تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی1391-92
جلسِی ّفتاد ٍ ّفتن؛ سِضٌثِ 1392/1/20
حکم عروض موتان بر اراضی محیاة حال الفتح
هسألِی دیگزی کِ هزحَم ضیخ

در ایيجا هغزح هیفزهایذ آى است کِ اگز هَََتاى 1تز اراضی محیاة

حال الفتح ػارض ضَد ،آیا ایي اراضی ّنچٌاى تز هلک هسلویي تالی است ٍ در ًتیجِ اگز کسی تخَاّذ
احیاء کٌذ تایذ اس ٍلیّ اهز اجاسُ تگیزد ٍ خزاد آى را ًیش تؼذ اس احیاء تپزداسد ،یا ایيکِ تا ػزٍض هَتاى اس
هلک هسلویي خارد ضذُ ٍ هاًٌذ سایز اراضی هَات ،کسی آى را احیاء کٌذ هالک هیضَد؟
هزحَم ضیخ

تِ ّوزاُ هطَْر لائلٌذ تا ػزٍض هَتاى اس هلک هسلویي خارد ًویضَد 2.در هماتل،

ػذُّی لاتل اػتٌایی خصَصاً هؼاصزیي تؼذ اس ضیخ لائلٌذ کِ تا ػزٍض هَتاى اس هلک جویغ هسلویي خارد
ضذُ ٍ 3هلک کسی کِ آى را احیاء کٌذ هیضَد.
 .1تبد الؼسٌس نى جٍاِس المبنٍس ،د ،3ص:131
الهٍتَبوُ ثبلتَّحسِٖه :ٙخالفٔ الحٍٓٗاوِ ،أٌَ أَزٕعٗ لم تُحٕٕٓ ثٓؼٕدٔ ٍِ ٌ ،لٍل الفسّاء ٌ ،ٙلبلٍا :حٔسِّن حٓهٕلًب ػلى ػٙدَ٘ ٌ ٍِ الحٍٓٗٓاو ٌ ،وٙالِٔهب شبذٌّ ،ألَو ِرا
الٍٓشوَ نى خظبئضِ الهظٓبدٙزِ ،فبستؼهبلُُ فٕ األَسهبء ٙػلى خالف ٙاألَطٕل ،وهب لُسِّزٓ فٕ التَّظٕسٖف ٌ .ٙفٕ اللِّسبوِ :الهٍٓتَبوُ نى األَزٕعِ :نب لممٕ ٖٔسٕمتَرْسَدٔ ٌ
ال اػٕتُهٙس ،ػلى الهٓخَل ٌ ،أَزعٗ نِّٓٗتٌَٓ ٌ نٍٓٓاتٗ ،نى ذله ٌ ،فٕ الحدٖج« :نٍٓٓتَبوُ األَزٕعِ للُّ ٌ ٙلٙسَسٍٔل ،ُٙفهب أَحٕٗٓب نًّب شٗئبً فٍّ لَُ» .الهٍٓٓاتٔ نمى األَزٕعِ
نخلُ الهٍٓٓتَبوِٖٓ ،ؼًٕ نٍٓاتَّب الرٔ لٗسٓ نٙلْىبً ألَحٓد ٌ ،فُٗ لُغتبو :سٔىٍوُ الٍاٌ ٌ ،فَتحّٔب نغ فتحِ الهٗم ٌ .فٕ الحدٖج« :نى أَحٕٗٓب نٍٓٓاتبً فٍّ أَحكُّ ثُ.»ٙ
 .2وتبة الهىبست ،د ،2ص:242
يؼم  ،لٍ نبت الهحٗبْ حبل الفتح ،فبلظبِس ثمبؤِب ػلى نله الهسلهٗى ،ثل ػى ظبِس السٖمبع اسمتفبدْ ػمدل الرمالف فمٕ ذلمه نمى السمسائس
الختظبص أدلّٓ الهٍات ثهب إذا لم ٖجس ػلُٗ نله نسلم ،دٌو نب ػسف طبحجُ.
 .3نظجبح الفمبِٓ (الهىبست) ،د ،1ص:541
ألٍل :األزاػٕ الهٍات ػلى حالحٓ ألسبل ،األٌل :نب وبيت نٍاتب فٕ األطل ثحٗج لم تىى نحٗبْ فٕ ٌلت نب .الخبيٕ :نب وبيت نحٗمبْ حمبل الفمتح،
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رسیذگی تفصیلی تِ ایي هسألِ هٌَط تِ تزرسی الَال در تحج اراضی است ـ کِ إى ضاء اهلل تِ سٍدی
هغزح خَاّین کزد ـ ٍ اجوال هسألِ آى است کِ در هَرد تولّک ارض سِ ًظزیِ ٍجَد دارد:

ّ .1ز کسی سهیٌی را احیاء کٌذ هالک هیضَد .یکی اس ادلِّی آى ،رٍایاتی است کِ تیاى هیکٌذ «و مَنْ
أَحِيَا أَرِضاً مَيِتَةً فَهِيَ لَهُ» 1کِ ظاّز الم در «فَهِيَ لَهُ» در چٌیي هَاردی ،هلکیت است ٍ خزٍد اس ایي ظاّز
احتیاد تِ دلیل دارد ،در حالی کِ دلیل تاهی خالف آى ٍجَد ًذارد.
عثك ایي ًظزیِ ،ػزٍض هَتاى تاػج خزٍد اس هلکیت ًویضَدّ ،زچٌذ تؼضی اس لائلیي ایي ًظزیِ
گفتِاًذ هالکیت آى هَلت تَدُ ٍ تا سهاًی است کِ هَتاى تز آى ػارض ًطذُ تاضذ.
 .2احیاء هولِّک ًیست ،تلکِ حك اٍلَیت ایجاد هیکٌذ ٍ در ًتیجِ تا ػزٍض هَتاى حك اٍلَیت ًیش اس
تیي هیرٍد.
ً .3ظزیِی سَم لائل تِ تفصیل ضذُ ،تِ ایي ًحَ کِ اگز تا احیاء ،سهیي را تصاحة کزد ،تا ػزٍض
هَتاى اس هلکص خارد هی ضَدٍ ،لی اگز تِ ارث یا ضزاء ٍ ًظیز آى تصاحة کزد تا ػزٍض هَتاى اس هلکص
خارد ًویضَد.
لَل هٌسَب تِ هطَْر آى است کِ إحیاء هولِّک تَدُ ٍ همتضای جوغ تیي رٍایات است .عثك ایي لَل
کِ هختار ضیخ

ًیش هیتاضذ ـ ٍ ها ًیش تٌا را تز صحت ایي لَل هیگذارین ـ اس آىجا کِ ػزٍض هَتاى

تاػج خزٍد اس هلکیت ًویضَد ،در ها ًحي فیِ ًیش تایذ تگَیین ػزٍض هَتاى تز اراضی محیاة حال الفتح،
تاػج خزٍد اس هلکیت جویغ هسلویي ًویضَد ٍ ّنچٌاى تز هلکیت هسلویي تالی است .جالة آى است
کِ سیذ یشدی

ًیش تا ایيکِ لائلٌذ احیاء هولِّک ًیستٍ ،لی در ایيجا هیگَیٌذ تا ػزٍض هَتاى اس هلک

جویغ هسلواًاى خارد ًوی ضَد؛ چزاکِ آًاى تا احیاء آى را هالک ًطذُ تَدًذ ،تلکِ تا جْاد هالک ضذُ

حم نبتت ثؼد ٌ لم ٖحّٗب أحد .الخبلج :نب وبيت نٍاتب حبل الفتح ،حم أحٗبِب أحد الهسلهٗى ،حم تسوّب فظبزت نٍاتب.

