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

(دامت برکاته)

سبل تحص٘لٖ 9396-97
جلسٔ سٖ ٍ پٌجن؛ سِشٌجِ 9396/9/19
[ادامه کالم محقق نائینی ]
ٔ

هحمك ًبئٌٖ٘

ثؼذ اص اٌٗىِ فشهَدًذ ظوبى ؼَلٖ ثجَتبً اهىبى داسد ،هٖگٌَٗذ ثبٗذ ثشسسٖ وشد آٗب اثجبتبً

دل٘لٖ ثش آى ٍجَد داسد ٗب ًِ؟ اٗشبى هٖفشهبٌٗذ:9
ادلٔ اثجبتٖ ظوبى ػمذٕ ٍ ظوبى غشٍس سا دس جبٕ خَد روش وشدٗن ٍ دس اٌٗجب ّن اشبسُإ ثِ آى وشدٗن
ٍ دٗگش هتؼشض آى ًوٖشَٗن؛ چشاوِ ثحث هب دس هسئلٔ «تؼبلت اٗبدٕ» دس جبٖٗ است وِ ػٌَاى غشٍس
صبدق ًجبشذ ٍ إال اگش غشٍس صبدق ثبشذ ،ؼجك سٍاٗبت اثجبت وشدٗن وِ هغشٍس هٖتَاًذ ثِ غبسّ سجَع وٌذ.
پس ػوذُ ،هسئلٔ ضمان ید است وِ آٗب دل٘ل اثجبتٖ ثشإ آى ٍجَد داسد ٗب ًِ؟
اٗشبى هٖفشهبٌٗذ :لجل اص اٌٗىِ اص لحبؾ اثجبتٖ ،ظوبى ٗذ ٍ هسئلٔ تؼبلت اٗبدٕ سا ثشسسٖ وٌ٘ن ،هٌبست
است اشبسُإ ثِ جْت اشتشان اٗي ظوبىّبٕ ثالثِ ٍ ً٘ض جْت افتشاق ّش ٗه اص دٗگشٕ وٌ٘ن .خالصٔ
 .1هٌ٘ٔ الـبلت فٖ حبش٘ٔ الوكبست ،د ،1ص:333

الؼوبى ثباللتوبس ٍ الغشٍس فمذ اتّؼحتب فٖ هحلّْوب ٍ لذ أششًب ًحي ئلىى هىذسمْوب
ٍ ّأهب ئحجبتب فأدلّٔ ّزُ األثَاة تكفٖ إلحجبت ّزا الوؼٌى ّأهب هسألٔ ّ

الؼىبهي لوىب
أى ّ
فبلؼوذٓ ّٖ هسألٔ ال٘ذ ٍ لجل تَػ٘حْب ال ثأس ثبإلشبسٓ ئلى جْٔ اشتشاك ّزُ األثَاة الخالحٔ ٍ جْٔ افتشالْب ّأهب األحش الوشتشك ثٌْ٘ب فْىَ ّ

الؼالهٔ هي مًَِ ػبهٌب ػلىى
أى هب أفبدُ ّ
ٗإدِٗ ٍ أششًب ئلى ّ
ٗؼوٌِ اٙخش ل٘س ػوبًِ فؼل٘ب ثل ٗكَى تمذٗشٗب إٔ ػبهي ػلى تمذٗش أداء اٙخش ٍ ثومذاس هب ّ
أى ػلِ٘ أى ٗلضم اٙخش ثبألداء.
إٔ حبل ال ٍجِ لِ ّئال ثاسجبع مالهِ ئلى ّ
ّ

األٍل ًؼىن
ٍ م٘ف مبى فبلتّحم٘ك ّ
األٍل ّئال ثؼىذ أداء ّ
أى الوذَٗى ال ٗؼوي للولتوس حم٘مٔ ّئال ثؼذ أدائِ دٌِٗ ٍ مزلك الغبطت الخّبًٖ ال ٗؼوي للغبطت ّ

َّ ػبهي فؼال للوبلك ػلى هب س٘جٖء ٍ ّكزا الغبس ل٘س ػبهٌب للوغشٍس لجل أدائِ الوبل ٍ السش فٖ رلك َّ هب أششًب ئلِ٘ ٍ َّ مًَىِ ػىبهٌب لوىب ٗؼىوٌِ
ّ
الؼوبى ثباللتوبس ٍ َّ است٘فبء األهىَال
تمذم فٖ ّأٍل الج٘غ أى ملّوب مبى هي لج٘ل ّ
ٗإد ش٘ئب ال هؼٌى ألى ٗكَى ػبهٌب ٍ لذ ّ
ٗإدِٗ فوب لن ّ
اٙخش ٍ هلتضهب ثوب ّ
أٍ األػوبل ثبألهش الوؼبهلٖ الغ٘ش الوجٌٖ ػلى التجشع ال ٗؼوي اٙهش هب ٗأهش ثِ ّئال ثؼذ است٘فبئِ الؼول إٔ ثؼذ ػول الوأهَس ثأهشُ.
ّ
ّ
1

والم اٗشبى چٌ٘ي است:
اثر مشترک اٗي سِ ظوبى ،آى است وِ ظوبى آى وسٖ وِ ظبهيِ چ٘ضٕ شذُ وِ دس ظوبى دٗگشٕ است
(ٗؼٌٖ ظوبى هعوَىٌػٌِ ًسجت ثِ ظبهي) ،ثِ ًحَ فؼلٖ ً٘ست ثلىِ ظوبًش تقدیری است؛ ٗؼٌٖ دس
هعوَىػٌِ هٖثبشذ؛ هثالً دس ضمان عقدی فشض وٌ٘ذ وسٖ
ٌ
صَست أداء ظبهي ٍ ثِ اًذاصُإ وِ أداء وشدُ،
ثذّىبس ثِ صٗذ است ٍ شخص ثبلثٖ ثذّٖ اٍ سا ثب ػمذ خبصٖ ثِ ػْذُ ثگ٘شد ،دس اٗي صَست اگش صٗذ لجَل
وٌذ ،رهٔ ثذّىبس ًسجت ثِ صٗذ ثشٕء هٖشَد ٍ شخص ثبلث ظبهي هٖشَد ،اهّب ظبهي فَساً ًوٖتَاًذ ثِ
هعوَىٌػٌِ سجَع وٌذ ،ثلىِ ثؼذ اص أداء دٗي ـ آى ّن دس صَستٖ وِ ثِ دسخَاست هعوَىٌػٌِ ظبهي شذُ
ثبشذ ـ هٖتَاًذ ثِ اٍ سجَع وٌذ 1.پس هؼلَم هٖشَد ظوبى هعوَىٌػٌِ ،فمػ ثؼذ اص أداء دٗي تَسػ ظبهي
ّ .2وبى:

الؼىبهي
أى ّ
فبلؼوذٓ ّٖ هسألٔ ال٘ذ ٍ لجل تَػ٘حْب ال ثأس ثبإلشبسٓ ئلى جْٔ اشتشاك ّزُ األثَاة الخالحٔ ٍ جْٔ افتشالْب ّأهب األحش الوشتشك ثٌْ٘ب فْىَ ّ

الؼالهٔ هي مًَىِ ػىبهٌب
أى هب أفبدُ ّ
ٗإدِٗ ٍ أششًب ئلى ّ
لوب ٗؼوٌِ اٙخش ل٘س ػوبًِ فؼل٘ب ثل ٗكَى تمذٗشٗب إٔ ػبهي ػلى تمذٗش أداء اٙخش ٍ ثومذاس هب ّ

أى ػلِ٘ أى ٗلضم اٙخش ثبألداء
إٔ حبل ال ٍجِ لِ ّئال ثاسجبع مالهِ ئلى ّ
ػلى ّ

األٍل ًؼىن
ٍ م٘ف مبى فبلتّحم٘ك ّ
األٍل ّئال ثؼىذ أداء ّ
أى الوذَٗى ال ٗؼوي للولتوس حم٘مٔ ّئال ثؼذ أدائِ دٌِٗ ٍ مزلك الغبطت الخّبًٖ ال ٗؼوي للغبطت ّ

