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توسط میرزا محمد تقی شیرازی

ٗىٖ اص اػالهٖ وِ دس اٌٗجب هفصّل ٍاسد ثحث ضذُ ٍ دس صذد تَجِ٘ والم هشحَم ض٘خ
هشحَم ه٘شصا هحوذ تمٖ ض٘شاصٕ

ثشآهذُ،

است .اٗطبى هٖخَاٌّذ ثفشهبٌٗذ ػلٖ سغن اٌٗىِ «هلى٘تِ ح٘ي اجبصُ»

ضشغ ً٘ست ٍ «هلى٘ت ح٘ي ػمذ» وبفٖ است ،اهّب ثب اٗي حبل تصشفبت ثؼذٕ هبله صح٘ح ثَدُ ٍ دٗگش
صهٌِ٘إ ثشإ اجبصٓ ػمذ فعَلٖ ثبلٖ ًوٖهبًذ .اٗطبى هٖفشهبٌٗذ:9
 .1حاش٘ٔ الوكاسة (للو٘سشا الش٘ساشٕ) ،ج ،2ص:9

الشازؿ تٌاء فلى الكشف تالوقٌى ( -الوشَْز )-اًّوا ّوَ
األٍل توٌصلٔ القلّٔ الت ّ ّاهٔ لحصَل هقتضاُ تحكن ّ
 ٍ ...التّحق٘ق فٖ الدَاب ّاى تٌصٗل الققد ّ

هتكشف ٍ هتصّ٘د هي األهس تالقول توقتضى الققد الوداش هي ح٘ي ٍقَفِ تقد إضافتِ إلى الود٘ص ٍ اًتساتِ إلِ٘ تاإلخاشٓ فْورُ االسوتااةٓ ٍ
هتحصل ٍ
ّ
ّ
الوتأخس هي اإلخاشٓ ٍ لَاشهِ ٍ ّرا األهس هسثَق تاألهس تالقول توقتضى الققد الثّاًٖ فال ٗثقى لِ هَزة حتّى ٗثثو ّوَ
االًكشاف هي تَاتـ ذلك األهس
ّ

ثن إثثات الوٌكشف تدفـ الوصاحن لَضَح استلصام
فٖ ًاسِ فك٘ف توا َّ هي تَاتقِ ٍ اثازُ ٍ لَاشهِ ٍ ال هقٌى لدفـ هصاحن الكاشف تٌاس الوٌكشف ّ

للدٍز الحال ٍ الحاصل ّاى األهس تقد اإلخاشٓ توقتضى الققد الوداش هي حٌِ٘ كاشف في الولكّ٘ٔ هي ح٘ي الققد ٍ ّرا األهس غ٘وس قاتول لوصاحوؤ
ذلك ّ

لتقدهِ فال ٗثقى هوَزة لألهوس تالقوول توقتضوى الققود
األهس تالقول توقتضى الققد الثّاًٖ الواسٍض تحقّقِ قثل اإلخاشٓ تل الوتقّ٘ي القول توقتضى ذلك ّ

لتقدم األهس تإًااذّا فلى هَزة األهس الثّاًٖ تالقول توقتضى الققد الوداش فال ٗثقى لوِ
الوداش لخسٍج هَزةُ في هلك الود٘ص توقتضى ًاَذ الققد الوصتَز ّ
الساتق ًقن القاتل للوصاحؤ لِ َّ الشهِ الوستااة هٌِ فلى تقدٗس تحقّقِ الوتَقّف فلى ةفـ هصاحؤ أفٌوٖ الولكّ٘ؤ هوي
قاتل٘ٔ الوصاحؤ لوقتضى الققد ّ
لتقدهْا فلِ٘ شهاًا لكٌّوِ هٌودفـ هوي ح٘وّ ّاى
الوتقدم شهاًا فلى الققد الثّاًٖ
ح٘ي الققد
ف٘تَّن هي ذلك هصاحؤ هقتضى الققد الثّاًٖ تْا ٍ ةفقْا إّٗاُ ّ
ّ
ّ

