تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9393-94
جلسِی صد ٍ ّشتن؛ دٍشٌثِ 9394/3/4
شروط متعاقدین
[هثحث دیگسی کِ هسحَم شیخ دز کتاب الثیغ هغسح هیفسهاید ،تحث شسٍط هتؼاقدیي است .ایشاى دز
هجوَع چْاز شسط تسای هتؼاقدیي ذکس هیکٌد کِ ػثاتٌد اش:
 .1بلوغ

یکی اش شسایظ هتؼاقدیي ،تلَؽ است ].هسحَم شیخ

هیفسهاید :هشَْز تیي اصحاب ـ چٌاىکِ اش

دزٍس ٍ 9کفایًِ 2قل شدُ ـ تغالى ػقد صثی است .سپس دز اداهِ ًقل هیکٌٌد کِ اتي شّسُ 3ادػای اجواع
تس تغالى ػقد صثیّ کسدُ ٍ فاضل هقدادً 4یص تغالى ػقد صثیّ زا ًسثت تِ اصحاب دادُ است.

 .1الذسٍس الششػ٘ٔ كٖ كوِ اإلهبه٘ٔ ،ج ،3ص:191
ٗ ٍ ...ؼٌٖ ثٌوبل الوتؼبهذٗي ثلَؿْوب ٍ ػولْوب ،فعقذ الصبّٖ باطل ٍ إى أرى لِ الَلٖ أٍ أجاصُ أٍ بلغ عششا فٖ األشْشً ٍ ،زا ػوذ الودٌَى.
الجتِ هشحَم شْ٘ذ ،هَل ثِ ثطالى ػوذ طجٖ سا ًسجت ثِ أشْش دادُ ًِ هشَْس.

ً .1لبٗٔ األحٌبم ،ج ،1ص:449
ف٘شتشط أى ٗكَى الوتعاقذاى عاقل٘ي بالغ٘ي على الوشَْس هختاسٗي ،كال ٗظحّ ث٘غ الودٌَى ٍ ال الظجّٖ ٍ ًزا الشرشا ٍ ..كرٖ الووّ٘رض ئشرٌبلٍ .
ه٘لٗ :ظحّ ث٘غ هي ثلؾ ػششاً ٍ ًزا ششاؤُ.
 .3ؿٌ٘ٔ الٌضٍع ئلى ػلوٖ األطَل ٍ اللشٍع ،ص:112
ٗ ٍ ...خشج ػلى رلي أٗؼب ب٘ع هي ل٘س بكاهل العقل ٍ ششاؤُ ،فإًِ ال ٌٗعقذ ٍ إى أجاصُ الَلٖ ،ثذل٘ل هب هذهٌبُ هري اإلخوربعً ٍ ،لرٖ الرذل٘ل
الششػٖ ػلى اًؼوبدُٗ ٍ ،حتح ػلى الوخبلق ثوب سٍٍُ هي هَلِ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن :سكغ الولن ػي ثالثٔ ػي الظجٖ حترى ٗجلرؾ ٍ ،ػري الٌرب ن
حتى ٗست٘وظ ٍ ،ػي الودٌَى حتى ٗل٘ن.
ًٌ .4ض الؼشكبى كٖ كوِ الوشآى ،ج ،1ص:121
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الوشَْس كوا عي الذسٍس ٍ الكفاٗٔ :بطالى عقذ الصبٖ ،بل عي الغٌ٘ٔ :اإلجواع علِ٘ ٍ إى أجااص
الَلٖ ٍ .فٖ كٌض العشفاىً :سبٔ عذم صحّٔ عقذ الصبٖ إلى أصحابٌا ٍ ،ظاّشُ إسادٓ التعوا٘ن لصاَسٓ
إرى الَلٖ.
هسحَم شیخ

1

دز اداهِ ػثازت هسحَم ػالهِ

دز ترکسُ 2زا ًقل کسدُ ٍ هیفسهاید:

