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هرحَم شیخ

تؼد از ایي کِ اشکال سوَم تور تیواى هو کَ ث ا ثوا

کشوی حمیموی ا نکور کرثًود

هیفرهایٌد :اگر کسی تپ یرث کِ ثلیل ،تا کشی حمیمی سازگا است ٍ آى ا ا ثا

هیکٌد ،از آى جوایی کوِ

کشی حمیمی ثَتاً ًاهؼمَل است و چَى هٌجر تِ اًمالب هحال هیشَث و تاید آى ثلیل ا تِ گًَِای تأٍیول
کرث تا تا ػمل سازگا تاشد ،ل ا تِ ثاللت التعاء هیگَیین ٍلتی کالهی از هتکلن حکیوی صاث هیشَث کوِ
ًویشَث ظاّر آى ا أخ کرث ،ػمل هیگَید تاید شیء هٌاسثی ا ث تمدیر گرفت ٍ تا تَجِ توِ آى تمودیر،
کالم ا هؼٌا کرث؛ تدیي جْت هرحَم شیخ هیفرهایٌد :ایيکِ شا ع همدس اجوازُ ا توِ ًحوَ کشوی ًافو
ثاًستِ ،تِ ایي هؼٌاست کِ تا ػمد فاسد ساتك ،هؼاهلِی ػمد صحیح کٌید تِ لد اهکاى؛ یؼٌوی اثلوِی تٌفیو
اجازُ تیاى ًویکٌد کِ ػمد از اٍل صحیح تَثُ یا االى حکن کٌید کِ ػمد از اٍل صحیح تَثُ ،تلکِ هیگَیود
ػمد ػلی ها َّ ػلیِ ٍ فاسد است ،اهّا تِ لد اهکاى تا آى هؼاهلِی ػمد صحیح کٌید.
سپس هرحَم شیخ هتفرع تر ایي کالم ،هؽلثی ا نکر هیکٌٌد کِ اگر تؼد از ػمد ٍ لثل از اجازُی هالک،
هثیغ ثا ای ًوائی شد ،تؼد از اجازُ حکن کٌید ایي ًواء هال هشتری است ّرچٌود اصول هثیوغ ث آى زهواى
ترای هالک تَثُ [ٍ ًواء ث هلک اٍ ٍالغ شدُ] است ٍ ایي ث حمیمت ًمل است ،هٌتْوا ًملوی اسوت کوِ از
تؼط جْا

ث حکن کشی هیتاشد کِ إى شاء اهلل ورُی تیي کشی حمیمی ٍ کشی حکوی ٍ ًیس ورُی

تیي کشی حکوی ٍ ًمل ا تؼداً هتؼرض خَاّین شد .هرحَم شیخ ث اثاهِ هیفرهایٌد:
«و لم أعزف مه قال بهذا الوجه مه الكشف إلّا األُستاذ شزيف العلماء قدّس
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سدزّف مامدا ع دز

علاه مه بعض تحقاقاته»
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کسی از علماء را نمیشناسم که این وجه از کشف را گفته باشد مگر استاد شریف العلمااء در ن چاه
که به دست من رسیده از بعض تحقیقات ایشا .

سپس هرحَم شیخ 2خالصِای نکر هیکٌٌد کِ کاشفیت اجازُ تر سِ لسن است؛ یکی کشف حقیقی
تٌاتر ایيکِ ًفس اجازُ تِ ًحَ شرغ هتأخر هأخَن ث ػمد تاشد کِ لَل هشَْ چٌیي است .ثیگری کشی
حمیمی تٌاتر ایيکِ شرغ ،تؼمّة ػمد تِ اجازُ تاشد کِ ث ایيجا ّواىؼَ ی کِ اشا ُ کرثین ،هرحَم شیخ
ورُای ترای فرق تیي ایي ثٍ لسن نکر هیکٌٌد کِ ایيچٌیي ًیست ٍ 3.لسن سَم ّن کشف حکمی کِ تِ
هؼٌای اجرای احکام کشی تِ لد اهکاى تؼد از اجازُ هالک است ،تدٍى ایيکِ هلکیتی فی الَالغ هحمك
شَث هگر تؼد از اجازُ ،کِ إى شاء اهلل تؼداً هتؼرض کشی حکویای کِ جٌاب شیخ نکر کرثًد ٍ وراتی کِ
تر آى ث هماتل کشی حمیمی ٍ ًمل تا کرثًد هیشَین.
اشکال دیگزی بز بیان مذکور در اثبات کشف حقیقی و مناقشه در آن

