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ئهم ا اهلل علي محمد و هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
اها  ػشض کشدین ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی تٌْا دس صَستی جشیاى داسد کِ ها لائل ضَین تِ ٍضغ الفاظ هؼاهالت تشای اسثاب

ّن ایي تَد کِ اًذ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی هؼٌی ًخَاّذ داضت، دلیل  اگش تگَیین الفاظ هؼاهالت تشای هسثّثات ٍضغ ضذُ

ًحَُ  اسثاب لاتلیت اتصاف تِ صحت ٍ فساد سا داسًذ اها هسثّثات چٌیي لاتلیتی سا ًذاسًذ؛ تِ ػثاست دیگش اسثاب داسای دٍ 

ضَد اها هسثّة داسای یک  ضَد ٍ دیگشی ٍجَدی کِ اثش تش آى هتشتة ًوی دی کِ اثش تش آى هتشتة هیٍجَد ّستٌذ؛ یکی ٍجَ

 ، یا ّست یا ًیست.ٍجَد تیطتش ًیست، یؼٌی اهش آى دایش تیي ٍجَد ٍ ػذم است

 :عدم جزیان نزاع در الفاظ معامالتنظزیه 
حتی اگش ها لائل ضَین  کٌذ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس الفاظ هؼاهالت جشیاى ًذاسد اضکال ادػا هی یکهستطکل تا طشح 

. پس دس هماتل ایي ًظش کِ ًضاع صحیحی ٍ اػوی تٌا تش لَل تِ ٍضغ الفاظ اًذ تشای اسثاب ٍضغ ضذُ فمط الفاظ هؼاهالت

هؼاهالت تشای اسثاب جشیاى داسد لَل دیگش ایي است کِ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس الفاظ هؼاهالت لاتل تصَیش ًیست 

جشیاى ًذاسد. چَى آًچِ تیاى ضذ ئل تِ ٍضغ الفاظ هؼاهالت تشای اسثاب ّن تاضین تاص ّن ایي ًضاع هطلما، یؼٌی حتی اگش لا

ثثَتاً است اها ایٌکِ آیا ٍالؼاً چٌیي ًضاػی ّست یا ًِ تا ایي کٌذ جشیاى ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی  ًْایت چیضی سا کِ ثاتت هی

گاّی تحث دس ایي است کِ آیا ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی هوکي است یا ًِ ٍ گاّی تحث دس ایي است صیشا ، ضَد تیاى ثاتت ًوی

 یا ًِ؟  ٍالغ ضذُکِ آیا ًضاع 

اهکاى ًضاع سا ثاتت گَیذ آًچِ ضوا دس تیاى جشیاى ًضاع دس الفاظ هؼاهالت تٌائاً ػلی ٍضؼْا لالسثاب گفتیذ فمط  هیهستطکل 

پس ایٌکِ ًضاع ثثَتاً هوکي تاضذ ٍ تیي ایٌکِ تِ حسة ٍالغ ًضاع هحمك ضذُ ٍ فؼلیت پیذا کشدُ تاضذ. کٌذ اها فشق است تیي  هی

، یؼٌی ًضاع تٌْا دس صَستی کٌذ، چَى فؼلیت ًضاع هتشتة تش تحمك ٍ تشتة ثوشُ ػولیِ است ایي تیاى فؼلیت ایي ًضاع سا ثاتت ًوی

ًضاع لغَ ٍ تی فایذُ خَاّذ تَد ٍ ش لشاس تاضذ ثوشُ ػولیِ تش ًضاع هتشتة ًطَد کٌذ کِ ثوشُ ػولیِ داضتِ تاضذ، اگ فؼلیت پیذا هی

هٌتفی است، یؼٌی ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس هَسد الفاظ هؼاهالت ّیچ  دس ها ًحي فیِ ثوشُ ػولیِ )طثك ًظش هحمك خشاساًی(

