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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»
 حث گذشتهدالصه ة 

ٍجَة غیشی همذهِ اص ٍجَة ًفسی ری الومذهِ ثوشُ ثبسُ تجعیت َس ٍ ًظش هٌسَة ثِ ضیخ اًػبسی دسعشؼ وشدین ثیي ًظش هطْ

شی همذهِ لبئل ضَین ٍجَة غی لىِ اثش عولی ًیض داسد. ایي وِاص حیث علوی ًیست ث عولی ًیض ٍجَد داسد. یعٌی ایي تفبٍت غشفبً

ٍجَة غیشی همذهِ  ٍ ی دس وبس ًیستیب لبئل ضَین ثِ ایي وِ تجعیتِ است هذاص حیث اطالق ٍ اضتشاط تبثع ٍجَة ًفسی ری الوم

 داسای  ثوشات ٍ آثبس عولی ّستٌذ.  سُ هطشٍط ثِ لػذ تَغل است؛ّوَا

 ایجبد هی ضَد. ثِ سِ هَسد اضبسُ وشدین وِ دس ایي سِ هَسد ثیي ایي دٍ ًظشیِ تفبٍت ّبیی عوالً دس جلسِ لجل

 مورد چهارم

هی خَاّذ ثشای ًجبت وِ  ؛ هثال وسیًیض ٍجَد داضتِ ثبضذ یغشؼ دیگشگش دس وٌبس اتیبى ثِ همذهِ ثشای سسیذى ثِ ری الومذهِ، ا

لػذ اٍ اص ٍسٍد دس هله ٍ اٍ  عالٍُ ثش ایي وِ غشؼ یعٌی تعمیت وٌذ.همػَد دیگشی سا ًیض  س هحتشهِ ٍاسد دس هله غیش ضَد،ًف

ام ثِ ًظشیِ هطَْس ٍ التضام ثیي التض آیب دس ایي هَسد داخل ایي هله چِ خجش است. ثجیٌیذ ، هی خَاّذغیش حفظ ًفس هحتشهِ است

ثش حبل غشق ضذى هتَلف  سفشؼ ایي است وِ ًجبت یه اًسبى د هثل هثبل ّبی لجل ثِ لَل ضیخ اًػبسی فشلی م یىٌذ یب خیش؟

طجتك   استت.  حشام غػت است ٍ تػشف دس هبل غیش ٍد دس هله غیش فی ًفسِ حشام است، صیشاپس ٍس .ٍسٍد دس هله غیش است

ٍاجت ًفسی است ٍ اّویت ًیض داسد. است. ًجبت غشیك یه ری الومذهِ یعٌی ثشای ًجبت غشیك هٌحػشُ   ٍسٍد همذهِ ایيفشؼ 

یعٌی لػذ تَغل ثتِ ری  )ضَد عالٍُ ثش لػذ ًجبت دادى ایي اًسبى اّذ ثشای ًجبت ًفس هحتشهِ ٍاسد هله غیش وسی وِ هی خَ

ٍ ایتي غػتت سا    هتی ضتَد   وِ ٍاسد دس هلته غیتش  وسی  ایي هَسدی ًیض اص ٍسٍد ثِ هله غیش داسد. آیب دس ضُ دیگشِ( اًگیالومذه

 هی ضَد یب خیش؟ ةَهشتىت هی ضَد هجشم ٍ گٌبُ وبس ٍ عبغی هحس

حتشهتص اص   ِ استًجبت ًفس هحتشهُ هٌحػش ٍِسٍد دس هله غیش چَى همذه ثِ طَس ولی طجك ًظش هطَْس طثق نظر هشهور:

طجك ًظش هطتَْس حفتظ ٍ    .ثیي هی سٍد ٍ هغلَة ٍجَة غیشی هی ضَد وِ اص ٍجَة ًفسی ًجبت ًفس هحتشهِ ًبضی ضذُ است

