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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی9392-93
جلسِی تیست ٍ چْاضم؛ زٍضٌثِ 9392/9/4
اشکال دوم

اضىال زٍهی وِ ضید هغطح هیفطهایس 9ایي است وِ تؼطیف تیغ تِ «إوشاء تملیک عیه بمال» [جاهغ
افطاز ًیست ٍ] ضاهل بیع الدیه علی مه هً علیه ًویضَز؛ النّ االوسان ال یملک ماالً علی وفسه؛ هثالً ظیس وِ
هاله یه تي گٌسم زض شهِی ػوطٍ است ،اگط ّواى ضا تِ ذَز ػوطٍ زض هماتل یه هیلیَى تَهاى تفطٍضس،
ایي جا تیغ ـ ظاّطاً ًعز ّوِ ـ صازق است تسٍى ایيوِ تولیىی اظ جاًة تایغ ضسُ تاضس؛ چَى ػوطٍ
ًویتَاًس هاله شهِی ذَزش ضَز؛ ظیطا هؼٌا ًساضز تگَیین ػوطٍ هاله یه تي گٌسم تط ػْسُ ٍ شهِی
ذَزش است ٍ ػمالء چٌیي هلىیتی ضا اػتثاض ًویوٌٌس .ػمالء اػتثاض هیوٌٌس وسی هاله هالی تط ػْسُی
زیگطی تاضسٍ ،لی اػتثاض ًویوٌٌس وِ هاله هالی تط ػْسُی ذَزش تاضس .پس تؼطیف تیغ تِ «إوشاء تملیک
عیه بمال» جاهغ توام افطاز تیغ ًیست.
هطحَم ضید زٍ پاسد تِ ایي اضىال شوط هیوٌٌس.
پاسخ اول شیخ به اشکال دوم
 .1كتاب الوكاسة (ط  -الحذيثة) ،ج ،3ص:11
ٍ هٌْا :أًِّ ال يشول تيغ الذيي ػلى هي َّ ػليِ؛ ألىّ اإلًساى ال يولك هالًا ػلى ًفسِ.
ٍ فيِ هغ ها ػشفت ٍ ستؼشف هي تؼمّل تولّك ها ػلى ًفسِ ٍ سجَػِ إلى سمَعِ ػًٌِ ،ظيش تولّك ها َّ هساٍٍ لواا فاذ رههتاِ ٍ ،سامَعِ
تالتْاتش  :أًِّ لَ لن يؼمل التوليك لن يؼمل الثيغ؛ إر ليس للثيغ لغةً ٍ ػشفاً هؼٌى غيش الوثادلة ٍ الٌمل ٍ التوليك ٍ ها يساٍيْا هي األلفاػ؛ ٍ لزا لال
فخش الذيي :إىّ هؼٌى «تؼت» فذ لغة الؼشب« :هلّكت غيشي» ،فئرا لن يؼمل هلكيهة ها فذ رههة ًفسِ لن يؼمل شذء هوها يساٍيْا ،فال يؼمل الثيغ.
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پاسد اٍّل ـ وِ ضید هیفطهایس لثال ّن تِ آى اضاضُ ضس 9ـ ایي است وِ چطا هسلّن گطفتِایس وسی
ًویتَاًس هاله شهِّی ذَزش ضَز ٍ آى ضا غیط ػمالیی للوساز وطزیس؟! زض حالیوِ چٌیي چیعی واهالً
هؼمَل است ٍ ضرص هیتَاًس هاله هالی تط ػْسُ ٍ شهِی ذَز ضَز ،تِ ایي صَضت وِ ػوطٍ تا ذطیس
شهِی ذَز اظ ظیس آًاًها هاله شهِی ذَز هیضَز ،سپس سمَط هیوٌس ٍ ثوطُاش آى است وِ زیگط ػوطٍ
تسّىاض تِ ظیس ًیست ٍ شهِاش آظاز هیضَز .پس توله هال تط ػْسُی ذَز تِ ایي ًحَ وِ تیاى ضس هؼمَل
ٍ جایع است ٍ لغَ ًیست.
ًظیط ایي تولهِ آًاًها ٍ سپس سمَط ،آى است وِ ػوطٍ تؼس اظ آىوِ یه هیلیَى تَهاى تِ ظیس تسّىاض
است ٍ ظیس هاله شهِی ػوطٍ هی تاضس ،ػوطٍ ًیع تا فطٍش جٌسی تِ ظیس تِ لیوت یه هیلیَى تَهاىِ ولی
زض شهِ ،هاله شهِی ظیس ضَزً .تیجِی ایي توله شهِی ظیس تطای ػوطٍ ،سمَط تِ تْاتط 2است؛ یؼٌی ػوطٍ
آًاًها هاله شهِی ظیس هیضَز ،سپس تا سط تِ سط ضسى تا تسّی ذَز تِ ظیسّ ،ط زٍ سمَط هیوٌس؛ یؼٌی ًِ
ػوطٍ زیگط تِ ظیس تسّىاض است ٍ ًِ ظیس تِ ػوطٍ .ها ًحي فیِ ّن ایي چٌیي است وِ ػوطٍ تا ذطیس شهِی
ذَز اظ ظیس وِ تِ ذاعط تسّی تحت هلىیت ظیس لطاض زاضز ،آًاًها هاله شهِی ذَز ضسُ ،سپس سمَط
هیوٌس ٍ ًتیجِاش آظازی شهِی ذَز اظ هلىیت ظیس ٍ ًساضتي تسّی است.
وقذ پاسخ اول شیخ

