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در دفاع از فتوای مشهور

ثِ ًظش هیسسذ والم سیذ یضدی
اضىبل ضیخ

دس دفبع اص فتَای هطَْس ،هؽلمبً توبم ًیست ثلىِ دس ثؼط فشٍض،

ٍاسد است؛ صیشا الشاس ٍ هصبلحة رٍالیذ ثِ دٍ ًحَ هوىي است اتفبق ثیفتذ:

گاهی ثش آًچِ وِ همشٌّلِ یؼٌی ػوشٍ ادػب داسد ٍالغ هیضَد ،دس ایي فشض ظبّشاً کالم مشهور صحیح
است؛ صیشا ػلی الفشض ػوشٍ چٌیي ادػب داسد وِ رٍالیذ ثیگبًة اص ایي صهیي است ٍ ولّ آى صهیي ثشای اٍ ٍ
ثشادسش است ٍ ثشادسش ًیض چٌیي ادػبیی سا لجَل داسد ٍ ػوشٍ ّن چٌیي تؼجیش وشدُ «ًصف ایي صهیي سا ثب
تَ هصبلحِ هیوٌن» وِ ظَْسش دس آى است وِ ًصف اػن هشادش است؛ یؼٌی ًصفی وِ هطبع دس ولّ صهیي
است ثِ گًَِای وِ ثش ّش جضئی اص آى یذ گزاضتِ ضَدً ،صف آى ثشای ػوشٍ ٍ ًصف دیگش ثشای ثىش است.
پس دس ایي صَست والم هطَْس صحیح است ٍ هصبلحة ثش ًصف ،حول ثش ًصفِ هطبع ثیي حصتیي
هیضَد.
اهّب گاهی ػوشٍ لصذ هیوٌذ ًصف هطبػی سا وِ فی الَالغ ثشای خَدش است هصبلحِ وٌذ؛ یؼٌی
ّشچٌذ الشاس داسد وِ ثب ثشادسش ضشیه است ٍ ّش وذام ًصفِ هطبع صهیي سا هبلىٌذ ٍ ًیض ادػب داسد رٍالیذ
ثیگبًة اص آى صهیي است ،هٌتْب لصذ هیوٌذ آى ًصفِ هطبػی وِ فی الَالغ هبله است سا هصبلحِ وٌذ ،وِ
چٌیي هصبلحِای هبًؼی ًذاسد؛ صیشا ػوشٍ دس همبم تصشّف خبسجی ًیست ثلىِ دس همبم هصبلحِ ثش حصة
هختّص خَد دس ٍالغ است وِ هبًؼی ًذاسد ،ووب ایٌىِ ػوشٍ هیتَاًست ًصف هطبع خَد سا حتّی لجل اص
الشاس رٍالیذ ثب فشد ثبلثی یب حتّی ثب خَد رٍالیذ هصبلحِ وٌذ .ایي فشض سا ّن هیتَاى اظبفِ وشد وِ اگش دس
1

جبیی هصبلِح تفصیل ًذادُ ثبضذ وِ ًصف خَدش سا هیفشٍضذ یب ًصف هطبع سا ،ثلىِ فمػ هصبلحِ وشدُ
ثبضذ ،دس آًجب ّن ظبّش آى است آًچِ سا وِ دس اختیبسش است ٍ حك تصشّف دس آى سا داسد هصبلحِ هیوٌذ
ـ هبًٌذ آًچِ دس ثیغ گفتین ـ وِ دس ایي دٍ فشض اخیش ،اضىبل ضیخ ثش هطَْس ٍاسد است.
ثٌبثشایي ًتیجِ ایي ضذ وِ والم ضیخ

دس ایي دٍ فشض اخیش دسست است وِ فشهَدًذ هصبلحِ دس

ًصفِ هطبع اختصبصی ػوشٍ ٍالغ ضذُ است؛ صیشا ّیچ وسی چیضی سا وِ هشثَغ ثِ غیش هصبلحِ وٌٌذُ
است ،ثب اٍ هصبلحِ ًویوٌذ تب گشفتبس ضَد وِ آیب هبله اجبصُ هیوٌذ یب ًویوٌذ ،ثلىِ ظبّش حبلص ـ چِ
هصبلِح ٍ چِ هتصبلِح ـ آى است وِ ثب وسی هصبلحِ هیوٌذ وِ هصبلحِ توبم ضَد.
ثٌبسایي ػلیسغن ایٌىِ سیذ

