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

ِ  دیگش دس رْت حالخِ، تحج دس ایي تَد وِ آیا هاله هخیش است تیي دفغ خوس اص ػیي یا اص هال  ٍ   یاا ایٌىا  هخیاش ًیتات 

 َاًذ اص هال دیگش تپشداصد.ت لضٍهاً تایذ خوس سا اص خَد ػیي تذّذ ٍ ًوی

ٍ دس هزوَع ػشض شذ وِ دس هتألِ دٍ لَل است. هشاَْس لالال تاِ تخییاش      شذًىاتی لثل اص ٍسٍد تِ ادلِ دٍ لَل، تیاى 

وِ  )سُ(اًذ تایذ اص خَد ػیي پشداخت شَد؛ اص رولِ هشحَم اهام اًذ ٍ گفتِ ّتتٌذ ٍ تشخی لَل تِ ػذم تخییش سا اختیاس وشدُ

 ًفس ػیي پشداخت شَد. تایذ اص اًذ تِ ًحَ احتیاط ٍرَتی فشهَدُ

 دلیل قول به عذم تخییز

 هتؼلك  تِ ًحَ اشاػِ دلیل لَل تِ ػذم تخییش ٍ لضٍم پشداخت خوس اص ًفس الؼیي، ایي است وِ خوس تٌاتش همتضای تحمیك،

یه پٌزن اص خَد ػیي، هله صاحثاى خوس اسات.  یؼٌی  (چٌاًچِ دس رْت حاًیِ هَسد تشسسی لشاس گشفت)، تِ ػیي است

واس را   ّن ایي است وِ تؼلك هلىیت صاحثاى خوس تِ ایي اهَال، تِ ػیي ایي اهَال است هي حیج ّی. یؼٌای خ  ظاّش

 لِ هالیت اص دیذ آًْا هٌتفی است.دیگش هتأ ٍ الؼیي هله صاحثاى خوس است

خَاّذ اداء شَد تایذ آًچِ  ٍلتی ّن وِ هییؼٌی . احثاى خوس است، تِ آًْا دادُ شَدتٌاتشایي تایذ آى چِ وِ هتؼلك هله ص

اص غیش ػیي ّن خواس   تَاًٌذ هیاهام، هصالحِ وٌٌذ  اگش تا حاون ششع تِ ػٌَاى ًالةٍلی وِ هال آًْاست تِ آًْا دادُ شَد. 

 ذُ تایذ اص ًفس الؼیي ایي خوس پشداخت شَد.ػشداصًذ ٍ اال تِ حتة لاسا تپ

 لِ اهام روش وشد، ّویي هطلة است.خییش ٍ هي روتِ ػٌَاى هثٌای لاللیي تِ ػذم تتَاًذ  چیضی وِ هیپس 

ًىتِ ای وِ ٍرَد داسد، ایي است وِ اگش تگَیین یه پٌزن را  الؼیي هله صاحثاى خوس است، ٍ تش ایي اساس تخییش سا 

فا   » :است ٍ فشهَدُ ُرای ایي سؤال ّتت وِ چشا اهام فتَا ًذاد لزا ًفی وشدین، لاػذتاً ایٌزا ٍرْی تشای احتیاط ًیتت.

. اگش خوس تؼلك تِ را  الؼیي تِ ًحَ اشاػِ گشفتِ، تایذ فتَا تذٌّذ وِ ّواى سا تِ «یتشن االحتیاط فیِ تاخشاد ًفس الؼیي

 رة ایي است وِ اص ایي ػیي تذٌّذ.فشهَدُ احتیاط ٍا فتَا ًذادُ ٍ ػٌَاى هله صاحثاى خوس تِ آًْا تپشداصًذ. چشا اهام

 وجوه محتمل در احتیاط ماتن

تاِ   (دادًذ تا ایٌىِ لاػذتاً تایذ فتَا هی)ٍرِ احتیاط اهام  یؼٌی لؼلّتَاى روش وشد  ی احتیاط اهام، احتواال  ٍ ٍرَّی هیتشا

 :یىی اص ایي اهَس استلضٍم اخشاد خوس اص ػیي، 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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؛ هخ ً پشداخت وشدَاى اص غیش هال صوَی ت شَد صوا  سا هی سٍایاتی دس تاب صوا  ٍاسد شذُ وِ اص آًْا استفادُ هی ٍرِ اٍل:

یا تشای صوا  هتؼلك تاِ   هتؼلك تِ دیٌاس، دسّن پشداخت وشدتِ رای صوا   تَاى وِ هی ّتتدس هَسد صوا  ًمذیي، سٍایت 

