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هسئلٔ دٗگشٕ وِ هشحَم ض٘خ

لجالً روش فشهَدُ ثَدًذ ٍ هب ّن فٖالجولِ ثِ آى اضبسُ وشدٗن ٍ ثشسسٖ

ث٘طتش آى سا هَوَل ثِ ثؼذ اص ث٘بى و٘ف٘ت تمس٘ػ ثوي وشدٗن ،آى است وِ ض٘خ

فشهَدًذ :دس ولوبت

ثؼعٖ اص أػالم ،حىن ثِ صحّت ث٘غ ًسجت ثِ هج٘غِ ثبٗغ دس صَست ردّ مالک ،همّ٘ذ ثِ جبٖٗ است وِ اص ػذم
اجبصٓ هبله ،مانعی شرعی هبًٌذ غشس ٍ ضجِ آى ٗب سثب هتَلذ ًطَد.
ثشخٖ اص جولِ س٘ذ ٗضدٕ ٍ 2س٘ذ خَٖٗ
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گفتِاًذ حتّٖ دس صَست اجبصٓ هبله ّن ػمذ صح٘ح

 .1کتاب الوکاسة ،ج ،3ظ:515

الشد همّ٘ذٓ فٖ تؼؽ الکلوات توا إرا لن ٗتَلّذ هي ػذم اإلجاصٓ هاًغ ضشػٖ ،کلزضٍم ستزا ٍ ،ت٘زغ ٍتزك هزي دٍى
ثن ّ
غحٔ الث٘غ ف٘وا ٗولکِ هغ ّ
إى ّ
ّ

ؾو٘ؤ ٍ ،س٘جٖء الکالم فٖ هحلّْا.

 .2حاض٘ٔ الوکاسة (لل٘ضدٕ) ،ج ،1ظ:188

غحٔ ت٘ؼِ تال ؾو٘ؤ ٍ فٖ ّزا أٗؿا
ٍ ّأها الثاًٖ فکوا إرا کاًت الؿو٘ؤ فٖ ت٘غ الؼثذ اٙتك للغ٘ش فإًِّ ٗثطل الث٘غ تالٌسثٔ إلِ٘ أٗؿا ألًِّ ٗلضم هٌِ ّ

تالػحٔ لوا أضشًا إلِ٘ هي کَى الثطالى فزٖ
ٗوکي الفشق ت٘ي ها لَ کاًت هال الغ٘ش ٍ لن ٗجض ٍ ت٘ي ها لَ تلفت لثل المثؽ فإًِّ ٗوکي فٖ الثاًٖ الحکن
ّ
األٍل ٍ المذس الوسلّن هي تطالى ت٘غ اٙتك تال ؾو٘ؤ ها إرا کاى کزلك ح٘ي الث٘زغ
التلف لثل المثؽ هي ح٘ي التلف ال أى ٗکَى کاضفا ػي الثطالى هي ّ

ٍ ٗأتٖ الکالم فِ٘ فٖ هحلِّ.

 .3هػثاح الفمأّ (الوکاسة) ،ج ،4ظ:394

ٍ لٌا فٖ رلك کالم حاغلٔ اًّك ػشفت اى اتحاد الث٘غ تحسة الػَسٓ ٍ اإلًطاء ال ٗؿش ٗتؼذدُ ٍالؼا ٍ ػلِ٘ اى ت٘غ دٌٗاس غ٘شُ هغ دسّزن ًفسزِ ال
ّ
ٗخشج الوؼاهلٔ ػي الشتَٗٔ ػلى تمذٗش اإلهؿاء أٗؿا کوا ّاى ؾن ػثذ غ٘شُ تؼثذ ًفسِ اٙتك ال ٗخشج ت٘غ الؼثذ اٙتك ػي کًَزِ ت٘زغ ٍتزك تزال ؾزو٘ؤ
لفشؼ تؼذد الث٘غ هغ االًحالل ارى ف٘کَى الث٘غ ستَّٗا هي األٍل ٍ ت٘غ ٍتك هي األٍل ًؼن ثثت جَاصّوا ف٘وا إرا تاع ػثذ ًفسِ هغ ػثذُ اٙتك فإًِ ثثزت

تٌع خاظ ٍ اال فومتؿى الماػذٓ کاى ػذم جَاصُ للغشس ٍ هي ٌّا ال ٗػح اجاسٓ اٙتك هغ الؿو٘ؤ کوا تمذم ٍ کزلك ثثت ضشػا جزَاص
جَاصُ ضشػا ّ
1

