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اضکال سَم هحمك تستزی
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ایي است کِ اگز ها اجاسُی ػمذ فضَلی را هؤثز تذاًین ،ػلی االصح تایذ

اجاسُ را کاضفِ تذاًین هغلماً؛ یؼٌی ادلِ التضاء هیکٌذ کِ اجاسُ ّوِ جا کاضف تاضذ ،اس جولِ در هسألِی
«هن ببع شیئبً ثن هلکه» ٍ ًویتَى اجاسُ را در یک جا ًالل ٍ در یک جا کاضف گزفت ٍ .اگز اجاسُ در ها
ًحي فیِ کاضف تاضذ ،دچار هحذٍر هیضَین؛ سیزا السهِی کاضف تَدى اجاسُ آى است کِ هالی اس هلک
تایغ خارج ضَد لثل اس ایيکِ داخل در هلکص ضذُ تاضذ ٍ ،چٌیي چیشی ًاهؼمَل است «یلزم خزوج الوبل
عن هلک الببئع قبل دخوله فی هلکه» .پس در هسألِی «هن ببع شیئبً ثن هلکه» تایذ لائل تِ تغالى تیغ حتّی در
صَرت لحَق اجاسُ ضَین .توضیح بیشتر در لالة هثال ایيکِ:
اگز فضَلی کتاب سیذ را اس جاًة خَدش تِ ػوزٍ تفزٍضذ ٍ خغاب تِ هطتزی تگَیذ «بعتک هذا
الکتبة بقلوک» ،ضکی ًیست کِ االى اثزی تز ایي ػمذ هتزتة ًیست؛ چَى تِ ّیچ ٍجِ ػمذ هٌتسة تِ
هالک ًیست .اهّا اگز فضَلی تِ هالک هزاجؼِ کٌذ ٍ کتاب را اس هالک تخزد ،سپس تیغ فضَلی ساتك خَد را
اجاسُ کٌذ؛ چَى ػلی الفزض اجاسُ کاضفِ است هغلماًً ،تیجِ ایي هیضَد کِ تا اجاسُ کطف هیضَد هثیغ اس
حیي ػمذِ اٍّل ،اس هلک فضَلی خارج ضذُ ٍ داخل در هلک ػوزٍ ضذُ است ،در حالی کِ در آى سهاى
 .1هقبثس األًَاز ٍ ًفبئس األسساز ،ص:134
الخبلج اىّ االجبشٓ ح٘ج طحت كبشفٔ ػلى األطحّ هطلقب لؼوَم الدل٘ل الدال ػلِ٘ ٍ ٗلصم حٌ٘ئر خسٍد الوبل ػي هلك الجابئغ بجال وخَلاِ اٖ
هلكِ ٍ َّ هحبل.
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فضَلی ٌَّس هالک ًطذُ تَد ٍ هثیغ داخل در هلکص ًطذُ تَد .پس «یلزم خزوج الوبیع عن هلک الببیع قبل
دخوله فی هلکه» ٍ ،چٌیي چیشی ًاهؼمَل است .تٌاتزایي چَى التشام تِ صحّت تیغ فضَلی تا اجاسُ در
هسألِی «هن ببع شیئبً ثن هلکه» هستلشم اهز ًاهؼمَل است ،لذا چٌیي ػمذی حتی تا اجاسُ ًویتَاًذ هؤثز
تاضذ.
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مناقشهی شیخ

