
   063 

 

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

ضَد دس ایي تَد وِ اگش لثل اص اخشاج خوس اص هال هختلػ تِ حشام، دس ایي هال تصشف  33دس صَست دٍم اص هسألِ تحث 

جا ٍجَد داسد. جْت اٍل ایي تَد وِ آیا ایي ّن هثل  جْاتی اص تحث دس ایيٍ تصشف ّن تِ ایي تاضذ وِ آى هال سا تفشٍضذ؛ 

 ظواى حشاهی وِ هاله آى هجَْل است ٍ لزا تایذ صذلِ تذّذ.  هَجةاتالف هَجة ظواى خوس است یا 

ؼوَس   ضَد. ایي جا ّن هثل صَست اٍل وِ تصشف تاالتالف تَد، خوس سالػ ًوی ًتیجِ تحث دس جْت اٍلی ایي ضذ وِ ایي

 چِ تشخی اص جولِ اهام)سُ( فشهَدًذ.  ًیست وِ تگَیین خوس سالػ است ٍ تایذ اص تاب سدّ هظالن صذلِ دّذ؛ چٌاى

 دومجهت 

هختلػ تِ وَع هال حالل ، ایي است وِ آیا ایي تیغ ًسثت تِ آى همذاس حشام اص هجضَدجْت دٍم وِ تایذ دس هَسد آى تحث 

چَى فشض ایي است وِ تخطی اص ایي هال هتؼلك تِ خَد اٍست ٍ ایي ضخص ًسثت تِ هال  ؟حشام صحیح است یا فعَلی

س آى هال وٌذ. اها ًسثت تِ آى تخطی وِ هوال خوَدش ًیسوت ٍ حوشام     تَاًذ ّش ًحَُ تصشفی د خَدش سلؽٌت داسد ٍ هی

هال غیش سا فشٍختِ است. الثتِ هموذاس هوال غیوش هؼلوَم     ِ خوس سا ًذادُ؛ پس است، سلؽٌت ًذاسد ٍ فشض ّن ایي است و

پس چَى هال غیش سا فشٍختِ، جای ایي ًیست چَى حالل هختلػ تِ حشام است ٍ ًِ هاله آى هؼلَم است ٍ ًِ همذاس آى. 

یٌىِ ایي تیغ فعَلی است ]ًسوثت توِ   ای وِ اٍ اًجام دادُ، صحیح است ٍ ًیاص تِ اجاصُ ًذاسد یا ا تحث ّست وِ آیا هؼاهلِ

 ل اٍ ٍ هخلَغ تا هال اٍ ضذُ است.جا ًسثت تِ همذاس حشاهی است وِ دس ظوي ها همذاس حشام[. فعَلی تَدى هؼاهلِ دس ایي

است وِ ایي تیغ ًسثت تِ همذاس هال خَدش صحیح است ٍ ًسثت تِ همذاس هوال حوشام، فعوَلی     جا همتعای لاػذُ ایي ایي

ضذ، چَى همذاس آى هجَْل است فؼالً تا  ضذ یا تگَیین تایذ صذلِ دادُ هی ین تایذ خوسِ همذاس حشام دادُ هیاست. چِ تگَی

ایي واس صَست ًگشفتِ ٍ تاالخشُ تخطی اص ایي هال  ضذ اها همذاس آى واسی ًذاسین. ایي حشام تایذ تا صذلِ یا خوس پان هی

حشام است ٍ هتؼلك تِ استاب خوس است ٍ اگش تایذ یه پٌجن یا الل  داد، یه پٌجن ایي هال حشام است. اگش تایذ خوس هی

داد، ّش چِ وِ تَدُ همذاسی اص ایي هال هتؼلك تِ غیش است؛ لزا ًیاص تِ اجاصُ داسد. لْوشاً حواون ضوشع اص     هتیمي سا صذلِ هی

ُ تذّذ. پس همتعای لَاػوذ ایوي   تاب ٍالیت تش اهَالی وِ هتؼلك تِ استاب خوس یا اهَالی وِ هتؼلك تِ فمشاست، تایذ اجاص

