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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته:

هثتال تِ اضکال  هَرد استٌاد لزار گزفتِ ثثَت خوس در خصَظ غٌائن هٌمَل ٖ کِ تزإػزض کزدٗن طائفِ دٍم اس رٍاٗات

ُ ضذُ است؛ دٍ اضکال کِ تِ استذالل تِ اٗي رٍاٗات ضذُ تَد را ت٘اى کزدٗن. اضکال دٍم تَسط تؼضٖ اس تشرگاى پاسخ داد

تز اختصاظ خوس تِ غٌائن  ًذ ٍ استذالل تِ رٍاٗات دال تز تؼلك اراضٖ تِ ّوِ هسلو٘ي راٗؼٌٖ اٗي اضکال را ًپذٗزفتِ 

 اًذ. توام داًستِ هٌمَل

خوس  کٌذاضکال دٍم اٗي تَد کِ اٗي رٍاٗات هم٘ذ ػوَم ٍ اطالق ادلِ خوس ً٘ست ٗؼٌٖ اگز ادلِ خوس تِ ًحَ هطلك ثاتت 

تا ًت٘جِ آى ثثَت خوس در تم٘٘ذ تشًذ تَاًذ آى ادلِ را  ّن در غٌائن هٌمَلِ ثاتت است ٍ ّن در غ٘ز هٌمَلِ، اٗي رٍاٗات ًوٖ

تَاًذ هم٘ذ تاضذ کِ ًسثت آى تا ػوَم ادلِ خوس ًسثت ػام ٍ خاظ هطلك تاضذ  خصَظ غٌائن هٌمَلِ تطَد چَى ٍلتٖ هٖ

در حالٖ کِ ًسثت اٗي رٍاٗات تا آى ادلِ ػوَم ٍ خصَظ هي ٍجِ است جْت آى را ّن ػزض کزدٗن کِ ػوَه٘ت ٍ اطالق 

ّز کذام اس ٗک جْت ػام تَدًذ ٍ اس ٗک جْت  چَىاس چِ جْت است  ّز ٗکَص٘ت دٍ دل٘ل اس چِ جْت است ٍ خص

 خاظ؛ اٗي هحصل اضکال دٍم تَد.

 (محقق خوییبه اشکال دوم ) اول پاسخ

اٗي هطلة را کِ  ٍکٌذ اس استذالل تِ طائفِ دٍم رٍاٗات دفاع تکٌذ  هحمك خَٖٗ اٗي اضکال را ًپذٗزفتِ ٍ در ٍالغ سؼٖ هٖ

ًت٘جِ تز تؼلك اراضٖ تِ جو٘غ هسلو٘ي  دال اس رٍاٗات را ٍ خوس فمط در غٌائن هٌمَل ثاتت است رداراضٖ خوس ًذا

 ت٘اى اٗطاى اٗي است:  1.تگ٘زد

سلوٌا کِ ًسثت ت٘ي اٗي طائفِ اس رٍاٗات ٍ ػوَم ادلِ خوس ًسثت ػوَم ٍ خصَظ هي ٍجِ تاضذ در هَاردٕ کِ ت٘ي دٍ 

آٗذ؛ در ها ًحي فِ٘ ّن  حال ت٘ي آى دٍ دل٘ل در هَرد اجتواع تؼارض پ٘ص هٖدل٘ل ػوَم ٍ خصَظ هي ٍجِ تاضذ تِ ّز 

ضَد تا رٍاٗات دال تز هلک٘ت جو٘غ  کٌذ ضاهل هٌمَل ٍ غ٘ز هٌمَل هٖ ّو٘ي طَر است آِٗ کِ خوس را در ّوِ غٌائن ثاتت هٖ

  .است اس غ٘ز هٌمَل ، ٗک پٌجنهسلو٘ي لالراضٖ ٗک هَرد اجتواع دارًذ کِ هَرد اجتواع آًْا

ّز کذام ٗک هَرد افتزاق دارًذ دل٘ل خوس اس ٗک جْت افتزاق دارد تا دل٘ل دال تز هلک٘ت تَض٘ح هطلة اٗي است کِ 

