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اهّا تشبیه سوم کِ شیخ

ها ًحي فیِ سا تِ ضواى اعیاى هضوًَِ تشثیِ کشدًذ ،هاًٌذ عاسیِای کِ تالزات

یا تِ سثة ششط هضوًَِ تاشذ ،تا ایي حال هعیش اص هستعیش تخَاّذ کِ آى هال سا تَسظ شخص ثالثی تشای
اٍ ضواًت کٌذ ٍ یا ایٌکِ شخص ثالث اتتذائاً اقذام تِ ضواى آى هال کٌذ .شیخ

دس ایٌجا فشهَدًذ هستعیش

ٍ ضاهيّ ،ش دٍ دس عشض ّن ضاهي ّستٌذ؛ یعٌی هستعیش ضاهي است کِ عیي سا تشگشداًذ یا تذل آى سا دس
صَست تلف تپشداصد ٍ ضاهي ًیض چٌیي است؛ یعٌی دس صَست تقاء تایذ عیي سا تشگشداًذ ٍ دس صَست تلف
تذل سا تپشداصد ٍ اگش تٌضل کٌین هیگَیین ،الاقل دس صَست تلف تایذ تذل سا تپشداصد ،هٌتْا ضواى ایي دٍ ًفش
علی سبیل البدل است؛ تِ ایي هعٌا کِ اگش یک ًفش عیي یا تذل سا أداء کشد ،حق هالک ساقظ هیشَد.
هشحَم ًائیٌی

هیفشهایٌذ :دس ایٌجا ّن قثَل ًذاسین ضاهي ٍ هستعیش ّش دٍ دس عشض ّن ضاهي

تاشٌذ ،تلکِ اگش عیي باقی تاشذ ،فقظ هستعیش ضاهي است کِ عیي سا تشگشداًذ ٍ اگش تلف شده تاشذ ،فقظ
شخص ثالث ضاهي است کِ تذل سا تپشداصد ٍ .اگش کسی اصشاس داشتِ تاشذ کِ شخص ثالث دس صَست
تقای عیي ّن ضاهي است ،هیگَیین :ایي ضواى تِ هعٌای خاصی است؛ تِ ایي هعٌا کِ فقظ رهة هستعیش
هشغَل است هٌتْا ضاهي تکلیف داسد کِ اٍ سا الزام به ردّ عین کٌذ .تِ تعثیش دیگش دس صَست تقای عیي،
تیش اص حکن تکلیفی تِ الضام هستعیش تِ سدّ ،چیض دیگشی هتَجِ ضاهي ًیست.
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فئى هي ضوي عي الوستع٘ش فٖ العاسٗٔ الوضؤًَ أٍ ضوي فٖ هَسد الغظبب أٍ
ٍ ّأها ضواى األع٘اى الوضؤًَ فحكوْا حكن دسك الوب٘ع أٍ الثّوي ّ
1

اهّا تشبیه چهارم کِ دٍ یا چٌذ ًفش ضاهي شخص ٍاحذ شًَذ ـ چٌاًکِ جٌاب اتي حوضُ دس تاب ضواى
فشهَدُ تَد ـ دس آًجا ّن قثَل ًذاسین کِ دٍ یا چٌذ ًفش دس عشض ّن ضاهي تاشٌذ ،تلکِ یا تِ ًحَ اشتراک
ضاهي ّستٌذ ـ یعٌی اگش دٍ ًفش تاشٌذ ّش کذام ضاهي ًصف هال ّستٌذ ـ ٍ یا ایٌکِ تِ ًحَ طولی ضاهي
ّستٌذ؛ یعٌی ًفش اٍل ،ضاهي رهة هذیَى است ٍ ًفش دٍم ضاهي است آًچِ سا کِ ًفش اٍل ضواًت کشدُ
است.
دس ایٌجا قاعذتاً هشاد تایذ ایي تاشذ کِ ًفش دٍم تگَیذ «اگش عیي تلف شذ ٍ ضاهي اٍل غشاهت ًپشداخت،
هي غشاهت سا هیپشداصم» ،اهّا تا تَجِ تِ آًچِ کِ هحقق ًائیٌی

هکشس دس هعٌای ضواى عَلی گفتِاًذ ،تایذ

چٌیي هعٌا کشد کِ «اگش عیي تلف شذ ٍ ضاهي اٍّل غشاهت سا پشداخت کشد ،ضاهي دٍم آًچِ سا کِ ضاهي
اٍل پشداختِ تِ اٍ هیپشداصد» ،کِ ایي خَد تْافتی دس کالم هحقق ًائیٌی

است.

