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 میبسم اهلل الرحمن الرح                                               

 7جلسه:                                                                 خارج ماهیت شخص حقوقیدرس:         

 80/87/9911تاریخ:                                                  آن و احکام یشخص حقوق تیماه موضوع:       

 دامت برکاته یواعظ استادحضرت 

 

 . نیمحمد و آله الطاهر ناینب یال ل عل یو صل نیرب العالم الحمدل ل 

 خالصه جلسه قبل

و ارتکاز  رهیتمسک به س که لیدل نیبود. اول دیجد یحقوق یها تیشخص تیدرباره ادله اثبات مشروع بحث

 ، گذشت.عقال بود

و امثال اطالقات «  تجارة عن تراض»و   «عیاحل ال ل الب»تمسک به اطالقات ادله عقود، مانند  لیدل نیدوم

. توضیح می باشد، کند یامضا م ار یمعامالت حقوق تیکه مشروع یو مطلق ادله ا نیرهن و اطالقات د

انجام داد،  یعیشد و ب یوارد معامله ا یموسسه ا ای یاگر شرکت امروزهمطلب این بود که بر اساس این دلیل، 

. میکن ینوع معامالت م نیا یشود، و حکم به صحت شرع یمعامله م نیشامل ا «عیاحل ال ل الب»اطالق 

و  طیکرد و ... در تمام موارد اگر تمام شرا یارتتج ایاجاره داد  ایکرد  عیاگر شرکت قرض گرفت با ب نیهمچن

شرکت ها  نیعرفا معامله با ا مییگو یو م میکن یکامل بود، به اطالق ادله عقود و معامالت تمسک م قوماتم

 داند. ینوع معامالت را مشروع م نیداخل در اطالقات است، و شارع ا

هم در  یال ل خراز تیکرد. آ میخواه انیدوم دارند که ب لیبه دل یاشکال«  فقه العقود»در  یال ل حائر تیآ

 لیدل ،یحقوق یها تیشخص حیتصح یبرا«  در اقسام بانک و احکام آن یپژوهش»که مربوط به  یمقاله ا

  انیدوم را که ب لین دلیکنند، همچن ینم یکنند و به اشکاالت آن تعرض یم انیکه مطرح شد را ب یاول

جواب مطرح می کنند. در ادامه بحث خواهیم کرد که آیا جواب ایشان تمام است  آن را باکنند و اشکال  یم

 یا خیر.

 به دلیل دوم یالله حائر تیآ اشکال

ندارند که متعلق خودشان را  ییو .. توانا« تجارة عن تراض»و  «عیاحل اال ل الب»معامالت، مثل  تیمشروع ادله

و تجارت ثابت شده  عیمتعلق ب تیباشند که مشروع یقابل تمسک م یمشروع کنند، و اطالقات ادله زمان

 نیدر ا رایاطالقات وجود ندارد، ز هو تجارت، خالف شرع باشد، امکان تمسک ب عیکه متعلق ب یباشد. اما زمان

 محقق نشده تا اطالقات ادله شامل آن ها بشود. یو تجارت عیصورت ب
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عقد از  یباشد که محتوا یقابل تمسک م« اوفوا بالعقود»اطالق  ینبسته شد، زما یقرارداد ای یاگر عقد مثال

ثابت نشده،   تشانیمشروع ای دندارن تیکه مشروع یاطالقات و عمومات ادله به موضوعاتقبل مشروع باشد. و 

قاعده  نیباشد تا حکم وجوب وفاء بر آن بار شود. و هم یشرعا عقد دیبدهند. پس با تیتوانند مشروع ینم

 است. یو تجارت و قرض و ... جار عیدر ب

 حیدر آن صح «عیاحل ال ل الب»است، تمسک به اطالق  یکه مشروع است و تمام مقومات آن شرع یعیب مثال

بر  عیعنوان ب ،یصورت گرفته باشد. اما اگر معامله ا یعیکه شرعا ب دیآ یم یزمان حلیت کمحباشد. پس  یم

و لذا قبل از تمسک به اطالق  ،تواند معامله را مشروع و نافذ کند ینم «عیاحل ال ل الب»آن صادق نبود، اطالق 