تطثیِ ها ًحي فیِ تِ سمَط تِ تْاتط زضست ًیست .زض تْاتط زٍ تیغ ػمالئی جسای اظ ّن ٍجَز زاضز وِ
زض یىی ،ظیس تا فطٍش جٌسی تِ ػوطٍ تِ لیوت یه هیلیَى تَهاى ،هاله شهِی ػوطٍ ضسُ وِ واهال ػمالئی
است ٍ زض تیغ هستمل زیگط ػوطٍ ًیع تا فطٍش جٌسی تِ ظیس تِ لیوت یه هیلیَى تَهاى ،هاله شهِی ظیس
ضسُ وِ آى ّن هؼمَل است .زض چٌیي فطضی اگط ػمالء تگَیٌس ّط یه اظ ظیس ٍ ػوطٍ تایس تسّی ذَز ضا تِ
 .1كتاب الوكاسة (ط  -الحذيثة) ،ج ،3ص:8
ٍ أهها الحمَق فئى لن تمثل الوؼاٍضة تالوال كحكّ الحضاًة ٍ الَالية فال إشكال ٍ ،كزا لَ لن تمثل الٌمل ،كحكّ الشفؼة ٍ ،حكّ الخياس؛ ألىّ الثيغ
توليك الغيش.
ي ال یىتقض ببیع الدیه على مه هً علیه؛ ألوّه ال ماوع مه كًوه تملیكاً فیسقط؛ ٍ لزا جؼل الشْيذ فذ لَاػذُ «اإلتشاء» هشدهداً تيي اإلساماط
ٍ التوليك.
ٍ الحاصل :أًِّ يؼمل أى يكَى هالكاً لوا فذ رههتِ فيؤثّش توليكِ السمَط ٍ ،ال يؼمل أى يتسلّظ ػلى ًفسِ.
 .2الوصثاح الوٌيش فذ غشية الششح الكثيش للشافؼذ ،ج ،2ص:333
الِْتْشُ :الذَّاِّيٓةُ ٍٓ الْجٓوٕغٔ (إَّٔتَاسٌ) هِثْلُ حِوٕلٍ ٍ أَحٕوٓالٍ ٍ (الِْْتْشُ) أَيٕضاً السَّمَظُ هِيَ الْكَلَامِ ٍٓ الْخَغَأُ هٌِِْٔ لِيلَ (تَْٓاتَشَ) الشَّجٔلَاىِ إِرَا ادَّػٓى كُلُّ ٍٓاحِذٍ ػٓلَى
اآلخَشِ تٓاعِلًا ثُنَّ لِيلَ (تَهَاتَرَتِ) البَیِّىَاتُ إِذَا تَسَاقَطَتِ ي بَطَلَتِ ٍ (اسٕتُْٕتِشَ) اتَّثٓغٓ َّٓٓأُ فَلَا ئثٓالِى تِوٓا يٓفْؼٓلُ.
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صَضت جساگاًِ تِ عطف هماتل پطزاذت وٌٌس چیع ػجیثی ًیستٍ ،لی اظ آىجا وِ چٌیي واضی ظحوت
تیجا ٍ لغَ تَزُ ٍ ّیچ اثطی تط آى هتطتة ًویضَز حىن هیوٌٌس وِ شهِّا زض هماتل ّن لطاض گطفتِ تْاتط
ضَز .پس تِ ّط حال اصل ّط یه اظ زٍ تیغ واهالً ػمالیی تَزُ ٍ هالىیت ّط یه ًسثت تِ شهِی زیگطی
حسٍثاً هؼمَل استّ ،ط چٌس استساهِی آى تِ ًحَی وِ ّط وسام جساگاًِ ٍفای تِ زیي وٌٌس لغَ تَزُ ٍ
هؼمَل ًیست ،تِ ذالف ها ًحي فیِ وِ هالىیت فطز ًسثت تِ شهِّی ذَز اظ اٍل ٍ حسٍثاً ًیع ًاهؼمَل است؛
ظیطا هؼٌا ًساضز وسی ػلیِ ذَز ٍ زض شهِّی ذَز چیعی ضا هاله ضَز ،لصا تا تطثیِ ها ًحي فیِ تِ تْاتط
ًویتَاى تِ اضىال پاسد زاز .پس جَاب اٍل ضید ًاتوام است.
پاسخ دوم شیخ

