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ر «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»
 هقام دوم

آیذ هله  الفتح استخشاج شَد، آًچِ ثِ دست هیًتیدِ ثحث دس همبم اٍل ایي شذ وِ اگش اص هؼذى دس أسع هَات حبل 

 هستخشِج است چِ هسلوبى ثبشذ ٍ چِ وبفش ٍ خوس ّن ثش اٍ ٍاخت است.

همبم دٍم دس هَسد هؼذى ٍالغ دس أساضی هؼوَسٓ حبل الفتح است. اهبم )سُ( دس هَسد هؼذى ٍالغ دس ایي أساضی فشهَدًذ وِ 

شَد ٍ خوس ّن ثش  لی هسلویي ثبشذ، اٍ هبله هب یستخشج هي الوؼذى هیاگش هستخشج هسلوبى ثبشذ ٍ استخشاج ثِ إرى ٍا

اٍ ٍاخت است. ٍلی اگش هستخشج هسلوبى، إرى ًگیشد ٍ ثذٍى اخبصُ استخشاج وٌذ، هلىیّت اٍ هحل اشىبل است. ایي تفظیل 

 بى ثَد اهب دس هَسد وبفش فشهَدًذ: فی تولىِ اشىبلٌ.دس ساثغِ ثب هسلو

ِ ًْن ػشٍٓ دس هَسد هسلن ٍ وبفش تفظیل دادُ ٍ فشهَدُ: اگش هسلن اص ایي هؼبدى استخشاج وٌذ، هبله هشحَم سیذ ّن دس هسئل

شَد ٍ دیگش هسئلِ ارى سا هغشح ًىشدًذ یؼٌی دس ایي خْت ًظش ایشبى ثب ًظش اهبم هتفبٍت است. )اهبم )سُ( دس هَسد هسلن  هی

هسلوبى ایشبى ّن هبًٌذ اهبم )سُ( دس هلىیت وبفشی وِ استخشاج اص تفظیل دادًذ ٍ هشحَم سیذ تفظیل ًذادًذ.( دس هَسد غیش 

 اًذ.  چٌیي هؼذًی وشدُ است، اشىبل وشدُ

ایي طَست هسئلِ است وِ ثبالخشُ هؼذًی وِ دس أساضی هؼوَسٓ دس حبل فتح ٍالغ شذُ است، آیب ثِ هلىیت هُستخشج دس 

 آیذ؟ الَال دس ایي ثحث، پٌح لَل است: ىیت اٍ دس ًویشَد یب ثِ هل آیذ ٍ ثؼذ اص هلىیت، ثش اٍ خوس ٍاخت هی هی

 اقوال

یىی لَل هشَْس است وِ لبئلٌذ ثِ هلىیت هسلن ٍ وبفش هغلمب یؼٌی ثش اسبس ایي لَل اگش وسی اص هؼذًی وِ دس قول اول: 

ّن ثش اٍ ٍاخت  ػن اص ایٌىِ هسلوبى ثبشذ یب وبفش ٍ خوساساضی هؼوَسُ ٍالغ است، استخشاج وٌذ هبله هب یستخشج است ا

  است.

وِ دس هَسد وبفش دس ثؼضی اص ػجبسات ثِ خبی ولوِ وبفش، ولوِ رهّی روش شذُ، یؼٌی هٌظَس اص الصم است تَخِ ثِ ایي ًىتِ 

وبفش، خظَص رهّی است. هثالً هحمك خَیی فشهَدُ: هشَْس آى است وِ فشلی ثیي هسلوبى ٍ رهّی دس هلىیت آًچِ اص ایي 

 1، ًیست یؼٌی شْشت سا دس خظَص وبفش رهّی ثیبى وشدُ است.شَد هؼذى استخشاج هی

دس ثؼضی اص ولوبت خظَص رهّی روش ًشذُ ٍ هغلك وبفش ثیبى شذُ است. ایي سا ثبیذ ثب ثشسسی ػجبسات اطحبة هؼلَم وٌین 

