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

(دامت برکاته)

سبل تحص٘لٖ 9396-97
جلسٔ س٘سدّن؛ سِشٌجِ 9396/7/25
ثحث هب در جبٖٗ ثَد کِ هبلک ،ػمد فعَلٖ را اجبزُ ًدّد .حکن هسئلِ درثبرٓ رجَع هبلک ثِ ثبٗغ
فعَلٖ ٗب هشترٕ را ث٘بى کردٗن .هرحَم ش٘خ

در اداهِ ،احکبم رجَع هشترٕ ثِ ثبٗغ فعَلٖ را ذکر کردُ

ٍ هٖفرهبٌٗد:
هشترٕ ٗب ثوي را ثِ ثبٗغ فعَلٖ تحَٗل دادُ ٍ ٗب اٌٗکِ تحَٗل ًدادُ است .اگر هشترٕ ثوي را تحَٗل
ًدادُ ثبشد ،در اٗي صَرت ثحثٖ ٍجَد ًدارد ٍ هبلک رجَع ثِ هج٘غ هٖکٌد ٍ ثوي ّن کِ در دست خَد
هشترٕ است .اهّب اگر هشترٕ ،ثوي را تحَٗل ثِ فعَلٖ دادُ ثبشد ،در اٗي صَرت ثبٗد در دٍ هسئلِ ثحث
کٌ٘ن .هسئلٔ اٍل در هَرد حکن ثوٌٖ کِ هشترٕ تحَٗل ثِ فعَلٖ دادُ است ٍ هسئلٔ دٍم در هَرد غراهبتٖ
کِ هبزاد ثر اصل ثوي ،هشترٕ ثِ هبلک پرداخت کردُ است ،هبًٌد غراهت هٌبفغ مستوفاة ،غراهت هٌبفغ غ٘ر
هستَفبتٖ کِ تحت ٗد هشترٕ فَت شدُ ،غراهت زٗبدت ػٌِ٘٘إ کِ در دست هشترٕ تلف شدُ است ٍ. ...
مسئلة اول :حکم رجوع مشتری به ببیع فضولی نسبت به ثمن

در اٌٗجب دٍ حبلت ٍجَد دارد :حالت اول اٌٗکِ هشترٕ ،جْل ثِ فعَلٖ ثَدى ثبٗغ داشتِ است ٍ ثِ
حست ظبّر ٍ طجك لبػدٓ ٗد ،حکن ثِ هلک٘ت ثبٗغ ٗب هأذٍى ثَدى اٍ کردُ ٍ ثوي را ثِ اٍ تحَٗل دادُ است.
حالت دوم اٌٗکِ هشترٕ ثب ػلن ثِ فعَلٖ ثَدى ثبٗغ ،ثوي را ثِ اٍ تحَٗل دادُ است.
در هَرد حکن حالت اوّل هٖگَٗ٘ن :فمْبء اتفبق ًظر دارًد کِ هشترٕ هٖتَاًد ثِ فعَلٖ رجَع کردُ ٍ
ثوي را از اٍ پس ثگ٘رد .اگر ػ٘ي ثوي در دست ثبٗغ فعَلٖ ثبلٖ ثبشدٍ ،اظح است کِ هشترٕ هٖتَاًد آى
را ثگ٘ردّ .نچٌ٘ي اگر ثوي در دست فعَلٖ تلف شدُ ثبشد ،هشترٕ ثِ همتعبٕ لبػدٓ «ظوبى همجَض ثِ
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ػمد فبسد» هٖتَاًد ػَض آى را از فعَلٖ ثگ٘رد؛ ٗؼٌٖ اگر ثوي هثلٖ ثَدُ ،هثل ٍ اگر ل٘وٖ ثَدُ ،ل٘وت را
ثگ٘رد.
توضیح بیشتر اٌٗکِ در هجحث «همجَض ثِ ػمد فبسد» 9ث٘بى کردٗن اگر چ٘سٕ ثِ سجت ػمد فبسد لجط
شَد ،در اٗي صَرت اگر تحَٗل دٌّدُ ـ ٗؼٌٖ هشترٕ در هثبل هب ـ جْل ثِ فسبد ث٘غ داشتِ ثبشد ٍ ثوي ّن
در دست تحَٗلگ٘رًدُ ـ ٗؼٌٖ ثبٗغ فعَلٖ ـ تلف شدُ ثبشد ،ظوبىِ ػ٘ي ثر ػْدٓ تحَٗلگ٘رًدُ است.
جبٗگبُ اصلٖ اٗي هطلت در ّوبى هجحث «همجَض ثِ ػمد فبسد» است ٍ ػودٓ هجبحث ،در آًجب هطرح
شدُ است ٍ در اٌٗجب فمط ثبٗد تَجِ کرد کِ آٗب هب ًحي فِ٘ هصدالٖ از هصبدٗك آى هسئلِ است ٗب خ٘ر؟ ٍ
آٗب هالکٖ کِ در آًجب ثرإ ظوبى ثَد ،اٌٗجب ّن ثدٍى هساحن هَجَد است ٗب ًِ؟
ٍالحود هلل رة الؼبلو٘ي
جَاد احودٕ
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