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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

  للی ححمد و لل  الااررننهلل رب العالمین و صلی اهللالحمد 

 بر جلسات گذشته:مروری 

لن  ی اوفوا بالعقود بود. لرض کردم ک  در حقام نک جمع بندی اولی  بین احام و درباره ی بحث حا 

انن استعاره برای  نا حسلم شد ک  لقد حقیقة در ربط حسی و حقیقی ب  کار حی رود. حنتهی ننا ،لالح 

استعاره فقط حالق ربط را الم از حقیقی و التباری حتی التباری نک طرف  ب  کار رفت  است نا انن 

برای لقودی ک  قراردادرای اجتمالی رستند ب  کار حی رود. احام از انن شق اخیر دفاع کردند. کما 

انن ک  احام لهد را ب  لهده گرفتن و ب  ذح  گرفتن حی دانند باز رم الم از حعارده و تعهد. لالح  گفتند 

 را قبول کرده اند.لهد رمان التزاحی نفسانی است. لذا رردو نفر حباننت حفهوحی 

وقتی از احام  عنین لرض کردم ک  اگر حا قبول کردنم ک  باند حعنای استعاری لقد را در لن  بحث کنیم

و لالح  قبول کردنم ک  حعنای لغوی انن جا حارح نیست، بلک  حعنای استعاری حارح است، انن 

و حوضوع ببینیم حعنای حعنای استعاری باند با خود لن  سازگار باشد. باند از باب تناسب حکم 

استعاری لقد در لن  چ  چیزی است؟ وقتی حی خواریم حعنای استعاری لقد در لن  را بررسی کنیم 

باند روی وفاء نک دقت کنیم و روی صیغ  ی افعل رم نک دقت دنگر کنیم. حضرت احام وقتی وارد 

لذا حا در انن حرحل  از انن دقت حی شوند سازحان حاالبشان خیلی حتأثر از ححقق اصفهانی است. 

بحث نعنی تحلیل حعنای وفاء و صیغ  ی افعل نک حقداری فرحانشات ححقق اصفهانی را حرور حی 
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کنیم. با انن حرور، تکلیف فرحانشات احام و حتی فرحانشات ححقق خوئی روشن حی شود. حا قبال 

رتباطشان حعلوم حی شود. فرحانشات ححقق خوئی را خوانده انم. احا االن ک  رنش  اش را بگونیم ا

العقد نجب "وقتی تصمیم گرفتیم ک  وفاء را چگون  حعنا کنیم، وضعیت لقد ک  حوضوع انن قضی  ی 

 رم روشن حی شود. است "الوفاء ب 

 

 محقق اصفهانی در معنای عقد از باب تناسب حکم و موضوع:بیان 

ححقق اصفهانی حی خوارند بگونند ک  حعنای وفاء ب  لقد نمی خورد. وفاء با ربط جور در نمی لند. 

حاال انشان گفتند ربط الم  –انشان حی گونند ک  لقد نعنی ربط اصل ادلای فنی انشان رمین است. 

ولی لهد نعنی جعل و قرار. وفاء نک حعنانی دارد ک  نمی شود ب  لقد بزنیم  –از حقیقی و التباری 

بلک  حتما باند ب  لهد بزنیم. درست است ک  حفهوم لقد و لهد با رم فرق دارد ولی وقتی حی خواریم 

چاره ای ندارنم اال انن ک  وفاء را ب  لقدی بزنیم ک  در لن حیث لهد وجود داشت   وفاء را حعنا کنیم

وفاء باشد. لذا انشان حی فرحاند اگر در صحیح  لقود را لهود حعنا کرده اند ب  رمین دلیل است و اگر 

 ،ادر الشئ أی جاوزه أی ترک  استک  انشان حی گونند نقض نا چیزی حثل الرجل غ – را و حقابلش

نک فرقی بین انن را حی گذارد. حی گونند وفاء و ضد وفاء ک  حاال نا غدر است نا چیزی دقیق تر از 