ّ ٍ اإلجوااع ااَاا كااى هوّ٘اض الا أٍ ال فاٖ جو٘اع
ٍ عي التزكشٓ :أ ّى الصغ٘ش هحجَس علِ٘ باالٌ ّ
التصشّفات إلّا ها ااتثٌى ،كعباداتِ ٍ إاالهِ ٍ إحشاهِ ٍ تذب٘شُ ٍ ٍصّ٘تِ ٍ إٗصال الْذّٗٔ ٍ إرًِ فٖ
الذخَل ،على خالفٍ فٖ رلك ،اًتْى.
دز ترکسهی عالمه حلی آمده است :همانا صغیس (چه صبی و چه صبیة) محجوز است به نص و اجماا؛
ا فسقی نمیکند ممیز باشد یا غیس ممیز ا دز جمیع تصسفاتش مگس آنچه استثناء شده است ،مانند عباادا
صبی ،اسالم ،إحسام ،تدبیس ،وصیت ،ایصال هدیه و إذن صبی به دخول بنابس اختالفی که دز آن است.

تؼضی 3گفتِاًد «علٖ خالف فٖ رلك» قید تسای توام هَازد هرکَز است؛ یؼٌی دز صحّت توام هَازد
هرکَز اختالف است ،اهّا تسخی 4دیگس گفتِاًد فقظ قید تسای اخیس یؼٌی «إذى دز دخَل» است؛ چساکِ
اختالفی دز تؼض هَازد ذکس شدُ اش جولِ «إحسام صثیّ» ٍجَد ًدازد.
هسحَم شیخ

اش سِ هَزد اش هَازدی کِ هسحَم ػالهِ

استثٌاء کسدُاًد ،تؼوین هحجَزیت ٍ

هوٌَػیت صثی زا ًسثت تِ توام تصسّفات استفادُ هیکٌد؛ یؼٌی صثیّ ًسثت تِ جویغ اقَال ٍ افؼال ـ حتّی
اختلق كٖ هؼٌى اثتال ْن كوبل أثَ حٌ٘لٔ َّ أى ٗذكغ ئلِ٘ هب ٗتظشّف كِ٘ ٍ ،هبل أطحبثٌب ٍ الشبكؼّٖ ٍ هبلي َّ تتجغ أحَالِ كٖ ػرجؾ أهَالرِ ٍ حسري
تظشّكِ ثأى ٌٗل ئلِ٘ هوذّهبت الج٘غ لكي العقذ لَ ٍقع هٌِ كاى باطال ٍ ٗلضم ػلى هَل أثٖ حٌ٘لٔ أى ٌَٗى الؼوذ طح٘حب.

ً .1تبة الوٌبست ،ج ،3ص:173

الٌالم كٖ ششٍؽ الوتؼبهذٗي :هسألٔ [هي ششٍؽ الوتؼبهذٗي الجلَؽ]:
الوشَْس ًوب ػي الذسٍس ٍ الٌلبٗٔ :ثطالى ػوذ الظجٖ . ...
 .1تزًشٓ اللوْب( .ؽ  -الحذٗثٔ) ،ج ،14ص:185
[اللظل] األٍّل :الظـ٘ش
ٍ َّ هحدَس ػلِ٘ ثبلٌضّ ٍ اإلخوبع -سَاً .بى هوّ٘ضاً أٍ ال -كٖ خو٘غ التظشّكبت ،ئلّب هب ٗسرتثٌىً ،ؼجبداترِ ٍ ئسرالهِ ٍ ئحشاهرِ ٍ ترذث٘شُ ٍ
ٍطّ٘تِ ٍ ئٗظبلِ الْذّٗٔ ٍ ئرًِ كٖ دخَل الذاس ػلى خالفٍ كٖ رلي.
 .3هذاسى الؼشٍٓ (لإلشتْبسدٕ) ،ج ،17ص:17
الظبّش سخَع هَلِ( :ػلى خالف كٖ رلي) الى خو٘غ الوزًَسات كٖ االستثٌب..
ّ .4ذى الطبلت كٖ ششح الوٌبست ،ج ،4ص:12
إٔ :كٖ اػتجبس ئرى الظجٖ كٖ الذخَل ،كوذ ٗوبل ثدَاص الذخَل كٖ الذاس ثودشد ئرى الظجٖ ٍ ،هذ ٗوبل ثوٌؼِ.
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هجسد إًشاء صیغِ ـ هحجَز ٍ هوٌَع استّ ،سچٌد اش عسف ٍلیّ هأذٍى تاشد .هسحَم شیخ

