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ئهم ا اهّلل  رب العالمين و صلي الحمدهّلل»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته

ثحث دسثبسُ ادلِ ٍ ضَاّذ قَل ثِ هلکیت هٌصت اهبهت ٍ جْت ٍالیت ًسجت ثِ خوس ثَد. ػشض ضذ ثش طجق ایني قنَل    

هجٌی ثش تؼلق خوس ثنِ ایتنبم ٍ هسنب یي ٍ اثني      چِ دس آیِ ٍ ثشخی سٍایبت خوس ثتوبهِ هلک اهبم ثوبَّ اهبم است ٍ آى

 ایٌکِ ایي ػٌبٍیي هبلک خوس دس ػشض اهبم ثبضٌذ.  السجیل اص سبدات ر ش ضذُ است  ثیبى هصبسف خوس است  ًِ

استٌبد ثِ آیِ ٍ سٍایبت ضذ. آیِ ػلی سغن ظَْس ثذٍی دس هلکیت ایي ػٌبٍیي ًسنجت ثنِ خونس  ثنِ     ػوذتبً ثشای ایي قَل 

قشائٌی اص ایي ظبّش هٌصشف ضذ ثِ ایٌکِ خوس هلک اهبم ٍ حقّ ٍحذاًی ثشای اهبم است. اخجبس ٍ سٍایبت ًیض ٍاسطِ ٍجَد 

جوؼِ ثِ اهبم است. قسن دٍم ًیض هبًٌذ بس طبیفِ است دالّ ثش تؼلق خوس ثأثش دٍ قسن ثَدًذ؛ قسن اٍل  ِ خَد هطتول ثش چْ

سطِ قشائٌی ایي ظبّش هٌصشف است ٍ هلکینت اهنبم ثونبَّ اهنبم سا     آیِ ّش چٌذ ظَْس ثذٍی دس قَل هطَْس داسد اهب ثِ ٍا

تَاًذ هَجت  ای  ِ دس هَسد سٍایبت گفتین  ثؼعبً دس ریل آیِ ًیض هی گبًِ قشائي ّفت ٌذ. الجتِ  ًسجت ثِ ّوِ خوس اثجبت هی

 ضَد.  ثذٍی خَدصشف ظَْس آیِ اص هؼٌبی 
 بزرسی اشکاالت قول سوم

دٍستبى هطشح  ٌٌذ. سا جلسِ قجل قشاس ثش ایي ضذ  ِ هجوَػِ اضکبالتی  ِ ًسجت ثِ ایي ادلِ ٍ ضَاّذ ٍ قشائي ٍجَد داسد  

ساُ ٍ اًذ  جب طی  شدُ ثؼط االػبظن دس ایي  ِدّین؛ ثؼذ یک ساّی  ضَد سا پبسخ هی هب ایي اضکبالت ٍ هطبلجی  ِ هطشح هی

ثگزاسین  آیب آى  إى ضبء اهلل هَسد ثشسسی قشاس خَاّین داد  ِ اگش ایي ساُ سا  ٌبس ّنسا دیگشی ثشای اثجبت ایي هطلت است. 

  ٌذ یب خیش؟  تَاًذ هذػب سا اثجبت ست ٍ هیساُ قبثل اتکب ا

سسذ   لزا قجل اص ایٌکِ ساُ ثؼط االػبظن سا هَسد ثشسسی قشاس دّین  قشاس ثَد اضکبالتی  ِ دس ایي هشحلِ ثِ ًظش دٍستبى هی

  ٌٌذ ٍ هب پبسخگَ ثبضین. هطشح 
 :اشکال اول

آهذُ ٍ ایي ثِ هؼٌبی ایي است  ِ خوس دس « جؼل اهلل خوس الغٌبئن»گفتِ ضذ  ِ دس سٍایت هٌقَل اص ػلی)ع( تؼجیش  اضکبل:

 ساُ خذا هصشف ضَد ًِ ایٌکِ حق اختصبصی خذاست.

