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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 ه جهت اولتتم

دس اهش سبدس، ثحث اص جْت اٍلی، یؼٌی اطل تؼلك خوس ثِ صهیٌی وِ وبفش رهی اص هسلوبى خشیذاسی وشدُ است، ثِ پبیبى 

 سسیذ. 

ثؼذ اص آى وِ اطل ٍجَة خوس  «ٍ یؤخز هٌِ لْشاً إى لن یذفؼِ ثبالختیبس»: ُ استایي جْت، فشهَددس ریل اهبم )سُ(فمظ 

فشهبیذ: اگش اختیبساً ثِ ایي تىلیف ػول وشد فجْب؛ اهب اگش ثهِ ایهي تىلیهف     اهبم )سُ( هی شذ.ثش وبفش رهی اص اطل صهیي ثیبى 

وٌذ ٍ یه پٌجن صهیٌی سا وِ خشیذاسی وشدُ،  سا هلضم هی  وبفش رهیشَد. یؼٌی حبون،  ػول ًىشد، اص اٍ ثِ لْش ٍ غلجِ اخز هی

 وٌذ. اص وبفش رهی اخز هی

ٍ جبیی ّن  ًذٌّذ هثل سیبس تىبلیف استیب ثذٌّذ هجٌبی ایي حىن ّن هؼلَم است. چَى دس هَسد هسلوبًبى، ایٌىِ خوس 

 اخز شَد.  لْش ًذاسین وِ اگش خوس سا ًذادًذ، ثبیذ اص آًْب ثظَست

هَسد صوبت، گضاسشبتی داسین وِ پیبهجش گشاهی اسالم )ص( ثشای اخز صوبت، هأهَسیي خبطی داشت ٍ آًْب سا ثشای جوغ دس 

فشستبد. اهب دس هَسد خوس، ایي چٌیي ًجَدُ است. دس ثیي اهَس ّفتگبًِ ای وِ هتؼلك خوس است، تٌْب ایي  آٍسی صوبت هی

 شذُ است.  روشتَسظ رهی ادا ًشَد، هَسد ثِ ػٌَاى اخز لْشی دس طَستی وِ اختیبساً 

 سَال: 

دس ههَاسدی وهِ   ثِ عَس ولهی   .وشد استبد: دس غٌبئن جٌگی ّن چَى تىلیف حبون ٍ ٍلی ثَد، آًجب ًیض یه پٌجن سا اخز هی

تَاًذ خوس سا اخز  اخز ثِ ػٌَاى یه تىلیف ثش ػْذُ حبون گزاشتِ شذُ، اگش اختیبساً دفغ ًشَد، حبون ثِ طَست لْشی هی

ذ. چَى دس ثیي ایي ّفت هَسد، ایي هَسد ٍ غٌبئن جٌگی، اص احىبهی است وِ دس حمیمت هشثَط ثِ حىّبم ٍ ٍالت است. وٌ

وٌذ ثِ ادای خوس یب لْشاً اص آًْهب اخهز    خوس ًپشداصًذ، آًْب سا ٍاداس هی ،اگش وسبًی وِ ثبیذ خوس ثذٌّذ لزا حبون ٍ ٍلیّ

 وٌذ.  هی

 : بررسی اطالق ارضجهت دوم

ٍ ال فشق ثیي وًَْب أسع هضسع أٍ ثستبى أٍ داس أٍ حوبم أٍ دوبى أٍ خبى أٍ غیشّب هغ »فشهبیذ:  جْت ثبًیِ، اهبم )سُ( هیدس 

دس جْت ثبًیِ، دس ٍالغ ثحث دس شوَل ایي أسع ثِ غیش أساضی صساػیِ اسهت؛ یؼٌهی    «تؼلك الجیغ ٍ الششاء ثأسضْب هستمال

