تقزیزات دروس خارج فقه
حضزت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت بزکاته)

سال تحصیلی 1395-96
جلسِی سی ٍ ّطتن؛ ضٌثِ 1395/10/4
نقد و بزرسی دلیل دوم بز بطالن بیع عین منذوره (دلیل محقق نائینی )

دلیل دٍم ایي تَد کِ هحمك ًائیٌی 1فسهَدًد یکی اش ضسٍغ لَظیي دز تیك آى است کِ تاید لَظیي
همدٍز التسلین تاضٌد ،دز حالی کِ ضسلاً لدزت تس تسلین لیي هٌرٍزُ ٍجَد ًدازد؛ شیسا حفؿ هال هٌرٍز تا
شهاى اهتخال ًرز ٍاجة تَدُ ٍ اًتمال آى تِ دیگسی حسام است ،دز ًتیجِ تیك تاؼل هیتاضد.
عزض میکنیم هسألِی اضتساغ لدزت تس تسلینً ،سثتاً هسألِ هطکلی است ٍ ،فمالً تِ ظسس لاؼك
ًویخَاّین ًسثت تِ آى اـْاز ًفس کٌین ،تلکِ اجواالً هیگَیین :دلیلِ اؼالق دازی کِ هفید ضسؼیت لدزت
تس تسلین تاضد هؽلماً ـ الن اش لدزت لملی ٍ لدزت ضسلی ـ ٍجَد ًدازد ،تلکِ اش ادلِی اضتساغ لدزت تس
تسلین ،تیص اش لدزت لملی تس تسلین لیي استفادُ ًویضَد ،لرا دز هخل «السوک فی الثحس» ٍ «الؽیس فی
الَْاء» کِ لمالً همدٍز التسلین ًیست ،هیگَیین تیك تاؼل است .اهّا دز جایی کِ لمالً همدٍز التسلین تاضد ٍ
فمػ حسهت تصسف داضتِ تاضد ٍ ضسلاً ًاهمدٍز تاضد ،هطکل است کِ تا توسک تِ ایي ادلِ تگَیین تیك
تاؼل است .اى ضاء اهلل تحمیك کاهل حَل ایي هسألِ دز هثحج ضسایػ هتمالدیي خَاّد آهد.
ب :تلف عیي هٌذٍرُ ٍ بزرسی حکن ضواى
آخسیي تحخی کِ دز هَزد هسألِی ًرز تیاى هیکٌین ایي است کِ اگس کسی لیي هٌرٍزُ زا تلف کسد ـ چِ
سَْاً ٍ چِ لوداً ـ آیا ظاهي آى هیتاضد؟

 .1ظبّشاً اٍل٘ي کسٖ کِ ثِ اٗي دل٘ل توسک کشدُ ،هحقق ًبئٌٖ٘ است ٍ قجل اص اٗشبى کسٖ ثِ اٗي دل٘ل دس هب ًحي فِ٘ توسک ًکشدُ است.
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دز پاسخ تِ ایي سؤال هیگَیین :تاید هساجمِی تِ ادلِی ظواى کسد اش جولِ لالدُی «هي اتلف هال الغ٘س
فَْ لِ ضاهي» ٍ ًیص سیسُی لمالئیِ .الثتِ ّواىؼَز کِ لثالً ترکس دادُاین ،لالدُی «هي أتلف هال الغ٘س فَْ لِ
ضاهي» تا ایي الفاؾ ،دز زٍایات ًیاهدُ است ،تلکِ هصؽادُ اش زٍایات هتمددُ ،تِ ظویوِی سیسُ لمالئیِ غیس
هسدٍلِ است.
تمد اش ایي کِ پریسفتین لیي هٌرٍزُ ٍلَ تا ٍاسؽِ ،هتملك حك خداًٍد هتمال است ،تمید ًیست تگَیین
لالدُی «هي أتلف» ضاهل آى هیضَد؛ چساکِ حدالل آى است کِ لمالء هیگَیٌد اگس کسی ،حمی زا کِ
هالیت دازد اش کسی یا لٌَاًی تلف کٌد ،تاید آى زا جثساى کٌد ،لرا هیگَیین اگس کسی دز چیصی کِ هتملك
حك دیگسی است ـ دز ایيجا یمٌی خداًٍد هتمال ـ تصسف کسدُ ٍ آى زا اتالف کٌد ًِ ،تٌْا هستکة اهس غیس
جایص ضدُ است ،تلکِ ظاهي تَدُ ٍ تاید جثساى کٌد.
تذکز
لثل اش ایيکِ تِ هثحج تمدی هٌتمل ضَین ،هؽلثی زا ترکس دّین ٍ آى ایيکِ لثالً دز هَزد [ًرزِ هطسٍغ]
تیاى کسدین هاداهی کِ ضسغ حاصل ًطدُ ٍ ًرز فملی ًطدُ است ،تصسّف ًاذز دز لیي هٌرٍزُ هاًمی ًدازد
ٍ ؼثك لالدُی اٍلی است ٍ .االى اظافِ هیکٌین ایي هؽلة فیالجولِ هؤیّد تِ زٍایات ّن ّست ،اش جولِ
صححیِی هحود تي هسلن کِ چٌیي است:
هٔحٓوَّدٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِإِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕيِ سٓعِ٘دٍ عٓيْ صٓفَْٓاىَ ٍٓ فَضَالََٔ عٓيِ الْعٓلَاءِ عٓنيْ هٔحٓوَّندٍ عٓنيْ
أَحٓدِِّوٓا

