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هشحَم ضیخ اًصاسی

دس تعلیل جَاص سجَع فشد ساتك تِ فشد الحك ،دس صَستی وِ هاله تِ ساتك

سجَع وٌذ چٌیي فشهَدًذ :الحك ،ضاهي چیضی است وِ ٍصف «لِ الثذل» سا داسد ،تش خالف ساتك وِ ضاهي
خَد عیي است تذٍى ٍصف «لِ الثذل»؛ صیشا صهاًی وِ عیي دس دست هاله تَد تذل ًذاضت ،لزا آًچِ وِ
ساتك تش سٍی آى یذ گزاضتِ ،اصل عیي است تذٍى ٍصف «لِ الثذل» .اهّا تعذ اص ایٌىِ ساتك تش سٍی عیي یذ
گزاضتٍ ،صف «لِ الثذل» تشای آى حاصل ضذ ،لزا الحك تش سٍی عیٌی یذ گزاضتِ وِ «لِ الثذل» است؛
تذیي جْت اگش هاله تِ ساتك سجَع وٌذ ٍ تذل سا اص اٍ تگیشد ،ساتك هیتَاًذ تِ الحك سجَع وٌذ ،تشخالف
الحك وِ حك سجَع تِ ساتك سا ًذاسد.
سیذ یضدی

دس ایٌجا اضىال هیوٌٌذ وِ یذ الحكّ ،یچ فشلی تا یذ ساتك ًذاسد ٍ ساتك ّن سٍی عیٌی

دست گزاضتِ وِ ٍصف «لِ الثذل» سا داضتِ است؛ صیشا ّشچٌذ ساتك ٍلتی سٍی عیي یذ گزاضتِ ،تذل
ًذاضتِ است اهّا هالن دس ضواى ،حال حذٍث سثة ضواى ًیست تلىِ حال فعلیت ضواى یعٌی اضتغال رهِ
فعالً تِ عَض است ٍ چَى فعلیتِ ضواى تعذ اص تلف است ٍ عیي دس ایي حال تذل پیذا وشدُ ،لزا صادق
است وِ گفتِ ضَد ساتك ّن تش عیٌی یذ گزاضتِ تَد وِ «لِ الثذل» .ضاّذ ایي هطلة ّن آى است وِ هاله
هیتَاًذ تِ اٍصافی وِ تعذاً دس دست الحك حاصل ضذُ ،تِ ساتك سجَع وٌذ؛ هثالً اگش لیوتِ عیي دس دست
الحك تاال تشٍد ٍ سپس تلف ضَد ـ تٌاتش ایٌىِ اعلی المین هالن تاضذ ـ هاله هیتَاًذ تِ تایع سجَع وٌذ ٍ
اعلی المین سا اص اٍ تگیشد ،تا ایٌىِ افضایص لیوت تعذاً اتفاق افتادُ است .پس هعلَم هیضَد هالن دس ضواى،
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عیي تعذ اص تلف است ،لزا صادق است وِ گفتِ ضَد ّن الحك ٍ ّن ساتك ،تش سٍی عیٌی یذ گزاضتِاًذ وِ
«لِ الثذل» است ٍ اص ایي جْت فشلی تیي ساتك ٍ الحك ٍجَد ًذاسد.
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پاسخ محقق نائینی به اشکال اول سید یزدی

هحمك ًائیٌی

هیفشهایٌذ :طثك هعٌایی وِ تشای والم ضیخ

ًیست .هٌطأ اضىال سیذ یضدی

ایي تَدُ وِ والم ضیخ

روش وشدین ،اضىال سیذ یضدی

ٍاسد

سا چٌیي هعٌا وشدُاًذ« :الحك ،ضاهي عیٌی است

وِ ٍصف لِ الثذل سا داسد ،تشخالف ساتك وِ ضاهي اصل عیي است» ٍ طثك ایي هعٌا تش والم ضیخ
اضىال وشدُاًذ وِ ساتك ّن تش سٍی عیٌی یذ گزاضتِ تَد وِ «لِ الثذل» است ،دس حالی وِ تیاى وشدین هشاد
ضیخ

