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

(دامت برکاته)

سال تحػیلی 9395-96
جلسِی چْاسدّن؛ ضٌثِ 9395/8/9
جواب مختار به اشکال ّاول

هشحَم اهام

فشهَدًذ دس تیغ فؿَلی کلّی دس رهِ ،دٍ اضکال ٍجَد داسد .اشکال اول ایي تَد کهِ تیهغ

تِ هؼٌای «مبادلة مالٍ بمالٍ» است ،پس ػَؾیي تایذ لثل اص هؼاهلِ هالیت داضتِ تاضٌذ دس حهالی کهِ کلّهی دس
رهِ هال ًیست ٍ .اگش تگَییذ هالیت تا اجاصُی هالک حاغل هیضَد ،دس ایي غَست اگهش لائهل ضهَین کهِ
اجاصُ ًالل است ،الصهِاش آى است کِ اجاصُی هالک کِ اًطاء ٍاحذ است ،هحمك دٍ اههش هتشتهة تهش ّهن
تاضذ؛ ّن هالیت ٍ ّن غحت تیغ ٍ چٌیي چیضی هؼمَل ًیست ٍ .اگش تگَیین اجاصُ کاضه
حمیمی کِ هحال است ٍ کط

اسهت ،کطه

حکوی ًیض هتفشع تش آى است کِ تیغ دس ساتك غحیح تاضذ تها اجهاصُ تهِ آى

تؼلك تگیشد ٍ کاض

اص آى تاضذ ،دس حالی کِ ػلی الفشؼ لثل اص اجاصُ ،تیغ غحیح ًیست .لزا تػحیح تیغ

تا اجاصُ ای کِ کاض

اسهت تهِ اجهاصُ،

است هؼمَل ًیست؛ چشاکِ ًویضَد تیؼی کِ غهحتت آى هٌکطه

هتحمك تِ اجاصُ ّن تاضذ.
هشحَم اهام

دس پاسخ تِ اضکال اٍل فشهَدًذ :ها اغالً لثَل ًذاسین کلیت هالیت ًذاضتِ تاضذ ،تلکِ کلی

هالیت داسد ّشچٌذ تِ رهِی ضخع خاغی اؾافِ ًطذُ تاضذ .اهتا تٌاتش هثٌای هختاس ه ٍ ضایذ هثٌای هطهَْس
ه کِ تیاى کشدین کلّی لثل اص تؼْذِ تِ ػمذ تیؼی ٍ اهثال آى هالیت ًذاسد ،چگًَِ تایذ تهِ ایهي اضهکال پاسهخ
دّین؟
عرض میکنیم ایي اضکال اختػاظ تِ تیغ فؿَلی کلّی دس رهِ ًذاسد تلکِ ّواىقَس کِ دس اٍائل تحث
تیغ تیاى کشدین ،دس جایی کِ اغیل اتتذاءً چیضی سا دس رهِی خَد تفشٍضذ ،تاص ایي اضکال هكهش ههیضهَد؛
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گشچِ اضکال دس تیغ فؿَلی آکذ است .هثالً اگش صیذ دس رهِی خَد یک تي گٌذم سا تفشٍضهذ ،قثهك هثٌهای
هختاس ٍ لؼل هطَْس ،چَى یک تي گٌذم لثل اص ػمذ هالیت ًذاسد ،لزا هثادلِی تیؼی هؼٌا ًذاسد ٍ تیهغ تاقهل
هیتاضذ.
دس آىجا ها فی الجولِ تِ ایي اضکال پاسخ دادین ٍ ػشؼ کشدین ایي حشف کِ ػَؾهیي تایهذ دس اتتهذا
هالیت داضتِ تاضٌذ ٍ هؼمَل ًیست دس ستثِ تؼذ تیغ هحمك ضَد ،ستكی تِ اهَس اػتثاسیِ ًذاسد .تلکهِ دس اههَس
اػتثاسیِای کِ اص ػشف گشفتِ هیضَد تایذ دیذ تلمی ػشف اص ایي ػٌاٍیي چگًَِ است ٍ حذٍد هفْهَم تیهغ،
اجاسُ ،هضاسػِ ٍ اهثال آى دس ًضد ػشف چیست؟ تا هشاجؼِی تِ ػشف هؼلَم هیضَد ّویيکِ چیضی تِ ًَػی
تَسف تایغ یا هطتشی تؼْذ ضَد ،ایي کافی دس غذق تیغ است؛ یؼٌی هالیتی کِ تِ ًفس ػمذ حاغل هیضَد،
کافی دس غحت تیغ ٍ هالیتی است کِ ضشـ دس ػَؾیي هیتاضذ.
دس ها ًحي فیِ ًیض کِ فؿَلی یک تي گٌذم دس رهِی صیذ سا تِ ػوشٍ فشٍختِ است ،دسسهت اسهت کهِ
لثل اص تیغ ،کلی هالیت ًذاسد ٍ حتی تؼذ اص تیغ تا غوؽ ػیي اص اجاصُ دس ًضد ػمالء هالیت ًذاسد ،اها ّوهیي
همذاس کِ فؿَلی دس اػتثاس خَدش رهِی صیذ سا دس هماتل ثوي هطتشی تِ ایي کلّی هطهوَل کهشدُ ٍ ،اهکهاى
لحَق اجاصُی هالک است ،دس غذق تیغ ٍ ًیض هالیت کلی کافی است ٍ ػشف ّویي همذاس سا کافی هیداًذ.
هثالً فشؼ کٌیذ کاس آلای صیذ ایي است کِ حٌكِ سا تِ غَست سل
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هیفشٍضذ؛ یؼٌی ثوي سا ًمذ هیگیشد ٍ

