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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

گیشد. دس جلسبت گزضتِ دٍ فشع هَسد ثشسسی لشاس گشفت  ػشؼ ضذ دس ریل هسئلِ ضبًضدّن سِ فشع هَسد ثشسسی لشاس هی

هسئلِ ایي است کِ دس اغل هسئلِ، ثحث خشٍج هؤًٍِ اص هحل حبجت ٍ تٌْب یک فشع ثبلی هبًذ. تٌبست ایي فشع ثب اغل 

چیضی کِ هَسد ًیبص است ٍ دس سٌِ استشثبح  ایي ثَد کِ ثحث دس ثِ ػٌَاى هتؼلك خوس هَسد ثشسسی لشاس گشفت. یؼٌی

س ًیست گشدد، آیب هتؼلك خوس ٍالغ است یب خیش؟ ػشؼ ضذ هتؼلك خو ثؼذاً اص هحل حبجت خبسج هی ٍضَد  استفبدُ هی

 ٍ الَال دیگش ّن ثِ ّوشاُ ادلِ ثیبى ضذ ٍ هَسد اضکبل لشاس گشفت.

 فزع سوم

ضخػی ثخَاّذ خبًِ ای سا کِ ثب سثح سٌِ خشیذاسی کشدُ، تجذیل ثِ یک خبًِ دیگش کٌذ. هثالً اهسبل پَلی اص هحل اگش 

ست[، تجذیل ثِ یک هٌضل ٍسیؼتش ٍ ثْتش خَاّذ هٌضلی سا کِ دس آى سبکي است ]ٍ هؤًٍِ اٍ ا کست ٍ کبس ثِ اٍ سسیذُ ٍ هی

 یب خیش؟ ضَد ثش اٍ ٍاجت هیآیب ثب تجذیل ٍ تؼَیؽ خوس  بص داسد[ کٌذ؛ ثحث دس ایي است کِ]کِ ثِ آى ًی
 صور مسئله

تَاى اثذال سا اًجبم داد. دس غَست اٍل ایي خبًِ ثب یک خبًِ دیگش ]ثذٍى آًکِ پَلی سدّ ٍ  دس ایي فشؼ ثِ دٍ غَست هی

ضَد. هثالً خبًِ ای کِ دس یک هٌكمِ حسبسی اص ضْش لشاس داسد ٍ لیوت ثیطتشی ّن داسد، ثب یک هٌضلی  ضَد[ هجبدلِ هیثذل 

 ضَد.کِ دس یک هٌكمِ دٍستش ٍلی ثْتش ٍ ٍسیؼتش است، هجبدلِ هی

ثبضذ  ،سد ًیبصشکِ هَضَد ٍ اٍ ثب آى پَل یک هٌضل دیگش  دس غَست دٍم دس لجبل فشٍش خبًِ، پَلی ًػیت غبحجخبًِ هی

 کٌذ. خشیذاسی هی

ثحث دس ّش دٍ غَست است. یؼٌی ثبیذ دیذ کِ ثِ قَس کلی اثذال چیضی کِ هؤًٍِ است ٍ اص هحل سثح سٌة خشیذاسی ضذُ، 

 گیشد یب خیش؟  آیب خوس ثِ آى تؼلك هی

تغییش ]یب تجذیل خبًِ یب ایي ثبضذ کِ هَسد احتیبج است ٍ  پس هَؾَع ثحث دس ساثكِ ثب خبًِ یب چیضی اص لجیل خبًِ هی

سبیش هب یحتبج[ ّن دس ساستبی ًیبص اًسبى است؛ لزا اگش خبًِ ای خشیذاسی ضَد کِ ًیبصی ثِ آى ًجبضذ، اص هحل ثحث خبسج 

 است.

 اقوال

 تَاى گفت چْبس لَل دس ایي هسئلِ ٍجَد داسد. هجوَػب هی

 لَل اٍل: تؼلك خوس است هكلمب.

