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رکش هیکٌٌذ ایي است کِ فضَلی هال دیگشی سا تشای هالک

تفشٍشذ اها اتفالاً هال تِ هلک خَد فضَلی هٌتمل شَد ـ چِ تِ تیغ ،اسث ٍ  ...ـ ٍ تیغ سا اجاصُ کٌذ؛ هخالً
فضَلی کتاب صیذ سا تشای خَد صیذ تفشٍشذ اها اتفالاً کتاب هٌتمل تِ فضَلی شَد ٍ تیغ سا اجاصُ کٌذ .هشحَم
شیخ

اتتذا هیفشهایٌذ :تیغ دس ایي صَست صحیح است ٍ اص هَسد سٍایات دالّ تش فساد خاسد است؛ صیشا

هَسد سٍایات هشتَط تِ جایی است کِ فضَلی هال دیگشی سا اص لَثٓل خَدش تفشٍشذ ٍ تؼذاً هالک شَد ٍ
اجاصُ کٌذ کِ اخثاس اص آى ًْی هیکشد ،اهٍا دس ایي فشض فضَلی هال سا اص جاًة هالک هیفشٍشذ ٍلی لثل اص
ایيکِ هالک اجاصُ یا سد کٌذ ،هلک تِ ّش دلیل هٌتمل تِ فضَلی هیشَد ٍ تیغ سا اجاصُ هیکٌذ ،پس اخثاس دالّ
تش فساد شاهل ایي صَست ًویشَد ٍ الهحالِ تایذ تگَیین تیغ تا اجاصُ صحیح ٍ رات احش هیشَد .اال ایيکِ
اشکالی دس حکن تِ صحٍت تیغ دس ایي صَست ٍجَد داسد؛ صیشا ػلی الفشض آىچِ کِ تَسظ فضَلی اًشاء
شذُ ،تیغ اص لَثٓل هالک استٍ ،لی آىچِ کِ اجاصُ تِ آى تؼلك گشفتِ ،تیغ اص لثل فضَلی است ،پس «المىشأ غیر
مجبز ي المجبز غیر مىشئ».
هشحَم شیخ

دس همام دفغ ایي اشکال هیفشهایٌذّ :واى جَاتی کِ دس هسألِی حالخِی فضَلی ـ کِ
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ٍ لَ تاع ػي الوالك فاتّفك اًتمالِ إلى الثائغ فأجاصُ فالظاّش أٗضاً الصحّٔ؛ لخشٍجِ ػي هَسد األخثاس.
ًؼن ،لذ ٗشكل فِ٘ هي ح٘ث إىّ اإلجاصٓ ال هتؼلّك لْا؛ ألىّ الؼمذ الساتك كاى إًشاءً للث٘غ ػي الوالك األصلٖ ٍ ،ال هؼٌى إلجاصٓ ّزا تؼذ خشٍجهِ
ػي هلكِٗ ٍ .وكي دفؼِ توا اًذفغ تِ ساتماً اإلشكال فٖ ػكس الوسألٔ ٍ ّٖ ها لَ تاػِ الفضَلٖ لٌفسِ فأجاصُ الوالك لٌفسِ ،فتأهّل.
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ػکس ها ًحي فیِ است ـ تِ ایي اشکال دادین ،دس ها ًحي فیِ ّن جاسی است .هسألِی حالخِی فضَلی ایي
تَد کِ «ببع الفضًلی لىفسٍ فبجبز المبلک لىفسٍ»؛ هخالً فضَلی کتاب صیذ سا لٌفسِ تفشٍشذ اها هالک تؼذاً ػمذ
سا تشای خَدش اجاصُ کٌذ .هْوتشیي اشکالی کِ دس صحٍت تیغ دس هسألِی حالخِی فضَلی ٍجَد داشت ایي
تَد کِ «المىشأ غیر مجبزٍ ي المجبز غیر مىشئ»؛ صیشا آىچِ کِ اًشاء شذٍُ ،لَع تیغ للفضَلی است ،اهٍا آىچِ
کِ اجاصُ دادُ شذٍُ ،لَع تیغ للوالک است.
هشحَم شیخ

