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ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

ٍ یؼتجش فیِ »ًکتِ ثبقیوبًذُ کِ ثبیذ ثشسسی کٌین؛ ػجبست اهبم )سُ( ایي ثَد کِ  چٌذاص ػجبستی کِ اهبم )سُ( دس تحشیش فشهَدًذ 

دسثبسُ اػتجبس ًصبة آى « ثؼذ إخشاج هؤًٍة االخشاج ٍ التصفیة ثلَؿِ ػششیي دیٌبسا أٍ هأتى دسّن ػیٌب أٍ قیوة ػلى االحَط

طبثق ًظش هشَْس است سا ثیبى کشدین؛ ثِ ًظش هب حق ّن ًصبة ثیست دیٌبس ثِ تفصیل ثحث کشدین ٍ ادلِ ایي فتَای اهبم کِ ه

 شَین ٍ ًظش هشَْس قذهب ٍ اثَ الصالح حلجی قبثل قجَل ًیست. اًذ هلتضم هی ثب هشَْس است ٍ هب ًیض ثِ آًچِ هشَْس گفتِ

شَد یب ایي  یثحث دس ایي ثَد کِ آیب ایي ًصبة ثؼذ اص هؤًٍِ هشاػبت ه ،اهب ثؼذ اص ایٌکِ هؼلَم شذ ًصبة ثیست دیٌبس است

الوبتي ثش خالف صبحت هذاسک  نًصبة قجل اص هؤًٍِ هؼتجش است، ًتیجِ ایي شذ کِ الحق َّ هب رّت الیِ الوشَْس ٍ هٌْ

شَد سپس اگش ثبقیوبًذُ  ّبی استخشاج ٍ تصفیِ کسش هی ّب ٍ هؤًٍِ هؼتجش است یؼٌی ّضیٌِ ًصبة ثؼذ اص کسش ّضیٌِیؼٌی 

ثبیذ هَسد ثشسسی قشاس  ػجبستای ثَد کِ دس ایي  ایي دٍ هسئلِ شَد. س آى ٍاجت هیحذاقل ثیست دیٌبس ثَد آًگبُ خو

 گشفت. هی

 تحزیز در عبارت« علی االحوط»قید بزرسی 

دس ایٌجب سِ احتوبل قبثل  ؛استهشثَط کذام ثخش اص ػجبست  ثِ «ػلی االحَط» قیذ بثقبً ّن اشبسُ شذ ثبیذ ثجیٌینچٌبًچِ س

 تصَیش است:
 احتمال اول

گًَِ ػجبست ایٌ ؼلق شَد. آًگبُ هؼٌبیهت...« ٍ یؼتجش فیِ »ایي قیذ ثِ اصل حکن هشثَط ثبشذ یؼٌی ثِ ایٌکِ  احتوبل اٍل

طجق ایي احتوبل کأىّ ؛ «ػلی االحَط ثلَؿِ ػششیي دیٌبساًٍ یؼتجش فیِ »احَط آى است کِ ًصبة ثیست دیٌبس ثبشذ؛  :شَد هی

اًذ کِ الجتِ ثبیذ جْت آى هؼلَم  کشدُاحتیبط ٍاجت اًذ ثلکِ دس هَسد ًصبة ثیست دیٌبس  اهبم فتَا ثِ ًصبة ثیست دیٌبس ًذادُ

 شَد.
 احتمال دوم

دٍیست دسّن سا ثشگشدد؛ یؼٌی هالک دس ًصبة ثیست دیٌبس است اهب « هأتی دسّن»ثِ « ػلی االحَط»احتوبل دٍم ایٌکِ 

 ػلی االحتیبط فشهَدُ چشا کِ دس سٍایت ّن اشبسُ ثِ دٍیست دسّن ًشذُ ثَد.
 ومساحتمال 

احَط آى یؼٌی دس ٍاقغ هالک دس ًصبة ػیي است ٍلی « أٍ قیوةً ػلی االحَط»احتوبل سَم ایي است کِ ثِ قیوت ثشگشدد 

  .هالک قشاس گیشد ذاًَت هیقیوت ّن  است کِ

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 سه گانهبزرسی احتماالت 

 بزرسی احتمال اول

ثب هشکل هَاجِ است ٍ آى  اػتجبس ػششیي دیٌبساً ثشگشداًین؛ ایي احتوبل احتوبل اٍل ایٌکِ هب ػلی االحَط سا ثِ اصل حکن ٍ