الوتأخس في الققد الثّاًٖ أفٌٖ األهس توقتضى الققد الوداش تقد اإلخاشٓ ٍ قد
الوتقدم شهاًا فلى الققد الثّاًٖ هَقَف فلى ثثَت هلصٍهِ
الالشم
ثثَت ّرا ّ
ّ
ّ

الالشم هَقَف فلى ٍخوَة الولوصٍم ٍ ّوَ هَقوَف
فسضٌا اًدفاؿ الولصٍم تالوصاحؤ فال ٗثقى هَزة ّلالشم حتّى ٌٗدفـ تِ الوصاحن ٍ الحاصل ّاى ثثَت ّ

الوالشم
تالرات ت٘ي هقتضى الققد الثّاًٖ ٍ ًاوس ّورا ّ
الالشم ةٍز ؽاّس ٍ هٌشأ الَّن هالحؾٔ الوصاحؤ ّأٍال ٍ ّ
فلى ةفـ الوصاحن فدفـ الوصاحن تَخَة ّ

الالشم.
تالرات تٌِ٘ ٍ ت٘ي الولصٍم ال تٌِ٘ ٍ ت٘ي ّ
أى الوصاحؤ ّأٍال ٍ ّ
غالٔ في ّ

قودها فلوى
فاى ق٘ل إذا كاى هقٌى األهس تقد اإلخاشٓ تالقول توقتضى الققد هي حٌِ٘ َّ الولكّ٘ٔ هي حٌِ٘ ٗكَى الولكّ٘ٔ
الوتحصلٔ هي ّرا األهس ه ّ
ّ
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أى الوصاحوؤ اًّووا
الدالّ إذ القثسٓ فٖ تاب الوصاحؤ تالودال٘ل ال تالدٍالّ لَضَح ّ
تأخس شهاى ّ
لتقدم شهاى الودلَل ٍ اى ّ
فل٘قدم فلِ٘ ّ
هقتضى الققد الثّاًٖ ّ
الدال فلِ٘.
الدالّ فلِ٘ ال
ف٘قدم الوصاحن
تقدم ّ
الوتأخس ٍ اى ّ
ّ
تأخس ّ
الوتقدم تحسة هدلَلِ ٍ اى ّ
ّ
تكَى ت٘ي الولك٘ي اللّرٗي اقتضاّوا الققداى ال ةل٘لْوا ّ

قل هدلَل األهس تالقول توقتضى الققد الوداش ثثَت الولكّ٘ٔ ح٘ي اإلخاشٓ ٍ ها قثلْا الى حو٘ي الققود ف٘شوول شهواى الققود الثّواًٖ ف٘صاحووِ ٍ

ف٘قدم هقتضاُ فلى هقتضاّا تالوصاحؤ.
السثة ٍ ةل٘ل افتثازّا ّ
الواسٍض ّ
تقدم الققد الثّاًٖ فلى اإلخاشٓ تحسة ذات ّ

ةاال فلى ثثَتْا فٖ خولٔ هي األشهٌٔ هوي ةٍى تقوسض للتّودزٗح
الدال فلْ٘ا ّ
فإى ق٘ل الولكّ٘ٔ ال ّتد ٍ اى تكَى تدزٗدّ٘ٔ تحسة الَاقـ ٍ اى كاى ّ
ّ

هتودزخا هوي حو٘ي
الوحصل هي األهس الوصتَز ثثَت الولك
فَْ ةالّ تااللتصام الققلٖ فلى التّدزٗح الوصتَز ٍ اى لن ٗكي ةاال فلْ٘ا تداللٔ لاؾّ٘ٔ ف٘كَى
ّ
ّ
ّ
هقدم فٖ الحصَل فلى هقتضى الققد الثّواًٖ ٍ
الوثدء
تحسة
ٔ
دزٗد٘
الت
ٔ
الولك٘
اى
الوقلَم
هي
ٍ
االستوساز
في
هاًـ
ٗكي
لن
لَ
الققد الى ح٘ي اإلخاشٓ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ

قدم فٖ تاب الوصاحوات كوا ال ٗخاى.
ّرا الوقداز ٗكاى للت ّ ّ

قل هقٌى األهس تالقول توقتضى الققد تقد اإلخاشٓ تٌاء فلى الكشف ٍخَب تست٘ة آثاز الولكّ٘ٔ فلى اإلخاشٓ إلى ح٘ي الققد تقد اإلخاشٓ ٍ هوي

الصهي الواضٖ ٍ ٌٗتصؿ هي ّرا األهس الولكّ٘ٔ الحق٘قّ٘ٔ فٖ
الوقلَم ّاى ؽسف القول توقتضى ّرا األهس َّ الوستقثل لَضَح استحالٔ األهس تاقل شٖء فٖ ّ

قدُ ٍ )-قد حقّقٌا ساتقا ّاى قوَل
أفن هي الكشف الحق٘قٖ ٍ
الحكوٖ فٌد ( -الوصٌفّ -( )-
الصهي الواضٖ فٖ ةفَى القائل٘ي تالكشف ٍ اى كاى ذلك ّ
ّ
ّ
ّ
تالورات
( -الوشَْز )-أعثق فلى القَافد ٍ أؽْس هي األةلّٔ فؾسف الوٌتصؿ هٌِ َّ الوستقثل ٍ اى كاى ؽسف الوٌتصؿ َّ الواضوٖ ٍ الوصاحوؤ ّأٍال ٍ ّ

هقدم فلى هوَزة القوول
اًّوا َّ ت٘ي ّرا األهس ٍ األهس تالَفاء توقتضى الققد الثّاًٖ الَاقـ قثل اإلخاشٓ هي ح٘ي تحقّقِ فوَزة القول توقتضى ّرا الققد ّ

ف٘قدم هقتضى الققود الثّواًٖ فلوى هقتضوى الققود
هقدها فلى هقتضى الققد األخس ّ
تالققد الوداش ٍ اى كاً الولكّ٘ٔ الوٌتصفٔ هي ذلك فلى تقدٗس تحقّقِ ّ

تتقدم ها ٌٗتصؿ هي الققد الوداش فلى تقدٗس تحقّقِ فلى هقتضى الققود األخوس إذ ال هسوسح هٌوِ هوـ فقود
لتقدهِ فلِ٘ ّ
ةاال ٍ هدلَال ٍ ال فثسٓ ّ
الوداش ّ

االًتصاؿ تالوصاحؤ.

الصهي الواضٖ الوٌتصفٔ هي األهس تتست٘ة آثازّا فٖ الوستقثل ٗقٌى تقد اإلخاشٓ هستلصهٔ لَخَب تست٘ة آثواز الولكّ٘ؤ فوٖ
اى قل الولكّ٘ٔ فٖ ّ

توأخس
هقدم تحسة شهاى القول فلى شهاى القول توقتضى الققود الثّواًٖ ٍ اى ّ
الصهي الواضٖ أٗضا ٍاققا ٍ اى لن ٗلتا الِ٘ الوكلّف تالاقل ٍ ّرا األهس ّ
ّ

