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اوالً :فشهَدیذ :اص آى جا وِ لَام هجؼَالت ششػی ٍ ػمالیی تِ اػتثاس هحض است ،پس حمیمتت ٍاحتذ
داسًذ؛ گشچِ اص حیث آثاس هتفاٍتٌذ.
هیگَیین :ایي والم شوا ًظیش والم تؼض ػشفا دس ٍحذت شخصی ٍجَد است وِ لائلٌتذ چتَى ّوتِی
هَجَدات تِ ٍجَد لائوٌذ پس داسای یه حمیمتٌذ ٍ یه حمیمت (ٍجَد) دس ّوتِی ّستتی هٌثستش شتذُ
است؛ اص ٍجَد حك تؼالی گشفتِ تا دٍىتشیي هَجَداتّ ،ش چٌذ تا وثشاتی اػتثاسی دس همام تجلّی.
تٌاتشایي ّواى اشىالی وِ خَد شوا تش ًظشیِی ٍحذت شخصی ٍجَد ٍاسد وشدیذ وِ هؼٌای هحصت ٍ
هؼمَلی ًذاسد 9ت یؼٌی ایيوِ تگَیین ٍجَد ٍاحذ شخصی استت ٍ افتشالتات لاتت هالحظتِ ًیستت هؼٌتای

