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مسألة  :11إذا منعه ظامل عن انتفاناب لنالعب انق الختنا
الاسن االجون ب لنانةوجب النب الجون ب عان الضنامل لعن
احیفمق ی ًا تعب الثاين اإن کان منع الضامل أا غصاه لعد الختا
ال وه الثات

ایس له الاس حینئن ون اک کنان لعند الختنا

نین لنب
ما ننا
یفعب
يف الفنداک

املدب أا يف أثنائها ثم ل أعنا الضنامل العنب املسنفأوجب يف أثنناک املندب إلن
املسفأوج اخلیار لاق لک لیس لنه الاسن إن يف اجلمینع ارلنحی حیفمنق
و از الاس لالنساة إل منا مین من املندب يف یند الوالنج االجون ب
لختسطه م املسم ااوفیااک لا ي املناعة اه ضعیف؛ لانوا الفاعنی
يف العختد اإن کان یشکق الاجق لینه الب ما ذکج م م هج املشه ر م
إلختاک العختد یحی می ا سخه یحی لختي؛ إذ إشکال تاعی

العختد مشرتک

لینهحی]1[ 1.

مر الکالم يف منع ارررعر نّ ّ ا
[ .]1قد ّ

ععرا علیع

علع

ار تأرر؛ لثبوت ضامن  ،نّ ّما الرروع إل الظامل فواضح؛ ألنّع وعو
فوت عل ار تأرر ملک الذي ملک بعقد اإلرارة ن خیف
الذی ّ
ّ ّن

جیوز اجلم بیعنامام يف اراالبع ؛ لععدم اقعتهقاق لع  ،عام

متورامعا إلع
خیف ّ ّ ا یار ارذ ور ثابت فیام إ ا مل یکن من الظامل
ّ
تور إلی مل یثبت ارورب للررعوع إلع
شخص ار تأرر؛ أل ّن إ ا ّ
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ارورر؛ لعدم ثبوت التخ ّلف من ؛ إ الرشط اإلرتکازي نوو متکنی
ارورر من الت لیم غری مته ّقق نالعنی غری قابل لالنتفاع.
نیثبت ا یعار فعیام إ ا عا ارنع عا ّمعا نمل یعتمکّن ار عتأرر معن
ا نتفاع نلکن لظلم الظامل مل یته ّقق الت علیم نالت ع ّلم .نالورع يف
مر نلکن ضامن ضام الغرام  ،ام ّ ّ
الرروع إل الظامل ناضح؛ را ّ
معر ّیامعا نضعامن ضعام
الور يف الررعوع إلع ارعورر ناضعح رعا ّ

ارعانض ّی .
تعنی الرروع إل الظامل:
ّ ّما ما احتمل ال ید اراتن
ّ
نقواه من ّ
فال یبعد التفصیل؛ أل ّ الظامل تعاره :ألرعل معاندتع للمعورر یظلعم
نیمنع عععن ا نتفععاع بععالعنی نی ععتوف علع ارنفعع  ،نتععاره :رععل
ارعاندة م ار تأرر ،نتعارة :یمنع ععن ا نتفعاع؛ ألنّع نعامل بنف ع
ننلم عا ّم معن ون صصوصعی نمعانعدة ألحعد ا ،نتعارة :یظلعم

ألرل معاندت معامام.
نالظاور ّ ّن

یتخری بنی الرروع
إشکال (عرفا) يف ّ ّ ار تأرر ّ

تععنی الررعوع إلع ارعورر يف
إل ارورر نالظامل ،ام إشعکال يف ّ
األنل ،نيف الثععای إل ع الظععامل ،ننععاور عبععارة ارصععنف
الفععرا ّ
الفرضنی األصریین ع ّي الظلم العام يف صدر الم ع عام ّ ّ الورع
یتعنی الور الثعای) وعو
بتعنی الرروع إل الظامل (نقول ّ :
يف احلکم ّ
تورع منع الظععامل إلع شععخص ار ععتأرر؛ لعععدم الورع
صصععوت ّ
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بثبوت ا یار نناور ارفرنا يف عبارة ارتن وو ل ؛ حیث قعال:
«إ ا منع نامل عن ا نتفاع.»...
بتعنی الرروع إل الظامل فیام إ ا منع الظامل
نوذا وو نر اجلزم ّ
ّن غصععب بعععد القععبو؛ لوقععوع الظلععم عل ع ار ععتأرر بعععد متام ّی ع
الت لیم من طرف ارورر ،فال یقال :ام ّ ّ من الظعامل قبعل القعبو
قاوح يف حصول الت لیم ذل

قاوح فیام بعد القبو ،بدعویّ ّ :

متام ّی ارعانض موقوف علی نقد انخرم بارن ؛ أل ّن یقال :إنّا ق ّلمنا
ل

فیام قبل حتقق القبو ،نّ ّما بعده فقد نق عل معال ار عتأرر

بعد انقااع عالق ارورر عن رّقا معن ون ربعب بع نععم ،إ

عا

الظلم من رام عناوه للمعورر یمکعن القعول بثبعوت ا یارنصعه
قدمر.
الرروع إل ارورر ،ام ّ
یتعنی الرروع إل الظامل نلیس للم تأرر الف ع؛؛
ن یف ا ّ ،
لتامم ّی ّر ا العقد نلزنم  ،من إرراء الصیغ نالت لیم من طرف
ارؤررّ ّ .ما وف الظلم عن بعد القبو ع قعواء ّ عا بالفصعل ّن يف
األثناء ع فلیس وو مقتام ا رتکاز نارلهوظ يف الرشط الاممني.
ثم ل أعا الضامل العب املسفأوجب]1[. ...