ایي ٍجَة ًفسی سجت هی ضَد وِ ٍسٍد دس هله غیش وِ همذهِ لزا ًجبت دادى ایي اًسبى دس حبل غشق ضذى ٍاجت ًفسی است 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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. ثب آهذى ٍجَة غیشی آى حشهت راتی اٍلیِ وٌبس هتی سٍد. دیگتش   ضَد جَة غیشیثِ ٍ است ًیض ٍاجت ِالومذههٌحػشُ آى ری 

ضویوِ داضتِ  ،یب ًجبضذ لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ ثبضذ ،وبسی ًذاسد وِ لػذ ایي ضخع اص ٍسٍد ثِ هله غیش چِ ثبضذ. ایي لػذ

ضح هتی ضتَد ٍ ایتي وتبس یته      اص آى هتشٍجَة غیشی ًیض  ،علی ای حبل ّویي وِ ٍاجت ًفسی هتَلذ ضذ .ثبضذ یب ًذاضتِ ثبضذ

.یعٌی ضَد ثلىِ عول ثِ یه تىلیف استت یػیت هحسَة ًوٍسٍد دس هله غیش ًِ تٌْب هعثٌبثش هالصهِ لزا  هی ضَد. اجت غیشیٍ

 ثِ ٍجتَة غیتشی   صهِ است لْشا ٍسٍد دس هله غیش ٍاجتثگَیین ثیي ٍجَة ضشعی ری الومذهِ ٍ ٍجَة ضشعی همذهِ هال اگش

 ست ٍ هطىلی ًذاسد.اهسئلِ ٍاضح  سَطجك ًظش هطْپس  .هی ضَد

ثتِ یته    ثَد وِ ٍجَة غیشی همذهتِ هطتشٍط  آى چِ تب ثِ حبل ثیبى ضذ ایي  طجك ًظش ضیخ اًػبسی طثق نظر شیخ انصاری:

یذ ایجبثی یه لیذ ستلجی  ثحثی است وِ آیب عالٍُ ثش ایي ل است اص لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ. ایي جب یه است وِ عجبست ضشط

لػذ تَغل ثِ ایي هعٌب وِ آیب ضیخ اًػبسی تٌْب هعتمذ است وِ ٍجَة غیشی هطشٍط ثِ  است یب خیش؟ اًػبسی ًیض هَسد ًظش ضیخ

لػذ آخش یعٌی یته  ذهِ است هع عذم میشی هطشٍط ثِ لػذ تَغل ثِ ری الوهعتمذ است ٍجَة غ ثِ ری الومذهِ است یب ایي وِ

 هی ثبضذ؟ لیذ سلجی وٌبس آى

هی گَیذ همذهِ ثِ ضشطی ٍاجت هی ضَد وِ اص اتیبى ثِ همذهِ لػذ سسیذى ثِ ری الومذهِ ضذُ ثبضذ. اگش وسی ایي اًػبسی ضیخ 

 . ت هی ضَد وِ لػذ سفتي ثِ پطت ثبم ثبضذ. ًػت سلن صهبًی ٍاجلػذ سا ًذاضتِ ثبضذ ایي همذهِ ٍاجت ًیست

عٌی ایطبى فمط ثِ ٍجِ ایجبثی ًظش داسد ٍ وبسی ثِ ثعذ ستلجی  وِ فمط ایي لػذ ثبضذ ی یي ثبضذااًػبسی هٌظَس ضیخ  احتوبل داسد

ست وِ لػذ ااست فمط ایي  اًػبسی چِ هَسد ًظش ضیخ آى ثبضذ یب ًجبضذ هَسد تَجِ اٍ ًیست ًٍذاسد ٍ ایي وِ لػذ دیگشی ًیض 

  هتػف ثِ ٍجَة غیشی هی ضَد.  اگش ایي لػذ ثَد همذهِ .تَغل ثِ ری الومذهِ ثبضذ

اجت هی ضَد وِ تٌْتب ٍ تٌْتب   ایي ثبضذ وِ همذهِ ثِ ضشطی ٍ . یعٌی هٌظَسضبىفشاتش ثبضذ اًػبسی داسد هٌظَس ضیخاحتوبل ٍ ًیض 

