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هحمك ایسٍاًی

اش هحطّیي هدلّك هکاسة کِ هؽالثص زا تدٍى تعمید ٍ تا للن زٍاى تیاى هیکٌد

اضکالی 9تس پاسخ جٌاب ضیخ ـ کِ لسض «تولیک علی ٍجِ العواى» است؛ ًِ هعاٍظِ ـ هؽسح کسدُ کِ ایي
پاسخ یا تغییس عثازت است ٍ دز حمیمت تولیک علی ٍجِ العواى ،چیصی جص ّواى اًطاء تولیک عیيٍ توالٍ
إفادُ ًویکٌد یا آىکِ تعثیس تولیک علی ٍجِ العواى کالم ًاهعمَلی است.
تَظیح هؽلة ایيکِ اگس هساد اش تعسیف لسض تِ «تولیک علی ٍجِ العواى» آى تاضد کِ تولیک تِ
ًحَ هماتلِ است ٍ ظواى ،هماتل ایي تولیک است تِ گًَِای کِ عَض دز ذهِی همتسض لساز هیگیسد ،ایي
دز حمیمت ّواى تولیک عیيٍ توالٍ است ٍ تعَیط لفؿ ،تغییسی دز حمیمت ٍ هاّیت آى ایجاد ًکسدُ است.
ٍ یا آىکِ هساد اش تولیک علی ٍجِ العواى تولیک هجاًی است ،فمػ ضسغ ضدُ کِ ذهِی همتسض تِ حکن
ضسع هطغَل تِ ظواى (هثل یا لیوت) تاضد ،کِ کالم ًاهعمَلی است؛ شیسا هعٌا ًدازد کسی هجاًاً چیصی زا
هالک ضَد ٍ دز عیي حال ذهِاش ًسثت تِ آى ضیء هطغَل تاضد! خصَصاً اگس عیي آى ٌَّش تالی تاضد،
 .1حاش٘ٔ الوناسب (لإلٗسٍاًٖ) ،ج ،1ص:47
قد تقدّم ب٘اى حق٘قٔ القسض ٍ أًِّ عبازٓ عي تول٘ل الع٘ي ٍ تأه٘ي الوالّ٘ٔ ٍ أهّا ها أفادُ الوصٌّف فٖ الفسق بٌِ٘ ٍ ب٘ي الوعاٍضٔ فئهّا َّ هجسّد
تغ٘٘س للعبازٓ هع مَى ٍاقعِ َّ الوعاٍضٔ أٍ َّ غ٘س هعقَل فئىّ التّول٘ل على ٍجِ ضواى الوثل أٍ الق٘ؤ إى ماى بوعٌى الوقابلٔ علىى أى ٗنىَى
تول٘نا بئشاء عَض فٖ الرّهٔ فرلل َّ األٍّل فئًِّ تول٘ل بعَض فٖ الرّهٔ ٍ إى ماى ال بوعٌى الوقابلٔ بل ماى التّول٘ل هجّاً٘ا ٍ قد اشتسط فىٖ
تول٘نِ أى تنَى الرّهٔ هشغَلٔ بحنن الشّازع موا تنَى هشغَلٔ فٖ هَازد الضّواًات فراك َّ الثّاًٖ فئًِ ال ٗعقىل أى ٗنىَى الشىضض ضىاهٌا
لولل ًفسِ ال سّ٘وا هع ق٘ام عٌِ٘ فتنَى الع٘ي لِ ٍ هوّا هلنْا هجّاًا ٍ هع ذلل ٗنَى ضاهٌا لْا على أى ٗؤدّٕ العَض للغ٘س.
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هجاًی تَدى تا ظواى ساشگازی ًدازد ٍ ًاهعمَل است.
تٌاتسایي تعسیف جٌاب ضیخ هٌؽثك تس لسض ًیص هیضَد ٍ تعسیف هرکَز هاًع اغیاز ًیست.
نقد کالم محقق ایروانی

