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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 1392-93
جلسِی پٌجاُ ٍ یىن؛ دٍشٌثِ 93/10/29
دلیل چهارم تر ضمان غاصة نسثت ته منافع غیر مستوفاة

دلیل چْاسم دس ٍالغ دٍ دلیل است؛ یىی سٍایت «ال یحلّ ألحدٍ أن یتصرف فی مال أخیه إال بإذنه» ٍ
دیگشی سٍایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» ،اهّا چَى ایي دٍ دلیل لشیة الوخشد ّستٌذ ٍ لثالً ًیض آى دٍ
سا تشسسی وشدین ،دس ایيجا ّش دٍ سٍایت سا تا ّن تشسسی هیوٌین.
دس ٍجِ استذالل تِ ایي دٍ سٍایت گفتِاًذ :هشاد اص «ال یحل» ٍ «حرمة» ،اػن اص ػذم حلّیت ٍ حشهت
تىلیفی ٍ ٍظؼی است ،لزا تا توسه تِ ایي دٍ سٍایت هیتَاى ظواى غاصة ًسثت تِ هٌافغ فائتِی غیش
مستوفاة سا حاتت وشد.
اها لثالً تیاى وشدین سٍایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» تیش اص حىن تىلیفی سا إفادُ ًویوٌذ،
ّنچٌیي سٍایت «ال یحل ألحد أن یتصرف فی مال اخیه إال بإذنه» ظَْس تیٌّی دس حىن تىلیفی داسد ٍ تیاى
هی وٌذ تصشّف دس هال دیگشی تذٍى ارى اٍ حالل ًیست .تٌاتشایي ظواى غاصة ًسثت تِ هٌافغ غیش مستوفاة
سا ًویتَاى اص ایي دٍ سٍایت احثات وشد.
دلیل پنجم :تمسک ته روایت «الضرر و ال ضرار»

دلیل دیگشی وِ تشای احثات ظواى هٌافغ غیش مستوفاة دس غصة الاهِ شذُ ،توسه تِ سٍایت «ال رر
ال ررا » است ،تِ ایي تیاى وِ:
حذاللّ تٌاتش ًظش هختاس وِ «الرر » هیتَاًذ ػذم الحىن سا تشداسد ،چَى دس ها ًحي فیِ ػذم حىن تِ
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ظواى غاصة ًسثت تِ هٌافغ غیش مستوفاة ،ظشس تش هاله است ٍ شاسع ّن تِ ّیچ ؼشیمی جلَی ایي ظشس
سا هٌسذّ ًىشدُ ،پس هیتَاى گفت ظشس هستٌذ تِ شاسع است ،لزا تا «ال رر

ال ررا » ػذم حىن تِ

ظواى غاصة سا تشهیداسین ٍ دس ًتیجِ ًمیط لْشی آى وِ حىن تِ ظواى غاصة است حاتت هیشَد.
دس ایيجا هشىل هخثتیت ّن پیش ًویآیذ؛ صیشا هخثتیت هشتَغ تِ اصَل ػولیِ است دس حالی وِ «ال
ظشس» لاػذُی فمْی است وِ تا جشیاى آى ،لَاصم ػملی آى ّن احثات هیشَد.
مناقشه در تمسک ته روایت «ال ضرر»

