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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9395-96
جلسِی ّفتاد ٍ سَم؛ یکضٌثِ 9395/92/22
اشکال چهارم محقق تستری
اضکال چْاسم هحقق تستشی

تش صحت تیغ فعَلی دس هسألِی «هي ببع شیئبً ثن هلکه» آى است کِ

صحت ػقذ فعَلی دس ها ًحي فیِ هستلضم آى است کِ دس یک صهاىّ ،ن هطتشی ٍ ّن هالک اصلی ًسثت
تِ ػیي خاظ ،هالکیت تاهِی استقاللی داضتِ تاضٌذ ٍ .چٌیي چیضی هحال است؛ چَى هلکیت تاهِی دٍ
ًفش تش ػیي ٍاحذ ،تا ّن هتعاد ّستٌذ 9.الثتِ تایذ تَجِ داضت کِ ایي اضکال فقػ تٌاتش هثٌای کطف حقیقی
 .1هقاتس األًَار ٍ ًفائس األسرار ،ص :134
الرّاتع اى العقد االٍل اًوا صحّ ٍ ترتة علِ٘ اثرُ تاجازٓ الفضَلى ٍ ّى هتَقفٔ على صحٔ العقد الثاًى الوتَقفٔ على كَى الوال تاق٘ا على هلك
االصلى فتهَى صحٔ االٍل هستلسهٔ لهَى الوال الع٘ي هل

الوال

ٍ هل

هالهكِ

الوشترى هعا فٖ زهاى ٍاحد ٍ َّ هحال لتضكاهّوا فَجكَه الثكاًى ٗقتضكى

عدم االٍل ٍ َّ هَجة لعدم الثاًى أٗضا ف٘لسم ٍجَهُ ٍ عدهِ هعا فٖ اى ٍاحد ٍ َّ هحال فاى قلت هثل ّكاا الزم فكٖ ككل عقكد فضكَلى الى صكحتِ
هَقَف على االجازٓ للوتأخرٓ الوتَقفِ على تقاء هل

الوال

تعدُ ٍ الوستلسهٔ لول

الوشترى كال

ف٘لسم كًَِ تعد العقد هل

الوال

فٖ اى ٍاحد ف٘لسم اهّا تطالى عقد الفضَلى هظ اٍ تطالى القَل تالهشف فال اختصاص لإلٗراه توا ًحي فِ٘ قلٌا ٗهفى فٖ االجازٓ هلك
َّ الحاصل هي استصحاب تولهِ الساتق ألًْا فٖ الحق٘قٔ رفع لل٘د ٍ اسقاط للحق ٍ ال ٗهفى الول

ٍ الوشترى هعكا
الوالك

هكاّرا ٍ

الصَرى فٖ صحٔ العقد الثاًى فتدتر.

 كتاب الوهاسة ،ج ،3ص:434
الراتع :أىّ العقد األٍّل إًّوا صحّ ٍ ترتّة علِ٘ أثرُ تإجازٓ الفضَلٖ ّٖ ٍ ،هتَقّفٔ على صحّٔ العقد الثاًٖ الوتَقّفٔ على تقكاء الولك
هالهِ األصلٖ ،ف٘هَى صحّٔ األٍّل هستلسهاً لهَى الوال الوعّ٘ي هلهاً للوال

علكى هلك

ٍ الوشترٕ هعاً فٖ زهاى ٍاحد َّ ٍ ،هحال؛ لتضكاهّّوا ،فَجكَه الثكاًٖ

ٗقتضٖ عدم األٍّل َّ ٍ ،هَجة لعدم الثاًٖ أٗضاً ،ف٘لسم ٍجَهُ ٍ عدهِ فٖ آى ٍاحد َّ ٍ ،هحال.
فإى قلت :هثل ّاا الزم فٖ كلّ عقدٍ فضَلّٖ ،ألىّ صحّتِ هَقَفٔ على اإلجازٓ الوتأخّرٓ الوتَقّفٔ علكى تقكاء هلك
الوشترٕ كال  ،ف٘لسم كًَِ تعد العقد هل

الوال

الوالك

ٍ هسكتلسهٔ لولك

ٍ الوشترٕ هعاً فٖ آى ٍاحد ،ف٘لسم إهّا تطالى عقد الفضَلٖ هطلقاً أٍ تطالى القكَل تالهشكف ،فكال

