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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

کٌدذ  ظدبّش    ثشخی اص اخجبس داللت ثش تمسین خوس ٍ تسْین آى ثِ ضص لسوت ٍ ضص سْن هیثِ حست ظبّش ػشؼ ضذ 

سسَل ٍ اهبم ٍ ّن چٌیي فمشا ٍ ایتبم ٍ  ایي اخجبس آى است کِ خوس داسای هبلکبى هتؼذد دس ػشؼ یکذیگشًذ؛ یؼٌی خذا ٍ

ضًَذ  لزا ًػف خوس ثبیذ ثیي ایي سِ گشٍُ تمسین ضَد ٍ ًػف دیگش ّن ثِ اهدبم   اثي السجیل، هبلکبى خوس هحسَة هی

 دادُ ضَد  

کِ داللدت   (حبلیِاػن اص لفظیِ ٍ لجیِ ٍ ّن لشائي هتػلِ )اهب لشائٌی دس ایي هیبى ٍخَد داسد اػن اص لشائي هتػلِ ٍ هٌفػلِ، 

ایي سٍایبت سا اص ظبّشضبى ثشگشداًین ثِ  ینتَاً کٌذ ثش ایٌکِ خوس هلک خْت ٍاحذُ است  یؼٌی ثِ اػتجبس ایي لشائي هی هی

داًدذ   آى سا دس خْتی کدِ هػدلحت هدی   اٍ لشاس گیشد ٍ اهبم ًیض خوس ثتوبهِ هلک ٍ حك اهبم است ٍ ثبیذ دس اختیبس  ایٌکِ

 کٌذ   هیغشف 

 ضذ ٌِ دس خلسِ لجل رکش چْبس لشی

 لشیٌِ پٌدن

، ظَْس دس آیذ اهَال ػوَهی ٍلتی سخي اص تمسین ٍ تسْین ثِ هیبى هی دس هَسدلشیٌِ پٌدن، سیشُ ػمالئیِ است  دس ثیي ػمال 

ػمیذُ ٍ ًژاد ٍ هدزّت، هسدتوشا    ّش ػمال فبسؽ اص ّوِ هػشف داسد ٍ ًِ تمسین اص خْت هلکیت  ایي دس ثیي اص حیث تمسینِ 

کٌٌذ ٍ هؼیّي  ثِ چٌذ ثخص تمسین هیآى کٌٌذ؛ یؼٌی هثال   سا تسْین هیاهَال ػوَهی  هشسَم است کِخشیبى داسد  دس ثیي ػمال 

 ثشای هٌظَس دیگش ٍ ّکزا   یثخط چِثشای چِ هٌظَسی غشف ضَد ٍ  یثخط چِکٌٌذ کِ  هی

کٌذ؛ یؼٌی  ٍ دسآهذّبی ػوَهی، یک اهش هتؼبسف است ٍ ایي تمسین ٍ تسْین داللت ثش هلکیت ًویتسْین ٍ تمسین اهَال پس 

ّب هبلک ّستٌذ  اگش یک ثخطی اص دسآهذّب ٍ اهَال ػوَهی سا ثشای یک گشٍُ خبغی لشاس دادًذ، هؼٌبیص ایي ًیست کِ آى

ػمالئیِ است کِ اهَال ػوَهی هلدک    هستوشُیشُ ایي یک سلزا ّب هَسد هػشف ایي هبل ّستٌذ   ثلکِ ثِ ایي هؼٌبست کِ آى

ضدَد کدِ ایدي هدبل      ضَد ٍ هؼیّي هی ضًَذ ٍ اگش دس لَاًیي هَاسدی رکش هی ثشای اضخبظ حمَلی ]هثل دٍلت[ هحسَة هی

 چگًَِ تمسین ضَد، دس ٍالغ ثیبى کیفیت هػشف آى هبل است ٍ ًِ تمسین اص خْت هلکیت  

ٍ هؤیذی ثبضذ ثش ایٌکِ خوس ًیض هثل سبیش اهدَال ػودَهی، دس ایدي هػدبسف      لشیٌِک تَاًذ ی خَد  ایي سیشُ ػمالئیِ، هی

 ّب هبلک خوس هحسَة ضًَذ   ضَد ٍ ًِ ایٌکِ ایي غشف هی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 قرینه ششم

ضَد؛ دس سٍایبتی هبًٌذ غحیحِ سثؼی، هشسلِ حودبد ٍ هشفَػدِ    دس سٍایبتی کِ اص ائوِ)ع( ٍاسد ضذُ، تؼجیش سْبم هطبّذُ هی