 پبسخ:

ٍجَُ هؼبیص ثٌذگبى سا ثِ پٌج قسوت تقسین   ًؼوبًی ًقل  شدُسٍایتی  ِ سیذ هشتعی دس هحکن ٍ هتطبثِ اص تفسیش  دس اٍالً:

 شدُ است. یکی اص ٍجَُ هؼبیص  ٍجِ االهبسُ است ٍ خوس سا ثِ ػٌَاى ٍجِ االهبسُ هطشح  شدُ است. ایني خنَد  نب ی    

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1316 اسفٌذ 15تبسیخ:                                                                  ی قسوتِ ٍ هستحقیِالقَل  هَظَع  لی:

ل: تقسین خوس -یکنهسألِ  :جضئی هَظَع ل سَم                                                    -جْت ٍا  1431جوبدی الثبًی 17 هصبدف ثب:      ثشسسی اضکبالت َق

 71 جلسِ:                                                                               )سبل پٌجن خوس(ّطتنسبل 



   414 

 

جنب   آى حتی ثب قطغ ًظش اص ریل  ثگَیین هٌظَس ایي است  ِ خوس یک حقی ثشای اهبست ٍ اهبهت اسنت.  است ثش ایٌکِ هب

گَیذ اسجبة هؼیطت هشدم پٌج سجت است: اجبسُ  تجبست ٍ...  یکنی اص اسنجبة سا ٍجنِ     ػشض  شدین  ِ ٍقتی سٍایت هی

هٌبثغ هبلی ٍ خوس سا دس صهشُ ٍجِ االهبسُ قنشاس  داًذ؛ یؼٌی خَد اهبست ٍ حکَهت یک ساّی است ثشای تأهیي  االهبسُ هی

 دادُ است. 

دس ایي داسد  ِ ایي هلک ]تطشیؼی[ خذاست. ایٌکِ ضوب ایي سا حول ثش ساُ خذا ٍ سجیل  ظَْس «جؼل هلل خوس الغٌبئن»پس 

تَاًذ هبلک ثبضذ  پس هٌظَس ایي اسنت  نِ دس ساُ خنذا     خذا  ِ ًوی هوکي است ضوب ثگَییذخذا  ٌیذ  ثشای ایي است  ِ 

هب هلکینت   خوس ػشض  شدم  ِ دس اٍل  تبة یي دس حقیقت هلک خذاست؛ ّش چٌذّب هذػی ّستٌذ  ِ ا صشف ضَد. ایي

جؼنل هلل خونس   »تَاًین تصَیش  ٌین. ٍلی ثب قطغ ًظش اص آى جْت  ظْنَس   اهَالطبى ًوی خذا سا هثل هلکیت ػقال ًسجت ثِ

ّب تفَیط  شدُ است. حتی اگش ایي سا هجشد اص صذس  یؼٌی ایي هلک خذا یب  سبًی است  ِ خذاًٍذ ایي اهش سا ثِ آى «الغٌبئن

  ٌذ ثش تؼلق ایي حق ٍ هلک ثِ خذا ٍ سسَل ٍ ائوِ)ع(. تَاًذ داللت  ًگبُ  ٌین  ثِ ًظش هب هی

ِ دس صذس سٍایت آهذُ ٍ خوس سا اص ٍجَُ اهبست قنشاس  ای   گَیین ثِ قشیٌِ جولِ ایي ّن اضکبل  ٌیذ  هیثِ اگش ضوب  ثبًیبً:

صهیٌنِ ٍجنَد   است  ِ دس ایني   آًْبتشیي  تشیي سٍایبت ٍ قَی  بهالً هؼٌبیص هؼلَم است. اتفبقبً ایي اص سٍضي ایي تؼجیش دادُ 

 داسد. خوس  ٍجِ االهبسُ است. 

 سؤال: 

گَیذ خوس ٍجِ االهبسُ است  یؼٌی ثنشای هٌصنت اهنبست ٍ حکَهنت ٍ      ٍجِ االهبسُ خیلی هحکن است؛ هیتؼجیش استبد: 

ثِ هؼٌبی آى  «جؼل هلل خوس الغٌبئن»ٍالیت است. ایي خیلی سٍضي است! اگش جولِ اٍل ًجَد  هوکي ثَد  ِ ضوب ثفشهبییذ 

 ِ خوس سا ٍجِ ا هبلک است. ٍلی ثب تَجِ ثِ جولِ قجل است  ِ خوس غٌبئن ثبیذ دس ساُ خذا صشف ضَد ٍ ًِ ایٌکِ خذ

 هحکن است. آى سسذ داللت  االهبسُ قشاس دادُ است  ثِ ًظش هی

 سؤال: 

ایي ظَْس دس  « بى صیذاً سظی لٌفسِ...»سا ثگزاسیذ؛ « صیذ»سا ثشداسیذ ٍ هثالً ثِ جبی آى ]ثال تطجیِ[  «اهلل»استبد: اگش ضوب 

