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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»
 ثمره عملی قول مشهور و قول شیخ انصاری 

ثهِ وهَس    . الجتِ سِ ًظش سا هتعشض شذُ این اص ٍجَة ًفسی ری الومذهِ، دس ثحث اص تجعیت یب عذم تجعیت ٍجَة غیشی همذهِ

؛ هٌتْهی  ثهِ اشهىبل اسهت    لَل هجهت  ّش دٍ  تفصیلی دٍ لَل سا ثشسسی وشدین یىی لَل وبحت هعبلن ٍ یىی لَل شیخ اًصبسی.

ثهیي لهَل ثهِ    ب چِ فشلی ثگیشد ایي است وِ اسبس هَسد سسیذگی لشاس ای وِ لجل اص طشح لَل وبحت فصَل هٌبست استهسئلِ

تشاط ٍجَة همذهِ ثِ لصذ تَول وِ ثِ شیخ اًصبسی هٌسَة شذُ، ٍجَد داسد؟ اشثِ ٍ لَل  ثِ آى لبئل ّستٌذ تجعیت وِ هشَْس

ِ   ثِ ثیي لَل ض طشح خَاّین وشد وِ چِ فشلی ّویي هسئلِ سا دس ٌّگبم ثشسسی لَل وبحت فصَل ًی  شهشطیت  تجعیت یهب لهَل ثه

  همذهِ وِ وبحت فصَل ثِ آى لبئلٌذ ٍجَد داسد.دس ٍجَة  ری الومذهِثِ ایصبل 

 ثِ ّش حبل دس هب ًحي فیِ دٍ ًظش هی ثبشذ:

لیذ ِ ٍجَة ری الومذه اگش .است ٍِجَة غیشی همذهِ فی ًفسِ لیذ ٍ ششطی ًذاسد ثلىِ تبثع ٍجَة ری الومذه هشَْس: .1

ذ ٍ ح ٍ هتَل ه هتشش ه غیهشی  ٍجهَة   . صیشاَدهمذهِ ًیض هششٍط ثِ ّوبى ششط هی ش ثبشذ ٍجَة غیشی ٍ ششطی داشتِ

ٍ  (.ٍجَد داسد ثٌبثش اخت ف تعجیشاتی وِ دس ایي ثحث) است ٍِجَة ًفسی ری الومذه هعلَل ثعضهی   ثعضی تعجیش تششهح 

 علیت ثىبس ثشدًذ. تعجیش 

ّوَاسُ هششٍط ثِ ِ هذ. ایشبى فشهَدًذ: خَد ٍجَة غیشی همتجعیت سا اًىبس وشدًذ اًصبسی: ایشبى شیخلَل هٌسَة ثِ  .2

. عجبس  است اص لصذ تَول ثِ ری الومذهِ ٍ آى ششط ًیض همذهِ ٍاجت ًوی شَداو  ًجبشذ ششط  ششطی است ٍ تب آى

ِ اگش لصذ تَول ث .ثِ ری الومذهِ ٍوَل پیذا وٌذی وٌذ وِ هىلف لصذ داشتِ ثبشذ ٌی تٌْب صهبًی همذهِ ٍجَة پیذا هعی

 ًذاسد.  جَةری الومذهِ ًجبشذ او  همذهِ ٍ

 حبل سَال ایي است وِ ثوشُ ایي دٍ لَل دس وجب ظبّش هی شَد. دس چِ هَاسدی ثیي ایي دٍ لَل هی تَاًین ثوشُ عولی ثجیٌین.

 دٍ سِ هَسد لبثل روش است وِ ایي دٍ لَل داسای آثبس هتفبٍ  هی شًَذ.

