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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 بررسی تقریر دوم

خکههنددهلتبا دینجلزدر دلیددنکاحد هدثابتدبنند.دیی ب دهقلدمک ردمبدآنبحث در دریلثعدلی بدبثودرقدیی ب دبکردبودبودقه ثثث ودددد

ب   ثبدر ه در تتدقدهکثکا آدآندبلاندکثد.دیی ب درقمدهبدمبتهدبودهککالده تقدیی ب درقمدهبودبکردبودهر دمادیق لردر دلیددددد

ودم حکمدآراید)بودرفتد ده تیبایبدباکدهشدیفکلکدبلودمنشأدقدهنشاءده تدر دجاببدبودمق ردل لودبکدهمنکاحد هدبپذب بب،د زمو

متأخ دمق کمدهیحصکلدبودنحکدک طدمیا ندباکدددبودمق ردل لودهم دصک یب.دهیبتودم حکمدآرایدخکببدهملوده تد لد هدبودحکلب(

د.دهختصاصدرهرهده ت

کمدهیحصکلدمتأخ دمق م دص فدنظ دهزدهبنکودهبودیی ب دمختصدبودهم ده تیبایبده تدبادم بکطدبودجاببده تدبودمق ردل لودبکده

ی ب دهر د  ددبودهبودیهیبتودبودنظ دمبخکههلبدببلنلبدهبوده ثتد لدقدهبودیی ب دیمامده ثتدبادنو.ددد،دمببودنحکدکث طدمیا ندباکثددد

.دهندآنهودم حکمدآرایدخکببدرفتوهنددهقیبده تدهزدبخکههددهختصثاصدبودصک یبدیلدهدبند،دکابددآنهودم حکمدآرایدحکلبدرفتود

د،دبنککردقیبدچکندمق ردکدهدب دبکدهم یدبودر دآبندهدیحیردیلدهدمبه اسده تد لدهبوده تدبودهنشاءده ندمکجکردمبچکند

یسدر قاًدمق ردل لودهبنکندمکجکردنلست.دیذهدهنشاءدهستدقیبدمنشأدنلستقدهبجاردهستدقیبدقجکردمحیردنشدهده تقدقدچکند

مادهدبنها ت،دنتلجودهبوده تدبودهبجاردهبدمق ردککر،دقدهبودباطعدقدمحالده ت.هبجاردللودقجکرده تدقدینهادهختهفدبودهلتبا ده

ابددکدهیبتورهنددبودمق ردکثکردب دبکدهم دمتأخ دمق کمدهیحصکلدبودنحکدک طدمیا نقددآرایدخکببدهبود هدمختصدبودصثک یبدمبد

ذب ددبلبدهم ده تیبایبدبودر دبهمدآرایدحکلببتکهنلبدهبودم  بد هدبادآنهودم حکمدآرایدحکلبدت مکرهدمن بردبنلبقده دهبنکودبگک

دبند.دهنددت قدمبکده،دهلبدهزدک طدمیا ندقدک طدمتأخ ده تقدهر دهبود هدبگکبلب،دآندقرتدبادآنهودبودم حکمدآرایدخکببدرفتو

درقدهککالدهبنجادقه رده ت:دص فدنظ دهزدهبنکودهبودیی ب دهختصاصدبودچودصک یبدره ر،بوده حالد

 اشکال اول

دبا خ هدهر دبگکبلبدیق لردر دقجکردمهزمد:لدهص بدهمانده تدبودر دج سودرذکتودر دیا خدبودیی ب دهقلدهکا هدب رببدبوهککا

بادیق لردر دهبجارده ثثت،دبناب دهبنکودیق لردر دهبجاردهلتبا یدبادبودیقبل دربگ در دهنشثثاءدممکودباکثثد،دهلردمحذق یدنده ر.در د

ا یدقدهبجاردیککبنبدت قده تقدبلودهنشاءدقدهبجاردت قده تقدهبجاردر دمک ردلایبدحیلیتدج سثودرذکثتودرفتلبدبلودهبجاردهلتبدد

ککرددیکهنددمق ره تدقدر دلایبدحیلیتدقدیککبودیق لردر دهبجاردممکودنلست.دهمادهنشاءدبودلبا آدهزدهبجاردهلتبا یده ت،دمب

آندظ فدمحیردبندقدر دهبودمحذق یدنلست.دهنشاءدبوددب دهم یدبودهبودصک آدبودت ضدقجکردمق ردل لود هدبکنددقدهنشاءد هدر 
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یکهنددر دظ فدت ضدقرکعدآندمق ردل لودصثثثک آدبگل ر.دبند،دهبودمبمقنثایدهبنکثودبثکدچلزید هدر دلایبدهلتبا دهبجاردمبددد