[ ]1نالور يف احلکم ببقاء ا یار يف مفرنا الکالم ناضعح ،نوعو
ّحتقععق موربع ع ّي التعع ّعذر يف بعععو ارععدّ ة نفقععد ال ععرط الاممنععي ععام
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با قتصعها ،،بعل

1
اقتظامره يف «اجلواور» ع  ،ن حار إل التم ّ
الع ّل ارقتامی لثبعوت ا یعار غعری مرتفعع بةععاوة الععنی يف األثنعاء نوعو

خت ّلف ال عرط ارر وز حت حیتاج إثبات إل ا قتصها.،
فععة ا ف عع؛ فامععل یورععب ا نف ععاف مععن األصععل فیاالععب متععام
ا ُررةّ ،ن ّ ّن یؤ ّثر بالن ب إل ما مام نیبق فیام بقي صعهیها
األنل ععا مرشععنطا
وععب إل ع
األنل؛ أل ّ ا لتععزام بالعقععد مععن ّ
ّ
بالت لیم متام اردّ ة نمل یته ّقق نبهکم الف ؛ یرر

ّل عوا إلع

صاحب .
نبعبععارة ناضععه  :إ ّ بععارن یفععوت ارعقععوو علی ع نوععو مععوع
ارنفع  ،مامافا إل ّ ّ بالغامب ثبت ا یار ل ناألصل بقاؤه.
نلکععع ّن اإلشعععکال يف األصعععریین :األصعععل یععععارا عمعععوم:
اا عن ا لننالعخت

األنل :إ ّنععا قع ّلمنا لع
نيف ّ

إ ا انععت اإلرععارة

عل ارجموع (من لعزنم تبععیو العقعد نصعالف مقتامع العقعد)
نلکن إ ا قلنا بأ ّ اإلرارة علع اإلطعالا ارقتععيض لالنهعالل فعال
بأس با لتزام يف بعاماما نالف ؛ يف البعو اآلصر ،مامعافا إلع معا
النص حت یقعال بعأ ّ
مرمنّا من ّ ّ نر ا یار وو ولیل الرضر ن
ّ
ّ
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مقتامععاه انهععالل العقععد مععن األصععل ،بععل یکفععي فیع انجبععار

ر

التبعیو ،فال مان يف ف ؛ البعو.
مسألة  :11ل حدث لامسفأوج ع ر يف انونفیااک کنحی لن اونفأوج
الة لفحماه إلن لاند منج

املسنفأوج امل یختندر الضناهج الناط ن إن

اشرتط املاارشب عا اوه الختیدیة .اک ا ل حصق له ع ر آخنج احیفمنق
عد الاط ن تعم ل کنان هنناک عن ر عنا لطانا طعن ًا؛ لعند الاینة
العب ل وفیااک حینئ ]1[ 1.

صعتص بار عتأرر ع عام
مر ّ ّن لو حدث عذر ععام غعری
ّ
[ .]1قد ّ
قدّ الاریق بالثلج مثال ّن صارت الدار غعری م عکون لوقوعامعا يف
معر القتال ع فامذا مورب لباال اإلرارة؛ أل ّ مثل وعذه ارنفعع
غری قابلع للته ّقعق يف ا عارج ،فامعي معن ّّنل األمعر مل تکعن لو ع
للمورز لیم ّلکاما ار تأرر.
عات بار ععتأرر ع ععام لععو مععرا
نلکععن لععو ععا العععذر احلععاوث صع ّ
ار تأرر نمل یقدر ع فتارة :یکو اشرتاط اربارشة عل نرع ال ععرطی ،
األنل :حیعث تکعو اإلرعارة
نتارة :یکو عل نرع القیدیع  ،فعلع
ّ
ناقع عل ارنفع م ععرنطا بتصعدّ اا صعوت ار عتأرر علع نهعو
ا لتزام يف ضمن ا لتزام ،نر للهکم بباال اإلرارة؛ أل ّ ّ
تععذر
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حصول ال ععرط ی عتلزم باعال ار ععرنط ،بعل لصعاحب ال ععرط
ا یار بنی الف ؛ نالرضا؛ أل ّن عل نهو تعدّ و ارالو .،نعل الثعای
بأ تؤصذ اربارشة فی عل نهعو نحعدة ارالعو ،،بمعنع ّ ّ :
مصعب
ّ
ّ
لتععذر ارنفعع
اصع  ،فقعد حکعم ال عید بعالباال
العقد وذه ارنفعع ا ّ
اران عن صه اإلرارة ،ام يف حدنث العذر العا ّم.
عهح لّرععارة ا ّنععام وععي احلیثیع القائمع
ن ُاشععکل علیع  :بععأ ّ ارصع ّ
فایعا یم ّلکامعا
بالعنی م کونی العدار نمر وبیع الدا ّبع ننهو عاّ ،
ارععورر نتکععو حتععت تصععع ّرف نقععلاان  ،نّ ّمععا احلیثیعع القائمعع
بار عتأرر نارنتزعع مععن فعلع ا عارري ععا ال عا نی نالرا بیع
ّ
فالم اس هلا بارورر ،فال تصلح أل تق موروا ل ُ
نارتععذر
الررة،

