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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
ػشؼ وشدین تفػیالتی دس ایي همبم هطشح ضذُ یب لبثل طشح است وِ ثبیذ هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد؛ تفػیل اٍل یؼٌی 

 تفػیل ثیي جبئضُ خطیشُ ٍ جبئضُ غیش خطیشُ هَسد ثحج ٍالغ ضذ. 

 : تفصیل در ارث بین محتسب و غیر محتسبتفصیل دوم

ت هٌِ ٍ هب ال یحتست هٌِ است. ثبیذ ثجیٌین دلیل ایي تفػیل تفػیل دٍم وِ لبئل ّن داسد تفػیل دس اسث ثیي هبیحتس

ًین ثِ طَس تَاچیست ٍ آیب دلیل لبئلیي ثِ تفػیل هَسد لجَل ّست یب خیش؟ ثب تَجِ ثِ الَالی وِ دس ایي همبم ثیبى وشدین هی

 خوس اسث سا سِ لَل ثذاًین: ولی الَال دس ثبة

. ایي لَل چِ دس هب ال یحتست هي االسثِ دس هب یحتست هي االسث ٍ لَل ثِ ػذم ٍجَة خوس هطلمبً است، چ قول اول:

 ثِ هطَْس ّن ًسجت دادُ ضذُ است یؼٌی هطَْس هؼتمذًذ خوس هطلمبً ٍاجت ًیست. 

لَل ثِ ٍجَة خوس دس اسث است هطلمبً؛ ایي لَل سا اثي ادسیس ثِ حلجی ًسجت دادُ است دس حبلی وِ خَد اٍ  قول دوم:

 آى سا لجَل ًذاسد.

تفػیل ثیي هحتست ٍ غیش هحتست است. ثِ ایي ثیبى وِ دس اسث هحتست خوس ٍاجت ًیست اهب دس اسث  قول سوم:

 غیشهحتست خوس ٍاجت است. 

 هَسد ثشسسی لشاس دادین.ای وِ لجالً ثحج وشدین هب ادلِ دٍ لَل اٍل سا سبثمبً دس ضوي الَال سِ گبًِ

 ادله تفصیل

ثبالخشُ آیب دلیلی ثش ایي تفػیل ٍجَد داسد یب خیش. چٌذ دلیل ثش ایي  هبست ثبیذ دیذ وِ االى هحل ثحجدس دلیل لَل سَم 

 تفػیل روش ضذُ است:

 دلیل اول

ثِ طَس ولی ادلِ خوس هخل آیِ ٍ غیش آى هٌػشف است اص اسث. صیشا ثِ همتضبی ایي ادلِ خوس دس فبیذُ ٍ غٌیوت ٍ اهخبل 

ػٌَاى غٌیوت ٍ فبیذُ حتی اگش  فبیذُ ٍ غٌیوت ضَد هتؼلك خوس است.وِ ثش آى غذق  ایٌْب حبثت هی ضَد، ّش چیضی

اسث هحتست  وٌذ اهب ثشاسث غیش هحتست ػٌَاى غٌیوت ٍ فبیذُ غذق هی ضبهل فَایذ ّن ضَد، ثشػوَهیت داضتِ ثبضذ ٍ 

ثشٍد ٍ اهَالی اص اٍ  وٌذ. ثش اسبس ًظبم صًذگی ثطش اص اٍل خلمت تب آخش اگش پذسی اص دًیبػٌَاى غٌیوت ٍ فبیذُ غذق ًوی
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ایي  ٍ لزا داًٌذَٓلّغ الحػَل ٍ هتشلت است ٍ ّوِ ایي سا هیث اٍ هی سسذ؛ چَى ایي یه اهش هٔتثبلی هبًذُ ثبضذ، ثِ ٍسا

ٍاجت ًیست اهب دس هَسد غیش  ث هحتست هٌػشف است لزا خوس دس آىدیگش فبیذُ ٍ غٌیوت ًیست. پس ادلِ اص اس

هي حیج  ٍد ٍ هخالً ٍاسحی ًذاضتِ ثبضذآیذ وِ وسی اص دًیب ثشووتش پیص هی ی است ٍهتؼبسفهحتست؛ چَى یه اهش غیش 

