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

 خالصه جلسه گذشته

تحث دس دلیل سَم اػتثاس تٌجیض دس ػمذ تَد ٍ ایٌىِ تؼلیك هَجة تغالى ػمذ است. هحصل دلیل سَم ایي ضذ وِ اگرش ػمرذ    

ضَد ٍ هستٌىش است؛ یا تِ تؼثیش دیگش، ادلِ  هٌجض ًثاضذ ٍ تِ صَست هؼلك اًطاء ضذُ تاضذ، ایي ػمذ ًضد ػشف ٍ ػمال تمثیح هی

ِ تؼثیش دیگش ادلِ ًفَر ػمذ هٌصشف تِ ػمَد هتؼاسف است ٍ ػمَد هتؼراسف، ػمرَد    ػمَد اص چٌیي ػمذ  هٌصشف است ٍ یا ت

گیشد، ًِ تِ صرَست   است وِ تِ صَست هٌجض ٍ لغؼی اًطاء ضَد؛ دس تیي هشدم ًَػاً ػمذ تِ صَست لغؼی ٍ حتوی صَست هی

ى ایي ػمذ هستٌىش اسرت، لرزا تاعرل    وٌٌذ. تٌاتشایي چَ اًطاء صٍجیت، هلىیت ٍ اهثال ایٌْا سا هؼلك تش چیض  ًوی ػمال تؼلیمی؛

 ضَد.  است ٍ ادلِ ًفَر ػمذ ضاهل آى ًوی
 سوم بررسی دلیل

ا  وِ ایطراى ترِ آى    گاًِ ّواًغَس وِ ػشض ضذ، ایي دلیل تِ ًظش هشحَم آلا  خَیی دس تؼضی صَس جشیاى داسد؛ صَس ّطت

اًرذ.   . تشخی اص صَس سا هطوَل ادلِ ٍ تِ خصَظ ایي دلیل داًستِداًٌذ یهاص هحل تحث ٍ ًضاع خاسج  سا اًذ، تشخی اضاسُ وشدُ

 ذ هذػا  ایطاى سا یا ًِ. تَاًذ اثثات وٌ ایي دلیل تایذ تشسسی ضَد وِ هی

 ایي ادػا دس حمیمت هتضوي دٍ هغلة است: یىی ادػا  صغشٍ  ٍ دیگش  ادػا  وثشٍ . 

وٌٌرذ.   تیٌین ػمَد ایٌْا تِ صَست هٌجض است ٍ ػمذ تؼلیمی ٍالغ ًوری  وٌین، هی صغش  ایي است وِ ها ٍلتی تِ ػشف هشاجؼِ هی

الرغ  تیٌین ّیچ ػمذ  سا تِ صَست تؼلیمی ٍ وٌین، هی وٌذ. یؼٌی ٍلتی تیي هشدم تشسسی هی ّیچ ٍلت ػشف ػمذ تؼلیمی ٍالغ ًوی

 وٌٌذ. وثش ، تمثیح ػمذ تؼلیمی است ٍ ًاضایست داًستي ػمذ تؼلیمی ٍ تِ تثغ آى، تاعل داًستي آى.  ًوی

وٌذ؟ یؼٌی یه  صغش  ٍالؼاً تایذ تثیٌین آیا ػشف تِ عَس ولی ّیچ ػمذ  سا تِ صَست تؼلیمی ٍالغ ًوی َسدهدس : تشسسی صغش 

گَیذ اگرش الرالى عرَس ضرذ، هري       دّذ؛ هثالً هی تیٌین ػشف ایي واس سا اًجام هی آیذ، یا ایٌىِ تؼضی هَالغ هی هَسد ّن پیص ًوی

گَیذ اگش الالى اهش اتفاق االتاد، هي هاضریٌن سا ترِ ترَ     ام سا تِ تَ الشٍختن ٍ ایي تشا  تَ؛ ًِ ایٌىِ اخثاس وٌذ. یه ٍلت هی خاًِ

دٌّرذ ٍ آى سا   ا  هری  االتذ وِ ٍػرذُ  ف صیاد اتفاق هیالشٍضن؛ ایي اخثاس است ٍ ایي دس تیي ػش ام سا تِ تَ هی الشٍضن یا خاًِ هی

ترِ   سا هثرل هلىیرت ٍ صٍجیرت ٍ اهثرال ایٌْرا      سخي دس اًطاء است. آیا ػشف اًطاء یه حمیمتیٍلی وٌٌذ.  هؼلك تش چیض  هی