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6031/دی/30 :تاریخ                                                                       اٍاهش موضوع کلی:     
 1431 سثیع الثبًی 5 هصادف با:       بررسی تبعیت وجوب هقدهه از هقدهه ششن: -هباحث هقدهاتی  :جزئی موضوع       

  قول هشهور و   ثوره عولی  -ذی الوقدهه در اطالق و اشتراط                               

 شیخ انصاری                                

 03جلسه:                                                                             سال نهم           
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  مورد اول

دس حبلی وِ فی ًفسِ ثب لطع ًظش اص ایي همذهیت خهَد    ؛همذهِ هٌحصشُ ثبشذ ثشای سسیذى ثِ ری الومذهِ ،همذهِ ایتصَس وٌیذ 

حبل غشق شهذى اسهت یهب ًفهس      سهث  ًفس هحتشهِ ای د حشهت راتی داسد اهب همذهِ شذُ ثشای یه ٍاججی وِ ثسیبس هْن است.

پهس  ٌْب یه ساُ است ٍ آى ّن تصشف دس هلهه غیهش اسهت.    ت شذُ، ثشای ًجب  ًفس هحتشهٍِالع ّ وت  ای دس هعشضهحتشهِ

ههی   ،اگش وسی فی ًفسِ ثخَاّذ دس هَسد تصشف دس هله غیش ًظهش ثذّهذ   هله غیش فی ًفسِ حشهت راتی داسد، یعٌیتصشف دس 

ایي است ٍ فشض ًیض  ثِ تصشف دس هله غیشّی ثشای ًجب  یه ًفس هحتشم ًبچبس اهب گب .حشهت راتی داسد حشام است ٍ :گَیذ

 ههی شهَد   هٌحصهشُ است وِ ًجب  آى ًفس هحتشم تٌْب یه ساُ داسد ٍ آى ّن تصشف دس هله غیش است پس ایي تصشف همذهِ 

ٍلی ٍجَة غیشی پیذا وشدُ  ایي همذهِ یه حشهت راتی داسد ثب تَجِ ثِ ایي وِ خَدداسای اّویت است،  ثشای ری الومذهِ ای وِ

 آى دٍ هعلَم شَد.دٍ لَل سا ثشسسی هی وٌین تب ثوشُ  است

تبثع ٍجَة اص حیث اط ق ٍ اشتشاط ثلىِ  ،چ ششط ٍ لیذی ًیستهعتمذًذ همذهِ ٍجَثش هششٍط ثِ ّیهشَْس  طبق قول اول:

سا اص دست هی دّهذ ٍ هتصهف    دس هثبلی وِ ثیبى شذ تصشف دس هله غیش حشهت راتی خَد  ثش ّویي اسبس لومذهِ است.ری ا

فی ًفسِ تصشف دس هله غیش حشام  ،تصشف ًجَد همذهِ ٍ تب صهبًی وِ ًجب  ًفس هحتشم هتَلف ثش ایي .غیشی ةَهی شَد ثِ ٍج

ایی خَد  سا اص دست هی دّذ ٍ یه ٍجَة غیشی پیذا ذحشهت اثت لْشاً ،ری الومذهِ شذُ است ثشای آىهِ ذم؛ اهب اوٌَى وِ هثَد

. چِ هىلف اسادُ ری الومذهِ سا داشتِ ثبشذ چِ ًذاشتِ ثبشهذ  .همذهِ هششٍط ثِ ّیچ ششطی ًیست سایي ٍجَة غیشی د .هی وٌذ

طجك هجٌبی هشَْس وِ ٍجَة غیشی همذهِ سا هطلك هی داًٌذ دس . سا داشتِ ثبشذ ٍ چِ ًذاشتِ ثبشذ ِچِ لصذ تَول ثِ ری الومذه

صهبًی وِ ایي عوهل  وٌذ.ظ ًفس هحتشهِ یه ٍجَة غیشی پیذا هی ثِ عٌَاى همذهِ حف شف دس هله غیشّش حبل ایي وبس یعٌی تص

عجَس اص ایي هله ایي شخص ًِ عبوی هحسهَة ههی شهَد ٍ ًهِ      ثب ایي وبس یعٌی تصشف دس هله غیش ٍٍجَة غیشی پیذا وشد 

سٍد ٍ ثِ  حشهت اص ثیي هی هبل غیش ٍ ًِ حشهتی هتَجِ اٍ هی شَد. صیشا فشض ایي است وِ آى هخبلفت وشدُ ثب ًْی اص تصشف دس

