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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»

 :خالصه جلسه گذشته

هؼلَم شَد ٍ لزا  ك هطبلجی سا ثیبى کشدین؛ گفتین اثتذاءً ثبیذ ًمطِ اطلی ًضاعدسثبسُ ًضاع دس ثحث هشت دس جلسِ گزشتِ اجوبالً

دس هشحلِ ثؼذ  .ی اختالف کجبست ای سا ثیبى کشدین تب دلیمبً هشخض ثشَد کِ چِ اهَسی هَسد تَافك است ٍ ًمطِ همذهِ

 ثیبى کٌین. الصم است کِ تمشیشّبی هختلفی کِ اص هحل ًضاع شذُ است سا

 امز اول: انظار مختلف درباره محل نزاع

ًضاع یک ًضاع ٍ ثحث لغَی  ،تمبسیشؼؼی اص ایي ك ثطج کِ دس ثحث هشتك ایشاد شذُ استحذٍد چْبس تمشیش اص هحل ًضاع 

است هسئلِ یک هسئلِ لغَی کٌین ایي  ٍلتی ثحث هی .است ٍ طجك ثؼؼی اص تمبسیش ایي هسئلِ ٍ ًضاع یک هسئلِ ػملی است

 چِ فشلی ثب ّن داسًذ؟  یب ػملی، ایي دٍ

 هؼٌب ٍ هفَْم لفع استٍ دلیمبً ثِ ایي هؼٌبست کِ اختالف دس هَػَع لِ  ،اگش گفتین ًضاع ٍ ثحث یک ًضاع ٍ ثحث لغَی است

ی گَیین دس هسئلِ هشتك ًضاع ٍالغ شذُ کِ آیب هشتك فمط ثِ هتلجس ثبلوجذأ ف اگش هی یؼٌی؛ سخي دس ٍػغ ٍاػغ استٍ 

ست کِ ٍاػغ لفع هشتك سا ثشای ثِ ایي هؼٌب شَد؟ هیاطالق ًیض مؼی ػٌِ التلجس ب اًثش ه یبشَد  الحبل حمیمتبً اطالق هی

ٍػغ ثِ یک هؼٌبی ٍسیغ  طجك یک ًظشلغَی ثَدى ًضاع ثِ ایي هؼٌبست کِ اخض؟ هؼٌبی اػن ٍػغ کشدُ یب ثشای هؼٌبی 

اػن اص  ػٌَاى حبل ایيٍػغ شذُ ثشای یک هؼٌبی ػبم،  «الوتلجس ثبلوجذأ»هثالً ػٌَاى کلی  ّب( )ثٌبثش لَل اػوی تؼلك گشفتِ

ایي است کِ فؼالً ٍ دس صهبى حبل هتلجس ثبشذ یب طشف ایٌکِ دس گزشتِ هتلجس ثِ هجذأ ثَدُ کبفی است ٍلَ اآلى ّن تلجس 

ثشای خظَص ثگَئین یؼٌی ّب(  ك ادػبی اخظیثبشذ )طجٍػغ شذُ لفع هشتك ثشای هؼٌبی هؼیك  اگش اهبٍ  ًذاشتِ ثبشذ.

دس ایي طَست دیگش حول هشتك ثش راتی کِ تلجس ثِ هشتك دس گزشتِ داشتِ  ،ٍػغ شذُ رات هتلجس ثِ هجذأ دس صهبى حبل

 شَد. دس ایي طَست ًضاع یک ًضاع لغَی هیلزا . ٍ اآلى هٌمؼی شذُ حمیمتبً طحیح ًخَاّذ ثَد

 ػملی دس هَسد ایٌکِ ًضاع یک ًضاع ٍ هسئلِملی ثبشذ کبسی ثِ هسئلِ ٍػغ ٍ ٍاػغ ًذاسد )اهب اگش ًضاع ثخَاّذ یک ًضاع ػ

ایشبى هذػی است هسئلِ یک هسئلِ ػملی است ٍ ثیبى دیگشی سا ّن  داسًذ کِ خَاّین گفت چَىثیبًی هحمك ًبئیٌی  است،

 هشحَم تْشاًی داسًذ کِ ایي سا ّن ثیبى خَاّین کشد.(

کِ هب یک صهبى تلجس داسین ٍ  است دس ّوِ فشٍع ایي هسئلِ هفشٍؽ ػٌِ ایي ثَد کِ زشتِ ثیبى شذای کِ دس جلسِ گ ًکتِ

