تقزیزات دروس خارج فقه
حضزت آیت اهلل سیّد هحوّد رضا هدرّسی طثاطثایی یزدی

(داهت تزکاته)

سبل تحص٘لٖ 9396-97
جلسٔ ث٘ست ٍ چْبسم؛ دٍشٌجِ 9396/8/91
تمسّک به «الضرر» برای اثبات جواز رجوع به غارّ
چِ ثسب گفتِ شَد جَاص سجَع ثِ غبسّ سا هٖتَاى ثب لبػذٓ «الظشس» ّن احجبت وشد؛ صٗشا فشد خسبست دٗذُ
ـ اػن اص هغشٍس ٍ شخص حبلج ـ اگش حك سجَع ثِ غبسّ سا ًذاشتِ ثبشذ ،هَجت اٗشاد ظشس ثش اٍست ،لزا
همتعبٕ لبػذٓ الظشس آى است وِ ثتَاًذ ثِ غبسّ سجَع وٌذ.
دو اشکال در تم ّسک به قاػدة الضرر و پاسخ به آن

ثشخٖ اص اػالم دس جشٗبى لبػذٓ «الظشس» ثشإ احجبت جَاص سجَع ثِ غبسّ ،دٍ اشىبل روش وشدُاًذ:9
 .1حاش٘ٔ كتاب الوكاسة (لألصفْاًٖ ،غ  -الحذٗثٔ) ،ج ،2ص:302

ٍ ّأها هي ح٘ث كًَِ را هساس تالثائغ فٌمَل :إى كاى الوٌفٖ تالماػذٓ َّ الحكن العشسٕ دٍى الوَظَع العشسٕ -كوا َّ ظاّش الوتي -فاالحكن

العشسٕ ٌّا َّ ػذم الحكن تالشجَع ػلى الثائغ ،فئًِّ حكن ظشسٕ ػلى الوشتشٕ ،هغ أًِّ الحكن تشجَػِ ػلِ٘ حكن ظشسٕ أٗعا ػلاى الثاائغ ،تا

لذس سشُ فٖ هحلِ.
ستوا ٗتَّن األٍلَٗٔ للثاًٖ هي ح٘ث ػذم شوَل الماػذٓ لالحكام الؼذه٘ٔ -كوا َّ ظاّش الوصٌف ّ
ّ
 الحاش٘ٔ الثاً٘ٔ ػلى الوكاسة (للخَاًساسٕ) ،ص:212

الغاس ٍ رل لوا اٍظحٌا فاٖ هحلّاِ ّاى
العشس هذسكا لماػذٓ الغشٍس اٍ جؼلِ دل٘ال
ّ
ثن اًِّ ال ٍجِ لجؼ ًفى ّ
هستمال فٖ الومام لشجَع الوغشٍس ػلى ّ
ّ

تمذم ػلى ها دلّ ػلى ثثَتْاا ٍ اى كاًاا الٌّساثٔ
لاػذٓ ًفى ّ
العشس اًّوا تذلّ ػلى ًفى االحكام الَجَدّٗٔ الثّاتتٔ تالؼٌاٍٗي االٍلّ٘ٔ تكل٘فّ٘ٔ أم ٍظؼّ٘ٔ ٍ ّ

االٍلى الّزٕ ٗكَى خال٘ا ػاي ّازا
تٌْ٘وا ّى الؼوَم هي ٍجِ فْى تصلح دل٘ال لٌفى الحكن ارا كاى هَجثا للعشس فاًِّ ٗشفغ األثش الوتشتّة ػلى الؼٌَاى ّ

العشس ٍ اثثات الحكن ٗحتاج الاى دل٘ا اخاش
االٍلى اٍ اطاللِ ٍ ال ٗثثا حكوا لَ الُ لزم ّ
الؼٌَاى تاسٓ ٍ هتّحذا هؼِ اخشى الثّاتا تؼوَم دل٘ الؼٌَاى ّ

