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 خالصه جلسه گذشته 

 هغبلت هفیذی است. ِ غَست تٌجیِ روش ضذُ وِهغلت ث ثحج اص ٍارت ًفسی ٍ ٍارت غیشی چٌذ ػشؼ وشدین دس اداهِ

 اضىبلی دس هَسد عْبسات حالث.یىی دسثبسُ هسئلِ حَاة ٍ ػمبة دس ٍارت غیشی ٍ دیگشی ضجِْ ٍ 

 تنتیه اول: ثواب و عقاب در واجب غیری و نفسی

سبثمب اضبسُ ضذ وِ یىی اص تفبٍت ّبی ٍارت ًفسی ٍ غیشی ٍ حوشاتی وِ دس ًضاع ثیي ًفسیت ٍ غیشیت یب ضه دس ًفسیت 

ص ػمبة هتشتت هی ضَد اهب اگش ٍغیشیت ٍرَد داسد ایي است وِ اگش ٍارجی ٍارت ًفسی ثبضذ ثش هَافمتص حَاة ٍ ثش هخبلفت

ٍارجی غیشی ثبضذ ثش هَافمت ٍ هخبلفت آى حَاة ٍ ػمبة هتشتت ًوی ضَد. یؼٌی حَاة ٍػمبة هستمل ًذاسد. اگش غیشی ثبضذ ٍ 

ایي هذػب لجال ًیض  ثِ ٍاسغِ تشن ٍارت غیشی، ٍارت ًفسی غذهِ ثجیٌذ ثش تشن ٍارت ًفسی ػمبة هتشتت هی ضَد. پس اغل

وٌَى ًیض دس غذد اسائِ دلیل ثش آى ّستین. پس ٍارت ًفسی اگش هخبلفت ضَد هستَرت ػمبة است ٍ اگش هَافمت ٍ اهغشح ضذُ 

 استحمبق حَاة ٍ ػمبة هغشح ًیست. ِ دًجبل آىضَد هستَرت حَاة است. اهب دس ٍارت غیشی اگش هَافمت یب هخبلفت ضَد ث

 ادله عدم ثواب و عقاب مستقل در واجب غیری

هغلت سا هحمك خشاسبًی ػمل لشاس دادُ اًذ ٍ هی فشهبیٌذ: ایي فْن ػمل ٍ اداسن ػمل است، الجتِ ثؼضی اص ثضسگبى دس دلیل ثش ایي 

تجییي ایي دلیل، ایي دلیل سا ثِ ػٌَاى یه ٍرِ ػشفی ٍ ػمالیی روش وشدُ اًذ، هٌبفبتی ّن ًذاسد صیشا ّن هی تَاًذ اص هستمالت 

 شفی ٍ ػمالیی ثبضذ وِ هب ّش دٍ سا ثیبى هی وٌین.ػملیِ ثبضذ ٍ ّن هی تَاًذ یه اهش ػ

 دلیل اول

ْبیتب ری هحمك خشاسبًی هی فشهبیٌذ اگش یه ری الومذهِ ای داسای همذهبت هتؼذد ثَد ٍ هىلف ّوِ ایي همذهبت سا اتیبى وشد تب ً

هَال است صیشا هَال اص اٍ خَاستِ ثَدُ وِ ایي ری  ایي رب تٌْب چیضی وِ ایي ػجذ اًزبم دادُ هَافمت ثب دستَس الومذهِ هحمك ضَد

الومذهِ سا اتیبى وٌذ ٍ اتیبى ری الومذهِ خَدش هتَلف ثش همذهبتی ثَدُ ٍ اگش ایي همذهبت اتیبى ضذُ ثِ ایي رْت ثَدُ وِ آى 

هَال ًیض ایي ثَدُ وِ آى  هغلَة هَال تحمك پیذا وٌذ. اص ًظش ػمل ٍظیفِ ػجَدیت التضبء هی وٌذ ثِ دستَس هَال ػول ضَد ٍ دستَس

