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 «معن ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 تهخالصه جلسه گذش

کِ ثیبى ضذ سِ لوَ  در هوب    ،یب ّیچ کذاماهز  یب هبدُاهز است هزثَط ثِ ّیئت  هزُ ٍ تکزارًشاع  ایي هطلت ثَد کِمیح ٌتثحث در 

 ًحي فیِ هتصَر است. 

ٍ فزهَدًذ  اهکبى تصَیز ایي ًشاع در ّیئت اضکب  کزدًذ صلدر ا )رُ(اهبم ٍلی ت اهز استئیًّشاع هزثَط ثِ لَ  اٍ  ایي ثَد کِ 

کٌذ یوب   یاع در ایٌکِ صیغِ اهز داللت ثز هزُ یب تکزار هاسبسب ایطبى هؼتمذ است ًش ثجَتب اهکبى تؼلك ًشاع ثِ ّیئت اهز ًوی ثبضذ.

  .گزدد هتؼلك ت ثِ ّیئت اهزسهوکي ًیایي ًشاع اسبسب سیزا  هزثَط ثِ  ّیئت اهز ًوی تَاًذ ثبضذ ّیچکذام

ًتیدِ ثحث تب ایٌدب ایي ضذ کوِ  ٍ  ذضذُ ثَد پبسخ دادُ ض مزدین ٍ اضکبالتی ّن کِ ثِ استذال  اهبثیبى کثِ تفصیل اضکب  اهبم را 

تؼلك ًشاع ثِ  ثز فزاؽ اس اهکبى جتٌیّز چٌذ هحمك خزاسبًی ٍ صبحت فصَ  دلیل ثز تؼلك ًشاع ثِ ّیئت اهز البهِ کزدًذ اهب ایي ه

 . استّیئت 

 نتیجه بررسی قول اول

دٍ دلیلوی کوِ    اثجبتوب   ن ثبضی کبری ثِ همبم ثجَت ًذاضتِ )رُ( فزهَدًذ هسئلِ را ثزرسی کٌین ٍاگز ثخَاّین ثب لطغ ًظز اس آًچِ اهبم

اهوب اس   .ًکوزدین ٍارد  ٍ ثِ ّویي دلیل  ثِ ایي دٍ دلیل اضوکبلی  گفتِ ضذ لبثل لجَ  استتَسط هحمك خزاسبًی ٍ صبحت فصَ  

ٍلتی اصل تصَیز ًشاع ٍ تؼلك ًشاع ثِ ّیئت اهز دچبر اضکب  ثبضوذ ثلکوِ    .صزف ًظز کٌینًوی تَاًین  ًوَدًذ )رُ(کِ اهبم یاضکبل

حوك ثوب    در ایوي هزحلوِ    ثِ ًظز هبهدوَػب لذا  .ًوی رسذ در همبم اثجبت ال  ثز ایي اهزیز هؼمَ  ثبضذ دیگز ًَثت ثِ استذغاصال 

هبدُ  ٍ در هزحلِ ثؼذ یک ًکتِ ای فزهَدًذ کِ ًشاع یب ثبیذ ایٌدب هزثَط ثِ هبدُ ثبضذ یب هدوَع ّیئت)رُ( مجتِ اهب. الاست )رُ(اهبم

ثب ٍخَد ایي اضکب  دیگز ًَثت ثِ ادلِ ایي  ٍ اضکب  ایطبى را لجَ  کزدین ،ثحث اسدر ایي هزحلِ  اهب اخوبال .ى هی ضَدیبکِ ثؼذا ث

 ثبطل است.ثِ ًظز هب  ایي ایي لَ  راسب . ثٌبثزًوی رسذالبهِ کزدًذ صَ  لَ  کِ هحمك خزاسبًی ٍ صبحت ف

 )تعلق نزاع به ماده( و بررسی آنقول دوم

 زار یب ّیچ کوذام یٌکِ آیب صیغِ اهز داللت ثز هزُ هی کٌذ یب تکًشاع در ایؼٌی  .است اهز هبدُثِ ًشاع هزثَط لَ  دٍم ایي است کِ 

البهوِ ضوذ    ّیئت اس طزف صبحت فصَ  ٍ هحمك خزاسبًیثز تؼلك ًشاع ثِ  لی کِتَخِ ثِ دٍ دلی ثبلکي . هزثَط ثِ هبدُ اهز است