اختصاص لْاا اإلٗراه توا ًحي فِ٘.
قلٌاٗ :هفٖ فٖ اإلجازٓ هل

الوال

هاّراً َّ ٍ ،الحاصل هي استصحاب هلهِ الساتق؛ ألًّْا فٖ الحق٘قٔ رفع ال٘د ٍ إسكقاط للحكقّ ٍ ،ال ٗهفكٖ
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ٍاسد است .توضیح بیشتر ایيکِ:
صحّت تیغ اٍّل یؼٌی تیؼی کِ فعَلی لٌفسِ هثالً اص سٍص ضٌثِ اًجام دادُ است ،هتَقف تش اجاصُی خَد
فعَلی است ٍ ،فعَلی صهاًی هیتَاًذ اجاصُ تذّذ کِ هالک هثیغ ضذُ تاضذ ٍ هثالً آى سا اص هالک خشیذُ
تاضذ ٍ .ػلی الفشض فعَلی سٍص یکطٌثِ هثیغ سا اص هالک اصلی خشیذُ ٍ تیغ ساتق خَد سا اجاصُ هیکٌذ .تا
ایي اجاصُ تٌاتش هثٌای کطف حقیقی هؼلَم هیضَد کِ هطتشی اص ضٌثِ هالک کتاب ضذُ است .اهّا ایي کتاب
تا سٍص یکطٌثِ ،هلک هالک اصلی ّن تَدُ است؛ یؼٌی تا قثل اص ایيکِ فعَلی کتاب سا اص هالک تخشد ،کتاب
دس هلک هالک اصلی تَدُ است ٍ اال ًویتَاًست آى کتاب سا تِ فعَلی تفشٍضذ ،پس اص سٍص ضٌثِ تا
یکطٌثِ ،کتاب ّن هلک هالک اصلی تَدُ ٍ ّن هلک هطتشی تَدُ است ،دس حالی کِ ضیء ٍاحذ دس صهاى
ٍاحذً ،ویتَاًذ هلک دٍ ًفش تِ ًحَ استقاللی تاضذ ،چَى ایي دٍ هلک هتعاد ّستٌذ .تٌاتشایي هؼلَم
هیضَد دس هسألِی «هي ببع شیئبً ثن هلکه ثن اجبزه» ًویتَاى قائل تِ صحت تیغ تا اجاصُ ضذ ،چَى مستلزم
محال است.
سپس هحقق تستشی

هیفشهایٌذٍ :جَد ثاًی یؼٌی هلکیت هطتشی ،هقتعی ػذم اٍّل یؼٌی ػذم هلکیت

هالک اصلی است ٍ ػذم هلکیت هالک اصلی ّن هستلضم ػذم هلکیت هطتشی است .تِ تؼثیش دیگش اگش هطتشی اص
سٍص ضٌثِ هالک ضذُ تاضذ ،الصهِاش آى است کِ هلکیت هالک اصلی دس سٍص یکطٌثِ هٌؼذم تاضذ ٍ اًؼذام
هلکیت هالک اصلی دس سٍص یکطٌثِ هستلضم آى است کِ هلکیت هطتشی دس سٍص ضٌثِ هٌؼذم تاضذ چَى تا هلکیت
هالک تاقی ًثاضذ ًویتَاًذ هثیغ سا تِ فعَلی تفشٍضذ تا فعَلی تیغ سا اجاصُ تذّذ .پس الصم هیآیذ ّش یک اص
هالک اصلی ٍ هطتشی ،اص سٍص ضٌثِ تا سٍص یکطٌثِّ ،ن هالک تاضٌذ ٍ ّن ًثاضٌذ ٍ چٌیي چیضی هحال است.
هحقق تستشی

دس اداهِ ،تِ اضکال ػاهی دس هؽلق ػقذ فعَلی اضاسُ کشدُ ٍ تِ آى پاسخ هیدٌّذ:

إن قلت :ایي هحزٍس کِ ضوا گفتیذ ،دس ّش ػقذ فعَلی ٍجَد داسد ٍ تا ایي اضکال ،صحت هؽلق ػقذ
فعَلی صیش سؤال هیسٍد؛ هثالً دس هسألِی اٍل فعَلی کِ «ببع الفضولی للوبلک هع عدم سبق هنع هنه» اگش
فعَلی دس سٍص ضٌثِ کتاب صیذ سا تِ ػوشٍ فشٍختِ تاضذ تشای خَد صیذ ٍ ،صیذ دس سٍص یکطٌثِ ػقذ فعَلی
سا اجاصُ کٌذ ،تٌاتش هثٌای کطف حقیقی تایذ تگَیین هطتشی اص سٍص ضٌثِ هالک کتاب ضذُ است ،دس حالی کِ
اجاصُ ی صیذ دس سٍص یکطٌثِ ،هتَقف تش هالکیت صیذ تا سٍص یکطٌثِ است .پس اص سٍص ضٌثِ تا یکطٌثِّ ،ن
صیذ هالک کتاب تَدُ است ٍ ّن هطتشی .تٌاتشایي ایي اضکال دس ّش ػقذ فعَلی تٌاتش هثٌای کطف حقیقی
الول

