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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 جلسه گذشتهخالصه 

حوضُ ثوبلی سسیذین. لجل اص ایٌىِ تمشیت  دس ثحث اص ادلِ استثٌبء اص حشهت ًظش ٍ لوس ثِ دلیل خبظ ٍ سٍایت ٍ غحیحِ اثی

ضَد دس هَسد  استذالل ثِ ایي سٍایت ٍ تَؾیح آى سا روش وٌن، تأویذاً ًسجت ثِ هكلجی وِ دس جلسِ گزضتِ گفتِ ضذ وِ چكَس هی

 ای وِ روش ضذ.  ٍ ّن ثِ هسألِ اؾكشاس، ؾشس ٍ آى ادلِهؼبلجِ ّن ثِ سٍایت استٌبد وٌین 

 نکته

ضَد  گَیذ ثِ الؾشس ٍ هسألِ اؾكشاس ًوی وٌذ ٍ هی فمف ثِ سٍایت استٌبد هی هثل هشحَم آلبی خَیی وسیدس خػَظ هؼبلجِ 

بت اؾكشاس ٍ ّن ثِ سٍایبتی هثل حدذیث سفدغ ٍ   وٌٌذ ٍ ّن ثِ سٍای ثِ سٍایت توسه هی ّستٌذ وِ ّن ّنوسبًی توسه وشد، 

دس ایي است وِ وأى آلبی خَیی هؼتمذ است آًچِ دس ایي سٍایت گفتِ ضذُ ثشخالف لَاػذ ػبهِ است؛ آًْب  فشق ایٌْباهثبل آى، 

ل ایٌْبست. ثبة اؾكشاس ٍ ؾشٍست ٍ اهثب، (ًِ ػبهِ ثِ هؼٌبی ػوَهبت ٍ اقاللبت)ایي هكبثك لَاػذُ ػبهِ،  ثگَیٌذ خَاٌّذ هی

... اؾكشاس ّدن ّودیي اسدت؛ دس    تَاًذ هكشح ضَد؛  ایي تفبٍتی است وِ اص ایي جْت ٍجَد داسد. ... ایي هسألِ دس ایٌجب ّن هی

 ثبة اؾكشاس ٍ ؾشٍست ّن ّویي است. 

 چند کلمه در روایتتوضیح 

سد داللت ٍ هؼٌبی سٍایت چٌذ هكلت سا ثبیدذ دس  ضَد، لىي دس هَ ػشؼ وشدین ایي سٍایت اص ًظش سٌذی غحیحِ هحسَة هی

 ایٌجب روش وٌین. 
 «أرفق» .1

چِ؟  ، أسفك یؼٌی«الشجل أسفك ثؼالجِ هي الٌسبء یىَى»دس سؤال ساٍی است؛ ایٌىِ سبئل هی گَیذ: « اسفك»یىی دسثبسُ ولوِ 

ظبّش ایي است وِ هٌظَس اص أسفك یؼٌی ایٌىِ وأى اگش ثخَاّذ قجیت صى ایي صى سا هؼبلجِ وٌذ، یه هطدىل ٍ حشجدی دس آى   

ٍجَد داسد ٍ اگش هشد اٍ سا هؼبلجِ وٌذ، ایي هطىل ٍ حشج ًیست. لزا هؼٌبی أسفك ایي ًیست وِ غشفبً هؼبلجِ هدشد اص هؼبلجدِ   

تَاًذ ػالج وٌذ ٍ ّدن   گَیین ّن صى هی ضَد هؼٌب وشد. یه ٍلت هی است؛ چَى دس ایٌجب ثِ دٍ ضىل هی تش تش ٍ سْل صى ساحت

 ٍلیتش است تب هؼبلجِ صى. اگش صى هؼبلجِ وٌذ، هثالً هوىي است یه هطىلی یب حشجی پیص آیذ؛  هشد؛ لىي هؼبلجِ هشد ساحت

وٌذ هستلضم یه حدشج ٍ   وٌذ هطىلی دس پی ًذاسد، هستلضم حشج ًیست، اهب وبسی وِ قجیت صى هی وبسی وِ ایي قجیت هشد هی

