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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9393-94
جلسِی پاًضدّن؛ ضٌثِ 93/7/99
نقد کالم شیخ

ضیخ

تقذ اص تمسین الفاػ لثَل تش سِ لسن ،فشهَدًذ لثَلِ دس تیـ اگش تِ الفاؽی هاًٌذ «اضتشیتُ»،

«تولّىتُ»« ،اتتقتُ» ٍ هاًٌذ آى ٍ ًیض تِ لفؼ اهش تاضذ هیتَاًذ همذم تش ایجاب ضَد ،اها اگش تِ لفؼ «سضیتُ»
ٍ «لثلتُ» تاضذ ًویتَاًذ همذم ضَد؛ چشاوِ لثَل دس تیـ صشف سضایت ًیست تا گفتِ ضَد تِ اهش هستمثل
وِ هیتَاى سضایت دا ضت ،تلىِ تایذ هتضوي إًطاء ًمل هال تالفقل تِ هَجة تاضذ ٍ ایي لثل اص ایجاب
هوىي ًیست.
دس ًمذ والم جٌاب ضیخ هیگَیین :اگش لثَلِ دس تیـ تایذ هتضوي إًطاء ًمل تالفقل تاضذ تایذ دس لثَل تِ
لفؼ اهش ّن تگَییذ ًویتَاًذ همذم ضَد؛ چَى لفؼ اهش إًطاء ًمل تالفقل ًذاسد ،تلىِ دس لفؼ «اضتشیتُ»،
«تولّىتُ» ٍ «اتتقتُ» ًیض إًطاء ًمل تالفقل ٍ فی الحال تِ هقٌای دلیك ولوِ ٍجَد ًذاسد ،صیشا ایي الفاػ دس
ٍالـ تِ هقٌای «سضیتُ ٍ لثلتُ تیقه» است ٍ چیضی اضافِ تش «سضیتُ» ٍ «لثلتُ» ًذاسد.
ٍلی حمیمت آى است اصل ایي هغلة وِ لثَل دس هثل تیـ تایذ هتضوي إًطاء ًمل فی الحال تاضذ
دسست ًیست ٍ اساساً صهاى دس ایجاب ٍ لثَل هلغی تَدُ ٍ دخالتی دس آى ًذاسد ،اگش ّن ٍجَد داضتِ تاضذ
تِ فٌَاى یه اهش لْشی است وِ خاسج اص رات فمذ هیتاضذّ[ .واىعَس وِ تاسّا گفتِاین] تایـ تا ایجاب
خَدّ ،ن هثیـ سا تِ تولیه هطتشی دس هیآٍسد ٍ ّن ثوي سا اص هله ٍی خاسج وشدُ ٍ تولّه هیوٌذ ٍ
هطتشی فمظ فقل ٍی سا هغاٍفِ ٍ لثَل هیوٌذ .واس هطتشی دس هماتل واس تایـ ًؾیش جسن لاتل استجافی
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هاًٌذ هَم است وِ ًمص ٍ تصَیش هصَّس سا وِ تش سٍی آى حه هیوٌذ هیپزیشد؛ یقٌی ّواىعَس وِ فقلِ
تصَیش تواهاً تِ هصَّس ًسثت دادُ هیضَد ٍ هَم فمظ پزیشش هیوٌذ ،دس تیـ ًیض ًمل ٍ اًتمال ثوي ٍ هثوي
سا تایـ اًجام هیدّذ ٍ هطتشی فمظ پزیشش هیوٌذ .تلِ ّواىگًَِ وِ اگش هَم ًثاضذ هصَّس ًویتَاًذ
تصَیشش سا ایجاد وٌذ دس تیـ ًیض اگش هطتشی لثَل ًىٌذ تایـ ًویتَاًذ ًمل ٍ اًتمال سا اًجام دّذٍ ،لی تِ
ّش حال ایي تایـ است وِ تولیه ٍ تولّه سا اًجام هیدّذ .تلِ تالوالصهِ ٍ تا تساهح هیتَاًین تگَیین
هطتشی هثیـ سا تولّه ٍ ثوي سا تِ تایـ تولیه وشدُ ٍلی ایي حمیمتاً فقل ًیست« ،فقل» فول تایـ است ٍ
هطتشی آى سا پزیشفتِ است.
تٌاتشایي ایيوِ جٌاب ضیخ

