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اضىال دیگزی وِ هزحَم ضیخ 9تز والم هحمك لوی
است .ضیخ

ٍارد وزدًد ایي تَد وِ والم ایطاى خالف اجواع

هیفزهاید :ظاّزاً هٌطأ والم هحمك لوی وِ فزهَدًد یىی اس الَال در اجاسُی فعَلی ایي

است وِ ػمد هستاًف تاضد ،ػثارتی اس فاظل آتی (صاحة وطف الزهَس) است .ایطاى والهی دارًد وِ ّن
صاحة هفتاح الکرامة( 2سید جَاد ػاهلی) ٍ ّن هحمك لوی تلمی وزدُاًد وِ اجاسُ ،ػمد جدید است.
هزحَم ضیخ

هیفزهاید :والم فاظل آتی

رتؽی تِ ها ًحي فیِ ًدارد؛ چزاوِ والم ایطاى در هَرد

فعَلی هؼَْد است یؼٌی هسألِی اٍل یا دٍم فعَلی وِ تاع الفعَلی للواله .در آىجا گفتِاًد وِ اگز
هطتزی ػمد را لثَل وٌد ٍ هاله ّن تؼداً اجاسُ وٌد ،ایي وافی در صحت ػمد است؛ سیزا ایجاتی وِ اس
 .1كتاب المكاسة ،ج ،3ص:373
ي فٍٕ :أنّ اإلجاشِ على َرا تصٕس كما اعتسف معايضّ جدٔدِ مه طسف المجٕص ي المشتسْ؛ ألنّ المفسيض عدد زضدا المشدتسْ ياوٕدال تالتثددٔ
المركًز؛ ألنّ قصد الثائع الثٕع لىفسٍ إذا فسض تأيٕسٌ فٓ مغأسِ العقد الًاقع للعقد المجاش ،فالمشدتسْ إوّمدا زضدٓ تدرلي اإلٔجداب المغدأس لمد
اإلجاشِ ،فإذا التص تكًن مسجع اإلجاشِ إلى تثدٔ عقد تعقد ،ي تعد الحاجّ إلى قثًل المشتسْ ياوٕال ،فقد قامت اإلجاشِ مه المالدي مقدا إٔجاتدٍ ي
قثًل المشتسْ ،ي َرا خالف اإلجماع ي العق .
 .2مفتاح الكسامّ فٓ شسح قًاعد العالمّ (ط  -الحدٔثّ)؛ ج ،12ص666 :
ي الحسمّ فٓ غٕس الغاصة أٔضال قضّٕ ما اختازٌ صاحة «كشف السمًش» ي وقلٍ عه شٕخٍ المحقّق قال فٍٕ :الثحث فٓ المسألّ ٔثتىٓ على اقتضاء
الىُٓ الفسا ي عدمٍ ،فمه قال تاأليل ٔلصمٍ القًل تالثطالن إلّا أن ٔقًل :إنّ عقد الثٕع ال ٔلص فٍٕ لفظ مخصًص ت ك ّ ما ٔدلّ على االوتقال ،فلً لد
ٔلتص َرا القًل تكًن إجاشِ المالي تمثاتّ عقد يانٍ ،ي وق عه شٕخٍ أنّ الىُٓ فٓ المعاملّ ال ٔقتضٓ الفسا ي أنّ لٕس للمثٕع لفظ مخصدًص ي أنّ
الشٕخٕه ٔخالفان فٓ المسألتٕه ي أوٍّ ًَ مًافق لشٕخٍ فُٕما .ي مه العجٕة احتفالٍ ي غٕسٌ تُرٔه الخثسٔه العامٕٕه اللرٔه قد عسفت اللتُما .ي قضّٕ
كالمٍ فٓ الكتاب المركًز أنّ اإلجاشِ تٕع فكأوٍّ قًلٌ يالث كما ستسمع.
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جاًة فعَلی هحمك ضدُ ،تی ارسش است ٍ در ًتیجِ لثَلی وِ اس جاًة هطتزی صادر ضدُ ،لثَل هتمدم
است ـ لثالً در تحث تیغ تیاى وزدین وِ لثَل هیتَاًد هتمدم ضَد ـ ٍ هاله وِ تؼداً اجاسُ هیوٌد ،ایجاب
هتأخز هحمك هیضَدٍ ،لی ایي رتؽی تِ ها ًحي فیِ ًدارد ،سیزا ها ًحي فیِ ایي است وِ اجاسُّ ،ن جای
ایجاب اصیل تاضد ٍ ّن جای لثَل هطتزی.
تِ تؼثیز دیگز در ها ًحي فیِ هطتزی ،هثوي را اس اصیل دریافت ٍ ظوٌاً ثوي را تولیه تِ غاصة وزدُ
تَد ٍلی االى هیخَاّد هثوي را اس اصیل دریافت ٍ ظوٌاً ثوي را تولیه تِ تایغ وٌد ،لذا احتیاج تِ لثَل
جدیدی دارد ،در حالی وِ ػلی الفزض هطتزی لثَل جدیدی اًطاء ًویوٌد ،تلىِ فمػ هاله است وِ ػمد
را اجاسُ هیوٌد ،لذا اگز تگَیین تا «أجشت» تیغ هحمك هیضَد ،تِ ایي هؼٌاست وِ «اجشت» ّن جای ایجاب
تایغ است ٍ ّن جای لثَل جدیدی وِ هطتزی تاید تگَید .تٌاتزایي والم فاظل آتی هتفاٍت تا والم هحمك
لوی است؛ چزاوِ در فعَلی هؼَْد ،لثَل هحمك ضدُ ٍ ًْایت ایيوِ هیضَد لثَل هتمدم ٍ ،ایجاب هتأخز
ّن تا «أجشت» هحمك هیضَد ،اها در ها ًحي فیِ ایجاب ٍ لثَل ّز دٍ هیخَاّد تا «اجشت» هحمك ضَدٍ ،
ایي خالف اجواع ٍ ػمل است.
نقد و بررسی اشکال شیخ بر کالم محقق قمی

