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 «معن ج   آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 گذشته  دالصه جلسه

ٍ  ِسخي اص هالصهِ ثیي چیضی کِ هتؼلق ثِ هقذه ،هسئلِ هقذهِ ٍاختدس ثَد ٍ اص آًدب کِ   ثحج دس هقذهِ دٍم پیشاهَى هحل ًضاع

هی ٍ یاب  هسئلِ فقْی ٍ کال یک ًِ اصَلی هحسَة هی ضَد یک هسئلِایي هسئلِ هی ثبضذ؛ چیضی کِ هتؼلق ثِ ری الوقذهِ است 

 ثیي چِ چیضی ٍ چِ چیضی است. ی هحسَة گشدد. اهب هسئلِ دس هب ًحي فیِ ایي است کِ هالصهِخضء هجبد ایٌکِ

اهبم خویٌی)سُ( دس هقبم اضکبل ثِ هحقق خشاسبًی کِ طشفیي هالصهِ سا ثِ دسستی تجییي ًکشدُ اسات   ثیبى ضذ کِدس خلسبت قجل 

هِ ٍ ثیي اسادُ فؼلیِ ذقثِ ثؼج ثِ ری الو ثیي اسادُ فؼلیِ هتؼلق بس احتوبل ًتیدِ گشفتٌذ هحل ًضاعاًذ ٍ ضوي سد چْپٌح احتوبل دادُ

سادتایي ٍخاَد   هقذهِ است. دس هسئلِ هقذهِ ٍاخت ًضاع دس ایي است کِ آیب چٌیي هالصهِ ای ثیي اهب یشاُ الوشیذ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ 

هالصهِ ثیي اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ ری الوقذهِ ٍ  هَالی ػشفی دیگش : دسٌی)سُ( هی فشهبیٌذهبم خویا داسد یب ًذاسد؟ ثِ ػجبست دیگش

است ٍ هحل ًضاع ػجبست اسات اص هالصهاِ    هالصهِ وشیذ هقذهتب یک طشفِ خَد هقذهِ ًیست. ثلکِ هب یشاُ الاسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ث

قجَل داسًاذ ٍ ثؼضای   ایي هالصهِ سا ثؼضی قذهتب کِ ه الوشیذ اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ ری الوقذهِ ٍ اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ هب یشاُ ثیي

  .سا اًکبس هی کٌٌذهالصهِ ایي 

ثبضذ ادتیي هیضاع هالصهِ ثیي اس؟ آیب هحل ًهقبم فشهَدًذ صحیح است یب خیش حبل ثبیذ دیذ آیب آًچِ سا کِ اهبم خویٌی)سُ( دس ایي

 ؟ یب خیش

 امام دمینی)ره( بررسی کالم

تِ افق ًفس هَال ضکل گشف هالصهِ سا ثیي دٍ اسادُ قشاس دّین یک هطکل ٍ تبلی فبسذ داسد! اص یک طشف اسادُ فؼلی حتوی دساگش 

ٍقتی ایاي اسادُ  ٍ سٍد ثبم  ثبالی پطتحشیک ضَد ٍ ثِ دستَس اٍ هَال اسادُ کشدُ ػجذ ت یؼٌی ضذُ. هِذقوثِ ثؼج ثِ ری الٍ هتؼلق 

ثیي اسادُ ٍ هشاد ًوی  دیگشگیشد ٍ ثؼج صَست هی هحقق هی گشدد،هشاد ّن  ٍ هتؼلق ثِ ثؼج هی ضَد،گیشد دس ًفس هَال ضکل هی

: هی گَیذٍ  لزا اهش هی کٌذ هی گیشد صَست تحشیک دس قبلت اهشٍ ثِ ثؼج اسادُ  (هَسد خذاًٍذ حذاقل دس) ضَد تفکیک قبئل ضذ.

