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هشحَم ضیخ

و بعض المحققین

فشهَدًذ تعط هحممیي تخیّل وشدُاًذ وِ حىن تِ تؽالى دس جایی وِ هاله تا هال

خَدش چیضی سا تشای دیگشی تخشد ،هستلضم حىن تِ تؽالى دس ها ًحي فیِ است؛ چشاوِ ها ًحي فیِ عىس
آى هسألِ است ٍ تایع فعَلی هال غیش سا اص جاًة خَدش فشٍختِ است .جٌاب ضیخ

دس سدّ ایي والم

فشهَدًذ :ها ًحي فیِ عىس آى هسألِ ًیست ٍ .ها عشض هیوٌین فشظاً ها ًحي فیِ عىس آى هسألِ ّن
تاضذ ،اهّا ًسثت تِ اصل وثشی ایطاى والم داسین وِ فشهَدًذ حىن تِ تؽالى دس اصل لعیِ ،هستلضم حىن تِ
تؽالى دس عىس است .عشض هیوٌین همصَدتاى اص عىس چیست ،آیا هشادتاى عىس هٌؽمی است ٍ یا چیض
دیگشی است ٍ ،سٍی چِ لاعذُ ٍ ظاتؽِای دس عىس حىن تِ تؽالى هیوٌیذ؟
اگش هشادتاى عىس هٌؽمی 9است وِ لاعذتاً تایذ چٌیي تاضذ ـ صیشا دس عىس هٌؽمی است وِ اگش اصل
صادق تاضذ ،عىس ّن صادق است ـ عىس تِ هعٌای «تبدیل طرفی القضیة مع بقاء الصدق و الکیف» است؛
یعٌی جای هحوَل ٍ هَظَع سا عَض وٌینّ ،وشاُ تا تماء صذق ٍ ویف لعیِ .دس ها ًحي فیِ اصل ها یه
سالثِی ولیِ است وِ اگش آى سا همذاسی تغییش تذّین تا سْل ضَد ٍ صَست هٌؽمی پیذا وٌذ ،چٌیي هیضَد:
 .1عکس در مىطق تز دي وًع است؛ عکس مستًْ ي عکس وقٕط .عکس مستًْ آن است کٍ جاْ مًظًع ي محمًل عًض شًد ي صدق
ي وٕش کٕف (ٔعىٓ سلة ي أجاب) را تٍ حال خًد گذاشت[[ .در تٕه قعأا ،فقط سالثٍْ جشئٍٕ عکس مستًْ وقارد ،امّا مًجثدٍْ کلٕدٍ ،مًجثدٍْ
جشئٍٕ ي سالثٍْ کلٍٕ ،داراْ عکس مستًْ َستىق .عکس سالثٍْ کلٍٕ ،سالثٍْ کلٍٕ است .عکس مًجثٍْ جشئٕدٍ ،مًجثدٍْ جشئٕدٍ اسدت امّدا
عکس مًجثٍْ کلٍٕ ،مًجثٍْ جشئٍٕ است؛ سٔزا در قعأاْ حملٓ معمًالً محمًل اعم اس مًظًع است ي لدذا ومدٓتدًان آن را تدٍ صدًرل کلدٓ
مىعکس کزد؛ مثالً اگز اصل ما چىٕه تاشق کٍ «َز اوساوٓ حًٕان است» ،عکس مستًْ آن چىٕه مٓشًد کٍ «تععٓ اس حًٕان ،اوسان است»]].
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«ال شیء من االشتراء للغیر بمال النفس ببیعٍ» ،عىس ایي لعیِ چٌیي هیضَد« :ال شیء من البیع باالشتراء للغیر
بمال النفس» وِ خَد ًیض سالثِی ولیِ است .اهّا ایي عىس ،ستؽی تِ ها ًحي فیِ ًذاسد؛ صیشا دس ها ًحي فیِ
وِ اجٌثی هال دیگشی سا تشای خَد هیفشٍضذ ،لعیِ چٌیي است« :ال شیء من بیعِ مال الغیر للنفس ببیعٍ» ٍ
ایي فشق داسد تا عىس آى هسألِ وِ «ال شیء من البیع باالشتراء للغیر بمال النفس» ٍ ،ها ًحي فیِ عىس آى
هسألِ تِ هعٌای تثذیل ؼشفی المعیِ هع تماء الصذق ٍ الىیف ًیست.
ٍ اگش هشادتاى اص عىس ایي تاضذ وِ تِ ًَعی عىس صادق است ،صشف ایيوِ تتَاى لفظ عىس سا تِ
واس تشد ،دلیلی ًذاسین وِ اگش اصل تاؼل تاضذ ،عىسص ّن تاؼل است.
تٌاتشایي تْتش تَد هشحَم ضیخ تِ تعط هحممیي چٌیي اضىال وٌٌذ وِ هشادتاى اص عىس چیست؟ اگش
عىس هٌؽمی است؛ دس ایيجا عىس اصل ،هؽاتك تا لعیِی هَسد تحث ها ًیست ٍ .اگش همصَدتاى چیض
دیگشی است ،دلیلی ًذاسین وِ دس ایيگًَِ هَاسد اگش اصل تاؼل تاضذ ،عىسص ّن تایذ تاؼل تاضذ.
تلِ تعط الوحممیي هیتَاًست ایيؼَس تگَیذ :هالوی وِ دس تؽالى اصل ٍجَد داسد ،آى هالن دس ها
ًحي فیِ ّن وِ تِ ًَعی عىس است ٍجَد داسد؛ صیشا اصل آى است وِ تا هال خَد ،چیضی سا تشای دیگشی
تخشد ٍ ،ها ًحي فیِ ایي است وِ هال دیگشی سا اص جاًة خَدش تفشٍضذ .دس هَسد اصل ،فمْاء فشهَدًذ
چَى حمیمت هعاٍظِ هحمك ًویضَد پس تیع تاؼل است؛ صیشا ثوي اص ویس هاله خاسج هیضَد ٍلی هثوي
ٍاسد ویس اجٌثی هی ضَد .دس ها ًحي فیِ ًیض ایي هالن ٍجَد داسد؛ چشاوِ هثوي اص ویس هاله خاسج
هیضَد اهّا ثوي داخل دس ویس غاصة هیضَد ،لزا چَى حمیمت هعاٍظِ ٍجَد ًذاسد تیع تاؼل هیتاضذ.
تا ایيجا والم تعط الوحممیي سا هیتَاى دسست وشد ،اهّا اضىالی تش استذسان هشحَم ضیخ ٍاسد هیضَد.
ٍ آى ایيوِ ضیخ