چٌذ ثبس ایي هؽلت سا تىشاس وشدًذ ٍ دسصذد دفغ اضىبل ضیخ

اص والم هطَْس ثَدًذ ،اهّب ثِ ًظش هیآیذ والم ضیخ

ٍ دفبع

دس ایٌىِ فتبٍی هطَْس دس ایي هسئلِ ثب فتَای آىّب دس

هسئلة «ثیغ ًصف الذاس» هٌبفبت داسد ،دسست است ٍ ًجبیذ ثیي ایي دٍ هسئلِ فشق گزاضت ٍ دس ّش دٍ
هسئلِ ثبیذ ًصف سا حول ثش ًصف هختص ثبیغ یب هصبلِح وشد ،هگش ایٌىِ تصشیح ٍ یب لشیٌِای ثبضذ وِ
هشاد ،هصبلحة ثش ًصف هطتشن است.
کالم شیخ

ضیخ

در حمل نصف بر شیاع در بعض صور

ثؼذ اص ایي فشهبیطبت ،حشوت جذیذی آغبص هیوٌٌذ ٍ دٍثبسُ هؽبلت خَد سا ثیبى هیوٌٌذ .ووتش

جبیی پیذا هیضَد وِ ضیخ
ّش حبل ضیخ

اثتذا ػجبسات هجولی ثیبٍسًذ ٍ دٍثبسُ ثشگشدًذ ٍ هؽلت سا تَظیح دٌّذ .ثِ

هیفشهبیٌذ :ػلی ول حبلٍ ّشگبُ لفظ «ًصف» دس والم هبلهِ ًصف هطبع ثِ وبس ثشدُ ضَد ٍ

لشیٌِای أػن اص حبلیِ یب همبلیِ آٍسدُ ًطَد وِ هشاد ًصفِ هختص خَد ثبیغ است ٍ یب ًصف هطتشن ،ذات
نصف التعبء داسد وِ حول ثش إشاعه ضَد ،اهّب ّوبىؼَس وِ گفتین دس ثیغ ٍ هصبلحة ثش ًصف ،لشیٌِ ٍجَد
داسد وِ ًصف هختصِ ثبیغ یب هصبلِح هَسد هؼبهلِ لشاس گشفتِ است.
ضیخ
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دس اداهِ دسصذد ّستٌذ ثشای جبیی وِ ًصف حول ثش ًصف هطبع ثیي حصتیي هیضَد ،هثبلی
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حال أٍ ٍ
أى لفظ «الٌصف» الومس تِ إذا ٍلع في كالم الوالك للٌصف الوشاع هجسد ًا عي ٍ
همال يمتضيي َصيسفِ إليى
كل حال ،فال إشكال في ّ
ٍ على ّ
ّ
ّ
ل هٌْوا على ًصف العيي،
ًصفِ ،يحول على الوشاع في ًصيثِ ٍ ًصية شسيكِ؛ ٍ لْرا أفتَا ظاّس ًا على أًِّ لَ
ألس أحد السجليي الشسيكيي الثاتت يد ك ٍّ
ّ
ألى الوٌكس تصعن الوميس
كرتِ الشسيك اآلخس ،دفع الومس إلى
الومس لِ ًص َف ها في يدُ؛ ّ
تأى ثلث العيي لفالى ،حول على الثلث الوشاع في الٌصيثيي ،فلَ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

يستحك الثلث ،فالسدس الفاضل في يد الوٌكس ًسثتِ إلى الومس ٍ الومس لِ على ح ّد سَاء؛ فإًِّ لدز
ظالن للسدس تتصسفِ في الٌصف؛ ألًِّ تاعتمادُ إًّوا
ّ
ّ
ّ
ّ
فيَشع على االستحماق.
تالف هي العيي الوشتسكةّ ،
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ثضًٌذ ٍ ضبّذی اص فتبٍی فمْبء ثیبٍسًذ؛ صیشا هثبلّبیی وِ تب ایٌجب روش وشدًذٍ ،لَ دس ثؼط ایي هثبلْب ثب یه
تَجیْی گفتین ثبیذ هشاد ًصف هطبع ثبضذ هثل لعیة سدّ ًصف هْش ،اهّب هطَْس یب حذالل ػذُای گفتِ ثَدًذ
هشاد ًصف اختصبصی است ٍ یب ایٌىِ دس ثیغ ًصف داس ٍ یب هصبلحة ثش ًصف داس وِ ّشچٌذ ػذُای حول
ثش ًصف هطبع وشدُ ثَدًذ ،اهّب ضیخ