ً٘ست؛ صٗشا ثؼذ اص تمس٘ػ ثوي ،همذاسٕ اص ثوي دس همبثل هج٘غ ثبٗغ لشاس هٖگ٘شد ٍ دٍثبسُ ّوبى هحزٍس غشس
ٗب سثب الصم هٖآٗذ ،لزا حتّٖ دس صَست اجبصُ ّن ػمذ صح٘ح ًوٖضَد .ثشخٖ دٗگش دل٘مبً دس همبثل لشاس
گشفتِ ٍ گفتِاًذ حتٖ اگش حىن ثِ صحت ث٘غ هٌجش ثِ غشس ٍ ضجِ غشس ٗب سثب ضَد ،ثبص ّن هبًؼٖ ًذاسد؛
چشاوِ دس حبقّ اًطبء ػمذ ،غشس ٗب سثبٕ هحشّم ٍجَد ًذاسد ثلىِ غشس ٗب سثب دس اٌٗجب ،اهشٕ ؼبسٕ ٍ ػبسظٖ
ّستٌذ .هحمك اٗشٍاًٖ ٍ حعشت اهبم

اص اٗي ًظشِٗ تجؼ٘ت وشدُ ٍ فشهَدُاًذ :اٗي غشس ٍ ضجِ غشس ٗب

سثبٕ ػبسظٖ وِ پذٗذ هٖآٗذ ،هَجت ثؽالى ث٘غ ً٘ست.
پس هؼلَم هٖضَد اٗي هسئلِ هَسد اختالف جذّٕ است ٍ دس اؼشاف احتوبالت سِگبًٔ هسئلِ ،اػالم ٍ
هحممٌٖ٘ لشاس گشفتِ اًذ .هؼوَالً ّن فمْبء هحزٍس لضٍم سثب ٍ هحبرٗش دٗگش هبًٌذ لضٍم غشس سا ٗىجب ثحث
وشدُاًذ ،اهّب حعشت اهبم

ثِ صَست جذاگبًِ ثحث وشدُاًذ ٍ وبىّ دس ًظش اٗطبى چٌ٘ي ثَدُ وِ هوىي

است ث٘ي اٗي دٍ هحزٍس تفى٘ه لبئل ضَٗن .هشحَم اهبم

دس اٌٗجب ثِ هٌبسجت ،ثحث حَِ٘ل تخلّص اص سثب ـ

اػن اص سثبٕ لشظٖ ٗب هؼبهلٖ ـ سا هؽشح وشدُاًذ ٍ دس تحشٗش ٍ ثؼط جبّبٕ دٗگش تزوش دادُاًذ وِ دس هَسد
ح٘ل تخلّص اص سثب ،تجذٗذ ًظش وشدُ ٍ ّ٘چ وذام اص اٗي ح٘ل سا ًپزٗشفتِاًذ 4.هب ّن اى ضبء اهلل اٗي دٍ
هحزٍس سا جذاگبًِ روش خَاّ٘ن وشد ٍ ثؼذ اص هسئلٔ «ث٘غ ػجذ آثك ّوشاُ ثب ظو٘وِ» ،هتؼشض ثحث ح٘ل
تخلّص اص سثب خَاّ٘ن ضذ.
ّوبىؼَس وِ گفت٘ن ،هشحَم ض٘خ

دٍ هبًغ ضشػٖ سا روش فشهَدًذ؛ ٗىٖ لزوم غرر ٍ ضجِ آى ٍ دٗگشٕ

لزوم ربا .ثشإ هحزٍس سثب چٌ٘ي هثبل صدٗن وِ دس هى٘ل ٍ هَصٍىً ،وٖتَاى دٍ ّنجٌس سا ثب تفبظل
فشٍخت ،هبًٌذ اٌٗىِ ٗه و٘لَ ٍ صذ گشم ضىش سا دس همبثل ٗه و٘لَ لٌذ ثفشٍضٌذ ،اهب اگش چ٘ضٕ سا ثِ
فاى جَاص رلك ثثت تذل٘ل خاظ ٍ اها لَ تاع هال غ٘شُ کززلك
ت٘غ هجوَع الذسّن ٍ الذٌٗاس الزٗي لٌفسِ توجوَع الذسّن ٍ الذٌٗاس الزٗي أکثش هي هالِ ّ
فال هخشج لزلك ػي هحزٍس الشتا لکًَِ هٌحال هثل الؼام االستغشالٖ الى االفشاد الؼذٗذٓ ٍ اى کاى تٌْ٘وا فشق هي جْٔ ٗأتٖ فٖ الجْٔ الثاً٘ٔ.