 .  یذآ جبی آى ٍجَة غیشی هی

ثهِ لصهذ    اثتهذائبً  یشخصه  هث  عمبة ٍ حشهت تىلیفی ًیست. اهب عصیبى ٍ هخبلفت ٍ ،تجشی هحمك هی شَدالجتِ دس یه فشض 

. اههب  اٍ ٍاسد شَد ٍ وسی سا ًجهب  دّهذ  ًیبص ثبشذ ًجَدُ تب  ّیچ هسئلِ ای دس هله غیش ٍاسد هله غیش هی شَد. اص اثتذاتصشف 

ثِ لصذ تصشف دس هله  ٌجب تجشی هحمك هی شَد صیشا اص اثتذاای .وسی دس حبل هشدى است وِ ٍلتی ٍاسد هی شَد هتَجِ هی شَد

یعٌی ثٌبیش ثش هخبلفت ٍ عصیبى ثَدُ اهب ٍلتی ٍاسد ههی شهَد    .شذُ است ایي هله اسدٍ ثذٍى تَجِ ثِ حفظ ًفس هحتشم ٍ غیش

شدُ ؛ اٍ گوبى هی وشدُ وبس حشام هی وحشام ًجَدُدس ٍالع پس ٍسٍد اٍ  .دّذ ٌیذ وسی دس حبل هشدى است ٍ اٍ سا ًجب  هییهی ث

سٍثشٍیش است ٍ اٍ ثِ لصذ ایي وِ ششاة هی ًَشذ آى سا هی ًَشذ ٍلی دس ٍالع ششاة ًجَدُ.  هبیعی ٍلی حشام ًجَد هثل وسی وِ

شَد صیشا وبس  یوهحمك ً علیلجح ف دس هب ًحي فیِاٍ هی ثبشذ.  اص لجح فبعلیحبوی  عول یعٌی ایيایي جب تجشی هحمك هی شَد. 

صیشا فی الَالع ششاة ًخَسدُ ثلىِ ششثت خَسدُ. اههب لهجح    ایي لیَاى سا هی خَسد وبس ثذی ًىشدُهحتَیب  وسی وِ  ،ثذی ًىشدُ

فبعلی داسد صیشا ثٌبیش ثش ایي ثَدُ وِ ششاة ثخَسد. دس هثبل هب ًیض ٍلتی عجذ ٍاسد هىبى غصجی هی شَد ثٌبیش ثش ایي ثهَدُ وهِ   

ِ حفظ ًفس چَى )هعشض ّ ن است  سد وِ ًفس هحتشهِ ای َد ثبشدس هبل غیش وٌذ اهب چَى هَاجِ هی  تصشف جهت  ٍا هحتشهه
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ع عول حشام فی الَاللزا ت خَد  سا اص دست دادُ ٍ همذهیت ثشای آى ری الومذهِ هْن حشه هله غیش اص ثبة تصشف اٍ دس است(

دس حبلی وِ فی الَالهع وهبس حهشام ًجهَدُ      دّذٍ ایي است وِ وبس حشام اًجبم ی ااًجبم ًذادُ اهب هتجشی هحسَة هی شَد صیشا ثٌب

 .است

هِ هْهن پیهذا   ذمی یه ری الوصهبًی وِ همذهیت ثشا ؛علی ای حبل طجك ًظش هشَْس همذهِ ای وِ هٌحصش است ٍ حشهت راتی داسد

هی شَد ٍ ایي ٍجَة ّیچ لیذ ٍ ششطی ّن ًذاسد چِ لصذ حفظ ًمس هحتشهِ ثىٌذ  آى ٍجَة غیشی جبیگضیي حشهت راتی ،وٌذ

 .یب ًىٌذ

است. صیشا ثِ ًظش شیخ  ٍجَة غیشی ایي همذهِ هششٍط ثِ لصذ تَول ثِ ری الومذهِاًصبسی هجٌبی شیخ  طجك  طبق قول دوم:

ذا هی وٌذ ٍ ٍجَة پیفشض لصذ تَول  سب د؛ ثلىِ خَد  تًٌْیست ٍِجَة غیشی همذهِ تبثع ٍجَة ًفسی ری الومذهاًصبسی، 