هثالً تؼذ اص چٌذ هاُ حٌكِ سا تحَیل هیدّذ ،حال اگش ػوشٍ ،هطتشی خَتی پیذا کٌهذ ٍ یهک تهي حٌكهِ سا
فؿَلتاً تِ رهِی صیذ تفشٍضذ کِ هثالً صیذ سِ هاُ دیگش تحَیل دّذ ،سپس سشاؽ صیذ تهشٍد ٍ تگَیهذ چٌهیي
هؼاهلِای سا تشای تَ ٍ دس رهِات اًجام دادُام ،ضکی ًیست کِ دس ًضد ػمالء هاداهی کهِ صیهذ اجهاصُ ًهذادُ،
اثشی تش ػمذ هتشتة ًیست اهتا ٍلتی صیذ ػمذ سا اجاصُ کشد ،تیغ غهحیح ٍ رات اثهش ههیضهَد حتهی دس ًهضد
ػمالء .تٌاتشایي کافی است ّویي همذاس هالیت لثل اص ػمذ ٍجَد داضتِ تاضذ.
اهتا ایيکِ گفتٌذ اگش اجاصُ ًالل تاضذ الصهِاش آى است کِ إًطاء ٍاحذ دٍ کاس سا اًجام دّذ؛ ّن هحمهك
هالیت تاضذ ٍ ّن هػحح تیغ ،هیگَیین چٌیي چیضی هاًؼی ًذاسد ٍ هحالیتی الصم ًویآیذ .آىچِ گفتِاًذ کِ
«الواحد الیصدر عنه اال الواحد» ستكی تِ ها ًحي فیِ ًذاسد تلکِ هشاد جایی است کِ ٍاحذ اص جویهغ جْهات
تسیف تاضذ ٍ ها اؾافِ کشدین کِ تساقتص ّن تایذ تِ خاقش ؾؼ

تاضذ هاًٌهذ ّیهَال کهِ چٌهیي ٍاحهذی،

 .1اگس دز نصد عقالء صسف عقد فضولی قبل اش اجاشه مالک ،موجب مالیت نشود ،پس بیع هم نباید صادق باشدد ،امدا اش جدا هد قطعدا بیدع
فضولی هلّی دز ذم  ،دز نصد عسف زواج دازد ،لرا وقوع چنین بیعی هاشف اش این است ه ب صسف تعهد بیعی و امثال  ،هلّی مالیت پیددا مدیهندد،
ولو قبل اش اجاشهی مالک( .احمدی)
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الیػذس ػٌِ اال الَاحذ .اهتا ایي حشفّا دس اػتثاسیات اغالً ٍجَد ًذاسد .هؿاف تِ ایهيکهِ اگهش ٍجهَد ّهن
داضتِ تاضذ ،ایيگًَِ ًیست کِ إجاصُ اص جویغ جْات تسیف تاضذ تِ گًَِای کِ حتی ًطَد دٍ حیثیت هجضا
دس آى فشؼ کشد .تٌاتشایي اگش لائل تِ ًمل ضَین ،هاًؼی ًذاسد کِ إًطاء ٍاحذ دٍ کاس سا اًجام دّذ.
اهتا تٌاتش کشف ػشؼ هیکٌین :کط