ٍ تالجولٔ تؼذ ها لن ٗکي هجوَع الذسّن ٍ الذٌٗاس أٍ الؼثذٗي لٌفس الثائغ ف٘کَى الث٘غ هٌحال الى ت٘ؼ٘ي ف٘تشتة لکل هٌْوا حکن ًفسِ ف٘کَى الث٘غ

ٍ لَ هغ إهؿاء الطشف األخش فٖ هال ًفسِ ستَٗا هي األٍل ٍ کزلك فٖ ت٘غ الؼثذ اٙتك ف٘کَى تاطل هي األٍل للجْالٔ فشاجغ الى تمشٗش ه٘شصا.
 .4تحشٗش الَس٘لٔ ،ج ،1ظ:538

هسألٔ :7

جذدت الٌظش فٖ الوسألٔ فَجذت أى التخلع هي الشتا غ٘ش جائض تَجِ هزي الَجزٍَُ ،
رکشٍا للتخلع هي الشتا ٍجَّا هزکَسٓ فٖ الکتة ٍ ،لذ ّ

هي هي الحٌطٔ الوسإٍ فٖ الم٘ؤ لوٌّ٘ي هي الطؼ٘ش أٍ الحٌطٔ الشدٗٔ ،فلَ أسٗذ التخلع هزي هثاٗؼزٔ
الجائض َّ التخلع هي الوواثلٔ هغ التفاؾل ،کث٘غ ّ

ٗؿن إلى الٌالع ضٖء فشاسا هي الحشام إلى الحالل ٍ ،ل٘س ّزا تخلػا هي الشتا حم٘مٔ ٍ ،أها التخلع هٌِ فغ٘ش جزائض تَجزِ هزي
الوواثل٘ي تالتفاؾل ّ

ٍجَُ الح٘ل.
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هج٘ؼٖ وِ ٍصى ٗب و٘لص ووتش است ظو٘وِ وٌٌذ هبًؼٖ ًذاسد؛ هثالً ٗه و٘لَ لٌذ ٍ ٗه خَدوبس سا دس همبثل
ٗه و٘لَ ٍ صذ گشم ضىش ثفشٍضٌذ .حبل اگش هٌىطف ضَد خَدوبس هبل دٗگشٕ است ٍ هبله اجبصُ ًىٌذ،
سٍضي است وِ ث٘غ ًسجت ثِ خَدوبس ثبؼل است ٍ اگش ثوي سا تمس٘ػ وشدًذ ٍ فشظبً پٌجبُ گشم ضىش دس
همبثل خَدوبس ثَد ،دس اٗي صَست حىن ثِ صحّت ث٘غ ًسجت ثِ همذاس هب َٗوله (هله ثبٗغ) هستلضم
سثبست؛ چشاوِ ٗه و٘لَ ٍ پٌجبُ گشم ضىش دس همبثل ٗه و٘لَ لٌذ ٍالغ ضذُ است.
مثال دیگر اٌٗىِ ث٘غ عبدِ آبق ،ثِ جْت غشس ٗب تؼجذاً ،صح٘ح ً٘ست ٍلٖ سٍاٗبت ث٘بى هٖوٌذ ثب ظو٘ؤ
ضٖء دٗگش ،ث٘غ ػجذ آثك صح٘ح هٖضَد .حبل اگش ثبٗغ هثالً ػجذ آثك ٍ فالى وتبة سا ثِ  500دسّن ثفشٍضذ
اهب ثؼذاً هٌىطف ضَد وتبة هله دٗگشٕ ثَدُ ٍ هبلىص اجبصُ ًىٌذ ،دس اٗي صَست ًوٖتَاى هلتضم ثِ
صحت ث٘غ ًسجت ثِ هله ثبٗغ ضذ؛ چشاوِ ػجذ آثك ثِ تٌْبٖٗ فشٍش هٖسٍد ،دس حبلٖ وِ فشض آى است وِ
ث٘غ ػجذ آثك ثذٍى ظو٘وِ ثبؼل است.
هشحَم ض٘خ