ِ آى اضاسُ کشدین ایي تَد کِ اػوی دس فشض ای کِ ها دس تاب الفاظ ػثادات ت هْوتشیي ثوشُ ػولیِچَى ای ًذاسد.  ثوشُ ػولیِ

تَاًذ تِ اطالق  اها صحیحی ًوی تَاًذ تِ اطالق دلیل توسک کٌذ ٍ ًفی جضئیت ٍ ضشطیت ًوایذ هی تضک دس جضئیت ٍ ضشطی

دلیل توسک کٌذ، اها دس الفاظ هؼاهالت هشحَم آخًَذ هؼتمذ است ّن صحیحی ٍ ّن اػوی اهکاى توسک تِ اطالق دلیل سا 
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حال اگش ثوشُ ػلویِ تشای ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی  اص ایي جْت فشلی تیي صحیحی ٍ اػوی ًیست. ایطاىٍ طثك ًظش  ذًداس

کٌذ گفتِ ضَد الفاظ هؼاهالت تشای  ٍجَد ًذاضتِ تاضذ هؼٌایص ایي است کِ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی فؼلیت ًذاسد لزا فشلی ًوی

 ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس الفاظ هؼاهالت لغَ است.، چَى اًذ یا تشای هسثّثات اسثاب ٍضغ ضذُ

گَیذ آًچِ ضوا دس تَجیِ جشیاى ًضاع تٌا تش لَل تِ ٍضغ الفاظ هؼاهالت تشای اسثاب گفتیذ ًْایت چیضی سا  پس هستطکل هی

ست ٍ فشق است تیي کٌذ ًضاع دس آى هحمك ضذُ ا ایي فشض لاتلیت تشای ًضاع سا داسد اها اثثات ًویکٌذ ایي است کِ  کِ ثاتت هی

 . ایٌکِ ًضاع تِ فؼلیت تشسذ ٍ تیي ایٌکِ چیضی لاتلیت ًضاع سا داضتِ تاضذ

 ًتیجِ ایٌکِ تِ طَس کلی ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس الفاظ هؼاهالت هحمك ًیست تِ خالف الفاظ ػثادات. ایي اضکال دس ٍالغ

، کأىّ ایٌجا دٍ لَل ٍجَد داسد: لَل اٍل ایٌکِ: ًضاع دس شدینای است دس تشاتش ًظشی کِ دس جلسِ گزضتِ تِ آى اضاسُ ک ًظشیِ

اًذ. لَل دٍم  الفاظ هؼاهالت تیي صحیحی ٍ اػوی ٍجَد داسد، الثتِ دس صَستی کِ تگَیین ایي الفاظ تشای اسثاب ٍضغ ضذُ

 ایٌکِ: ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی دس الفاظ هؼاهالت جشیاى ًذاسد.

 :نظزیهبزرسی 
فشهَدُ هَسد پزیشش ّوِ تاضذ سخي هستطکل دسست است، یؼٌی اگش ّوِ تپزیشًذ کِ دس الفاظ اگش آًچِ هحمك خشاساًی 

تَاًٌذ تِ اطالق دلیل توسک کٌٌذ دس ایي صَست چَى یک اهش هسلّن ٍ تذیْی تلمی ضذُ ٍ  هؼاهالت ّن صحیحی ٍ ّن اػوی هی

سک کٌٌذ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی فؼلیت پیذا ًخَاّذ تَاًٌذ تِ اطالق دلیل تو اًذ تِ ایٌکِ اػوی ٍ صحیحی هی ّوِ هؼتمذ ضذُ

دس تاب هؼاهالت ّن ثوشُ  کشد ٍ لغَ خَاّذ تَد اها اگش ایي هطلة هحل اختالف تاضذ یؼٌی دس هماتل هشحَم آخًَذ کسی تگَیذ

شطیت تَاًذ تشای ًفی جضئیت یا ض هتشتة است، یؼٌی هثالً کسی تگَیذ اػوی هی ةالجول فی ػولیِ تش ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی

تِ اطالق  تشای ًفی جضئیت یا ضشطیت چیضی تَاًذ اها صحیحی ًوی ذتوسک کٌ« احل اهلل الثیغ»چیضی دس تیغ تِ اطالق دلیل 

ذ ًٌتَا دسست است هشحَم آخًَذ فشهَدُ ّن اػوی ٍ ّن صحیحی هیآى گاُ ًضاع دیگش لغَ ًخَاّذ تَد.  ایي دلیل توسک کٌذ،

. ها دس تحث اص ثوشُ ػولیِ کِ هخالفٌذًظش ایطاى  ًیستٌذ تلکِ کساًی تاّوِ تا ًظش ایطاى هَافك ٌذ ٍلی ٌتِ اطالق دلیل توسک ک

ضَد تشسسی خَاّین کشد کِ آیا ایي ًضاع دس تاب هؼاهالت داسای ثوشُ ػولیِ ّست یا  تش ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی هتشتة هی

ّا  صحیحیایٌجا ّن )تاب هؼاهالت( دس  ،کِ ّواًٌذ تاب ػثاداتتِ ایٌد َهلتضم ض تش خالف هشحَم آخًَذ کسی اگشپس ًِ؟ 

تَاًٌذ تِ  ّا هی اها اػوی توسک کٌٌذ« احل اهلل الثیغ»ای هثل  تِ اطالق ادلِتَاًٌذ تشای ًفی ضشطیت یا جضئیت چیضی دس تیغ  ًوی

اظ الفکٌذ تشای ایٌکِ گفتِ ضَد ًضاع دس  کفایت هی همذاسّویي لزا ًضاع داسای ثوشُ خَاّذ تَد. ، اطالق دلیل توسک کٌٌذ

 .ٍالغ ضذُ استهؼاهالت 

ایي ضذ کِ ًضاع تیي صحیحی ٍ اػوی تٌا تش لَل تِ ٍضغ الفاظ هؼاهالت تشای  دس همام اٍل )تٌمیح هحل ًضاع( اٍل هطلةًتیجِ 

 هؼٌی ًذاسد.اسثاب هؼٌی داسد اها ػلی المَل تِ ٍضغ الفاظ هؼاهالت تشای هسثّثات 
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  له الفاظ معامالت نظز محقق خزاسانی درباره موضوع مطلب دوم:

 ، ضشػاً اٍ ػشفاً.اًذ ٍضغ ضذُ )ػمذ صحیح( فشهایذ: ها هؼتمذین الفاظ هؼاهالت تشای ػمذِ هؤثِّش هی هشحَم آخًَذ

اًذ دس  ایطاى ّواى گًَِ کِ دس الفاظ ػثادات صحیحی ضذ ٍ هؼتمذ تَد الفاظ ػثادات تشای خصَظ ػثادات صحیح ٍضغ ضذُ

تشای ػمذِ هؤثِّش « تیغ»تِ ایي ًحَ کِ هثالً لفع تشای خصَظ هؼاهالت صحیح ٍضغ ضذُ ایٌجا ّن هؼتمذ است الفاظ هؼاهالت 

ٍضغ ضذُ کِ ٍاجذ ّوِ  ػمذی )سثة(تشای « تیغ»هؤثّش تاضذ یا اص ًظش ػشف. لفع ٍضغ ضذُ است، اػن اص آًکِ اص ًظش ضشع 

تشای ػمذی ٍضغ « ًکاح»ّوچٌیي لفع  ضَد. ، یؼٌی ایي لفع تشای ػمذی ٍضغ ضذُ کِ هٌجش تِ حصَل هلکیت هیذضشائط تاض

 ضَد. ضذُ کِ تاػث حصَل ػلمِ صٍجیت هی

گَیذ: هوکي است کسی اضکال کٌذ  هی دّذ. ایطاى کٌذ ٍ اص آى پاسخ هی اضکالی سا تِ ػٌَاى تَّن رکش هی هشحَم آخًَذپس س

