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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی9399-92
خلسِی ًَد ٍ دٍم؛ یکضٌثِ 9392/2/22
آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه الزم است؟
تیاى کشدین سٍایت «هَيْ أَحِيَبأَرِضبًهَيِتَةًفَهِيَلَه» اؼالق داضتِ ٍ ضاهل غیش ضیؼِ ًیض هیضَد .سٍضيتش
اص آى سٍایتی است کِ تیاى هیکٌذ «أَيُّوَبقَوِمٍ أَحِيَوِاشَيِئبًهِيَالْأَرِضِوَعَوَرُوهَبفَهُنِأَحَقُّبِهَبوَهِيَلَهُن»9
صیشا هسثَق تِ سؤال اص اضتشاء صهیي اص کفاس یَْد ٍ ًصاسی است ٍ ظاّش لشیة تِ ًص آى ایي است کِ

ضاهل کفّاس ٍ تِ ؼشیك اٍلی اّل خالف هیضَد ٍ ظَْس آى دس هلکیت است؛ صیشا گشچِ هیفشهایذ «فَهُنِ
أَحَقُّبِهَب» ٍلی تالفاصلِ هیفشهایذ« :وَهِيَلَهُن» کِ هفسّش آى است .پس کفاس ٍ هخالفیي ّن تا إحیاء هالک
صهیي هیضًَذ.
اهّا ایي تا ظاّش سٍایت هسوغ تي ػثذالولک تٌافی داسد؛ صیشا دس آى هیفشهایذ کسة غیش ضیؼِ اص اسض
حشام تَدُ ٍ حعشت لائن

ػدل اهلل تؼالی فشخِ الطشیف

ّش ٍلت ظَْس کشدًذ آًاى سا صغرةً اص اسض اخشاج

هیکٌٌذ .خوغ تیي ایي دٍ سٍایت تِ تخصیص «أَيُّوَبقَوِمٍ أَحِيَوِاشَيِئبًهِيَالْأَرِضِوَعَوَرُوهَب فَهُنِأَحَقُّبِهَبوَ
هِيَلَهُن» تِ غیش ضیؼِ لاتل التضام ًیست؛ صیشا ّواىؼَس کِ تیاى کشدین «أَيُّوَبقَوِمٍ أَحِيَوِاشَيِئبًهِيَالْأَرِضِوَ

 .1تْذيب األحنبم ،ج ،7ص :141
الْحُسَيِيُ بِيُ سَعِيذٍ عَيْ صَفََْاىَ عَيِ الْعَلَبءِ عَيْ هُحَوَّذِ بِيِ هُسِلِنٍ قَبلَ :سَأَلْتُُِ عَيِ الشِّزَاءِ هِيْ أَرِضِ الْيَهُودِوَالنَّصَبرَى فَقَبلَ لَيِسَ بِِِ بَأْسٌ ٍَ قَذِ ظََْزَ
رَسَُلُ اللَِِّ

عَلَى أَِّلِ خَيِبَزَ فَخَبرَجَُْنِ عَلَى أَىْ يَتْزُكَ الْأَرِضَ فِي أَيِذِيِْنِ يَعِوَلَُىَ بَِْب ٍَ يَعِوُزًٍََُْب ٍَ هَب بَِْب بَأْسٌ ٍَ لََِ اشْتَزَيِتَ هٌَِْْب شَيِئبً ٍَ أَيُّوَبقَوِمٍ

أَحِيَوِاشَيِئبًهِيَالْأَرِضِأَوِعَوِلُوهُفَهُنِأَحَقُّبِهَبوَهِيَلَهُنِ.
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عَوَرُوهَب فَهُنِ أَحَقُّبِهَبوَ هِيَ لَهُن» ًضدیک تِ صشاحت است کِ ضاهل کفّاس ٍ تِ ؼشیك اٍلی اّل خالف
هیضَد .ػالٍُ آىکِ اگش ّوِ سا غیش اص ضیؼِی اثٌی ػطشی خاسج کٌین ،تخصیص اکثش الصم هیآیذ.