َّ ػبهي فؼال للوبلك ػلى هب س٘جٖء ٍ ّكزا الغبس ل٘س ػبهٌب للوغشٍس لجل أدائِ الوبل ٍ السش فٖ رلك َّ هب أششًب ئلِ٘ ٍ َّ مًَىِ ػىبهٌب لوىب ٗؼىوٌِ
ّ
الؼوبى ثباللتوبس ٍ َّ است٘فبء األهىَال
لج٘ل
هي
مبى
وب
ل
م
ّ
تمذم فٖ ّأٍل الج٘غ أى ّ
ٗإد ش٘ئب ال هؼٌى ألى ٗكَى ػبهٌب ٍ لذ ّ
ٗإدِٗ فوب لن ّ
اٙخش ٍ هلتضهب ثوب ّ
أٍ األػوبل ثبألهش الوؼبهلٖ الغ٘ش الوجٌٖ ػلى التجشع ال ٗؼوي اٙهش هب ٗأهش ثِ ّئال ثؼذ است٘فبئِ الؼول إٔ ثؼذ ػول الوأهَس ثأهشُ
ّ
ّ
الؼوبى ػلى ػْىذٓ الوىذَٗى دٍى غ٘ىشُ ٍ ثؼىذ
الذٗي لجل لجَل الولتوس ّ
الؼبهي للوبلك ّ
ٗتؼذد ّ
ٍ ّأهب األحش الوختض ففٖ هَسد ّ
ألى ّ
الؼوبى الؼمذٕ ال ّ

مىل ٍاحىذ
رهٔ الولتوس ٍ ّأهب ّ
فكل هي الغبس ئرا مبى غبطجب ٍ الوغىشٍس ٍ ّ
الؼوبى ثبلتغشٗش أٍ تؼبلت األٗذٕ ّ
لجَلِ ّ
فبلذٗي ػلى ػْذتِ ال غ٘ش لخشٍجِ ػي ّ

الـَلّ٘ٔ ػلى هب س٘جٖء
األٍل ٍ الخّبًٖ ػبهي للوبلك ثٌحَ ّ
هي الغبطت ّ

الالحىك ثؼىذ سجىَع
مل سبثك ٗشجغ ئلىى ّ
أى الوبلك ئرا سجغ ئلى الغبس ال ٗشجغ َّ ئلى الوغشٍس ثخالفِ فٖ تؼبلت األٗذٕ ّ
ًؼن ثٌْ٘وب فشق ٍ َّ ّ
فاى ّ

األٍل دٍى الخّبًٖ ثل ل٘ل ثفشق آخش ثٌْ٘وب ٍ َّ أى سجت ػوبى الغبس للوغشٍس هتحمّك ٍ ئى مبى ػىوبًِ فؼىال ٗتَلّىف
الوبلك ئلِ٘ ٍ
السش فِ٘ َّ التغشٗش فٖ ّ
ّ

لألٍل أٗؼب غ٘ش هَجَد ثل الوَجَد َّ ػوبًِ للوبلك ثومتؼى ال٘ذ
ػلى سجَع الوبلك ئلى الوغشٍس ثخالف تؼبلت األٗذٕ ّ
فاى سجت ػوبى الخّبًٖ ّ

األٍل
األٍل مبلغبس ثبلٌسجٔ ئلى الوغشٍس ّ
الحك ػذم الفشق ثٌْ٘وب هي ّزُ الجْٔ ّ
األٍل ٍ ّ
فاى الخّبًٖ ٗؼوي هىب ػىوٌِ ّ
ألى الخّبًٖ أٗؼب ثبلٌّسجٔ ئلى ّ
لكي ّ
ٍ ّ

لألٍل هَجَد ٍ ئى مبى ػوبًِ الفؼلٖ لِ ٗتَلّىف ػلىى أداء
األٍل فسجت ػوبى الخّبًٖ ّ
ح٘ج ئًِّ ػبهي للوبلك فؼال ٍ الوفشٍع أى ٗذ الخبًٖ ًشأت هي ٗذ ّ
ّ
الؼوٌبء لوبل ٍاحذ ئرا مبى ػوبى أحذّن فٖ ؿَل ػوبى اٙخش ستجىٔ ٍ ئى مىبى فىٖ ػىشع
تؼذد ّ
األٍل ثذل هبل الوبلك ئرا ػشفت رلك ظْش أًِّ ٗوكي ّ
ّ
مل ٍاحذٓ هي األٗذٕ للوبلك فٖ صهبى ٍاحذ ٍ ػوبى مل الحك لسبثمِ
اٙخش صهبًب ّ
فاى فٖ تؼبلت األٗذٕ اجتوغ ػوبى ّ

فىبلالحك ػىبهي لىِ ال
السبثك ثذل هبل الوبلىك ّ
ألى م٘س ّ
الالحك للسبثك ؿَال فَاػح ّ
ّأهب ػوبى ّ
السبثك ثوؼٌى أًِّ لَ ّأدى ّ
الالحك هخشد لوب ػوٌِ ّ

السبثك هتأخش صهبًب أٗؼب
الؼوبى الفؼلٖ ػلى ّ
ئى ّ
طح أى ٗمبل ّ
هـلمب ثل ّ
الالحك ثبلٌّسجٔ ئلى ّ

األٍل هىبل الوبلىك ٍػىؼب ٍ ٗجىت ػل٘ىِ األداء
مبلسبثك ػبهي للوبلك أٗؼب ألًِّ موب ٗؼوي الغبطت ّ
ٍ ّأهب ػوبًِ للوبلك فاًِّ ٍ ئى مبى ثومتؼى ال٘ذ ّ

األٍل ٍ ػْذتِ ٍ ًت٘جٔ ّىزا
رهٔ ّ
تكل٘فب فكزلك الغبطت الخّبًٖ ّئال أًِ فشق ثٌْ٘وب ٍ َّ أًِّ ل٘س الخّبًٖ ػبهٌب للوبل مؼوبى ّ
األٍل لِ ثل ػبهي لوبل َّ فٖ ّ
الؼوبى ال ئشكبل فِ٘ حجَتب ئًّوب الكىالم فىٖ
ٗإدٕ ػي الوؼوَى راتب ٍ حم٘مٔ هي دٍى تم٘٘ذ ئؿالق ٍ ئهكبى ّزا الٌحَ هي ّ
الٌحَ هي ّ
الؼوبى َّ ٍحذٓ هب ّ
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ًَْع الذل٘ل ػلِ٘ ئحجبتب

ثىأى
األٍل ٍ لكٌّىك خج٘ىش ّ
فاًِّ لذ ٗمبل ّ
ئى ػوَم ػلى ال٘ذ ثبلٌّسجٔ ئلى جو٘غ األٗذٕ ثٌسك ٍاحذ فك٘ف ال ٗؼوي الخّبًٖ للوبلك ػلى ؿجك هب ػىوٌِ ّ

مل هبل فكزلك ٗشول جو٘غ األٗذٕ الوتؼبلجٔ ثبلٌّسجٔ ئلى هبل ٍاحذ ّئال أًِّ لذ ٗكىَى
مل ٗذ ػبدٗٔ ثبلٌّسجٔ ئلى ّ
دل٘ل ػلى ال٘ذ ٍ ئى مبى ػبهب ٍ موب ٗشول ّ

ث٘ي أفشاد الؼبم فشق هي غ٘ش ًبح٘ٔ شوَل الؼبم لْزُ األفشاد الوختلفٔ ٍ هي غ٘ش احت٘بد ئلى هئًَٔ صائذٓ لشوَلِ لْب موب ئرا ًشأ االختالف هي ًبح٘ىٔ األفىشاد

فمذ ٗكَى هبل صٗذ فٖ ػْذٓ ػوشٍ ٍ هبل ثكش فٖ ػْذٓ خبلذ ٍ ّكزا ٍ لذ ٗكَى هبل صٗذ فٖ ػْذٓ ػوشٍ ٍ أخزُ ثكش هي ػوشٍ ٍ أخزُ خبلذ هي ثكىش ٍ
ّكزا