نک بار در لنات احر ب  وفاء حی کنند و نک بار در  حی بینید بررسی کنید – لن نعنی نقض است

انشان حی گونند  روانت نهی از نقض حی کنند حثل استصحاب ک  حی گونند ال تنقض الیقین بالشک.
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ک  حاال  را نقض حی کنند، انن وفاء و حقابلشاز چ  وقتی ک  احر ب  وفاء حی کنند و چ  وقتی ک  نهی 

ب  ربط بزنیم. باند ب  نک چیزی بزنیم ک  در لن حعنای قرار باشد. حی نمی شود  ،نقض دقیق تر است

لهد رست وفاء حعنا دارد. فلذا در صحیح  خیلی دقیق لن   گونند فهم لرفی حا رمین است. لذا رر جا

حعنا شده است. حن گفتم از باب حناسبت حکم و حوضوع حمکن است حعنای لقد لوض شود. ححقق 

اصفهانی خواست  اند با انن دقت کار کنند و بگونند ک  درست است ک  حعنای لغوی اش نک چیز 

وفاء بر سر لن لحده است و لن  دستور داد اوفوا، در انن  دنگر است و حباننت دارد احا وقتی کلم  ی

 لقد باند حیث لهد باشد.

 

 محقق اصفهانی در معنای وفاء و ایفاء:بیان 

 "فحشرنارم فلم نغادر حنهم احدا"انشان حی گونند حعنای وفاء ک  ضد غدر است لذا لن  ی شرنف  ی 

ال نغادر صغیرة و "نعنی ریچ فردی را ترک نمی کنیم. از ریچ فردی نمی گذرنم. نا لن  ی شرنف  ی 

نعنی رم  را در نظر دارنم و ریچ کدام ترک نمی شود. انن غادر الشئ ضد وفاء  "ال أحصاراإ کبیرة ال

است. البت  گاری ب  جای انن غادر نقض ب  کار حی رود. نقض دقیق تر است. لذا در روانات نهی از 

ی انن را را حغادره نمی کند بلک  نهی از نقض حی کند ک  حعنای ابلغی است. انشان حی گونند وقت

روبروی رم حی گذارند ترک نک شئ نا نقض نک شئ نعنی حل نک شئ، حقابلش وفاء ب  شئ نعنی 

ط بگونید. لذا حی اتمام لن شئ. لذا در حعنای انن اتمام نک شئ، قرار حی خوابد. نمی توانید اتمام رب
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. اگر رم در رمین گونند اگر کسی بگوند اوف برباک، انن غلط است. وفاء را نمی شود ب  ربط زد

نک جای از قران لحده است حعصوم لن را ب  لهد تفسیر کرده است تا ب  قرار بخورد. لذا شروع حی 

طلب  را تمام لن شئنعنی  ،نعنی تمام کردن لن شئرم کنند حکرر احثل  ی حختلف حی لورند. استیفاء 

رای انن ک  نک جمل  را ثابت . نا الدررم الوافی نعنی دررم تام. تمام حوارد را بررسی حی کنند بکنند

انفاء نعنی اتمام، وفاء کنند و لن انن ک  وفاء در رم  ی حوارد استعاحلش ب  حعنای تمام و اتمام است. 

دلی  حثل دلای حجر االسود ک  اشهد لی نعنی تمام و وفاء ب  نک شئ نعنی اتمام و استیفاءش. در ا

بالموافاة دارنم، انشان حی گونند نعنی بإنهاء الوفاء. شوارد دنگر رم حی لورند ک  نمی خوارم شما را 

اء نعنی اتمام و انن وفاء و ت نعنی تمام و انفحعال کنم. اصل حرف انشان انن است ک  وفاء در لغ

انفاء احکان ندارد حگر در جانی ک  نک حیث قراری وجود داشت  باشد. ولو انن ک  حن قائل رستم ک  

حیث قرار در لن وجود لقد لغة غیر از لهد است. احا انن جا ب  حناسبت حکم و حوضوع باند انن 

 داشت  باشد.