لیمری  گاُ اًطاء سا ترِ صرَست تؼ   دّذ یا ًِ؟ پس ایي دٍ تا ّن خلظ ًطَد. ٍالؼاً احشاص ایٌىِ ػشف ّیچ صَست هؼلك اًجام هی

الشض اخثاس ًیست؛ اخثاس وِ الشاٍاى است، هثالً اگش ایي چٌیي ضرَد   دّذ، هطىل است. دسست است هسألِ تِ ٍضَح اًجام ًوی

گاُ تِ صَست  دّذ. اها ایٌغَس ًیست وِ اًطاء ّن ّیچ وٌن، یؼٌی ٍػذُ تحمك یىی اص ایي اهَس هؼاهلی سا هی هي الالى واس سا هی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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. الثتِ تیي هشدم تَاى گفت ا ًویس، ایي دّذ ویًًظش صغشٍ  ٍ ایٌىِ ػشف تِ عَس ولی ایي واس سا اًجام  تؼلیمی ٍالغ ًطَد. لزا اص

وٌین، هوىي است گْگاّی تشخی چٌیي اًجام دٌّذ  هتؼاسف ًیست ٍ ایي دسست است، یؼٌی اص ًظش صغشٍ  ّن ٍلتی تشسسی هی

 ٍلی هتؼاسف ًیست. 

 سؤال:

دّذ  گَیذ ػشف ػمذ تؼلیمی اًجام ًوی وٌین؛ یه صغش  ٍ یه وثش  داسد. هی داًذ، ها ایي سا تحلیل هی استاد: ایٌىِ هستٌىش هی

داًرذ. اص ًظرش صرغشٍ      ضَد ٍ ًاضایست است. پس ػشف ػمذ تؼلیمی سا ًاضایست هری  ٍ ػمذ تؼلیمی تاعل است ٍ یا تمثیح هی

تَاًین تپزیشین وِ چٌریي   یي هذػا ٍالؼاً لاتل احشاص ًیست وِ ػشف هغلما ػمذ تؼلیمی اًجام ًذّذ، ٍلی ایي سا هیػشض وشدین ا

 ػمذ  دس تیي هشدم ٍ ػاهِ ضیَع ًذاسد. 

داًذ. حاال تایذ تثیٌین اگش ػشف  ػمذ سا لثیح ٍ ًاضایست هی ؼلیكتوٌذ؛  وثش  ایي تَد وِ ػشف تؼلیك سا تمثیح هی: تشسسی وثش 

وٌذ وِ  گیشد یا ًِ. ادلِ ًفَر ػمذ هثل اٍالَا تالؼمَد التضا هی ػمذ  سا تمثیح وشد، جلَ  ضوَل اعاللات ٍ ػوَهات ػمَد سا هی

ا  تَد وِ هَسد تمثریح لرشاس گشالرت ٍ ػرشف آى سا ًاضایسرت ٍ       ش یه ػمذ  تِ گًَِػمَد هتؼاسف تیي هشدم صحیح تاضذ. اگ

اش تغالى تاضذ. ایري ّرن ضرایذ     ضَد یا ًِ وِ ًتیجِ گیشد ٍ هاًغ آى ادلِ هی هستٌىش داًست، آیا ایي جلَ  ادلِ ًفَر ػمذ سا هی

 تحث داضتِ تاضذ وِ ایٌْا تتَاًٌذ جلَ  ادلِ ًفَر ػمذ سا تگیشًذ. 

یي ها ّن دس صغش  ٍ ّن دس وثش  هوىي است هٌالطِ وٌین؛ صغش  سا هالحظِ الشهَدیذ، احشاص ایٌىِ چٌیي ػمذ  هغلما تٌاتشا

ِ  ضَد هطىل است. تلِ، ایي سا هی دس تیي هشدم ٍالغ ًوی تسرا ًترَاًین    تَاًین تپزیشین وِ چٌذاى ضیَع ًذاسد. اص ًظش وثش  ّن چر

ادلِ ًفَر ػمذ ضاهل ضواسد، ایي اص ًظش ضشع ّن تاعل است ٍ  ذ ٍ آى سا ًاضایست هیوٌ تگَیین ّش ػمذ  سا وِ ػشف تمثیح هی