ایي ًیست ،تلىِ ضیخ هیفشهایٌذ :رهة الحك ،هطغَل تِ آى چیضی است وِ دس رهة ساتك است؛ یعٌی

رهة الحك ،هُخشج آى چیضی است وِ ساتك ضاهي آى تَد .تِ تعثیش دیگش ساتك ،ضاهي عیي است هجشد اص
ّوة خصَصیات ،اها الحك ضاهي عیي است تشای هاله تا خصَصیت «کونها فی ذمة السابق» ٍ ایي
خصَصیت ،یه اعتثاس عمالئی است وِ تِ حسة طثع ،لاتل اًفىان اص یذ الحمِ ًیست ،هگش دس جایی وِ
دلیل خاسجی لائن ضَد.
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 .1حبش٘ٔ الوكبسب (لل٘ضدٕ) ،د ،1ص:181

السببك أٗضب ٗصذق ػلِ٘ أًِّ ضبهي ش٘ئب لِ بذل ألًِّ ٍ إى كبى ح٘ي الحصَل فٖ ٗدذُ لدن
ألَل ال ٗخفى هب فٖ ّزا التَجِ٘ إر ٗشد ػلِ٘ ّأٍال ّ
أى ّ

أى
السدببك ّإال ّ
ٗكي لِ بذل ّ
ألى ضوبى الالحك لن ٗتحمك فٖ رلك الح٘ي بل الوفشٍض أًِّ ٗحذث بؼذ رلك ف٘تحمك البذل للؼد٘ي بؼدذ حدذٍث ضدوبى ّ
ألى الوٌبط ل٘س حبل حذٍث سبب ا ّلضوبى بل حبل
كال هٌْن ضبهي لوب لِ بذل ّ
أى ّ
الضوبى ببلٌّسبٔ إلى الكل إًّوب َّ بؼذ التلف فحٌ٘ئز ٗصذق ّ
استمشاس ّ

السدببك ضدبهٌب لتلدك الضٗدبدٓ
فؼلّ٘تِ بوؼٌى اشتغبل الزهٔ فؼال ببلؼَض ٍ َّ إًّوب ٗكَى بؼذ التلف ٍ لزا لَ صاد صٗبدٓ ػٌ٘٘ٔ فٖ األٗذٕ
ّ
الوتأخشٓ ٗكَى ّ
أٗضب هغ أًِّ لن ٗحذث الضوبى فٖ ٗذُ ّإال ًبلصب بل ٍ كزا ببلٌّسبٔ إلى صٗبدٓ الم٘ؤ بٌبء ػلى المَل بأػلى الم٘ن ٍ ببلجولٔ ح٘ي التلف الّزٕ ّدَ صهدبى

الكل أًِّ ضبهي لوب لِ بذل بل أبذال.
االًتمبل إلى الم٘ؤ ٗصذق ببلٌّسبٔ إلى ّ
 .2هٌ٘ٔ الغبلب فٖ حبش٘ٔ الوكبسب ،د ،1ص:302

الالحك لَ لن ٗكي غبسا لِ ٍ لَ لن ٗتلف الوبل ػٌذُ بل تلف ػٌذ غ٘شُ
السببك إلى ّ
هوب ركشًب أهَس أسبؼٔ  ...الخّبلج سجَع ّ
ال ٗخفى أًِّ ظْش ّ

رهتدِ
رهٔ ّ
ٗؤدِٗ ّ
رهتِ هخشد لوب ٗضوٌِ ّ
األٍل فوب ّ
األٍل ٗؤخز هي الخّدبًٖ الشدتغبل ّ
السببك إٔ ّ
رهٔ ّ
الالحك هشغَلٔ بوب ٗجب خشٍجِ ػي ّ
ٍ ٍجِْ أى ّ

السدببك
رهٔ ّ
السببك لؼذم كًَِ هغشٍسا هٌِ ببلفشض ٍ ّأهب لَ سجغ الوبلدك إلدى ّ
األٍل فئرا سجغ الوبلك إلِ٘ فَْ ال ٗشجغ إلى ّ
للوبلك بوبلِ بذل إٔ ػْذٓ فٖ ّ

