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جلسه سوم
کالس فقه سه پایه هشتم

الثالث :أنّ اإلجازة حیث صحّت کاشفة على األصحّ مطلقاً؛لعموم الدلیل الدالّ علیه ،و یلزم حینئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل
دخوله فیه.و فیه :منع کون اإلجازة کاشفة مطلقاً عن خروج الملك عن ملك المجیز من حین العقد حتّى فیما لو کان المجیز غیر مالك
حین العقد ،فإنّ مقدار کشف اإلجازة تابع لصحّة البیع ،فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من
أهل العقد في المحلّ القابل للعقد علیه ،و ال مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالكه ،فكما أنّ مالكه األوّل إذا رضي یقع البیع له ،فكذلك
مالكه الثاني إذا رضي یقع البیع له  ،و ال دلیل على اعتبار کون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد ،و حینئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدلیل
فال محیص عن القول بأنّ اإلجازة کاشفة عن خروج المال عن ملك المجیز في أوّل أزمنة قابلیّته؛ اذ ال یمكن الكشف فیه على وجه
آخر ،و ال یلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي و ال شرعي حتّى یرفع الید من أجله عن العمومات المقتضیة للصحّة ،فإن
کان ال بدّ من الكالم فینبغي في المقتضي للصحّة ،أو في القول بأنّ الواجب في الكشف عقلًا أو شرعاً أن یكون عن خروج المال عن
ملك المجیز وقت العقد.و قد عرفت أن ال کالم في مقتضي الصحّة؛ و لذا لم یصدر من المستدلّ على البطالن ،و أنّه ال مانع عقلًا و ال
شرعاً من کون اإلجازة کاشفة من زمان قابلیّة تأثیرها.و ال یتوهّم أنّ هذا نظیر ما لو خصّص المالك اإلجازة بزمان متأخّر عن العقد؛ إذ
التخصیص إنّما یقدح مع القابلیة ،کما أنّ تعمیم اإلجازة لما قبل ملك المجیز بناءً على ما سبق في دلیل الكشف من أنّ معنى اإلجازة
إمضاء العقد من حین الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حین الوقوع غیر قادح مع عدم قابلیة تأثیرها إلّا من زمان ملك
المجیز للمبیع.
یاد آوري محل بحث:

ادله قائلین به بطالن صورت اول از صورت
هاي هشگانه؛ دو دلیل در جلسات قبل گفته
شد ،دلیل سوم ایشان را در این جلسه
بررسي خواهیم کرد

یادآوري صورت اول

ما لو باع لنفسه ثم اشتراه
من المالك و اجازه

خالصه اشکال

جواب اشکال

کاشفیتي که در اشكال مطرح شد با کاشفیتي که در ما نحن في مطرح هست فرق دارد

مجیز همان مالک زمان عقد باشد ،مشتری از زمان عقد مالک می شود

کاشفیت اجازه دو گونه است
مجیز فقط در زمان اجازه مالک است (در زمان عقد کس دیگری مالک باشد)
(ما نحن فیه)  :کاشف از این است که مشتری از زمان مالکیت مجیز ،مالک شده است