ثشإ هحزٍس لزوم غرر و شبه آن ،فمػ ثِ ث٘غ عبد آبق هثبل صدُاًذ ،اهّب ثبٗذ تَجِ داضت

اٗي هسئلِ هختص ثِ ث٘غ ػجذ آثك ً٘ست ثلىِ هثبلّبٕ هتؼذدٕ داسد اص جولِ:
بیع ثمره لجل اص ثذٍ صالح ٍ حتّٖ لجل اص ظَْس ،وِ سٍاٗبت ث٘بى هٖوٌذ اگش ّوشاُ ثب ظو٘وِإ ثبضذ
هبًؼٖ ًذاسد ـ ػلٖ حست اختالف دس لجل اص ظَْس ٗب لجل اص ثذٍ صالح ـ ٍلٖ ثذٍى ظو٘وِ ثبؼل هٖثبضذ.
حبل اگش ثبٗغ اٗي ثوشُ سا ثب ظو٘ؤ ثِ هله دٗگشٕ ثفشٍضذ ،توبم اٗي هجبحث هؽشح هٖضَد وِ اگش هبله
دٗگش اجبصُ ثذّذ چِ حىوٖ داسد ٍ اگش اجبصُ ًذّذ چِ حىوٖ داسد ،آٗب ث٘غ والً صح٘ح است ٍ ٗب والً
ثبؼل هٖثبضذ ٍ ٗب اٌٗىِ ثبٗذ لبئل ثِ تفص٘ل ضذ.
نظیر دیگر اٗي هسئلِ ،ث٘غ حول داثِ ـ هبًٌذ حول گَسفٌذ ـ است وِ ًوٖداً٘ن اٗي حول چِ اًذاصُ
است ٍ آٗب سبلن است ٗب ًِ ،چٌ٘ي ث٘ؼٖ دس ّوِ جب ٗب الالل دس ثؼط هَاسد صح٘ح ً٘ستٍ ،لٖ ًصّ ٍجَد
داسد وِ اگش اٗي حول سا ثِ پطنّبٕ گَسفٌذ ٗب ثِ چ٘ض دٗگشٕ ظو٘وِ وٌٌذ ،ث٘غ صح٘ح است 5.دس اٌٗجب ّن
اگش ثبٗغ هله دٗگشٕ سا ظو٘وِ وٌذ ،ثبص اٗي هجبحث هؽشح هٖضَد.
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نظیر اٗي هسئلِ ٍ لشٗت الوالن ثب آى ،هسئلِإ است وِ اگش وسٖ دٍ هج٘ؼٖ سا ثب ّن ثفشٍضذ ٍ ٗىٖ اص
آى دٍ هج٘غ لجل اص لجط تلف ضَد ـ وِ ث٘غ ًسجت ثِ آى هج٘غ ثبؼل هٖثبضذ؛ صٗشا «کل هبیع تلف قبل قبضِ
فَْ هي هال بایعِ» ـ ٍ صحّت ث٘غ ًسجت ثِ هج٘غ دٗگش هستلضم غشس ٍ ضجِ آى ٗب هستلضم سثب ثبضذ ،ثبص اٗي
هسئلِ هؽشح هٖضَد وِ ث٘غ چِ حىوٖ داسد.
ثٌبثشاٗي هحزٍس لضٍم غشس ٍ ضجِ آى ،هٌحصش دس هثبل ث٘غ ػجذ آثك ً٘ست ٍ ًظبٗش هتؼذدٕ داسد .ثِ ّش
حبل ثؼط سٍاٗبت داللت ثش اٗي هؽلت داسد وِ ث٘غ ػجذ آثك ثِ تٌْبٖٗ صح٘ح ً٘ست ٍ دس ثؼط اٗي
سٍاٗبت تصشٗح ضذُ ث٘غ ػجذ آثك ّوشاُ ثب ظو٘ؤ ض٘ئٖ هبًؼٖ ًذاسد ،اص جولِ صح٘حٔ سفبػٔ ثي هَسٖ وِ
صبحت ٍسبئل

آى سا دس ثبة  11اص اثَاة ػمذ الج٘غ ٍ ضشٍؼِ ،تحت ػٌَاى «باب عدم جَاش بیع اآلبق

هٌفسداً ٍ جَاش بیعِ هٌضواً إلی هعلَم» روش وشدُ است.
روایات دالّ بر عدم جواز بیع عبد آبق هنفرداً و جواز بیع آى هوراه با ضویوه
 .1صحیحه رفاعة بن موسی النخّ اس:

هُحَوَّدُ بِيُ یَعِقَُبَ عَيْ هُحَوَّدِ بِيِ یَحِیَى عَيْ أَحِوَدَ بِيِ هُحَوَّدٍ عَيِ ابِيِ هَحِبَُبٍ عَنيْ زِفَاعَن َ الٌَّاَّنا ِ
قُلْتُ لَُِ :أَ یَصِلُحُ لِی أَىْ أَشْتَسِيَ هِيَ الْقََِمِ الْجَازِیَ َ الْآبِقَ َ ٍَ أُعِطِنیَُْنُ

قَالَ :سَؤَلْتُ أَبَا الْحَسَيِ هَُسَى

الثَّوَيَ ٍَ أَطْلُبََْا أًََا؟ قَالَ :لَا یَصِلُحُ شِسَاإَُّا إِلَّا أَىْ تَشْتَسِيَ هٌُِْْنِ هَعََْا ثََِباً أٍَِ هَتَاعاً فَتَقَُلَ لَُْننِ أَشْنتَسِي
هٌِْكُنِ جَازِیَتَكُنِ فُلَاًَ َ ٍَ َّرَا الْوَتَاعَ بِكَرَا ٍَ کَرَا دِزَِّواً فَإِىَّ ذَلِكَ جَائِصٌ.
هُحَوَّدُ بِيُ الْحَسَيِ بِإِسٌَِادُِِ عَيْ أَحِوَدَ بِيِ هُحَوَّدٍ هِثْلَِ.
اٗي سٍاٗت اص لحبؾ سٌذ توبم است.
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 .7سفاػٔ تي هَسىًّ ،خاس (تشدُ فشٍش) تَدُ است ٍ تِ التؿا :ضغلص ،تس٘اس :اص سٍاٗاتى کِ دس هَسد ت٘غ ػثزذ ٍ ح٘زَاى اسزت ،اص طشٗزك

اٗطاى ًمل ضذُ است.