 .1التىمٕح فٓ ضشح الؼشيِ الًثمى ،الكُبسِ ،ج ،2ظ311
المبئل ثًحذِ الًجًد ئن أساد أن الًجًد حمٕمّ ياحذِ ي ال تؼذد فٓ حمٕمتٍ ي أوٍ ومب ٔكلك ػلى الًاجت وزله ٔكلك ػلى الممىنه ،فُمنب
مًجًدان ي حمٕمّ الًجًد فُٕمب ياحذِ ي االختالف ئومب ًَ ثحست المشتجّ٘ ،ن الًجًد الًاججٓ فنٓ أػلنى مشاتنت المنًةِ ي التمنبو ي الًجنًد
الممىىٓ فٓ أوضل مشاتت الؿؼف ي الىمػبن ي ئن وبن والَمب مًجًداً حمٕمّ ي أحذَمب خبلك لٗخش ي مًجذ لٍ ،فُزا فنٓ الحمٕمنّ لنًل ثى نشِ
الًجًد ي المًجًد مؼبً وؼم حمٕمّ الًجًد ياحذِ ،فًُ ممب ال ٔستلضو الىفش ي الىجبسّ ثًجٍ ثل ًَ مزَت أو ش الفالسفّ ثل ممب اػتمذٌ المسنلمًن
ي أَل الىتبة ي مكبثك لظًاَش أٖبت ي ا٘دػّٕ ،فتشى أوٍّ (ػلٍٕ السالو) ٔمًل« 3أوت الخبلك ي أوب المخلًق ي أوت الشة ي أوب المشثًة» ي غٕنش
رله مه التؼبثٕش الذالّ ػلى أن َىبن مًجًدٔه متؼذِّدٔه أحذَمب مًجذ ي خبلك لٗخش ،ي ٔؼجةش ػه رله فٓ االغكالح ثبلتًحٕذ الؼبمِّٓ.
ي ئن أساد مه يحذِ الًجًد مب ٔمبثل ا٘يل ي ًَ أن ٔمًل ثًحذِ الًجًد ي المًجًد حمٕمّ ي أوٍ لٕس َىبن فٓ الحمٕمّ ئلّب مًجًد ياحذ ي
لىه لٍ تكًسات متى شِ ي اػتجبسات مختلفّ٘ ،وٍ فٓ الخبلك خبلك ي فٓ المخلًق مخلًق ومب أوٍ فٓ السمبء سمبء ي فٓ ا٘سؼ أسؼ ي َىزا ،ي
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َزا ًَ الزْ ٔمبل لٍ تًحٕذ خبظ الخبظ ي َزا المًل وسجٍ غذس المتألُٕه ئلى ثؼؽ الجُلّ مه المتػًفٕه ،ي حىى ػه ثؼؿُم أوٍ لبل 3لٕس
فٓ ججتٓ سًى اللٍَّ ،ي أوىش وسجتٍ ئلى أوبثش الػًفّٕ ي سؤسبئُم ،ي ئوىبسٌ َزا ًَ الزْ ٔسبػذٌ االػتجبس فبن الؼبلل وٕف ٔػذس مىٍ َزا الىالو ي
وٕف ٔلتضو ثًحذِ الخبلك ي مخلًلٍ ي ٔذػٓ اختالفُمب ثحست االػتجبس.
ي وٕف وبن فال ئضىبل فٓ أن االلتضاو ثزله وفش غشٔح ي صوذلّ ظبَشِ٘ ،وٍ ئوىبس للًاجت ي الىجٓة (غلّى اللٍَّ ػلٍٕ ي آلٍ ي سلم) حٕن ال
امتٕبص للخبلك ػه المخلًق حٕىئز ئلّب ثبالػتجبس ،ي وزا الىجٓة (غلّى اللٍَّ ػلٍٕ ي آلٍ ي سلم) ي أثً جُل م لًب متّحذان فٓ الحمٕمّ ػلى َزا ا٘سبس ي
ئومب ٔختلفبن ثحست االػتجبس.
ي أمةب ئرا أساد المبئل ثًحذِ الًجًد أن الًجًد ياحذ حمٕمّ ي ال و شِ فٍٕ مه جُّ ي ئومب المًجًد متؼذِّد ،ي لىىٍ فنشق ثنٕةه ثنٕه مًجًدٔنّ
الًجًد ي ثٕه مًجًدّٔ غٕشٌ مه المبَٕةبت الممىىّ٘ ،نّ ئقالق المًجًد ػلى الًجًد مه جُّ أوٍّ وفنس مجنذأ االضنتمبق ي أمةنب ئقاللنٍ ػلنى
المبَٕبت الممىىّ فاومب ًَ مه جُّ وًوُب مىتسجّ ئلى المًجًد الحمٕمٓ الزْ ًَ الًجًد ال مه أجل أوُب وفس مجذأ االضتمبق ي ال مه جُّ لٕنبو
الًجًد ثُب حٕ ئن للمطتك ئقاللبت فمذ ٔحمل ػلى الزات مه جُّ لٕبو المجذأ ثٍ ومب فٓ صٔذ ػبلم أي ؾبسة ٘وٍّ ثمؼىى مٓه لبو ثنٍ الؼلنم أي
الؿشة ،ي أُخشى ٔحمل ػلٍٕ ٘وٍّ وفس مجذأ االضتمبق ومب ػشفتٍ فٓ الًجًد ي المًجًد ،ي ثبل ّ مه جُّ ئؾبفتٍ ئلى المجذأ وحً ئؾنبفّ ي َنزا
ومب فٓ اللّبثه ي التبمش لؿشيسِ ػذو لٕبو اللجه ي التمش ثجبئؼُمب ئلّب أنّ الجبئغ لمب وبن مسىذاً ي مؿبفبً ئلُٕمب وحً ئؾبفّ ي ًَ وًوٍ ثبئؼبً لُمنب ،غنح
ئقالق اللّبثه ي التبمش ػلى ثبئغ التمش ي اللّجه ،ي ئقالق المًجًد ػلى المبَٕبت الممىىّ مه َزا المجٕل٘ ،وٍ ثمؼىى أوُب مىتسجّ ي مؿبفّ ئلى اللَّنٍ
سجحبوٍ ثاؾبفّ ٔؼجةش ػىُب ثبإلؾبفّ اإلضشالّٕ فبلمًجًد ثبلًجًد االوتسبثٓ متؼذِّد ي المًجًد االستماللٓ الزْ ًَ الًجًد ياحذ.
ي َزا المًل مىسًة ئلى أرياق المتألُٕه ،فىأن المبئل ثٍ ثلغ أػلى مشاتت التألٍ حٕ حػش الًجًد ثبلًاجت سجحبوٍ ،ي ٔسمةى َزا تًحٕنذاً
خبغٕبً .ي لمذ اختبس رله ثؼؽ ا٘وبثش ممه ػبغشوبَم ي أغشّ ػلٍٕ غبّٔ اإلغشاس مستطُذاً ثجملّ يافشِ مه أٖبت ي ا٘خجبس حٕ ئوٍّ تؼبلى لذ
أُقلك ػلٍٕ المًجًد فٓ ثؼؽ ا٘دػّٕ ي َزا المذػى ي ئن وبن أمشاً ثبقلًب فٓ وفسٍ الثتىبئٍ ػلى أغبلّ المبَٕةّ ػلى مب تحمّنك فنٓ محلّنٍ ي َنٓ
فبسذِ ٘نّ ا٘غٕل ًَ الًجًد ئلّب اوٍ غٕش مستتجغ لطٓء مه الىفش ي الىجبسّ ي الفسك.
ثمٖ ٌّبن احتوبل آخش ٍ َّ هب إرا أساد المبئل ثَحذٓ الَجَد ٍحذٓ الَجَد ٍ الوَجَد فٖ ع٘ي وثشتْوب ف٘لتضم ثَحذٓ الَجَد ٍ الوَجوَد ٍ
أًِ الَاجت سجحبًِ إلّب أى الىثشات ظَْسات ًَسُ ٍ شؤًٍبت راتِ ،ي ول مىُب وؼت مه وؼًتٍ ي لمؼّ مه لمؼنبت غنفبتٍ ي ٔسنمةى رلنه ػىنذ
االغكالح ثتًحٕذ أخعة الخًاظ ،ي َزا ًَ الزْ حمّمٍ طذس الوتألْ٘ي ي وسجٍ ئلى ا٘يلٕبء ي الؼشفبء مه ػظمبء أَل الىطف ي الٕمٕه لبئلًب 3ثأن
اٖن حػحع الحك ي اؾمحلّت الى شِ الًَمّٕ ي استفؼت أغبلٕف ا٘يَبو ،إلّب أًِّ لن ٗظْش لٌب إلى اٙى حم٘مٔ هب ٗشٗذًٍِ هي ّزا الىالم .ي وٕف