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 است. لَل دٍم: تفػیل ثیي ثیغ ٍ تؼَیؽ

 لَل سَم: تفػیل دیگشی است دس قَل تفػیلی کِ رکش ضذ.

 لَل چْبسم: ػذم تؼلك خوس است هكلمب.

 : تعلق خمس مطلقبقول اول

ای دیگش تؼَیؽ ضَد ٍ یب ایٌکِ فشٍختِ  کٌذ کِ ایي خبًِ ثب خبًِ لَل اٍل لَل ثِ تؼلك خوس است هكلمب. یؼٌی فشلی ًوی

خشیذاسی ضَد؛ دس ّش دٍ غَست ثبیذ خوس پشداخت ضَد. هثالً ضخػی لػذ داسد ضَد ٍ ثب پَل آى یک خبًِ دیگش 

ای سا کِ دس آى سبکي است، تجذیل کٌذ ثِ یک خبًِ ٍسیؼتش؛ دس ایٌجب اگش ایي خبًِ سا فشؾبً یک هیلیَى تَهبى ثفشٍضذ، خبًِ

ذ ثب ثمیِ آى یک خبًِ دیگش ثخشد. یب ثؼذ اص فشٍش ایي خبًِ اثتذا ثبیذ خوس ایي یک هیلیَى تَهبى سا پشداخت کٌذ ٍ ثؼ

ضذ، ثبیذ خوس خبًِ سا پشداخت  گزاسیاش اسصش کٌذ؛ دس ایٌجب ٍلتی خبًِ ایٌکِ ایي خبًِ سا ثب یک خبًِ دیگش هؼبٍؾِ هی

دس ّش غَست قجك ایي لَل کٌذ )ّش چٌذ دس ایٌجب پَلی ثِ دست فشٍضٌذُ ًیبهذُ ٍ فمف هؼبٍؾِ غَست گشفتِ است(. پس 

 ضذ ٍ چِ تؼَیؽ کٌذ خوس ٍاجت است.چِ ثفشٍ

 دلیل قول اول

 دس ایٌجب ثشای ایٌکِ ایي دٍ هَسد تفکیک ضَد ثبیذ دلیل ّش کذام هستمالً ثیبى ضَد.
 الف( در فزض بیع

اهب ایٌکِ دس غَست ثیغ ٍ اخز ثوي ثبیذ خوس دادُ ضَد، ثشای ایي است کِ ثِ هجشد ثیغ، خبًِ ٍ هبل اص هؤًٍِ ثَدى خبسج 

کِ هؤًٍِ ثَدُ ٍ هؤًٍِ اص تؼلك خوس استثٌبء ضذُ است.  ثَدُضَد ٍ اگش تبکٌَى خوس ثِ آى تؼلك ًگشفتِ، ثخبقش ایي  هی

 .«ال یػذق ػلیِ ػٌَاى الوؤًٍة الفؼلیة»یؼٌی لجل اص فشٍش، هؤًٍِ فؼلی ثَد ٍ االى کِ فشٍختِ ضذُ، 

ئشُ تؼلك خوس خبسج ًطَد، ثشای ایي است کِ اغَالً ضَد اص دا هؤًٍِ فؼلی ًیست ٍ ایي هَجت هی ضَد ایٌکِ گفتِ هی

هستثٌبی اص خوس چیضی است کِ ثبلفؼل غشف دس هؤًٍِ ضَد ٍ ثوٌی کِ ثبثت فشٍش خبًِ گشفتِ ضذُ، ثبلفؼل هؤًٍِ 

ًیست. دسست است کِ لشاس است ثشای خشیذ هٌضل غشف ضَد اهب االى ثبلفؼل هؤًٍِ ًیست؛ کأى هثل فبئذُ ٍ غٌیوتی است 