ٗظىح
الؼىبهي ٍ ثْىزا الوؼٌىى
الؼوبى ػٌذ الؼمالء ٍ الؼشف َّ مَى الوبل
هجشدا ػي خظَطّ٘تِ الشخظّ٘ٔ فٖ ػْىذٓ ّ
األٍل فوؼٌى ّ
فارا مبى هي لج٘ل ّ
ّ
ّ

مبلىذَٗى
الؼبهي ثال هَجت ّ
رهٔ ّ
فاى االلتضام ّ
ػوبى األػ٘بى ّ
ألى األػ٘بى ٍ ئى لن تكي لبثلىٔ ّ
ثأى ػوبى األػ٘بى الخبسجّ٘ٔ ػجبسٓ ػي مًَْب ػٌذ التّلف ػلى ّ
الحس الوشىتشك ٍ ال فىٖ الوتخّ٘لّ٘ىٔ ٍ ال فىٖ المىَٓ الؼمالئّ٘ىٔ ّئال أًّْىب حىبل تجشدّىب ػىي
الزهٔ موب ال ٗوكي أى تكَى فٖ ّ
لبثلٔ ألى تكَى ثٌفسْب فٖ ّ
ّ
الؼبهي ٍ ّزا اػتجبس ػمالئٖ ٍ هبل ملّىٖ ػشفىٖ ال ثىأس
الزهٔ إٔ الؼ٘ي ثوبلّ٘تْب الغ٘ش
الوتمذسٓ ثبلم٘ؤ فٖ ػْذٓ ّ
ّ
خظَطّ٘تْب الشخظ٘ٔ لبثلٔ ألى تكَى فٖ ّ

الؼوبى ػٌذ التّلف
ٗمذس ّ
ثبلتضاهِ ٍ ال هَجت ألى ّ

رهىٔ الخّىبًٖ
ٍ ّأهب هب مبى هي لج٘ل الخّبًٖ فبػتجبس ػوبًِ ػشفب أى ٗكَى ثذل الوؼوَى ٍاحذا راتب ٍ فشدا حم٘مٔ ّ
ألى ّ
األٍل ػبهي لوب ٗكَى هخشجِ فٖ ّ

مل ٍاحىذ لى٘س ػىبهٌب هـلمىب ألى حم٘مىٔ
مبألٍل ّئال أى ّ
األٍل فبلخّبًٖ ٍ ئى مبى ػبهٌب للوبلك أٗؼب ثاؿالق الذل٘ل أٍ ػوَهِ ّ
ٍ الخبًٖ ػبهي لوب ٗؼوٌِ ّ

الؼوبى هـلمب
رهتِ أى ال ٗكَى ّ
ػوبى الوبل ال ّزٕ َّ فٖ ػْذٓ اٙخش ٍ ّ

األٍل ػبهي للوبلىك هىب ٗجىت أى
فبلؼوبًبى ٍ ئى اجتوؼب فٖ ّالضهبى ثومتؼى ػوَم ال٘ذ ّئال أًّْوب لن ٗجتوؼب فٖ الشتجٔ ّ
مل تمذٗش ّ
ألى الغبطت ّ
ٍ ػلى ّ

الؼوبًبى ػشػب مبجتوبػْوب ػلى هىزّت الجوْىَس فىاًّْن أٗؼىب ٍ ئى لىن
األٍل فلن ٗجتوغ ّ
ٗإخز هي الخّبًٖ ٍ هب فٖ ػْذٓ الخّبًٖ َّ الّزٕ حجت فٖ ػْذٓ ّ
مل هٌْوب ػشػب
مل هٌْوب هستمال ثح٘ج ٗشجغ الوبلك ئلى ملْ٘وب ّئال أًّْن لبئلَى ثؼوبى ّ
ٗلتضهَا ثؼوبى ّ

تؼبد الجوغ فٖ الَجَد فال ٗشد ػلى أطحبثٌب ثىأًّْن التضهىَا
لتؼذد الؼوٌبء ؿَال آحبس هٌْب ّ
ٍ ثبلجولٔ ّ
أى الصهِ ٍحذٓ ثذل الوؼوَى خبسجب ثل حم٘متِ ّ

الـَلّ٘ٔ ٍ الؼشػّ٘ٔ
ٗشذدٍى الٌّك٘ش ػلْ٘ن حتى لبل ثؼؼْن ثبستحبلتِ للفشق ث٘ي الوسلك٘ي فٖ ّ
ثوب التضم ثِ الجوَْس هغ أًّْن ّ
األٍل شى٘ئب ٗجىت
األٍل ألى الصم ػىوبى ّ
األٍل ئرا سجغ الوبلك ئلِ٘ ال ٗشجغ َّ ئلى ّ
ٍ هٌْب أى فٖ ثبة تؼبلت األٗذٕ ئرا لن ٗكي الخّبًٖ هغشٍسا هي ّ

الالحك دٍى الؼكس ٍ ّزا ػكس لبػذٓ الغشٍس
السبثك ئلى ّ
الالحك ٍ ػوبى ّ
تذاسمِ ػلى ّ
السبثك َّ أى ٗشجغ ّ
الالحك ش٘ئب مبى فٖ ػْذٓ ّ

فاى فٖ تؼبلت األٗذٕ سَاء مبى ٌّبك غشٍس أٍ لن ٗكىي
الؼوبًبت
الوتؼذدٓ فٖ صهبى ٍاحذ موب َّ همتؼى ػلى ال٘ذ ّ
ٍ هٌْب أًِّ ال ثأس ثبلتضام اجتوبع ّ
ّ

مل هٌْن ػلى هبل الوبلك أى ٗكَى رهتِ هشغَلٔ ثوبلِ
الؼوبى للوبلك هَجَد فٖ مل ٍاحذ هي الؼوٌبء ّ
سجت ّ
فاى همتؼى ٍػغ ال٘ذ هي ّ

للذٗي ٍ لىن
فاى الوذَٗى الّزٕ َّ ػبهي للؼبهي مبى ّأٍال َّ ّ
ًؼن فٖ الؼوبى الؼمذٕ ال ٗمتؼٖ حجَتب ٍ ئحجبتب اجتوبع ػوبً٘ي فٖ صهبى ٍاحذ ّ
الؼبهي ّ

رهٔ اٙخش هغ ٍحذٓ الىذٗي أى ال ٗكىَى للوبلىك
الؼبهي لجل ػوبًِ ػبهٌب ٍ ثؼذُ ثشب رهتِ ٍ طبس ّ
ٗكي ّ
الؼبهي ػبهٌب ألى حم٘مٔ ػوبى شخض هب فٖ ّ
السٌٔ.
ّ
رهتِ ٗكَى الششؽ هٌبف٘ب لومتؼى الؼمذ ٍ الكتبة ٍ ّ
حك ػلى الوذَٗى ٍ لزا لَ اشتشؽ ثمبء ّ
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حن اى أسجبة الؼوبى موب ػشفت حالحٔ ال ساثغ لْب (األٍل) الؼمذ ٍ األهش الوؼبهلٖ هخل أهش الوذَٗى ثخبلج ثأداء هب ػلِ٘ هي الذٗي اهشا هؼبهل٘ب ًظ٘ىش أهىش

طبحت الوتبع الحوبل ثأى ٗحول هتبػِ فاًِ ٗجت ػلِ٘ أداء اجشٓ الحول ألهشُ ثِ ،ال اهشا غ٘ش هؼبهلٖ ًظ٘ش التوبس الولتوس ػي أحىذ فىٖ حوىل هتبػىِ
ػلى ًحَ التفؼل هخل أٍ أهش الفمشاء ٍ الوسبم٘ي (الخبًٖ) اإلتالف (ٍ الخبلج) ال٘ذ فكوب ٗتظَس تحمك ػوبى ٍاحذ ثكل هىي ّىزُ األسىجبة الخالحىٔ ٗتظىَس