فشهَدًذ لثَل تایذ هطتول تش ًمل فی الحال تَسظ هطتشی تاضذ هیگَیین:

اگش همصَدضاى ًمل هجاصی است ـ دس حذ ّواى پزیشش ـ هاًقی ًذاسد ٍلی اگش همصَدضاى ایي است وِ
هطتشی ّن تایذ تِ ًَفی فقال تاضذ لاتل لثَل ًیست ٍ دلیلی تش آى ٍجَد ًذاسد.
تقذ اص سٍضي ضذى ایي هغلة وِ صهاى دس فمذ دخالت ًذاسد ٍ ًمص هطتشی فمظ لثَل است هقلَم
هیضَد تأخش صهاًی لثَل دس فمذ ضشط ًیست .اها تأخّش ستثی چٌاىوِ دس لثَل ٍ هغاٍفِی تىَیٌی ٍجَد
داسد ٍ اًفقال رتبةً هتأخش اص فقل است ـ هاًٌذ وسشتُ الىَص فاًىسش ،فلّوتُِ فتقلّن ،حشّوتِ فتحشّن ٍ  ...ـ آیا
دس اًفقال ٍ هغاٍفِی افتثاسی ّن ضشط است یا ًِ؟ اگش تأخّش ستثی دس لثَل افتثاسی ضشط تاضذ الصهِاش
آى است وِ چَى فمذ لفؾی یه اهش تذسیجی است پس لثَل لفؾی تایذ صهاًاً هتأخش اص ایجاب تاضذ.
تا هشاجقِی تِ فشف ٍ استىاص فمالیی وِ هشجـ ٍ هقیاس تطخیص فمذ ،تیـ ٍ تجاست هیتاضذ هقلَم
هیضَد تأخش ستثی ّن دس هثل لثَل تیـ ضشط ًیست؛ صیشا اگش هطتشی اتتذا اًطاء لثَل وٌذ ـ حتی تِ لفؼ
«لثلتُ» ـ ٍ هثالً تگَیذ «لثَل داسم فشٍش وتاتت سا دس هماتل للون» ،سپس تایـ تگَیذ «فشٍختن وتاتن سا تِ
للوت» ؽاّشاً ضثِْای ًیست وِ دس ًؾش فشف لشاسداد هٌقمذ ضذُ ٍ حالت هٌتؾشُای ًذاسد.
تذیي جْت هیگَیین :لثَل اگش ؽَْس دس إًطاء پزیشش تالفقل داضتِ تاضذ ـ ًِ إخثاس اص لثَل آیٌذُ ـ ٍ
سپس تایـ ایجاب وٌذ دس صذق فمذ ٍ تیـ وافی است .ووا ایيوِ اگش لثَلِ همذم تِ لفؼ اهش تاضذ ٍ هطتشی
تگَیذ «تِقٌی وتاته تملوی» ٍ لشیٌِ تاضذ همصَدش اص ایي فثاست اًطاء پزیشش است ًِ فمظ استیجاب ٍ
دسخَاست ،وفایت هیوٌذ .اص ایيجا سٍضي هیضَد اگش لثَل تِ لفؼ «اضتشیتُ»« ،اتتقتُ»« ،تولّىتُ»،
«هلِىتُ» ٍ اهثال آى إًطاء ضَد ٍ سپس تایـ ایجاب آى سا هحمك وٌذ دس صذق فمذ ٍ صحت تیـ وافی
هیتاضذ.
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آیا مواالت بین ایجاب و قبول شرط است؟
هثحث هْن دیگشی وِ هشحَم ضیخ هغشح وشدُ آى است وِ آیا هَاالت تیي دٍ سوي فمذ یقٌی ایجاب ٍ
لثَل ضشط صحت فمذ است یا خیش؟ اگش هَاالت ـ آى ّن هَاالت ضیك ـ ضشط تاضذ الصهِاش آى است
تشخی اص هقاهالتی وِ دس آى تیي ایجاب ٍ لثَل فاصلِ هیضَد تاعل تاضذ ،هاًٌذ هقاهالتی وِ تا اسسال ًاهِ،
پست الىتشًٍیىی یا فشستادى لاصذ ـ تذٍى آىوِ لاصذ ٍویل دس إًطاء تاضذ ـ اًجام هیگیشد یا دس فمذ
ًىاح وِ لاتل تقذ اص ایجاب هَجة اتتذا هثالً تشای تیوّي ٍ تثشّن ،حوذ ٍ ثٌای الْی گفتِ آىگاُ «لثلتُ»
هیگَیذ ،دس صَستی وِ هَاالت هغلماً ضشط تاضذ ایي فاصلِ هضش تَدُ ٍ هَجة تغالى فمذ هیتاضذ .الثتِ
هوىي است وسی هَاالت سا ضشط تذاًذ اها فاصلِ دس حذ گفتي حوذ ٍ ثٌای الْی یا گفتي هثالً «یه لیَاى
تِ هي آب تذُ» سا هضشّ ًذاًذ؛ چشاوِ «مواالة کل شیء بحسبه».
جٌاب ضیخ

