تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد هحوّد رضا هدرّسی طباطبایی یزدی

(داهت برکاته)

سال تحصیلی 9394-95
جلسِی تیستن؛ ضٌثِ 9394/8/33
آیا همانطور که ایجاب مبهم صحیح است ،قبول مبهم ویز صحیح است؟
ّواىؼَس کِ تیاى کشدین ،ایجاب هثْن هاًعی ًذاسد ٍ اگش تایع تِ دٍ یا چٌذ ًفش تگَیذ «بعت احدکما أو
احدکم کتابی»  ٍ ،یک ًفش هعیّي لثَل کٌذ ،تیع صحیح است ٍ هحزٍسی ًذاسد .اهّا اگش دس جایی کِ ایجاب
هثْن است ،لثَل ّن هثْن تاضذ هثالً ٍلیّ یا ٍکیل اص جاًة دٍ ًفش دس اضتشاء تگَیذ «قبلت الحد موکّلیّ» آیا
چٌیي عمذی صحیح است ٍ اتْامِ لثَل ،ظشتِای تِ صحت عمذ ًویصًذ؟
عشض هیکٌین گشچِ هحمك تستشی

ایي فشض سا خیلی تَظیح ًذادُاًذ ،اهّا ها دس ایيجا لائل تِ

تفصیل هیضَین ،تِ ایيکِ« :احد» سا هیتَاى تِ دٍ ًحَ تصَّس کشد؛ احد هفهوهی ٍ احدِ هصداقیِ هردد.
اگش تایع احد هفهوهی سا اسادُ کشدُ تاضذ؛ یعٌی هثیع سا تولیک تِ «عٌَاى احذکوا» کشدُ ٍ هطتشی ّن
«احذ هفَْهی» سا اسادُ کشدُ ٍ تشای عٌَاى «احذّوا» لثَل کشدُ تاضذ ،چٌیي تیعی صحیح است ٍ عٌَاى
«احذّوا» هالک هثیع هیضَد ،کوا ایيکِ سایش عٌاٍیي ًیض چٌیي هیتاضذ ،هثل ایيکِ کسی چیضی سا تِ عٌَاى
فمشاء تفشٍضذ ٍ کسی کِ ٍالیت تش آىّا داسد تپزیشد یا چیضی سا تِ عٌَاى هسجذ تفشٍضٌذ ٍ لاتلی کِ
ٍالیت داسد ًیض تشای عٌَاى هسجذ لثَل کٌذ.
توضیح هطلب
ها دس اٍائل تحث هکاسة عشض کشدین کِ تٌاتش أصح ،اؼاللاتی ٍجَد داسد کِ تیاى هیکٌذ دس صَستی
کِ [عٌاٍیي] عشفیت داضتِ تاضذ ٍ ٍالیت افشاد ّن تش آى عشفی تاضذ ،تیع ٍ سایش هعاهالت تا آى عٌاٍیي
صحیح است .تذیي جْت ها هؤسسات حمَلی ،ضشکتّای سْاهی ،تاًکّا ٍ اهثال آى سا تِ عٌَاى یک
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لائل ضذین کِ تا ایي اؼاللات ٍ عوَهات هیتَاى

