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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

ثِ تؼجیش دیگش فشٍػی هَسد تؼشض ٍالغ ضذُ وِ هَظَع آًْب ثشسسی احتسبة هصبسف حح هي الوؤًٍِ است.  22دس هسألِ 

 ضَد یب خیش؟ ضَد، خضء هؤًٍِ هحسَة هی وِ ثشای حح هیّبیی  آیب ّضیٌِهَظَع ثحث دس ایي هسألِ ایي است وِ 

ِ هستؽیغ است ٍ دس سٌِ سثحوِ وسی  گفتِ ضذفشع اٍل ٍ دٍم روش ضذ. دس فشع اٍل، دس خلسبت گزضتِ  حهح هطهشف    ، ثه

 ضَد.  خضء هؤًٍِ هحسَة هی خشج ضذُّبیی وِ ثشای ایي سفش  ضَد، دس ایي صَست لؽؼبً ّضیٌِ هی

آهذُ وِ ػزسی پیص  ،خصی هستؽیغ ّست ٍ اص ًظش هبلی استؽبػت پیذا وشدُ ٍلی دس ّوبى سٌِ سثحفشع دٍم ایي ثَد وِ ض

ّبیی وِ لشاس ثَد صشف حح ضَد ٍ ًطهذُ، خهضء    ثحث ایي ثَد وِ آیب ّضیٌِ ًتَاًستِ ثِ حح هطشف ضَد؛ دس چٌیي هَسدی

ّب خضء هؤًٍِ ًیست.  ٍ هشحَم سیذ هؼتمذ ثَدًذ وِ ایي ّضیٌِ )سُ( ضَد یب خیش؟ هطَْس ٍ هي خولِ اهبم هؤًٍِ هحسَة هی

اهب هب تفصیل دادین دس هسألِ ٍ ػشض وشدین اگش اتیبى ثِ حح دس سبل آیٌذُ هتَلف ثش حفظ ایي هبل است، ثِ ًحَی وِ اگش 

سهبصهبى حهح    ًضد، دس ایي صَست ایي پَل اػن اص ایٌىِ تَاًبیی تطشف ثِ حح ٍخَد ًذاسد، دیگش پشداختِ ضَدخوس آى 

بى ثِ ایي ٍاخهت ضهشػی   ضَد ٍلی اگش اتی ثبضذ، خضء هؤًٍِ ّب هحسَة هیضذُ وبسٍاى ثبضذ ٍ یب وٌبس گزاضتِ ًضد ثبضذ یب 

 ایي هبل ًجبضذ، دس ایي صَست ایي پَل خضء هؤًٍِ ًیست ٍ خوس آى ثبیذ دادُ ضَد.  هتَلف ثش حفظ

تٌْب یه سؤال ثبلی هبًذ وِ  .هؽشح ضذ وِ ثِ ّوِ پبسخ دادُ ضذزضتِ دس خلسِ گاضىبالتی پیشاهَى ایي تفصیل ٍ دلیل آى 

 ػشض خَاّذ ضذ.

 وجه تقدین دلیل حج بر دلیل خوس

اص یه ؼشف ادلِ ٍخهَة خوهس سا   ضَد؟  وِ ثب ٍخَد دلیل خوس، چشا دلیل حح همذم هی ضذُ ایي استسَالی وِ هؽشح 

ضَد،  وسی وِ هستؽیغ هی ؛«الٌبس حح الجیت هي استؽبع الیِ سجیالٍهلل ػلی »دس همبثل، دلیل ٍخَة حح سا داسین  داسین ٍ

ّبیی سا ثپشداصد. ػشض هب ایي ثَد وِ اگش سفش حح دس سبل  لْشاً ثشای ػول ایي ٍاخت ضشػی ثبیذ همذهبتی ؼی وٌذ ٍ ّضیٌِ

 َد.ض آیٌذُ هتَلف ثش حفظ ایي هبل است، ایي هبل خضء هؤًٍِ هحسَة ضذُ ٍ اص ٍخَة خوس استثٌبء هی