هسلو٘ي لالراضٖ آى رٍاٗات ّن اس ٗک جْت افتزاق دارًذ تا ػوَم دل٘ل خوس ٍلٖ ٗک هَرد اجتواع ّن دارًذ کِ در اٗي 

کٌذ کِ هٌمَالت  دل٘ل خوس تِ راحتٖ ثاتت هٖچَى الت تا ّن تؼارضٖ ًذارًذ کٌٌذ. در هٌمَ هَرد اجتواع تا ّن تؼارض هٖ
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 کِ دل٘ل خوس اس اٗي رٍاٗات است اٗي آى هَردٍٕ خوس دارد اٗي رٍاٗات ّن هؼارض تا اٍ در هَرد هٌمَالت ً٘ست؛ 

کٌذ کِ چْار پٌجن اٗي  اٗي رٍاٗات ثاتت هٖ چَى در هَرد هلک٘ت چْار پٌجن اٗي اراضٖ ّن تحثٖ ً٘ست کٌٌذ. افتزاق پ٘ذا هٖ

دل٘ل  ،اها در ٗک پٌجن آى کٌٌذ. ٍ اٗي هَردٕ است کِ اٗي رٍاٗات اس دل٘ل خوس افتزاق پ٘ذا هٖ اراضٖ هال هسلو٘ي است

 ٍ خوس ًذارد. گٌَٗذ اٗي ٗک پٌجن ّن هال هسلو٘ي است آى ٗک پٌجن تاٗذ دادُ ضَد اٗي رٍاٗات هٖ خوس گَٗذ خوس هٖ

 گَٗذ اٗي ٗک پٌجن تِ ػٌَاى خوس رٍاٗت اتٖ تص٘ز هٖ ٍ در اٗي ٗک پٌجن اٗي دٍ دل٘ل تا ّن تؼارض دارًذ. آِٗ خوسپس 

 گَٗذ اٗي ٗک پٌجن ّن هال هسلو٘ي است.  دادُ ضَد اٗي طائفِ دٍم هٖ تاٗذ

م غ٘ز الْاضو٘٘ي اٌْٗا در هَرد کٌٌذ. هثل دل٘ل اکزم الؼلوا ٍ ال تکز پس در اٗي هَرد اجتواع اٗي دٍ دل٘ل تا ّن تؼارض هٖ

گَٗذ ػلوإ غ٘ز ّاضوٖ را ّن اکزام کي ال تکزم غ٘ز الْاضو٘٘ي  کٌٌذ؛ اکزم الؼلوا هٖ ػلوإ غ٘ز ّاضوٖ تا ّن تؼارض هٖ

 کٌٌذ. گَٗذ غ٘ز ّاضوٖ را ٍلَ ػالن ّن تاضذ اکزام ًکي. پس در اٗي هَرد اجتواع ٗؼٌٖ ػالن غ٘ز ّاضوٖ تا ّن تؼارض هٖ هٖ

 کٌٌذ ٍ فزهاٗذ: تز فزض کِ ها ًسثت اٗي دٍ دل٘ل را ػام ٍ خاظ هي ٍجِ تذاً٘ن، در هَرد اجتواع تا ّن تؼارض هٖ ى هٖاٗطا

کٌٌذ ٍ ّز دٍ اس حج٘ت در هَرد اجتواع  چَى ّ٘چ کذام تز دٗگزٕ تزج٘ح ًذارًذ، ّز دٍ دل٘ل در هَرد اجتواع تسالط هٖ

ت است کِ ٗک طزف آِٗ است ٍ آِٗ لطؼٖ الصذٍر است اها در هماتل آى ضًَذ؟ درس ضًَذ. چزا ّز دٍ سالط هٖ سالط هٖ

 .کٌٌذ ّن اگز رٍاٗت هحکن ٍ لطؼٖ تاضذ تاالخزُ اٌْٗا در داللت تا ّن تؼارض هٖ

اٗي رٍاٗات است ٍ اٌْٗا ّن تِ ّز حال لطؼٖ الصذٍر است ٍ ّوِ  ،تَاً٘ن همذم کٌ٘ن چَى هماتل آى لذا اٌٗجا ها آِٗ را ًوٖ

