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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9394-95
جلسِی ّفتاد ٍ پٌجن؛ سِضٌثِ 9395/9/39
 .9ريایت مىصًر الصیقل:

وَ [مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَن] بِإِسِنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَامِرٍ عَننْ ََبَنا ِ بِننِ
عُثْمَا َ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيِقَلِ قَالَ :سَأَلْتُ ََبَا عَبِدِ اللَّهِ

عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعِمَلُ بِنهِ قَنالَ فَقَنالَ :إِذَا مَنا َ

عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَلَ الرِّبِحُ وَ ََنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِ ْ مَا َ لَا مَالَ لَلَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبِحُ لِلْلُلَا ِ
وَ ََنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
سٌذ ضیخ

1

دس تْزیة تِ ػلی تي الحسي تي فضال ًاتوام است .هٌصَس الصیمل ّن تَثیك ًذاسد،

تٌاتشایي سٌذ سٍایت ًاتوام است.
هٌصَر الصیقل هیگَید اس اهام صادق

سؤال کزدم دربارُی هال یتیین کیِ بیا کى کیار هیشیَد

حضزت فزهَدًد :اگز در ًشد تَ هالی ّست ٍ هال یتین را ضواًت هیکٌی ،ربح بزای تَست ٍ تَ ضیاهي
هال ّستی ٍ ،اگز هالی ًداری ٍ با هال یتین کار کزدی ،ربح بزای غالم است ٍ تَ ضاهي هال ّستی

لسوت اٍّل ایي سٍایت کِ هیگَیذ «اگش ػاهل ،هال داضتِ تاضذ ٍ هال یتین سا ضواًت کٌذ ،توام سَد
تشای اٍست» ،دس حمیمت تشگطت تِ صحیحِی هٌصَس تي حاصم داسد کِ اهام صادق
الؼاتذیي

فشهَدًذ :اهام صیي

اص اهَال ایتاهی کِ دس حجشضاى تَدًذ لشض هیکشدًذ ٍ .عثیؼی است اگش هستمشض تا هالی کِ

لشض کشدُ کاس کٌذ ،ستح تشای خَدش است ٍ ضاهي تلف هال هیتاضذ؛ چَى لشض یؼٌی «تولیک
تالضواى» .الثتِ سٍایت هغلة دیگشی ّن تیاى هیکٌذ کِ استمشاض اص هال یتین دس صَستی تشای ٍلیّ جایض
ٍ . 1سبئل الش٘عٔ ،ج ،9کتبة الضکبٓ ،ثبة ،2ح ،7ص ٍ 89تْزٗت االحکبم ،ج ،4ص.29
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است کِ هلیّ تاضذ ٍ اال جایض ًیست.
ایي سٍایت ًیض دستاسُی تجاست غیش ٍلیّ یا غیش هأرٍى اص جاًة ٍلیّ چیضی ًویفشهایذ ،تلکِ هؼلَم است
ػاهل ،یا ٍلیّ تَدُ یا هأرٍى اص جاًة ٍلیّ؛ صیشا فمظ ٍلیّ یا هأرٍى اص اٍ هیتَاًذ دس اهَال یتین تِ ػٌَاى
لشض تصشّف کٌذ .تٌاتشایي سٍایت ًویخَاّذ تیاى کٌذ ّش کسی ٍلَ غاصثاًِ اص اهَال ایتام لشض کشد،
حکوص چیٌي است ،تلکِ دس صَست تصشّف غیش ٍلیّ یا غیش هأرٍى اص جاًة ٍلیّ ،اصالً لشض هحمك
ًویضَد ،تلکِ غصة است ٍ لزا هؼاهلِ تاعل تَدُ ٍ ػاهل ًویتَاًذ ّیچگًَِ تصشفی کٌذ .تٌاتشایي تا ّواى
تیاًی کِ لثالً گفتین هؼلَم هیضَد ایي سٍایت ًیض حکوی تؼثذی دس هَسد هال یتین است ٍ ًویتَاى آى سا تِ
سایش هَاسد سشایت داد.
 .9صحیحهی بکیر:

مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ الْحُسَيِنِ بِإِسِنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُنَيِرٍ عَنْ ََبِي جَعِفَنرٍ

قَنالَ :لَنيََِ عَلَنم مَنالِ

الْيَتِيمِ زَمَاةٌ إِلَّا ََ ْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِ ِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ السَّمَاةُ وَ الرِّبِحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَم التَّاجِرِ ضَمَا ُ الْمَالِ.
سٌذ هشحَم صذٍق