ػرض کرثین سِ اشکالی کِ هرحَم شیخ

تر استدالل ه کَ تیاى کرثًد ًاتوام است ،اهّا تِ گًَِی

ثیگری شاید تتَاى ث ایي استدالل هٌالشِ کرث کِ لؼل از تؼط ػثا ا

شیخ

ّن ایي ًحَ اشکال استٌثاغ

 .1كتاب المكاسة ،ج ،3ص:404
ي لم أػسف مه قال تُرا الًجٍ مه الكشف إلّا األُستاذ شسٔف الؼلماء قدّس سسٌّ فٕما ػثست ػلٍٕ مه تؼض تحقٕقاتٍ ،ي إلّا فظااَس كا ا القاانلٕه
تالكشف أنّ االوتقال فٓ شمان الؼقد؛ ي لرا ػىًن الؼلّامّ زحمٍ اللٍّ فٓ القًاػد مسألّ الكشف ي الىقل تقًلٍ« :ي فٓ شماان االوتقاال إشاكال» .فجؼال
الىصاع فٓ َرٌ المسألّ وصاػاً فٓ شمان االوتقال.
 .2كتاب المكاسة ،ج ،3ص:404
ي قد تحصّل ممّا ذكسوا :أنّ كاشفّٕ اإلجاشِ ػلى يجًٌ ث ثّ ،قال تكلٍّ مىُا قانل:
أحدَا ي ًَ المشًُز :-الكشف الحقٕقٓ ي التصاا كًن اإلجاشِ فُٕا شسطاً متأخّساً؛ ي لرا اػتسضُم جمال المحقّقٕه فٓ حاشٕتٍ ػلى السيضاّ تاأنّ
الشسط ال ٔتأخّس.
ي الثاوٓ :الكشف الحقٕقٓ ي التصاا كًن الشسط تؼقّة الؼقد تاإلجاشِ ال وفس اإلجاشِ؛ فسازاً ػه لصيا تأخّس الشسط ػه المشسيط ،ي التاصا تؼضاُم
تجًاش التصسّف قثل اإلجاشِ لً ػلم تحقّقُا فٕما تؼد.
الثالث :الكشف الحكمٓ ،ي ًَ إجساء أحكاا الكشف تقدز اإلمكان مغ ػدا تحقّق الملك فٓ الًاقغ إلّا تؼد اإلجاشِ.
 .3جلسٍ گرشتٍ تًضٕح دادٔم كٍ مسحًا شٕخ مٓفسمأىد :تىاتس كشف حقٕقٓ اگس شسط ،تؼقة ػقد تٍ اجاشٌ تاشد ،دز صًزتٓ كاٍ مشاتسْ اش
قثل ػلم تٍ زضأت مالك داشتٍ تاشد مٓتًاود دز مثٕغ تصسّف كىد .امّا اگس شسط ،وفس اجاشٌ تاشد ،دز أه صًزت مشتسْ ػالم ،حاق تصاسف دز
مثٕغ زا ودازد .يلٓ ما تًضٕح دادٔم كٍ فسقٓ تٕه أه دي قسم يجًد ودازد ي دز َس دي صًزت مشتسْاْ كٍ ػلم تاٍ اجااشٌ مالاك دز دٔىادٌ دازد،
مٓتًاود دز مثٕغ اش االن تصسف كىد.
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شَث ٍ آى ایيکِ :گرچِ اجازُی هالک تِ ػمد ساتك تؼلك هیگیرث ٍ هعوَى ػمد ّن ًمل هي حیي الؼمد
استٍ ،لی تِ ّر حال اجازُ جسء سثة است؛ زیرا اجازُّ ،واى ظای هشرٍغِ ث ػمد است ،ل ا تا جسء
سثة یؼٌی اجازُ هحمك ًشَث ،ا ری تر ػمد هترتة ًیست.
جواب این اشکال ّن ٍشي است ٍ آى ایيکِ اجازُ ٍ ظایت ،تا سایر اجساء ٍ شرایػ فرق ثا ث؛
چراکِ سٌخ اجازُ ٍ ظایت ،هفَْهی است کِ هیتَاًد هتؼلك تِ اهر ساتك ،اهر حاظر ٍ یا اهر الحك شَث ٍ
چٌیي تؼلّمی ث نا