هىلف خَاستِ هَال سا ربهِ ػول پَضبًذُ هی گَیذ ایي هستحك حَاة ری الومذهِ تحمك پیذا وٌذ لزا صهبًی وِ ػمل هی ثیٌذ 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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همذهِ ثَدُ ٍ غشؼ اغلی هَال  است. دیگش اص ًظش ػمل اتیبى ثِ همذهبت هستمال هَرت استحمبق حَاة ًیست صیشا ایي ّب ّوِ

هَال یه غشؼ اغلی داضتِ ٍ ثشای سسیذى ثِ آى غشؼ اغلی هىلف ثبیذ آى ضشایظ ٍ همذهبت سا فشاّن هی وشد. لزا . ًجَدُ است

 همذهبت ًیست.  ًظش ػمل استحمبق حَاة ثش اتیبى ثِاص 

ایي ػمَثت  مذهبتی داضتِ ثبضذ آى چِ وِ ثبػجه ،حشاهی لفت ثب ٍارت غیشی. یؼٌی اگش ری الومذهِّوچٌیي است دس هَسد هخب

ػجذ است خَد اتیبى ثِ ری الومذهِ است. صیشا ضبسع ًوی خَاّذ ایي ری الومذهِ دس خبسد هحمك ضَد. حبل اگش وسی ثب همذهبتی 

وِ اًزبم دادُ ری الومذهِ حشام سا هحمك وٌذ ایي رب اص ًظش ػمل هستحك ػمبة است ثِ خبعش تحمك ثخطیذى ثِ چیضی وِ 

هحمك ًطَد فی ًفسِ هجغَؼ هَال ًیست. )الجتِ دس ثحج همذهِ  ِهبًی وِ خَد ری الومذههجغَؼ هَال است اهب همذهبت آى تب ص

حشام ثحج هی وٌین وِ آیب همذهِ حشام حشام است یب خیش؟ وِ دس آى رب ایي هالصهِ اًىبس هی ضَد. الجتِ اػبًِ ثش حشام، تسجیت 

هحل اضىبل است ٍ ثؼضی اص غَسش حىن  ًسجت ثِ حشام ٍ دخبلت یه ضخع دس غذٍس حشام اص دیگشی ثؼضی اص غَسش

ثِ ػٌَاى اػبًِ  شام ًیست ثلىِحشهت داسد. اهب ًِ ثِ ػٌَاى همذهِ. اگش گفتِ هی ضَد اػبًِ ثش حشام، حشام است ثِ ػٌَاى همذهِ ح

مل استمالل ثش ری الومذهِ حشام خَدش هستمال حشهت داسد(. اروبال دلیلی وِ هحمك خشاسبًی ایي رب البهِ وشدًذ ایي است وِ ػ

داسد دس فْن ایي  هغلت وِ آى چِ هستَرت ػمبة است هخبلفت ثب ٍارت ًفسی یب ری الومذهِ است. هخبلفت ثب ٍارجبت غیشیِ 

 .اص ًظش ػمل ًِ هستَرت ػمَثت ّستٌذ ًِ هستَرت حَاة

 دلیل دوم

 لجلی هتفبٍت است.)دس والم ػلوبء گبّی ثِ ػمل استذالل هی ضَد ٍ گبّی ثِ ػمالء ٍ ػشف(. ایي ٍرِ ثب ٍرِ

اگش ثخَاّین ایي دلیل سا ثِ ػٌَاى یه ٍرِ ػشفی ًِ ػملی ثیبى وٌین ایي عَس هیتَاًین ثگَیین وِ اص ًظش ػشف ٍ ػمالء ًیض وسی وِ 

یه پبداش ثبیذ ثگیشد ٍ ایي عَس ًیست وِ ثِ خبعش همذهبت هتؼذد  وبسی سا اًزبم هی دّذ وِ هتَلف ثش همذهبتی است ایي تٌْب

پبداش ّبی هتؼذد ثِ اٍ ثذٌّذ ایي فْن ػمالء اص هسئلِ پبداش ًسجت ثِ اعبػت اص فشاهیي ٍ لَاًیي است. ّوچٌیي اص ًظش ػمالء ٍ 