يف ارقام انّام وي احلیثی الثانی ون ا نلع  ،فعام وعو معورو لّرعارة
ّ
ّ
التععذر مل یقع معوروا
تععذر فیع  ،نمعا فیع
ّعني :القابلی لل کن
لّرارة ،ن یقاس ارقام بالعذر العا ّم؛ نرة ّ ّ عمومیع الععذر

ت تورب ققوط العنی عن قابلی ا نتفاع ام عرفت ع نلیس العذر
ا ات ذل بالرضنرة .نلع ّل لعذل احتمعل یعال بعدعویّ ّ :
الصه و ارنفع يف نف اما قابلع للتم ّلع نوعو مته ّقعق
ارناط يف
ّ
يف ارقععام ،فععال ی ععتورب العععذر ارزبععور الععباال

ثبوت ا یار.

1
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نلکن خیف ّ ّ ماوی اإلرعارة قائمع بته ّقعق ارعانضع علع
ارنفع ع ن

ععال لته ّقععق ارعانض ع م ع عععدم ارنفع ع صاررععا ،ن
رو قابلی العنی يف نف اما ،فام ّفاوه ار ت عکل

الصه
یکفي يف
ّ
،صععل ،ا ّ ّ یععراو ب ع ّ ّ مفععاو اإلرععارة بععذل العععنی
یرر ع إل ع
ّ
لالنتفاع فعلی ا نتفاع وذا.
مسأله  :11الفاف السحیاي لاعب املسفأوجب أا ملحق العمق م ونج
لانناط ن امنننه إت ن ا اتی اتننا

اإت ن ا املسننفأوج لمنولننة الختننا

اإت ا املؤوج م وج لافخی لب ضنحیته االاسن

اإتن ا ابوناني

م وننج لیننحیته االعنن ر العننا لمنولننة الفاننف اأمننا العنن ر اخلننا
لاملسفأوج ن کنحی إذا اونفأوج النة ل ک لنه لناسنه منج

امل یختندر عان

مسا جته أا رو ً لختاع ونه وال أمله أا تح ذلک ن اینه إشنکال .ان
یاعد أن یختال :إته ی وج الاط ن إذا کنان لحینل لن کنان انق العختند مل
یصح معه العختد]1[ 1.

[ .]1إشععکال يف باععال اإلرععارة إ ا تلفععت العععنی ّن ّ ،لامععا
بععالتلف ال ععامني ،نالظععاور الت ععامل علیع ؛ نک ععاف التلععف عععن
انتفاء موضوع اإلرارة نّ ّ مال

العنی مل یکن مالکا للمنفع حت

متّکن من متلیکاما .نّ ّما إ ا عا التلعف م عتندا إلع فععل شعخص،
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ار تأرر ّن ارورر ّن األرنبي فیختلف احلکم يف اروارو؛ ألنّع يف
األنل حکم بأ ّ اإلتعالف منع بمنزلع قبامع يف اعتبعار العقعالء ن
ّ
انعت

یقاس بالتلف ال امني الکاشف عن عدم نروو ارنفع نإ
وي تابع لوروو العنی؛ أل ّ ار تأرر وعو ال عبب يف التلعف ن أنّع

اقتوفاوا بفعل اصتیارا ،نالعرف یری ارعورر مالکعا للمنعع معن
األنل يف التلف ون اإلتالف .
ّ
نيف الثععای ع ّي إ ا ععا ارتلععف وععو ارععورر ع  :فقععد حکععم
للم تأرر ثبوت التخیری بنی الف ؛ نالررعوع إلع ا ُرعرة ار ّعامة
نبععنی اإلمامععاء نماالب ع ارنفع ع الفائت ع  ،نالور ع فی ع نععاور؛ أل ّ
ارنفع ع ارتلف ع وععي مل ع

للم ععتأرر ن یلهععق بععالتلف ال ععامني

نإتالف من ارعورر مورعب لامعامن ؛ ألنّع بةتالفع قعد ّتلعف ملع
للم تأرر،

نف ع ّي العنی ع نمل غریه وو ارنفع التي وي مل
ام ّ ّ ل ا یار يف ف خ نماالب ا ُررة ار ّامة؛ أل ّ ت علیم الععنی
نإبقائاما لدی ار تأرر رشط ارتکازي نقعد خت ّلعف عنع بعاإلتالف،
فة

یته ّقق ا یار للم تأرر ام ّ ّ ل ماالب البدل.

