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 اهلل الرحن الرحیمبسم 

 ب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرینهلل رالحمد 

 

 بر جلسات گذشته:مروری 

 بحث ما درباره ی نقوض مرحوم کاشف الغطاء و پاسخ هایی که شیخ ارائه فرموده اند بود. کاشف

هست، فقط افاده ی اباحه می معاطاتی که قصد ملک در آن  بگوییم ما اگرالغطاء فرموده بودند که 

مقاسمة و مقاصة به  کند، باید مواردی مثل خمس و زکاة و شفعه و نفقه و ارث و ربا و وصیت و حق

و بگوییم خمس به مباح تعلق گرفته است، زکات به محمول بکنیم بر اباحه ، این ها را اصطالح ایشان

مباح تعلق گرفته است، با اباحه استطاعت درست می شود، پرداخت دین از مالی که فقط تصرف در 

ه اوال ما یک پاسخ کلی و آن برای من مباح است، جائز است. جناب شیخ در پاسخ بیان فرمودند ک

کبروی داریم. عرض کردیم که این پاسخ کبروی را دو جور می شود گفت.  محقق خوئی پاسخ 

یری دارند که یک خوبش را اختیار کردند که توضیح خوبی هم بود. ولی در عبارتشان در مصباح، تعب

ین تحلیل هم تحلیل بدی شود برای عبارت شیخ داشت و خواسته اند بگویند که ا یم تحلیل دیگر هم

نیست ولی ظاهر عبارت شیخ همین تحلیل اولی است که ما هم عرض کردیم. مراجعه بفرمایید به 

 همین عبارت مصباح، تعبیرشان این است:

 و دفعه بمخالفته للسیرة للرجوع إلیها...
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 بعد تحلیل می کنند:

 باه المراد...ال یخفی علیک ما فی عبارة المصنف من الغلق و االضطراب و اشت

 که بعد شروع می کنند توضیح دادن با همان تحلیلی که عرض کردیم. بعد می رسند به این عبارت:

 و یمکن أن یکون غرض المصنف من تلک العبارة...

این تحلیل ایشان چه در تحلیلی که دیروز داشتیم و چه در تحلیلی که امروز می خواهیم اشاره کنیم، 

ز عبارت استادشان محقق اصفهانی است. البته خود آقای خوئی تحلیل اول را تقریبا هر دو تایشان ا

استبعادی ندارد. چه  ،تعلق اختیار می کنند که خوب هم هست. اجمال تحلیل اول این شد که این عدمِ

فتوی بدهند که هم  اشکالی دارد که اگر مشهور قائل هستند که معاطاة مفید اباحه است، خب باید

 !؟است خمس ندارد. چه اشکالی دارد که به عدم تعلق خمس فتوی بدهند برای من مباحکه چیزی 

ملک است و این ملکیت در معاطاة به وجود نمی آید خب  ،خمس اگر مشهور قائل هستند که موضوعِ

اگر کسی بگوید که این اما دیگر خمسی هم در آن نیست. این عدم تعلق، استبعاد محض است. و 

مشهور می   – است که به شیئی که از معاطاة به دست می آیدخالف سیره است و سیره ی قطعی این 

گوید اگر این طوری  یعلق خمس در سیره مسلم است. شیخ مت .خمس تعلق می گیرد  – گویند که

ملکیت را درست می کند. آن موقع  ی باشد و این منشاء  استبعاد شده باشد، خب این خودش مساله

ملکیت را بیاید کاشف الغطاء ورید نه این که د ملک را به دست بیایمی خواه است که شما با این سیره

بخواهد درست کند. چون کأن کاشف الغطاء این طوری خواسته است فرض کند که از طریق استبعاد 

اثبات می کنیم که معاطاة مفید ملک است. شیخ می گوید شما با استبعاد نمی توانید این ما با استبعاد 
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کنید. بله! حرف نداریم! شما دارید اصرار می کنید که اثبات  را را اثبات کنید. شما باید با سیره این

بسیار خب! اگر  .مترتب می شود معاطاةاین احکام ملک بر  ی مسلمی بین فقهاء وجود دارد کهسیره 

این را سیره درست می کند. این رجوع إلی السیرة است  می آورد. یتمترتب می شود پس معاطاة ملک

 اول عبارت شیخ است. البته این را هم محقق اصفهانی دارند.نه رجوع به استبعاد. این تحلیل 

 

