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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9393-94
جلسِی صذ ٍ چْاسم؛ دٍضٌثِ 9394/8/82
إن قلت :اگش لَام پَل تِ لذست خشیذ آى است ،پس تِ ّش همذاس وِ لذست خشیذ پوَل ًَسواى داضو ِ
تاضذ ،دیگش پَلِ تؼذ اص ًَساى ّن صٌف تا پَل لثل اص ًَساى ًیست ،لزا ح ّی دس ًَساًات اًوذن ّون تایوذ
لائل ضَیذ وِ پشداخت هثل وافی ًیست ٍ ظاهي تایذ ها تِ ال فاٍت سا تپشداصد.
قلتًَ :ساًات اًذن لیوت تاػث ًوی ضَد وِ پَل جذیذ ،صٌف دیگشی اص پَل تاضذ ٍ ػشف آى دٍ سا
ّنصٌف هیداًذ؛ صیشا تیاى وشدین پَل و وِ ٍسیلِی هثادلٍِ ،سیلِی سٌجص اسصش ،هالیت هحعِ ٍ ...
است و تٌفسِ داسای اسصش است ٍ آىچِ وِ تِ ػٌَاى پط َاًِی آى هطشح هیضَد ،حیثیات تؼلیلیِی اسصش
آى ّس ٌذ ،لزا ًَساًات ػادی ایي حیثیات تاػث تغییش صٌف پَل ًویضَد .ها ًحي فیِ اص تؼط جْات
ًظیش آب هیتاضذ وِ تا تغییش َّا ،هطلَتیت آى افضایص یا واّص پیذا هیوٌذ؛ یؼٌی اگش َّا گشه ش ضَد،
هطلَتیت آب افضایص پیذا هیوٌذ ٍ اگش َّا سشد ضَد ،هطلَتیت آب واّص پیذا هیوٌذٍ ،لی ػشف ایي آب
سا ّواى آب لثلی ٍ اص یه صٌف هیداًذ.
تلِ ،اگش ًَساًات لیوت ضذیذ ٍ فاحص تاضذ ،ػشف پَل لثل اص تغیّش فاحص لیوت سا تا پَل تؼذ اص تغیّش
لیوت ،حذالل اص دٍ صٌف هیداًذ ٍ چِ تسا اص دٍ ًَع تذاًذ و ّشچٌذ اسواً ّش دٍ پَل ّس ٌذ و ٍ تا تغییش
صٌف ،دیگش پَل جذیذ ،هثلِ تشای پَل لذین ًیست.
توضیح بیشتر
گشچِ لذست خشیذ یا ّواى هالیّت خاصِّ ،همَّم پَل است ٍ تا تغییش آى دیگش پَل جذیذ هثلِ پَل لثل اص
تغییش ًیست و الث ِ توامِ همَّم ًیست ٍلی دخیل دس آى است و اهّا تایذ تِ ایي ًى ِ تَجِ داضت وِ هالی ی وِ
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دس پَل ٍجَد داسد ،تِ ًحَ وطصداس هأخَر است ًِ تِ ًحَ ثاتت .تلِ ،اگش تِ ًحَ ثاتت هأخَر تَد ،آى
ٍلت اضىال ٍاسد تَد ٍ تا اًذن تغییشی ،پَل جذیذ هثلِ تشای پَل لذین ًثَدٍ ،لی چَى ایي هالیت خاصِ ٍ
لذست خشیذ تِ ًحَ وطصداس أخز ضذُ ،لزا تغییشات ػادی یؼٌی تغییشاتی وِ دس هحذٍدُی وطص ػٌَاى
پَل تاضذً ،ویتَاًذ ظشتِای تِ صذق هثلیت تضًذ.
