
851 

 

ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

یؼٌی اگش هبل دیگرش  هَجرَد ثبضرذ      لَل ثِ اضتشاط ثَد.لَل دٍم دس هَسد اضتشاط استخٌبء هؤًٍِ ثِ ػذم ٍجَد هبل آخش 

هؤًٍِ هي هبل آخش. ادلِ ا  ثشا  ایي لرَل البهرِ    ضخع حك ًذاسد اص سثح ثشا  هؤًٍِ غشف کٌذ ثلکِ هتؼیي است اخشاد

 ضذُ است کِ دلیل اٍل ثِ تفػیل هَسد ثشسسی لشاس گشفت.

 دلیل دوم

دلیل دٍم ایي است کِ اگش ثِ ضخػی کِ هبل دیگش  داسد  اجبصُ دادُ ضَد اص سثح ثشا  هؤًٍِ غشف کٌذ  هستلضم آى است 

ّب  صیبد  داسد ٍاجت ًطَد ٍ ایي ثب حکوت تطشیغ خوس هٌبفرب  داسد.   کِ ثِ عَس کلی خوس دس اهَال کسی کِ هؤًٍِ

ًِ اهبم دستص خبلی  ٍ هٌذ ضًَذخوس ثشا  ایي تطشیغ ضذُ کِ غبحجبى خوس  )اهبم )ع( ٍ سبدا  فمیش( اص آى ثْشُچَى 

کرِ ثسریبس  اص    اگش یک ساّی ثبص ضَد کِ الصهِ اش ایي ثبضذ سسَل خذا)ظ( هحتبد دیگشاى ضًَذ. حبل ثبضذ ٍ ًِ رسیِ

ّب  صیبد  ّن داسًذ  اص پشداخت خوس هؼبف ضًَذ  ایي هسألِ ثب حکوت تطشیغ خوس سبصگبس ًیسرت    کسبًی کِ هؤًٍِ

ّب   چَى کسی کِ هؤًٍِ صیبد داسد )هخالً ثضسگبى ٍ سالعیي کِ خذم ٍ حطن ٍ پیطکبس ٍ هجبضش داسًذ ٍ ایٌْب ّن جضء هؤًٍِ

ّب اص سثح کست ٍ کبس آًْب غشف ضَد دس حبلی کِ اهَال دیگش  ّن داسًذ   بضذ ایي هؤًٍِضَد(  اگش لشاس ث آًبى هحسَة هی

 ضًَذ. ًویٍالغ ضَد کِ ثخص صیبد  اص اهَال هتؼلك خوس  ًتیجِ آى ایي هی

 دلیل دوم بزرسی

 :اضکبل ایي دلیل ّن سٍضي است. صیشا

دس هرَسد  اگرش هرخالً   ترضام ثرِ    لالضیش فی االٍ ثش فشؼ کِ چٌیي الصهِ ٍ تبلی ثِ دًجبل ایي ثبضذ  ّیچ اضکبلی ًذاسد.  :اٍالً

کٌذ؟ خورس تطرشیغ    چِ هطکلی ایجبد هی اص اهَال خوس تؼلك ًگیشد  ثخطیسالعیي ٍ اکبثش ًتیجِ ایي ضَد کِ ًسجت ثِ 

  یک پٌجن سا ثِ غبحجبى آى ثذٌّذ. ّش جب ایري ضرشائظ   ثبلی هبًذبس چیض  صائذ ثش هؤًٍِ اص کست ٍ ک اگشضذُ ثشا  ایٌکِ 

 ضَد. لزا ایي اهش اضکبلی ًذاسد. ضَد ٍ دس ّش کجب کِ ایي ضشایظ فشاّن ًجَد پشداخت ًوی فشاّن ثَد  خوس پشداخت هی

ًیض داسًذ. یؼٌی ایٌغرَس ًیسرت کرِ    ّب  کخیش داسًذ اص عشف دیگش سَدّب  کالى  ثِ ػالٍُ اگش سالعیي ٍ اکبثش  هؤًٍِ حبًیبً:

ّب سا اص سثح غشف کٌٌذ ٍ چیض  ثشا  پشداخت خوس ثبلی ًوبًذ  لزا ًتیجِ ایي هسألِ ػذم تؼلك  اجبصُ دادُ ضَد کِ هؤًٍِ

 ًیست.خوس دس ایي هَاسد 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9295 آرس 32تبسیخ:                          ةالسٌ ًةهؤٍ ػي فضلهبی :خبهسال -المَل فیوب یجت فیِ الخوس هَضَع کلی:

ًٍِثشسسی  -هسئلِ ًَصدّن :جضئی هَضَع        9428االٍل  سثیغ 92 ػبدف ثب:ه                     لَل دٍم ٍ سَم -ضشعیت ػذم ٍجَد هبل آخش دس استخٌبء هؤ
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 دلیل سوم

تَاًرذ     ایي ضرخع هری  کٌین ثب ٍجَد هبل آخش احتیبط  ػذم جَاص غشف هؤًٍِ اص سثح است. االى ضک هی همتضب  لبػذُ

کٌذ کِ گفتِ ضَد جبیض ًیست. پس ػذم جَاص هغبثك ثب احتیربط   ؟ احتیبط التضبء هییب ًِ هؤًٍِ سا اص هحل سثح استفبدُ کٌذ

 است.

 دلیل سومبزرسی 

اضکبل ایي دلیل ّن ٍاضح ٍ سٍضي است. ثشا  ایٌکِ سخي دس لضٍم احتیبط است ٍ ًِ حسي احتیبط. حسي احتیبط ػلری  

حبلٍ ّست اهب سخي دس ایي است کِ آیب ایي احتیبط لضٍهی است؟ دس جلسب  گزضتِ ػشؼ ضذ دس هَاسد  کِ اًسربى  کل 

ضک دس اغل اضتشاط چیض  داضتِ ثبضذ  اغل ػذم اضتشاط است. اگش هب ضک کٌین دس ایٌکِ آیب استخٌبء هؤًٍِ هطشٍط ثرِ  

ت. ثٌبثشایي جبیی ثشا  حکن ثِ ػذم جَاص ًیست  لزا دلیرل  ػذم کَى هبل آخش لِ ّست یب خیش  ایي هجشا  اغل ثشائت اس

 سَم ّن غحیح ًیست.

 دلیل چهارم

کٌذ ثش جَاص غشف سثح دس هؤًٍِ اجوبع است. یؼٌی ایي هسئلِ اجوربػی اسرت کرِ هؤًٍرِ اص      یکی اص ادلِ ا  کِ داللت هی

دلیل لجی است ٍ دس دلیرل لجری ثرِ لرذس     تَاى دس هؤًٍِ غشف کشد. اجوبع یک  تؼلك خوس استخٌبء ضذُ است ٍ سثح سا هی

تَاى گفت هؤًٍرِ اص   هی یمیٌبًهتیمي ثبیذ اخز ضَد. لذس هتیمي اص جَاص غشف هؤًٍِ اص سثح  غَس  احتیبد است. جبیی کِ 

حبثرت  هؤًٍرِ   اصجَاص غشف سثرح  ص ًذاضتِ ثبضذ  ثٌبثشایي اگش ًیبچیضّبیی است کِ هَسد ًیبص ثبضذ هحل سثح غشف ضَد  

ضرَد ثرِ اجوربع     ثب ٍجَد هبل آخش هؼلَم است کِ ایي ضخع دیگش ًیبص ًذاسد لزا ثشا  احجب  جرَاص  ًوری   چَىضَد  ًوی

 توسک کشد.

 دلیل چهارم بزرسی

ایي دلیل ّن ٍاضح الجغالى است ثِ ایي جْت کِ دلیل هب ثش جَاص غشف دس هؤًٍِ اص هحل سثح  سٍایب  ٍ ادلِ لفظیِ است. 

ًیبص  ًیست کِ سرشاؽ دلیرل لجری     ٍ تَاى ثِ اعالق ایي ادلِ توسک کشد داللتبً تبم ّستٌذ ثٌبثشایي هیادلِ لفظیِ ّن سٌذاً ٍ 

کٌذ کِ هؤًٍِ کسش ضَد ٍ ثؼذ خورس پشداخرت ضرَد  ایري      . الخوس ثؼذ الوؤًٍِ داللت هیضَدثِ لذس هتمیي اخز  تب ثشٍین

ثبضذ. اعالق ایي دلیل ثشا  هب کبفی است. خَد ایي دلیل اعالق داسد اػن اص ایٌکِ هبل دیگش  ٍجَد داضتِ ثبضذ یب ًذاضتِ 

کٌذ  پس ٍجْی ًذاسد کِ سشاؽ اجوبع سفترِ ٍ ثحرج لرذس هتریمي سا پریص       ثبعاللِ جَاص غشف هؤًٍِ اص سثح سا حبثت هی

 ثکطین  لزا ثحج چْبسم ّن توبم ًیست.