ت وِ قجیت هشد ًسجت ثِ قجیت صى اص ایي جْت وِ ػالجص هَجت ؾشس ٍ حدشج  هطمت ٍ هطىلی است. أسفك ثِ ایي هؼٌبس

 هٌظَس ًیست. تش ثَدى،  تش ثَدى ٍ سْل . پس غشف ساحتاسفك است ًیست، اهب ػالج صى هَجت حشج ٍ ؾشس است

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 سؤال:

داًذ؛ یؼٌی وأى هفشٍؽ ػٌِ گشفتِ اغدل   .. وبهالً هیحوضُ ثوبلی یه آدهی است وِ ثِ هحشهبت ٍ هحلالت آضٌبست. . اثیاستبد: 

 وٌذ آیب جبیض است یب ًدِ؟ أسفدك اسدت    سؤال هیثب تَجِ ثِ ایٌىِ ػالج هشد أسفك است. ػذم جَاص ػالج تَسف هشد سا. هٌتْی 

داسد. أسفك ثَدى ثِ ایي هؼٌبست، ًِ ایٌىدِ ّدش دٍ   وٌذ؛ آى ػولص دسدسش  دسدسش ػول هی خكش است. ایي ثی ؾشس ٍ ثی یؼٌی ثی

تش است. ...  آیذ؛ هٌتْی آى ووی ساحت دٌّذ ٍ ّیچ هطىلی ّن پیص ًوی وٌٌذ ٍ خیلی خَة ایي وبس سا اًجبم هی خَة ػول هی

شیٌِ آى اجضا، ایي هب اجضای ایي سٍایت سا ثبیذ ثب ّوذیگش ّوبٌّگ هؼٌب وٌین؛ ثجیٌین دس هَسد سبیش اجضا هسألِ چكَس است. ثِ ل

 ضَد.  ثیطتش هؼلَم هی
 اضطرت الیه:. »2

تَاًین روش وٌین. سؤال وِ هؼلَم است؛ اهب  هیچٌذ احتوبل ؾویش إلیِ دس است. « إؾكشت الیِ»ثبیذ هؼٌب وشد، وِ  ای ولوِدٍهیي 

، یؼٌی إرا اؾكشت الوشأٓ إلیِ. ثبیذ ثجیٌین ایي اؾكشاس ثِ چیست. دٍ احتوبل «ت الیِإرا اؾكش»فشهبیذ:  اهبم)ع( دس همبم پبسخ هی

 دس ایٌجب ٍجَد داسد؛ 

یه احتوبل ایي است وِ ؾویش إلیِ ثِ ػالج ثخَسد، یؼٌی إرا اؾكشت الوشأٓ الی الؼالج. احتوبل دٍم ایٌىِ ؾویش إلیِ ثِ ػالج 

تَاًین  ، ثِ ػالج آى صى أسفك است. ایٌجب هی«لشجل أسفك ثؼالجِ هي الٌسبءا»الشجل هتؼلك ضَد؛ چَى دس غذس سٍایت فشهَد 

 ثگَیین اؾكشاس ثِ ػالج پیذا وشدُ یب اؾكشاس ثِ ػالج سجل. 

ل ػالج ثدشای اٍ  چَى اغ. آى هفشٍؽ ػٌِ است؛ یؼٌی ػالجظبّش جولِ ایي است وِ اؾكشاس ثِ ػالج سجل است ٍ ًِ ثِ اغل 

سجَع ثدِ قجیدت    لزاتَاًذ ثِ قجیت هشد سجَع وٌذ، اص ایي ثبة وِ قجیت هشد اسفك است اص قجیت صى.  هی ؾشٍسی است، پس

سبصگبستش است. یؼٌی ّن اص ًظش هؼٌبیی ٍ  گفتِ ایي هخػَغبً ثب سؤال سبئل وِ أسفك ثؼالجِهشد ثشای اٍ اؾكشاسی ضذُ است. 