ػزض هیوٌین رٍضي ضدى ایي هؽلة وِ آیا والم هحمك لوی خالف اجواع ّست یا ًیست ،هثتٌی تز
ایي است وِ والم فاظل آتی در وطف الزهَس را تزرسی وٌین .ایطاى هیفزهاید:
ٍ ضتّوا ٗتوسك تأىّ الفضَلّٖ هوٌَع التصطف ٍ الث٘غ ًَع هي التصطف ٍ .تواا ضٍاُ كيا٘نع ػاي
الٌثّٖ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِع أًِّ ًْى ػي ت٘غ ها ال ٗولك ٍ .توا ضٍى ػوطٍ تي شؼ٘ةع ػي أتِ٘ع ػي
جسُّع اى الٌثّٖ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِع لال :ال طالق إال ف٘وا تولكع ٍ ال ػتك الّا ف٘وا تولكع ٍ ال ت٘غ
الّا ف٘وا تولك َّ ٍ .اذت٘اض الوتأذّطع ٍ ٗلَح شلك هي كالم أتٖ الصالح الحلثٖ ٍ اتى ٗؼال سالض.
گاّی استذالل هیشَد تز تطالى فضَلی تِ ایيکِ فضَلی هوٌَع التصزف است ٍ تیغً ،وَػی صصوزف
استً ٍ .یش صوسک هیشَد تِ آىچِ کِ حکین اس پیاهثز اکزم

رٍایت کزدُ کِ حضزت ًْی کزدًوذ

اس تیغ «ها ال یولک» ٍ تِ آى چِ کِ رٍایت کزدُ ػوزٍ تي شؼیة اس پذرش اس جذش کوِ ّواًوا پیواهثز
اکزم

فزهَدًذ :طالق ،ػتك ٍ تیؼی ًیست هگز در آىچِ کِ هالک است ٍ .ایي هختوار هتور ز اسوت

[ظاّز ًا هزاد اتي ادریس حلّی است] ٍ استفادُ هیشَد اس کالم اتی الصالح الحلثی ٍ اتی یؼالر سالر.

