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بر وقوع معاطات با إعطاء از جانب واحد

زر اضکال تِ ٍلَع چٌیي هؼاطاتی کِ اس جاًة ٍاحس إػطاء هیضَز تِ حسة تمزیز

هزحَم آهلی هیفزهایس :9اضافِای کِ تایغ تِ هثوي زارز ضثیِ رضتِای است کِ یک سز آى تِ گززى تایغ ٍ
 .1الوىبست ٍ الج٘غ (للو٘شصا الٌبئٌٖ٘ ،تمشٗشات لٚهلٖ) ،د ،1ص8171
أى الؼمَد الوؼبٍػ٘ٔ التٖ تمغ فْ٘ب الوؼبؿبٓ ػجبسٓ ػي الج٘غ ٍ اٝجبسٓ ٍ المشع ٍ الْجٔ الوؼَػٔ ٍ أهب غ٘شّب وبلظلح فال ٗجشى فْ٘ب الوؼبؿبٓ
لوب تمذم هي أى الوؼبؿبٓ ل٘ست ػجبسٓ ػي إٗمبع ول همَلٔ ثىل فؼل اتفك همبسًتِ هؼْب وئٗمبع الج٘غ ثبلوؼلك فٖ الَْاء ثل اًوب ّٖ ػجبسٓ ػي إٗمبع
ول همَلٔ ثبلفؼل الزٕ ٗىَى هظذالب لتله الومَلٔ وبلتسل٘ؾ الزٕ هظذاق للتول٘ه ٍ ل٘س فٖ اٛفؼبل هب ٗىَى هظذالب للتسبلن ٍ (سبصش) حتى
ٗظ٘ش إٗمبػِ ثِ هؼبؿبٓ فبلوؼبؿبٓ غ٘ش جبسٗٔ فٖ الؼمَد الوؼبٍػ٘ٔ إال فٖ ّزُ اٛسثؼٔ ٍ لذ تمذم الفشق ث٘ي ّزُ الؼمَد ثأى حقيقة البيع عبارة عه
تبذيل طزفي اإلضافة بأن يعلق ال خيط الممذود لهذا المال على رقبة مال صاحبه و يجعل هذا المال متعلق خيط صاحبه ٍ حم٘مٔ الْجٔ الوؼَػةٔ
ّٖ تول٘ه هجبًٖ هي الوتْت الى الَاّت ف٘ىَى تول٘ه ثئصاء تول٘ه ٍ حم٘مٔ المشع ّٖ التول٘ه ثششؽ ػوبى الوخل أٍ الم٘وةٔ ٍ أهةب الفةشق
ثٌْ٘وب ٍ ث٘ي اٝجبسٓ فَاػح.
إرا تحمك رله فٌمَل إرا وبى التؼبؿٖ هي جبًت ٍاحذ ووب إرا اػـى الجبئغ هخال للوخوي ٍ أخزُ الوشتشٕ ثال إػـبء الخوي إٗةبُ فْةزا الفؼةل
الخبسجٖ ال ٗىَى هظذالب للج٘غ إر ل٘س َّ تجذٗل ؿشفٖ اٝػبفٔ ٛى الوفشٍع ػذم طذٍس فه الوبل الوشذٍد ػي الخ٘ؾ الووذٍد ػلى سلجةٔ
الوشتشٕ ػي خ٘ـِ ال هي الجبئغ ٍ ال هي الوشتشٕ ال ثبلفؼل ٍ ال ثبلمَل أهب هي الجبئغ فٜى الوفشٍع أًِ هب طذس هٌِ لَل أطال ٍ ال فؼل إال فه
هبلِ ػي ؿشف الخ٘ؾ الووذٍد ػلى سلجتِ ثئػـبئِ هبلِ إلى الوشتشٕ ٍ أهب هي الوشتشٕ ف ًِٜهب طذس هٌِ إال اٛخز ػي الجبئغ ٍ ّزا الفؼل لة٘س
فه هبل ِ ػي ؿشف خ٘ـِ ٍ ل٘س فٖ الج٘ي لَل ٌٗشأ ثِ تجذٗل ؿشف خ٘ؾ الوشتشٕ فوب فٖ ؿشف خ٘ؾ الوشتشٕ ثؼذ اٝػـبء هي ؿةشف الجةبئغ
ثبق ثحبلِ ٍ لن ٗتجذل ػوّب َّ ػلِ٘ ال ثبلمَٓ ٍ ال ثبلفؼل ال هي الجبئغ ٍ ال هي الوشتشٕ.