الصَرٕ فٖ العقد الثاًٖ.
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ٍاسد است ٍ اختصاظ تِ هسألِی «هي ببع شیئبً ثن هلکه» ًذاسد.
قلت :هحقق تستشی

دس جَاب تِ اضکال هیفشهایذ :دس هَسد اضکال ػام دس هؽلق ػقذ فعَلی ،ساُ

حلّی ٍجَد داسد کِ دس هسألِی «هي ببع شیئبً ثن هلکه» جاسی ًیست ٍ ،آى ایيکٍِ :قتی کِ فعَلی دس سٍص
ضٌثِ هلک صیذ سا تشای خَد اٍ هیفشٍضذ ٍ صیذ ّن دس سٍص یکطٌثِ اجاصُ هیکٌذ ،صیذ دس سٍص یکطٌثِ یک
هلکیت ظاّشی داسد کِ ًاضی اص استصحاب هلکیت ساتقِ است؛ صیشا قثل اص ایيکِ ػقذ فعَلی اًجام ضَد،
صیذ هالک کتاب تَد ،تؼذ اص ػقذ فعَلی ضک هیکٌین هلکیتص ٌَّص تاقی است یا ًِ ،استصحاب هلکیت تا
سٍص یکضٌثِ جاسی هیضَدّ ٍ ،ویي هلکیت ظاّشی کافی دس اجاصُ است؛ صیشا اجاصُ دس حقیقت ،سفغ یذ ٍ
اسقاغ حق است ٍ هلکیت صَسی کافی تشای سفغ یذ ٍ اسقاغ حق است .اهّا دس هسألِی «هي ببع شیئبً ثن
هلکه» هالک اصلی هیخَاّذ تا ػقذ دٍم ،کتاب سا هٌتقل تِ هلک فعَلی کٌذ ،لزا دس ػقذ دٍم کِ اًتقال
هلک است ،هلکیت صَسی کافی ًیست ،تلکِ تایذ هلکیت حقیقی تاضذ.
نقد و بررسی اشکال چهارم محقق تستری

هشحَم ضیخ

پاسخ دادُ ٍ ًظیش جَاب اضکال سَم سا ایيجا

اتتذا تِ اصل اضکال هحقق تستشی

تیاى کشدُ است ،اهّا ها اتتذا تایذ اضکال ػاهی سا کِ هحقق تستشی دس «إى قلت» رکش کشدُ ٍ ًیض پاسخ ایطاى
سا تشسسی کٌین؛ چشاکِ ایي اضکال ػام ،اساس هسألِی فعَلی سا تٌاتش هثٌای کطف حقیقی کِ هطَْس تِ آى
قائل ّستٌذ ،هتضلضل کشدُ است.
اتتذا ػشض هیکٌین پاسخ هحقق تستشی تِ ایي اضکال ػام ًاتوام است؛ صیشا:
نقد پاسخ محقق تستری به اشکال عام در بیع فضولی

اوالً :جَاب ضوا ًقط هیضَد تِ هَاسدی کِ یقیي داسین تیغ فعَلی اجاصُ خَاّذ ضذ کِ دس ایي هَاسد دیگش
استصحاب هؼٌا ًخَاّذ داضت .اگش یادتاى تاضذ گفتین یکی اص آثاسی کِ تش کطف حقیقی هتشتة است ایيکِ اگش
هطتشی یقیي داضتِ تاضذ کِ هالک ،ػقذ سا اجاصُ خَاّذ کشد ،هیتَاًذ دس هثیغ تصشّف کٌذ؛ چَى اجاصُ تِ ًحَ
ضشغ هتأخش هأخَر است ٍ هیداًین ایي اجاصُ دس ظشف خَدش هحقق خَاّذ ضذ ،دس ًتیجِ ًقل ٍ اًتقال هحقق

 .2اٗي ًهتِ را تَجِ هاشتِ تاش٘د كِ اشهال چْارم تا اشهال سَم تفاٍت هاره؛ هر اشهال سَم فقظ خَه فضَلٖ هلحكَ تكَه ٍ هحكاٍر ّكن
لسٍم خرٍج هث٘ع از هل