لك گشفت، آًگبُ همظَد اص ایي أسع، خظَص أساضی صساػیِ است یب شبهل ثحث ایي است وِ اگش خوس ثِ خَدِ أسع تؼ

َلت ًَثت ثِ ثِ خَد أسع، ووب َّ الوختبس، آً شَد. اگش وسی دس جْت اٍلی لبئل شذ ثِ ػذم تؼلك خوس هغلك أساضی هی
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ِ دس هَسد سٍایت اثی شَد. هب و سسذ وِ آیب همظَد اص ایي أسع، أسع صساػی است یب غیش آى سا ّن شبهل هی ایي ثحث ًوی

سا شهبهل  وٌذ ثش تؼلك خوس ]دٍ ػشش[ ثِ ًتبج االساضی. لْشاً غیش أساضی صساػیهِ   ػجیذُ حزاء گفتین ایي سٍایت داللت هی

 شَد. ًوی

گیهشد ثلىهِ ثهِ     ثِ ّش حبل اگش وسی دس جْت اٍل ٍ ثحث اص اطل تؼلك خوس لبئل شذ وِ خوس ثِ خَد صهیي تؼلك ًوی

سسذ وِ آیب ایي صهیي هغلهك   گیشد، لْشاً ًَثت ثِ ایي ثحث ًوی گیشد، تؼلك هی وِ دس صهیي طَست هیهحظَل ٍ آى صساػتی 

 شَد.  هٌحظش دس أساضی صساػیِ هی خوسسٍشي است وِ هسئلِ است یب خظَص أساضی صساػیِ. 

 سَال:

هتؼیّي ًىشدین وِ ایٌجب دٍ ػشش  استبد: اگش هب آى جْت سا ثِ ػٌَاى یه احتوبل ثشای هُجؼّذ خوس اطغالحی روش وشدین، اهب

ٌین. آى احتوبل ثب تؼلك خوس و. آى سا هب طشفبً اص ثبة احتوبل وِ ایٌْب تسلظ پیذا ًىٌٌذ ثِ ایي جْتَد ش اص صهیي گشفتِ هی

ثِ ًتبج دس ایي جْت هشتشن ّستٌذ وِ خوس اطغالحی ایٌجب هٌظَس ًیست. چِ هب آى احتوبل سا ثگَیین ٍ چِ آًچِ سا وِ 

 ػشع وشدین، ًتیجِ ایي است وِ خوس اطغالحی دس ایٌجب همظَد ًیست. االى

خوس ٍ دٍ ػشش ثِ اطل صهیي تؼلك ثگیشد ثِ ػٌَاى جضیِ یب ثِ هحظَل صهیي تؼلهك ثگیهشد،    وِثیي ایي دٍ احتوبل  اص اهب

ػششی است وِ ثِ ًچِ وِ دس أساضی خشاجیِ ًیض ّست، دٍ آوِ ثبیذ دس جبی خَدش ثشسسی شَد. ایي هسألِ دیگشی است 

گیشد. دس أساضی خشاجیِ ًیض ایٌغَس ًیست وِ دٍ ػشش سا اص اطل صهیي ثگیشًذ، هب آًجب ًیض چٌیي چیهضی   هحظَل تؼلك هی

هلىیت آى ثشای ػوهَم هسهلویي   ٍ ًذاسین. چَى أساضی خشاجیِ یؼٌی صهیي ّبیی وِ ثب لْش ٍ غلجِ ثِ دست هسلویي افتبدُ، 

تَاًٌذ سٍی ایي صهیي وبس وٌٌهذ ٍ الجتهِ خشیهذ ٍ     ص صهیي سا ثِ وفبس رهی هی دٌّذ ٍ آًْب هیاست؛ هٌتْی حك ثْشُ ثشداسی ا

دسطهذ اص خهَدِ    22وٌٌذ، دس حمیمت خشیذ ٍ فشٍش حك استفبدُ اص صهیي است. پس دس أساضی خشاجیِ،  وِ هیّن فشٍش 