(فح) فْزا اٝػـبء فٖ ػبلن االػتجبس ال ٗخلَ اهب أى ٗىَى فه هب فٖ ؿشف الخ٘ؾ الووذٍد ػلى سلجٔ الجبئغ ٍ شذُّ ػلى ؿشف الخ٘ؾ الووذٍد
ػلى سلجٔ الوشتشٕ هغ ثمبء الخ٘ؾ الووذٍد ػلى ؿشف الجبئغ اػٌى اٝػبفٔ التٖ وبًت ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوبل ػلى حبلِ أٍ ٗىَى تسةل٘ـب لٜخةز ػلةى
الوبل ثئٗجبد السلـٌٔ ٍ اٝػبفٔ لِ ػلِ٘ الوالصم هغ اًتفبء الؼلمٔ التٖ ث٘ي الوبله اٍٛل ٍ ث٘ي الوبل ٍ ثؼجبسٓ أٍػح ّزا اٝػـةبء الخةبسجٖ إهةب
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ٗىَى ًمل ؿشف اٝػبفٔ ثال إحذاث اػبفٔ جذٗذٓ فٖ ؿشف اٛخز ثل جؼل الوبل ؿشفب ٝػبفتِ أٍ ٗىَى ثبحذاث اػبفٔ ث٘ي اٛخز ٍ ث٘ي الوبل
الزٕ ٗؼـِ٘ الوالصم هغ اًتفبء اٝػبفٔ التٖ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوبل لىي اٍٛل ال اػتجبس لِ فٖ الومبم ٛى الخ٘ؾ الووذٍد ث٘ي الوشتشٕ ٍ ث٘ي هبلةِ ؿشفةِ
هشغَل ثوب لِ فشذ هبل الجبئغ ػلى ؿشف خ٘ـِ فٖ حبل اشتغبل خ٘ـِ ثوبل ًفسِ ال ٗىَى ث٘ؼب لىًَِ ػجبسٓ ػي تجذٗل الـشف٘ي ٍ الٌمل هي ؿشف
ٍاحذ ال ٗىَى ث٘ؼب مع أوه يلزم بقاء اضافة التي بيه البائع و المال بعذ وقل طزفه و شذه على خيط المشتزي بال أن يكون لها طزف فتؼ٘ي الخبًٖ
أػٌٖ وَى اٝػـبء إحذاحب ٝػبفٔ ث٘ي اٙخز ٍ الوبل الوالصم هغ اًتفبء اٝػبفٔ التٖ ث٘ي الوبل ٍ ث٘ي الوؼـى ٍ ّزا ٗىةَى هظةذالب للْجةٔ ًْٛةب
ػجبسٓ ػي تول٘ه هجبًٖ ٍ سٍحْب ٍ حم٘متْب َّ إحذاث ػلمٔ ث٘ي الوبل ٍ ث٘ي الوتْت الوالصم هغ اًتفبء الؼلمٔ التٖ ث٘ي الَاّت ٍ ث٘ي هبلةِ ٍ لةَ
وبًت هؼَػٔ إر الؼَع فْ٘ب ال ٗمغ ثئصاء الوبل حتى تىَى الوجبدلٔ ث٘ي الوبل٘ي ثل الؼَع ٗمغ ثئصاء الفؼل أػٌٖ الْجٔ ثبلوؼٌى الوظةذسٕ فتىةَى
الوؼبٍػٔ ث٘ي ّجٔ الَاّت ٍ ّجٔ الوتْت ٍ لزله ال ٗظح فٖ إًشبئْب أى ٗمبل ٍ ّجته ّزا ثْزا ثل ّزا ث٘غ ثوبدٓ الْجٔ ف٘ىَى اهب فبسذا لةَ للٌةب