تشای سٍضي ضذى هطلة ،هثالی ػشض هیوٌین« :خاًِ» هفَْهی وطصداس است ٍ هثالً اگش تٌایی یه
اتاق ،یه ّال ،یه آضپضخاًِ ،یه سشٍیس تْذاض ی ٍ  ...داض ِ تاضذ ،تش آى صذق خاًِ هیضَدّ ،نچٌیي
اگش دٍ یا چٌذ اتاقّ ،ال ،آضپضخاًِ ٍ  ...داض ِ تاضذ تاص ّن صذق خاًِ تش آى هیضَد ،لزا اگش هَالیی تِ ػثذ
خَد تگَیذ وِ تشای اٍ خاًِای تْیِ وٌذ ،اگش اهش هَال هٌصشف تِ خاًِی خاصی ًثاضذ ،ػثذ هیتَاًذ ّش
تٌایی وِ تش آى صذق خاًِ هیضَد سا تشای هَال تْیِ وٌذٍ .لی اگش تٌایی صذ اتاق ،صذ آضپضخاًِ ٍ  ..داض ِ
تاضذ ،تا ایيوِ هفَْم خاًِ وطصداس است اهّا تش ایي تٌا صذق «خاًِ» ًویضَد تلىِ تِ آى ّ ل ،واسٍاًسشا یا
اهثال آى هیگَیٌذّ .نچٌیي اگش تٌایی فمط ضاهل یه اتاق تاضذ ٍ ّال ،آضپضخاًِ ٍ ً ...ذاض ِ تاضذ ،ػشف
تِ آى خاًِ ًویگَیذٍ .جِ ایي هطلة آى است وِ ّشچٌذ «خاًِ» هفَْهی وطصداس است ،اهّا وطص آى دس
هحذٍدُی خاصی است ٍ تش وو ش یا تیط ش اص آى هحذٍدُ ،صذق خاًِ ًویضَد.
تا تَجِ تِ ایي هثال هیگَیین:
لذست خشیذ ٍ هالی ی وِ دس پَل هأخَر است ًیض چٌیي هیتاضذ؛ یؼٌی هفَْهی وطصداس است وِ
ًَساًات ػادی لیوت ظشتِای تِ آى ًویصًذ .تٌاتشایي اگش وسی پَلی سا اص دیگشی هثالً تِ ػٌَاى لشض
گشف ِ تاضذ ٍ اآلى وِ هیخَاّذ آى سا تشگشداًذ لذست خشیذش تِ ًحَ ػادی واّص پیذا وشدُ تاضذ ،اگش تِ
ّواى همذاس وِ لشض گشف ِ تِ اٍ تشگشداًذ ػشف هیگَیذ هثل سا أداء وشدُ ٍ رهِاش تشیء ضذُ است ،هاًٌذ
ایيوِ اگش گٌذم ،جَ ،طال ٍ یا سایش هثلیات سا لشض وشدُ تاضذ ٍ دس صَست افت ػادی لیوت ،هثل سا
تشگشداًذ صذق هیوٌذ وِ دیٌص سا أداء وشدُ است.
ایه شبهه ّن وِ أداء هثل دس ایي صَست وافی ًیست چَى سأس الوال هعوَىلِ حفظ ًطذُ ،دس حالی
وِ خذاًٍذ ه ؼال هیفشهایذ إِنْ تُبِتُمِ فَلَكُمِ رُؤُسُ أَمِوالِكُمِ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ
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یؼٌی اگش تَتِ وشدًذ،

سأس الوال سا تایذ تِ آىّا تشگشداًذ ٍ ًثایذ تِ آىّا ظلن وشد .مدفوع است تِ ایيوِ :سأس الوال دس ایيجا،
پَل است وِ هفَْهی وطصداس است تِ ایي هؼٌا وِ هوىي است ًَساى داض ِ تاضذ ٍ اسصش آى افضایص یا
 .1سوزهی تقسه ،آیهی  :972فَإِىْ لَنِ تَفْعَلُوا فَأْذًَُوا تِحَسْبٍ هِيَ اللَّهِ وَ زَسُولِهِ وَ إِىْ تُثِتُنِ فَلَكُنِ زُءُوسُ أَهِوَالِكُنِ الَ تَظْلِوُوىَ وَ الَ تُظْلَوُوىَ
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واّص داض ِ تاضذ ،لزا اگش دس صَست ًَساًات ػادی ،ظاهي ّواى پَل سا تشگشداًذ ،ػشفاً صذق هیوٌذ وِ
سأس الوال هعوَىلِ سا تشگشداًذُ است.