ایي هغلة زا

اتتدا اش دٍ استثٌاء ایصال ّدیِ ٍ إذى دز دخَل استفادُ کسدُ ٍ هیفسهاید:
ٍ ااتثٌاا إٗصال الْذّٗٔ ٍ إرًِ فٖ دخَل الذاسٗ ،كشف بفحَاُ عي شوَل الوستثٌى هٌاِ لوطلا
أفعالِ؛ ألىّ اإلٗصال ٍ اإلرى ل٘سا هي التصشّفات القَلّ٘أ ٍ الفعلّ٘أ ٍ ،إًّواا األٍّل ةلأ فاٖ إٗصاال
الولك كوا لَ حولْا على حَ٘اى ٍ أسالْا ٍ ،الثاًٖ كاشف عي هَضَعٍ تعلّ علِ٘ إباحأ الاذخَل،
ٍ َّ سضا الوالك».
ظاّس ػثازت هسحَم ػالهِ

 .1اسبس استذالل هشحَم ش٘خ

ایي است کِ استثٌاء دز ایي هَازد ،استثٌاء هتّصل 9است؛ یؼٌی اگس ایي

ثش اٗي استَاس است ًِ استثب .دس اٗي هَاسد ،استثٌب .هتظل ثبشذً ،وب اٗيًِ هحش٘ي هٌبست ثِ اٗري هطلرت

