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 «معن ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 گذشته  خالصه جلسه

تحشیش هحل ًضاع هی ثبضذ. دس همذهِ اٍل ثبثت ضذ  ث همذهِ ٍاجت هشثَط ثِّوبًغَس وِ ثیبى ضذ، همذهِ دٍم اص همذهبت ثح

 دیگشی الومذهِ ٍ وِ یىی هشثَط ثِ ریهمذهِ ٍاجت یه هسئلِ اصَلی است ٍ فی الَالغ دسػلن اصَل اص هالصهِ ثیي دٍ چیض 

ثحث هیطَد. ثِ تفصیل اًظبس سا هتؼشض ضذین ٍ هؼلَم گشدیذ وِ ثحث همذهِ ٍاجت یه ثحث استغشادی ثبضذ هیهشثَط ثِ همذهِ 

ضَد اهب ت ًویاصَل هتشتػلن دس ػلن اصَل ًیست، ّش چٌذ ثش ثؼضی اص هغبلجی وِ همذهتب هغشح هی ضَد ثوشُ ػولیِ دس خَد 

آثبس هْوی ثش آى ثبس هی ضَد. دس همذهِ دٍم سخي اص تحشیش هحل ًضاع هی ثبضذ ٍ ثؼذ اص سٍضي ضذى لغؼب دس فمِ ٍ فشٍع فمْی 

ثلىِ اص یه هالصهِ ثیي ری الومذهِ ٍ همذهِ ثحث هی وٌین؛  سخي اص ٍجَة ضشػی همذهِ ًیست،ایي هغلت وِ دس همذهِ ٍاجت، 

عشفیي  ضَػبتی هی ثبضذ؟ صیشا هحمك خشاسبًی ثِ عَس ٍاضحلصذ ثشسسی ایي هغلت سا داسین وِ ایي هالصهِ دلیمب ثیي چِ هَ

 ًىشدُ اًذ.  هالصهِ سا ثیبى

یب ثؼث یب اسادُ است. اهبم خویٌی)سُ( پٌج احتوبل دس ایي همبم ثیبى وشدُ اًذ.  ةثیي دٍ ٍجَ حبل سَال ایي است وِ آیب هالصهِ

 یٌی)سُ( ثِ ایي چْبس احتوبل ایشاد وشدًذ سا هتؼشض ضذین.چْبس احتوبل سا دس جلسِ لجل ثیبى وشدین ٍ اضىبالتی وِ اهبم خو

 ید نقدنتا نا یراه الهربعث به ذی الهقدنه و اراده فعلیه نتعلق به  بعث به نالزنه بیو اراده فعلیه نتعلق بهنجم: اختهال پ

گیشد ٍ ثش اسبس فس هَال ضىل هیًای است وِ دس افك اسادُ یه عشف هالصهِ اسادُ فؼلیِ هتؼلك ثِ ثؼث ثِ ری الومذهِ است ٍ آى

ای ضىل هی ، هثال دس هَالی ػشفی دس ًفس هَال اسادُهىلف سا تحشیه هی وٌذ ثشای اتیبى ثِ ری الومذهِ ثؼث هی وٌذ ٍ ،آى اسادُ

ثِ سوت گیشد وِ ػجذش ثبالی پطت ثبم ثشٍد) ّوبًغَس وِ لجال ثیبى ضذ اسادُ ثِ فؼل غیش ًوی تَاًذ هتؼلك ضَد ٍلی ثِ ثؼث غیش 

ای است وِ هتؼلك ثِ ثؼث ثِ سَی ری الومذهِ هی ضَد وِ ّوبى هغلَة  هیتَاًذ تؼلك ثگیشد (. پس یه عشف هالصهِ، اسادُ

 عشفی است وِ دس احتوبل سَم ثیبى ضذ. 

 الی ػشفیی وٌذ همذهِ است؛ دس هَوِ هشیذ گوبى هاست چیضی ثِ ثؼث ػجبست است اص اسادُ فؼلی هتؼلك ثِ  عشف دٍم هالصهِ ًیض

 اهىبى ٍلَع ایي صَست صیبد است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ثب تَجِ ثِ هغلجی وِ ثیبى ضذ فشق احتوبل پٌجن ٍ احتوبل سَم هطخص گشدیذ؛ صیشا دساحتوبل پٌجن هی گَیین: یه عشف هالصهِ 

هتؼلك ثِ همذهِ  اسادُ فؼلی هتؼلك ثِ ثؼث ثِ هب یشاُ الوشیذ همذهتب است؛ اهب دس احتوبل سَم هیگَیین یه عشف هالصهِ اسادُ فؼلیِ

 ٍالؼی است.