درکبددمودر دظ فدمجبءدزبددهنشثاءدب رمدزقجلتد هقدهبودچودهککالدقدمحذق یدره ر دیسدب دت ضدهبجاردقدقجکردمتحددمب

دیق لردر دقجکردللودیق لردر دهبجاردباکد،دمحذق یدر دیق لردر دهنشاءدبادهبجاردهلتبا یدنلست.ددقباکنددثدبودهستنددثد

 اشکال دوم

بنلبدهنشثاءده ندمکجکرده ثتدهمادمنشأدمکجکردنلست.دچکندهبودهنشاءدددثانلاً،دهمان ک دبودر دج سثودربعدرفتلب،دهبنجادت ضدمبد

ککردهنشاءده ندباکددهمادمنشأدبقدهًدیحیردیلدهدبند.د خودمستدلدهبودبکردبودنمببندهدیحیردیلدهدمبمق ردکثدهدب دهم یدبودر دآد

یکهندمنشأد هدر دحالدیحیردهنشاءدت ضدب رقدبقنبدقرتبدهنشاءدبندقدچکندب زمدمنودیفکلکده نشاءدلودهیمنشأ.دهمادهملودجادمب

حیلیتدمنشأد هدر دت ضدقجکردآندمق ردل لودهبجاردب رهده ت.دبقنبدبنددزقجلتد هدبودک طدیحیردبکدهم یدر دآبنده،در دمب

کر.دمثهًدکبند،دب کودمنشأدمبنلاًدل بدت ضدخاصدهلتبا دمبهملوده ندمنشثأدهسثت،دمنتهبدمنشأدبودنحکدم  ردیحیردیلدهدنمبدد

دجادهنشاءدم کلتدکدهدقدبلعدیحیرت قکثب،دبقتکدره یدنندردمدهیحاجقدهبندرکبددهر دحجاجدت رهدب ر رند،دمودهبود هدبودیکدمبمب

یلدهدب ره،دیکودمنشثأدبودلبا آدهزدم کلتدره ده ت،دبودنحکدم  ردمک ردنظ دنلستدبودبگکبلبده ندم کلتدحاصعدکدهده تقدد

ب کودم کلتدر دآندت ضدخاصده ندمکجکرده ت.دبلعدبودنحکدم  ردمحیردنشده،دم کلتدبودنحکدم  ردمنشأدنلست،دآندچلزید

 کلتدمق یاًدل بدردقمدهیحاجده تدقدهبوده ندمکجکرده ت.دیسدهمان ک دبودخکردهنشاءدبودلنکهندهبجاردهلتبا یدبودمنشأده تدم

دیکهنددبودنحکدمق ردحاصعدککر.دیسدهلردمحذق دلی بدقجکردنده ر.دیکهنددبودنحکدمق ردحاصعدککر،دمنشأدهبدمبمب

د ؤهل:

هند.د...دحتبدهر دک طدک طدمیا ندهککالدب رهدر  حکمدآرایدخکببدبنندقدخکردمهادهککالدنمبه ثتار:در دکث طدمتأخ دبق بدد

دمیا ندباکد،دمشک بدنده ر.د

 مؤید عدم استحاله تعلیق عقود

  لبدبادنوقدبودلبا آدربگ دآبادیق لردر دهنشاءدمست زمدهمود خودر دهبوده تدبودآبادمادهزدت ضدیق لردر دهنشاءدبوده تحایودمب

ه ثت دهمودبح در دهمکاندیق لردقده ثتحایودیق لرده ت.دبسانبدبودریلعدلی بدب ده تحایودددبکدمحالده ثتدبادخکرشدمحالدد

خکههنددبگکبنددهمکاندهبنکودمادبکدلیدید هدقهرعدبنلبدقدچلزید هدهنشثثثاءدبنلبدبودنحکدیق لیب،دهند،در دقهرعدمبیق لردذب دب ره

د بدنده ر.دقدممادبؤبددذیک:یده ر.دیا خدمادهبوده تدبودمسأیودیق لردر دلیکرده تحایودلنقجکرد

بند،دهملوده تثنائبده تدبودتیهادر د هب ودبادبق بدهزدلیکردرائعدبقنبدهزدچلزهاببدبودلدمده تحایودیق لردر دلیکرد هدثابتدمب

دقدهنهند.در دقصلتدیم لکب،در دیدبل ،در دنذ ،در دقبایت،در دبسلا یدهزدلیکردیق لردقجکردره ردقدتیهادحکبدبودصحتدب رهکده

