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

(دامت برکاته)

سبل تحص٘لٖ 9396-97
جلسٔ ضطن؛ سِضٌجِ 9396/6/19
آیا جواز تتبع عقود ،شامل صورت علم مشتری به غاصب بودن بایع میشود؟
هسئلٔ دٗگشٕ کِ دس اٌٗجب هغشح هٖضَد آى است کِ اگش هطتشٕ ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ داضتِ ثبضذ،
ٍلٖ ثب اٗي حبل ثوي سا تحَٗل اٍ دّذ ـ ظبّشاً هشاد أػالم ،صَست دفغ ثوي ثِ غبصت است ّشچٌذ تصشٗح
ثِ آى ًکشدُاًذ ـ آٗب تتجغ ػقَد ثشإ هبلک جبٗض است؟ هثالً صٗذ فضَلٖ کتبثٖ سا کِ اص هبلک غصت کشدُ،
دس هقبثل قلن هطتشٕ ثفشٍضذ ٍ هطتشٕ ّن ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ داضتِ ثبضذ ،سپس صٗذ فضَلٖ قلن سا
دس هقبثل دفتش ضخص دٗگشٕ ثفشٍضذ ـ پس دٍ هؼبهلِ ٍاقغ ضذُ است؛ ٗک هؼبهلِ ثش سٍٕ ًفس هبل هبلک
کِ هطتشٕ دس آى ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ داضتِ ٍ ،هؼبهلٔ دٗگش ثش سٍٕ ػَض هبل هبلک ـ دس اٌٗجب اگش
هبلک اصلٖ هغّلغ ضَد ٍ ث٘غ دٍم سا هغبثق هصبلح خَد ثذاًذ ،آٗب هٖتَاًذ آى سا اجبصُ کٌذ؟
اشکال بزخی اعالم بز جواس تتبع عقود در فزض مذکور
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هٖفشهبٌٗذ :آًچِ گفت٘ن کِ هبلک هٖتَاًذ تتجغ ػقَد کٌذ ٍ ّش ػقذٕ سا کِ اٍفق ثِ

 .1كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:471
ثنّ إىّ ٌّا إشكالًا فٖ شوَل الحكن تجَاظ تتثّع العمَز لظَضٓ علن الوشتطٕ تالغظة ،أشاض إلِ٘ العلّاهٔ ضحوِ اللِّ فيٖ المَاعيس ٍ ،أٍػيحِ ل ية
السٗي ٍ الشْ٘س فٖ الحَاشٖ الوٌسَتٔ إلِ٘.
فمال األٍّل ف٘وا حكٖ عٌِ :إىّ ٍجِ اإلشكال أىّ الوشتطٕ هع العلن ٗكَى هسلِّ اً للثائع الغاطة على الثوي؛ ٍ لصا لَ تلف لن ٗكي ليِ الطجيَ ٍ ،
لَ تمٖ ففِ٘ الَجْاى ،فال ٌٗفص فِ٘ إجاظٓ الغ٘ط تعس تلفِ تفعل الوسلؾ تسفعِ ثوٌاً عي هث٘ع اشتطاُ ٍ ،هي أىّ الثوي عَع عي الع٘ي الوولَكٔ ٍ لين ٗوٌيع
هي ًفَش الولك فِ٘ إلّا عسم طسٍضُ عي الوالك ،فئشا أجاظ جطى هجطى الظازض عٌِ ،اًتْى.
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هصبلحص است اجبصُ کٌذ ،هشثَط ثِ جبٖٗ است کِ هطتشٕ ،ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ ًذاضتِ ثبضذ ،اهّب دس
صَستٖ کِ هطتشٕ ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ داضتِ ثبضذ ،جَاص تتجغ ػقَد هَسد اضکبل است ٍ هشحَم
ػالهِ

دس قَاػذ ثِ اٗي اضکبل اضبسُ کشدُ ٍ 1جٌبة قغت الذٗي ساصٕ ٍ ً٘ض هشحَم ضْ٘ذ

دس حبض٘ٔ

ثش قَاػذ 3اٗي اضکبل سا تَض٘ح دادُاًذ.