دس آىجا حشفّای هتؼذدی ًمل کشدًذ ٍ دس ًْایت چٌیي جَاب دادًذ کِ فضَلی هال

دیگشی سا توا َّ هالکٌ هیفشٍشذ ٍلَ ادػاءً ،یؼٌی فضَلی خَد سا هالک فشض کشدُ ٍ هثیغ سا اص لَثٓل هالک
هیفشٍشذٍ ٍ .لَع تیغ اص جاًة هالک ،حیثیت تقییذیه است ،الهحالِ اگش هالک اصلی اجاصُ دّذ ،تیغ
صحیح شذُ ٍ تشای اٍ ٍالغ هیشَد ،دس ًتیجِ هجاص ّواى هٌشأ ٍ هٌشأ ّواى هجاص است .شیخ

هیفشهایٌذ

ایي جَاب دس ها ًحي فیِ ّن جاسی است؛ صیشا ٍلتی فضَلی للوالک هیفشٍشذٍ ،لَع تیغ تشای هالک
حیخیت تمییذیِ است ٍ ،چَى ػلی الفشض حیي اجاصُْ خَد فضَلی هالک است ،لزا اگش اجاصُ تذّذ ،توا َّ
هالکٌ اجاصُ کشدُ ٍ ،دس ًتیجِ تیغ صحیح هیشَد ٍ اشکالی اص ایي جْت ٍجَد ًذاسد.
شیخ

دس اداهِ یک «فتأمّل» داسًذ کِ هیخَاٌّذ تیاى کٌٌذ ها ًحي فیِ تا هسالِی حالخِی فضَلی

هتفاٍت است.
نقد و بررسی فرع سوم شیخ

اگش یادتاى تاشذ ها ایي جَاب شیخ

سا دس هسألِی حالخِی فضَلی ًپزیشفتین .هضاف تِ ایيکِ حتّی اگش

آىجا ایي جَاب دس هَسد غاصة ،غالظ ٍ اهخال آى توام تاشذ ،دس ها ًحي فیِ ـ عثك هثٌای شیخ

ـ

ًویتَاًذ جَاب تِ اشکال تاشذ؛ صیشا ػلی الفشض تایغ فضَلی ،تیغ سا تشای حصِی خاصِای اص هالک یؼٌی
صیذ هخالً اًشاء کشدُ است ،دس حالی کِ اجاصُ اص حصِی دیگش هالکیت صادس شذُ است .الثتِ ایي اشکال دس
آىجا ّن تِ ًَػی هیتَاًذ ٍاسد تاشذ ،اال ایيکِ دس آىجا یک ساُ حلی ٍجَد داشت کِ هالکیت سا اػن اص
هالکیت حمیمی ٍ ادػایی تگیشینٍ ،لی ایي ساُ حل دس ها ًحي فیِ جاسی ًیست ٍ فضَلی تشای حصِی
خاصِای اص هالک هیفشٍشذ ٍ ،شایذ «فتأمّل» شیخ
تٌاتشایي جَاتی کِ هشحَم شیخ

ّن اشاسُ تِ ّویي ًکتِ تاشذ.

دس هسألِی حالخِ تِ ایي اشکال دادًذ ،دس ها ًحي فیِ جاسی ًیست .اهٍا

جَاب هختاس ها دس آىجا ،دس ها ًحي فیِ ّن جاسی است ٍ شثِْ سا حل هیکٌذ .توضیح مطلب ایيکِ:
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ػلّت ایيکِ هشحَم شیخ

دس تٌگٌا لشاس گشفتٌذ ایي تَد کِ فشهَدًذ هؼمَل ًیست حوي اص هلک کسی

خاسد شَد اهٍا هخوي داخل دس هلک دیگشی شَد ٍ تالؼکس ،لزا کسی کِ هیخَاّذ چیضی سا تفشٍشذ تایذ
هالک تاشذ؛ چَى ػلی الفشض حوي داخل دس هلک اٍ هیشَد پس هخوي ّن تایذ اص هلک اٍ خاسد شَد ،کوا
ایيکِ کسی کِ چیضی سا هیخشد چَى هخوي داخل دس هلک اٍ هیشَد ،پس تایذ حوي ّن اص هلک اٍ خاسد
شَد .تِ ّویي خاعش شیخ