ثِ غشاحت هسألِ تسْین هغشح ضذُ است  ٍلی هْن آى است کِ ثجیٌین ایي تؼبثیش اص ًبحیِ ائوِ)ع( دس چدِ  ثي هحوذ،  احوذ

 کوک کٌذ   فضب ٍ دس چِ ظشفی غبدس ضذُ است  ایي فضب ٍ ظشف سا اگش تجییي کٌین، ثِ فْن ثْتش هؼٌبی تمسین ٍ تسْین

کدِ دس آى صهدبى   ّدن  بم خَس ٍ حکّبم غبغت هسلّظ ثَدًذ  فتَایی کشدًذ، ػػشی ثَد کِ حکّ ػػشی کِ ائوِ)ع( صًذگی هی

سٍاج داضت، ثؼضب  فتَای اثی حٌیفِ ثَد کِ لبئل ثِ سمَط حكّ الٌجی ٍ حكّ ری المشثی ثؼذ اص ٍفبت پیبهجش ثدَد  ثدِ ًظدش اٍ    

ِ ایٌکِ خوس ثبیذ ثدیي فمدشا ٍ   ایتبم، فمشا ٍ اثي السجیل  سبیش فمْبی ػبهِ ًیض لبئل ثَدًذ ث :ضذ خوس ثِ سِ سْن تمسین هی

فتبٍی کِ دس ضئَى هختلدف خدبسی ٍ    ایيًتیدِ اثي السجیل ٍ ایتبم تمسین ضَد ٍ سبدات ٍ رٍی المشثی خػَغیتی ًذاسًذ  

 بسی ثَد ٍ ًیض سفتبس حکبم خَس ٍ غبغت، ایي ثَد کِ اّل ثیت ٍ سبدات اص ایي هٌجغ هبلی ثِ عَس کلی هحشٍم ضًَذ  س

ائوِ)ع( دس ایي فضب ثب استٌبد ثِ لشآى تأکیذ ثش تسْین ٍ تمسین داضتٌذ تب ثِ لذس اهکبى اص حمَق هسدلّن خَدضدبى دفدبع    لزا 

تؼجیش ثِ سْبم ٍ لسوت دس همدبم   کشدًذ  یؼٌی کأىّ ػبهِ اخز هی هزاقکٌٌذ ٍ آى حمَق سا استیفبء کٌٌذ  لزا ثِ ظبّش آیِ ثٌبثش 

کشدًذ  ثٌبثشایي تسْین  اص حكّ هسلّن خَد هحشٍم هیسا ّب  کشدًذ ٍ آى اّل ثیت سا اخز هی الضام ٍ خذل ثب کسبًی ثَد کِ حكّ

یک حمی دس ایدي  هب  عجك ّویي چْبسچَة گفتٌذ یؼٌی آًْب هیاست  اص اخز دیگشاى ٍاسد ضذُ  ٍ تمسین دس همبم سدع ٍ هٌغ

وی کِ دس کدالم ائودِ ٍ دس ثشخدی سٍایدبت ٍاسد ضدذُ،      اهَال داسین ٍ ایي ثبیذ ثِ هب دادُ ضَد  پس لضٍهب  اص تمسین ٍ تسْی

دس همبم خذل ٍ الضام کسبًی ثَدُ کدِ  چَى  کِ ایي سْبم ٍ لسوت، داللت ثش هبلکیت ایي ػٌبٍیي داسد؛ کشداستفبدُ  تَاى ًوی

ًذ ثِ ػٌدَاى یدک   تَا خب لبثل تَخِ است ٍ هی ضذًذ  لزا ایي ًکتِ ًیض دس ایي ّب هی ثِ ًَػی هبًغ ایػبل حكّ اّل ثیت ثِ آى

 ثِ هب کوک کٌذ کِ اص ظبّش ایي سٍایبت دست ثشداسین   لشیٌِ غبسفِ
 رینه هفتمق

غدذس ایدي    ت  ّوبى عَس کِ لدجال  اضدبسُ ضدذ   لشیٌِ ّفتن، ثِ خػَظ دس هَسد هشسلِ حوبد ٍ هشفَػِ احوذ ثي هحوذ اس

غذس سٍایت  هخبلفسٍایبت ظَْس دس تمسین خوس ثِ سْبم هتسبٍیِ داسد  هٌتْی ریل ایي سٍایبت یک تؼجیشی ٍاسد ضذُ کِ 

ًیبص ضًَذ  یؼٌی هثال   کٌذ تب حذّی کِ دس آى سبل ثی گبًِ تمسین هی فشهبیذ اهبم خوس سا ثیي اغٌبف سِ ٍ آى ایي کِ هی است

