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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :خالصه جلسه گذشته

 .تملیذ است ٍ ًِ اختْبد ٍ تملیذ همذم ثش احتیبط ّستٌذ ٍ احتیبط ًِ همذم ثش اختْبد

ایي ثَد وِ هسئلِ خَاص احتیبط چَى هحل اختالف است پس اختْبد ٍ تملیذ همذم است، ثؼذ  دلیل دٍم :سؤال

ضَد دس همبم اهتثبل همذم ثبضذ، هحمك دّین وِ غشف ایٌىِ یه هسئلِ اختالفی است دس ثحث ًظشی دلیل ًویخَاة هی

 وِ هٌظَس فمظ دس ثحث ًظشی است؟گَیٌذ چشا هیاغفْبًی 

گَیذ آى ایطبى هی. گَیذ اغل خَاص احتیبط هحل اختالف استآى اختالف است ٍ هستذل هیثشای ایٌىِ دس  :استاد

احتیبعی وِ هَسد ثحث است ایي ثب احتیبعی وِ ػذل احتیبط ٍ تملیذ است ٍ هشثَط ثِ همبم اهتثبل است هتفبٍت است ًِ 

ٍی، ایٌىِ وجشای ایي هسئلِ سا ّوِ لجَل ایٌىِ ثگَیذ دٍ ًَع احتیبط داسین ثلىِ هب یه ثحث وجشٍی داسین ٍ یه ثحث غغش

ضَد ٍ ایي حیث ثشای اهتثبل داسًذ وِ احتیبط یه عشیك هغوئي ثشای اهتثبل است ٍ ثب احتیبط اثش همػَد لغؼبً هتشتت هی

اهب . الصم است یؼٌی اگش هب ػول ثش اسبس احتیبط اًدبم دادین هغوئي ّستین وِ هؤهي اص ػمبة ثشای هب حبغل ضذُ است

ضَد؟ آیب احتیبط هدبص است یب تَاى وشد یب ًویُ اختالف دس آى است یه ثحث غغشٍی است وِ آیب اسبسبً احتیبط هیآًه

 تَاًذ ثِ ػٌَاى یه عشیك اهتثبل هحسَة ضَد یب خیش؟آیب احتیبط هی ًِ؟

 تزتیب بین اجتهاد و تقلید :مقام دوم
 ا ایٌىِ اختْبد ٍ تملیذ دس یه ستجِ ٍ دس ػشؼ ّن ّستٌذ؟آیب اختْبد همذم ثش تملیذ است یب اص آى هؤخش است؟ ٍ ی

تَاًذ اختْبد ّن تَاًذ تملیذ ّن ثىٌذ ٍ وسی وِ هتوىي اص تملیذ است هییؼٌی وسی وِ هتوىي اص اختْبد است هی

 خَاّین ثجیٌین وِ دس دٍساى اهش ثیي اختْبد ٍ تملیذ وذاهیه همذم است؟ثىٌذ، ثبالخشُ هی

ثِ ًحَ هستَفی عشح ضَد غَس هختلفی سا وِ دس ایي هسئلِ ٍخَد داسد روش وشدُ ٍ حىن ّش  ثشای ایٌىِ ایي ثحث

ضَد تملیذ یه غَست ثیطتش ًذاسد ایٌىِ یه دس ایٌدب چْبس غَست ثشای اختْبد تػَیش هی. وٌینیه سا هستمالً ثیبى هی

اهب اختْبد ثِ اػتجبس . ؼ ثیطتش ًذاسدیه فش هغ الطشائظ سا اخز وٌذ ٍ ػول وٌذوسی ثشٍد فتَای یه هدتْذ اػلن خب

 :وٌینوٌذ، وِ هب چْبس غَست سا روش هیتمسیوبتی وِ سبثمبً گفتین ٍ السبهی وِ گفتین غَس هختلفی پیذا هی

 .وسی وِ اغالً هلىِ استٌجبط ٍ اختْبد ثشای اٍ حبغل ًطذُ است :صورت اول

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 89 آثبى 5 :تبسیخ                                        هسئلِ اٍل           :موضوع کلی

 1431ری المؼذُ  19 :هػبدف ثب                      تشتیت اثذال ثالثِ                 :موضوع جزئی

 22: خلسِ                                                                     
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ٍص هتػذی استٌجبط ٍ اختْبد ًطذُ است اػن اص ثشای اٍ حبغل ضذُ ٍلی ّي طوسی وِ هلىِ استٌجب :صورت دوم