رکبنددهزدب هندیق لردر دلیکردبکدمکه ریده تثنادکدهده تقدآندمکه ریدبوده تثنادکده،دچنددمک رده تدقدهمودهبود هدهمودمب

دهند.دربکلدب ره

تهذهدیک،دمودبودمُ رمدهبودب هیدیکقدهبودقصلتده تدقده ندهبدهبوددتّرکبددنذهدمم لکبقدمثهًدمکصثبدمبدبکبدر دقصثلتدید. 1

دهیدنامق کم،در  تده تیسدیم لکدمق ردکدهدب دبکدهم یدبودر دآبندهدککر. ر،دبقددهزدم رندمنتیعدمبرلهنتیالدصثک آدنمبد

هنددهبودصحلحده ت،دبقنبدبقددهزدوهبنجادهمودرفترهندقدکابددهبودزقری دهزدربگ یدبمل ر.دکثکردهمادبیب،دخدهدمبدر قاًدحاصثعدمبد
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آبدقدهبودمگ دیق لردنلسثت دهبنجادقصلتدمق ردکدهدب دمکآددقتاآدهبودکثخص،دهبودخانودقدم کدبادم ببدبودم کلتدهقدر مبد

کدقدچکندهر دمسأیودجادنبابددمسأیودصحتدم  حدمبهند.دهر ده تحایودلی بدبکر،دهملوخکرش،دهمادر دللودحالدصثحلحدرهنستود

ربگ ده ثتثنادب ره دنلسثت.دب و،دهر دبسبدبگکبددمثهًدبودریلعدنی بدقد قهباآدقدهجماعدثابتدکدهدبودیق لردر دلیکردددلی بدکثددد

یکهنددمکه رید هده ثتثنادبند،دچکندهجماعدبادریلعدنی بدکامعدهبودمک ردنلستدبادهر دهبدکده،دبودریلعددمب عدلیدده ثتقدهبودمبد

بودماده ثثثتثنادبدهنلبدآنهاد ه،دهلرددهیرکنومکه ردهزدحکبدب هندیق لردر دلید،دبودهند.دخ قجدب خبدهزدخاصدهبنهادخا جدکثثثده

د یدنده ر.دهمادهر دریلعدب دب هن،دلیعدباکددهلردمک ریدرابعده تثنادنلست.دمحذق

ودآزهردم رندمأنتدح ٌدرب دقتایب،دیکدبقددهزدد(:ککردب دمکآدمایکر دجاببدبودلتردمق ردمب)کثکرددبادمثهًدر دیدبل درفتودمب. 2

هنددهبودصثحلحده تدبادهبنکودیق لردر دآندقجکردره ر.دصاحبدجکهه ددهسثتب.دهبنجاده ندمق ردب رهدلترد هدب دمکآ،دهمودرفتود

دال خالف بین المسللمین »رکبددمب هر دیق لردمب عدبکردبودحکبدد1ر دهبنکودهنشثاءدلتردلبددمق ردب دقتاآدمک دصحلحده ت.د«

دهکت.دلیع،ده تثنادهبودمقنادند

رکبددهللدل بّدبودهر دمودکفادیلدهدب رمدتهندبا د هدهنجامدبدهبقدهبنجادبادر دنذ دخل بدم  کمدقدمتقا فده تدبلودم رمدبودمب. 3

هنددصحلحده ت،دبادهبنکودمق ردب دکفایدهق ت،دهبودممکوده تدمحیردهمودرفتودهمادهبیاعده ت،دهبوده دچندبند.دره ردهنشاءدمب

لحدهنددهبودصحرل ردقدهبدمشکککد ه.دهبنجادرفتوقدهبودبکدهم ده تیبایبده ت،دهبدمکه ردر قبد هدر ب مبکثکردبادمحیردنشثکردد

ده ت،دبادهبنکودیق لردقجکردره ر.دهر دمحالدلی بدبکر،ده تثنادمقنادندهکت.د

قددودم رمدکلکعدره رر دقبایتدهر دیق لرد ههدیلدهدبند،دهلردمشثک بدنلسثتدقدصثحلحده ثتقدهیفاراًدب خبدهزدهبودمکه ردبلدددد. 0

رکبددهر دهبودچنلودکددیکدقبلعدمودهستبدقدهبودخانود هدبف قش.دمتقا فده ثتقدر دمسثأیودنذ ،دقصلت،در دهملودقبایت،دمبدد