اضکبل اصلٖ کِ هشحَم قغت الذٗي رکش کشدُ ٍ جٌبة ضْ٘ذ آى سا تَض٘ح دادُ اٗي است کِ غبصت دس
ث٘غ اٍل ،ثوي سا ثِ صٍس اص هطتشٕ ًگشفتِ ثلکِ هطتشٕ ثب ع٘ت ًفس خَد ٍ ثب ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ ٍ
اٌٗکِ حقٖ ثش هؼَّض ًذاسد ،ثوي سا تحَٗل ثِ ثبٗغ غبصت دادُ است ،لزا دس چٌ٘ي جبٖٗ گفتِاًذ کِ
غبصت ،هبلک ثوي هٖضَد ٍ اگش ثوي تلف ضَد ،هطتشٕ ًوٖتَاًذ اص اٍ خسبست ثگ٘شد حتٖ اگش هبلک

ٍ لال فٖ هحكّٖ الحَاشٖ :إىّ الوشتطٕ هع علوِ تالغظة ٗكَى هسلِّ اً للثائع الغاطة على الثوي ،فال ٗسذل فٖ هليك ضبّ العي٘ي ،فحٌٍ٘يصذ إشا
اشتطى تِ الثائع هتاعاً فمس اشتطاُ لٌفسِ ٍ أتلفِ عٌس السفع إلى الثائع ف٘تحمّك هلكّ٘تِ للوث٘ع ،فال ٗتظَّض ًفَش اإلجاظٓ ٌّا لظي٘طٍضتِ هلكياً للثيائع ٍ إى
أهكي إجاظٓ الث٘ع ،هع احتوال عسم ًفَشّا أٗؼاً؛ ألىّ ها زفعِ إلى الغاطة كالوأشٍى لِ فٖ إتالفِ فال ٗكَى ثوٌاً ،فال تؤثّط اإلجياظٓ فيٖ جعليِ ثوٌياً،
فظاض اإلشكال فٖ طحّٔ الث٘ع ٍ فٖ التتثّع ،ثنّ لال :إًِّ ٗلعم هي المَل تث الى التتثّع ت الى إجاظٓ الث٘ع فٖ الوث٘ع؛ الستحالٔ كَى الوث٘ع تال ثويي ،فيئشا
ل٘ل :إىّ اإلشكال فٖ طحّٔ العمس كاى طح٘حاً أٗؼاً ،اًتْى.
ٍ التظط فٖ جاهع الوماطس على ها شكطُ الشْ٘س أذ٘طاً فٖ ٍجِ سطاٗٔ ّصا اإلشكال إلى طحّٔ عمس الفؼَلٖ هع علن الوشتطٕ تالغظة.
 .2لَاعس األحكام فٖ هعطفٔ الحالل ٍ الحطام ،ج ،2ص:19
فث٘ع الفؼَلّٖ هَلَف على اإلجاظٓ على ضإٔ ٍ ،كصا الغاطة ٍ إى كثطت تظطّفاتِ فٖ الثوي تأى ٗث٘ع الغظة ٍ ٗتظطّف فٖ ثوٌِ هطّٓ تعس اذيطى.
و للمالك تتبّع العقود و رعاية مصلحته ،و مع علم المشتري إشكال ٍ .األلطب اشتطاؽ كَى العمس لِ هج٘عا فٖ الحال.
 .3هفتاح الكطاهٔ فٖ شطح لَاعس العالهٔ (ؽ  -الحسٗثٔ) ،ج ،12ص:613
ٍ لال الشْ٘س فٖ «حَاشِ٘»ٗ :وكي أى ٗكَى اإلشكال فٖ طحّٔ الث٘ع هع اإلجاظٓ ٍ فٖ التتثّع ،لال :ألًِّ هع علوِ ٗكَى هسيلّ اً للثيائع الغاطية
على الثوي فال ٗسذل فٖ هلك ضبّ الع٘ي ،فحٌٍ٘صذ إشا اشتطى تِ الثائع هتاعاً فمس اشتطاُ لٌفسِ ٍ أتلفِ عٌس السفع إلى الثائع ف٘تحمّك هلكيِ للوث٘يع ،فيال
ٗتظَّض ًفَش اإلجاظٓ ٌّا لظ٘طٍضتِ هلكاً للثائع ٍ إى أهكي إجاظٓ الث٘ع هع احتوال عسم ًفَشّا أٗؼاً ،ألىّ ها زفعِ إلى الغاطة كالوأشٍى لِ فٖ إتالفيِ،
فال ٗكَى ثوٌاً ،فال تؤثّط اإلجاظٓ فٖ جعلِ ثوٌاً ،فظاض اإلشكال فٖ طحّٔ الث٘ع هع اإلجاظٓ ٍ فٖ التتثّع .ثنّ لال :إًِّ ٗلعم هي المَل تث الى الث٘ع ت يالى
إجاظٓ الث٘ع فٖ الوث٘ع ،الستحالٔ كَى الث٘ع تال ثوي ،فئشا ل٘ل :إىّ اإلشكال فٖ طحّٔ العمس كاى طح٘حاً أٗؼاً.