نيف الثالث ع ّي إتالف األرنبي ع  :فعاحلکم يف ارعتن وعو ضعام
ارتلف ع ّي األرنبي ع نلک ّن احلکم عل إطالق ّ
،ل إشعکال؛ ألنّع
إ ا ععا اإلتععالف منعع قبععل القععبو جیععري التخیععری بععنی الامععام
نالف عع؛ّ ّ ،مععا الامععام فواضععح .نّ ّمععا الف عع؛ فلعععدم عععدم حت ّقععق
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الت لیم اررشنط ب العقد نخت ّلف مورب للخیار .ن فعرا بعنی ّ
ّ
تعذره بتلف منع ّن معن األرنبعي ،فعاحلکم بامعام األرنبعي
یکو
،ل الم نعم ،وعو ضعامن للععنی نارنفعع  ،إ ّ
عل نهو اإلطالا ّ
ّ ّن بعد ف ؛ ار تأرر یامعمن الععنی نارنفعع للمعورر ،نمع ععدم
الف ؛ یاممن العنی للمورر نارنفع للم تأرر.
بقي الکالم فیام إ ا تلعف ّ
،عل العمعل بعالتلف ال عامني ،عام إ ا
احرتا الثو ،الذي وو ّ
،ل عمعل األرعری فامنعا ریعب يف باعال
اإلرععارة؛ نک ععاف انتفععاء موضععوعاما نّ ّ األرععری ععام يف مال ع
العنی مل یکن مالکا هلذه ارنفع حت یتمکّن من متلیکاما للم عتأرر،
نّ ّما إ ا تلف ّ
ارهل بفعل ار تأرر نارعورر فار عأل ناضعه بععد
عدم نقوع العمل من األرری نوکعذا بالن عب إلع تلعف األرنبعي؛
لعدم حت ّقق ارقتيض للامام ع ّی اإلتعالف ع باإلضعاف إلع العمعل،
فععةتالف األرنبععي یک ععف عععن عععدم مالکی ع األرععری هلععذه ارنفع ع
لیملکامعا الغعری ،فععیهکم بعباال اإلرعاره ،ععا یبعق نرع للهکععم
بامععام قیمع العمععل؛ أل ّنع

عمععل ،فععارتلف ضععامن لقیمع العععنی

صةلی عن العمل ،ن یقاس بعةتالف الععنی ار عتأررة؛ أل ّ ارنعاف
ارملو يف األعیا مورووة حعال اإلرعاره بخعالف ّ
،عل اإلرعارة
للعمل.
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االع ر العا لمنولة الفاف]1[. ...

مر ّ ّ الععذر الععا ّم یورعب صعرینرة ارنفعع غعری قابلع
[ .]1قد ّ
للته ّقععق يف ا ععارج .نبعبععارة ناضععه  :وععي تعععدّ مععن ارنععاف
ارملو للمورر لیملکاما ار تأرر ،فتباعل اإلرعارة عام يف التلعف
ال امني.
مر ّ ّن یورب الباال ؛ ّ
لتععذر ارتع ّلعق،
نّ ّما العذر ا ات :فقد ّ
ن یعبأ بقابلی ارنفع ،اما للتملی نالتم ّل  ،بعل ارنعاط نارعدار
عل حت ّقق ارعانض  ،نم عدم إمکایا صاررا فیبال.
مسألة  :11إذا آوج الواوة تاسها لدان إمکاهنا النوا
حق انوفمفاب ا اا عا إوازب الوا

نیحی یننايف

لخ ا منا إذا مل یکن منا ین ًا

إهننننا لنننحیحة اإذا اتانننق إرا ب النننوا ل ونننفمفاب کشنننف عننن
سا ها]1[1.

[ .]1إشععکال يف صععه اإلرععارة فععیام إ ا مل یکععن منافیععا حلع ّعق
الزنج ّن نقععت اإلرعارة بة یعا ،نّ ّمعا مع ععدم اإل

فععن شعی؛

2
ّ
ناحلل 3الباال  ،ناصتار يف «ال عرائ » 4التفصعیل بعنی معا
الاائف

 .1العرنة الوثق .618 :2
 .2ارب وط  / 201 :0ا الف .618 :0
 .0الرسائر .621 :2
 .6رشائ اإلقالم .164 :2
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حلق الزنج نمل یعأ  ،نّ
یکو منافیا ّ

یکعو منافیعا نإ مل یعأ

األنل الصه يف الثای.
الباال يف ّ
عهه لتععزنیج العبععد نف ع
ن خیفع ّ ّ اإلرععازة الالحق ع مصع ّ
صهت «بأ ّن مل یععص
ارتع ّقب بةرازة ارول ؛ حیث ع ّلل ا مام
ّ
إلی انّام عص ق ّیده» 1فة ا ّراز راز نوي ربی ّلی ی ّ
تدل هبا يف

حعق الغعری ،فةنّع یرتفع
ّل ما ا ارن الرشع مبن ّیا علع مراععاة ّ
ارن بةرازه ل الغری ،فاإلراره يف ارقام تکو م مول لعموم
ولیل نرو ،الوفاء بالعقد ما مل جیز العزنج ،نّ ّمعا مع اإلرعازة فعال
مان من ال مول( ،وذا ما يف «ار تند»).