ایي ثش عجك هجٌبی هطَْس دس ثبة . ایٌىِ هلىِ استٌجبط ّوِ احىبم سا یب هلىِ استٌجبط ثؼضی اص احىبم سا پیذا وشدُ ثبضذ

 .ضَداختْبد است ٍ گشًِ عجك هجٌبی هب اختْبد ثِ ایي ضىل حبغل ًوی

اٍ حبغل ضذُ ٍ ثبلفؼل هؼظن هسبئل سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط  وسی وِ اختْبد ثِ ًحَ هغلك ثشای :صورت سوم

 .وشدُ است

وسی وِ اختْبد ثِ ًحَ تدضی ثشای اٍ حبغل ضذُ است ٍ ثبلفؼل ثؼضی اص هسبئل سا استٌجبط وشدُ  :صورت چهارم

 .است

 :بزرسی این صور

دُ، اختْبد ٍ تملیذ دس ػشؼ ّن ّستٌذ دس هَسد وسی وِ هلىِ استٌجبط ٍ اختْبد ثشای اٍ حبغل ًص :لاما صورت او

 .الجتِ ایي هجتٌی ثش ایي است وِ تحػیل لذست استٌجبط ثشای چٌیي ضخػی ٍاخت ػیٌی ًجبضذ

دس هَسد وسی وِ هلىِ استٌجبط ثشای اٍ حبغل ضذُ ٍلی ٌَّص استٌجبط ًىشدُ است اػن اص ایٌىِ  :اما صورت دوم

یي ضخع هسلوبً اختْبد ثش تملیذ همذم است ٍ اٍ حك سخَع ثِ دیگشی ٍ هدتْذ هغلك ثبضذ یب هدتْذ هتدضی، دس هَسد ا

 . اختْبد ٍ تملیذ دس ػشؼ ّن ّستٌذ ٍ ّیچ تشتیجی ًذاسًذهب تملیذ اص دیگشی ًذاسد ثش عجك هجٌبی هطَْس، اهب ثش عجك هجٌبی 

چًَىِ ایي فشد ػبلن  .گَیین ثشای ایي ضخع اختْبد ٍ تملیذ دس ػشؼ ّن ّستٌذاخوبل هسئلِ ایي است وِ هب هی

ثبلفؼل ثِ احىبم ًیست لزا چَى ػلن فؼلی ثِ احىبم ًذاسد دلیل خَاص تملیذ چِ دلیل لفظی سا لبئل ضَین ٍ چِ سیشُ ػمالئیِ 

اهب عجك هجٌبی هطَْس چَى ایي ضخع هتوىي اص . ضَد چشا وِ الیػذق ػلیِ اًِ ػبلنٌسخَع خبّل ثِ ػبلن ضبهلص هی

ًَص ثبلفؼل ػبلن ثِ احىبم ًیست اهب چَى هلىِ استٌجبط احىبم سا داسد، احىبم دس حك اٍ هٌدض تحػیل احىبم است ٍلَ ُ

لزا ایي ضخع حك تملیذ ًذاسد . ضذُ است ٍ ثبیذ اص ػْذُ ایي تىبلیف هٌدضُ خبسج ضَد ٍ هؤهي اص ػمبة تحػیل ثىٌذ

وٌذ ٍ دیگش ُ پیص سٍی اٍست یىی ایٌىِ اختْبد ایٌدب دٍ سا پس. داًذ فتَای غیش ثشای اٍ حدیت داسد یب ًذاسدچًَىِ ًوی

دّذ، ٍ احتوبل ػذم حدیت ثشاثش ثب ػذم حدیت است وِ دس احتوبل ػذم حدیت فتَای غیش سا هی ایٌىِ تملیذ وٌذ ٍلی چَى

. پس دس ایي فشؼ عجك هجٌبی هطَْس اختْبد همذم است ثش تملیذ .ایي فشؼ اختْبد همذم ثش تملیذ است

تْذی وِ ثبلفؼل هؼظن هسبئل فمْی سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ است یؼٌی ّوبى هدتْذ هح :ماما صورت سو

.  هغلك ثٌب ثش هجٌبی هختبس، دس ایي فشؼ لغؼبً اختْبد همذم ثش تملیذ است

ًسجت . ئل سا استٌجبط وشدُ ثبضذاهدتْذ هتدضی ثبضذ عجك هجٌبی هختبس یؼٌی ثبلفؼل ثؼضی اص هس :اما صورت چهارم

