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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»
 فرع اول: وحدت از حیث اخراج

تب اٌٗجب هب در هَرد هؼذى، تؼزٗف هؼذى ٍ ًظبة هؼذى هغبلجٖ را ث٘بى وزدٗن لسوت ثبل٘وبًذُ اس اٗي ثخش هتي تحزٗز 

إ وِ اس هؼذى استخزاج  پ٘زاهَى اػتجبر ٍحذت در ًظبة است؛ اگز هب گفت٘ن ًظبة در خوس هؼتجز است ٍ ثبٗذ اًذاسُ

ب ٍحذت در هسئلِ ًظبة اػتجبر دارد ٗب ًذارد )اٗي ػٌَاى ولٖ ثحث شَد ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ ثحث در اٗي است وِ آٗ هٖ

تَاًذ هَرد ًظز لزار ثگ٘زد ٍ لذا چْبر فزع در اٗي ثحث ٍجَد دارد: ٍحذت اس  ثَد(. گفت٘ن ٍحذت ٗب تؼذد اس چْبر جْت هٖ

َد اخزاج است؛ ح٘ث اخزاج، ٍحذت اس ح٘ث هخزِج، ٍحذت اس ح٘ث هخزَج ٍ ٍحذت اس ح٘ث هىبى؛ فزع اٍل درثبرُ خ

شَد اگز ٗىجبر ٍ ٗه دفؼِ  اٌٗىِ آٗب ثزإ ٍجَة خوس ٍحذت در اخزاج هؼتجز است ٗؼٌٖ آًچِ وِ اس هؼذى استخزاج هٖ

خوس ٍاجت است ٗب ًِ اگز اخزاج هتؼذد ّن ثبشذ در ػ٘ي حبل خوس ٍاجت  ثَدثِ اًذاسُ ث٘ست دٌٗبر اخزاج شذ ٍ 

 آٗذ ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ. ّب ثذست هٖ ي اخزاجشَد ثِ شزط اٌٗىِ هجوَع آًچِ وِ در اٗ هٖ

 پس در فزع اٍل ثحث اس اػتجبر ٗب ػذم اػتجبر ٍحذت ٗب تؼذد در خَد اخزاج است.

 تنقیح محل نساع

إ ث٘ي  إ اتفبق ًظز دارًذ ٍ در چِ هحذٍدُ در اثتذاء ثحث السم است وِ هحل ًشاع تٌم٘ح شَد؛ اٌٗىِ ثشرگبى در چِ هسئلِ

 ست. دٍ طَرت اس هحل ًشاع خبرج است ٗؼٌٖ در اٗي دٍ طَرت اختالفٖ ٍجَد ًذارد: آًْب اختالف ا

شَد در ٗىجبر ٍ ٗه دفؼِ ثِ اًذاسُ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ ثِ  ٗه طَرت اٌٗىِ آًچِ وِ اس هؼذى استخزاج هٖ صورت اول:

وٌٌذ  ج اس اٗي هؼذى را شزٍع هٖػجبرت دٗگز ٍحذت حم٘مٖ ٍ ٍالؼٖ در اخزاج ٍجَد داشتِ ثبشذ هثالً ثبر اٍلٖ وِ استخزا

ً٘ست.  آى. در اٗي طَرت تزدٗذٕ ً٘ست وِ خوس ٍاجت است ٍ اختالفٖ در ثبشذآٗذ ث٘ش اس ث٘ست دٌٗبر  آًچِ ثذست هٖ

 پس اگز ٍحذت حم٘مٖ در اخزاج ثبشذ لغؼبً خوس ٍاجت است اگز ثِ ث٘ست دٌٗبر در ّوبى هزحلِ اٍل ثزسذ.

 ت حىوٖ ٍجَد داشتِ ثبشذ ٗؼٌٍٖلٖ ٍحذ در اخزاج ًجبشذآًجبٖٗ است وِ ٍحذت حم٘مٖ طَرت دٗگز  صورت دوم:

گَٗ٘ن  رسذ ٍلٖ حىوبً ٍاحذ است. هٌظَر اس اٌٗىِ هٖ ثِ اًذاسُ ث٘ست دٌٗبر ًوٖ اخزاج ٗىٖ ً٘ست ٍ در اخزاج ٍاحذحم٘متبً 