ثؼذم طحٔ إًشبء الج٘غ ثبٛلفبف الوجبصٗٔ أٍ طح٘ح لَ للٌب ثظحتِ ٍ اًوب إًشبء الْجٔ الوؼَػٔ ال ثذ أى ٗىَى ّىزاّ ٍ ،،جته ّزا ػلى أى تْجٌٖ
رله ثجؼل الْج ٔ الظبدسٓ هي الوتْت ششؿب ٍ هي ّزا ٗمغ اٝشىبل فٖ ٍلَع الْجٔ الوؼَػٔ ثبلوؼبؿبٓ لوىبى فمذ هب ٗذل ػلى الششؽ هةي الفؼةل
لؼذم ٍجَد فؼل لبئن همبم الششؽ اللفظٖ ٍ اى وبى التحم٘ك اًذفبػِ ثىفبٗٔ التجبًٖ ػلِ٘ أػٌٖ إٗمبع الْجٔ ثبلفؼل هجٌ٘ب ػلى الششؽ الوتَاؿئ ػلِ٘ ٍ
و٘ف وبى فبلتؼبؿى هي جبًت ٍاحذ هظذاق للْجٔ ال للج٘غ سَاء وبى الؼَع ول٘ب أٍ شخظ٘ب خبسج٘ب ثؼذ أى وبى هؼٌ٘ب ٍ لَ وبى اٝػـةبء ثؼةَع
غ٘ش هؼ٘ي لن ٗسنَّ فٖ همبم التَاؿؤ أطال ثل ٗؼـى الوؼـى ش٘ئب ثمظذ أى ٗأخز هٌِ ػَػب غ٘ش هسوى فْزا ٌٗـجك ػلى المشع فئى حم٘مٔ المشع
َّ التول٘ه ثششؽ أى ٗأخز هٌِ الؼَع الغ٘ش الوسوى.
(ٍ الحبطل) اى ّزا اٝػـبء الَالغ هي احذ الـشف٘ي ال ٌٗـجك ػلى الج٘غ اثذا ثل اهب ٗىَى هظةذالب للْجةٔ الوؼَػةٔ ٍ ،،رلةه ف٘وةب إرا وةبى
الؼَع هؼٌ٘ب وأى ول٘ب أٍ جضئ٘ب أٍ ٗىَى هظذالب للمشع ٍ رله ف٘وب إرا لن ٗىي هؼٌ٘ب ّزا توبم الىالم فٖ حىن ّزا المسن.
 هٌ٘ٔ الـبلت فٖ حبش٘ٔ الوىبست (للٌبئٌٖ٘ ،تمشٗشات للخَاًسبسٕ) ،د ،1ص816
ال ٗخفى أًِّ لن ٗشد الوؼبؿبٓ فٖ ًضّ أٍ هؼمذ إجوبع حتى ٗمبل إىّ الوت٘مّي هي هَسدّب هب إرا وبى التؼبؿٖ هي الـّشف٘ي دٍى هب إرا وةبى اٝػـةبء
هي ؿشف ٍ اٛخز هي الـّشف اٙخش فبلوذاس ػلى إهىبى إًشبء ػٌَاى الج٘غ أٍ اٝجبسٓ ٍ ًحَّوب ثبلفؼل هي ؿشف ٍاحذ أم ال ٍ رله لوب أشةشًب إل٘ةِ
سبثمب ٍ س٘جٖء فٖ ؿّٖ الوجبحج اٙت٘ٔ أىّ الوٌبؽ فٖ تحمّك ػٌَاى ػمذ هي الؼمَد ثبلفؼل وَى الفؼل هظذالب لْزا الؼٌَاى ثح٘ج ٗحول ػل٘ةِ ثبلحوةل
الشّبئغ الظٌّبػٖ وحول اًٝسبى ػلى صٗذ ٍ أهّب هجشد لظذ ػٌَاى هي الفؼل هي دٍى أى ٗىَى ّزا الفؼل ػشفب هي هظبدٗك ّزا الؼٌَاى فال أحش لةِ فةٖ
ثبة الؼمَد ٛىّ ػٌبٍٗي الؼمَد هي الوٌشئبت ٍ الوٌشأ إًّوب ٗتحمّك ثوب َّ آلٔ ًٝشبئِ.