تؼذدُ أٗؼب (فبألٍل) موب فٖ أهش الوذَٗى ثأداء دٌِٗ فاًِ ػبهي للوسَؤل ػٌِ فبلوسإل ػٌِ ّىَ الؼىبهي األٍل الىزٕ ٗؼىوي ػىي الوىذَٗى ثبلتوبسىِ ٍ
الوذَٗى َّ الؼبهي الخبًٖ الزٕ ٗؼوي هب ٗإدِٗ الوسإٍل ػٌِ فبلوذَٗى ػبهي لوب ػوٌِ الؼبهي ثبلتوبسِ (ٍ الخبًٖ) موب ئرا أتلف أحىذ ثتغشٗىش آخىش فىبى
الوتلف ػبهي للوبلك ثاتالفِ ٍ الغبس ػبهي للوتلف ثتغشٗشُ ئٗبُ (ٍ الخبلج) موب فٖ تؼبلت األٗبدٕ ٍ ،لْزُ األسجبة الخالحٔ أحكىبم هشىتشمٔ ثى٘ي الجو٘ىغ ٍ
أحكبم هختظٔ ثجؼؼْب ٍ ،األحكبم الوشتشمٔ ثٌْ٘ب أهشاى (أحذّوب) مَى الحك فٖ الجو٘غ ٍاحذا هغ تؼذد الؼوٌبء ٍ ٗكَى مل الحىك ػىبهٌب لوىب فىٖ رهىٔ
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ٍ ثِ همذاسٕ وِ أداء وشدُ فؼلٖ هٖشَد.
اٗي اثش دس ضمان اتالف ـ وِ همصَد هب دس اٌٗجب ّوبى ظوبى ثِ غشٍس است ـ ً٘ض ٍجَد داسد ٍ هغشٍس
الؼبهي السبثك ػلى هب َّ هؼٌى الـَل٘ٔ ًظ٘ش تؼذد أهكٌٔ شٖء ٍاحذ فٖ ػبلن الؼ٘ي ؿَال هخل مَى الوظجبح فٖ الوشكَٓ ٍ الوشكَٓ فىٖ الج٘ىت فكوىب اى

تؼذد أهكٌٔ شٖء ٍاحذ ؿَال ثحست الؼ٘ي أهش هؼمَل (مك) تؼذدّب ثحست ػبلن االػتجبس هؼمَل ٍ موب اى تؼذد أهكٌتِ ػشػب فٖ ػبلن الؼى٘ي غ٘ىش هؼمىَل
ثأى ٗكَى فٖ هكبى فٖ حبل مًَِ فٖ هكبى آخش (مك) تؼذدّب فٖ ػبلن االػتجبس غ٘ش هؼمَل ثأى ٗكَى فٖ رهٔ فٖ حبل مًَِ فٖ رهٔ أخشى (األهش الخبًٖ)
ػذم جَاص سجَع السبثك الى الالحك لجل أداء هب فٖ رهتِ ٍ ّزا األحش هشتشك فٖ األسجبة الخالحٔ ٍ اى مبى الوٌشأ هختلفب ح٘ىج اى فىٖ الؼىوبى الؼمىذٕ
التضام الؼمذٕ همتغ لؼذم جَاص سجَع الؼبهي الى الوؼوَى ػٌِ ئال ثومذاس هب ٗإدِٗ ثؼذ األداء ٍ فٖ الؼوبى ثبلغشٍس َّ دل٘ل تلك المبػىذٓ أػٌىٖ الٌجىَٕ

الوؼشٍف الوؼتؼذ ثبلؼول أٍ اإلجوبع الوٌؼمذ ػلى هؼوًَِ ٍ فٖ ػوبى ال٘ذ َّ لبػذٓ ػلى ال٘ذ فبلذل٘ل هختلف فٖ الوَاسد الخالحٔ ٍ لكي األحش ٍاحذ.

ٍ اهب األحش الوختض ثكل ٍاحذ هٌْب فبلؼوبى الؼمذٕ ٗختض ثأًِ تبثغ لوب التضم ثِ ثمذس االلتضام فبى التضم الؼبهي الالحك ثبلتؼْذ ثوب فىٖ رهىٔ الؼىبهي

السبثك ٗكَى هَججب لجشاءٓ الؼبهي السبثك ٍ اشتغبل رهٔ الالحك موب مبى ػوبى الؼبهي السبثك ػي الوذَٗى هَججب لجشاءٓ الوىذَٗى ػىي الىذائي ٍ اشىتغبل
الؼبهي ثوب ٗكَى فٖ رهٔ الوذَٗى ٍ اى التضام الؼبهي الخبًٖ ثوب فٖ رهٔ الوذَٗى ال ثوب ػوٌِ الؼبهي األٍل ٗكَى ثبؿال ح٘ج اًِ لن ٗكي فٖ رهتِ شىٖء ٍ

مبى ثشٗئب ثسجت ػوبى السبثك ٍ ػلى فشع طحتِ ٗكَى هَججب لْذم الؼوبى السبثك (ٍ ثبلجولٔ) فَْ تبثغ لك٘ف٘ٔ االلتضام ٍ ّزا ثخالف ػىوبى ال٘ىذ فىبى
الالحك فِ٘ ػبهي لوب ػوٌِ السبثك ػلى هب هش ششح المَل فِ٘ ٍ ٗشتشك ػوبى الؼمذٕ هغ ػوبى اإلتالف فٖ اًىِ ال ٗتظىَس فْ٘وىب الؼىوٌبء الوتؼىذدٍى

ثح٘ج ٗشجغ الوبلك الى مل ٍاحذ هٌْن دٍى ػوبى ال٘ذ ،اهب الؼوبى الؼمذٕ فألى الؼوبى ػلى هزّت الخبطٔ ػجبسٓ ػي اًتمبل رهٔ ئلى أخشى فمجل ػىوبى
الؼبهي مبى الذٗي فٖ رهٔ الوذَٗى ٍ ثؼذ ػوبًِ اًتمل الذٗي ػي الوذَٗى الى الؼبهي ٍ طبس الوذَٗى ثشٗئب ػي الذٗي فوب اجتوغ اشتغبل رهىٔ الوىذَٗى هىغ

اشتغبل الؼبهي هؼب حتى ٗكَى ػوبًْوب ؿَل٘ب أٍ ػشػ٘ب.

ٍ اهب ػوبى اإلتالف فألًِ ال ٗؼمل ل٘بم اإلتالف ثشخظ٘ي حتى ٗكًَب هؼب ػبهٌ٘ي لوبل ٍاحذ ثل الؼبهي للوبلك ل٘س ئال الوتلف هحؼب ٍ اًوىب الغىبس

ػبهي للوتلف ال للوبلك فل٘س للوبلك ئال الشجَع الى الوتلف ال الغبس ٍ ّزا ظبّش.

ٍ اهب ػوبى ال٘ذ ففِ٘ ٗتظَس تؼذد الؼوٌبء ثبلٌسجٔ ئلى الوبلك فبلؼبهي الخبًٖ موب ٗكَى ػبهٌب لالٍل ثوؼٌى مَى رهتِ هخشجب لوىب فىٖ رهىٔ الؼىبهي

األٍل ٍ لالٍل الشجَع الِ٘ ثؼذ تأدٗٔ هب فٖ رهتِ الى الوبلك ثومذاس هب ادى ػبهي للوبلك أٗؼب ثوؼٌى اى للوبلك اى ٗشجغ ال٘ىِ دٍى األٍل ئال اًىِ ئرا سجىغ

الوبلك الِ٘ فَْ ال ٗشجغ الى األٍل ٍ اى سجغ الى األٍل فبألٍل ٗشجغ الِ٘ هب لن ٗكي األٍل غبسا لِ.

ّزا تظَٗش تؼذد الؼوٌبء ؿَال فٖ الظَس الخالحٔ ٍ اٙحبس الوتشتجٔ ػلى مل ٍاحذ هٌْب حجَتب (ٍ اهب ئلبهٔ الذل٘ل ػلِ٘ ئحجبتب) اهب الؼوبى الؼمذٕ فبلىذل٘ل

ػلى . ...