گَیذ هثالً ایي پَل هبصاد ثش هؤًٍِ اسهت ٍ   ایي پَل هَظَع ثشای دٍ دلیل است. دلیل خوس هی االى سَال ایي ثَد وِ وأًِ

گَیذ ایي پَل ثشای حح است ٍ ثبیذ صشف دس حح ضَد. ؼجك ایي تفصهیل ههب دلیهل     ثبیذ خوسص دادُ ضَد. دلیل حح هی

س، اسهتٌبد ثهِ دلیهل خوه    ثهب  همذم وشدین. سَال ایي ثَد وِ چشا ثِ ػىس ًجبضذ؟ چشا  ثش دلیل تؼلك خوس ٍخَة حح سا

 ًگَیین خوس ایي هبل ٍاخت است؟

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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وٌذ ٍ ًِ لجل اص هؤًٍِ. اگش خوهس دس ّهش سهَد ٍ سثحهی      ، خوس سا ثؼذ اص هؤًٍِ ثبثت هیدلیل خوسپبسخ ایي است وِ 

اهب خوس ثؼذ اص هؤًٍِ ثبثت ضذُ. هب ثِ چِ دلیل دس فهشع اٍل   ٍاخت ثَد لجل اص آًىِ هؤًٍِ وسش ضَد، تىلیف سٍضي ثَد.

 ّضیٌِ ّبیی وِ الخالف ٍ الاضىبل وِ ٍ وٌذ، خضء هؤًٍِ است گفتین ّضیٌِ ای وِ ضخص دس حح دس سبل سثح پشداخت هی

ًٍِ ثبثت صشف حح ضذُ، هتؼلك خوس ًیست ٍ خضء هؤًٍِ است. ثشای ایٌىِ ایي سا خضء هؤًٍِ داًستین ٍ خوس ثؼذ اص هؤ

 است. 

ّبیی ثبضذ یب حتی ػوهل ثهِ    دب وِ صذق ػٌَاى هؤًٍِ وٌذ ٍ ّش ودب وِ ػول ثِ یه ٍاخت ضشػی هستلضم ّضیٌِو پس ّش

 خضء هؤًٍِ است. هؽبثك ثب ضأى است( ّب ّبیی داسد ٍ آى ّضیٌِ یؼٌی هستحجی وِ ّضیٌِ)یه هستحت هؽبثك ثب ضأى، 

ّبی اًدبم ضذُ دس ساثؽِ ثب سفش ٍاخت یب  وٌذ ٍ ّضیٌِ ثؼذ اص هؤًٍِ ثبثت هیایي یه لبػذُ است وِ دلیل خوس، خوس سا 

 هستحت، خضء هؤًٍِ است. 

، ثحث دس ایي است وِ وسی وِ هستؽیغ ضذُ ٍ حح ثش اٍ ٍاخت ضذُ ٍلهَ اسهتمشاس پیهذا    (دس فشع دٍمدس هبًحي فیِ )یؼٌی 

ذ، ّش چٌهذ تهب سهبیش اسهتؽبػت ّهب ًجبضهذ هسهتمش        وٌ ٍخَة حح فؼلیت پیذا هی ،چَى ثِ هحط استؽبػت هبلی)ًىشدُ، 

آى ّضیٌِ ای وِ ثشای ایي ٍاخت فؼلی لشاس است اًدبم گیشد، چٌبًچِ اتیبى ثِ حح هتَلف ثش حفظ ایي هبل ثبضذ،  ؛(َدض ًوی

ثِ  تَاًذ حبون ٍ ٍاسد ثش دلیل حح ضَد ایي است وِ ضَد. ػلت ایٌىِ ایٌدب دلیل خوس ًوی اص ًظش ػشف هؤًٍِ هحسَة هی

، ایي پهَل هؤًٍهِ اسهت ٍ    ضَد هی ضَد یب حتی وٌبس گزاضتِ ًظش ػشف پَلی وِ ثِ سبصهبى حح ٍ صیبست یب وبسٍاى دادُ هی

 صهبًی وِ هؤًٍِ هحسَة ضَد خبیی ثشای ضوَل دلیل خوس ًیست. 