 ثِ ایي دلیل وِیِ سا ثِ اغل ػالج ثضًین. اص ًظش لفظی سسذ وِ ایي احتوبل اٍلی است اص ایٌىِ ؾویش إل ّن اص ًظش لفظی ثِ ًظش هی

ایدي   ػدالج الشجدل دس ػجدبست ّسدت، لدزا     وٌذ.  اغل ػالج دس هتي سٍایت روش ًطذُ وِ ثگَیین ایي هستمیوبً سجَع ثِ آى هی

یىدَى  »گَیدذ   ذُ ٍ ایٌىِ هدی تَاًذ ثِ آى سجَع وٌذ ٍ آى هشجغ ؾویشش ثبضذ. اص ًظش هؼٌبیی، ولوِ أسفك وِ دس سٍایت آه هی

یػیجْب الجالء فی »گَیذ  ، یؼٌی اغل هؼبلجِ ٍ لضٍهص سا وأى هفشٍؽ ػٌِ گشفتِ است. چَى هی«الشجل أسفك ثؼالجِ هي الٌسبء

اهب قجیت هشد أسفك است اص قجیت صى. پس اغل ػالج وأى اهش الصهی ضوشدُ ضذُ ٍلی قجیت ، «جسذّب إهب وسش ٍ إهب جشح

فشهبیذ وِ ثلِ، اگش اؾكشاس ثِ ػالج الشجل پیذا وشد ػیجی ًذاسد. یؼٌی گَیدب دٍ قجیدت    هشد ثْتش اص قجیت صى است. اهبم)ع( هی

صى، ٍلی ثیي ایٌْب دس ًَع هؼبلجِ تفبٍت ٍجَد داسد ٍ ایدي ّدن اؾدكشاس ثدِ ػدالج داسد؛      داسین، یه قجیت هشد ٍ یه قجیت 

 تَاًذ ًضد هشد ثشٍد.  فشهبیذ اگش ؾشٍست التؿب وٌذ هی اهبم)ع( هی
 «فلیعالجها. »3

؛ ایي ّن سٍضي است وِ ایي اهش داللت ثش لضٍم ًذاسد، ثلىِ تشخیػی است وِ اص اهدش دس  «فلیؼبلجْب»حؿشت دس ایٌجب فشهَدُ: 

 .اًذ اًجبم ثدذُ  ت، اهبم)ع( فشهَدُوشدُ وِ ایي هحزٍس داسد ٍ هوٌَع اس ضذُ است. چَى سبئل گوبى هی استفبدُش ظتَّن ح همبم

 وٌذ.  ضَد ثلىِ ایي داللت ثش جَاص هی سٍضي است وِ لضٍم اص آى استفبدُ ًویش ٍاسد ضذُ، ظچَى دس همبم تَّن ح لزا
 «إن شاءت. »4
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تَاًذ سجَع ًىٌذ. دس هَسد إى ضبءت دٍ  اگش صى خَاست هشاجؼِ وٌذ ثِ قجیت، هؼٌبیص ایي است وِ اگش ّن ًخَاست هی یؼٌی

 احتوبل ٍجَد داسد؛ 

قجیت ًجدَدُ اسدت.   اغالً لضٍهی ٍ ؾشٍستی ثشای سجَع ثِ قجك ایي احتوبل  ػالج وٌذ. اگش خَاستیه احتوبل ایي است وِ 

تَاًذ سجَع وٌذ ثِ قجیت  اگش دلص خَاست هی احتوبل دیگش ایي وِیؼٌی وأى هَسد سٍایت حشج است ٍ ًِ ؾشس هْله ًفس؛ 

قجدك  تَاًذ هثالً ایي حشج سا تحول وٌذ ٍ ًشٍد سشاؽ پضضه هشد ٍ سشاؽ پضضه صى ثشٍد.  هشد، دس جبیی وِ حشجی ثبضذ؛ هی

یدب هشاجؼدِ اٍ الصم ٍ    وٌذ ثِ حشج. آى ٍلت دیگش سجدَع ثدِ پضضده هدشد     ا هٌحػش هیهَسد سٍایت سإى ضبءت  احتوبل اٍل