و الظبِس أو ِرَ األلسبل ولّب نشهٍلٓ لألخجبز الدالٓ ػلى أو األزاػٕ الهٍات ولّب لإلنبل ػسٌزْ طدق الهٗت ثبلفؼل ػلّٗب نى غٗس فسق ثٗى نمب

وبو نٗتب ثبألطل أٌ ثبلؼسع.
ٌ .1سبئل الشٗؼٓ ،د ،25وتبة إحٗبء الهٍات ،ثبة ،2ح ،1ص ٌ 413الىبفٕ ،د ،5ص:.222
نٔحٓهٛدٔ ثٕىُ ٖٓؼٕمٍُةٓ ػٓىْ ػٓل ِّٕٙثٕىِ إِثٕسَاِٗٙمٓ ػٓىْ أَثُِٗ ٙػٓىِ الًٍَّٕفَل ِّٕٙػٓىِ السٛىٍُي ِّٕٙػٓىْ أَثِٕ ػٓجٕد ٙاللَُّٙ
ٌٓادٖٙبً ثٓدٖ٘ٙبً لَمٕ ٖٓسٕجِمُْٔ إِلَُٕٗ ٙأَحٓدٗ ٌٓ أَحِيَا أَرِضاً مَيِتَةً فَهِيَ لَهُ لَؼَبءٖ نٙىَ اللَُّ ٌٓ ٙزٓسٍٔلُٙٙ
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.

لَبلَ :لَبلَ زٓسٍٔلُ اللَُّٙ

نٓىْ غَسَسٓ شَمجٓساً إٌَٔ حٓفَمسَ

تَدًذ.
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تبصرة
تِ ًظز ها ًیش عثك ایي لَل تا ػزٍض هَتاى اس هلک جویغ هسلویي خارد ًویضَدٍ ،لی یک تثصزُ
السم دارد ٍ آى ایيکِ اگز تِ گًَِای هَات ضذ کِ ًِ ٍلیّ اهز رغثت در احیاء آى داضتِ ٍ ًِ کساًی کِ سهیي
در دستطاى تَدً ٍ ،سثت آى تِ ٍلیّ اهز ٍ سلغاى ٍ هزدهی کِ لثالً رٍی آى کار هیکزدًذ در همام ػول
هساٍی ضذّ ٍ ،یچ فزلی تا سائز اراضی هَات ًذاضت ،در چٌیي صَرتی اس هلکیت جویغ هسلویي خارد
ضذُ ٍ دیگز ارض خزاجی ًیست ٍ اگز کسی آى را احیاء کٌذ هالک هیضَد.
کوا ایيکِ اگز کسی تا احیاء هالک سهیي ضذُ تاضذ ٍلی آى را رّا کٌذ تِ گًَِای کِ آى سهیي تا سایز
اراضی هَات ًسثت تِ اٍ هساٍی تاضذ ،تِ حسة رٍایات هیتَاًین تگَیین اس هلکص خارد ضذُ ٍ اگز
کسی آى را احیاء کٌذ ،هالک هیضَد ٍ ّیچ تذّکاری تِ صاحة لثلی آى ًذارد.
تٌاتزایي تایذ تَجِ داضت احتوال دارد تؼضی اس اراضی خزاجیِ کِ االى در دست هزدم است هذتی
هَات ضذُ تِ ًحَی کِ کسی رغثتی تِ آى ًذاضتِ ،دٍتارُ افزادی تا ّوت تیطتز آى را احیاء کزدُاًذ کِ در
ایي صَرت هلک خَدضاى هیضَد ٍ دیگز ارض خزاجی ًیست.
حکن شک در هحیاة بودى زهیي حال الفتح