قَالَ :سٓأَلْتُِٔ عٓيِ السَّجٔلِ تَكَُىُ لَِٔ الْأَهُٓٔ فَ٘ٓقَُلُ َٕٗٓمٓ آتِْ٘ٓا فَِْٖٓ حٔسٌَّٓ ثُنَّ ٗٓبِ٘عْٔٓا هِيْ زٓجٔنل ثُننَّ

ٗٓشْتَسِْٗٓا بٓعٕدٓ ذَلِكٓ قَالَ :لَا بٓأْسٓ بِأَىْ ٗٓأْتِْ٘ٓٓا قَدٕ خَسَجٓتٕ هِيْ هِلْكِِِ.
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ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ بِإِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْعٓلَاءِ ًَحَُٕٓٔ.
ایي زٍایت زا جٌاب ضیخ ؼَسی

تا سٌد صحیح خَد اش الحسیي تي سمید االَّاشی حمِ ًمل کسدُ

است ،تالی زٍات ّن حمِاًد ،تٌاتسایي زٍایت اش لحاؾ سٌد صحیحِ هیتاضد.
هحود بي هسلن هیگَید اس اهام باقز یا اهام صادق

سؤال کزدم دربارُی هزدی کِ جاریِای دارد ٍ

چٌیي هیگَید« :رٍسی کِ سزاغ ایي سى بزٍم [یعٌی ٍطیش کٌن] آساد باشد» سپس ایي جاریِ را بِ هزدی
هیفزٍشد ٍ بعد اس آى دٍبارُ هی خزد .حضزت فزهَدًد :هاًعی ًدارد آى جاریِ را ٍطی کٌد ،بِ تحقیق اس
هلکش خارج شدُ بَد [یعٌی چَى اس هلکش خارج شدُ ،دیگزی اثزی بز ًذر قبلی بار ًویشَد].
ٍ .2سبئل الش٘عٔ ،ج ،23کتبة العتق ،ثبة ،59ح ،1ص ٍ 94تْزٗت االحکبم ،ج ،8ص.226
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اش ایي زٍایت استفادُ هیضَد هاداهی کِ هملّكٌ للیِ ًرز حاصل ًطدُ ،تصسف ًاذز دز لیي هٌرٍزُ تِ
گًَِای کِ دیگس اهکاى حٌج ًثاضد ،هاًمی ًدازد.
اش ایي زٍایت هؽلة دیگسی ّن استفادُ هیضَد ٍ آى ایيکِ اگس کسی هَظَق ًرز زا إفٌاء کٌد ،آى ًرز
اش تیي هیزٍد حتی اگس تمداً تِ ًَلی هَظَق ًرز إحیاء ضَد؛ چساکِ حعست دز ایي زٍایت تمد اش ایيکِ
آى هسد جازیِ زا فسٍخت ٍ دٍتازُ خسید ،دز هَزد ٍؼی جازیِ چٌیي فسهَدًد« :لَا بٓأْسٓ بِأَىْ ٗٓأْتِْ٘ٓٓا قَدٕ خَسَجٓتٕ
هِيْ هِلْكِِِ» .تٌاتسایي تا استیٌاس تِ ایي زٍایت هیگَیین اگس هخالً ًاذز ًرز کسدُ تاضد کِ اگس ٍلدش خَب
ضَد ،فالى گَسفٌد زا تسای فمساء ذتح کٌد ،لثل اش تحمك ضسغ یمٌی معافاة ٍلد ،هیتَاًد گَسفٌد زا
تفسٍضد ٍ ،اگس تچِاش تمداً خَب ضَد ،دیگس هَظَلی تسای حٌج ًرز ًسثت تِ گَسفٌد تالی ًویهاًد.
گسچِ ایي هخال تا آىچِ کِ دز زٍایت آهدُ تَد هتفاٍت است؛ شیسا دز زٍایت اهام