فشق احتوبل پٌجن ثب احتوبل سَم دس عشف دٍم هالصهِ است. عشف دٍم هالصهِ وِ دساحتوبل سَم ثیبى ضذ اسادُ فؼلی هتؼلك  پس

همذهِ  ثِ ثؼث ثِ همذهِ ثَد اهب دس احتوبل پٌجن اسادُ فؼلی، هتؼلك ثِ ثؼث ثِ هب یشاُ الوشیذ همذهتب است یؼٌی آًچِ وِ ثِ ًظش هشیذ

 است ٍلَ ایٌىِ ثحست ٍالغ ّن همذهِ ًجبضذ. 

 توضیح ذلک 

آهش ٍ سپس سشاؽ اسادُ  ُ فبػل ٍجَد داسد تصَیش وٌینًسجت ثِ آًچِ وِ دس هَسد فبػل ٍ دس هَسد اسادهغلت سا اثتذا ًبچبسین 

 .ثذّذتَس دس سا اًجبم دّذ ثذٍى ایٌىِ ثِ ضخصیخَاّذ وبسی وِ خَدش هجبضشتب هی یؼٌی ضخصی فبػل ثشٍین.

دّذ وِ داسای فَائذی است، یب ًِ تٌْب فبئذُ ای ًذاسد ثلىِ ضشس ّن داسد.  وبسّبیی وِ اًجبم  وٌین فبػل هی خَاّذ وبسی سا فشض

اسادُ اًسبى هؼوَال ثِ چیضی تؼلك هی گیشد وِ دس آى یه اًسبى ًفغ داسد یب ضشس داسد. اًسبى اًجبم هی دّذ ثِ حست ٍالغ یب ثشای 

 تصَس فبئذُ ٍ تصذیك وِ ػجبستٌذ اص ای ثشای خَدش هی ثیٌذ. ّوبًغَس وِ لجال ثیبى ضذ اسادُ ثب همذهبتی تحمك پیذا هی وٌذفبئذُ 

سٍد ٍ چیضی سا ثشای یؼٌی اگش ضخصی ثِ خشیذ هی فبئذُ ٍ ضَق ضذیذ ثشای سسیذى ثِ آى فبئذُ ٍ ثؼذ تحشیه ػضالت.  ثِ

سا تحصیل وٌذ. ایي اسادُ صهبًی دس ًفس اٍ پیذا هی  ضىل گشفتِ ثبػث هی ضَد وِ آى ضئٍ ، اسادُ ای وِ دس اتْیِ هی وٌذ استفبدُ

وٌذ ٍ اسادُ اًجبم  هیسپس هیل ضذیذ پیذا ، وٌذ ٍ ثؼذ فبئذُ سا تصذیك هی وٌذسا تصَس هی َضَع ٍ سپس فبئذُ آىضَد وِ آى ه

جبُ هی وٌذ لزا اسادُ اًسبى گبّی هتؼلك ثِ چیضی هی ضَد . هٌتْی گبّی اًسبى دس تطخیص فبئذُ ٍ ضشس اضتوبس تحمك پیذا هی وٌذ

وِ لصذ اًجبم وبسی سا داسد،  ضخصی . پسٍ تَجِ صیبى ثِ فبػل هشیذ ًیض هی ثبضذوِ ًِ تٌْب فبئذُ ای ًذاسد ثلىِ هَجت ضشس 

د اهب چَى فبئذُ ای داس آىخَسد ثب ایٌىِ ػلن ثِ ضشس ی سا هیحتوب فبئذُ ای دس آى ثشای خَد دس ًظش داسد. حتی ضخصی وِ سوّ

-. هثال فىش هی وٌذ ثب خَسدى ایي سن اص سختی ّبی دًیب ساحت هیآى سا هی خَسدثشای خَدش تصَیش هی وٌذ فَق آى ضشس 

 . یؼٌی ثب اػتمبد ثِ تشتت یه فبئذُ الذام ثِ اًجبم وبسی هی وٌذ. حتی دسجبیی وِ ثِ ضشسّبیی ًیض ٍالف است.ضَد

