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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

 . تَد تحث دس جْت سَم دستاسُ ضوَل حىن ٍجَب خوس یا ػذم ضوَل آى تِ غیش ضشاء اص هَاسد هؼاٍضِ ٍ اًتمال

 تٌاتش ًظش هطَْس. تایذ هَسد سسیذگی لشاس گیشد ٍ ّنهختاس  ػشؼ ضذ ایي هسألِ ّن تٌاتش

گیشد؛ اػن اص ایٌىِ آى صهیي تِ ضشاء اًتمال  ، ًتیجِ ایي ضذ وِ خوس تِ هغلك هحػَل صهیي صساػی تؼلك هیهختاستٌاتش ًظش 

 هثل ّثِ غیش هؼَضِ. ٍضِ ٍ یا حتی تِ عشیك غیش هؼاٍضِ،تِ وافش رهی پیذا وشدُ تاضذ یا تِ عشیك هؼا

شؼ ضذ سِ لَل دس هسألِ وٌذ، ػ ٌذ سٍایت اتی ػثیذُ، خوس سا دس ػیي أسؼ ثاتت هیاها تٌاتش ًظش هطَْس وِ هؼتمذ ّست 

 ٍجَد داسد:

 صهیي سا اص هسلواى خشیذاسی وٌذ. تؼضی لائل ّستٌذ وِ ایي حىن اختػاظ تِ جایی داسد وِ وافش رهی،

ههی هٌتمهل ضهَد، ثاتهت     لَل دٍم ایي تَد وِ ٍجَب خوس دس ّش صهیٌی وِ اص عشیك هؼاٍضِ اص یه هسلواى تهِ وهافش ر  

. تش ایي اساس اگش هثالً اص عشیك غلح هؼاٍضی، صهیي اًتمال پیذا «ٍ الفشق فیِ تیي الطشاء ٍ غیشُ هي الوؼاٍضات»ضَد؛  هی

 صهیي تِ ػٌَاى خوس پشداخت ضَد. وشد، تاص ّن تایذ یه پٌجن خَدِ

ش چٌذ اص عشیك تولیه هجاًی وافش رهی ثاتت است؛ ّلَل سَم ایي تَد وِ ایي حىن دس هغلك ًمل ٍ اًتماالت اص هسلواى تِ 

 تاضذ.

 مبانی اقوال

 آًچِ هْن است، دلیل ایي الَال ٍ هثاًی ایي اًظاس است. 
 مبنای قول اول

ایي است وِ حىن ٍجَب خوس دس خَدِ صهیي، تشخالف لاػذُ است. چَى لاػذُ تؼلك خوس تِ هٌهافغ ٍ  هثٌای لَل اٍل 

آیِ خوس ٍ تسیاسی اص سٍایات، خوس دس ّش چیضی وِ هٌفؼت ٍ فایهذُ ٍ غٌیوهت هحسهَب     غٌائن ٍ فَائذ است. تش عثك

لزا هالحظِ  ٌذ؛و ضَد، ثاتت است. ٍلی اگش وسی پَلی تذّذ ٍ چیضی خشیذاسی وٌذ، ػٌَاى هٌفؼت ٍ فایذُ تش آى غذق ًوی

سٍایت اتی ػثیذُ وِ خوس سا ش ایي اساس تگیشد.  گیشد تلىِ تِ فَائذ ٍ هٌافغ تؼلك هی ضذ وِ خوس تِ اغل اهَال تؼلك ًوی

خَدِ هال ٍ ػیي أسؼ ثاتت وشدُ، دس ٍالغ هثیّي یه حىن خالف لاػذُ است ٍ دس هَاسدی وِ حىوی تش خالف لاػهذُ  دس 

وٌهذ، اوتفهاء تهِ ههَسد ًهع       سا تیاى هی  ضَد. دس هَاسدی وِ سٍایتی تش خالف لاػذُ حىوی ػاس تش لذس هتیمي هیالتتاضذ، 

ایٌجا ّن چَى سٍایت اتی ػثیذُ تشخالف لاػذُ، خوس سا دس ػیي أسؼ ٍ خَد صهیي ثاتت وهشدُ، پهس تایهذ تهِ     ضَد.  هی

اسضاً هي  یایوا رهی اضتش»ّواى هَسدی وِ دس سٍایت تِ آى تػشیح ضذُ اوتفاء وٌین. دس سٍایت، فمظ سخي اص ضشاء است: 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1396 اسدیثْطت 11تاسیخ:           السادس: االسؼ التی اضتشاّا الزهی هي الوسلن -المَل فیوا یجة فیِ الخوس هَضَع ولی:
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یه پٌجن آى تحث اضتشاء االسؼ هي هسلن هغشح است؛ یؼٌی اگش وافش رهی صهیٌی سا خشیذ، تایذ  «هسلن فاىّ ػلیِ الخوس