فشهَدًذ هشاد ًصف اختصبصی ثبیغ یب هصبلِح است ،لزا ضیخ

دس

ایٌجب هیخَاٌّذ هثبلی اص فتبٍی فمْبء ثیبى وٌٌذ وِ ّوِ تمشیجبً لجَل داضتِ ثبضٌذ هشاد اص ًصفً ،صف هطبع
ثیي حصتیي است ٍ آى ایٌىِ:
ظبّشاً فمْبء چٌیي فتَا دادُاًذ وِ اگش دٍ ًفش ثب یىذیگش دس ػیٌی ثِ ًحَ هطبع ضشیه ثبضٌذ ٍ ّش وذام
ثش ًصف آى ػیي یذ داضتِ ثبضٌذ ،سپس یىی اص آى دٍ الشاس وٌذ وِ ثلث ایي ػیي ثشای فشد ثبلثی است ٍ اٍ
ّن ثب آىّب ضشیه است ـ یؼٌی ّش وذام هبله ثلث آى هبل ّستٌذ ـ .اهّب همشّ ٍ همشٌلِ دلیلی ًذاضتِ ثبضٌذ وِ
اثجبت ضشاوت وٌذ ،دس ایٌجب گفتِاًذ ثلث همشٌثِ ،حول ثش ثلث هطبع ثیي حصتیي هیضَد.
هثالً اگش صیذ ٍ ػوشٍ ،صهیٌی سا ثب ّ ن ضشیه ثبضٌذ ٍ ّش وذام ثش ًصف آى یذ داضتِ ثبضٌذ ،سپس صیذ
الشاس وٌذ وِ ثىش ّن دس ایي صهیي ثب آىّب ضشیه است ٍ ّش وذام هبله ثلث آى ّستٌذ ،ایي الشاس حول ثش
ثلث هطبع دس ولّ هیضَد .فشظبً اگش آى صهیي  120هتش ثبضذ ،ؼجك الشاس صیذ ّش وذام هبله  40هتش آى
ّستٌذ ٍ دس ًتیجِ صیذ هیگَیذ آى  40هتشی وِ سْن ثىش استً ،صفص سا هي غصت وشدُام ٍ ًصفص سا
ػوشٍ غصت وشدُ است .حبل اگش ضشیه دیگش یؼٌی ػوشٍ ،الشاس صیذ سا تصذیك وٌذ ٍ اػتشاف ثِ ضشاوت
ثىش وٌذ ،لعیِ توبم هیضَد [ٍ حىن ثِ هلىیت ثىش ثش ثلث هطبع هیضَد ٍ ّش سِ ضشیه ثبیذ ثب سظبیت
یىذیگش دس آى صهیي تصشّف وٌٌذ ٍ یب ایٌىِ ثِ ؼشیك ضشػی آى سا تمسین وٌٌذ] .اهّب اگش ػوشٍ ،صیذ سا
تىزیت وٌذ ٍ هٌىش ضشاوت ثىش ثب آىّب ضَد ٍ ثىش ّن ثیٌِّای ًذاضتِ ثبضذ وِ اثجبت ضشاوت وٌذ ،دس ایي
صَست چیضی ػلیِ ػوشٍ ثبثت ًویضَد ٍ فمػ صیذ هیهبًذ ٍ الشاس ثِ ایٌىِ ثلث آى هبل ثشای ثىش است .دس
ایي صَست ثبیذ ثشسسی وٌین حىن هسئلِ چگًَِ است.
ضیخ

دس ایٌجب هیفشهبیٌذ :همشّ یؼٌی صیذ ،ثبیذ ًصف آًچِ سا وِ دس دستص است ثِ ثىش ثذّذ؛ یؼٌی

صیذ ثبیذ ًصف آى سِ داًگی اص صهیي وِ دس دستص است سا ثِ ثىش ثذّذ .پس یه ٍ ًین داًگ آى سْن صیذ
ٍ یه ٍ ًین داًگ دیگش سْن ثىش است؛ ًِ ایٌىِ صیذ دٍ داًگ سا ثِ ػٌَاى سْن خَدش ًگِ داسد ٍ فمػ
یه داًگ ثِ ثىش ثذّذ ٍ یه داًگ دیگشِ سْن ثىشّ ،وبى چیضی ثبضذ وِ دس دست ػوشٍ هٌىش است.
ثِ تؼجیش دیگش هوىي است وسی تَّن وٌذ ولّ آى صهیي ضص داًگ است ٍ ؼجك الشاس همشّّ ،ش یه اص سِ
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ًفش هبله دٍ داًگ آى ّستٌذ؛ یؼٌی االى وِ صیذ سِ داًگ داسد ٍ ػوشٍ ّن سِ داًگ داسدّ ،ش وذام یه
داًگ اص سْن ثىش سا غصت وشدُاًذ ،اهّب چَى ػوشٍ هٌىش است ٍ دس ظبّش ًویتَاى اثجبت وشد وِ غبصت
یه داًگ اص سْن ثىش است ،ثب یویي حىن ثِ هلىیت ػوشٍ ثش ًصف آى صهیي دس ظبّش هیضَد .صیذ همشّ
ّن چَى فمػ یه داًگ اص سْن ثىش سا غصت وشدُ ثَد ،لزا فمػ ثبیذ یه داًگ ثِ ثىش ثذّذ ٍ دٍ داًگ
ّن سْن خَدش است.
ضیخ