تَاًذ ایي گًَِ ثبشذ ٍلی ثحث هب دس  ّن هی ًسجت صهبى ،، حبل یب آیٌذُ ثبشذتَاًذ گزشتِ یک صهبى ًسجت؛ صهبى تلجس هی

دس هَاسدی هَسد ِ لجل ثیبى کشدین. ثِ ّش حبل جبیی است کِ صهبى ًسجت اآلى است. یؼٌی ّوبى سِ حبلتی کِ دس جلس
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؟ دادتَاى حمیمتبً ًسجت ػشة ثِ اٍ  خَاّذ هتلجس ثِ ػشة شَد آیب اآلى هی اگش کسی دس آیٌذُ هی ثحث ٍالغ شذُ؛

ثِ کسی اآلى ثبلفؼل هتلجس  اگشایي اختالفی ًیست. اهب تَاى ًسجت داد. دس  ثلکِ هجبصاً هیتَاًین حمیمتبً ًسجت ثذّین  ًوی

ٍ ایي هسئلِ ًیض  شَد ایي ًسجت سا حمیمتبً داد گَیٌذ هی هی ؟ًسجت ػشة ثِ اٍ ثذّین دس ّویي صهبى تَاًین ػشة است هی

پیذا کشدُ ٍ تلجسش صٍال پیذا  ثِ هشتمی )ػشة( اًوب االختالف ًسجت ثِ راتی است کِ دس گزشتِ تلجس اختالفی ًیست.

اآلى حمیمتبً ثِ اٍ ػشة سا ًسجت ثذّین؟ ایي هسئلِ اص ایي جْت هْن است کِ هب  شَد آیب هیثحث دس ایي است کِ کشدُ 

ثتَاًین هسیش ثحث سا دسست پیش ثجشین؛ دس جلسِ گزشتِ هحذٍدُ اختالف سا هؼلَم کشدین ٍ دس ایي جلسِ تمبسیش هختلفی 

 کٌین. کِ اص هحل ًضاع شذُ سا ثیبى هی

 نظز مشهور  -1

هشَْس ًضاع  ای ثِ ایي تمشیش داشتین ٍ گفتین دس جلسِ گزشتِ ػوي ثیبى هحل ًضاع اشبسُ هبهشَْس است؛  ًظش اٍل ّوبى ًظش

ای  کِ هشتك ثشای چِ چیضی ٍػغ شذُ؛ ػذُایٌداًٌذ یؼٌی هؼتمذًذ کِ اختالف ثش سش ٍػغ ٍاػغ است  سا یک ًضاع لغَی هی

ی الحبل کِ ایٌْب ثِ ًبم اخظی ًبهیذُ هؼتمذًذ لفع هشتك هثل ػبسة ٍ ػبلن ٍػغ شذُ ثشای خظَص هتلجس ثبلوجذأ ف

ای هؼتمذًذ هشتك هثل ػبسة ٍػغ شذُ ثشای کلی هب تلجس ثبلوجذأ ٍلَ دس گزشتِ هتلجس ثَدُ ٍ  شًَذ. دس همبثل ػذُ هی

 هشتك است. ٍ هؼٌبی اآلى دیگش هتلجس ًیست لزا دػَا ثش سش سؼِ ٍ ػیك هفَْم

 نظز مزحوم تهزانی -2

ایشبى دس همبثل هشَْس هؼتمذ است کِ ًضاع دس هفَْم  1هحجة رکش کشدُ است؛تبة ْشاًی دس کسا هشحَم شیخ ّبدی تًظش ایي 

ك ٍ هَػَع لِ هشتك یک هؼٌبی دس هسئلِ هشتك ًضاع دس ایي ًیست کِ هؼٌبی هشت ثِ ایي هؼٌب کِ ٍ هؼٌبی هشتك ًیست

ٍ ًضاػی اص ایي جْت  اتحبد داسًذػَع لِ هشتك ثب ّن َاػوی ٍ اخظی ّش دٍ دس ه ٍسیغ است یب یک هؼٌبی ػیك ثلکِ

جَاهذ  ایي است کِ آیب هشتك اص سٌخ اطالق ٍ طحت حول است. ثِ ػجبست دیگش ًضاع دس دس ٍ ًضاع اختالف ًذ، ثلکًِذاس

 است یب اص سٌخ جَاهذ ًیست.