 از اشکال کبروی شیخ:دوم محقق خوئی تقریر 

 یک توضیح دیگر هم محقق اصفهانی دارند و آن این که بگوییم این عبارت شیخ که می گوید:

 مخالفته للسیرة...لفهو استبعاد محض و دفعه 

رتب خمس مت ،چه اشکالی دارد که بر این نوع اباحه !معنایش این می شود که آقای کاشف الغطاء

شود؟! یعنی بگوییم اصال خمس تعلق بگیرد! چه عیبی دارد؟! شما می گویید که این مخالف سیره 

است. استبعاد می کنید از این که بر اباحه خمس مترتب شود. شیخ می گوید این اباحه، یک اباحه ی 

حتی تصرفات   –. چون این اباحه، اباحه ای است که شما می توانید همه ی تصرفاتتخاصی اس

! فرض بر این است که اباحه ای در معاطاة به وجود می آید جام بدهیددر آن ان را  – متوقف بر ملک

که به شما اجازه ی هر گونه تصرف حتی تصرف متوقف بر ملک را می دهد. اگر از معاطاة اباحه ای 

نتیجه شد که این اباحه هر گونه تصرفی را درست می کند حتی تصرفات متوقف بر ملک، خب چه 

اشکالی دارد که خمس در این نوع اباحه مطرح شود؟! ما نمی خواهیم بر مطلق اباحه، خمس را 
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مترتب کنیم. اگر بر مطلق اباحه مترتب می کردیم دچار اشکال می شدیم. اما اگر من یک اباحه ای 

تری داشتم که مشهور در این فضا حرف می زنند و می گویند ما از معاطاة یک اباحه ای داریم که مش

با أخذ و إعطاء این مال به دستش افتاده است می تواند آن را بفروشد، می تواند آن را وقف کند، می 

تواند آن را ببخشد، اگر این اباحه این قدر قوی است که تصرفات متوقف بر ملک را هم شامل می 

گویید موضوع  می شماکه در این نوع اباحه مطرح شود؟! این  هم شود چه اشکالی دارد که خمس

 ! است استبعادصرفا  ،خمس،ملک است نه اباحه

 

 دو تحلیل:بر اساس متن مرحوم شیخ عبارتی توضیح 

اگر این طوری معنا کردیم و گفتیم که باید خمس به این نوع اباحه تعلق بگیرد به خاطر خصوصیتی 

 که در این نوع اباحه وجود دارد. 

 و دفعه بمخالفته للسیرة...

ع خمس، ملک عبارت شیخ این طوری می شود که آقایان اصرار دارند که موضو این آن موقع معنای

در تحلیل  .دفع کند تعلق راد یعنی درگبر می به تعلق  "دفعه"است نه حتی این نوع اباحه؛ و ضمیر 

در تحلیل دوم این طوری می شود که بگوییم خمس به این به عدم تعلق می خورد.  "دفعه"اول ضمیر 

اباحه این قدر وسیع نوع از اباحه تعلق بگیرد و استبعاد محض را هم کنار بگذاریم. اگر این نوع از 

متوقف بر ملک را هم درست کند می تواند خمس را هم درست کند. دیگر  است که می تواند تصرفِ



 خارج فقه حضرت استاد فرحانیدروس 

 

 37جلسه:  9/21/99 تاریخ:

 موضوع خاص: بررسی نقوض کاشف الغطاء   عام: ادله ی صحت معاطاةموضوع 

 

5 
 

با این استدالل که بگوید مخالف سیره استبعاد نکنید! اگر کسی این تعلق خمس به این نوع اباحه را 

که ملک شماست تعلق ، کدام سیره؟ سیره ی مسلمه ای که می گوید خمس به چیزی دفع کند است

می گیرد. اگر سیره ی این طوری وجود دارد، ما می گوییم بسیار خب! ما با این سیره، تعلق را بر می 

. خالصه محقق اصفهانی می خواهد بگوید اثبات ملکیت می کنیم در معاطاةداریم ولی با خود سیره 

ا به معنای اول تحلیل می کنیم که دو جور می شود عبارت شیخ را تحلیل کرد. یک بار عبارت شیخ ر

عدم تعلق می زنیم و یک بار عبارت شیخ را این طوری تحلیل می کنیم که  به را "دفعه"و ضمیر 

اصل تعلق خمس به اباحه ی خاصی که در معاطاة وجود دارد اشکالی ندارد و اگر کسی به خاطر 

گوییم بسیار خب! اگر  سیره ای که می گوید خمس در ملک است به این تحلیل اشکال کند ما می

سیره می خواهد این کار را بکند در واقع سیره اثبات ملکیت می کند نه این که اثبات استبعاد کند و 

 این استبعاد باشد که ملکیت را اثبات می کند.