وبن فبلمبئل ثًحذِ الًجًد ثُزا المؼىى ا٘خٕش أٔؿبً غٕش محىًو ثىفشٌ ي ال ثىجبستٍ مب داو لم ٔلتضو ثتًال فبسذِ مه ئوىبس الًاجت أي الشسبلّ أي
المؼبد.
 فمٍ الطٕؼّ ،وتبة الكُبسِ ،ج ،3ظ3141
حىم المبئلٕه ثًحذِ الًجًد االحتمبالت -أي ا٘لًال -فٓ يحذِ الًجًد أسثؼّ3
أحذَب 3ي ًَ المسمةى ػىذ الفالسفّ ثبلتًحٕذ الؼبمٓ ان ٔمبل ثى شِ الًجًد ي المًجًد ،ثمؼىى أن ٔىًن للًجًد حمٕمّ ياحذِ ،ثحٕ ال تؼذد
فٓ أغل حمٕمتٍ ،فٕكلك ػلى الًاجت ي الممىه ػلى حذة سًاء ،ئلّب أن لٍ مشاتت مختلفّ ثبلطذةِ ي الؿؼف ،فبلًاجت فنٓ أػلنى مشاتنت المنًِ ي
الطذةِ ،ي الممىه فٓ أدوى مشاتت الؿؼف ،ي ئن وبن والَمب مًجًدا حمٕمّ ،ي أحذَمب خبلك ي ا٘خش مخلًق .ي َزا المنًل ال ًٔجنت الىفنش ي
الىجبسّ ،ثل ًَ مب ػلٍٕ أو ش الىبس ي ػبمتُم ،ثل ممب اػتمذٌ المسلمًن ،ي أَل الىتبة ي ػلٍٕ ظبَش أٖبت ي ا٘دػّٕ ،ومب يسد فٓ ثؼؿُب« 3أوت
الخبلك ي أوب المخلًق ،ي أوت الشةة ي أوب المشثًة ».ئلى غٕش رله ممب ٔذل ػلى تؼذد الًاجت ي الممىه يجًدا.
ثبوُٕب 3ي ًَ المسمةى ػىذَم ثتًحٕذ خبظ الخبظ أن ٔمبل ثًحذِ الًجًد ي المًجًد فٓ لجبل المًل ا٘يةل ،أْ لنٕس َىنبن ئلّنب مًجنًد
ياحذ ،ئلّب أن لٍ أقًاسا مختلفّ ،ي ضئًوب متى شِ ،فًُ فٓ السمبء سمبء ،ي فٓ ا٘سؼ أسؼ ،ي فٓ الخبلك خبلك ،ي فٓ المخلًق مخلًق ،ي َىزا.
ي َزا المًل وسجٍ غذس المتألُٕه ئلى ثؼؽ جُلّ الػًفٕةّ ،حتّى لبل 3ئوٍّ لٕس فٓ ججتٓ ئلّب اللٍّ ،ي أوىش وسجتٍ ئلى أوبثش الػًفٕةّ .ي َزا المًل ممب
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ال ٔسبػذٌ الؼمل السلٕم ،ثل ال ٔىجغٓ غذيسٌ ػه ػبلل ي وٕف ٔلتضو ثًحذِ الخبلك ي المخلًق ،ي ٔمبل ثبختالفُمب اػتجبسا؟! ئر ٔلضمٍ المنًل ثنأن
الًاجت ي الىجٓ غلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ ياحذ غٕش أوُمب ٔختلفبن ثبالػتجبس ،ومب أن الىجٓ غلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ ي أثً جُنل -من ال -ونزله .ي َنزا
المًل ًٔجت الىفش ي الضوذلّ٘ ،وٍ ئوىبس للًاجت حمٕمّ.
ثبل ُب 3ي ًَ تًحٕذ خبغٓة أن ٔمبل ثًحذِ الًجًد ي و شِ المًجًد .ي ًَ المىسًة ئلى ارياق المتألُٕه ،ثضػمُم أوُنم ثلغنًا أػلنى مشاتنت
التًحٕذ .ي المشاد ثٍ 3ان المًجًد ثبلً جًد االستماللٓ ي الحمٕمٓ ياحذ ،ي ًَ الًاجت سجحبوٍ ي تؼبلى ،ي ئقالق المًجًد ػلٍٕ ئومب ٔىًن مه جُّ
أوٍ وفس مجذء االضتمبق ،اومب التؼذد فٓ المًجًد ثبلًجًد االوتسبثٓ ،ي َٓ الممىىبت ثأسشَب ،حٕ أوُب مىتسنجّ ئلنى المًجنًد الحمٕمنٓ وحنً
اوتسبة ،ي لٕست َٓ متػفّ ثبلًجًد حمٕمّ ،لؼذو لٕبو المجذء ثُب .فال ٔىًن ئقالق المًجًد ػلى الممىه وظٕش ئقالق الؼبلم ػلى صٔذ المنبئم ثنٍ
الؼلم حمٕمّ ،ثل ٔىست ئلى المًجًد الحمٕمٓ لمٕبو المجذء ثغٕشٌ ،ومب فٓ اللّبثه ي التبمش .ؾشيسِ ػذو لٕبو اللّجه ي التمش ثجبٔؼُمب ،غٕش أن الجبئغ لمنب
وبن مسىذا ي مؿبفب ئلُٕمب وحً ئسىبد ي ئؾبفّ مه جُّ وًوٍ ثبٔؼب لُمب غح ئقالق اللّبثه ي التنبمش ػلنى ثبٔؼُمنب ،فىنزله الحنبل فنٓ ئقنالق
المًجًد ػلى الممىه .ي لذ ئختبس َزا المًل ثؼؽ ا٘وبثش ممه ػبغشوبَم.
ي وبن مػشا ػلٍٕ أضذة اإلغشاس .مستطُذا لٍ ثجملّ مه أٖبت ي ا٘خجبس ي لذ أقلك ػلٍٕ تؼبلى فٓ ثؼؽ ا٘دػّٕ « »2اوٍ المًجًد .ي َنزا
المًل ي ئن وبن ثبقال فٓ وفسٍ ،الثتىبئٍ ػلى أغبلّ المبَٕةّ الممش فٓ محلٍ ثكالوُب ،ئلّب أوٍ ال ًٔجت الىفش ي الىجبسّ ،لؼذو وًوٍ مىبفٕب للتًحٕذ ،أي
ئوىبسا لؿشيسْة الذٔه.
ساثعْب َّ ٍ :تَح٘ذ أخض الخَاص .أى ٗمبل ثَحذٓ الَجَد ٍ الوَجَد فٖ ع٘ي وثشتْوبّ ٍ .زا إى أسٗذ ثِ االختالف ثحست الوشتجؤ ٍ اى
الوَجَد الحم٘مٖ ٍاحذ ٍ َّ اللِّ سجحبًِ ٍ تعبلى ٍ ثبلٖ الوَجَدات الوتىثشٓ ظَْسات ًَسُ ٍ شئًَبت راتِ ألًْب سشحبت ٍجَدٗٔ ضوع٘فٔ
هٌِ تعبلى ٍ تمذس فَْ ساجع إلى المَل األٍل ٍ .إى أسٗذ ثِ أى الَجَد هع فشع ٍحذتِ الحم٘مّ٘ٔ هتىثش ٍ هتعذد ثحست الوظوبدٗك هوي دٍى
سجَعِ إلى اختالف الوشاتت فبًب لن ًتظَسُ إلى االى ٍ لن ًتحممِ هع ووبل الذلٔ ٍ التأهل .ي لذ غبحجت ثؼؽ الؼشفبء ي أسدت مىنٍ تًؾنٕح
َزٌ الممبلّ غحٕحّ وبوت أي فبسذِ فلم أ تحػل مىٍ مؼىى مؼمًال٘ ،وٍ ال ٔخلً ػه المىبلؿّ.
ي مغ رله فمذ اختبسٌ ي حممٍ غذس المتألُٕه ،ي وسجٍ ئلى ا٘يلٕبء ي الؼشفبء مه ػظمبء أَل الىطنف ي الٕمنٕه ،منذةػٕب 3أن االن حػنحع
الحك ،ي اؾمحلت الى شِ الًَمٕةّ ،ي استفؼت ا٘يَبو .ي لىه لذ أضشوب ئلى حمٕمّ ا٘مش فٓ رله ،ي أوٍ ػلى تمذٔش ٔشجغ ئلى المًل ا٘يةل ،ي ػلى
التمذٔش ا٘خش لٕس لٍ مؼىى محػل مؼمًل .ي وٕف وبن فًُ ال ًٔجت الىفش ،لؼذو استلضامٍ ئوىبس الًاجت تؼبلى ي تمذس.
 الحىمّ المتؼبلّٕ فى االسفبس الؼملّٕ االسثؼّ ،ج ،2ظ3222