 ػیت ضخػی ضذُ اهب ثبیذ فَساً خوس آى پشداختِ ضَد ّش چٌذ ایي پَل ثشای خشیذ خبًِ هَسد احتیبج ثبضذ. کِ ً
 در فزض تعویطة( 

اهب دس غَست تؼَیؽ خبًِ ثِ چِ دلیل خوس ٍاجت است؟ گفتِ ضذُ ٍلتی خبًِ ای کِ ضخع دس آى سکًَت داضتِ، 

جذیذ ضذ، لجل اص آًکِ ٍاسد آى خبًِ ضَد ٍ تحت یذ اٍ لشاس گیشد ٍ ضَد، ّویٌکِ هبلک خبًِ  تجذیل ثِ یک خبًِ دیگش هی

کٌذ. ثِ تؼجیش  ضَد ٍ خوس سا دس آى ٍاجت هی دس آى تػشف کٌذ، ایي یک سثح ٍ سَدی است کِ ادلِ خوس ضبهل آى هی

ى تؼلك ، ایي هؤًٍِ فؼلی است ٍ خوس ثِ آکٌذ، هبداهی کِ سبکي آًجبست دیگش خبًِ ای کِ ضخع دس آى صًذگی هی

اش سا ثب یک خبًِ دیگش هؼبٍؾِ کشد، تب صهبًی کِ دس آى خبًِ تػشف ًطذُ ٍ ضخع ثِ آًجب  گیشد ٍلی ٍلتی خبًِ ًوی

ضَد؛ دسست است کِ یک سثح جذیذ ًیست ٍلی کأى سثحی است کِ یک  هٌتمل ًطذُ، آى خبًِ ثِ ػٌَاى سثح هحسَة هی

 4سبل ثش آى گزضتِ ٍ لزا هتؼلك خوس است.

                                                 
0
 . 879ٍ  878، ظ 8ج ضبّشٍدی، کتبة الخوس، .
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 قول اولبزرسی 

 هب ایي لَل غحیح ًیست؛ چَى:ثِ ًظش 

دس غَستی کِ ایي خبًِ فشٍختِ ضَد ٍ دس همبثل آى ثوٌی دسیبفت ضَد، ثِ چِ دلیل ثبیذ گفتِ ضَد ایي ثوٌی کِ لشاس است 

 ثب آى خبًِ دیگشی خشیذاسی ضَد، اص ػٌَاى هؤًٍِ فؼلی خبسج ضذُ است؟ اص ًظش ػشف هؤًٍِ فؼلی، ّن ضبهل آى خبًِ ای

کٌذ ٍ ّن ضبهل پَلی است کِ ثب آى لشاس است خبًِ ای خشیذاسی ضَد. پس ثِ غشف تجذیل ایي  است کِ دس آى صًذگی هی

تَاى گفت اص هؤًٍِ فؼلی خبسج ضذُ چَى فشؼ ایي است کِ ثب ایي ثوي لشاس است خبًِ ای  خبًِ یب هبل ثِ ثوي، ًوی

 .«یخشجْب ػي کًَْب هؤًٍة فؼلیة هجشد الجیغ ال»خشیذاسی ضَد کِ هَسد ًیبص است؛ لزا 

ٍاؾح تش است اص فشؼ ثیغ؛ چَى آًچِ اص ادلِ خوس استثٌب ضذُ، هؤًٍِ است ٍ خبًِ هكلت دس غَست تؼَیؽ خبًِ، ّن 

ّن دس حبل حبؾش هؤًٍِ است؛ ٍلی آیب ایي خبًِ ای کِ دس آى سبکي است، هؤًٍِ است یب ًَع خبًِ؟ هسلّوبً آًچِ کِ ثِ 

ٌبء ضذُ، خبًِ ای است کِ ایي ضخع ثِ آى احتیبج داسد. اگش ایي خبًِ ًطذ، یک خبًِ دیگش. ثِ تؼجیش ػٌَاى هؤًٍِ استث