ضَد ٍ اصلٖ کِ اٌٗجا هَرد  ضًَذ لذا رجَع تِ اصل هٖ رًذ کِ اٗي اراضٖ هلک هسلو٘ي است. پس ّز دٍ سالط هٖلثَل دا

گ٘زد اصل تزائت ػي الخوس است. ها در هَرد اٗي ٗک پٌجن تال٘واًذُ اس اراضٖ چِ تاٗذ تکٌ٘ن؟ اصل تزائت  رجَع لزار هٖ

اٗي اصح تِ  ٍاست کِ تؼث٘ز تِ استصحاب تماء هلک٘ت تکٌ٘ن  آىْتز تاٗي است ٍلٖ  در هحاضزات اس خوس است؛ تؼث٘ز اٗطاى

رسذ ٗؼٌٖ تگَٗ٘ن چْار پٌجن آى کِ طثك اٗي رٍاٗات هتؼلك تِ هسلو٘ي است در هَرد ٗک پٌجن هؼلَم ً٘ست، ادلِ  ًظز هٖ

؛ اگز دٍ دل٘ل گزدٗ گَٗذ هال هسلو٘ي است هثل چْار پٌجن گَٗذ تاٗذ تِ اهام پزداخت ضَد ٍ اٗي رٍاٗات هٖ خوس هٖ

ضَد استصحاب تماء هلک٘ت جو٘غ هسلو٘ي ًسثت تِ اٗي تال٘واًذُ است.  هٖتؼارض ٍ تسالط تکٌٌذ آى اصلٖ کِ اٌٗجا جارٕ 

ادلِ خوس تا ّن  ٍلٖ تا تَجِ تِهال هسلو٘ي تَد  تِ استٌاد اٗي رٍاٗاتادلِ خوس اٗي اراضٖ  تِ اٗي ت٘اى کِ تا لطغ ًظز اس

گَٗ٘ن لثالً اٗي ٗک پٌجن هلک هسلو٘ي تَد اٙى ضک  هٖ لذارًٍذ ٍ گَٗا دل٘ل ًذارٗن  دل٘ل کٌار هٍٖ ّز دٍ  کزدُتؼارض 

کٌ٘ن تِ ٗکٖ اس اٗي دٍ ًحَ ٗا اصل تزائت ٗا اصل  کٌ٘ن هلک هسلو٘ي ّست ٗا ً٘ست، استصحاب تماء هلک٘ت هٖ هٖ

 ضَد. تکل٘ف ها تا ٗک پٌجن تالٖ هاًذُ رٍضي هٖ استصحاب

 محقق خویی:بزرسی پاسخ 

فزهاٗذ در هَرد اجتواع ٗؼٌٖ در ٗک پٌجن تال٘واًذُ اس اٗي اراضٖ  تِ ًظز ها اٗي اضکال هحمك خَٖٗ ٍارد ً٘ست؛ اٗطاى هٖ

در تؼارض ت٘ي آِٗ  چَىآٗذ ف٘تسالطا کِ ها تِ ّو٘ي هطلة اٗطاى اضکال دارٗن  ت٘ي رٍاٗات ٍ آِٗ خوس تؼارض پ٘ص هٖ

آِٗ همذم است ٍ اٗي گًَِ ً٘ست کِ تؼارضا ثن  ،خوس ٍ ػوَم رٍاٗت اتٖ تص٘ز ٍ رٍاٗات هطاتِ آى تا طائفِ دٍم اس رٍاٗات

رفت٘ن حال ٗا استصحاب  کزدًذ حك تا اٗطاى تَد ٍ تاٗذ سزاؽ اصل هٖ تسالطا تا ًَتت تِ رجَع تِ اصل تزسذ اگز تسالط هٖ
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ػوَم آِٗ ٍ اٗي  ٗؼٌٖضَد  تؼارض ت٘ي آًچِ کِ اس آِٗ فْو٘ذُ هٖ . چَىرسذ تزائت اها ًَتت تِ تسالط ًوٖتماء هلک٘ت ٗا اصل 

ٗک تؼارض غ٘ز هستمز ٍ تذٍٕ است چَى تذٍى تزدٗذ اطالق آِٗ هحکّن است ٍ تز اٗي رٍاٗت همذم  در هَرد اجتواع رٍاٗات

