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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»                             
 یریت واجب شک در نفسیت و غ

ٍاجت  ،اجتدٍ ٍ اص یؼٌی دٍ ٍاجت داسین وِ یمیي داسین یىی .ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت ٍاجت است ثحث ػشؼ وشدین هَضَع

 ًفسی است ٍلی دس ًفسیت ٍ غیشیت ٍاجت دٍم تشدیذ داسین. 

اص ثبة فشؼ است ٍاال خبسجب هی داًین وِ ٍجَة ٍضَ غیشی است( ٍاججی داسین ثِ ًبم ًوبص ٍ ثشای  هب هحشص  هثبل )ایي هثال

ًوبص ٍاجت ضذُ است ثِ « هب اهش ثِ لٌفسِ»ثِ خبطش ٍاجت دیگش ٍاجت ًطذُ است  یه ٍاجت ًفسی است ٍ است وِ ایي ٍاجت،

ٍاجت دٍم وِ اغل ٍجَثص ثشای هب هحشص است، آیب داسین وِ آیب دس هَسد ٍضَ ضه خبطش خَدش ًِ ثِ خبطش ٍاجت دیگش، اهب 

 «.ٍجت لغیشُ» ٍ یب ًِ ایي ٍاجت یه ٍاجت غیشی است« ٍجت لٌفسِ»هثل ٍاجت اٍل  ًفسی است یؼٌی 

  . هثل:داسد ٍ لجال ّن ثیبى ضذ وِ اگش ثذاًین یه ٍاججی، ٍاجت ًفسی است یب غیشی ثوشات هختلف داسد ثوشُ ایي ثحث

ٍجَة  مبة است اهب اگش ٍجَة آىآى هستمال هستَجت ػ بیه ٍجَة ًفسی ثبضذ هخبلفت ث ،ٍضٍَجَة اگش  :اولثمره 

غیشی ثبضذ هخبلفت ایي ٍاجت غیشی ثِ ًحَ استماللی هَجت ػمبة ًیست. تؼذد ػمبة یب ػذم تؼذد ػمبة ًتیجِ ای است وِ ایي 

ًوبص ثی ٍضَ ثخَاًذ  چِ وسی جَة غیشی داضتِ ثبضذ؛ چٌبىجب حبغل هی ضَد. هثال اگش ًوبص ٍاجت ًفسی ثبضذ ٍ ٍضَ یه ٍ

یب اسبسب ًوبص ًخَاًذ، یه ػمبة ثیطتش ًذاسد ٍ آى ًیض ثِ خبطش هخبلفت ثب ٍجَة ًفسی ًوبص است. اهب اگش ٍجَة ٍضَ یه 

هخبلفت ثب ٍاجت ًفسی وشدُ ٍ دٍم وِ ٍضَ ًگشفتِ ٍ ة ٍجَد داسد، یىی ثخبطش ایي ٍجَة ًفسی ثبضذ، دس ایي غَست دٍ ػمب

ٍضَ سا یه ٍاجت ًوَدُ است. الجتِ ثِ ضشط ایي وِ ًوبص سا ًیض ًخَاًذُ ثبضذ. ثِ ّش حبل اگش هب یه  هخبلفت ثب ٍاجت ًفسی ًوبص

  .دس هسئلِ ػمبة ٍ ثَاة دیگش پیَستگی ٍجَد ًذاسد ًفسی ثذاًین،

ا تشن وٌذ یه دسّن غذلِ ثذّذ. طجیؼتب دس جبیی وِ ٍضَ ٍاجت چِ یه ٍاجت ًفسی ساگش وسی ًزس وٌذ چٌبى :دومثمره 

ًفسی ثبضذ تشن آى هستلضم ایي است وِ یه دسّن غذلِ ثذّذ اهب اگش ٍجَة ٍضَ یه ٍجَة غیشی ثبضذ، تشوص هستَجت 

ي ٍاجت ایي ًیست وِ ػبغی ٍ تبسن ٍضَ یه دسّن غذلِ ثذّذ. صیشا هتؼلك ًزس اٍ غذلِ ثش فشؼ تشن ٍاجت ًفسی ثَد ٍ ای

 یه ٍاجت غیشی است. 