رهّی هشاد شًَذ، آیب هٌظَس خظَص وبفش  گَیین هشَْس آى است وِ هسلوبى ٍ وبفش ّش دٍ هبله هی وِ ثبالخشُ ٍلتی هی
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است یب هلىیت ٍ هغلك وبفش هٌظَس است؟ چَى غیش اص رهّی، وبفش هؼبّذ ٍ وبفش حشثی ّن داسین. ایي هسئلِ ثِ ٍضَح دس 

 ولوبت ثیبى ًشذُ است. 

ایشبى اص وسبًی است وِ لبئل است ثِ ػذم فشق ثیي هسلوبى ٍ  .اص وسبًی وِ لبئل ثِ لَل اٍل شذُ طبحت خَاّش است

شًَذ ٍ احتیبج ثِ ارى ّن ًیست، حتی  ایشبى هستخشج اص هؼبدى، چِ وبفش ٍ چِ هسلوبى، ّش دٍ هبله هیًظش  ثِوبفش هغلمب. 

 1دس اساضی هؼوَسُ ٍ یدت ػلیِ الخوس.

هؼتمذ است هسلوبى ٍ وبفش هغلمب هبله ایشبى  .است 2لَل دٍم وِ ًضدیه ثِ لَل هشَْس است، لَل شیخ عَسیقول دوم: 

هوٌَع التظشف است.  وبفشوبفش یه حىن تىلیفی ٍخَد داسد ٍ آى هٌغ وبفش اص تظشف است یؼٌی  شًَذ. لىي دس هَسد هی

یؼٌی دس هَسد  3شَد. ایي ًظش شیخ عَسی است ٍ هحمك خَیی ّن ّویي ًظش سا پزیشفتِ ٍلی چٌبًچِ استخشاج وٌذ، هبله هی

شَد ٍلی وبفش  اٍطبفی وِ گفتین استخشاج وٌذ، هبله هیذ: اگش هسلوبًی اص هؼذى، ثب گَی بى لبئل ثِ هلىیت ثَدُ ٍ هیهسلو

شَد. پس اگش هخبلفت ثب حىن تىلیفی وٌذ، هبله  حك ًذاسد تظشف ٍ استخشاج وٌذ. ٍلی اگش استخشاج وشد، هبله هی

 .شَد شَد ٍلی گٌبُ وشدُ ٍ ػبطی هحسَة هی هی

یي ثَد وِ هٌغ اص تظشف ثشای وبفش ًیست. اهب فشق ایي لَل ثب لَل هشَْس فمظ اص حیث حىن تىلیفی است؛ ًظش هشَْس ا

ایي سا ثیبى وشدًذ وِ  ًْنعجك ایي ًظش وبفش هوٌَع التظشف است، تىلیفبً. آلبی خَیی دس حبشیِ ػشٍٓ دس ریل هسئلِ 

 4فشهَدًذ: ال یجؼذ تولّىِ.

ٍلی ثذٍى ارى ٍالی هسلویي شَد  تفظیل دسثبسُ هسلن است ثِ ایي هؼٌب وِ هسلن ثب ارى ٍالی هسلویي هبله هیقول سوم: 

 . ایي ًظش اهبم )سُ( است.هلىیت وبفش هحل اشىبل استشَد. اهب  هبله ًوی

. پس است اشىبل وبفش دس هبلىیتٍ لَ لن یأرى. ارى الصم ًذاسد ٍ  لبئل ثِ هلىیت هسلن، هغلمب ّستٌذهشحَم سیذ قول چهارم: 

)ایي سا دس هسئلِ ًْن  داًذ. لىیت وبفش سا هحل اشىبل هیشَد ٍ ه است. هسلوبى هغلمبً هبله هی تفظیل ثیي هسلن ٍ وبفش