اًذ صحیح ًیست چَى ضاسع دس تاب هؼاهالت تش خالف تاب  الفاظ هؼاهالت تشای ػمذِ هؤثّش ٍضغ ضذٍُ تگَیذ ایٌکِ ضوا گفتیذ 

 تیي ٍ تٌای اٍ تش تأسیس ٍ اختشاع ًیست تلکِ آًچِ سا اختشاع ًکشدُسٍش خاصی سا  کِ الفاظ سا خَدش اختشاع کشدُ، ػثادات

« احل اهلل الثیغ»کٌذ، هثالً تیغ دس تیي ػشف جشیاى داسد، ضاسع ّن آى سا اهضاء کشدُ ٍ فشهَدُ  جشیاى داسد اهضاء یا هٌغ هی ػشف

پس  .«حشّم الشتا»ٍ فشهَدُ: ُ تلکِ هٌغ کشدُ ٍ آًچِ سا تیي ػشف جشیاى داسد اهضاء ًکشد اها هَاسدی اص تیغ سا ّن حشام کشدُ

تاضذ اال هَاسدی کِ اص آًْا هٌغ کشدُ تاضذ ٍ ایي هؼٌایص  سٍش ضاسع دس تاب هؼاهالت تش اهضاء آًچِ تیي ػشف جشیاى داسد هی

یغ ستَی سا داًذ اها ػشف ت دس هَاسدی تیي ػشف ٍ ضاسع اختالف ٍجَد داسد، هثالً ضاسع تیغ ستَی سا تاطل هی ایي است کِ

صذد فشٍش یک  ٍ دس «تؼت ّزا تْزیي»داًذ، لزا ضاسع تیغ ستَی ضایغ تیي هشدم سا اهضاء ًکشدُ، اگش کسی تگَیذ:  صحیح هی

هثل  هؼاهالتی، پس اها ػٌذ الؼشف هؤثّش است ضَد طاسع ػمذِ هؤثّش هحسَب ًویػٌذ ال تاضذ کیلَ گٌذم دس هماتل دٍ کیلَ گٌذم 

تیٌیذ لزا تیي ها َّ الوؤثّش  آى سا هؤثّش دس اًتمال هیتیٌذ اها ػشف  تیغ ستَی است کِ ضاسع آى سا هؤثّش دس اًتمال ًوی ایي هؼاهلِ

 ػٌذ الطشع ٍ ها َّ الوؤثّش ػشفاً اختالف ٍجَد داسد.

ّیچ هطکلی پیص ًخَاّذ آهذ اها اگش تگَیین لفع تیغ تشای اگش تگَیین لفع تیغ تشای اػن اص صحیح ٍ فاسذ ٍضغ ضذُ  حال

لِ ًضد ضاسع هختلف تاضذ ٍ ایي تش  لِ ًضد ػشف تا هَضَع یذ هَضَعآ الصم هی خصَظ صحیح ٍضغ ضذُ )لَل هشحَم آخًَذ(

 آى چیضی است کِ تیي ػشف جشیاى داسد.خالف آى چیضی است کِ گفتِ ضذ کِ سٍش ضاسع دس تاب هؼاهالت اهضاء 

سا اهضاء کشدُ ٍ ٍ ضاسع ّواى  دس تاب هؼاهالت سٍش ضاسع ّواى سٍضی است کِ تیي ػشف ٍ ػمالء جشیاى داسد خالصه اشکال:

الفاظ هؼاهالت تشای ضوا گفتیذ هٌغ کشدُ است. تا تَجِ تِ ایي هطلة اضکال ایي است کِ  ًثَدُهَاسدی ّن کِ هَسد سضایتص 

ل ضَد کِ تیي ضشع ٍ ػشف اختالف ٍجَد داسد، حا اًذ ضشػاً ٍ ػشفاً دس حالی کِ دس هَاسدی هطاّذُ هی ػمذ هؤثّش ٍضغ ضذُ