ِ  شیخ یبىایي ث . اگشهمذهِ ثِ لصذ تَول ثِ ری الومذهِ ٍاجت عجبس  است اص ایي  اًصبسی سا تحلیل وٌین الصهِ ا  ایي است وه

  ثبیذ:هىلف 

  .تَجِ ثِ همذهیت داشتِ ثبشذ .1

  .لصذ ری الومذهِ ٍ سسیذى ثِ ری الومذهِ سا ّن داشتِ ثبشذ .2

  .اًجبم دّذ ِری الومذهِ سا اص طشیك ایي همذهایي ثبشذ وِ  لصذ اٍ .3

همیهذ ثهِ    اًصبسی همذهِ طجك ًظش شیخ یُ ٍجَة غیشّوَاسچَى  .ثب ایي خصَویب  است وِ همذهِ ٍجَة غیشی پیذا هی وٌذ

  .پیذا ًوی وٌذهمذهِ ٍجَة غیشی  . لزا اگش یىی اص ایي ششٍط هفمَد شَد،َد استیایي ششٍط ٍ ل

ثهِ   . او  اص اثتذاٍلی او  تَجْی ثِ همذهیت ایي وبس ثشای حفظ ًفس هحتشهِ ًذاسد صهیي غیش شذُثیبى اگش وسی ٍاسد  طجك ایي

آیهب ایهي همذههِ     ب ًفس هحتشهی وِ دس حبل ّ وت است.شذ هَاجِ شذ ث صهیي ثعذ وِ ٍاسد است. شذًُایي صهیي  ایي لصذ ٍاسد

چَى )ش هجٌبی هشَْس گفتین تجشی هحسَة هی شَد ًِ عصیبى ّویي وِ هب ث؟ ًذاسدٍجَة غیشی داسد یب طجك ًظش شیخ اًصبسی 

ِ ّش حبل ثش ایهي عوهل   دس حبل ّ وت ٍجَة غیشی ثهحتشهِ جِ هی شَد ثب ًفس اوِ هَ ی الَالع حشهت اص ثیي سفتِ ٍ اوٌَىف

ایهي  وِ ًفس هحتشههی   اٍل تَجِ ًذاشتِاص غیش هی شَد ٍ او   یيوسی وِ ٍاسد دس صه اًصبسی طجك ًظش شیخ .(عبسض هی شَد

ی شاایي ٍجَة غیشی ث شَد آیبحتشهِ ای وِ دس حبل ّ وت است هیوِ هَاجِ ثب ًفس ه جب دس حبل اص ثیي سفتي است آیب اوٌَى

دُ ٍ ًهِ  شًذاسد یعٌی ًِ همذهِ سا اسادُ و ایي عول یتهمذه طجك ًظش شیخ اًصبسی ٍلتی التفب  ثِ صیشا ،خیش ؟عول اٍ پیذا هی شَد

ًیسهت ٍ   یغیهش ایي وبس اٍ هتصف ثِ ٍجهَة  . لزا سا وشدُ ِلصذ تَول ثِ ایي همذهِ ثِ ری الومذه ذهِ سا اسادُ وشدُ ٍ ًِمری الو

ًتیجِ ایي است وِ طجك ایهي هجٌهب    .ثِ لَ  خَد  ثبلی است یتًشذ یعٌی ّوبى حشهت اٍلیِ ٍ را یٍلتی هتصف ثِ ٍجَة غیش

  .شخص عبوی هحسَة هی شَد حشام است ٍ ایيایي عول عجذ 

طجك ًظش هشَْس وسی وِ اثتذائب ثذٍى چَى ظبّش هی شَد.  اًصبسی ٍ هشَْس دس آى ثیي ًظش شیخ ایي اٍلیي هَسدی است وِ فشق

حشام ًیست ٍ هشتىهت  وٌذ، دس آى تصشف هیغیش هی شَد ٍ  یياسد صهبس اٍ ثشای حفظ ًفس هحتشهِ است ٍایي وِ ایي وتَجِ ثِ 