 پس ّوبى طَس وِ هطبّذُ ضذ ایي ثحث داسای ثوشات ػلوی ٍ ػولی است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6931/مهر/61:تاریخ                                                                 اٍاهش موضوع کلی:     
 7341 هحشم 71 مصادف با:                             -ٍاجت ًفسی ٍ غیشی -هجبحث همذهبتی :جزئی موضوع       

 اغل ػولیهمتضبی  -دٍساى ثیي ًفسیت یب غیشیت ٍاجت                             

 2جلسه:                                                                        سال نهم         
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ػلی ای حبل دس ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت ٍاجت یب ثِ تؼجیش دیگش دس دٍساى ثیي ًفسیت ٍ غیشیت تبستب ثِ همتضبی اغل لفظی 

  .توسه هی وٌین ٍ اخشی ثِ همتضبی اغل ػولی

ثیبى ضذ هب دس همبم اٍل اص همتضبی اغل لفظی ثحث وشدین ٍ ثحث آى سبل لجل توبم ضذ. اوٌَى ثحث دس همبم ّوبى طَس وِ دیشٍص 

دٍم یؼٌی همتضبی اغل ػولی است ثِ ایي هؼٌب وِ هب هَاجِ ثب دٍ ٍاجت ضذین وِ یىی اص ایي دٍ ٍاجت ًفسی است اهب دس هَسد 

ص دلیل وَتبُ است دست هب ًیض ا .وِ ثِ خبطش ٍاجت اٍل ٍاجت ضذُ است یی ًوی داًین ًفسی است یب غیشدیگشی تشدیذ داسین یؼٌ

گبّی ادلِ ثیبى هی  .، آیِ ٍ سٍایتی ًذاسین تب اص دل آى آیِ ٍ سٍایت ثِ دست آٍسین وِ ایي ٍجَة ًفسی است یب غیشیٍ اطالق

گفتین وِ طجك حذالل اطالق داسد.) است ًفسیٍضَ وٌٌذ ٍ اص لسبى آیبت ٍ سٍایبت هی تَاًین ثِ دست آٍسین وِ هثال ٍجَة 

. همتضبی اغبلِ االطالق (ثؼضی اص ًظشّب ثِ اطالق هی تَاى توسه وشد ٍ ًفسیت سا استفبدُ وشد ٍ طجك ثؼضی اص ًظشّب ًوی تَاى

 ٍاجت یه ٍاجت ًفسی است.  است وِ طجك ًظش ثشخی ایي

 ست هب اص دلیل خبلی است.حبل دس ایي لسوت اص ثحث هی خَاّین ثججٌین همتضبی اغل ػولی چیست؟ صیشا د

 لی ممقتضای اصل عدوم:  مقام

 .سِ غَست دس هسئلِ تػَیش ضذُ وِ ثبیذ ایي سِ غَست سا ثشسسی وٌین ٍ حىن ّش غَست سا ثذاًین

 صورت اول 

 .است همبم صدُ ضذُ دس ایي حشفی است وِوبهل تشیي  ذثیبى وشدًذ ٍ ضبیایي غَست سا دس ولوبتطبى  هحمك ًبییٌی ًیض

غَست اٍل جبیی است وِ ٍاجت اٍل هحشص است وِ یه ٍاجت ًفسی است ٍ ٍجَة ایي ٍاجت ًفسی فؼلیت داسد ٍلی ٍاجت 

هٌظَس اص فؼلیت داضتي ٍاجت اٍل ایي است وِ ٍاجت همیذ ثِ ّیچ لیذ ٍ  ؟ای هب هطخع ًیست وِ آیب ًفسی است یب غیشیدٍم ثش

ضشطی ًیست، یب اگش ّن همیذ ثِ لیذ ٍ ضشطی ثَدُ آى ضشط ٍ لیذ هحمك ضذُ است. هثال یه ٍاججی است هطلك، ٍاجت هطلك 

ى ٍ هىبى خبغی ًیست. یب ٍاججی است وِ لیذ داسد ٍلی لیذش هحمك ٍجَثص ػلی ای حبل ثبثت است ٍ همیذ ثِ ضشط ٍ صهب

ضذُ، هثال ًوبص ظْش ٍاججی است وِ همیذ ثِ لیذ صٍال است ٍ ثبیذ صٍال تحمك پیذا وٌذ تب ًوبص ظْش ٍجَثص فؼلیت پیذا وٌذ. فشؼ 

جت ًفسی ثِ ًبم ًوبص. پس ًوبص یه وٌیذ اوٌَى صٍال هحمك ضذُ است یؼٌی ثؼذ اص ظْش ٍ ٍ ثؼذ اص صٍال هَاجِ ضذین ثب یه ٍا

 ٍاجت ًفسی است ٍ ًفسی ثَدًص ًیض هحشص است ٍجَثص ّن فؼلیت پیذا وشدُ است.