یا هثالً هسلواًی صهیي خَد سا  هؼاٍضی صهیٌی سا توله وشد اها اگش یه وافش رهی اص عشیك غلح سا تِ ػٌَاى خوس تذّذ؛

ایوا »تلىِ گفتِ  «ایوا رهی هَلِهَ أسضاً هي هسلن»ِ هجاًاً تِ وافش رهی ّثِ وشد، هطوَل سٍایت ًیست. چَى دس سٍایت ًگفت

ثثَت خوس فمظ دس ههَاسدی  لزا ًظش اهام )ع( تَدُ است.  ٍ ایي ًطاى هی دّذ وِ خػَغیت ضشاء هذ «أسضاً یرهی اضتش

 ذى اًتمال تِ وافش رهی پیذا وٌذ.است وِ صهیي دس لالة ضشاء ٍ خشی

 تایذ تِ ّواى همذاسی وِ دلیهل لهائن ضهذُ اسهت     همتضای لاػذُ استاى یه حىن خالف چَى ایي سٍایت هتضوي تیپس 

 دس غیش ضشاء ایي حىن ثاتت ًیست. . دلیل ّن فمظ تش ضشاء لائن ضذُ لزااوتفاء ضَد
 مبنای قول دوم

دس سٍایت سخي اص ضشاء تِ هیاى آهذُ ٍلی ضشاء تِ ػٌَاى ًواد هؼاٍضِ هغهشح ضهذُ اسهت. سٍایهت دس ٍالهغ       دسست است

عثك ایي لَل فمظ  ، تایذ خوس آى سا تپشداصد.تِ وافش رهی هٌتمل ضذدس لالة یه هؼاٍضِ خَاّذ تگَیذ اگش یه صهیٌی  هی

ٍجْی ًذاسد وِ ایي حىن سا اختػاظ تِ هَسد ضشاء دّین. ضشاء دس ٍالغ فشد غالة  ضَد لزا اص خػَغیت ضشاء سفغ یذ هی

تهشیي فهشد    تشیي هػذاق ٍ ضایغ ٍ جلَُ تشجستِ هؼاٍضات است؛ تیغ ٍ ضشاء دس ٍالغ تیي هؼاٍضات تِ هؼٌای ػام، تشجستِ

 وِ هذًظش است، هغلك هؼاٍضِ است. ّستٌذ. آًچِ
 مبنای قول سوم

وٌین وِ همػَد هغلهك اًتمهال اسهت. یؼٌهی      ضشاء تِ هیاى آهذُ ٍلی دس ایٌجا ها تِ ًَػی احشاص هی ّش چٌذ دس سٍایت تحث

اػن اص ایٌىِ وهافش رههی آى سا اص    ضذ، ]تِ ّش ًحَی اص اًحاء اًتمال[ خَاّذ تگَیذ اگش صهیٌی تِ وافش رهی هٌتمل سٍایت هی

تایذ یه پٌجن آى سا تِ ػٌَاى خوهس تذّهذ. هشحهَم آلهای      د.وٌذ ٍ یا تِ ًَػی تِ اٍ ّثِ ضَهسلواى تخشد، یا هثالً غلح 

ِ  ضْیذ خَیی تِ تثغ تؼضی اص اغحاب هثل ضْیذ اٍل ٍ  دس تحىهین    ثاًی، لائل تِ لَل سَم است. لزا تا آًجایی وهِ تَاًسهت

است. اتتذا تِ هشحَم آلای خَئی دس تَضیح دلیل، دٍ تیاى داسًذ وِ سٍح آًْا یىساى  .است  لَل ثالت وَضص ٍ تالش وشدُ

ضَد تیهاى ایطهاى سا دس تثثیهت لهَل سهَم       وٌذ ٍ تؼذ دس لالة ػثاست أخشی یه تیاى دیگشی داسًذ؛ لزا هی ًحَی تیاى هی

 تَاى آى سا دٍ دلیل ٍ دٍ تیاى تِ حساب آٍسد.  هجوَػاً یه دلیل حساب وشد ٍ ّن هی

چهَى سٍایهت   وٌهین.   الغاءٌذ وِ ها خػَغیت ضشاء سا و ایطاى اتتذا هی فشهایذ هٌاسثت حىن هَضَع التضاء هی تیاى اٍل:

وِ صهیٌی سا اص هسلواى تخشد، تایهذ خوهس آى سا     ّش رهی «أسضاً هي هسلن فاىّ ػلیِ الخوس یایوا رهی اضتش» گَیذ: هی

ًیهض   ٌهین، ایٌجها  و خػَغهیت ههی   الغاءتذّذ. ایٌجا ضشاء روش ضذُ ٍلی خػَغیت ًذاسد. هثل خیلی اص هَاسد وِ ها اص ادلِ 

ضَد، اص ایي والم  هٌاسثت حىن ٍ هَضَع است. هی فشهایذ ػشف ٍلتی تا ایي تیاى ٍ والم هَاجِ هی ٍ ایي تِ جْت وزله،

وٌذ وِ ضاهل ّوِ اًَاع  سسذ، التضاء هی صهیٌی وِ تِ وافش رهی هیتا حىن ٍجَب خوس  هٌاسثت وٌذ وِ ایي سا تشداضت هی

، تشای ایي است وِ ضشاء فشد تیٌیذ وِ تؼثیش ضشاء تِ واس تشدُغیش خشیذى. اگش ّن هی اًتمال ضَد؛ خَاُ تا خشیذى تاضذ ٍ چِ 

. دس لیاس تا سایش عشق ًمل وشدُ است غالة تشای ًمل ٍ اًتمال است. یؼٌی غالثاً صهیي ّا اص عشیك تیغ ٍ ضشاء اًتمال پیذا هی

ت؛ االى ّن ّویي عَس است ٍ تیطتش ًمهل ٍ اًتمهاالت دس   ٍ اًتمال هثل غلح ٍ ّثِ ٍ اهثال رله، لغؼاً تیغ ٍ ضشاء تیطتش اس

 اس تا تیغ ٍ ضشاء خیلی ووتش است.لالة خشیذ ٍ فشٍش است. تولیه هجاًی یا غلح، دس لی
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ایي است وِ تِ ًَػی دس تشاتش ّش هغلك ًمل ٍ اًتمال است ٍ غشؼ تش ایي اساس، ػشف هی تیٌذ وِ آًچِ ایٌجا همػَد است، 

ٍ أساضی هسلویي تِ غیش هسلویي، هحذٍدیت ایجاد وٌذ ٍ سغثت سا اص وفاس رهی تشای خشیهذاسی صههیي   ًحَُ اًتمال اهالن 

َد ضه  یه وسی پَل ّضاس هتش صهیي سا تذّذ ٍلی دس ٍالغ آى چیضی وِ ًػیة اٍ ههی لشاس تاضذ ّای هسلویي ون وٌذ. ٍلتی 

داػی دس تیي وفاس رهی است وِ تِ سَی خشیذاسی صهیي وٌذ. دس ٍالغ ایي اهش تشای تضؼیف  چٌیي واسی ًوی هتش تاضذ، 888

گَیذ ضشاء ًثایذ خػَغیتی  ّای هسلواًاى ًشًٍذ. ٍلتی ػشف هی تیٌذ وِ ایي حىن دس صهیي تشای وفاس رهی ثاتت است، هی

هَضهَع  وِ اص ساُ هٌاسثت حىن ٍ  استداضتِ تاضذ؛ آى چیضی وِ هْن است، هغلك ًمل ٍ اًتمال است. ایي تیاى اٍل ایطاى 

 ضَد. خػَغیت هی الغاءضَد ٍ هی فشهایذ هٌجش تِ  ٍاسد هی

ضَد تِ ًفس ػمذ. یؼٌی دس حىن ًظش  هتؼلك هیحىن گاّی فشهایذ:  هیدس تیاى دیگش وِ تا ػثاست أخشی روش ضذُ،  تیاى دٍم:

 مذ است. ایٌْا تا ّن تفاٍت داسد.تِ خَد ػمذ است. ٍلی گاّی ًظش تِ عشفیي ػ

تِ ًفس الؼمذ تاضذ، اهىاى تؼذی تِ ػمذ دیگش ًیست. ٍلی اگش حىن تِ ًحَی ًاظش تِ عشفیي ػمذ تاضذ ٍ  اگش حىن هتؼلك. 1

؛ ها ٍلتی تا ایي «ًْی الٌثی ػي تیغ الغشس»تَاى تؼذی تِ غیش هَسد آى ػمذ ًوَد. هثالً ضاسع فشهَدُ  ًِ خَد ػمذ؛ آى ٍلت هی