رهدٔ
السببك ٍ البذل ٗجب أى ٗخشد هي الخبًٖ ٍ ّزا َّ الوشاد هي البذل فٖ كالم الوصٌف إٔ هب فدٖ ّ
رهٔ ّ
فَْ ٗشجغ إلى الخّبًٖ ألًِ ضوي ش٘ئب لِ بذل فٖ ّ

الالحك ش٘ئب لِ بذل إٔ ػْذٓ كوب أشبس إلِ٘ بمَلِ ّلذس سدشُ فودب ٗذفؼدِ الخّدبًٖ فئًّودب ّدَ
األٍل هب ٗضوٌِ الخبًٖ فمذ ضوي ّ
رهٔ الخبًٖ ف٘ضوي ّ
ّ
األٍل فٖ ّ
ّ
األٍل كدزلك
تذاسك لوب
إى الخّبًٖ ٍ إى ضوي هبلدِ بدذل ّإال ّ
األٍل ٍ ل٘س الوشاد هي البذل بذل أصل الوبل ًظ٘ش الوٌبفغ حتى ٗمبل ّ
أى ّ
رهٔ ّ
استمش تذاسكِ فٖ ّ
ّ
السببك أٗضب ضبهي لوب لدِ بدذل إلدى
السببك أٗضب ف٘صذق ّ
كل هب ٗضوي للوبل فٖ السلسلٔ ّ
أٗضب ّ
ألى ّ
أى ّ
ػلَ الم٘ؤ ٍ البذل حببت ػلى ّ
الغَلّ٘ٔ هي الوٌبفغ ٍ ّ
للسببك أل ّى رهتِ هخشد لودب
الغببعببئٖ ّلذس
أى ّ
سشُ ٍ ببلجولٔ غشض الوصٌف ّ
السبؼٔ الوزكَسٓ فٖ حبش٘ٔ السّ٘ذ ّ
الالحك ضبهي للوبلك ٍ ّ
آخش اإلٗشادات ّ
ّ
كال هٌْوب ضبهٌبى للبدذل ٍ رلدك
أى ّ
السببك فال ٗشد ػلِ٘ ّ
السببك ٍ ّإهب هب ٗؤخز هي ّ
رهٔ ّ
السببك فَْ ٗضوي ػلى البذل ّإهب ًفس الؼ٘ي بوب أًّْب فٖ ّ
ٗؤخز هي ّ
2

اگش تِ ایي هعٌا تَجِ وٌین سٍضي هیضَد وِ یذ الحك ،هتفاٍت تا یذ ساتك است؛ صیشا الحك ،عیي سا اص
وسی گشفتِ وِ رهِاش هطغَل تِ تذل تَدُ ،تشخالف ساتك وِ عیي سا اص وسی ًگشفتِ وِ رهِاش هطغَل
تاضذ.
تٌاتشایي ّشچٌذ هضوَىٌلِ ًسثت تِ ساتك ٍ الحك ٍاحذ است ٍ ّش دٍ دس تشاتش هاله ضاهي ّستٌذ ،اها
ضواى آًْا تا ّن هتفاٍت است؛ چشاوِ الحك ضاهي عیي است تشای هاله تا ٍصف «أنها فی ذمة االول» اهّا
ساتك ضاهي اصل عیي هیتاضذ تذٍى ایي ٍصف .نتیجه ایي هیضَد وِ اگش هاله تِ ساتك سجَع وٌذ ٍ تذل
سا اص اٍ تگیشد ،ساتك دس صَستی وِ غاسّ ًثاضذ هیتَاًذ تِ الحك سجَع وٌذ؛ صیشا ساتك ،ضاهي عیي تا ٍصف
«أنها فی ذمة الغیر» ًثَد تلىِ ضاهي خَد عیي تَدًْ ،ایت تا ٍصف «له البدل» .اهّا اگش هاله تِ الحك سجَع
وٌذ ٍ تذل سا اص اٍ تگیشد ،الحك دیگش حك سجَع تِ ساتك سا ًذاسد؛ صیشا تیاى وشدین الحك ،ضاهي عیي است
تِ ٍصف «أنها فی ذمة السابق» ٍ رهة الحك ،هُخشج آى چیضی است وِ دس ضواى ساتك تَد.
السببك إلى ٗدذ ا ّلالحدك ٗمتضدٖ أى
كل هٌْوب ضبهٌ٘ي للبذل ٍ ببلجولٔ بؼذ هب ػشفت هي ّ
ّ
األٍل ل٘س ضبهٌب للخّبًٖ فك٘ف ٗكَى ّ
ألى ّ
أى ٍسٍد الوبل هي ٗذ ّ