  .ؾشٍسی ًیست

ای است ودِ   چَى گبّی ثیوبسی هشیؽ ثِ گًَِهؼبلجِ ؾشٍسی است؛ هشثَـ ثِ جبیی است وِ  هَسد سٍایتاحتوبل دٍم قجك 

ضَد؛ ایٌجدب   ضَد یب ایٌىِ ػؿَی اص اٍ لكغ هی یضَد؛ یب ثبػث ّالوت اٍ ه اگش هشاجؼِ ًىٌذ ؾشسی هتَجِ ًفس یب ػؿَ اٍ هی

سجَع اٍ ثِ قجیت لضٍهی ٍ الضاهی است. اهب گبّی هوىي است هشاجؼِ ثِ قجیت اسبسبً الضاهی ًجبضذ؛ چَى اگش هشاجؼدِ ًىٌدذ   

؛ ی ًیستآیذ. لزا هشاجؼِ ثِ قجیت الضاه ًْبیتص ایي است وِ یه هطمت ٍ حشجی وِ لبثل تحول ًیست ػبدتبً ثشای اٍ پیص هی

گَیٌذ اگش ؾشس ضذیذ ثبضذ، سجَع ثِ قجیت الضاهدی   اًذ؛ ثیي ؾشس ضذیذ ٍ حشج. هی یؼٌی وأى ثیي ایي دٍ غَست فشق گزاضتِ

است؛ اگش حشجی ثبضذ، غشفبً سخػت دس هشاجؼِ داسد اهب الضام ًیست. دس همبثل ایي هجٌب، ثؼؿی هؼتمذًذ فشلی ثیي ؾشس ضذیذ 

ضَد؛ ثِ ػجبست دیگدش ؾدشس ضدذیذ ٍ حدشج هَجدت       ِ قَس ولی ّن ؾشس ضذیذ ٍ ّن حشج ثبػث الضام هیوٌذ. ث ٍ حشج ًوی

آیذ ثِ اًجبم یه وبسی یب  گَیٌذ ّن دس ثبة ؾشس ٍ ّن دس ثبة حشج الضام ثشای اًسبى پیص هی ػضیوت است ٍ ًِ سخػت؛ هی

 ٌذ اضىبلی ًذاسد. تشن یه وبسی. ثؼؿی هؼتمذًذ ایي غشفبً یه تشخیع است؛ اگش ّن سجَع ًى

یؼٌدی  گَیذ اسبسبً هَسد ایي سٍایت هشثَـ ثِ جبیی است وِ لضٍم هشاجؼِ ٍجَد ًدذاسد؛   ثش ّویي اسبس، هشحَم حبج ضیخ هی

هَسد سٍایت حشج است. یؼٌی یه هطمتی است وِ ٍلَ تحول آى ػبدتبً سخت است، اهب حؿشت فشهَدُ اگدش دلدص خَاسدت    

 ول وٌذ ٍ ثِ قجیت هشد هشاجؼِ ًىٌذ. تَاًذ سجَع وٌذ ٍ اگش ّن ًخَاست، تح هی

تَاًذ هشاجؼِ وٌذ، اگش ّن ًخَاست  إى ضبءت ػالج الشجل؛ اگش ػالج سجل سا خَاست هی یؼٌیاهب حك آى است وِ إى ضبءت 

َیدذ حتدی دس   گ وٌذ. ایٌكَس ًیست وِ هَسد سٍایت هٌحػش ثِ حشج ثبضدذ؛ هدی   وٌذ ٍ ثِ ّویي اوتفب هی ثِ قجیت صى سجَع هی

 تَاًذ سجَع وٌذ یب سجَع ًىٌذ. غَست ؾشس ضذیذ ّن اختیبس ثب خَد اٍست، هی

 سؤال:

دس غَستی ودِ حشجدی اسدت ٍ    ایٌجب دس إى ضبءت دٍ احتوبل ٍجَد داسد. ایي دٍ احتوبل چیست؟ یىی ایٌىِ ثگَیین استبد: 