اػلم أُٔب السبله ثألذاو الىظش ي السبػٓ ئلى قبػّ اهلل سجحبوٍ ي االوخشاـ فٓ سله المُٕمٕٕه فٓ مالحظنّ وجشٔبئنٍ ي المسنتغشلٕه فنٓ ثحنبس
ػظمتٍ ي ثُبئٍ أوٍ ومب أن المًجذ لطٓء ثبلحمٕمّ مب ٔىًن ثحست جًَش راتٍ ي سىخ حمٕمتٍ فٕبؾب ثأن ٔىًن مب ثحست تجًَش حمٕمتُب ًَ ثؼٕىنٍ منب
ثحست تجًَش فبػلٕتُب فٕىًن فبػال ثحتب -ال أوٍ ضٓء آخش ًٔغف رله الطٓء ثأوٍ فبػل فىزله المؼلًل لٍ ًَ مب ٔىًن ثزاتنٍ أثنشا ي مفبؾنب ال
ضٓء آخش غٕش المسمى مؼلًال ٔىًن ًَ ثبلزات أثشا حتى ٔىًن َىبن أمشان ي لً ثحست تحلٕل الؼمل ي اػتجبسٌ أحنذَمب ضنٓء ي اٖخنش أثنش فنال
ٔىًن ػىذ التحلٕل المؼلًل ثبلزات ئال أحذَمب فمف دين ال بوٓ ئال ثؿشة مه التجًص دفؼب للذيس ي التسلسل فبلمؼلًل ثبلزات أمش ثسٕف وبلؼلّ ثبلزات
ي رله ػىذ تجشٔذ االلتفبت ئلُٕمب فمف فاوب ئرا جشدوب الؼلّ ػه ول مب ال ٔذخل فٓ ػلٕتُب ي تأثٕشَب -أْ وًوُنب ثمنب َنٓ ػلنّ ي منإثشِ ي جشدونب
المؼلًل ػه سبئش مب ال ٔذخل فٓ لًاو مؼلًلٕتُب -ظُش لىب أن ول ػلّ ػلّ ثزاتُب ي حمٕمتُب ي ول مؼلًل مؼلًل ثزاتٍ ي حمٕمتٍ.
فارا وبن َزا َىزا ٔتجٕه ي ٔتحمك أن َزا المسمى ثبلمؼلًل لٕست لحمٕمتٍ ًَّٔ مجبٔىّ -لحمٕمّ ػلّ المفٕؿّ ئٔبٌ حتى ٔىًن للؼمل أن ٔطٕش ئلى
ًَّٔ رات المؼلًل مغ لكغ الىظش ػه ًَّٔ مًجذَب فٕىًن ًَٔتبن مستملتبن فٓ التؼمل ئحذاَمب مفٕؿب ي اٖخش مفبؾب ئر لً وبن وزله لضو أن ٔىًن
للمؼلًل رات سًى مؼىى وًوٍ مؼلًال لىًوٍ متؼمال مه غٕش تؼمل ػلتٍ ي ئؾبفتٍ ئلُٕب ي المؼلًل ثمب ًَ مؼلًل ال ٔؼمل ئال مؿبفب ئلى الؼلّ فبوفسخ منب
أغلىبٌ مه الؿبثف فٓ وًن الطٓء ػلّ ي مؼلًال َزا خلف فارن المؼلًل ثبلزات ال حمٕمّ لٍ ثُزا االػتجبس سًى وًوٍ مؿبفب ي الحمنب ي ال مؼىنى لنٍ
غٕش وًوٍ أثشا ي تبثؼب مه دين رات تىًن مؼشيؾّ لُزٌ المؼبوٓ ومب أن الؼلّ المفٕؿّ ػلى اإلقالق ئومب وًوُب أغال ي مجذأ ي مػمًدا ئلٕنٍ ي ملحًلنب
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هحص ٍ هؼمَلی ًذاسد؛ چَى تذیْی است ٍجَدّا هتىثّش ٍ هتفاٍتٌذٍ ،جَد ػثذ وجا ٍ ٍجَد حتك تؼتالی
وجا؟! ت تش والهتاى دس ایي جا ًیض ٍاسد است؛ چَى اػتثاسّ ،واى ٍجَد فشضی است ٍ اػتثاس دس ػالن فتش
تِ هٌضلِی ٍجَد دس ػالن ٍالغ است ٍ هؼتثََشِ آى تِ هٌضلِی هاّیت .پس ّواىطَس وتِ تتا تىثتش هَجتَدات،
ٍحذت شخصی ٍجَد هؼمَل ًیست تا تفاٍت هؼتثشّا ًیض ٍحذت اػتثاس هؼمَل ًیست.
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ثانیاً :فشهَدیذ ّوِی ایي هفاّین دس ایيوِ لَام آىّا تِ اػتثاس هحض است هشتشوٌذ ،لزا ٍجْتی تتشای
تیاى فاسق تیي حك ٍ حىن ٍجَد ًذاسد.
هیگَیین :هله ًیض اص هفاّین اػتثاسی ٍ هجؼَالت [ػمالیی] است ،دس حالی وتِ شتوا تتِ طتَس هفصت
ثٍ ي متجًػب ًَ ػٕه راتٍ فارا ثجت تىبَٓ سلسلّ الًجًدات مه الؼلل ي المؼلًالت ئلى رات ثسٕكّ الحمٕمّ الىًسّٔ الًجًدّٔ متمذمب ػه ضًة و شِ ي
ومػبن ي ئمىبن ي لػًس ي خفبء ثشْء الزات ػه تؼلك ثأمش صائذ حبل أي محل خبسج أي داخل ي ثجت أوٍ ثزاتٍ فٕبؼ -ي ثحمٕمتنٍ سنبقغ ي ثًُٔتنٍ
مىًس للسمبيات ي ا٘سؼ ي ثًجًدٌ مىطأ لؼبلم الخلك ي ا٘مش تجٕه ي تحمك أن لجمٕغ المًجًدات أغال ياحذا أي سىخب فبسدا َنً الحمٕمنّ ي الجنبلٓ
ضئًوٍ ي ًَ الزات ي غٕشٌ ي أسمبؤٌ ي وؼًتٍ ي ًَ ا٘غل ي مب سًاٌ أقًاسٌ ي ضئًوٍ ي ًَ المًجًد ي مب يساءٌ جُبتٍ ي حٕ ٕبتٍ ي ال ٔتًَمه أحذ مه
َزٌ الؼجبسات أن وسجّ الممىىبت ئلى رات المًٕو تؼبلى ٔىًن وسجّ الحلًل َُٕبت أن الحبلّٕ ي المحلّٕ ممب ٔمتؿٕبن االثىٕىّٕ فٓ الًجًد ثٕه الحنبل ي
المحل.
ي َبَىب أْ ػىذ قلًع ضمس التحمٕك مه أفك الؼمل اإلوسبوٓ المتىًس ثىًس الُذأّ ي التًفٕك ظُنش أن ال ثنبوٓ للًجنًد الًاحنذ ا٘حنذ الحنك ي
اؾمحلت الىسشِ الًَمّٕ ي استفؼت أغبلٕف ا٘يَبو ي اٖن حػحع الحك ي سكغ وًسٌ الىبفز فٓ َٕبول الممىىبت ٔمزف ثٍ ػلى الجبقل فٕذمغٍ فارا
ًَ صاَك ي لل ىًٕٔه الًٔل ممب ٔػفًن ئر لذ اوىطف أن ول مب ٔمغ اسم الًجًد ػلٍٕ ي لً ثىحً مه ا٘وحبء فلٕس ئال ضأوب مه ضئًن الًاحذ المٕنًو ي
وؼتب مه وؼًت راتٍ ي لمؼّ مه لمؼبت غفبتٍ فمب يؾؼىبٌ أيال أن فٓ الًجًد ػلّ ي مؼلًال ثحست الىظش الجلٕل لذ آل آخنش ا٘منش ثحسنت السنلًن
الؼشفبوٓ -ئلى وًن الؼلّ مىُمب أمشا حمٕمٕب ي المؼلًل جُّ مه جُبتٍ ي سجؼت ػلٍٕ المسمى ثبلؼلّ ي تأثٕشٌ للمؼلًل ئلى تكًسٌ ثكًس ي تحٕ ٍ ثحٕ ٕنّ
ال اوفػبل ضٓء مجبٔه ػىٍ فأتمه َزا الممبو الزْ صلت فٍٕ ألذاو أيلٓ الؼمًل ي ا٘فُبو ي أغشف ومذ الؼمش فٓ تحػٕلٍ -لؼله تجذ سائحّ مه مجتغبن
ئن وىت مستحمب لزله ي أَلٍ.
 .1گشچٍ سٕذ خًٔٓ