 ضَد ٍ هتؼلك خوس است دیگش خػَظ ایي خبًِ استثٌبء ًطذُ، تب گفتِ ضَد ثب هؼبٍؾِ اص ػٌَاى هؤًٍِ ثَدى خبسج هی

 لزا ثِ ًظش هب لَل اٍل توبم ًیست. .ثلکِ ًَع خبًِ استثٌب ضذُ است

 : تفصیل بیه بیع و تعویطقول دوم

اگش خبًِ فشٍختِ ضَد تب ثب پَل آى، خبًِ دیگشی خشیذاسی ضَد، ایٌجب  یؼٌیلَل دٍم تفػیل ثیي ثیغ ٍ تؼَیؽ است. 

 خوس ٍاجت است اهب اگش خبًِ ثب یک خبًِ دیگش هجبدلِ ضَد، دس ایي غَست خوس ٍاجت ًیست.

 است:ٌکِ دس فشؼ ثیغ ٍ اخز ثوي، خوس ٍاجت است ثِ یکی اص ایي دٍ تمشیت ٍ یکی اص ایي دٍ ٍجِ اهب ای

یک تمشیت ّوبى هكلجی است کِ دس تجییي دلیل لَل اٍل گفتِ ضذ ثِ ایي هؼٌب کِ ظبّشاً ثِ غشف ثیغ ٍ فشٍش خبًِ، ایي . 4

 «.یتؼلك ثِ الخوس»، ضَد ٍ ٍلتی هؤًٍِ فؼلی ًجَد خبًِ اص هؤًٍِ فؼلی ثَدى، خبسج هی

ذُ ادلِ . گفتِ ض(کِ الجتِ هبّیتبً ّویي است هٌتْی ثب یک تجییي ٍ تَؾیح ثیطتش)ضَد رکش کشد  یک تمشیت دیگشی ّن هی. 8

ضَد.  هی ،، ضبهل ثوي خبًِ ای کِ فشٍختِ ضذُ«ٍاػلوَا اًوب غٌوتن هي ضئ فأى هلل خوسِ» ٍجَة خوس هثل آیِ غٌیوة

ثوب »ظَْس دس تمییذ داسد ًِ تخػیع، ثِ ایي هؼٌب کِ هؤًٍِ ثَدى دس حمیمت لیذ است ٍ هؤًٍِ سا  چَى الخوس ثؼذ الوؤًٍِ

کٌذ؛ لزا اگش ایي لیذ هٌتفی ضذ ٍ اگش چیضی اص ػٌَاى هؤًٍِ خبسج ضذ، دیگش  استثٌبء هی« هب دام کًَْب هؤًٍِ»ٍ « ّی هؤًٍة

ایي ضخع فبئذُ ٍ سَدی ًػیجص  چَىضَد؛  ضبهل ایي ثوي هیّن « وب غٌوتنأًّ»هطوَل دلیل ػبم است ًِ دلیل استثٌبء. 

کٌذ. لزا لجل اص آًکِ ایي ثوي غشف خشیذ خبًِ دیگش ضَد،  ثش ثوي حبغل اص فشٍش ایي خبًِ غذق هی« هب غٌوتن»ضذ؛ 

ثبح اص هؤًٍِ سٌة استش ،ضَد. ٍ ثب فشٍش هی« سثح سٌة الحمِ»ثبیذ خوس آى سا پشداختِ ضَد چَى ایي خبًِ دس ٍالغ 

سٍد جضء هؤًٍِ سبل آیٌذُ کِ ٌَّص ًیبهذُ. ثش ایي  خبسج ضذ. دسست است کِ ایي هؤًٍِ اٍست ٍ ثِ آى ًیبص داسد ٍلی هی

اسبس اگش ًگبّی ثِ لَاػذ ضَد ثبیذ گفت ایي ثوي هتؼلك خوس است چَى هؤًٍِ سٌة سبثمِ ًیست ٍ اص ایي ػٌَاى خبسج 