 .ثِ دًجبلص ثؼج ٍ تحشیک ثِ ری الوقذهِ هحقاق های ضاَد    هتؼلق هی ضَد ثِ ثؼج ثِ ری الوقذهٍِقتی پس اسادُ  ؛سطحکي ػلی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9315/ههر/3تاریخ:                      اوامر                                      موضوع کلی:
 7341ری الحدِ 22صادف با: ههباحث هقدهاتی                                         -هقدهه واجبجزئی:  موضوع

                                                               احتوال پنجنبررسی  -(تحریر هحل نزاع)دومهقدهه                     

 6جلسه:                                                                   ال هشتم س



11 

 

پس اسادُ فؼلی تحقق داسد  ،هشاد یؼٌی هب یتؼلق ثِ االسادُ هحقق ضذُ کشدُ ٍ دستَس دادُ است، هؼلَم هی ضَدهَال اهش  یؼٌی ٍقتی

 . ی الوقذهِ است تحقق داسدج ثِ رهشاد ّن کِ ّوبى ثؼٍ 

 ذ یب خیش؟الصم هی آی خَاّین ثجیٌین اص اسادُ اٍل، اسادُ دٍماسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ هب یشاُ الوشیذ هقذهتب. هییؼٌی  ،طشف دٍم اهب دس

 ٍخَد داسد یب ًِ؟  ثیي اسادتیي آیب ایي هالصهِکِ ایي است م خویٌی)سُ( ثحج طجق ًظش اهب

یؼٌی اسادُ هتؼلق ثِ ثؼاج ثاِ   داسد. ثؼج ثِ چیضی کِ ثِ گوبى هشیذ هقذهیت اسادُ هتؼلق ثِ ػجبست است اص م هالصهِ پس طشف دٍ

سَال ایي است کِ آیب ایي اسادُ دٍم یؼٌی اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثوب یشاُ الوشیذ هقاذهتب ثاِ دًجابلص     گشدیذُ است. حبل ًصت ًشدثبى

ثؼج ثاِ   آیب ثِ ًصت ًشدثبىًِ؟ یؼٌی ٍقتی اسادُ دس ًفس هَال هحقق هی ضَد ثِ ثؼج ثؼج ثوب یشاُ الوشیذ هقذهتب ّن هحقق ضذُ یب 

 ثشای ًصت ًشدثبى صبدس ضذُ یب ًِ؟ سی اص ًبحیِ هَال صَست گشفتِ ٍ اهشی ٍ دستَ ّن ًصت ًشدثبى

  .هحقق ًطذُ است بل خبسج ًیست یب ثؼج هحقق ضذُ یب ثؼجاص دٍ ح هب ًحي فیِ

 گشفتاِ یاب خیاش؟    خَاّین ثجیٌین اسادُ ثِ ثؼج ثِ ایي هقذهِ دس افق ًفس هَال ضکلدس کبس ًیست ٍ تٌْب هیگفتِ ضَد کِ ثؼثی اگش 

چِ فشقی است ثیي اسادُ اٍل کِ ثاِ دًجابلص    ؟چشا ثؼثی دس کبس ًجبضذ ؟ثؼج هحقق ًطَد ثِ چِ دلیل ایي سخي آى است کِ اضکبل

َسی ًیست چِ فشقی است ثیي اسادُ هتؼلق ثِ کَى ػلی السطح ٍ اسادُ تؼلق دستآى ثؼج هحقق ضذُ ٍ ثیي ایي اسادُ ای کِ ثؼذ اص 

 اهب دس دٍهی اهش ٍ دستَس ٍ ثؼج هحق ًطذُ است. ٍ اهش صَست گشفتِ  کِ دس اٍلی ثؼج ٍ تحشیک گشفتِ ثِ ًصت ًشدثبى

، چشا هالصهِ ثب تحقق ثؼج ثِ هقذهِ ُ است آى ٍقت هسئلِ ایي است کٍِ دستَس صبدس ضذضذُ ایٌدب ّن ثؼج هحقق  اگش گفتِ ضَد

  .داسد کِ ثگَیین هالصهِ ثیي اسادتیي است یچِ دلیل ،ٍخَة قشاس ًذّین سا ثیي دٍ ثؼج ٍ

اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ ری الوقذهِ ٍ اسادُ هتؼلاق ثاِ    .ثیي اسادتیي است ،ثحج هالصهِ اهبم خویٌی)سُ( هی فشهبیذ: ثِ ػجبست دیگش