ّبیی کِ هستحك خوس ّستٌذ  گیشد، غذ هیلیَى ثبضذ ٍ گشٍُ سبل دس اختیبس ٍالی لشاس هی اگش آى همذاس خوسی کِ دس یک

داسد کِ آى همذاس هبصاد، هتؼلك  دس سٍایت ضَد، ّب ثب پٌدبُ هیلیَى ثشعشف هی ضَد، هدوَػب  ًیبص آى ّب دادُ هی ٍ خوس ثِ آى

ّب ثذّدذ  یؼٌدی دس فدشؼ     َد سا خَدش خجشاى کٌذ ٍ ثِ آىثبیذ ٍالی آى همذاس کوجثِ ٍالی است  اگش ّن کوتش اص ایي ثبضذ، 

همذاس ًمیػِ سا ثبیذ حبکن ٍ ٍالی خجشاى کٌذ ٍ ثدِ ایدي اضدخبظ     ّنصیبدُ ثبیذ دس اختیبس ٍالی لشاس گیشد؛ دس فشؼ ًمیػِ 

صیبد آهذ، ایي ثشای ضی ّب چی فشهبیذ اگش اص آى ؛ اهبم)ع( هی«فبى فضل ػٌْن ضیء فَْ للَالی»تؼجیش سٍایت ایي است: ثذّذ  

 ٍالی است 

اگش لشاس ثَد ایي اغٌبف ٍ ػٌبٍیي هزکَس دس آیِ ٍ سٍایت هبلک خوس ثبضٌذ، هؼٌب ًذاضت کِ اضبفِ آى سا دس ثش ایي اسبس 

دس ایدي   «اسدتنٌبء »تؼجیش  ثِ ػالٍُتَاًذ دس خبی دیگش هػشف ضَد   ًوی هلک کسی ثبضذهبلی کِ  اختیبس حبکن لشاس دٌّذ 
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ًیبص ضًَذ؛ اگش هبلدک   د تب حذّی کِ دس هخبسج سبل خَد ثیّب دادُ ضَ گَیذ ثِ آى ضبّذ ثش ایي هذػبست  هیًیض  کالم اهبم

 فی السٌة هؼٌب ًذاسد   استنٌبءّستٌذ، دیگش 

ایي چٌیي گفتِ ضذُ کِ خوس ثبیذ ثِ ایي هػبسف ثشسذ ٍلدی   دّذ کِ ایي ػٌبٍیي هػبسف خوس ّستٌذ  کأىّ ایي ًطبى هی

ّبست  ایٌکِ ثبیذ دس دسخِ اٍل هثال  ثِ فمشا ٍ ایتبم ٍ هسبکیي ٍ اثي السجیل اص سبدات دادُ ضَد، دس ٍالغ یک  اٍلَیت ثب ایي

ایٌْب هػبسف یٌکِ اٍلَیت هػشف است ٍ اٍلَیت هػشف غیش اص هبلکیت است  ایي خَد یک لشیٌِ ثسیبس هحکوی است ثش ا

یک اٍلَیتی ّن ثشای هػشف ثیبى کشدُ است  ٍلی ایي اٍلَیت هٌتْی لْشا  اهبم ثبیذ ایي کبس سا اًدبم دّذ لزا  خوس ّستٌذ 

تَاًذ اٍلَیت سا تنییش دّذ  دس ضشایظ عجیؼدی   ثب تطخیع اهبم لبثل تنییش است؛ اگش یک هػلحت اّنّ دس کبس ثبضذ، اهبم هی

 حیِ ٍالی ٍ اهبم احسبس ًطَد، هػشف خوس ثب ایي اٍلَیت تؼییي ضذُ است  کِ اٍلَیتی اص ًب

 لشیٌِ هحکوی است   ػلی أی حبل ایي

، «فبى فضل ضیء فَْ للدَالی »فشهبیذ:  کِ هی خب هوکي است کسی اضکبل کٌذ کِ تؼجیش اهبم)ع( دس ریل سٍایت ایي للت:اى 

کٌذ ثش ثیدبى هػدشف ٍ    ش کشدین ایي ثَد کِ ایي خولِ داللت هییک احتوبل دیگش ّن دس آى هتػَس است  احتوبلی کِ هب رک

ل دیگش گَیذ اگش صائذ ثش همذاس ًیبص ایي سِ گشٍُ ثَد، دس اختیبس اهبم لشاس گیشد  اهب یک احتوب ضبّذ آى ّن ایي است کِ هی

