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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته:

کساًی ٍ هتعلك تِ چِ کساًی عشؼ کشدین تحث سَم هشتَط تِ ایي آیِ تحث اص هػاسف خوس است، ایٌکِ خوس تشای چِ  

ٍ یا هَسد هػشفص کذام است. تحث دس ایي تخص تایذ دس چٌذ جْت هَسد سسیذگی لشاس گیشد، یکی ایٌکِ تعذاد سْام خوس 

چٌذ سْن است، یعٌی تِ چٌذ گشٍُ ٍ چٌذ عٌَاى تایذ تمسین ضَد، عشؼ کشدین اص یک سْن تا ضص سْن دس تیي علواء ٍ 

 .است ضذُ هفسّشیي ضیعِ ٍ سٌی رکش

 :دلیل انحصار خمس در یک سهن

تِ ضص سْن تمسین هی ضَد، اها تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي آیِ چٌیي ظَْسی داسد خوس هعشٍف ٍ هطَْس تیي اهاهیِ ایي است کِ 

ُ اًذ کِ تٌْا یک سْن دس ایي آیِ رکش ضذُ؟ آًْا کِ هی گَیٌذ یک سْن، ًظشضاى ایي است کِ دس  چشا عذُ ای لائل تِ ایي ضذ

فی کِ تعذ اص ری المشتی رکش ضذُ؛ آیِ، خوس فمظ هتعلك تِ خذاًٍذ است ٍ تعذ تشای سسَل خذا ٍ سپس ری المشتی ٍ اغٌا

ُ تش هذعای خَد الاهِ هی کٌٌذ استفادُ اص یک ًکتِ ادتی است ٍ آى ّن تمذین  هی تاضذ،  ها حمِ التأخیشعوذُ دلیلی کِ ایي گشٍ

خوُسَُِ هلل ٍ  فاىَّهی گَیٌذ تِ حسة لاعذُ هثتذا تایذ دس اتتذا ٍ خثش تایذ تعذش تیایذ، ایٌجا دس ٍالع تایذ آیِ ایي چٌیي هی تَد: 

ًوا اها تمذین خثش دس حالی کِ تایذ هؤخشتاضذ ٍ لشاس دادًص دس جای هثتذا هفیذ حػش است، یعٌی  للشسَل ٍ لزی المشتی، ا

، هی تَاًستین تمسین کٌین تِ فأىَّ خُوسَُِ هلل ٍ للشسَل ٍ لزی المشتیخوس فمظ هال خذاست، اگش هی گفت: یکَى الخوس هلل، 

ٍلی هطکل جذی دس ایي ًظشیِ  داسًذتَجیْاتی گَیٌذ پٌج یا ضص سْن، کِ هیآًْا پٌج یا ضص سْن،  کِ لاتل تشسسی است 

کِ سْن خذا ٍ سسَل یکی است ٍ تمیِ سا ّن حساب  هعتمذًذ، کساًی کِ هی گَیٌذ پٌج سْن، کِ لائل تِ یک سْن است است

سْن  چْاسلائل داسد، یا آًْایی کِ هی گَیٌذ تمسین تِ پٌج سْن هی گَیٌذ ضص سْن، دس تیي ضیعِ ّن  تعضی ّنهی کٌٌذ ٍ 

ْا چْاس تا هی ضَد، آً هجوَعاًسِ تای دیگشی، تا ٍ حساب هی کٌٌذ یکی سا خذا ٍ سسَل ٍ تعذ ری المشتی  سْناست، عوذتاً 

سا تِ دیگشی تشگشداًذًذ، اها عوذُ  کِ تعذاد سا اص سِ سْن تِ تاال لشاس دادًذ، آًْا ّش کذام تا استحساًات ٍ تَجیْاتی یکی ّن 

افادُ حػش هی کٌذ، تٌاتشایي توام خوس ها حمِ التأخیش ایي حػشی است کِ لائلیي تِ یک سْن ادعا کشدًذ، یعٌی اغالً تمذین 

فمظ هال خذاست، دس ًَتت تعذ تِ پیاهثش ٍ سپس تِ ری المشتی هی سسذ، یعٌی سْن خذاست دس اختیاس سسَل ٍ اٍ سْوی 

 ٍ ّوِ چیض هال خذاست.  ًذاسد
 بزرسی دلیل:

 ٍاسد است:اضکال ًسثت تِ ایي دلیل  چَى چٌذتِ ًظش هی سسذ ایي دلیل تاعل است، 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي حکامآیات األدرس 

 2/1313 /1 تاسیخ:                                     )خمس( حکامآیات األ موضوع کلی:

 1435 لثاًیجوادی ا21 هػادف تا:                            هػاسف خوس تخص سَم: موضوع جزئی:
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 اشکال اول: 