فشهَدًذ دس ها ًحي فیِ وِ عىس است ،اگش غاصة خَد سا ادعاءً هاله هثوي فشض

وٌذ ،حمیمت هعاٍظِ هحمك هیضَد گشچِ هثتٌی تش اهشی غیش حمیمی است ،خذهت ضیخ عشض هیوٌین دس
اصل ّن تایذ ایي حشف سا تضًیذ؛ یعٌی اگش وسی ادعا وشد هالی وِ دس دستص است هال دیگشی است ٍ یا
خَدش سا ٍویل یا ٍلیّ دیگشی فشض وشد ٍ تشای آى ضخص چیضی خشیذ ،دس ایي صَست ّن تایذ هلتضم
ضَیذ اگش آى ضخص اجاصُ وٌذ ـ ٍ لعل اصالً احتیاج تِ اجاصُ ًذاضتِ تاضذ وِ إى ضاء اهلل تعذاً هتعشض آى
هیضَین ـ تیع صحیح تاضذ .دس حمیمت ٍلتی هطتشی ادعا هیوٌذ ایي ثوي تشای صیذ است ،دس ٍالع هیتَاى
فشض وشد یه ًَع ّثِی فعَلی اًجام دادُ است وِ خَدش ّن هَجة ٍ ّن لاتل است ٍ ،تعذ اص ایيوِ
ضخص ثالث اجاصُ هیوٌذ دیگش تیع تَسػ ثوٌی وِ هله اٍست ٍالع هیضَد ٍ ،ایي یىی اص ساُّای
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تصحیح عمذ فعَلی است ،اهّا تعیذ هیداًن هشحَم ضیخ ٍ دیگشاى هلتضم تِ ایي والم تاضٌذ.
تٌاتشایي ّشچٌذ والم تعط الوحممیي هثْن است ٍ صشف ایيوِ فشهَدُ ها ًحي فیِ عىس آى هسألِ است،
وافی دس تؽالى ًویتاضذ ،اهّا جَاب ضیخ ّن ًاتوام است وِ فشهَدًذ ها ًحي فیِ تفاٍت داسد؛ صیشا غاصة خَد
سا هاله فشض وشدُ ٍ لزا لصذ اص اٍ هتوطی هیضَد؛ چشاوِ اگش ایطاى دس عىس چٌیي تفشهایٌذ ،تایذ دس اصل
ّن هلتضم ضًَذ وِ اگش وسی تِ هال خَدش چیضی سا تشای دیگشی اضتشاء وٌذ ،اگش اتتذا هال خَد سا هله آى
ضخص فشض وٌذ ٍ تعذ اضتشاء وٌذ ،دس ایيجا ّن تایذ اضتشاء لاتل اجاصُ تاضذ ،دس حالی وِ ظاّشاً جٌاب ضیخ ٍ
هي تثع ایطاى هلتضم تِ ایي حشف ًیستٌذ.
پس جَاب جٌاب ضیخ فیالجولِ دسست است ٍ ها ّن لثَل داسین ،اهّا جَاب اصلی ٍ دلیكتش تِ
هحزٍس سَم ،إى ضاء اهلل دس هحزٍس چْاسم خَاّذ آهذ وِ اجوال آى چٌیي است وِ گشچِ حمیمت تیع
هعاٍظِ است ٍ ها تیع سا تِ «مبادلة مال بمال ما اعتباراً» هعٌا وشدین ،اهّا ایيوِ هعاٍظِی حمیمی آى تاضذ وِ