ٍ هي ٌّب ٗظْش أى هخل الصّلح ٍ الهبة المعوّضة ٍ الٌّىبح ٍ الؼّوبى ٍ ًحَ رله ال ٗوىي إٗجبدُ ثبلفؼل لؼذم ٍجةَد فؼةل ٗىةَى هظةذالب لْةزُ
الؼٌبٍٗي فمظذ إٗجبدّب ثبلفؼل ال ٗف٘ذ إرا ػشفت رله فؼوذٓ اٝشىبل فٖ جشٗبى حىن الوؼبؿبٓ فٖ اٝػـبء هي ؿشف ٍاحذ أىّ اٝػـبء وزله لة٘س
هظذالب لخظَص تجذٗل أحذ ؿشفٖ اٝػبفٔ ثوخلِ الّزٕ ٗسوّى ث٘ؼب ٍ إى لظذ ثِ التّؼَٗغ ثبلخّوي الىلّٖ أٍ الشّخظٖ ٍ أخةز اٙخةش الوةخوي ثمظةذ
المجَل ٍ أػـى الخّوي ثؼذ رله ثؼٌَاى الَفبء ٛىّ ًسجٔ ّزٗي اٝػـبءٗي إلى الج٘غ ٍ الْجٔ الوؼَّػةٔ هتسةبٍٗٔ ٍ هجةشّد همبٍلتْوةب ػلةى وًَةِ ث٘ؼةب ٍ
لظذّوب الج٘غ هي إٗجبد الفؼل ال ٗف٘ذ ثؼذ ػذم وًَِ هظذالب لِ
ٍ ثبلجولٔ ح٘ج إًْوب فٖ همبٍلتْوب ػٌ٘ب ػَػب هؼٌّ٘ب ولّ٘ب وبى أٍ شخظّ٘ب ف٘خشد ّزا اٝػـبء ػي ػٌَاى المشع ٛىّ الؼةَع ف٘ةِ ّةَ الوخةل أٍ
الم٘ؤ إلّب أًِّ ال ٍجِ لخشٍجِ ػي الْجٔ الوؼَّػٔ ًّْٛب ل٘ست إلّب ّجتبى هستملّتبى ٍ تول٘ىبى هجبً٘بى ٍ فٖ الومبم ٗوىي رله فجؼلِ هظةذالب للتجةذٗل
الولىٖ فٖ غبٗٔ اٝشىبل ٍ ال ٗمبس اٝػـبء هي ؿشف ٍاحذ ثبٝػـبء هي الـّشف٘ي ٍ ٗمبل و٘ف ٗستفبد الج٘غ هي إػـبء الـّةشف٘ي هةغ أًّةِ ٗوىةي أى
ٗىَى ّجٔ هؼَّػٔ ٍ رله للفشق ثٌْ٘وب فئًِّ لَ وبى فٖ الج٘ي تؼبؽ فٌفس ّزا التجذٗل الوىبًٖ ثـجؼِ اٛطلٖ تجذٗل ٛحذ ؿشفٖ اٝػةبفٔ االػتجةبسٕ
ثـشف إػبفٔ أخشى ٍ الوفشٍع أًّْوب لظذا ثِ التّجذٗل الج٘ؼٖ ٍ أٍجذ هب َّ هظذاق لِ فئخشاجِ ػي الج٘غ ٍ إدخبلِ فٖ الْجٔ الوؼَّػةٔ ٗحتةبد إلةى
هئًَٔ صائذٓ ٍ ّزا ثخالف هب إرا وبى اٝػـبء هي ؿشف ٍاحذ فئًِ ل٘س ٌّبن تجذٗل خبسجّٖ حتى ٗىَى لظذ إًشبء التجذٗل االػتجبسٕ هٌِ وبف٘ب
حن إًِّ ٗمَى اٝشىبل ف٘وب لن ٗىي اٝػـبء ٍ اٛخز هي ؿشف ٍاحذ أٗؼب ثل وبى هجشّد إٗظبل الخّوي ٍ أخز الةخوي وَػةغ الةذّساّن فةٖ دوةبى
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سز زیگز آى تِ هثوي تستِ ضسُ ٍ اضافِای کِ هطتزی تِ ثوي زارز ضثیِ رضتِای است کِ یک سز آى تِ
گززى هطتزی ٍ سز زیگز آى تِ ثوي تستِ ضسُ است .زر تیغ ،طزفیي اضافِ تثسیل هیضَز؛ یؼٌی آى رضتِای
کِ اس جاًة تایغ تِ هثوي تستِ ضسُ تاس ضسُ ٍ تِ ثوي تستِ هیضَز ٍ آى رضتِای کِ اس هطتزی تِ ثوي تستِ
ضسُ اس ثوي تاس ضسُ تِ هثوي تستِ هیضَز.