ثٍ دوجبل اثجبت يحذت اػتجبس وٕستىذ ،ثلىٍ مٓخًاَىذ ثٕبن وىىذ 3أه مفبَٕم چًن اػتجنبسْ اسنت ،سنس حمٕمنت

ياحذْ داسدَ ،ش چىذ آن حمٕمت ثٍ وحً و شت اػتجبس دس مػبدٔك متؼذد ثبضذ ن ٔؼىٓ َمبنقًس وٍ يجًة ي استحجبة دي حىم ثنب دي اػتجنبس
جذاگبوٍ است ،يلٓ حمٕمتِ َش دي ،حىم است ،سبٔش مجؼًالت ضشػٓ ي ػمالٔٓ وٕض حمٕمتطبن حىم است َش چىنذ اػتجنبس جذاگبونٍ داسونذ ي
آثبسضبن متفبيت است ن يلٓ دس غًستٓ مٓتًاوىذ اص اػتجبسْ ثًدن مفبَٕم أه وتٕجٍ سا ثگٕشوذ وٍ لبئل ثٍ يحذت اػتجبس ثبضىذ ي اال ثب و نشت
اػتجبس [وٍ ثٍ مىضلٍْ يجًد دس ػبلم يالغ است] چگًوٍ مٓتًان ثٍ أه وتٕجٍ سسٕذ وٍ حمٕمت مفبَٕم اػتجبسْ ياحذ است؟!
ثىبثشأه ثشاْ اثجبت حمٕمت ياحذِ مفبَٕم اػتجبسْ وبچبسوذ لبئل ثٍ يحذت اػتجبس [وظٕش يحذت يجًد دس ػبلم يالغ] ضًوذ تب وتٕجٍ ثگٕشونذ
مؼتجشَب وٕض ياحذ است ،وٍ دس أه غًست َمبن اضىبلٓ وٍ خًد أطبن ثش مجىبْ يحذت يجًد ياسد وشدوذ ثش أه مجىب وٕض ياسد است.
عالٍُ آىوِ ثحث دس هب ًحي فِ٘ دسثبسُٕ حم٘مت اعتجبس وِ ثِ هٌضلِٕ ٍجَد دس عبلن ٍالع هٖثبشذ ً٘ست ،ثلىٍ اگش ثخًإَم تطجٍٕ وىٕم
مبوىذ ثح دسثبسٌْ مفبَٕم مبًَْ است؛ ٔؼىٓ َمبنقًس وٍ ثب سزٔشش مجىبْ يحذت يجًد ومٓتًان مىىش تفبيت مبًَْ ثنٕه اوسنبن ،فنشس،
غىم ،حجش ي  ...ضذ ،دس اػتجبسٔبت وٕض ثب سزٔشش مجىبْ يحذت اػتجبس ومٓتًان مىىش تفبيت مفًُمٓ ثٕه مؼتجشَب ضذ ي ادػبْ أنه ونٍ تفنبيت
مفًُمٓ يجًد وذاسد ثٓدلٕل است( .امٕشخبوٓ)
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دستاسُی حمیمت هله ٍ فشق آى تا حك تحث فشهَدیذ ٍ 9ایي ًمض والم خَدتاى است.
ثالثاً :هْوتشیي تیاًی وِ تشای اثثات اتحاد حك ٍ حىن روش وشدیذ ایتي تتَد وتِ [ٍلتتی تتِ دٍ هجؼتَلِ
ششػیِ ًظیشِ ّن ،وِ یىی حك است ٍ دیگشی حىنً ،گاُ هیوٌین احساس تفاٍت ًویوٌین؛ هثالً] تتیي جواز
قتل مشرک وِ حىن ششػی است ٍ سلطنت ولی دم بر قتل قاتل وِ حك ششػی است تفاٍتی ٍجَد ًذاسد
[فمش تفاٍتشاى دس آثاس است وِ یىی لات اسماط ٍ دیگشی غیش لات اسماط است] .یتا تتیي حتك حتتاًت،
اتَت ٍ ٍالیت وِ لات اسماط ًیست ٍ تیي حك خیاس ٍ شفؼِ وِ لات اسماط است ّیچ فشلی ٍجَد ًتذاسد.
تفاٍت تِ لاتلیت اسماط ٍ ػذم لاتلیت اسماط ًیض دس ٍالغ تِ اػتثاسی تَدى ایي هفاّین تشهیگشدد وِ تتِ یتذ
شاسع است ٍ شاسع ایيطَس اػتثاس وشدُ است ت یؼٌی ّواًطَس وِ اػتثاس حذٍثاً تِ یذ شاسع است تماءً ّن تِ
یذ شاسع است ٍ هی تَاًذ حىن سا لات اسماط یا غیش لات اسماط جؼ وٌذ .آى حىنّایی وِ تِ ًحتَ لاتت
اسماط جؼ هیوٌذ هیتَاى اص آى تؼثیش تِ حك وشد ت پس حك ٍ حىن ّیچ تفاٍتی ًذاسد ٍ ایتيوتِ تؼتتی
تفاٍت حك ٍ حىن سا اص اٍضح ٍاضحات ٍ اظْش هي الشتوس ٍ بتتیي هتي ا هتس داًستتِاًتذ ستخت دس
اشتثاٌّذ.
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هیگَیین :تالَجذاى تیي جَاص لت هششن ٍ حك لصاص احساس تفاٍت هیوٌین ٍ آى ایيوتِ دس حتك
 .1دسثبسٌ حمٕمت مله ثؼذ اص ثح مفػل ثٍ أه وتٕجٍ سسٕذوذ وٍ «سلطٌت ٍ احبطِٕ اعتجوبسٕ» است ي فشق آن ثب حك سا أهقًس رونش
وشدوذ وٍ « إى الفبسق ث٘ي الحك ٍ الحىن ٍ ث٘ي الوله :أى األٍل٘ي ال ٗتعلمبى إال ثبألفعبل ثخالف الوله فئًِ ٗتعلك ثبألع٘وبى توبسٓ ٍ ثبألفعوبل
اخشى» (مػجبح الفمبَّ ،ج ،2ظ)45
 .2مػجبح الفمبَّ ،ج ،2ظ346
ي َزٌ ا٘مًس االػتجبسّٔ ي ئن اختلفت مه حٕ اٖثبس اختالفب ياؾحب ،ي لىىُب تطتشن فٓ أن لًامُب ثبالػتجنبس المحنؽ ي ئرن فنال يجنٍ
لتمسٕم المجؼًل الطشػٓ أي الؼمالئٓ ئلى الحك ي الحىم لىٓ وحتبج ئلى ثٕبن الفبسق ثٕىُمب .ثل ولُب حىم ضشػٓ ،أي ػمالئٓ ...
فبػكف وظشن َل تشى فبسلب ثٕه جًاص لتل المطشن -الزْ ٔسمى حىمب ضشػٕب -ي ثٕه سلكىّ يلٓ الذو ػلى لتل المبتل الزْ ٔسمى حمب
ضشػٕب ،لمجًلٍ االسمبـ .ثم أسجغ الجػش وشتٕه َل تشى فبسلب ثٕه حك الحؿبوّ ي ا٘ثًِ ،ي الًالّٔ ي أضجبَُب ممب ال ٔمجل االسنمبـ ،ي ثنٕه حنك
الطفؼّ ي حك الخٕبس المبثلٕه لإلسمبـ ،فبفُم ي اغتىم.
ي مه الغشٔت أن جمؼب مه الفمُبء تػذيا لجٕبن الفبسق ثٕه الحك ي الحىم ،حتى أن ثؼؿُم لذ ألحمِ ثبلجوذْٗ٘بت ،صػمنب مىنٍ أن االخنتالف
ثٕىُمب أظْش هي الشوس ٍ أث٘ي هي األهس  ،ي روش جمبػّ 3أن الحك مشتجّ ؾؼٕفّ مه الملىّٕ ،ي غبحجٍ مبله لطٓء ٔشجغ أمشٌ ئلٕنٍ ،ثخنالف
الحىم ،فاوٍ مجشد جؼل الشخػّ فٓ فؼل ضٓ ء أي تشوٍ ،أي الحىم ثتشتت أثش ػلى فؼل أي تشن .ي رونش قبئفنّ 3أن الحنك منب ٔمجنل السنمًـ ي
اإلسمبـ ،أي الىمل ي االوتمبل ،ثخالف الحىم ،فاوٍ ال ٔمجل ضٕئب مه َزٌ ا٘مًس .ئلى غٕش رله ممب روشيٌ فٓ َزا الممبو .ي لىىه لذ ػشفت 3أوٍ ال
ٔشجغ ضٓء مه رله ئلى محػل.
وؼم ال مبوغ مه تخػٕع ئقالق الحك اغكالحب ثكبئفّ مه ا٘حىبو 3ي َٓ التٓ تمجل اإلسمبـ ،ئر ال مطبحّ فٓ االغكالح .ي أظنه -ي ئن
وبن الظه ال ٔغىٓ مه الحك ضٕئب -أن َزا اإلقالق غبس سججب الختالف الؼلمبء فٓ حمٕمّ الحك ي الحىم ي ثٕبن الفبسق ثٕىُمب .ي اللٍّ الؼبلم.
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لصاصً ،حَُی اػتثاس تِ گًَِای است وِ حیثیت ًفغ تشای ری الحك لحاظ شذُ؛ یؼٌی لصاص تتشای ٍلتیِّ
دم ٍ تِ ًفغ اٍ جؼ شذُ ت تِ ّویي خاطش هیتَاًذ حمش سا اسماط وٌذ ت تِ خالف جَاص لت هشتشن وتِ
گشچِ دس آى تِ ًَػی دست هسلواى سا تاصگزاشتِ ،اها دس هاّیت آىً ،فغ هسلواى لحاظ ًشذُ است.
تِ ّویي خاطش حك ٍ حىن ایي تفاٍت سا داسًذ وِ دس هاّیت حك ،تِ ًَػی داسایی تشای رٍالحك لحتاظ
شذُ ٍ «لِ» اٍ جؼ شذٍُ ،لی دس هاّیت حىن چٌیي لحاظی ًشذُ است ٍ ،اگش ّن حىوی «لِ» وسی تاشذ،
ایي اًتضاع رّي است ٍ ایيطَس ًیست وِ دس هاّیت آى لحاظ شذُ تاشذ ٍ ّویي همذاس تفتاٍت دس هفتاّین
اػتثاسی وفایت هیوٌذ وِ هاّیتشاى تفاٍت داشتِ تاشذ.
تا ایي جا تِ ایي ًتیجِ سسیذین وِ هفَْم حك داسای اشتشان هؼٌَی است ٍ ایي طَس ًیست وتِ دس ّتش
هَسدی هؼٌای هتفاٍتی داشتِ تاشذ ٍ ًیض هؼٌای آى تا هله ٍ حىن هتفاٍت است .هشحَم اهام