العشس ٍ اساتٌتاج اثثاات حكان
العشس َّ سفغ االحكام الثّاتتٔ ٍ ّأها ارا لزم هي ػذم حكن ظشس فال ٍجِ لٌفى ّزا الؼذم تذل٘ ًفى ّ
فٌت٘جٔ تمذٗن ًفى ّ
العشس ػلى االدلّٔ ألج ٍلَع الماػذٓ فٖ هماام االهتٌااى ٍ ٗكفاى رلا فاٖ تماذٗوْا ػلاى
غ٘ش ثاتا ٍ ال فشق ف٘وا ركشًا ت٘ي اى ٗكَى تمذٗن ًفى ّ
العشس ػلى الحكن الفؼلى اٍ لتاشج٘ح
الؼوَهات اٍ للجوغ الؼشفى تذػَى ّاى الؼشف َٗفّك تٌْ٘وا تحو ادلّٔ االحكام ػلى الحكن االلتعائى ٍ دل٘ ًفى ّ

العشس ػلى تل األدلّٔ ّاها تؼو االصحاب ٍ ّاها تاالصَل كالثشاءٓ فٖ همام التّكل٘ف ٍ غ٘شّا فٖ غ٘شُ اٍ الخصّ٘تِ دل٘لِ هاي ادلّأ هجواَع
دل٘ ًفى ّ
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اشکال اوّل ـ وِ ثشخٖ تصشٗح ثِ آى وشدُاًذ ـ آى است وِ ظشس هغشٍس ،هؼبسض ثب ظشس غبسّ است ٍ
لبػذٓ «الظشس» شبهل هَاسد تؼبسض ظشسٗي ًوٖشَد .دس ًت٘جِ ثب توسه ثِ لبػذٓ الظشسً ،وٖتَاى احجبت
جَاص سجَع ثِ غبسّ وشد.
اهّب اٗي اشىبل ٍاسد ً٘ست؛ صٗشا دس جبٖٗ وِ غبسّ ػلن داشتِ ثبشذ وِ دٗگشٕ سا فشٗت هٖدّذ ،دس ٍالغ
ػشفبً هستحك اهتٌبى ً٘ست ،دس حبلٖ وِ حذٗج ششٗف الظشس اهتٌبًٖ است ،پس شبهل حبل اٍ ًوٖشَد تب
هؼبسض ثب جشٗبى الظشس دس حك هغشٍس ثبشذ.
اهّب ٗه هَسد اص اٗي لبػذٓ ولٖ استخٌبء هٖ شَد ٍ آى جبٖٗ است وِ ثبٗغ ـ وِ ثِ اٍ تسبهحبً غبسّ هٖگَٗ٘ن
ـ هستٌذاً ثِ ٗىٖ اص ظَاثػ ششػِ٘ الذام ثِ هؼبهلِ وشدُ ثبشذ ٍ ثؼذاً وشف شَد وِ هبل خَدش ًجَدُ ٍ
فعَلٖ ثَدُ است ،دس اٗي صَست اگش ظشسٕ حبدث شَد ،هستٌذ ثِ غبسّ ً٘ست ثلىِ هستٌذ ثِ ششع است،
لزا الظشس دس حك غبسّ ّن جشٗبى داسد ٍ دس ًت٘جِ جشٗبى الظشس دس حك هغشٍس ٗؼٌٖ هشتشٕ ،هؼبسض ثب
جشٗبى الظشس دس حك غبسّ است ٍ اٗي دٍ الظشس تسبلػ وشدُ ٍ دٗگش ثب استٌبد ثِ «الظشس» ًوٖتَاى حىن ثِ
ظوبى غبسّ وشد؛ هخالً اگش وسٖ شٖء هشىَوٖ سا ـ فشظبً اًگشتش ـ دس صٌذٍق اختصبصٖ خَد پ٘ذا وٌذ ٍ
شه وٌذ آٗب ثشإ خَدش است ،دس اٌٗجب فمْبء ؼجك لبػذٓ ٗذ ٍ اهخبل آى فتَا دادُاًذ وِ شٖء هشىَن،
هله آى شخص است .سپس اگش اٗي شخص اًگشتش سا ثِ دٗگشٕ ثفشٍشذ اهّب ثؼذاً فشد حبلخٖ البهٔ ثٌِّ٘ وٌذ
وِ اًگشتش ثشإ اٍست ٍ ظشسٕ هتَجِ اٍ شَد ،اٗي ظشس هستٌذ ثِ ششع هٖشَد .هخبل دٗگش اٌٗىِ وسٖ
گَسفٌذٕ سا دس گلٔ خَد ثجٌ٘ذ ٍ استٌبداً ثِ لبػذٓ ٗذ گوبى وٌذ وِ هله خَد اٍست ٍ چٌذ هبُ ثشإ تؼل٘ف
آى گَسفٌذ ّضٌِٗ وٌذ ٍ ثؼذاً هتَجِ شَد هله دٗگشٕ است .دس اٗي هَاسد ًوٖتَاى ثِ لبػذٓ الظشس توسّه
وشد؛ صٗشا غبسّ هستٌذاً ثِ ٗىٖ اص ظَاثػ ششػِ٘ الذام ثِ هؼبهلِ ٗب تؼل٘ف داثِ وشدُ است ٍ ظشس هستٌذ ثِ
ششع است ،دس ًت٘جِ جشٗبى الظشس دس حك غبسّ ،هؼبسض ثب جشٗبى الظشس دس حك هغشٍس است.
ثٌبثشاٗي اؼالق والم هستشىل صح٘ح ً٘ست ٍ اشىبل اٍّل فمػ دس جبٖٗ ٍاسد است وِ الذام غبسّ ،هستٌذ
ثِ ٗىٖ اص ظَاثػ ششػِ٘ ثبشذ ،دس اٗي صَست ًوٖتَاى ثِ لبػذٓ الظشس توسه وشد؛ چشاوِ جشٗبى
االحكام ٍ اى كاًا الٌّسثٔ ت٘ي دل٘لِ ٍ دل٘ ك ّ حكن تالخصَص ػوَها هي ٍجِ
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ٍ فِ٘ اى لاػذٓ ًفى العشس همتعاّا ًفى الحكن الششػٖ الزٕ تكَى سػاٗتِ هَجثا لتعشس الوكلف ٍ ،ػذم العواى ل٘س هاي الحكان الوجؼاَلٍ ،