ٍ لذ تحظل اى االستذالل ثؼوَم ػلى ال٘ذ إلحجبت الؼوبى الـَلى ثبلوؼٌى الوتمذم فٖ األٗبدٕ الوتؼبلجٔ الوظحح لوزّت الوشَْس هىي طىحٔ سجىَع

الوبلك الى مل هي تلك األٗبدٕ ٍ طحٔ سجَع مل سبثك الى الحمِ ئرا سجغ الوبلك الى السبثك ٍ الوتشتت ػلِ٘ الفشٍع اٙت٘ىٔ ٗىتن ثىأهشٗي (أحىذّوب) اى
حجَت الؼوبى ال ٗتَلف ػلى تلف الؼ٘ي ثل َّ حبثت هغ ٍجَدّب أٗؼب ئال اى فؼل٘ٔ الؼوبى ٍ ظشف هـبلجٔ الوبلك ػي الؼبهي ثبلوخل أٍ الم٘ؤ ّىَ ظىشف

التلف (ٍ حبًْ٘وب) اى همتؼى اًحالل ػوَم ػلى ال٘ذ ٍ تخظض مل حكن هي تلك األحكبم الوٌحلٔ ثوَػَػِ ػلى هب َّ ػلِ٘ َّ حجَت ػوبى الؼ٘ي ػلىى

ال٘ذ فبى مبى هغ الجذل فوغ الجذل ٍ اى مبى ثال ثذل فجال ثذل ٍ ثؼذ توبه٘ٔ األهشٗي ًمَل لشاس الؼ٘ي ػلى ٗذ الؼبهي األٍل ٗكَى ثىال ثىذل ف٘ؼىوٌِ الؼىبهي

األٍل ثال ثذل ٍ لشاسّب ػلى ٗذ الؼبهي الخبًٖ ٗكَى ثؼذ حجَت ثذلْب ػلى رهٔ الؼبهي األٍل ف٘ؼوٌِ الؼبهي الخبًٖ ثوبلِ ثىذل فىٖ رهىٔ الؼىبهي األٍل (ٍ
الحبطل) اى هبل الوبلك ئرا استمش ػلى ٗذ الؼبهي الخبًٖ ثؼذ لشاس ثذلِ فٖ رهٔ الؼبهي األٍل (ٗحتول) اى ٗكَى لشاس ػوبًِ فٖ رهٔ الؼبهي الخبًٖ هغ لـىغ

الٌظش ػي حجَت ثذلِ فٖ رهٔ الؼبهي األٍل ف٘كَى الؼبهي الخبًٖ ػبهٌب للوبلك فٖ ػشع ػوبى الؼبهي األٍل ٍ ّزا هؼٌى الؼىوبى الؼشػىٖ (ٍ ٗحتوىل)
اى ٗكَى هب حجت ثذلِ فٖ رهٔ الؼبهي األٍل حبثتب فٖ رهٔ الؼبهي الخبًٖ هغ هبلِ هي لَى حجَت ثذلِ فٖ رهٔ األٍل ف٘كَى الؼبهي األٍل ػبهٌب للوبلك هبلىِ

ٍ الؼبهي الخبًٖ ػبهٌب للوبلك هبلِ الزٕ حجت ػوبًِ ػلى األٍل.
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لجل اص اٌٗىِ غشاهت سا ثِ هبله ثپشداصدً ،وٖتَاًذ سجَع ثِ غبسّ وٌذ؛ چشاوِ ظوبى غبسّ صهبًٖ فؼلٖ هٖشَد
وِ هغشٍس غشاهت سا ثِ هبله پشداختِ ثبشذ .ضمان ایادی متعاقبه ّن چٌ٘ي است ٍ ظوبى ٗذ الحك فمػ دس
صَستٖ فؼلٖ هٖشَد وِ ٗذ سبثك ،ثذل سا پشداختِ ثبشذ .لزا ٗذ سبثك لجل اص پشداخت ثذلً ،وٖتَاًذ ثِ ٗذ
الحك سجَع وٌذ ٍ ثذل ػ٘ي تبلف سا اص اٍ ثگ٘شد.
اٗي اثش هشتشن ،اهّب ّوبىؼَس وِ گفت٘ن ّش ٗه اص اٗي سِ ظوبى ،آثار اختصاصی ّن داسًذ؛
اثش اختصبصٖ ضمان عقدی آى است وِ «ال ٗتؼذد العبهي للوبله»؛ ٗؼٌٖ ظبهيِ دس ثشاثش هبله ،هتؼذد
ً٘ست ثلىِ ّو٘شِ ٍاحذ است؛ صٗشا لجل اص ػمذِ ظوبى ،ظوبى فمػ ثش ػْذٓ هعوَىٌػٌِ است ٍ ثؼذ اص ػمذ
ظوبى ،ظوبى فمػ ثش ػْذٓ ظبهي است ٍ ثؼذ اص اٌٗىِ ظبهي أداء وشد ،ظوبى ثش ػْذٓ هعوَىٌػٌِ هٖآٗذ.
پس دس ظوبى ػمذٕ ًوٖشَد دس آىِ ٍاحذ ،دٍ ٗب چٌذ ًفش دس ثشاثش هبله ظبهي ثبشٌذ؛ ثش خالف ظوبى ثِ
غشٍس ٍ ظوبى ثِ ٗذ وِ چٌذ ًفش ّنصهبى ٍ ثِ ًحَ ؼَلٖ ،دس همبثل هبله ظبهي ّستٌذ؛ ٗؼٌٖ ّن غبسّ ظبهي
است ٍ ّن هغشٍسّ ،ن ٗذ سبثك ظبهي است ٍ ّن ٗذ الحك .پس اٗي دٍ ظوبى دس اصل ،هتفبٍت ثب ظوبى
ػمذٕ ّستٌذ.
اٗي دٍ ظوبى ً٘ض ـ ظوبى ثِ اتالف ٍ ظوبى ثِ ٗذ ـ اص ح٘ث رجوع ،ثب ٗىذٗگش تفبٍت داسًذ؛ صٗشا دس
ظوبى اتالف ،هغشٍس وِ ٗذ الحك است هٖتَاًذ ثِ غبسّ وِ ٗذ سبثك است سجَع وٌذ ،اهّب دس تؼبلت اٗبدٕ،
ٗذ الحك ًوٖتَاًذ ثِ ٗذ سبثك سجَع وٌذ ثلىِ ثبلؼىس است ٍ ٗذ سبثك دس صَستٖ وِ هبله ثِ اٍ سجَع
وشدُ ثبشذ ،حك سجَع ثِ الحك سا داسد.
هحمك ًبئٌٖ٘