هزحَم ضیخ

3

در اشکال سوم محقق تستری

درصذد پاسخ جذّی تِ اضکال سَم تزآهذُ ٍ هیفزهایٌذ :ایيکِ هحمك تستزی

فزهَدًذ اگز اجاسُ را هؤثز تذاًین ،تایذ ّوِ جا کاضف تاضذ هغلماً ،ایي کالم را لثَل ًذارین؛ یؼٌی لثَل
ًذارین در ّوِ جا ٍ تذٍى ّیچ استثٌائی ،اجاسُ کاضف اس خزٍج هال اس هلک هجیش اس حیي ػمذ تاضذ ،حتّی
در جایی کِ هجیش ،حیي ػمذ هالک ًثَدُ است .تلکِ همذار کطف اجاسُ ،تاتغ صحّت تیغ است .در ها ًحي
فیِ ػمذی تَسظ فضَلی ٍالغ ضذُ کِ ّیچ حالت هٌتَظزُای تجش ػذم رضایت هالک ًذارد ـ ػمذٌ صذر هي
اّلِ ٍ ٍلغ فی هحلِ ـ [ٍ ّواىعَر کِ هالک اٍّل هیتَاًذ ػمذ را اجاسُ کٌذ ،هالک دٍم ّن هیتَاًذ اجاسُ
کٌذ ٍ دلیلی ًذارین کِ رضایت هتأخزُ ،تایذ اس جاًة کسی تاضذ کِ حیي ػمذ هالک تَدُ است ].تٌاتزایي

 .2اٗي اشكبل ّوچَى ثؼغ اشكبالت آٌٗدُ ًسجتبً سٌگ٘ي ٍ ببثل اهؼبى ًظس هٖثبشد .پس اٗيكِ ش٘خ