ػلى تمذٗش اإلغواض ػي رل فكوا اى ػذم العواى ظشس ػلى الوشتشى ،كزل العواى ظشس ػلى الثائغ ٍ ،ل٘س ت٘غ الثائغ خصَصا هاغ غفلتاِ ػاي
الَالغ ٍ اػتمادُ تكَى الوث٘غ لِ ،الذاها هٌِ ػلى العشس الحاص هي ظواى غشاهٔ الوشتشٕ كوا ال ٗخفى.
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«الظشس» دس حك هغشٍس ،هؼبسض ثب جشٗبى «الظشس» دس حك غبسّ است .ووب اٌٗىِ لبػذٓ غشٍس ّن جبسٕ
ً٘ست؛ چشاوِ ث٘بى وشدٗن غبسّ ثبٗذ ػلن داشتِ ثبشذ ،لزا دس اٗي فشض ثبٗذ ثب توسه ثِ لَاػذ دٗگش اص جولِ
س٘شٓ ػمالئِ٘ ـ اگش ٍجَد داشتِ ثبشذ ٍ سدع ًشذُ ثبشذ ـ احجبت ظوبى وشد.
اشکال دوم آى است وِ الظشس ،فمػ ًفٖ حىن ظشسٕ هٖوٌذ ـ «ال حىن ظشسٕ» ـ اهّب احجبت حىن
ًوٖوٌذ ،دس حبلٖ وِ شوب ثب توسّه ثِ الظشس ،دسصذد احجبت حىن ظوبى غبسّ ّست٘ذ.
جَاة اٗي اشىبل سا ّن لجالً دس ثحج الظشس ث٘بى وشدٗن وِ اگش دس جبٖٗ ظشس هستٌذ ثِ شبسع ثبشذ ٍ
ساّٖ ثشإ ججشاى ظشس جضء ثب احجبت حىن ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ ،هلتضم هٖشَٗن وِ الظشس هٖتَاًذ احجبت
حىن وٌذ ،ثِ اٗي صَست وِ الظشس ،ػذم العوبى سا ثشهٖداسد ٍ دس ًت٘جِ ًم٘ط آى ٗؼٌٖ ظوبى ثبلٖ
هٖهبًذ.
خالصة هطالة گذشته در غزاهات قسن سوم
خالصٔ آًچِ دس لسن سَم اص غشاهبت ـ ٗؼٌٖ غشاهبتٖ وِ دس همبثل آى ًفؼٖ ثشإ هشتشٕ حبصل ًشذُ ـ
ث٘بى وشدٗن اٗي است وِ اگش غبسّ ،ػلن داشتِ ثبشذ ٍ والم اٍ ثِ گًَِإ ثشإ هغشٍس حجّت ثبشذ ٍ هغشٍس
ّن ثب صشف ًظش اص والم غبسّ ،لصذ اًجبم آى فؼل سا ًذاشتِ ثبشذ ٍ هستٌذاً ثِ والم غبسّ ،آى فؼل سا اًجبم
دّذ ٍ خسبستٖ ثجٌ٘ذ ،دس چٌ٘ي جبٖٗ ثب توسّه ثِ لبػذٓ غشٍس هٖتَاى حىن ثِ ظوبى غبسّ وشد؛ ثِ اٗي هؼٌب
وِ لشاس ظوبى ثش ػْذٓ غبسّ است ٍ هغشٍس دس صَستٖ وِ فشد خسبست دٗذُ ثِ اٍ سجَع وٌذ ،هٖتَاًذ ثِ
غبسّ سجَع وشدُ ٍ ججشاى خسبست وٌذ.
ٍ اگش دس جبٖٗ غشٍس صبدق ًجبشذ ،ث٘بى وشدٗن ثب استٌبد ثِ س٘شٓ ػمالئِ٘ وِ اػن اص لبػذٓ غشٍس است،
هٖتَاى احجبت ظوبى غبسّ وشد ٍ حتّٖ ثؼ٘ذ ً٘ست لبػذٓ غشٍس ّن خصَص٘تٖ ًذاشتِ ثبشذ ٍ ٗىٖ اص
هصبدٗك آى س٘شٓ ػمالئِ٘ ثبشذ .الجتِ اٗي هؽلت خالف ظبّش ثؼط سٍاٗبت است وِ هٖفشهَد «کما غرّ الرجل
و خدعه» ٗب «ذلک بما غرّه» ،اهّب هٖتَاى چٌ٘ي تَجِ٘ وشد وِ چَى دس هَاسد صذق غشٍسٍ ،اظحتش است وِ
س٘شٓ ػمالئِ٘ ثش ظوبى غبسّ است ،ثذٗي جْت دس سٍاٗبت چٌ٘ي تؼج٘ش شذُ است.
ثٌبثشاٗي همتعبٕ س٘شٓ ػمالئِ٘ ،أٍسغ اص همتعبٕ لبػذٓ غشٍس است؛ هخالً دس جبٖٗ وِ ثبٗغ ػلن ًذاشتِ
ثبشذ ،پزٗشفت٘ن وِ ػٌَاى غشٍس صبدق ً٘ست ٍ ثب اٗي لبػذُ ًوٖتَاى احجبت ظوبى ثبٗغ وشد ،دس حبلٖ وِ
همتعبٕ س٘شٓ ػمالئِ٘ ٍ ً٘ض ثؼط سٍاٗبت اص جولِ صح٘حٔ جو٘ل ثي دسّاد ،حىن ثِ ظوبى غبسّ حتّٖ دس
صَست جْل است ٍ ًىتِاش ّن آى است وِ دس ٍظؼ٘بت ،ػمالء ٍ ششع ػلن ٍ جْل سا ًَػبً دخبلت
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ًوٖدٌّذ.
بررسی حکم غرامات قسم دوم :غرامات در مقابل منافغ مستوفاة