ـ تثؼاً للؼالهِ

ـ فشهَدًذ کسی ًویتَاًذ تا حوٌی کِ دیگشی دس اختیاس اٍ

لشاس هیدّذ ،چیضی سا تشای خَدش تخشد ٍلَ ایيکِ هالک اصلی اختیاس تام تِ اٍ دادُ تاشذ ٍ ،ایي فشض سا
هحال داًستٌذ .اهٍا هثٌای مختار ها ایي تَد کِ لضٍهی ًذاسد حوي ٍ هخوي حتواً هلک تایغ یا هشتشی تاشذ؛
تلکِ هخالً اگش پذسی تِ فشصًذش پَلی تذّذ ٍ تگَیذ تا ایي پَلی کِ هال هي است ،لثاسی تشای خَدت تخش،
تیغ صحیح است ٍ لثاس داخل هلک فشصًذ هیشَد ٍ پَل ّن تِ هلک فشٍشٌذُ داخل هیشَد .تلِ اگش
فشصًذ هؼاهلِ اًجام ًذّذ ،حوي ّنچٌاى دس هلک پذس است.
ٍ گفتین کِ حمیمت تیغ« ،تبدیل مبلٍ بمبلٍ مب اعتببراً» است .پس اصل تیغ ،تبذیل است ٍ «استناد به
مالک» ششط تشتّة احش است؛ یؼٌی تیغ چیضی است کِ هَجة ٍ لاتل آى سا ایجاد هیکٌٌذ ٍ دس فضای
اػتثاسی سّا هیکٌٌذ ٍ ّش کسی کِ شایستگی داشت اگش خَد سا هٌتسة تِ ایي تیغ کٌذ ،هأهَس است کِ
عثك «أيفًا ببلعقًد» تِ آى ػول کٌذ ٍ .هیتَاًین تیغ سا تشثیِ کٌین تِ شیء هثاحی کِ سّاست ـ هاًٌذ عیش دس
َّا ٍ هاّی دس دسیا ـ کِ ّش کسی تتَاًذ ٍسیلِی شکاس خَد سا تِ آى هتصل کٌذ ٍ آى سا دس تٌذ تیاٍسد،
هالک هیشَد ٍ عشف شکاس لشاس هیگیشد .تٌاتشایي اص سیشُی ػمالئیِ ٍ ادلِی ششػیِ استفادُ هیشَد کِ تیغ،
چیضی است کِ هیشَد دس ػالن اػتثاس ایجادش کشد ،حال اگش ایجاد کٌٌذُ شایستگی ایي سا داشتِ تاشذ کِ
تیغ هٌتسة تِ اٍ شَد ٍ ایي اًتساب هحمك شَد ،تیغ تشای اٍ ٍالغ هیشَد .اها اگش ایجاد کٌٌذُ ایي
شایستگی سا ًذاشتِ تاشذ ،تیغ ّنچٌاى دس ػالن اػتثاس هَجَد است ٍ اگش شخص دیگشی ایي تَاًایی سا
داشتِ تاشذ کِ ششط ًْایی تشای تشتة احش سا تا اًتساب ػمذ تِ خَدش هحمك کٌذ ،عشف ػمذ لشاس هیگیشد.
تذیي جْت هیگَیین چِ دس هسألِی حالخِی فضَلی کِ تاع الفضَلی لٌفسِ اها هالک تا اجاصُ ػمذ سا
هٌتسة تِ خَد هیکٌذ ٍ چِ دس ها ًحي فیِ کِ تاع الفضَلی للوالک اها تؼذاً خَدش هالک هیشَد ٍ ػمذ سا
اجاصُ هیکٌذ ،دس ّش دٍ جا هجیض آى ػمذی سا کِ دس فضای اػتثاسی هَجَد است ،هٌتسة تِ خَدش
هیکٌذ ،لزا هشوَل ادلِی صحت فضَلی تا لحَق اجاصُ است ٍ هاًؼی ًذاسد .تٌاتشایي جَاب صحیح عثك
هثٌای هختاسّ ،ویي جَاتی است کِ ػشض کشدین.
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فرع چهارم شیخ « :لو باع الفضولی لثالث معتقداً لتملکه أو بانیاً علیه عدواناً »...