ضخػی لػذ دصدی داضت ٍ ًشدثبى  ػشف اگش وسی ثب اٍاهش هَال هخبلفت وٌذ ٍ هخبلفتص هتَلف ثش همذهبتی ثبضذ هخل ایي وِ

گزاضتِ ٍ ثِ ثبالی ثبم سفتِ، ایي عَس ًیست وِ ایي ًػت ًشدثبى هستمال رذای اص سشلت اص دیذ ػمالء ٍ ػشف هزبصات داضتِ 

اص ًظش ػشف ثِ خت وٌذ. پس ثبضذ. ثلِ اگش ایي ًشدثبى گزاضتي ثبػج خسبست ضذُ ثبضذ ضبهي است ٍ ثبیذ خسبست سا پشدا

 ٍ ری الومذهِ ًِ ػمبة هتؼذد ٍ ًِ حَاة هتؼذد ثِ هىلف دادُ ًوی ضَد.  خبعش همذهِ

ٍ ّن ثِ دیذ ػمالء دس ٍارت غیشی حَاة ٍ ػمبة هستمال ًذاسین لزا هخبلفت ٍ هَافمتص هستحك ػمبة ٍ  پس ّن ثِ دیذ ػمل

 حَاة ًیست.

 دلیل سوم

ثَد وِ ثیبى ضذ، دیگشی  . یىی دلیل اٍلثِ حىن ػمل استدٍ ثیبى داسًذ وِ ّش دٍ هتىی  عَس وِ ثیبى ضذ هحمك خشاسبًی ّوبى

 هَال است. اص ثؼذ مًیض ایي است وِ اص دیذ ػمل هسئلِ حَاة اص لَاصم لشة ثِ هَال ٍ ػمبة اص لَاص

ا دٍس الصهِ اش حَاة است ٍ وسی وِ اص خذاغال حَاة چگًَِ هحمك هی ضَد. ایطبى هی فشهبیذ: وسی وِ ثِ خذا ًضدیه ضَد 

 .ثشای دٍس ضذى یب ًضدیه ضذى ثِ خذاًٍذ است. ایي حمیمت حَاة ٍ ػمبة است ٍ تٌجیِ تطَیك الصهِ اش ػمبة است. هی ضَد

اگش هالن حَاة ٍ ػمبة ایي ثبضذ پس دسربیی وِ فی ًفسِ اًزبم دادى وبسی یب اًزبم ًذادى آى هَرت لشة یب دٍسی ًطَد دیگش 
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جی است وِ خَدش ثشای خَدش هَرت لشة ًیست یب تشوص فی ًفسِ هَرت حَاة ٍ ػمبة هؼٌب ًذاسد. ٍارت غیشی یؼٌی ٍار

دیگش حَاة ٍ ػمبة دس  ،ثؼذ ًیست لزا ٍلتی ٍارت غیشی هَافمتص یب هخبلفتص ًِ ثبػج لشة ثِ خذا ٍ ًِ ثبػج دٍسی اص خذا

 هَسدش هؼٌب ًذاسد.

 تب وٌَى سِ دلیل ثشای ػذم استحمبق حَاة ٍ ػمبة دس ٍارت غیشی ثیبى وشدین

 دلیل ػملی: یؼٌی ػمل هستمال حىن هی وٌذ وِ هخبلفت یب هَافمت ثب ٍارت غیشی هَرت حَاة ٍ ػمبة ًیست. .9

 فْن ػشفی ٍ ػمالء: دس دلیل لجل حىن ػمل ثَد اهب دس ایي دلیل ػمالء ٍ ػشف ایي هغلت سا دسن هی وٌٌذ. .0

َاة داسد وِ هَرت لشة ضَد ٍ چیضی دلیل ػملی: اغال حَاة ٍ ػمبة اص لَاصم ثؼذ ٍ لشة هَال است یؼٌی چیضی ح .4

ػمبة داسد وِ هَرت ثؼذ ضَد. ٍارت غیشی اص چیضّبیی است وِ ًِ اًزبم دادًص هَرت لشة است ٍ ًِ اص چیضّبیی 

 است وِ تشوص هَرت ثؼذ.