ػذم تؼلوك ًوشاع ثوِ    ایي است کِ هی تَاًذ  دارد در ایي همبم ذالل فبیذُ ای کِ آى دٍ دلیلسیزا ح .رٍضي هی ضَد ثطالى ایي لَ 

  .بت کٌذاثجهبدُ را 
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ٍ الم ٍ  هصوذر ثوذٍى ا   اگز کزدُ کِ  اّل ادة را ی اخوبعسکبکی ادػب یي ثَد کِا صبحت فصَ  ّوبًطَر کِ ثیبى ضذ استذال 

ایوي دلیول    .تکزار خبرج اس هبدُ اسوت داللت ثز ًفس هبّیت ٍ طجیؼت هی کٌذ ٍ ال غیز ٍ لذا ًتیدِ گزفت کِ هزُ ٍ ثبضذ تٌَیي 

ًوی را اثجبت تؼلك ًشاع ثِ ّیئت  چٌذ ّز نرا استفبدُ کٌیؼلك ًشاع ثِ هبدُ اس ایي دلیل هی تَاًین ػذم ت ضذ ٍ ًیش ٍالغهَرد لجَ  هب 

 ثِ ّیئت  ُ ٍ تکزاردٍم ایٌکِ ًشاع هز ،تکزار ثِ هبدُ هزثَط ًیست یکی ایٌکِ ًشاع هزُ ٍ ؛دٍ ادػب هطزح است در هب ًحي فیِ .ذکٌ

ٍ هب است  ُ ٍ تکزار هتؼلك ثِ هبدًُشاع هزکِ هی گَیذ  هی ثبضذدٍم  مبمه هب ًحي فیِ هطزح است. ایٌدب دٍ ادػبپس . هزثَط است

بحت دلیل صو  کٌین.   البهِ کزدُ استذال ثِ دلیلی کِ صبحت فصَ نهمبم رد ایي لَ  هی تَاًی ردلصذ ثطالى ایي ادػب را دارین ٍ 

ٍلی ایي خبصویت   ،اضکب  ثجَتی اهبم)رُ( تؼلك ًشاع هزُ ٍ تکزار را  ثِ ّیئت اثجبت کٌذ ثِ ٍاسطًِتَاًست  فصَ  درست است کِ

  اثجبت کٌذ. ػذم تؼلك ًشاع هزُ ٍ تکزار را ثِ هبدُ اهزرا دارد کِ 

هحموك خزاسوبًی    دلیل سیزا .ثطالى ایي لَ  یَاًذ هَرد استٌبد لزار ثگیزد ثزاّوچٌیي دلیلی کِ هحمك خزاسبًی البهِ کزدًذ هی ت

ٍ  در فؼل هبضی ٍ در فؼول هاوبرع   ّن ایي ًشاع ٍالغ هی ضذ ٍ بتًشاع هزثَط ثِ هبدُ ثَد پس ثبیذ در سبیز ّیئایي ثَد کِ اگز 

ي ًوشاع ثوِ هوبدُ هزثوَط     ضَد ای یهّیئبت ایي ًشاع ًیست هؼلَم  زیي کِ در سبیوپس ّ .اهثب  ایٌْب ایي ًشاع خزیبى پیذا هی کزد

 ّیئوت  رم ثب ایي ًیست کِ ًوشاع د بدُ هالساستٌبد ثِ ایي دلیل ثزای ًفی تؼلك ًشاع ثِ ه هطلت درستی است ّز چٌذ ایي ًیش .ًیست

اسبسب اهکبى تؼلك ًشاع  فزهبیص اهبم)رُ(  رد کزدین. چَى طجك را ثِ ّیئت ًشاع ثزای اثجبت تؼلك سخي هحمك خزاسبًی هب ٍ ثبضذ

ت کِ لشٍهب هؼٌبیص ایي ًیس د کزدینرا در ثحث گذضتِ ر ٍلی اگز دلیل هحمك خزاسبًی .تب ًَثت ثِ ایي دلیل ثزسذ ستثِ ّیئت ًی

لوَ    ن ٍ ثب ایوي دلیول  ایي دلیل توسک کٌی ثِ نًذارد کِ هب ثتَاًی اضکبلی .ًشاع در هبدُ ّن هٌبست ًجبضذحتی ثزای ًفی  ایي دلیل