ثِ هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ است هسلوبً حك تملیذ ٍ سخَع ثِ فتَای غیش ًذاسد اهب دس هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ است 

.  اختْبد ٍ تملیذ دس یه ستجِ ّستٌذ
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اص احىبم سا استٌجبط  گَیین وِ هدتْذی یب ثِ ًحَ هغلك استٌجبط وشدُ یب ثؼضیالجتِ تَخِ ضَد وِ ایٌىِ هی :تنبیه

لیذ، چَى اختْبد ٍی حبغل ضذُ است ٍ ثگَیین اختْبد همذم است یب تك تَاًینًوی وشدُ ثِ یه هؼٌب دس هَسد ایي ضخع

هب ثبیذ غَسی سا  .ایي هغلت دس ثحث تملیذ هدتْذ اص غیش هغشح خَاّذ ضذ دیگش اهش ٍی دائش ثیي اختْبد ٍ تملیذ ًیست

-هیٍ هؼٌبی ایي سخي ایي است وِ ٌَّص ایي ضخع احىبم سا ثذست ًیبٍسدُ . ساُ لشاس گشفتِ است ثیبى وٌین دس ثیي ایي دٍ

سپس تملیذ یب ثبلؼىس اٍل تملیذ ٍاخت است ثؼذ اختْبد یب ٍاخت است تَاًذ اص ّش دٍ ساُ ثشٍد، آیب دس دسخِ اٍل اختْبد 

. دس ػشؼ یىذیگش ّستٌذ

چَى اختْبد ٍی هحمك ضذُ ٍ ثبیذ ثِ هستٌجظ . ج اص هحل ثحث استاگش ایٌگًَِ ثٌگشین غَست سَم ٍ چْبسم خبس

یب ًِ؟ هدتْذ ثبلفؼل حك تملیذ اص غیش داسد وِ آیب وشد  ثحثضَد اگش هٌظَس اص اختْبد ػول ثِ اختْبد ثبضذ هی. خَد ػول وٌذ

ای وِ اختْبد وشدُ است، وِ ُتَاًذ تملیذ ّن ثىٌذ حتی دس هسئلیؼٌی آیب ٍظیفِ اٍ ػول ثش اسبس اختْبد خَدش است یب هی

. ایي هسئلِ سا ثشسسی خَاّین وشد ثؼذاً

وِ ایي وٌین وِ اختْبد همذم است یب تملیذ یؼٌی ًفس اختْبد همذم است یب ًفس تملیذ؟ لزا دلت ضَد ایٌىِ ثحث هی 

ًبظش ثِ فشضی لیذ ػول ثش اسبس اختْبد ٍ ػول ثش اسبس تك ٍلی ثحث. ًبظش ثِ فشضی است وِ ٌَّص اختْبد ًىشدُ است

تشتیت ثیي  ایٌىِ اص. خیش؟ ایٌْب ثب ّن فشق داسدتَاًذ تملیذ ثىٌذ یب خَاّین ثجیٌین وِ آیب هیاست وِ اختْبد وشدُ حبل هی

ضٌبخت احىبم ٍ وطف است وِ آیب خَد اختْبد ثِ ػٌَاى ٍظیفِ یه ضخع ثشای  هؼٌی ایي ثِ وٌینثحث هی لیذاختْبد ٍ تك

اگش دٍساى اهش ثیي خَد اختْبد ٍ تملیذ ثبضذ ٍ تشتیت ایي دٍ تب سا ثخَاّین ثحث وٌین غَست ًِ؟  احىبم همذم است یب

.  هبًذ غَست اٍل استٍ حتی غَست دٍم عجك هجٌبی هطَْس ٍ تٌْب فشدی وِ ثبلی هی. ضَدچْبسم ٍ سَم خبسج هی

هدتْذ ّن ّست وِ ُ ایي ضخع ن دس خبیی وِ ضخع هدتْذ ضذُ خبی ایي سؤال ّستاهب اگش هب ثحث سا ثجشین 

تَاًذ تملیذ هیخَاّذ ػول وٌذ آیب ػول ثش اسبس اختْبد همذم است ثش ػول ثش اسبس تملیذ هی ٍ ٍ احىبم سا استٌجبط وشدُ