 ثابت شده باشد. عیب تیمشروع دیبا ،«عیاحل ال ل الب»

حق تمسک  م،یمردد باش یبر معامله ا عیمثال در صدق عنوان ب ر؟یخ ایدارد  تیاگر شک شود که مشروع اما

 زیاست و تمسک به اطالقات جا هیتمسک به عام در شبهه مصداق قیمورد از مصاد نیا رایز م،یبه عام ندار

 .ستین

اکرم کل »به عموم  یموارد نیاگر در همچ ر؟یخ ایعالم هست  دیشک شود که ز« اکرم کل عالم»در  مثال

خود عام شده است که اجماعا باطل است.  هیتمسک بشود، در واقع تمسک به عام در شبهه مصداق«  عالم

 دانند که از بحث ما خارج است. یم زیمخصص را جا هیتمسک به عام در شبهه مصداق یالبته عده ا

شک  عیدانست اما در تحقق مشروع مقومات ب یم عیرا ب یاست، اگر شارع معامله ا نیمربوط به بحث ا مثال

است.  حیتمسک به اطالق صح نجایدر ا ر؟یخ ای ردیپذ یرا شارع م عیکه مقومات ب میدانست یو نم میداشت

 یکه م انیب نی، به ا«کلب عیب» ای« مصحف به کافر عیب»زند به  یمورد مثال م نیا یبراآیت ال ل حائری 

دو مورد با کامل بودن  نیبر آن ها صادق است و بر معامله ا عیب فیدو معامله عرفا و شرعا، تعر نیا میدان

شده،  تیهم در آن رعا عیکه همه شروط ببه کافر مصحف  عی.  مثال در بندیگو یم عیشروط الزمه، عرفا ب

 تیکه اهل یدو طرف نیو معامله ب د،یدر آ تیتواند به ملک یتواند مالک باشد، قرآن هم م یکافر م یعنی

است  ه است. که شارع آن را رد نکردهشروط هم محقق شد ریدهد و سا یواقع شدن را دارند، رخ م نیمتعاقد

را  عیب نیشارع ا میدان یداند؟ نم ینم ایداند  یمصحف به کافر را نافذ م عیکه شارع، ب میحاال اگر شک کرد

 که با کافر انجام شود.  یعیحالل است اال ب عیمثال فرموده باشد مطلق ب ر؟یخ ایاستثنا کرده 

 ایکند تا اطالقات ادله شامل آن ها بشود  یبر آن صدق م عیشرعا عنوان ب ،یمعامله ا نیچن گریعبارت د به

 ؟ریخ

 زیجا «عیاحل ال ل الب»صادق باشد، اما تمسک به اطالق  عیگرچه از نظر عرف عنوان ب ،یموارد نیچن در

 شود. یم هیتمسک به عام در شبهه مصداق قیگفته شد که از مصاد رایز ستین

است، و  یکیدر عرف و شرع  عیب فیندارد، و تعر عیاز ب یدیف جدینکته قابل توجه است که شارع تعر نیا

و با  ردیگ یرا از آن م تیکلب، مال عیتفاوت که شارع در مانند ب نیباشد. با ا یم«  مبادلة مال بمال»همان 
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شراب را  عیب ایشود،  یمحسوب نم عیبکلب،  عیب جهیدهد و در نت یمبادله مال به مال رخ نم ت،ینبودن مال

 عیکه بر آن رخ دهد ب یندارد و معامله ا تیالکه شراب م دیداند اما شرع بر خالف عرف بگو یم زیعرف جا

 فیدر تعر یعرف است، مخالف است ول رشیکه مورد پذ عیشارع با مقومات ب ،یشرع عیدر ب نی. بنابر استین

متعلق  یکه شارع برا یموارد نیاست. در چن یشرع و عرف، مصداق نیب فندارند؛ بلکه اختال ینزاع گریکدیبا 

 .ستین زیگذاشته، که عرف آن را لحاظ نکرده است، اگر شک شود  تمسک به عام جا یدیق عیب

)اخراج مصداق از حکم( بلکه  یاخراج حکم یعنی صیخصت رایز ست،ین صیکالم شارع تخص نیشود ا توجه

