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

(دامت برکاته)

سال تحظیلی 9393-94
جلسِی اٍّل؛ 93/6/22
الحوذهلل رب العالویي ٍ طلّی اهلل علی هحوذ ٍ آلِ الطاّزیي ٍ لعٌٔ اهلل علی اعذائْن أجوعیي
مزوری بز مباحث گذشته

تحوذ اهلل دس سال گزشتِ هثاحث هْوی هاًٌذ تقشیف تیـ ،همَّهات تیـ ،حمیمت هلک ،حمیمت هال،
حمیمت حك ،هقاعات ،اًَاؿ هقاعات ٍ فشٍؿ هٌاسثی کِ هشتَط تِ ایي هثاحث تَد تِ تفظیل تشسسی شذ.
ایي هثاحث ٍ هثاحث تقذی کِ هغشح هیشَد گشچِ پیشاهَى تیـ تَدُ ٍ اطالً کتاب الوکاسة تش هحَس
فمذ الثیـ تذٍیي شذٍُ ،لی شیخ اًظاسی

هثاحث سا تِ گًَِای هغشح کشدُاًذ ـ چٌاىکِ کِ عثـ هسائلش

ّن ایيچٌیي است ـ کِ دس سایش فمَد ًیض کاستشد داسد .لزا ایي هثاحث اص اّویت هضاففی تشخَسداس است،
ّشچٌذ اگش اختظاص تِ تیـ ّن داشت فشاگشفتي آى الصم تَد؛ صیشا فوذُی هقاهالتی کِ دس دًیا اتفاق
هیافتذ تش اساس تیـ است ،لزا تشای پاسخگَیی تِ ًیاص هلتضهیي تِ ششؿ ،داًستي آثاس ٍ احکام تیـ الصم
هیتاشذ.
سخي ًْایی دس هَسد تیـ آى شذ کِ تیـّ 9واى چیضی است کِ فشف آى سا تیـ هیداًذ ٍ تِ ّواى هقٌای

فشفی آى دس آیات هتقذدی اص لشآى کشین هاًٌذ أحٓلَّ اهللُ البٓیعٓ  ،تِجٓارًٓٓ عٓي تَزاعٍ  ،أٍفَُا بِالعٔمَُد
هَسد اهضاء لشاس گشفتِ است .تیـ هقاعاتی ّن اص آىجا کِ دس ًؾش فشف تیـ است؛ خظَطاً اگش هشتول تش

 .1تعسیفی مه حضست استاد دام ظله اش تیع ازائه مسدًد چٌیي تَد« :تبذیل هال بوالٍها اعتباراً».
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لفؼ ـ غیش ٍاجذ توام ششائظ هقتثش دس طیغِ ـ تاشذ ،پس هَسد اهضاء ششؿ تَدُ ٍ توام احکام ٍ آثاس تیـ تش
آى هتشتة است ٍ تفاٍتی تا تیـ تالظیغِ اص لحاػ حکن ٍ اثش ًذاسد.
اها فذُای تا تمسّک به دو دلیل خَاستٌذ اثثات کٌٌذ کِ هقاعات توام احکام تیـ سا ًذاسد ٍ یا اطالً تیـ
ًیست .یکی ایيکِ هذفی شذًذ اجماع لائن است تش ایيکِ تحمك ّش فمذی ـ اال ها خشج تالذلیل ـ هٌَط تِ
استقوال لفؼ است ٍ تا فقل هحمك ًویشَد .دس خظَص هقاعات ّن اجواؿ لائن است کِ تیـ ًیست ٍ
إفادُی هلکیت ًویکٌذ ،تلکِ هفیذ إتاحِ است.
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دیگری ایيکِ اص تقض سٍایات هاًٌذ «إًوا یحلّلُ الکالم ٍ یحزّم الکالم» 2استفادُ هیشَد تٌْا ٍسیلِی
اًشاء فمَد ٍ اص جولِ تیـ ،کالم است ٍ تذٍى کالم ،فمذی هحمك ًویشَد .لزا هقاعات چَى هشتول تش
کالم ًیست یا کالمِ هٌاسةِ اًشاء تیـ ًذاسد ،پس فمذ تیـ تا آى هحمك ًویشَد ٍ فمظ هفیذ اتاحِ است یا
ًْایت هفیذ هلک هتضلضل است.
ٍلی ّواىعَس کِ لثالً تیاى کشدین ّیچ کذام اص ایي دٍ دلیل توام ًیست .اها دس هَسد اجواؿ هیگَیین:
اوّالً چٌیي اجوافی ثاتت ًیست ٍ دس کلوات لذها ادفای اجواؿ تش فذم تحمك فمَد تذٍى کالم ٍجَد ًذاسد،
تلکِ هحظّل کالم لذها آى است کِ هقاعات گشچِ هثل تیـ تالظیغِ ًیستٍ ،لی اجواؿ ٍجَد داسد کِ
حذالل هفیذ اتاحِ است ٍ ایيعَس ًیست کِ تاعل بالمرّة تاشذ؛ یقٌی حال کِ ها هقتمذین تیـ هقاعاتی تاعل
است ایيعَس ًیست کِ پس تظشف دس فَضیي تظشف غاطثاًِ تَدُ ٍ جایض ًثاشذ ،تلکِ هَسد اجواؿ است
کِ تظشف دس فَضیي دس هقاعات ـ حتی هقاعات فالذ ّش گًَِ کالم ـ جایض است .ایي حشف کجا ٍ ادفای
اجواؿ تش لضٍم کالم دس فمَد کجا!
ثانیاً اگش اجوافی ّن ٍجَد داشتِ تاشذ اجواؿ هذسکی است؛ یقٌی هجوقیي چٌاىکِ اص استذالل تقضی
اص آىّا تشهیآیذ تا إفوال سأی ٍ اجتْاد تِ ایي ًؾش سسیذُاًذ .تٌاتشایي ًویتَاًذ حجت تاشذ ،گشچِ دس
خظَص هقاعات تیاى کشدین کِ اگش اجواؿ ثاتت شَد هخالفت تا آى هشکل است.