 سجال الٌجاضٖ  -فْشست أسواء هػٌفٖ الط٘ؼٔ ،ظ:166

سفاػٔ تي هَسى األسذٕ الٌخاس سٍى ػي أتٖ ػثذ َ ّالل ٍ أتٖ الحسي ػلْ٘وا السالم ،کاى ثمٔ فٖ حذٗثِ هسکًَا إلى سٍاٗتزِ ،ال ٗؼتزشؼ ػل٘زِ

تطٖء هي الغوض ،حسي الطشٗمٔ .لِ کتاب هثَب فٖ الفشائؽ .أخثشًا الحس٘ي تي ػث٘ذ َ ّالل لال :حذثٌا أحوذ تي جؼفش لال :حذثٌا حو٘ذ تي صٗزاد لزال:
حذثٌا أحوذ تي الحسي الثػشٕ لال :حذثٌا أتَ ضؼ٘ة غالح تي خالذ الوحاهلٖ ػٌِ تکتاتِ.
 الفْشست (للط٘خ الطَسٖ) ،ظ:71
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سؤال کزدم ي خذمت ایشان چىینه عیز

الىخاس میگًیذ اس امام کاظم
رفاعة به مًسی ّ

کیزدم:

آیا جایش است بزای مه کٍ جاریٍ آبقٍ را اس قًمی بخزم ي ثمه را بٍ آوُا بذَم ي خًدم دوبال جاریٍ بزيم؟
حضزت فزمًدوذ :خزیذ جاریٍ آبقٍ صحنح ونست مگز ایىکٍ اس آن قًم َمزاٌ با آن جاریٍ ،لباس یا متاعی
را بخزی ي ایه چىنه بگًیی« :اس شما فالن جاریٍ را ي ایه متاع را بکذا ي کذا درَم میخزم»َ ،ماویا اییه
بنع جایش است.
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اٗي سٍاٗت هجبسوِّ ،ن دالّ ثش ػذم جَاص ث٘غ ػجذ آثك هستمالً ٍ ّن دالّ ثش جَاص ث٘غ آى ّوشاُ ثب ظو٘وِ
است .اهّب هْن اٗي هؽلت است وِ اگش جبسٗٔ آثمِ سا ّوشاُ ثب ظو٘وِإ فشٍختٌذ ٍ ثؼذاً هؼلَم ضذ آى
ظو٘وِ هله دٗگشٕ ثَدُ است ،آٗب حىن سٍاٗت ثِ جَاص ث٘غ ،اؼاللٖ داسد وِ ضبهل اٗي صَست ّن ضَد ٗب
خ٘ش؛ چِ هبله دٗگش ،ث٘غ فعَلٖ سا اجبصُ ثذّذ ٍ چِ سدّ ثىٌذ .ثِ تؼج٘ش دٗگش اٌٗىِ حعشت فشهَدًذ ث٘غ
جبسٗٔ آثمِ ثب ظو٘وِ صح٘ح است ،آٗب اؼالق والهطبى ضبهل جبٖٗ هٖضَد وِ ظو٘وِ ،هله دٗگشٕ ثبضذ؛
چِ صَستٖ وِ هبله دٗگش اص لجل إرى دادُ ثبضذ ،چِ صَستٖ وِ ثؼذاً اجبصُ وٌذ ٍ چِ صَستٖ وِ اجبصُ
ًىٌذ؛ هثالً ػجذ آثمٖ سا ّوشاُ ثب فالى هتبع ثِ  500دسّن ثفشٍضٌذ ٍ ثؼذاً هٌىطف ضَد هتبع ثشإ دٗگشٕ
است ،دس اٗي صَست چِ هبله دٗگش اجبصُ وٌذ ٍ چِ اجبصُ ًىٌذ ،ثخطٖ اص ثوي ـ ًْبٗتبً ثؼذ اص تمسػ ـ دس
همبثل ػجذ آثك لشاس هٖگ٘شد .دس اٌٗجب ثبٗذ ثشسسٖ وٌ٘ن ادلِ ثب وذام احتوبل سبصگبس است ،آٗب ػمذ هؽلمبً
صح٘ح است؛ چِ هبله دٗگش اجبصُ وٌذ ٍ چِ سدّ وٌذٗ ،ب اٌٗىِ هؽلمبً ثبؼل هٖثبضذ ٍ ٗب اٌٗىِ ثبٗذ لبئل ثِ
تفص٘ل ضذ ٍ گفت دس صَست اجبصٓ هبلهِ دٗگش ،ػمذ صح٘ح است ٍ دس صَست ػذم اجبصُ ثبؼل هٖثبضذ.