للسببك دٍى الؼكس.
ٗكَى ّ
الزهٔ بوب ٗؤخز هي ّ
األٍل فومتضبُ أى ٗكَى ال ّالحك ضبهٌب ّ
الالحك هشغَل ّ

السدببك ٍ ّدزا
الالحدك ف٘ضدوٌْب ّ
السببك ٗذُ ػلِ٘ ٍ حذحت ػٌذ ّ
الالحدك دٍى ّ
 ٍ ...إى كبى خالف الوختبس أًِّ لَ لن ٗكي للوبل خصَصّ٘ٔ ػٌذ ٍضغ ّ

كل ػبم أصَلٖ فٖ المضبٗب الحم٘مّ٘ٔ أى ٗكَى ٗذ
ٗمتضٖ االختالف فٖ ك٘فّ٘ٔ ّ
كل ٗذ كوب َّ شأى ّ
الضوبى أى همتضى ػوَم ػلى ال٘ذ ٍ اًحاللّ٘تِ ببلٌّسبٔ إلى ّ
أى الودبل ٍصدل
الالحك فال ٗوكي أى ٗكَى هشغَلٔ ببلوبل
السببك هشغَلٔ ببلوبل
ألى الوفدشٍض ّ
هجشدا ّ
رهٔ أحذ ٍ ّأهب ٗذ ّ
هجشدا ػي خصَصّ٘ٔ كًَِ فٖ ّ
ّ
ّ
ّ
السببك كشوَل دل٘ل حجّ٘ٔ الخبش للخبش بال ٍاسغٔ ببلٌّسبٔ إلٌ٘ب ٍ شدوَلِ ببلٌّسدبٔ إلدى
إلى ّ
السببك بِ فشوَل ػلى ال٘ذ ببلٌّسبٔ إلى ّ
رهٔ ّ
الالحك بؼذ اشتغبل ّ

بتَسظ شوَل فشد هي الحكن لفشد هي الوَضَع ٍ ال هبًغ هي شوَل فشد آخدش هدي
ّ
الالحك كشوَل دل٘ل ّ
الحج٘ٔ للخبش هغ الَاسغٔ فئًِّ كوب ٗخبت هَضَع ّ

ػن فدشد هدي الحكدن ال٘دذ
الحكن االًحاللٖ لْزا الوَضَع الوتَلّذ فكزا ٗخبت خصَصّ٘ٔ للوبل ٍ اػتببس ػمالئٖ لِ بتَسظ شوَل ػلى ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فئرا ّ

الالحمٔ ضبهٌٔ للوبل هجشدا ػي الخصَصدّ٘ٔ كضدوبى ال٘دذ
الخّبً٘ٔ هغ الخصَصّ٘ٔ الّتٖ ًشأت هي لبل شوَل ػلى ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فومتضبُ أى ال تكَى ال٘ذ ّ
ّ
الالحمدٔ ػٌْدب ّإال بدذل٘ل
رهٔ األٍلى ٍ ّزُ الخصَصّ٘ٔ اػتببس ػمالئٖ ال ٗوكدي أى
تجدشد ال٘دذ ّ
السببمٔ بل ّٖ تضوي الؼ٘ي للوبلك بخصَصّ٘ٔ كًَْب فٖ ّ
ّ
ّ
أى الوحمّدك
الغَلٖ ٍ الؼجدب ّ
الضوبى ّ
رهٔ الخبًٖ ٍ ّزا ػ٘ي ّ
خبسجٖ ٍ ّإال فومتضى ػوَم ػلى ال٘ذ هب أخزت ٍ اًحاللّ٘ٔ المضّ٘ٔ حبَت ّزُ الخصَصّ٘ٔ فٖ ّ
ّ
الالحمٔ لَ سجغ إلْ٘ب الوبلك الوستلضم لكَى لشاس ضدوبى
السببمٔ إلى ّ
الخشاسبًٖ فٖ حبش٘تِ هغ تصشٗحِ بْزا الوؼٌى فٖ لَلِ ٍ ّأهب حذٗج جَاص سجَع ال٘ذ ّ
الضوبى فَْ أٗضب هي آحبس حذٍث سبب ضوبى هب كبى فٖ ضوبى اٙخش لَاحذ آخش ٍ أحكبهدِ ػٌدذ
التّبلف ػلى هي تلف ػٌذُ هغ الوسبٍآ ف٘وب َّ سبب ّ