راُّایی کِ تزای احثات هفتَح العنوة تَدى سهیي تیاى کزدین ـ هخل ضیاع هفیذ ػلن یا اعویٌاى ،لیام تیٌِ ٍ
خثز حمِ ـ ّوِی آى عزق تزای احثات محیاة تَدى سهیي حال الفتح ًیش کارتزد دارد ،اهّا اگز ّیچ یک اس ایي
عزق ٍجَد ًذاضت ٍ ضک در محیاة تَدى سهیي حال الفتح کزدین ـ یا اگز ّن حال الفتح محیاة تَد ،احتوال
دادین تؼذاً هَتاى تز آى ػارض ضذُ تِ عَری کِ ًسثت آى تِ سایز اراضی هَات یکساى ضذُ ٍ دٍتارُ کسی
آى را احیاء کزدُ است ـ در ایيجا اصل ػولی هزجغ ،استصحاب ػذم کَى ّذُ االراضی محیاة حال الفتح
هیتاضذ؛ چزاکِ سهاًی ایي سهیيّا محیاة ًثَد ،ضک هیکٌین حال الفتح محیاة ضذُ تَد یا ًِ ،استصحاب ػذم
احیاء حال الفتح جاری هیضَد 2.تٌاتزایي تا ضویوِی ٍجذاى تِ اصل ًتیجِ هیضَد کِ ایي اراضی هلک

ٖ .1ؼًٕ اٖشبو يظسُٖٔ سٍل زا لبئل ِستًد .انٗسخبيٕ
 .2اٖى استظحبة ثسأ طٍزتٕ وُ نٕدايٗم حبل الفتح نحٗبْ ثٍدَ ٌلٕ احتهبل نٕدِٗم ثؼداً نٍتبو ثس آو ػبزع شدَ ثُ يحٍٔ وُ يسمجت
سبئس ازاػٕ نٍات ٖىسبو شدَ ثبشد ،جبزٔ يٗست ثلىُ استظحبة ػدل ػسٌع نٍتبو جبزٔ نٕشٍد .انٗسخبيٕ
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ثمُ

جویغ هسلویي ًیست.
إن قلت :ایي استصحاب هؼارض تا استصحاب ػذم تحمك الفتح الی سهاى حیاة ّذُ االراضی تَدُ ٍ در
ًتیجِ تسالظ هیکٌٌذ.
قلت :استصحاب ػذم تحمك الفتح الی سهاى حیاة ّذُ االراضی جاری ًیست؛ چَى احثات ایيکِ پس
حیي الفتح محیاة تَدُ ،تِ ًحَ هخثت هیتاضذ.
پس ًتیجِ ایي ضذ کِ اگز در هَرد اراضی ػاهزُی در ػزاق ٍ اهخال آى ضک ضَد حیي الفتح محیاة تَدُ
یا ًِ ٍ در ًتیجِ آیا خزاجی است یا خیز ،هیتَاى تا ضن ٍجذاى تِ اصل ،حکن کزد کِ اس اراضی خزاجیِ
ًیست.
ید ،اهارهی هلکیت حتی در هثل سواد عراق

ٍ اگز کسی تز اراضی محیاة در ػزاق ٍ اهخال آى یذ داضتِ تاضذ تِ گًَِای کِ اهارُی هلکیت ٍی تاضذ
ـ یؼٌی تصزّفات هالکاًِ داضتِ ٍ ػلن ًذاضتِ تاضین آى سهیي خزاجی است ـ عثك لاػذُ حکن تِ هالکیت ٍی
هیضَد.
عدم اهاریت ید سلطاى بر خراجی بودى زهیي

اگز سلغاى تز تؼضی اس اراضی ػزاق یذ گذاضتِ تاضذ ٍ تِ ػٌَاى ارض خزاجی یا خزاد اس آى دریافت
کٌذ ،یذ اٍ ػالهت خزاجی تَدى سهیي ًیست؛ چزاکِ:
اوالً :یذ اٍ ػذٍاًی ٍ غصثی است؛ چَى فمظ هؼصَم یا هٌصَب اس لثل هؼصَم حك ٍالیت تز اراضی
خزاجیِ دارًذ ٍ دیگزاى چٌیي حمی ًذارًذ.
ثانیاً :چٌیي لاػذُای کِ احثات کٌذ یذ اٍ ػالهت خزاجی تَدى سهیي است ٍجَد ًذارد .تِ ػثارت دیگز
لاػذُی یذ ـ آى ّن یذی کِ هالکاًِ تاضذ ـ فمظ هیتَاًذ احثات هالکیت کٌذ ،در حالی کِ سلغاى یذ هالکاًِ
تز آى ًذارد ٍ لاػذُی دیگزی کِ تا یذ احثات خزاجی تَدى سهیي کٌذ ٍجَد ًذارد.
سه احتوال در اراضی هفتوح العٌوه که کسی ید هالکاًه بر آى ًدارد:

تٌاتزایي اگز تز سهیي آتادی در ػزاق ٍ اهخال آى کسی یذ هالکاًِ ًذاضت ،اهز آى دائز تیي سِ چیش است:
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 .1هلک جویغ هسلویي تَدُ ٍ ارض خزاجی تاضذ.
 .2هلک اضخاظ خاظ تاضذ کِ در ایي صَرت حکن هجَْل الوالک پیذا هیکٌذ.
 .3هلک اهام

تاضذ تِ ایي صَرت کِ ػذُای آى را آتاد کزدُ ٍ اس دًیا رفتِاًذ ٍ ٍارحی ًذاضتٌذ یا

ٍارحاى آىّا ًیش اس دًیا رفتِ ٍ در ًتیجِ تِ ػٌَاى ارث هي الٍارث لِ تِ اهام
ًظر شیخ

هٌتمل ضذُ است.

در رجوع به قرعه یا احتیاط در ایي فرض

هزحَم ضیخ هیفزهایذ :در ایيجا [تایذ تِ حاکن ضزع رجَع کزد ٍ ،حاکن ضزع ًیش] یا تایذ لزػِ تیٌذاسد
ٍ تا لزػِ هؼیي کٌذ ،یا ایيکِ احتیاط کٌذ ،1تِ ایي صَرت کِ ارتفاع آى ارض را در جایی کِ ّز سِ هَرد
را تتَاى در آى صزف کزد ،خزد کٌذ؛ هخالً تِ [علثِی] فمیزی [کِ تزای تیت الوال کار هیکٌذ] تذّذ؛ چزا کِ
تِ جْت فمزش هیتَاى هجَْل الوالک را تِ اٍ داد ٍ تِ جْت کار تزای تیت الوال هستحك اًفاق اس تیت
الوال است ٍ تِ جْت ػلن تِ رضایت اهام

هیتَاى تِ اٍ هال اهام

را داد.

ًظیز ایي هسألِ است پَلی کِ ًشد هزجغ تملیذی آٍردُ هیضَد در حالیکِ هؼلَم ًیست سْن اهام
است یا سْن سادات .در ایي جا ًیش هیتَاى تِ علثِی سیذی داد کِ ّن سْن اهام

تِ اٍ تؼلك هیگیزد ٍ

ّن سْن سادات.
تمزیز هتي :ػثذاهلل اهیزخاًی
استخزاد هٌاتغ ٍ رٍایات :جَاد احوذی

 .1وتبة الهىبست ،د ،2ص:241
ٌ نب ال ٖد لهد٘ػٕ الهلىٗ٘ٓ ػلّٗب وبو نسد٘داً ثٗى الهسلهٗى ٌ نبله خبصٍّ نسد٘د ٚثٗى اإلنبل

لىٍيّب تسوٓ نٓى ال ٌازث لمُ ٌ ثمٗى غٗمسَ ،فٗجمت

نساجؼٓ حبوم الشسع فٕ أنسِبٌ ٌ ،ظٗفٓ الحبوم فٕ األُجسْ الهأخٍذْ نًّب :إن٘ب المسػٓ ٌ ،إن٘ب طسفّب فٕ نظسف نشمتسن ثمٗى الىملّ ،وفمٗمس ٖسمتحكّ
اإليفبق نى ثٗت الهبل لمٗبنُ ثجؼغ نظبلح الهسلهٗى.
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