تب اٌٗجب ًت٘جِ هٖگ٘شًذ وِ اص آًچِ ث٘بى وشدٗن سٍشي هٖشَد وِ ّشگبُ ظوبى ثِ نحو

طولی ثبشذ ،هٖتَاى فشض چٌذ ظبهي ثشإ هبل ٍاحذ وشد؛ هثالً دس تؼبلت اٗبدٕ ،اجتوبع ظوبى اٗبدٕ
هتؼذدُ است دس ثشاثش هبله؛ ٗؼٌٖ ّش ٗه اص اٗبدٕ دس ثشاثش هبله ظبهي ّستٌذ دس صهبى ٍاحذ ٍ ،دس ػ٘ي
حبل ّش الحمٖ ّن ظبهي ثشإ سبثمش است.
هحمك ًبئٌٖ٘ ػج٘ت دس اٌٗجب هؽبلت سا تىشاس هٖوٌٌذ ٍ ثؼط هؽبلت سا چٌذٗي ثبس تزوش هٖدٌّذ ٍ ثؼ٘ذ
هٖداًن دس جبٕ دٗگشٕ اٗيگًَِ هؽبلت سا تىشاس وشدُ ثبشٌذ .هب اگش ثخَاّ٘ن توبم هؽبلت اٗشبى سا روش
وٌ٘نٍ ،الؼبً هخلّ ثِ ًظن ثحث است ،لزا چبسُإ ً٘ست وِ اختصبساً هؽبلت اٗشبى سا روش وٌ٘ن.
ثِ ّش حبل اٗشبى دٍثبسُ تَظ٘ح هٖدٌّذ وِ چگًَِ الحك ،ؼَالً ظبهي ثشإ سبثك است ٍ هٖفشهبٌٗذ:
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ٍجِ اٌٗىِ هٖگَٗ٘ن ظوبى دس اٌٗجب ؼَلٖ است ،آى است وِ و٘س الحك ،هُخشِج آى چ٘ضٕ است وِ سبثك
ظبهي شذُ ثَد؛ ثِ اٗي هؼٌب وِ اگش فشد سبثك ،ثذل هبل هبله سا أداء وشدُ ثبشذ ،دس اٗي صَست الحك ظبهي
پشداخت ثذل ثِ سبثك است ،اهّب اگش سبثك ثذل سا أداء ًىشدُ ثبشذ الحك ظبهي ً٘ست .پس هؼلَم هٖشَد
ظوبى الحك ثشإ سبثك ،ػلٖ االؼالق ً٘ست ثلىِ دس صَستٖ است وِ سبثك ثذل سا پشداخت وشدُ ثبشذ.
آًچِ گفت٘ن اص ح٘ث ؼَل٘ت ظوبىِ سلسلٔ افشاد ًسجت ثِ ٗىذٗگش ثَد .اهّب اٌٗىِ چگًَِ ظوبى افشاد اٗي
سلسلِ دس ثشاثش هبله ثِ ًحَ ؼَلٖ است ،هٖفشهبٌٗذ:
گشچِ ثِ همتعبٕ سٍاٗت «ػلٖ ال٘ذ» ،سبثك ٍ الحك ّش دٍ دس ثشاثش هبله ظبهي ّستٌذ ،اهّب ظوبى آًْب ثب
ٗىذٗگش تفبٍت داسد؛ صٗشا الحك ،ظبهي هبلٖ است وِ ٍصف «لِ الجذل» داسد؛ ٗؼٌٖ ػْذُ دس رهّٔ اٍّل داسد.
سپس اٗي ًىتِ سا اظبفِ هٖوٌٌذ وِ ًت٘جٔ اٗي ًحَٓ ظوبى آى است وِ آًچِ اص هعوَى أداء هٖشَد ،راتبً ٍ
حم٘متبً ٍاحذ است؛ صٗشا الحك ،ظبهي ّوبى چ٘ضٕ است وِ دس رهٔ سبثك ثَد ٍ سبثك آى سا أداء وشدُ است؛
ٗؼٌٖ ظبهي ػٌٖ٘ است وِ ٍصف لِ الجذل سا داسد ٍ دس ػْذٓ ظبهي سبثك ثَد .ثٌبثشاٗي ّ٘چ اشىبلٖ دس
امکان ثبوتی اٗي ًحَُ اص ظوبى ٍجَد ًذاسد ٍ تٌْب والم دس آى است وِ آٗب اثجبتبً دل٘لٖ ثش آى ٍجَد داسد ٗب
ًِ؟
اص لحاظ اثباتی ّن خالصٔ والم اٗشبى آى است :سٍاٗت «ػلٖ ال٘ذ» وِ اثجبت ظوبى هٖوٌذ ،ػشفبً
هؼٌبٗش آى است وِ ثذل هعوَىٍ ،احذ است راتبً ٍ ،فشد است حم٘متبً؛ صٗشا ًفش اٍل ٗؼٌٖ سبثك ،ظبهي
چ٘ضٕ است وِ هُخشجش هشثَغ ثِ فشد الحك است ٍ الحك ّن ظبهي است ًسجت ثِ آًچِ وِ سبثك ظبهي
است ،هٌتْب ظوبى الحك ػلٖ االؼالق ً٘ست ،ثلىِ الحك ظبهي ثذلٖ است وِ هبله اص سبثك هٖگ٘شد.
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مل هي شبء هي األٗذٕ الوتؼبلجٔ ٍ ٍجِْ َّ تحمّك سجت الشجَع فٖ الجو٘ىغ ٍ
األٍل جَاص سجَع الوبلك ئلى ّ
هوب رمشًب أهَس أسثؼٔ ّ
ال ٗخفى أًِّ ظْش ّ
ّ
أى ػلى ال٘ذ هب أخزت موب ٗشول األٗذٕ الوختلفٔ ػلى األهَال الوختلفٔ مزلك ٗشول األٗذٕ الوختلفٔ ػلى الوبل الَاحذ موىب ّىَ شىأى
َّ ال٘ذ الؼبدٗٔ ٍ ّ
مل لؼّ٘ٔ حم٘مّ٘ٔ الخّبًٖ أًِّ لَ سجغ ئلى أحذّن ٍ أخز ػَع هبلِ هٌِ ل٘س لِ الشجَع ئلى اٙخش
ّ
ّ
رهتىبى ػشػىّ٘تبى الخّبلىج
رهٔ ّ
رهٔ ّ
ٍ ٍجِْ َّ ٍحذٓ ّ
رهٔ الخبًٖ فل٘س ٌّبك ّ
األٍل ّ
الالحك إٔ هخشد هب فٖ ّ
السبثك َّ هب فٖ ّ
رهٔ ّ
الحك ٍ مَى هب فٖ ّ

الالحك لَ لن ٗكي غبسا لِ ٍ لَ لن ٗتلف الوبل ػٌذُ ثل تلف ػٌذ غ٘شُ
السبثك ئلى ّ
سجَع ّ

رهتىِ
رهٔ ّ
ٗإدِٗ ّ
رهتِ هخشد لوب ٗؼوٌِ األ ٍّل فوب ّ
األٍل ٗإخز هي الخّىبًٖ الشىتغبل ّ
السبثك إٔ ّ
رهٔ ّ
الالحك هشغَلٔ ثوب ٗجت خشٍجِ ػي ّ
ٍ ٍجِْ أى ّ

السىبثك
رهٔ ّ
السبثك لؼذم مًَِ هغشٍسا هٌِ ثبلفشع ٍ ّأهب لَ سجغ الوبلىك ئلىى ّ
األٍل فارا سجغ الوبلك ئلِ٘ فَْ ال ٗشجغ ئلى ّ
للوبلك ثوبلِ ثذل إٔ ػْذٓ فٖ ّ

رهىٔ
السبثك ٍ الجذل ٗجت أى ٗخشد هي الخبًٖ ٍ ّزا َّ الوشاد هي الجذل فٖ مالم الوظٌف إٔ هب فىٖ ّ
رهٔ ّ
فَْ ٗشجغ ئلى الخّبًٖ ألًِ ػوي ش٘ئب لِ ثذل فٖ ّ
الالحك ش٘ئب لِ ثذل إٔ ػْذٓ موب أشبس ئلِ٘ ثمَلِ ّلذس سىشُ فوىب ٗذفؼىِ الخّىبًٖ فاًّوىب ّىَ
األٍل هب ٗؼوٌِ الخبًٖ فمذ ػوي ّ
رهٔ الخبًٖ ف٘ؼوي ّ
ّ
األٍل فٖ ّ
ّ
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األٍل مىزلك
تذاسك لوب
ئى الخّبًٖ ٍ ئى ػوي هبلىِ ثىذل ّئال ّ
األٍل ٍ ل٘س الوشاد هي الجذل ثذل أطل الوبل ًظ٘ش الوٌبفغ حتى ٗمبل ّ
أى ّ
رهٔ ّ
استمش تذاسمِ فٖ ّ
ّ
السبثك أٗؼب ػبهي لوب لىِ ثىذل ئلىى
السبثك أٗؼب ف٘ظذق ّ
مل هب ٗؼوي للوبل فٖ السلسلٔ ّ
أٗؼب ّ
ألى ّ
أى ّ
ػلَ الم٘ؤ ٍ الجذل حبثت ػلى ّ
الـَلّ٘ٔ هي الوٌبفغ ٍ ّ
للسبثك أل ّى رهتِ هخشد لوىب
الـجبؿجبئٖ ّلذس
أى ّ
سشُ ٍ ثبلجولٔ غشع الوظٌف ّ
السجؼٔ الوزمَسٓ فٖ حبش٘ٔ السّ٘ذ ّ
الالحك ػبهي للوبلك ٍ ّ
آخش اإلٗشادات ّ
ّ
مال هٌْوب ػبهٌبى للجىذل ٍ رلىك
أى ّ
السبثك فال ٗشد ػلِ٘ ّ
السبثك ٍ ّئهب هب ٗإخز هي ّ
رهٔ ّ
السبثك فَْ ٗؼوي ػلى الجذل ّئهب ًفس الؼ٘ي ثوب أًّْب فٖ ّ
ٗإخز هي ّ
السبثك ئلى ٗىذ ا ّلالحىك ٗمتؼىٖ أى
مل هٌْوب ػبهٌ٘ي للجذل ٍ ثبلجولٔ ثؼذ هب ػشفت هي ّ
ّ
األٍل ل٘س ػبهٌب للخّبًٖ فك٘ف ٗكَى ّ
ألى ّ
أى ٍسٍد الوبل هي ٗذ ّ