ٍ شّة الش٘د فٖ الٌْاٗٔع ٍ الوف٘س فٖ الومٌؼٔ الى أىّ الث٘غ هَلَف ػلاى اججااظٓع ٍ تاِ ٗماَل
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ش٘رٌا توسّيا تحصَل اجٗجاب ٍ المثَل لوي لِ أّلّ٘ٔ شلكع ف٘وا ٗصحّ فِ٘ع ٍ اجاظٓ الوالك هٌضؤ
إلِ٘ع فال هاًغ هي االًؼماز.
ٍ شیخ طَسی در ًْایة ٍ شیخ هفیذ

در الومٌؼِ لائل شذُاًذ کِ فضَلی [تاطل ًیست تلکِ] هَلوَف

تز اجاسُ است ٍ شیخ ها (هحمك حلّی ) ًیش لائل تِ ّویي لَل است ،در حالی کوِ صوسوک هیکٌوذ توِ
ایيکِ ایجاب ٍ لثَل اس طزف کسی صادر شذُ کِ اّلیت آى را دارد [یؼٌی اس ػالل ٍ تالغ] ٍ هوَرد ّون
هَردی است کِ اّلیت آى را دارد کِ ایجاب ٍ لثَل تز آى ٍالغ شَد ٍ ،ػلی الفزض اجاسُی هالوک ّون
تؼذ ًا تِ آى ضویوِ هیشَد ،لذا دیگز هاًؼی اس اًؼماد ػمذ ٍجَد ًذارد.

ٍ الصٕ ًطاُ (أضاُ خ ل) أىّ الثحث هثٌىّ ػلى أىّ الٌّْى ّل ٗسلّ فٖ الوؼاهالت ػلى فساز الوٌْٖ
ػٌِ أم ال؟ فوي لال تاألٍّلع ٗلعهِ المَل تالثطالىع ألىّ الفاسس تاطلع اللّْن الّا اى ٗمَل :اىّ ػمس الث٘اغ
ال ٗستلعم لفظا هرصَصا أػٌى (تؼت) تل كل ها ٗسلّ ػلى االًتمال فَْ ػمس فلَ ٗلتعم [فوي ٗلتاعم
ّصا المَل ٗيَى إجاظٓ الوالك ػٌسُ توثاتٔ (توٌعلٔ خ ل) ػمس ثاىع ٍ هي لال تالثااًٖ فلاِ اى ٗماَل:
الؼمس األٍّل ال َٗصف تالصحٔ ٍ ال الفسازع تل ٗمف ػلى اشى الوالكع فااى أشى فْاَ صاح٘حع ٍ الّاا
ففاسس.
ٍ إشا تمطّض ّصا فال اشيال ػلى ش٘رٌا زام ظلِع ألىّ الٌْٖ ػٌسُ فٖ الوؼاهالت ال ٗمتضٖ الفساازع
ٍ ال للث٘غ لفظ هرصَصع تل ٗشيل ػلى الش٘ر٘ي ألًّْوا ٗرالفاًِ فٖ الوسألت٘يع ٍ الورتااض ػٌاسًا
اذت٘اض ش٘رٌا زام ظلِ.
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آىچِ تِ ًظز ها هْن است ایيکِ تحث هثتٌی تز آى است کِ آیوا ًْوی در هؼواهالت هَجوة فسواد
هٌْیػٌِ ّست یا ًِ؟ کسی کِ لائل تِ ّاٍل شَد و یؼٌی ًْی در هؼاهالت هَحة فساد است و تایذ هلتوشم
تِ لَل تطالى شَد؛ سیزا ػمذی کِ فاسذ تاشذ ،تاطل است .هگز ایيکِ گفتِ شَد ػمذ تیغ ،لفظ هخصَصوی