حبل هب دس هَسد ٍضَ ضه داسین وِ ایي ٍضَ ًسجت ثِ ایي ًوبصی وِ ٍجَثص ًفسی است ٍ فؼلیت پیذا وشدُ آیب ٍجَة غیشی 

 داسد یؼٌی ٍجت ثشای یه ٍاجت ًفسی وِ فؼلی ضذُ یب ٍجَة ًفسی داسد. 

دس ایي هثبل هتشتت هی ضَد هحمك ًبییٌی دس هَسد ایي غَست هی فشهبیذ: یىی اص آثبسی وِ ثش غیشی ثَدى ٍ ًفسی ثَدى ٍضَ 

ایي است وِ اگش ایي ٍضَ ٍاجت ًفسی ثبضذ ٍ استجبطی ثب ًوبص ًذاضتِ ثبضذ ًوبص ثذٍى ٍضَ یه ًوبص غحیح است ٍ ایي هىلف 

اگش ًوبص ثخَاًذ حتی ثذٍى ٍضَ ًوبصش غحیح است ٍ هخبلفت ًىشدُ است ٍ اگش ٍضَ سا تشن وٌذ دس ساثطِ ثب تشن ٍضَ دچبس 

 ست.ایي دس غَستی است وِ ٍضَ ٍاجت ًفسی ثبضذ.هخبلفت ضذُ ا

هطشٍط ثِ ٍجَد ٍاجت غیشی است  ،اهب اگش ٍضَ ٍاجت غیشی ثبضذ ثب تَجِ ثِ ایي وِ طجك ًظش هحمك ًبییٌی ٍجَد ٍاجت ًفسی

اگش ٍضَ ٍجَة غیشی داضتِ ثبضذ اغال ًوبص ثذٍى  (یؼٌی تب ٍاجت غیشی هَجَد ًطَد اسبسب ٍاجت ًفسی تحمك پیذا ًوی وٌذ)

پس اگش ٍضَ سا ٍاجت غیشی ثذاًین ًتیجِ اش ایي است وِ ًوبص ٍاثستِ ٍ هطشٍط ثِ ٍضَ است. یؼٌی  ٍضَ ٍجَد پیذا ًوی وٌذ.



8 

 

دس غَستی وِ هحل ثحث هب )ًفسیت یب غیشیت ٍاجت دٍم هثل ٍضَ  ًوبص یه ٍاجت هطشٍط ثِ یه ضشط است. وبًِ ضه دس

ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت طجك ثیبى هحمك ًبییٌی ثبصگطت هی وٌذ ثِ  شاط ٍػذم اضتشاط. یؼٌیثش هی گشدد ثِ ضه دس اضت (است

 وبًِ ایطبى ایي جولِ سا دس غَست اٍل تفسیش وشد.  ایي وِ آیب ًوبص هطشٍط ثِ ٍضَ است یب خیش؟

س اضتشاط یب ػذم اضتشاط ٍاجت اٍل ثِ ٍاجت دٍم است. یؼٌی ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت ٍاجت دٍم دس ٍالغ ثِ هؼٌبی ضه دپس 

خیش؟ ٍ دس جبیی وِ ضه وٌین دس ضشطیت چیضی،  ، هطشٍط ثِ ٍضَ است یبی ضذُیي ًوبصی وِ ٍجَة آى فؼلهب ضه داسین آیب ا

ط ثِ آى ٍاجت اغل ثشائت جبسی هی ضَد ٍ همتضبی اغل ثشائت ػذم اضتشاط است یؼٌی ًوبص وِ یه ٍاجت ًفسی است، هطشٍ

آى  ػذم ضشطیت چیضی اغل ثشائت التضبء هی وٌذ ضه وٌین دس ضشطیت ٍ همتضبی اغبلِ الجشائِ است. ٍلتیدیگش ًیست. ایي 

گفتین طجك ایي ثیبى ًوبص هطشٍط ثِ ٍضَ ًیست الصهِ اش ایي است وِ ٍضَ ٍجَة ًفسی داسد. ضی هطىَن ضشط ًجبضذ. اگش 

ست وِ ٍضَ ضشط ثشای  ًوبص ًیست ٍ ااغبلِ الجشائِ ثشای ًوبص ًفی هی وٌیذ هؼٌبیص ایي ثب  سا صیشا ٍلتی ضوب ضشطیت ٍضَ

 خَدش یه ٍجَة ًفسی است. 