الیحتست ثِ ضخع دیگشی هخالً اطالع ثذٌّذ وِ ّوِ اهَال فالى ضخع ثِ تَ سسیذُ است. ایي ػٌَاى فبیذُ ٍ غٌیوت ثش 

 وٌذ.آى غذق هی

 دلیل دوم

ضذ ٍ دس ٍاجت ثَد، ثبیذ ثیبى هی ضذُ است، اگش خوس دس اسث ایي دلیل ثِ طَس ولی ثشای ػذم خوس دس هطلك اسث البهِ

وشد. چَى یه هسئلِ ػبم الجلَی ٍ هجتال ثِ است؛ یؼٌی هسئلِ اسث اص آى هسبئلی است وِ دس ّش ثیي هتطشػِ سٍاد پیذا هی

افتذ اگش خوس ثِ آى آیذ. حبال چٌیي هسئلِ ثِ ایي هْوی وِ ّش سٍصُ دس جبهؼِ اتفبق هیصهبى ٍ هىبى ثشای هشدم پیص هی

ضذًذ دس حبلی وِ دس ثیي فمْب غیش اص اثَ الػالح حلجی وسی ضذ ٍ ّوِ اص آى هطلغ هیتؼلك هی گشفت، ایي ثبیذ آضىبس هی

 دّذ خوس دس اسثاًذ. ایي ًطبى هیاًذ ٍ ًِ هتطشػِ دس آى ػول وشدُهتؼشؼ ایي ًطذُ است. پس ًِ فمْب هتؼشؼ ضذُ

 حبثت ًیست. 

 دلیل سوم

گش هب ثِ حمیمت اسث تَجِ وٌین، اسبسبً حمیمت اسث اص هَضَع فبیذُ ٍ غٌیوت خبسد است. ایي یه ثیبى دیگشی است ا

گَیٌذ اسث ػجبست است اص تجذل هضبف ٍ ًِ تجذل هضبف الیِ. ثِ ػجبست دیگش اسث جبثِ جبیی هبله غیش اص ثیبى اٍل؛ هی

است وِ ایي اهَال ّست، تب اهشٍص ٍ تب صهبى هشي  اسث آىمیمت ح ِ ثِ هبل ٍ یب خَد هبل.است ٍ ًِ جبثِ جبیی اضبف

ضَد؛ فشصًذ یب ٍساث اٍ هبله هبله ایي اهَال ثَدُ است، ثؼذ اص هَت ایي هبله جب ثِ جب هی ٍ هتؼلك ثِ غبحت آى ثَدُ

غٌیوتی ثشای آى  ٍای ًػیت وسی ضذُ است. تَاًین ثگَیین فبیذُضًَذ. اگش تجذل هبله پیص آهذ، دیگش ًویایي اهَال هی

ایي  ؛ چَى تجذل دس اضبفِ ثِ هبل ًیست ثلىِ تجذل دس هبله است.«استفبد»تَاًین ثگَین آیذ، ًویضخع ثِ حسبة ًوی

 دلیل ًیض ثش ػذم خوس دس هطلك اسث البهِ ضذُ است.

 دلیل چهارم

 اًذ.وشدُهحتست ثؼضی ادػبی اجوبع ثش ػذم ٍجَة خوس دس اسث 

 تَاًذ ایي تفػیل سا احجبت وٌذ یب خیش؟ایي چْبس دلیل ٍالؼبً هیحبال ثبیذ ثجیٌین آیب 

 بررسی دلیل اول
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ظبّش ادلِ سا  دلیل دلیل اٍل وِ ادػب ضذُ است ػٌَاى فبیذُ ٍ غٌیوت اص اسث هٌػشف است فی غبیِ االضىبل؛ ثِ چِ

، هب استفذتن ثِ چِ "هب استفذتن"ای «: هب غٌوتن»؛ 5«ءٍ ضَیٕ هِيْ غٌَِوٕتُنٕ أًََّوب اػٕلَؤَا ٍٓ»گَیذ هٌػشف اص اسث ثذاًین. دس آیِ هی