 اثثات ایي ّن هطىل است.  ضَد؛ آًْا ًوی

ا  وِ تاػث پزیشش ایي دلیل ضذُ، ایي است وِ ػمرال دس   تَسظ تشخی هَسد پزیشش لشاس گشالتِ است ٍ آى ًىتِالثتِ ایي دلیل 

داًٌذ. ایٌْا ًَػاً اص اًجام  ویتی الصم داسًذ ٍ ّویطِ وأى ایي حتویت ٍ لغؼیت سا هوضٍج تا عثیؼت ػمذ هیػمذ یه لغؼیت ٍ حت

اػرشاض ٍ سٍیگشداًری داسًرذ.    ِ تحمك هؼلك ػلیِ هطرىَن تاضرذ،   دادى ػمذ  وِ دس آى تشدیذ تاضذ هخصَصاً دس هَاسد  و

وٌرذ ٍ دس   یشین، چَى ادلِ ًفَر ػمذ داللت تش ًفَر ٍ صحت ػمَد هتؼاسف تیي هرشدم هری  تٌاتشایي تؼیذ ًیست ها ایي دلیل سا تپز

تَاًین تگَیین تؼلیرك دس   . پس تِ اػتثاس ایٌىِ ادلِ ًفَر ػمذ ضاهل ػمَد هتؼاسف است، هیجَد داسدٍػمَد هتؼاسف ًَػاً تٌجیض 

ذ اص ػمَد  وِ هؼلك تاضذ، اًصشاف داسد. اها ّوریي  ػمذ لاتل لثَل ًیست، چَى یه اهش غیشهتؼاسف است. حذالل ادلِ ًفَر ػم

گزاسًرذ؛ دس ضرشایغی تؼلیرك ػمرذ سا      وٌاس ًوی آى سا دٌّذ ٍ هغلما ػشف ٍ ّویي ػمال دس ضشایظ خاصی تي تِ ػمذ تؼلیمی هی

 پزیشًذ. پس اگش ادلِ ًفَر ػمذ ًاظش تِ ػمَد هتؼاسف است ٍ ػشف ّن دس تشخی هرَاسد هوىري اسرت ایري سا تپرزیشد، لرزا       هی

 ضَد.  تَاًین تگَیین تِ عَس ولی ایي ادلِ ضاهل آى الشض ًوی ًوی

تَاًین هغلما ایي دلیل سا  سغن ایٌىِ دس هَسد ایي دلیل ٍ داللت آى تش هذػا اختالف ًظش ٍجَد داسد، اها ًوی تِ ّشحال ػلی

هغلك ها ًِ تِ ایي هؼٌا وِ تا ایي دلیل تتَاًین ًادیذُ تگیشین یا هغلما آى سا تأییذ وٌین. الی الجولِ ایي دلیل ّن لاتل استٌاد است؛ ا

  ثغل تذاًین.هتؼلیك سا 
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 سؤال:

ضَد، ایي غیش اص هسألِ تؼلیك  وٌذ؛ ایي سا تؼذاً تَضیح خَاّن داد وِ ضشٍعی وِ دس ضوي ػمذ روش هی استاد: ضشط الشق هی

ضَد. هوىي است دس تشخی  ایي وِ هَجة تغالى ًوی وٌٌذ، ّایی وِ روش هی است. دس ًىاح ّن ضشط داسین، ایي ّوِ ضشط

اًجام تذٌّذ. ایٌىِ تیي ػمَد تخَاّین تگَیین الشق است، تلِ، یه  هطشٍط سا ّنّا حتی هثالً ًىاح  ضشایظ ٍ دس تشخی هَلؼیت

اًذ، ایي سا تؼذاً  یی گفتِتفصیلی دس هسألِ ّست وِ ها لثالً گفتین. تفصیل تیي ػمَد هؼاٍضی ٍ ػمَد ارًی وِ هشحَم آلا  خَ

دّین؛ اها تا لغغ ًظش اص آى، ًِ، تؼلیك تاالخشُ یا پزیشالتِ ضذُ یا اًىاس ضذُ است. الثتِ هستثٌیات سا وٌاس تگزاسیذ،  تَضیح هی

ي حال تشیي دلیل اجواع است(، اها دس ػی گَیٌذ هْن داًٌذ ٍلَ تِ اجواع )چَى هی ّایی وِ تؼلیك سا هثغل هی چَى تاالخشُ ّواى

 اًذ.  استثٌائاتی سا ّن پزیشالتِ

 دلیل چهارم 

وٌین ػمذ تؼلیمی ٍ غیشهٌجض، ًاالز ٍ صحیح است یا ًِ، همتضا   گَیٌذ ها ٍلتی ضه هی هیدلیل چْاسم اصالة الفساد است. 