2

نّ ّمعا الورع رععا اصتععار ال عی؛ ناحلع ّعل ّ ّ :الععزنج مالع

منافعامععا ،مامععافا إل ع ّ ّن ع

جلمیع

یمکععن اجلم ع بععنی ارنععاف ارامععا ّوة يف
زنرامعا نإ مل

ارلکی  ،فالقاعدة تقتامععي باعال إراراعا بغعری ا
مر ع ععدم
ی تفد الزنج من ح ّق نمل ی تمت مناما؛ أل ّ ار امور ع ام ّ
احلق من ح ّق ّم مل ی تفد.
ملکی ارناف اراما ّوة قواء اقتفاو ن ّ
لبنعاء العدار يف یعوم

صه اقتئجار األرری نف
نعلی بن عدم ّ
معنی م إجیار نف للکتاب مثال يف نفس ل إلیعوم؛ حیعث إنّع
ّ
األنل مامعا ّوا للم عتأرر
یمل ارنفعتنی نقد صعار ّ
حعق ار عتأرر ّ
 .1نقائل ال یع ّ / 116 :21بوا ،النکاح العبید ناإلماء  26 ،ح .1
 .2موقوع اإلمام ا وئي .111 :03
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األنل من ح ّق  ،فهیعث إ ّ لالقعتمتاع
الثای نلو مل ی تفد ار تأرر ّ
مراتب نللعزنج ا قعتامع معن الزنرع يف ّعل نقعت شعاء ،فکیعف
یصح هلا إرارة نف اما لعمل ،فالقاعدة تقتيض باال إراراعا بغعری
ّ
إ

زنراما.
نلکن اإلشکال ّّن  :عدم قیام ولیل صالح عل

ویا م ّ
عخرة

حق للزنج هبذا ارعن  ،بل الثابعت
لزنراما بتامم شؤنیا ،فلم یثبت ّ
رواز ا قتمتاع ننرو ،متکیناما للزنج نالتام ّیؤ لالقتمتاع يف ّل
نقت شاء الزنج ،وذا.
احلق قابلیت لّققاط نالنقل نا نتقعال،
مامافا إل ّ ّ من آثار ّ
حعق اقعتمتاع منامعا نوکعذا ععدم قابلیتع
ن ّثر إلقعقاط العزنج ّ
للنقل نا نتقعال ،فعلع وعذا ینابعق علع ارقعام ضعابا تعزاحم
احلقوا نعدم ملکی ارنعاف ارتامعاوة عي متلع

الزنرع إرعارة

نف اما نإ مل ی تفد الزنج مناما بام ّثبتناه من ّ ّن لعیس للعزنج ّ ثعر
من رواز ا قتمتاع نوو من مقول األحکعام احلقعوا ،فی عکل
احلکم بالباال عل نهعو اإلطعالا ،بعل احلکعم وعو الصعه معا مل
فتصح إراراا بدن إ ن حتّع
حلق الزنج نوعا نعاوة،
یکن منافیا ّ
ّ
فیام یاما ّو ا قتمتاع ما مل یر ّو العزنج ،فعام ُافیعد يف بععو احلعوا :
حلق الزنج فال متل
من ّ ّ التمکنی مت ّعلق ّ

متلیع

ضعدّ ه باإلرعارة
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نلععیس احلع ّعق موقوفععا علع اإلراوة ،بععل مالععق ّلععام ّراو اقععتوفاه،1
قررناه مامافا إل ّ ّ اراوة ا قتمتاع ّثر هلا يف حت ّقق
صدنش؛ را ّ

ّ
الکل صاررا نما یورب التعینی إنّام وعو حت ّقعق ا قعتمتاع صاررعا،
نم

لع

ی عکل احلکعم بک عف ععن ف عاو اإلرعارة ،بعل یبععد

بکویععا صععغری للم ععأل ال ععابق مععن إتععالف ا رنبععي للمنفع ع ،
ناحتاط بعو األععالم بعالرتا

 .وعذا ّلع فعیام لعو انعت إرعارة

الزنر بعد زناراما ،نّ ّما لو آررت نف اما لعمل قن قبل التزنیج
تزنرت فامل للعزنج ارنع منع نمثلع الکعالم يف نعذر الزنرع
ثم ّ
تزنرت فامل للزنج ّ
حل النذر إ قلنا
ثم ّ
صوم شامر قبل التزنیج ّ