حول وٌذ. ... احتوبل ؛ اگش ّن ًخَاست سجَع ًىٌذ ٍ تتَاًذ سجَع وٌذ ثِ قجیت هطمت غیش لبثل تحولی داسد، اگش خَاست هی

وٌدذ. اگدش    . ایٌْب فدشق هدی  شجلخَاّذ ثگَیذ إى ضبءت ػالج ال هی خَاّذ ثگَیذ إى ضبءت الؼالج؛ ایي دس ٍالغ ًویدٍم ایٌىِ 

هٌظدَس   اٍل احتوبل اگشتَاًذ ثِ ّوبى صى سجَع وٌذ. فشق ایٌْب ایي است وِ  تَاًذ سجَع وٌذ ٍ اال هی ػالج هشد سا خَاست هی

تَاًذ تحول وٌذ؛ یؼٌی سجَع ثِ قجیدت   چَى حشج است ٍ هی؛ گفت إى ضبءت الؼالج وِ ایي هٌحػش ثِ حشج ضَد ثبیذ هی ثَد

خَاّذ ثگَیذ اگدش   خ هیهشحَم حبج ضیآیذ ٍ هطىلی ًذاسد.  هشد ًىٌذ ٍ پیص صى ثشٍد، اص ثبة ایٌىِ حشجی ثشای اٍ پیص هی
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ِ حشج پیص آهذ ٍ حشجی ثَد، ایٌجب دیگش ػضیوت ثبثت ًیست وِ ثگَیین اال ٍ الثذ ثبیذ سشاؽ قجیدت هدشد ثدشٍد،     اگدش   ثلىد

وٌذ ٍ اگش ًخَاست سجَع ًىٌذ، ایي خَدش ضبّذ تَاًذ سجَع  گَیذ اگش خَاست هی خَد ایٌىِ هی وٌذ.خَاست ثِ هشد سجَع 

حك ثب هشحَم حدبج  اگش إى ضبءت الؼالج دس سٍایت آهذُ ثَد،  حشف هب ایي است وِثش ایي است وِ هَسد سٍایت حشج است. 

تَاًذ سجَع  تَاًذ سجَع ثِ هشد وٌذ، اگش ًخَاست هی اگش خَاست هی شجل است؛ یؼٌیهٌظَس إى ضبءت ػالج الضیخ ثَد. ٍلی 

 .تَاًذ سجَع وٌذ بضذ هیحتی اگش ؾشس ّن ثًىٌذ. ... 

ضَد وِ دس غَستی وِ صًی ثیوبس ثبضذ ٍ قجیدت هدشد ثْتدش ٍ اسفدك اص قجیدت صى       ثب تَجِ ثِ ایي هكلت، هؼٌبی سٍایت ایي هی

فشهبیذ إرا اؾكش الدی ػدالج    ای وِ اگش ثِ قجیت هشد سجَع ًىٌذ، ثشای اٍ ؾشس یب حشج پیص ثیبیذ، حؿشت هی گًَِ ّست، ثِ

گَیین یؼٌی چِ حشجی ثبضذ ٍ چِ ؾشسی ثبضدذ،   شؼ حشج. اؾكشاس وِ هیسبصد ٍ ّن ثب ف ّن ثب فشؼ ؾشس هیایي ، جلالوش

تَاًذ ثِ هشد سجَع وٌذ. إرا اؾكشت الیِ، اؾكشاس ثِ قجیت هشد پیذا وٌذ. اؾكشاس ثِ قجیت هشد یب ثِ ایي دلیل است  ودِ   صى هی

إى »تَاًذ اٍ سا هؼبلجِ وٌذ،  آى قجیت هشد هی، «فلیؼبلجْب»اگش ثِ صى سجَع وٌذ حشجی است یب ؾشسی است. حؿشت فشهَدُ 

، اگش ایي صى دلص ثخَاّذ؛ اگش خَدش خَاست وِ ایي هشد اٍ سا هؼبلجِ وٌذ. آى ٍلت اگدش خدَدش خَاسدت، یؼٌدی     «ضبءت