ثبیذ تَجیِ  ٌین  آى یک ثحث دیگش است. ٍلی ظْنَس  گَییذ  ِ ایي هجتال ثِ اضکبل است ٍ هب  چِ داسد؟ یک ٍقت ضوب هی

ظَْس اثتذایی ٍ  « بى اهلل قذ سظی هي االضیبء ثبلخوس»:  ِ آهذُیب دس ّوبى سٍایت سکًَی  «سظی لٌفسِ ثبلخوس»اٍلیِ 

ثنِ   . یؼٌی ایي هقذاس حقّ خذاست؛ حتی اگش هلکسٍضي ایي جولِ  دس ایي است  ِ خذاًٍذ ثِ ایي هقذاس سظبیت دادُ است

 ثگَیین. « حق»تَاًین  آى هؼٌب سا ًپزیشین  هی

ّبی هب ًسجت ثِ اضیبء دس هَسد خذا هؼٌب ًذاسد. چنَى   ّبی اػتجبسی اص قجیل هلکیت ضوب هوکي است اضکبل  ٌیذ  ِ هلکیت

گَیین ایني هلنک     ٌین  ایي یک اػتجبس است ٍ هی ٍ یک ضیء سا ثِ یک ضخص اظب ِ هیداًین  هب چیضی سا هلک هی ٍقتی

ضَد ایي هسألِ سا هطشح  شد؛ اسبسبً اظب ِ اػتجبسی هؼٌب ًذاسد. ضبیذ ثِ ّویي دلیل اسنت   دس هَسد خذاًٍذ ًویلکي اٍست. 

خذاست   ٌذ  ِ خوس حقّ حذاقل ثبثت هی «قذ سظی هي االضیبء ثبلخوساى اهلل »اًذ.  سا ثِ  بس ثشدُ« حق» ِ ثشخی تؼجیش 

یؼٌی ینک   «سظی هي االضیبء ثبلخوس»ٍ ظبّش آى ایي است  ِ توبم خوس حق خذاست. ًگفتِ ًصف الخوس ثلکِ گفتِ 
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سا ثنشدى اص آى  ّب سا خلق  شدُ ٍ اثضاس ٍ ٍسبیل استفبدُ ٍ ثْنشُ   پٌجن هبل هشدم  حقّ خذاست. خذایی  ِ ایي ػبلن ٍ اًسبى

 ضوب اهب یک پٌجن آى حقّ هي است.  هلکّوِ آى  استفبدُ  ٌیذخلق  شدُ ٍ گفتِ اص ایي صهیي ٍ هب  یْب 

 سؤال: 

ثؼذاً ثِ ػٌنَاى هؼنبسض ثینبى    سا ّب  اًذ؟ ضوب ثبیذ آى استبد: هٌظَس ضوب اص سٍایبت هتَاتش  ذام است؟ سٍایبتی  ِ تسْین  شدُ

ّب  لیذّبیی است  ِ  تصشف  ٌیذ. سٍش ثحث ٍ استذالل ّویي است؛ ایي ایٌْبدس هؼٌبی ثِ هَجت آًْب  ٌیذ؛ ًِ ایٌکِ االى 

ن ثنب قطنغ ًظنش اص سٍاینبت دیگنش ن           ٌین داضتِ ثبضیذ. ٍقتی  ِ یک طبیفِ اص سٍایبت سا ثشسسی هی ثِ آى تَجِ ضوب ثبیذ

 شدُ  ِ خوس ثتوبهِ ت گَیین ایي سٍایبت ثِ ًحَ سٍضي ٍ ٍاظح اثجب گَیین ظَْس ایي سٍایبت چیست. دس آخش  بس هی هی

یي دستِ  یک سشی سٍایبت است  ِ ظَْس دس تقسین ٍ تسْین داسد؛ آى ٍقت ثحنث  گَیین دس هقبثل ا حقّ اهبم است. ثؼذ هی

 آیذ.  هؼبسظِ پیص هی

 سؤال: 

حنق   » ٌنذ  نِ خونس     استبد: ایي دٍ سٍایتی  ِ ضوب گفتیذ ًِ تٌْب آى ظَْس سا ًذاسد ثلکِ ثِ ًحَ ٍاظح ٍ سٍضي ثبثت هی

ى ّن ثب یک هشتجِ طَلی. پس قجَل داسیذ  ِ ثخطی اص سٍایبت قطؼبً آ «ٍحذاًیٌ هلل تجبسک ٍ تؼبلی  ثن للشسَل ٍ ثن لإلهبم

