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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی9392-93
جلسِی ّفتاد ٍ ضطن؛ دٍضٌثِ 9393/9/25
احتماالت در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر

جٌاب ضیخ

اتتذا احتواالت چْارگاًِای 9را در هؼٌای ریل رٍایت یؼٌی «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَزِّمُ

الْكَلَامُ» تا غضّ ًظر از صذر رٍایت هغرح هیکٌٌذ.
احتمال اول :همصَد از کالم ،لفظ دالّ تر تحلیل ٍ تحرین است ٍ همصَد از تحلیل ٍ تحرین ،تحلیل ٍ
تحرین ٍضؼی است یا حذالل تحلیل ٍ تحرین ٍضؼی را ًیس ضاهل هیضَد .پس هؼٌای رٍایت ایي است کِ
 .1كتبة الوكبست (ط  -الحذٗثٔ) ،ج ،3ص:11
ٍ ًقَل :إىّ ّذُ الفقزٓ هغ قطغ الٌظز ػي صذر الزٍاٗٔ تحتول ٍجَّبً:
األوّل :أى ٗزاد هي «الكالم» فٖ الوقبه٘ي اللفظ الذالّ ػلى التحل٘ل ٍ التحزٗن ،ثوؼٌى أىّ تحزٗن شٖءٍ ٍ تحل٘لِ ال ٗكَى إلّب ثبلٌطق ثْوب ،فالال
ٗتحقّق ثبلقصذ الوجزّد ػي الكالم ٍ ،ال ثبلقصذ الوذلَل ػلِ٘ ثبألفؼبل دٍى األقَال.
الثاني :أى ٗزاد ث «الكالم» اللفظ هغ هضوًَِ ،كوب فٖ قَلكّ« :ذا الكالم صح٘ح» أٍ «فبسذ» ،ال هجزّد اللفظ أػٌٖ الصَت ٍ ٗكَى الوالزاد:
أىّ الوطلت الَاحذ ٗختلف حكوِ الشزػٖ حِلّب ٍ حزهٔ ثبختالف الوضبه٘ي الوؤدّآ ثبلكالم ،هثلًب :الوقصَد الَاحذ َّ ٍ ،التسل٘ظ ػلى الجضغ هالذّٓ
هؼٌّ٘ٔ ٗتأتّى ثقَلْب« :هلّكتك ثضؼٖ» أٍ «سلّطتك ػلِ٘» أٍ «آجزتك ًفسٖ» أٍ «أحللتْب لك» ٍ ،ثقَلْب« :هتّؼتك ًفسٖ ثكذا» ،فوب ػذا األخ٘ز
هَجت لتحزٗوِ ٍ ،األخ٘ز هحلّل ٍ ،ثْذا الوؼٌى ٍرد قَلِ ػلِ٘ السالم« :إًّوب ٗحزّم الكالم» فٖ ػذّٓ هي رٍاٗبت الوشارػٔ.
هٌْب :هب فٖ التْذٗت ػي اثي هحجَة ،ػي خبلذ ثي جزٗز ،ػي أثٖ الزث٘غ الشبهٖ ،ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم :أًِّ سُئل ػي الزجالل ٗالشرع
أرض رجلٍ آخز ف٘شتزط ػلِ٘ ثلثبً للجذر ٍ ،ثلثبً للجقز ،فقبل« :ال ٌٗجغٖ لِ أى ٗسوّٖ ثذراً ٍ ال ثقالزاً ٍ ،لكالي ٗقالَل لصالبحت األرض :أسرع فالٖ
أرضك ٍ لك هٌْب كذا ٍ كذاً :صف ،أٍ ثلث ،أٍ هب كبى هي شزط ٍ ،ال ٗسوّٖ ثذراً ٍ ال ثقزاً؛ فئًّوب ٗحزّم الكالم».
الثالث :أى ٗزاد ث «الكالم» فٖ الفقزت٘ي الكالم الَاحذٗ ٍ ،كَى تحل٘لِ ٍ تحزٗوِ ثبػتجبر ٍجَدُ ٍ ػذهالِ ،ف٘كالَى ٍجالَدُ هحلّلًالب ٍ ػذهالِ
هحزّهبً ،أٍ ثبلؼكس ،أٍ ثبػتجبر هحلِِّ ٍ غ٘ز هحلِِّ ،فُ٘حِلّ فٖ هحلِِّ ٍ ُٗحزِّم فٖ غ٘زُ؛ ٍ ٗحتول ّذا الَجِ الزٍاٗبت الَاردٓ فٖ الوشارػٔ.
الزابع :أى ٗزاد هي الكالم الوحلِّل خصَص الوقبٍلٔ ٍ الوَاػذٓ ٍ ،هي الكالم الوحزِّم إٗجبة الج٘غ ٍ إٗقبػِ.
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تحرین ٍ تحلیل جس تا ًغك تِ کالم حاصل ًویضَد؛ یؼٌی چیسی ًویتَاًذ حالل ضَد؛ هگر آىکِ کالهی
تاضذ ٍ چیسی ًویتَاًذ حرام ضَد؛ هگر آىکِ کالهی تاضذ ٍ .ایي احتراز است از تحمك تحرین ٍ تحلیل تا
لصذ هجرد از کالم یا تا لصذی کِ دالّ تر آى فؼل تاضذ؛ ًِ کالم.
تحلیل ٍ تحرین تا لفظ را ًیس هیتَاى دٍ گًَِ در هثالی هاًٌذ تیغ هؼٌا کرد :یکی ایيکِ اگر عثیؼت لفظ
تاضذ ـ ٍ فؼل یا لصذ تٌْا ًثاضذ ـ تحلیل هٌاسة آى هحمك هیضَد ٍ اگر لفظ ًثاضذ تحرین است؛ یؼٌی تا
هحمك ًطذى تیغّ ،واى تحریوی کِ از ساتك تَدُ تالی هیهاًذ ٍ در ًتیجِ ثوي هال هطتری است ٍ ترای
تایغ حرام هیتاضذ ٍ هثوي هال تایغ است ٍ ترای هطتری حرام هیتاضذ.
هؼٌای دیگر ایيکِ اگر لفظ تاضذ هحلّل ثوي ترای تایغ ٍ هحلّل هثوي ترای هطتری است ٍ ّواى لفظ،
هحرّم ثوي است ترای هطتری چَى تِ تایغ هٌتمل ضذُ ٍ هحرّم هثیغ است ترای تایغ چَى تِ هطتری هٌتمل
ضذُ است ،کِ الثتِ هؼٌای دٍم تٌاتر احتوال اٍل اظْر است.
عثك احتوال اٍل کِ تحلیل ٍ تحرین جس تا کالم هحمك ًویضَد ،هؼاعات تاعل خَاّذ تَد؛ زیرا در
هؼاعات هتؼاعییي هیخَاٌّذ تحلیل ٍ تحرین را ـ یؼٌی تحلیل ثوي ترای تایغ ٍ هثیغ ترای هطتری ٍ تحرین
هثیغ ترای تایغ ٍ ثوي ترای هطتری ـ تا لصذی کِ دالّ تر آى فؼل است هحمك کٌٌذ ،در حالی کِ ایي رٍایت
هیفرهایذ تحلیل ٍ تحرین جس تا کالم هحمك ًویضَد؛ هگر ایيکِ در هَاردی دلیل خاظ ٍجَد داضتِ تاضذ
کِ هَجة خرٍج آى هَارد از تحت لاػذُ هیضَد.
احتمال دوم :هغلة ٍ همصَد ٍاحذ اگر تا کالم خاصی اداء ضَد هحلّل است ٍ ّواى هغلة اگر تا کالم
دیگری اداء ضَد هحلّل ًیست تلکِ هحرّم است.
تِ ػٌَاى هثال در ًکاح هَلت اگر هرئِ تسلیظ تر تُضغ خَد را تا لفظ «هتّؼتُکَ» اًطاء کٌذ هحلّل است ٍ
اگر تا تؼثیر دیگری هاًٌذ «هلّکتُکَ»« ،سلَّغتُکَ»« ،آجرتُکَ ًفسی»« ،أحللتُک ًفسی» ٍ  ...إًطاء کٌذ هحلّل
ًیست ،تلکِ هحرّم است ٍ هراد از هحرِّم در ایيجا یؼٌی حرهتی کِ تَدُ اداهِ پیذا هیکٌذ ٍ ًویتَاًذ اثر
تحلیل را داضتِ تاضذ .یا عالق اگر تا لفظ «زٍجتی عالك» یا «أًتِ عالك» اداء کٌذ هحمك هیضَد ٍ اگر تِ غیر
آى تاضذ هحمك ًویضَد.
ضیخ