 ثب ایي ادلِ حبثت هی ضَد وِ ٍارت غیشی حَاة ٍ ػمبة هستمل ًذاسد. نتیجه:

 توجیه روایات دال ةر ثواب در مقدمات

ٍارت ضذُ  مذهبتی وِ ثبیذ اتیبى ضًَذ ٍ ضشػبًذاسد ٍ آى ه ل احجبت وشدین ٍارت غیشی حَاة ٍ ػمبة هستملثب ایي سِ دلیاگش هب 

ثلِ اگش وسی ٍارت غیشی سا اًزبم ًذّذ ٍ دس ًتیزِ ى ساسب هَرت ػمبة ٍ حَاة ًیستٌذ. )اًذ چِ اًزبم ثذّین ٍ چِ ًذّین خَدضب

پس چشا دس هَسد صیبست اهبم حسیي)ع( حذیج داسین وِ ّش لذهی وِ ثشای .(ثحخص ثؼذا هی آیذثبػج تشن ٍارت ًفسی ضَد، 

ایي دٍ ثب ّن سبصگبس  ذ فالى لذس حَاة داسد؟صیبست اهبم حسیي ثشداضتِ هی ضَد فالى لذس حَاة داسد یب لذم ثشداضتي ثشای  ح

چِ  ِ ادػب هی وٌیذ همذهبت ّیچ حَاة ٍ ػمبثی ًذاسًذ ٍ ّشضوب و ه ًمضی ثِ ایي هغلت ٍاسد هی ضَد.ًیستٌذ. ثِ ػجبست دیگش ی

ایي همذهبتی وِ  ًِ همذهبت آى پس صیبست لجش الحسیي حَاة داضتِ ثبضذفمظ ثبیذ ثب ایي حسبة  ّست ثشای ری الومذهِ است.

است وِ همذهبت ًیض داسد ٍ ًطبى دٌّذُ ایي  اة ثیبى وشدُ اًذ، ثب حشف ضوب هٌبفبتثبیذ عی وٌذ تب ثِ آى رب ثشسذ ٍ ثشایص حَ

 . هی ثبضٌذهستمل خَدضبى داسای حَاة ٍ ػمبة 

 پبسخ: هحمك خشاسبًی دٍ رَاة ثِ ایي سَال دادُ اًذ:

 توجیه اول

اص دیذ ػمل همذهِ هستَرت حَاة ٍ ػمبة ًیست؛ ٍلی ایي هشثَط ثِ ربیی است وِ همذهِ سا هي حیج ّی ًگبُ وٌین  دسست است

تَغلی است یه ٍارت ػجبدی ًیست، فی ًفسِ وِ همذهِ ای ا ثِ تٌْبیی لحبػ وٌین. چَى ٍرَة غیشی ثشای یه ٍ خَد همذهِ س

ٍلی اگش ّویي ٍارت تَغلی هالصم ضَد ثب چیض دیگشی هخل ضشٍع هَافمت ثب ٍارت ًفسی هخل ایي وِ وسی لجبسص ًزس ضذُ 

ٌذ ٍ تب صهبًی وِ لجبس خَد سا تغْیش ًىشدُ ثبضذ ًوی تَاًذ ًوبص است ٍ ثشای خَاًذى ًوبص ثب ایي لجبس ثبیذ لجبسص سا تغْیش و

وِ لػذ ًوبص خَاًذى ثخَاًذ. ثِ ػجبست دیگش اگش لجبس ًزس ضذُ ثبضذ هوىي است هىلف ثخَاّذ لجبسص سا پبن وٌذ ثذٍى ایي 

ثخَاّذ ثب تغْیش لجبس ضشٍع ثشای  ایي رب استحمبق حَاة ًیست صیشا فی ًفسِ ایي تغْیش سا دیذُ ٍ ثِ ػٌَاى ایي وِ داضتِ ثبضذ،

ًوبص خَاًذى وٌذ دیذُ ًطذُ. ٍلی اگش ّویي لجبس سا تغْیش هی وٌذ ثشای ایي وِ هی خَاّذ یه سبػت دیگش ثب ایي لجبس ًوبص 

ثخَاًذ، ایي تغْیش حَاة داسد صیشا ثِ ػٌَاى ضشٍع دس هَافمت ثب یه ٍارت ًفسی ایي ػول سا اًزبم هی دّذ. حبل ّش چِ ایي 
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احوضیت ٍ اضمیت هَرت فضیلت ٍ « افضل االػوبل احوضّب»سخت تش ثبضذ فضیلت آى ثیطتش است.وبسی وِ اًزبم هی دّذ 

 استحمبق حَاة هی ضَد.