تِ ؼَز کاهل فسهَدًد

هَظَلی تسای ًرز تالی ًیست ،لْرا دز ها ًحي فیِ ایي سؤال هؽسح هیضَد کِ آیا ٍاجة است تدل آى
گَسفٌد زا تدّد یا ًِ؟ عزض میکنیم ایي هؽلة جای تأهّل است ٍ تمید ًیست کسی ادلا کٌد چَى هتملّك
ًرز حاصل ضدُ است ،لرا دز ایيجا کِ گَسفٌد اش هلک ًاذز خازد ضدُ تاید تدل آى زا تسای فمساء ذتح
کٌدّ ،سچٌد تیك آى گَسفٌد دز ـسف لدم حصَل ضسغ ،هاًمی ًداضتِ است .فتأهل.
ثوزات دیگزی بز قَل بِ کشف ٍ ًقل در کالم کاشف الغطاء
هسحَم ضیخ

دز اداهِ هیفسهایٌد :تمط هتأخس الوتأخسیي ـ ـاّساً هسحَم کاضف الغؽاء
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ـ تمط

حوسات دیگسی زا هتستة تس لَل تِ کاضف یا ًالل تَدى اجاشُ کسدُاًد کِ ذکس ٍ تسزسی آى هاًمی ًدازد.
ثنّ إىّ بعض هتأخّسٕ الوتأخّسٗي ذكس ثوسات أُخس ال بأس بركسّا للتٌبِّ بْا ٍ بوا ٗوكني أى ٗقنال
علْ٘ا.
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 .3ششح الش٘خ جعفش على قَاعذ العالهٔ اثي الوطْش ،ص:171
ٍ تظْش الثوشٓ أٗضبً ف٘وب لَ اًسلخت قبثل٘ٔ الولک عي أحذّوب ثوَتِ قجل إجبصٓ اٙخش أٍ ثعشٍض کفش ثبستذاد فطشٕ أٍ غ٘رشُ هرك کرَى الوج٘رك
هسلوبً أٍ هصحفبً إى ًشتشط فْ٘ب هب لن ًشتشط هي اإلسالم ح٘ي العقذ أٍ قبثل٘ٔ الوٌقَل ثتلفِ ٍ اًقالثِ إلى الٌجس أٍ عشٍض لِ هك هَ٘عبًرِ إلرى غ٘رش
رلک ٍ ،فٖ هقبثلِ هب لَ تجذدت القبثل٘ٔ قجل اإلجبصٓ ثعذ اًعذاهْب ح٘ي العقذ کوب لَ تجذدت الثوشٓ أٍ ثذا صالحْب ثعذ العقذ قجل اإلجربصٓ ٍ ف٘ورب لرَ
قبسى العقذ فقذ الششٍط ثقَل هطلق ثنّ حصلت أٍ ثبلعکس.
 .4کتبة الوکبست ،ج ،3ص:418
ثنّ إىّ ثعط هتأخّشٕ الوتأخّشٗي رکش ثوشات أُخش ال ثأس ثزکشّب للتٌجِّ ثْب ٍ ثوب ٗوکي أى ٗقبل علْ٘ب.
هٌْب :هب لَ اًسلخت قبثلّ٘ٔ الولک عي أحذ الوتجبٗع٘ي ثوَتِ قجل إجبصٓ اٙخش أٍ ثعشٍض کفش ثبستذاد فطشّٕ أٍ غ٘شُ هك کَى الوج٘ك عجرذاً هسرلوبً
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اش جولِ ایيکِ اگس دز لمد فعَلی ،احد الوتثایمیي فَت کسد ٍ اش لاتلیت هلک خازد ضد ،اگس ؼسف
هماتل لمد زا اجاشُ کٌد آیا احس هتستة تس لمد هیضَد یا ًِ؟ هخالً اگس شید کِ تایك اصیل است ،کتاتص زا تِ
لوسٍ فسٍخت ٍ فعَلی اش جاًة لوسٍ تیك زا لثَل کسد ،اهّا لثل اش ایيکِ لوسٍ تیك زا اجاشُ کٌد شید فَت
کسد ،دز ایيجا اگس لوسٍ تیك زا اجاشُ کٌد آیا ایي لمد تا لحَق اجاشُ هَحس هیضَد یا ًِ؟
هسحَم ضیخ