باعتبار الررها يف تع ّلق النذر حنی العمل فیمکن القول بعانهالل
نذروا إ مل یرا الزنج بصوماما؛ لعدم الررها يف صوماما حعنی
العمل ،نلکن بالن ب إل اإلرارة الواقعع قبعل التعزنیج :مقتامع
حق ار تأرر قابقا ،فتا ّمل.
القاعدة عدم رواز منعاما؛ لثبوت ّ
نثانیعا :یبععد ّ یقعال يف بعا ،ارنعاف ارامعا ّوة بععدم التامعا ّو بععنی
احلق من ح ّق  ،بعل ارعان ععن
نفس احلقوا بام وي وي إ ا مل ی تفد ن ّ
ارععنی وعو
إرارة نف للعمل الثای فیام آرر نف لبنعاء العدار يف إلیعوم ّ
األنل
األنل مععن حق ع ّ ّ ،مععا لععو مل ی ععتفد ار ععتأرر ّ
اقععتفاوة ار ععتأرر ّ
 .1العرنة الوثق (اره ّ ) .10 :1
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باصتیاره نبقي البناء معاال نغری م تغل بع ؛ لععدم اقعتفاوة ار عتأرر
من فال مان من إرارة نف

يف وذا إلیوم للعمل اآلصر.

احلعق للعزنج ،تنعايف بعنی ح ّقع
التنزل نالقول بثبعوت ّ
نثالثا :بعد ّ
حق العزنج معن ّ
ارععنی عام وعو
نحق ار تأرر بناء عل و ّ
ّ
الکعل يف ّ
الظاور؛ أل ّن ع ّي ّ
ارععنی ع ینعايف غعریه يف مقعام اإلن عاء ن
الکل يف ّ
اراالب ع نإ ّنععام یصععری فععروا بععالته ّقق نالورععوو ا ععارري ،فععة ا حت ّقععق
ا قععتمتاع صاررععا یته ّقععق اإلرضععاع مععثال قامععرا يف زمععا حت ّقععق
ا قتامع حینئعذ إ

عا نرعو ،التمکعنی لالقعتمتاع مقتامعیا حلرمع
تقدر اررّة عل متلیکع نت علیم رشععا

اإلرضاع من حیث ارقدم ّی
ن یقدر ار تأرر عل ت ع ّلم ّیامعا لعذل  ،نقعد ح ّقعق يف األصعول
(يف م ععأل الامععدّ ) عععدم احلرم ع مععن رام ع ارقدم ّی ع ن مععن رام ع
التالزم (لعدم نرو ،اتّفاا ارتالزمعنی يف احلکعم معاوام منعاط احلکعم
غععری مورععوو يف ارععالزم اآلصععر ،نأل ّ م ععل ارقدم ّیع موقوفع علع
القول بورو ،ارقدم م ّّیا لی ت بوارام بورو ،مولوی) ،نمع
التنزل نالقول باحلرم رشعا فمثل وذا النامي یورب الف او.
ّ
مسأله  :11د ذکج ونالخت ًا أن کن ا من املن وج ااملسنفأوج یمانک منا
اتفختق إلیه لاإلوارب لناس العختد الک ن جیج تسایم أحدمها ان لفسنام
اآلخج اتسایم املناعة لفسنایم العنب اتسنایم انةونجب لإ ااضنها ان إذا
کاتا مناعة أیی ًا افسنایم العنب الفني تسنف

منهنا ان حینج عان
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ااحد منهحی انلفداک لالفسنایم الن تعنارسا أوربمهنا اتناکم الن کنان
أحدمها لاذنً ان اآلخج امل یمک وربه کان لألال اتاس إل أن یسام
اآلخج ه ا کانه إذا مل یشنرتط يف العختند تأوینق الفسنایم يف أحندمها اان
کان ه املفاع ه ا .اأما تسایم العمنق نإن کنان مثنق الصن ب االصن
ااتج االویارب اتح ها اإمتامه ختااه ن یسفحق امل وج املطالانة العنده
ن جی ز لامسفأوج املحیطانة ان أن یکن ن هنناک رشط أا عنا ب يف تختندیم
انةوجب یفاع اان

یسفحق حف لن مل یمکن لنه العمنق ان لعند أخن

انةوجب کحی يف اتج انوفیجاري إذا کان املن وج معان ًا اکن ا يف مثنق
لناک ودار اره أا حاجلئج يف اره أا تح ذلک إن إمتا العمنق تسنایم
ان حیفننا الن يش آخننج اأمنا يف مثننق الثن ذ الن ي أعطنناه لیخیطننه أا
الکفاذ ال ي یکفاه أا تح ذلک مما کان العمق يف يشک لید امل وج هنق
یکانني إمتامننه يف الفسننایم امج نج اإلمتننا یسننفحق املطالانة أان إن لعنند
تسایم م ر العمق ختاق أن یسام الث ذ مث ً نیسفحق مطالانة انةونجب
نن أ امها ابال؛ بن املسفأوج عایه تاس العمق ااملاجا