وبًِ ّن یه ٍجِ  اًػبسی دس وبس ًجبضذ. یعٌی لیذ هَسد ًظش ضیخ ى ثِ ری الومذهِ ثبضذ ٍ لػذ دیگشی ًیضسسیذ لػذ ایي ضخع

 دٍ احتوبل هسئلِ سا پی گیشی هی وٌین. . حبل ثش اسبس ّشّن یه ٍجِ سلجیایجبثی داسد ٍ 

ٍاجت هتی  غَستی  س. یعٌی همذهِ تٌْب دثَدى لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ استاًػبسی تٌْب  اگش ثگَیین هٌظَس ضیخ :احتوال اول

 دس ایي غَست طجك ًظتش ضتیخ   سی ثِ ثَد ٍ ًجَد لػذ دیگش ًذاسد،وب ٍ ضَد ثِ ٍجَة غیشی وِ لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ ثبضذ

 ؟ غیشی هی ثبضذ یب خیش ةٍَغف ٍج آیب ایي همذهِ هتػف ثِ اًػبسی

ِ لػذ تَغل ثتِ ری  چ ؛صیشا دس ًظش هطَْس علی السَیِ است .ًیست اًػبسی هطَْس ٍ ضیخ ًظش طجك ایي احتوبل فشلی ثیي ،ثلِ

وٌبس ایي لػتذ تَغتل،   حبل هی خَاّذ  .وٌذی سٍد ٍ همذهِ ٍجَة غیشی پیذا هیًجبضذ آى حشهت اٍلیِ وٌبس ه الومذهِ ثبضذ چِ

  .لػذ وٌجىبٍی ثبضذ یب ًجبضذ

ط ّویي لػذ فم اًػبسی هی گَیذ:صیشا فشؼ ایي است وِ ضیخ  .طَس است یيثش اسبس احتوبل اٍل ًیض ّو اًػبسی طجك ًظش ضیخ

ًجبت  سٍد دس هله غیشاص ٍ حبل ضخػی ٍاسد هله غیش ضذُ است ٍ لػذش ًیض .لػذ سلجی ًذاسدتَغل ثبضذ ٍ وبسی ثِ جٌجِ 

، لػذ ایي لػذ اگش وٌبس حبل .پس ّن ٍاجت عول ضذُ ٍ ّن لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ ٍجَد داسد .دادى اًسبى غشیك ثَدُ است
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تفبٍتی  اًػبسی پس طجك ایي احتوبل ثیي ًظش هطَْس ٍ ضیخ .دیگش آسیجی ثِ ٍجَة غیشی همذهِ ًوی صًذ دیگشی ّن ٍجَد داسد

 .ًیست

ثبضذ ٍ لػذ دیگشی  ِثِ ایي وِ لػذ تَغل ثِ ری الومذههعتمذ است ٍجَة غیشی همذهِ همیذ است  اًػبسی ضیخ :احتوال دوم

 یعٌی ّن ٍجِ ایجبثی ٍ ّن ٍجِ سلجی. .دس وبس ًجبضذ

صیتشا   .لطعب فشق هی وٌتذ  است؟ًظش هطَْس  اًػبسی هبًٌذآیب ًظش ضیخ  ،دس هَسد چْبسم ثیبى وشدین طجك ایي احتوبل دس هثبلی وِ

طجك احتوبل دٍم تٌْب دس غَستی ٍسٍد دس هله غیش ٍجَة غیشی پیذا هی وٌذ ٍ حشهت اٍلیِ وٌبس هی سٍد وِ لػذ اتیبى وٌٌذُ ثِ 

لزا اگش غشؼ اٍ حفظ ًفس هحتشهِ ٍ ًجبت غشیك  .همذهِ فمط ٍ فمط ًجبت جبى غشیك ثبضذ ٍ ّیچ لػذ دیگشی ًیض ًذاضتِ ثبضذ

ٍسٍدش ثِ هله غیش ٍاجت ًجَدُ ٍ حشهتت اٍلیتِ ثتش     داضتِ ثبضذ دس ایي غَست دیگش یشػذ دیگی ٍ لٍ دس وٌبس آى داع ثبضذ

 سشجبیص ثبلی است. ایي ثوشُ ای است وِ ثٌبثش ایي دٍ لَل دس ایي چْبس هَسد ثَجَد هی آیذ.