حمیمی کِ گفتٌذ هحال است .اها تٌهاتش کشفف حکمفی ،ایهيکهِ

هشحَم اهام فشهَدًذ اتتذا تایذ تیغ غحیح تاضذ ٍ تؼذ اجاصُ کاض
لائل تِ کط

اص غحتت تاضذ ،هیگهَیین اػالههی کهِ

حکوی ّستٌذ چٌیي چیضی سا ًویگَیٌذ ،تلکِ دس کط

غحیح تاضذ ٍ اجاصُ کاض

اص آى تاضذ ٍ ،ػلی الفشؼ کط

کِ اص اسوص پیذاست ،دس حکن کط

حمیمهی اسهت کهِ اتتهذا تایهذ تیهغ

حمیمی هحال است .کط

حکوی ّواىقَس

هیتاضذ؛ یؼٌی لثل اص حػَل اجاصُ ،تیهغ کالؼهذم اسهت اهتها تؼهذ اص

ایيکِ اجاصُ آهذ ،تؼثذاً ٍ تٌضیالً هیگَیین گَیا تیغ اص اتتذا غحیح تهَدُ ٍ آثهاس هتشتهة تهَدُ اسهتٍ .لتهی
فؿَلی چیضی سا تِ رهِی ضخػی هیفشٍضذ ٍ هطتشی ّن لثَل هیکٌذ ،دس اػتثهاس هتثهایؼیي آى ضهیء تهِ
رهِ ی صیذ آهذُ است ٍ ّویي همذاس کافی دس غذق تیغ استّ ،شچٌذ دس اػتثاس ػمالء اثهش ًهذاسد اهتها ٍلتهی
هالک ػمذ سا اجاصُ کشد ،دس اػتثاس ػمالء ّن اثش هتشتة هیضَد ٍ ضاسع ّن آى سا اهؿاء فشهَدُ است.
تِ ّش حال قثك لَل تِ ًمل ،اغالً الصم ًیست کِ هالیت اص لثل دس ًضد ػمالء ثاتهت تاضهذ ،تلکهِ ّوهیي
همذاس کِ تا اجاصُ ،هالیت دس ًضد ػمالء هحمك هیضَد کافی دس غحت تیغ است ٍلَ تا یک اجاصُ کهِ اًطهاء
ٍاحذ است ٍ ،ػلی الفشؼ ضاسع ّن تا ػوَهات آى سا اهؿاء هیکٌذ ٍ .تٌاتش کط

حکوی ًیض ّویي اًهذاصُ

کِ ػٌذ الوتثایؼیي اًطاء جذی تاضذ ،تیغ غذق هیکٌذ .ایي ضشـ دلیماً ًظیش ضشـ هالک تهَدى یها ههنرٍى اص
لثل هالک یا ضاسع تَدى دس تیغ ػیي ضخػیِ استٍ ،لتی فؿَلی هثالً کتاب صیذ سا تِ ػوشٍ هیفشٍضذ ،ایي
ضشـ ٍجَد ًذاسد لزا ّشچٌذ تیغ لوتاً غادق است اها ػٌذ الؼمالء اثش هتشتة ًیست ،چشاکِ تسلف تش هثوي ٍ
لذست تش فشٍش آى ضشـ غحت تیغ هیتاضذ ،هٌتْا ّویي همذاس کهِ فؿهَلی دس اػتثهاس ،خهَد سا هالهک ٍ
هسلف تش هثوي فشؼ هیکٌذ ه ٍلَ تٌاءً ه کافی دس غذق تیغ استّ ،شچٌذ تیؼی است کِ ػمالء ٍ ضهاسع آى
سا لثَل ًذاسًذ ،اهتا تؼذ اص ایيکِ هالک اجاصُ کشد ،تیغ ػٌذ الؼمالء رات اثش تَدُ ٍ ػوَهات غحتت ًیض ضاهل
آى هیضَد.
حتّی اگش دس تیاى فَق اضکال ضَد ،هوکي است کسی یک گام فشاتهش تگهزاسد ٍ چٌهیي تگَیهذ :لثهل اص
ایيکِ هالک یا غاحة رهِ اجاصُ تذّذ ،اغالً تیغ غادق ًیست ،اهتا تِ هجشد اجاصُّ ،ن تیغ هحمك هیضَد ٍ
ّن هالیت؛ یؼٌی دس ػشؼ ّن غادق هیضًَذ .تِ تؼثیش دیگش هاًؼی ًذاسد کِ تگَیین اجاصُ حتی هتون غذق
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تیغ است ٍ آى إًطاء ًالع سا تتوین هیکٌذ ٍ ،ػذم هَاالت دس ایيجا ؾشسی ًوهیصًهذّ ،شچٌهذ دس تؼهؽ
هَاسد دیگش هَجة ػذم غذق تیغ ضَد.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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