است. یؼٌی ػمذ الثیغ  «تیغ الغشس»َد اص ًْی است ٍ هٌْی ػٌِ ٍالغ ضذُ، ضَین، هی فْوین وِ ایٌجا آًچِ همػ تیاى هَاجِ هی

ضاهل غلح ّهن   «ًْی الٌثی ػي تیغ الغشس»تَاًین اص ایي تِ غلح تؼذی وٌین ٍ تگَیین  دس ایٌجا خػَغیت داسد. لزا ها ًوی

سی سا پیاهثش اص ّش ًَع هؼاٍضِ غش ًِذاسد تلىاء خػَغیت اص تیغ وٌین ٍ تگَیین ایٌجا تیغ خػَغیت تَاًین الغ ضَد. ًوی هی

اء خػَغیت تیغ غشسی هَضَػیت داسد، لزا ایٌجا الغچَى خػَظ ػمذ الثیغ هتؼلك حىن است؛ ًْی اص  آى ًْی وشدُ است

چَى اغالً غلح تأسیس ضذُ تشای حل ٍ فػهل لضهایا حتهی دس     د ایي سا تِ سایش ػمَد سشایت دادضَ ًوی َاى وشد ٍت ًوی

 هَاسدی وِ غشس تاضذ. 

 تیغ غشسی هٌْی ػٌِ است.  تلىِ پس غلح غشسی هٌْی ػٌِ ًیست،

تیهغ  ػمذ وٌذ، ًظش تِ خػَظ  دس ایٌجا ٍلتی خیاس سا تشای دٍ عشف تیغ ]تایغ ٍ هطتشی[ ثاتت هی «الثیؼاى تالخیاس»یا هثالً 

تَاًین تِ غلح تؼوین دّین ٍ  ضَد؛ ایي سا ًوی اًین تگَیین الثیؼاى خػَغیتی ًذاسد ٍ ضاهل هتػالحیي ًیض هیتَ است؛ ها ًوی

ش ػمذ ههزوَس دس دلیهل، جهایض    ػمذ تیغ داسد لزا تسشی ٍ سشایت ایي حىن تِ غیتگَیین الوتػالحیي تالخیاس. دس ایي هَاسد 

 ًیست.

ًظش تِ هٌتمل الیِ ٍ هٌتمل ػٌهِ   داسد. یؼٌیاها گاّی اص اٍلات حىن هتؼلك تِ خَدِ ػمذ ًیست تلىِ ًظش تِ دٍ عشف ػمذ . 2

هی فْوذ وِ ایي ػمذ هَضَػیت ًذاسد. هثالً دس هَاسدی فشٍش ػثذ هسلواى تِ وافش، ًْی ضذُ است. ایٌجا  اًساىاست. ایٌجا 

آى چیضی وِ هَضَػیت داسد ٍ هَسد تَجِ است، اسهالم ٍ وفهش عهشفیي    لىِ ت هؼلَم است وِ خػَظ تیغ هذخلیت ًذاسد

خَاّذ تگَیذ چَى عشف وافش است، حك ًذاسین ایي ػثذ هسلواى سا دس اختیاس اٍ تگزاسین تا  هؼاهلِ است. یؼٌی دس ٍالغ هی

هلیي است. لزا اگش فشؼ وٌین هی فْوذ آًچِ وِ هَضَػیت داسد، اسالم ٍ وفش هتؼااًساى تحت سلغِ وافش لشاس گیشد. ایٌجا 

. تِ استٌاد ّویي دلیل حك ًذاسد ػثذ هسهلواى سا  جایض ًیستوِ وسی تخَاّذ ػثذ خَد سا تِ یه وافش تولیه هجاًی وٌذ، 

تیغ است ٍ اص تیغ ػثذ هسلواى ًْی ضذُ؛  اص سخي اص تولیه ًیست تلىِ سخي ،هجاًاً تولیه ٍ ّثِ تِ وافش وٌذ؛ ٍلَ دس دلیل
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ضَد تِ ّش ًهَع   هتؼلك هی تلىِ ضَد، ایٌجا ًْی فمظ ضاهل ػمذ تیغ ًوی هَضَػیت ًذاسد.فْوین وِ ایٌجا ػمذ تیغ اها ها هی 

 شد ٍلَ ایٌىِ لالة آى تیغ ًثاضذ.ًمل ٍ اًتمالی وِ تخَاّذ اص یه هسلواى تِ وافش غَست گی

ایذ ایي سا ّن ها اص ساُ هٌاسثت حىن ٍ هی فشه س حىن گاّی هتؼلك تِ ًفس ػمذ است ٍ گاّی هتؼلك تِ ًفس ػمذ ًیستپ

 ٍ هَضَع هی فْوین. 