سفاػٔ تي هَسى الٌخاس ،ثمٔ لِ کتاب ،أخثشًا تِ اتي أتٖ ج٘ذ ػي هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ ػي هحوذ تي الحسي الػفاس ٍ سزؼذ تزي ػثزذ َ ّالل
ػي ٗؼمَب تي ٗضٗذ ٍ هحوذ تي الحس٘ي ػي هحوذ تي أتٖ ػو٘ش ٍ غفَاى تي ٗح٘ى ػٌِ ٍ ،سٍاُ أحوذ تي هحوذ تي ػ٘سى ػي أحوذ تي هحوزذ تزي
أتٖ ًػش ػي اتي فؿال ػٌِ.

 .8اٗي سٍاٗت هىتَاًذ لشٌٗ ِٔ تش اٗي هطلة تاضذ کِ ت٘غ ػثذ ٍتك ّوشاُ تا ؾو٘وِ دس جاٗى غح٘ح است کِ احتوال اٌٗکِ هطتش :تتَاًزذ ػثزذ سا

پ٘ذا کٌذ ٍ ٗا خَد ػثذ تشگشددٍ ،جَد داضتِ تاضذ .اها اگش دس جاٗى لطغ داضتِ تاض٘ن ػثذ پ٘ذا ًوىضَد ز کِ اٗي هَاسد ًادس است ز تؼ٘ذ اسزت رٗزل
سٍاٗت کِ هىفشهاٗذ ت٘ؼص تا ؾو٘وِ غح٘ح است ،ضاهل ٍى ضَد.

لاػذُ ً٘ض ّو٘ي هطلة سا التؿاء داسد؛ چَى ػثذ :کِ لطغ داسٗن پ٘ذا ًوىضَد ،تالف هحسَب ضذُ ٍ ًوىتَاى چ٘ض :دس هماتل ٍى گشفت .هگش

اٌٗکِ کسى ادػا کٌذ تٌاتش تؼؽ سٍاٗات ،ػتك ػثذ ٍتمى کِ دستشسى تِ ٍى ٍجَد ًذاسد ،تِ ػٌَاى کفاسُ جاٗض است کِ دس اٗي غزَست اٗزي سٍاٗزت

ًوىتَاًذ لشٌٗ ِٔ تش هطلة هزکَس تاضذ .اها اگش سٍاٗتى تاضذ کِ حؿشت هطلما تفشهاٌٗذ ت٘غ ػثذ ٍتك تا ؾو٘وِ جاٗض است ٍ ٗا اٌٗکِ سٍاٗتى تاضزذ کزِ
اطالق ٍى ضاهل ت٘غ ػثذ ٍتمى ضَد کِ ػلن تِ ػذم دستشسى تِ ٍى داسٗن ،دس اٗي غَست ت٘غ ػثذ ٍتك هطلما جاٗض است ،حتّى دس غزَست ػلزن تزِ

ػذم دستشسى تِ ٍى.
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کالم حضرت اهام

حعشت اهبم
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در صحّت بیع نسبت به هلک بایع هطلقاً

دس اٗي هجحث هٖفشهبٌٗذ :ػجبست «إِلَّا أَىْ تَشْتَسِيَ هٌُِْْنِ هَعََْا ثََِباً أٍَِ هَتَاعاً» اؼالق داسد ٍ

ّن ضبهل صَستٖ هٖ ضَد وِ هج٘غ ٍ آًچِ وِ ثِ آى ظو٘وِ ضذُ ثشإ ٗه هبله ثبضذ ٍ ّن صَستٖ وِ
ظو٘وِ ثشإ هبله دٗگشٕ ثبضذ؛ هثالً اگش وسٖ اص جبًت ضخصٖ هأرٍى ثبضذ وِ ثَة اٍ سا ثفشٍضذ ٍ ثبٗغ،
ػجذ آثك خَد سا ثِ ظو٘ؤ آى ثَة ثِ هطتشٕ ثفشٍضذ ،اؼالق سٍاٗت ضبهل آى هٖضَد.
سپس هشحَم اهبم

ٗه گبم فشاتش سفتِ ٍ هٖفشهبٌٗذ :حتّٖ اگش ثبٗغ إرى ٗب ٍوبلتٖ اص جبًت هبله

ًذاضتِ ثبضذ ٍ آى هتبع ٗب ثَة سا فعَلتبً ظو٘وِ وٌذ ،ثبص ّن اؼالق سٍاٗت ضبهل آى هٖضَد؛ صٗشا دس اٗي
صَست صح٘ح است وِ گفتِ ضَد ثبٗغ ٍ هطتشٕ ،ثِ لَل حعشت وِ فشهَدًذ «إِلَّا أَىْ تَشْتَسِيَ هٌُِْْنِ هَعََْا
ثََِباً أٍَِ هَتَاعاً» ػول وشدُ ٍ جبسٗٔ آثمِ ٍ ثَة سا ثب ّن هؼبهلِ وشدُاًذ ٍ ث٘ص اص اٗي ّن دس صحّت ث٘غِ ػجذ
 .9کتاب الث٘غ (لإلهام الخوٌٖ٘) ،ج ،2ظ:558