سهَوًد اشكبلٖ وز هسألِ ٍازو ً٘ست

هگس ثؼغ اهَزٕ كِ ثؼغ اش هؼبطسٗي سس ّن كسوُاًد (لفقْب ثؼغ هي ببزة ػظسًب)ٍ ،ابؼبً چٌ٘ي ً٘ست .لرا تؼج٘س ش٘خ  ،تؼج٘س هٌبسجٖ ً٘ست.
 .3كتبة الوكبست ،د ،3ص:434
الخبلج :أىّ اإلجبشٓ ح٘ج طحّت كبشفٔ ػلى األطحّ هطلقبً؛ لؼوَم الدل٘ل الدالّ ػلِ٘ٗ ٍ ،لصم حٌ٘ئرٍ خسٍد الوبل ػي هلك الجبئغ بجل وخَلِ ِ٘.
ٍ ِ٘ :هٌغ كَى اإلجبشٓ كبشفٔ هطلقبً ػي خسٍد الولك ػي هلك الوج٘ص هي ح٘ي الؼقد حتّى ٘وب لَ كبى الوج٘ص غ٘س هبلاك حا٘ي الؼقاد ،ا ىّ
هقداز كشف اإلجبشٓ تبثغ لظحّٔ الج٘غ ،ذا حجت ثوقتؼى الؼوَهبت أىّ الؼقد الرٕ أٍبؼِ الجبئغ لٌفسِ ػقد طدز هي أّل الؼقد ٖ الوحلّ القبثال للؼقاد
ػلِ٘ ٍ ،ال هبًغ هي ٍبَػِ إلّب ػدم زػب هبلكِ ،كوب أىّ هبلكِ األٍّل إذا زػٖ ٗقغ الج٘غ لِ ،كرلك هبلكِ الخبًٖ إذا زػٖ ٗقغ الج٘غ لِ ٍ ،ال ول٘ل ػلى
اػتجبز كَى السػب الوتأخّس هوّي َّ هبلك حبل الؼقد ٍ ،حٌ٘ئرٍ ذا حجت طحّتِ ثبلدل٘ل ال هح٘ض ػي القَل ثأىّ اإلجبشٓ كبشفٔ ػي خسٍد الوبل ػاي
هلك الوج٘ص ٖ أٍّل أشهٌٔ ببثلّ٘تِ؛ إذ ال ٗوكي الكشف ِ٘ ػلى ٍجِ آخس ٍ ،ال ٗلصم هي التصام ّرا الوؼٌى ػلى الكشاف هحابل ػقلاٖ ٍ ال شاسػٖ
حتّى ٗس غ ال٘د هي أجلِ ػي الؼوَهبت الوقتؼ٘ٔ للظحّٔ ،ى كبى ال ثدّ هي الكالم ٌ٘جغٖ ٖ الوقتؼٖ للظحّٔ ،أٍ ٖ القَل ثأىّ الَاجت اٖ الكشاف
ػقلًب أٍ شسػبً أى ٗكَى ػي خسٍد الوبل ػي هلك الوج٘ص ٍبت الؼقد.
ٍ بد ػس ت أى ال كالم ٖ هقتؼٖ الظحّٔ؛ ٍ لرا لن ٗظدز هي الوستدلّ ػلى الجطالى ٍ ،أًِّ ال هبًغ ػقلًب ٍ ال شسػبً هي كَى اإلجبشٓ كبشافٔ هاي
شهبى ببثلّ٘ٔ تأح٘سّب.
ٍ ال ٗتَّّن أىّ ّرا ًظ٘س هب لَ خظّض الوبلك اإلجبشٓ ثصهبى هتأخّس ػي الؼقد؛ إذ التخظ٘ض إًّوب ٗقدح هغ القبثل٘ٔ ،كوب أىّ تؼو٘ن اإلجبشٓ لوب بجل
هلك الوج٘ص ثٌبءً ػلى هب سجق ٖ ول٘ل الكشف هي أىّ هؼٌى اإلجبشٓ إهؼبء الؼقد هي ح٘ي الَبَع أٍ إهؼبء الؼقد الرٕ هقتؼبُ الٌقل هي ح٘ي الَبَع
غ٘س ببوح هغ ػدم ببثل٘ٔ تأح٘سّب إلّب هي شهبى هلك الوج٘ص للوج٘غ.
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اگز هالک دٍم ػمذ ساتك خَد را اجاسُ دّذ ،ػمذ هؤثز هیضَد ،هٌتْا اس چِ سهاًی؟ اس اٍلیي سهاًی کِ
لاتلیت تزتة اثز تز ػمذ ٍجَد دارد ؛ یؼٌی اس آى سهاًی کِ فضَلی هثیغ را اس هالک اٍل خزیذُ ٍ هالک ضذُ
است؛ سیزا در ها ًحي فیِ کطف تِ هؼٌای دیگز اهکاى ًذارد ٍ ًویتَاى گفت هثیغ لثل اس ایيکِ داخل در
هلک فضَلی ضَد ،اس هلک اٍ خارج ضذُ است؛ چزاکِ اصالً چٌیي لاتلیتی ٍجَد ًذارد ٍ سالثِ تِ اًتفاء
هَضَع است ٍ ،ایي لاتلیت تؼذ اس ایيکِ فضَلی هالک ضذ ،هَجَد هیضَد.
تٌاتزایي حذاکثز همذاری کِ اجاسُ کطف هیکٌذ ٍ تایذ تذاى هلتشم ضذ ،تزتة اثز تز ػمذ اس اٍلیي سهاى
لاتلیت است؛ یؼٌی اس سهاًی کِ فضَلی هالک ضذُ است.
شبهه و پاسخ به آن