  را رد کٌین. کسبًی کِ هؼتمذًذ ًشاع هزُ ٍ تکزار هزثَط ثِ هبدُ است

کوِ هحموك    ًذارد ثوِ ّووبى دٍ دلیلوی    ی ثِ هبدُ اهز ُ ٍ تکزار رثطزثبطل است ٍ ًشاع ه ًیش ّوبًٌذ لَ  اٍ لَ  دٍم  ثِ ّز حب 

ثزای رد لَ  دٍم لبثل لجوَ    ًذ ٍلیثزای اثجبت لَ  پیطیي کبفی ًجَد ایي دٍ دلیل ّزچٌذ .خزاسبًی ٍ صبحت فصَ  ثیبى کزدًذ

  .دارثب ایي دٍ دلیل هی تَاًین اثجبت کٌین ًشاع هزُ ٍ تکزار رثطی ثِ هبدُ ًذٍ است 

 به مجموع ماده و هیئت( و بررسی آن )تعلق نزاعقول سوم
ٍ تکزار یب ّیچ کذام دارد ُ ایٌکِ آیب صیغِ اهز داللت ثز هز ثحث هی کٌین اس یؼٌی ٍلت .ًشاع هزثَط ثِ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت است

هی کٌذ ُ یب تکزار ثز هز داللتثبّن هبدُ ٍ ّیئت  ثجیٌین کِ یؼٌی هی خَاّین .هبدُ ٍ ّیئت است ًشاع در ٍالغ هزثَط ثِ ایي یب خیز،

 ّیچ کذام.یب 

 ع هبدُ ٍ ّیئت ثبضذاصلی ایي است کِ اگز ًشاع هزُ ٍ تکزار هزثَط ثِ هدوَاضکب   ؛ایي احتوب  ٍ ایي لَ  ّن هحل اضکب  است

ٍ ُ ٍ تکزار ثِ هدوَع هزتؼلك ًشاع  زاّن دارای ٍضغ ّستٌذ سی السهِ اش ایي است کِ هب لجَ  کٌین هدوَع هبدُ ٍ ّیئت ثب  هوبدُ 

کوِ   ُ یب داللت ثز تکزار در حبلیی داللت ثز هزازهبدُ ٍ ّیئت اهز را ثب ّن ٍضغ کزدُ ث غٍاض ّیئت ثِ ایي هؼٌی است کِ ثگَیین:

ثٌبثز دالئلی کِ ثؼای اس آى سبثمب ثیبى ضذ ثب ّن ٍضوغ   ثِ غیز اس هصذر. در هَرد هصذر هبدُ ٍ ّیئتًذارین چٌیي ٍضؼی اسبسب 

لبلوت یوک    ررا د کوِ آى  ایوي  خش ای ًذارد ُرا ٍضغ کٌذ چبر (ض ر ة)ذ هبدُّغ هی خَااضٍلتی ٍت دیگز: ثِ ػجبر هی ضًَذ.

 ضغ اتفبق ًیفتبدُ اسوت یؼٌوی  ٍزهطتمبت ایي د سبیَرهاهب در بدُ ٍ ّیئت ثب ّن ٍضغ ضذُ. ؼل  لذا هدوَع هفَ لّئیت لزار دّذ هث

ثوزای سدى در   ( را ٍضغ کزدمض ر ةدر ٌّگبم ٍضغ هی گَیذ:) ئت را ثب ّن ٍضغ کزدُ ثبضذ لذاٍ ّی خبیی ًیست کِ ٍاضغ هبدُ



122 

 

بلجْب در ایي لاس ایٌکِ چِ هبدُ ای  ت فبػل یب ّیئت فؼل یب ّیئت یفؼل را فبرؽئذ ّیگز هی آیثِ ٍضغ دی سپسبلت ّیئت هصذر ل

 ُ یک ٍضغ است ثزای ّیئتچِ کِ هی ثیٌین ٍاضغ اًدبم دادّوِ هَارد آًپس در دیگز.  کٌذ ثزای یک هؼٌبییهی  حلَ  کٌذ ٍضغ

  .هگز در هَرد هصذرکِ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت ثب ّن ٍضغ ضذُ ثبضٌذ  ینًذار ییخبکِ ٍضغ هستملی دارد ٍ 

ٍ ّیئوت   هزثَط ثِ هدوَع هبدُر ازٍ تکد چطَر هی تَاى گفت کِ ًشاع هزُ ضَصل ٍضغ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت اًکبر احب  ٍلتی 