ٍ جعل اإلشكال فٖ «جاهع الوماطس» فٖ طحّٔ الث٘ع ٍ شكط فٖ تَجِْ٘ ًحَ ها شكطُ الشْ٘س ،ثنّ لالٗ ٍ :وكي أى ٗكَى شلك هع َفاً أٍ هحيصٍفاً
زلّ علِ٘ الس٘اق ٍ ،تمسٗط العثاضٓ ٍ :كصا ت٘ع الغاطة هَلَف إشا كاى الوشتطٕ جاّلًا ٍ هع علوِ إشكال ٌٗشأ هوّا شكط ٍ ،لس عطفي هيا شكيط ٍ .ليال:
ف٘كَى اإلشكال فٖ كًَِ هَلَفاً على اإلجاظٓ ٍ إى تُعس ّصا التمسٗط ٍ ،أّٗوا األهطٗي لسّضت اإلشكال فِ٘ فوج٘ؤُ فٖ اٙذط الظم لِ ٍ ٗوكي أى ٗكيَى
اإلشكال فْ٘وا ٍ ،فِ٘ هي التكلّف ها ال ٗرفى اًتْى.
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اصلٖ ،کتبة سا اص هطتشٕ پس ثگ٘شد 4.ثٌبثشاٗي چَى غبصت هبلک ثوي هٖضَد؛ لزا ث٘غ دٍم کِ قلن سا دس
هقبثل دفتش ضخص دٗگشٕ هٖفشٍضذ اصالً فضَلٖ ً٘ست؛ چشاکِ غبصت هلک خَد سا فشٍختِ است ٍ دس
ًت٘جِ ث٘غ دٍم صح٘ح ثَدُ ٍ غبصت ،هبلک دفتش ٍ هطتشٕ دٍم ّن هبلک قلن هٖضَد 5.پس اصالً ث٘غ دٍم
فضَلٖ ً٘ست تب هبلک اصلٖ ثتَاًذ آى سا ثشإ خَد اجبصُ کٌذ ٍ اجبصٓ ث٘ؼٖ ّن کِ هج٘غ آى هلک دٗگشٕ
است صح٘ح ً٘ست.
ٍ حتّٖ ثشخٖ اص اػالم گفتِاًذ ث٘غ اٍّل ّن دس اٌٗجب هطکل پ٘ذا هٖکٌذ ٍ دٗگش قبثل اجبصُ ً٘ست؛ صٗشا
اگش هبلک اٍّل کِ ٌَّص کتبة داخل هلک اٍست ،ث٘غ اٍل سا اجبصُ کٌذ ،چَى ػلٖ الفشض هطتشٕ ،قلن سا ثب
تحَٗل دادى ثِ غبصت اتالف کشدُ ،لزا صحت ث٘غ اٍل ثب اجبصٓ هبلک ثِ هؼٌبٕ صحت ث٘غ ثالثوي است کِ
ثبعل هٖثبضذ؛ چشاکِ قَام ث٘غ ثِ ثوي ٍ هثوي است ،لزا ضْ٘ذ دس اٌٗجب فشهَدُ اگش کسٖ هلتضم ضَد ثب ػلن
هطتشٕ ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ ،ث٘غ اٍل ّن قبثل اجبصُ ً٘ست ،کالم دسستٖ است.