 اًذ.( ػشٍٓ فشهَدُ

ّن هلىیت هستخشج هغ اإلرى است. چِ هسلوبى ثبشذ ٍ چِ وبفش. یؼٌی  ّن دس ایٌدب ٍخَد داسد ٍ آى دیگشیلَل : قول پنجن

ارى ًگیشد، چِ هسلوبى ٍ چِ وبفش،  اگش وسی ٍ شَد ارى ثگیشد هبله هی ّن شَد. اگش وبفش اگش هسلوبى إرى ثگیشد هبله هی

 5شَد. هبله ًوی

 اگش ٍالی اهبم ًجَد هسئلِ ارى چگًَِ است؟سؤال: 

اًذ: ارى اص  ثؼضی گفتِ الصم است یب فمظ ارى حبون ششع؟ٍ سلغبى  ششع دس هَسد ارى ّن یه ثحثی است وِ ارى حبوناستبد: 

ارى اص  فشهبیذ: اهبم هیاص اهبم الصم است؟ ٍلی اخوبالً ارى فمظ  ذثؼضی هؼتمذًاست. ّش دٍ الصم حبون ششع ٍ سلغبى  یب اهبم
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است. ثؼضی تؼبثیش ظَْس دس ایي داسد وِ ثبیذ ارى اص اهبم هؼظَم یب ًبئت اهبم ثگیشد، یب ارى اص حبون ششع.  الصم ٍالی هسلویي

 دس هسٌذ خالفت هسلویي ًشستِ ثبشذ. گیشد. ٍ لَ غبطجبًِ لی هسلویي اػن است. حتی غیش حبون ششػی سا ّن دسثش هیاٍ

ایي پٌح لَل دس ایي هسئلِ ٍخَد داسد. لذس هشتشن ّوِ ایي الَال ایي است وِ دس ایي هَسد، هسلوبى هبله ثِ ّش حبل 

شَد. اهب دسثبسُ ایٌىِ ًیبص ثِ ارى داسد یب ًذاسد ثبیذ ثحث  شَد یؼٌی فی الدولِ اگش هستخشج هسلوبى ثبشذ، هبله هی هی

گَیٌذ وبفش  گَیٌذ الصم ًیست اهب دس هَسد وبفش الَال هختلف است. ثؼضی هی گَیٌذ ارى الصم داسد ٍ ثؼضی هی ثؼضی هیشَد؛ 

گَیذ وبفش هغلمب هبله  شَد ٍلی حىن تىلیفی هٌغ داسد. لَل سَم هی گَیٌذ وبفش هبله هی شَد. ثؼضی هی هغلمب هبله هی

َط ثِ ارى وشدُ. حبل ثبیذ ادلِ ایي الَال سا ثشسسی وٌین ٍ ثجیٌین وِ حك دس شَد ٍ لَل چْبسم ٍ لَل پٌدن ّن آى سا هٌ ًوی

 هسئلِ چیست.

 بررسی ادله اقوال پنج گانه

 ادله قول اول: قول به هلکیت هطلقا

 دلیل اول

ثِ شَد چَى هؼذى  شَد ٍ لزا ادلِ احیبء شبهل آى هی دلیل اٍل ایي است وِ استخشاج اص هؼذى فی ًفسِ احیبء هحسَة هی

تبثؼیت هؼذى اص اساضی دس ٍلی  ًفسِ دس حىن هَات است. دسست است وِ ایي هؼذى دس اساضی هؼوَسُ ٍ آثبد ٍالغ شذُ

وٌذ، احیبء األسع هَخت هلىیت اسع است ٍ چٌبًچِ وسی هبله  ایٌدب هٌتفی است. ایٌىِ هب ثگَیین ادلِ احیبء ثبثت هی

دس ایٌدب لبثل لجَل ًیست؛ چَى دس ایٌدب اسع آثبد است ٍ وسی اسع  شَد، لغؼبً آى ثیبى اسع شذ، هبله ػوك آى ّن هی