أته ند

حصق نالصاة اتا ثة يف الث ذ مث ً اهي املخیطیة حف یختال :إهننا يف
الث ذ اتسایمها لفسایمه اعا ما ذکجتا :ا تاف الث ذ ن مث ً ن لعند
متا اخلیاطة يف یند املن وج ل ضنحین یسنفحق ةاونجب العمنق لخ نه عان
الخت ل اآلخج ال تاف مع ضحیته أا أتااه اوج عایه یمفه منع النف
املخیطیة ن یمفه ااها اله انةوجب املسنحیب لخ نه عان الختن ل اآلخنج
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إت نه ن یسننفحق انةوننجب اعایننه یمفننه غ ن طننی

اأم نا احننفحیل عنند

اوفحختا ه انةوجب مع ضحیته الختیمة مع ال لف اعید اإن کان له اوه.
اک ن ا یفاننجب عا ن مننا ذکننج :أت نه ن جی ن ز حنناس العننب لعنند إمتننا
العمق إل أن یسف

انةوجب إهناییاده أماته؛ إذ لیسا هني ان الصناة

الفني یهننا من ر ًا لامعااضنة ان حاسنها ضننم لخ ننه عان الختن ل
اآلخج]1[ 1.

[ .]1ما ّفاوه يف صدر ار أل من نرو ،الت لیم نالت ع ّلم معن
اقتقر بناء العقالء ،نوذا تا ّم
الارفنی بمنزل الکربی الکل ّی نعلیاما
ّ
بمعن عدم رواز حبس ارال من ّحد ا ناراالبع بعام لع عنعده إ ّ
ّ ی ععرتط يف العقععد تأریععل الت ععلیم يف ّحععد ا ّن تکععو يف البععنی
عاوة متّبعع يف التقعدیم ّن التعأصری ،عام إ ا اقعتورر قریع ّن ّرضعا
بمدّ ة ع ععر قعنوات ،فعة ّ الععاوة راریع علع ععدم رعواز ماالبع
ارورر ا ُررة بمجرو إقباا الععنی ،نالتعأصری يف التأویع

یکعو

عل صالف القاعدة.
ن إشکال يف الررعوع إلع احلعا م عنعد التععاا معن الاعرفنی
تقاصعا ّن إععامل ا یعار
نرواز احلبس ألحعد ا مع امتنعاع اآلصعر ّ
بف خاما متناع من الت لیم ،وذا ّل بالن ب إل إرارة األعیا .
 .1العرنة الوثق .618 :2
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حح يف
نّ ّما الکالم يف إرارة األعامل نما یته ّقق بع الت علیم فیامعاّ :
ارجرو معن ون ّ یکعو
ارتن بالتفریق بنی اإلرارة الواقع عل العمل ّ
احلعج نالزیعارة نحکعم بععدم
بةزائ ء يف ا ارج الصالة نالصعیام ن ّ
اقتهقاا اراالب لألرری ا ّ بعد ت لمی العمل للم عتأرر نوعو فراغع
من ؛ لعدم تصور ء آصر قوی نفعس حت ّقعق العمعل يف ا عارج نبععده
تهق اراالب  ،نبنی اإلرارة عل مال ارتع ّلق يف ا ارج نوعو مورعوو
ی
ّ
عند ار تأرر ،ام لو اقتؤرر حلفر بئر يف واره نبناء ردار فیاما ،ففی ّیاما
تهق ا ّ بعد إمتام العمعل نالت علیم؛ لصعدا الفعرا ععن العمعل يف
ی
ّ
ا ارج.
نّ ّمععا الفععرا الثالععث ،نو عو مععا إ ا ععا ارتع ّلععق مورععووا عنععد
األرری مثل ا یاط للثوّ ،ن الکتاب  ،فامعل یته ّقعق الت علیم بةمتعام
العمل نالفرا عن نل حق اراالب نإ مل یر ّوه إل ار تأررّ ،ن ّ ّ
حق اراالب موقوف عل الر ّو إل ار تأرر نت لیم الععنی ارخیاع
ّ
األنل
ععوی ارعععاتن القعععول ّ
ّن الکتعععا ،ارکتوبععع ن ...قعععو  ،قع ّ
بدعوی ّ ّ :ار تأرر علی نفس العمل نارفرنا ّنّع قعد حصعل،
الصف احلاوث يف الثو ،مثال نوي ارخیایع حتع یقعالّ :إیعا يف
الثو ،نت لیماما بت لمی  ،بتوضیح ّ ّ :ار تأرر علی نفس العمل
ن الوصف احلاصل نارهدث بالعمل بمعن  ّ ّ :متع ّلق اإلرعارة
إنّام وو نفس ا یاط التي ائر األعامل تورد نتنعدم ن ارخیای
التي وي صف حاوث يف الثعو ،عي یکعو ت علیماما بت علیم  ،إ
ء.
فاقتهقاا ا ُررة یثبت بنفس ا یاط من ون تو ّقف عل
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نصالف اره ّقق النائیني يف التعلیق نقال« :بعل الثعای ،نضعابب لع
و عو ّ ّن ع لععو انععت مالی ع العمععل باعتبععار نفععس صععدنره مععن العامععل،
العباوات مثال نحفر البئر نبناء اجلدار نمحعل ارتعاع ننهعوه معن مکعا
ال آصعر ،فعالفرا ععن العمعل ت علیم  ،نإ عا األثعر ارتو ّلعد منع وعو
مناط مالیت ا یاطع نالقصعارة نالصعیاغ ننهعو لع  ،فعذل األثعر
یمل تبعا لتم ّل العمل نیتو ّقف ت لیم ما آرر نف ع لع علع ت علیم
بت لیم موروه عل األقوی ،فلو تلف قبل ل بعد الفعرا ععن العمعل
ار تأرر ل ع ا یاط مثال ع ا بالن ب إل متع ّلق اإلرعارة معن التلعف
یتخعری
قبل القبو ارورب نف عاصاما ،نلعو ّتلفع ارعورر ّن األرنبعي ّ
ارال يف ف ؛ اإلرارة ،فی توف قیم الثعو ،غعری صعیب عن ّتلفع ّن
إمامائاما فی توف قیمت صیاا نیدف إل العامعل ُارعرة ا یاطع نیثبعت
حق حبس العنی بعد إمتام العمل إل ّ ی تويف ُاررت ».
للعامل ّ