اشبسُ ًشدُاًذ .الجتِ هحون اطلْبًٖ هٖپزٗشد ًِ استثٌب .ظَْس دس اتظبل داسد اال اٗيًِ استثٌب .اٗظبل ٍ ئرى دس دخَل تَسؾ طرجٖ ،اص اٗري خْرت
ً٘ست ًِ كؼل ٗب هَل طجّٖ آلٔ هحغ ثبشذ چشاًِ دس اٗي طَست هستثٌٖ داخل دس هستثٌٖهٌِ ً٘ست ،ثلٌِ ثبٗرذ ثورَٗ٘ن اٗظربل ّذٗرِ ٍ ئرى دس
دخَل ،اص خولِ تظشكبت ششػِ٘ ّستٌذ اص ثبة اٗيًِ كؼل ٍ هَل طجٖ ٗب ًبشق اص ئّذا .هبلي ٗب ارى هبلي ثِ دخَل است ٍ ٗرب اٗريًرِ اهجربع
طجٖ اص ثبة اهجبع ًٍ٘ل است.
هشحَم شْ٘ذٕ ً٘ض هٖپزٗشد ًِ استثٌب .ظَْس دس اتظبل داسد ،اهّب هٖكشهبٗذ ػجبست «خو٘غ تظشكبت» شبهل هثل ارى دس دخَل ٍ اٗظربل ّذٗرِ
ًوٖشَد ٍ هشٌِٗ ثش هٌوطغ ثَدى استثٌب .است ،دس ًت٘دِ ػجبست هشحَم ػالهِ اص اٗي ح٘ث هدول هٖشَد .ثشخٖ دٗوش ً٘ض استثٌب .سا هٌوطغ گشكترِ ٍ
دس ًت٘دِ دل٘ل اٍلَٗتٖ ًِ ش٘خ ثِ آى استذالل ًشدًذ سا ًپزٗشكتِاًذ( .احوذٕ)
ّ ذى الطبلت كٖ ششح الوٌبست ،ج ،4ص:11
كحَى ًالم الؼالهٔ ػلى أىّ الوشاد هي التظشف هطلن أهَالِ ٍ أكؼبلِ ٍ ،رلي ألهشٗي هسلّو٘ي:
أحذّوا :أصالٔ االتصال فٖ االاتثٌاا ٍ ،عذم حولِ على االًقطاع إلّا بقشٌٗٔ.
ثبًْ٘وب :أٍلَٗٔ حدش الظجٖ ػي تظشكِ -الوَػَع لحٌن ششػّٖ -هي حدشُ ػي تظشكِ الزٕ ال ٗتشتت ػلِ٘ األثش.
ٍ تَػ٘حِ :أىّ الؼلّبهٔ استثٌى -هي ػوَم حٌوِ ثحدش الظـ٘ش ػي التظشف -أهَسا ،هٌْب :هب ٗتشتت ػل٘رِ األثرش ًاسرالهِ ٍ ئحشاهرِ ٍ ػتورِ ٍ
ًحَّب هوّب حٌن الشبسع ػلِ٘ ثبلظحٔ ٍ الٌلَر.
ٍ هٌْب :هب ل٘س هَػَػب لحٌن ًاٗظبل الْذٗٔ ٍ اإلرى كٖ الذخَل ٍ .الَخِ كٖ ػذم هَػَػّ٘تْوب لحٌن َّ أىّ خَاص تظشف الوْذٕ ئلِ٘ هٌرَؽ
ثَطَل الْذٗٔ ئلِ٘ ػي ئرى الوبلي ٍ ،ال دخل إلٗظبل الظجٖ كِ٘ أطال ٍ ،ئًّوب َّ آلًٔ ،وب لَ حولْب الوْذٕ ػلى حَ٘اى أٍ أسسلْب ثبلجشٗذ.
ٍ ًزلي الحبل كٖ خَاص الذخَل كٖ داس الـ٘ش ،كاًِّ هتشتّت ػلى ئحشاص سػب الوبلي ،سَا .أ ًبى الٌبشرق ػٌرِ ئرى الظرـ٘ش أم الجربلؾ ،كربلؼجشٓ
ثبلوٌشَف ٍ َّ الشػب الوبلٌٖ ،ال ثبلٌبشق ،كلَ لن ٗحشص سػبُ ثارى الٌج٘ش لن ٗدض لألخٌجٖ الذخَل.
ٍ ػلى ّزا كح٘ث ئىّ الؼلّبهٔ هذّس سشُّ استثٌى هي هَاسد الحدش ّزٗي الوَسدٗي اللّزٗي ال ٗتشتت ػلْ٘وب أثش ششػٖ ًبى هوتؼى اتظبل االستثٌب.
دخَلْوب كٖ الوستثٌى هٌِ -أػٌٖ ثِ خو٘غ التظشكبت -لَ ال االستثٌب ٍ ..لوّب ًبى الوستثٌى هٌِ شبهال لْوب اهتؼت األٍلَٗٔ الوطؼّ٘ٔ اًذساج كؼل الظجٖ
ٍ هَلِ -الوَػَػ٘ي لألثش الششػٖ -كًِ٘ ،وب ئرا طبس الظـ٘ش الووّ٘ض ًٍ٘ال ػي ؿ٘شُ كٖ ئًشب .ػورذ أٍ ئٗوربع ،كراىّ هوتؼرى ػورَم هَلرِ« :خو٘رغ
التظشكبت» حدش الظجٖ ػٌِ ٍ ػذم الؼجشٓ ثؼجبستِ ٍ ،ال ٗختض الوٌغ ثبلتظشف كٖ هبل ًلسِ حتى ٌَٗى هؼوذ اإلخوبع هختظب ثتظرشف الظرجٖ كرٖ
أهَالِٗ ًٖ ،ظ٘ش الذل٘ل أخضّ هي الوذّػى َّ ٍ ،ػوَم حدش الظجٖ ٍ ئلـب .ئًشب ِ هطلوب سَا .تؼلن ثوبلِ أم ثوبل الـ٘ش.
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هَازد استثٌاء ًویشد ،هستثٌیهٌِ شاهل آىّا ًیص هیشد ،پس ٍقتی ایصال ّدیِ ٍ إذى دز دخَل کِ اش
تصسّفات فؼلی ٍ قَلی هٌسَب تِ صثیّ ًیستٌد استثٌاء شدُ است ،کشف هیشَد هستثٌیهٌِ تِ عسیق أٍلی
شاهل توام تصسّفات صثیّ اػن اش قَلی ٍ فؼلی هیشَد.
توضیح بیشتر
هسحَم شیخ

هیفسهاید :ایصال ّدیِ تَسظ صثی ،تصسّفی ًیست کِ تِ صثیّ ًسثت دادُ شَد تِ

ًحَی کِ دازای اثس تاشد ـ ٍ چِ تسا صثی اصالً هؼٌای ّدیِ زا ًفْود ـ تلکِ دز حقیقت تصسّف هسسل
ّدیِ است ٍ صثیّ فقظ ٍسیلِای تسای زساًدى آى است ،هثل ایيکِ ّدیِ زا زٍی حیَاى ـ یا ٍسیلِی
تیجاًی ـ تگرازًد ٍ آى زا تسای هْدیالیِ تفسستٌد .پس ٍقتی جٌاب ػالهِ