به اشکال دوم

هطحَم ضید زض پاسد زٍم هیفطهایس :اگط ضوا لثَل وطزیس وِ «تیغ ها فی الصهِی ضرص تِ ذَزش»
صحیح است تایس تپصیطیس وِ «تولیه ها فی الصهِی ضرص تِ ذَزش» ًیع صحیح است؛ ظیطا ایي زٍ لاتل
تفىیه ًیست؛ چَى تیغ زض لغت ٍ ػطف هؼٌایی جع هثازلًِ ،مل ،تولیه ٍ آىچِ وِ هطازف ٍ هساٍی
ایيّاست ًساضز .پس اگط تیغ صحیح است یؼٌی تثسیلً ،مل ٍ تولیه ضخ زازُ است ٍ اگط تفطهاییس تولیه
صحیح ًیست تایس تگَییس تیغ ًیع صحیح ًیست؛ ظیطا ایيّا هطازفٌس ،زض حالی وِ ضوا گفتیس تیؼص صحیح
است.
وقذ پاسخ دوم شیخ

ٍالغ اهط آى است وِ پاسد زٍم ضید

صطف ازػا ٍ هصازضُی تِ هغلَب است؛ چَى هستطىل «تیغ»

ضا هطازف تا «ًمل هله»« ،هثازلِی هله» ٍ «تولیه» ًویزاًس ٍ تِ ایي ذاعط تؼطیف تیغ تِ «اوشاء تملیک
عیه بمال» ضا توام ًویزاًس .تلِ ،حال وِ هستطىل تیغ ضا هطازف تا تولیه ًویزاًس تط ػْسُی اٍست وِ
حمیمت تیغ ضا تثییي وٌس تا هطرص ضَز چغَض تیغ شهِی ضرص تِ ذَز ضرص زضست است تسٍى
ایيوِ تولیه تاضس.
وجه صحت «بیغ الذیه ػلی مه هو ػلیه» بذون وقوع تملیک در وظر مختار

تا هطاجؼِی تِ ػطف ٍ ػمالء زٍ چیع لاتل اًىاض ًیست ٍ آى ایيوِ:
 .9ػمالء «بیع الدیه ممه هً علیه» ضا ػلی ٍجِ الحقیقة تیغ هیزاًٌس .ایي عَض ًیست وِ هجاظاً تِ آى تیغ
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اعالق وٌٌس.
 .2ػمالء اػتثاض هلىیت تطای وسی ًسثت تِ شهِی ذَز ٍ ایيوِ تط ػْسُی ذَز هال زاضتِ تاضس
ًویوٌٌس ٍ وسی ًویتَاًس اػتثاض هال تطای ذَز زض شهِی ذَز وٌس .تلِ تِ ًحَ تىَیٌی ّط وسی هیتَاًس
تصوین تِ تحصیل هال ـ هثالً یه تي گٌسم زض سال آیٌسُ ـ تگیطزٍ ،لی زیگط ًویگَیٌس یه تي گٌسم تطای
ذَز زض شهِاش اػتثاض وطزُ است؛ چَى چٌیي اػتثاضی ضا لغَ هیزاًٌس .فطلی ّن ًویوٌس سثة اػتثاض ،ذطیس
شهِی ذَز اظ زیگطی تاضس یا چیع زیگط تاضس.
لصا الظم است تفسیط زیگطی اظ تیغ اضائِ ضَز وِ ّن ضاهل بیع الدیه ممه هً علیه ضَز ٍ ّن هحصٍض
هالىیت ضرص ًسثت تِ شهِی ذَزش پسیس ًیایس.
زض هثاحث گصضتِ زض ایيوِ حمیمتِ ًملِ هله چیست تیاى وطزین تؼضی هثل هحمك ًائیٌی