تشای ایٌکِ افادُ حػش کٌذ تایذ دس جولِ ٍاحذُ تاضذ، یعٌی اگش هثتذا ٍ خثشی  ها حمِ التأخیشیک اضکال ایي است کِ تمذین 

کِ دس یک جولِ ّستٌذ جایطاى عَؼ ضَد ٍ خثش همذم تش هثتذا ضَد لْشاً ایي دال تش حػش خَاّذ تَد، اها ٍلتی دس دٍ جولِ 

ِ هستملی اص ایي جولِ تیاى ضذُ، یعٌی ٍ تعذ جُِ فأىَّ هلل خوُسَیا تیطتش تَد دیگش چٌیي استفادُ ای ًوی ضَد، ایٌجا جولِ اٍل  ول

فأىَّ هلل ٍ الی آخش، اگش جولِ ایٌغَس تَد: الخوس لزی المشتی ٍ الخوس للشسَل دس تمذیش گشفتِ ضَد کِ ایٌغَس ایٌجا تایذ 

ی خَاٌّذ تگَیٌذ حػشی ٍجَد ًذاضت، ایٌکِ دس تیي ایٌْا یکی سا همذم هی کٌذ، آًْا ه دیگش، للشسَل ٍ لزی المشتی خوسِ

ٍلی  ها حمِ ًوی تَاًین تگَئین تمذین  است دیگشجولِ  ٍالع چٌذایي است کِ ایي چَى دس  هطکلایي دال تش حػش است، 

هثالً هی خَاّین تگَئین ایي ضئ  یاصیذٌ جائٌی ، اگش دس جولِ ٍاحذ تَد لاتل استفادُ تَد؛ هثالً گفتِ هی ضَد التأخیش یفیذ الحػش

 لضیذٍ کزاایي تمذیوص دال تش حػش تَد، اها ٍلتی گفتِ هی ضَد  تاضذ،لضیذٍ فالى هثلیک جولِ دس یذ است، اگش هتعلك تِ صفمظ 

ًوی ضَد، ایي تمذین دس غَستی افادُ حػش ها حمِ التأخیش یفیذ الحػش  تمذینٍ تعذ دًثالص دٍ سِ هَسد دیگش اضافِ ضَد، ایي 

 یک خثش، اها اگش خثش تعذ اص خثش تَد دیگش ایي دال تش حػش ًیست.هی کٌذ کِ یک جولِ تاضذ، یعٌی یک هثتذا ٍ 

ٍلی کِ تِ ایٌْا ٍاسد است ایي است کِ  یک جولِ دس دس غَستی افادُ حػش هی کٌذ کِ  ها حمِ التأخیش تمذینپس اضکال ا

هی کٌذ اها دس ایٌجا کِ دس  دس آى جولِ آى چیضی سا کِ تایذ هؤخش آٍسدُ ضَد همذم تطَد، ایٌجا تمذین افادُ حػش تاضذ، یعٌی

ٍلَ ایي جوالت هتعذد ّوِ ظاّش ًیستٌذ ٍ هثتذاّای ایٌْا حزف ضذُ،  ضَد، دیگش حػش استفادُ ًویٍالع جوالت هتعذد داسین 

ِ است،ّزا لضیذٍ ٍ ّزا لعوشٍ ٍ ّزا لثکشٍ  ٍلتی گفتِ هی ضَد ذٍ ّزا ٍ لثکشٍ ٍ عوشٍ حاال اگش گفتِ ضذ کِ  ایي چٌذ جول الی لضی

کِ چٌذ جولِ داسین کِ دس یکی اص ایٌْا آًچِ سا کِ هؤخش است همذم کشدین، آیا ایٌجا افادُ  آى استآخش، ایي دس ٍالع هثل 

 حػش هی ضَد؟ چٌیي استفادُ ای اص ایي ًوی ضَد.
 اشکال دوم:

جایی کِ چیضی حمص تأخیش دس غَستی تَد کِ عغف ّای تعذی ًثَد، ثاًیاً ایٌکِ اساساً ّش  ها حمِ التأخیش تمذیناٍالً پس 

است تمذین ضَد لضٍهاً افادُ حػش ًوی کٌذ، گاّی تشای تعظین ٍ تکشین یا اّتوام تِ آى فشد هَسد ًظش همذم هی ضَد کِ دس 

همذم ضذُ تعظیواً ٍ تکشیواً ًسثت تِ رات همذس تاسی تعالی، پس اساساً ایٌجا جای جاسی کشدى لاعذُ  «هلل»ایٌجا خذاًٍذ 

 ًیست. حمِ التأخیش یفیذ الحػشها  تمذین

 َسد اساساً ستغی تِ لاًَى، تایذ ایٌغَسی هی گفتین کِ اٍالً ایي اص هتیاى کٌینیک تشتیة هٌغمی تا حاال ضایذ اگش هی خَاستین 