حکن ت٘غ الؼثذ اٙتك هغ الؿو٘ؤ

ػلى فشؼ إجاصٓ الغ٘ش؟ ٍجَُ ٍ .تحم٘ك أغل غ ّحٔ ت٘زغ
ٗػح کزلك ،أٍ ّ
ٗػح هطلما ،أٍ ال ّ
ٍ ّأها ت٘غ الؼثذ اٙتك هغ ؾو٘ؤ هي الغ٘ش ،فْل ّ
ٗػح َ

إلى هحلِّ.
غحتِّ ٍ ،
اٙتك ٍ ،ال ّ
غحتِ هغ ؾو٘ؤ ،هَکَل َ

غحٔ ػتمِ حتّى فٖ الکفّاسات ال تحتاج إلى
ٍ الظاّش ّ
الػحٔ هغ الؿو٘ؤ أهش تؼثّذّٕ ٍ ،إال فلَ فشؼ ػذم الغشس فٖ ت٘غ اٙتك کوا ال ٗثؼذ تؼذ ّ
أى ّ

هؼتذ تْا.
الؿو٘ؤ ٍ ،لَ فشؼ تحمّك الغشس ال ٗذفغ تالؿو٘ؤ ٍ ،ال سّ٘وا إرا کاًت غ٘ش ّ

أى الؿو٘ؤ تخشجِ ػي الغشس ،غ٘ش ظاّش.
(لذس
فوا ػي السّ٘ذ
الؼاهٔ :هي ّ
الوشتؿى ّ
َ
سشُ) فٖ سد ّ
ّ
السزالم) ،للزت لزِ :أ ٗػزلح لزٖ أى
فال ّتذ هي هالحظٔ ها ٍسد فِ٘ ،ففٖ غح٘حٔ سفاػٔ تي هَسى ّ
الٌخاس لال :سألت أتا الحسي هَسى (ػل٘زِ ّ

أضتشٕ هي المَم الجاسٗٔ اٙتمٔ ٍ ،أػطْ٘ن الثوي ٍ أطلثْا أًا؟ لال ال ٗػلح ضشاؤّا ّإال أى تطتشٕ هٌْن هؼْا ثَتا أٍ هتاػا ،فتمَل لْن :أضزتشٕ هزٌکن

فإى رلك جائض.
جاسٗتکن فالًٔ ٍ ّزا الوتاع تکزا ٍ کزا دسّواّ ،

أى طلثْا لشجاء الَغَل إلْ٘اٗ ٍ ،طکل إطاللِ لػَسٓ الؼلن تؼذم الَغَل.
ٍ الظاّش ّ

فؿوِ
السالم) «أى تطتشٕ هؼْا ثَتا أٍ هتاػا» لوا ال ٗکَى هلکا للثائغ ،فلَ کاى الثائغ هجاصا فٖ ت٘غ ثَبّ ،
ٍ ک٘ف کاى :ال ٗثؼذ ضوَل لَلِ (ػلِ٘ ّ

غح أى ٗمال« :تاع جاسٗتِ هغ ثَب».
فٖ الث٘غ إلى اٙتمّٔ ،

السالم)».
ٍ کزا لَ
َ
اضتشى جاسٗتِ هغ هتاع للغ٘شّ ،
غح أى ٗمال« :ػول تمَل أتٖ الحسي (ػلِ٘ ّ

ؾن إلى اٙتمٔ هتاػا هي غ٘ش إرى غاحثِ ٍ تاػْوا ٍ اضتشاّوا ،ػول تمَلزِ
فإى ت٘غ
تل ال ٗثؼذ ضوَلِ
للفؿَلٖ؛ ّ
الفؿَلٖ ٍ ضشاءُ ت٘غ حم٘مٔ ،فلَ ّ
ّ
ّ
السالم) ٍ ،اإلجاصٓ ٍ ػذهْا خاسجتاى ػي هاّّ٘ٔ الث٘غ ٍ الطشاء.
(ػلِ٘ ّ
هذػْ٘ا.
ٍ
ػلى ّ
َ
إلى کَى الوتاع لوالك الشل٘ك ،أٍ االًػشاف إلى الث٘غ الٌالل ،ػْذتْا َ
دػَى :االًػشاف َ

السالم) «فتمَل لْن :أضتشٕ هٌکن جاسٗتکن فالًٔ ٍ ّزا الوتاع» هي غ٘ش رکش ؾو٘ش الخطاب فِ٘ ،هغ رکزشُ فزٖ
تل ٗوکي أى ٗمالّ :
إى لَلِ (ػلِ٘ ّ

الجاسٗٔ؛ ألجل ػذم لضٍم کَى الوتاع لْن.