لغؼبً ػزف اٗي را ٗه اخزاج حسبة ٍحذت حىوٖ دارد ٗؼٌٖ اٌٗىِ هوىي است ثبلذلٔ الؼمل٘ٔ ٗه اخزاج ًجبشذ ٍلٖ 
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د، اٌٗجب ٍحذت حم٘مٖ ً٘ست چَى ّز ثبر ثِ َدر ػزع ٗه سبػت چٌذ سغل استخزاج ش وٌذ. هثالً اس ٗه چبُ ًفتٖ ه

ٍلَ ّب  ذ است چَى اٗي اخزاجحىوبً ٍاحّب  هجوَع اخزاجٍلٖ شَد  وِ ث٘ست دٌٗبر ًوٖشَد  اًذاسُ ٗه ظزف استخزاج هٖ

 داًذ. را ٍاحذ هٖ لىي ػزف آًْبً٘ست،  ثبلذلٔ الؼمل٘ٔ ٍاحذ

ٗه اخزاج جَدُ، اس ًظز ػزف پس در جبٖٗ وِ تخللٖ ث٘ي استخزاج ٍالغ ًشذُ ٍ ّ٘چ اّوبل ٍ اػزاضٖ در استخزاج ً

 ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ خوس آى ٍاجت است.هجوَع چٌبًچِ  لذاشَد ٍ  عج٘ؼتبً هجوَع آى هالحظِ هٍٖ شَد هٖ حسبة

 اختالفٖ ً٘ست؛ پس اگز اخزاج حم٘متبً ٍاحذ ثبشذ ٗب حىوبً ٍاحذ ثبشذ خوس در آى ٍاجت است. در اٗي طَرت دٍم ّن

وِ اخزاج حم٘متبً ٍاحذ ً٘ست ٍ حىوبً ّن  ٖ استاهب در ٗه طَرت ثحث ٍ اختالف ٍالغ شذُ ٍ آى طَرت صورت سوم:

ٗه اخزاج ثِ اًذاسُ ث٘ست  درٌذ وِ اگز داًٌذ اٌٗجب لبئل ّست ٍاحذ ً٘ست؛ وسبًٖ وِ ٍحذت اس ح٘ث اخزاج را هؼتجز ًوٖ

شَد اگز ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ خوس آى ٍاجت است  استخزاج هٖدر دفؼبت هختلف دٌٗبر استحظبل ًشَد هجوَع آًچِ وِ 

گٌَٗذ ّزثبر اگز ثِ ث٘ست  وٌٌذ ٍ هٖ اخزاج ّستٌذ اٌٗجب هجوَع را هالحظِ ًوٖ اس ح٘ث ٍحذتاػتجبر اهب وسبًٖ وِ هؼتمذ ثِ 

اس اٌْٗب ثِ ث٘ست دٌٗبر ًزسذ خوس  ٗهر رس٘ذ خوس ٍاجت است لذا اگز اٗي اخزاج در دفؼبت هتؼذد ثبشذ ٍ در ّ٘چ دٌٗب

 ٍاجت ً٘ست.

 ٍجَد دارد. ،داًٌذ داًٌذ ٍ وسبًٖ وِ ٍحذت را هؼتجز هٖ وسبًٖ وِ ٍحذت را هؼتجز ًوٖ لذا ثوزُ ػولٖ در اختالف ث٘ي

پس هَضَع ثحث ٍ هحل ًشاع جبٖٗ است وِ ٍحذت حم٘مٖ ٍ حىوٖ در اخزاج ًجبشذ ٍ در اٗي هَرد ثحث ٍالغ شذُ وِ 

 آٗب خوس ٍاجت است ٗب ًِ؟ 

 ر اٗي طَرت سَم ً٘ش دٍ فزع ٍجَد دارد: د

سبة تبرًٓ تؼذد هسجت اس اػزاع ٍ اّوبل است ثِ ًحَٕ وِ ػَد ٍ ثبسگشت هستخزِج ٗه ػول جذٗذ ٍ هستمل ح -1

آٍرد ٍ  وٌذ ٍ اس اٗي هؼذى چ٘شٕ ثذست هٖ دٗگز ثِ ػول اٍل اٍ هزتجظ ً٘ست هثالً اهزٍس همذارٕ استخزاج هٖ ٍشَد  هٖ

وٌذ. در اٗي طَرت اخزاج  ّب شزٍع ثِ استخزاج هٖ وٌذ ٍ ثٌبٕ ثبسگشت ًذارد ٍلٖ ثؼذ اس هذت هذتٖ استخزاج را رّب هٖ

 اػزاع ٍ اّوبل ًسجت ثِ استخزاج اس اٗي هؼذى است. هتؼذد است ٍ اٗي تؼذد در اخزاج ًبشٖ اس 