 .1تله اگس هلصهاتی مه ذمس مسدًد اتفاق تیفتد إتاحهی تصسّف تثدیل ته هلل هیشَد.
 .2النافی (ط  -اإلسالهیة) ،ج ،5ص:201
عٓلِیُّ تٕيُ إِتٕسَاهِینٓ عٓيْ أَتِیهِ عٓيِ اتٕيِ أَتِی عٔوٓیٕسٍ عٓيْ یٓحٕیٓى تٕيِ الْحٓجَّاجِ عٓيْ خَالِدِ تٕيِ ًَجِیحٍ قَالَ :قُلْتٔ لِأَتِی عٓثٕدِ اللَّهِ

السَّجٔلُ یٓجِیءٔ فَیٓقَُلُ اشْتتَسِ هٓترَا

الثََّٕبٓ ٍٓ أُزٕتِحٓلٓ مَرَا ٍٓ مَرَا فَقَالَ أَ لَیٕسٓ إِىْ شَاءٓ أَخَرَ ٍٓ إِىْ شَاءٓ تَسَكٓ قُلْتٔ تٓلَى قَالَ لَا تٓأْسٓ تِهِ إًَِّوٓا یٔحٓلِّلُ الْکَلَامٔ ٍٓ یٔحٓزِّمٔ الْکَلَامٔ.
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دس هَسد سٍایات ّن تِ عَس هفظّل تیاى کشدین 9کِ داللتی تش هذفا ًذاسد ،گشچِ هشحَم شیخ دس حذّ
إشعار آى سا پزیشفتٌذ.
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البيع
ّ
شیخ

تقذ اص تقشیف تیـ ٍ هثاحث هشتَط تِ هقاعاتٍ ،اسد تحث دستاسُی خظَص الفاػ تیـ

هیشًَذ کِ تیـ تا چِ الفاؽی هحمك هیشَد ،هَادّ ایي الفاػ چیست ٍ چِ ّیأتی افن اص إفشادی ٍ تشکیثی
تایذ داشتِ تاشذ ،آیا الضاهاً تایذ تِ طیغِی هاضی تاشذ یا طیغ دیگش ًیض کاستشد داسد؟ آیا الصم است ایجاب
لثل اص لثَل تا شذ یا الصم ًیست؟ آیا هَاالت تیي ایجاب ٍ لثَل ضشٍست داسد؟ آیا تایذ تغاتك کاهل تیي
ایجاب ٍ لثَل تاشذ؟ ٍ . ...
صحت معاطات أخزس حتی بنابز نظز منکزین صحت معاطات
ّ

شیخ

لثل اص ٍسٍد دس ایي تحث ،توْیذی سا تشای ایي همذهِ کِ دس خظَص الفاػ تیـ است رکش

کشدُ ٍ هیفشهایٌذ:

لذ عزفت أىّ اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جویع العمَد هوّاا ًمال علیاِ ااجواا ٍ
تحمّك فیِ الشْزٓ العظیؤ ،هع ااشارٓ إلیِ فی بعغ الٌظَص ،لکيّ ّذا یختضّ بظَرٓ
المذرٓ ،أهّا هع العجز عٌِ كاألخزس ،فوع عاذم الماذرٓ علال التَكیال ك إشاکال ٍ ك
خالف فی عذم اعتبار اللفظ ٍ لیام ااشارٓ هماهِ ٍ ،كذا هع الماذرٓ علال التَكیال ،ك
ألطالٔ عذم ٍجَبِ كوا لیل ألىّ الَجَب بوعٌال اكشاتزا كواا فیواا ًحاي فیاِ ّاَ
األطل ،بل لفحَى ها ٍرد هي عذم اعتبار اللفظ فی طالق األخازس ،فاّىّ حولاِ علال
طَرٓ عجزُ عي التَكیل حول الوطلك علل الفزد الٌادر ،هع أىّ الظاّز عذم الخالف فی
عذم الَجَب.
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یقٌی فشضاً اگش تِ خاعش ًمل اجواؿ ٍ تحمك شْشت فؾیوِ ٍ ًیض اشاسُی تقضی ًظَصٍ ،جَد کالم
دس تحمك تیـ ٍ جویـ فمَد هقتثش تَدُ ٍ هقاعات کافی ًثاشذ ،ایي هشتَط تِ جایی است کِ إًشاء کٌٌذُ
لذست تش استقوال کالم داشتِ تاشذ ٍ اال دس هثل أخشس ٍ گٌ
 .1ز.ك :متاب الثیع ،ج ،1اًتشازات هَسسه پستَ ثقلیي ،ص 415تا .445
 .2متاب الوناسة (ط  -الحدیثة) ،ج ،3ص.111
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کِ تَاًایی استقوال لفؼ سا ًذاسد ،اشاسُ ـ

کِ ّواى هقاعات است ـ دس تحمك تیـ کفایت هیکٌذ؛ صیشا اجواؿ دلیل لثّی است ٍ ایيچٌیي ًیست کِ
همسوی تذٍى لیذ دس همام تیاى رکش شذُ تاشذ تا دس هَاسد شک تتَاى تِ اعالق آى سجَؿ کشد ،تلکِ فمظ
ّویي لذس هیداًین کِ شاسؿ دس تحمك فمذ فی الجولِ کالم سا هقتثش هیداًذ ،لزا تایذ تِ لذس هتیمي آى ،یقٌی
جایی کِ هٌُشئ لذست تش کالم داسد اکتفاء کٌین .تٌاتشایي دس جایی کِ هٌُشئ لذست تش کالم ًذاسد ًویتَاًین
تِ ایي اجواؿ توسک کٌینً ،ظَص ّن کِ تیش اص اشاسُ داللتی ًذاسد ،الهحالِ هشجـ ّواى فوَهات؛ یقٌی
أحٓلَّ اهللُ البٓیعٓ  ،تِجٓارًٓٓ عٓي تَزاعٍ ٍ أٍفَُا بِالعٔمَُد تَدُ ٍ هقاعات أخشس تظحیح هیشَد ،تلکِ
أخشس حتی اگش لذست تش تَکیل غیش تشای إًشاء داشتِ تاشذ ًیض هقاعاتش طحیح هیتاشذ؛ چَى داخل دس
إجواؿ ًیست.
عدم جزیان اصالة عدم وجوب توکیل أخزس در نظز شیخ