تٌاتشایي تْتش آى است کِ دس خوغ دٍ سٍایت تگَیین کفّ اس ٍ هخالفیي ؼثك سٍایت «أَيُّوَبقَوِمٍ أَحِيَوِاشَيِئبً
هِيَالْأَرِضِوَعَوَرُوهَبفَهُنِأَحَقُّبِهَبوَهِيَلَهُن» هالک هیضًَذٍ ،لی ضشغ آى ـ ّشچٌذ تِ ًحَ ضشغ هتأخش
ـ ایي است کِ ؼسك تپشداصًذ ٍ چَى ؼسك ًویپشداصًذ پس کسثطاى اص صهیي حشام است ٍ احتوال دیگش آى
است کِ تگَیین ایيکِ هیفشهایذ «فَإِىَّكَسِبَهُنِ هِيَ الْأَرِضِ حَرَام» ٍ تایذ ؼسك تپشداصًذ هشتَغ تِ صهاى تؼذ
اص ظَْس حعشت لائن ػدل اهلل تؼالی فشخِ الطشیف هیتاضذ ٍ لثل اص آى ضیؼِ ٍ غیش ضیؼِ اص حیث ػذم لضٍم
پشداخت ؼسك هساٍیٌذ ٍ ایي احتوال آىلذس دس رّي هي لَی است کِ خشأت ًویکٌن تِ ظشس لاؼغ
تگَین غیش ضیؼِ تایذ ؼسك تپشداصًذ .ػالٍُ تش آىکِ هثؼّذاتی ًیض ٍخَد داسد ٍ آى ایيکِ ساتمِ ًذاضتِ کِ اص
کفّ اس غیش اص خضیِ ،ؼسك ًیض دسیافت کٌٌذ یا ٍلتی کافش رهی اص هسلن صهیي هیخشد ،ػالٍُ تش خوس ؼسك
ًیض اص اٍ تگیشًذ! 9تِ ّش حال اگش ساُ احتیاؼی ٍخَد داضتِ تاضذ کِ حاکن ضشع تتَاًذ خوغ کٌذ کِ ّن
چیضی اص آًاى دسیافت کٌذ ٍ ّن تِ ػٌَاى ؼسك ًثاضذ ،تایذ ؼشیك احتیاغ سا پیوَد ٍ اال اگش ًاچاس تاضین
یک ؼشف سا اًتخاب کٌین هیگَیین ؼثك سٍایت هسوغ ؼسك تش ػْذُی آًاى است ٍ حاکن ضشع هیتَاًذ اص
آًاى ؼسك تگیشد.
فروعاتی در مورد إحیاء ارض
فشٍػاتی کِ دس ریل هؽشح هیضَد هثتالتِ تَدُ ٍ تِ ایي صَست دس کتة داسج ٍ سایح تِ آى سسیذگی
ًطذُ است.
 .1آیا إحیاء ارض برای َر کسی بٍ َر مقدار جایس است؟

دس لذین کِ تکٌَلَطی پیطشفت ًکشدُ ٍ اتضاس خذیذ دس اختیاس تطش ًثَد ،إحیاء صهیيّ ،ن هطکل تَد ٍ
ّن ّضیٌِتش ٍ ّن همذاس آى هحذٍد تَد ،لزا إحیاءِ ضخصی هؼوَالً هاًغ إحیاء لؽؼِ صهیي دیگشی ًثَد ٍ اگش
ّن هاًغ هیضذ چٌذاى اّویتی ًذاضت ،لزا چٌذاى هطکلی هؽشح ًثَد.