ای وِ ضوب ثِ دست آٍسدیذ. ایي هطوَل  دلیل ضبهل اسث ًطَد؟ هب استفذتن یؼٌی ّش چِ ضوب تحػیل وشدیذ ٍ ّش فبیذُ

وٌذ ٍ غذق هیثش آى  «هبغٌوتن»آیذ ٍالؼبً ػٌَاى ضَد. هبلی ّن وِ اص ساُ اسث ثذست هیخوس است ٍ ثبیذ خوس آى دادُ 

اص اسث ًذاسین. دس سٍایبت ّن ّویي طَس است؛ ادلِ ثِ طَس ولی چِ آًْبیی وِ  «هب غٌوتن»ای ثش اًػشاف هب ّیچ لشیٌِ

ٍجْی ثشای  ضَد ٍهطتول ثش ػٌَاى غٌیوت است ٍ چِ آًْبیی وِ هطتول ثش ػٌَاى فبیذُ است، ّوِ ضبهل اسث ًیض هی

ثِ  وٌین یب فبئذُ سا اطالق هیویي است، هب ٍلتی ثِ جبیضُ یب ّذیِ ػٌَاى غٌیوت اًػشاف ػٌَاى ًیست. ٍالغ هطلت ّن ّ

ػٌَاى ایي سَد هتؼلك خوس است چَى  ،آٍسدی دس احش وست ٍ وبس سَدی ثذست غبدق است، اگش وس ثش اسث طشیك اٍلی

 وٌذ.ذق هیغ دس هَسد اسث ثِ طشیك اٍلیٍلتی ایٌجب ػٌَاى فبیذُ غذق وٌذ  .وٌذ ثش آى غذق هیفبیذُ 

 دفع اشکال مقدر

دس هبصاد ثش هؤًٍِ  ٍثیٌین هؤًٍِ سٌِ استخٌبء ضذُ ایٌجب هوىي است وسی اضىبل وٌذ ٍ ثگَیذ هب دس سِثح حبغلِ اص وست هی

آى همذاسی وِ  یش هتؼبسف است، آى هتؼلك خوس است ٍلیسٌِ خوس حبثت است یؼٌی گَیب آى همذاسی اص سَد وِ غ

وٌذ ثشای هخبسد صًذگی، ایي هتؼلك خوس ًیست، صیشا اغالً ایي فبیذُ ًیست. فبیذُ ثش ّضیٌِ هیوٌذ ٍ ضخع استفبدُ هی

ًػیت  وِ گَیٌذوٌذ ٍ آى ّن غیش هتَلغ است یؼٌی گَیب دس ًظش ایٌْب فبیذُ ٍ غٌیوت ثِ چیضی هیهبصاد هؤًٍِ سٌِ غذق هی

 هتشلت الحػَل ّن ًیست. ٍٍ هتَلغ الحػَل   ضذُاًسبى 

وٌذ. ایي ثیست دسغذی وِ هتَلغ الحػَل وٌذ، ثِ طَس هتؼبسف پبًضدُ یب ثیست دسغذ سَد هیی وست ٍ وبس هیهخالً وس

آیذ لزا خوس ًذاسد. اهب اگش ثِ جبی ثیست دسغذ، چْل یب ضَد ٍ چیضی اص آى اضبفِ ًویاست هؼوَالً غشف هؤًٍِ هی

ضَد لزا ػٌَاى فبیذُ ثش آى غذق یي صایذ ثش هؤًٍِ سٌِ هیپٌچبُ دسغذ سَد وشد وِ خبسد اص حذ اًتظبس اٍ ثَد، لْشاً ا

غیش هتشلت الحػَل  آى است وِگیشد. ثش ایي اسبس هالن غذق ػٌَاى فبیذُ ٍ غٌیوت وٌذ ٍ هتؼلك خوس لشاس هیهی

ذ وٌخوس ًیست؛ چَى فبیذُ ثش آى غذق ًوی هتَلغ ٍ هتشلت ثَدُ، هتؼلك اص آًجب وِ هحتست . ثش ایي اسبس اسثثبضذ

 ٍلی اسث غیش هحتست ػٌَاى فبئذُ ثش آى غبدق است.