اختیار کرده اند که ظاهر عبارت شیخ این را محقق خوئی هم این جا هر دو عبارت را بیان کرده اند و 

فرمایش آقای خوئی درست است. چون ظاهر عبارت شیخ این ما همین تحلیل اول است. به نظر 

استبعاد محض  ،تعلق یعنی این عدمِ "هو استبعاد محض"به عدم تعلق باید بخورد.  "هو"است که 

. البته این دو تحلیل از تر استسازگار با روند اشکال کاشف الغطاءدفع این عدم تعلق، است. و لذا 

لحاظ محتوی مشکلی ندارند اما آن که ظاهر عبارت شیخ است به نظر می رسد که همین تحلیل اول 

است. کاشف الغطاء می خواهد با استبعاد ثابت کند که خمس به مأخوذ به معاطاة تعلق نمی گیرد. 

و بگوید که چون خمس تعلق نمی گیرد و از آن  تعلق را درست کند عدمِ ،ی می خواهد با استبعادیعن
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طرف مسلم است که ما در مأخوذ بالمعاطاة خمس می دهیم پس با این استبعاد ثابت می کنیم که 

. به نظر هم می رسد که فی نفسه این دو احتمال در عبارت شیخ اشکالی معاطاة مفید ملک است

 ند اما ظاهر عبارت شیخ همان طور که محقق خوئی فرموده اند همان احتمال اول است.ندار

 

 سرّ محدود کردن اشکال صغروی شیخ در دو مورد:بیان 

اما در مورد جواب دوم شیخ دو نکته ای عرض بکنم. عرض کردم که بعضی ها خواسته اند بگویند که 

 کرده است. شیخ گفته است: چرا شیخ اشکال نقضی اش را به یکی دو مورد اول محدود

 و تحقق الغنی ال یتوقفان علی الملک... مع أن تعلق االستطاعة

گفته اند چرا شیخ به این دو مورد محدود کرده است؟ خب حاال باید ببینیم که در این محموالتی که بر 

اباحه بار شده اند بدون این که بخواهیم یکی یکی و ریز وارد شویم، آیا اگر بخواهیم نقض کنیم، آیا 

اشف الغطاء را نقض کنیم؟ یا انصافا آن چه  که کاشف الغطاء بیان می توانیم در اکثر این ها ادعای ک

فرموده است در اکثر این ها درست است و اکثر این ها محمول بر ملک است؟ لذا جناب شیخ هم 

غنی  ستطاعت و مثل تحققوقتی خواسته است که نقض کند نقض های مسلم را ذکر کرده است. مثل ا

ولی در بقیه واقعا جای بحث  ندبر ملک نیست ست. این ها مسلما متوقفا ةاز استحقاق زکا که مانع

 وجود دارد. 
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 به تالش بعضی از بزرگان برای فرار از اشکاالت صغروی کاشف الغطاء:اشاره 

 

خیلی از فقهاء وقتی این جا رسیده اند دیگر نتوانسته اند خدشه ی  لذا بزرگانی مثل محقق خوئی و

 صغروی بکنند. 

لیل کند، به همین دلیل وقتی محقق نائینی خواسته است مواردی که کاشف الغطاء بیان کرده است را تح

ذیل مساله ی وصیت دیده است که حرف کاشف الغطاء درست است. چون وصیت فقط در ملک 

درست است. شما در شیئی که فقط مجاز به تصرف در آن هستید که نمی توانید وصیت کنید! نائینی 

دیده است که اشکال وصیت وارد است لذا خواسته است این وصیت را طوری معنا کند که مشکل 

 یاید. متأسفانه تفسیر نائینی غلط از آب درآمده است. پیش ن

یا محقق اصفهانی در حاشیه ی مکاسب، در مساله ی خمس، دیده است که خمس واقعا در ملک 

جاری است یا در مساله ی ربا دیده است که واقعا نمی شود قائل شد که اگر من یک من از این  گندم 

ا اباحه کردید، نمی شود بگویم که چون این جا تفاضل وجود را بر شما اباحه کردم و شما هم دو من ر

دارد و این ها هم مثل هم هستند پس ربا محقق شده است! در اباحه که نمی شود قائل به ربا شد! 