قدم فٖ تاب الوصاحوات تاألٍاهس الاقلّ٘ؤ
الدالّ فلِ٘ لوا
الدالّ ال ٗقال ّاى الوٌاط فٖ الت ّ ّ
تقدم الودلَل ال ّ
قدم فٖ تاب الوصاحوات ّ
هس هي ّاى الوٌاط فٖ الت ّ ّ
ّ
ّ
الصلَٓ فٖ الوكاى الوغصَب فلى القَل تاهتٌاؿ اختواؿ األهس ٍ الٌّْى هـ الدْل تالغصثّ٘ٔ هَضوَفا
ال اإلًشائّ٘ٔ كوا
قسز فٖ هحلِّ ٍ لرا حكوَا ّ
تصحٔ ّ
ّ
فإى
قَٕ ألًّا ًقَل ّأٍال ًاسض األهس فقلّ٘ا تقلن الود٘ص تأًِّ س٘د٘ص فٖ ها تقد ّ
تل ٍ حكوا هـ فدم التّقص٘س تل ٍ هـ التّقص٘س هـ الدْل الوسكّة فٖ ٍخِ ّ
الصسفٔ ال التّكل٘اّ٘ات الٌّاشوةٔ هوي الَضوقّ٘ات
قَى ٍ ثاً٘ا ّاى ها ذكس اًّوا َّ فٖ التّكل٘اّ٘ات ّ
الولكّ٘ٔ ٍ األهس تالقول توقتضاّا ٗكًَاى فقلّ٘٘ي فٖ ٍخِ ّ
تالساتق هَضَفا أٍ حكوا.
ٗتَّن أحد ّ
الثّاتتٔ تحسة ًاس األهس ٍ لرا لن ّ
صحٔ فقد هسثَق تققد أخس ٌٗافِ٘ هـ الدْل ّ
الساتقٔ سَء هي حال ًاس تلك الولكّ٘ٔ الوٌتصفٔ هي األهس تالدسٕ فلى هقتضاّا فٖ الوستقثل الًِّ تواتـ
قل حال ّرا األهس الوٌتصؿ هي الولكّ٘ٔ ّ

التّاتـ فال ٗصٗد حكوِ فلى ًاس الوتثَؿ فإذا فسض اًتااء الوتثَؿ الّرٕ َّ الولكّ٘ٔ الًتااء هٌشأ اًتصافِ ٍ َّ األهس تالدسٕ فلى هقتضاّا تقد اإلخاشٓ

فك٘ف ٗثقى تاتقْا حتّى ٗدفـ تِ الوصاحن ٍ تَض٘ح ذلك ّاى الولكّ٘ٔ الّتٖ ّٖ هي أحكام الَضـ قد تٌتصؿ هي الحكن التّكل٘اٖ كوا فٖ الولكّ٘ٔ الوٌتصفؤ
ّ
السالم ال سثق ّإال فٖ ًصل ( -إلخ )-تٌواء
هي األهس تالَفاء تالققَة ٍ قد ٌٗتصؿ ٍ ٗستااة هٌِ التّكل٘ف كوا فٖ الولكّ٘ٔ الوستااةٓ هي ًحَ قَلْن فلْ٘ن ّ

الساتق فا٘وا ًحي فِ٘
فلى فتح الثاء ّ
السثق الى ّ
الساتق ٍ تسل٘وِ ّ
للساتق ٍ ٗتثقِ ٍخَب فول الوسثَق فلى هقتضى فقد ّ
السثق ّ
الى هدلَلِ َّ هلكّ٘ٔ ّ

ثن اًِّ ٗسوتلصم ّورا الَضوـ ٍ
الساتقٔ فلى اإلخاشٓ فْرا ٍضـ هستااة هي التّكل٘ف ّ
الساتقٔ فٖ الوستقثل ٗستااة هٌِ الولكّ٘ٔ ّ
األهس تتست٘ة آثاز الولكّ٘ٔ ّ

الصهاى الواضٖ فٖ شهاى ثثَتْا ٍ ّرا التّكل٘ف تواتـ للَضوـ ٍ الشم لوِ فٌْوا
ٗلصهِ التّكل٘ف
الَاققٖ تتست٘ة آثاز ّرا الَضـ أفٌٖ الولكّ٘ٔ الثّاتتٔ فٖ ّ
ّ
هتَسظ ت٘ي تكل٘ا٘ي ٍ تكل٘ف استا٘د الَضـ هٌِ ٍ تكل٘ف استا٘د هي الَضـ ٍ الولحَػ فٖ الوصاحؤ هـ التّكل٘ف تالَفاء توقتضى الققود الثّواًٖ
ٍضـ ّ