اساً در همام ت٘اى همذار هلک هسلو٘ي ً٘ست ٗؼٌٖ ًاظز تِ ضَد چَى چٌاًچِ ها ػزض کزدٗن رٍاٗات اراضٖ خزاجِ٘ اس هٖ

گَٗذ اٗي  تلِ اٗي رٍاٗات هٖ ؟ٗا لثل اخزاج الخوس است تؼذ اخزاج الخوس هلک هسلو٘ي اٗي اراضٖ اٗي جْت ً٘ست کِ

ٗي ا ٍاراضٖ هلک هسلو٘ي است ٍلٖ اٗي جو٘غ آٗا هٌظَر جو٘غ االراضٖ لثل اخزاج الخوس است ٗا تؼذ اخزاج الخوس 

اٗي رٍاٗات فمط در همام ًفٖ تَّن  ّن گفتِ ضذ کِ رٍاٗات اس اٗي جْت در همام ت٘اى ً٘ستٌذ چٌاًچِ در اصل تث٘٘ي اضکال

اس اٗي جْت فمط در همام ت٘اى است ٍ  ٍ کٌٌذ هلک٘ت خصَظ هماتل٘ي ٗا خصَظ کساًٖ است کِ رٍٕ اٗي اراضٖ کار هٖ

تا  تَاى گفت لذا ًوٖاطالق است ٍ لصَر اس اطالق ًسثت تِ اٗي جْت دارد در ٗک کلوِ اٗي رٍاٗات تِ ٗک هؼٌٖ لاصز اس 

ضًَذ. اصالً اٗي رٍاٗات داللت تز ًفٖ خوس اس اٗي اراضٖ ًذارًذ ٗؼٌٖ اس اٗي  سالط هٖ دٍ کٌٌذ ٍ ّز ػوَم آِٗ تؼارض هٖ

 رسذ. ًَتت تِ جزٗاى اصل ًوٖ ضَد ٍ اساساً جْت لصَر دارد لذا اطالق آِٗ ٍ تؼضٖ رٍاٗات تِ ًظز ها اٌٗجا همذم هٖ

 به اشکال دوم: )شهید صدر(دوم  پاسخ

در اضکال هحمك  1.هطلثٖ است کِ هزحَم ضْ٘ذ صذر هطزح کزدُ است ،پاسخ دٗگز تِ اضکال دٍم تِ اٗي طائفِ اس رٍاٗات

گَٗذ تؼذ اس تسالط رجَع تِ ػام فَق  صذر هٖ ضْ٘ذضَد اها  خَٖٗ سخي در اٗي تَد کِ تؼذ اس تسالط رجَع تِ اصل هٖ

رٍٗن. اٗي ٗک هطلة کلٖ است کِ در تؼارض  سزاؽ اصل ػولٖ ًوٖ داضتِ تاض٘نها تا سهاًٖ کِ ٗک ػام فَلاًٖ  ٍ ضَد هٖ

ت٘ي دٍ دل٘ل اگز تِ ّز جْتٖ ّز دٍ سالط ضذًذ تا سهاًٖ کِ ٗک ػام لفظٖ فَق اٗي دٍ دل٘ل تاضذ ها سزاؽ اصل ػولٖ 

ضًَذ اها  کٌٌذ ٍ ّز دٍ اس حج٘ت سالط هٖ دٍ دل٘ل لفظٖ گاّٖ تا ّن تؼارض هٖ .رٍٗن چَى االصل دل٘لٌ ح٘ث ال دل٘ل ًوٖ

است کِ در اٗي هَارد تا ٍجَد ٗک ػام ٗا  آًْادر هزحلِ تاالتز اس اٌْٗا گاّٖ اس اٍلات ٗک دل٘ل ػام ٍ هطلمٖ است کِ فَق 

همتضإ آى ػام فَلاًٖ  در اٗي جا ٍ تَاى رفت. ًوًٖٖ رجَع کزد ٍ سزاؽ اصل ػولٖ هطلك فَلاًٖ لْزاً تاٗذ تِ آى ػام فَلا

 ثثَت خوس در خصَظ هٌمَل است.