  ٌذ ثش ایٌکِ خوس ثتوبهِ حق  لإلهبم است.  داللت هی
 اشکال دوم

ثب قَل هطَْس ًیض سبصگبسی داسد؛ ایي جولنِ   «هب  بى هلل  َْ للشسَل ٍ هب  بى للشسَل  َْ لٌب»اضکبل ایي است  ِ جولِ 

گبًنِ  هتؼلنق ثنِ    سسبًذ  ِ یکی اص سْبم ضنص   ٌذ ثش ایٌکِ خوس ثتوبهِ حقّ اهبم است. چَى ایي هطلت سا هی داللت ًوی

ثِ سسَل اسنت؛ ثنش طجنق ایني      گیشد. یکی دیگش اص سْبم هتؼلق گَیذ سْن خذا دس اختیبس سسَل قشاس هی هی یؼٌیخذاست. 

هٌب بتی ثب ایي ًذاسد  ِ هب سْن خذا ٍ سْن سسَل سا دس  ٌبس سْن  گیشد. پس  أىّ سْن سسَل دس اختیبس اهبم قشاس هی سٍایت

اهبم ثپزیشین. یؼٌی ثگَیین سِ سْن ٍجَد داسد؛ هٌتْی سْوی  ِ ثشای خذاست دس اختیبس سسَل قشاس گش تِ ٍ آى سْوی  نِ  

دس اختیبس اٍ قشاس گش تِ[ ثِ اهبم دادُ ضذُ است. لزا ایي ثب قنَل   ِ خذا  سْنسَل است ]چِ سْن خَدِ سسَل ٍ چِ ثشای س

 هطَْس ًیض سبصگبسی داسد. 
 پاسخ

اگش هب اصل حکَهت سا اص آىِ خذا داًستین ٍ گفتین حب ویت اٍالً ٍ ثبلزات هتؼلق ثِ خذاست؛ ثؼذ خذاًٍذ ایي سا ثِ سسنَل  

 ایي است  ِتفَیط  شدُ است؛ ضأى حکَهت  اهبست ٍ هٌصتِ ٍالیت. خَد تفَیط  شدُ ٍ سسَل ًیض ایي ضأى سا ثِ اهبم 

ّنب دس هسنألِ حب وینت     . آىدس اختیبس آًْب قشاس گیشد هتؼلق ثِ خذاستٍ خوس ًیض ثِ ػٌَاى چیضی  ِ هتؼلق ثِ حب ویت 

گینشد ثنِ ّونیي     یاستقالل ًذاسًذ؛ دس هسألِ حب ویت دس ػشض خذا هطشح ًیستٌذ. هٌجغ هبلی  ِ دس اختیبس حکَهت قشاس ه

تشتیت است. یؼٌی خوس اص تَاثغ ٍ اص ضئَى حب ویت است. خذا حب ویت داسد ٍ ایي حب ویت سا تفَیط ثِ سسَل  شدُ ٍ 

 اٍ ًیض تفَیط ثِ اهبم  شدُ است. 

اختیبس گیشد؛ ٍ آى حقی  ِ ثشای سسَل است  دس  ثٌبثشایي آى حقی  ِ اٍالً ٍ ثبلزات ثشای خذاست  دس اختیبس سسَل قشاس هی

 ِ اهبم دس ػشض حب ویت خذا ٍ سسَل  حب ویت داسد؟ قطؼبً تب صهبًی  ِ سسنَل خنذا    هؼتقذیذگیشد. آیب ضوب  اهبم قشاس هی
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آى چینضی  نِ ثنشای     «هنب  نبى هلل  »سسذ. اصل حب ویت اهبم دس طَل حب ویت سسَل اسنت.   ثبضذ اصالً ًَثت ثِ اهبم ًوی

 گیشد.  هیچِ  ِ دس اختیبس سسَل است  دس اختیبس اهبم قشاس  خذاست  یؼٌی آى حق ]یک پٌجن[ دس اختیبس سسَل است ٍ آى

ًصنفِ  دس ایي ثخص  ِ پس هب چِ ثشاسبس قَل سَم ٍ چِ ثشاسبس هطَْس  ِ قبئل ثِ تسْین خوس ثِ ضص سْن ّستٌذ  

گفتین اگنش هسنألِ تسنْین ٍ     هب ٍ هطَْس اختال ی ًیست؛ لزا صالً دس ایي ثخص ثیي. اًذاسین هطکلی خوس ثشای اهبم است

ّب سا دس  خوس سا ثپزیشین  چشا ثگَیین ضص سْن؟ یب ثبیذ ثگَیین چْبس قسوت یب سِ قسوت؛ چَى خذا ٍ سسَل ایي تقسین

وت است  هتؼلق ثنِ آى سنِ گنشٍُ    پس ًصف آى ثشای اهبم است ٍ ًصف دیگش  ِ خَد آى سِ قس اًذ. اختیبس اهبم قشاس دادُ

 است؛ پس ثبیذ چْبس سْن ثبضذ. 