هیفشهایذ :9اٍلیي وسی وِ هَاالت سا ضشط صحت فمذ داًستِ ضیخ عَسی

وتاب هثسَط 2آى ّن دس تاب خلـ ،9سپس فالهِ ،2ضْیذاى ،3هحمك ثاًی ،4فاضل همذاد
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تَدُ دس

ٍ دیگشاى هغشح

 .1كتبة الوكبست (غ  -الحذٗثٔ) ،ج ،3ص:157
ٍ هي جولٔ ششٍغ الؼمذ :الوَا ٟٓث٘ي إٗجبثِ ٍ لجَلِ ركشُ الش٘خ فٖ الوجسَغ فٖ ثبة الخلغ ثنّ الؼلّبهٔ ٍ الشهْ٘ذاى ٍ الوحمّهك الثهبًٖ ٍ الشه٘خ
الومذاد .لبل الشْ٘ذ فٖ المَاػذ :الوَا ٟٓهؼتجشٓ فٖ الؼمذ ٍ ًحَُ ّٖ ٍ ،هأخَرٓ هي اػتجبس اٟتّصبل ث٘ي اٟستثٌبء ٍ الوستثٌ ٢هٌِ ٍ ،لبل ثؼط الؼبهّهٔ:
ٗ ٟعشّ لَل الضٍج ثؼذ اٗٝجبة« :الحوذ للِّ ٍ الص ٓ٠ػل ٢سسَل اللِّ ،لجلت ًكبحْب».
ٍ هٌِ :الفَسّٗٔ فٖ استتبثٔ الوشتذّ ،ف٘ؼتجش فٖ الحبل ٍ ،ل٘ل :إل ٢ث٠ثٔ أٗبم ٍ .هٌِ :السكَت فٖ أثٌبء اٛراى ،فئى كبى كث٘شاً أثؽلِ ٍ .هٌِ :السهكَت
الؽَٗل فٖ أثٌبء المشاءٓ أٍ لشاءٓ غ٘شّب ٍ ،كزا التشّْذ ٍ .هٌِ :تحشٗن الوأهَه٘ي فٖ الجوؼٔ لجل الشكَع ،فئى تؼوّذٍا أٍ ًسَا حت ٢سكهغ فه ٠جوؼهٍٔ .
اػتجش ثؼط الؼبهّٔ تحشٗوْن هؼِ لجل الفبتحٔ ٍ .هٌِ :الوَا ٟٓفٖ التؼشٗف ثح٘ث ٌٗ ٟس ٢أًِّ تكشاس ٍ ،الوَا ٟٓفٖ سٌٔ التؼشٗف ،فلهَ سجهغ فهٖ أثٌهبء
الوذّٓ استؤًفت ل٘تَال ،٢اًتْ.٢