ادلِ احیبء شبهل آى  سا احیبء ًىشدُ است ٍلی هب اگش خَد هؼذى سا یه شیء هَات حسبة وٌین یب دس حىن هَات ثذاًین

ایي هؼذى ثِ استخشاج احیبء  ٍ لزا شَد دس حىن هَات است چَى هؼذًی وِ دس ػوك صهیي است ٍ اص آى استفبدُ ًوی شَد؛ هی

اص آى هؼذى است. ثٌبثشایي اگش وسی اص ایي هؼذى استخشاج وشد یؼٌی دس ٍالغ آى سا احیبء وشدُ ٍ ادلِ احیبء شبهل آى 

 شَد.  هی

اسبس ایي دلیل ثش ایي استَاس است وِ اگش هب هؼذى سا ثِ ػٌَاى یه چیضی وِ دس حىن هَات است، پزیشفتین لْشاً ایي دیگش 

وٌذ، هغشح ًیست. صهیي هله هسلویي است چَى  یي ًیست. ایي ثِ ػٌَاى چیضی وِ تجؼیت دس هلىیت اص صهیي هیهله هسلو

شَد،  اساضی هؼوَسُ عجك دلیل، هتؼلك ثِ هسلویي است. اهب ادلِ هلىیت هسلویي شبهل هؼبدى ٍالغ دس تحت ایي اساضی ًوی

ایي ثبة وِ ایٌْب ثِ حىن هَاتٌذ اطالً ادلِ هلىیت هسلویي ثِ اًذاصُ خَد داًٌذ ثلىِ اص  ًِ اص ثبة ایٌىِ ػشف ایٌْب سا تبثغ ًوی

گَیٌذ هؼوَسُ ثِ چِ  وٌذ. اگش ثِ یه صهیي هی اسع ٍ آًچِ وِ ثبػث هؼوَسُ ثَدى اسع است، هلىیت هسلویي سا ثبثت هی

 گَیٌذ؟ ثِ اػتجبس صساػت، دسخت، آة ٍ ثبؽ ٍ چیضّبی دیگش هؼوَسُ گفتِ شَد. اػتجبس هی

 وٌذ ٍ هؼذى ّن تبثغ آى است. ادلِ احیبء فمظ هلىیت اسع سا ثبثت هی ؤال:س

گَیین احیبء  وٌین وِ ثگَیین احیبء االسع. هی احیبء الوؼذى، ًِ احیبء االسع. اطالً هب ایي سا تبثغ اسع حسبة ًوی استبد:

یب « هي احیب هَاتبً»گَیذ:  ذُ هثالً هیَات است ٍ دس ثؼضی اص ادلِ ولوِ اسع روش ًشالوؼذى. خَد هؼذى فی ًفسِ دس حىن ه

ثَدُ هبله  هَاتشَد وِ ًسجت ثِ آًچِ وِ  احیبء هَخت هیلزا  «ذیّبًدیبً ثٍا هي احیب شیئبً هي االسع أٍ حفش»گَیذ:  هی
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ثب تَاًذ  شَد. اگش ایي هؼذى دس حىن هَات ثبشذ، یؼٌی دیگش هله هسلویي ًیست ٍ اص هجبحبت اطلیِ است وِ شخض هی

  هبلىش شَد.احیبء 

 چغَس هوىي است هبله هؼذى ٍالغ دس اسع هؼوَسُ وِ هله دیگشی است، شَد؟ سؤال:

الوؼذى ثٌفسِ فی حىن "دلیل ایي است  شَد. ، هبله هیاگش وسی اص هؼذى فی خَف ّزا االسع استخشاج وشد استبد:

استخشاج هَخت احیبء چَى حبل شخظی سفتِ ٍ هؼذى سا احیبء وشدُ ٍ « لِ هي احیب هَاتبً فْی»گَیذ  ادلِ احیب هی "الوَات

 شَد. ایي ادلِ شبهلش هی ،هؼذى است

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