آًچِ تب وٌَى روش وشدٗن ،دس هَسد حىن غشاهبت لسن سَم ثَد ٍ اوٌَى ًَثت ثشسسٖ حىن غشاهبت
لسن دٍم است؛ ٗؼٌٖ غشاهبتٖ وِ هشتشٕ دس همبثل هٌبفغ مستوفاة پشداخت وشدُ است ،هبًٌذ اجشت خذهت
ٗب ٍؼٖ جبسِٗ ،اجبسٓ سىٌبٕ داس ،ل٘وت پشن ٗب ش٘ش گَسفٌذ ،اجشت سوَة داثِّ ٍ. ...
دس اٗي هسئلِ ،حىن ثِ جَاص سجَع هشتشٕ ثِ ثبٗغ ،هشىلتش اص صَست لجل است؛ صٗشا دس صَست لجل،
دس همبثل غشاهبتٖ وِ هشتشٕ پشداخت وشدُ ثَدً ،فؼٖ ثشإ اٍ حبصل ًشذُ ثَد ،لزا حىن ثِ ظوبى
ٍاظحتش ثَد ،اهّب دس اٌٗجب هشتشٕ فشظبً ّوبى ل٘وت پشن ٗب ش٘شٕ سا وِ اص گَسفٌذ استفبدُ وشدُ هٖپشداصد
ٍ اٗي غشاهت ،خسبست هحط ثش هشتشٕ ً٘ست ٍ ،چِ ثسب وسٖ ثگَٗذ اصالً خسبستٖ ثش هشتشٕ ٍاسد
ًشذُ؛ چَى دس همبثل هٌبفؼٖ وِ استفبدُ وشدُ ،اجشت الوخل سا پشداخت وشدُ است ٍ اصالً خسبست ٗب ظشس
صبدق ً٘ست ،دس حبلٖ وِ ث٘بى وشدٗن دس حبقّ لبػذٓ «غشٍس» ٍ ً٘ض لبػذٓ «الظشس» ،خسبست هغشٍس ًْفتِ
است ،لزا جشٗبى لبػذٓ غشٍس ٍ ًظ٘ش آى دس اٌٗجب هشىل است.
نظر شیخ  :اقوا جواز رجوع مشتری به بایغ