هزحَم ضیخ

در اداهِ توهمی را هغزح کزدُ ٍ تذاى پاسخ هیدٌّذ ٍ آى ایيکِ :تَّن ًطَد کِ التشام

تِ صحّت تیغ اس اٍلیي سهاى هوکي ـ یؼٌی اس حیي هالکیت هجیش ـ ًظیز آى جایی است کِ هالک ،اجاسُ را
هختصّ تِ سهاًی هتأخز اس ػمذ کٌذ؛ یؼٌی هثالً هالک تگَیذ هي ػمذ فضَلی را اس یک ّفتِ تؼذ اجاسُ
هیدّن کِ هؤثز تاضذ ،چٌیي اجاسُای ًافذ ًیست؛ سیزا اجاسُ تٌاتز هثٌای کطف ،تِ هؼٌای تثثیت ٍ اهضاء
عقد از حین وقوع آى است ،در حالی کِ هُجیش هثالً ػمذ را اس یک ّفتِ تؼذ اجاسُ هیدّذ ٍ ایي تز خالف
همتضای ػمذ است .پس در ٍالغ هٌُطأ غیز هجاس ٍ هُجاس غیز هٌُطأ هیضَد .ها ًحي فیِ ًیش چٌیي هیتاضذ؛
سیزا ضوا هیگَییذ تا اجاسُی هالک ،ػمذ اس حیي ٍلَػِ صحیح ًویضَد تلکِ اس اٍلیي سهاى هوکي کِ ّواى
سهاى هالکیت فضَلی تاضذ صحیح هیضَد ٍ ،چٌیي چیشی تا همتضای ػمذ ـ کِ تایذ اس حیي ٍلَػِ هَثز
تاضذ ـ ساسگار ًیست.
هزحَم ضیخ

در جواب تِ ایي تَّن هیفزهایٌذ :در آىجا چَى ػمذ ایي لاتلیت را داضت کِ اثز اس

حیي ػمذ هتزتة ضَد ،لذا ػوَهات ٍ ادلِی صحت ػمذ فضَلی ،التضاء داضت کِ تا اجاسُ ،هلتشم تِ
صحت اس حیي ػمذ ضَین ،لذا اگز هجیش تزخالف همتضای ػمذ ،اثز را همیذ کٌذ کِ یک ّفتِ تؼذ هتزتة
ضَد ،در حمیمت ػمذ دیگزی را اجاسُ یا اًطاء کزدُ است؛ ًِ ّواى ػمذ ساتك .تِ تؼثیز دیگز همتضای
ػوَهاتی هاًٌذ «أحل اهلل البیع»« ،تجبرةً عن تزاض» ٍ سایز ادلِی دیگزی کِ رضایت را ضزط هیداًذ ٍلَ
هتأخزاً ،ایي است کِ اثز تالفاصلِ تؼذ اس ػمذ هتزتة ضَد ،لذا اگز هُجیش ػمذ را همیذ کٌذ کِ اثز تؼذاً هتزتة
ضَد ،در ٍالغ ػمذ ساتك را اجاسُ ًکزدُ تلکِ ػمذ جذیذی را اًطاء کزدُ است .اهّا در ها ًحي فیِ یؼٌی
هسألِ «هن ببع شیئبً ثن هلکه» چٌیي ًیست ،تلکِ همتضای ادلِ تیص اس ایي ًیست کِ اثز هثالً اس یک ّفتِ تؼذ
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هتزتة ضَد؛ چزاکِ رضایت هالک ،ضزط صحّت ػمذ است ٍ ،هالکی کِ اجاسُ اس اٍ صادر هیضَد ٍ هلک
اس اٍ هٌتمل هیضَدّ ،واى ػالذ فضَلی است؛ ًِ هالک اٍل ٍ 4.اًتمالی کِ االى هیتَاًذ هحمك ضَد ،اًتمال
هلک اس فضَلی اس اٍلیي سهاًی است کِ هالک ضذُ است.
تٌاتزایي هجیش تا اجاسُ ،همتضای ادلِ را تغییز ًویدّذ تلکِ ّواى همتضای ادلِ را تٌفیذ هیکٌذ؛ چزاکِ
ادلِ تیاى هیکزد ػمذ ،تا اجاسُی هالک صحیح هیضَد اس سهاًی کِ اهکاى اًتمال تاضذ ٍ ،اجاسُ در ها ًحي
فیِ تِ ّویي همتضای ػمذ تؼلّك گزفتِ است .ال هحالِ تا اجاسُ ،اس اٍل سهاى هوکي ،اثز هتزتة هیضَد،
تزخالف صَرت لثل کِ هالک تا اجاسُ ،همتضای ادلِ را هیخَاست تغییز تذّذ.
تا تَضیحی کِ ًسثت تِ کالم ضیخ
تز کالم هزحَم ضیخ