فشع دیگشی کِ هشحَم شیخ

2

رکش هیکٌٌذ ایي است کِ اگش فضَلی هال دیگشی سا تشای شخص حالج

تفشٍشذ ـ چِ تِ اػتماد ایيکِ شخص حالج هالک است ٍ چِ ػذٍاًاً تاشذ ـ دس ایي صَست اگش هالک اجاصُ
ًذّذ هؼلَم است کِ چٌیي تیؼی تاعل است ،اهٍا اگش هالک حمیمی تیغ سا اجاصُ کشد ،هشحَم شیخ
هیفشهایٌذ تیغ صحیح است؛ صیشا عثك هثٌای هشَْس ،هؼتثش ًیست تیغ تَسظ هالک اًشاء شَد تلکِ اگش غیش
هالک ّن اًشاء کٌذ ٍلی هالک تیغ سا اجاصُ کٌذ ،کافی دس تشتة احش است.
شیخ

دس اداهِ هیفشهایٌذ :اگش شخص حالجْ هالک هثیغ شَد ٍ تیغ سا اجاصُ کٌذ یا ایيکِ تایغ فضَلی

هالک شَد ٍ تیغ سا اجاصُ کٌذ ،ایي دٍ صَست ظاّشاً داخل دس هسألِی ساتمِ است کِ «ببع الفضًلی للمبلک
فبتفق اوتقبلٍ الی الببیع فبجبزٌ» .تٌاتشایي حکن تِ صحٍت تیغ تا لحَق اجاصُ هیشَد.
ػشض هیکٌین عثك آىچِ کِ ها هشی کشدین ،دس فشض اٍٍل کِ فضَلی تشای شخص حالج هیفشٍشذ ٍ
تؼذاً هالک اجاصُ هیکٌذ ،تیغ صحیح است ٍ اص لَثٓل هالک ٍالغ شَد؛ صیشا تیاى کشدین تیغ یک چیضی است
کِ دس فضای اػتثاسی هَجَد است ٍ تایذ هٌتسة تِ فشدی شَد کِ شایستگی داسد ٍ ،چَى ػلی الفشض
هالک اصلی تیغ سا اجاصُ هیکٌذ ،لزا تیغ هٌتسة تِ هالک شذُ ٍ تحت ادلِی صحٍت فضَلی تا لحَق اجاصُ
ٍالغ هیشَد.
ّنچٌیي دس فشض دٍم ٍ سَم کِ شخص حالج هالک شَد ٍ اجاصُ کٌذ یا تایغ فضَلی هالک شَد ٍ
اجاصُ کٌذ ،دس ایي دٍ فشض ّن تیغ صحیح است؛ صیشا ػمذی دس ػالن اػتثاس ٍجَد داشتِ ٍ کسی کِ
شایستگی داشتِ ػمذ سا تا اجاصُ هٌتسة تِ خَد کشدُ است .تٌاتشایي ّواىعَس کِ شیخ