«هثوي اص هله ّش وسی خاسج ضذ ،تایذ ثوي ّن داخل آى ضَد» هیگَیین دلیلی تش ایي هؽلة ًذاسین ٍ دس
هعاٍظِ الصم ًیست حتوا عَظیي ،هله ؼشفیي تاضذ تلىِ اگش ٍلیّ یا هأرٍى ّن تاضٌذ وافی است وِ إى
ضاء اهلل تَظیح هثسَغ آى خَاّذ آهذ .چٌاىوِ ٍجِ دیگشی ًیض روش خَاّین وشد إى ضاء اهلل.
 .4المنشأ غیر مجا ٍز و المجاز غیر منشئٍ
هحزٍس چْاسهی وِ هشحَم ضیخ ًمل هیوٌٌذ ٍ اص سایش هحاریش الَی است ایيوِ اگش اجاصُی هاله تِ
ّواى چیضی تعلك تگیشد وِ عالذ فعَلی إًطاء وشدُ است ،ایي تا صحّت عمذ هٌافات داسد؛ صیشا صحت عمذ
التعاء داسد وِ ثوي جایی ٍاسد ضَد وِ هثوي اص آى خاسج ضذُ است ،دس حالی وِ همتعای اًطاء فعَلی
ایي است وِ هثوي اص هله هاله خاسج ضَد اها ثوي داخل دس هله فعَلی ضَد ٍ .اگش هاله اجاصُ وٌذ
غیش آىچِ سا وِ غاصة لصذ وشدُ؛ یعٌی هاله لصذ وٌذ دخَل ثوي سا دس هله خَدش ،چٌیي چیضی وِ
إًطاء ًطذُ است ،تلىِ دس حمیمت عمذ هستأًف است ًِ اهعاء عمذ فعَلی.
به تعبیر دیگر اگش هاله آىچِ سا وِ فعَلی إًطاء وشدُ اهعاء وٌذ ،الصهِاش دخَل ثوي دس هله
غاصة است ،دس حالی وِ هاله چٌیي چیضی سا اسادُ ًىشدُ است ٍ .اگش هاله اجاصُ وٌذ تا ثوي داخل دس
هله خَدش ضَد چٌاىوِ هثوي اص هله اٍ خاسج هیضَد ،چٌیي عمذی وِ إًطاء ًطذُ تَد ،تٌاتشایي «الوٌطأ

3

غیش هجاصٍ ٍ الوجاص غیشُ هٌطئٍ» .پس تِ چِ هالوی تگَیین عمذ تعذ اص اجاصُ تشای هاله ٍالع هیضَد؟!
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ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی

 .2کتاب المکاسة ،ج ،3ص:373
[الًجٍ الزاتع ي المىاقشال فٍٕ ي الجًاب عىُا]
ي مىُا :أنّ الفعًلٓ إذا قصق الثٕع لىفسٍ ،فإن تعلّقت إجاسِ المالك تُذا الذْ قصقٌ الثائع کان مىافٕاً لصحّّ العقق؛ ألنّ معىاَا ًَ صٕزيرِ الثمه لمالدك
المثمه تإجاستٍ ،ي إن تعلّقت تغٕز المقصًد کاوت تعقق مستأوف ،ال إمعاءً لىقل الفعًلٓ ،فٕکًن الىقل مه المىشئ غٕز مجاس ،ي المجاس غٕز مُىشَأ.
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