انشان حی گونند اگر انن طوری شد و وفاء ب  فعل خورد، حثل نذررا و لهدرا ک  شما نک کاری را 

کنید، باند لن فعل را تمام کنید و انجاحش درید. وقتی لهد حی کنید ک  نک کاری را بکنید، نذر حی 

د کار حی کنیم چون انشان اصرار هلقد را کنار حی گذارنم و با لحا  –ونند انن نذر و لهد انشان حی گ

ک  فعلی را نذر کردند نا لهد کردند وفاء ب  لن لهد وقتی  –سازگار است  دارند ک  حعنای وفاء با قرار

لک  ب  چیزی از جنس نتیج  بخورد احا اگر وفاء نخوارد ب  فعل بخورد بو نذر، اتمام لن لمل است. 

وفاء ب  بیع نعنی ن  لمل، حثل انن جا ک  حی گونید وفاء ب  لقد کنید. خب انن لقد االن بیع است. 
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چ ؟ نعنی لملی انجام بدریم؟ قاعا حعنای وفاء ب  بیع انجام نک لمل نیست. حثل وفاء ب  لهد نا نذر 

خواستند و اتماحش ب  لمل لن بود. انن جا وفاء ب  انن قرار، حفظ  نیست ک  لن جا لمل از شما حی

ست بر حا لقد را حی کنیم قرار، از حعنانش ددنگر  –انن قرار است. شما نک قراری داشتید درلقد 

قراری داشتید وقتی حی خوارید ب  انن قرار وفاء نک  –ن وفاء با قرار سازگار است حی دارنم. چو

 کنید باند خودش را حفظ کنید.

 

 محقق اصفهانی به شیخ اعظم در تفسیر معنای وفاء:ایراد 

د لن حوقع اشتباه شیخ در حکاسب حعلوم حی شود. اگر کسی حسال  را انن طوری ببینبعد حی گونند 

شما  اگر انشان حی گونند شیخ گفت  است ک  وفاء ب  لقد در بیع نعنی تصرف نکردن در حال انن لقا.

 ناحرف شیخ درست است.  قراری برای حلکیت گذاشتید و قرار گذاشتید ک  وفاء ب  حلکیت کنید

در انن تعبیر باند دقیق شونم.  خود انن بیع است؟ قرارتان خود انن لقد و ؟قرارتان وفاء ب  لهد است

نن دقت. ححقق اصفهانی حی گونند ک  شما وقتی حی لقای خوئی از انشان گرفت  است احا ن  با ا

خوارید وفاء کنید حتما باند وفاء ب  قرار کنید. لقد نعنی قرار. حیث قرارش حوضوع بحث حاست. 

ارتان انن جا چیست؟ قرارتان بیع است؟ قرارتان اجاره است؟ قرارتان نکاح است؟ نا حلکیت قر

است؟ شما وقتی حی خوارید وفاء ب  انن قرار کنید باند خودش را حفظ کنید. لذا وفاء ب  انن قرار 

 نعنی حفظ لن.
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- ... 

 .سازگار نیست با انناصال  -

حی گونند شما باند درست حعنا کنید. وفاء نعنی تمام و انفاء رم نعنی اتمام، انن اتمام با لذا انشان 

 نید و بعد ب  لن وفاء کنید.حعین ک حعنای قرار سازگار است. شما قرار را

شما  –نباند بگیرنم ک   –بعد نک تنزلی حی کنند و حی گونند حتی اگر وفاء را لمل ب  حقتضی بگیرنم 

باند لمل ب  حقتضای قرارتان بکنید. لمل ب  حقتضای قرار، لمل ب  حقتضای تملیک نیست. چون 

 تان تملیک نیست.قرار

پس دو حرف حی زنند. انن دو حرف نک حقداری در بیان ححقق خوئی ب  رم رنخت  است. لذا بعضی 

تیم انن جا دنگر نیست. انشان حی گونند وقتی حی گونید وفاء وئی حی گرفاز اشکاالتی ک  ب  ححقق خ