ثن التّكل٘ف األخس لتثقّ٘تِ للَضـ التّاتـ لِ ٍ تواتـ التّواتـ تواتـ ال هحالؤ فوإذا
َّ التّكل٘ف ّ
األٍل الوتثَؿ للَضـ ٍ ٗتثقِ الَضـ فٖ االستااةٓ ٍ الثّثَت ّ
األٍل تالوصاحؤ اًتاى تاتقا قغقا ٍ ال ٗالحؼ الوصاحؤ ت٘ي ًاس التّاتق٘ي ٍ هقتضى الققد الثّاًٖ ألًِّ هـ اًتااء هتثَفْوا ال ثثوَت
فسض اًتااء التّكل٘ف ّ

ٗتوَّن هصاحوتوِ توصاحوؤ
لْوا فٖ أًاسْوا حتّى ٗصاحوا غ٘سّوا ٍ هـ ثثَتِ الوستلصم لدفـ هصاحؤ ال هصاحن حتّى ٗصاحواُ لوا فسض هي اًدفاؿ هوا
ّ
2

اگش اجبصٓ هبله دس هب ًحي فِ٘ صح٘ح ثبضذ ،طجك هجٌبٕ وطف حم٘مٖ ثبٗذ هلتضم ثِ صحت ػمذ فعَلٖ
ٍ ثطالى تصشفبت هبله ضَٗن؛ صٗشا ثب اجبصُ وطف هٖضَد وِ ػمذ فعَلٖ اص اثتذا صح٘ح ثَدُ ٍ هج٘غ اص
هله هبله خبسج ضذُ است ٍ ،دس ًت٘جِ تصشفبت ثؼذٕ هبله ثِ ث٘غ ،ػتكّ ،جِ ٍ  ...دس هله ضخص
دٗگشٕ ٍالغ ضذُ است ،اال اٌٗىِ دس هب ًحي فِ٘ ًوٖتَاى اثجبت وشد وِ اجبصُ صح٘ح است ،ثلىِ تصشفبت
ثؼذٕ هبله صح٘ح ثَدُ ٍ اجبصٓ ث٘غ فعَلٖ اثشٕ ًذاسد .ثِ اٗي ث٘بى وِ:
ساّٖ ثشإ اثجبت اٌٗىِ ػمذ فعَلٖ صح٘ح ثَدُ ٍ توبم آثبس ثش آى هتشتت است ٍجَد ًذاسد هگش اٌٗىِ
آى سا اص طشٗك «تىل٘ف ثِ ٍجَة ٍفب» اًتضاع وٌ٘ن؛ ٗؼٌٖ الصهٔ ٍجَة ٍفبٕ ثِ ػمذ وِ اص وشٗؤ اوفوا
بالعقود استفبدُ هٖضَد ،آى است وِ ػمذ فعَلٖ صح٘ح ثَدُ ٍ هلى٘ت هج٘غ اص هبله هثالً ثِ هطتشٕ ٗب
هََّةٌ لِ ٍ اهثبل آى هٌتمل ضذُ است ،هٌتْب خطبة «اوفوا بالعقود» لجل اص اجبصُ وِ هتَجِ هبله ً٘ست
ثلىِ ثؼذ اص اجبصُ است وِ ػمذ هٌتست ثِ هبله ضذُ ٍ خطبة «اوفوا بالعقود» هتَجِ هبله هٖضَد .پس
اثتذا ثبٗذ ػمذ هٌتست ثِ هبله ضَد ٍ دس هشحلٔ ثؼذ ،هبله ٍجَة ٍفبء ثِ ػمذ داضتِ ثبضذ .دس حبلٖ وِ
ػلٖ الفشض تصشفبت هبله ثِ ث٘غ ،ػتكّ ،جِ ٍ  ...لجل اص اجبصٓ ػمذ فعَلٖ ٍالغ ضذُ است ٍ اص آًجب وِ
اٗي ػمَد ً٘ض هطوَل اطالق ٍ ػوَم «اوفوا بالعقود» ّستٌذ ،دس ًت٘جِ هبله ًسجت ثِ اٗي ػمَد ٍجَة ٍفبء
داسد ٍ الصهٔ ٍجَة ٍفبء ثِ اٗي ػمَد ،آى است وِ هج٘غ اص هله هبله خبسج ضذُ ثبضذ .پس ػمذ خَد
هبله هطوَل «اوفوا بالعقود» است ٍ ،چَى ػمذ هبله صهبًبً همذم ثش اجبصُ ٍ ضوَل «اوفوا بالعقود» ًسجت ثِ
ػمذ فعَلٖ است ،دس ًت٘جِ ػمذٕ وِ هبله اًجبم دادُ صح٘ح ثَدُ ٍ دٗگش اجبصُ ٍ «اوفوا بالعقود» ًسجت
ثِ ػمذ فعَلٖ وبساٖٗ ًذاسد؛ صٗشا ٍجَة ٍفبء ثِ ػمذ ،فشع ٍ تبثغ هلى٘ت است ٍ دس اٌٗجب ػلٖ الفشض ثب
ث٘غ خَدِ هبله ،هج٘غ اص هله اٍ خبسج ضذُ است ،لزا دٗگش هج٘غ دس هله هبله ً٘ست تب ثتَاًذ ػمذ فعَلٖ
سا اجبصُ ثذّذ.
ثٌبثشاٗي خالصة استدالل ه٘شصإ ض٘شاصٕ