ضخصیت حمَلی تصحیح کشدین ٍ ٍفالاً للسیذ الیضدی

چٌیي تیع ّا ٍ لَاصم آى سا تصحیح کشد .پس دس ًظش ها عٌاٍیٌی هاًٌذ ضشکت ،هؤسسِ ،هسجذ ،حسیٌِ ٍ ...تِ
ؼَس هؽلك لاتل تولیک ٍ تولّک ّستٌذ ،تش خالف غیش ٍاحذ هي االعالم کِ هلتضم تِ ایي اؼالق ًیستٌذ.
تٌاتشایي دس ها ًحي فیِ اگش تایع تگَیذ «بعت احدکما کتابی» ٍ ٍکیل یا ٍلیّ اص دٍ ًفش ّن تِ ٍاسؽِی
ایيکِ ٍالیت یا ٍکالتص عشفاً تَسعِ داسد ٍ هیتَاًذ تشای عٌَاى «احذّوا» چیضی تخشد ،تیع سا لثَل کٌذ،
چٌیي تیعی صحیح است ٍ عٌَاى «احذّوا» هالک هیضَدٍ 9لی عٌَاى یا حتی ّش یک اص دٍ ًفش هیتَاًٌذ تِ
عٌَاى هصذاق «احدهما» دس ایي هلک تصشّف کٌٌذ .اهّا تعییي ایيکِ چٌیي تیعی چِ آثاسی داسد ،فعالً خاسج اص
هحل تحث هاست ٍ تایذ اص لحاؾ عشفی ٍ لشاسدادی کِ ؼشفیي تا ّن تستِاًذ تشسسی ضَد.
اهّا اگش تایع «احدکما» هصذالی سا اسادُ کشدُ تاضذ؛ یعٌی ٍلتی هیگَیذ «بعت احدکما کتابی» ،هشادش فشد
تاضذ کِ هشدد تیي دٍ ًفش است ،چٌیي تیعی تاؼل است؛ چشاکِ «احذ هشدد» عشفاً ٍ عمالً ٍجَد ًذاسد «ال
ماهیة له و ال هویة»؛ صیشا ّش فشدی خَدش ّست ٍ غیش خَدش ًیست اها «احذ هشدد» یعٌی چیضی خَدش
تاضذ ٍ احتواالً غیش خَدش ّن تاضذ کِ چٌیي چیضی عمالً هحال ٍ عشفاً غیش ٍالع است .تٌاتشایي عشفّ ،ش
عمذی سا کِ احذِ ؼشفیٌص فشد هشدد تاضذً ،ویضٌاسذ ٍ اهعاء ًویکٌذ ،لزا اؼاللات ٍ عوَهاتی کِ تیع ٍ
عمَد عشفیِ سا اهعاء هیکٌذ ،ضاهل چٌیي عمذی ًویضَد.
اهّا إى للتی کِ هؽشح ضذ کِ دسست است االى عمذ ًیست ،اها تعذاً کِ هالکیي تعییي ضذ عمذ هیضَد،
عشض هیکٌینّ :شچٌذ چٌیي تیعی عمالً هوکي است؛ چشاکِ هحاریشی کِ هحمك تستشی

فشهَدًذ الصم

ًویآیذ ،3اهّا عشف تا چٌیي عمذِ هثْوی کِ تعذ اص توام ضذى إًطاء ،هالک سا تعییي کٌٌذ آضٌایی ًذاسد ٍ آى سا
سا تیع ٍ عمذ ًویداًذ ،الهحالِ عوَهات ٍ اؼاللات ،ضاهل آى ًویضَد ٍ .حتّی اگش ضک کٌین کِ عشف
چٌیي هعاهلِای سا تیع هی داًذ یا ًِّ ،ویي همذاس کافی است کِ ًتَاى تِ اؼاللات ٍ عوَهات توسک کشد؛
چشاکِ توسک تِ عام دس ضثِْی هصذالیِ هیضَد ٍ ،ال هحالِ استصحاب عذم تحمك جاسی است.

 .1هواىطَسکه کسی چیضی سا بشای دٍ ًفش به عٌَاى «احذهوا» ٍقف کٌذ که دس آىجا به حسب عوَم «الَقَف بحسب ها یَقف اهلها» به
آى هلتضم هیشَین ٍ توام آثاس ٍقف بش آى باس هی شَد ،دس ها ًحي فیه ًیض چٌیي است؛ یعٌی کسی که بشای عٌَاى احذهوا چیضی هیخشد ،تواام
آثاس بیع بش آى هتشتب هیشَد.
 .2هواى طَس که قبالً بیاى کشدین ،دس ایي صَست ًه هلک بال هالک هیشَد؛ صیشا تا هالک تعییي ًشَد ،عقذ ٍاقع ًویشَد ٍ هبیع هنچٌااى
دس هلک بایع است .هنچٌیي بعذ اص تعییي هالک هیتَاى جضم به عقذ ٍ آثاس ٍ احکام آى پیذا کشد.
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بررسی شق دوم عقود (عقودی که عوضیه ،عیه شخصیه باشذ)
اهّا شق دوم عمَد کِ هحمك تستشی
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رکش کشدًذ کِ اگش تعییي هالکیي ،هتَلف تش تعییي حال العمذ