1

وععب عاع ع مععن الفقامععاء ال ععرائ  2نتبع ع «اجلععواور» 3ال ع
األنل ،نعن اره ّقق 4نال امید الثانینی القول الثای.
ّ
 .1العرنة الوثق (اره ّ ) .16 :1
 .2رشائ اإلقالم .162 :2
 .0رواور الکالم .202 :22
 .6رام ارقاصد .112 :2
 .1م ال األفامام .180 :1

5
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ـ وعو ّ ّ

األنل ع عام نقلنعا ععن ال عید ارعاتن
نالور للقول ّ
ار تأرر علی نفس العمعل بعارعن ارصعدري ع ّي الفععل الصعاور
عن الفاعل ع نارفرنا ّ ّن قد حصل نبهصعول یته ّقعق الت علیم،
نظری ا قتئجار عل الصالة ،مامافا إل ما یقال :من ّ ّ ید األرری
عل ارال ید ار تأرر؛ لکون مأ ننا عن  ،فکأ ّ العمل نق يف یعد
ارال .
نلک ّن الذي وو ّ
،ب نظعر الععرف نالعقعالء يف ّمثعال ارقعام وعو
نروو األثر .نّ ّما النظر إل العمل بعارعن ارصعدري نظعر طریقعي
موضوعي ،نار ّبب مقدنر بواقعا إجیعاو ال عبب ،ناره ّقعق يف
ّ ،ل ّ ّن نر لرصف األمر بار ّبب إلع ال عبب ن فایع القعدرة
علع ال عبب يف مقدنریع ار ع ّبب ،فا قعتئجار إنّعام تع ّلعق بورععوو

األثععر يف الثععو ،ارخیای ع القائم ع ب ع مععثال حععدنثا نوععو مقععدنر
بالواقا ن ّ
،ب النظر يف اإلرعارة ،فعال یکفعي إمتعام العمعل يف مثعل
ا یاط ننهووا ،وذا بناء عل القول بارغعایرة بعنی العمعل بعارعن
ارصدري ننروو األثر حدنثا.
ن ّ ّمععا بنععاء علعع القععول بعععدم ارغععایرة بععنی ارعنعع ارصععدري

ألیام فیام إ ا ا نروو
نحاصل ؛ إ قببی ن م ّببی يف ارقام؛ ّ
ّحد ا مغایرا لوروو اآلصرحقیق نلیس يف ارقعام مغعایرة حقیقع ؛
أل ّ اإلجیععاو نالورععوو متهععدا اتععا نصتلفععا با عتبععار ،نوععذا
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مر ّ ّ متع ّلق اإلرارة وو العمعل بمعنع اقعم ارصعدر
ناضح .نقد ّ
یعرب عن بوروو األثر حدنثا ،نمن ارعلوم ّ ّ نروو العمعل ععنی
ن ّ

إجیاوه اتا نالتفانت بنی العمل بعارعن ارصعدري نالعمعل بمعنع
اقم ارصدر إنّام وو با عتبار فکذل ّیاما ع ّي یته ّقعق الت علیم
إ بت لیم مورو العمل ع .
نم ع التنع ّعزل نالقععول بععأ ّ ار ععتأرر علی ع وععو العمععل بععارعن
ارصدري ن یکو الت لیم وو حقیق ارعامل فعال ّ
تعامعد
ّقعل معن ّ
ارتعععاملنی علیع يف ضععمن العقععد

ععائر ال ععرائب الامععمنی  ،نمععن

تعامد األرری يف ارقام عل ت لیم مورو العمل ّیامعا عنفس
ارعلوم ّ
العمل نعلی العرف نبناء العقالء نارتّب يف با ،ارعامالت وعو معا
حعق ماالبع ا ُرعرة للخ ّیعاط معا مل
اقتقر علی العرف ،فة ّن یری ّ
ّ

یدف مورو العمل ،بل وعو معذعن بتو ّقفع علع ت علیم الععنی التعي
ات ،وذا.
ّنرد فیاما ّثروا ا ّ