ٌَاى خظَطیت جَاهذ ایي است کِ تب هبداهی کِ طَست آى جبهذ هحفَظ است طذق ػیک جَاهذ، چِ خظَطیتی داسًذ؟ 

شَد اهب اگش ایي طَست هبئیِ  هیثش آى شَد هبًٌذ آة کِ تب صهبًی کِ طَست هبئیِ داسد، طذق ػٌَاى آة  جبهذ ثش آًْب هی

شَد؛ طذق ػٌَاى دس جَاهذ دائش هذاس حفع طَست  اص ثیي سفت هثالً تجذیل ثِ ثخبس شذ دیگش طذق ػٌَاى آة ثش آى ًوی

شَد هشتك سا ثش  هیفمط یؼٌی تب صهبًی کِ اتظبف ٍ تلجس ثِ هجذأ اشتمبق داسد  آًْبست. حبل آیب هشتك ّن هثل جبهذ است

 شَد هشتك سا ثش اٍ حول کشد؟ ش ًویاٍ حول کشد ٍ اگش ایي اتظبف ٍ تلجس اص ثیي سفت دیگ

 فشهبیذ هب دٍ ًَع حول داسین: یکی حول هَاطبت ٍ دیگشی حول اشتمبلی؛  ایشبى اثتذاءً هی

شَد هثالً  ًفس یک چیض ثش چیض دیگشی حول هی ؛«ایي آى است»شَد  ٍلتی گفتِ هی ؛ّوبى حول َّ َّ است حول هَاطبت

 .شَد الجذاس جسنٌ ایي حول َّ َّ است چشا کِ الجذاس َّ، جسن َّ، َّ َّ؛ ایٌجب دیگش ًیبصی ثِ ٍاسطِ ًیست گفتِ هی
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د الجذاس اثیغٌ ایي دس ٍالغ ثِ ٍاسطِ یک رٍ ایي حول هحمك شَ ّب حول اشتمبلی است هثالً ٍلتی گفتِ هی ثؼؼی اص حولاهب 

دسست ًیست تَاى گفت الجذاس ثیبعٌ  ًویکِ شذُ ٍ حول َّ َّ ًیست ٍ دس حمیمت ایي گًَِ ثَدُ: الجذاس رٍ ثیبعٍ چشا 

ک حول گفتِ شَد دیَاس سفیذی است ٍ اگش ثخَاّذ حول طحیح شَد ثبیذ گفتِ شَد: الجذاس رٍ ثیبعٍ. ثِ ایي حول ی

 .گَیٌذ هی اشتمبلی

تَاى جسن سا ثش جذاس حول کشد کِ جسویت جذاس هحفَظ  دس حول هَاطبت یب َّ َّ صهبًی حول طحیح است ٍ صهبًی هی

تَاى آى سا ثش جذاس حول کشد اهب دس حول اشتمبلی ثشای حول اثیغ ثش جذاس  دیگش ًوی ثشٍدثبشذ اگش ایي جسویت اص ثیي 

جسویت صیذ ثبلی ثبشذ طحیح است کِ حول دس طَستی صیذٌ جسنٌ  ؛ هثالً دسثیبػیت هَجَد ثبشذدیگش ًیبصی ًیست کِ 

هؼٌبیش ایي است  الجذاس اثیغٌ دستَاى جسویت سا ثش صیذ حول کشد اهب  ٍلی اگش اص ثیي ثشٍد ٍ جسوی ثبلی ًجبشذ دیگش ًوی

ثٌبثشایي یک فشلی ثیي حول  ػیت ًیست.ثیبء ػٌَاى )رات( دیگش ًیبصی ثِ ثمب جذاس)هشتك( ثش  اثیغکِ ثشای حول ٍ اطالق 

  .هَاطبت ٍ حول اشتمبلی ٍجَد داسد

کٌذ هشتك اگش ثخَاّذ ثش یک  ثِ ًظش هشحَم تْشاًی هشتك ثش اسبس ًظش اخظی اص لجیل حول هَاطبت است؛ اخظی ادػب هی

ثش رات اص لجیل حول اشتمبلی است.  کٌذ حول هشتك است اهب اػوی ادػب هی ٍ َّ َّ راتی حول شَد ایي یک حول هَاطبت

ثِ ًظش هشحَم تْشاًی ًضاع دس هسئلِ هشتك  ؛پس ًضاع دس حول ٍ اطالق است ٍ دس هَػَع لِ ًیست تب یک ًضاع لغَی ثبشذ

حول ثشَد ایي حول ٍ اطالق، حول هَاطبتی است )اص لجیل الجذاس جسنٌ ثش رات ثش سش ایي است کِ آیب اگش هشتك ثخَاّذ 

؟ ثغ ثمبء ػٌَاى جسویت است( یب اص لجیل حول اشتمبلی است هثل الجذاس اثیغ کِ تبثغ ثمبء ػٌَاى اثیغ ًیستاست کِ تب