 سؤال: 

گَیین  استبد: دس ثخص اٍل خیلی ثحث ًذاسین؛ چَى ًتیجِ ّش دٍ ًظش یکی است ٍ آى ایٌکِ ًصف سا ثبیذ ثِ اهبم داد. هب هی

ػوذُ ثحث ثش سش ایي ًصف دیگنش   گَیٌذ ایي ًصف ثبیذ ثِ اهبم دادُ ضَد. ثبیذ ایي ًصف ثِ اهبم دادُ ضَد ٍ هطَْس ًیض هی

پس ایي سٍایت ثحث اصٌبف دیگش سا هطشح ًکشدُ است. ایٌکِ ضوب خبسجبً است  ِ آیب ایي سِ صٌف هبلک ّستٌذ یب خیش؟ 

سَل ٍ هب  بى للشسَل  َْ هب  بى هلل  َْ للش»گَیذ  جب  الً هی داًیذ سِ صٌف دیگش ّن ّستٌذ  یک ثحث دیگش است. ایي هی

ًتیجِ ثینبى هشاتنت   لزا  قبثل استظْبس است.  ضَد ّب استفبدُ هی اص سٍایبتی  ِ طَلیت اص آى لإلهبمجوؼِ ایٌکِ خوس ثأ .«لٌب

خوس ثتوبهِ حق  أٍ هلکٌ لإلهبم ٍ اال ًفس طَلیت هقصَد ثبلزات ًیست.  ّب  آى است  ِ طَلیِ حب ویت ٍ تؼلق هبل ثِ ایي

گبًنِ هطنشح ًیسنتٌذ.     گشٍُ هطشح ًیست؛ ػٌبٍیي سِبثت  ٌین؛  شض  ٌیذ صٌف ٍ خَاّین تؼلق ایي حق سا ثِ اهبم ث هب هی

ّش چِ ؛ ایي ظَْس دس چِ داسد؟ «هب  بى هلل  َْ للشسَل ٍ هب  بى للشسَل  َْ لٌب»ثحث ایي است  ِ اهبم یک جولِ  شهَدُ: 

ضخص دیگشی ًجبیذ ٍسط آى چیضّبیی ثیبیذ  ِ هتؼلنق ثنِ   سسذ. پبی ّیچ   ِ ثشای خذاست  ثِ سسَل ٍ سپس ثِ اهبم هی

 خذا ٍ سسَل است ٍ دس اختیبس اهبم قشاس گش تِ است؛ خوس ًیض ّویي طَس است. 

 سؤال: 

جب حش ی اص ضنخص   ّب ثِ هیبى ًیبٍسدُ است. ایٌکِ ضخص دیگشی هبلک ًیست ٍ ایي استبد: یؼٌی ایي سٍایت حش ی اص آى

 . قبثل استفبدُ ضذُ استلجی  ِ دس جٌجِ س استفبدُ ًطَدجٌجِ ایجبثی ّن اگش  دیگشی ثِ هیبى ًیبهذُ است.

 سؤال: 

اًذ  اًسبى دسنت ٍ   استبد: ضوب هوکي است ثگَییذ دسست است  ِ ظَْس ایي سٍایت آى است؛ ّوِ آقبیبى ایي حشف سا صدُ

گشی ًیست  هب ثبضین ٍ ایي سٍاینت. ضنوب   چیض دی ّب ًظش ثذّذ.  کش  ٌیذ  ِ غیش اص ایي سٍایت لشصد  ِ خالف آى پبیص هی

 ٌین. االى ایي سٍایت ظَْس داسد  ِ خوس  جب  ِ سسیذین ایي سا ّن ثشسسی هی گَییذ ایي سٍایت هؼبسض داسد  ثلِ؛ ثِ آى هی

 ثبجوؼِ حق  لإلهبم است یب خیش؟ 

 سؤال: 

ایي ثبؽ  ْوٌذ؟  ثشای هبست  هشدم اص آى چِ هی استبد: اگش ضوب اص  ٌبس یک ثبغی ػجَس  ٌیذ ٍ ضوب ثِ هي ثگَییذ  ِ ایي ثبؽ

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»هلک ضوبست.                                                                                               