ذ است ٍ صحیح ًیست. ها االى ضه داسین وِ اگش هثالً صٍجیت تِ اصالة الفساد دس تاب هؼاهالت ایي است وِ ایي ػمذ الاس

ضَد یا ًِ. چَى ضه دس صحت ایي ػمذ داسین ٍ اصل  صَست تؼلیمی اًطاء ضَد، آیا ایي صحیح است ٍ آثاس صٍجیت تاس هی

وٌذ وِ ایي ػمذ  التضا هی ،دس تاب هؼاهالت ٍ ًىاح خصَصاً تِ خاعش ضذت احتیاعی وِ دس تاب الشٍج الصم است صَست گیشد

 صحیح ًثاضذ. پس ػمذ تؼلیمی تِ همتضا  اصل الساد دس تاب هؼاهالت ّن تاعل است. 
 بررسی دلیل چهارم 

حیث ال دلیل؛  دلیل تَاًذ هذػا سا ثاتت وٌذ. االصل ایي دلیل ّن دس صَستی وِ ها دلیلی تش صحت ًذاضتِ تاضین، اثش داسد ٍ هی

اگش ها دلیل داضتِ تاضین تش صحت ٍ هاًغ ٍ سادػی دس ٍلی . صحت ایي هؼاهلِ داضتِ تاضین ایي دس صَستی است وِ ها ضه دس

سسذ. ػوذُ ایي است وِ تثیٌین آیا هاًغ ٍ سادػی دس هماتل  دیگش ًَتت تِ جشیاى ایي اصل ًویهماتل ػوَهات ٍ اعاللات ًثاضذ، 

ا  تاضذ وِ جلَ  آى اعاللات ٍ ػوَهات  ضَد، تِ گًَِ ست یا ًِ؛ یا حذالل اگش ضه ّن ایجاد هیآى ػوَهات ٍ اعاللات ّ

 سسذ.  ا  وِ تِ خصَظ دس تاب ًىاح داسین، ًَتت تِ هسألِ اصالة الفساد ًوی تا ٍجَد آى ػوَهات ٍ اعالق ٍ ادلِسا تگیشد. 

 پنجم: دلیل عقلیدلیل 

هثل اجواع یا سٍایات وِ ایٌْا تِ یه هؼٌا ًملی است، چَى اجواع ّن  ها تا ایٌجا چٌذ دلیل روش وشدین؛ ایٌْا تؼضاً ًملی تَد،

ضَد دلیل ػملی ٍلی  هی (ظِ آى صغش  ٍ وثش  دس ًظش تگیشیناگش تا هالح)تِ یه هؼٌا گشدد تِ سٌت ٍ سٍایات. دلیل سَم  تشهی

شف؛ گفتِ ضذ ایي ًضد ػمال هستٌىش ٍ غیشهتؼاسف است. لزا ها دلیل ػوذُ ایي است وِ دس دلیل سَم اتىاء ضذُ تش ػمال ٍ ػ

 تَاًذ تِ ًَػی دلیل ػملی هحسَب ضَد.  وٌین، ّش چٌذ گفتین دلیل سَم ّن هی ػملی سا هستمالً تیاى هی

تَاًین اسائِ  تمشیش هی ٌذچاص ایي دلیل ػملی ها  .دلیل ػملی است تش تغالى تؼلیك ٍ ػذم تٌجیض دس ػمذ ّشحال دلیل پٌجنتِ 

ًْا سا آّا اص ّن هتوایض ضًَذ،  تَاًین تِ ّن تاصگشداًین؛ تشا  ایٌىِ ًَع استذالل ّین. هوىي است وسی تگَیذ ها ایٌْا سا هید

 . وٌین تفىیه هی

تشخی، ایي ضًَذ یا  هیضاهل ّوِ الشٍض تؼلیك آیا اًذ  ایي ادلِ اص ًظش وساًی وِ تِ آًْا استذالل وشدُ ایي سا ّن اضاالِ وٌن وِ