اجازُ ٍجَث ثا ث ،تدیي جْت شا ع کِ اجازُ ٍ ظای الحك ا کافی ث صحت ػمد

هیثاًد ،هیتَاًد تِ ّواى ًحَی کِ هرتَغ تِ اهر ساتك است کافی تداًد ٍ چٌیي چیسی هاًؼی ًدا ث.
نظر مختار در حقیقت اجازه
ػرض هیکٌین از آىچِ گفتین هؼلَم هیشَث کِ همتعای لَاػد ،کشی است ٍ هیتَاى شاّدی تیاى کرث
کِ اجازُ هرتَغ تِ ترتة ا ر هي حیي الؼمد است ٍ آى ایيکِ اگر هالک تصریح کٌد کِ هلکیت هي حیي
الؼمد ا اجازُ هیکٌد ،آیا چٌیي اجازُای تاؼل است؟ شاید هرحَم شیخ چٌیي تفرهایٌد ٍلی ثلیلی ٍجَث
ًدا ث کِ چٌیي اجازُای تاؼل تاشد ٍ تلکِ ایي اجازُ ممضاة است .اهّا اگر کسی تصریح کٌد کِ هفاث ػمد ا
از االى اهعاء هیکٌد ًِ از زهاى صدٍ ػمد ،ػرفاً چٌیي چیسی ا اجازُی ػمد ساتك ًویثاًٌد تلکِ ث لَُی
ػمد هستأًی هیثاًٌد  ٍ ،ایي آیت آى است کِ ٍلتی هالک تِ ًحَ هؽلك اجازُ هیکٌد ،ػمد ا هي حیي
صدٍ ُ اجازُ هیکٌد ٍ تالؽثغ شا ع ّن ّویي ا اجازُ هیفرهاید ٍ ث ًتیجِ ا ر ّن از ّواى زهاى هترتة
هیشَث.
تلمی ػمالء چٌیي است کِ تا اجازُ کشی هیشَث ػمد از اتتدا توام آ ا هلکیت ا ثاشتِ است؛ یؼٌی اگر
از حیؽِی شرع خا ج شَین ٍ جَع تِ ػرف ػمالء کٌین و یؼٌی کساًی کِ اهَ هؼاششاى ا صرفاً
تراساس ٍشّای ػمالئیِ تٌظین هیکٌٌد و ّواىؼَ کِ ث اتتدای تحث فعَلی ػرض کرثین ،ػمالء ّن
تا لحَق اجازُ ػمد فعَلی ا هي حیي صدٍ ُ نا

ا ر هیثاًٌد؛ هثالً اگر هالک تاؽ هیَُای ثا ث کِ ٌَّز

هحصَل آى ا ترثاشت ًکرثُ ٍ فعَلی ایي تاؽ ا تِ فالى هثلؾ تفرٍشد و تدٍى ایيکِ إنًی از هالک ثاشتِ
تاشد ٍ چِ تسا هالک ًْی ّن کرثُ تاشد] ٍ تؼد از ایيکِ هالک هیَُّا ا جوغ کرث [ٍ چِ تسا تؼط آىّا
ا هصرف کرث] هتَجِ شَث کِ فعَلی تِ لیوت خَتی تاؽ اٍ ا فرٍختِ ٍ ،یا ایيکِ هثیغ ،هرؿی تاشد ٍ ث
ایي هد

چٌدیي تخن گ اشتِ تاشد کِ چِ تسا هالک تؼط آىّا ا هصرف کرثُ تاشد ٍ ،سپس هالک تیغ

فعَلی ا اهعاء کٌد ،ػمالء ث ایي ثٍ هثال ٍ ًظائر آى تؼد از لحَق اجازُ ،تیغ ا از اتتدا صحیح ٍ نا
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هیثاًٌد ٍ ًواء ا ّن ث هلک هشتری هیثاًٌد ،هٌتْا ث ایيجا ًکتِای ٍجَث ثا ث کِ ایي ًَع کشی ًسث
ػمالء ،تا کشی حمیمی تفاٍ

ثا ث ٍ آى ایيکِ اگر هالک ث ایي هد

از هثیغ یا ًواء آى استفاثُ کرثُ

تاشدً ،ویگَیٌد تصرّف ث هلک ثیگری کرثُ استّ ،رچٌد تؼد از ایيکِ ػمد اجازُ شد ،هیگَیٌد تاید
وي آىچِ ا کِ از هثیغ یا ًواء آى استفاثُ کرثُ تِ هشتری ترگرثاًد ٍ ،ایي ّواى کشی حکوی است تِ
یک هؼٌا کِ آى ػمدی ا کِ ث ساتك اًشاء شدُ ،ػمالء حکن هیکٌٌد از االى توام آ ا تر آى تا هیشَث ٍ
اگر خَاستید هاًٌد هرحَم شیخ از آى تؼثیر تِ «ًملِ تِ صَ

کشی» یا هثل آى کٌید.