1

دس آخش هي ال یحضشُ الفمیِ تِ صساسُ توام است 2.تٌاتشایي سٍایت صحیحِ

هیتاضذ.
سرارُ ٍ بکیز اس اهام باقز

ًقل هیکٌٌد کِ حضزت فزهَدًد :در هال یتین سکات ًیست هگز ایيکیِ

با کى تجارت شَد اگز با هال یتین تجارت شَد سکات در کى ّست ٍ ربح هال یتین است ٍ ضواًت هیال
ّن بز تاجز است

ایي سٍایت ّن هٌصشف تِ ٍلیّ است؛ صیشا تیاى کشدین ٍلیّ یا هأرٍى اص جاًة اٍ هیتَاًذ تا هال یتین
تجاست کٌذ .هشحَم صذٍق

ًیض ّویي هغلة سا اص سٍایت فْویذُ است ٍ هیفشهایذ« :وَ قَدِ رُوِيَتِ رُخْصَةٌ

فِي ََ ْ يُجِعَلَ الرِّبِحُ بَيِنَهُمَا»؛ سٍایت ضذُ کِ سخصت است دس ایيکِ ستح تیي ّش دٍ لشاس دادُ ضَد» ٍ هؼلَم
است آىجایی ستح تیي ّش دٍ است کِ ػاهل ،یا ٍلیّ تاضذ یا هأرٍى اص جاًة ٍلیّ ٍ ضاهل غیش ٍلیّ
ًویضَد.

ّ .1وبى ،ح ٍ 8هي ال ٗحضشُ الفقِ٘ ،ج ،2ص.16
 .2هي ال ٗحضشُ الفقِ٘ ،ج ،4ص:425
ٍ هب کبى فِ٘ عي صساسٓ ثي أع٘ي فقذ سٍٗتِ عي أثٖ -سضٖ اللِّ عٌِ -عي عجذ اللِّ اثي جعفش الحو٘شّٕ ،عي هحوّذ ثي ع٘سى ثي عج٘ذ؛ ٍ الحسني
ثي ظشٗف؛ ٍ علّٖ ثي إسوبع٘ل ثي ع٘سى کلّْن عي حوّبد ثي ع٘سى ،عي حشٗض ثي عجذ اللِّ ،عي صساسٓ ثي أع٘ي.
2

 .01صحیحهی حلبی:

مُحَمَّدُ بِنُ يَعِقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بِنِ إِبِرَاهِيمَ عَنْ ََبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحِيَم عَنْ ََحِمَدَ بِنِ مُحَمَّد ٍ جَمِيعنا
عَنِ ابِنِ ََبِي عُمَيِرٍ عَنْ حَمَّادِ بِنِ عُثْمَا َ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ ََبِي عَبِدِ اللَّهِ

فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيِنهِ زَمَناةٌ؟

فَقَالَ :إِذَا مَا َ مَوِضُوعا فَلَيََِ عَلَيِهِ زَمَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبِحُ لِلْيَتِيمِ.
هشحَم کلیٌی

1

ایي سٍایت سا تا دٍ ضاخِ اص اتي اتی ػویش ًمل هیکٌذ .شاخه اول اص عشیك ػلی تي

اتشاّین ػي اتیِ کِ پذس ایطاى ـ یؼٌی اتشاّین تي ّاضن ـ دس حکن ثمِ است پس ایي ضاخِ توام است .شاخه
دیگر اص عشیك هحوذ تي یحیی اص احوذ تي هحوذ کِ ایي ضاخِ ّن توام است .جویؼاً اص اتي اتی ػویش ًمل
کشدُاًذ کِ جاللتص هؼلَم است .حواد تي ػثواى ّن اص اصحاب اجواع است .حلثی ّن ثمِ است .تٌاتشایي
سٍایت اص لحظ سٌذ صحیحِ هیتاضذ.
حلبی هیگَید اس اهام صادق

سؤال کزدم کیا در هال یتین سکات ّست؟ حضزت فزهَدًد اگز هال

کٌار گذاشتِ شَد (ٍ با کى تجارت ًشَد) سکاتی بز عْدُی اٍ ًیست ،پس اگز با کى عول کزدی ،ضاهي
هال ّستی ٍ ربح ّن بزای یتین است