ایصال ّدیِ زا استثٌاء کسدًد

کِ دز ٍاقغ هصداقی تسای تصسّف آىچٌاًی صثیّ ًیست ،پس تِ عسیق أٍلی کشف هیشَد کِ صثیّ دز
جویغ تصسّفاتش هحجَز ٍ هوٌَع است؛ چِ تصسّفات فؼلی ٍ چِ تصسفات قَلی.
 حبش٘ٔ الوظلش ػلى الوٌبست ،ج ،1ص:96
ٍ ح٘ث ًبى اإلٗظبل ٍ اإلرى ل٘سب هي التظشكبت الوَل٘ٔ ٍ اللؼل٘ٔ ٍ -هغ رلي استثٌبّب هي التظشكبتٗ -ؼلن أى الوشاد هي التظشكبت كٖ ًالهِ هب
ٗشول هثل ّزُ األكؼبل التٖ ال ٗتشهت هٌْب التأث٘ش هي ح٘ث ّٖ أكؼبلِ ٍ ،ئرا شولت التظشكبت رلي ثبلطشٗن األٍلى شوَلْب ألكؼبلِ التٖ ٗتشهت هٌْرب
التأث٘ش هي ح٘ث ّٖ أكؼبلِّ ٍ ،زا َّ الوشاد هي اللحَى كٖ ًالم الوظٌق هذّس سشُّ.
 حبش٘ٔ ًتبة الوٌبست (لألطلْبًٖ) ،ج ،1ص:9
ال ٗخلى ػل٘ي أىّ ًَى الظجٖ هحدَسا ػلِ٘ ششػبً -وب كٖ التزًشٓ -ال هؼٌى لِ ،ئلّب كٖ هب لِ أثش ششػب ،كبٙلّ٘ٔ الوحؼٔ ٍ الٌبشرل٘ٔ الوحؼرٔ
ؿ٘ش داخلٔ كٖ الوستثٌى هٌِ هطؼب ،كٌ٘جـٖ حول ًالم الؼلّبهٔ هذّس سشُّ ػلى خؼل اإلٗظبل ٍ االرى هي التظشكبت الششػ٘ٔ ،ثدؼلْوب هري الظرجٖ هري
ح٘ث ًًَْوب كؼل الًَ٘ل ٍ هَلِ الٌبشل٘ي ػي ئّذا .الوبلي ٍ ػي ئرًِ كٖ الذخَل ،أٍ هي ح٘ث ًَى اهجبع الوبلي هتووب للولٌ٘رٔ كرٖ الْذٗرٍٔ ،
ٌَٗى اهجبع الظجٖ هي ثبة اهجبع الًَ٘ل ٍ ،ػلِ٘ كوثل ّزا التظشف الوَلٖ أٍ اللؼلٖ الزٕ ٗستول ثِ الظجٖ داخرل كرٖ الوسرتثٌى هٌرِ ،ال هدرشد
ئخشا .الظ٘ـٔ هغ ئٗدبد الوؼبهلٔ هي الَلٖ أٍ هي الوبلي.
ٍ ثبلدولًٔ :ل تظشّف ٗستول ثِ الظجٖ ٍ -لَ ثتلَٗغ الَلٖ أٍ الوبلي ئلِ٘ كبلظجٖ هحدَس ػٌِ ثربلٌض ٍ اإلخوربعً ٍ ،رل هرب ال ٗسرتول ثرِ
الظجٖ -ثل الوستول ثِ ؿ٘شُ ٍ ،ئًّوب الظجٖ ػبهذ هحغ ،سَاً .بى ثبإلػبكٔ ئلى هبلِ الزٕ هذ استول ثتذث٘ش شإًٍِ ٍلِ٘ ،أٍ ثبإلػبكٔ ئلى هربل ؿ٘رشُ
الزٕ ٌَٗى تذث٘ش شأًِ ث٘ذ هبلٌِ الوسجت ئلى ئخشا .الظجٖ للؼوذ ػلِ٘ كوؾ -كاىّ هثلِ ؿ٘ش هشوَل للٌظَص ٍ لوؼبهذ االختوبػربت ٍ ،سر٘دٖ .ئى
شب .اللِّ تؼبلى تتؤ الٌالم كِ٘.
ّ ذاٗٔ الطبلت ئلٖ أسشاس الوٌبست ،ج ،1ص:152
أىّ الوشاد هي التّظشكبت كٖ ػجبستِ هطلن األكؼبل ٍ ئى لن ٗظذم ػلْ٘ب التّظشّف ٍ رلي ثوشٌٗٔ استثٌب .اإلٗظبل ٍ اإلرى الّزٗي ل٘سب هي التّظرشّكبت
الوَلّ٘ٔ ٍ اللؼلّ٘ٔ كاىّ ّزا ثؼو٘ؤ أىّ االاتثٌاا إخشاج ها لَالُ لذخل ٗكشف عي دخَلْوا فٖ التّصشّف الوستثٌى هٌِ ٍ ال ٌَٗى ّزا ئلّب ثراسادٓ هطلرن
اللؼل هٌِ كحٌ٘ئز ٗشول طشف أخضا .الؼوذ أٗؼب ّزا ٍ ال ٍخِ لتخظ٘ض رلي ثبستثٌب ْوب لدشٗبًِ ك٘وب ػذا الَطّ٘ٔ ٍ التّذث٘ش هي األهرَس الوسرتثٌبٓ ٍ
ً٘ق ًبى ٗوٌي أى ٗوبل ػلِ٘ ثأىّ ظَْس االستثٌب .كٖ االتّظبل هؼبسع ثظَْس التّظشّف ك٘وب ال ٗؼنّ هدشّد الؼوذ كٌوب ٗدؼل األٍّل هشٌٗٔ ػلى التّظرشّف
كٖ الثّبًٖ ثوب رًشُ ًزلي ٗوٌي خؼل الثّبًٖ هشٌٗٔ ػلى التّظشّف كٖ األٍّل ثحولِ ػلى االًوطبع ٍ ال تشخ٘ح ألحذّوب ػلى اٙخش كتأهّل.
4