ًثاضذ تلکِ هالکیي هعیّي تاضٌذ ٍ ،ایي دس جایی است کِ عَظیي ،جضئی ٍ هعیّي تاضذ ـ هثالً صیذ هالک
کتاب است ٍ عوشٍ هالک للنٍ ،لتی ٍکیل اص جاًة ّش دٍ هیگَیذ «کتاب سا تِ للن فشٍختن» ،ایي عمذ
علی ٍجِ الصحیح ٍالع ًویضَد هگش ایيکِ تایع ،هالک کتاب ٍ هطتشی ،هالک للن تاضذ ـ دس ایي صَست
ایطاى فشهَدًذ ٍجَُ ٍ الَالی ٍجَد داسد کِ آیا «تعییي هالکیي یا اؼاللی کِ هٌصشف تِ تعییي تاضذ ضشغ
است ٍ ،یا ایيکِ تعییي هالک هؽلماً ٍاجة ًیست حتی اگش تصشیح تِ خالف ضَد ٍ ،یا ایيکِ تفصیل
تذّین تیي جایی کِ تصشیح تِ خالف کٌٌذ ٍ دس ًتیجِ عمذ تاؼل تاضذ ٍ تیي جایی کِ تصشیح تِ خالف
ًکٌٌذ کِ عمذ صحیح است» ،أحَغ ،لَل اخیش است؛ یعٌی دس صَستی کِ تصشیح تِ خالف ًکشدُ تاضٌذ،
عمذ صحیح است ٍ تعییي هالکیي ضشغ ًیستٍ ،لی اگش تصشیح تِ خالف کشدُ تاضٌذ عمذ تاؼل است.
دس تشسسی ایي لسوت اص کالم هحمك تستشی

عشض هیکٌین کِ تِ ًظش هیآیذ ایطاى آى تَجْی کِ دس

اتتذا ًسثت تِ همام ثثَت ٍ اثثات کشدًذ ،دس ایيجا اص آى غافل ضذُ ٍ ایي دٍ هشحلِ سا اص ّن تفکیک
ًکشدُاًذ ،لزا ها اتتذا حکن ایي هسألِ سا دس عالن ثبوت تشسسی هیکٌین ٍ سپس دس عالن اثبات.
تعییي هالک دس عالن ثثَت تِ ایي هعٌاست کِ آیا الصم است هتعالذیي دس ًیّت لصذ کٌٌذ کِ تیع اص لِثَل
چِ کسی ٍالع هی ضَد یا ًِ؟ ٍ هشاد اص عالن اثثات ّن ایي است کِ آیا عالٍُ تش تعییي هالکیي دس عالن
ثثَت ،اتشاص تِ آى ّن اثثاتاً ضشغ است یا ًِ؛ هثالً ٍکیل تگَیذ «یک تي گٌذم تِ رهِی صیذ هیخشم»؟
لزوم قصد هالکین در عالن ثبوت

اهّا دس عالن ثبوت ٍ تا صشف ًظش اص عالن اثثات ٍ اتشاص ،عشض هیکٌین :تعییي هالکیي دس عالن ثثَت ضشغ
استٍ ،لَ تا لصذ استکاصی ٍ ظوٌی؛ چشاکِ ثثَتاً اهکاى داسد کسی ،هلک جضئی دیگشی سا تِ فشد ثالثی
تفشٍضذ؛ هثالً عوشٍ لصذ کٌذ کِ کتاب هکاسة صیذ سا اص جاًة تکش هیفشٍضن ٍ ،ثثَتاً چٌیي چیضی هحال
 .1هقابس األًَاس ٍ ًفائس األسشاس ،ص:111
ٍ اها ارا لن یتَقف علیه باى یکَى العَضاى هعٌییي ٍ ال یقع العقذ فیهوا على ٍجه صحیح اال لوالکیهواا ففاى ٍجاَل التعیایي اٍ االطاال
الوٌصشف الیه اٍ عذهه هطلقا اٍ التفصیل بیي التصشیح بالخالف فیبطل ٍ عذهه فیصحّ اٍجه احَطها االخیش ٍ اٍسطها االٍسط ٍ اشابهها بالقاعاذ
االٍل ٍ فی حکن الوعیّي ها ارا عیي الکلى بکًَه فی رهة صیذ هثال ٍ على االٍسط لَ باع هال ًفسه عي الغیش لضم عٌه ٍ لغى قصذ کًَه عي الغیش ٍ
کزلک تسویته ٍ لَ باع هال صیذ عي عوشٍ ٍقع عي صیذ فإى کاى ٍکیال عٌه صحّ ٍ لضم ٍ إى کاى فضَلیّا ٍقف على اجاصته ٍ لاَ اشاتشل لٌفساه
بوال فی رهة صیذ فاى لن یکي ٍکیال عي صیذ ٍقع عٌه ٍ تعلق الوال بزهته ال عي صیذ لیقف على اجاصته . ...
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ًیست .الهحالِ چَى تا لصذ خالف ،عمذ تالفعل صادق ًیست ٍ اّوال ّن هوکي ًیست ،پس هتعالذیي اگش
هیخَاٌّذ عمذ صحیح اًجام دٌّذ تایذ ثثَتاً هالکیي سا تعییي کٌٌذٍ ،لَ تا لصذ ظوٌی ٍ استکاصی.
اهّا ایيکِ هحمك تستشی