ٍلتی کِ إػطاء اس جاًة ٍاحس تاضس؛ هثالً تایغ هثوي را تسّس ٍ هطتزی أذذ کٌس ،تثسیل زٍ طزف اضافِ
اتفاق ًویافتس؛ سیزا گزچِ تا ایي ػول ،تایغ هثوي را اس سز رضتِای کِ تِ گززًص تستِ ضسُ تاس هیکٌس ٍ تِ
رضتِای کِ تِ گززى هطتزی تستِ ضسُ هیتٌسز ،اها زر ػَض هطتزی ثوي را اس سز رضتِای کِ تِ گززًص
تستِ ضسُ تاس ًویکٌس ٍ تِ رضتِی تایغ گزُ ًویسًس؛ چَى زالّی تز ایي کِ هطتزی چٌیي کاری ًظیز تایغ
کززُ تاضس ٍجَز ًسارز؛ سیزا ػلی الفزض لفظی کِ زاللت تز چٌیي اًطائی اس طزف هطتزی تاضس صازر ًطسُ
ٍ فؼلی کِ چٌیي زاللتی زاضتِ تاضس هحمك ًطسُ است؛ چَى فؼلی کِ زالّ تز فکّ تاضس فمط اس تایغ صازر
ضسُ ٍ أذذ هطتزی تِ هٌشلِی تستي هثوي تِ آى ذیطی است کِ تِ گززًص تَزُ ،لذا فؼلی اس هطتزی یا تایغ
کِ زاللت کٌس ثوي را اس ذیط هطتزی تاس کززُ ٍ تِ ذیط تایغ تثٌسز صازر ًطسُ است.
تٌاتزایي اس آىجا کِ زر إػطاء اس جاًة ٍاحس تثسیل طزفی االضافِ هحمك ًطسُ ٍ فمط یک طزف اضافِ
تثسیل ضسُ ،تیغ هحمك ًویضَز؛ چَى تیغ تِ هؼٌای تثسیل ّز زٍ طزف اضافِ است.