الجتِ ثبٗذ ثِ اٗي ًکتِ تَجِ داضت کِ توبم اٗي هغبلت ،ثٌبثش اٗي فشض است کِ ثوي ث٘غ اٍّل ،ػ٘ي
ضخصِ٘ ثبضذ ٍ ،اال اگش ثوي کلّٖ ثبضذ دٗگش هطکلٖ ٍجَد ًذاسد ٍ حتٖ اگش هطتشٕ ،ػَض سا ثب تحَٗل ثِ
غبصت إتالف کشدُ ثبضذ ،هبلک هٖتَاًذ ث٘غ سا اجبصُ کٌذ [ٍ هطتشٕ ثبٗذ فشد دٗگشٕ اص آى ثوي کلّٖ سا
تحَٗل هبلک دّذ].
نظز فخز المحققین و شیخ

 :عذم جواس تتبع عقود فقط بنابز مبنای نقل
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سا ًقل هٖکٌذ ٍ آى سا هٖپزٗشد .اٗطبى دس اٗي هسئلِ

 .4زض طَضتٖ كِ ثوي تلف شسُ تاشس ،اتفاق ٍجَز زاضز كِ هشتطٕ ًوٖتَاًس ضجَ تِ غاطة كٌيس ٍ تيسل ثويي ضا اظ اٍ تگ٘يطز؛ ظٗيطا ذيَز
هشتطٕ ،غاطة ضا هجاًاً هسلؾ تط ثوي كطزُ اس  .حتٖ تطذٖ گفتِاًس زض طَضتٖ كِ ع٘ي ثوي ّن تالٖ تاشس ،تا ضجَ هالك اطلٖ ٍ اذيص هث٘يع،
هشتطٕ حك ضجَ تِ غاطة ضا ًساضز.
 .5تِ تعث٘ط زٗگط ٍلتٖ كِ هشتطٕ تا علن تِ غاطة تَزى تاٗع ،ثوي ضا تحَٗل اٍ هٖزّس ،زض ٍالع ثوي ضا اعتثياضاً اتيالف كيطزُ اسي ٍ زٗگيط
چ٘عٕ تالٖ ً٘س تا هالك اطلٖ ترَاّس اجاظُ كٌس.
 .6كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:473
ٍ الوحكّٖ عي اإلٗؼاح :اتتٌاء ٍجِ ت الى جَاظ تتثّع العمَز للوالك هع علن الوشتطٕ على كَى اإلجاظٓ ًاللٔ ،ف٘كَى هٌشأ اإلشكال فٖ الجيَاظ
ٍ العسم :اإلشكال فٖ الكشف ٍ الٌمل.
لال فٖ هحكّٖ اإلٗؼاح :إشا كاى الوشتطٕ جاّلًا فللوالك تتثّع العمَز ٍ ضعاٗٔ هظلحتِ ٍ الطتح فٖ سلسلتٖ الثوي ٍ الوثوي ٍ ،أهّا إشا كاى عالواً
تالغظة فعلى لَل األطحاب هي أىّ الوشتطٕ إشا ضجع علِ٘ تالسلعٔ ال ٗطجع على الغاطة تالثوي هع ٍجَز عٌِ٘ ،ف٘كَى لس هلّك الغاطية هجّاًياً؛
ألًِّ تالتسل٘ن إلى الغاطة ل٘س للوشتطٕ استعازتِ هي الغاطة تٌضّ األطحاب ٍ ،الوالك لثل اإلجاظٓ لن ٗولك الثوي؛ ألىّ الحكّ أىّ اإلجاظٓ شيطؽ
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فشهَدُاًذ :اضکبل هزکَس فقظ ثٌبثش مبنای نقل ٍاسد است ٍ عجق اٗي هجٌب ث٘غ دٍم ٍ ً٘ض ث٘غ اٍّل ثبعل است،
اهب اگش قبئل ثِ کطف ضَٗن ًوٖتَاى هلتضم ثِ ثغالى ث٘غ ضذ؛ صٗشا ثٌبثش هجٌبٕ کطف حق٘قٖ ـ کِ ظبّش کالم
اٗطبى است ـ ثؼذ اص اٌٗکِ هبلک اصلٖ ػقذ دٍم ٍ ٗب خَد ػقذ اٍّل سا اجبصُ کشد ،کطف هٖضَد ثِ هجشد
توبم ضذى ػقذ اٍّل ً ،قل ٍ اًتقبل هحقق ضذُ است ٍ قلن هلک هبلک ٍ کتبة هلک هطتشٕ ضذُ است ،لزا
ثؼذ اص ػقذ کِ هطتشٕ قلن سا تحَٗل ثِ ثبٗغ دادُ ،اٍ سا هسلّظ ثش هبل خَدش ًکشدُ ثلکِ هسلّظ ثش هلک غ٘ش
کشدُ است ٍ تسل٘ظ ثش هلک غ٘ش ّن اثشٕ ًذاسد.