هشحَم شیخ دس ایيجا ًکتِی هْوی سا هتزکش هیشًَذ ٍ آى ایيکِ طحت هقاعات أخشس حتی اگش
لذست تش تَکیل داشتِ تاشذ تِ خاعش خشٍج آى اص لذس هتیمي اجواؿ ٍ دس ًتیجِ تالی هاًذى تحت فوَهات
ٍ اعاللات هیتاشذ ًِ ،تِ خاعش جشیاى أصالة فذم ٍجَب تَکیل.
تَضیح هغلة ایي کِ تشخی گواى کشدُاًذ ها ًحي فیِ هجشای تشائت تَدُ ٍ تا جشیاى أصالة فذم
ٍجَب تَکیل هیتَاى طحت هقاعات أخشس سا اثثات کشد تِ ایي طَست کِ شک هیکٌین دس تحمك تیـ
أخشس آیا اتخار ٍکیل ٍاجة است یا خیش« ،سفـ ها ال یقلوَى» شاهل آى شذُ ٍ ٍجَب آى سا سفـ هیکٌذ.
غافل اص آىکِ ها ًحي فیِ هجشای اطل ًیست ،تلکِ تا توسّک تِ فوَهات ٍ اعاللات طحت هقاعات
أخشس ٍ دس ًتیجِ فذم ٍجَب تَکیل اثثات هیشَدٍ .اًگْی اگش هجشای اطل تاشذ همتضای اطل ،فذم
طحت هقاعات أخشس هیتاشذ؛ صیشا استظحاب فذم تحمك تیـ ٍ استظحاب فذم ًمل ٍ اًتمال جاسی تَدُ
کِ همذم تش اطل تشائت هیتاشذ .تِ ّویي خاعش است کِ گفتِاًذ اطل دس هقاهالت ـ هقاهالت تالوقٌی
االفن ـ فساد است؛ یقٌی اگش کسی شک کٌذ هثالً فمذ ًکاح تا طیغِی فاسسی هحمك هیشَد یا ًِ،
استظحاب فذم تحمك ًکاح جاسی هیشَد .دس ها ًحي فیِ ّن شک هیکٌین اخشس کِ تذٍى تَکیل ٍ تا
هقاعات کتاتش سا دس هماتل للن صیذ هثادلِ کشد ،تیـ هحمك شذ یا ًِ ،استظحاب فذم تحمك تیـ جاسی
هیشَد.
پس دس طَست جشیاى اطل ،استظحاب فذم تحمك تیـ جاسی هیشَد ٍ تش اطل تشائت همذم است.
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فالٍُ آىکِ ادفا شذُ اطل تشائت فمظ دس هَاسد شک دس ٍجَب تکلیفی جشیاى پیذا هیکٌذ ،دس حالی کِ ها
ًحي فیِ شک دس ٍجَب ششعی ٍ حکن ٍضقی است؛ ًِ تکلیفی؛ چَى شک هیکٌین تَکیل أخشس ششط
طحت تیـ است یا خیش.
خالصه
هشحَم شیخ

فشهَدًذ :اگش تِ دلیل اجواؿ تگَیین تیـ تا هقاعات هحمك ًویشَد ٍ هفیذ هلکیت الصهِ

ًیست ،ایي دس جایی است کِ هتقالذیي تَاى تش اجشای طیغِی لفؾی داشتِ تاشٌذ ،اها اگش هتقالذیي ایي
تَاى سا ًذاشتِ تاشٌذ تَکیل الصم ًثَدُ ٍ تیـ تا هقاعات هحمك هیشَد؛ صیشا همتضای فوَهات ٍ اعاللات
طحت ٍ لضٍم ّش تیـ فشفی اص جولِ هقاعات هیتاشذ .ایي فوَهات ٍ اعاللات گشچِ تِ دلیل اجواؿ ًسثت
تِ هقاعات تمییذ ٍ تخظیض خَسدٍُ ،لی اص آىجا کِ اجواؿ دلیل لثّی است ٍ تِ لذس هتیمي آى اکتفاء
هیشَد ًتیجِ ایي هیشَد کِ هقاعات اخشس تحت فوَهات ٍ اعاللات تالی هاًذُ ٍ حکن تِ طحت آى
هیشَد.
اها ایيکِ گفتِ شذُ است طحت هقاعات اخشس تِ خاعش جشیاى اصالة فذم ٍجَب تَکیل است
دسست ًیست؛ صیشا اٍالً همتضای اطل دس فمَد ٍ ایمافات فساد است؛ ًِ طحت .ثاًیاً ادفا شذُ اطل تشائت
دس شک دس ٍجَب تکلیفی جاسی هیشَد؛ ًِ دس ٍجَب ششعی ٍ ٍضقی.
سؤال
 .9دلیل هٌکشیي طحت هقاعات دس هماتل فوَهات ٍ اعاللاتی کِ تالقوَم یا تاالعالق شاهل تیـ
هقاعاتی هیشَد چیست؟
ٍ .2جِ طحت هقاعات أخشس سا تٌاتش ًؾش هٌکشیي طحت هقاعات تَضیح دّیذ.
 .3دٍ دلیل تش فذم جشیاى اطل تشائت دس شک دس ٍجَب تَکیل اخشس سا تیاى کٌیذ.
ً .4کتِی فذم اهکاى توسّک تِ اجواؿ دس هَاسد شک سا تیاى کٌیذ.
ٍ الحوذ هلل سب القالویي
همشّس :فثذاهلل اهیشخاًی
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