ّش چِ وِ هتَلغ الحػَل  ثَد ػٌَاى فبیذُ ثش آى غذق ًوی وٌذ. ثِ  ضَد ثِ چِ دلیل ادػب هیوبهالً هشدٍد است.  سخيایي 

آى  ضَد لیذ ػذم تَلغ حػَل یب ػذم تشلت حػَل دس تحمك ػٌَاى فبیذُ هذخلیت داسد. فبیذُ یؼٌیچِ دلیل ادػب هی

سسذ. اػن اص ایٌىِ هتَلغ الحػَل  ثبضذ یب ًجبضذ یؼٌی حبال اگش تَلغ حػَل آى ًَػبً ٍ غبلجبً ثبضذ، سَدی وِ ثِ اًسبى هی
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وٌذ؟ لطؼبً ایي طَس ًیست. لزا دلیل اٍل ثش ایي تفػیل لطؼبً گَیٌذ؟ دس لغت ٍ ػشف غذق فبیذُ ثش آى ًویایٌجب فبیذُ ًوی

 ثبطل است. 

 بررسی دلیل دوم

ثَدًذ چَى یه هسئلِ دلیل دٍم ایي ثَد وِ اگش خوس دس اسث هحتست ٍاجت ثَد ایي ّش آیٌِ ثبیذ ّوِ اص آى هطلغ هی

ٍ احذی اص فمْب ثش آى فتَا ًذادُ است. ایي دلیل ّن لبثل لجَل ًیست؛  ًطذُ ػبم الجلَی است دس حبلی وِ چٌیي چیضی ًمل

ی وِ ثش سش ساُ خوس ّذیِ ٍ ّجِ ٍ جبیضُ ٍجَد داضت، ثش سش ساُ اسث ثشای ایٌىِ ٍالغ هطلت ایي است وِ ّوبى هطىل

ّن ثَدُ است؛ ثِ طَس ولی دس ػػش ائوِ وِ ضشایط خبغی ثَد، اغالً اغل حىن ٍجَة خوس ٍ هحذٍدُ ٍ داهٌِ آى ثِ 

ایي احىبم سا ثِ خػَظ ثیبى وٌٌذ. ثؼذ اص ػػش ائوِ ّن ون ون ایي  ثتَاًٌذهشٍس ثیبى ضذ. ضشایط، ضشایطی ًجَد وِ آصاداًِ 

 اًذ ایي دلیل ثش ػذم ٍجَة خوس ًیست. ثیبى ضذُ است. ایٌىِ فمْب تؼشؼ ثِ ایي هسئلِ ًىشدُ

 ة خوسهبًْبی ثؼذ لبئلیي ثِ ٍجَاًذ. ثؼذ دس صثیٌین ثؼضی اص فمْب ثِ غیش اص حلجی ثِ ایي هسئلِ فتَا دادُثِ ػالٍُ هب هی

 لزا ایي دلیل ّن هشدٍد است.ثیطتش ضذُ است. 

 بررسی دلیل سوم

دلیل سَم وِ ثؼضی اص اػبظن هتؼشؼ آى ضذُ اًذ، هخل هشحَم آیت اهلل هیالًی دس وتبة خوس ٍ ثِ دًجبل ایطبى ثؼضی 

ست اص تجذل هبله، تجذل اًذ، ایي است وِ اسبسبً ثِ طَس ولی حمیمت اسث ػجبست ااًذ ٍ پزیشفتِدیگش ّن ایي سا ًمل وشدُ

ضَد ٍ لزا غذق ثِ ػٌَاى فبیذُ ثش آى، هحل اضىبل است. هضبف ٍ ًِ تجذل اضبفِ یب هضبف الیِ. جبثِ جبیی دس هبله هی

ایي ّن دس ٍالغ ثِ ًَػی ّوبى دلیل اٍل است لىي ثب یه ثیبى دیگش. دس دلیل اٍل ٍجِ ػذم غذق ػٌَاى فبیذُ ثش اسث 

وٌذ گَیب ثشای چَى هتَلغ الحػَل است پس ػٌَاى فبیذُ ثش آى غذق ًوی تَلغ الحػَل است ٍیي ثَد وِ ایي ههحتست ا