آى ًیست  تاضذ، ایٌجا هػذاق ٍ غغشی ّن ها حمِ التأخیش یفیذ الحػش تمذین ، ثاًیاً سلوٌا اص هَاسدذاسدً ها حمِ التأخیش تمذین

 چَى جوالت هتعذد داسد.
 اشکال سوم:

ًسثت  تایذ کِ اساساً ظاّش آیِ هساعذ ایي احتوال ًیست، اگش ادعا کٌین تٌْا یک سْن دس ایي آیِ تشای خوس رکش ضذُ، پسایٌ

َلیت ضَین، چَى ایي سؤال پیص هی آیذ کِ آًْا سا تشای چِ آٍسدُ است؟  تِ سسَل ٍ ری المشتی ٍ اغٌاف ثالثة لائل تِ ع

سسَل خذا ٍ تعذ اص هال دس ستثِ تعذ ٍ دس عَل خذاًٍذ  دس ٍالع هعتمذًذکساًی کِ ادعا هی کٌٌذ ایي فمظ ٍ فمظ هال خذاست، 

َلیت  ٍلیهی ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل هی سسذ، اص ری المشتی تا ّویي تیاى تِ یتسسَل خذا تِ ری المشتی ٍ تعذ ا تشای استفادُ ع
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دس ایي سْن تِ ایي تشتیثی کِ تیاى ضذ ّیچ لشیٌِ ٍ کلوِ ٍ حشفی کِ چٌیي هغلثی سا افادُ کٌذ دس آیِ دیذُ ًوی ضَد. چَى 

َلیت ، حشف عغف هلل ٍ للشسَل ٍ لزی المشتیظاّش آیِ ایي است کِ :  ٍاٍ است ًِ حشف فاء تِ کاس سفتِ ًِ ثنَّ، تشای ایٌکِ ع

آیِ اص حشٍفی هثل فاء یا ثنَّ استفادُ ضَد ٍ تعذ خَد تکشاس الم دس ایي آیِ ٍ استفادُ اص الم تش سش  دساستفادُ ضَد حذالل تایذ 

ٍلی آهذُ شّ سسسَل ٍ ری المشتی، ایٌْا ّوِ هخالف تا احتوال حػش سْام دس خذاًٍذ هی تاضذ. حاال  ایٌکِ الم تش سش سِ تای ا

تیاى خَاّین کشد، پس اجواالً ظاّش آیِ ّن تا لشاس دادى هػشف خوس دس یک سْن هساعذ سا ٍلی سش سِ تای تعذی ًیاهذُ 

 ًیست.

ایي آیِ اها تعضی ادعا هی کٌٌذ کِ سِ سْن یا چْاس یا پٌج سْن است، اها آًچِ کِ اص ظاّش آیِ استفادُ هی ضَد ضص عٌَاى دس 

 رکش ضذُ ٍ خوس سا هتعلك تِ ایي ضص عٌَاى لشاس دادُ. اها فی الجولِ تمسین خوس تِ ضص سْن سا ثاتت هی کٌذ.

اها آیا ایي سْام، سْام هساٍی است؟ آیا ایي سْام دس آىِ ٍاحذ تِ ایي ضص عٌَاى تعلك هی گیشد؟ یعٌی تش فشؼ دس صهاى 

سْن هال آى اغٌاف ثالثِ است؟ یا ًِ سْن اهام دس عَل سْن پیاهثش است ٍ  پیاهثش )ظ( تاص یک سْن هال اهام است ٍ یک

 سْن خذاًٍذ دس ستثِ لثل اص سْن ری المشتی است؟ کِ ایٌْا تحث ّایی است کِ تایذ هغشح ضَد.
 وجه عدم دخول الم بز اصناف ثالثه:

اگش ضص سْن است دس ایٌجا جای ایي سؤال اها اجواالً تِ حسة عٌاٍیٌی کِ دس ایي آیِ ٍجَد داسد ضص سْن رکش ضذُ، ٍ 

ٍلی تش سش یت ایي تِ ّش حال هی ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل ٍاسد ًطذُ؟ ااست کِ چشا الم تش سش خذا ٍ سسَل ٍ ری المشتی آهذُ 

اظ الم چِ الم اختػاظ تاضذ چِ هلکیت، تاالخشُ ایي سؤال تایذ پاسخ دادُ ضَد، الثتِ ها ادعا کشدین ایي الم، الم اختػ

است، دلیل ها ّن ایي است کِ الم سا تایذ عَسی هعٌا کٌین کِ ّن دس هَسد خذا ٍ ّن دس هَسد سسَل ٍ ّن دس هَسد ری المشتی 

لاتل تثییي تاضذ ٍ تِ یک ًحَ ّن تاضذ ٍ ًوی تَاى گفت کِ الم هثالً دس هَسد خذا الم اختػاظ است یا الم هلکیت تِ هعٌای 