 عوالً ،ی ثوشُ ٍ فبئذُ داسداختالف ٍ تفبٍت ثیي ًظش هطَْس ٍ ًظش ضیخ اًػبسی عالٍُ ثش ایي وِ اص ًظش علو وِ ضذ تب وٌَى سٍضي

 ًیض داسای آثبس هتفبٍتی است.

 : وجوب مقدمه موصله) صاحب فصول( سومقول 

ّش چٌتذ یىتی غیتشی ٍ     ،است ِیعٌی ٍجَة همذهِ تبثع ٍجَة ری الومذه .ًظش اٍل ًظش هطَْس ثَد وِ لبئل ثِ تجعیت هی ثبضٌذ

ٍاجت غیشی ًیتض ثتِ آى    ،وِ ٍاجت ًفسی ثِ آى همیذ ثبضذ ّش لیذی. یىی ًفسی ٍلی اص حیث اطالق ٍ اضتشاط تجعیت ٍجَد داسد

اًىبس تجعیت داسد وِ ٍجِ هطتشن آى سِ ًظش  ًیض ٍجَددس همبثل هطَْس گفتین دس همبثل ایي ًظش سِ ًظش دیگش ّوچٌیي همیذ است. 

  است. 

 .ری الومذهِ ّوَاسُ ٍجَة همذهِ هطشٍط است ثِ لػذ ٍ عضم اسادُ: )علی هب ًست الیِ(غبحت هعبلن .9

 ِ است. ِ ٍجَة غیشی ّوَاسُ هطشٍط ثِ لػذ تَغل ثِ ری الومذه(: تجعیت ًیست ثلىعلی هب ًست الیِضیخ اًػبسی ) .2

 تفبٍت ایي دٍ ًظش ًیض ثِ تفػیل ثیبى ضذ.

 «.ایػبل الومذهِ الی ری الومذهِ»لیذ  دس ٍجَة غیشی همذهِ هذخلیت داسد عجبست است اص بحت فػَل: لیذی وِغ .4

ِ  یاست. یعٌی ثِ ًظش ایطبى ٍجَة غیشهمذهِ ٍاجت همذهِ هَغلِ فػَل هعتمذ است  غبحت -، تتبثع ٍجتَة ًفستی ری   همذهت

ِ ایي همذهِ ثِ ًتیجِ ثشسذ ٍ ایي همذه ذهِ هحمك ضَد ٍمدس غَستی ٍاجت هی ضَد وِ ری الو ثلىِ ّوَاسُ همذهِ ؛الومذهِ ًیست

. اگش دیذیتذم وتِ   تَاًین ثگَیین ایي همذهِ ٍاجت است یب خیش یووبس توبم ًطذُ ً. یعٌی تب صهبًی وِ دَضثِ آى ری الومذهِ ٍاغل 

، ایي وطف هی وٌذ وِ همذهِ ٍاجت ثَدُ است ٍ اگش ری الومذهِ هحمك ًطذ وطف هتی ضتَد وتِ همذهتِ     ل ضذغبری الومذهِ ح

یذا مذهِ ای وِ ٍغَل ثِ ری الومذهِ په «هَغَلِ الی ری الومذهِهمذهِ »ایي است وِ ٍجَة غیشی ثش ٍاجت ًجَدُ. تعجیش ایطبى 

  9.پیذا ًوی وٌذ یٍجَة غیشذهِ هٌتْی ًطذُ موِ ثِ ری الووشدُ ثبثت هی ضَد لزا همذهِ غیش هَغَلِ یعٌی همذهِ ای 

 فرق نظر صاحب فصول و نظر شیخ 
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صیشا ایطبى ّن گفتٌذ وِ ٍجتَة   ِ؟گفت اًػبسی چِ وِ ضیخ ثیي ایي لیذ ثب آى است چِ فشلیپیص ثیبیذ وِ  سَالایي  هوىي است

غیشی همیذ ثِ لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ است. غبحت فػَل ًیض هی گَیٌذ ٍجَة همذهِ ًیض همیذ ثِ ایػبل ری الومذهتِ استت.   