هشحَم ش٘خ
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هٖفشهبٌٗذ :الَا دس هب ًحي فِ٘ ـ ٍفبلبً ثب هحىٖ اص هجسَغ ،هحمك حلّٖ ،ػالهٔ حلّٖ دس
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ٍ ّأها الثاًٖ َّ ٍ ،ها غشهِ فٖ همات الٌفغ الَاص إلِ٘ هي الوٌافغ ٍ الٌواء ،ففٖ الشجَع تْا خالف ،ألَاّا الشجَع؛ ٍفال ًا للوحكٖ ػي الوثساَغ
ّ
لاذم
الؼالهٔ فٖ التجاسٓ ٍ الشْ٘ذٗي ٍ الوحمّك الثاًٖ ٍ غ٘شّن ٍ ،ػي التٌم٘حّ :
ٍ الوحمّك ٍ ّ
أى ػلِ٘ الفتَى؛ لماػذٓ الغشٍس الوتّفك ػلْ٘ا ظاّش ًا فاٖ هاي ّ

هال الغ٘ش إلى غ٘شُ الجاّ فأكلِ.

هجاً ًا ،هاي دٍى الحكان تشجَػاِ
تأى لِ رل
فئى تغشٗن هي ألذم ػلى إتالف شٖء هي دٍى ػَض هغشٍس ًا هي آخش ّ
ٍ ٗؤّٗذُ :لاػذٓ ًفٖ العشس؛ ّ
ّ

إلى هي غشُ ،فٖ رل ظشس ػظ٘ن ٍ ،هجشد سجَع ػَظِ إلِ٘ ال ٗذفغ العشس.
ّ
ّ
هوا ال ٗخفى ،خصَص ًا فٖ تؼط الوَاسد.
ٍ ك٘ف كاى ،فصذق العشس ٍ إظشاس ّ
الغاس تِ ّ

فوا فٖ الشٗاض :هي أًِّ ال دل٘ ػلى لاػذٓ الغشٍس إرا لن ٌٗطثك هغ لاػذٓ ًفٖ العشس الوفمَد فٖ الومام؛ لَصَل الؼَض إلى الوشاتشٕ ،ال ٗخلاَ

ػي شٖء.

هعاف ًا إلى ها ل٘ ػلِ٘ :هي هٌغ هذخلّ٘ٔ العشس فٖ لاػذٓ الغشٍس ،ت ّٖ هثٌّ٘ٔ ػلى ّلَٓ السثة ػلى الوثاشش.