ّویي وبس حهشام هحسهَة ههی     اًصبسی شیخ . اهب طجك ًظشثلىِ هتجشی هحسَة هی شَد ؛دَشوی عبوی هعحسَة ًایي عول 

ایي عول  علی ای حبل .هششٍط ثِ ّیچ ششطی ًیستٍجَة غیشی همذهِ . صیشا طجك ًظش هشَْس شَد ٍ هشتىت آى عبوی است
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ثبثت شَد ٍ آى حشهت وٌبس غیشی آى ی شَد وِ ٍجَة ثب ایي وِ حشام ثَدُ ّویي وِ همذهِ یه ٍاجت هْوی شذُ است ثبعث ه

سٍد اهب طجك  ًظش شیخ اًصبسی تٌْب دس وَستی ٍجَة هی آیذ وِ لصذ تَول ثِ ری الومذهِ ثبشذ ٍ وسی وِ اسبسب التفهب  ثهِ   

ی ایي وهبس  ٍجَثی گشدى اٍ ًیبهذُ است. پس ٍلتی ٍجَة ًیبیذ حشهت اٍلی ٍ رات شای آى ٍاجت هْن ًذاشتِ،همذهیت ایي عول ث

 ٍ عجذ عبوی هحسَة هی شَد.ثبلی است 

 مورد دوم 

ًیبص است وِ ي وِ ثشای حفظ آى شخص تَجِ داشتِ ثِ ای یعٌی ،اسادُ همذهِ سا وشدُ است ی وِ گزشت، اگش فشض شَد عجذهثبل دس

ٍاسد هلهه   گَیهذ:  تصشف دس هله غیش همذهیت ثشای حفظ ًفس هحتشهِ داسد، ٍلی ایي عجذ هی ایي تصشف دس هله غیش شَد ٍ

فهشق  . اسادُ ًجب  ًفس هحتشهِ سا ًىهشد ٍ لصذ لزا ٍ اص ثیي هی سٍد یب ًوی سٍد ثِ هب سثطی ًذاسد ًفس هحتشهِ  غیش هی شَین ٍ

دس ایي وَس  التفب  داسد ٍ همذهِ سا  ٍلی همذهِ ًذاشتِ، یت ایيهالتفب  ثِ همذ دس هَسد لجلی لجلی ایي است وِ ایي هَسد ثب هَسد

اسادُ ری الومذهِ سا ًذاسد، گبّی اص اثتذا اسادُ ری الومذهِ سا ًذاسد هٌتْی ری الومذهِ سا اسادُ ًىشدُ . ایي جب وِ  ،وٌذ یهاسادُ ًیض 

اسادُ ایي وِ ًفس هحتشم  د ٍلیسد دس هله غیش هی شٍَا اسادُ ری الومذهِ سا ًذاسد هث  ّن همذهِ سا اتیبى هی وٌذ ثبص ّنلتی ٍ ٍ

 . ًجب  دّذ سا ًذاسد  اس

صیشا اسادُ ری الومذهِ سا ًذاسد ٍ همذهِ ثِ ًظش  .ایي همذهِ ٍجَة غیشی پیذا وشدُ یب ًِ؟ خیش اًصبسی شیخ آیب ایي جب طجك هجٌبی

سا اتیبى وشدُ، التفب  ثِ همذهِ ّهن  دس هب ًحي فیِ عجذ همذهِ  .شذُ ثبشذ ِصهبًی ٍاجت هی شَد وِ اسادُ ری الومذه اًصبسی شیخ

ش ایي است وِ عجهذ لصهذ   ثٌبثش ایي ٍلتی اسادُ ای ًسجت ثِ ری الومذهِ ًذاشتِ ثبشذ هعٌبیداشتِ ٍلی اسادُ ری الومذهِ سا ًىشدُ. 

ي تَوهل یىشهف عه    عذم لصذ سادُ ثِ ری الومذهِ یىشف عي عذم لصذ التَول،ا معذ. هِ سا ّن ًذاشتِ استذمتَول ثِ ری الو

ت غیشی ًجبشذ هعٌبیش ایي است وهِ آى  ٍلتی ایي وبس ٍاجعذم الَجَة الغیشی ٍ هعلَم هی شَد ایي وبس اٍ ٍاجت غیشی ًیست. 