ئى الوحشٖ ّلذس سشُ حوىل الجىذل ػلىى
للسبثك دٍى الؼكس ٍ ح٘ج ّ
األٍل فومتؼبُ أى ٗكَى ّ
ٗكَى ّ
الزهٔ ثوب ٗإخز هي ّ
الالحك ػبهٌب ّ
الالحك هشغَل ّ
ّ
رهٔ اٙخش ال ٗمتؼٖ هب رمشُ هىي
مل ٗذ هشغَلٔ لِ هششٍؿب ثبلتّلف أٍسد حبً٘ب ثمَلِ ّ
الوخل أٍ الم٘ؤ الّزٕ ٗكَى ّ
ئى ػوبى الؼ٘ي الّتٖ لْب ثذل إٔ ػَع فٖ ّ
الؼبهي ٍ ال أتلفِ ٍ ال غ٘ش رلك فال ٍجِ لكًَىِ هؼىوًَب ٍ
الؼوبى ئر لن ٗخجت تحت ٗذ ّ
ػوبى ٍاحذ هي الجذل ٍ الوجذل م٘ف ٍ الجذل لن ٗتحمّك فِ٘ سجت ّ
أى ٗىذ
الؼىوبً٘ي ػشػىب ٍ ّ
الـَلٖ ٍ ث٘ىبى ػىذم اجتوىبع ّ
الؼوبى ّ
ثأى غشع الوظٌف ئحجبت ّ
دػَى مًَِ هي تَاثغ الؼ٘ي موب تشى ئلى آخشُ ٍ أًت خج٘ش ّ

الؼوبً٘ي ػشػب ٍ لَ ثٌحىَ تم٘٘ىذ
السبثك ػبهٌب للوبل
رهٔ غ٘شُ ٍ تَػ٘ح رلك هؼبفب ئلى اهتٌبع اجتوبع ّ
ّ
هجشدا ػي خظَط٘ٔ مًَِ فٖ ّ
الالحك ل٘ست م٘ذ ّ
ّ
ٗظح فٖ التّكل٘ف دٍى الَػغ ٍ هؼبفب ئلى هب ل٘ل ٍ ئى مبى خالف الوختبس أًِّ لىَ لىن ٗكىي للوىبل
اإلؿالق ٍ الَاجت الكفبئٖ لوب ػشفت ّ
أى التّم٘٘ذ ئًّوب ّ
الؼوبى أى همتؼى ػوَم ػلىى
السبثك ٍ ّزا ٗمتؼٖ االختالف فٖ م٘فّ٘ٔ ّ
الالحك ف٘ؼوٌْب ّ
السبثك ٗذُ ػلِ٘ ٍ حذحت ػٌذ ّ
الالحك دٍى ّ
خظَطّ٘ٔ ػٌذ ٍػغ ّ
رهىٔ
السبثك هشغَلٔ ثبلوبل
مل ٗذ موب َّ شأى ّ
ال٘ذ ٍ اًحاللّ٘تِ ثبلٌّسجٔ ئلى ّ
هجشدا ػي خظَطّ٘ٔ مًَِ فٖ ّ
مل ػبم أطَلٖ فٖ المؼبٗب الحم٘مّ٘ٔ أى ٗكَى ٗذ ّ
ّ
السىبثك ثىِ فشىوَل ػلىى ال٘ىذ
الالحك فال ٗوكي أى ٗكَى هشغَلٔ ثبلوبل
أى الوبل ٍطل ئلى ّ
ألى الوفشٍع ّ
هجشدا ّ
أحذ ٍ ّأهب ٗذ ّ
رهٔ ّ
الالحك ثؼذ اشتغبل ّ
ّ

الحج٘ٔ للخجش هغ الَاسـٔ فاًّىِ موىب
السبثك مشوَل دل٘ل حجّ٘ٔ الخجش للخجش ثال ٍاسـٔ ثبلٌّسجٔ ئلٌ٘ب ٍ شوَلِ ثبلٌ ّسجٔ ئلى ّ
الالحك مشوَل دل٘ل ّ
ثبلٌّسجٔ ئلى ّ

ثتَسؾ شوَل فشد هي الحكن لفشد هي الوَػَع ٍ ال هبًغ هي شوَل فشد آخش هي الحكن االًحاللىٖ لْىزا الوَػىَع الوتَلّىذ فكىزا ٗخجىت
ٗخجت هَػَع ّ
ػن فشد هي الحكن ال٘ذ الخّبً٘ٔ هغ الخظَطّ٘ٔ الّتٖ ًشأت هي لجل شوَل ػلىى
خظَطّ٘ٔ للوبل ٍ اػتجبس ػمالئٖ لِ ثتَسؾ شوَل ػلى ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فارا ّ

السبثمٔ ثل ّٖ تؼوي الؼ٘ي للوبلك ثخظَطّ٘ٔ مًَْب فىٖ
الالحمٔ ػبهٌٔ للوبل
ال٘ذ لل٘ذ األٍلى فومتؼبُ أى ال تكَى ال٘ذ ّ
هجشدا ػي الخظَطّ٘ٔ مؼوبى ال٘ذ ّ
ّ
الالحمٔ ػٌْب ّئال ثذل٘ل خبسجٖ ٍ ّئال فومتؼى ػوَم ػلى ال٘ذ هىب أخىزت ٍ اًحاللّ٘ىٔ
رهٔ األٍلى ٍ ّزُ الخظَطّ٘ٔ اػتجبس ػمالئٖ ال ٗوكي أى
تجشد ال٘ذ ّ
ّ
ّ
ّ
أى الوحمّك الخشاسبًٖ فٖ حبش٘تِ هغ تظشٗحِ ثْزا الوؼٌى فٖ لَلِ ٍ ّأهىب
الـَلٖ ٍ الؼجت ّ
الؼوبى ّ
رهٔ الخبًٖ ٍ ّزا ػ٘ي ّ
المؼّ٘ٔ حجَت ّزُ الخظَطّ٘ٔ فٖ ّ
الؼىوبى
الالحمٔ لَ سجغ ئلْ٘ب الوبلك الوستلضم لكَى لشاس ػوبى التّبلف ػلى هي تلف ػٌذُ هغ الوسبٍآ ف٘وب َّ سجت ّ
السبثمٔ ئلى ّ
حذٗج جَاص سجَع ال٘ذ ّ

ثبلؼىوبى الؼشػىٖ فىٖ
فَْ أٗؼب هي آحبس حذٍث سجت ػوبى هب مبى فٖ ػوبى اٙخش لَاحذ آخش ٍ أحكبهِ ػٌذ الؼشف ئلى آخش مالهِ ّلذس
سشُ التضم ّ
ّ
ّأٍل ّزُ الحبش٘ٔ ػلى ًحَ الَاجت الكفبئٖ.