اٗي ضذ وِ صحّت ػمذ فعَلٖ ،الصهٔ «اوفوا بالعقود» است

وِ ثؼذ اص اجبصُ هتَجِ هبله هٖضَد ٍ چَى ػلٖ الفشض لجل اص تحمك اجبصُ ،خَد هبله ػمذٕ اًجبم دادُ
وِ اٗي ػمذ ً٘ض هطوَل «اوفوا بالعقود» است ،لزا هج٘غ اص هله هبله خبسج ضذُ است ٍ دس ًت٘جِ دٗگش
صهٌِ٘إ ثشإ اجبصُ ٍ ٍجَة ٍفبء ثِ ػمذ فعَلٖ ثبلٖ ًوٖهبًذ؛ صٗشا اجبصُ ٍ ٍجَة ٍفبء ثِ ػمذ ،تبثغ
فاى الوقام خدٗس تْوا.
فتأهل ٍ تدتّس ّ
الوتثَؿ لِ ّ
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هلى٘ت است ،دس حبلٖ وِ لجل اص اجبصُ ،هج٘غ اص هله هبله خبسج ضذُ است .ثٌبثشاٗي نتیجه اٗي ضذ وِ
تصشّفبت هبله صح٘ح است اهّب ػمذ فعَلٖ ثبطل هٖثبضذ.
مناقشه در کالم میرزا محمد تقی شیرازی