ألَل :حبصلِ أىّ اٛهش الوتذسّج ش٘ئبً فش٘ئبً إرا كبى لِ صَسٓ اتّصبل٘ٔ فٖ الؼشف ،ف ٠ثذّ فٖ تشتّت الحكن الوؼلّك ػلِ٘ فٖ الششع هي اػتجبس صَستِ
اٟتّصبل٘ٔ ،فبلؼمذ الوشكّت هي اٗٝجبة ٍ المجَل المبئن ثٌفس الوتؼبلذٗي ثوٌضلٔ ك٠مٍ ٍاحذٍ هشتجػ ثؼعِ ثجؼط ،ف٘مهذ تخلّهل الفصهل الوخهلّ ثْ٘ئتهِ
اٟتّصبل٘ٔ؛ ٍ لزا ٗ ٟصذق التؼبلذ إرا كبى الفصل هفشؼبً فٖ الؽَل كسٌٔ أٍ أصٗذ ٍ ،اًعجبغ رلك إًّوب ٗكَى ثبلؼشف ،فَْ فٖ كلّ أههشٍ ثحسهجِ ،ف٘جهَص
الفصل ث٘ي كلٍّ هي اٗٝجبة ٍ المجَل ثوب ٗ ٟجَص ث٘ي كلوبت كلّ ٍاحذٍ هٌْوبٗ ٍ ،جَص الفصل ث٘ي الكلوبت ثوب ٗ ٟجَص ث٘ي الحشٍف ،كوب فٖ اٛراى ٍ
المشاءٓ.
 .2الوجسَغ فٖ فمِ اٝهبه٘ٔ ،ج ،4ص:362
إرا ؼلمْوب ثألف أٍ ػل ٢ألف فمذ ؼلمْوب ؼ٠لب ثؼَض ألفٗ ٍ ،متعٖ أى ٗكَى جَاثِ ػل ٢الفَس ،فئى تشاخ ٢لن ٗصح أى ٗؽلمْوب ػل ٢هب ؼلجتب،
فبى ؼلك كبى اثتذاء ؼ٠ق هي جْتِٗ ٍ ،كَى سجؼ٘ب .اللْن إ ٟأى ٗجتذا ف٘مَل أًتوب ؼبلمبى ػل ٢ألف ،فحٌ٘ئز إى ظوٌتب رلك ػل ٢الفَس ؼلمتب ثهٍِ ،
إى لن تعوٌب رلك سمػ ك٠هِ.
ّزا إرا تشاخ ٢جَاثِ ٍ لجَلِ ،فأهب إى ؼلمْوب ػل ٢الفَس ٍلغ الؽ٠ق ثبٌٗب ٍ استحك الؼَض ٍ أ ١ػَض ٗستحك؟ ل٘ل فِ٘ لَٟى :أحهذّوب هْهش
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وشدُاًذ .وأىّ دس هیاى لذها ایي ضشط هغشح ًثَدُ است .ضْیذ اٍل