ّنچٌیي إذى دخَل دز داز تَسظ صثی ،تصسّفی ًیست کِ ػقالء تسای آى هَضَػیت قائل شًَد تلکِ
صثیّ کاشف اش هَضَػی است کِ اتاحِی دخَل تِ آى تؼلّق گسفتِ است یؼٌی زضایت هالک ،تٌاتسایي ٍقتی
إذى دز دخَل داز تَسظ صثیّ کِ دز ٍاقغ تصسّف قَلی ٍ فؼلی تسای صثیّ ًیست تَسظ هسحَم ػالهِ
استثٌاء شدُ ،پس هؼلَم هیشَد کِ تِ عسیق اٍلی هحجَزیت ٍ هوٌَػیت صثی شاهل جویغ تصسّفات اٍ اش
جولِ آىچِ کِ ًیاش تِ قصد دازد هاًٌد إًشاء تیغً ،کاح ٍ  ...هیشَد.
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استثناء دیگری کِ دز ػثازت هسحَم ػالهِ ٍجَد دازد ٍ جٌاب شیخ
إحسام صثی است .هسحَم شیخ

تِ آى تَجِ هیکٌد ،إستثٌاء

هیفسهاید:

أىّ ااتثٌاا اإلحشام الزٕ ال ٗجَص إلّا بإرى الَلّٖ شاّذ على أىّ هشادُ باالحججش هاا ٗشاول اال
العباسٓ ،ال ًفٖ االاتقالل فٖ التصشّف.

