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طورت چهارم آى ثَد کِ عقذ هجبص ،عقذ ٍسظ ثش عَؼ هبل غ٘ش ثبضذ ٍ دٍ عشف آى ،عقذ ٍاقع ثش
ًفس هبل غ٘ش ثبضذ؛ ٗعٌٖ هبلک اغلٖ هثالً ث٘ع فشس تَسظ صٗذ فضَلٖ ثِ دسّن خبلذ سا اجبصُ کٌذ ٍ عقذ
قجلص ث٘ع عجذ ثِ فشس عوشٍ ثبضذ ٍ عقذ ثعذش اص لحبػ صهبًٖ ،ث٘ع عجذ تَسظ عوشٍ ثِ کتبة ثکش ثبضذ
کِ اٗي دٍ عقذ ثش ًفس هبل هبلک ٍاقع ضذُاًذ .دس اٗي غَست اص لحبػ تحل٘لٖ ٍقتٖ هبلک اغلٖ ث٘ع فشس
ثِ دسّن سا اجبصُ هٖکٌذ ،عقذ قجل اص آى ٗعٌٖ ث٘ع عجذ ثِ فشس ّن اجبصُ هٖضَد؛ صٗشا ّوبىعَس کِ قجالً
گفت٘ن ،هبلک اغلٖ ًوٖتَاًذ ث٘ع فشس ثِ دسّن سا ثشإ خَدش اجبصُ کٌذ ،هگش دس غَستٖ کِ هبلک فشس
ضذُ ثبضذ؛ پس اجبصٓ ث٘ع فشس ثِ دسّن ثٌبثش هجٌبٕ کشف ثِ اٗي هعٌبست کِ هبلک اغلٖ ،ث٘ع عجذ ثِ فشس
سا قجَل داسد ،پس عقذ قجلٖ غح٘ح هٖضَد .عقذ بعذی ّن کِ ث٘ع عجذ ثِ کتبة ثبضذ غح٘ح هٖضَد؛ صٗشا
علٖ الفشؼ ثب غحت هعبهلٔ اٍل ،عجذ داخل دس هلک عوشٍ هٖضَد ٍ دس ًت٘جِ عوشٍ هلک خَد سا فشٍختِ
است.
حکن اٗي غَست اص لحبػ قبعذُإ کِ هشحَم ض٘خ ث٘بى کشدًذ ً٘ض چٌ٘ي است؛ صٗشا عجق قبعذُ دس
عقَدٕ کِ تَسظ ضخع ٍاحذ اًجبم ضذُ ،حکن ثِ غحّت عقذ هجبص ٍ هب قجلص هٖضَد ،پس ث٘ع فشس ثِ
دسّن ٍ ث٘ع عجذ ثِ فشس کِ ّش دٍ تَسظ صٗذ فضَلٖ اًجبم ضذُ ،ثب اجبصُ غح٘ح هٖضَد .عقذ ثعذٕ ّن
غح٘ح است؛ صٗشا اٗي عقذ تَسظ فشد دٗگشٕ اًجبم ضذُ ،لزا عجق قبعذٓ هشحَم ض٘خ ،دس جبٖٗ کِ عقَد
هتعذدُ تَسظ اضخبظ هتعذد ٍاقع ضذُ ثبضذ ،حکن ثِ غحت عقذ هجبص ٍ هب ثعذ آى هٖضَد.
طورت پنجم آى ثَد کِ عقذ هجبص ،عقذ ٍسظ ثش عَؼ هبل غ٘ش ثبضذ ٍ ثعذ آى ّن عقذ ثش عَؼ هبل
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غ٘ش ثبضذ اهب قجلص ،عقذ ثش ًفس هبل غ٘ش ثبضذ؛ ٗعٌٖ هبلک اغلٖ ،ث٘ع فشس ثِ دسّن خبلذ سا اجبصُ کٌذ ٍ
عقذ قجلص ث٘ع عجذ ثِ فشس عوشٍ ثبضذ کِ ثش ًفس هبل هبلک ٍاقع ضذُ است ٍ عقذ ثعذش ث٘ع دسّن ثِ
سغ٘ف خَلِ ثبضذ کِ ثش عَؼ هبل غ٘ش ٍاقع ضذُ است .دس اٗي غَست اص لحبػ تحل٘لٖ ،ثب اجبصٓ عقذ
ٍسظ ،عقذ قجل اص آى ٗعٌٖ ث٘ع عجذ ثِ فشس ثِ ّوبى ث٘بًٖ کِ گفت٘ن اجبصُ هٖضَد؛ صٗشا هبلک اغلٖ صهبًٖ
هٖتَاًذ ث٘ع فشس ثِ دسّن سا اجبصُ کٌذ کِ هبلک فشس ضذُ ثبضذ؛ پس ثبٗذ ث٘ع عجذ ثِ فشس غح٘ح ثبضذ؛
اهب ثب اجبصٓ عقذ ٍسظ ،عقذ ثعذٕ کِ ث٘ع دسّن ثِ سغ٘ف ثبضذ غح٘ح ًوٖضَد.
حکن اٗي غَست اص لحبػ قبعذُإ کِ هشحَم ض٘خ ث٘بى کشدًذ ً٘ض چٌ٘ي است؛ چَى عقذ هجبص ٍ هب قجل
ٍ هب ثعذش تَسظ ضخع ٍاحذ اًجبم ضذُ ،لزا اجبصٓ عقذ ٍسظ ،اجبصٓ عقَد قجلٖ ٍ سدّ عقَد ثعذٕ
هٖثبضذ.
طورت ششم آى ثَد کِ عقذ هجبص ،عقذ ٍسظ ثش عَؼ هبل غ٘ش ثبضذ ٍ قجل آى ّن عقذ ثش عَؼ هبل
غ٘ش ثبضذ اهب ثعذش ،عقذ ثش ًفس هبل غ٘ش ثبضذ؛ ٗعٌٖ هبلک اغلٖ هثالً ث٘ع دسّن ثِ سغ٘ف سا اجبصُ کٌذ ٍ
عقذ قجل اص آى ث٘ع فشس ثِ دسّن ثبضذ کِ ثش عَؼ هبل هبلک ٍاقع ضذُ است ٍ ثعذ اص آى ـ اص لحبػ صهبًٖ
ـ ثبٗذ فشؼ کٌ٘ن ث٘ع عجذ ثِ دٌٗبس خٌسبء است .دس اٗي غَست اص لحبػ تحل٘لٖ ثب اجبصٓ عقذ ٍسظ ،عقَد
قجلٖ کِ هَجت ضذُ دسّن داخل دس هلک هبلک ضَدّ ،وِ غح٘ح هٖضَد؛ پس ث٘ع فشس ثِ دسّن ٍ ث٘ع
عجذ ثِ فشس غح٘ح هٖضَدّ .وچٌ٘ي عقذ ثعذ اص آى ّن ثبٗذ غح٘ح ضَد؛ صٗشا ٍقتٖ عقذ اٍل ٗعٌٖ ث٘ع
عجذ ثِ فشس غح٘ح ضذ ،ث٘ع عجذ ثِ دٌٗبس ّن غح٘ح هٖضَد ثِ ّوبى ث٘بًٖ کِ گفت٘ن.
اص لحبػ قبعذُإ کِ هشحَم ض٘خ