همتعای اثلِی ػاهِ ًیس چٌیي است؛ یؼٌی اگر تِ «اوموا بالعقود»« ،أحل اهلل الباع» ٍ اثلِی ثالّ تر ظایت
کِ گفتین سیرُ ػمالئیِ است ٍ تِ کوک آى آیِی شریفِی «إال أن تكون تجارةً عه تزاض» ٍ ًیس ٍایت «ال
يحل مال إمزء مسلم إال بطابة وفسه» جَع کٌین ،فْن ػرف از ایي اثلِ آى است کِ تؼد از لحَق اجازُی
هالک حکن هیشَث آ ا ػمد صحیح از اٍّل هترتة تَثُ ،الثتِ ًِ تِ هؼٌای کشی حمیمی کِ لثل از اجازُ،
تصرفا

هالک ث هلک ثیگری تاشد.

ٍ از ایيجا اختالف ها تا جٌاب شیخ

هؼلَم هیشَث؛ هرحَم شیخ 4هیفرهاید :از تعاػیی کلوا

ها

ٍشي هیشَث کِ أًسة تِ لَاػد ٍ ػوَها  ،لَل تِ ًمل است ٍ تؼد از آى کشی حکوی ٍ ،اها کشی
حمیمی [تٌاتر ایيکِ شرغ ًفس اجازُ تاشد] تِ ًظر شیخ گرفتا هشکل ثَتی است ٍ هیفرهایٌد ث ؿایت
اشکال استٍ .لی از آىچِ ها ػرض کرثین هؼلَم هیشَث کِ ث ًظر ها أًسة تِ لَاػد ٍ ػوَها  ،کشی
حکوی است تِ ّواى ًحَی کِ ػرض کرثین ،5سپس أًسة کشی حمیمی است ٍ ّیچ هح ٍ ثَتی ًدا ث
ٍ ث ًْایت لَل تِ ًمل است؛ چراکِ گفتین ًمل ث ًظر ػرف ،ث لَُی ػمد هستأًی است ،ث حالی کِ ها
ث تحث فعَلی ،ثًثال اجازُی ػمد ساتك ّستین ًِ ایجاث ػمد جدید.
آىچِ تا کٌَى گفتین ،همتعای لَاػد ٍ ػوَها تَث ،اهّا تاید تر سی کٌین کِ همتعای اثلِی خاصِ چیست؟
ٍالحود هلل ب الؼالویي
 .4كتاب المكاسة ،ج ،3ص:404
ي قد تثّٕه مه تضاػٕف كلماتىا :أنّ األوسة تالقًاػد ي الؼمًمات ًَ الىقل ،ثمّ تؼدٌ الكشف الحكمٓ ،ي أمّا الكشف الحقٕقٓ مغ كًن وفس اإلجاشِ
مه الشسيط ،فإتمامٍ تالقًاػد فٓ غأّ اإلشكال؛ ي لرا استشكل فٍٕ الؼلّامّ فٓ القًاػد ي لم ٔسجّحٍ المحقّق الثااوٓ فآ حاشإّ اإلزشااد ،تال ػاه
اإلٔضاح اختٕاز خ فٍ ،تثؼاً للمحكٓ ػه كاشف السمًش ي قًّاٌ فٓ مجمغ الثسَان ،ي تثؼُم كاشف اللثاا فٓ الىكاح.
َرا تحسة القًاػد ي الؼمًمات ،ي أمّا األخثاز ،فالظاَس . ...
 .5ان شاء اهلل تؼداً تًضٕح خًإَم داد كٍ كشف حكمٓ كٍ ماگفتٕم تا كشف حكمٓ كٍ شٕخ تؼداً تًضٕح مٓدَىد ،ممكه است تفايتُأٓ داشتٍ تاشد.
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