2

یؼٌی اش ایيکِ هسحَم ػالهِ ،إحسام صثیّ زا استثٌاء کسدًد تا ایيکِ إحسام صثیّ فقظ تا اذى ٍلیّ صحیح
است ٍ ًیص تا تَجِ تِ ایيکِ ظاّس استثٌاء هتّصل است ،هؼلَم هیشَد کِ هستثٌیهٌِ شاهل جویغ تصسّفات
قَلی ٍ فؼلی صثیّ حتّی تا إذى ٍلیّ هیشَد ،دز ًتیجِ صثیّ هغلقاً هسلَب العبارة است.
تٌاتسایي هسحَم شیخ اش استثٌاء ایصال ّدیِ ،إذى دز دخَل ٍ إحسام صثی ،استفادُ کسدًد کِ صثیّ دز
توام افؼال ٍ اقَال خَد هحجَز است حتّی اگس اش جاًة ٍلیّ هأذٍى تاشدٍ .لی تِ ًظس هیآید تا ّواى
استثٌاء اٍّل یؼٌی استثٌاء ایصال ّدیِ ٍ إذى دز دخَل ،ایي هغلة کِ جویغ افؼال ٍ اقَال صثی هَزد حجس
است استفادُ هیشَد ٍ ًیاش تِ ذکس استثٌاء دٍم ًثَد .تلِ ،استثٌاء «إحسام» ایي هغلة زا زٍشيتس افادُ هیکٌد؛
چساکِ صحّت إحسام هقید تِ إذى ٍلیّ است تا ایي حال هسحَم ػالهِ آى زا استثٌاء کسدًد پس هؼلَم هیشَد
کِ صثّی دز جویغ افؼال ٍ اقَال خَد هحجَز است ّسچٌد إذى ٍلیّ ّن داشتِ تاشد.
هسحَم شیخ دز اداهِ ،ادلِی هحجَز تَدى صثیّ زا تسزسی هیکٌد ،اهّا تؼض اػالم دز ایيجا تِ هٌاسثت
 .1هبًٌذ اٗيًِ دس ثؼغ شْشّب دسة هٌبصل سا دس اٗبم ػضاداسٕ ثبص هٖگزاسًذ ٍ پشچن ،گالة ٍ ٗب چ٘ض دٗوشٕ سا ثِ ًشبًِٕ اٗيًِ ٍسٍد خربٗض
است دسة هٌضل هٖگزاسًذ.
ً .1تبة الوٌبست ،ج ،3ص:182
ٍ اإلخوبع الوحٌّٖ ػي التزًشٓ؛ ثٌب ً.ػلى أىّ استثٌب .اإلحشام الزٕ ال ٗدَص ئلّب ثارى الَلّٖ شبّذ ػلى أىّ هشادُ ثبلحَدش هب ٗشول سلت الؼجبسٓ ،ال
ًلٖ االستوالل كٖ التظشّف؛ ٍ ًزا ئخوبع الـٌ٘ٔ؛ ثٌب ً.ػلى أىّ استذاللِ ثؼذ اإلخوبع ثحذٗث «سكغ الولن» دل٘ل ػلى شوَل هؼوذُ للج٘غ ثرارى الرَلٍّٖ .
ل٘س الوشاد ًلٖ طحّٔ الج٘غ الوتؼوّت ثبإلخبصٓ ،حتّى ٗوبل :ئىّ اإلخبصٓ ػٌذ السّ٘ذ ؿ٘ش هدذٗٔ كٖ تظح٘ح هطلن الؼوذ الظبدس هي ؿ٘ش الوستولّ ٍ لَ ًبى
ؿ٘ش هسلَة الؼجبسًٓ ،بلجب غ اللؼَلٖ.
5

ػثازت هسحَم ػالهِ

تحث صحّت اسالم صبیّ ٍ ػدم آى زا هغسح کسدُاًد ،تؼضی ّن تِ هٌاسثت

استثٌاء ػثادات صثیّ ٍ ًیص کالم هحقق ثاًی

کِ ها ًحي فیِ زا هستثظ تِ ػثادات صثی کسدًد ،تحث هْن

ػثادات صثیّ زا هغسح کسدُاًد .اش ایي جْت کِ گسچِ قثل اش تلَؽ ،ػثادت تس صثیّ ٍاجة ًیستٍ ،لی
هیتَاًد زٍشُ تگیسد ،دز ًواش جواػت شسکت کٌد ٍ  ...حال اگس صثیّ زٍشُی قضاء تسای دیگسی گسفت ،آیا
زٍشُی اٍ صحیح ٍ هثسء ذهِّی هقضیٌػٌِ است؟ ّنچٌیي دز ًواش جواػت اگس اتصال فقظ تِ صثی تاشد،
آیا ایي اتصال تسقساز هیشَد یا ایيکِ صثیّ حائل تَدُ ٍ اتصال قغغ هیشَد؟
ایي هَازد هتفسع تس آى است کِ ػثادات صثیّ دزست تاشد ٍ حتّی تؼضی صحت اًشاءات صثی دز ػقَد
ٍ ایقاػات زا هتستة تس صحت ػثادات اٍ کسدُاًد کِ إى شاء اهلل تسزسی آى خَاّد آهد.

ٍالحود هلل زب الؼالویي
جَاد احودی
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