ضهَد،   هحسَة ههی  پس دس ًضاع ثیي ضوَل دلیل خوس یب دلیل حح، هب اگش ثتَاًین ثبثت وٌین ایي پَل اص ًظش ػشف هؤًٍِ

ایي هبل هصذاق هؤًٍِ است. حبل وِ ثبثت ضَد خَد ثِ خَد دلیل خوس وٌبس هی سٍد. لزا اص اثتذا ّوِ تالش ثش ایي ثَد وِ 

گَیذ الخوس ثؼذ الوؤًٍهة ٍ ایهي هؤًٍهِ     ؟ ادلِ استثٌبء هیضبهل آى ضَداص هصبدیك هؤًٍِ ضذ، دلیل خوس ثِ چِ هٌبسجت 

 است. 

 سَال:

ضوب وِ هطْذ هی سٍیذ ثِ ػٌَاى یه سفش هستحجی خضء هؤًٍِ است. حبال فشض وٌیذ وسی دٍست داسد سفش استبد: چؽَس 

حح هستحجی ثشٍد ٍ ساُ آى ایي است وِ ثجت ًبم وٌذ ٍ ثجت ًبم ّن وشدُ؛ اهسبل ساُ ثستِ ضذ ٍ ًتَاًست حح ثشٍد ٍ ثِ اٍ 

لف ثش ایي است وِ ایي پَل ًضد سبصهبى ثوبًذ. ٍالؼبً اص ًظهش  هتَ آیٌذُ گفتٌذ سبل آیٌذُ ثبیذ ثشٍد. سفتي ایي ضخص دس سبل

دّذ ٍ یه هبُ لجل اص سفش، سفش لغَ ضذُ، آیب ػشف ایي سا هؤًٍِ حسهبة  ی هیپَل ٍ صیبستثِ سبصهبى حح ػشف وسی وِ 

هطَْس فتَا ثِ وٌذ؟ ػشف ایي سا هؤًٍِ هی داًذ پس ٍخْی ًوی هبًذ وِ ثخَاّین حىن ثِ ٍخَة خوس وٌین. لزا ایٌىِ  ًوی

 تَاًین ایي حشف سا لجَل وٌین. اًذ، هب ثِ ًحَ هؽلك ًوی ٍخَة خوس دادُ

 سَال:

گَیهذ الخوهس ثؼهذ     گَیذ، خوس ٍاخت است؛ دلیهل اسهتثٌبء ههی    دّذ. دلیل خوس هیػشف هؤًٍِ سا تطخیص هیاستبد: 

گهَیین ثبیهذ سهشاؽ ػهشف      ؤًٍِ هیهؤًٍِ چیست تب وسش ضَد ٍ ثؼذ خوس ٍاخت ضَد. ثشای تطخیص ه دیذالوؤًٍة. ثبیذ 
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آیب فهالى  ایي وِ ثشٍین. صیشا هؤًٍِ حمیمت ضشػی ًیست. هب هی سٍین سشاؽ ػشف ثشای ایٌىِ ثذاًین هفَْم هؤًٍِ چیست ٍ 

ضَد یب  دلیل خوس ضبهل آى هی ضَد آًگبُ هؼلَم هیػشف هطخص وشدین، ًگبُ چیض هصذاق هؤًٍِ ّست یب خیش. ثؼذ وِ ثب 

 دلیل استثٌبء. 

 فرع سوم

یؼٌهی   فشع سَم ایي است وِ ضخص دس ػبم سثح هستؽیغ ضَد ٍ توىي اص سفش ثِ حح داضتِ ثبضذ اهب اص سٍی ػصیبى ًشٍد.