ػوا َّ ػل٘زِ تاإلجزاصٓ ٍ ػزذهْا ،فزذلّت
ٍ تالجولٔ :االضتشاء هٌْن غادق فٖ هَسد الَکالٔ ٍ ،الفؿَلّ٘ٔ حال إجشاء غ٘غٔ الث٘غ ٍ ،ال ٗؼمل تغّ٘شُ ّ

تمذم.
سد
الفؿَلٖ ٍ ،ال سّ٘وا هغ کَى األهش تالؿو٘ؤ حکوا تؼثّذٗا کوا ّ
الػحٔ حتّى هغ ّ
الشٍاٗٔ ػلى ّ
ّ
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آثك ضشغ ً٘ست؛ صٗشا آًچِ دس اخت٘بس هتجبٗؼ٘ي است ،اًطبء ث٘غ است ٍلٖ تشت٘ت اثش ثش ػمذ ،هشثَغ ثِ ػمالء
ٍ ضشع است ٍ اٗي سٍاٗت ث٘ص اص اٗي ث٘بى ًوٖوٌذ وِ آًچِ دس اخت٘بس خَدت است ثبٗذ ؼَسٕ ثبضذ وِ
هجوَع ػجذ آثك ٍ ظو٘وِ ،دس همبثل ثوي لشاس گ٘شدٗ ،ب ثِ تؼج٘ش هحمك اٗشٍاًٖ 10دس هشحلٔ جؼل ٍ اًطبء
ثبٗذ دس همبثل ّن لشاس گ٘شًذ ٍ اٗي همذاس ّن ٍالغ ضذُ ٍ ثبٗغ اًطبء وشدُ ٍ هطتشٕ ّن ثِ ّوبى ًحَ لجَل
وشدُ است 11.ثلِ ،ثؼذاً وِ هؼلَم هٖضَد ثخطٖ اص اٗي ث٘غ تَسػ ضبسع اهعبء ًطذُ ـ ٗؼٌٖ ظو٘وِإ وِ
هله دٗگشٕ است ـ ٍ ثخطٖ وِ دس همبثل هله خَد ثبٗغ است اهعبء ضذُ است ،اٗي تمس٘ػ دٗگش خبسج
اص ػمذ ٍ اًطبء هتجبٗؼ٘ي است.
ٍ اٌٗىِ گفتِ ضَد سٍاٗت اًصشاف ثِ جبٖٗ داسد وِ هتبع ،هبل صبحت ػجذ ثبضذ ٗب اًصشاف ثِ ث٘غ ًبلل
داسد ،ػْذٓ اٗي ادػب ثش هذػٖ آى است .ثٌبثشاٗي آًچِ ٍظ٘فٔ هتجبٗؼ٘ي ثَدُ ،اٗي است وِ دس هشحلٔ اًطبء،
ػجذ آثك ثذٍى ظو٘وِ فشٍختِ ًطَد ٍ اٗي همذاس حبصل ثَدُ است ٍ اٌٗىِ دس همبم تشت٘ت اثش ثش ػمذ ،ػجذ
آثك ظو٘وِ ًذاضتِ ثبضذ ،هطىلٖ ًذاسد ٍ اؼالق سٍاٗت ضبهل آى هٖضَد.
ٍالحوذ هلل سة الؼبل٘وي
جَاد احوذٕ

 .11حاض٘ٔ الوکاسة (لإلٗشٍاًٖ) ،ج ،1ظ:151

لَلِ لذس سشُ کلضٍم ستا ٍ ت٘غ ٍتك هي دٍى ؾو٘ؤ

هختػٔ توا کاى هٌْا فٖ الوؼاهلٔ اإلًطائّ٘ٔ ال ها کاى هٌْا ف٘وا ًفزت هؼاهلٔ ضزشػا ٍ لزن
ال ٗثؼذ أى ٗمال إى هاًؼّ٘ٔ الشتا کواًؼّ٘ٔ الجْل تالؼَؾ٘ي
ّ
ّ
األٍل دٍى الثاًٖ إر ال تفاؾل ف٘وزا
ٗذل دل٘ل ػلى ّ
الذل٘ل ػلى ػذم ًفَر جؼلْا ت٘ي هتفاؾل٘ي ٍ الومام هي لث٘ل ّ
أى الوماتلٔ ال تمغ ت٘ي هتفاؾل٘ي إًّوا ّ

تؼلّك تِ الجؼل.

 .11لؼل هشاد هحمك اٗشٍاًى

اٗي تاضذ کِ اٗي لاػذُ کلّى ،هستفاد اص غ٘ش سٍاٗات ّن ّست ،اص جولِ اٌٗکِ استکاص ػمالٗى ٍى اسزت کزِ ت٘زغ

ػثذ ٍتك ّوشاُ تا ؾو٘وِ هاًؼى ًذاسد؛ ٗؼٌى اًطاء ت٘غ ػثذ ٍتك تاٗذ ّوشاُ تا ؾو٘وِا :تاضذّ ،شچٌذ تؼذا ًت٘جِاش ٍى تاضذ کِ ػثذ ٍتك تذٍى ؾو٘وِ

فشٍختِ ضَد.
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