ثٌبثشاٗي اضکبل هزکَس عجق هجٌبٕ کطف ٍاسد ً٘ست ٍ تسل٘ظ غبصت ثش ثوٌٖ کِ هلک دٗگشٕ است،
هَجت هبلک ضذى غبصت ًوٖضَد .ثلِ ثٌبثش هجٌبٕ ًقل اٗي اضکبل ٍاسد است؛ صٗشا اجبصُ عجق اٗي هجٌبٗ ،ب
أٍ سثة ،فلَ لن ٗكي للغاطة ف٘كَى الولك تغ٘ط هالك َّ ٍ ،هحال ،ف٘كَى لس سثك هلك الغاطة للثوي على سثة هلك الواليك ليِ إٔ اإلجياظٓ
فئشا ًمل الغاطة الثوي عي هلكِ لن ٗكي للوالك إت الِٗ ٍ ،كَى ها ٗشتطٕ الغاطة تالثوي ٍ ضتحِ لِ ٍ ،ل٘س للوالك أذصُ ألًِّ هليك الغاطيةٍ .
على المَل تأىّ إجاظٓ الوالك كاشفٔ ،فئشا أجاظ العمس كاى لِٗ ٍ ،حتول أى ٗمال :لوالك الع٘ي حكٌّ تعلّك تالثوي ،فئىّ لِ إجاظٓ الث٘يع ٍ أذيص اليثويٍ ،
حمِّ همسّم على حكّ الغاطة ،ألىّ الغاطة ٗؤذص تأذسّ أحَالِ ٍ أشمّْا علِ٘ ٍ ،الوالك تأجَز األحَال ،ثنّ لال ٍ :األطحّ عٌسٕ [أًِّ] هع ٍجَز ع٘ي
الثوي ،للوشتطٕ العالن أذصُ ٍ ،هع التلف ل٘س لِ الطجَ تِ .اًتْى كالهِ ضحوِ اللِّ.
ٍ ظاّط كالهِ ضحوِ اللِّ :أًِّ ال ٍلع لإلشكال على تمسٗط الكشفّ ٍ ،صا َّ الوتّجِ . ...
 .7إٗؼاح الفَائس فٖ شطح هشكالت المَاعس ،ج ،1ص:417
ألَلّ :صُ الوسٍلٔ هثٌ٘ٔ على الوسٍلٔ الساتمٔ ٍ هتفطعٔ علْ٘ا (فعلى ت الى) ت٘ع الفؼَلٖ هي أطلِ فث٘ع الغاطة اٍلى تيالث الى (ٍ عليى الميَل)
تَلَف ت٘ع الفؼَلٖ على اجاظٓ الوالك فاألكثط على اًِ كصلك فٖ الغاطة هع جْل الوشتطٕ إش الشطؽ عٌسُ فٖ اعتثاض الظي٘غٔ شيطعا تيالٌاط اليى
الفاعل كًَِ هكلفا هرتاضا ضش٘سا لاطسا لْا ٍ لوعٌاّا ٍ ظاز تعؼْن عسم هسثَل٘تْا تٌْٖ الوالك ال غ٘ط ٍ هعٌى اعتثاضّا طالح٘تْا للتأث٘ط تالفعيل عٌيس
اجتوا الشطائؾ ٍ اجاظٓ الوالك سثة لسثث٘ٔ الظ٘غٔ للتأث٘ط تالفعل ٍ ٗعٗس ٌّا تتثع الوالك العمَز الكث٘طٓ تالٌمغ ٍ االت ال ٍ ضعاٗٔ هظلحتِ ٍ ٗثٌيى
على شلك إشا ضتح الغاطة فٖ الوال الوغظَب ّل ٗكَى الطتح لِ أٍ للوالك (فٌمَل) اى كاى الوشتطٕ جاّال فللوالك تتثع العمَز ٍ االت ال ٍ ضعاٗٔ
هظلحتِ ٍ الطتح لِ فٖ سلسلتٖ الثوي ٍ الوثوي ٍ اها اى كاى الوشتطٕ عالوا تالغظة (فعلى لَل) األطحاب اى الوشتطٕ إشا ضجيع عل٘يِ تالسيلعٔ ال