تیاى کزدین ،هؼلَم هیضَد اضکال سیذ خَیی

ٍارد ًیست .سیذ خَیی
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در ها ًحي فیِ

اصزار دارًذ کِ تفزهایٌذ ها ًحي فیِ تا صَرت لثلی

فزلی ًذارد ٍ ّواىعَر کِ اجاسُ در آىجا هَثز ًثَد ،در ها ًحي فیِ ّن هَثز ًیست .اهّا جَاب ایي اضکال
رٍضي ضذ کِ هجیش در آىجاً ،ویخَاست تا اجاسُ ،همتضای ادلِ را تٌفیذ کٌذ ،تلکِ تا اجاسُ تصزف در
همتضای ادلِ هیکزد ،تز خالف ها ًحي فیِ کِ اجاسُ دلیماً تا همتضای ادلِ ّواٌّگ است.
آىچِ هزحَم ضیخ

تا ایيجا فزهَدًذ ،تٌاتز هثٌای کطف حمیمی است ٍ ،چَى در کطف حمیمی

هطکل حل ضذ ،در کطف حکوی تِ عزیك اٍلی هطکل حل هیضَد ٍ اصالً احتیاج تِ تحث ًذارد .اهّا فزضاً
اگز اضکال سیذ خَیی

تٌاتز هثٌای کطف حمیمی ٍارد تاضذ ،عثك هثٌای کطف حکوی تِ راحتی هیتَاى

تِ آى پاسخ داد؛ سیزا عثك کطف حکوی هیگَیین تؼذ اس ایيکِ هالک اجاسُ داد ،حکن هیضَد آثار تیغ اس
اٍل سهاى هوکي هتزتة هیضَد؛ یؼٌی اس سهاًی کِ فضَلی هالک هثیغ ضذُ است.
ٍالحوذ هلل رب الؼالویي
جَاد احوذی
 .4ػلٖ الفسع هبلك اٍّل اجبشُ ًوٖ كٌد ،چَى االى وٗگس هبلك ً٘ست ٍ .اگس اجبشُ كٌد ،وز اٗيجب هلكش زا ثِ ساجت ث٘اغ ،اتاالف تشاسٗؼٖ
كسوُ ،لرا وٗگس هبلك ً٘ست ٍ ثبٗد ثدلش زا ثپسواشو.
 .5هظجبح الفقبّٔ (الوكبست) ،د ،4ص:272
ٍ اهب هب ا بوُ ش٘خٌب األًظبزٕ هي اىّ الكشف هي شهبى القجَل ٍ َّ أٍّل حدٍث الولك٘ٔ لوي لِ الؼقد ٍ ِ٘ اًِّ ػلى ّرا ٗلاصم اى ٗكاَى الَاباغ
غ٘س هجبش ٍ الوجبش غ٘س ٍابغ ح٘ج اىّ الوٌشأ َّ الولك٘ٔ هي شهبى الؼقد ٍ الرٕ ٍبغ َّ ّرا ٍ اإلجبشٓ تؼلّقت ػلى الولك٘ٔ هي شهبى هتأخس ػي الؼقد
٘كَى الوجبش غ٘س الَابغ الرٕ لن ٗقغ ػلِ٘ الؼقد إذا ال هقتؼى لظحٔ الؼقد الًِّ ل٘س ٌّب ػقد لتشولِ الؼوَهبت ٍ ثؼجبزٓ اخاس ::اىّ الؼقاد الفؼاَلٖ
ثوٌصلٔ اإلٗجبة ٍ اإلجبشٓ ثوٌصلٔ القجَل ٘وب َّ ٍابغ ٌّب ٗجبة ل٘س لِ بجَل ٍ هب تؼلق ثِ اإلجبشٓ قجَل ل٘س لِ إٗجابة اال ػقاد ٌّاب ل٘كاَى
هشوَال للؼوَهبت.
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