ّب وِ اًدبم ًطذُ ٍ ًشفتي ایي ضخص ّن لؼزس ًجهَدُ، آیهب خهضء     آیب دس ایي فشض ایي ّضیٌِ ّیچ ػزسی ثشای ًشفتي ًذاسد؛

 هؤًٍِ ّست یب خیش؟ 

ضَد. سبیش اسهتؽبػت ّهب ًیهض فهشاّن      ضَد ٍ اص ًظش هبلی هستؽیغ هی سَد والًی ًصیت اٍ هی ،وسی ّوبى سبل ضَدفشض 

وشدُ ٍ ًىشدُ، آیب ثهِ ػٌهَاى هؤًٍهِ هحسهَة      هیصشف ّبی هشثَغ ثِ حح ثبیذ  است؛ آیب ایي پَل ٍ هبلی وِ ثشای ّضیٌِ

 َد یب خیش؟ض هی

گَیذ ػصیبًب ًیؼٌی حح  پس ٍلتی هی «ػصیبًبٍ ارا اخش...  »اًذ.  َة خوس دادُاهبم )سُ( دس ایٌدب هثل فشع دٍم فتَا ثِ ٍخ

ثش اٍ ٍاخت ضذُ ٍ استؽبػت ّن دس ّوِ اًَاع هحمك است ٍلی ثذٍى ّیچ ػزسی ًوی سٍد، ایٌدب اهبم )سُ( فتَا ثهِ اخهشاج   

 اًذ.  خوس دادُ

ٍ لهَ توىهي ٍ   » ایي اسهت:  07هشحَم سیذ دس هسألِ هشحَم سیذ دس ایٌدب احتیبغ ٍاخت وشدُ ٍ فتَا ًذادُ است. ػجبست 

اگش وسی هستؽیغ ضذُ ثبضذ ٍ توىي اص سفش ثِ حح ثشای اٍ فشاّن ضهذُ   «األحَغ الحَل فىزله ػلىاًمعى ػصى حتى 

 .«یدت اخشاج الخوس ػلی االحَغ»ثبضذ ٍلی ػصیبى وٌذ تب ایبم حح توبم ضَد ٍ سبل ثگزسد، 

 چشا هشحَم سیذ احتیبغ وشدُ است.  دیذثبیذ  ٍلی اهبم فتَا دادُ است.ثی وشدُ سیذ احتیبغ ٍخَهشحَم 

ثِ ٍخهَة  اًذ وِ احتیبغ دس ایٌدب ٍخْی ًذاسد ٍ چشا ضوب فتَا  ایشاد گشفتِثِ هشحَم سیذ وثیشی اص هحطیي ػشٍُ دس ایٌدب 

حح اًدبم دّذ ٍلی اًدبم ًذادُ، لؽؼبً  اگش وسی ػصیبًب حح سا ثِ تأخیش ثیٌذاصد، آى هبلی وِ لشاس ثَدُ ثب آى ایذ؟ خوس ًذادُ

یه چیضی دس رّهي اٍ  گَیب وٌذ،  . دیگش خبیی ثشای تشدیذ ٍ احتیبغ ًیست صیشا وسی وِ احتیبغ هی«یدت اخشاج خوسِ»

. اگش دلیل لبؼغ ٍ هحىن ثبضذ فتَا هی دٌّذ ٍلی اگش احتوبل خالف ثِ ّهش  داد ثَدُ وِ احتیبغ وشدُ است ٍ اال ثبیذ فتَا هی

 وٌٌذ.  دلیل دس رّي ثضسگبى ثبضذ، فتَا ًوی دٌّذ ٍ احتیبغ هی

ًتیدِ ػولی چِ ثشاسبس فتَا ٍ چِ ثشاسبس احتیبغ ٍخَثی تفبٍتی ًذاسد ٍ دس ّش صَست ثبیذ هىلف خوس سا پشداخهت  

 ضَد، آى آثبس ٍخَد داسد.  وٌذ اهب آثبسی داسد وِ ثِ ؼَس ولی دس ّش خبیی وِ احتیبغ ٍخَثی هی