 .ى هٌكجك ًطذُ استّن ثش آضذُ ٍ ٌَّص ػٌَاى هؤًٍِ سٌة الحمِ 
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ػذُ ای اص ثضسگبى اص جولِ ضیخٌب االستبد هشحَم آلبی فبؾل )سُ( ایي ًظش سا پزیشفتِ است؛ الجتِ ایطبى یک استذساکی داسد 

فشهبیذ اگش قشیك تحػیل خبًِ هٌحػش دس ایي ساُ ثبضذ، آًَلت چِ ثسب ثتَاى گفت خوس ًذاسد. یؼٌی اگش کسی  ٍ هی

تَاًذ ثب آى خبًِ  پَلی ّن کِ دست اٍ آهذُ اگش خوسص دادُ ضَد، دیگش ًوی خبًِ دیگش ثخشد ٍش سا فشٍخت تب یک اخبًِ

ثخشد ٍ تٌْب ساُ خشیذ خبًِ ایي است کِ ثب پَل حبغل اص فشٍش خبًِ اٍل، خبًِ دٍم سا ثخشد ٍ اگش ثخَاّذ خوس دّذ 

اال اگش ایٌگًَِ ًجبضذ ٍ ساُ هٌحػش دس ایي  کِ خوس ًذاسد ٍ فشهَدُدیگش ایي اهکبى ثشایص ًیست. دس ایي غَست ایطبى 

 4ًجبضذ ثبیذ خوسص سا ثپشداصد ٍ کوجَد آى سا اص جبی دیگش تأهیي کٌذ ٍ خبًِ سا ثخشد.

 بزرسی قول دوم

 توبم ًیست ٍ هحل اضکبل است. هبثِ ًظش ّن ایي لَل 

هَسد تؼَیؽ کِ ایطبى ّن )لبئلیي ثِ لَل ضَد. دس  اص آًچِ کِ دس سد دلیل لَل اٍل گفتِ ضذ اضکبل ایي لَل ّن ظبّش هی

دٍم( هؼتمذ است کِ خوس ًذاسد لزا ایي ثخص جبی اضکبل ًیست؛ اهب دس فشؼ ثیغ ٍ فشٍش خبًِ، ّوبى اضکبلی کِ ًسجت 

ثِ دلیل لَل اٍل گفتِ ضذ، ایٌجب ّن جبسی است چَى ّوِ ثحث ثش ایي هذاس است کِ آیب ثب فشٍش ایي خبًِ ٍ اخز ثوي، 

ضَد یب ًِ؟ کسبًی کِ لبئلٌذ ثِ تؼلك خوس ثِ ثوي حبغل اص فشٍش خبًِ، دس ٍالغ  اص هؤًٍِ فؼلی ثَدى خبسج هی ایي خبًِ

هسئلِ هْن ایي است کِ  ن کِ هؤًٍِ ًجبضذ، هتؼلك خوس است ٍلیگَیٌذ کِ ایي دیگش هؤًٍِ ًیست ٍ چیضی ّ ثش ایي هجٌب هی

؛ «یؼذّ هؤًٍةً»پَلی ّن کِ اص فشٍش آى خبًِ ثِ دست آهذُ دس ٍالغ  ایي ثوي دس ٍالغ ثشای خشیذ خبًِ است. اص ًظش ػشف

گَیذ دسست است کِ ایي ضخع دس حبل حبؾش سبکي ایي خبًِ  ػشف دس دائشُ هؤًٍِ فؼلی یک تَسؼِ ای هیذّذ ٍ هی

است هٌتْی  ًیست، ٍلی لػذ داسد ثب پَلی کِ اص فشٍش ایي خبًِ تحػیل کشدُ یک خبًِ ثخشد. پس ایي ّن دس ٍالغ هؤًٍِ