هیفسهاید :تمط اش هتأخس الوتأخسیي فسهَدُاًد کِ ایي حوسُ تٌاتس کطف حمیمیً ٍ 5مل

هتفاٍت است؛ اگس لائل تِ کطف ضَین ،تا اجاشُی هالک تیك صحیح هیضَد ّسچٌد ؼسف اصیل دز لمد
هسدُ تاضد ،چساکِ تا لحَق اجاشُ کطف هیضَد لمد اش اٍل صحیح تَدُ ٍ لثل اش فَت ؼسف هماتلً ،مل ٍ
اًتمال هحمك ضدُ است .پس ایي اضکال کِ «اًساى هسدًُ ،ویتَاًد تیك ٍ ًمل ٍ اًتمال کٌد ٍ ،اهَالص ازث
ضدُ ٍ هتملك تِ ٍزاث است» دیگس ٍازد ًیست؛ شیسا همٌای کطف حمیمی آى است کِ اجاشُای کِ دز ـسف
تمد اش هسگ حاصل هی ضَد ،کافی دز صحت لمد دز ـسف حیات اصیل است ،دز ًتیجِ لمد دز حیي
صدٍز تام تَدُ ٍ ّیچ حالت هٌتفسُای ًدازد.
تلِ ،اگس لائل ضَین اجاشُ ناقل است ،دز ایي صَزت اجاشُ هَحس ًیست ٍ تیك فعَلی زا تصحیح
ًویکٌد ،شیسا همٌای ًالل تَدى اجاشُ آى است کِ تمد اش اجاشُ ،لمد هٌتسة تِ هالک ضَد ،دز حالی کِ لثل
اش اجاشُ ،احد الوتثایمیي فَت کسدُ ٍ دیگس لاتلیت تولیک ٍ تولّک زا ًدازد.
ّنچٌیي است دز هَالمی کِ احد الوتثایمیي دز حکن هیّت تاضد ،هاًٌد هستد فؽسی کِ دیگس ًویتَاًد
هالک ضَد .یا ایيکِ حکن هیت زا ًدازد اهّا هالکِ تمط چیصّا ًویتَاًد ضَد هاًٌد هستد هلیّ کِ هالک لثد
هسلن یا هصحف ًویضَد .لرا اگس لائل تِ کطف ضدین ،چَى لمد لثل اش ازتداد است ،هماهلِ تا اجاشُی
هالک صحیح هیضَد ،اهّا اگس لائل تِ ًمل ضدین ،چَى اجاشُ االى هیخَاّد تاحیس تگرازد ٍ للی الفسض االى
ؼسف هماتل هستد ضدُ ٍ لاتلیت هلکیت زا ًدازد ،دیگس احسی تس اجاشُ هتستة ًیست ٍ لمد صحیح
ًویتاضد.
ّنچٌیي است جایی کِ احد المَظیي اش لاتلیت هماهلِ خازد ضَد؛ هخالً سسکِ تثدیل تِ ضساب ضَد ،دز
ایيجا ّن اگس اجاشُ کاضف تاضد ،لمد صحیح است؛ چَى هخالً هثیك حیي الممد ،سسکِ تَدُ است ٍ دز

أٍ هُصحَفبً ،ف٘صحّ حٌ٘ئزٍ على الکشف دٍى الٌقل.
 .5ظبّشاً دس صهبى کبشف الغطبء ،کشف حکوٖ ٌَّص هطشح ًشذُ ثَد؛ صٗشا ّوبىطَس کِ هشحَم ش٘خ فشهَدًذ ،اٍل٘ي کسٖ کِ کشف حکورٖ سا
هطشح کشدُ ،استبد ششٗف العلوبء است کِ ثعذ اص جٌبة کبشف الغطبء ثَدُ ٍ استبد جٌبة ش٘خ است.
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ًتیجِ ًمل ٍ اًتمال حمیمتاً هحمك ضدُ است .اهّا اگس لائل تِ ًمل ضَین ،چَى هثیك حیي االجاشُ خوس است ٍ
خوس هلک هسلواى ًویضَد ٍ اصالً لاتلیت تیك ًدازد ،پس هماهلِ صحیح ًیست.
ٍالحود هلل زب المالویي
جَاد احودی
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