تَاى هشتك سا حول ثش راتی کشد کِ سبثمبً هتلجس ثَدُ است ٍ اآلى اص اٍ  اخظی ادػبیش ایي است کِ ًویچٌبًچِ ثیبى شذ 

تَاًین  ش صیذ دیشٍص ػبسة ثَد ٍ اآلى ػبسة ًیست هب ًویاگ گَیذ حول هَاطبتی است( )چشا کِ هی هٌمؼی شذُ است

تَاى ػبسة سا  کٌذ کِ ّیچ اشکبلی ًذاسد ٍ هی ثگَیین صیذٌ ػبسةٌ ایي حول حمیمتبً طحیح ًیست اهب دس همبثل اػوی ادػب هی

 حول ثش صیذ کشد چَى اطالً حول آى یک حول اشتمبلی است ٍ دس حول اشتمبلی ثمبء ػٌَاى الصم ًیست.

 ثش خالف یست،هؼٌب ٍ هفَْم هشتك ً دسچشا کِ اختالف  داًست؛یک ًضاع لغَی سا ایي ًضاع  دیگشك ایي تمشیش اص ًضاع طج

فشهبیذ کِ  ایشبى هی ؛داًستٌذ دس دایشُ هَػَع لِ ٍ سؼِ ٍ ػیك هفَْم هَػَع لِ هی آى سا ٍ هشَْس کِ ًضاع سا لغَی داًستِ

 حول ٍ تطجیك ػٌَاى ،ثلکِ ًضاع دس هَسد اطالق ،ًضاػی دسثبسُ آى ٍجَد ًذاسدهفَْم هشتك ٍ هَػَع لِ آى هؼلَم است ٍ 

کبس  ٍ حول ٍ اطالق ٍ تطجیك سثطی ثِ ٍاػغ ًذاسد ٍ اص آًجبیی کِ کِ لجالً هتلجس ثَدُ ٍ اآلى ًیست.است ثش راتی  هشتك

 فشهبیذ ایي هسئلِ یک ًضاع ٍ هسئلِ ػملی است. لزا ایشبى هی ،ػمل است

 :مزحوم تهزانیبزرسی نظز 

 اص جولِ: شیش ٍاسد شذُسد اشکبل است؛ اشکبالتی ثِ ایي تمشیش هَایي تم

چَى  اًذ ثیي هشتك ٍ هجذأ اشتمبق خلط کشدُایشبى  ٍ اشکبل ایي است کِ ایي سخي ثش خالف اططالح اّل في استیک 

حبلی کِ اططالحبً ایي حول  طجك ًظش هشحَم تْشاًی حول اثیغ ثش جذاس ٍ حول ػبسة ثش صیذ حول اشتمبلی است دس

حول آى یک است ٍ هبًٌذ الجذاس جسنٌ ایي گَیین صیذٌ ػبسةٌ یؼٌی صیذٌ َّ ػبسة ٍ  حول اشتمبلی ًیست چَى ٍلتی هی
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ایي حول هشتك ثش رات ثِ حست اططالح اّل في اص ًَع حول اشتمبلی ًیست  است ٍ حول اشتمبلی ًیست؛ یحول هَاطبت

ایي اشکبل سا  ثبشذ لْشاً هطلت ٍ هذػبی هشحَم تْشاًی طحیح ًیست. یست ٍ اگش حول هَاطبتثلکِ اص ًَع حول هَاطبتی ا

 1هحمك اطفْبًی ایشاد کشدُ است.

اًذ کِ اطل ایي ًسجتی کِ هحمك اطفْبًی ثِ هشحَم تْشاًی دادُ،  الجتِ ایٌجب ثؼؼی اص ثضسگبى هثل طبحت هٌتمی االطَل گفتِ

دس ّش طَست ثِ ًظش هب اشکبل هحمك اطفْبًی ٍاسد است ٍ اطالً حول هشتك ثش رات یک حول هَاطبتی  2.ًیست طحیح

 است ٍ حول اشتمبلی ًیست.

کِ ایٌْب سا ثیبى است آلبی ثشٍجشدی  هشحَمثحث دس ثیبى دٍ تمشیش دیگش یؼٌی تمشیش هحمك ًبئیٌی ٍ  بحث جلسه آینذه:

سا ثیبى  استثؼؼی اص همذهبتی کِ دس ایي ثحث الصم  پس اص آىًضاع هؼلَم شَد ٍ تب إى شبء اهلل دلیمبً هحل  کشد خَاّین

 خَاّین کشد. 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
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