 دلیل پنجن

کٌذ کِ هؤًٍِ سا اص هحل سثح غشف  کِ لبػذُ ًفی ضشس التضب هیثبضذ ایي است  کِ تمشیجبً ًظیش دلیل چْبسم هیّن دلیل پٌجن 

ثبضذ کِ هب هلضم ثبضین کِ ّویطِ یک پٌجن هبل سا ثذّین  ایي ثِ ضشس هب خَاّذ ثَد. اگش لرشاس ثبضرذ   اگش لشاس  چَىکٌین. 

آٍسدُ ًتَاًرذ   ّب کسش ًطَد ٍ اًسبى یک پٌجن هبلص سا ثذٍى احتسبة هؤًٍِ ثذّذ  چِ ثسب آى سرَد  کرِ ثذسرت    هؤًٍِ

ّب سا پَضص دّذ. ثٌبثشایي همتضب  لبػذُ الضشس ایي است کِ هؤًٍِ سا اص هحل سثح استفبدُ کٌین. لکي ّویي لبػرذُ   هؤًٍِ
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اص سثح سا هی دّذ  هختع ثِ غَس  احتیبد است. چَى الضشس هی آیذ کِ جلَ  ضرشس سا   هؤًٍِ الضشس کِ هجَص غشف

ّب سا پَضرص دّرذ؟ جربیی کرِ      ثِ چِ دلیل اجبصُ دادُ ضَد کِ اص هحل سثح ّوِ هؤًٍِثگیشد  اهب اگش کسی احتیبد ًذاسد  

 ضَد. پس الیجَص الػشف هي الشثح فی الوؤًٍِ. ضخع هبل دیگش  داسد دس ٍالغ ًیبص ًذاسد لزا لبػذُ الضشس ضبهل اٍ ًوی

 دلیل پنجن بزرسی

هبًحي فیِ استٌبد کشد یب خیش  ّوبى اضکبل لجلی  یؼٌی اضکبل ثِ ثِ ایي لبػذُ دس هخل تَاى  غشف ًظش اص ایٌکِ آیب اسبسبً هی

دلیل چْبسم ّن دس ایٌجب ٍجَد داسد. دس هَسد لبػذُ الضشس ثحج ٍ اختالف است کِ اغالً هفبد لبػذُ الضشس چیست. اگرش  

حکن حکَهتی ٍ یک  کسی لبئل ضَد لبػذُ الضشس سثغی ثِ هسبئل فمْی ًذاسد  هخل اهبم )سُ( کِ هؼتمذ است لبػذُ الضشس

اهرب   تَاى ثِ دلیل ًفی ضشس دس هبًحي فیِ اسرتٌبد کرشد.   دیگش اسبسبً ًویسلغبًی است ٍ اغالً سثغی ثِ هسبئل ضشػی ًذاسد.

غشف ًظش اص ایي اختالف  ثبص یک اضکبل اسبسی دس ایٌجب ٍجَد داسد ٍ آى ایٌکِ ثب ٍجَد ادلِ لفظیِ ٍ اعرالق ایري ادلرِ     

کٌذ جَاص غشف اص سثح سا سَاء کبى لِ هبل آخش اٍ لن  الضشس ًذاسین. اعالق ادلِ استخٌبء احجب  هیًیبص  ثِ توسک ثِ لبػذُ 

 یکي ٍ ّویي ثشا  هب کبفی است. 

 : صزف هؤونه اس هجووع )توسیع بالنسبه(قول سوم

اص هؤًٍِ سا اص سثرح ٍ  لَل ثِ اػتجبس الوؤًٍِ هي الوجوَع است. ثِ ػجبس  دیگش تَصیغ ثبلٌسجة. یؼٌی ایٌکِ ثخطی لَل سَم 

ثخص دیگش  اص آى سا اص هبل آخش ثشداسد. لَل سَم دس ٍالغ حذ ٍسظ ثیي لَل اٍل ٍ لَل دٍم است. لَل اٍل ثیبًگش ایري  

 .هتؼیي استضَد اص هحل سثح ثشداضت ٍ لَل دٍم ثیبًگش ایي ثَد کِ اخشاد اص هبل آخش  هغلت ثَد کِ ّوِ سا هی

ست کِ هخالً اگش هؤًٍِ پٌجبُ دیٌبس ثبضذ  سثح غذ دیٌبس  هبل دیگش ّن غذ دیٌبس اسصش داضتِ هٌظَس اص تَصیغ ثبلٌسجة ایي ا

ثبضذ. فشضبً کسی غذ دیٌبس کٌبس گزاضتِ است کِ حبال یب اسث ثِ اٍ سسیذُ یب لجالً خوس آى سا دادُ است. سرَد اهسربل اٍ   

 35جبُ دیٌبس است. دس ایٌجب ثشاسبس ایي لرَل ثبیرذ   ّبیی کِ ایي ضخع دس عَل سبل داسد  پٌ ًیض غذ دیٌبس است ٍ هؤًٍِ