اًذ ثبیذ هتَلغ الحػَل ًجبضذ. ایي هحل اضىبل است، دس دلیل سَم گَیب دس غذق ػٌَاى غذق ػٌَاى فبیذُ هفشٍؼ گشفتِ

بفِ ثِ اهَال جبثِ جبیی پیذا وٌذ ٍ ًِ جب ثِ اًذ، ایٌىِ ثبیذ اضبفِ ثِ اضخبظ ٍ اضفبیذُ یه خػَغیتی سا دس ًظش گشفتِ

 جبیی هٔلّبن، ایي خَدش اٍل الىالم است. ثِ چِ دلیل ضوب دس غذق ػٌَاى فبیذُ ایي سا هذخلیت ثشای آى لبئل ّستیذ.

ثِ ػالٍُ فشلی ثیي ایي دٍ ًیست؛ چِ جبثِ جبیی هبله ثبضذ ٍ چِ جبثِ جبیی اضبفِ ثبضذ. دس ّش دٍ حبل یػذق ػلی 

ُ یؼٌی تب حبال هبله جبثِ جب ضذٍ  آیب اگش پذس ایي ضخع فَت وشدُ ل الزی یحػل االًسبى هي ّزُ الطشیك اًِّ فبیذٓ،الوب

هبل ٍ اهَالی گیش اٍ آهذُ است.  گَیٌذهیوٌذ؟ ثبالخشُ است. آیب ایٌجب غذق فبیذُ ًویهبله ٍ حبال فشصًذ  هبله پذس ثَدُ

اهب آیب  جب ضذُ است. ثلِ هبله جبثِ جب ضذُذ هب ادػب وٌین وِ ایي هبله جبثِ ضَد ّش چٌثبالخشُ غذق ػٌَاى فبیذُ هی

ایي هبًغ غذق ػٌَاى فبیذُ است؟ لزا دلیل سَم ّن توبم ًیست چَى ٍالؼبً فشلی ثیي ایي دٍ اص حیج توبهیت غذق ػٌَاى 

 فبیذُ ٍجَد ًذاسد. 



022 

 

 بررسی دلیل چهارم

دلیل چْبسم ادػبی اجوبع است؛ ػشؼ وشدین چِ ثسب ثش ػذم خوس دس اسث هحتست اجوبع ضَد. ایي ّن هحل اضىبل 

است. اٍالً ایي اجوبع هٌمَل است یؼٌی دس ٍالغ ایٌطَس ثبیذ ثگَیین وِ اٍالً چٌیي اجوبػی ًیست، اغالً غٔغشٍیبً هحل اضىبل 

تٌذ، ٍ سلوٌب وِ غغشٍیبً هطىل ًذاضتِ ثبضذ ایي اجوبع، اجوبع ثؼضی لبئل ثِ ٍجَة خوس حتی دس اسث ّس چَىاست، 

 هٌمَل است ٍ اجوبع هٌمَل ّن هؼتجش ًیست. ًتیجِ ایٌىِ ثِ طَس ولی تفػیل دٍم ّن خالفبً للوطَْس توبم ًیست.

ث حبثت سا دس هطلك اس ػذم خوسًىتِ: یه هطىل ولی وِ دس هَسد اوخش ایي ادلِ ٍجَد داسد ایي است وِ ایٌْب ػوذتبً 

 تَاًٌذ دلیل ثش تفػیل ثبضٌذ. وٌٌذ ًِ خػَظ اسث هحتست، لزا ًوی هی

وٌین ادلِ ٍجَة خوس سا اص آیِ ٍ سٍایبت، ّوبًطَس وِ گفتین ضبهل فَایذ لْشی ٍالغ هطلت ایي است وِ هب ٍلتی ًگبُ هی

دلیلی ثشای ایي تفػیل ٍجَد ًذاسد. پس ثب  لزاضَد هخل اسث  دس اسث ّن فشلی ثیي هحتست ٍ غیش هحتست ًیست. ّن هی

 اًذ، ثِ ًظش هب هطلمب اسث خوس داسد.ایٌىِ هطَْس ایي فشق سا گزاضتِ

 .ایٌجب یه ریلی ٍجَد داسد وِ دس جلسِ آیٌذُ ػشؼ خَاّین وشد بحج جلسه آینده:

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