 فعَلی تاضذ.  است وِ ایي تیغ، تیغ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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الثتِ تثؼّط دس هؼاهلِ ٍ ایٌىِ ًسثت تِ هال خَدش صحیح تاضذ ٍ ًسثت تِ هال غیش تاؼل یا فعَلی تاضذ، ّوی  اضوىالی   

 آى همذاس حشام، هشاػی اها ًسثت تًِذاسد. االى ؼثك ایي تیاى هؼاهلِ ٍ تیغ ًسثت تِ سْن خَدش اص ایي اهَال، صحیح است 

ای ٍالغ ضَد وِ ًسثت تِ  ٍ هؼلك تِ اجاصُ حاون است؛ ًسثت تِ آى همذاس حشام، فعَلی است ٍ اضىالی ّن ًذاسد وِ هؼاهلِ

 تِ اجاصُ هاله یا ٍلیّ هاله تاضذ.  دیگش فعَلی تاضذ تِ ًحَی وِ هشاػی یه تخطی صحیح تاضذ ٍ ًسثت تِ تخص

جا دٍ حالت ًسوثت   وِ فعَلی تَدى تیغ ًسثت تِ آى همذاس حشام هسلّن ضذ، ایي وِ تؼذ اص آىػوذُ دس ایي تخص، ایي است 

 وٌذ. وٌذ، ٍ أخشی اهعا ًوی دّذ ٍ اهعا هی تِ ایي تیغ هوىي است پیص آیذ. تاسٓ حاون ایي هؼاهلِ سا اجاصُ هی
 فزض اول: اهضای حاکن

چِ وِ دس دسوت   ضَد. یؼٌی آى اگش حاون ایي هؼاهلِ سا اهعا وشد، لْشاً توام ایي هؼاهلِ صحیح است ٍ ًمل ٍ اًتمال ٍالغ هی

ایي ضخص تا  وٌذ. چَى آى تخطی وِ حالل تَدُ، ضَد؛ هثیغ تتواهِ تِ هطتشی اًتمال پیذا هی تایغ تَدُ، تِ هطتشی هٌتمل هی

دادُ ٍ اًتمال آى تخطی وِ حشام تَدُ، تا اجاصُ حاون لؽؼی ضذُ اسوت. پوس هثیوغ     سظایت خَدش آى سا فشٍختِ ٍ اًتمال

 ضَد. یگش، هؼَّض تتواهِ تِ هله هطتشی هٌتمل هیآیذ؛ تِ ػثاست د تتواهِ تِ هلىیت هطتشی دس هی

وٌذ؟ ػَظی وِ تِ هله توایغ هٌتمول ضوذُ،     ضَد[ چِ ٍظؼی پیذا هی چِ وِ دس هماتل هثیغ ٍاسد هله تایغ هی اها ػََِض ]آى

ضَد. چَى تخطی اص ایي ػَض دس هماتل آى همذاس حالل تَدُ وِ هتؼلك توِ خوَدش    هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام هی

س تشاتش ایي تَدُ است. هثالً چْاس پٌجن ایي هال هتؼلك تِ خَدش تَدُ وِ تِ هطتشی تولیه ضذُ است. االى ّن ػَظی وِ د

آى هتؼلك تِ تایغ است لزا حالل است. اها یه پٌجن آى تِ اػتثاس ایٌىِ خَدِ هثیغ هتؼلك تِ  پٌجنهال تِ تایغ دادُ ضذُ، چْاس 

آى پوٌجن  ضوَد، یوه    غیش تَد، یه پٌجن اص هثیغ ٍ هؼَّض هتؼلك تِ غیش تَد، االى وِ ػَض ّن داخل دس تصشف تایغ هوی 

 است؛ پس ایي هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام است.  هتؼلك تِ غیش

جا تىلیف هؼلوَم اسوت؛    گیشد. ایي ضَد ٍ تِ ػَض تؼلك هی فمػ آى خوسی وِ هتؼلك تِ هؼَض تَدُ، جاتجا هی یؼٌی وأىّ

ضَد ٍ ػِوَض،   تتواهِ هله هطتشی هی تایغ، هال هختلػ تِ حشام سا فشٍخت ٍ حاون ایي هؼاهلِ سا اهعا وشد، هثیغپس اگش 