دیٌبس سا اص سثح استفبدُ کٌذ. ًسجت دس ایٌجب ثِ هؼٌب  ًػف  ًػف اسرت. یرب ایٌکرِ     35دیٌبس سا اص هبل آخش حسبة کٌذ ٍ 

 59یٌبس است ٍ هؤًٍِ اٍ دس عَل سربل  د 69دیٌبس است  سثح اهسبل ایي ضخع  99هوکي است حلج ثبضذ. هخالً هبل آخش 

دیٌبس اص هبل آخش  24دیٌبس اص سثح ٍ  97. هخالً کٌذ هحبسجِ هی دیٌبس است. دس ایٌجب حلج سا اص سثح ٍ دٍ حلج سا اص هبل آخش

 ضَد. پشداختِ هی

ثِ ػٌَاى یک احتوبل رکرش  الجتِ ّوبًغَس کِ لجالً ّن اضبسُ ضذ  لبئلی ثشا  ایي لَل ًیست ثلکِ دس دسٍس ٍ هسبلک غشفبً 

 ضذُ است.

 یل قول سومدل

ا  ثرِ ًربم    دلیلی کِ ثشا  ایي لَل رکش ضذُ  لبػذُ ػذل ٍ اًػبف است. یک سٍایتی ٍجَد داسد کِ اص ایي سٍایرت  لبػرذُ  

اًذ. اغل آى ایي است کِ اگش یک ًفش  یک دسّن سا ثِ ػٌَاى ٍدیؼِ ًضد ضرخع اهریي    لبػذُ ػذل ٍ اًػبف استخشاد کشدُ

ایي دٍ دسّرن کرِ ثرِ     ٍلی اص دیگش سا ثِ ػٌَاى ٍدیؼِ ًضد ایي ضخع اهیي ثگزاسد ثگزاسد ٍ ضخع دیگش  ّن یک دسّن 
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اص ثریي ثرشٍد. یؼٌری     یک دسّن ػٌَاى ٍدیؼِ ًضد ایي ضخع اهیي گزاضتِ ضذُ  ثذٍى ایٌکِ تؼذ  یب تفشیظ غَس  ثگیشد 

ن ثربلی هبًرذُ اسرت. دس ایٌجرب     لػَس ٍ تمػیش  دس کبس ًجَدُ  هخالً سیل آهذُ ٍ یکی اص ایي دٍ دسّن گن ضذُ ٍ یک دسّ

سٍایت داسین کِ ًػف ایي دسّن ثبلی هبًذُ ثشا  ًفش اٍل ٍ ًػف دیگش ثشا  ًفش دٍم است  دس حبلی کِ یمیي داسین کِ ایري  

یک دسّن ثبلیوبًذ ثشا  یکی اص ایي دٍ ضخع است ٍلی هؼلَم ًیست ثشا  چِ کسی است. اگش ثذاًٌذ یؼٌی ًطربًِ داضرتِ   

گَیٌذ ایي دسّن ٍدػی سا ثبیذ اسصش گزاس  کٌرذ  ي است. لکي دس غیش ایٌػَس  ثشاسبس ایي سٍایت هیثبضذ  تکلیف سٍض

 ٍ ًػف آى سا ثِ یک ًفش ٍ ًػف دیگشش سا ثِ ًفش دیگش ثذٌّذ. 

اًذ کِ دس ّش هَسد   ا  اص ایي سٍایت یک لبػذُ کلی استٌجبط کشدُ حبال ایي سٍایت دس خػَظ دسّن ٍدػی است اهب ػذُ

تَاى اص ساُ لبػذُ ػذل ٍ اًػبف حکن سا ثذست آٍسد. هی گَیٌذ ایري ضرخع یرک     ِ فمظ دس خػَظ ایي دسّن[  هی]ٍ ً

هبلی داسد کِ آى سا کٌبس گزاضتِ است ٍ سَد  ّن ثِ دست آٍسدُ است. اص عشفی یک پٌجن اهَال ایي ضرخع هتؼلرك ثرِ    

کٌین. هخل تَصیغ دسّن ٍدػی ثیي دٍ  ثبلٌسجة تَصیغ هیغبحجبى خوس است. دس ایٌجب ایي یک پٌجن سا ثیي سثح ٍ هبل آخش 

ل ٍ اًػربف  ًفش دس جبیی کِ یکی اص دٍ دسّن هي دٍى التؼذ  ٍ التفشیظ تلف ضذُ است. پس تٌْب دلیل لَل سَم لبػذُ ػذ