ًیض تا ایتي

جا تا ها ّن گام ّستٌذٍ ،لی ایشاى تثییٌی دس هَسد ایي وِ حمیمت حك چیست ًفشهَدُاًتذ .اگتش هٌظَسشتاى
ایي تاشذ وِ اصالً حمیمت حك لات تثییي ًیست ها تا سخي ایشاى هَافك ًیستینٍ ،لی اگش هٌىش ایي ًیستتٌذ
وِ فی الجولِ حك لات تثییي است والم ایشاى تا سخي ها هغایشتی ًذاسد.
نظریهی مختار در تبیین حقیقت حق

لثالً تیاى وشدین وِ حك دس لغت تِ هؼٌای ثثَت استٍ ،لی تا دلت تیشتش دس هؼٌتای حتك ٍ سجتَع تتِ
استىاصات ػشفیِ دس هَاسد استؼوال آى ،هیتیٌین وِ ػالٍُ تش ثثَت ،هؼٌای شایستگی ٍ بایستگی ًیض دس حاقّ
آى اششاب شذُ است.
تِ ػٌَاى هثال دس آیِی ششیفِی رلِهٓ ثِأَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْحٓكُّ  9ولوِی «حتك» هؼٌتایی فشاتتش اص ثثتَت سا
هیخَاّذ افادُ وٌذ ٍ آى ایيوِ ثثَت خذاًٍذ تِ ًحَ تایستِ تَدُ ٍ ضتشٍست داسد .یتا دس آیتِی شتشیفِی

 .1سًسٌْ مجبسوٍْ حج ،آٍْٔ36
رلِهٓ ثِأَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْحٓكُّ ٍٓ أًََِّٔ ٗٔحِٕٖ٘ الْوَٕٓتَى ٍٓ أًََِّٔ عٓلَى وُلِّ شَٖٕءٍ لَذِٗشٌ
 سًسٌْ مجبسوٍْ حج ،آٍْٔ 3 62
رلِهٓ ثِأَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْحٓكُّ ٍٓ أَىَّ هٓب ٗٓذٕعَٔىَ هِيْ دًٍِِِٔ َّٔٓ الْجٓبطِلُ ٍٓ أَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْعٓلُِّٖ الْىَجِ٘شُ
 سًسٌْ مجبسوٍْ لممبن ،آٍْٔ333
رلِهٓ ثِأَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْحٓكُّ ٍٓ أَىَّ هٓب ٗٓذٕعَٔىَ هِيْ دًٍِِِٔ الْجٓبطِلُ ٍٓ أَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْعٓلُِّٖ الْىَجِ٘شُ
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حٓمِ٘كٌ عٓلَى أَىْ الَ أَلَُلَ عٓلَى اللَِِّ إِالَّ الْحٓكَّ  9ولوِی «حمیك» وِ اص هشتمات حك استٍ ،اضح است وتِ تتِ
هؼٌای «سضاٍاس» هیتاشذ ،آى ّن دس حذ ضشٍست ٍ تایستگی .یؼٌی تایستِ است تش خذا ًگتَین جتض آىچتِ
ثاتت است ٍ شایستِ.
ٍلتی تِ وتة لغت تیشتشی سجَع وشدین دیذین تؼتی اص لغَییي ًیض هتَجِ ایتي هؼٌتا دس ولوتِی حتك
شذُ اًذ؛ هثالً خلی تي بحوذ فشاّیذی دس وتاب الؼیي ٍ صاحة تي ػثاد 2دس الوحیش فی اللغة «حٓكَّ األهش» سا
تِ «ٍجة ا هش» هؼٌا وشدُاًذ 3وِ «ٍجَب» تِ هؼٌای «ضشٍست» ٍ ّواى «تایستگی» دس صتاى فاسستی استت.
 .1سًسٌْ مجبسوٍْ أػشاف ،آٍْٔ3135
حٓمِ٘كٌ عٓلَى أَىْ الَ أَلَُلَ عٓلَى اللَِِّ إِالَّ الْحٓكَّ لَذٕ جِئْتُىُنٕ ثِجٌٍَِّٓ٘ٔ هِيْ سٓثِّىُنٕ فَأَسٕسِلْ هٓعِٖٓ ثٌِٖٓ إِسٕشَائِ٘لَ
 .2خلٕل ثه أحمذ فشإَذْ ي غبحت ثه ػجبد اص ثضسگبن اَل لغت ثٍ ضمبس مٓسيوذ ي ضٕؼٍ ثًدوذ .أضؼبس غنبحت ثنه ػجنبد دس محجنت اَنل
ثٕت

مؼشيف است؛ م الً دس ضؼشْ مٓگًٔذ3
لً ضك ػه للجٓ ٔشى يسكٍ

سكشان لذ خكب ثال وبتت

الؼذل ي التًحٕذ فٓ جبوت

ي حت أَل الجٕت فٓ جبوت

 أمبلٓ المشتؿى ،غشس الفًائذ ي دسس المالئذ ،ج ،1ظ3433
ي لبل الػبحت اسمبػٕل ثه ػجبد3
لً ضكّ للجى لشأيا يسكٍ

سكشٔه لذ خكّب ثال وبتت

الؼذل ي التًّحٕذ فى جبوت

ي حتة أَل الجٕت فى جبوت

أه ضؼش ثٍ ضبفؼٓ وٕض وسجت دادٌ ضذٌ است3
 الىطىًل (للطٕخ ًٔسف الجحشاوٓ) ،ج ،2ظ323
ممب وست للطبفؼٓ3
خكّٕه لذ خكب ثال وبتت