ٍ هٌظَس اص فؼلی  پس هب یه ٍاجت ًفسی داسین وِ ًفسی ثَدى آى ثشای هب هحشص است ٍ ٍجَة آى ًیض فؼلی است :خالصه

دس ٍاجت لیذ ٍ ضشطی داسد لیذ ٍ ضشط آى فؼلی ضذُ است اهب است وِ اسبسب ّیچ لیذ ٍ ضشطی ًذاسد یب اگش ثَدى ٍجَة ایي 

طَس  وِ گفتِ ضذ دس دٍساى ثیي ًفسیت ٍ غیشیت ثبیذ دٍ ٍاجت ٍجَد  )ّوبى داسین وِ ٍجَثص ًفسی است یب غیشی دٍم ضه

 یشی(.داضتِ ثبضذ وِ ًسجت ثِ اٍلی یمیي ثِ ًفسی ثَدى داضتِ ثبضین ٍ دس هَسد دٍهی ضه وٌین وِ ًفسی است یب غ

-ُ ای وِ ثشای آى ثیبى ضذ ثش هیٍاجت دٍم ثب تَجِ ثِ ثوش : ضه دس ًفسیت ٍ غیشیتهحمك ًبییٌی دس ایي غَست هی فشهبیٌذ

گشدد ثِ ضه دس اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط ٍاجت اٍل ثِ ٍاجت دٍم. اگش ٍاجت اٍلی هطشٍط ثِ ٍاجت دٍم ثبضذ، ٍاجت دٍم  

ذاسد ٍ ًٍاجت دٍم ًجبضذ، ٍاجت دٍم ٍاجت ًفسی است ٍ سثطی ثِ آى ٍاجت  ٍاجت غیشی است ٍ اگش ٍاجت اٍل هطشٍط ثِ

یؼٌی  .دس هَاسد ضه دس ضشطیت یه چیض یب ػذم آى اغل ثشائت التضبء هی وٌذ وِ ضشط ًجبضذ .خَدش هستمال ٍاجت است

 ٍاجت اٍل وِ یه ٍاجت ًفسی است هبًٌذ ًوبص هطشٍط ثِ ضشطی ثٌبم ٍضَ ًیست. 

تَاًین ثگَیین ى اغل  ثشائت ایي است وِ ٍاجت دٍهی یؼٌی ٍضَ ٍاجت ًفسی ثبضذ. هٌتْی دس هب ًحي فیِ ًویلبػذتب الصهِ جشیب

ثِ ػجبست دیگش ٍاجت دٍم ٍاجت ًفسی است ٍ ػٌَاى ًفسیت سا ثش آى ثبس وٌین ٍلی اثشش سا هی تَاًین ثش ٍاجت دٍم ثبس وٌین. 

ایي است وِ ٍاجت دٍم تبثیشی ثشای ٍاجت اٍل ًذاسد ٍ ػوال ثشای اًجبم اغل ثشائت جبسی هی ضَد ٍ ًتیجِ جشیبى اغل ثشائت 

تَاًین ػٌَاى ًفسیت ثِ آى ٍاجت دّین صیشا ٍاجت اٍل ًیبصی ثِ ٍاجت دٍم ًذاسین. لزا اثش ٍاجت ًفسی ثبس هی ضَد ٍلی ًوی

هثجتبت اغَل ػولیِ ٍ ٍلی لَاصم لجال خَاًذُ ایذ وِ لَاصم ٍ هثجتبت اهبسات حجت ّستٌذ ) هثجتبت اغَل ػولیِ حجت ًیست

 .(حجت ًیستٌذ. فشق آى ّن سٍش است

دُ سبلص  ،پیصدُ سبل  اگش ثب اهبسُ ٍ دلیل دٍ ضبّذ ثگَیٌذ وِ صیذی وِ دُ سبل پیص دیذُ ثَدی ٌَّص صًذُ است.تَضیح رله: 

ثَد ٍاالى ثیست سبل. اهبسُ یه ظي خبظ است ٍ حجت است ٍ دٍ ضبّذ ػبدل ضْبدت دادًذ وِ صیذ صًذُ است ٍ الصهِ ػبدی 