تِ ّش حال هشحَم ًائیٌی 2هیفشهایٌذ :ضواىِ دٍ یا چٌذ شخص دس عشض ّن تشای هال ٍاحذ ٍ دس صهاى
ٍاحذ ٍ علی ًحَ اإلستقالل هحال است ،اهّا ضواى عَلی هشکلی ًذاسد؛ چشاکِ ّن ثثَتاً هوکي است ٍ ّن
الضاهي ٍ ّأها فٖ هَسد البقاء فوعٌى ضواًْا أى علِ٘ إلضام
رهٔ ّ
الوقبَع بالعقذ الفاسذ فل٘س ضاهٌا هطلقا بل عٌذ التّلف ٍ فٖ ّزا الحال ال تشتغل ّإال ّ

الضواى إلى
الذٗي
بودشد ّ
بالشد إلى الوالك ٍ ّأها ّ
الذَٗى فاألقَى فسادُ لوا ركش فٖ هحلِّ هي أًِّ ٌٗتقل ّ
الضواى على هزّب الدوَْس فٖ ّ
الوضوَى عٌِ ّ
ّ
الضاهي.
رهٔ ّ
ّ
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ٍ اها ضواى األع٘اى الوضؤًَ كالغظب ٍ الوقبَع بالعقذ الفاسذ بأى ٗضوي الضاهي للع٘ي الوضؤًَ ال ها استقش فٖ الزهٔ على تقذٗش التلف ،ففِ٘

هع اًِ هحل للخالف :فاى الوحكٖ عي خواعٔ َّ الوٌع عٌِ اى هعٌى ضواًِ على الضاهي ثبَت بذلِ علِ٘ عٌذ التلف هي الوثل أٍ الق٘وبٍٔ ٍ ،خبَ

إلضام الوضوَى عٌِ بأدائِ على تقذٗش ٍخَدُ ،فل٘س َّ أٗضا هي با الضواً٘ي العشض٘٘ي .فاى الوضوَى لِ على تقذٗش ٍخَد الع٘ي ال ٗشخبع إال البى

الوضوَى عٌِ ٍ ،هع تلفِ ل٘س لِ الشخَع إال الى الضاهي فال ٗكَى الوال هستقشا فٖ رهٔ الضاهي هع قشاسُ فٖ رهٔ الوضوَى عٌِ.

ٍ اها ضواى االثٌ٘ي لَاحذ على ًحَ االستقالل بح٘ث ٗكَى كل ٍاحذ ضاهٌا لْزا الوال الَاحذ فٖ عشع ضواى اٙخش فَْ ع٘ي ها ّبَ الوبذعٖ

فٖ الوقام فال ٍخِ لدعلِ شاّذا للوقام ٍ .على ًحَ التششٗك ال ٌٗتح إال التششٗك فٖ ضواى ٍاحذ ال استقالل كل ٍاحبذ بالضبواىً ،ر٘بش اسبتقشاع
شخظ٘ي عي ٍاحذ ،ح٘ث اًِ أٗضا هَخب لتششٗكْوا فٖ الذٗي ال ٍقَع توام الذٗي فٖ رهٔ كل ٍاحذ هٌْوا باالستقالل.
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الضواى طَال على أصٗذ هي شبخض
ٍ حاطل الكالم أًِّ ٗوتٌع ثبَتا ضواى شخظ٘ي لوال ٍاحذ فٖ صهاى ٍاحذ على ًحَ االستقالل عشضا ٍ ّأها ّ