اوالً :لثالً گزشت وِ «ال ظشس» فمػ ظشسّایی وِ ًاشی اص ششع تاشذ سا تشهیداسد اهّا اگش ظشسی هستٌذ
تِ ششع ًثاشذ تلىِ ًاشی اص حَادث ؼثیؼی ٍ  ...تاشذ تا «الظشس» ًویتَاى ایيگًَِ ظشسّا سا دفغ وشد ٍ .دس
ها ًحي فیِ چَى شاسع دس هشتثِی لثل حىن تِ حشهت غصة وشدُ است ،پس ساُ ظشس سا هٌسذّ وشدُ ٍ دس
ًتیجِ ظشسِ ًاشی اص فَتِ هٌافغ هستٌذ تِ شاسع ًیست تلىِ ًاشی اص ػصیاى هىلف است.
تلِ ،اگش دس جایی فشد تا هجَّص ششػی هشتىة غصة شذُ تاشذ هخل ایيوِ اظؽشاس تِ غصة داشتِ تاشذ
وِ شاسع تا « فع ما ارطر ا الیه» جَاص اهخال آى سا تیاى وشدُ است ،دس ایي هَاسد چَى ػذم حىنِ تِ ظواىِ
غاصة ،ظشسی است وِ هستٌذ تِ شاسع است ،لزا «ال ظشس» جاسی است ٍ هیتَاى تا استٌاد تِ آى ،حىن تِ
ظواى غاصة وشد.
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ثانیاً :تش فشض «ال ظشس» جاسی تاشذ ،اهّا أخص اص هذػاست ٍ ًویتَاًذ لاػذُی هٌسَب تِ هشَْس سا
هؽلماً حاتت وٌذ؛ چشاوِ هشَْس ٍ تلىِ ادػای اجواع شذُ وِ هؽلك هٌافغ ػیي ـ چِ مستوفاة ٍ چِ غیش
مستوفاة ،چِ ظشس صادق تاشذ ٍ چِ ًثاشذ ـ هَسد ظواى غاصة است ،دس حالی وِ دس تؼط هٌافؼی وِ
فَت شذُ اصالً ظشس صادق ًیست .هخالً صیذ هاشیي هخصَصی تشای صهستاى داسد وِ دس غیش آى فصل اص آى
تِ ّیچ ٍجِ استفادُ ًویوٌذ ،حال اگش وسی هاشیي اٍ سا دس اتتذای تاتستاى غصة وٌذ ٍ تذٍى ایيوِ
استفادُ وٌذ تؼذ اص یه هاُ ٍ تذٍى ّیچ ًمصاًی تِ اٍ تشگشداًذ ،دس ایي صَست ّشچٌذ هٌافغ هاشیي دس ایي
هذت فَت شذُ است اهّا ظشس صادق ًیست.
دلیل ششم :تمسک ته سیرهی عقالء

ایي ػوذُ دلیل تشخی تش احثات ظواى است .دس تمشیة استذالل تِ سیشُ چٌیي گفتِاًذ :سیشُی ػمالئیِی
 .1البتٍ اگر در ایهگًوٍ مًارد اصالً عىًان غصب صادق باشد.
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غیش هشدٍػِ تش ایي لائن است وِ اگش وسی هال دیگشی سا تا لْش ٍ ػذٍاى تحت استیالء خَد گشفت ،تایذ آى
هال سا تا توام خصَصیات ٍ شؤًٍش تِ هاله تشگشداًذ ٍ ،اص جولِ شؤٍى ٍ خصَصیات هال ،هؽلك هٌافغ
آى است؛ چِ مستوفاة ٍ چِ غیش مستوفاة ٍ ،اص آىجا وِ هٌافغ فائتِ لاتلیت سدّ ًذاسد ،پس تایذ ػَض آى سا
تِ هاله تشگشداًذ.
تررسی سیرهی عقالء

ػشض هیوٌین ایيوِ غاصة تایذ هال هغصَب سا تا توام شؤٍى ٍ خصَصیاتش تِ هاله تشگشداًذ ،اص
ٍاظحات تیي ػمالء است ٍ تلىِ التعای هالىیت ّویي است ،اهّا تحج دس ایي است وِ اگش تؼط شؤٍى
هال فَت شذ آیا سیشُی ػمالء لائن تش سد شؤؤى فائتِ است یا ًِ؟
هیگَیین :دس هَسد تؼط شؤٍى فائتِ هاًٌذ سالهت ،أجضاء ػیي ،هٌافغ مستوفاة ٍ  ...سیشُی ػمالء لائن
تش سدّ آى تِ هخل یا لیوت است ،اهّا دس تؼط شؤٍى فائتِ هاًٌذ هخالی وِ دس هَسد هاشیي تیاى وشدین ،احشاص
ًویوٌین سیشُی ػمالء 2لائن تش سدّ آى تاشذ ٍ یا ال الل ٍجَد چٌیي سیشُای هشىَن است .پس ایي دلیل
ّن اخص اص هذػاست.
دلیل هفتم :اثثات ضمان از تاب تفریط و مناقشه در آن