 شَد.  صهیي گشفتِ ًوی

دسطذ خَد صهیي گشفتِ شَد ثشای ایٌىِ ههبًؼی ثهش ساُ وفهبس     22لؼل خشد،  دس هَسد صهیٌی وِ وبفش رهی اص هسلوبى هیاهب 

 ي پیذا ًىٌٌذ. لزا هٌبفبت ًذاسد.شَد وِ استیالء ثش أساضی هسلوی

أسع شهذین ٍ گفتهین    وٌین ایي است وِ اگش هب دس ثحث لجلی لبئل ثِ ػذم تؼلك خوس ثِ خهَدِ  آًچِ وِ هب االى ػشع هی

گیشد، خَد ثِ خَد هتؼیّي دس أساضی صساػیِ اسهت. دیگهش غیهش اص ایهي      خوس ]دٍ ػشش[ ثِ هحظَل ایي صهیي ّب تؼلك هی

شَد تظَیش وشد. آى احتوبل سا وٌبس ثگزاسیذ. آى احتوبل سا ثبیذ ثشسسی وٌین؛ ایٌجب ًیض اشبسُ خَاّین وشد. اهب اگهش ههب    ًوی

آى ٍلت جبی ایي ثحث ّسهت وهِ آیهب ایهي      ،هتأخشیيثیي گیشد، ووب َّ الوشَْس  صهیي تؼلك هی گفتین ایي خوس ثِ خَد

 شَد.  اختظبص ثِ أساضی صساػی داسد یب شبهل أساضی وِ هشتول ثش داس ٍ ثستبى ّستٌذ ًیض هی

لشاس گیشد، تٌمیح هَضَع ثحث است وِ اسبسهبً ایهي ثحهث ثهش فهشع       تَجِهَسد  ثبیذ پس اٍلیي هغلجی وِ دس جْت ثبًیِ

پزیشش ًظش هشَْس هجٌی ثش تؼلك خوس ثِ خَد أسع است. آى ٍلت ثبیذ ثگَیین سٍایت اثی ػجیذُ وِ خوهس سا دس أسع  

بهل ٍ حوهبم سا ّهن شه   وٌذ، آیب همظَد أسع صساػی است یب أسع هشتول ثش داس ٍ ثسهتبى   ، ثبثت هی[ٍ ًِ هحظَالت آى]
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ثٌبثش لَل هشَْس جبی ایي ثحث است. چَى هشحَم سیذ ٍ ثسیبسی اص هحشیي دس ایي هسهألِ ثهب هشهَْس هَافهك      شَد. هی

 اًذ. اًذ، لزا ایي ثحث سا هغشح وشدُ سا اص هَاسد هتؼلك خوس لشاس دادُ «الزهی هي الوسلن باألسع التی اشتشاّ»ّستٌذ، یؼٌی 

الجتِ یه ششعی داسد  «أسع هضسع أٍ ثستبى أٍ داس أٍ حوبم أٍ دوبى أٍ خبى أٍ غیشّبٍ ال فشق ثیي وًَْب »»اهبم فشهَدُ: 

سَاء وبى أسع هضسع اٍ هسىي اٍ دوبى اٍ خهبى اٍ غیشّهب، فیجهت فیهِ     »وِ ػشع خَاّذ شذ. هشحَم سیذ ّن فشهَدُ 

 .«الخوس

اسبسبً هب اص ایي صاٍیِ ثِ هَضهَع  گش اذ وِ آخش جْت ثبًی ػشع خَاّذ شدس وشدًذ، اشبسُ  ثشادس ػضیضوِ  نّآى احتوبلی 

خشد، دس ٍالغ ایجهبد یهه هحهذٍدیت     دسطذ ٍ خوس ثشای صهیٌی وِ وبفش رهی اص هسلوبى هی 22ًگبُ وٌین وِ لشاس دادى 