یؼٌی «تؼت» ًوی َاّذ تلکِ ّز لفظی کِ دال تز اًتمال تاشذ ،ایي ػمذ است .اگز کسی هلتشم تِ ایي لوَل
شَد و کِ ػمذ تیغ تِ ّز لفظی هحمك هیشَد و در ایي صَرت اجاسُی هالک در ًشد اٍ ،تِ هٌشلوِی ػموذ
دٍم است .اها کسی کِ لائل تِ دٍم شَد و کِ ًْی در هؼاهالت هَجة فسواد ًیسوت و هیصَاًوذ چٌویي
تگَیذ کِ ػمذ ّاٍل ًِ ،فاسذ است ٍ ًِ صحیح تلکِ هَلَف تز اجاسُی هالک است ،پس اگز هالک اجواسُ

کٌذ ،ػمذ صحیح هیشَد ٍ إال فاسذ است.

ایي هطالثی کِ گفتین ،اشکال تز شیخ هحمك ها ًیست؛ سیزا اٍالً ًْی در هؼاهالت در ًشد ایشاى هَجوة

فساد ًیست .ثاًی ًا ایشاى تزای تیغ ،لفظ هخصَصی لائل ًیست تلکِ آىچِ کوِ صمزیوز کوزدین اشوکال توز
 .3كشف السمًش فٓ شسح مختصس الىافع ،ج ،1ص.445
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شیخیي است؛ چزاکِ آى دٍ در ایي هسرلِ هخالف تا شیخ ها تَدًذ ٍ .آىچِ هختار در ًوشد هاسوتّ ،وواى
هختار شیخ هاست.

ضاّد والم ایي لسوت اس ػثارت فاظل آتی

است وِ فزهَد« :فوي ٗلتعم ّصا المَل ٗيَى اجاظٓ الوالك

ػٌسُ توثاتٔ ػمس ثاىٍ»؛ یؼٌی اگز وسی تپذیزد وِ ًْی در هؼاهالت هَجة فساد است ٍ یا ایيوِ تگَید تیغ
ًیاس تِ لفظ خاظ ًدارد ٍ تا ّز لفظی وِ دال تز ًمل ٍ اًتمال تاضد ٍالغ هیضَد ،در ًشد اٍ اجاسُ تِ هٌشلِی
ػمد جدید است .ػزض هیوٌین چٌیي والهی خالف اجواع ًیست ٍ تلىِ اهز هؼمَلی است .الثتِ خَد
فاظل آتی ٍ استاد ایطاى هحمك حلّی ،ایي لَل را ػلی سثیل المؽغ ًویپذیزًد وِ تا «أجشت» یه تیغ جدید
هحمك هی ضَد ـ سیزا ایطاى لائل ّستٌد وِ ًْی در هؼاهالت هَجة فساد ًیست ـ اهّا ایي همدار را
هیپذیزًد وِ اگز وسی لائل تِ ایي لَل ضَد ،والهص خالف اجواع ًیست .لذا صاحة هفتاح الکرامة در
ایيجا هیفزهاید :وأىّ لَل ثالثی در هسألِ ٍجَد دارد (فىأًِ لَلٌ ثالثٌ) ٍ ًىتِی آى ایي است وِ فاظل آتی
ٍ ًیش هحمك حلّی ـ تٌاتز استٌثاغ ایطاى ـ ػلی سثیل المؽغ ًفزهَدُاًد تلىِ ػلی فزضٍ گفتِاًد وِ اجاسُ،
هَجة تحمك ػمد جدیدی است.
تٌاتزایي ایي همدار را هیتَاى تصدیك وزد وِ اگز وسی لائل ضَد «أجشت» تیغ هستأًف است ،خالف
اجواع ًگفتِ است.
تا تَجِ تِ ایي هؽلة تزهیگزدین ٍ والم هزحَم ضیخ
والم هحمك لوی  ،ػثارتی اس فاظل آتی