ٍاحذ فٖ صهاى ٍاحذ ف٘وكي ثبَتا ٍ دلّت علِ٘ األدلّٔ إثباتا

رهٔ اٙخش ببِ إٔ ٗخبشج هبي كب٘س
رهٔ أحذّن بوا تشتغل ّ
ّأها ثبَتا فإلهكاى أى ٗكَى كل ٍاحذ هي الضوٌاء ضاهٌا لوا ٗضوٌِ اٙخش فتشتغل ّ

كالضواى بااللتواس فبئرا البتوس الوبذَٗى هبي
الضواى ٗوكي أى ٗكَى سببِ العقذ أٍ اإلتالف أٍ ال٘ذ فالعقذ ّ
ٗؤدِٗ اٙخش ٍ ّزا الٌّحَ هي ّ
أحذّن ها ّ

ٗؤدٗبِ ٍ اإلتبالف كضبواى
ٗؤدِٗ ّ
ٗؤدٕ دٌِٗ ٍ سضٖ الذائي بِ ّ
فالضاهي ٗظ٘ش ضاهٌا ّ
الضاهي بوقذاس ها ّ
للذٗي ٍ الولتوس ٗكَى ضاهٌا لوا ّ
شخض أى ّ

األٍل ضاهي للوالك ها ٗضوٌِ الثّاًٖ إٔ ٗدب أى ٗخشج هي ك٘س الثّباًٖ هبا ٗغتشهبِ
الغاس ها ٗغتشهِ الوغشٍس ٍ ال٘ذ كتعاقب األٗذٕ الغاطبٔ فالغاطب ّ

األٍل.
األٍل فالغاطب الثّاًٖ ضاهي لوا ٗضوٌِ ّ
ّ

2

اثثاتاً دلیل تش آى ٍجَد داسد.
ثبوتاً ممکن است صیشا هاًعی ًذاسد کِ رهة افشاد یک سلسلِ ـ غیش اص ًفش اٍل ـ هشغَل شَد تِ آًچِ کِ
رهة فشد ساتق تِ آى هشغَل شذُ است؛ یعٌی خاسج هیشَد اص کیس یکی اص آًْا ،آًچِ کِ دیگشی تِ هالک
أدا کشدُ است.
سثة ضواى عَلی ّن هوکي است «عقذ ،اتالف ٍ یا یذ» تاشذ؛ ضواى عَلیای کِ سببش عقد تاشذ
هاًٌذ ایٌکِ هذیَى اص شخص ثالثی دسخَاست کٌذ کِ دیي اٍ سا تپشداصد ٍ هذیَى ضاهي تاشذ آًچِ سا کِ
شخص ثالث پشداختِ است؛ یعٌی تعذ اص ایٌکِ شخص ثالث قثَل کشد ٍ دیي هٌتقل تِ رهة اٍ شذ ٍ آى سا
پشداخت ،هذیَى ضاهي است ٍ شخص ثالث هیتَاًذ تِ اٍ سجَع کٌذ .دس ایٌجا ضواى دٍ ًفش تِ ًحَ عَلی
است؛ چشاکِ قثل اص عقذ ضواى ،فقظ هذیَى ضاهي است ٍ تعذ اص عقذ ضواى ،فقظ شخص ثالث ضاهي
است ٍ تعذ اص ایٌکِ شخص ثالث خساست سا پشداخت ،رهة هذیَى هشغَل هیشَد تِ آًچِ کِ ضاهي
پشداختِ است.

3
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ٗؤدٕ دٌٗبِ
الضواى ٗوكي أى ٗكَى سببِ العقذ أٍ اإلتالف أٍ ال٘ذ فالعقذ ّ
ٍ ّزا الٌّحَ هي ّ
كالضواى بااللتواس فئرا التوس الوذَٗى هي شخض أى ّ

ٗؤدِٗ ٍ اإلتالف كضواى الغاس ها ٗغتشهِ الوغبشٍس ٍ
ٗؤدِٗ ّ
ٍ سضٖ الذائي بِ ّ
فالضاهي ٗظ٘ش ضاهٌا ّ
الضاهي بوقذاس ها ّ
للذٗي ٍ الولتوس ٗكَى ضاهٌا لوا ّ
األٍل فالغاطبب الثّباًٖ
األٍل ضاهي للوالك ها ٗضوٌِ الثّاًٖ إٔ ٗدب أى ٗخشج هي ك٘س الثّباًٖ هبا ٗغتشهبِ ّ
ال٘ذ كتعاقب األٗذٕ الغاطبٔ فالغاطب ّ