 وٌذ.  ٍ ّواى حىن هال هختلػ تِ حشام سا پیذا هی «فیتشتة ػلیِ حىوِ»ضَد،  هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام هی

 سؤال: 

دس هوَسد  استاد: ّواى چیضی وِ دس هؼَض تَد وِ هثالً چْاس پٌجن آى تشای خَدش ٍ یه پٌجن تشای صاحثاى خوس تَد، 

اگش یه هالی تَسػ ضشیه فشٍختِ ضَد ٍ ضشیه ایي تیغ سا اجاصُ وٌذ، لْشاً ّواى سوْوی  ػَض ّن ّویٌؽَس است. هثالً 

یه سا دس ًظش تگیشیذ، ایي ضخص هؼاهلوِ  ضوا دٍ ضش ضَد. وِ ضشیه دس هؼَض داضت، دس ػَِض ًیض ّواى سْن حفظ هی

ایي هال تشای صیذ است ٍ یه پٌجن تشای ػوشٍ است. تذٍى ایٌىِ تِ ػوشٍ اؼوالع   پٌجنفشٍضذ؛ چْاس  وٌذ ٍ صهیي سا هی هی

یي پزیشد. ا وٌذ؛ یؼٌی ایي ًمل ٍ اًتمال ٍ ػَض ٍ جایگضیٌی سا هی سا اهعا هی تیغفشٍضذ. تؼذ ػوشٍ ایي  دّذ ایي صهیي سا هی

چِ اص یه پٌجن ػَض دس  چِ اص ػَض دس هماتل چْاس پٌجن صهیي لشاس گشفتِ، تشای صیذ است ٍ آى هؼٌایص آى است وِ آى

 تشاتش یه پٌجن صهیي لشاس گشفتِ، تشای ػوشٍ است. 



   063 

 

گیشد، دس ًاحیوِ هؼوَض ّوی  هطوىلی      ضَد ٍ ایي جاتجایی صَست هی است؛ ٍلتی هؼاهلِ اهعا هیجا ّن ّویي ؼَس  ایي

ضَد. اها دستاسُ  لزا ایي هؼَض تِ هطتشی هٌتمل هی استًیست صیشا ّش دٍ ؼشف ساظی ّستٌذ ٍ ضشایػ تیغ ٍ هؼاهلِ توام 

ست. یؼٌی آى تشای صاحثاى خوس ا پٌجنػَض لْشاً فشض ایي است وِ چْاس پٌجن ایي هال، تشای ایي ضخص است ٍ یه 

 ضَد.  دس ٍالغ هصذاق هال هختلػ تِ حشام هحسَب هی

حسَب ضَد ٍ ػَض هله ایي دٍ ًفش ه جا هؼَض تتواهِ هله هطتشی هحسَب هی وِ چشا ایي استهثٌای حىن اهام  ایي

 ضَد.  خَدش هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام هی وأىّیؼٌی ضَد؛  هی
 حکن فزض اولبزرسی 

 تذّین.ػَض  تاسُدساحتوال ٍ تَاًین د جا هی دس ایيجا هْن ٍ تأثیش گزاس است، ایي است وِ  ای وِ ایي ًىتِ

ستواب خووس؛ ًوِ ایٌىوِ ایوي      ضَد تیي هاله هال حالل ٍ تیي ا ایٌىِ تگَیین ػَض هطتشن هی احتوالیه  اٍل:احتوال 

ّوا سا   هال هختلػ تِ حشام ضَد. اگش ها سْن صاحثاى خوس سا اص ّواى اتتذای اختالغ داًستین ٍ اص ّوواى اٍل آى  هصذاق

جا دیگش هصوذاق   ضَد. ایي ػَض تیي هاله هال حالل ٍ استاب خوس تمسین هی دس ایي صَستهاله یه پٌجن داًستین، 

 هال حالل هختلػ تِ حشام ًیست. 