 کٌذ. ای فشهَدًذ کِ ثب ایي احتوبل تٌبفی پیذا هی ایٌکِ دس اداهِ ػجبست اهبم )سُ( جولِ

دس ایي صَست اهبم فتَا ًذادُ اهب  .کِ احتیبط ٍاجت دس ثبة ًصبة ثیست دیٌبس استشَد  ًتیجِ احتوبل اٍل ایي هی توضیح:

احتیبط هستحت آى است کِ اگش « ٍ االحَط االٍلى إخشاجِ هي الوؼذى الجبلؾ دیٌبسا»دس اداهِ ػجبست اهبم )سُ( فشهَدُ: 

یک دیٌبس ّن ثبشذ خوس آى ثٌب ثش یؼٌی ٍلَ کوتش اص « ثل هطلقب»شَد  هؼذى ثِ یک دیٌبس ّن ثشسذ خوس آى ٍاجت هی

شَد. ایٌجب دسست است اهبم ثیست دیٌبس سا پزیشفتِ اهب ثِ ًحَ یبط هستحت ٍاجت است ٍ الصم ًیست ًصبة لحبظ احت

 ّب دادُ شَد. شَد خوس آى ثؼذ اص کسش ّضیٌِ تحصبل هیسفشهبیذ ًصبة دس ًظش گشفتِ ًشَد ٍ ّش چِ ا احتیبط هستحجی هی

؛ ال یٌجـی تشک االحتیبط االٍلی چَى احتیبط هستحت جَاص تشک داسد ٍ ثب ایي «ثل الیٌجـی تشکِ»ِ فشهَدُ دس اداهاهب اهبم 

شَد کِ  خَاٌّذ ثفشهبیٌذ ثلکِ تشک ًشَد ثْتش است. ایي جولِ ظَْس دس احتیبط ٍجَثی داسد ٍ ًتیجِ آى ایي هی ػجبست هی

 ادُ شَد.احتیبط ٍاجت آى است کِ هطلقب ثذٍى هالحظِ ًصبة خوس د

ثشگشداًین  ...«فیِ  یؼتجش»ن ػلی االحَط سا ثِ اصل حکن ٍ ؟ اگش ثخَاّیاستحبل ایي دٍ ػجبست چگًَِ ثب ّن سبصگبس 

ٍلی یؼٌی احتیبط ٍاجت آى است کِ ًصبة هؼتجش است ٍ آى ّن ثیست دیٌبس است.  خَاّذ ثَدهالک دس ًصبة ثیست دیٌبس 

بط ٍاجت آى است کِ ًصبة هؼتجش ًیست؛ ایٌْب چطَس ثب ّن قبثل جوغ است؟ یب ایي جولِ دٍم ظَْس دس ایي داسد کِ احتی

احتیبط ٍجَثی ًیست ثلکِ احتیبط « ال یٌجـی تشکِ»ثبیذ آى جولِ دٍم سا تَجیِ کٌین هثالً ایٌکِ ثگَیین اصالً هٌظَس اص 

سٍد  ص ثیي هیسی اصگببتٌبفی ٍ ًبسهستحت هؤکذ کٌین ایي سا حول ثش احتیبط « ال یٌجـی تشکِ»اگش  کِ هستحجی هؤکذ است

 لزا احتوبل اٍل ایي هشکل سا داسد.ٍلی ایي خالف ظبّش است. 
 بزرسی احتمال دوم

ثیست یب احتیبط ٍجَثی ؛ یؼٌی اهبم هالک سا دس ثبة ًصبة، ثِ ًحَ احتوبل دٍم ایي ثَد کِ سجَع ثِ دٍیست دسّن ثکٌذ

احتیبط ٍجَثی ػلت ایٌکِ  سیذ کِ فتَا ثِ ًصبة ثیست دیٌبس دادُ است.یب دٍیست دسّن قشاس دادُ ثش خالف هشحَم دیٌبس 

دس سٍایت ثِ صشاحت ػششیي دیٌبساً رکش شذُ اهب چَى  ؛ًیبهذُ است« هأتی دسّن»ایي است کِ دس هتي سٍایت کشدُ  ّن

دل ثیست اگش دٍیست دسّن ثبشذ چَى هؼب لکي .است ػششیي دیٌبساً اص ثبة هثبل است ٍ فقط خصَص ایي هَسد رکش شذُ

ایي ثبشذ کِ دس هتي سٍایت  «هأتی دسّن»شَد. ػلت احتیبط ٍجَثی اهبم دس ثبة  هیایي حکن دس آى ثبثت  ،دیٌبس است

 ًیبهذُ ٍ اهبم ثِ ًَػی ػششیي دیٌبساً سا هثبل فشض کشدُ است.