ایهي همظهَد حتهی ثهب جؼهل خوهس ٍ دٍ ػشهش دس         ،الء وفبس ثش صهیي ّبی هسلویي استثشای جلَگیشی اص تسلظ ٍ استی

 دایشُ ایي، اخض اص حبلت اٍل است.هٌتْی  ؛سبصگبسی داسد َالت صهیي صساػی ّنهحظ

استیالء وفبس ثش صهیي ّبی هسهلویي اسهت، دٍ هشهىل داسد:    اص اگش هب ثگَیین ایي یه حىن هحذٍد وٌٌذُ ثشای جلَگیشی 

سهت  ٍ ثبًیبً وِ هْن تش است، ایي اگبسی داسد هشىل اٍل ایي است وِ ایي هحذٍدیت ثب جؼل خوس ثش هحظَالت ّن سبص

دسطذ صهیي دس اختیبس اٍست؛ اگش ایي سٍال اداههِ پیهذا وٌهذ،     82گشفتیذ، اهب  دسطذ صهیي سا شوب اص وبفش رهی 22وِ فشضبً 

وٌذ. ًْبیتبً آًچِ وِ دس اختیبس هسلویي ثهبلی   ّوِ صهیي ّبی هسلویي سا وفبس رهی ثخشًذ، ثبالخشُ آى استیالء تحمك پیذا هی

تَاًین ثِ ػٌَاى یه دلیل لهشاس   گیشد. لزا هب ایي سا ًوی یش صهیي ّب دس اختیبس آًْب لشاس هیست، سبا هی هبًذ، خوس صهیي ّب

تَاًهذ ثهِ ػٌهَاى یهه حىهن       دّین ثشای تؼلك خوس ثِ أسع. ایي طشفبً یه احتوبل است وِ لبثل تَجِ ّن ّست ٍ هی

وشدًذ. ػالٍُ ثش ایي، فشع  ثِ عَس ولی هٌغ هیهحذٍد وٌٌذُ ثشای آى هٌظَس ّن ثبشذ، ٍلی اگش ٍالؼبً ایي ًگشاًی هغشح ثَد، 

ایي است وِ وفبس رهی دس حىَهت اسالهی، حذالل اص ًظش تؼذاد ٍ جوؼیت ثش هسلویي غلجِ ًذاسًهذ وهِ ثهب خشیهذ أساضهی      

ى ثخَاٌّذ استیالء پیذا وٌٌذ. غبلجبً وفبس رهی دس هوبله اسالهی، یه اللیتی ّستٌذ وِ ّش چٌذ ّن ایي أساضهی سا ثخشًهذ، آ  

 جْت استیالء ثؼیذ است وِ هحمك شَد. 

 سَال:

فشضهبً اگهش هحهشص     طل احشاص ایي هسألِ هشىل است ٍگیشد. اٍالً ا استبد: استیالء ثِ هؼٌبی ولی است ٍ آى سا ّن دس ثش هی

 دسطذ ّن استیالء هوىي است.  82شَد، ثب 

ثٌبثش ًظش هختبس، جبیی ثشای ایي ثحث ثبلی ًوی هبًذ وِ آیب همظَد اص أسع دس أساضی هزوَس دس سٍایت اثی  ػلی ای حبل

شَد. آًجب لغؼبً همظَد أساضی صساػهی اسهت وهِ خوهس ثهِ       ػجیذُ، خظَص أساضی صساػیِ است یب شبهل غیش آى ّن هی

 . گیشدتؼلك هی هحظَالت صهیي ّبی صساػی

سٍایت اثی ػجیذُ داللت ثش تؼلك خوس هظغلح ٍ هؼَْد ثِ صهیي ّبی هزوَس داسد، یؼٌی ثبیذ یهه   وِ ش هشَْساهب ثٌبثش ًظ

گیشد یب غیش آًْب سا  أساضی صساػیِ سا دس ثش هی شَد وِ آیب خظَص پٌجن ایي صهیي ّب دادُ شَد، ایٌجب ثبة ایي ثحث ثبص هی

 شَد.  ّن شبهل هی
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 اقول در مسأله

وٌین تب هشخض شَد وِ حك دس هسألِ  داسد: ّش سِ لَل سا ثب هستٌذ ٍ دلیل هشثَعِ، ػشع هیدس ایي هسألِ سِ لَل ٍجَد 

 وذام است. 