 حشهت اٍلیِ ثِ لَ  خَد  ثبلی است ٍ ایي شخص عبوی است. 

اٍ همذهیت ثهشای حفهظ ًفهس هحتهشم سا داسد ٍ     ، اهب طجك ًظش هشَْس ایي شخص علی ای حبل ٍلتی ٍاسد دس هله غیش هی شَد

ثِ عٌَاى همذهِ حفظ ًفس هحتشم ٍجَة غیشی پیذا وشدُ است صیشا هششٍط  ٍلی ایي عولّشچٌذ اسادُ ًجب  ًفس هحتشم ًىشدُ 

ثِ لصذ تَول ًیست ٍ ًتیجِ ایي است وِ ثب آهذى ٍجَة غیشی حشهت راتی اص ثیي هی سٍد ٍ ایي شخص عبوی هحسَة ًوهی  

 شَد.

 سوم مورد 
شهَد اسادُ ری  سد دس هله غیش هیٍ ٍاًی وِ  ایي وبس سا اًجبم هی دّذ اص اٍل ایي شخص التفب  ثِ همذهیت داشتِ است ٍلی صهب 

 اًسبًی دس حبل تلف شذى است، الومذهِ ًذاشت صیشا ٌَّص ًذیذُ ثَد وِ ایي ًفس هحتشهِ دس حبل ّ وت است اهب ٍلتی دیذ یه

 .ول شذبیعٌی اسادُ اص اثتذا ًجَد ٍلی ثعذا ایي اسادُ ح .ثشایش حبول شذُالومذهِ  اسادُ ری

بسی هشتىت حهشام  صًا ب ایٌجب طجك ًظش شیخخیش؟ آی عصیبى وَس  گشفتِ است یب اًصبسی یب طجك ًظش شیخسَال ایي است وِ آ

 شذُ یب ًشذُ؟ 
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  ًفس هحتشهِ سا ًذاشت. طجك ًظش هشَْس چِ اسادُ ثبشذ صهبًی وِ عجذ ٍاسد هله غیش شذ اسادُ ری الومذهِ سا ًذاشت. اسادُ ًجب

ٍ چِ ًجبشذ ّویي وِ عول همذهیت داشتِ ثبشذ ثشای  ًجب  ًفس هحتشهِ ثشای ایي وِ حشهت اٍلیِ ایي عول اص ثیي ثشٍد ٍ هتصف 

 . وبفی است ثِ ٍجَة غیشی شَد

غیش هی شَد اسادُ ری الومذهِ سا هی داشت ٍ چهَى  اهب طجك ًظش شیخ اًصبسی هی ثبیست ایي شخص اص ّوبى اٍل وِ ٍاسد هله 

چٌیي اسادُ ای ًذاشتِ پس اص ایي جْت هشىل داسد. ایي شخص اسادُ ری الومذهِ ثشایش پیذا شذ ٍ ثبالخشُ لصذ تَوهل ثهِ ری   

ًسجت ثِ ٍسٍد الومذهِ سا ّن وشد. ایي جب ًست ثِ همذهِ تجشی وشدُ صیشا حشهت ًفسی اٍلیِ همذهِ ثِ لَ  خَد  ثبلی هبًذُ ٍ 

دس هله غیش هتجشی است اهب ًسجت ثِ خَد ری الومذهِ عبوی هحسَة ًوی شَد. صیشا ری الومذهِ سا اتیهبى وهشدُ اسهت ٍ ثهِ     

ٍاجت ًفسی عول وشدُ است ٍ اسادُ آى سا ًیض ثعذا پیذا وشدُ است. فی الَالع طجك ًظش شیخ اًصبسی ثبیذ ثیي عصیبى ٍ هخبلفت ثب 

ت ثِ ٍجهَة  شی تفىیه وٌین. طجك ًظش شیخ اًصبسی ًسجت ثِ همذهِ هتجشی هحسَة هی شَد اهب ًسجٍاجت ًفسی ٍ ٍاجت غی

 ست.ًفسی ری الومذهِ عبوی ًی
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