الخاصٔ ٍ اإلجواع تصَسٓ العشس.
لكٌِّ ال ٗخلَ هي ًظش؛ ألًِّ إًّوا ّٗذػٖ اختصاص دل٘ الغشٍس هي الٌصَص
ّ

الوكراشُ ٍ كواا
ٍ ّأها ّلَٓ السثة ػلى الوثاشش ،فل٘سا تٌفسْا ً
دل٘ال ػلى سجَع الوغشٍسّ ،إال إرا كاى السثة تح٘ث استٌذ التلف ػشف ًا إلِ٘ ،كوا فٖ ك

فٖ الشٗح الؼاصف الوَجة لإلحشاق ٍ ،الشوس الوَجثٔ إلراتٔ الذّي ٍ إسالتْا.

أصال ،كوا ًكسة إلى ظاّش األصحاب فٖ الوكشُ؛ لكَى الوثاشش توٌزلٔ اٙلّٔ ٍ ،أها فٖ غ٘ش رلا
ٍ الوتّجِ فٖ هث رل ػذم الشجَع إلى الوثاشش ً
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وتبة التجارة ،شْ٘ذ اٍّل ٍ شْ٘ذ حبًٖ ،هحمك حبًٖ

ٍ غ٘ش اٗي اػالم ـ جَاص سجَع هشتشٕ ثِ ثبٗغ است.

سپس ش٘خ ثِ لبػذٓ غشٍس توسه وشدُ ٍ هؽبلجٖ سا دس هَسد اٗي لبػذُ روش هٖوٌذ وِ آٗب اص ثبة سجج٘ت
است ٗب اص ثبة ظشس .دس اداهِ ثِ لبػذٓ الظشس توسه هٖوٌٌذ ٍ هؽبلجٖ سا اص صبحت سٗبض ٍ صبحت
جَاّش

روش وشدُ ٍ سپس اشىبلٖ سا هؽشح هٖوٌٌذ وِ لجالً فشهبٗشبت اٗشبى سا فٖالجولِ ثشسسٖ وشدٗن.

الجتِ ػجبسات هشحَم ش٘خ

دس اٌٗجب ثشخالف اغلت هَاسد ،خ٘لٖ هٌمّح ً٘ست .ثِ ّش حبل ش٘خ

هٖفشهبٌٗذ الَا ،جَاص سجَع هشتشٕ ثِ غبسّ است ٍ دس هجوَع چْبس دل٘ل ثشإ احجبت جَاص سجَع ثِ غبسّ
روش هٖفشهبٌٗذ.
تمسک به قاػدة الضرر
دلیل اولّ :

اٍل٘ي دل٘ل ثشإ جَاص سجَع هغشٍس ثِ غبسّ دس غشاهبت لسن دٍم ،توسّه ثِ قاعدة الضزر است3؛ ثِ اٗي
ث٘بى وِ اگش وسٖ دٗگشٕ سا فشٗت دّذ ٍ آى شخص ّن گوبى وٌذ فالى شٖء هله اٍست ٗب هله وسٖ
است وِ ثِ اٍ دادُ تب اص آى استفبدُ وٌذ ٍ سپس هججَس ثِ پشداخت اجرة الوخل آى ثِ هبله ثبشذ [ٍ حك
سجَع ثِ غبسّ سا ّن ًذاشتِ ثبشذ] ،اٗي ظشس ػظ٘وٖ ثش هغشٍس است .ش٘خ

هخبل ٍاظحٖ هٖصًٌذ وِ اگش

و سٖ غزاٖٗ سا جلَٕ دٗگشٕ ثگزاسد ٍ آى فشد ّن گوبى وٌذ هله شخص تؼبسف وٌٌذُ است ٍ آى سا
هصشف وٌذ ،سپس شخص حبلخٖ ادػبٕ هلى٘ت ٍ ؼلت غشاهت اص آول وٌذ ،پشداخت غشاهت ثذٍى سجَع ثِ
غبسّ ،دس چٌ٘ي جبٖٗ ظشس ػظ٘وٖ ثش آول است.
الواذػى فاٖ اإلٗعاال ػلاى تماذٗن
فالعواى أٍ لشاس العواى فِ٘ ٗحتاج إلى دل٘ هفمَد ،فال ّتذ هي الشجَع تاألخشٓ إلى لاػذٓ العشس ،أٍ اإلجواع ّ