 الحمیي است. یب ثِ تؼجیش دیگش سػبیة

 بزرسی دلیل قول سوم

 ایي دلیل ّن هحل اضکبل است چَى: 

ا  هؼتجش است یب خیش. ثسیبس  اص ثضسگربى اغرل    ایي لبػذُ ٍ اػتجبسش  ثحج است کِ آیب اسبسبً چٌیي لبػذُدس هَسد اغل 

اًذ. ثش فشؼ ایي لبػذُ ّن پزیشفتِ ضَد ٍ هب یک کلیتی سا ثتَاًین اص ایي سٍایت استفبدُ  اػتجبس ایي لبػذُ سا صیش سؤال ثشدُ

اهب هَضَع ثحج هب هشثَط ثِ ضجِْ حکویِ است. ثِ چرِ دلیرل هرب ثرِ     کٌین  لکي اغل آى هشثَط ثِ ضجِْ هَضَػیِ است 

لبػذُ ػذل ٍ اًػبف توسک کٌین؟ جبیی ثشا  توسک ثِ لبػذُ ػذل ٍ اًػبف ًیست. پس اکٌَى کِ ایي لبػرذُ کٌربس هری    

ن اص ترَاًی  هؤًٍِ سا هی کٌذ کِ حتی کل ثیٌین اعالق داسد. اعالق ادلِ استخٌبء التضبء هیسٍین ٍ هی سٍد  سشاؽ ادلِ استخٌبء هی

 هحل سثح غشف کٌین.

یب ثبیذ سشاؽ اعالق دلیل استخٌبء ثشٍین یب ثگَیین دلیل استخٌبء ّن اعالق  ب دس ایٌجب دٍ ساُ پیص سٍ داسین هثِ ػجبس  دیگش 

اص سثح غرشف   تَاى ًذاسد. اگش گفتین دلیل استخٌبء اعالق داسد  فجْب الوشاد  چَى اعالق دلیل استخٌبء یؼٌی ایٌکِ هؤًٍِ سا هی

ذ. ضًثسثح ثذٍى ایٌکِ دست ثِ هبل دیگش ذ ٍ ایي یؼٌی جَاص غشف هؤًٍِ اص خػَظ ًجبضذ ٍ چِ ثبض  چِ هبل دیگش  کشد

ذ ثرشٍین سرشاؽ   اگش ّن ثگَییذ دلیل استخٌبء هؤًٍِ اعالق ًذاسد  هؼٌبیص چیست؟ اگش هب اعالق دلیل استخٌبء سا ًفی کٌین ثبی

تَاًذ هؤًٍِ سا اص سثح غشف کٌذ. هؼٌب  ایي سخي ایي اسرت کرِ    ثگَیین کسی کِ هبل دیگش داسد  ًوی ٍ اعالق دلیل خوس

 هػشف کشد.اص سثح ا سهؤًٍِ  تَاى دیگش ًوی ثِ عَس کلی ٍ کٌذ اعالق دلیل خوس  خوس سا دس هؤًٍِ حبثت هی

دیگرش هؼٌرب   تَاًین اص سثح غشف کٌین. یؼٌری تَصیرغ    اگش هب ثِ سشاؽ اعالق دلیل خوس ثشٍین حتی یک همذاس ّن ًویپس 

 ًذاسد.
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ضَد. یؼٌی حتی اگرش هربل دیگرش      الق داسد فجْب الوشاد کِ هغلَة هب حبثت هیاگش هب ثگَیین ادلِ استخٌبء هؤًٍِ اعثٌبثشایي 

ایي اسرت کرِ   تَاًین هؤًٍِ سا اص ّویي سثح ثشداسین. اگش اعالق دلیل استخٌبء ًفی ضَد  هؼٌب  ایي سخي  داضتِ ثبضین ثبص هی

داضتِ ثبضذ  حك ًذاسد هؤًٍرِ سا اص سثرح   ضَد کِ اًسبى ًیبص داضتِ ثبضذ  اگش هبل دیگش   هؤًٍِ فمظ دس غَستی استخٌبء هی

د حتری یرک همرذاس اص    دس سثح ٍاجت است پس دیگش حك ًذاسخوس هغلمب  یؼٌیغشف کٌذ  ثبیذ اص هبل دیگش غشف کٌذ. 

ذ. لزا ثِ عَس کلی لَل ثِ تَصیغ هغلمب لَل ثبعلی است. ضبیذ ثِ ّویي جْت است کرِ ثرِ غرَس     ؤًٍِ کٌسثح سا غشف ه

 لبئل ًذاسد.احتوبل رکش ضذُ ٍ 
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