 عیب فیتعر ند،یگو یکه شرع و عرف م بحث ربامانند  صیاخراج مصداق از موضوع است، مثال تخص نجایدر ا

 ند،یگو یم عیبربوی، معامله  نیو موزون، صادق است و بر ا لیدر موارد اختالف مک« مبادلة مال بمال»

و موزون را، از حکم  لیشامل ابن مورد شود، اما شارع موارد اختالف مک «عیاحل ال ل الب»اطالق  دیبا نیبنابرا

است که اخراج از  یموارد لیبلکه از قب ست،یقسم ن نیکند. اما مثال مورد بحث ما از ا یخارج م عیب تیحل

 رایداند؛ ز ینم عیرا ب یمعامله ا نیداند و اصال چن یمکند، به عنوان مثال شارع کلب را مال ن یموضوع م

امضا نکرده است و  یتیکلب مال یشرع برا نجایهست که در ا« مبادلة مال بمال»عند عرف و شرع  عیشرط ب

 خارج شده است عیاز موضوع ب

 ایکه موال او را از حکم اکرام خارج کرده  میعالم است، اما شک دار دیز میدانیم« اکرم کل عالم»در  مثال

  تیاو را از عموم دیز تیفاسق م،یدان یجهت است که نم نیعالم است اما شک از ا دیکه ز میدان یو م ر؟یخ

 ای« الکلب عیب»د شک شود که بع وبودن احراز شود  عیدر بحث ما هم اگر ب ر؟یخ ایکند  یرام خارج مکا

اما اگر شک در  میبه عموم تمسک کن میتوان ینداسته؟ م ایدانسته  حیرا شارع صح« مصحف به کافر عیب»

گذاشته  ینه؟ مثال شارع شرط ای یاست از لحاظ شرع عیمعامله ب نیا ایکه آ م،یکرد «عیاحل ال ل الب»موضوع 

توان به اطالقات تمسک کرد. البته اگر اثبات شد که  یجا نم نیصدق نکند، در ا عیکه باعث شود شرعا ب

 است. زیبودن خارج نکرده، تمسک به اطالقات جا عیشارع آن را از ب

 احراز شود تا به اطالقات معامله بتوان تمسک کرد. دیمتعلق معامله با تیشد که مشروع نیاشکال ا اصل

و فروش و معامله با  دیخر دیگویدهند، عرف م قیتطب یحقوق یها تیبا شخص خواهندیاشکال را م نیاایشان 

و  تیاهل دیبا نیاست که طرف نیو معامله ا عیاز شروط در ب یکیاست.  عیمعامله و ب ،یحقوق یها تیشخص

 یمعامله نم تیاهل یرارا دا یحقوق یها تیکه شارع شخص میمعامله را داشته باشند. اگر احتمال داد تیشأن

توان تمسک کرد  ینم «عیاحل ال ل الب»و به اطالق  ستین عیب یحقوق یها تیمعامله با شخص جهیداند، در نت

 .ستین زیشود و تمسک به عام در آن جا یم هیچرا که شبهه مصداق

 ست،یآمدن را قائل ن تیبه ملک یبرا تیو صالح تیشأن« کلب عیب»کلب در  یکه شارع برا یهمان مسأله ا 

است.  یو مشتر عینسبت به با نجایبود، اما ا عیکلب نسبت به مب عیشود. منتها در ب یجا هم مطرح م نیدر ا

که احراز  یینداند، از آنجا تیو اهل تیشأن یرا دارا یحقوق یها تیکه شارع شخص میلذا اگر احتمال ده
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 جهیدر نت. ستین عیمعامله با آن ها ب گریشرط است، د نیمتعاقد تیاهل ع،یموضوع الزم است و در موضوع ب

 .  ستین زیشود که جا یم هیتمسک به عمومات در شبهه مصداق ،یموارد نیتمسک به اطالقات در چن

مفروغ عنه باشد، تا بتوان تمسک به اطالقات معامله  دیمتعلق معامله با تیمشروع ودیشد که ق نیا خالصه

 .ستین زیکرد و اال تمسک جا

 و صلی ال ل علی محمد و آله الطاهرین