را تزرسی هیوٌین .جٌاب ضیخ فزهَدًد :هٌطأ

است ،اهّا والم فاظل آتی هزتَغ تِ فعَلی هؼَْد است وِ

«تاع للواله» وِ لثَل هتمدم اس ًاحیِی هطتزی هحمك ضدُ ٍ ٍلتی وِ هاله اجاسُ هیوٌد ،ایجاب هتأخز
هحمك هیضَد ،اهّا ایي رتؽی تِ ها ًحي فیِ ًدارد ،سیزا در ها ًحي فیِ لثَل هتمدم ٍجَد ًدارد ٍ اجاسُی
هاله هیخَاّد جاًطیي ایجاب ٍ لثَل ّز دٍ ضَد.
خدهت ضیخ

ػزض هیوٌین :اگز ضوا ایي حزف را تِ ػٌَاى یه اضىال ػملی تز هحمك لوی ػزض

وٌید ،هاًؼی ًدارد اهّا جَاب آى را در لثل تیاى وزدین وِ والم ایطاى تِ ّیچ یه اس سِ تمزیة هذوَر،
هستلشم خالف ػمل ًیست.
اها اگز همصَدتاى ایي است وِ والم هحمك لوی خالف اجواع است ،هیگَیین چٌیي ًیست؛ سیزا
صاحة وطف الزهَس وِ گفتِ فعَلی ػمد جدید است ،هؼٌایص ایي است وِ هیضَد فعَلی را تا ػمد
جدید تصحیح وزد ٍ صحیح تَدى فعَلی تِ خاؼز ایيوِ ػمد جدیدی است ،اهز غزیثی ًیست .تلِ اگز
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ّیچ وس لائل ًطدُ تَد وِ هیتَاى فعَلی را تِ ػٌَاى ػمد جدید تصحیح وزد ،اضىال ضوا ٍارد تَد وِ
والم ایطاى خالف اجواع است ،اهّا ػلی الفزض فاظل آتی ٍ تٌاتز استٌثاغ ایطاى هحمك ًیش لائل ضدُاًد وِ
فعَلی هیتَاًد تِ ػٌَاى ػمد جدید تصحیح ضَد .هٌتْا جدید تَدًص هتفاٍت است؛ در جایی تِ ایي است
وِ فمػ ایجاتص جدید تاضد ٍ ،در تؼط جاّا ـ اس جولِ ها ًحي فیِ ـ تِ ایي است وِ ّن ایجاب ٍ ّن
فیالجولِ لثَلص جدید تاضد ٍ ایي هَجة ًویضَد والم هیزسای لوی خالف اجواع تاضد ٍ .ایيوِ تز
فزض خالف اجواع تاضد ،اجواع هدروی یا هحتول الودرن است ٍ ًویتَاًد واضف اس لَل هؼصَم
تاضد.
تٌاتزایي ًتیجِ ایي ضد وِ اضىال هزحَم ضیخ تز هیزسای لوی وِ در دٍ جا فزهَدًد خالف اجواع ٍ ػمل
است ،اضىال ٍاردی ًیست.
بررسی فرمایش میرزای قمی

حمیمت ایي است وِ فزهایص هحمك لوی

ًیش هؽلة را حل ًویوٌد؛ سیزا اوالً :هاله تا «أجشت»

ًویخَاّد ػمد جدیدی را إًطاء وٌد تلىِ هؼلَم است ّواى ػمدی را وِ اتفاق افتادُ هیخَاّد اهعاء وٌد.
ثانیاً :تا ایي والم ًیش هحذٍر چْارم حل ًویضَد وِ «الوجاظ غ٘ط هٌشئٍ ٍ الوٌشأ غ٘ط هجاظٍ» تٌاتزایي اضىال
ّنچٌاى تالی است ،لذا جٌاب ضیخ خَد درصدد ارائِ راُ حلی تزای هطىل ّستٌد.
ٍالحود هلل رب الؼالویي
جَاد احودی
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