دس پبسخ ثِ ایي تَّن ـ ثِ تؼجیش هب ـ هیفشهبیٌذ:

[آًچِ اص صهیي وِ دس دست همشّ است ،ثبیذ ثیي اٍ ٍ همشّلِ تٌصیف ضَد؛ یؼٌی صیذ ثبیذ یه ٍ ًین داًگ
ثِ ثىش ثذّذً ].ىتة ایي حىن ّن آى است وِ صیذ الشاس داسد ّیچ تفبٍتی ثب ثىش ًذاسد ٍ ّش دٍ هبلهِ دٍ
داًگ آى صهیي ّستٌذ [ٍ دٍ داًگ دیگش ّن ثشای ػوشٍ است] ٍ چَى هبلىیت آًْب ثِ ًحَ اضبػِ است ،لزا
ػوشٍ هٌىش وِ ثش سِ داًگ صهیي یذ گزاضتِ ،دس ٍالغ یه داًگ اص ّش دٍ ًفش غصت وشدُ است؛ ًِ ایٌىِ
فمػ یه داًگ اص ثىش غصت وشدُ ثبضذ .دس ًتیجِ آى سِ داًگی وِ تحت یذ صیذ است ،ؼجك الشاس صیذ ثِ
ایٌىِ سْوص ثب ثىش هسبٍی است ،هطتشن ثیي آى دٍ هیثبضذ ٍ ّش وذام هبله یه ٍ ًین داًگ آى ّستٌذ
ٍ ًویتَاى گفت دٍ داًگص سْن خَد صیذ ٍ یه داًگ ّن سْن ثىش است؛ چشاوِ دس اػتمبد صیذ ،ثىش ّن
هبله است لزا ثبیذ آى صهیي ثب سظبیت ّش سِ ًفش تمسین ضَد ٍ حبل وِ صیذ ٍ ػوشٍ آى صهیي سا دٍ ًفشی
تمسین وشدُاًذ ـ ًِ ایٌىِ افشاص وشدُ ثبضٌذ ،ثلىِ تمسین دس همبم تصشّف ـ ٍ ایي تمسین ّن دس اػتمبد صیذ
ثبؼل است ،لزا ًویتَاى گفت صیذ ٍ ػوشٍ ّش وذام ثش دٍ داًگ اص سْن خَد ٍ یه داًگ اص سْن ثىش یذ
گزاضتِ اًذ ،ثلىِ دس ٍالغ صیذ ٍ ػوشٍ ّش دٍ غبصت ّستٌذ ٍ آى صهیي سا ثذٍى سظبیت ثىش تمسین وشدُاًذ،
پس یه داًگ اظبفِ اص آى صهیي وِ دس دست ػوشٍ است ،چٌیي ًیست وِ فمػ اص حك ثىش غصت ضذُ
ثبضذ ،ثلىِ ًصفص اص حك ثىش ٍ ًصفص اص حك صیذ غصت ضذُ است .پس چَى دس اػتمبد صیذ ،سْن اٍ ثب
ثىش هسبٍی است ٍ ػوشٍ هٌىش ّن اص ّش وذام ًصف داًگ غصت وشدُ ،لزا سِ داًگ ثبلی هبًذُ ثیي آى دٍ
تٌصیف هیضَد ٍ صیذ ثبیذ یه ٍ ًین داًگ آى سا ثِ ثىش ثذّذ.
ثلِ ،ؼجك الشاس صیذ سْن اٍ دس ٍالغ دٍ داًگ است ٍ [ّش یه اص ػوشٍ ٍ ثىش ّن دس اػتمبد اٍ هبله دٍ
داًگ ّستٌذ ،هٌتْب چَى آى صهیي سا سِ ًفشی ثِ صَست هطبع ضشیه ّستٌذ ،لزا] صهبًی صیذ هیتَاًذ دس
دٍ داًگ خَد تصشّف وٌذ وِ تمسین آى هبلِ هطبع ثب سظبیت ّش سِ ًفش ثبضذ .دس ًتیجِ تمسیوی وِ صیذ ثب
ػوشٍ اًجبم دادُاًذ ٍ ّش وذام ثش ًصف صهیي یذ گزاضتِاًذ ،دس اػتمبد صیذ ثبؼل است [اهّب چَى دلیلی ػلیِ
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ػوشٍ ٍجَد ًذاسد ٍ ػوشٍ ّن یذ ثش ًصف آى صهیي داسد ،لزا تصشّفبت اٍ ثِ حست ظبّش ًبفز است ٍ ثِ
حست ظبّش حىن ثِ هبلىیت اٍ ثش ًصف آى صهیي هیضَد ٍ فمػ صیذ ٍ ثىش ثبلی هیهبًٌذ ٍ ًصف هطبع
آى صهیي ٍ ،چَى ؼجك الشاس صیذ ،ثىش ّیچ تفبٍتی ثب اٍ ًذاسد ،ثبیذ سِ داًگ هطبع ثبلیهبًذُ سا تٌصیف
وٌٌذ؛ یؼٌی ّش وذام هبله یه ٍ ًین داًگ ّستٌذ ،وأىّ ػوشٍ دس همبم هبلىیت دٍ داًگ خَد سا ثشداضتِ ٍ
یه داًگ ّن اص حصة هطتشن ثیي صیذ ٍ ثىش غصت وشدُ است ٍ سِ داًگ هطبع ثبلی هبًذُ است وِ ثیي
صیذ ٍ ثىش تٌصیف هیضَد.
آًچِ گفتین ،حىن هسئلِ اص حیث ولّی ٍ هبلىیت است ،اهّب اص حیث تصشّف ّش یه اص صیذ ٍ ثىش دس یه
ٍ ًین داًگی وِ هبله ّستٌذ هیگَیینً :سجت ثِ صیذ فشض آى است وِ سظبیت ػوشٍ هَجَد ثَدُ است ٍ
صیذ ثبیذ ثىش سا ساظی وٌذ تب ثتَاًٌذ دٍ ًفشی دس ثبلی هبًذُ تصشف وٌٌذ ،هٌتْب آیب ثىش هیتَاًذ تصشّف وٌذ
چَى فشد ثبلث ساظی ًیست ،ثحث دیگشی است.
خالصة والم ضیخ