ٍ هؼوَالً احىاهی وِ دس تاب صوا  رشیاى پیذا هی وٌذ، هشتشن  چَى دس تاب صوا  ایي چٌیي استلزا د. شتش، گَسفٌذ دا

. یؼٌی وأًِ یه هاًؼی دس تشاتاش ایشااى   است ٍ فتَا ًذادُ ُتِ ه حظِ ایي سٍایا ، احتیاط وشد تا تاب خوس است، لزا اهام

ایي است وِ خوس اص ًفاس الؼایي    یشهَدًذ الَف اًذ ٍ اال لَال ایي هاًغ، هی تَدُ وِ تِ خاطش آى هاًغ، احتیاط ٍارة وشدُ

ٍ اص فتَا  شًَذهتضلضل  تاػج شذُدادُ شَد ال هي هال آخش. هٌتْی ایي سٍایا  تاب صوا  وأًِ دس تشاتش ایشاى رلَُ وشدُ ٍ 

 اًذ. اًذ ٍ احتیاط ٍارة فشهَدُ تٌضل وشدُ

ایي سٍایا  ٍرَد داسد، ٍلی ػوذُ تتالن فمْا دس تاب صوا  است. یؼٌی دسست است وِ دس تاب صوا  ٍرِ دٍم  ٍرِ دٍم:

ذ، اتفالی اسات واِ   دس اخشاد خوس اص ًفس الؼیي تذاً ٌذ ٍ احتیاط ٍارة سال وچیضی وِ تاػج شذُ اهام اص همام فتَا تٌضّ

فمْا دس تاب صوا  داسًذ. یؼٌی فمْا دس تاب صوا ، ّوگی تش ایي هطلة اتفاق ًظش داسًذ وِ صوا  اص غیش هاال صواَی ًیاض    

ٍلی تِ ّش حال ّاش واذام    ؛ًاشی اص ّواى ادلِ تاب صوا  تاشذ چِ تتاپشداخت شَد. گشچِ ّویي تتالن فمْا ًیض  تَاًذ هی

هوىي است دس ًظش اهام، ادلِ رلَُ وشدُ تاشذ، ادلِ ای وِ دس تاب صوا  ٍاسد شذُ ٍ یحتوال  یؼٌی یه ٍرِ هتتمل است. 

اًذ وِ فمْا دس تااب صواا  چٌایي اتفاالی داسًاذ،       ست. دیذُتَدُ ا آًچِ هذًظش تَدُ، تتالن فمْا تلىِواسی تِ ادلِ ًذاشتِ، 

 اًذ.  هشاػاتاً لتتالن الفمْا فی تاب الضوا ، دس ایٌزا ّن احتیاط فشهَدُ

یاش ّتاتٌذ.   . یؼٌی هشَْس دس ّویي تاب، ػوذتاً لالل تاِ تخی است ایٌىِ اهام )سُ( ایٌزا هشاػا  هشَْس سا وشدُ ٍرِ سَم:

تِ ًحَ اشااػِ ٍ شاشوت   هؼتمذًذ وِ ٍلَ را  الؼیي هتؼلك خوس است ٍ صاحثاى خوس هاله یه پٌزن را  الؼیي یؼٌی 

تاَاى   ، اها دس ػیي حال گواى آًْا ایي است وِ دس ایٌزا تشخیص دادُ شذُ تِ ایٌىِ خوس سا اص غیاش ػایي ّان های    ّتتٌذ

 ؛وِ خوس تایذ اص ػیي دادُ شَد اًذ تِ ًحَ احتیاط ٍرَتی فشهَدُ تلىِاًذ  اهام هشاػاتاً للوشَْس فتَا ًذادُ لزا پشداخت وشد.

داد اها تا ه حظِ ایي هتألِ فتَا ًاذادُ ٍ   ، ایشاى فتَا هیتشخیص دس اداء خوس اص غیش ػیيهثٌی تش یؼٌی لَال ًظش هشَْس 

 احتیاط وشدُ است. 