 .1هگز اييمِ گفتِ شَد طسق فقط هزبَط بِ سهيي ّبيي است مِ مفبر إحيبء مزدُ ٍ در دست خَدشبى ببقي ببشذ ٍ اگز ارض هحيبٓ تَسط
هسلوبًي بِ آًبى هٌتقل شذ طسق ًذارد.
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اهّا اهشٍصُ کِ تا پیطشفت تکٌَلَطی اتضاسّای خذیذی دس اختیاس تطش لشاس گشفتِ ،تؼعی لادسًذ همذاس
ًاهحذٍدی صهیي سا إحیاء کٌٌذ ٍ تِ خاؼش توکّي تیطتشی کِ پیذا هیکٌٌذ همذاس تیطتش ٍ تیطتشی سا دس اختیاس
تگیشًذ تِ حذّی کِ ػشصِ سا تش دیگشاى تٌگ کٌٌذ ٍ دیگشاى تایذ تِ ًاچاس کاسگش یا کاسهٌذ آًاى ضًَذ ،سؤالی
کِ ایيخا هؽشح هیضَد آى است کِ آیا ؼثك سٍایتی کِ هیفشهایذ «هَيْ أَحِيَب أَرِضبً هَيِتَةً فَهِيَ لَه» کِ
استفادُی اخاصُی احیاء ٍ هولّکیت اص آى هیضَد ،دیگش ّیچ هحذٍدیتی ًذاسد ٍ ًویتَاى هاًغ اٍ ضذ؟
پاسخ آى است کِ ٍلیّ اهش اص تاب تٌظین اهَس اختواع تِ خاؼش ٍالیتی کِ داسد هیتَاًذ هحذٍدیتّایی
سا ٍظغ کٌذ ٍ ّواىؼَس کِ الؽاع اص لثل هؼوَل تَدُ کِ فالى همذاس صهیي دس اختیاس کسی لشاس هیگشفت ٍ
دیگشاى ًوی تَاًستٌذ هضاحن اٍ ضًَذ ،ػکس آى ّن هوکي است .تِ ایي صَست کِ ظَاتؽی ٍظغ ضَد ّش
کسی کِ هی خَاّذ صهیٌی سا إحیاء کٌذ تایذ اخاصُ تگیشد ٍ ؼثك آى ظَاتػ ػول کٌذ؛ هثالً فالى همذاس صهیي
دس فالى خا سا تشای فالى اهش ـ ًِ ّش اهشی ـ احیاء کٌذ؛ هثالً دس کٌاس هدتوغ هسکًَی هیتَاًذ ساختواى
هسکًَی تٌا کٌذ ٍ ًوی تَاًذ آى سا تشای داهذاسی تٌا کٌذ کِ هَخة آصاس ٍ اریت دیگشاى ضَد.
تٌاتشایي إحیاء کِ هولّک است ایي چٌیي ًیست کِ ّیچ حذّی ًذاضتِ تاضذ ،تلکِ ٍلیّ اهش هیتَاًذ
حذٍدی سا کوّاً ٍ کیفاً تشای تٌظین اختواع لشاس دّذ.
يلی امر میتًاود وفی ملکیت از محیی کىد؟
 .2آیا ّ
تا ٍخَد سٍایاتی کِ هیفشهایذ« :هَيْ أَحِيَب أَرِضبً هَيِتَةً فَهِيَ لَه» آیا ٍلیّ فمیِ هیتَاًذ تِ خاؼش تٌظین
اختواع ٍ هصالحی کِ هیتیٌذ ًفی هلکیت کٌذ اص کساًی کِ صهیٌی سا إحیاء کشدُاًذ؟
پاسخ تِ ایي سؤال هٌفی است؛ صیشا تؼذ اص فشهایص اهام هؼصَم

هثٌی تش ایيکِ هحیی هالک هیضَد،

دیگش ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ دس ایي حکن ٍظؼی تصشّف کٌذ .چشا کِ «هَيْأَحِيَبأَرِضبًهَيِتَةًفَهِيَلَه» یا باالصالة
حکن ضشػی است کِ اص خاًة خذاًٍذ هتؼال ٍظغ ضذُ کِ دس ایي صَست هؼلَم است ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ
آى سا تغییش دّذ؛ چَى هطشّع ًیست ٍ یا ایيکِ لَل خَد اهام
اسض داسًذ صادس ضذُ ،دس ایي صَست ًیض ًفَر حکن اهام
ًویتَاًذ تاالتش اص خَد اهام

تصوین تگیشدٍ .لتی اهام

است کِ اص همام هالکیتی کِ ًسثت تِ
ضاهل اٍلیي تا آخشیي هیضَد ٍ ٍلیّ فمیِ

تِ ػٌَاى هالک هیفشهایٌذ «ّش کسی إحیاء کٌذ

هالک صهیي هیضَد» دیگش هحیی هالک هیضَد ٍ ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ کالً حکن سا ػَض کٌذ کِ إحیاء
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هولّک ًثاضذ .فمػ تِ خْت تٌظین اختواع هیتَاًذ إحیاء سا کوّاً ٍ کیفاً هحذٍد کٌذ.