اسادُ است ٍ اسادُ گبّی هتؼلك هی ضَد ثِ چیضی وِ فبئذُ داسد ٍ اٍ هؼتمذ ثِ هفیذ ثَدى آى ػول است ٍ پس فؼل اًسبى تبثغ 

سادُ ثِ اًجبم آى وبس ا هضش ثِ حبل اٍ است لزا اص وِ گبّی هوىي است وبسی فی الَالغ ثشای اٍ فبئذُ داضتِ ثبضذ اهب اٍ هؼتمذ ثبضذ

 ّش چٌذ دس ٍالغ هوىي است ثِ ًفغ اٍ ثبضذ. ش است شا گوبى هی وٌذ وِ ثِ حبل اٍ هضاثب هی وٌذ ٍ آى وبس سا اًجبم ًوی دّذ صی

اٍ  ثِ چیضی وِ گوبى هی وٌذ ثشایًسجت اًسبى ضىل هی گیشد  ای است وِ دسپس هالن اتیبى ثِ فؼل ٍ یب تشن یه فؼل اسادُ

چیضی سا وِ ضخص اػتمبد ثِ ثلىِ  جب اصال هغشح ًیستفبئذُ ٍ ضشس ٍالؼی ایٌ. لزا ثشای اٍ ضشس داسد فبئذُ داسد یب گوبى هی وٌذ

سا تشوص  د اسادُسضشس داجشد ٍ چیضی سا وِ گوبى هی وٌذ اسادُ هی وٌذ ٍ آى سا اًجبم هی دّذ تب فبئذُ ش سا ث داسدفبئذُ ثَدًص 

ِ گوبى ضخص ثستگی داسد. ایي  وٌذ تب اص ضشسش دس اهبى ثوبًذ. پس تحمك اسادُ هتَلف ثش ًفغ ٍ ضشس ٍالؼی ًیست ثلىِ ثهی 

 ثبیذ ثیبى هی ضذ.  ٍ ری الومذهة ًسجت ثِ اًجبم فؼلد اسادُ فبػل هغلجی ثَد وِ دس هَس

وِ  هِ ثشای ضخصیّن هغلت اص ّویي لشاس است. یؼٌی ثبالی پطت ثبم سفتي ثِ ػٌَاى ری الومذیه فؼل دس هَسد همذهبت 

فبػل ضىل هی گیشد ٍ ایي اسادُ ًبضی اص اػتمبدی است وِ دس ًفس  ثش اسادُ هتَلف خَدش هی خَاّذ ثبالی پطت ثبم ثشٍد ًیض
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است وِ ثِ فبئذُ وَى ػلی السغح پیذا هی وٌذ. پس همذهِ ٍ غیش همذهِ اص ایي جْت فشلی ثبّن ًذاسًذ. یؼٌی اسادُ ای وِ دس ًفس 

 ًفغ آى فؼل داسد. گیشد هتَلف ثش اػتمبدی است وِ ضخص ًسجت ثِ فبئذُ ٍ ًسجت ثِ همذهِ ضىل هی

، اػن اص ایٌىِ فؼل همذهِ چیضی دیگش ثبضذ یب همذهِ چیض دیگش ًجبضذ دس ّش حبل هتَلف ثش ایي است فبػل پس سٍضي گشدیذ وِ

ای داضتِ ثبضذ تب ثشای جلت آى هٌفؼت الذام ثِ آى وبس وٌذ. وِ فبػل دس آى فؼل یه فبئذُ ای سا تصَس وٌذ ٍ اػتمبد ثِ یه فبئذُ

 گیشد.ب هشثَط ثِ جبیی است وِ ضخص هی خَاّذ خَدش فبػل ثبضذ ٍ اسادُ اش ثِ فؼل خَدش تؼلك هیتب ایٌج

اهب گبّی اص اٍلبت ضخصی دس همبم اهش ٍ هَلَیت است ٍ خَدش وبسی سا هجبضشتب اًجبم ًوی دّذ ثلىِ دیگشی ایي وبس سا ثشایص 

اًجبم دٌّذ. ثِ ثشای اٍ اٍ لصذ داسد دستَس دّذ دیگشاى وبسی سا اًجبم هی دّذ هثل ضخصی وِ داسای خذهتىبس ٍ ػجذ است. یؼٌی 