األٍل.
ضاهي لوا ٗضوٌِ ّ
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بل التحق٘ق فٖ هَسد تعذد الضوٌاء َّ طَل٘ٔ الضواى ٍ ،بطَل٘تِ ٗتن األهَس الوتقذهٔ ٍ ،ها س٘دٖء هي عذم خَاص سخَع الوالبك البى الغباس .ببل

ل٘س لِ الشخَع إال الى الوغشٍس ٍ ،عذم خَاص سخَع الوغشٍس الى الغاس قبل االغتشام للوالك ٍ ،عذم خَاص سخبَع البذائي إلبى الوبذَٗى بعبذ ضبواى
الضاهي عي الوذَٗى بل ٗتع٘ي علِ٘ الشخَع الى الضاهي ،كوا اى الضاهي ال سخَع لِ الى الوضوَى عٌِ إال بعذ أداء ها ضوٌِ الى الوضوَى لِ ٍ ،خَاص

سخَع الوالك الى كل ٍاحذٓ هي األٗادٕ الوتعاقبٔ ٍ .خَاص سخَع كل سابق الى الحقِ الزٕ تلف الوال عٌذُ على تقذٗش سخَع الوالك الى السابق.

ٍ تَض٘ح الضواى الطَلى اى هعٌى الوعقَل هي تعذد الضوٌاء َّ اى ٗكَى أحذّوا ف٘وا إرا كاًا اثٌ٘ي هثال ضاهٌا للوالك ٍ اٙخش ضاهٌا لوا ضوٌِ

اٙخش ٍ ها استقش فٖ رهتِ (ٍ بعباسٓ أخشى) ٗكَى األٍل هشتغل الزهٔ بالوالك ٍ الثاًٖ بوا اشتغل بِ رهٔ األٍل ،فاشتغال رهٔ الثاًٖ ٗكَى فبٖ طبَل
اشتغال رهٔ األٍلّ ٍ ،زا ٗتظَس على قسو٘ي فئًِ ّإها ال ٗظح للوالك اى ٗشخع الى الثاًٖ فٖ عشع سخَعِ إلى األٍل بل ال بذ لِ هي الشخبَع البى

األٍل ثن األٍل بعذ تأدٗتِ لوا فٖ رهتِ ٗشخع الى الثاًٖ ٍ ،اها اى ٗظح لِ الشخَع الى الثاًٖ كوا ٗظح لِ الشخَع الى األٍل.

غاٗٔ األهش اًِ إرا سخع الى الثاًٖ ال ٗشخع الثاًٖ إلى األٍل ٍ ،إرا سخع الى األٍل فاألٍل ٗشخع الى الثاًّٖ ٍ ،بزا االخبتالف ٌٗشبأ هبي سببب

الضواى فاى الضواى اها عقذٕ كوا فٖ هَسد التواس الوذَٗى ضواى ها فٖ رهتِ ،أٍ ٗكَى باإلتالف ،أٍ ٗكَى بسبب األٗادٕ الوتعاقبٔ ٍ ،فبٖ األٍلب٘ي
أعٌٖ العقذ ٍ اإلتالف ال سخَع للوالك إال الى الضاهي األٍل.