صًذُ ثَدى صیذ سا . اهبسُ صًذُ ثَدى صیذ است ػبدی اًجبت لحیِ اص لَاصم .صًذُ ثَدى صیذ ایي است وِ االى سیص دس آٍسدُ ثبضذ

ّن هَدای خَدش سا ثبثت هی وٌذ ٍ ّن لزا ثَدى اٍ سٍضي است ٍلی لذست اهبسُ صیبد است  ثبثت وشد ٍ ثب ضْبدت ػذلیي صًذُ
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یؼٌی اگش ضخػی دُ سبل پیص صیذ سا دیذُ  .ًیست ف است ٍ تَاى اٍ ثِ اًذاصُ اهبسُلَاصهص سا ثبثت هی وٌذ ٍلی اغل ػولی ضؼی

ى صیذ دس آٍسدى سیص است ٍلی اغل ػولی ًوی صًذُ ثَد ػبدی است ٍ اوٌَى ثب استػحبة حیبت اٍ سا ثبثت وٌذ ّشچٌذ الصهِ

اهب  داسد ایي  است وِ حیبت اٍ سا ثبثت وٌذ، حیبت یب ثمبء صیذ دس تَاًذ آى سا ثبثت وٌذ صیشا اغل ػولی ًْبیت تَاًی وِ دس ضه

اصم ػبدی ٍ ّشچٌذ الصهِ ػبدی حیبت صیذ ثبضذ. صیشا ثب ایي اغل ػولی ًوی تَاى لَ اثجبت وٌذ سیص داضتي صیذ ساتَاًذ ًوی

پس هثجتبت اهبسات حجت هی ثبضٌذ اهب هثجتبت اغَل ػولیِ حجت ِ ػجبست دیگش اغل هثجت حجت ًیست. ث .ػملی سا ثبثت وشد

 .ًوی ثبضٌذ

ٍ ٍاجت اٍل سا ثشای ٍاجت اٍل ثبثت وشدُ  حبل ایي جب یه اغل ػولی جبسی ضذُ ثِ ًبم اغل ثشائت ٍ ػذم ضشطیت ٍاجت دٍم

ثشائت است ٍ هثجتبت  جشیبى ست. اهب ًفسیت ٍاجت فْویذُ ًوی ضَد، صیشا ًفسیت اص لَاصم ػبدی ٍ ػملییه ٍاجت هستمل ا

 اغَل ػولیِ حجت ًوی ثبضٌذ ٍ ثب اغَل ػولیِ ًویتَاى لَاصم ػبدی ٍ ػملی سا ثبثت  وشد.

ایي ٍاجت دٍم  شٍط ثٍِ ٍاجت اٍل هط اٍل استجت دس دٍساى ثیي ًفسیت ٍ غیشیت ٍاجت دٍم، ٍاجت دٍم هستمل اص ٍا نتیجه:

 تَاى ثِ ایي ٍاجت دٍم داد.ٍلی ػٌَاى ٍاجت ًفسی سا ًوی یستً

ثب ن غذلِ ثذّذ ثوشُ ایي ثحث ًیض دس ًزس سٍضي هی ضَد. یؼٌی اگش وسی ًزس وشد وِ اگش هشتىت تشن ٍاجت ًفسی ضذ یه دسّ

ٍ  وبص جذا وشدین ٍ گفتین استجبطی ثب ّن ًذاسًذتشن ٍضَ غذلِ ثش اٍ ٍاجت ًوی ضَد ثب ایي وِ ػوال حسبة ٍضَ سا اص حسبة ً

تَاى ثب تشن ٍضَ ًوی ٍ ًزس هتؼلك ضذُ ثِ تشن ٍاجت ًفسی،اهب چَى ػٌَاى ًفسیت ثبثت ًوی ضَد  آى ضشط ثشای ایي ًیست

 .احشاص وشد وِ یه ٍاجت ًفسی تشن ضذُ تب غذلِ ٍاجت ضَد

 ًفسی ثش ایي ٍاجت دٍم حول هی ضَد ٍلی ػٌَاى ٍاجت ًفسی خیش. آثبس ٍاجتهحمك ًبییٌی ػجبست است اص ایي وِ هحػل والم 

 حث جلسه آیندهة
 اضىبل هحمك خَیی ثِ هحمك ًبییٌی ٍ ثشسسی والم هحمك ًبییٌی.

 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