ٍ تالجولِ ایيکِ اػطاء تایغ ٍ أذذ هطتزی کِ فکّ هثوي اس طٌاب گززى تایغ ٍ تستي آى تِ طٌاب گززى

طبحت الوخؼشّ ٍ أخز الوخؼشّ ثذال ػٌْب هغ غ٘جٔ طبحجِ ٍ ال ٗوىي تظح٘حِ ثىًَِ ٍو٘ال هي الـّشف٘ي فٖ تجذٗل أحذ ؿشفٖ اٝػبفٔ ثوخلِ لَػَح
ػذم تَو٘ل الوبله شخظب هؼٌّ٘ب
ًؼن لَ للٌب أىّ الج٘غ َّ اسن الوظذس ال الوظذس طحّ ػذُّ ث٘ؼب ٛى ًت٘جٔ اٝػـبء هي الـّشف٘ي ٍطَل الؼَػ٘ي إلى الوبلى٘ي إلّب أىّ ّةزا فةشع ال
ٍالغ لِ ٛىّ الج٘غ ٗتحمّك ثئًشبئِ ثبلفؼل أٍ المَل ٍ هجشّد ٍطَل ول ػَع إلى هبله اٙخش ل٘س ث٘ؼب ٍ لَ لظةذ هةي اٗٝظةبل تجةذل أحةذ ؿشفةٖ
اٝػبفٔ ثوخلِ ٛىّ المظذ الوجشّد أٍ المظذ هغ إٗجبد غ٘ش هظذاق هب َّ الومظَد ال أحش لِ فباللتضام ثىًَِ إثبحٔ ثبلؼَع ٍ أىّ الذّل٘ل ػلِ٘ َّ السة٘شٓ
فٖ خظَص الوحمّشات ال ثأس ثِ لؼذم دل٘ل ػلى اًحظبس ثبة الوؼبٍػبت ثبلؼٌبٍٗي الخبطّٔ
حن إىّ اٛلَى إشىبال هٌِ هب إرا لن ٗىي ٍطَل أٗؼب ووب إرا تمبٍال ػلى هجبدلٔ شٖء ثشٖء ٍ تلفّظب ثبٛلفبف الغ٘ش الوؼتجشٓ فٖ الؼمذ ثةأى تىةَى
الوؼبهلٔ ثٌفس ّزُ الومبٍلٔ ال ثبٝػـبء الَالغ ثؼذّب ثل وبى ٍفبء ثبلوؼبهلٔ
ٍ ٍجِ اٝشىبل أىّ الومبٍلٔ ل٘ست إلّب التّجبًٖ ػلى أهش ٍ هجشّد التجبًٖ ل٘س ث٘ؼب ًؼن لَ أًشأ ثْزُ اٛلفبف هظذاق التّجبًٖ ثح٘ج ٗخشد ػةي الجٌةبء
الملجٖ ٍ اٝخجبس ٍ الَػذ فبلظَّاة أى ٗمبل إًّْب هظبلحٔ لؼذم اػتجبس لفق خبص فٖ الظّلح ٍ وَى حم٘متِ َّ التّسبلن ػلةى أهةش ٍ ٗةذلّ ػل٘ةِ الخجةش
الَاسد فٖ لَل أحذ الشّشٗى٘ي لظبحجِ له هب ػٌذن ٍ لٖ هب ػٌذٕ فئًِ هحوَل ػلى الظّلح ٛى الوٌشأ فٖ الظّلح َّ التجةبًٖ ػلةى أهةش ٍ التّسةبلن
ػلِ٘ فتأهل.
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هطتزی است اس زٍ حال ذارج ًیست؛ یا احساث اضافِی جسیس است یا إحساث اضافِی جسیس ًیست.
اگز احساث اضافِی جسیس ًثاضس ٍ فمط فکّ هثوي اس ریسواى تایغ ٍ تستي آى تِ ریسواى هطتزی تسٍى
إحساث هلکیت جسیس تاضس ایي ًاهؼمَل است؛ سیزا هرالف حمیمت تیغ است؛ چزاکِ حمیمت تیغ ،تثسیل
طزفیي اضافِ است کِ ّن تایس فکّ هثوي ضَز ٍ ّن فکّ ثوي ٍ تا صزف فکّ هثوي تیغ هحمك ًویضَز.
ػالٍُ آىکِ السم هیآیس اضافِی تِ تایغ تالی تاضس تسٍى آىکِ طزف اضافِ زاضتِ تاضس؛ یؼٌی طٌاب گززى
تایغ آٍیشاى است تسٍى ایيکِ طزفی زاضتِ تاضس ػلی حسة تمزیز العالمة اآلهلی .