اها فٖ العقذٕ فألى الضاهي الزٕ ٗضوي بالتواس الوذَٗى ٗشتغل رهتِ بذٗي الوالك بالضواىٗ ٍ ،بشء الوذَٗى الوضوَى عٌبِ عبي البذائي ٍ هعبِ
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ضواى عَلیای کِ سببش اتالف تاشذ ،هاًٌذ ضواى غاسّ دس تشاتش هغشٍس؛ چشاکِ غاسّ ضاهي آى چیضی
است کِ تِ رهة هغشٍس آهذُ ٍ آى سا پشداخت کشدُ است ،اهّا رهة غاسّ قثل اص ایٌکِ هغشٍس خساست سا
تپشداصد ،هشغَل ًیست.
ضواًی ّن کِ سببش ید تاشذ ،هاًٌذ ضواى ایادی هتعاقثِ ،کِ ًفش اٍل فقظ ضاهي عیي است دس هقاتل
هالک؛ یعٌی اگش عیي تاقی تاشذ تایذ عیي سا تشگشداًذ ٍ اگش تلف شذُ تاشذ تایذ تذل سا تذّذ ،اهّا فشد الحق،
ضاهي عیٌی است کِ ٍصف «لِ الثذل» تشای آى حاصل شذُ؛ یعٌی ضاهي چیضی است کِ تِ رهة ضاهي اٍل
آهذُ است .تِ تعثیش دیگش ًفش اٍل سٍی عیٌی دست گزاشتِ تَد کِ تذل ًذاشت؛ صیشا هاداهی کِ عیي دس ًضد
فل٘س للذائي (ح) اى ٗشخع الى الوذَٗى الوضوَى عٌِ لبشاءٓ رهتِ عي دٌِٗ ٍ اًوا الوشتغل بِ َّ الضاهي.

ثن إرا أدى الضاهي ها فٖ رهتِ هي الذٗي ٗشتغل رهٔ الوضوَى عٌِ بالضاهي فللضاهي (ح) الشخَع الِ٘ بعذ ها ادى الى الوضبوَى لبِ ٍ ّبل لبِ

هطالبٔ الوضوَى عٌِ بوا فٖ رهتِ قبل أدائِ إلى الوضوَى لِ الزٕ علِ٘ األطحا َّ العذم ٍ ،رّب العالهٔ فٖ هَضع هي القَاعذ الى الدَاص ٍ قال بِ
فٖ الوغشٍس أٗضا بأى لِ هطالبٔ الغاس قبل التغشٗنٍ ٍ ،خِ كالهِ باى الضاهي أٍ الوغشٍس ٍ لَ كاى هشتغل الزهٔ بوال الوضوَى لِ أٍ الوالك ٍ لب٘س فبٖ

رهٔ الوضوَى عٌِ ٍ الغاس بالفعل شٖء هوا اشتغل بِ رهٔ الضاهي أٍ الوغشٍس لكي الضاهي هشغَل الزهٔ بوا كاى فٖ رهٔ الوضوَى عٌبِ ٍ ٗكبَى رهبٔ
الوضوَى عٌِ هخشخا لوا فٖ رهٔ الضاهي فلِ اى ٗؤدى ها فٖ رهتِ بع٘ي ها ٗأخزُ عي الوضوَى عٌِ ف٘ظح لِ الوطالبٔ عٌِ ألى ٗؤدى ها ٗأخبزُ هٌبِ

الى الوضوَى لِ.

ٍ كزا الكالم فٖ الوغشٍس بالٌسبٔ إلى الغاس ح٘ث اًِ لوا ضوي للوالك بتغشٗش الغاس ٍ كاى لِ الشخَع الِ٘ بعذ األداء لوكاى ها ٗؤدى الى الوالك فلبِ

الوطالبٔ هٌِ أٍال ألى ٗؤدى ها ٗأخزُ عٌِ الى الوالكّ ،زا:

ٍ ال ٗخفى ها فِ٘ هي الفساد ٍ ،رلك الى الضاهي باألداء ٗظ٘ش هستحقا الى ٗطالب الوضوَى عٌِ بوا ادى .فقبل األداء ل٘س فٖ رهٔ الوضوَى عٌِ

شٖء أطال ،بالٌسبٔ إلى الوضوَى لِ هطلقا ٍ ال بالٌسبٔ إلى الضاهي بالفعل ٍ ،اى كاى بالٌسبٔ إلِ٘ بالقَٓ بوعٌى اًِ قبَٓ اى ٗظب٘ش ضباهٌا للضباهي اى
هشتغل الزهٔ للضاهي عٌذ أداء الضاهي لوا فٖ رهتِ .فقبل تأدٗٔ الضاهي ل٘س شٖء فٖ رهٔ الوضوَى عٌِ حتى ٗظح بِ سخَع الضاهي ال٘بِّ ٍ .كبزا
الوغشٍس بالٌسبٔ إلى الغاس .بل األهش فٖ الوغشٍس ٍ الغاس أظْش.