ػجبست دیگش ایي ضخص یه آهش است.  هٌتْی ّوبًغَس وِ ثیبى ضذ آهش ٍ دستَس دٌّذُ اسادُ اش هتؼلك ثِ فؼل غیش ًوی ضَد ٍ 

هوىي ایي ادُ وٌن وِ ضوب ثیشٍى ثشٍی هستمیوب تبثیش دس فؼل اٍ  ًذاسد. یؼٌی اگش هي اسادُ وٌن اص اتبق ثیشٍى هی سٍم اهب اگش اس

ًیست. صیشا اسادُ ثبیذ ثِ تحشن ػضالت ثیٌجبهذ. اهب هی تَاًن ثب دستَس دادى ضوب سا ثؼث ٍ تحشیه وٌن ثِ سَی ثیشٍى سفتي اص 

 ش ثحث ضذ(. ثیشٍى سفتي.) الجتِ ّش وسی ًوی تَاًذ دستَس داسد وِ دس جبی خَد ك ضَد ثِ ثؼث ضوب ثشایاتبق یؼٌی اسادُ هي هتؼل

غیش هی ضَد گبّی تؼلك هی گیشد ثِ اهش ٍ ثؼث ثِ یه همذهِ ٍ گبّی تؼلك هی گیشد ثِ اهش ٍ  آى گبُ اسادُ آهش وِ هتؼلك ثِ ثؼث

ی ثش یه فبئذُ ثبضذ. ٍلتی وِ هجتٌ گیشدلتی ثِ ثؼث ثِ یه فؼل تؼلك هیثؼث ثِ یه ری الومذهِ. اسادُ آهش ًیض هبًٌذ اسادُ فبػل ٍ

 ذ ثشای سفتي ثِ پطت ثبم ٍاش هتؼلك هی ضَد ثِ ثؼث ٍ تحشیه ػجسا دس سفتي ػجذش ثِ پطت ثبم هی ثیٌذ اسادُای ُفبئذآهش 

 ثخبعش آى فبئذُ آهش اسادُ اش هتؼلك ثِ ثؼث ثِ ری الومذهِ هی ضَد ٍ اسادُ هی وٌذ ػجذش ثِ پطت ثبم ثشٍد. 

ی وِ ثِ ػٌَاى همذهِ فشض هی ضَد فی الَالغ ثشای هغلَة هَال اهب دس هَسد همذهِ ایٌچٌیي ًیست، صیشا هوىي است آى چیض

است ٍلی دس ٍالغ همذهِ ًیست. ثِ ػجبست دیگش  ،هَال سا گوبى هی وٌذ وِ همذهِ ثشای خَاستِهمذهیت ًذاضتِ ثبضذ یؼٌی چیضی 

وٌذ وِ گوبى هیهمذهِ گبّی  آى دیذُ ثؼث ثِ ری الومذهِ است ٍلی دس هَسدچیضی وِ ثشای هَال هغلَة است ٍ فبئذُ ای دس  آى

یذى ثِ پطت ثبم هوىي است دس ایي همذهِ اضتجبُ وٌذ. هثال ًشدثبى ثشای سس ت ثبم ًیبص ثِ ًشدثبى است ّشچٌذثشای صؼَد ثِ پط

. دس ایي صَست ٍظیفِ ػجذ چیست؟ آیب ػجذ ثبیذ ثِ ػلن خَدش ػول وٌذ یب آى چیضی سیلِ ای دیگش الصم ثبضذٍوبفی ًجبضذ ثلىِ 

هَال فىش هی وٌذ همذهِ است سا اًجبم دّذ؟ هَال اسادُ اش ثِ ایي تؼلك گشفتِ وِ ػجذ ثِ پطت ثبم ثشٍد لزا اسادُ اٍ ثِ ثؼث اٍ وِ 

 ثِ وَى ػلی السغح هتؼلك ضذُ است اهب ًسجت ثِ همذهِ چی؟ 

همذهتب  اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث ثوب یشاُ الوَلی ٍ پس هَضَع ثحث ػجبست است اص ایٌىِ آیب ثیي اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث ثِ ری الومذهِ

وِ هوىي است هَال  یذ ثِ ایي جْت استثبیذ ثِ جبی همذهِ ٍالؼی ثیب ایٌىِ گفتِ ضذُ هب یشاُ همذهة هالصهِ ٍجَد داسد یب خیش؟