ٗطجع على الغاطة تالثوي هع ٍجَز عٌِ٘ ف٘كَى لس هلكِ الغاطة هجاًا الًِ تالتسل٘ن الى الغاطة ل٘س للوشتطى استعازتِ هيي الغاطية تعيس أذيص
الوالك الع٘ي الوغظَتٔ تٌض األطحاب فمثلِ اٍلى اى ال ٗكَى لِ ٍ الوالك لثل اإلجاظٓ ال ٗولك الثوي ألى الحك اى اإلجاظٓ شطؽ أٍ سثة فليَ لين
ٗكي للغاطة لكاى هلكا تال هالك ٍ َّ هحال ف٘كَى لس سثك هلك الغاطة الثوي على سثة هلك الوالك لِ فئشا ًمل اليثوي عيي هلكيِ لين ٗكيي
للوالك إت الِ ٍ ٗكَى ها ٗشتطى الغاطة تالثوي لِ ٍ ضتحِ لِ ٍ ل٘س للوالك أذصُ ألًِ هلك الغاطة (ٍ على المَل) تأى اجاظٓ الوالك كاشفٔ فيئشا
أجاظُ كاى لِ (ٍ ٗحتول) اى ٗمال لوالك الع٘ي حك تعلك تالثوي فاى لِ اجاظٓ الث٘ع ٍ أذص الثوي ٍ حمِ همسم على حك الغاطة تسفع الوشيتطٕ ٍ الى
الغاطة ٗؤذص تأذس (تاذسط -خ ل) أحَالِ ٍ أشمْا علِ٘ ٍ الوالك تأجَز أحَالِ (فالتحم٘ك) اى ًمَل فٖ سلسلٔ الوثوي هع علين الوشيتطٕ األٍل
للوالك أذص عٌِ٘ فٌ٘فسد جو٘ع العمَز الوتطتثٔ علْ٘ا ٍ لِ إجاظٓ إّٔ العمَز أضاز فئى أجاظ عمسا طح ها تعسُ ٍ ت ل ها لثلِ ٍ كياى ليِ ثوٌيِ اى كياى
الوشتطٕ جاّال أٍ عالوا على احس االحتوال٘ي ف٘ث ل جو٘ع العمَز تعسُ فٖ سلسلٔ الثوي ٍ الفطق تٌِ٘ ٍ ت٘ي الوثوي اًيِ إشا أجياظ عميسا فميس ذيطج
الوثوي عي هلكِ الى هلك الوشتطٕ فظح تظطفاتِ فِ٘ ٍ زذل الثوي فٖ هلك الوج٘ع فث ل تظطف غ٘طُ فِ٘ ٍ األطح عٌسٕ اًِ هيع ٍجيَز عي٘ي
الثوي للوشتطى العالن أذصُ ٍ هع التلف ل٘س لِ الطجَ تِ.
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ضشط صحّت است ٍ ٗب جضء سجت ،لزا تب اجبصُ ًجبضذ ًقل ٍ اًتقبلٖ هحقق ًوٖضَد ٍ چَى هطتشٕ قجل اص
اجبصٓ هبلک ،غبصت سا هسلّظ ثش ثوي خَدش کشدُ ،لزا ثوي داخل دس هلک غبصت ضذُ است ٍ دس ًت٘جِ
اگش غبصت آى ثوي سا ثفشٍضذ ٍ ٗب ثب آى چ٘ضٕ ثشإ خَدش ثخشد ،اٗي ػقذ ثش سٍٕ هلک خَد غبصت
ٍاقغ ضذُ است ٍ هبلک اصلٖ ًوٖتَاًذ ػقذٕ سا کِ ثش هلک دٗگشٕ ٍاقغ ضذُ ثشإ خَدش اجبصُ کٌذ.