ث٘بى کشدًذ ً٘ض حکن هسبلِ چٌ٘ي است؛ صٗشا عقَد قجلٖ تَسظ

ضخع ٍاحذ اًجبم ضذُ لزا حکن ثِ غحت عقذ هجبص ٍ هبقجل آى هٖضَد ٍ عقَد ثعذٕ ً٘ض چَى تَسظ
اضخبظ هتعذدُ ٍاقع ضذُاًذ ،حکن ثِ غحت آًْب هٖضَد.
هشحَم ض٘خ اص ه٘بى ضص غَستٖ کِ عقذ هجبص ،عقذ ٍسظِ ثش عَؼ هبل غ٘ش ثبضذ ،فقظ ثشإ غَست
سَم 9ـ ٗعٌٖ ث٘ع دسّن ثِ سغ٘ف ـ هثبل صدًذ ٍ ثشإ ثق٘ٔ غَس هثبل ًضدًذ؛ چَى اگش اٗي غَست حل ضَد،
سبٗش غَس ّن حل هٖضَد ٍ ً٘بص ثِ تکشاس ً٘ست .کوب اٌٗکِ دس ضص غَست اٍل کِ عقذ هجبص ،عقذ ٍاقع
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ثش ًفس هبل غ٘ش ثبضذ ،فقظ ثشإ ٗک غَست هثبل صدًذ ٍ ثعذش هسئلِ سا تحل٘ل فشهَدًذ.
نقد و بررسی کالم مرحوم شیخ