کِ اگش اهبم)ع( فشهَدُ چٌبى چِ اص خودس چیدضی    ٍ آى ایيلبثل اتکب ًیست  دیگش ایي لشیٌیت  ّست کِ ثش اسبس آىّن 

صیبد آهذ ٍ هبصاد ثش همذاس ًیبص فمشا ٍ هسبکیي ٍ ایتبم ٍ اثي السجیل ثَد، دس اختیبس اهبم لشاس ثگیشد، ثشای ایي است کدِ اهدبم   

هدبصاد سا دس  ایي سا حفظ کٌذ تب دس آیٌذُ اگش ًیبص ثَد، دس خػَظ ّویي سِ گشٍُ اص سبدات هػشف کٌذ  پس ػلت ایٌکدِ  

ٌدذ تدب دس آیٌدذُ دس    اختیبس اهبم لشاس دادُ، ایي است کِ اهبم حبفظ ٍ ًگْجبى ایي همذاس هبصاد هدبل ثبضدذ ٍ آى سا رخیدشُ ک   

 سبدات هػشف کٌذ  خػَظ خَد 

ض کٌیذ  چَى ًظیش ایي تؼجیش دس هشسلِ حوبد دس هَسد صکبت ًید  چِ ثسب ایي احتوبل اظْش اص احتوبلی است کِ ضوب ثیبى هیٍ 

اًذ کِ اگش صکبت هبصاد ثش ًیبص فمشا ثَد آى سا حفظ کٌٌذ تب دس آیٌذُ ثشای خَد  فمشا غشف کٌٌدذ    خب گفتِ ٍاسد ضذُ است؛ آى

ٍ سبل دیگش کن ثبضذ  االى کِ صیبد است، آى هبصاد سا حفظ کٌٌذ تب دس آیٌذُ ثبضذ چَى هوکي است دس یک سبل صکبت صیبد 

 هحل آى ًمیػِ سا خجشاى کٌٌذ  ایي احتوبلی است کِ چِ ثسب اص احتوبل اٍل اظْش ثبضذ   اگش همذاس صکبت کن ثَد، اص ایي

پبسخ ایي اضکبل آى است کِ فشضب  تؼیّي یب اظْشیت ایي احتوبل سا دس ثبة صکبت ثپزیشین، اهدب دس ثدبة خودس ایدي      للت:

هجسدَط  لِ حوبد، ایي است کِ یک اهدبم  چَى هفشٍؼ دس هشستَاًین ایي سا دس هَسد خوس لجَل کٌین   چٌیي ًیست ٍ ًوی

گیشد  یؼٌی اهبم هتػذی تمسین ٍخدَُ ضدشػیِ ٍ غدشف آى دس     ٍخَد داسد کِ خویغ اهَال ضشػی دس اختیبس اٍ لشاس هی الیذ

 هػبسفی است کِ همشس ضذُ است  

خوس کِ دس ّفت چیض ٍاخت است ]ثٌبثش لَل هب دس پٌح چیض[، ًػدف آى ثدشای فمدشای ثٌدی     آًگبُ چگًَِ هوکي است کِ 

لدشاس دادُ  غیدش ّبضدوی   صکبت ثشای فمشای  ذاس خوس ثیطتش اص همذاس صکبت است ٍلیهم دس حبلی کِّبضن لشاس دادُ ضَد 

کِ ػذد ثٌی ّبضن ثسیبس اص کوتش اص تؼذاد فمشای ّبضوی کوتش اص فمشای غیش ّبضوی است  ایي عجیؼی است  ضَد دس حبلی کِ

صکبتی کِ لبػذتب  همذاس آى کوتش اص همذاس خوس است، دس اختیبس فمشای غیش ثٌدی  تَاى گفت  چگًَِ هیغیش ثٌی ّبضن است  
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اس آى ثیص اص همذاس صکبت است، ًػف آى اختػبظ پیدذا  ضَد ٍ همذ ّبضن لشاس گیشد ٍلی خوس کِ ثِ ّفت چیض هتؼلك هی

تَاًین دس هَسد خوس ثگَیین دسدتَس ثدِ    فمشای ثٌی ّبضن  اگش هب ایي دٍ سا ثب ّن همبیسِ کٌین، ثبص ّن هی کٌذ ثِ خػَظ

اش ایي است  ایي الصهِ میش سیذ پیذا ضذ، ثِ اٍ دادُ ضَد؟ّبی آیٌذُ اگش ف حفظ همذاس صائذ خوس، ثشای ایي است کِ دس سبل