در حبلیکِ اصول ٍضوغ ثوزای     ثپذیزین ایي هدوَع دارای ٍضغ استخش ایٌکِ  ًشاع ثِ هدوَع هتؼلك ثَد چبرُ ای ًجَد . اگزاست

  .ِ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت ثزگزداًینثًشاع در هزُ ٍ تکزار را ًوی تَاًین ٍ لبثل لجَ  ًیست  . لذا ایي لَ  ًیشهدوَع هزدٍد است

لذا ثبیذ هحل ًشاع را در خوبی دیگوز   . ذهزتجط ثبض ًیش ثِ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت تَاًذُ ٍ تکزار ًوی ًشاع هزکِ ًتیدِ ایي ضذ  سپ

 خستدَ کزد.

 نظر مرحوم امام)ره( در مورد محل نزاع

  :کِ ثِ یکی اس ایي دٍ طزیك هتَسل ثطَینخش ایي ًذارین  ایٌدب چبرُ ای: هی فزهبیذ )رُ(اهبم

زیي هلتشم ضَین ثِ ایٌکوِ هوبدُ   ثز خالف هطَْر هتبخ ؛یًَاّدر ُ ٍ تکزار ّن در اٍاهز خزیبى دارد ٍ ّن ًشاع هز ثگَیین چَىیب 

هوبدُ   رهبدُ ٍلی ًِ د ر. یؼٌی ًشاع را ثجزین در ثطَدزاُ یب تکیذ ثِ هزخصَصیتی دارد کِ هی تَاًذ هم ،اهز یب هبدُ ًْی ثِ خصَصِ

 هوب ثخوَاّین   گزاضکب  ایي ثَد کِ ا ػوذُچَى  .ایي خصَصیت را دارد ْیاهز ٍ ً ثلکِ فمط درهَرد اهز ٍ ًْی سیزا ّوِ هطتمبت

هوی   )رُ(اهوبم  ًیست. ًشاع در سبیز هطتمبت ر حبلیکِ ایيثبضذ د ثبیذ سبیز هطتمبت ًیش ایي ًشاعثِ هبدُ ثذاًین در  ثَطزشاع را هً

آًْب ایي  ٍ خزیبى دارد ٍلی سبیز هطتمبت ایٌچٌیي ًیستٌذآى  رًذ کِ ایي ًشاع دثگَیین هبدُ اهز ٍ ًْی یک خصَصیتی دار :فزهبیذ

   .خصَصیت را ًذارًذ

 .است ُذضیک ٍضغ هستمل دارد کِ یب لیذ هزُ ٍ یب لیذ تکزار در آى لحبظ  ًْی خصَظ اهز ٍ رهبدُ د یب ثگَیین هدوَع ّیئت ٍ

  .ٍ ًْی است زٍ هبدُ اهیؼٌی ایي تمیییذ در خصَظ هدوَع ّیئت 

ثوِ   ئت یب هبدُ ٍ یوب یّ سیزا اس طزفی ًشاع ثِ .ایي ًشاع تصَیز هی کٌٌذ اییک هحلی ثز حمیمت ثِ ًبچبر رطزیك اهبم دیي دٍ در ا

ایوي ًوشاع   ب ثگوَیین  پیطٌْبد دادًذ کِ اسبسو ثي ثست ایي راُ را فزار اس ایي  ایثز ط ثبضذ لذاَثهز هدوَع هبدُ ٍ ّیئت ًوی تَاًذ

ر ًیست یب هدووَع هوبدُ ٍ ّیئوت آى ّون د     ز ّیئبت ایي ًشاعٍ ًْی ٍ در سبی زط ثِ هبدُ اهاست هٌتْی فمط هزثَ هزثَط ثِ هبدُ

ثِ ّز حب  طجك ایي ثیبى   ثز هی گزدد.ثِ هبدُ  ثِ هدوَع هبدُ ٍ ّیئت ّن هزثَط ضَد ثبس ثِ ًَػی خصَظ هبدُ ٍ ًْی ٍ الجتِ اگز

 .1هطکل ثبیذ یک استثٌبیی را لجَ  کٌین ٍالغ ثزای فزار اس رد

 «الحوذ هلل رة الؼبلویي»

                                                 
2

 121ظ 1ٍ ًیش تْذیت االصَ  ج  782ظ 1هٌبّح الَصَ  ج  