شهَد؛ یؼٌهی ّهش     هؼتمذ ّستٌذ سٍایت اثی ػجیذُ حزاء هغلك أساضی سا شبهل ههی  9هشحَم سیذ ٍ طبحت جَاّش لَل اٍل:

بیذ ثذّذ. ایي صهیي صساػی ثبشذ یهب ثهشای سهبخت    صهیٌی وِ وبفش رهی اص هسلوبى ثخشد، یه پٌجن آى سا ثِ ػٌَاى خوس ث

 شَد.  هسىي یب حوبم یب اهَس تجبسی ٍ... شبهل هغلك أساضی ٍ ػمبس هی

بّش اى هشاد اطحبة، ٍ الظ»اًذ:  ایي تؼجیش سا آٍسدُ 2همظَد اص ایي اساضی، خظَص أساضی صساػیِ است. دس هؼتجش لَل دٍم:

گَیٌذ خوهس تؼلهك    هشَْس وِ هی عجك ایي ًظشًظیش ّویي تؼجیش سا دس وتبة هٌتْی آٍسدُ است.  «ويلوسباسع الضساػة ٍا

شَد.  أساضی صساػی است ٍ شبهل سبیش صهیي ّب ًوی هختضگیشد ثِ أساضی خشیذاسی شذُ تَسظ وفبس رهی اص هسلویي،  هی

 صهیي ّبی وشبٍسصی، یه پٌجن ثبیذ ثِ ػٌَاى خوس دادُ شَد. اطل اص 

اًذ وِ اگش هؼبهلِ  تفظیلی است وِ دس هسألِ دادُ شذُ است. ثؼضی اص هحشیي ػشٍُ ّن ّویي ًظش سا اختیبس وشدُ م:لَل سَ

ثش صهیي ٍالغ شَد ٍ همظَد ثبالطبلة خَد صهیي ثبشذ ٍ سبیش اهَس هثل دوبى ٍ حوبم ٍ ثستبى ٍ ایٌْب، ثبلؼشع هَسد هؼبهلِ 

گیشد. ٍلی اگش یه صهیٌی وِ دس آى ثستبى ٍ حوبم ٍ اهثبل رله ٍالهغ   ؼلك هیٍالغ شذُ ثبشٌذ، ایٌجب ثِ ایي أساضی خوس ت

همظَد اطلی دوبى ٍ ثٌبء ٍ سبختوبى حوبم ٍ هٌضل ثلىِ شذُ، هَسد هؼبهلِ لشاس گیشد اهب خَد صهیي همظَد ثبالطبلة ًجبشذ، 

ظهبّش  گیهشد.   ایي صههیي تؼلهك ًوهی    دس ایي طَست خوس ثِ گیشد، ثِ تجغ آى صهیي ًیض هَسد هؼبهلِ لشاس  ثبشذ ٍهسىًَی 

 هحمك ّوذاًی دس هظجبح الفمیِ است. اصاطل آى ّن  ػجبست اهبم ایي لَل سَم است ٍ

گیشد؛ طشف ًظش اص ایٌىِ دس داس یب ثستبى ثبشذ یهب صههیي صساػهی     گَیذ خوس ثِ ّوِ أساضی تؼلك هی دس لَل اٍل هیپس 

ٍ      صساػی؛ دس لَل سَم وبسی ثِفشهبیذ فمظ خظَص أساضی  ثبشذ. دس لَل دٍم هی  صهیي صساػهی ثهَدى یهب ًجهَدى ًهذاسد 