اضکال هحمك ایسٍاًی

تِ زٍضٌی لاتل دفع است؛ چَى لسض ًِ تولیک تالعَض (هعاٍظِ) است ٍ ًِ

تولیک هجاًی؛ تلکِ تولیک تا جثساى خسازت است؛ شیسا:
دز هعاٍظِ ،هعاٍظِ کٌٌدُ هیخَاّد هعََّض زا اش هلکیت خَد خازج کٌد تا عَض زا دز هماتل آى
تصاحة کٌد ٍ چِ تسا آى عَض اش لحاؾ هالیت تیطتس یا کوتس اش هعَّض تاضد ،هساٍی ّن تاضد تاش
تفاٍتی تیي هعَّض ٍ عَض ٍجَد دازد؛ چَى اگس عَض ٍ هعَّض دلیماً هثل ّن تاضٌد دز ید تِ ید ،تیع
[هعاٍظِ] صادق ًیست ،اگس ّن یکی ًسیِ تاضد جای تأهل دازد ٍ تععی گفتِاًد صادق ًیست.
ٍلی دز لسض ،همسِض ًویخَاّد هال زا اش هلکیت خَد خازج کٌد ٍ تا چیص دیگسی هعاٍظِ ٍ تثدیل
کٌد ،تلکِ چَى همتسض تِ حسة هعوَل تِ آى ًیاش دازد ـ ّس چٌد ًیاش همتسض ضسغ الشم دز لسض ًیست
ـ هُمسِض اش هال خَد غوط عیي کسدُ ٍ تِ هلک همتسض دز هیآٍزدٍ ،لی ایي ؼَز ًیست کِ ایي تولیک
هجاًی تاضد یا علی ٍجِ الوعاٍظِ تاضد ،تلکِ تولیک هیکٌد کِ [تعد اش أجل همسز یا هؽالثِی همسض] اگس
عیي تالی تَد عیي زا تسگسداًد ٍ اگس عیي تالی ًثَد هثل آى ٍ اگس هثل ًثَد لیوت آى زا تِ هُمسض تسگسداًد.
پس دز لسض ،همسض تِ خاؼس تصاحة هثل یا لیوت ،عیي زا تولیک ًویکٌد ،لرا اگس هَلع پس دادى،
عیي تالی تَد ٍ همتسض عیي زا پس داد هُمسض ًویتَاًد همتسض زا هلصم کٌد تِ جای عیي ،هثل یا لیوت
آى زا تپسداشد .گسچِ تععی احتوال دادُ یا ضاید فتَاء دادُ تاضٌد کِ همسض هیتَاًد عیي زا لثَل ًکٌد ٍ
هثل یا لیوت زا هؽالثِ کٌدٍ ،لی ایي صحیح ًیست؛ شیسا اگس آى عیي ،هثلی تاضد هثل هیدّد [چَى هساد اش
هثل ،جاهع تیي عیي ٍ سایس اهثال است] ٍ اگس لیوی تاضد ،پسداخت لیوت دز صَزتی الشم است کِ ازجاع
عیي هوکي ًثاضد ٍ .فسظاً اگس همسض تتَاًد تا ٍجَد عیي ،همتسض زا هلصم تِ پسداخت هثل یا لیوت کٌد،
تاش ایي اش تاب عَض ًیست ،تلکِ اش تاب جثساى خسازت است؛ یعٌی همسض هالص زا تولیک کسد تا جثساى
خسازت اش ؼسف همتسض کِ اگس هثلی تَد تِ هثل ٍ اگس لیوی تَد تِ لیوت جثساى کٌد ٍ ایي هاًٌد آى است
کِ اگس کسی هال دیگسی زا اتالف کسد تاید هثل یا لیوت آى زا تپسداشد ،پس ّواىؼَز کِ ظواى اتالف،
عَض هحسَب ًویضَد ٍ هعاٍظِ صادق ًیست ،ظواى لسض ًیص عَض ًیست ٍ هعاٍظِ صدق ًویکٌد.
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پس تعسیف «إوشاء تملیک عیهٍ بمالٍ» ضاهل لسض ًویضَد؛ شیسا دز تعسیف هرکَز ،هماتلِ ٍ هعاٍظِ تِ
ًص خَد ضیخ

ٍ تِ داللت «تاء» هأخَذ است ،تسخالف تولیک لسظی کِ هماتلِ ٍ هعاٍظِ ًیست ،تلکِ

تولیک است تا جثساى خسازت.
اشتباه مصادیق قرض در تعامالت بانکی

تعسیف لسض ّواىؼَز کِ تیاى ضد «التملیک علی وجه الضمان» هیتاضدّ ،سچٌد کِ ها تثصسُای تِ ایي
تعسیف دز جای خَد خَاّین داضت.
عدم دلت دز تعسیف لسض تاعث ضدُ کثیسی کِ اش آًاى تَلع ًویزٍد دز تعاهالت تاًکی دچاز اضتثاُ
ضًَد ٍ هَازدی زا کِ تعسیف لسض تس آى صادق است تا عمَد دیگس اضتثاُ تگیسًد؛ هثالً پَلی زا کِ دز
تاًک گراضتِ هیضَد اؼالق ٍدیعِ ٍ اهاًت تس آى هیکٌٌد ،دز حالی کِ حد لسض تس آى صادق است؛ چَى
سپسدُگراز تا ایي لصد پَل زا دز تاًک هیگرازد کِ تاًک دز آى تصسف هالکاًِ کٌدّ ٍ ،س ٍلت هؽالثِ کسد،
تاًک هثل آى زا تِ اٍ تاشگسداًد ٍ ازادُ ًویکٌد تاًک عیي آى پَل زا تِ اٍ تسگسداًد ،لرا تعسیف التملیک
علی وجه الضمان تس آى هٌؽثك استٍ ،لی دز ٍدیعِ ٍ اهاًت ،اهاًتداز حك ّیچ تصسفی ًدازد ٍ تاید عیي
آى زا تِ ٍدیعِگراز تاشگسداًد ،هاًٌد ٍدیعِ گراضتي ؼال دز تاًک کِ تاًک دز آى تصسف ًویکٌد ٍ عیي آى
زا تسهیگسداًد.
یا حساب جاری زا هیگَیٌد لسض ًیست ،دز حالی کِ حساب جازی هعوَالً تِ ًحَ تولیک علی ٍجِ
العواى است ٍ ّیچ کس ازادُ ًویکٌد عیي ّواى پَلی زا کِ دز تاًک گراضتِ ،تاًک تِ اٍ تسگسداًد.
تلِ ،دز هَازدی کِ تسای سسهایِگرازی پَل دز تاًک هیگرازد حساب دیگسی دازد کِ تا تعط
ٍکالتّا ،تسیازی اش اهَز آى زا تصحیح هیکٌٌد.

ٍ الحودهلل زب العالویي
همسز :عثداهلل اهیسخاًی
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