تب ایٌجب ایي ضذ وِ اگش دٍ ًفش دس هبلی ثب ّن ثِ ًحَ هطبع ضشیه ثبضٌذ ٍ ّش

وذام ثش ًصف آى هبل یذ داضتِ ثبضٌذ ،سپس یىی اص آىّب هثالً صیذ الشاس وٌذ وِ ػوشٍ ّن ثب آىّب ضشیه
است ٍ ّش وذام هبله ثلث هطبع آى صهیي ّستٌذ ـ هثالً اگش آى صهیي  120هتش ثبضذ ،ؼجك الشاس صیذ سْن ّش
وذام  40هتش است ـ ٍ تمسیوی وِ ثب ػوشٍ وشدُاًذ ٍ ّش وذام ثش  60هتشِ آى صهیي یذ گزاضتِاًذ ،اص ؼشیك
ضشػی ًجَدُ است .حبل اگش ػوشٍ ،هٌىش ادػبی صیذ ثبضذ ٍ ّیچ وذام اص صیذ ٍ ثىش ّن دلیلی ثشای اثجبت
ایي ادػب ًذاضتِ ثبضٌذ ،ثِ حست ظبّش حىن ثِ هبلىیت ػوشٍ ثش سِ داًگ صهیي هیضَد ٍ سِ داًگ ثبلی
هبًذُ یؼٌی  60هتش آى صهیي وِ دس دست صیذ همشّ است ،ثیي اٍ ٍ ثىش تمسین هیضَد؛ چشاوِ صیذ اػتشاف
داسد ثىش ّن ثب آًْب ثِ ًحَ هطبع ضشیه است ٍ ّیچ تفبٍتی ثب اٍ ًذاسد ٍ چَى ّش دٍ ثِ ًحَ هطبع هبله
ّستٌذ ،الهحبلِ همتعبی الشاس صیذ آى است وِ اػتشاف هیوٌذ ًصف آى ًصفی وِ دس دست اٍست ،ثشای
ثىش هیثبضذ ،لزا سِ داًگ ثبلی هبًذُ ثبیذ تٌصیف ضَد ٍ سْن ّش وذام  30هتش هیضَد.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلیوي
جَاد احوذی
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