َس ّن ًسجت ّن هحقق ضذُ است ٍ دستاگش ثِ دًجبل اسادُ هتؼلق ثِ ثؼج ثِ هقذهِ خَد ثؼج کِ است  ل ایيحبل سَا .ثؼج ثِ هقذهِ

  . کِ سجت ایي ثؼج است ضَین ثیي اسادتیي قبئل ثِ هالصهِچشا  ،ِ قشاس دّینطٍاس، چشا هالصهِ سا ثیي سسیذُ ثِ ًصت ًشدثبى

یاب ٍخاَة ری   اص ًبحیِ هَال ًسجت ثِ ری الوقذهِ صَست گشفتِ  ی کِتحشیکٍ  است کِ آیب ثیي ثؼجایي گَیین هحل ًضاع لزا هی

 یب خیش؟ ٍخَد داسدهالصهِ ٍ ثیي ثؼج ثِ هقذهِ ٍ یب ٍخَة هقذهِ الوقذهة 

کِ یب ضوب دس ًبحیِ هقذهِ هؼتقذیذ ثِ سجت اسادُ هتؼلق ثِ ثؼاج ثاِ    ایي است اهبم خویٌی)سُ( احتوبل پٌدنپس خالصِ اضکبل ثِ 

یاذا  ٍلای ثؼثای تحقاق پ    هقذهِ ٍخَد داسد اگش ثگَییذ اسادُ ثِ ثؼج ثِ .یب هی گَییذ ثؼثی ٍخَد ًذاسد ؛ٍخَد داسد ّن هقذهِ ثؼثی

ٍلی ثِ دًجبل اسادُ هتؼلق  الوقذهِ هحقق ضذُِ ثؼج ثِ ری کِ چشا ثِ دًجبل اسادُ هتؼلق ثِ ری الوقذه ًکشدُ، خبی ایي اضکبل است

 دٍ. ثِ هقذهِ ثؼج ثِ هقذهِ صَست ًگشفتِ است چِ فشقی است ثیي ایي

ًسجت ثِ هقذهِ ّن ثؼج ٍاسد ضذُ آى ٍقت سَال ایي است چشا  ِ ثؼج ثِ ری الوقذهِ صَست گشفتِاگش ّن ثگَییذ کِ ّوبًطَسی ک

 ثؼج قشاس هیذّین. ٍ هالصهِ سا ثیي دٍ  ُ ّب سا کٌبس هی گزاسینهب هالصهِ سا ثیي اسادتیي قشاس دّین، اساد

 حق در محل نزاع 

 .یي اٍ الَخَثیيهالصهِ ثیي الجؼثیؼٌی ایٌکِ هحل ًضاع ػجبست است اص  ّوبى احتوبل اٍل است حق دس هسئلِ لزا ثِ ًظش هی سسذ کِ
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هاِ ٍ  ذقهالصهِ ثیي ثؼج ثاِ ری الو  ،ل ًضاعهحگَیین: هب هیا صیش تفبٍت خضیی ثیي ًظش هختبس ثب احتوبل اٍل ٍخَد داسد.یک الجتِ 

هسئلِ هقذهِ ٍاخات دًجابل ایاي ّساتین کاِ اص ثؼاج ٍ        س. یؼٌی دس ٍاقغ دٍاقؼیِ ِثؼج ثِ هبیشاُ الوشیذ هقذهتب است ًِ خَد هقذه

  .هِ ًجبضذذقفی الَاقغ ه ایٌکِ ٍلَ هٌتقل ضَین ک هَال ثِ هقذهِثِ ثؼج ٍ تحشی ًینتحشیک ٍ اهش هَال ثِ ری الوقذهِ هی تَا

 ثٌذگبًص سا ثِ سَی آى تحشیک کشدُ. ٍدادُ ٍ یقیي داسین ًسجت ثِ آى فؼل ثؼج کشدُ کبسی دبم ثِ اً یؼٌی یقیي داسین هَال دستَس