رای ایي سؤال ٍ چِ تتا اشىال تِ اهام )سُ( ّتت وِ اگش شوا لالل تِ تؼلك هلىیت تِ یاه   پس ه حظِ شذ وِ خ صِ:

، پس تایذ دس ایٌزا فتَا تِ ػذم رَاص اخشاد خواس هاي هاال آخاش ٍ لاضٍم      ّتتیذ پٌزن ػیي هتؼلك خوس تِ ًحَ اشاػِ

ایي احتیاط اهام )سُ( تشای ٍ دیگش رای احتیاط حتی تِ ًحَ ٍرَتی ًیتت. تَریْی وِ  تذّیذ پشداخت خوس اص خَد ػیي

 :ایي سِ احتوال یا ّوگی تا ّن استتَاى وشد، یىی اص  هی

یا ایي است وِ اهام تِ ه حظِ ادلِ تاب صوا  وِ دال تش رَاص دفغ صوا  اص غیش هال صوَی ّتاتٌذ، اص فتاَا دادى تاِ     اٍل:

 .اًذ آٍسدُاحتیاط سٍی 

 .اى صوا  سا اص غیش هال صوَی دادتَ یا اص ایي تاب وِ فمْا تتالن داسًذ دس تاب صوا  وِ هی دٍم:

 تاب خوس وِ لالل تِ تخییش ّتتٌذ.یا اص تاب سػایت هشَْس دس ّویي  سَم:

 ػلی ای حال هثٌای ًظش اهام سٍشي شذ ٍ ٍرِ احتیاط ایشاى ّن دس ایي هتألِ تاحذی هؼلَم شذ. 
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 به تخییزول ق

 .اسات  اًذ، لَل تِ تخییش تیي دفغ خوس هي ًفس الؼیي ٍ دفغ الخوس هي هاال آخاش   لَل دٍم وِ هشَْس تِ آى هلتضم شذُ

تَاى اص هال دیگش پشداخت. الثتِ دس ایٌزا تؼثیاشا  هختلا     گَیٌذ الصم ًیتت وِ اص خَد ػیي دادُ شَد تلىِ هی هی هشَْس

تخییش تیي دفغ »اًذ تِ  ؛ تؼضی دیگش تؼثیش وشدُ«تخییش تیي دفغ الخوس هي ًفس الؼیي ٍ لیوتِ»تِ اًذ  است. تؼضی تؼثیش وشدُ

ٍ  «لیوتِ»اًذ تِ  . تؼثیشّا تشای یه طشف تخییش هتفاٍ  است. دس یه را تؼثیش وشدُ«الخوس هي ًفس الؼیي ٍ هي هال آخش

چِ ها تؼثیش اٍل سا تِ واس ]ٍلی همصَد ٍالؼی اص ایي تخییش،  .ایٌْا تا ّن تفاٍ  داسًذ ٍ «هال آخش»اًذ تِ  یه را تؼثیش وشدُ

. دس حمیمت طشف دٍم تخییش، «تخییش تیي لضٍم دفغ خوس هي ًفس الؼیي ٍ هي غیشُ»ایي است:  سا[ تثشین ٍ چِ تؼثیش دٍم

خَد ػیي دّین یاا  ػذم لضٍم دفغ خوس اص ًفس الؼیي است. یؼٌی تحج ها ایي است وِ است وِ آیا لضٍهاً خوس سا تایذ اص 

تَاًذ تِ ایي ًحَ تصَیش شَد وِ هخ ً ػیي فشٍختِ شَد  ، هیداد تَاى . ایٌىِ اص غیش ػیي هیداد تَاى ایٌىِ اص غیش ػیي ّن هی

هاله ایي ػیي سا تشای خَدش حفظ وٌاذ ٍ هؼاادل    یا ٌَاى خوس تِ صاحثاى خوس دادُ شَدٍ یه پٌزن لیوت آى تِ ػ

تَاًذ رٌس تاشاذ. یؼٌای یاه پاَل      تَاًذ ًمذ تاشذ ٍ هی حاال آى هال دیگش هیوِ  ل دیگش تذّذزن ایي هال سا اص هایه پٌ

 یه پٌزن ایي ػیي سا هی پشداصد. ًمذی داسد ٍ خَدش اص آى پَل، هؼادل

 پاسخ به یک سؤال

تَاًذ اص  ایي لشاس دّین وِ آیا هی سا تخییش تاشذ، ایٌىِ ها یه طشف سؤالی وِ تؼضی اص دٍستاى داشتٌذ وِ اگش هي هال آخش

هال دیگش تذّذ، دس ٍالغ یؼٌی ًمل تِ رهِ. یؼٌی ایٌىِ یه پٌزن ایي ػیي وِ هله صاحثاى خوس است، دس ٍالغ اًتمال دادُ 

 ، ساصگاس ًیتت.(ین هَسد اتفاق استوِ لث ً گفت)شَد تِ رهِ ٍ اگش ها ایي فشض سا تپزیشین، تا تؼلك خوس تِ ػیي  هی

وتی لالل تِ تؼلك خواس  یؼٌی  ؛وٌن وِ ایٌْا ّیچ هٌافاتی ًذاسًذتاص ّن ػشض هی  شذ ٍاشاسُ لثل ایي سَال دس رلتِ تِ 