ٍ ٗتشتب على ها ركشًاُ عذم خَاص سخَع الضاهي الى الوضوَى عٌِ لَ أبشئِ الوضوَى لِ ٍ ،خولٔ هي أحكام أخشى ٗكَى فْ٘ا الخالف ال ٗل٘بق

الوقام بزكشّا ٍ ،اًوا َّ هَكَل الى با الضواى فرْش اًِ هع الضواى العقذٕ ال سخَع للوضوَى لِ إال الى الضاهي األٍل ٍ اى الضاهي األٍل ال ٗشخع
الى الثاًٖ إال بعذ األداء الى الوضوَى لِ.

ٍ اها اإلتالف فَخِ عذم سخَع الوالك إال الى الزٕ أتلف الوال عٌذُ ٍ طاس ضاهٌا بسبب اإلتالف ٍاضح ،ح٘بث اى سببب الضبواى البزٕ ّبَ

اإلتالف حظل هٌِ ٍ هعِ فال هَخب لشخَع الوالك الى غ٘شُ ٍ ،هٌِ ٗرْش

عذم خَاص سخَع الوتلف إرا كاى هغشٍسا الى هي غشُ قبل أداء ها استقش فٖ رهتِ باإلتالف ألًِ ٗشخع الى الغاس بوا اغتشهِ ٍ ،قبل األداء ال اغتبشام

حتى ٗشخع بِ الى الغاس ٍ ّزا ظاّش.

فالوتحظل فٖ ّزٗي القسو٘ي َّ عذم سخَع الوالك إال الى الضاهي األٍل ٍ ،اًِ ال سخَع للضاهي األٍل الى الثاًٖ إال بعذ أداء ها فٖ رهتِ البى

الوالك ٍ ،اها الضواى بسبب ال٘ذ فللوالك اى ٗشخع الى الالحق كوا كاى لِ الشخَع الى السابق فاى الالحق ضاهي للوالك كوا ٗكَى السابق ضاهٌا غاٗبٔ
األهش على ًحَ الطَل٘ٔ بوعٌى كَى السابق ضاهٌا لوال الوالك ٍ ،الالحق لوالِ الزٕ اشتغل فٖ رهٔ السابق .فاى سخع الى الالحق فَْ ٍ اى سخبع البى

السابق فللسابق اى ٗشخع الى الالحق إرا لن ٗكي فٖ الب٘ي غشٍس.
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هالک است ،تذل هعٌا ًذاسد .پس ًفش اٍل عیٌی سا تحَیل گشفتِ کِ ٍصف «لِ الثذل» سا ًذاشت ،اهّا تِ صشف
ایٌکِ ًفش اٍل سٍی عیي دست گزاشتٍ ،صف «لِ الثذل» تشای آى حاصل شذ ،لزا ًفش دٍم تش سٍی عیٌی
دست گزاشتِ کِ داسای تذل است ٍ آى عیي ٍ تذل ّن دس رهة ضاهي اٍل است؛ یعٌی فشد الحق ضاهي عیي
ٍ تذلی است کِ دس رهة فشد ساتق است ،لزا اگش هالک تِ ضاهي اٍل سجَع کٌذ ٍ تذل سا تگیشد ،ضاهي اٍل
هیتَاًذ تِ ضاهي دٍم سجَع کٌذ.
تِ ّش حال هحقق ًائیٌی

هیفشهایٌذ :ضواى عَلی ،ثثَتاً هوکي تَدُ ٍ تِ ایي هعٌاست کِ ضاهي دٍم،

ضاهي آى چیضی است کِ دس رهة ضاهي اٍل است ،هٌتْا ضواى دٍم ٍقتی فعلی هیشَد کِ ضاهي اٍل تذل
سا عٌذ التلف تِ هالک پشداختِ تاشذ.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی
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