اًوذ تلىوِ    هال حالل هختلػ تِ حشام، هالىاى خوس ٌَّص سْوی پیذا ًىشدُ احتوال دٍم ایٌىِ تگَیین دس خَدِ دٍم:ل احتوا

اًذ، همذاس حالل ّش چوِ ووِ    ٍ ٌَّص ّن صاحثاى خوس سْوی پیذا ًىشدُ داًین همذاس حالل ٍ حشام آى سا ًوی ّویي هال وِ

گیشد. ًتیجوِ   ص ػَض دس هماتل آى لشاس هیگیشد ٍ همذاس حشام ًیض ّش چِ تاضذ، تخطی ا ایي ػَض لشاس هیّست دس هماتل 

 ذاق هال حالل هختلػ تِ حشام است.وِ ایي هص آى

ًیست. چِ تگَیین خَدِ ػَض هصذاق هال احتوال اص ًظش ًتیجِ فشلی تیي ایي دٍ یؼٌی جا ّن تایذ یه پٌجن تذّذ؛  الثتِ ایي

یغ هالوه تَدًوذ، االى ًیوض هالوه     وِ لثل اص تسا حالل هختلػ تِ حشام است ٍ چِ تگَیین صاحثاى خوس، آى یه پٌجوی 

گَیین ایوي   هیگاّی هٌتْی وٌذ ٍ دس ّش صَست، فشٍضٌذُ تایذ یه پٌجن اص ػَض سا تذّذ.  ّستٌذ. ًتیجِ ػولی فشلی ًوی

جا اص ػٌَاى هخوتلػ توِ    گَیین ایي تپشداصد ٍ یه ٍلت هییه پٌجن سا تایذ تِ ػٌَاى خوسِ ایي هال حالل هختلػ تِ حشام 

جا تىلیف هؼلَم است؛ یه  وِ تیي هاله هال حالل ٍ استاب خوس هطتشن است. ایيحشام دس آهذُ؛ یؼٌی یه هالی است 

 صاحثاى خوس است ٍ چْاس پٌجن ّن تشای فشٍضٌذُ است.  پٌجن تشای

اگش هال هختلػ تِ حشام لثل اص اخشاج خوس فشٍختِ ضَد ایي تیغ فعَلی است، ٍجِ آى سٍضي ضوذ. چوَى   خالصِ ایٌىِ 

شد اختالغ گَیین هتؼلك تِ غیش است، تاسٓ تش ایي هثٌا وِ ایي هال تِ هج یه همذاس اص ایي هال، هتؼلك تِ غیش است. ایٌىِ هی

، یؼٌی ایي هال لثل الثیغ، تیي فشٍضٌذُ ٍ صاحثاى خوس هطتشن تَدُ ینتپزیشهتؼلك خوس ٍالغ ضذُ است. اگش ایي هثٌا سا 

ای اسوت   ختِ ضَد، اص تاب ایٌىِ تصشف دس هله صاحثاى خوس ضذُ، ایي هؼاهلِاست. تشاساس ایي هثٌا اگش ایي هال فشٍ

لیّ هاله داسد. اگش حاون ایي هؼاهلِ سا اجاصُ وٌذ، هؼٌایص ایي است ووِ ایوي هؼاهلوِ    وِ احتیاج تِ ارى ٍ اجاصُ هاله یا ٍ

ضَد اها ػَض تیي فشٍضٌذُ ٍ صاحثاى خوس هطتشن است. ایي تش  صحیح است؛ هٌتْی هؼَض تتواهِ تِ هطتشی هٌتمل هی
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ضًَذ. ٍلتی اختالغ حاصول   یاختالغ، صاحثاى خوس هاله یه پٌجن ایي هال ه تِ هجشدایي هثٌاست وِ ها هؼتمذ ضَین 

 ضًَذ.  ّا هاله یه پٌجن هال هی ضَد ٍ همذاس ٍ هاله هؼلَم ًیست، لْشاً ایي هی

دیگش هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام ًیست تلىِ هصذاق یه هالی است وِ تیي صاحة حالل  ،احتوال، ػَضؼثك ایي 

ؼَس وِ لثل الثیغ هطغَل تِ خوس تَد، حواال توِ خووس     اىرهِ ایي ضخص ّو ٍ صاحثاى خوس هطتشن است. یؼٌی وأىّ

 ػَض هطغَل ضذُ ٍ تایذ آى سا تپشداصد. 