لً ضك للجٓ لشأيا يسكٍ

ي حتة أَل الجٕت فٓ جبوت

الطشع ي التًحٕذ فٓ جبوت
 .3وتبة الؼٕه ،ج ،3ظ36

الحٓكّ ومٕؽ الجبقل .حٓكَّ الطٓء ٔٓحِكُّ حٓمّب إٔ ٍجت ٍجَثب .ي تمًلٓٔ 3حِكُّ ػلٕه أن تفؼل وزا ،ي أوت حٓمِٕك ػلى أن تفؼلٍ .ي حٓمِٕنك فؼٕنل فنٓ
مًؾغ مفؼًل .ي لًل اهلل ػضّ ي جلّ حٓمِٕكٌ ػٓلى أَنْ ال أَلًُلَ مؼىبٌ مٓحٕمًُق ومب تمًل 3ياجت  ...ي الحٓمِٕمّ 3مب ٔػٕش ئلٍٕ حٓوكّ األهوش ٍ ٍجَثوِ .ي ثلغنت
حٓمِٕمّ َزا 3أْ ٔمٕه ضأوٍ.
 المحٕف فٓ اللغّ ،ج ،2ظ3216
الحٓكُّ 3وَمِٕٕؽٔ الجبقِلِ ،ي الحٓمَُّّ 3مِ ْلٍَُ ،زٌ حٓمَّتٓ 3أْ حٓمِّٓ .ي حٓكَّ الشَّٖٕءٍٔٓ :جٓتٓٓٔ ،حٔكُّ ي ٔٓحِكُّ ،ي ًَ حٓمِٕٕكٌ ي مٓحٕمًُقٌ .ي ثٓلَغْنتٔ حٓمِٕٕمَنَّ ا٘مٕنشِ 3أْ
ٔٓمِٕٕهَ ضَأْوٍِ .ي أَحٓكَّ الشَّجٔلُ 3لبل حٓمّبً؛ أي ادَّػى حٓمّبً فًَٓجٓتٓ لٍ ،مه لًَٕلٍِ ػضَّ ي جلَّ 3لِٕٔحِكَّ الْحٓكَّ.
 تُزٔت اللغّ ،ج ،3ظ3241
لبل اللٕ  3الحكّ 3ومٕؽ الجبقل ،تمًل 3حٓكّ الطٓءٔ ٔٓحِكّ حٓمّب مؼىبٌٍ 3جت ٗجت ٍجَثبً.
7

ّش چٌذ تِ ًظش ها «ٍجَب» ٍ «تایستگی» تِ تٌْایی ًویتَاًذ هثیّي هؼٌای حك تاشذ ،تلىِ تشویثی اص «ثثتَت»
ٍ «اٍلَیت» هؼٌای حك سا تشىی هیدّذ ٍ .هشاد اص اٍلَیت هؼٌای وشتش داس ٍ جتاهؼی اص «شایستتگی تتا
تایستگی» است.

دس هیاى لغَییي ّن فیَهی دس الوصثاح الوٌیش 9ایي دٍ سا تا ّن روش وشدُ است« :حك الشٖء إِرَا ٍٓجٓوتٓ ٍ
ثَجٓتٓ»ّ .نچٌیي اتي فاسس دس هؼجن هماییس اللغة 2حك سا تتِ «إحىوبم الشوٖء ٍ طوحتِ» 3هؼٌتا وتشدُ وتِ

هی تَاى گفت ایشاى ّن تِ ًَػی تیي دٍ هؼٌای ثثَت ٍ ٍجَب تلفیك وشدُ وِ ّوتاى ححىتام تاشتذ؛ «حٓوكَّ
األهش» بی بحىن االهش.
منشأ پیذایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس االمری