تب اٌٗجب کالم هشحَم ض٘خ

غح٘ح است ٍ هطکلٖ ٍجَد ًذاسد؛ ٗعٌٖ اص لحبػ تغج٘ق هثبل ض٘خ ثش ّش

دٍاصدُ غَست ٍ تغج٘ق قبعذٓ اٗطبى ثشإ استفبدٓ حکن ّش غَست ،عجق فشؼّبٖٗ کِ کشدٗن هطکلٖ
ٍجَد ًذاسد ٍ اگش اح٘بًبً ثشخٖ دس ثعضٖ غَس ضجِْ کشدُاًذً ،بضٖ اص آى است کِ اص فشؼ هشحَم ض٘خ
خبسج ضذُاًذ؛ اهب ثب اٗي حبل قبعذٓ کلٖإ کِ ض٘خ ث٘بى کشدًذ ٍ ٗک هقذاس اص فشؼّبٕ سبثق خَد فشاتش
سفتِ ٍ فشهَدًذ «اگش عقَد هتشتجٔ هتعذدُإ ثش هبل هج٘ض ٍجَد داضتِ ثبضذ ـ اعن اص تشتت عقلٖ ٍ صهبًٖ ـ
اگش اٗي عقَد تَسظ اضخبظ هتعذدُ ٍاقع ضذُ ثبضذ ،اجبصٓ عقذ ٍسظ ثٌبثش هجٌبٕ کطف ،اجبصٓ عقَد ثعذٕ
ٍ فسخ عقَد قجلٖ است ٍ اگش تَسظ ضخع ٍاحذ ٍاقع ضذُ ثبضذ ،اجبصٓ عقذ ٍسظ ،اجبصُ عقَد قجلٖ ٍ
فسخ عقَد ثعذٕ است» اٗي قبعذُ ثب اٗي کل٘ت کِ فقظ هذاس ،شخض واحذ یا اشخاص متعذد ثبضذ ٍ اهش
دٗگشٕ دخ٘ل ًجبضذ ،قبثل ًقؽ است ٍ هٖتَاى غَسٕ سا تػَس کشد کِ اٗي قبعذُ قبثل تغج٘ق ثش آى ًجبضذ.
دو اشکال نقضی بر کالم شیخ

دس اٌٗجب هٖتَاى حذاقل دٍ اضکبل ًقضٖ ثش کالم ض٘خ

رکش کشد:

نقض اول هشثَط ثِ جبٖٗ است کِ عقَد هتعذدُ ،تَسظ اضخبظ هتعذد ٍاقع ضذُ ثبضذ اهّب اجبصٓ عقذ
ٍسظ ،اجبصٓ عقَد ثعذٕ ًجبضذ؛ هثالً عقذ اٍل اٗي ثبضذ کِ صٗذ فضَلٖ ،عجذ هبلک سا ثِ فشس عوشٍ
ثفشٍضذ ،سپس َّضٌگ فضَلٖ ،فشسٖ سا کِ ثِ عٌَاى ثوي عقذ فضَلٖ اٍل است ثِ حوبس کَ٘هشث
ثفشٍضذ ٍ ثعذ اص آى فضَلٖ سَهٖ هثالً اٗشج ،حوبس سا ثِ دٍچشخٔ تَسج ثفشٍضذ ـ کِ اٗي عقَد ّن ستجتبً
هتشتت ثش ّن ّستٌذ ٍ ّن صهبًبً ـ دس اٗي فشؼ حکن هسئلِ اص لحبػ تحل٘لٖ ،هتفبٍت ثب چ٘ضٕ است کِ اص
تغج٘ق قبعذٓ هشحَم ض٘خ

استفبدُ هٖضَد؛ چشاکِ:

اص لحبػ تحل٘لٖ اگش هبلک اغلٖ ،عقذ ٍسظ ٗعٌٖ ث٘ع فشس ثِ حوبس سا ثشإ خَدش اجبصُ کٌذ ،هعٌبٗص
اٗي است کِ عقذ قجلٖ ٗعٌٖ ث٘ع عجذ ثِ فشس سا ّن اجبصُ کشدُ است؛ صٗشا ّوبى عَس کِ قجالً ث٘بى کشدٗن
هبلک اغلٖ ،ث٘گبًٔ اص فشس است ٍ ث٘ع فشس ثِ حوبس غح٘ح ًوٖضَد هگش دس غَستٖ کِ ث٘ع عجذ ثِ فشس
غح٘ح ثبضذ ٍ فشس داخل دس هلک اٍ ضذُ ثبضذ؛ ثٌبثشاٗي عقذ هجبص ٍ هبقجل آى غح٘ح هٖضَد ٍلٖ عقذ
ثعذٕ ٗعٌٖ ث٘ع حوبس ثِ دٍچشخِ فسخ هٖضَد ،دس حبلٖ کِ عجق قبعذُإ کِ هشحَم ض٘خ ث٘بى کشدًذ ،دس
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اٗيجب چَى عقَد هتعذد تَسظ اضخبظ هتعذد ٍاقع ضذُ ،لزا ثبٗذ اجبصٓ عقذ ٍسظ ،اجبصٓ عقَد ثعذٕ ٍ سدّ
عقَد قجلٖ ثبضذ؛ ٗعٌٖ ثبٗذ ث٘ع عجذ ثِ فشس ثبعل ٍ ث٘ع حوبس ثِ دٍچشخِ غح٘ح ثبضذ.
ثٌبثشاٗي دس جبٖٗ کِ عقَد هتعذد تَسظ اضخبظ هتعذد ٍاقع ضذُ ثبضذ ،حذاقل ٗک هَسد رکش کشدٗن کِ
قبعذٓ ض٘خ

قبثل تغج٘ق ثش آى ً٘ست ٍ کالم اٗطبى ًقؽ هٖضَد.

نقض دوم هشثَط ثِ جبٖٗ است کِ عقَد هتعذد تَسظ ضخع ٍاحذ اًجبم ضذُ ثبضذ اهّب اجبصٓ عقذ
ٍسظ ،اجبصٓ عقَد قجلٖ ٍ سد عقَد ثعذٕ ًجبضذ؛ هثالً فشؼ کٌ٘ذ صٗذِ فضَلٖ ،عجذ هبلک سا ثِ عوشٍ
ثفشٍضذ ،سپس ّوبى عجذ سا ثِ کتبة ثکش ثفشٍضذ ٍ دس عقذ سَم ثبص ّوبى عجذ سا ثِ دٌٗبس خٌسبء ثفشٍضذ ـ
کِ تشتت دس اٗي عقَد فقظ صهبًٖ است ـ عجق فشهَلٖ کِ هشحَم ض٘خ ث٘بى کشدًذ ،دس جبٖٗ کِ عقَد هتعذد
تَسظ ضخع ٍاحذ اًجبم ضذُ ثبضذ ،اجبصٓ عقذ ٍسظ ثِ هعٌبٕ اجبصٓ عقَد قجلٖ ٍ سد عقَد ثعذٕ است؛
پس ّن ثبٗذ ث٘ع عجذ ثِ کتبة غح٘ح ثبضذ ٍ ّن ث٘ع عجذ ثِ فشس ،دس حبلٖ کِ دس اٗي هثبل اص لحبػ
تحل٘لٖ ،فقظ عقذ هجبص ٗعٌٖ ث٘ع عجذ ثِ کتبة غح٘ح هٖضَد ٍ اجبصٓ عقذ ٍسظ ،هستلضم اجبصٓ عقَد قجلٖ
ً٘ست2؛ پس دس اٗي فشؼ ّن قبعذٓ هشحَم ض٘خ

ًقؽ هٖضَد.
ٍالحوذ هلل سة العبلو٘ي
جَاد احوذٕ

 .2و نيص عقود تعدی.
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