 یب دس ایٌدب ّن ثبیذ لبئل ثِ تفصیل ضذ؟ ا دسست است، ایي احتیبغ دسست استایي است وِ آیب اسبسبً ایي فتَ سَال ثؼذی

 وجه فتوا به وجوب خوس )نظر اهام(

ٍ گفتٌذ دس فشع دٍم  هطَْس است وِ ثَدُ صشف حح ضَد ٍلی ًطذُ، ّوبى ٍخِ فتَا ثِ ٍخَة خوس دس ایي هبلی وِ لشاس

 هؤًٍِ فؼلی سا استثٌبء وشدُ ٍ ًِ هؤًٍِ تمذیشی ،استثٌبء صشف هبل فؼالً دس هؤًٍِ است. یؼٌی ادلِ استثٌبءآى ایٌىِ هالن دس 

. ثبیذ هبل خبسخبً ٍ فؼلیبً صشف ضذُ ثبضذ تب ثِ ػٌَاى هؤًٍِ ثِ ٍاسؽِ دلیل استثٌبء اص خوهس اسهتثٌبء ضهَد. ایٌدهب وهِ      سا
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، لْهشاً ػٌهَاى   [دس حبلی وِ ّوِ ضشایػ ثشای اٍ فهشاّن ثهَدُ  ]وشدُ  ضخص ػصیبًبً ثِ حح هطشف ًطذُ ٍ ػوذاً آى سا تشن

 .«یدت اخشاج خوسِ»پس  ٌذ؛و هؤًٍِ ثش آى صذق ًوی

ثگیشد ٍ ووتش خشج وٌذ، آخش سبل لؽؼبً پهَلی  سخت اگش وسی ثش خَد  [لجالً ّن ثیبى ضذ]ضبّذ ثش ایي هؽلت ایي است وِ 

گَیهذ   ًذاسد ٍ ههی تعییك ٍ سخت گیشی ثش خَد خوس دس ایٌدب وبسی ثِ  . دلیلثبیذ خوس آى سا ثذّذوِ اظبفِ هی آٍسد 

هیلیهَى   97ّش چِ هبصاد ثش هؤًٍِ است، ثبیذ خوس آى پشداخت ضَد. یؼٌی هثالً وسی ثِ ؼَس ؼجیؼهی ّضیٌهِ اش سهبالًِ    

لهَ ثهب سهخت گیهشی     ایي هبصاد ٍ ٌذ؛و هی تَهبى هیلیَى 0ّب سا  تَهبى است. ایي ضخص ثِ خَد فطبس هی آٍسد ٍ ول ّضیٌِ

وِ صیبد آٍسدُ  ؛ پس االىثگیشد سختثش خَدش هدجَس ًىشدُ ثَد وِ  سا حبصل ضَد، هتؼلك خوس است. وسی ایي ضخص

 ثبیذ خوس آى سا ثذّذ.

ایي ضخص ضشایػ حح سفتي سا داضتِ اهب حبال وِ ًشفتهِ ٍ ّضیٌهِ ای صهشف دس حهح      یؼٌی دس ایٌدب ّن ّویي ؼَس است.

تمشیجبً ّوبى دلیلی وِ دس فشع دٍم ثشای فتَا ثِ ٍخَة خوس گفتِ ضذ، ایٌدب ّهن  طذُ، پس خوس آى ثبیذ پشداخت ضَد. ً

 خشیبى داسد. 