گَیذ اگش ّذف اطلی اص خشیذى، خَدِ صهیي است ٍ ثٌبء هَجَد دس آى صهیي همظَد ػشضی ٍ تجؼی است، ایٌجب خوهس   هی

شیذُ است. هثهل  سبختوبًی است وِ دس صهیي است، ثِ تجغ آى صهیي سا خ ،گیشد. اهب اگش همظَد اطلی ثِ خَدِ صهیي تؼلك هی

وٌٌذ؛ ایٌجب همظَد اطلی آى ثٌبء است ٍلی ثِ تجغ آى صهیي  خشًذ ٍ دس آًجب صًذگی هی وسبًی وِ یه هجوَػِ آپبستوبى هی

ای سا شهبهل   شَد؛ صیشا فمهظ أساضهی   گیشد. اگش ایي چٌیي ثبشذ ایٌجب صهیي هتؼلك خوس ٍالغ ًوی ّن هَسد هؼبهلِ لشاس هی

 اطلی هؼبهلِ ثبشذ. دِ صهیي همظَدشَد وِ خَ هی

 نظر امبم در مسئله

ٍ »فشهبیهذ:   تفظیل است. صیشا هیثِ ایي سِ لَل دس هسألِ ٍجَد داسد. اهبم )سُ( دس هتي تحشیش، هتوبیل ثِ ًظش سَم ٍ لَل 

 «هستمالال فشق ثیي وًَْب أسع هضسع أٍ ثستبى أٍ داس أٍ حوبم أٍ دوبى أٍ خبى أٍ غیشّب هغ تؼلك الجیغ ٍ الششاء ثأسضْب 

اگش ثیغ ٍ ششاء تؼلك ثگیشد ثِ ایي أسع  «ٍ لَ تؼلك ثْب تجؼب»دس طَستی وِ ثیغ ٍ ششاء هستمالً ثِ ایي صهیي ّب تؼلك گیشد. 
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اگش هجیغ ]آًچِ وِ هَسد هؼبهلِ لشاس گشفتِ[ خبًهِ ٍ   «ثأى وبى الوجیغ الذاس ٍ الحوبم هثال فبأللَى ػذم التؼلك ثأسضِ» تجؼبً،

گیشد. اهبم )سُ(  ًویتؼلك حوبم ثبشذ، یؼٌی آًچِ وِ هَسد هؼبهلِ لشاس گشفتِ ایٌْب ّستٌذ، دس ایي طَست خوس ثِ صهیي ایٌْب 

 لَل سَم سا اختیبس فشهَدُ است.

 اقوالمببنی 

 مبنبی قول اول

وِ صهیٌی سا اص   ظَْس دس چِ چیضی داسد؟ ّش رهی دس سٍایت اثی ػجیذُ «أسع»گشدد وِ ولوِ  ّوِ اختالفبت ثِ ایٌجب ثشهی

. اگش وسی ثگَیذ ولوِ أسع هغلك است ٍ لیذ ًذاسد، خَاُ صهیي صساػی ثبشذ، یب صهیي «فبًِ ػلیِ الخوس»هسلوبى ثخشد، 

داس ثبشذ، یب صهیي ثستبى ثبشذ، تفبٍتی ًذاسد، ّوِ ایٌْب صهیي است. اگش دس صهیي ثٌبء ثبشذ یب ًجبشذ، ثَدى یب ًجهَدى ثٌهبء ٍ   

لَل اٍل سا ثپزیشین ٍ ثگَیین ولوهِ أسع شهبهل    . لْشاً ثبیذ«ي طذق ولوة االسعالیوٌغ ػ»هسىي ٍ شجش ٍ اهثبل رله، 

 شَد. ایي هجٌبی لَل اٍل است.  ّوِ ایٌْب هی

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