الغاس سثث ًا فٖ تغشٗن الوغشٍس ،فكاى كشاّذ الزٍس فٖ ظواى ها ٗؤخز تشْادتِ.
السثة إرا كاى ألَى ،أٍ تاألخثاس الَاسدٓ فٖ الوَاسد
الوتفشلٔ ،أٍ كَى ّ
ّ
األٍل فمذ ػشفتِّ ٍ ،أها اإلجوااع ٍ األخثااس فْواا ٍ إى لان ٗاشدا فاٖ
ٍ ال سٗة فٖ ثثَت ّزُ الَجَُ ف٘وا ًحي فِّ٘ ،أها األخ٘ش فَاظحّ ٍ ،أها ّ
أى تحمّمْوا فٖ ًظائش الوسألٔ ٍ
فئى سجَع آك طؼام الغ٘ش إلى هي غشُ تذػَى تولّكِ ٍ إتاحتِ لِ هَسد اإلجواع ظااّش ًاٍ ،
كافّ ،
خصَص الوسألّٔ ،إال ّ
ّ
أصال.
سجَع الوحكَم ػلِ٘ إلى شاّذٕ الزٍس هَسد األخثاس ٍ ،ال َٗجذ فشق تٌْ٘وا ٍ ت٘ي ها ًحي فِ٘ ً
ػوا فٖ الشٗاض هي هٌغ الكثشى ،إلاى
هوا ركشًا فساد هٌغ الغشٍس ف٘وا ًحي فِ٘ ،كوا فٖ كالم تؼط ،ح٘ث ػذل فٖ ّ
سد هستٌذ الوشَْس ّ
ٍ لذ ظْش ّ

أى الوت٘مّي هٌِ ها كاى إتاالف الوغاشٍس لواال
أى هفَْم الغشٍس الوَجة للشجَع فٖ تاب اإلتالف ٍ إى كاى غ٘ش هٌمّحّ ،إال ّ
فئى اإلًصاف ّ
هٌغ الصغشىّ ،
الغ٘ش ٍ إثثات ٗذُ ػلِ٘ ال تؼٌَاى أًِّ هال الغ٘ش ،ت لصذُ إلى إتالفِ هال ًفسِ أٍ هال هي أتال لِ اإلتالف ،ف٘كَى غ٘ش لاصذ إلتالف هال الغ٘ش ،ف٘شاثِ

الوكشُ فٖ ػذم المصذ.
ك
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هجاً ًا ،هاي دٍى الحكان تشجَػاِ
تأى لِ رل
فئى تغشٗن هي ألذم ػلى إتالف شٖء هي دٍى ػَض هغشٍس ًا هي آخش ّ
ٍ ٗؤّٗذُ :لاػذٓ ًفٖ العشس؛ ّ
ّ

إلى هي غشُ ،فٖ رل ظشس ػظ٘ن ٍ ،هجشد سجَع ػَظِ إلِ٘ ال ٗذفغ العشس.
ّ
ّ
هوا ال ٗخفى ،خصَص ًا فٖ تؼط الوَاسد.
ٍ ك٘ف كاى ،فصذق العشس ٍ إظشاس ّ
الغاس تِ ّ
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ثِ ًظش هب ً٘ض والم ش٘خ