رهىٔ اٙخىش ٍ ّىزا ػجىبسٓ أخىشى ػىي
األٍل ٗؼوي الوبل
أى تسبٍٕ ال٘ذٗي فٖ سجت ّ
ٍ لذ ػشفت ّ
الؼوبى ال ٍجِ لِ ثل ّ
هجشدا ٍ الخّبًٖ ثوب أًِ فٖ ّ
ّ
األٍل فال ٗؼوي هب فٖ ػوبى اٙخش ثل ٗؼوي الوبل هجشدا.
ػوبى هب مبى فٖ ػوبى اٙخش ٍ ّأهب ّ
ّ
مل هٌْوب ظشفب لوبل ٍاحذ هي الوستح٘ل فاًِ ًظ٘ش حجَت شٖء ٍاحىذ فىٖ آى ٍاحىذ فىٖ
رهٔ ّ
ٍ ثبلجولٔ ّ
تؼْذ شخظ٘ي لوبل ٍاحذ ػشػب ثأى ٗكَى ّ
ألى هجٌبّىب ػلىى مىَى
األهكٌٔ
السىجؼٔ ػٌىِ ّ
التؼْذات الـَلّ٘ٔ ٍ ّ
ّ
الوتؼذدٓ فوب ٗوكي حجَتب َّ ّ
الزهن الوتشتّجٔ ٍ ّزا َّ همظَد الوظٌف فبًذفؼت اإلٗشادات ّ

األٍل ٍ ػْذتِ فبلوبل الَاحذ فٖ رهىن مخ٘ىشٓ
الالحك ٍ ّ
هتؼْذ للوبل لجل ّ
أى همظَدُ ّ
همظَدُ هي الجذل َّ الؼَع هغ ّ
رهٔ ّ
الالحك ّ
السبثك ّ
هتؼْذ لوب فٖ ّ
أى ّ
الالحك دٍى الؼكس.
السبثك ئلى ّ
ثْزا الٌحَ هي الظشفّ٘ٔ ٍ ّزا هٌشأ سجَع ّ
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ّ...زا ثحست ػبلن الخجَت ٍ اهب ثحست هشحلٔ اإلحجبت فبلوتؼ٘ي َّ االحتوبل األخ٘ش ٍ رلك لَجىَُ (األٍل) اسىتحبلٔ الؼىوبى الؼشػىٖ هىغ تؼىذد

الؼوٌبء ثبلج٘بى الوتمذم ح٘ج أحجتٌب استحبلٔ مَى هبل ٍاحذ فٖ رهت٘ي ػشػب مبستحبلٔ لشاسُ فٖ هكبً٘ي خبسج٘٘ي (الخبًٖ) اًحالل ػوَم ػلى ال٘ىذ ثأحكىبم

هتؼذدٓ حست تؼذد هَػَػبتْب ٍ اختظبص مل حكن ثوَػَػِ ثوبلِ هي الخظَط٘بت ٍ لذ تمذم ششحِ (الخبلج) ئؿالق دل٘ل ػلىى ال٘ىذ فىبى همتؼىى
ئؿاللِ اشتغبل رهٔ مل رٕ ٗذ ثوب حظل ػٌذُ ػلى هب َّ ػلِ٘ فتجشٗذ الوبل ػي مًَِ فٖ رهٔ الؼبهي األٍل ٍ ئحجبتِ فٖ رهٔ الؼبهي الخىبًٖ هجىشدا ػىي
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هحمك ًبئٌٖ٘
ٗضدٕ ثش والم ش٘خ

دس ًْبٗت هٖفشهبٌٗذ :اص آًچِ دس هسئلِ ث٘بى وشدٗن ،سٍشي هٖشَد ّفت اشىبلٖ وِ س٘ذ
ٍاسد وشدُ ،لبثل دفغ است ٍ هٌشأ اٗي اشىبالت آى است وِ س٘ذ ٗضدٕ

سا صح٘ح هؼٌب ًىشدُ است ٍ گوبى وشدُ والم ش٘خ

والم ش٘خ

اٗي است وِ ّش ٗه اص افشاد سلسلٔ غبصج٘ي ،ظبهي

ّستٌذ ػٌٖ٘ سا وِ ثذل داسد ،دس حبلٖ وِ لجبة حشف ش٘خ

آى است وِ ّش الحمٖ ظبهي است ػٌٖ٘ سا

وِ دس رهٔ سبثك آهذُ است؛ ثِ اٗي ًحَ وِ اگش سبثك أدا وشد ،الحك ظبهي است آًچِ سا وِ سبثك أداء وشدُ
است .هشحَم ًبئٌٖ٘ فمػ دٍ اشىبل اص ّفت اشىبل س٘ذ ٗضدٕ سا هؽشح وشدُ ٍ ظوٌبً ثِ آى پبسخ دادُ ٍ
فشهَدُ است پبسخ سبٗش اشىبالت ّن سٍشي است.
لجل اص اٌٗىِ اشىبالت س٘ذ ٗضدٕ سا ث٘بى وٌ٘ن ،فٖالجولِ ػشض هٖوٌ٘ن ثؼط ػجبسات هحمك ًبئٌٖ٘ ـ
ػوذتبً ثب ًظش ثِ ػجبسات منیة الؽبلت ـ جض دٍس ٍاظح ،چ٘ض دٗگشٕ ً٘ست؛ هثالً اٗشبى دس ثؼط ػجبساتشبى
فشهَدًذ« :غبصتِ اٍل ظبهي است دس ثشاثش هبله آًچِ سا وِ ٍاجت است اص غبصت دٍم گشفتِ شَد» ٍ
هىشس ّن فشهَدًذ «غبصت دٍم ظبهي است آًچِ سا وِ دس رهٔ غبصت اٍّل است» ٍ اٗي والم دٍس ٍاظح
است ٍ دس حم٘مت اٗشبى چٌ٘ي هٖفشهبٌٗذ وِ غبصت اٍل ظبهي است آًچِ سا وِ غبصت دٍم ظبهي است
ٍ غبصت دٍم ّن ظبهي است آًچِ سا وِ غبصت اٍّل ظبهي است.
اشکاالت سید یزدی

بر کالم شیخ

ّوبىؼَس وِ اشبسُ وشدٗن ،س٘ذ ٗضدٕ

ّفت اشىبل ثش والم ش٘خ

ٍاسد وشدُ است وِ هب ػوذٓ

اشىبالت اٗشبى سا ثشسسٖ خَاّ٘ن وشد .اى شبء اهلل.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ

تم٘ذُ ثبلخجَت فٖ رهٔ األٍل موب مبى حبثتب فٖ رهٔ األٍل هجشدا ػي التم٘ذ ثخجَتِ فٖ رهٔ أخشى ٗحتبد الى هم٘ذ إلؿالق دل٘ل ال٘ذ هفمَد حسىت الفىشع ٍ

هغ ػذم هب َٗجت التم٘٘ذ ٗكَى الوحكن َّ اإلؿالق ٍ ،هوب رمشًب ظْش الفشق الوتمذم ئلِ٘ اإلشبسٓ ث٘ي الؼوبى الحبطل ثسجت ال٘ذ ٍ ثى٘ي الؼىوبى الحبطىل
ثسجت الؼمذ أٍ الغشٍس ح٘ج اى تؼذد الؼوٌبء ال ٗتظَس ئال فٖ األٍل دٍى ػوبى الغشٍس ٍ الؼمذ ٍ اى التؼذد فٖ ػوبى ال٘ذ ؿىَلٖ ال ػشػىٖ ٍ اًـجىك هىب

تظَسًبُ فٖ هشحلٔ الخجَت ػلى هب دل ػلِ٘ الذل٘ل فٖ هشحلٔ اإلحجبت ٍ ثِ تن هزّت الوشَْس ٍ اًذفغ جو٘غ هب ٗتظَس فٖ الومبم هي اإلشكبالت.

ٍ هب رمشًبُ فٖ هؼٌى الؼوبى الـَلى َّ هشاد الوظٌف لذُ فٖ ػجبستِ األخ٘شٓ ح٘ج ٗمَل فْزا الؼوبى ٗشجغ الى ػوبى ٍاحىذ هىي الجىذل ٍ الوجىذل

ػلى سج٘ل الجذل (ئلخ) ٍ اى مبًت الؼجبسٓ لبطشٓ ػي تأدٗٔ هب حممٌبُ ئال اًِ ٗذل ػلى اسادتِ (لذُ) لوب رمشًبُ هب أفبدُ أخ٘شا ثمَلِ فوب ٗذفؼِ الخبًٖ اًوىب ّىَ
تذاسك لوب استمش تذاسمِ فٖ رهٔ األٍل ثخالف هب ٗذفؼِ األٍل (ئلخ) فال ٗشد ػلِ٘ هب أٍسدُ ثؼغ الوحمم٘ي (لذس سشُ) فٖ حبش٘تِ هي اإلٗىشادات السىجؼٔ
ح٘ج ٗتج٘ي لوشاجؼْب ثأًْب ملْب أجٌج٘ٔ ػي هب َّ هشام الوظٌف (لذُ) فشاجغ ٍ ال ٗحتبد الى ث٘بى احبدّب ٍ ئٗؼبح هب فْ٘ب هي الخلل هفظال.
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