دس ٍالغ ایٌىِ هي ػشؼ وشدم یه تیاى است، چَى تاصگطت تیاى دٍم ّن تِ ّواى هسألِ هٌاسثت حىن ٍ هَضهَع اسهت.   

خَاّذ تِ ًَػی وافش تش هسلواى هسلظ ضَد، ًْی اص تیغ وشدُ ٍ هؼلَم اسهت وهِ دس    گَیذ چَى هی تیٌین ضاسع ًوی یؼٌی هی

 ایٌجا تیغ خػَغیت ًذاسد.

گَیذ دس لسن دٍم وِ ًظش تِ خَد ػمذ ًیست تلىِ خػَغیات ٍ ضشایظ هٌتمل ػٌِ ٍ هٌتمل الیِ هَسد ًظش اسهت،   ایطاى هی

غ ایي احىام جلَگیشی اص ًمل ٍ اًتمال تِ وفهاس رههی تاضهذ تها     دس ٍالغ چِ تسا تطشیضَد  لزا ضاهل هغلك ًمل ٍ اًتمال هی

جلَی تسلظ وفاس سا تش أساضی هسلویي تگیشد. ایي دلیل هشحَم آلای خَئی تشای اثثات لَل سَم است وِ ػشؼ ضهذ دس  

وِ هها اص  وٌذ  ایٌجا دٍ تیاى هغشح ضذُ ٍلی سٍح ایي دٍ تیاى یه چیض است ٍ آى ایٌىِ هٌاسثت حىن ٍ هَضَع التضاء هی

اء خػَغیت وٌین ٍ حىهن سا دس هغلهك ًمهل ٍ اًتمهال ثاتهت      اتی ػثیذُ حزاء سفغ یذ وٌین؛ الغ خػَغیت ضشاء دس سٍایت

  1تذاًین.

 و سید مبنای تزدید امام)ره(

ًتَاًستٌذ دس تیي ایي سِ ٍجهِ، ّهیک وهذام سا تهش      تِ ایي جْت است وِدس ایٌجا تشدیذ وشدًذ؛  اهام )سُ( ٍ هشحَم سیذ وِ

اء خػَغیت وٌین ٍ ًِ تَاًین الغ وٌٌذ وِ تگَیٌذ ها هغلما ًوی اتىادیگشی تشجیح دٌّذ. یؼٌی ًِ تِ هثٌای لَل اٍل تَاًستٌذ 

اًذ دس هتي  یذُتِ هثٌای لَل دٍم ٍ سَم. ایي اضىال ٍ تشدیذی وِ دس ایٌجا ٍجَد داسد، ًاضی اص ایي است وِ اص یه عشف د

هَسد ضشاء تیاى ضهذُ  فمظ دس سٍایت  «أسضاً هي هسلن یایوا رهی اضتش»گَیذ  سٍایت خػَغیت ضشاء روش ضذُ، چَى هی

اء سهألِ هَاجهِ ضهذًذ وهِ ٍجْهی تهشای الغه       اص یه عشف تا ایي هپس است؛ آًجایی وِ اًتمال اص عشیك خشیذ ٍالغ ضَد. 

اء ٍ لهزا الغه  حىن خالف لاػذُ است ٍ تایذ اوتفاء تهِ ّوهیي ههَسد وهشد      هسألِ ایي است وِ ایي چَىخػَغیت ًیست؛ 

هلتضم ضًَذ تِ ٍجَب  ٍ تخَاٌّذ اگش تخَاٌّذ الغاء خػَغیت ًىٌٌذ وِ اًذ دیذُّن دیگش عشف اص تَاى وشد.  خػَغیت ًوی

خوس دس خػَظ صهیٌی وِ خشیذاسی ضذُ ٍ ػذم خوس دس خػَظ صهیٌی وِ اص عشق دیگش اًتمال پیذا وشدُ، ایهي ًیهض   

اًهذ وهِ    یه احتیاعی وشدُ الثتِ اًذ ٍ ًِ فتَا تِ ػذم ٍجَب. تشای آًْا سٍضي ًثَد. لزا اص ًظش فتَایی، ًِ فتَا تِ ٍجَب دادُ

اضىالی وِ دس ایي همام ٍجَد داسد، تیاى ٍ  والم اهام است ٍ ّن دس والم سیذ حتیاط سا وِ ّن دسػشؼ خَاّین وشد. اغل ا

 خَاّین وشد.

 حك دس هسألِ چیست؟ بحث جلسه آینده:

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  
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