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مناائت حاصلو ات زمان احلاق اجازه مطرح بود ،مناء اتبع
ملک است یعنی ىر کس مالک ملک ابشد صاحب
مناء نیز می ابشد ،صاحب جواىر در ماحنن نیز مهنی



حبث کاشفو و انقلو بودن را پیش کشیده و فرموده
چنانچو در حبث فضولی اجازه کاشفو بود در اینجا نیز
اسالم آوردن او کشف می کند از اینکو اب موت مورث

حبثمان در این بود کو اگر کافر قبل از قسمت ترکو
اسالم بیاورد شارع مقدس ارفاقی برای او قائل شده و
فرموده در این صورت چونکو مسلمان شده ارث می برد

مستحق ترکو شده است لذا مناائت نیز مطلقا متعلق بو
او می ابشد.
صاحب جواىر واقعا یک انبغو بوده و بنده معتقدم اگر
جواىر نبود شیخ انصاری منی توانست مکاسب را

و رواایتی نیز در این رابطو داشتیم کو خواندمی و مهچننی
امجاع بقسمیو در مسئلو موجود است لذا شکی در آن
نیست منتهی حبث در این است کو در فاصلو مرگ
مورث ات اسالم آوردن وارث کافر و تقسیم ترکو مناائت

بنویسد زیرا شیخ خیلی از مطالب را از جواىر گرفتو
است.
صاحب جواىر در ادامو قول فخر الدین در ایضاح را

متصلو ای منفصلو برای ترکو اجیاد شده مثال گوسفندی
بوده بچو آورده ای درختی بوده میوه داده ای گوسفند
چاق شده و امثال ذلک حاال ابید ببینیم این مناائت

نقل می کند و بعد بو کالم او اشکال می کند« :لكن

بوجود آمده را چطور ابید بو این شخصی کو قبل از
تقسیم ترکو مسلمان شده بدىیم؟ .
صاحب جواىر خواستو این مسئلو را حل کند لذا

عن ظاىر اإليضاح التوقف فيو ،مما ذكر ومن حجب
الكافر عن األصل قبل أن يسلم ،فيملكو الوارث
ملكا متزلزال(یعنی اگر اسالم آورد کو خب متعلق بو

فرموده« :نعم ظاىر النص والفتوى كون ذلك لو حبق

اوست ولی اگر اسالم نیاورد متعلق بو دیگر وراث

اإلرث ،وليس ذلك إال لكون إسالمو كاشفا عن

است) مستتبعا للنماء فال خيرج عنهم خبروج األصل،

استحقاقو لو ابملوت ،بل ىو الضابط يف كل شرط

لألصل(اصل عدم مالکیت)وعدم جراين ملك املورث

متأخر عما ظاىره التسبيب ،فيتبعو النماء املتجدد

عليو ،فال يكون مريااث.

مطلقا(مناائت متصلو و منفصلو) ،كما عن الفاضل

وفيو أن توريث املسلم يقتضي االنتقال إليو دبوت

والشهيدين وغريىم التصريح بو.1».

املورث ،فلو صار إىل الورثة لزم انتقالو إليو من الوارث

در ابب بیع فضولی حبثی در کاشفو ای انقلو بودن اجازه
داشتیم ،شکی نیست کو بیع فضولی ابطل من رأس
نیست بلکو صحت أتىلیو دارد یعنی وقتی متام شرایط
فراىم شد و اجازه نیز ملحق شد موثر می شود و

احلي ،وليس من اإلرث يف شيء ،والكفر املانع ىو

املستمر إىل القسمة ال مطلق الكفر ،فال إشكال.2».

ابالخره صاحب جواىر اب مهان توجیو کاشفو و انقلو
بودن کو در حبث بیع فضولی داشتیم خواستو اینجا را
نیز درست کند بو بیانی کو عرض شد.

صحت فعلیو پیدا می کند ،در بیع فضولی نیز حبث

 2جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،33ص ،11ط  43جلدی.

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،93ص ،81ط  39جلدی.
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خب و اما در اینجا دو مبنا وجود دارد:
اول مبنای شیخ انصاری و صاحب جواىر و آخوند
خراسانی و شیخ دمحم حسنی اصفهانی و برخی دیگر

فلسفی درست کرد زیرا فلسفو وادی دیگری است کو از
حقائق اشیاء حبث می کند ولیکن احکام شرع اعتباراتی
ىستند کو شارع مقدس بر اساس مصاحل و مفاسد جعل

است کو حبثهای فقهی اینجوری را مانند حبثهای فلسفی
دانستو اند بو عبارت دیگر احکام شرع را مثل امور
فلسفی کو از حقائق اشیاء حبث می کند تصور کرده

کرده مثال شارع مقدس اینطور اعتبار کرده کو صحت
روزه زن مستحاضو بو این است کو غسلش را شب اجنام
بدىد حاال الزم نیست در اینجا وارد مباحث فلسفی

اند.
مبنای دوم این است کو قائل بو اعتبارایت ابشیم یعنی
ما در دنیا اموری دارمی کو اعتباری ىستند بو این صورت
کو گاىی عقالء مطالبی را اعتبار می کنند و برای او اثر

بشومی و بگوئیم شرط متأخر است و نباید شرط از
مشروط متأخر ابشد یعنی اصال این توجیهات الزم
نیست زیرا شارعی کو مصاحل و مفاسد را می داند
اینطور اعتبار کرده خالصو آنچو کو شارع مقدس اعتبار

قائل می شوند مثل چراغ قرمز و سبز در رانندگی ای
تغیری ساعت در اول هبار و اول اپئیز و امثال ذلک
خب اینها امور فلسفی نیستند بلکو از اعتبارایت ىستند

کرده را نباید اب مباحث فلسفی خلط کرد.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی

بنابراین ما ابید بنی امور فلسفی کو از حقائق اشیاء
حبث می کند و امور اعتباری فرق بگذارمی و ابید بدانیم
کو احکام شرعی امور اعتباری ىستند و شارع مقدس
بر اساس مصاحل اموری را جعل و اعتبار کرده.

دمحم و آلو الطاىرين

استاد ما آیت اهلل طباطبائی رضوان اهلل علیو در حاشیو
ای کو بر کفایو دارند متام این موارد را معارف اعتباری
شرع دانستو نو معارف فلسفی و فرموده بنی علم اصول
فقو و فلسفو فرق وجود دارد ولی بعضی ىا مباحث
فلسفی را اب مباحث فقهی و اصولی خلط کرده اند و
یکی از فرمایشات ایشان این بود "اکثر اإلشتباىات من
خلط اإلصطالحات"  ،آیت اهلل العظمی آقای حجت
اعلی اهلل مقامو کو بنده مدتی در درس ایشان شرکت
می کردم نیز مهینطور قائل بود کو اینها از امور اعتباری
ىستند و در حبث بیع فضولی مهو مسائل را از مهنی راه
امور اعتباری حل می کرد و بنده نيز مهنی اعتقاد را
دارم کو این امور شرعی فقهی را منی توان اب امور
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