توبم است ٍ هٖتَاى گفت ظشس ػظ٘ن دس اٌٗجب صبدق است؛ صٗشا ّوبىؼَس

وِ لجالً ث٘بى وشدٗن ،اگش هغشٍس ثب صشف ًظش اص فؼل غبسّ ،تصو٘ن ثِ اًجبم وبسٕ ًذاشتِ ثبشذ ٍ اگش
هٖ داًست اٗي گَسفٌذ ثشإ خَدش ً٘ستّ٘ ،چ هَلغ اص ش٘ش ٗب پشن آى استفبدُ ًوٖوشد ٗب هخالً دس خبًِإ
ثب اجبسٓ هبّ٘بًِ پبًصذ ّضاس تَهبى سبوي ًوٖشذ ٍ ،ثِ خبؼش تغشٗش دٗگشٕ الذام ثِ هؼبهلِ ٍ استفبدُ اص
هٌبفغ ػ٘ي وٌذ ،سپس هججَس ثِ پشداخت اجشٓ الوخل ثبشذ ،اٗي ظشسٕ ػظ٘ن ثش هغشٍس است.
ثشخٖ ّوبى دٍ اشىبلٖ وِ ثش جشٗبى لبػذٓ الظشس دس غشاهبت لسن سَم روش وشدُ ثَدًذ ،دس اٌٗجب ً٘ض
روش وشدُاًذ.
اشکال اول اٗي ثَد وِ جشٗبى الظشس دس حك هغشٍس ٍ احجبت جَاص سجَع هغشٍس ثِ غبسّ ،هؼبسض ثب
جشٗبى «الظشس» دس حك غبسّ است ،دس ًت٘جِ اٗي دٍ الظشس تسبلػ وشدُ ٍ ًوٖتَاى ثب توسه ثِ «الظشس»
احجبت ظوبى غبسّ وشد.
جواب اٗي اشىبل اص هبسجك سٍشي هٖشَد؛ چشاوِ غبسّ ثب ػولٖ وِ اًجبم دادُ ،استحمبق اهتٌبى ًذاسد ،دس
حبلٖ وِ الظشس اهتٌبًٖ است ،لزا لبػذٓ «الظشس» دس حك غبسّ جبسٕ ً٘ست ٍ دس ًت٘جِ جشٗبى «الظشس» دس
حك هغشٍس ،ثالهؼبسض است .ثلِ ،اگش غبسّ ثش اسبس ٗىٖ اص ظَاثػ ششػِ٘ ـ هبًٌذ لبػذٓ ٗذ ـ گوبى وشدُ وِ
هبله است ٍ الذام ثِ هؼبهلِ وشدُ ثبشذ ،دس اٗي صَست چَى ظشس هستٌذ ثِ ششع است ،لزا «الظشس» دس
حك غبسّ جبسٕ ثَدُ ٍ هؼبسض ثب جشٗبى «الظشس» دس حك هغشٍس است.
إى قلت :غبسّ وِ الذام هستم٘ن ثش ظشس ًىشدُ ثلىِ هخالً فمػ دسٍؽ گفتِ وِ اٗي شٖء هله اٍست ،پس
ًوٖتَاى گفت چَى غبسّ الذام ثش ظشس وشدُ« ،الظشس» دس حك اٍ جبسٕ ً٘ست.
قلت :الصم ً٘ست غبسّ الذام هستم٘ن ثش ظشس وشدُ ثبشذ ،ثلىِ ّو٘ي اًذاصُ وِ ػشفبً ظشسٕ وِ اص سجَع
هغشٍس ثِ غبسّ الصم هٖآٗذ هستٌذ ثِ خَد غبسّ ثبشذ ،وبفٖ است ٍ .دس هب ًحي فِ٘ ّن سجَع هغشٍس ثِ غبسّ ٍ
ججشاى خسبست هغشٍس ،ػشفبً ظشسٕ است وِ خَد غبسّ الذام ثش آى وشدُ است.
اشکال دوم اٗي ثَد وِ لبػذٓ «الظشس» ًفٖ حىن هٖوٌذ ٍ ًوٖتَاى ثب آى احجبت حىن وشد.
اٗي اشىبل سا ّن اٗيگًَِ جَاة دادٗن وِ هب هٖپزٗشٗن لبػذٓ الظشسً ،فٖ حىن هٖوٌذ ٍ ًوٖتَاى ثب آى
احجبت حىن وشد  ،اهّب اگش دس جبٖٗ ظشسٕ ثش اسبس حىن شبسع پذٗذ آٗذ ٍ شبسع همذس ثِ ّ٘چ ؼشٗمٖ اٗي
ظشس سا هٌسذّ ًىشدُ ثبشذ ،دس اٗي صَست ثب «الظشس» هٖتَاى احجبت حىن وشد؛ ثِ اٗي صَست وِ ػذم حىن
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ثِ ظوبى ،ظشسٕ است وِ هستٌذ ثِ شبسع است ،لزا الظشس ػذم العوبى سا ثشهٖداسد ٍ دس ًت٘جِ ًم٘ط آى
ٗؼٌٖ «ظوبى» حبثت هٖشَد.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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