تلِ ،اگش ًَساًات لیوت ،غیش ػادی ٍ فاحص تاضذ تِ گًَِای وِ وطص هفَْم پَل ضاهل آى ًطَد ٍ
ػشف تگَیذ پَلِ تؼذ اص تغییش لیوت ،حذالل صٌفاً غیش اص پَل لثل اص تغییش است ،دس ایي صَست اگش ظاهي
پَل تؼذ اص تغییش فاحصِ هغیّشِ صٌف سا تپشداصد ،ػشف ًویگَیذ سأس الوال تِ صاحة دیي تشگط ِ ،تلىِ
هیگَیٌذ تِ اٍ ظلن ضذُ است؛ هثالً اگش فشد پَلی سا لشض دادُ وِ تا آى هیتَاًست فالى خاًِ سا خشیذاسی
وٌذٍ ،لی اآلى وِ هس مشض هیخَاّذ لشض خَد سا أداء وٌذ ،فشظاً اسصش آى پَل تیط ش اص اجاسُی یه هاُ
ّواى خاًِ ًیست ،دس ایيجا ػشف هیگَیذ ایي پَل دیگش ّواى پَل ًیست .پس تا ایيوِ پَل هفَْهی
وطصداس است ،اها وطص آى دس هحذٍدُی خاصی است ٍ ضاهل ًَساًات ضذیذ ٍ غیش ػادی لیوت
ًویضَد ،لزا دس ایي صَست پشداخت هثل وافی ًیست ٍ تفاٍت لیوت ًیض هعوَى هیتاضذ.

8

إن قلت :تش طثك هثٌای هخ اس ح ّی ًَساًات یسیشُ اگش تِ گًَِای تاضذ وِ ػذم ظواى ًسثت تِ آى
هَجة ظشس هعوَىلِ تاضذ ،تا «الظشس» هیتَاى ػذم ظواى سا تشداضت ٍ دس ً یجِ ًمیط لْشی آى وِ
حىن تِ ظواى است سا ثاتت وشد؛ هثالً اگش وسی یه هیلیَى تَهاى تِ دیگشی لشض دادُ تاضذ وِ تا آى
هیتَاًس ِ خاًِ تخشد ٍلی االى اگش تخَاّذ ّواى خاًِ ٍ یا ّش واالی دیگشی سا تخشد ،آى پَل هثالً یه
پٌجنِ لذست خشیذ خَد سا اص دست دادُ ،دس ایي صَست ػذم حىن تِ ظواى هَجة ایشاد ظشس تش
هعوَىلِ است ٍ تا «الظشس» آى سا دفغ هیوٌین ٍ دس ً یجِ ًمیط آى وِ حىن تِ ظواى تفاٍت لیوت است
ثاتت هیضَد.
قلت :اوالً :دس ایيجا اصالً ظشس صادق ًیست؛ صیشا آىچِ سا وِ هعوَىلِ طلثىاس است ،چیضی است وِ
هفَْم آى وطصداس است تِ ایي هؼٌا وِ لذست خشیذ آى تاال ٍ پاییي هیسٍد ،پس ًَساًات ػادی لیوت،
هم عای طثغ آى است ٍ هعوَىلِ ًیض ّویي ضیء سا طلثىاس است ،لزا اگش ظاهي هثل سا تشگشداًذ دس حالی
وِ لیو ص همذاسی افت وشدُ ،دس ایي صَست صذق ظشس تش هعوَىلِ ًویضَد چَى هعوَىلِ ّویي ضیء
سا طلةواس تَد .تلِ ،اگش ًَساًات لیوت خاسج اص هحذٍدُی وطص آى هفَْم تاضذً ،ویتَاًین تگَیین هَسد

 .9تعضیها که وازد ایي تحث شدهاًد ،ظاهساً ًتواًستهاًد تیي هفهوم کششداز و هفهوم ثاتت و ًیص تیي هقدداز کشدش هفهدوم و فساتدس اش آى
توایص قائل شوًد و چوى دیدهاًد اگس قائل شوًد تعض تغییسات قیوت هوجة ضواىِ ها ته التفاوت هیشود تاید هوه جا قائل ته ضواى شوًد ،دز
حالی که قطعاً دز هوه جا ًویتواى هلتصم ته ضواى شد ،لرا هطلقاً قائل ته عدم ضواى ًوساًات قیوت شدهاًد.
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ظواى ًیست.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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