دس استذالل تش عذم لضٍم تعییي هالکیي دس ضك دٍم فشهَدًذ «ال يقع العقد

فيهما على وجه صحيح اال لمالكيهما» ،هیگَیین ایي استذالل ها سا تیًیاص اص لصذ هالکیي دس عالن ثثَت
ًویکٌذ؛ چشاکِ اگش هالکیي ثثَتاً لصذ ًطًَذ ،اصالً عمذ ٍالع ًویضَد ،هثل ایيکِ کسی اخالل تِ تعط
همَّهات عمذ کٌذ کِ هَجة تؽالى آى هیضَد .پس ثثَتاً ضشغ است کِ هي یمع لِ الثیع ٍ هي یمع لِ الطشاء
هعیّي ضًَذ ٍلَ اصتکاصاً.
ّنچٌیي دس صَستی کِ اصالً لصذ ًکٌٌذ کِ ثثَتاً عمذ اص جاًة چِ کسی ٍالع هیضَد ،تاص ّن عمذ
تاؼل است؛ صیشا دس ایي صَست تایع ٍ یا هطتشی ،فی ًفس االهش هجَْل است ٍ عشف چٌیي هعاهلِای سا
تیع ٍ عمذ ًویداًذ.
هسألهی دیگشی کِ هؽشح هیضَد آى است کِ اگش ثثَتاً هالک سا لصذ ًکشدُ تاضٌذ ٍ تعذ اص إًطاء اٍ سا
هعیّي کٌٌذ ٍ یا ایيکِ لصذ غیش هالک کشدُ تاضٌذ ٍ هالک تعذاً اجاصُ کٌذ ،آیا ایي عمذ صحیح است؟
عشض هیکٌین اگش ثثَتاً لصذ ًکشدُ تاضٌذ کِ عمذ اص جاًة چِ کسی ٍالع هیضَد ،دس ایي صَست عمذ
تاؼل است؛ چشاکِ تیاى کشدین چٌیي هعاهلِای عشفیت ًذاسد.
اهّا اگش دس عالن ثثَت ،غیش هالک سا لصذ کشدُ ٍ هطتشی ّن عمذ سا لثَل کشدُ تاضذ ٍ هالک تعذاً اجاصُ
دّذ ـ هثل ایي کِ عوشٍ لصذ کٌذ کِ کتاب هکاسة صیذ سا اص جاًة تکش تفشٍضذ ٍ تعذاً تکش ایي هعاهلِ سا
اجاصُ دّذ ـ ٍ سایش ضشایػ صحت عمذ ّن هَجَد تاضذ اص جولِ ایيکِ تکش هالک کتاب هکاسة ضذُ
تاضذ ،ایي تیع اص هصادیك فعَلی هیضَد ٍ حکن آى إى ضاء اهلل دس تحث تیع فعَلی خَاّذ آهذ.
لزوم قصد هاکین ثبوتاً در کلی فی الذهه

ّنچٌیي دس هَسد کلّی دس رهِ کِ هحمك تستشی

فشهَد چَى هعافِ تِ ضخص خاصی است ًیاص

ًیست کِ هالک حال العمذ هعیّي ضَد ٍ هشحَم ضیخ

ًیض ایي سا اصل گشفتٌذ ٍ فشهَدًذ چَى کلّی تذٍى

اظافِ تِ ضخص خاصی ًِ ،هلک است ٍ ًِ هال ،لزا ایي اظافِ ها سا تیًیاص اص تعییي هالکیي هیکٌذ ،خذهت
ایي دٍ تضسگَاس عشض هیکٌین:
دس کلّی دس رهِ ّن هوکي است کسی چیضی سا [هثالً تشای خَد] تخشد ٍ ثوٌص سا دس رهِی صیذ لشاس دّذ.
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تٌاتشایي چَى اهکاى چٌیي چیضی ٍجَد داسد ٍ چِ تسا اتفاق ّن افتادُ ،پس هیگَیین ثثَتاً تایذ هتصذّی عمذ،
تایع ٍ هطتشی سا هعیي کٌذ ٍلَ تِ ًحَ ظوٌی یا استکاصی .تلِ ،کالم ایي دٍ تضسگَاس دس همام اثثات دسست
است؛ یعٌی تعذ اص ایيکِ ثثَتاً لصذ هالکیي ضذ ،اظافِی کلی تِ ضخص ها سا تیًیاص اص اتشاص هالکیي هیکٌذ.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی

5