 دس دٍ غَست ایي تفبٍت آضىبس هی ضَد: چِ فشلی ثیي ایي دٍ لَل است؟

. هثال دس ّوبى هثبل وستی  اتیبى ثِ ری الومذهِ پطیوبى ضَددّذ ٍلی ثعذا اص همذهِ ای سا ثِ لػذ تَغل اًجبم  اگش وسی .9

ٍجَة  اًػبسی طجك ًظش ضیخ ثِ ری الومذهِ هٌػشف ضذ.اص اتیبى  اسد ضَد ثِ لػذ ًجبت اًسبى غشیك اهبٍ دس هله غیش

ضتذُ ٍ ری  ثبثت است صیشا همذهِ سا اتیبى وشدُ است ٍ لػذ تَغل ًیض ثَدُ؛ اهب ایي وِ االى پطتیوبى   غیشی ثشای همذهِ

  الومذهِ سا اًجبم ًذادُ تبثیشی دس ٍجَة غیشی همذهِ ًوی گزاسد.

 ُ است. شدًطذُ است ٍجَة غیشی پیذا ًى ِیي همذهِ چَى هَغَل ثِ ری الومذهاهب طجك ًظش غبحت فػَل اسبسب ا

 هعلَم هی ضَد. ًظش ضیخ اًػبسی ٍ غبحت فػَل شق هَسد دیگش ًیض فیه س د          

ًجتبت   لػذ اٍ ٍ (  یعٌی ٍاسد دس هله غیش هی ضَدغَست لجل سىسا اتیبى وٌذ ثذٍى لػذ تَغل )عهِ اگش وسی همذ  .9

هی وٌتذ.   ًجبت ًفس هحتشهِ سا ضَد لػذ ی. اهب ٍلتی ٍاسد هُ استدشدادى ضخع غشیك ًیست، اسادُ ری الومذهِ سا ًى

هتِ ٍ  ذمسد ٍلَ اص اثتذا لػذ ری الوشی دااست ٍجَة غی هِطجك ًظش غبحت فػَل ایي همذهِ چَى هَغَل ثِ ری الومذ

 .ایي همذهِ ٍجَة غیشی داسد لَس طجك ًظش غبحت فػپ .لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ سا ًذاضتِ ثبضذ

  ری الومذهِ ًجَدُ. ثِاص اثتذا لػذ تَغل  شااهب طجك ًظش ضیخ ایي همذهِ ٍجَة غیشی ًذاسد صی

فػَل ٍجَد داسد. الجتِ ثعذا دس هتَسد ثوتشُ عولتی لتَل هطتَْس ٍ      ایي تفبٍت ٍ اثشی است وِ ثیي ًظش ضیخ اًػبسی ٍ غبحت 

 ثحث خَاّین وشد.ّن غبحت فػَل 

پس هعلَم ضذ وِ ًظش غبحت فػَل چیست. ایطبى هعتمذ است وِ تجعیتی دس وبس ًیست ٍ ٍجَة همذهِ همیذ ثِ لیذ ایػبل ثِ ری 

هَدًذ اختالف است. دٍ احتوبل ٍجَد داسد. آى چِ تب وٌَى ثیبى الومذهِ است. اهب دس تفسیش ایي ًظش ٍ همذهِ هَغَلِ وِ ایطبى فش

ایي وِ ًظش غبحت فػَل چیست ٍ ًظش ایطبى وتذام   ایي والم استفبدُ هی ضَد. اهبضذ تػَیش اغل هسئلِ ثَد ٍ ًظشی وِ ثذٍا اص 

  است ثبیذ ثشسسی ضَد.
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