یَّهیِّ ٍ تکَیٌیِّ است اها دس هَسد سسَل دال تش هلکیت اعتثاسی است ٍ یا دس هَسد ری المشتی تکَیٌی است، هلکیت ٍ احاعِ ل

یک هعٌا دس ّوِ هَاسد دال تش هلکیت اعتثاسی است، پس تایذ ّش هعٌایی کِ تشای الم هی ضَد تِ حسة سیاق ٍ ظاّش آیِ 

تایذ یک هعٌایی گشفتِ ضَد کِ تشای ّوِ لاتل تلکِ  فتداضتِ تاضذ ٍ ًوی تَاى الم سا دس ّش کذام تِ یک هعٌای هتفاٍت گش

 لثَل تاضذ.

ٍلی تش سش یت ٍلی آهذُ  دس ایٌکِ الم تش سش سِ تای  هی ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل ٍاسد ًطذُ؟اتِ ّش حال چشا الم تش سش سِ تای ا

 اٍل آهذُ، تحثی ًذاسد، سؤال ایي است کِ چشا الم تش سش سِ تای دیگش ٍاسد ًطذُ؟ 
 دلیل اول:

ًوی  هی ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل ًیاهذُ ایي است کِ ایٌْااجَاتی سا تعضی اص تضسگاى دادُ ٍ گفتِ اًذ: علت ایٌکِ الم تش سش یت

، الم هلکیت است ٍ فمظ اضخاظ هی تَاًٌذ هالک ضًَذ، عٌاٍیي ًوی تَاًٌذ هالک ضًَذ، تَاًٌذ هالک ضًَذ چَى الم دس ایٌجا

هی ات ّای حمیمی هی تَاًٌذ هالک چیضی ضًَذ، اها اضخاظ حمَلی ًوی تَاًٌذ هالک چیضی ضًَذ، یتتِ عثاست دیگش ضخػی

ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل یک عٌَاى است ٍ عٌَاى ًوی تَاًذ هالک ضَد، اها خذاًٍذ رات است ٍ ضخع است ٍ سسَل خذا، 

تسیاسی هٌغثك ضَد( اها ایٌجا سسَل خذا هٌظَس  )الثتِ دسست است کِ سسَل خذا یک عٌَاى کلی است کِ هی تَاًذ تش افشاد
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تٌذ ٍ اضخاظ هی تَاًٌذ هالک ضًَذ ٍ لزا الم هلکیت ضخع خاظ پیاهثش )ظ( هی تاضذ، ری المشتی ّن اضخاظ هعیٌی ّس

 تَاًٌذ هالک ضًَذ.ًوی تَاًذ تش سش عٌاٍیٌی تیایذ کِ ًوی
 :دلیل اول بزرسی

الثتِ دس ایي سسذ ایي جَاب، جَاب غحیحی ًیست. چَى اضکالی دس هلکیت اضیاء ًسثت تِ عٌاٍیي ٍجَد ًذاسد. تِ ًظش هی 

هَسد تایذ یک تحث کلی کشد کِ آیا عٌاٍیي ٍ اضخاظ حمَلی هی تَاًذ هالک ضًَذ یا ًِ؟ تلِ اگش کسی هثٌایص ایي تاضذ کِ 

تش چَى آى گاُ ایي دلیل لاًع کٌٌذُ است. هالک ضذى سا ًذاسًذ عٌاٍیي ًوی تَاًٌذ هالک ضًَذ ٍ اضخاظ حمَلی غالحیت 

هالک تایذ یک ضخع ٍ یک رات تاضذ کِ ایي هال اضافِ تِ اٍ پیذا کٌذ ٍ یک ًسثتی تیي ایي رات ٍ آى هال اساس ایي هثٌا 

َاًذ تیي عٌَاى آى هال پیذا ضَد، تیي خوس ٍ ضخع سسَل ٍ ری المشتی ایي اضافِ لاتل ایجاد ضذى است اها ایي اضافِ ًوی ت

َلی تاضذ. اگش کسی هثٌایص ایي تاضذ ایي پاسخپس هی ٍ هساکیي ٍ اتي السثیل پیذا کٌذ. اٍ یت ٍلی  هی تَاًذ پاسخ لاتل لث

ایي یک اهش عمالئی است ٍ عمالء ی ٍ عٌاٍیي هی تَاًٌذ هالک ضًَذ ٍ اغل ایي هثٌا غحیح ًیست چَى ضخػیت حمَل

کٌٌذ، پس ایي جَاب دسست هیاعتثاس هی کٌٌذ یک عٌَاى سا ّن تِ عٌَاى هالک اعتثاس ی اضخاظ تشاّواًغَس کِ هلکیت سا 

 ًیست.

 «ٍالحوذ هلل سب العالویي»