حبل ایي رب چِ چیضی ػٌَاى افضیلت پیذا هی وٌذ؟ آى ری الومذهِ است وِ سخت تش هی ضَد ٍ ٍغَل ثِ ری الومذهِ سخت تش 

 ذهِ حَاة دادُ هی ضَد. هی ضَد ٍ ثِ خبعش آى ثِ هم

پس ساُ حل اٍل هحمك خشاسبًی ایي است وِ همذهِ اگش اص اثتذا ثشای اًزبم ری الومذهِ ٍارت ٍ ثِ لػذ سسیذى ثِ آى ثبضذ یؼٌی 

، استحمبق حَاة ٍرَد داسد اهب اگش لػذش ٍغَل ثِ ٍارت ًجبضذ چٌیي حَاثی اٍل ّذفص سسیذى ثِ هغلَة ضبسع ثبضذاص 

هشثَط  ُ ٍ ثش همذهبتص حَاة ثیبى ضذُضَد. لزا اهَسی وِ ضوب هالحظِ هی وٌیذ وِ ثشایص خػَغیبتی روش ضذثشایص حجت ًوی 

 ثِ همذهبتی است وِ اسبسب ثشای هَافمت ثب آى اهش ًفسی اًزبم هی ضَد.

هی سٍد، هؼلَم است هخال اگش وسی ثخَاّذ اسثؼیي ثِ پیبدُ سٍی ثشٍد ٍ لػذش صیبست اهبم حسیي ًجبضذ، ثلىِ ثِ ػٌَاى تزبست 

 وِ حَاثی ثِ اٍ تؼلك ًوی گیشد.

 توجیه دوم 

سٍاى تش ٍ ثْتش است. ایطبى هی فشهبیٌذ هب ایي هَاسد سا ثش تفضل حول ساُ حل دیگشی ًیض هحمك خشاسبًی ثیبى وشدًذ وِ ثِ ًظش 

ِ ری الومذهِ هَرت استحمبق حَاة سسیذى ث ِ ّیچ همذهِ ای ٍلَ ثِ لػذ ضشٍع ٍهی وٌین. یؼٌی هی گَیین اص ًظش ػمل اتیبى ث

اتیبى همذهِ  دی خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی حَاثی ثشًیست ٍ وزله دس هَسد همذهبت حشام. پس استحمبق ٍرَد ًذاسد ٍ اگش دس هَاس

یبى ي همذهبت اتروش وشدُ اص ثبة تفضل است. خذاًٍذ هتؼبل تفضال خَاستِ دس هَسد ثؼضی اص همذهبت حَاثی سا ثشای وسی وِ ثِ ای

 ػغب وٌذ.هی وٌذ، 

تب وٌَى اغل هسئلِ حَاة ٍ ػمبة دس ٍارت ًفسی ٍ غیشی ٍ دلیل آى روش ضذ ٍ والم هحمك خشاسبًی دس رلسِ ثؼذ ثبیذ هَسد 

 ثشسسی لشاس ثگیشد.

 : ةهترین مردانتذکر اخالقی

ى ػَلَیِِْنِ یَتَغَبٍَلَُىَالَّزِیيَ لَب   أُهَّتِی  هِيْ  خَیِشُ الشِّرَبلِ»بیٌذ: پیبهجش اوشم)ظ( هی فشه  9 «ٍَ لَب یَظْلِوًََُُْن  ػَلَى أَِّلِیِْنِ ٍَ یَحٌَُِّ
ثِ آى ّب اّبًت ًىٌٌذ ٍ دل سَص خبًَادُ خَد ثْتشیي هشداى اهت هي وسبًی ّستٌذ وِ ًسجت ثِ خبًَادُ خَد خطي ًجبضٌذ ٍ 

 ثبضٌذ ٍ ثِ آى ّب ظلن ًىٌٌذ.