آخشیي دلیلی وِ دس تحج ظواى همثَض تِ ػمذ فاسذ روش وشدُ ٍ تش آى اػتواد وشدین ،توسه تِ ادلِی
ظواى اهیي دس صَست تفشیػ تَد .تِ ایي تیاى وِ اگش اهیي (هخل هستؼیش ،هستَدَع ٍ  )...تش خالف ٍظیفِی
خَد ػول وٌذ ٍ هال سا دس غیش آىچِ هاله اجاصُ دادُ تَد استفادُ وٌذ یا ٍدیؼِ سا دس غیش هىاًی وِ
هستَدِع تَصیِ وشدُ تَد ًگِ داسد ٍ  ...دس ایي صَست تفشیػ وشدُ است ٍ ؼثك سٍایات هتؼذدی وِ
روشوشدین ،حىن تِ ظواى اهیي هیوٌین ،پس ؼثك فْن ػشفی ٍ تِ ؼشیك اٍلی لاتط تِ ػمذ فاسذ وِ ششػاً
اجاصُی اخز ػیي سا ًذاسد ٍ یا اگش گشفت اجاصُی ًگِ داشتي آى سا ًذاسد ،دس صَست تلف ظاهي است.
هوىي است وسی اص ایي تیاى دس ها ًحي فیِ استفادُ وٌذ ٍ تگَیذ :اص آىجا وِ غاصة ارى ًذاشتِ وِ
هٌافغ هال سا تفَیت وٌذ ،پس دس صَست تفَیت هٌافغ[ ،تفشیػ وشدُ ٍ تِ ؼشیك اٍلی] ظاهي است.
اهّا ایي دلیل ّن ًاتوام است؛ صیشا آىچِ اص سٍایات ظواى اهیي دس صَست تفشیػ استفادُ هیشَد ،ظواى
ًسثت تِ اصل ػیي است ٍ ظواى هٌافغ حتّی هٌافغ مستوفاة سا ًویتَاًین اص ایي دلیل استفادُ وٌین ،تٌاتشایي
 .2وٍ سیرٌی عملی ي وٍ سیرٌی ارتکازی بر ردّ چىیه مىافعی يجًد ودارد.
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دس ها ًحي فیِ ّن ًویتَاى تِ ایي دلیل توسه وشد.
دلیل هشتم :تمسک ته اجماع و مناقشه در آن

آخشیي دلیلی وِ تشای احثات ظواى غاصة ًسثت تِ هٌافغ غیش مستوفاة الاهِ وشدُاًذ ،توسّه تِ اجواع
است .تِ ایي تیاى وِ :اجواع لؽؼی واشف اص لَل هؼصَم تش ظواى هٌافغ فائتِی غیش مستوفاة ٍجَد داسد.
ػشض هیوٌین :اگش دس ها ًحي فیِ اجواع تؼثّذی واشف اص لَل هؼصَم ٍجَد داشتِ تاشذ ،آى سا
هیپزیشین ٍلی دس ها ًحي فیِ ایي احتوال ٍجَد داسد وِ اجواع ،هذسوی تاشذ ٍ فمْاء تا تَجِ تِ ادلِی
هَجَد فتَا دادُ تاشٌذ .پس اجواع هحتول الوذسن است ٍ ًویتَاى تِ آى توسه وشد .هعافاً تِ ایيوِ
هشحَم شیخ هیفشهایذ ظاّش صحیحِی اتی ٍالد آى است وِ فمػ هٌافغ مستوفاة ػیي هغصَتِ دس ظواى
غاصة است .سسیذگی تِ ایي والم هشحَم شیخ هتَلف تش تشسسی هفاد صحیحِی اتی ٍالد است.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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