کش کشدُ است. سا پس اص چٌذ کلوِ ٍ ثب فبصلِ ر« ػلی االحَط»کلوِ احتوبل دٍم ّن داسای هشکل است ٍ آى ایٌکِ  لکي

ثلَؿِ ػششیي دیٌبساً أٍ هأتی دسّن ػلی االحَط »فشهَد:  ثکٌذ، ایي گًَِ ثبیذ هی «هأتی دسّن»خَاست سجَع ثِ  اگش هی

 لزا ایي احتوبل ّن ثب ایي هبًغ هَاجِ است.« ػیٌبً أٍ قیوةً

است إى شبء « ػیٌبً أٍ قیوةً»ٌبی قیذ احتوبل سَم ایٌکِ ایي سا ثِ آى قیوت ثضًین؛ ایي احتوبل چَى تبثغ هؼ: بحث جلسه آینده

 اهلل دس جلسِ ثؼذ ثیبى خَاّین کشد.
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 ؟کِ هٌظَس چیست ثجیٌینٍ  ثِ چِ هؼٌبست ثِ ثیست دیٌبس ثشسذ «أٍ قیوةً ػیٌبً»فشهبیذ  هی قیذ کِ ایيثبیذ ثشسسی کٌین یؼٌی 

سا ثِ ایي هؼٌب ثگیشین کِ ثیست دیٌبس یب دٍیست دسّن اص ػیي  «ػیٌبً»هشکلی کِ ایٌجب ٍجَد داسد ایي است کِ اگش ثخَاّین 

ثبشذ  هسکَک ٍ ضشة شذُ هی ًقشُاست ٍ دسّن ًیض  هسکَک یچشا کِ دیٌبس طال هؼذى طال ٍ ًقشُ ثبشذ، ایي هوکي ًیست

ثؼذ اص تصفیِ ٍ استخشاج ٌَّص حتی شَد ٍ  هسکَک استخشاج ًوی ،کِ ثبشذدس حبلی کِ اص هؼذى ثش فشض طال ٍ ًقشُ ّن 

ػیي هب یستخشج تَاى گفت اگش  هیچگًَِ صیشا داسد؛ ٍجَد ّن هشکل ثبشذ. دس هؼبدى ؿیش اص طال ٍ ًقشُ  ًیبصهٌذ ضشة هی

 .هثالً آًچِ استخشاج شذُ ًفت یب سٍی است !ثِ ثیست دیٌبس سسیذ خوس ٍاجت است

اٍالً ایي خالف ظبّش ػجبست است ٍ ثبًیبً دس خصَص طال ٍ ًقشُ ّن اگش  ؛خصَص طال ٍ ًقشُ استاگش ثگَیین ایي دس اهب 

اص ًظش ٍصى ثب آى ثشاثش شَد؟ یؼٌی  هٌظَس ایي است کِ داسد؟ آیب ییچِ هؼٌب ،ٍصَل ٍ ثلَؽ ثِ ػششیي دیٌبساً ،ثخَاّذ ثبشذ

است کِ ثبیذ هَسد سسیذگی قشاس  ایي هطلجی ؛ثشَد ّن ٍصى ٍ ثشاثش ثیست دیٌبس طال یب دٍیست دسّن ًقشٍُصى طال ٍ ًقشُ 

 است. سا ثشای آى ثیبى کشدُ ()ػششیي دیٌبساً کٌذ ٍ یک حذی اػتجبس ًصبة سا هطشح هی گیشد. سٍایت،

 سسذ. ثِ ًظش هیثؼیذ ایي احتوبل  ثبشذ، هی فقط دس هَسد طال« ػششیي دیٌبساً ػیٌبً»ثگَیین  اگشاهب 

ٍ پس اص آى ثبیذ احتوبل سَم ّن ثشسسی شَد ٍ دس ثبة ًصبة چِ هؼٌبیی داسد « ػیٌبً أٍ قیوةً» کِ ایياست  پس سؤال ایي

 سپس ثجیٌین کذاهیک اص ایي احتوبالت اصح است.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