ایي است وِ چَى فىش هی وٌٌذ غجح تب ضت ثِ دیي خذا خذهت  ٍرَد داسد هتذیي ّستٌذ،وِ دس ثیي ثؼضی اص افشادی وِ هطىلی 

دس : چَى غجح تب ضت خبدم ّستین، گَیٌذآى ّب خذهت وٌٌذ ٍ پیص خَد هیّوِ ثبیذ ثِ  پس اگش ضت ثِ هٌضل سفتٌذ .هی وٌٌذ

ثب آى ّب ثب هحجت داضتِ اًذ وِ آى عَس وِ ثبیذ ٍ ضبیذ  اًذ ٍ ثیبىهب هشارؼِ وشدُ ّب ثِ اص خبًَادُهٌضل ثبیذ هخذٍم ثبضین. ثؼضی 

ثْتشیي هشداى  :. سسَل خذا هی فشهبیٌذّب ظلن هی ضَدحتی ًسجت ثِ آى ّب ٍ اّبًت ّب ٍ گبّیثشخَسد ًوی ضَد ٍ سخت گیشی

ػیل ًىشدُ ثبضذ ثِ اًذاصُ عشف دیگش تح هوىي است یه عشف .ًوی ٍسصًذ ًتَطخَد خاهت وسبًی ّستٌذ وِ ثِ خبًَادُ ّبی 

ٍ ضخػی هوىي است ثشای خَدش هشاتجی سا لبئل ضذُ ثبضذ وِ ثمیِ سا اص خَد وَچه تش ثجیٌذ. لزا ثشخَسدّبی تحمیش آهیضی سا 

 اًزبم هی دّذ وِ اغال غحیح ًیست.
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لن ًوی وٌٌذ. هب هغلت ثؼذی ایي است وِ عجك فشهبیص سسَل گشاهی اسالم ثْتشیي هشداى وسبًی ّستٌذ وِ ثِ خبًَادُ ّبی خَد ظ

است ٍ ثِ  تش داهٌِ ظلن خیلی ٍسیغ یؼٌی وسی وِ لذست داسد. ٍلی است یب داسٍغِ وٌین وِ ظلن اص ًبحیِ پبدضبُ ّویطِ فىش هی

ّویي هیضاى داهٌِ ػذل. غیش اص ظلوی وِ هب ثِ ًفسوبى هی وٌین، ظلوی وِ ثِ خذاًٍذ هی وٌین ٍ ٍظیفِ ػجَدیت سا اًزبم ًوی دّین، 

ظلن ثِ دیگشاى ّن هی وٌین، یؼٌی حمَق دیگشاى سا تضییغ هی وٌین. اگش وسی حك دیگشی سا تضییغ وٌذ ایي ظلن است ٍ ثشای ایي 

غ ًطَد ثبیذ حمَق دیگشاى هخل صى ٍ فشصًذ ٍ ّوسبیِ ٍ ... سا ثطٌبسین. اگش حمی اص حمَق آى ّب سا تضییغ وٌین وِ ایي حك ضبی

 اص خیش الشربل حبل اًطبء اهلل هشالجت وٌین وِ اگشظبلن هی ضَین. ظبلن وِ لضٍهب ثِ دستص ضوطیش ٍ ثِ پبیص چىوِ ًیست. ثِ ّش 

ضش الشربل وسبًی  الشربل ّن ًجبضین. صیشا هفَْم حذیج ایي است وِ ٍلی اص ضش (ثبضینالشربل  اص خیشایي وِ سخت است ) ًیستین

 دُ خطي ّستٌذ ٍ اّبًت ٍظلن ثِ آى ّب هی وٌٌذ حذالل ٍسظ ثبضین.  َاًّستٌذ وِ ثب خب

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