 ذ آى سا هػشف کٌٌذ  کِ سبل ثِ سبل ایي اهَال اًجبضتِ ضَد اهب ًتَاًٌ

 کٌذ، احتوبل لبثل لجَلی ًیست   حفظسسذ ایي احتوبل کِ حبکن ٍ ٍالی هبصاد خوس سا ثشای آتیِ  لزا ثِ ًظش هی

 سؤال: 

اگش هلک  ػٌَاى ٍ خْت ثبضذ، یب اًذ؟   استبد: هگش دس آیِ یب سٍایبتی کِ دس تسْین ٍ تمسین سا هغشح کشدُ، همیذ ثِ سٌِ کشدُ

 بسخی داسد یب ًذاسد؟االى هػذاق خ

 سؤال:

ایي ثشای ایي ػٌَاى است، چشا خبسج ضَد؟ اگش هثال  کسی هبلی سا ٍلف ػبم کشد هثال  ثشای ػبلوبى ٍ عالة ایي ضْش؛ استبد: 

تَاى ایي هبل سا غشف کبس دیگش کشد؟ ایي ثبیذ ثوبًذ ٍ غدشف آى کدبس ضدَد؛     االى اگش خبسخب  هػذالی ثشای علجِ ًجَد هی

 ًذ ایي سا دس خبی دیگش غشف کٌٌذ ّب ّستٌذ ٍ حك ًذاس آىهبلک 

 سؤال:

اًذ ثبیذ ثِ ارى اهبم ثبضذ ٍلدی   ّوِ گفتِثبیذ ایي حك یب هلک یب سْن اص عشیك اهبم دادُ ضَد؛ سؤال ضوب ایي است کِ استبد: 

تَاًدذ   دس غیش ایي هدَاسد هدی   ارى دس چِ چیضی، هحل اختالف است کِ اضبسُ خَاّین کشد  ایي لضٍهب  ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ

اص خْت هلکیت ٍ تمسین  غشف ضَد  تسْین یؼٌی ایٌکِ ایي اص عشیك اهبم اًدبم ضَد  ػشؼ هي ایي است کِ اگش ایي تسْین

ًػف خوس کِ سْن اهبم است ّب ثذّذ؟  تَاًذ ثِ غیش ایي سا دس غیش ایي هَسد هػشف کٌذ؟ آیب هی آىتَاًذ  ثبضذ، آیب اهبم هی

 گبًِ غشف کٌذ؟ ػٌبٍیي سِ تَاًذ دس غیش ایي هی اهبمیست؛ اهب آى ًػف دٍم سا کِ ثحثی ً

 سؤال: 

گیشد  ثبیذ ثِ اهبم ثذٌّذ تب اهبم تمسین کٌذ  سؤال  گَییذ کِ ًْبیتب  ایي است کِ تمسین اص کبًبل اهبم غَست هی استبد: ضوب هی

تَاًذ تػدشف دس   تَاًذ ثِ دیگشاى ثذّذ؟ اهبم ًوی تَاًذ دس غیش ایي سِ هَسد هػشف کٌذ؟ آیب هی هي ایي است کِ آیب اهبم هی

  اهب ایٌکِ دس ضشایظ خبظ اػوبل ٍالیت کٌذ، اص ثحث هب «هبل غیشُ ثنیش ارًِ ى یتػشف فیالیدَص ألحذ أ»هبل غیش کٌذ؛ 

کٌذ؛ دس حبلی کِ ایي عَس خبسج است  ًَاة اهبم یب ٍکیل اهبم یب فمیِ خبهغ الطشایظ دس ػػش غیجت، حك ًذاسد ایي کبس سا 

داًذ دس  ضتِ ثبضذ کِ ّشعَس کِ هػلحت هیًیست  ایٌکِ اص کبًبل اهبم دادُ ضَد یک هسألِ است ٍ ایٌکِ اهبم ایي حك سا دا

 تػشف کٌذ، یک هغلت دیگش است آى 

هتفبٍتی ثِ دًجبل داسد   ػولیخَاّن کِ ایي لشائي سا یکجبس هشٍس کٌٌذ؛ ایي ثحث هْوی است ٍ ًتبیح  هي اص ّوِ دٍستبى هی

یب ًذاسًذ  ّش اضکبلی ثدِ ًظدش ضدوب دس ایدي     آیب ٍالؼب  ایي لشائي لبثلیت غشف ظَْس ایي آیِ ٍ سٍایبت اص سا داسًذ ثبیذ دیذ 

 سسذ هغشح ثفشهبییذ تب ثؼذا  خوغ ثٌذی کٌین  لشائي هی

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