.  ثؼیذ است ایي خْت هَسد ًظش ٍ ثحث ثبضذ .ّن ثىٌذ؟ وِ ایي ثحث دیگشی است

ًذاسد تمذم تملیذ دس آى ًمغِ اغلی ثحث اختْبد ًسجت ثِ تملیذ اخوبالً دس تشتیت ثیي اختْبد ٍ  :خالصه و نتیجه بحث

. تشتیجی ثیي ایي دٍ ًیستثبلؼىس ٍ ٍ 

: تذکز اخالقی

سِ چیض ووبل دیي است ٍ ثب سِ چیض ووبل دیي حبغل « ثالثة ّيّ ووبل الذیي»: فشهبیذهی( ع)اهیش الوؤهیي ػلی 

خَاّذ اًدبم دّذ خبلع ثبضذ، پبن یؼٌی ػولی سا وِ اًسبى هیاخالظ دس ػول « اإلخالظ ٍ الیمیي ٍ التمٌغ»ضَد، هی

ووبل دیي هؼٌبیص ایي است وِ . ثبضذ ثشای خذا ثبضذ ٍ عجیؼتبً ّشچِ دسخِ خلَظ ثیطتش ثبضذ دسخِ ووبل ثیطتش است

پس . یشديتشی لشاس هیاخالظ ٍ یمیي ٍ لٌبػت دس حذ اػلی ٍ  ّشچِ هیضاى اخالظ ووتش دسخِ ووبل ّن دس ستجِ پبییي

ّن  گشددایي ثِ اػتمبد ثش هیوِ یمیي ٍ اػتمبد یمیٌی ٍ ایوبى ٍ ثبٍس للجی . اخالظ دس ػول یىی اص ػالهبت ووبل دیي است
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ٍ سَهیي ػالهت ّن . خذا ٍ هؼبد سا ثبٍس داضتِ ثبضذ ٍ ثِ اًذیطِ ٍ اػتمبد هشثَط است اص ػالهبت ووبل دیي است ایٌىِ

ضي ٍ هْن دس صًذگی دًیب لٌبػت است، لٌبػت یؼٌی ایٌىِ اًسبى عوغ ًَسصد ٍ ثِ آًچِ یه ثشًبهِ خیلی سٍ. لٌبػت است

. دىگیشد لبًغ ٍ ضىش گزاس ثبضذ، حشظ دًیب ًضداسد ٍ اص آى ثْشُ هی

دّذ ٍ هٌطأ حل ثسیبسی اص هطىالت ثجیٌیذ ایي سِ تب سوي ّستٌذ یىی دس ایي دًیب صًذگی خبغی سا تشتیت هی

دًجبل تحػیل یه سشی اص وٌذ اص ًظش سٍحی ٍ صًذگی ٍ ّوِ چیض ساحت است ٍ ایٌىِ ّش سٍص ثِ  اًسبى لٌبػت اگشاست 

ّب ثشای اًسبى هضش است ٍ لٌبػت ثِ ایي هؼٌب ًیست وِ آدم ّیچ وبسی ٍ تالضی ًىٌذ ًِ ایي وسبلت ٍ ٍاثستگی. اهَس ثبضذ

ایي سِ . حشظ ًَسصد همشس است ثِ آى لبًغ ثبضذ اهبلٌبػت یؼٌی عوغ ًىٌذ ٍ تالضص سا ثىٌذ ٍ آًچِ ثشای اٍ . تٌجلی است

تَاًین ثشسین ٍ ثبیذ تالش ثىٌین ٍلی ایي ثبیذ دس ایي هب ثِ دسخبت ػبلیِ اخالظ ٍ یمیي ٍ لٌبػت وِ ًوی. ووبل دیي است

ٍ  داضتِ ثبضیناص گزضتِ  یمیي ثیطتشی تش اص گزضتِ ثبضذ ٍوِ اػوبل هب هخلػبًِ تمَیت ضَد ٍ ثِ ایي سوت حشوت وٌین دًیب

ایي ًطبًگش ایوبى ٍ ووبل است وِ اى  .ی لٌبػت ٍ یمیي ٍ اخالظ ثبال سٍینّباص پلِ لٌبػت هب سٍص ثِ سٍص ثیطتش ثبضذٍ ثبیذ

است وِ دس ایي سِ سوي اغلی ّش سٍص هغلت ایي ٍ ثب ووبل دیي اص ایي دًیب ثشٍین ٍ الصهِ ایي  ضَین ضبءاهلل ػبلجت ثِ خیش

 .ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي. ثبالتشی سا عی ثىٌین فىش وٌین ٍ هشاحل

 