 وجه احتیاط وجوبی )نظر سید(

ّوبى دلیل لبئهل ثهِ    ثِسیذ دس فشع دٍم هثل هطَْس ٍ هشحَم اهب ٍخِ احتیبغ هشحَم سیذ چیست؟ ػٌبیت داضتِ ثبضذ وِ 

وس ضذ. دلیل ایطبى ایي ثَد وِ ایي پَل صشف ًطذُ ٍ هؤًٍِ فؼلیبً هحمك ًطذُ ٍ ٍلتهی چیهضی هؤًٍهِ ًجبضهذ،     ٍخَة خ

 استثٌبء آى ًیست. آى دلیل دس ایٌدب ًیض خبسی است. پس چشا هشحَم سیذ احتیبغ وشدُ است؟ ثشایٍخْی 

داًذ ٍ تشن حح دس ایي فشض هثهل   یش، هبصاد سا خضء هؤًٍِ ًویثب ایي وِ دس فشض تمص سیذهشحَم  [ٍ تشدیذ]ٍخِ احتیبغ 

ایي است وِ دس فشع سَم، هفشٍض ایي است وِ ضخص حح سا ػصیبًبً تشن وشدُ اسهت. ٍ وسهی وهِ حهح سا     تمصیش است 

حح ثش  ثِ هؼٌبی ایي است وِػصیبًبً تشن وٌذ، ثب وسی وِ لؼزس تشن وٌذ فشق داسد. فشق آى ایي است وِ تشن حح ػصیبًبً 

ضَد. ٍلتی وِ حح استمشاس پیذا وشد، وأًِ ثبس هسئَلیت  وٌذ، ٍخَة حح هستمش ًوی لؼزس تشن هی وِ اهب وسی ؛ضذُاٍ هستمش 

تَلف داسد ثش حفظ ایي هبل ٍ ًیض چِ ثسب خهَد حفهظ ایهي ههبل     حح هستمش دس سبل آیٌذُ  داءا ضَد ٍ چَى سٌگیي تش هی

ثٌفسِ اهتثبل یه اهش ضشػی ثبضذ، لزا ًفس ٍخَة صشف ایي هبل دس سبل آیٌذُ ایي هبل سا وأًِ ثِ ػٌَاى هؤًٍِ لشاس ههی  

ؼیذ ًجهَد وهِ   ث ،لَال ًظش هطَْس ثش ٍخَةٍ ضبیذ ذ. اص فتَا ثِ ٍخَة خوس وَتبُ آیدّذ. ایي ثبػث ضذُ وِ هشحَم سیذ 

 هشحَم سیذ ّن دس ایي فشع لبئل ثِ ػذم ٍخَة خوس ضَد. 

تَاًذ هٌطأ احتیبغ ٍ تشدیذ هشحَم سیذ ثبضذ، ّویي ًىتِ ای است وِ ػشض ضذ. چِ ثسب ایي هسألِ دس  ًىتِ ای وِ هیپس 

دس فشع دٍم، فشهَد اخهشاج  ٍ اال اگش ایي ًجَد چشا  طبى ثیي فشع دٍم ٍ سَم لبئل ثِ تفبٍت ضًَذًظش سیذ ثبػث ضذُ وِ ای

ایي است وهِ  وشد روش  َاىت فشلی وِ هی تیبغ ٍاخت آى است وِ خوس سا ثذّذ؟ایٌدب فشهَد احٍ دس ٍاخت است الخوس 

حح دس آًدب هستمش ًجَدُ ٍلی ایٌدب استمشاس پیذا وشدُ است ٍ چَى استمشاس پیذا وشدُ است، وأًِ دیگش چبسُ ای خض اتیبى ثِ 

یٌذُ ًذاسد. یؼٌی دس اٍلیي فشصت ثش اٍ ٍاخت است وِ ایي سفش سا اًدبم دّذ ٍ چَى سهفش سهبل آیٌهذُ    ایي سفش دس سبل آ
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تَاًذ سبل آیٌذُ ثشٍد، چِ ثسب ثگَیین خوس  هتَلف ثش ایي است وِ ایي هبل حفظ ضَد ٍ اگش خوس آى دادُ ضَد دیگش ًوی

 ٍاخت ًیست. 

 )سُ(.سیذهشحَم ٍ  )سُ( ًظش اهبماضىبالتی ثِ ثیبى ًظش هختبس ٍ  بحث جلسه آینده:

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