هیفرهایذ :ظاّر ایي است کِ همصَد از «إِنَّمَا يُحَزِّمُ الْكَلَامُ» در دٍ رٍایت هرتَط تِ هسارػِ تِ

ّویي هؼٌا تاضذ؛ یؼٌی اگر هُسارِع همصَدش را تا تؼثیر «ثلثٌ للبذر و ثلثٌ للبقز» أداء کٌذ هحرّم است؛ یؼٌی
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هلکیت ّر کس تِ جای خَد تالی است ٍ ػمذ هحمك ًویضَد ،اها اگر تگَیذ« :اَسرَعُ أرضَکَ بثُلُثین من
حاصِلها» هحلّل است؛ یؼٌی هَجة حلیت ضذُ ٍ ػمذ هٌؼمذ هیضَد.
فرق هؼٌای اٍل تا هؼٌای دٍم در ایي است کِ در هؼٌای اٍل ػٌایت تر ایي است کِ تایذ عثیؼت لفظ
تاضذ تا تحلیل ٍ تحرین اتفاق تیافتذ ٍ فمظ لفظ در تحلیل ٍ تحرین دخالت دارد ٍ غیر لفظ در آى هؤثر
ًیست .اها هؼٌای دٍم تیاى هیکٌذ همصَد ٍاحذ ،تا یک کالهی هحمك هیضَد ٍ هحلّل است ٍ تا کالم دیگر
ٍالغ ًویضَد ٍ هحرّم است.
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احتمال سوم :هراد ایي است کِ کالم ٍاحذ ٍجَدش هحلّل است ٍ ػذهص هحرّم .یا ػکس آى،
ٍجَدش هحرّم است ٍ ػذهص هحلّل.
یا ایيکِ تگَیین :کالم ٍاحذ اگر در جای خَد ٍالغ ضذ هحلّل است ٍ اگر در غیر جای خَد ٍالغ ضذ
هحرّم است .یا ػکس آى ،اگر در جای خَد ٍالغ ضذ هحرّم است ٍ اگر در جای خَد ًثَد هحلّل است.
هثالً در رٍایت خالذ تي ًجیح یا خالذ تي الحجاج کِ کسی تِ دیگری هیگَیذ ایي پارچِ را از فالًی
را کِ فرهَدًذ« :إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَزِّمُ الْكَلَامُ» تر