ثِ ٍاسغِ  لىي آٗذ هسجت اس اػزاع ٍ اّوبل ً٘ست هثالً ٗه ًَثت استخزاج وزدُ گبّٖ تؼذدٕ وِ در اخزاج پ٘ش هٖ -2

وٌذ در اٌٗجب اخزاج هتؼذد است ٍلٖ اٗي  ػبرع شذى هزٗضٖ هذتٖ فبطلِ افتبدُ ٍ در دفؼِ دٍم استخزاج را شزٍع هٖ

 خزاج دٍم ًبشٖ اس اػزاع ٍ اّوبل ً٘ست.ا

خَاّ٘ن ثجٌ٘٘ن در طَرت تؼذد اخزاج آٗب هب ثبٗذ ًظبة ّز دفؼِ را هستمالً لحبػ وٌ٘ن ٗب ًظبة هجوَع را؟ ثِ  حبل هب هٖ

 شَد ٗب ًِ؟ ثِ ػجبرت سَم آٗب ثزإ دٗگز ضو٘وِ هٖ اخزاج در دفؼِثِ دفؼٔ ػجبرت دٗگز آٗب آًچِ وِ استخزاج شذُ در ّز 
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شَد ٍ ّز  شَد ٗؼٌٖ ٍحذت در اخزاج هؼتجز ً٘ست ٗب ًظبة هجوَع هالحظِ ًوٖ تؼلك خوس ًظبة هجوَع هالحظِ هٖ

 شَد؟ اخزاج هستمالً لحبػ هٖ

جبٖٗ وِ اخزاج حم٘متبً ٍاحذ ثبشذ ٍ جبٖٗ وِ ذ دٍ طَرت اس هحل ًشاع خبرج است ٗؼٌٖ در پس چٌبًچِ هالحظِ فزهَدٗ

 .شَد هشوَل ٍجَة خوس هٖ لذا فٖ ٍجَد ًذارد ٍحىوبً ٍاحذ ثبشذ، ّ٘چ اختال

ثحث در جبٖٗ است وِ اخزاج ًِ حم٘متبً ٍ ًِ حىوبً ٗىٖ ًجبشذ ٍ هتؼذد ثبشذ حبل اٗي تؼذد ٗب ًبشٖ اس اػزاع ٍ اّوبل 

شَد ٗب ًبشٖ اس اػزاع ٍ اّوبل ً٘ست ٍ ػَد اٍ ػول جذٗذ هحسَة  است ٍ ثبسگشت شخض ػول هستأًف حسبة هٖ

 شَد.  ًوٖ

 قوال سه گانها

 حبل ثب هالحظِ هحل ًشاع ٗؼٌٖ اٗي دٍ طَرت الَالٖ در هسئلِ ٍجَد دارد:

 قول اول

هجوَع هحمك شَد ٗؼٌٖ هجوَع آًچِ در اگز ًظبة  .خوس ٍاجت است طَرت ّن هغلمبًلَل اٍل اٗي است وِ در اٗي دٍ 

اگز هجوَع ً٘ست اخزاج دفؼتبً ثبشذ ٍ السم  پسدفؼبت هختلف ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ، خوس ٍاجت است در استخزاج شذُ 

 وٌذ. در دفؼبت هختلف ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ، ثزإ ٍجَة خوس وفبٗت هٖ

عجك اٗي لَل ٍحذت اس ح٘ث اخزاج در ًظبة هؼتجز ً٘ست. اهبم )رُ( ٍ هزحَم س٘ذ لبئل ثِ اٗي لَل ّستٌذ. هزحَم اهبم 

فلَ أخزج دفؼبت ٍ ثلغ الوجوَع الٌظبة ٍجت »ٍاحذ هؼتجز ً٘ست اخزاج « ٍ ال ٗؼتجز االخزاج دفؼٔ ػلى االلَى»فزهَدًذ: 

هزحَم س٘ذ ّن در ػزٍٓ ّو٘ي ًظز را دارًذ وِ اگز در دفؼبت هتؼذد اخزاج طَرت ثگ٘زد ٍ هجوَع ثِ حذ « خوس الوجوَع

 ًظبة ثزسذ خوس ٍاجت است.