شَد ٍ یه  یؼٌی توام ارضاء ایي ػیي تِ پٌذ لتوت تمتین هی)آى ّن تِ ًحَ هلىیت ػلی ًحَ االشاػِ؛  ؛تشَد تِ را  الؼیي

ایٌْاا تاا ّان     ،ا دس ػیي حال تخییش سا ّن تپازیشد اه (هتؼلك تِ هاله استپٌزن آى هتؼلك تِ صاحثاى خوس ٍ چْاس پٌزن 

ى پزیشفتاِ شاذُ،   اآلایتٌافی ًذاسد. تؼلك خوس تِ ػیي، تِ ایي ًحَ تِ ػٌَاى یه اصل وِ هتتفاد اص ادلِ است ٍ طثك ًظش 

اصد. یؼٌی وأًِ ًظیش آًچاِ واِ دس   تَاًذ ایي سا تپشد ٍلی آًْا هؼتمذ ّتتٌذ خَد شاسع تشخیص دادُ وِ هاله اص غیش ػیي، هی

دس تاب صوا  آى همذاسی وِ هتؼلك صوا  است، هله ٍ سْن فمشاست. آًزا ّن هلىیات تاِ    است. تاب صوا  اتفاق افتادُ

ًحَ اشاػِ است ٍلی ایي اختیاس ٍ ایي ٍالیت دس تصشف دس هال صوَی دادُ شذُ وِ وأًِ تِ ًیاتات اص فماشا ایاي هؼاهلاِ سا     

 یي هال سا تفشٍشذ ٍ سْن آًْا سا تپشداصد.اًزام دّذ ٍ ا

ٍ یه پٌزن آى تِ  ،حیج هالیتْاهي   االػیاى است ال گَیٌذ خوس هتؼلك تِ را اگش هشَْس هی ؛ایٌزا ّن ّویي طَس است 

ًحَ اشاػِ ٍ ششوت هتؼلك تِ صاحثاى خوس است، هٌافا  ًذاسد شاسع تشخیص تذّذ وِ هاله، ایي یه پٌزن سا تِ ًحَی 

وٌذ تِ آًْا تذّذ. لزا ایٌطَس ًیتت وِ اگش ها تخییش دفغ خوس هي الؼیي اٍ هي هال آخش سا هطشح وشدین، تا آًچِ واِ   استیفا

 داشتِ تاشذ.ساتماً گفتین تٌافی 

 سَال: 
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ال هي حیج ّی تل هاي حیاج    استاد: ّواًزا ّن اگش ها لالل تِ احتوال دٍم شَین، یؼٌی تگَیین خوس تِ ػیي تؼلك گشفتِ

خَاّیاذ احتواال    ایي چِ اشىالی داسد وِ ها ایي سا تگَیین ٍ دس ػیي حال لالل تِ تخییش شَین؟ شوا یه ٍلت هی ؛هالیتْا

 ف رذاست.شتلفیك وٌیذ، اص ً ایي دٍ حدٍم سا تا ًظش هشَْس 

 سؤال:

ت وشد وِ لي دٍ احتوال سا گفتین ٍلی تایذ دفاٍ  ایاحتوال دٍم ٍ احتوال سَم دس ایي رْت هشتشن ّتتٌذ. ها اشتشان ٍ ت

ٍ  ِش دٍ لالل تِ هلىیت ّتتٌذ ٍ ّش دٍ هلىیات ػلای ًحاَ االشااػ    شَد ٍ ّ گَیٌذ خوس تِ ػیي هتؼلك هی اگش ّش دٍ هی

ایي  ایي طَس ًیتت وِیؼٌی  ػیي تگَیذ تِ هالی هی دیگشیاست ٍ هتؼلك گَیذ تِ خَد ػیي  هی یىیگَیٌذ اها  سا هی ِالششو

شاوا   تاشاذ.  ِ. هالیت ّن لضٍهاً ایي ًیتت وِ ّواى رهاست . هتؼلك تِ هالیت آىتلىَِب هتؼلك خوس تاشذ، حَب توا َّ ح

 فشلی تا رهِ ًذاسد.گَییذ لَل تِ ایٌىِ خوس هتؼلك شذُ تِ ػیي هي حیج هالیتْا،  هی

لك تِ را  الؼیي است اها ایي تخییش سا های پزیشًاذ،   تِ ّواى دلیلی وِ هشَْس تا ایٌىِ لالل تِ ایي ّتتٌذ وِ ایي هتؼسؤال: 

گَیین هالیت ایي ػیي یؼٌی خَد ایاي ػایي سا    . دس ایٌزا ّن ّویي طَس، ها هی(چَى گفتین ّیچ هٌافاتی تیي ایي دٍ ًیتت)

وِ هي ایي سا تفشٍشن ٍ پَل آى سا تذّن یا اص هال دیگش تاذّن.  لیوت ایي ػیي چِ فشلی هی وٌذ  تذّذ یا لیوت آى سا تذّذ.