دس وتاب المَافذ ٍ الفَائذ هیفشهایذ:

«المواالة معتبزهٌ فی عقد و نحوه» ،6هشاد اص ًحَ فمذ ،هثل ٍضَ ٍ ًواص است .ایطاى هیفشهایذ :هٌطأ لضٍم
الوثل ػل ٢كل ٍاحذٓ هٌْوبٗ ٍ ،سمػ الوسو ٍ ،٢الثبًٖ ٗجت الوسوٗ ٢مسػ رلك ػل ٢هْش الوثل ،لكل ٍاحذٓ هٌْوب ،ف٘أخز هٌْب ثبلحصهٔ ههي هْهش
هثلْب.
 .1ك٠م ش٘خ ؼَسٖ

دس ثبة خلغ سا شبٗذ ًتَاى شبّذ ثش اٗي داًست كِ اٗشبى هؼتمذ است ثبٗذ ث٘ي اٗجبة ٍ لجَل هَاٟت ثبشذ؛ چشاكهِ دس

ؼ٠ق خلغ اگش ث٠فبصلِ لجَل ركش ًشَد تجذٗل ثِ ؼ٠ق سجؼٖ شذُ ٍ صٍج هستحك ػَض ًخَاّذ ثَد( .اه٘شخبًٖ)
 .2لَاػذ اٛحكبم فٖ هؼشفٔ الح٠ل ٍ الحشام ،ج ،3ص:11
ٍ ٗشتشغ :التٌج٘ض ،فلَ ػلّمِ لن ٗصحّ ٍ .اتّحبد الوجلس ،فلَ لبلت :صٍّجت ًفسٖ هي ف٠ى ٍ َّ غبئت فجلغِ فمجل لن ٌٗؼمذ .و کذا لو أخّز القبوو
مع الحضور بحيث ال يعدّ مطابقا لإليجاب.
 لَاػذ اٛحكبم فٖ هؼشفٔ الح٠ل ٍ الحشام ،ج ،3ص:161
ٍ إرا لبل :خلؼتك ػل ٢كزا ف ٠ثذّ هي المجَل إى لن ٗسجك السؤال ،فئى سجك ٍجت أى ٗمغ عقيبه بال فصل.
 .3الذسٍس الششػ٘ٔ فٖ فمِ اٝهبه٘ٔ ،ج ،3ص:191
[ششائػ اٗٝجبة ٍ المجَل] ٍ ٗشتشغ فْ٘وب التؽبثك  ٍ ...أٍل ٢ثبلجؽ٠ى هب لَ لبل ثؼتكوب الؼجذٗي ثألف فمجل أحذّوب ثخوسوبئٔٛ ،ىّ اٗٝجبة لهن
ٗمغ للمبثل ،إلّب ػلً ٢صف الؼجذ لعّ٘ٔ لٞشبػٔ .و ال يقدح تخلّل آنّ أو تنفّس أو سعا .
 هسبلك اٛفْبم إل ٢تٌم٘ح ششائغ اٝس٠م ،ج ،6ص:9
لوّب كبًت الْجٔ هي الؼمَد ال٠صهٔ ػل ٢تمذٗش اجتوبع ششائػ اللضٍم اػتجش فْ٘ب هب ٗؼتجش فٖ الؼمَد ال٠صهٔ هي اٗٝجبة ٍ المجَل المَلّ٘٘ي الؼهشثّ٘٘ي ٍ
فوريّة القبو لإليجاب بحيث يعدّ جوابا له ٍ ،غ٘ش رلك هوّب ٗؼتجش فٖ الؼمَد.
 هسبلك اٛفْبم إل ٢تٌم٘ح ششائغ اٝس٠م ،ج ،9ص:384
لذ تمشّس أىّ الخلغ ٗشجِ ػمَد الوؼبٍظبت أٍ َّ هي جولتْبٟ ،شتوبلْب ػل ٢افتذاء الجعغ ثؼَض هخصَصٗ َّ ٍ ،متعٖ لفظب دالّب ػله ٢إسادتْهب
ثزل هب تجؼلِ ػَظب ٍ ،لفظب هٌِ ٗذلّ ػل ٢إثبًتْب ثزلك ،فكبى رلك كبٗٝجبة ٍ المجَل فٖ الؼمَد ال٠صهٔ ٍ لَ هي ؼشف ٍاحذ ،فئى رلهك ٟصم ههي
ؼشفِ إل ٢أى تشجغ فٖ الجزل .ف ٠ثذّ هي ٍلَػْب هتؼبلج٘ي ثح٘ث ٗذلّ ػل ٢أى أحذّوب جَاة لٚخش ٍ التضام ثِ .فئى تمهذّم التوبسهْب فمبلهت :ؼلّمٌهٖ
ثألف هث ،٠اػتجش كَى جَاثِ لْب ػل ٢الفَس ثح٘ث ٗ ٟتخلّلْوب صهبى ؼَٗل ٍ  ٟك٠م أجٌجٖ َٗجت سفغ استجبغ أحذّوب ثبٙخش ٍ .إى تمذّم لفظِ فمبل:
خبلؼتك ػل ٢ألف هث ،٠اػتجش التضاهْب لٜلف ٍ لجَلْب لْب ػم٘ت ك٠هِ كزلك ٍ .هت ٢حصل التشاخٖ ثٌْ٘وب ؼَٗ ٠ػل ٢الَجِ الزٕ ثٌّّ٘هبُ لهن ٗسهتحكّ
ػَظبٍ ٍ ،لغ الؽ٠ق سجؼّ٘ب ،ثوؼٌ ٢كًَِ صح٘حب خبل٘ب ػي الؼَض.
 .4جبهغ الومبصذ فٖ شش المَاػذ ،ج ،4ص:59
ٍ ٗشتشغ ٍلَع المجَل ػل ٢الفَس ػبدٓ هي غ٘ش أى ٗتخلل ثٌْ٘وب ك٠م أجٌجٖ.
 .5التٌم٘ح الشائغ لوختصش الششائغ ،ج ،2ص:24
ٗشتشغ فْ٘وب التؽبثك صهبًب ٍ هؼٌ :٢أهب اٍٛل فبى ٗ ٟتأخش المجَل ثح٘ث ٗ ٟؼذ جَاثبٗ ٟ ٍ ،عش تخلل آى ٍ تٌفس أٍ سؼبل.
 .6المَاػذ ٍ الفَائذ ،ج ،1ص:234
لبػذٓ  :73الوَا ٟٓهؼتجشٓ فٖ الؼمذ ٍ ًحَُ َّ ٍ .هأخَر هي اػتجبس اٟتصبل ث٘ي اٟستثٌبء ٍ الوستثٌ ٢هٌِ ٍ .لبل ثؼط الؼبهٔ ٗ ٟعش لَل الضٍج
ثؼذ اٗٝجبة :الحوذ للِّ ٍ الص ٓ٠ػل ٢سسَل اللِّ ،لجلت ًكبحْب.
ٍ هٌِ :الفَسٗٔ فٖ استتبثٔ الوشتذ فتؼتجش فٖ الحبل ٍ .ل٘ل إل ٢ث٠ثٔ أٗبم ٍ .هٌِ :السكَت فٖ أثٌبء اٛراى إى كبى كث٘شا أثؽلِ ٍ ،كهزا الكه٠م ػٌهذ
ؼَل الفصل ٍ .هٌِ :السكَت الؽَٗل فٖ أثٌبء المشاءٓ ،أٍ لشاءٓ غ٘شّب خ٠لْب ٍ .كزا التشْذ ٍ .هٌِ :تحشٗن الوأهَه٘ي فهٖ الجوؼهٔ لجهل الشكهَع ،فلهَ
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هَاالت دس فمذ ٍ ًحَ آى ،ایي است وِ دس هیاى فشف ٍ فمالء الصم است تیي استثٌاء ٍ هستثٌی هٌِ اتصال
تشلشاس تاضذ؛ هثالً صیذ دس صَستی استثٌاء اص «لَم» است وِ دس والم ٍاحذ گفتِ ضذُ تاضذ «جائٌی المَم اال
صیذاً» ٍ اال اگش وسی تگَیذ «جائٌی المَم» ٍ دٍ سٍص تقذ تگَیذ «إال صیذاً» فشف ایي سا هخلّ هیداًذ .یا اگش
وسی الشاس وشد «لضیذٍ فلیّ عشرة آالف» دس صَستی وِ تالفاصلِ تگَیذ «إال خوس مائة» استثٌاء صحیح
است ،اها اگش تقذ اص دٍ سٍص گفت فشف آى سا هخلّ داًستِ ٍ تِ فٌَاى ًمض حشف لثلی حساب هیوٌٌذ؛ ًِ
ایيوِ هجوَؿ والم ٍاحذ تاضذ.
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ٍ الحوذهلل سب القالویي
همشس :فثذاهلل اهیشخاًی

تؼوذٍا أٍ ًسَا حت ٢سكغ ف ٠جوؼٔ ٍ .اػتجش ثؼط الؼبهٔ تحشٗوْن هؼِ لجل الفبتحٔ ٍ .هٌِ :الوَا ٟٓفٖ التؼشٗف ثح٘ث ٌٗ ٟس ٢أًِ تكهشاس ٍ ،الوهَآٟ
فٖ سٌٔ التؼشٗف ،فلَ سجغ فٖ أثٌبء الوذٓ استؤًف ،ل٘تَال ٢اًٝجبش ٍ ،ل٘ل ٗجٌٖ.
 .1ثِ گًَِإ خبصّ هسألِٕ استثٌبء ٍ هستثٌٖ هٌِ تفس٘ش شذُ كِ خ٠ف ظبّش است.
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