ب  نذر  م لمل. اگر وفاءب  لقد وفاء ب  قرار است، وفاء ب  قرار نعنی حفظ قرار، وفاء ب  لمل نعنی اتما

کنید نعنی باند اتمام لمل کنید، اگر وفاء ب  قرار بیع کنید نعنی لن را ب  رم نزنید. انن حرف اول انشان 

کنید دقت  –است. حرف دوحشان انن است ک  دنگر نمی گونیم وفاء اتمام لمل نا اتمام لن قرار است 

بلک  حرف شیخ را قبول حی کنیم. شیخ   –ند ک  فرحانشات احام در رمین فضا رفت و برگشت حی ک

گفت  اند ک  وفاء نعنی لمل ب  حقتضای شئ. انن جا شئ حا چیست؟ بیع است. لمل ب  حقتضای بیع 

حقتضای تملیک است. شیخ انن جا نک حغالا  ای کرده است. ب  جای لمل ب  غیر از لمل ب  

رده است. چون تملیک حقتضای بیع است. حرحت حقتضای لن قرار، لمل ب  حقتضای لن حقتضا ک
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حقتضای  تصرف رم لمل ب  حقتضای لن حقتضاء است. بیع خودش نک قرار لقالئی است. شما باند ب 

لمل کنید. شیخ با حرحت تصرف کار کرد. انشان رم حی گوند ک  حرحت تصرف در واقع انن قرار 

حقتضای تملیک است. شما اگر ب  حرحت تصرف لمل کردند، ب  حقتضای حقتضاء لمل کرده اند. احا 

ک   –اصفهانی ححقق  – رم د لیبی ندارد، ب  حقتضای قرار لمل کرده اند. حااگر ب  تملیک لمل کردن

 حعتقدنم باند ب  قرار لمل کنید.

انشان حی گونند پس بنابر حرف حا ک  بگونیم وفاء تمام و انفاء اتمام است، انن تمام و اتمام باند ب  

نن قرار است. وفاء ب  بیع لنا قرار بخورد، قرار شما گاری اوقات، اتمام لمل است و گاری رم حفظ ا

است. ب  حعنای انجام لملی است؟ انشان حی گونند انن طوری ک  نیست. بلک  وفاء ب  بیع حفظ بیع 

ء ب  نذر نعنی کردن بیع است. فسخ بیع و حلّ بیع، خالف وفاء ب  بیع است. وفانقض نکردن و فسخ ن

 لمل ب  حنذور.

 احتماالت در معنای صیغه ی افعل از قول محقق اصفهانی:نقل 

اگر کسی با حا رمراه شد لن حوقع باند ببینیم صیغ  ی افعل انن جا چ  حی کند؟  انشان حی گونند

انشان حی گونند صیغ  ی افعل، در حکم حولوی ظهور دارد. بعضی را ادلا کرده اند ک  انن ظهور 

درحکم حولوی در غیر حعاحالت است. در حعاحالت ظارر در ارشاد است. لذا انن اوفوا، انن وجوب 

و حشکلش حل حی شود. انشان حی گونند انن نک قول حی شود لزوم وضعی  ،حفظ و وفاءنعنی لزوم 

لزوم وفاء در حی لند. بعضی را گفت  اند قبول  "اوفوا بالعقود"است. اگر انن طوری شد قشنگ از 
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جزء لمل نا ب  شرط لمل حی ب  صیغ  ی افعل  وقتیاست احا دارنم ک  ظارر صیغ  ی افعل، حولونت 

حثل رمان ال تصل فی وبر حا ال نؤکل لحم  ک   خورد نا وارد حعاحالت حی شود، ظهور در ارشاد دارد.

در حعاحالت رم بعضی را گفتیم احر ب  بعضی از اجزاء و شرائط ارشاد ب  جزئیت و شرطیت است. 