اص ایي سٍایت ّن هؼلَم هیضَد کِ جٌاب حلثی ،یا ٍلیّ تَدُ است یا هأرٍى اص لثل ٍلیّ؛ صیشا اگش حلثی
اجٌثی اص یتین تَد ٍ هال یتین ستغی تِ اٍ ًذاضت ،هؼٌا ًذاضت صکات سا اٍ تپشداصد ،پس هؼلَم هیضَد چیضی
است کِ تایذ اٍ تپشداصد؛ یؼٌی یا ٍلیّ است یا هأرٍى اص جاًة اٍ.
وتیجهگیری وهایی از ريایات اتّجار به مال یتیم

اص جویغ سٍایاتی کِ خَاًذین هؼلَم هیضَد سٍایت صحیحی ٍجَد ًذاسد کِ تِ ًحَ اعالق ضاهل اتّجاس
غیش ٍلیّ تا هال یتین ضَد ،2چِ سسذ تِ ایيکِ تِ ًحَ خاظ داللت تش آى داضتِ تاضذ .تلکِ ایي سٍایات یا
صشیحاً دس هَسد تجاست ٍلیّ است ٍ یا هٌصشف تِ تجاست ٍلیّ هیتاضذ .ضاّذ تش ایي هغلة ،سٍایت
دیگشی است کِ دس ایيجا ٍجَد داسد ٍ ایي هغلة سا تاییذ هیکٌذ ٍ ،آى صححیِی اسواػیل تي سؼذ
االضؼشی است:

ّ .1وبى ،ثبة ،1ح ،1ص ٍ 83الکبفٖ ،ج ،3ص.545
 .2تٌْب اطالق سٍاٗت سع٘ذ السّوّبى سا پزٗشفت٘ن کِ سٌذاً ضع٘ف ثَد.
3

ـ صحیحهی اسماعیل به سعد االشعری:

وَ [مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَن] بِإِسِنَادِهِ عَنْ ََحِمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عِيسَم عَنْ إِسِمَاعِيلَ بِنِ سَعِد ٍ الْأَشْعَرِيِّ عَننْ
ََبِي الْحَسَنِ الرِّضَا

قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ لِلْوَصِيِ ََ ْ يُعَيِّنَهُ ََوِ يَتَّجِرَ فِيهِ قَالَ :إِ ْ فَعَلَ فَهُنوَ

ضَامِنٌ.
دربارُی هال یتین سؤال کزدم ،کیا ٍصی هیتَاًید

اسواعیل بي سعد االشعزی هیگَید اس اهام رضا

با کى بیع عیٌِ 1یا تجارت کٌد؟ حضزت فزهَدًد :اگز ایي کار را کٌد ضاهي است

ظاّش ایي سٍایت آى است کِ ٍصیٍّ ،صیّ هغلك تَدُ کِ لاػذتاً هیتَاًستِ دس هال یتین ًظش کٌذ ٍ عثك
هصلحت یتین ػول کٌذ ،لزا عثك لاػذُی اٍلی اگش هال تلف ضَد تایذ اص هال یتین حساب ضَد ،دس حالی کِ
حضشت هیفشهایٌذ ػاهل ضاهي است ،پس هؼلَم هیضَد ایي سٍایت ٍ اهثال آى ،دس هَسد تجاست ٍلیّ یا
هأرٍى اص جاًة ٍلیّ است ٍ حکوی تؼثذی دس تاب یتین است کِ تیاى هیکٌذ ٍلیّ ،ضاهي تَدُ ٍ ستح تشای
یتین است .یؼٌی ضاسع همذس حشصاً لحفظ هال یتین ،هحذٍدیتّایی سا اػوال فشهَدُ استّ .نچٌیي اص ایي
صحیحِ هؼلَم هیضَد سٍایت اتی الشتیغ کِ تیاى هیکشد ػاهل ضاهي ًیستً ،مصی دس آى ٍجَد داسد،
هضافاً تِ ایيکِ سٌذش ّن ًاتوام تَد.
ػالٍُ آىکِ فشضاً تگَیین اعالق ایي سٍایات ضاهل اتجاس غیش ٍلیّ ّن هیضَد ،اهّا ّواىعَسی کِ
ػذُای گفتِاًذ ،حکن ایي سٍایات تِ ایيکِ ستح تشای یتین است ،هغلك تَدُ ٍ هٌَط تِ اجاصُی ٍلیّ ًیست،
دس ًتیجِ خالف لَاػذ اٍلیِ هیتاضذ ٍ ػلی الماػذُ تایذ هلتضم تِ تغالى هؼاهلِ ضَین ،اال ایيکِ چَى ضاسع
همذس چٌیي فشهَدُ است ،الهحالِ هیگَیین حکوی تؼثذی دس تاب یتین است.
دس آخش ایي ًکتِ سا ّن تزکش دّین اص آىجا کِ سٍایتی کِ حکن ٍضیؼِ سا دس تجاست تِ هال یتین
تالخصَظ تیاى کٌذ ًذاضتین ،الهحالِ عثك لاػذُ ٍضیؼِی دس تجاست تِ هال یتین تَسظ ٍلیّ یا هأرٍى اص
ٍلیّ ،هشتَط تِ خَد یتین است.