 قول دوم

هؼتجز است هغلمب ٗؼٌٖ اگز اخزاج ٍاحذ ًجبشذ ًِ حم٘متبً ٍ ًِ حىوبً، در  در اخزاج در ًظبة لَل دٍم اٗي است وِ ٍحذت

 شَد. اٗي طَرت خوس ٍاجت ً٘ست ٍ ًظبة هجوَع هالحظِ ًوٖ

جبٖٗ وِ  گَٗذ: لىي در هَرد دٍ فزع طَرت سَم هٍٖحذت اس ح٘ث اخزاج است  هزحَم آلبٕ خَٖٗ لبئل ثِ اػتجبر

شَد، اٌٗجب در ٍالغ هتون ٍ هىول اخزاج اٍل  تؼذد هسجت اس اػزاع ٍ اّوبل ً٘ست ٍ ػَد آى ػول جذٗذ هحسَة ًوٖ

شَد ٍ دٍ ػول ً٘ست هثل  است ٍ اػزاع ثؼذ الؼَد اگز هتظل ثِ سبثك ثبشذ اٌٗجب هجوَع در ٍالغ ٗه ػول هحسَة هٖ

گذارد ٗؼٌٖ اس  وٌذ ٍ ثٌب را ثز ًب توبم گذاشتي سخي هٖ اًٖ را توبم هٖسخٌز است ٍلٖ ًبگْبىسخٌزاًٖ در حبل اٌٗىِ وسٖ 

گزدد، اٌٗجب در  ٍ اٗي سخٌزاى ثِ اداهِ سخٌزاًٖ ثزهٖ شذُثؼذ اس لحظبتٖ هشىل ثز عزف  لىيوٌذ  اتوبم سخي اػزاع هٖ

گزدد  اػزاضٖ است وِ ثز هٍٖالغ دٍ سخٌزاًٖ ً٘ست ثلىِ تتو٘ن ٍ تىو٘ل سخٌزاًٖ اٍل است ّز چٌذ اػزاع وزدُ ٍلٖ اٗي 
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ّوبى ػول است ٍ ػول  اٗي اداهِ اس ًظز ػزف ثِ ًظز اٗشبىشَد.  ثِ ّوبى ػول اٍل ٍ ثبسگشت اٍ ػول هستمل حسبة ًوٖ

ثِ ًظز  شَد. هستمل ً٘ست پس عجك ًظز دٍم ٍحذت هؼتجز است ٗؼٌٖ اگز ػزفبً استخزاج هتؼذد ثبشذ هجوَع حسبة ًوٖ

ػول ٍ اخزاج  اگز اس ًظز ػزف .حسبة وٌذٗب هتؼذد زفٖ است ٍ ػزف ثبٗذ اخزاج را ٗىٖ هالن ثز ٍحذت ػهحمك خَٖٗ 

هبًغ پس عجك لَل دٍم ٍحذت هؼتجز است ٍ تؼذد در اخزاج  1شَد. ًجبشذ هجوَع هالحظِ ًوٖاخزاج اٍل هىول ٍ هتون  دٍم

 .شَد ٍجَة خوس در طَرتٖ وِ ّز ثبر ووتز اس ث٘ست دٌٗبر ثبشذ، هٖ

2ثزٍجزدٕ ّن ًظ٘ز ّو٘ي هغلت را فزهَدُ است.هزحَم آلبٕ 
 

 قول سوم

ٍ آى ّن تفظ٘ل ث٘ي طَرت اػزاع ٍ  اًذ لَل سَم تفظ٘لٖ است وِ هزحَم ػالهِ ٍ ثِ تجغ اٗشبى هزحَم ش٘خ اًظبرٕ دادُ

َد ثِ شزط ش ٍاجت هٖ خوس، خزاج هسجت اس اػزاع ٍ اّوبل ثبشذگٌَٗذ اگز اٗي تؼذد در ا اٌْٗب هٖاست. اّوبل ٍ غ٘ز آى 

 شَد. ، هجوَع هحبسجِ هٖجبشذاهب اگز تؼذد هسجت اس اػزاع ٍ اّوبل ً اٌٗىِ در ّز دفؼِ ثِ ث٘ست دٌٗبر ثزسذ.

ٍ لَل ثِ تفظ٘ل  خَٖٗتب اٌٗجب هحل ًشاع هؼلَم شذ ٍ الَال ّن ث٘بى گزدٗذ حبل ثبٗذ دٗذ ث٘ي لَل هحمك  بحث جلسه آینده:

 د وِ إى شبء اهلل در جلسِ آٌٗذُ هَرد رس٘ذگٖ لزار خَاّ٘ن داد.  اًظبرٕ چِ تفبٍتٖ ٍجَد دار ٗؼٌٖ لَل ػالهِ ٍ ش٘خ

 «الحوذ هلل رة الؼبلو٘ي»
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