ضَد تلىِ ایي هال تش  دٍ هال، خوس ٍاجة ًوی ضذىهجشد اختالغ ٍ هخلَغ ِ تگَیین ت است وِ یه احتوال دیگش ًیض ایي

جوا ٍلتوی ایوي هوال      ایوي ّواى هاله ٍالؼی است.  هتؼلك تِهله ّواى هاله ٍالؼی خَدش تالی است؛ یؼٌی همذاس حشام 

َ  وِ ضَد، دس ٍالغ هالی است  فشٍختِ هی ل اسوت،  تیي فشٍضٌذُ ٍ هاله ٍالؼی هطتشن است. ٍلی چَى هاله ٍالؼوی هجْو

گَیٌذ هثیغ تتواهِ هله هطتشی است؛ اهوا   هؼاهلِ سا اجاصُ وشد، ًتیجِ ایي است وِ هیتایذ حاون اجاصُ دّذ. اگش حاون ایي 

اصل هثیغ ٍ هؼَض سا هتؼلك ّا تاتغ ایي است وِ  ضَد. ّوِ ایي خَدِ ػَض هصذاق هال حالل هخلَغ تِ حشام هحسَب هی

ُ اسوت؛ ضوشیه دٍم هوىوي اسوت     تِ چِ وسی تذاًین؛ هطتشن تیي چِ وساًی تذاًین. هسلواً یه ضشیه وِ خَدِ فشٍضٌذ

 صاحثاى خوس تاضٌذ ]ؼثك احتوال اٍل[ ٍ هوىي است هاله ٍالؼی تاضذ. 

 سؤال:

گَیین ایي ضخص هؼاهلِ سا اًجام دادُ، هوىي است حاون ایي سا اجاصُ وٌذ ٍ هوىوي اسوت    حشف ها ایي است وِ هیاستاد: 

اجاصُ ًىٌذ؛ اگش اجاصُ وشد، یؼٌی هؼاهلِ ًمل ٍ اًتمال دسست است. ًسثت تِ آى وِ تِ هطتشی فشٍختِ ضذُ، هطىلی ًیست. 

خطی وِ تشای خَدش تَدُ هطىلی ًذاسد ٍ آى تخطی ووِ ًثوَدُ،   ًذاسد. چَى آى ت تحثیهثیغ تتواهِ هله هطتشی است ٍ 

اهعا ضذُ است؛ لزا ایي هؼاهلِ دسست تَدُ است. ػَض سا چِ واس وٌین؟ ػشض وشدین ووِ دس هوَسد ػوَض دٍ احتووال     

ضَد ٍ اص ایي تاب هتؼلك خوس است. یه  ٍجَد داسد: یه احتوال ایٌىِ ایي خَدش هصذاق هال حالل هختلػ تِ حشام هی

احتوال ایي است وِ ایي هال هختلػ تِ حشام ًیست تلىِ ایي هال تیي اٍ ٍ استاب خوس هطتشن است ٍ یوه پٌجووی ووِ    

دّذ ًِ تِ ػٌَاى خوس هال حالل هختلػ تِ حشام تلىِ تِ ػٌَاى یه پٌجوی وِ هؼلَم ضذُ تشای استاب خووس اسوت.    هی

ست یه پٌجن سا تایذ تذّذ. ٍلی آیا ایي یه پٌجن تایوذ اص  لی ًیست ٍ دس ّش صَػشض وشدم وِ دس ًتیجِ ػولی ایي دٍ فش

ػیي ػَض دادُ ضَد یا ایٌىِ یه پٌجن دس رهِ اٍست وِ تایذ تِ صاحثاى خوس یا فمشا تذّذ؟ فموػ دس ایوي هوَسد فوشق     

 داسًذ. ّوِ تحث دس ػَض است وِ تىلیف ػَض چیست. 

هؽوش    دس جلسوِ تؼوذ  ي دس صَستی است وِ حاون اجاصُ تذّذ؛ یه فشض ّن ایي است وِ حاون اجاصُ ًذّذ وِ ایي سا ای

 وٌین.  هی

 

 «الحوذ هلل سب الؼالویي»

 