اوالً :هؼٌبٕ وطف حم٘مٖ ـ ثٌبثش اٌٗىِ اٗي هجٌب سا ثپزٗشٗن ـ آى است وِ تحمك اجبصُ دس ظشف خَدش،
وبفٖ ثشإ صحّت ػمذ اص ح٘ي تحممص هٖثبضذ .ثٌبثشاٗي هؼلَم هٖضَد وِ ػمذ فعَلٖ ،اص اثتذا هطوَل
«اوفوا بالعقود» ثَدُ است؛ ًِ اٌٗىِ ثؼذ اص اجبصُ هطوَل «اوفوا بالعقود» ضَد.
إن قلت :هوىي است هبله ثب اطوٌ٘بى ثِ ػذم اجبصُ ،اٗي تصشفبت سا اًجبم دادُ ثبضذ اهب ثؼذاً اتفبلبً ػمذ
سا اجبصُ وٌذ[ .پس ًوٖتَاى گفت ػمذ فعَلٖ اص اثتذا ٍجَة ٍفبء داضتِ است].
قلت :اٌٗىِ هبله جْل ثِ ٍالغ داضتِ ،هَجت ًوٖضَد وِ «اوفوا بالعقود» دس حك اٍ فؼلٖ ًجبضذ ،ثلىِ
ٍجَة ٍفبء ثِ ػمذ ثش هبلهْ فؼلٖ است ٍ ػلن ٍ جْل دخبلت ًذاسد؛ چشاوِ لجالً دس ثحث اصَل ث٘بى
وشدٗن وِ ػلن ،ضشغ تٌج٘ض تىل٘ف است؛ هگش دس ثؼط هَاسد خبصٖ وِ «ػلن» هأخَر دس هَظَع ثبضذ.
پس دس اٗي فشض ّن وِ هبله جْل ثِ ٍجَد «اوفوا بالعقود» داسد ،اگش خالف آى ػول وٌذ ،هؼزٍس هٖثبضذ
اهّب ٍلتٖ وِ ػلن پ٘ذا وشد ثبٗذ آًچِ وِ لبثل ججشاى است سا ججشاى وٌذ ٍ دس ػ٘ي حبل ػمذٕ سا وِ خَد
هبله اًجبم دادُ ثبطل هٖثبضذ ،صٗشا ّوبىطَس وِ هشحَم ض٘خ

فشهَدًذ ،تٌبفٖ ث٘ي اٗي دٍ ػمذ راتٖ

است.
ثانیاً :آًچِ گفت٘ن ثٌبثش اٗي ثَد وِ «هبلى٘ت ٍ ًمل ٍ اًتمبل» سا اص «اوفوا بالعقود» تىل٘فٖ انتزاع وٌ٘ن ،اهّب
اگش وسٖ لبئل ضَد وِ «اوفوا بالعقود» اص اثتذا افبدٓ هلى٘ت هٖوٌذ ٗب اٌٗىِ لبئل ضَد حىن تىل٘فٖ ٍ حىن
ٍظؼٖ سا دس ػشض ّن افبدُ هٖوٌذ ثِ گًَِإ وِ اگش ٗىٖ هٌتفٖ ضذ دٗگشٕ ّوچٌبى ثبلٖ ثبضذ ـ چ٘ضٕ
ًظ٘ش وٌبِٗ؛ هثالً هٖگَٗ٘ن «زیدٌ کثیر الرماد» وِ وٌبِٗ اص سخبٍت است ٍلَ اٌٗىِ اصالً خبوستشٕ ًجبضذً .ظ٘ش
اٗي هطلت سا دس هجحث همذهبت ث٘غ روش وشدٗن وِ گشچِ ظبّش «اوفوا بالعقود» حىن تىل٘فٖ است ،اهّب دس
همبم داللت هجتٌٖ ثش هفبد هطبثمٖاش ً٘ست ٍ ثب سمَغ داللت هطبثمّٖ ،وچٌبى داللت التضاهٖ آى ثبلٖ است
ـ لزا اگش فشض وٌ٘ن اصالً حىن تىل٘فٖ ٍجَد ًذاسد ،هبًؼٖ ًذاسد وِ حىن ٍظؼٖ سا اص «اوفوا بالعقود»
ًسجت ثِ آى جبٖٗ وِ اهىبًص سا داسد استفبدُ وٌ٘ن؛ ٗؼٌٖ ًسجت ثِ ػمذ فعَلٖ ثٌبثش هجٌبٕ وطف.
ثٌبثشاٗي ًت٘جِ اٗي ضذ وِ [ثٌبثش وطف حم٘مٖ] ،ػمذ فعَلٖ ثب اجبصٓ هبله صح٘ح هٖضَد ٍ تصشفبتٖ
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وِ هبله اًجبم دادُ ثبطل ثَدُ ٍ هتَلف ثش اجبصٓ هطتشٕ اٍّل است ٍ ،اص لحبظ هالن ّن اص هصبدٗك هسئلٔ
«هي ثبع ض٘ئبً ثن هلىِ» هٖضَد وِ لجالً ثحث آى هطشح ضذ.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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