 تَاًین یک ثؼج هَلَی ٍ یاک ٍخاَة ضاشػی هَلاَی    هی ذ هقذهبت استٌی کبسی کِ ًیبصهاّین ثجیٌین اص ثؼج ثِ سَخَهی ٍلی

  سجت ثِ هقذهبت کطف کٌین یب خیش؟ً

کٌذ یک ثؼج ّن ثِ  ایي است کِ ٍقتی هَال ثؼج ثِ ری الوقذهِ هی ؛ هٌظَساست هقذهِ ٍاخت ضَدثِ ػجبست دیگش ٍقتی گفتِ هی

هب اص ثؼج ثِ کبسی کِ هجتٌی ثش هقذهبت است کطف هی کٌین ثؼثی ّن ًسجت ثاِ هقاذهبت آى کابس صاَست     ٍ  کٌذسَی هقذهِ هی

 ،ثِ خبی هقذهِدس ایي است کِ طجق ًظش هختبس احتوبل اٍل  ثب ایي ًظش هٌتْی تفبٍت ،ثبضذهی هالصهِ ثیي دٍ ثؼج لزا .است گشفتِ

 .هی کٌینهقذهِ ٍاقؼی خبیگضیي سا تؼجیش هب یشاُ الوشیذ هقذهتب  ،ثیبى کشدًذ (سُخویٌی) ّوبًطَس کِ اهبم

-ًوای یؼٌای   .س دّینکِ طشفیي هالصهِ سا اسادتیي قشا ی ایي ًوی هبًذشادیگش خبیی ث، ثِ دًجبل اسادُ تحقق پیذا کٌذثؼج ٍقتی  پس

سٍی  دیگش دلیلی ًذاسد هالصهاِ سا ثجاشین  اگش پبی ثؼج ثِ هیبى ثیبیذ . تَاًین ثگَیین اسادُ هتؼلق ثِ هقذهِ ثذٍى ثؼج ثِ هقذهِ است

 .چَى ٍاقؼب اص ایي خْت فشقی ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ ًیست ،اسادُ

ری الوقذهِ تؼلق گشفتِ ثِ دُ ثِ ثؼج اگش اسا ،ثؼج ثِ هقذهِ ّن ًبضی اص اسادُ است ذهِ ًبضی اص اسادُ ثبضذقاگش ثؼج ثِ ری الوپس 

 ٍ فشقی ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ  اص ایي خْت ًیست.ضذُ ّن  دس ًبحیِ هقذهِ هٌدش ثِ ثؼج  ٍ

 پاسخ به اشکال امام دمینی)ره( به احتمال اول

صاَست  الوقذهاِ  ثاِ ری ثؼج خویغ هقذهبت ثِ صشف ایٌکِ  اص هقذهبت ثلکِثسیبسی اهبم)سُ( دس اضکبل ثِ احتوبل اٍل فشهَدًذ: 

کذام یک اص هَاسدی کِ احتیبج ثِ هقذهِ داسد هَالی دستَس ثِ اتیبى هقذهِ ّان دادُ   . اصالگشفتِ ثبضذ خَدضبى هجؼَث الیِ ًیستٌذ

گَضت تْیِ کي اهب ًسجت ثِ ثیبى ایٌکِ اثتذا ثِ ثبصاس ثاشٍ  ثشٍ  ثِ ػجذ هی گَیذهثال  دّذ.ری الوقذهِ هیهؼوَال هَال دستَس ثِ اًذ. 

 ثؼذ گَضت تْیِ کي سبکت است. ٍ

دیگش ّیچ ثؼثی ًسجت ثِ آًْب صاَست   ذ لزاًثبیذ اتیبى ضَ دسک هی کٌذثبیذ اتیبى ضًَذ ٍ هقذهبت اص آًدبیی کِ حتوی ّستٌذ ٍ  

ِ  ت جسا ثؼثی ً دس ّیچ هَسدی صیشا .ًوی تَاًین هحل ًضاع سا هالصهِ ثیي ثؼثیي یب ثیي الَخَثیي قشاس دّین. لزا ًوی گیشد  ثاِ هقذها