اها اگز احساث اضافِی جسیس تاضس ٍ فکّ هثوي اس ریسواى تایغ ٍ تستي آى تِ ریسواى هطتزی تِ هؼٌای
إلغاء إضافِی ساتك ٍ إحساث هلکیت هطتزی تاضس ،ایي ّن تاس تیغ ًیست ،تلکِ ّثِ است؛ سیزا ّثِ یؼٌی
اضافِ کززى هالی تِ هلک طزف هماتل تسٍى آىکِ ػلمِی طزف هماتل ًسثت تِ هالص اس تیي تزٍز کِ ّواى
تولیک هجاًی است.
پس ذالصِی اضکال هحمك ًائیٌی

ایي ضس کِ تا إػطاء اس جاًة ٍاحس ٍ أذذ آى اس جاًة زیگز تیغ

هحمك ًویضَز؛ سیزا ًْایت چیشی کِ إػطاء ٍ أذذ زاللت هیکٌس آى است کِ هُؼطی اضافِی تِ هالص را اس
تیي تززُ ٍ اضافِی جسیسی را تزای آذذ ایجاز کززُ است .اها ایيکِ آذذ ّن إضافِی تِ هالص را اس تیي
تززُ ٍ اضافِی جسیسی تزای هؼطی ایجاز کٌس ًِ فؼل تز آى زاللت زارز ٍ ًِ لَل.
نقد کالم محقق نائینی

هطالثی کِ هحمك ًائیٌی

فزهَزًس طثك هثاًی ذَزضاى [زر ًمل هلک ٍ تحلیل تیغ] هوکي است لاتل

تأهل تاضسٍ ،لی طثك هثٌایی کِ ها زر تحلیل تیغ اًتراب کززین جایگاّی ًسارز .زر تحلیل تیغ تیاى کززین
تایغ چِ زر تولیک هثیغ ٍ چِ زر تولّک ثوي حالت فؼالیت زاضتِ ٍ هطتزی چِ زر تولّک هثیغ ٍ چِ زر
تولیک ثوي حالت اًفؼال ٍ لثَل زر هماتل فؼل تایغ زارز .هطتزی فمط آى ًمطِای را کِ تایغ ریرتِ لثَل
هیکٌس ٍ حتی هلک ذَزش را کِ تِ ػٌَاى ثوي تِ تایغ هٌتمل هیکٌس زر ٍالغ تایغ تِ هلک ٍی زست
اًساذتِ ٍ اٍ هٌفؼالًِ آى را لثَل کززُ ٍ تِ تولیک تایغ زر هیآٍرز .تٌاتزایي تا تَجِ تِ ایي هسألِ رٍضي
هیضَز تایغ کِ هثالً کتاب را تِ ػٌَاى هثوي تِ هطتزی اػطاء هیکٌس تِ ایي هؼٌاست کِ ایي کتاب را زر
هماتل آى ثوٌی کِ هلک هطتزی است تولیک هیکٌس؛ یؼٌی تایغ تا ایي إػطاءّ ،ن تولیک کتاب هیکٌس ٍ ّن
تولّک ثوي ٍ هطتزی ًیش تا زریافت کتابّ ،ن تولیک تایغ ٍ ّن تولّک ٍی تز ثوي را هیپذیزز ٍ .اگز
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ترَاّین طثك تطثیِ هحمّك ًائیٌی تیاى کٌین ایي طَر است کِ تایغ تا إػطاء ،اضافِی تیي ذَز ٍ هثوي را
تثسیل تِ اضافِی تیي هطتزی ٍ هثوي کززُ ٍ اضافِی تیي ثوي ٍ هطتزی را تثسیل تِ اضافِی تیي ذَز ٍ
ثوي کززُ ٍ هطتزی ًیش تا أذذ آىّ ،ز زٍ ػول تایغ را لثَل هیکٌس .پس إػطاء تایغ هیتَاًس ایجاب ٍ أذذ
هطتزی کِ ّوشهاى رخ هیزّس هیتَاًس لثَل تاضس ،لذا تا ایي إػطاء ٍ أذذ ،ػمس هحمك هیضَز ٍ ایي کِ
هطتزی تؼساً ثوي را اػطاء هیکٌس تِ ػٌَاى ٍفاء تِ تیغ است .تٌاتزایي اصالً ضثِْی ایيکِ إػطاء اس جاًة
ٍاحس ّثِ تاضس ًیست؛ چَى ّثِ تولیک هجاًی ٍ تسٍى ػَض است ،زر حالی کِ ایيجا زر هماتل ػَض
است.