هبم خویٌی)سُ( هسئلِ . پس ثِ ًظش اهب یشاُ همذهتب استفبدُ ضذُ است جولِ دس تطخیص همذهیت اضتجبُ وٌذ. لزا ثِ جبی همذهتب اص

هالصهِ دس همذهِ ٍاجت ثیي دٍ چیض است، یه عشف اسادُ فؼلی هتؼلك ثِ ثؼث ثِ ری الومذهِ وِ لغؼی است )اهبم خویٌی)سُ( 

 ِ ثؼث ثِ ری الومذهِ( هثال یمیي داسدهالصهِ ػجبست است اسادُ فؼلی ث عشفعشف هالصهِ سا ٍجَة ًوی گیشًذ ثلىِ هی فشهبیٌذ: 

 ٍ تحشیه وشدُ وِ ایي وبس اًجبم ضَد هثل ایٌىِ هَال اهش ثِ خَاًذى ًوبص هی وٌذبم وبسی تؼلك گشفتِ لزا ثؼث ال ثِ اًجوِ اسادُ هَ

اهب عشف دیگش ػجبست است اص اسادُ ثِ ًوبص داسد. هىلف هی داًذ خذا یه اسادُ فؼلی حتوی ثِ ثؼث ٍتحشیه اٍ ثشای اتیبى  ٍ
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وِ اسادُ  داًذهثال هىلف هی هِ است وِ هىلف سا تحشیه وٌذ وِ همذهبت آى سا اًجبم دّذ.فؼلی ًسجت ثِ اًجبم ایي وبس وِ همذ

وِ اص ًظش ػملی ایي ضشط  پس یمیي داسد وِ ٍضَ سا ضشط ًوبص لشاس دادُ. ّن هی داًذ اص عشفی ،خذاتؼلك گشفتِ ثِ خَاًذى ًوبص

یه  آیب ثِ ثؼث هىلف ثِ سَی ًوبص داسد، یه اسادُ فؼلی حتوی ّوبًغَس وِ ت وِ هیخَاّذ ثجیٌذثبیذ اتیبى ضَد. اهب هْن ایي اس

 یب خیش؟ تحشیه ػجذ ثِ سوت ٍضَ داسد اسادُ فؼلی ثِ ثؼث ٍ 

دًجبل ثوشُ ایٌىِ آیب ثوشُ ػولیِ ای ثش آى هتشتت است یب ًِ هب فؼال ٍ  هی ثبضذتحشیش هحل ًضاع ثحث فؼلی هب فمظ دس الجتِ 

   .ًیستین

چَى احتوبل خغب هی ثبضذ گفتین هالصهِ ثیي اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث ثِ ری الومذهِ ٍ اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث  دس هَالی ػشفیثِ ّش حبل 

ثحث همذاسی ٍ  شا دس هَسد ضبسع  همذس احتوبل خغب ٍجَد ًذاسدایٌغَس ًیست صی همذهتب هی ثبضذ. اهب دس هَسد ضبسع ثِ هب یشاُ 

ثِ ری الومذهِ ٍ اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث ثِ همذهِ ٍالؼی است. دیگش آًجب هب یشاُ  هالصهِ ثیي اسادُ هتؼلك ثِ ثؼث هتفبٍت است یؼٌی

 ایٌغَس ًیست.  هَالی ػشفیهمذهتب ًیست. اهب دس 

دس هسئلِ همذهِ . ًیست یچ یه اص آى چْبس احتوبل اٍلی وِ ثیبى ضذهحل ًضاع ّپس  هغبثك آى چیضی وِ تب وٌَى ثیبى وشدین 

ٍ لومذهِ اری ثِ هتؼلك ثِ ثؼث فؼلی ثیي اسادُ  . یؼٌیِ ٍجَد داسد یب ًذاسدهصدتیي هالاست وِ ثیي االساایي  سد اجت ًضاع ٍ والمٍ

اص  یناّین ثجیٌَهیخهالصهِ ٍجَد داسد یب خیش؟  ٍ همذهِ ٍالؼی دس هَسد ضبسع هَالی ػشفی سهمذهتب دهب یشاُ هتؼلك ثِ فؼلی اسادُ 

  یب خیش؟ ٌیناسادُ دٍم سا وطف و ناسادُ اٍلی هی تَاًی

 «سة الؼبلویي ٍالحوذ هلل»