  .یک طشف هالصهِ قشاس دّینسا  ای ٍاقغ ًطذُچیضی کِ دس ّیچ هقذهِ چگًَِ . لزاتًطذُ اس

ی ٌاصلی ٍ ٍخَة تجؼی. ٍخَة اصلی یؼ ةٍخَ .ة ثش دٍ ًَع استثؼج ثِ دٍ ًحَ صَست هی گیشد ٍ ٍخَ پبسخ ایي است کِ:

خَدش ٍاخت اسات. ٍاخات تجؼای یؼٌای آى      استقالال یؼٌی چیضی کِهب یدت . ٍاخت اصلی یؼٌی داسد آًچِ کِ استقالال ٍخَة

پس ٍخَة ثش دٍ قسن اسات ٍخاَة    .ثِ تجغ ضی دیگش هتؼلق ٍخَة ضذُ استٍ ٍاخجی کِ ثِ تجغ چیض دیگش ٍاخت ضذُ است 

 .هقسن ٍخَة اصلی ٍ ٍخَة تجؼی ٍخَة غیاشی اسات   دّین کِ هَسد تَخِ قشاسسا هطلت ایي  الجتِ ثبیذ .ؼیٍخَة تج ٍاصلی 

تقسایوبت   آیٌاذُ دس  .گبّی یک ٍاخت غیشی تجؼب ٍاخت های ضاَد  ٍ گبّی اص اٍقبت یک ٍاخت غیشی استقالال ٍاخت هی ضَد 

 دّین.هَسد ثشسسی قشاس هیٍاخت سا 



13 

 

آًچِ کِ اخوبال دس هقبم پبساخ   اصلی داسین ٍ یک ٍخَة تجؼی. یک ٍخَة .ٍ یک ٍخَة غیشی  ة ًفسی داسینَپس یک ٍخ 

هاَسد   اکثش هَاسد یب خویغ هاَاسد دس هقذهبت هی فشهبیذ  ىایٌکِ ایطب هی تَاًین ػشض کٌین ایي است کِ؛( سُخویٌی) ثِ پبسخ اهبم

. صیشا ثؼج اساتقاللی ثاِ هقاذهبت تؼلاق     تیک هؼٌب دسست اسثِ  . ایيقذهِ استثِ ری الوهتَخِ ٍ ثؼج فقط  اًذطذُ ًثؼج ٍاقغ 

لوقذهِ ٍخَة ثِ هقذهِ ّن ضذ ثِ تجغ ٍخَة ری اذهِ ٍاخت ثبقالوی ٍقتی ریٌیؼ .گیشدبت تؼلق هیههقذ اهب ثؼج تجؼی ثِ ًگشفتِ؛

ًحاَ اساتقاللی    ایٌکِ دٍ ٍخَة ثِ ٍِلی ً یي ٍ ثیي الَخَثیي سا هطشح کشد.جؼثي اص هالصهِ ثیي التَاى سخس هیپ .ضَدیههتؼلق 

ٍلی طشف  ثبضذ هِذقالوری  قاللی ثِثؼج است ٍذهِ قالواللی ریٍخَة استق صیک طشف هی تَاًذ طشفیي هالصهِ ثلکِظ ضًَذ بحل

  .ضذبثی ثِ هقذهِ هقذهِ ثبضذ یب ثِ تؼجیش دیگش ثؼج تجؼ یؼدٍم ٍخَة تج

ثاِ هقذهاِ سا کطاف    ٍخَة ضشػی تجؼی  تَاًینالوقذهِ هیاللی ری قًفسی استخَة ٍص ایي اسبس هحل ًضاع ایي است آیب هب ثش ا

 طشفیي هالصهِ ّن دٍٍ ل ًضاع است هحایي  ؟یب ًِ هی ضَین ثِ ثؼج تجؼی ثِ هقذهِ ذهِ هٌتقلقِ ری الوثلی الین؟ آیب اص ثؼج استقکٌ

 . ثبضذبم خویٌی)سُ( ًیض ٍاسد ًویبل اهاضک ٍب دٍ ثؼج ّستٌذ ی ةٍخَ

 «سة الؼبلویي ذ هللٍالحو»