ببلضوبى الؼشضٖ فٖ ّأٍل ّزُ الحبش٘ٔ ػلى ًحَ الَاجب الكفبئٖ.
الؼشف إلى آخش كالهِ ّلذس
سشُ التضم ّ
ّ
رهدٔ اٙخدش ٍ ّدزا ػبدبسٓ أخدش ػدي
األٍل ٗضوي الوبل
أى تسبٍٕ ال٘ذٗي فٖ سبب ّ
ٍ لذ ػشفت ّ
الضوبى ال ٍجِ لِ بل ّ
هجشدا ٍ الخّبًٖ بوب أًِ فٖ ّ
ّ
األٍل فال ٗضوي هب فٖ ضوبى اٙخش بل ٗضوي الوبل هجشدا.
ضوبى هب كبى فٖ ضوبى اٙخش ٍ ّأهب ّ
ّ
كل هٌْوب ظشفب لوبل ٍاحذ هي الوستح٘ل فئًِ ًظ٘ش حبَت شٖء ٍاحدذ فدٖ آى ٍاحدذ فدٖ
رهٔ ّ
ٍ ببلجولٔ ّ
تؼْذ شخص٘ي لوبل ٍاحذ ػشضب بأى ٗكَى ّ
ألى هبٌبّدب ػلدى كدَى
األهكٌٔ
السدبؼٔ ػٌدِ ّ
التؼْذات الغَلّ٘ٔ ٍ ّ
ّ
الوتؼذدٓ فوب ٗوكي حبَتب َّ ّ
الزهن الوتشتّبٔ ٍ ّزا َّ همصَد الوصٌف فبًذفؼت اإلٗشادات ّ

األٍل ٍ ػْذتِ فبلوبل الَاحذ فٖ رهدن كخ٘دشٓ
الالحك ٍ ّ
هتؼْذ للوبل لبل ّ
أى همصَدُ ّ
همصَدُ هي البذل َّ الؼَض هغ ّ
رهٔ ّ
الالحك ّ
السببك ّ
هتؼْذ لوب فٖ ّ
أى ّ

الالحك دٍى الؼكس.
السببك إلى ّ
بْزا الٌحَ هي الظشفّ٘ٔ ٍ ّزا هٌشأ سجَع ّ
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خالصة والم هحمك ًائیٌی

ایي ضذ وِ اگش عثاست ضیخ

سا طثك فْن سیذ یضدی

هعٌا وٌین ،اضىال

ایطاى ٍاسد است وِ ساتك ٍ الحك ،تفاٍتی تا ّن ًذاسًذ ٍ ّش دٍ تش سٍی عیٌی دست گزاضتِاًذ وِ «لِ
الثذل» است ،اهّا طثك هعٌای صحیحی وِ تشای والم ضیخ

روش وشدین ،اضىال سیذ

ٍاسد ًیست؛ صیشا

الحك ،ضاهي عیي است تِ ٍصف «أنها فی ذمة السابق» ،تشخالف ساتك وِ ضاهي عیي هیتاضذ تذٍى ایي
ٍصف .تٌاتشایي ٍجِ ایٌىِ ساتك ،حك سجَع تِ الحك سا داسد ایي است وِ ّشچٌذ الحك دس تشاتش هاله
ضاهي است ،اها ضواًص اص طشیك رهة ساتك پذیذ آهذُ است ،دس ًتیجِ الحك ضاهي رهة ساتك ّن ّست ٍ
هخشج رهة ساتك ،چیضی است وِ تایذ الحك أداء وٌذ.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی
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