 ک  ظهور ثانوی در ارشاد دارد. انشان حی گونند اگر انن را قبول کردنم ک  قضی  تمام است. دگفت  ان

لت التزاحی و حشکل حا را از باب دالحا وقتی وجوب وفاء و لزوم وفاء را داشتیم لن حوقع لزوم وفاء 

 کار ندارنم. ب  لن فرحانش ححقق خوئیرم صحت حل حی کند و کل کار درست حی شود . فعال 

انشان حی گونند حمکن است بعضی انن طوری بگونند ک  اگرانن احر ب  بیع بود، ظارر در ارشاد حی 

س لندک نا حی شد احا انن احر ب  بیع نکرده است و نگفت  است ک  ال تبع! اگر حی گفت ال تبع حا لی

گفت بع حا لندک، انن ظارر در ارشاد بود و درست است. احا انن جا احر ب  وفاء کرده است. لن  در 

تبیین شرائط حوحنین حی گوند حوحنین لند شروطهم رستند، وفاء ب  شرط و لهد حی کنند. قرائن لن  

ی اوفوا را تکلیفی  ظارر صیغ کسی نشان حی درد ک  حکم، حکم تکلیفی است. انشان حی گونند اگر 

گرفت، وجوب تکلیفی وفاء حعلوم حی کند ک  لن فسخ نافذ است. لذا لزوم ب  رم حی خورد. انصافا 

نک دقتی حی خوارند بکنند و از انن حسیر برگردند و نک حشکل برای شیخ درست کنند. انشان حی 

وجوب تکلیفی وفاء نعنی  گونند اگر گفتیم ک  اوفوا وجوب تکلیفی وفاء را گردن حکلف حی اندازد.

حرحت فسخ، انشان حی گوند اگر انن فسخ نافذ نیست پس چاور حرام است؟! حن کی حی توانم ب  

 بگونم انن فسخ و انن حلّ لقد حرام است؟کی حی توانم انن حکلف بگونم ک  انن فسخ را انجام نده؟ 

و فسخش حرام است حعنانش انن  وقتی حی گونم انن قرار را حفظ کن ؟و باند انن قرار را حفظ کنید
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نافذ است ک  حی گونم حرام است. اگر نفوذ نداشت ک  حرحت پیدا  نافذ است. "فسخت"است ک  لن 

عاحالت حی شود. نعنی شارع حی گوند کرد. لذا اگر لن  وجوب تکلیفی داشت، حدلولش جواز حنمی 

حعاحل  ب  طبع اولی خودش جائز است ن  الزم احا حن دارم حی گونم فسخش حرام شرلی و تکلیفی 

است. لذا حی گونند در سیستم حا لزوم لن  ب  رم حی خورد و لن  ب  درد لزوم نمی خورد و وفاء رم 

 رندس  ی ححقق اصفهانی است. رمان حعنانی ک  گفتیم دارد و ب  قرار حی خورد. انن

بعد بر حی گردد و حی گوند شیخ ک  رفت  است دنبال اقتضاء و خواست با اقتضاء کارش را انجام درد، 

. انشان نک بحث بسیار نک راه حل برانش درست حی کنیم اگر اشکال صیغ  ی افعل برطرف شود

نقض الیقین بالشک، باز لن جا رمین بحث حی لند ک  انن نقض لالی در حرحت نقض دارد. در ال ت

ین حقیقی است نا لملی؟ وفاء حقیقی است نا وفاء لملی؟ ال تنقض در حقابل اوفوا است. اوفوا بالیق

لیقین. انن را ان شاء اهلل روز شنب  اداح  حی دریم. انشان نک حهندسی بسیار حرتب السابق و ال تنقض ا

حی گونند  جمع بندی حی کند.از باب دخالت حعنای صیغ  و دخالت وفاء و حعنای استعاری لقد را 

، ولو انن ک  حبائن رستند. حاال ببینیم ک  عاری لقد باند ب  قرار و لهد بخورد ن  ب  ربطحعنای است

 ححقق خوئی و حضرت احام چقدر از انن سفره برداشت کرده اند.

 

 رنن.و صلی اهلل للی ححمد و لل  الاار