دهنددصحلحده ت.دهبنجادهبدیق لرده ت،دهمادرفتو

لیدددهلردمحایبدهزدیق لردر بنددلدمده تحایودیق لردر دلیدد هقدهبنکودنفسدحکبدبودصحتدر دبق بدهزدلیکر،دخکرشدهثباآدمب

آبد،دبودهماندبلانبدبودیکجلودب رببدقدیکضثلحدرهربب.دبقنبدر دحیلیتدبأندبکدرلاسده تثنائبدهبنجادی یلبدرهردبودیکدد زمدنمب

حلحة،دصصحةدبقضدهیقیکردهیتق لیلةدقدیکنودمودهیمی کعدبودأندبقضدهیقیکردهیتق لیلةدصحدهیحکبدبدهیقیددمحا ًدیماباندهیتق لردتبد

کدرلاسده تثناببدقهضحدقد قکوده ت.دهر دیق لردر دلیکردمحالدبکر،دیدمحا قدهبوت بدبکودهیتق لردتبدهیقیکرددبودرل ببنتلجودمب

باندهیتق لردتبدهیقیکردمحا ًدلی لا،دنبابددهلردلیدیدهزدلیکردیق لیبدصحلحدباکد،دچکندیایده تحایودلی بدیلشدآبد،ده تثنادر د

نتلجوددهند.دیسبلنلبدر قاًدبق بدهزدلیکردصحلحدهستنددر دحایبدبودمق ردب دبکدهم دمتأخ دکده دحایبدبودمادمبآند ههدنده رقدر

هاببدبودذب دب ربب،دهمودب هیدهبودبکردبودیایبد هدهثباآدبنلبقدمهزمودرل ببدیق لردر دلیکرده ثثثتحایودلی لودنده ر.دهبودنمکنومب

محالدلی بدباکدده تثنادب ره دنلست.دهبنکودر دبق بدمکه ردحکبدبودصحتدکده،دهبوددبلودمیدمدقدیایبد قکثوده ت،دهر دچلزید

لعدهاببدبودمادبودریککردبودیق لردر دلیکردمحالدلی بدنلست.دهبودهبدمؤبددآندیا خ هدهبدمهحظودت مکربد.دیسدنتلجودهبودمب

دلی بدرهربب.د

د ؤهل:

                                                           
 .193،دص43.دجکهه ،دج1
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رکبددمودزقجلت،دم کلت،دهبنهاد هدککردب دک ط.د...دهبنکودمب ًدمق ردمبکثکرده درقدیق لردباکدقدجزهءدمقمکدهبنکودنمبه ثتار:دد

رکبددقصلّتدأندهذهدهیده دیکدبقددقتایب،دهملوده ندهنشاءدب ردقدیمامدکد،دهملودبودنککتدبادرفتدبادبنندد...دره ردمبهنشاءدمب

درل ر،دیکودیم لکدبادمنشأدبقدنشاءدصک آدمبهنشاءدب ردقدصلغودخکهند،دمکصبدهبدربکلدب ر،دهمودمکه ردقصلتدهبن ک ده تقده

بند.دحا دکمادبگکبلددهبودیق لردر دمنشأده تدقدر دل لودتکآده ثتدقدبقدهًدیحیردیلدهدمبددمق رکثکر.دبقنبددهزدمکآدمحیردمب

حذق یدمدیکهنددیق لردرهکتودباکد،دهبودهبهنشثاءدنلسثت،دهبودبکدمحذق یدره ردبودنظ دهبودمستدل،دبادبگکبلددخکردهنشاءدنمبدد

دآبد.ده تدبودهکا هدب رببقدماده درقد هدجکهبدرهرببدقدرفتلبدهلردمحذق دلی بدر دهبودبا هدیلشدنمب

دیکهنددهثباآدبنددبودیق لردر دلیکردمب عدلیدده ت.دبودریلعدینجبدهبدنمبفتحصل مما ذکرنا کله 

د ؤهل:

 زمدمحالدلی بده تدبادنوقدهبود هدنفبدب ربب.دهمادهبنکودبنلبدبودآبادیق لردمسته ثتار:دآندبح دربگ یده ثتقدمادتقهًدبح دمبدد

ت مابلددبودمادببلنلبدبق بدهزدلیکرده تثنادکده،دآبادنکاحدهبده تثنادکدهدبادنو،دنو،دهلردریل بدب ده تثناءدهبودلیددنده ببقدکمادمب

،دبایتدصحلحده ت،دیدبل دصحلحده تآنهاد هدهمودریلعدره بب.دبقنبدمادریلعدره ببدب دهبنکودقصثلتدبودهبودنحکدصحلحده ت،دقد