کمی ي کیفی ،زمیىی را إحیاء کرد مالک میشًد؟
لی فقیٍ در محديدیت ّ
 .3اگر با عصیان دستًر ي ّ

تِ ػٌَاى ه ثال اگش ٍلیّ فمیِ یا کسی کِ هٌصَب اص ؼشف ٍلیّ فمیِ است ،اص إحیاء فالى هٌؽمِ ًْی کشد،
آیا کسی کِ تا ػصیاى ًْی ٍلیّ فمیِ آى صهیي سا إحیاء کشدُ ،هالک آى هیتاضذ؟
دس پاسخ هیگَیین اگش «هَيْ أَحِيَبأَرِضبًهَيِتَةًفَهِيَلَه» حکن تطشیؼی اص خاًة خذاًٍذ هتؼال تاضذ ،دس
ایي صَست ٍاظح است کِ هحیی هالک هی ضَدّ ،شچٌذ ػصیاى کشدُ است ٍ .اگش حکوی تاضذ کِ اص همام
هالکیت ائوِ

صادس ضذُ تاضذ ،ظاّشاً دس ایي صَست ًیض هالک هیضَدًْ .ایت آى است کِ ٍلیّ اهش

هیتَاًذ دس صَست صالحذیذ دس ػیي ایي کِ هحیی هالک ضذُ ،صهیي سا اص اٍ پس تگیشد ٍ حتّی هیتَاًذ
سلة هالکیت اص اٍ کٌذٍ .لی ایي ؼَس ًیست کِ تِ صشف اهش یا ًْی ٍلیّ فمیِ ٍ تخلّف هحیی ،دیگش هالک
ًطَد ٍ هَخة سمَغ آى حکن تطشیؼی یا حکن هالکاًِی اهام ضَد.
تِ ػثاست دیگش ًْی تٌظیویِی ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ اخاصُ ی هالکاًِ سا تشداسد ٍ ایي تا همذاسی هاًٌذ آى
است کِ پذس تِ فشصًذ تگَیذ هداص ّستی اص فالى خاًِ استفادُ کٌی ،اهّا هادس تگَیذ هي ساظی ًیستن ،کِ دس
ایي صَست استفادُ اص آى خاًِ تِ ػلّت ػذم سظایت هادس حشام خَاّذ تَدٍ ،لی ایيؼَس ًیست کِ اگش
استفادُ کشد حکن غصة تش آى هتشتة ضَد .دس ها ًحي فیِ ًیض اهام

تِ ػٌَاى هالک فشهَدُ کِ ّشکسی

هداص است صهیي سا احیاء کشدُ ٍ هالک ضَدٍ ،لیّ فمیِ ًیض تِ خْت تٌظین اختواع اص آى ًْی کشدُ است.
حال اگش کسی تخلّ ف کشد ٍ صهیي سا إحیاء کشد گشچِ ػصیاى کشدٍُ ،لی هالک هیضَدّ ،شچٌذ ٍلیّ فمیِ تاص
هیتَاًذ هاًغ تصشف اٍ ضَد یا اٍ سا هدثَس تِ فشٍش یا تؼَیط ٍ یا حتّی سلة هالکیت ٍی دس خایی کِ
الصم تاضذ کٌذ.
يلی فقیٍ میتًاود طسق بر زمیهَایی کٍ شیعٍ إحیاء کردٌ قرار دَد؟
 .4آیا ّ

دس پاسخ تِ ایي سؤال ًیض هیگَیین ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ چیضی تِ ػٌَاى ؼسك اص صهیيّایی کِ ضیؼِ
 .1بِ ًظز هيرسذ در فزض دٍم مِ اهبم

بِ عٌَاى هبلل اصلي ارض حنن بِ هبلنيت هحيي مزدُ ببشٌذّ ،وبىطَر مِ اهبم هعصَم ديگز

هيتَاًذ بِ خبطز رعبيت هصبلحي هذتي آى حنن را تعطيل مٌٌذٍ ،ليّ فقيِ ًيش مِ اس جبًب اهبم هعصَم