که مساله ی ربای معاوضی  – دیده اند که در ربا و خمس حق با کاشف الغطاء است. شما در تملیک

نه در اباحه! شما باید در وصیت، قائل می شوید به حرمت معامله از باب حرمت ربا  – پیش می آید

 وصیت در ملک داشته باشید! 



 خارج فقه حضرت استاد فرحانیدروس 

 

 37جلسه:  9/21/99 تاریخ:

 موضوع خاص: بررسی نقوض کاشف الغطاء   عام: ادله ی صحت معاطاةموضوع 

 

8 
 

طریق از  چیزیاین آقا  این طوری تحلیل کرده است که ، وصیت رامحقق نائینی ذیل مساله ی وصایا

معامله کرده  آنمثال با  – ده استتصرفی کر از وصیت ه دستش آمده است و در آن چیز قبلاباحه ب

و بعد از تصرف وصیت کرده است؛ بعد خود نائینی اشکال کرده است که خب این چه اشکالی  – است

نقض  ،مملک است. وقتی تصرف مملک باشد که دیگر وصیت ،دارد؟! اگر تصرف کند که تصرف

اول فرض  !این نبوددیگری نیست! داد بقیه ی شاگردان نائینی درآمده است که حرف کاشف الغطاء 

محقق نشده است و تلف هم رخ  ،مملک این بود که این تصرفِ –در بیان شیخ  –الم کاشف الغطاء ک

مملک انجام شود دیگر در وصیت اشکالی نیست چون ملک محقق شده است  نداده است. اگر تصرفِ

 و وصیت در ملک است. 

مشکل دارد این طوری تحلیل کرده می خواهم عرض کنم که نائینی چون دیده است که اصل مساله 

 است. 

رده یا محقق اصفهانی دیده است که در مساله ی ربا هم مشکل وجود دارد. لذا این طوری تحلیل ک

چیزی به دست آورد و با آن معامله کرد و بعد آن را در معامله ی ربوی است که اگر کسی از معاطاة 

گفته اند که فرض کاشف الغطاء این نیست! اگر تصرف محقق خوئی و خیلی از شاگردان  .استفاده کرد

مملکی وجود داشته باشد و این ملک بشود، دیگر تمام فروعی که بر آن مترتب می شود از باب 

ملکیت است حاال چه تصرف را مملک بدانیم و چه خود معاطاة را از زمان آن تصرف مملک بدانیم. 

است که یک چیزی از معاطاة دست شما را گرفته است  نقض کاشف الغطاء به این ها نیست بلکه وقتی
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اباحه ی تصرف  یمملک وجود نداشته باشد. در این فضا و فقط اباحه وجود دارد و تلف و تصرفِ

 اگر تفاضلی در آن ایجاد شود، آیا می شود فتوی به حرمت ربا بدهید؟!

 

 بودن پاسخ کبروی شیخ در مواجهه با نقوض کاشف الغطاء:محکّم 

قطعا مال ملک است. یعنی  شفعه لذا انصاف مساله این است که کار خود شیخ درست است. حق

منی که ز ملک خارج شده باشد. اگر ا تواند اخذ به شفعه کند که متاع از ملک شریکش یشریکی م

اباحه ی  خص ثالثیشخارج نشده باشد کماکان در ملک من است ولی برای  شریک شما هستم

تصرف قائل هستم. تا در ملک من باقی است شما نمی توانید أخذت بالشفعة بگویید. بله! اگر 

طاتی واگذارش کردم و تصرف مملکی انجام شد و از ملکیت من خارج شد شما می توانید أخذت معا

بالشفعة بگویید. لذا آقایان دچار مشکل هستند. می خواهم عرض کنم که حتی مثل آقای خوئی که 

 خیلی تالش کرده است، اما اکثر این موارد باقی می ماند. اکثر نقوض کاشف الغطاء صغرویا به مشهور

 –یعنی که این آقا فقیر نیست و لذا نمی تواند زکاة بگیرد  –وارد است.  بله! استطاعت و تحقق غنی 

د اگر قوتش را برایش اباحه متوقف بر این نیست که مالک باشد. شخص اگر مالک قوتش هم نباش

ت، ند باز هم غنی است. لذا به تعبیر خوب آقای خوئی اگر کسی فرزند شخص پولداری اسکرد

یکی دو سه خودش مالک نیست اما چون پدرش نفقه اش را می دهد غنی است. درست است که ما 

 جا می توانیم اشکال صغروی کنیم ولی عمده ی اشکال کاشف الغطاء وارد است. 
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 :و ردّ آن ئی در مساله ی ربای معاوضیتحلیل محقق خوان یب