هحشیي تؼلیمِ ای داسًذ وِ ه حظِ تفشهاییذ؛ اص ؛ تؼضی «هي هال آخش ًمذاً اٍ رٌتاً»آهذُ: هشحَم سیذ دس ػثاستی اص ایٌزا 

 اًذ.  اشىال وشدُ« رٌتاً»آًزا تشخی ًتثت تِ 

اًذ. اصال دلیال سا    ای آى روش شذُ وِ هشحَم آلای خَلی ایي سا ًمل وشدُػلی ای حال لَل دٍم وِ هشَْس است، دلیلی تش

 ه حظِ تفشهاییذ تا تثیٌین ایي دلیل لاتل لثَل ّتت یا خیش. 

 به تخییزدلیل قول 

 ٍ آى ایي سٍایات دس هااًحي فیاِ شاذُ اسات      سٍایتی است وِ دس تاب صوا  ٍاسد شذُ ٍ ادػای شوَل دلیل ایي لَلیه 

صحیحِ تشلی است وِ هشتَط تِ تاب صوا  است. دس اداهِ تمشیة استذالل تِ ایي سٍایت تشای شوَل ًتثت تِ هاًحي فیاِ  

یشِ ٍٓ هٓا ػٓوَّا یٓزِةٔ فِی الْحٓشْثِ هِيَ الْحٌِْطَةِ ٍٓ الشَّؼِ  أُخْشِدٓ  یٓزَٔصٔ أَىْ  ّٓلْ -لَالَ: وَتَثٕتٔ إِلَى أَتِی رٓؼٕفَشٍ الخَّاًِی ع»سا ػشض هی وٌن. 

تِ اهام  ؛«ع أَیُّوٓا تَیٓتَّشَ یٔخْشَدٔ ءٍ هٓا فِیِِ فَأَرٓابٓ یٓزِةٔ ػٓلَى الزَّّٓةِ دٓسٓاِّنٓ تِمِیوٓةِ هٓا یٓتَٕٓى أَمٕ لَا یٓزَٔصٔ إِلَّا أَىْ یٔخْشَدٓ هِيْ وُلِّ شَیٕ

آیا دس گٌاذم ٍ راَ    تِ گٌذم ٍ رَ وِ َد؟ تصشیح هی وٌذش صساػتی ٍارة هی صواتی دس هحصَال )ع( ًاهِ ًَشتٌذ وِ آیا 

شاَد،   شَد. ظاّش ایي است وِ چیضی وِ دس گٌذم ٍ رَ ٍاراة های   شَد ٍ ًیض آًچِ وِ دس ط  ٍارة هی چیضی ٍارة هی

. آیا یزَص اى اخشد دساّن؟ تِ رای ایٌىِ اص گٌذم تذّین ٍ اص رَ تذّین ٍ تِ رای ایٌىِ خَد ط  سا تِ ػٌاَاى  صوا  است

ط سات.  ٍ هٌتْی دسّن ّایی وِ اص ًظش اسصش، هتاٍی تا آى گٌذم ٍ راَ   ا تذّین، تِ رای آى دسّن تذّین؛یْها یزة ػل

دّذ. یا ایٌىِ دٍ هخمال طا    دسّن هی ،اًذاصُ ایي صذ ویلَ گٌذم تایذ تذّذ، اها تِ گشماًذاصُ صذ ویلَ  هخ ً فشض تفشهاییذ تِ

ذ. یا ایٌىِ اص ّش چیضی تایاذ اص خاَدش پشداخات شاَد. اهاام دس راَاب       تذّذ، اها تِ رای ایي دٍ هخمال ط ، دسّن تذّ

ص خَد گٌذم تذّذ ٍ ّان دسّان   تَاًذ ا ّش چِ همذٍس است اخشاد شَد. یؼٌی ّن هی تَاًذ اخشاد وٌذ؛ ًَشتٌذ: ّش چِ وِ هی

 تذّذ.
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استذاللی وِ تِ ایي سٍایت شذُ، دس ٍالغ دٍ هشحلِ است. هشحَم خَلی تِ دٍ هَضغ اص ایي سٍایت استذالل وشدُ تش ایٌىاِ  

 .صوا  هَسد استٌاد لشاس گشفتِ استدس تاب خوس ّن ّویي طَس است. ایي سٍایت دس تاب 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