هشحَم ض٘خ
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ّن دس اٗيجب تَض٘حٖ داسًذ کِ هٖخَاٌّذ ثفشهبٌٗذ صحّت ػقذ ثب اجبصُ دس اٗي

فشض ،هٌجش ثِ دٍس هٖضَد کِ چَى کالم اٗطبى قبثل هٌبقطِ است ثِ آى ًوٖپشداصٗن.
مناقشه در اشکال مذکور

هب اٗي اضکبل سا قجالً دس ضوي هجبحث سبل گزضتِ هغشح کشدٗن ٍ دس پبسخ ثِ آى گفت٘ن :اٗي حشف کِ
دس صَست ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ ،هطتشٕ دٗگش حق سجَع ثِ غبصت سا ًذاسد ـ چِ هغلقبً ٍ چِ دس
صَستٖ کِ ثوي تلف ضذُ ثبضذ ـ دل٘لٖ ثش اثجبت آى ٍجَد ًذاسد[ ،ثلکِ هثل قبػذٓ «من اتلف مال الغیر فهو
له ضامن» ٗب قبػذٓ «الغاصب ضامن» ث٘بى هٖکٌذ کِ هطتشٕ هٖتَاًذ ثِ غبصت سجَع کٌذ] ٍ دل٘لٖ ثشإ
تخص٘ص اٗي دٍ قبػذُ ًسجت ثِ هب ًحي فِ٘ ٍجَد ًذاسد ٍ .اصالً ثبٗذ پشس٘ذ هخشج ثوي اص هلک هطتشٕ
ثِ هلک غبصت چ٘ست کِ ثشخٖ گفتِاًذ ثوي دس اٌٗجب هلک هطتشٕ ً٘ست ٍ اگش هلک غبصت ّن ًجبضذ،
ثوي ثال هبلک هٖضَد کِ هؼقَل ً٘ست!؟
خذهت اٗي اػالم ػشض هٖکٌ٘ن هخشج اص هلکٗ ،ب ثبٗذ قْشٕ ثبضذ ٍ ٗب اخت٘بسٕ .دس هب ًحي فِ٘ قغؼبً
هخشج قْشٕ ٍجَد ًذاسد .هخشج اخت٘بسٕ ّن ٍجَد ًذاسد؛ صٗشا تٌْب چ٘ضٕ کِ دس هب ًحي فِ٘ ٍجَد داسد،
تسل٘ظ خبسجٖ غبصت ثش ثوي تَسظ هطتشٕ است ،اهّب چَى اٗي تسل٘ظ دس ضوي هؼبهلٔ فبسذ اًجبم ضذُ
استّ٘ ،چ اثشٕ ًذاسد ٍ ثوي داخل دس هلک غبصت ًوٖضَد .ثٌبثشاٗي اٌٗکِ ثِ اصحبة ًسجت دادُ ضذُ کِ
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ٍ ظاّط كالهِ ضحوِ اللِّ :أًِّ ال ٍلع لإلشكال على تمسٗط الكشفّ ٍ ،صا َّ الوتّجِ؛ إش حٌٍ٘صذ ٌٗسفع ها استشكلِ الم ة ٍ الشْ٘س ضحوْويا اللّيِ:
تأىّ تسل٘ؾ الوشتطٕ للثائع على الثوي على تمسٗط الكشف تسل٘ؾٌ على ها هلكِ الغ٘ط تالعمس الساتك على التسل٘ؾ الحاطيل تاإللثياع ،فيئشا اًكشيف
شلك تاإلجاظٓ عول همتؼاُ ٍ ،إشا تحمّك الطزّ اًكشف كَى شلك تسل٘ اً هي الوشتطٕ على هالِ ،فل٘س لِ أى ٗستطزُّ؛ تٌاءً على ها ًمل هي األطحاب.