آقای خوئی به جهت ورود اشکال صغروی در خیلی از موارد، خواسته اند یک تحلیلی برای ربا ارائه 

 عرض کنیم که بحث تمام شود. تحلیل آقای خوئی این است که ما نمی خواهیم بدهند. آن را هم

ربا در اباحه حرمت دارد. خیر! هیچ حرمتی ندارد. شما دو من از حنطة را اباحه کنید و او هم  بگوییم

یک من  از حنطة را اباحه کند. این که حرمتی ندارد. آن حرمتی که در ربای معاوضی هست، شرطش 

ت چون این حرماین حرمت این جا وجود ندارد. بعد آقای خوئی می فرماید ملکیت است. قطعا 

یک دلیل دیگری دارد. این حرف البته حرف خوبی است و قابل  ،این جاوجود ندارد لذا بطالن 

ه گانه را نتوانسته ین است؟ آقای خوئی خیلی از این موارد یازداقعا مساله همبررسی است که آیا و

ز آن اشکالی که به حل کند و قبول کرده است اما ربا را یک طوری خواسته است حل کند. بعد ا

تحلیل محقق اصفهانی می گیرد و می گوید این تحلیل شما خالف ظاهر عبارت کاشف الغطاء است 

 د. نخودشان خواسته اند این مساله را حل کن

ایشان خواسته بگوید که ریشه ی مساله ی ربا به این بر می گردد که در معاطاة فرض بحث ما در 

یاتِ بیع بالصیغة را دارد إال این که لفظ در آن نیست. بطالن این مورد ی خصوصعقدی است که همه 

یعنی وقتی من می خواهم درباره ی صحت معاطاة بحث کنم  ؛مت ربااز این باب است نه از باب حر

است که تمام خصوصیاتی که در بیع بالصیغة باید وجود داشته باشد لحاظ شود إال این که ضم این فر

این است که اگر این بیع بالصیغة می بود از فقط صیغه وجود نداشته باشد. و چون این جا فرض ما 

 باطل است.  باب ربای معاوضی، معامله باطل می بود، به این دلیل
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خب این حرف خوبی است اما انصافا آیا این حرمت ربا می شود؟! اشکال کاشف الغطاء سر حرمت 

 درست می کنید؟ این اول کالم است.این ربا در فضای اباحه بود. شما این را با حرمت دارید 

این بگویند که مگر  بر بیع است خواسته اند یا مثال در باب شفعه بعضی ها قبول دارند که شفعه متفرع

بگوید بیع عرفی برای تحقق شفعه کافی است. چون معاطاة بیع عرفی است. یا  کسی در دلیل شفعهکه 

 بگوید که شفعه بر مطلق معاوضات عرفی درست است. 

 

 بندی مطالب:جمع 

ع مال بیببینید این ها در واقع فرار از اشکال است. اشکال صغروی کاشف الغطاء وارد است. شفعه 

ه نداریم! خمس مال ملک مال ملک است. کاری به حیث بطالن معاملربا حرمت و وصیت و است 

ذکر کرد که متفرع بر ملک نیستند ولی راه حل دی از این موارد را می شود است. بله! یک چند مور

که به نظر ما ظاهر عبارت شیخ است و محقق خوئی  اصلی شیخ است. حاال یا با تقریرهمان جواب 

یا با تقریر محقق اصفهانی که ایشان یک احتمال دومی هم داده بودند. شما باید اصل مشکل را حل 

و سیره ی قطعیه ی ما این است که کنید و بگویید چون مسلما خیلی از این ها متفرع بر ملک است 

این ها خودشان ثابت می کند حرف ما در سیره درست ، دوجود دار قطعادر مأخوذ بر معاطاة این ها 

و روشنی را رها کنیم است. سیره قائم بر این است که معاطاة مفید ملک است. خب راه به این خوبی 

و بگوییم استبعاد دارد؟! این حرف بسیار خوبی است و از ادله ی قطعی صحت استدالل ما به سیره 
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برای فهم رسی می کنیم که مقداری نقض دیگر را هم بربرای اثبات ملکیت معاطاة است. یکی دو تا 

 .، تا مساله تمام شوددارند ارزش علمی دقیق تر معاطاة

 

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.