هلىیت ضا

تِ ذیغی تطثیِ وطزُ وِ اظ عطف هاله تِ هولَن تستِ ضسُ است ٍ زض ًمل ،آى عطف ذیظ وِ تِ هولَن
(هثیغ) تستِ ضسُ تاظ ضسُ ٍ تِ عطف زیگط هؼاهلِ ـ یؼٌی ثوي ـ تستِ هیضَز [ٍ آى عطف ذیغی ّن وِ اظ
عطف هطتطی تِ ثوي تستِ ضسُ تاظ هیضَز ٍ تِ هثیغ تستِ هیضَز]ٍ ،لی ها گفتین ایي تؼاتیط زض ًمل هله
تساهحی است ٍ حمیمت ًمل هله ایي است وِ تایغ ضاتغِی ذَز تا هثیغ ضا الماء هیوٌس ٍ ضاتغِی جسیسی
ضا تطای هطتطی اتساع ٍ ایجاز هیوٌس؛ یؼٌی ظیس وِ تایغ وتاب است ضاتغِی هلىی ذَز ضا الماء ٍ إفٌاء
هیوٌس ٍ ضاتغِی هلىی جسیسی ضا تطای ػوطٍ ایجاز هیوٌس.
ایي زض صَضتی است وِ تؼس اظ اظالِی ضاتغِی اٍّل ،اتساع ضاتغِی زٍم هوىي ٍ هؼمَل تاضس ،اها اگط زض
جایی ـ هاًٌس ها ًحي فیِ ـ تا اظالِی ضاتغِی اٍل وِ هطتَط تِ تایغ ٍ هولَن است [غطض حاصل ضسُ ٍ]
اتساع ضاتغِی زیگط لغَ [ٍ غیط هؼمَل] تاضس ،آىجا ًیاظی تِ اتساع ضاتغِی زیگط ًیست؛ هثالً ظیس وِ هاله
شهِی ػوطٍ است ٍ شهِی ػوطٍ ضا تِ ذَز ػوطٍ هیفطٍضس ّویي وِ ضاتغِی هلىی ذَزش ضا تا شهِی
ػوطٍ ،تِ ًفغ ػوطٍ اظالِ ٍ اػسام هیوٌس تیغ هحمك هیضَز ٍ زیگط ًیاظی تِ اتساع ضاتغِی جسیسی تیي
ػوطٍ ٍ شهِی ذَز ػوطٍ ًیست؛ چَى لغَ است ٍ زض اػتثاض ػمالء اثطی تط آى هتطتة ًیست.
تٌاتطایي ایيوِ گفتین تیغ ،اظالِی یه ضاتغِ ٍ اتساع ضاتغِی زیگط است ،هطتَط تِ جاّایی است وِ اتساع
ضاتغِی جسیس هؼمَل تَزُ ٍ لغَ ًثاضس .اها اگط زض جایی اتساع ضاتغِی جسیس لغَ تاضس ،اتساع ضاتغِی جسیس
زض تحمك تیغ الظم ًیستّ ،ویي اًساظُ وِ هطتطی اظ اظالِی ضاتغِی اٍل ًفغ تثطز وفایت هیوٌس.
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[پس زض تیغّ ،ویطِ «تولیه» تِ هؼٌای اتساع ضاتغِی جسیس الظم ًیست] ،لصا هیگَیین بیع الدیه ممه
هً علیه تسٍى ایي وِ تولیه تاضس صحیح استّ .ویي وِ تایغ ضاتغِی ذَز ضا تا شهِی هطتطی زض هماتل
زضیافت ثوي اظالِ هیوٌس ٍ 9هطتطی اظ آى ًفغ هیتطز ـ چَى زیگط تِ تایغ تسّىاض ًیست ـ تیغ صسق هیوٌس
ٍ ًیاظی تِ ایجاز ضاتغِی جسیس ًیست .تلِ آى جاّایی وِ اتساع ضاتغِ ٍ اضافِ هوىي است تایس اتساع وٌس.
پس تِ ًظط ها تیغ تِ هؼٌای تولیه ًیست ٍ اضىال زٍهی وِ هغطح ضس تط تؼطیف ضید ٍاضز است.
ٍ الحوسهلل ضب الؼالویي
همطض :ػثساهلل اهیطذاًی

 .1الثتِ اص آىجا كِ ايي اصالِ دس هماتل ثوي تَدُ ٍ دس ضوي ػمذ اًجام هذشَد ٍ تِ ًفغ هشتشي است تا إػشاض كِ ايماع هذتاشذ هتفااٍ
است.
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