الضاهی ثشای هؼبلجِ ًذاسد. ثلِ، ایي اگش خَاست ظبّشش اػن است، ثب تَجِ ثِ ایٌىِ لجلص اؾكشاس ّن ضبهل غَست حشج ثَد 

گیشد ٍ ّن غَست حشج سا؟ یؼٌی آیب اغدالً   گَیذ اى ضبءت، آیب ّن غَست ؾشس سا هی ّن ضبهل غَست ؾشس. ایٌجب وِ هی ٍ

 تَاًذ ایي وبس سا ثىٌذ؟  تَاًذ اٍ اختیبس وٌذ وِ تحول ؾشس وٌذ ٍ سشاؽ قجیت هشد ًشٍد؟ آیب هی هی
 استداللتقریب 

تَاًذ ًظدش وٌدذ.    دّذ، هؼٌبیص آى است وِ اٍ ّن هی یاستذالل ثِ ایي سٍایت سٍضي است؛ ٍلتی اهبم)ع( اجبصُ سجَع ثِ اٍ سا ه

ّب دس هَسد سٍایدبت ثدبة اؾدكشاس، لبػدذُ      گَیذ إى اؾكشت فلیؼبلجْب، دیگش ایي سٍایت هطىل ٍ هحزٍسی وِ ثؼؿی اٍالً هی

الیدِ  ضَد. آًجب اضىبل ایي ثَد وِ اؾكشاس ٍ ؾدشس ٍ سفدغ هدب اؾدكشٍا      وشدًذ دیگش هكشح ًوی الؾشس، حذیث سفغ، هكشح هی

وٌذ؛ یؼٌی هؼشؾیت خَدش سا ثشای ًظدش ٍ لودس    ًْبیتص ایي است وِ ایي جَاص سا ثشای صى ًسجت ثِ هشاجؼِ ثِ هشد ثبثت هی

وٌذ. گشچِ هب ثِ آى اضىبالت جَاة دادین؛ ثِ ًظش هب اگش سٍی فْن  وٌذ، اهب ثشای قجیت جَاص ًظش ٍ لوس سا ثبثت ًوی ثبثت هی

حذیث سفغ تىیِ وٌین، هتفبّن ػشفی اص ایٌْب ایي است وِ قجیت ّن ثشایص ًظش ٍ لبػذُ الؾشس، ػشفی اص سٍایبت ثبة اؾكشاس، 

تَاًذ هكشح وٌذ؛ اهبم)ع( غشیحبً  لوس جبیض است. غشف ًظش اص ایي ثحث، دیگش دس هَسد ایي سٍایت آى اضىبالت سا وسی ًوی

 ًذ. ا ٍ ثِ ٍؾَح جَاص ًظش ٍ لوس تَسف هشد سا ثشای صى ثبثت وشدُ

 سؤال:

اهب دس جَاة اهبم)ع( «. أ یػلح الٌظش الیْب»گَیذ یػیجْب الجالء دس جبیی وِ الیػلح الٌظش الیِ. سؤال ّن ایي است وِ  هیاستبد: 

ًفشهَدُ یجَص الٌظش الیْب، ثلىِ فشهَدُ یؼبلجْب. ایي ػالج اػن اص ایي است وِ هحتبج ٍ هتَلف ثش ًظش ثبضذ یب ًجبضذ ٍ هتَلف ثش 

. جدشح ّدن ودِ    استلوس  هتَلف ثش غبً وِ هسألِ وسش ٍ جشح هكشح ضذُ ... وسش وِ ثِ سٍضٌیلوس ثبضذ یب ًجبضذ؛ هخػَ

ثبالخشُ چَى ًَػبً هستلضم تت ٍ ثبال سفتي دسجِ حشاست است، ثِ قَس قجیؼی ًجؽ سا ثبیذ اًذاصُ ثگیشًذ؛ ایٌْب چیضّبیی است 

 استفبدُ است.  ایي ثِ ٍؾَح لبثل« فلیؼبلجْب»وِ ثبالخشُ ٍجَد داسد. اص تؼجیش 

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»           