فشهَدًذ اص تحت

شوَل سٍایات «ال تًاجبٍ البیع قبل ان تستًجبهب أي تشتریهب» خاسد هیشَد ٍ تیغ صحیح است .اشکال
«المىشأ غیر مجبز ي المجبز غیر مىشئ» سا ّن جَاب دادین .پس هاًؼی دس حکن تِ صحٍت ػمذ ٍجَد ًذاسد.
ب :لَ باع الفضَلی لٌفسِ ثن هلک ٍ لن یجس
هشحَم شیخ فشهَدًذ دس هسألِی «مه ببع شیئبً ثم ملکٍ» تایذ دس دٍ صَست تحج کٌین؛ صورت اول
ایيکِ فضَلی تؼذ اص هالک شذى ،تیغ ساتك خَد سا اجاصُ کٌذ کِ ایي صَست سا تشسسی کشدین .صورت
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ٍ لَ تاع لثالثٍ هؼتمذاً لتولّكِ أٍ تاً٘اً ػلِ٘ ػذٍاًاً ،فإى أجاص الوالك فال كالم فٖ الصحّٔ؛ تٌاءً ػلى الوشَْس ههي ػهذم اػتثهاس ٍلهَع الث٘هغ ػهي
الوالك ٍ ،إى هلكِ الثالث ٍ أجاصُ ،أٍ هلكِ الثائغ فأجاصُ ،فالظاّش أًِّ داخل فٖ الوسألٔ الساتمٔ.
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دوم آى است کِ فضَلی تؼذ اص ایيکِ هالک شذ ،تیغ ساتك خَد سا اجاصُ ًکٌذ ،دس ایيجا آیا صشف هالک
شذى فضَلی کافی تشای حکن تِ صحت ػمذ است یا ایيکِ حکن تِ تغالى هیشَد؟
حکن شیخ

بِ بطالى بیع ٍ ادلِی آى

دال بر فساد بیع با عدم ملک
تمسک به اطالق روایات ّ
ّ .1

حکن تیغ دس ایي صَست هَسد اختالف است .شیخ
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هیفشهایذ اص ها رکشًا هؼلَم هیشَد کِ تیغ دس

ایي صَست تاعل است؛ صیشا سٍایات دالّ تش فساد تیغ تذٍى هلکیت شاهل آى هیشَد.
عثك ًظش ها ّن ایي استذالل توام است ٍ ایي صَست تحت سٍایات دالِ تش فساد تیغ تذٍى هلکیت ٍالغ
هیشَد ٍ جَابّایی کِ دس صَست اٍل تِ ایي استذالل دادین ،دس ها ًحي فیِ جاسی ًیست؛ صیشا ػوذُ
جَاب ها ایي تَد کِ حکن تِ فساد دس ایي سٍایات هشتَط تِ صَستی است کِ اجاصُی هالک ضویوِ ًشَد،
ٍ چَى ػلی الفشض دس صَست لثل سضایت هالک ضویوِ هیشذ ،لزا حکن تِ صحت تیغ کشدین الثتِ تا
احتیاعی کِ دس اًتْاء رکش کشدین .اهٍا دس ها ًحي فیِ فشض ایي است هالک اجاصُ ًکشدُ ،لزا هصذاق سٍایات
دال تش فساد است ٍ دلیلی ّن ٍجَد ًذاسد کِ صشف هالکیت هالک تذٍى ایيکِ اجاصُ کٌذ ،هَجة شَد کِ
تیغ تحت ادلِی صحت فضَلی ٍالغ شَد ٍ ادلِی فضَلی چٌیي چیضی سا التضاء ًویکٌذ.
إن قلت :لثالً تیاى کشدین الصم ًیست اجاصُ حتواً لفظی تاشذ تلکِ اگش اجاصُ تا فؼل ّن هحمك شَد کافی
است ،لزا اگش تایغ فضَلی تؼذ اص ایيکِ هثیغ سا اص هالک اصلی خشیذ ،آى سا ػوالً تحَیل تِ هشتشی تذّذ،
تایذ تیغ صحیح تاشذ ٍ دیگش احتیاد تِ اجاصُی لفظی ًذاسد .تلِ لضٍم ًذاسد کِ تایغ هثیغ سا ػوالً تحَیل
هشتشی دّذ اهٍا اگش ایي کاس سا کشد ،اجاصُی فؼلی هحمك شذُ ٍ تیغ تایذ رات احش تاشذ.
قلت :اگش لصذ تایغ ایي است کِ تا فؼل ،اجاصُ سا اتشاص کٌذ ٍ فؼل سا جای کالم گزاشتِ است ٍلَ
 .3كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:457
[لَ تاع لٌفسِ ثن تولكِ ٍ لن ٗجض]
ثنّ إًِّ لذ ظْش هوّا ركشًا فٖ الوسألٔ الوزكَسٓ حال الوسألٔ األُخشى :ّٖ ٍ ،ها لَ لن ٗجض الثائغ تؼذ تولّكِ؛ فإىّ الظاّش تغالى الث٘غ األٍّل لذخَلهِ
تحت األخثاس الوزكَسٓ ٗمٌ٘اً ،هضافاً إلى لاػذٓ تسلّظ الٌاس ػلى أهَالْن ٍ ،ػذم ص٘شٍستْا حاللًا هي دٍى ع٘ة الٌفس؛ فإىّ الوفشٍض أىّ الثائغ تؼهذ
ها صاس هالكاً لن تَغِة ًفسِ تكَى هالِ للوشتشٕ األٍّل ٍ ،التضاهِ لثل تولّكِ تكَى ّزا الوال الوؼّ٘ي للوشتشٕ ل٘س التضاهاً إلّا تكَى هال غ٘شُ لِ.
اللّْن إلّا أى ٗمال :إىّ همتضى ػوَم ٍجَب الَفاء تالؼمَد ٍ الششٍط ػلى كلّ ػالذ ٍ شاسط َّ اللضٍم ػلى الثائغ توجشّد اًتمهال الوهال إل٘هِ ٍ إى
كاى لثل رلك أجٌثّ٘ا ال حكن لَفائِ ٍ ًمضِ ٍ ،لؼلِّ ألجل ها ركشًا سجّح فخش الذٗي فٖ اإلٗضاح تٌاءً ػلى صحّٔ الفضَلٖ صحّٔ الؼمذ الوزكَس توجشّد
االًتمال هي دٍى تَلّف ػلى اإلجاصٓ.
5