 .1ث٘ع عٌِ٘ ٗعٌٖ اٗيکِ هج٘ع سا ًقذاً ثب ق٘وت کوتشٕ ثخشد ٍ ًسً٘ٔ ثِ ق٘وت ث٘شتشٕ ثفشٍشذ.
 کتبة الع٘ي ؛ ج ،2ص:255
ٍ العٌَِ٘ٔ :السلف.
 الصحبح ،ج ، 6ص:2172
ٍ العٌَُِ٘ٔ ثبلکسش :السَلَفُ ٍ .اعِتَبىَ الشجل ،إرا اشتشى الشىءَ ثٌس٘ئٍٔ.
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احتمال دیگری در يجه تأیید ريایات إتّجار به مال یتیم ي مىاقشه در آن

هشحَم ضیخ

9

دس ًْایت احتوال دیگشی دس ٍجِ تأییذ سٍایات إتجاس تِ هال یتین تشای صحّت تیغ

فضَلی تؼذ اص اجاصُی هالک ،رکش هیکٌٌذ ٍ آى ایيکِ تگَیین حکن تِ هضیّ ػمذ دس ایي سٍایات ،اجاصُی
الْیِ است کِ هلحك تِ هؼاهلِی فضَلی ضذُ است؛ یؼٌی ّشچٌذ ظاّش ایي سٍایات اعالق داسد کِ ستح ػلی
االعالق هال یتین است چِ ٍلیّ اهضاء کٌذ ٍ چِ ًکٌذ ،اهّا احتوال داسد حکن تِ صحّت تِ ایي خاعش تاضذ
کِ ٍلیّ االٍلیاء ٍ ضاسع همذس چٌیي هؼاهلِای سا اهضاء کشدُ است ،لزا هیتَاى اص ایي سٍایات ـ ٍلَ
فیالجولِ ـ دس تاب فضَلی استفادُ کشد.
جَاب ایي سخي سٍضي است ٍ آى ایيکِ اجاصُی خذاًٍذ هتؼال ،هاًٌذ اجاصُی هالک یا کسی کِ دس
حکن هالک است ًیست ،تلکِ تِ ایي هؼٌاست کِ خذاًٍذ هتؼال دس ایيجا حکوی داسد کِ حتی اگش کسی
غاصثاًِ هال یتین سا فشٍخت ،هؼاهلِ تاعل ًثَدُ ٍ ستح تشای یتین است؛ یؼٌی حکوی الْی دس هَسد خاظ
هیتاضذ کِ ػثاست اخشای ّواى تؼثذ است .تِ تؼثیش دیگش اجاصُای کِ دس تحث فضَلی دًثال آى ّستین ،اص
ایي تاب است کِ هؼاهلِ ضشٍعی داسد ٍ تا آى ضشٍط کاهل ًطَد ،ػمذ هحمك ًویضَد ،اص جولِ إرى هي لِ
االرى است کِ ٍلتی حاصل ضذ ،ضشٍط هؼاهلِ تکویل ضذُ ٍ هحمك هیضَد ،اهّا حکن خذاًٍذ هتؼال تِ
صحّت ػمذ ،اص ایي تاب ًیست کِ تخَاّذ ضشٍط ػمذ سا تکویل کٌذ ،تلکِ تِ ایي هؼٌاست کِ آى ضشایظ
هلغی است ٍ تحمك هؼاهلِ اص تاب حکن خذاًٍذ هتؼال تِ صحت است.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی

 .1کتبة الوکبست ،ج ،3ص:365
ٍ سثوب احتول دخَلْب فٖ الوسألٔ هي ح٘ث إىّ الحکن ثبلوضّٖ إجبصٓ إلْ٘ٔ الحقٔ للوعبهلٔ ،فتأهّل.
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