 لزا ثِ ًظش هب ایي لَل ّن لبثل لجَل ًیست. ای دیگش خبًِ ثِ خبًِیک ٍاسكِ ای ضذُ ثشای تجذیل 
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لَل سَم تفػیل دیگشی است کِ دس قَل تفػیل لجل هكشح ضذُ. ثش اسبس لَل سَم دس غَست تؼَیؽ خبًِ، خوس 

 دس غَست ثیغ، ثیي دٍ غَست ثبیذ تفػیل داد.ٍاجت ًیست ٍلی 

کٌذ، لػذ خشیذ یک خبًِ دیگش داسد ٍ گبّی ایي لػذ سا ًذاسد.  فشٍضذ ٍ ثوي آى سا اخز هی گبّی کسی کِ خبًِ اش سا هی

اگش لػذ خشیذ خبًِ دیگشی داضت، دس ایي غَست خوس ٍاجت ًیست ٍلی اگش لػذ خشیذ خبًِ دیگشی سا ًذاضت، 

 لك خوس است.آًَلت ایي هتؼ

، ایٌجب ثوي فمف ًمص ٍاسكِ سا داسد ٍ اغالً «اضتشاء داس اخشی ثْزا الثوي»دلیل ایي لَل ایي است کِ دس فشؼ لػذ 

خَدش همػَد ٍ هَسد ًظش ًیست ٍ غشفبً ایي ضخع پَل سا اص کسی گشفتِ تب ثِ دیگشی دّذ ٍ غبحت خبًِ ضَد. پس 

ف ٍاسكِ است. اهب دس جبیی کِ لػذ خشیذ خبًِ دیگش سا ًذاسد، ایٌجب دس جبیی کِ چٌیي لػذی ّست، دس ٍالغ ثوي فم

کٌذ  خَد ثوي کأىّ همػَد است. دیگش ًمص ٍاسكِ ًذاسد ٍ ٍلتی خَدش همػَد ثَد، ػٌَاى غٌیوت ٍ فبئذُ ثش آى غذق هی

 ضَد. لزا ادلِ خوس ضبهلص هی
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تَاى گفت  اص هَؾَع ثحث خبسج است. یؼٌی ًوی« اخشی ثثوي ّزُ الذاساضتشاء داس »سسذ اسبسبً فشؼ ػذم لػذ  ثِ ًظش هی

چَى هب اص اٍل تأکیذ کشدین کِ اسبسبً غَست هسئلِ هشثَـ ثِ جبیی است کِ  استایي یک تفػیل دس هسئلِ هَسد ثحث 

ا ّن احتیبج ٍ ّن کٌذ دس حبلی کِ ثِ آى خبًِ ّن احتیبج داسد لز فشٍضذ ٍ تجذیل ثِ خبًِ دیگش هی کسی خبًِ ای سا هی

تجذیل ثِ خبًِ دیگش اص همَّهبت هسئلِ است. حبل فشؼ کٌیذ اگش کسی ثخَاّذ ایي خبًِ سا ثفشٍضذ ٍ ثب ثوٌص یک خبًِ 

آى ًیبصی ًذاسد، ایي اص هَؾَع ثحث هب خبسج است. یب اسبسبً ثب ایي ثوي ثخَاّذ یک کبس دیگشی ساُ  ای ثخشد کِ ثِ

اسد، ایي ّن اص هحل ثحث هب خبسج است. لزا لَل سَم کِ تفػیل دس فشؼ ثیغ، ثیي دٍ ثیٌذاصًذ کِ احتیبجی ثِ آى ًذ

داس اخشی است، فی الَالغ تفػیل دس هسئلِ هَسد ًظش هب ًیست؛ لزا هب اضتشاء غَست لػذ اضتشاء داسٍ اخشی ٍ ػذم لػذ 

 تَاًین ایي لَل سا ثِ ػٌَاى یک تفػیل دس هفشٍؼ هسئلِ ثذاًین. ًوی
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