ًعن ،على المَل تالٌمل ٗمع اإلشكال فٖ جَاظ إجاظٓ العمس الَالع على الثوي؛ ألىّ إجاظٓ هالك الوث٘ع لِ هَلَفٔ على تولّكيِ لليثوي؛ ألًّيِ لثلْيا
أجٌثّٖ عٌِ ٍ ،الوفطٍع أىّ تولّكِ الثوي هَلَف على اإلجاظٓ على المَل تالٌمل ٍ .كصا اإلشكال فٖ إجاظٓ العمس الَالع على الوث٘ع تعيس ليثغ الثيائع
الثوي أٍ تعس إتالفِ إّٗاُ على الرالف فٖ اذتظاص عسم ضجَ الوشتطٕ على الثوي تظَضٓ التلف ٍ عسهِ؛ ألىّ تسل٘ؾ الوشتطٕ للثيائع عليى اليثوي
لثل اًتمالِ إلى هالك الوث٘ع تاإلجاظٓ ،فال ٗثمى هَضز لإلجاظٓ.
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چَى هطتشٕ ثب ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ ،ثوي سا تحَٗل ثِ اٍ دادُ ،پس اٍ سا هجبًبً هسلّظ ثش هبل خَدش
کشدُ ٍ ثوي داخل دس هلک غبصت ضذُ ٍ ٗب اٌٗکِ حذاقل ثِ غبصت حق اتالف دادُ است ،دس جَاة
هٖگَٗ٘ن :هطتشٕ ثب تحَٗل ثوي ثِ غبصت ،تسل٘ظ هجبًٖ اًجبم ًذادُ ثلکِ آًچِ سا کِ تحَٗل غبصت دادُ،
ثِ ػٌَاى ثوي هؼبهلِ است ،لزا اگش آى هؼبهلِ فبسذ ثبضذ ،دٗگش ًقل ٍ اًتقبلٖ هحقق ًوٖضَد ّشچٌذ هطتشٕ
ػلن ثِ غبصت ثَدى ثبٗغ داضتِ ثبضذ .پس دل٘لٖ ٍجَد ًذاسد تسل٘غٖ کِ ثِ ػٌَاى ثوي هؼبهلِ ثَدُ ،هَجت
هلک٘ت غبصت ٗب حذاقل حق اتالف غبصت ضَد ،ثلکِ اگش غبصت دس آى تصشف کٌذ ،فضَلٖ ثَدُ ٍ
احت٘بج ثِ اجبصٓ هبلک داسد.
ثٌبثشاٗي اضکبل هزکَس ٍاسد ً٘ست؛ ًِ ثٌبثش هجٌبٕ ًقل ٍ ًِ ثٌبثش هجٌبٕ کطف ٍ ،صحّت اٗي ػقَد هتشتجِ
هتَقف ثش اجبصٓ هبلک است ثِ ّوبى تفص٘لٖ کِ ث٘بى کشدٗن؛ ٗؼٌٖ اگش ػقَد هتؼذدٓ هتشتجِإ ٍجَد داضتِ
ثبضذ ٍ هبلک اصلٖ ٗکٖ اص اٗي ػقَد سا اجبصُ کٌذ ،دس اٗي صَست اگش صحّت آى ػقذ هتَقف ثش صحّت
ػقَد قجلٖ ثبضذ ،آى ػقَد ّن اجبصُ هٖضًَذ [ٍ ًسجت ثِ ػقَد ثؼذٕ ّن فشض هٖکٌ٘ن اگش هطتشِٕ ػقذِ
هجبص ،فضَلٖ ًجَد چِ حکوٖ داضت ،االى ّن ػقَد ثؼذٕ ّوبى حکن سا داسًذ] .پس دس هب ًحي فِ٘ اگش
هبلک اصلٖ ث٘غ قلن ثِ دفتش سا اجبصُ کٌذ ،چَى صحّت اٗي ث٘غ هتَقف ثش صحّت ث٘غ کتبة ثِ قلن است ،لزا
آى ث٘غ ّن صح٘ح هٖضَد ٍ دٗگش ً٘بصٕ ثِ تفص٘التٖ کِ هشحَم ض٘خ ث٘بى کشدًذ ً٘ست کِ اثتذا ًظش
قغتالذٗي سا ًقل کشدًذ ،سپس کالم ضْ٘ذ سا ًقل کشدًذ ٍ دس ضوي اضبسُإ ثِ کالم جبهغ الوقبصذ کشدًذ
ٍ ثؼذ اص آى کالم فخش الوحقق٘ي دس اٗضبح سا ًقل کشدُ ٍ آى سا تأٗ٘ذ کشدًذ.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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