تِ ّش حال هؼٌای لغَی حك تشویثی اص ثثَت ٍ اٍلَیت است .هُذسِن ثثَت ٍ اٍلَیت [تشای هتؼلك حك]
گاّی عقل نظری است؛ هاًٌذ رلِهٓ ثِأَىَّ اللَِّٓ َّٔٓ الْحٓكُّ وِ ػمت ًظتشی دسن هتیوٌتذ خذاًٍتذ ثاتتت ٍ
ضشٍسی است ٍ گاّی عقل عملی است؛ هاًٌذ حٓمِ٘كٌ عٓلَى أَىْ الَ أَلَُلَ عٓلَى اللَّوِِ إِالَّ الْحٓوكَّ وتِ ثاتتت ٍ
ٍاجة است (حمیكٌ) تِ حسة دسن ػم ػولی وِ تش خذا جض حك ًگَیین .تؼتی هَاسد ّن هوىتي استت
 .1المػجبح المىٕش فٓ غشٔت الطشح الىجٕش للشافؼٓ ،ج ،2ظ3143
الْحٓكُّ 3خِلَبفٔ الجٓبقِلِ ي ًَٔٓ مٓػٕذٓسٔ (حٓكَّ) الطَّىءٔ مِهْ ثٓبثٓىٕ ؾَشَةٓ ي لَتَلَ إِرَا ٍٓجٓتٓ ٍ ثَجٓتٓ ي لُِٓزَا ٔمَنبلُ لِمٓشَافِنكِ النذَّاسِ (حٔمًُلُُٓنب) ي (حٓمَّنتِ) الْمٕٓبمٓنُّ
(تَحٔكُّ) مِهْ ثٓبةِ لَتَلَ أَحٓبقَتٕ ثِبلْخَلَبئِكِ فَُِىٓ (حٓبلٌَّّ) ي مِهْ َٔىَب لِٕلَ (حٓمَّتِ) الْحٓبجُّٓ ئِرَا وَضَلَتٕ ي اضْتَذَّتٕ فَُِىٓ (حٓبلٌَّّ) إَٔٔؿبً ي (حٓمَمْتٔ) اَ٘مٕنشَ (أَحٔمُّنٍٔ) ئِرَا
تَٕٓمَّىْتٍُٔ إٍَٔجٓعٓلْتُِٔ ثَبثتبً لَبصِهبً ي فِى لُغَِّ ثٓىِى تَمِٕمٍ (أَحٕمَمْتٍُٔ) ثِبلْأَلِفِ ي حٓمَّمْتٍُٔ ثبلتَّ ْمِٕلِ مٔجٓبلَغًَّ ي (حٓمِٕمَُّ) الطَّىء مٔىْتَُٓبٌٔ ي أَغٕلٍُٔ الْمٔطْتَمِلُ ػٓلٍَِٕ ي فُلَنبنٌ (حٓمِٕنكٌ)
ثىزا ثِمٓؼٕىَى خَلِٕكٍ يٓ ًَٔٓ مٓأْخًُرٌ مِهَ الْحٓكِّ ال َّبثِتِ ي لًَٕلُُٔمٕ ًَٔٓ (أَحٓكُّ) ثىَزَا ٔٔسٕتَؼٕمٓلُ ثِمٓؼٕىَٕٕٕٓهِ أَحٓذَٔٔمٓب اخْتِػٓبغٍٔٔ ثِزلِهٓ مِهْ غَٕٕشِ مٔطَبسٓوٍَّ وحًٔ صٕٓٔذٌ (أَحٓنكُّ)
ثِمٓبلٍِ أَىٕ لَب حٓكَّ لِغَٕٕشٌِِ فٍِِٕ ي ال َّبوِٓ أَنْ ٔٓىًُنَ أَفْؼٓلَ التَّفْؿِٕلِ فَٕٓمْتَؿِى اضْتِشَاؤٍَ مٓغٓ غَٕٕشٌِِ ي تَشْجِٕحٍٓٔ ػٓلَى غَٕٕشٌِِ وَمًَٕلُِِمٕ صٕٓٔذٌ أَحٕسٓهُ يٓجُٕبً مِهْ فُلَنبنٍ ي مٓؼٕىَنبٌٔ
ثُجًٔتٔ الْحٔسٕهِ لَُٔمب ي تَشْجِٕحٍٔٔ لِلْأَيَّلِ لَبلٍَٔ الْأَصَٕٓشِىُّ ي غَٕٕشٌُٔ ي مِهْ َٓزَا الْجٓبةِ.
 أسبس الجالغّ ،ظ3135
لبل أثً صٔذ 3حٓكَ اللٍّٔ ا٘مشَ حٓمّبً 3أثجتِ ٍ أٍججِٓ.
 .2مؼجم ممبٕٔس اللغّ سؼٓ دس سٕذا وشدن اغل ي سٔطٍْ لغبت داسد ي ثٕبن مٓوىذ وٍ ايالً 3أه اغل غحٕح است ٔب وٍ ،ي ثبوٕبً 3آٔب مؼىنبْ
اغل ياحذ است ي ثشاْ ٔه مؼىب يؾغ ضذٌ ٔب أهوٍ متؼذد ي ثٍ وحً مطتشن لفظٓ است؟ م الً دسثبسٌْ حك مٓگًٔذ« 3أطلٌ ٍاحذ» ٔؼىٓ حك
اص اثتذا ثشاْ ٔه مؼىب يؾغ ضذٌ ي اضتشان لفظٓ وذاسد ي اگش ثؼذاً دس مؼىبْ دٔگشْ استؼمبل ضذٌ ثبضذ ،ثٍ مىبسجت مىتمل ضذٌ است.
 .3مؼجم ممبئٕس اللغّ ،ج ،2ظ315
حك الحبء ي المبف أغلٌ ياحذ ،ي َّ ٗذل على إحىبم الشىء ٍ طحّتِ .فبلحكُّ ومٕؽٔ الجبقل ،ثم ٔشجغ ولُّ فشعٍ ئلٍٕ ثجًٓدِ االستخشاج ي حٔسٕنه
التّلفٕك ي ٔمبل حٓكَّ الطٓءٔ يجٓتٓ.
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ترکیبی از درک عقل عملی و عقل نظری تاشذ ،هاًٌذ «حٓكَّ عٓلَِِٕ٘ وَلِوُٓٔ الْعٓزَاةِ» 9یؼٌی ثاتت است تىَیٌاً تِ
حسة ػم ًظشی ٍ سضاٍاس است تِ حسة ػم ػولی .چٌیي حمَلی سا حقوق نفس االمری هیخَاًین دس
همات حقوق اعتباری وِ ًفس االهشی ًذاسد تا ػم ًظشی یا ػولی آى سا دسن وٌذ ،تلىِ صشف هَاضتؼِ ٍ
لشاسداد است وِ اًساى تا ًسخِ تشداسی اص تىَیي ٍ حمَق ًفس االهشیِ ،تِ حسة ًیاصّتا ٍ احتیاجتاتی وتِ
داسد ،شثیِ آى سا دس ػالن اػتثاس ٍضغ هیوٌذ ٍ «ثثَت» ٍ «شایستگی ٍ تایستگی» دس ّواى ػالن اػتثاس پذیتذ
هیآیذ.
تفاوت دیگری که حقوق اعتباری با حقوق نفس االمری دارد آن است وِ دس حمَق اػتثاسی حیثیتت
اًتفاع ری الحك دس ًفس اػتثاس حك لحاظ شذُ ،لزا اگش اػتثاسی ثثَت ٍ ٍجَب داشتتِ تاشتذ ،اهتا حیثیتت
اًتفاع ری الحك دس آى لحاظ ًشذُ تاشذ ،آى همذاس وِ ها تتثتغ وتشدین ًستثت تتِ آى حتك اػتثتاسی صتذق
ًویوٌذ ،اها دس حمَق ًفس االهشی الصم ًیست رٍالحك هٌتفغ شَد.
نکتهای وِ دس حمَق اػتثاسی الصم است تِ خاطش خفاء آى تش تؼتی هَسد تَجِ لشاس گیشد آى است وِ
حمَق اػتثاسی گشچِ ّوِ اػتثاسًذٍ ،لی تِ خاطش تفاٍت هؼتثشّایشاى تا یىذیگشَّ ،یتشاى هتفاٍت تَدُ ٍ
ّش اػتثاسی غیش اص اػتثاس دیگش است؛ هثالً اػتثاس حك دس هث حتاًتٍ ،الیت ،شفؼِ ،خیاس ٍ  ...تا ّن
هتفاٍت است؛ چشا وِ ّش اػتثاسی هتمَم تِ هؼتثش خَد تَدُ ت ًظیش هفاّین حمیمی رات اضافِ وِ تذٍى
هتؼلََك هؼٌا ًذاسًذ؛ هث شَق ٍ هحثّت وِ تذٍى هشتاقٌ الیِ ٍ هحثَب هؼٌا ًذاسد ت ٍ تا تفاٍت هؼتثش ،اػتثاس
ًیض هتفاٍت هیشَدّ ،ش چٌذ اص ایي جْت وِ دس ّوِی ایي حمَق ،اػتثاس ثثَت شایستِ تا تایستِ ٍ تِ
ًَػی سػایت ًفغ ریالحك دس آىّا لحاظ شذُ ،دس ایي جْت تا ّن هشتشوٌذ ٍ 2هتثایي تِ توام رات ًیستٌذ.

3

ٍ الحوذهلل سب الؼالویي

 .1سًسٌْ صمش ،آٍْٔ 312أَ فَوٓيْ حٓكَّ عٓلَِِٕ٘ وَلِوُٓٔ الْعٓزَاةِ أَ فَأًَْتٓ تٌُْمِزُ هٓيْ فِٖ الٌَّبسِ
 .2ثش خالف محمك اغفُبوٓ

وٍ فشمًد حك دس َش مًسدْ ثٍ مؼىبْ َمبن مًسد است ي ولمٍْ حك دس أه مًاسد ثٍ وحً اضتشان لفظنٓ

است.
 .3دس حمًق وفس االمشْ وٕض حك احتٕبج ثٍ متؼلك داسد ي ثٍ تغبٔش متؼلمص حك وٕض دس آنجب متفبيت است ي اص أه جُت فشلٓ ثب حمًق
اػتجبسْ وذاسد؛ م ال دس «اهلل حك»« ،الجىّ حك»« ،الىبس حك» ي  ...متؼلك حمًق ثب َم متفبيت است ي دس غٕش مطتشوبت (ثجًت ي يجنًة) ثنب
َم تفبيت داسوذَ .مچىٕه ثب سبٔش مفبَٕم اػتجبسْ مبوىذ مله ي حىم وٕض اص أه جُت تمبٔضْ وذاسد؛ چًن مله ي حىم وٕض احتٕبج ثنٍ متؼلنك
داسد ي ثب تفبيت متؼلك ،تفبيت سٕذا مٓوىذ( .امٕشخبوٓ)
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همشس :ػثذاهلل اهیشخاًی
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