بندیدهکثثا هدرکبندده ثثتثنادکثثدهده ثثت.دهزدآندط فدبح ده ثثتدبودبقدهًدر دزماندبلاندجمعهبنهادهمودریلعدخاصدره ببقدیذهدمب

دککردبادنو.دخکههلبدب ردبودآبادهجمالبدبودب دب هندیق لردر دلیکردذب دکده،دکامعدلیددنکاحدهبدمب

دریلعدلی بدیمامدنلست.دبوددفتحصل مما ذکرنا کله

د ؤهل:

ددبودرکبنددرلت مابلددر دمک ردقهجبدمش قطدقدمق ر،دهبودبح دمفصهًدر دهصکلدم  حدکدهدبودر دبکبدمبه تار:دهبنکودکمادمب

قهجب.دخکردم حکمدکلخدهبدیهشدب رهدقهجبدمش قطد هدبودقهجبدمق ردب ر رهندقدحا دهبنکوددبودبکبدر دخک ردققجکبدمب

هادر دمک ردقهجبدمق ردمقتیدنددقهجبدمق ردممکودهاد هدر دهصکلدم  حدب رببقدهصهًدبق بآندصثحلحده تدبادنو،دهبودبح د

دهنددبودقهجبدمق ر قطدب دطبردآنهودبودکلخدرفتوهند.دصث فدنظ دهزدهبنکودقهجبدمشدهنددقدآند هد ردب رهنلسثتقدهکثکالدب رهدد

ودیکهنددبب ر رردبادب نگ رردبودهبودمحعدبح ده ثثت،دمادهبنجادبحثماندر دهبوده ثثتدبودبا خ هدخکردهبودلیددقدهنشثثاءدآبادمبد

دهدبود ر رهنرکبددبجبدل لکدهیحجدننده ت قت،د...دم حکمدکلخدهملود هدبقرتبدکا عدمبصثک آدیق لیبدقهرعدککردبادنو.د....دد

رکبددبجبدل لکدهیحجدتبدزمانده  ثت الة،دبقنبدقجکبدحجده ندثابتده ثثت،دهمادقهجبدزمانشدقرتبده تدبوددمق ردقدمب

بنددقجکبدحجد هدر دظ فده ثت التدحاصثعدکثکر.دیسدقجکبده ندهسثت،دقهجبدهبدت ضدرهنستودکده،دبقنبدهنشاءدمبدددد

بودبابددر دجایدخکرشدم  حدککر.دهمادهبودهنشاءدمحیردکدهقدهبن ک ددره رهاببدبح د،دهبودهیبتوه ت الت،دیسده ندهنشاءدکده

نلسثتدبودقجکبدهنشاءدنشدهدباکد.دقجکبدهنشاءدکدهدمنتهبدمق یاًدل بدهیکصکلدبادل بدحصکلدزمان دخاص،دآندزماندخاصدد

هدرکبنددیق لردباطعده تدقیبدهکت هطد مبکث طدبقدهًدخکههلبدرفت،دت قدیق لردقدهکثت هطدبودآراباندددد هدبادب  ثد.د....دت قدهبود

ککردآراباندهجماعدره نددب دب هندیق لردر دیذب نددچلستقدهبود هدخکههلبدرفت.دبا خ هدجایدهبود ؤهلدهستدبودچ ک دمبمب

خکههلددهککالدمبدکاءههللدل ضدخکههلبدب ر.د....دکماهندقدهبود هدربهًدقلدهدرهرببدقدهنلیکر،دهمادهمودهکت هطدر دلیکرد هدیذب تتو

خکههلددبف مابلددهبنجادهمکاندلی بدهسثتدبادنلسثتد....د ؤهلدمودهبوده تدبودددبودیا ثخدمادر دمک ردریلعدلی بدبنلد،دبقنبدمبد
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یکهنددچلزیدبودهمکاندلی بدنده ر،دمحککمدبودصحتدککر د....دأنتدح درب دقتایبد...د ؤهلدمودهبوده تدبودهبودهنشاءدچ ک دمب

رکبلد،دهمودمکه ردیق لردر دلیکرد هدبودبادنو،د....دکمادبکدمثالدبزندبودر دآندیق لردباکدد...دهبن ک دبودکمادمبه ندمحیردکدهد

دبنلد.د....دکمادبکدچلزدبگکدبودیق لردباکد،د...دبقتکدنندردمدهیحاج،دهبودچلست د...دنحکدهکت هطدبلاندمب

د

«قهیحمددهللد بدهیقایملو»دددددددددد  
 