استکاصاً ،لثَل داسین کِ اجاصُی فؼلی دس لَُی اجاصُی لَلی تَدُ ٍ کافی است؛ صیشا ها ًیاص تِ عیة خاعش
هالک ٍ دالّ تش آى داسین ٍ ایي دالّ حتواً ًثایذ لفظ تاشذ .اهٍا اگش تحَیلِ هثیغ تِ ایي لصذ ًثاشذ تلکِ تِ ایي
خاعش تاشذ کِ تایغ گواى هیکشدُ هلضم تِ هؼاهلِ است ٍ تایذ هثیغ سا تخشد ٍ تحَیل هشتشی تذّذ ـ هاًٌذ
آى جایی کِ خَدش هالک تاشذ ٍ تفشٍشذ ـ دس ایي صَست لثَل ًذاسین کِ تحَیل ػولی ،اجاصُی فؼلی
تیغ تاشذ؛ چشاکِ تایغ تِ اػتماد لضٍم تیغ ٍ هٌجض تَدى آى ،هثیغ سا تحَیل دادُ است.
تٌاتشایي ها لائل تِ تفصیل هیشَین ٍ هیگَیین اگش تایغ تَجِ داسد کِ هلضم تِ تحَیل هثیغ ًیست ،تا ایي
حال تا اختیاس ششػی هثیغ سا تحَیل دّذ ،دس ایي صَست اجاصُی فؼلی هحمك شذُ است .اها اگش تایغ تَجِ
تِ ایي هؼٌا ًذاشتِ تاشذ ٍ خَد سا هلضم تِ تیغ ٍ ایصال هثیغ تِ هشتشی تذاًذ ،دس ایي صَست تحَیل هثیغ،
اجاصُی فؼلی ًیست.
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ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی

 .4گشچِ اصل اٗي هسألِ ًادس اتفاق هٖافتذ ،هٌتْا دس ٗك ًظام حمَلٖ كاهل ،تاٗذ توام جْات تشسسٖ شَد؛ صٗشا هوكي است چٌه٘ي اتفالْهاٖٗ
ت٘فتذ ٍ لضات ٍ كساًٖ كِ تا دػإٍ ٍ هٌاصػات هشدم سش ٍ كاس داسًذ ،گشفتاس اٗي هسائل شًَذ ٍ چِ تسها ًذاًسهتي حكهن ى ،هَجهة گشفتهاسٕ
لاضٖ ٗا خَد اًساى شَد.
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