تخر ٍ تِ هي تذُ ،سَد تِ تَ هیدّن ،اگر کالم اهام

هؼٌای سَم حول کٌین ایيعَر هیضَد :کالم ٍاحذ یؼٌی ایجاب تیغ ،اگر تاضذ هحرّم است ٍ هَجة تغالى
هؼاهلِی آیٌذُ هیضَد ٍ اگر «ایجاب تیغ» ًثاضذ هحلّل است .پس هثل ایجاب تیغ کِ کالم ٍاحذ است ،اگر
هحمك ضَد ـ هْن ًیست تا چِ لفظی تاضذ ـ هحرّم هؼاهلِای است کِ ٍالغ هیضَد؛ یؼٌی اگر کسی کِ ٌَّز
پارچِ را ًخریذُ ،آى پارچِ را تِ ضرس لاعغ ٍ تِ صَرت ایجاب تِ خریذار فرٍخت ،ایي هحرّم است؛
یؼٌی هَجة هیضَد کِ ایي تیغ تاعل تاضذ ٍ .اگر تِ صَرت ایجاب ًثاضذ هحلل است؛ یؼٌی تیؼی کِ
هحمك هیکٌٌذ صحیح است.
هثال دیگر ایي کِ اگر زٍج ،کالم ٍاحذ «أًتِ عالك» را در عْر غیر هَالؼِ تِ ّوسرش تگَیذ هحلّل
 . 1در هؼٌبٕ اٍل ٍ دٍم ثبٗذ دٗذ احتزاس اس چ٘ست تب ػالٍُ ثز تفبٍت اٗي دٍ هؼٌب ،حصز ً٘ش رٍشي گزدد ًسجت ثِ چ٘سالت« .إِنَّمَاا يُحَلِّالُ
الْكَلَامُ وَ يُحَزِّمُ الْكَلَامُ» در هؼٌبٕ اٍل احتزاس اس ٍقَع تحل٘ل ٍ تحزٗن ثِ غ٘ز لفظ هٖثبشذ ٍ ثِ اٗي هؼٌبست ،فقظ لفظ هٖتَاًالذ تحل٘الل كٌالذ ٍ
فقظ لفظ هٖ تَاًذ تحزٗن كٌذ .اٗي ثذٗي هؼٌب ً٘ست كِ لفظ ٍاحذ هحلل ٗب هحزم است ،ثلكِ ثِ اٗي هؼٌبست كِ هَجت حل٘ت فقظ لفظ اسالت ٍ
هَجت حزهت ال ًِ ثِ صَرت استوزار اس قجل ال ً٘ش فقظ لفظ است.
در هؼٌبٕ دٍم احتزاس اس كالم دٗگز است؛ ٗؼٌٖ هطلت ٍ هقصَد ٍاحذ اگز فقظ ٍ فقظ ثب لفظ خبصٖ ادا شَد هحلل است ٍ اگالز ثالب غ٘الز آى ادا
شَد هحزم است( .اه٘زخبًٖ)
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است ٍ هَجة آزادی آى زى هی ضَد کِ تتَاًذ تا دیگری ازدٍاج کٌذ ٍ اگر در عْر هَالؼِ آى را تِ زًی کِ
هذخَلٌ تْاست تگَیذ هحرّم است؛ یؼٌی هَجة ًویضَد تتَاًذ ّوسر تگسیٌذ.
هثال دیگر ایيکِ اگر کسی در حال احرام ػمذ ًکاح تخَاًذ هحرّم است؛ یؼٌی هحرهیت حاصل
ًویضَد ٍ اگر در غیر حال احرام ػمذ ًکاح تخَاًذ هحلّل است.
احتمال چهارم :همصَد از «الکالم» در «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَزِّمُ الْكَلَامُ»« ،الف ٍ الم» ػْذ است؛ یؼٌی
کالم لثل از تیغ اگر صِرف هماٍلِ ٍ هَاػذُ تاضذ هَجة حلیّت است ٍ ،اگر تِ ًحَ ایجاب تیغ تاضذ هحرّم
تَدُ ٍ هَجة تغالى تیغ است.

ٍ الحوذهلل رب الؼالویي
همرر :ػثذاهلل اهیرخاًی
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