 کٌذ طائفِ دٍم اس رٍاٗات ٗؼٌٖ رٍاٗات دال تز هلک٘ت هسلو٘ي لالراضٖ تز دٍ لسن ّستٌذ:  اٗطاى ادػا هٖ

در رٍاٗات  ؛ت هسلو٘ي لْذُ االراضٖ تؼٌَاى السَادذ تز هلکٌ٘کٌ ٗک لسن اس اٗي رٍاٗات هثل صح٘حِ حلثٖ داللت هٖ

گَٗذ  ّاٖٗ را تِ ػٌَاى سَاد ًام تزدًذ کِ اٗي سَاد ػلن ضذُ تزإ اراضٖ خزاجِ٘ ٍلتٖ هٖ هالحظِ فزهَدٗذ کِ ٗک سه٘ي

 ٍِ ظاّز است در اٌٗک ضذُتا داللت لفظٖ ثاتت  هطلة اٗي .اش هال هسلو٘ي است ّوِ کِٗؼٌٖ اراضٖ هخصَظ  «سَاد»

ّا هال ّوِ هسلو٘ي است ٍ دٗگز اطاللٖ  اٗي اراضٖ هال هسلو٘ي است ٗؼٌٖ خ٘لٖ رٍضي ٍ ٍاضح هؼ٘ي کزدُ اٗي سه٘ي ّوِ

 ٍجَد ًذارد.

کٌذ تز تؼلك اٗي اراضٖ تِ جو٘غ هسلو٘ي تاالطالق ٍ تومذهات الحکؤ  لسن دٍم اس اٗي رٍاٗات رٍاٗاتٖ است کِ داللت هٖ

 فْو٘ن اٗي اراضٖ هال ّوِ هسلو٘ي است هثل صح٘حِ تشًطٖ. اس راُ اطالق ها هٖ دٍم در لسن اٌْٗا تا ّن فزق دارد
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هؼارضِ ت٘ي آِٗ ٍ رٍاٗت اتٖ تص٘ز اس ٗک طزف تا لسن اٍل رٍاٗات است ٍ لسن دٍم رٍاٗات اس تا تَجِ تِ اٗي هطلة، 

جو٘غ الوسلو٘ي ٍ تِ ًحَ هطلك گفتِ گَٗذ اٗي سَاد هلکٌ ل هؼارضِ خارج ّستٌذ ٍ در هؼارضِ ٍارد ًطذُ؛ صح٘حِ حلثٖ هٖ

تا ادلِ ػوَم خوس  رٍاٗات هؼارضآٗذ اها لسن دٍم  گَٗذ تاٗذ خوس آى دادُ ضَد ٍ تؼارض پ٘ص هٖ ٍ دل٘ل خوس هٖ

 کٌٌذ ٍ تسالط ً٘ست پس ٍلتٖ آِٗ ٍ رٍاٗت اتٖ تص٘ز ٍ اهثال آى اس ٗک طزف تا لسن اٍل اس اٗي رٍاٗات تا ّن تؼارض هٖ

ضَد کِ اٗي ػام فَق لسن دٍم رٍاٗات است کِ اٗي لسن داللت تز ػذم ثثَت خوس در اراضٖ  ػام فَق هٖ رجَع تِ ضَد هٖ

آِٗ ٍ رٍاٗات لسن  گَٗذ ّوِ اراضٖ هال هسلو٘ي است اٗي ػامِّ فَق است حتٖ ًسثت تِ آِٗ چَى تاالطالق هٖٗؼٌٖ کٌذ  هٖ

 د.لذا تاٗذ تِ اٗي ػام فَق رجَع ضَ اًذ. سالط ضذُ اٍل ّز دٍ

پس حتٖ اگز ها ًسثت اٗي آِٗ ٍ اٗي رٍاٗات را ػوَم ٍ خصَظ هي ٍجِ تذاً٘ن تاس ّن ًت٘جِ ػذم ثثَت خوس در اراضٖ 

  تاضذ. هٖ

اٗي هطلثٖ است کِ اٗطاى فزهَدُ لکي تِ ًظز ها اٗي هحل اضکال است کِ تاٗذ اضکاالت آى را در جلسِ  بحث جلسه آینده:

 .آٌٗذُ إى ضاء اهلل ت٘اى کٌ٘ن

 «ٍالحوذ هلل رب الؼالو٘ي»

 