ٍاليت دارد هيتَاًذ بِ جْت رعبيت

هصبلحي هذتي آى را تعطيل مٌذ هثالً بگَيذ اس ايي تبريخ تب فالى تبريخ اگز مسي سهيٌي را إحيبء مٌذ هبلل ًويشَد ٍ فزقي بيي حنن ٍضعي ٍ
تنليفي در اييجب احسبس ًويشَد مِ بگَيين ٍليّ فقيِ اس حيث حنن تنليفي هيتَاًذ اهّب اس حيث حنن ٍضعي ًويتَاًذ ٍ شبيذ بتَاى گفت اس اٍل
آى حنن هقيذ بِ صَرتي است مِ خالف هصبلح هسلويي ٍ تٌظين اجتوبع آًبى ببشذ( .اهيزخبًي)
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احیاء کشدُ اخز کٌذ؛ صیشا ؼثك استذاللی کِ تیاى کشدین هالک ٍالؼی ایي صهیيّا یؼٌی ائوِ

آى سا تشای

ضیؼیاى تحلیل کشدُاًذ ٍ ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ هاًغ آى ضَد .تلِ هیتَاًذ تِ ػٌَاى هالیاتی کِ ؼثك هؼیاسّای
خَد هصلحت هیتیٌذ تش صهیي تثٌذد آىچٌاى کِ تش غیش صهیي هاًٌذ اتَهثیل ،هغاصُ ٍ  ...هیتٌذد ،اهّا تِ ػٌَاى
ؼسمی کِ دس سٍایات هؽشح ضذُ ًویتَاًذ اخز کٌذ.
يلی امر میتًاود برای محیی زمان تعییه کىد؟
 .5آیا ّ

تٌاتش ایيکِ احیاء هولّک تاضذ یا حتّی اٍلَیت تیاٍسد آیا ٍلیّ اهش هیتَاًذ تشای هلکیّت یا اٍلَیت هحیی
صهاى تؼییي کٌذ؛ هثالً تگَییذ فمػ تا تیست سال هالک صهیي ّستی یا اٍلَیت تش آى صهیي داسی؟
اص ها سثك سٍضي ضذ کِ ٍلیّ فمیِ ًویتَاًذ چٌیي حکن کٌذ؛ صیشا «هَيْأَحِيَبأَرِضبًهَيِتَةًفَهِيَلَه» یا یک
حکن ضشػی است یا إرًی اص خاًة هالک آى یؼٌی اهام

هیتاضذ کِ تش آى هلکیت ضشػی هتشتة هیضَد

کِ دس ّش صَست ٍلیّ فمیِ ًوی تَاًذ تش آى صهاى تؼییي کٌذ ٍ ایي ًظیش آى است کِ ٍلیّ فمیِ تگَیذ چیضی
سا کِ هطتشی هیخشد تا تیست سال هالک آى هیضَد! تلِ ٍلیّ اهش هیتَاًذ اص تاب تٌظین اختواع تگَیذ دس
ػیي ایيکِ هالک ّستی اص آى استفادُ ًکي یا تِ لیو ت ػادالًِ تفشٍش یا حتّی سلة هالکیت کٌذ دس خایی
کِ هصلحت هلضهِ تاضذ ٍ هؼوَالً چٌیي اتفالی ًویافتذ؛ صیشا ًْایت آى است کِ ٍلیّ فمیِ هیتَاًذ آى سا
تفشٍضذ ٍ لیوت الوثل سا تِ اٍ تپشداصد ،تیصتش اص آى تِ ایي سادگی هحمك ًویضَد .لزا دس لَاًیٌی کِ ٍخَد
داسد دٍلت ّشخا تخَاّذ هلک دیگشی سا تگیشد ٍ هصلحت هلضهِ ٍخَد داضتِ تاضذ ،تایذ لیوت الوثل سا ـ
حذالل دس صَستی کِ ًتَاًست سظایتص سا خلة کٌذ ـ تپشداصد.
ایي ّا فشٍػاتی تَد کِ تیاى کشدین ٍ ضایذ فشٍػات دیگشی ًیض تاضذ کِ پاسخ آىّا ًیض تا پاسخی کِ تِ
فشٍػات لثل دادین سٍضي هیضَد.
تمشیش هتي :ػثذاهلل اهیشخاًی
استخشاج هٌاتغ ٍ سٍایات :خَاد احوذی
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