زر هَرز هفیس إتاحِ تَزى إػطاء اس جاًة ٍاحس تٌاتز هثٌای ایيکِ هؼاطات طثك لاػسُ تاطل تَزُ ٍ فمط
اجواع ٍجَز زارز کِ هفیس إتاحِ هیتاضس ًیش هیگَیین :اس آىجا کِ احزاس اجواع تز آى ًویضَز الهحالِ تِ
لسر هتیمي اجواع کِ إػطاء اس جاًثیي تاضس اکتفاء هیضَز ،لذا إػطاء اس جاًة ٍاحس تاطل تَزُ ٍ هفیس إتاحِ
ّن ًیست .اال ایيکِ تؼیس ًیست اس طزیك سیزُ تتَاى اثثات کزز هفیس إتاحِ است؛ چَى زر سیزُ فزاٍاى تِ
إػطاء اس یک طزف ٍ أذذ اس طزف زیگز زر إتاحِ اکتفاء هیضَز؛ هثالً کساًی کِ تا هغاسُزار حساب زارًس
تِ اٍ رجَع کززُ ٍ هیگَیٌس فالى ضیء را زاری؟ هغاسُزار ّن هیگَیس تلِ ٍ آى را تِ ٍی إػطاء کززُ ٍ زر
حساب ٍی ثثت هیکٌس .هطتزی ًیش تا أذذ آى ضیء ذَزش را ػزفاً هالک هیزاًسٍ ،لی چَى تِ ًحَ
هؼاطاتی تَزُ ٍ طثك فزض هؼاطات هفیس هلک ًیست ًویتَاى گفت هالک ضسُ است ،اها چَى سیزُ تز آى
ٍجَز زارز ٍ ایي سیزُ هَرز رزع ٍالغ ًطسُ هیگَین الالل هفیس إتاحِ است .تٌاتزایي ّواًطَر کِ جٌاب
ضید ّن فی الجولِ اضارُ زارًس 9تؼیس ًیست کِ ها تِ حکن سیزُ لائل ضَین کِ اػطاء اس جاًة ٍاحس هفیس
إتاحِ است ٍ اال اگز تگَیین السم است تؼاطی اس طزفیي تاضس زر تصحیح چٌیي هَارزی هثتال تِ هطکل
هی ضَین؛ سیزا چِ تسا هطتزی ثوي جٌسی را کِ أذذ کززُ یک هاُ تؼس پززاذت کٌس ٍ هَاالت السم تیي
ایجاب ٍ لثَل سائل ضَز ،زر حالی کِ ػوالً سیزُ ٍجَز زارز ٍ کسی ّن ًگفتِ کِ آى تاطل است .تٌاتزایي
کطف هیضَز اػطاء اس یک طزف ٍ أذذ اس طزف زیگز کفایت زر إتاحِ هیکٌس.
ٍ الحوسهلل رب الؼالویي

 .1وتبة الوىبست (ؽ  -الحذٗخٔ) ،د ،3ص857
حنّ طحّٔ ّزا ػلى المَل ثىَى الوؼبؿبٓ ث٘ؼبً هولِّىبً ٍاػحٔ؛ إر ٗذلّ ػلْ٘ب هب دلّ ػلى طحّٔ الوؼبؿبٓ هي الـشف٘ي ٍ ،أهّب ػلى المَل ثبٝثبحةٔ،
ف٘شىل ثأًِّ ثؼذ ػذم حظَل الوله ثْب ال دل٘ل ػلى تأح٘شّب فٖ اٝثبحٔ ،اللّْن إلّب أى ٗذّػى ل٘بم الس٘شٓ ػلْ٘ب ،وم٘بهْب ػلى الوؼبؿبٓ الحم٘م٘ٔ.
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همزر :ػثساهلل اهیزذاًی
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