آیذ چَى هوکي است چیضی ًضد ػشف تیغ  اًذ اضکالی پیص ًوی اص صحیح ٍ فاسذ ٍضغ ضذُاگش تگَیین الفاظ هؼاهالت تشای اػن 

ٍلی دس ّش حال ػٌَاى تیغ  ًثاضذضَد ٍلی ًضد ػشف تیغ  تاضذ ٍلی ًضد ضشع تیغ ًثاضذ یا تش ػکس چیضی ًضد ضشع تیغ هحسَب 

اًذ )آى  هٌطثك خَاّذ تَد اها اگش تگَیین الفاظ هؼاهالت تشای خصَظ صحیح ٍضغ ضذُتِ هؼٌای اػن اص صحیح ٍ فاسذ تش آى 
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گًَِ کِ هشحَم آخًَذ گفت( هطکل پیص خَاّذ آهذ چَى اگش ها َّ الوؤثّش ػشفاً تاضذ هطکلص ایي است کِ اص ًظش ضاسع 

ایي است کِ صحیح ػشفی ٍ صحیح  آىالصهِ  ٍصحیح ًیست ٍ اگش ها َّ الوؤثّش ضشػاً تاضذ اص ًظش ػشف صحیح ًخَاّذ تَد 

اص سٍش ػشف سا ضشػی دٍ هؼٌای هتفاٍت داضتِ تاضٌذ دس حالی کِ ها دس اتتذا ػشض کشدین ضاسع دس تاب هؼاهالت سٍضی غیش 

 تیي ػشف جشیاى داسد اهضاء کشدُ است. کِ اتّخار ًکشدُ تلکِ ّواى چیضی سا

ّا هثل تیغ ستَی ًضد ػشف صحیح ٍلی ًضد ضاسع  گَیذ: دسست است کِ تؼضی اص تیغ پاسخ اص ایي اضکال هیهشحَم آخًَذ دس 

لِ  ستطی تِ اختالف دس اصل هَضَعدس صحت ػمذ صحیح ًیست ٍ ػشف ٍ ضشع تا ّن اختالف داسًذ اها اختالف ضشع ٍ ػشف 

 یا صٍجیت کِ هؤثِّش دس ًمل ٍ اًتمال ایجاب ٍ لثَلیًذاسد. صحیح ًضد ػشف ٍ ضشع تِ یک هؼٌاست، صحیح ػثاست است اص 

لکي اختالف دس ، ایي هطلثی است کِ ّن ضشع آى سا لثَل داسد ّن ػشف ٍ دس ایي جْت تیي ػشف ٍ ضشع اختالفی ًیست، تاضذ

هصادیك است، یؼٌی ضشع ٍ ػشف دس هصذاق صحیح تا ّن اختالف داسًذ تِ ایي ًحَ کِ ضاسع یک چیضی سا هصذاق صحیح 

داًذ، پس اختالف تیي ضشع ٍ  گَیذ تیغ ستَی هصذاق تیغ صحیح ًیست ٍلی ػشف آى سا هصذاق تیغ صحیح هی داًذ هثالً هی ًوی

ًضد « تیغ»لِ لفع  یي است کِ چِ ػمذی هؤثّش است ًِ ایٌکِ اختالف داضتِ تاضٌذ دس ایٌکِ صحیح چیست، هَضَعػشف دس ا

ش ٍضغ ضذُ است اها دس ایٌکِ چِ ػمذی هؤثّش است اختالف گَیٌذ: لفع تیغ تشای ػمذِ هؤثّ ضاسع ٍ ػشف یکی است ٍ ّش دٍ هی

داًذ. پس ایي اضکال  ٍ اص هصادیك تیغ صحیح هی داًذ ٍلی ػشف آى سا هؤثّش داسًذ؛ چَى ضاسع تیغ ستَی سا هؤثش دس هلکیت ًوی

 ٍاسد ًیست.

 «والحمدهللربالعالمین»


