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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9394-95
جلسِی ّفذّن؛ شٌثِ 9394/8/96
نقد و بررسی کالم محقق نائینی
ػشض هیکٌین [دس آىچِ کِ هحمك ًائیٌی

دس تحلیل إًشاء ٍ إخثاس فشهَدًذ ٍ ًیض دس دٍ اهشی کِ

هتشتة تش کالم خَد کشدًذ ،هَاسدی تشای ًظش ٍجَد داسد .اهّا دس هَسد إخثاس هیگَیین]:
اوالً :ایيکِ هحمك ًائیٌی

سِ هشتثِ تشای إخثاس تیاى کشدًذ ٍ هشحلِی سَم یؼٌی «هغاتمت کالم تا

ٍالغ» سا جضء هشاحل إخثاس رکش فشهَدًذ ،ایي کالم توام ًیست ،تلکِ إخثاس تا تحمك هشتثِی اٍلی ٍ ثانیة
هتحمك هیشَد ٍ هشحلِی سَم اصالً اص هشاحل إخثاس ًیست؛ صیشا ّواىعَس کِ دس ادتیات ٍ هٌغك آهذُ
است ،خثش یؼٌی «لولٌ یحتمل الصذق و الکزب»؛ خثش لَلی است کِ صالحیت اتّصاف تِ صذق ٍ کزب سا
داشتِ تاشذ؛ دس حالی کِ هحمك ًائیٌی

لاتلیت اتصاف تِ صذق ٍ کزب سا جضء هشاحل خثش گشفتِاًذ؛

گشچِ دس کلوات ایشاى تِ ًَػی ًفی ایي هؼٌا ًیض هَجَد است.
تِ ّش حال ًفس حکایت اص هحکیٌػٌِ ،کافی دس تحمك حمیمت خثش است ٍ هغاتمت ٍ ػذم هغاتمت آى
تا ٍالغ ،اص اٍصافی است کِ ػاسض تش خثش هیشَد (الخبش تاسةً یطابك الوالع فهو صادقٌ و تاسةً ال یطابك
الوالع فهو کاربٌ).
ثانیاً :ایيکِ فشهَدًذ هغاتمت خثش تا هحکیٌػٌِ ،خاسج اص اختیاس هتکلّن است ،ػشض هیکٌین ایي تؼثیش
ّن هٌاسة ًیست ٍ هغاتمت خثش تا هحکیٌػٌِ خاسج اص اختیاس هتکلّن ًیست تلکِ هتکلّن هیتَاًذ تِ گًَِای
تکلّن کٌذ کِ لَل صادس اص اٍ هغاتك ٍالغ تاشذ .پس ّن اصل خثش دس اختیاس هتکلّن است ٍ ّن اًَاع آىٍ ،
إال تکلیف تِ ساست گفتي ٍ پشّیض اص دسٍؽ ،تکلیف تِ ها الیغاق تَد .تلِ ،ایيکِ خاسج ٍ ٍالغ چگًَِ
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است ،ایي دس اختیاس هتکلّن توا َّ هتکلّن ًیست تلکِ ٍالغ ،ػلل خَد سا داسد ٍ هتکلّن ًویتَاًذ آى سا هٌملة
کٌذ.
اهّا دستاسُی آىچِ کِ دس هَسد إًشاء فشهَدًذ ػشض هیکٌین:
ثالثاً :ایيکِ ایشاى دس إًشاء ًیض سِ هشتثِ رکش کشدًذ ٍ تحمك هٌُشاء دس ػالن اػتثاس سا اص هشاحل إًشاء
داًستٌذ ،ایي کالم ًیض ًاتوام است؛ صیشا حمیمت إًشاء تا دٍ هشتثِی اٍلی ٍ ثانیة هحمك هیشَد ٍ هشتثِی
سَم ستغی تِ حمیمت إًشاء ًذاسد .تِ تؼثیش دیگش ،إًشاء یؼٌی «ایجاد المعنی باللفظ» پس هشتثِی سَم کِ
هَجَذِ إًشاء سا شاسع یا ػمالء تپزیشًذ ،خاسج اص حمیمت إًشاء است؛ هثالً اگش کسی اػتثاس سیاست تشای صیذ
تش لَهی کٌذ ٍ آى سا إًشاء کٌذ ،دس ایي صَست إًشاء صادق است ّشچٌذ ػمالء یا شاسع ،ایي إًشاء سا
اهضاء ًکٌٌذ.
تٌاتشایي لَام إًشاء تِ هشتثِی اٍلی ٍ ثانیة است ٍ هشتثِی سَم ّشچٌذ هَجة تمسیوی تشای إًشاء
است ،اهّا هشتثِای اص آى ًویتاشذ .هثالً دس إًشاء تیغ خوش ،هٌشأ دس ًضد تایغ ٍ تلکِ دس ًضد ػمالء هحمك
هیشَد ٍ آثاس ّن تش آى هتشتة هیشَد ،اال ایيکِ شاسع همذس چٌیي اًشائی سا سدع کشدُ است.
رابعاً :دس هَسد دٍ اهشی کِ هحمك ًائیٌی
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هتفشع تش هغالة خَد کشدًذ ،ػشض هیکٌین:

ایي کِ ایشاى دس اهش اٍّل فشهَدًذ تْتش است لضٍم لصذ سا جضء ششٍط ػمذ تذاًین ًِ ششٍط هتؼالذیي،
ػشض هیکٌین ّواىعَس کِ خَد ایشاى ّن دس الوکاسة ٍ الثیغ تَجِ کشدُاًذ ،هاًؼی ًذاسد ایي ششط سا
جضء ششٍط هتؼالذیي تذاًین؛ چشاکِ لصذ ،لائن تِ هتؼالذیي است ،کوا ایيکِ هیتَاى آى سا اص ششٍط ػمذ
ّن داًست.
اهّا اهش دٍهی کِ هحمك ًائیٌی
اًصاسی

رکش کشدًذ کِ «تشثیِ اهش صَسی تِ کزب دس إخثاس دس کالم شیخ

صحیح ًیست؛ چشاکِ دس اهش صَسی هشتثِی دٍم هٌتفی است یؼٌی دس تؼث ًحَ الوغلَب

استؼوال ًشذُ ،اهّا کزب دس اخثاس هشتَط تِ فمذاى هشتثِی ثالثة یؼٌی ػذم هغاتمت تا ٍالغ است ٍ ،تشثیِ
چیضی کِ هشتَط تِ هشتثِی ثانیة است تِ چیضی کِ هشتَط تِ هشتثِی ثالثة است صحیح ًیست» ،خذهت
ایشاى ػشض هیکٌین:
اٍاهش صَسی دٍ لسن است؛ یک هَلغ هتکلّن فمظ لفظ سا دس هؼٌا استؼوال کشدُ اهّا لصذ جذّی ًسثت تِ
 .1بارها گفته ایم روش عقالء ،غیر از روش عقل است ،یکی از مواردش بیع خمر است که عقالء از روی بی عقلیی ،بییع خمیر را امءیاء
میکنند امّا شارع مقدس که کارش مطابق عقل است ،آن را امءاء نمیکند «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
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هؼٌا ًذاسد ـ کِ تِ آى ّاصل دس استؼوال لفظ هیگَیٌذ ـ فشهایش هشحَم ًائیٌی دس ایي لسن صحیح است؛
چشاکِ ٍلتی لصذ جذّی هؼٌا ًثاشذ ،اصالً إًشاء صادق ًیست .لسن دیگش اٍاهش صَسی ،اٍاهشی است کِ دس
آى ػالٍُ تش لصذ لفظ ،لصذ جذی هؼٌا ّن ٍجَد داسد ،اهّا ایي لصذ جذی تِ تؼث ًحَ الوغلَب تؼلّك
ًگشفتِ تلکِ تِ اهتحاى ،استْضاء ،تؼجیض ٍ اهثال آى تؼلّك گشفتِ است .پس هتلفظ ،لفظ سا دس هؼٌا استؼوال
کشدُ ٍ هؼٌا سا ّن جذاً اسادُ کشدُ ،هٌتْا ایي لصذ جذّی تِ استْضاء ـ هاًٌذ کشیوِی رُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ
الْکَشِیمُ
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کِ دستاسُی اتَجْل است ـ ٍ یا تؼجیض ـ هثل ایيکِ هَالیی تِ ػثذ خَد اهش هیکٌذ کِ سٌگ

ػظیوی سا تا دست تلٌذ کٌذ ،کِ لصذ جذی هَال تؼجیض است ـ ٍ اهثال آى تؼلّك گشفتِ است.
تٌاتشایي دس اٍاهش ،هٌُشأ گاّی تؼث ًحَ الوغلَب است حمیمتاً ،هثل ایيکِ هَالیی تشٌِ است ٍ لصذ
ًَشیذى آب داسد ٍ تِ ػثذ خَد اهش هیکٌذ کِ لیَاى آتی تشای اٍ تیاٍسد ،کِ دس ایي هَاسد اهش ّن دس تؼث
استؼوال شذُ ٍ ّن لصذ جذّی تؼث ًحَ الوغلَب تَدُ است.
گاّی ّن هَال اهش سا دس هؼٌای خَد استؼوال کشدُ ٍ لصذ جذّی ّن داسد ،اهّا ایي لصذ جذّی تِ استْضاء،
تؼجیض ،اهتحاى ٍ  ...تؼلّك گشفتِ است .پس دس ایيجا ّن إًشاء صادق است اهّا إًشائی است کِ تِ داػی
جذی تشای تؼث ًحَ الوغلَب استؼوال ًشذُ است.
اص آىچِ گفتین هؼلَم هیشَد کِ اٍاهش صَسی تِ هؼٌای دٍم داسای هشتثِی ثانیة هیتاشٌذ ،یؼٌی تش آىّا
صذق إًشاء هیشَد ،هٌتْا إًشائی است کِ داػی جذّی آى توسخش ٍ اهثال آى است؛ ًِ تؼث ًحَ الوغلَب.
ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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