فضَلٖ قثل هخَل هر هل

اٍ تَه ،اهّا هر اشهال چْارم ّن هال

ّن اجتواع هاله٘ي هستقل٘ي تر ع٘ي ٍاحد است.
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اصلٖ ٍ ّن هشترّٕ ،ر هٍ هلحَ ّسكتٌد ٍ هحكاٍر

ضذُ است .تٌاتشایي دس ایي هَاسد هلکیت ظاّشیِ هالک تاقی ًیست ٍ اصالً استصحاتی ٍجَد ًذاسد.
ثانیاً :تِ چِ دلیل هیگَییذ دس هؽلق تیغ فعَلی ،استصحاب هلکیت کافی است اهّا دس ها ًحي فیِ یؼٌی
«هي ببع شیئبً ثن هلکه» کافی ًیست ،تلکِ خیلی اص هؼاهالتی کِ ها اًجام هیدّین تٌاتش استصحاب است؛ هثالً
چیضی هلک کسی تَدُ ٍ ضک هیکٌین اص هلکص خاسج ضذُ یا ًِ ٍ فشظاً یذ ّن تش آى ًذاسد کِ اهاسُ
هلکیت تاضذ ،تِ استصحاب توسک کشدُ ٍ هیگَیین ٌَّص هلکص است ٍ دس ًتیجِ هیتَاًذ آى سا تفشٍضذ.
تٌاتشایي استصحاب هیتَاًذ تٌقیح هَظَع کٌذ .تلِ اگش کطف خالف ضَد ،تٌاتش هثٌای ایيکِ استصحاب
[دس صَست کطف خالف] الاقل دس هَظَػات هجضی ًثاضذ ،تیغ فایذُای ًذاسد ،اها هاداهی کِ کطف
خالف ًطذُ ،دس ّش دٍ جا جاسی است ٍ فشقی ًویکٌذ.
پس ایيکِ هحقق تستشی هیفشهایذ دس اجاصُی تیغ فعَلی چَى سفغ یذ ٍ اسقاغ اص حق است ،هلکیت
ظاّشی کافی است اها دس «هي ببع شیئب ثن هلکه» چَى اًتقال هلک است کافی ًیست ،هیگَیین دس ّش دٍ جا
هلکیت ظاّشی کافی است ٍ ّواىؼَس کِ دس آىجا تایذ یک حقی تاضذ تا قاتل اسقاغ تاضذ چِ حقیقتاً ٍ
چِ ظاّشاً ،دس تیغ ّن تایذ هلکی تاضذ چِ حقیقتاً ٍ چِ ظاّشاً ٍ ،ایي دٍ فشقی ًذاسد ٍ .اگش ّن کطف
خالف ضَد ،دس ّش دٍ صَست فایذُای ًذاسد ٍ کأىّ اجاصُ یا ػقذی ٍاقغ ًطذُ است .پس تفکیک تیي ایي
دٍ دسست ًیست ٍ .چٌیي کالهی ضایستِ هقام هحقق تستشی ًثَد.
مضافاً تِ ایيک ِ تؼثیش تِ سفغ یذ ٍ اسقاغ حق ،تؼثیش هٌاسثی ًیست .اگش هقصَدتاى ایي تاضذ کِ دس تیغ
فعَلی ،هالک حق سدّ داضتِ است ٍ حاال کِ اجاصُ هیکٌذ دیگش ایي حق سدّ سا اسقاغ کشدُ است ،هیگَیین
ضثیِ ایي دس ها ًحي فیِ ّن ّست؛ صیشا هالک حق داضتِ کِ هالص سا ًگِ داسد ٍ االى کِ فشٍختِ دیگش ایي
حق خَد سا اسقاغ کشدُ است.
تِ ّش حال فشقی تیي ایي دٍ هَسد ٍجَد ًذاسد .اجاصُ دس حقیقت یؼٌی آى ػقذی سا کِ فعَلی اًطاء
کشدُ است ،هالک قثَل هیکٌذ ٍ تا اجاصُ هٌتسة تِ خَد هیکٌذ ٍ تایذ تِ آى هلتضم ضَد ٍ دیگش صحوت
إًطاء ًذاسد ،اهّا دس تیغ ،هالک خَدش اقذام هیکٌذ ٍ إًطاء سا خَدش هحقق هیکٌذ ٍ ،ایي هَجة ًویضَد
کِ تگَیین دس یکی هلک صَسی کافی است ٍ دس دیگشی کافی ًیست.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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