ػملی وِ  لیلدًىتِ هْوی است. هشحَم آلا  خَیی ایٌجا تؼضی اص الشٍض تؼلیك سا اص هحل ًضاع تِ ولی خاسج داًستِ ٍ ایي 
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سا هشتَط تِ تؼضی اص صَس تؼلیك داًست. تشخی ایي استذالل سا تِ عَس ولی هشتَط تِ ّوِ صَس تؼلیك  ایطاى روش وشدُ

وِ آیا ایي دس ّوِ صَس تؼلیك جشیاى داسد یا  گشدد ضَد هؼلَم هیتیاى ی سا هثغل هی داًٌذ. حاال ٍلتی داًٌذ؛ ّش گًَِ تؼلیم هی

 تمشیش سا هالحظِ الشهاییذ: ٌذچدس تشخی صَس. ایي 
 تقریر اول

ضَد وِ اًطاء تِ هؼٌا  ایجاد است، هٌتْی ایجاد تىَیٌی ًیست، ایجاد اػتثاس  است. اًطاء تِ  دس تمشیش اٍل ایٌغَس استذالل هی

، ایي دس حمیمت یؼٌی تؼلیك دس ایجاد ٍ چَى ایجاد تا ٍجَد هتحذ است ا ساُ دّذسهؼٌا  ایجاد است. اگش وسی دس اًطاء تؼلیك 

ٍ ًثَد ٍ ًفی ٍ اثثات است، ٍ تؼلیك دس ٍجَد هؼٌا ًذاسد، پس دس ایجاد ّن هؼٌا ًذاسد؛ تؼلیك دس  ٍ ٍجَد اهشش دایش تیي تَد

وٌین، ًتیجِ آى  اًطاء ساُ ًذاسد. ایي دلیل ػملی دس حمیمت هتطىل اص چٌذ همذهِ است. ایي چٌذ همذهِ سا وِ تِ ّن ضویوِ هی

 ضَد.  تغالى هی

 د است. ها لثالً ّن گفتین اًطاء یؼٌی ایجاد، هٌتْی ایجاد اػتثاس . : ایٌىِ اًطاء ػثاست اص ایجاهمذهِ اٍل

تؼلیك دس ایجاد تِ هؼٌا  تؼلیك دس ٍجَد است؛ چَى ایجاد ٍ ٍجَد یه چیض ّستٌذ ٍ حمیمت آًْا یه چیض است همذهِ دٍم: 

 ٍ اػتثاساً هختلف ّستٌذ. ایجاد ٍ ٍجَد حمیمتاً یه چیض ّستٌذ ٍ ها دٍ چیض ًذاسین. 

تؼلیك دس ٍجَد هحال است؛ ًوی ضَد تگَیین ٍجَد تؼلیمی، چَى ٍجَد اهشش دایش تیي ًفی ٍ اثثات است، یا  سَم:ِ همذه

 ٍجَد ّست یا ٍجَد ًیست. ًتیجِ ایٌىِ تؼلیك دس ایجاد ّن هحال است. 

است وِ ها ایجاد اػتثاس  سا ّن هثل ایجاد تىَیٌی تذاًین؛ یؼٌی ایي همذهِ ّن تایذ اضاالِ الثتِ ایٌْا هثتٌی تش ایي  چْاسم:مذهِ ه

ضَد وِ ّواًغَس وِ ایجاد تىَیٌی دس آى تؼلیك ساُ ًذاسد، دس ایجاد اػتثاس  ّن تؼلیك ساُ ًذاسد. یؼٌی ها احىام ٍ آثاس تىَیي 

اد تىَیٌی تا ٍجَد هتحذ است ٍ تؼلیك دس آى ساُ ًذاسد، دس ػالن اػتثاس گَیین ّواًغَس وِ ایج سا تش ػالن اػتثاس ّن تاس وٌین؛ هی

ّن ّویٌغَس است. تِ ػثاست دیگش ایٌْا ّن هثتٌی تش یه سوي هْن است ٍ آى ّوساًی ػالن اػتثاس ٍ ػالن تىَیي. ها ّواى 

وٌین. ایي یه تمشیش اص دلیل ػملی تَد؛ وٌین، دس ػالن اػتثاس ّن چٌیي  آثاس  سا وِ تشا  اهَس ٍ اضیاء دس ػالن تىَیي تاس هی

 ؟اػتثاس تٌجیض سا یا ًِ تَاًذ اثثات وٌذ تایذ تثیٌین آیا ایي تمشیش دسست است ٍ آیا هی

 

«ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»            
 


