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ئهم ااهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
هحػل ًظش آیت اهلل ثشٍجشدی ایي ثَد کِ جبهغ ػجبست ثحث دس ٍجِ پٌجن اص ٍجَُ تػَیش جبهغ ػلی المَل ثبلػحیح ثَد، 

کِ ایي تَجِ خبظ ثِ ایجبد اٍلیي جضء اص ػجبدت  است اص یک ًحَُ تَجِ خبظ ٍ خطَع هخػَظ اص ػجذ دس ثشاثش هَلی

ثبضذ، الَال ٍ  کٌذ ٍ کأىّ ایي تَجِ ثِ هٌضلِ غَست ثشای الَال ٍ افؼبل هی تب آخشیي جضء استوشاس پیذا هیضَد ٍ  هحمك هی

افؼبل غالتی ثِ هٌضلِ هبدُ ّستٌذ ٍ ایي تَجِ ٍ خؿَع ٍ خطَع ثِ هٌضلِ غَست است، پس تػَس ًطَد کِ ایي اجضاء 

ای ّستٌذ کِ ثب ایي غَست َّیت غالتی پیذا  هثل هبدُهحػِّل ٍ هؤثِّش دس آى خطَع ٍ خؿَع ّستٌذ ثلکِ ایي اجضاء 

 کٌٌذ ٍ ایي دس ّوِ افشاد غحیح اص ًوبص اص غالٓ ػبلن هختبس تب غالٓ غشلی ٍجَد داسد. هی
 بزرسی وجه پنجن:

ؾوي ایٌکِ ثیبًی لبثل تَجِ است اهب اضکبالتی ّن هتَجِ آى است کِ هْوتشیي  آیت اهلل ثشٍجشدی دس تػَیش جبهغ ثیبى

اضکبل ایي است کِ ثبیذ دیذ آیب غالتیت غالٓ غشفبً ثِ غَست آى است ٍ الَال ٍ افؼبل ّیچ ًمطی دس آى ًذاسًذ، ایٌکِ 

اًذ هحل  ضیء سا ثِ غَست داًستِافؼبل ٍ الَال سا ثِ هٌضلِ هبدُ داًستِ ٍ تَجِ ٍ خطَع سا ثِ هٌضلِ غَست ٍ ضیئیت 

تَجِ ٍ خطَػی کِ ثب  چیضی جضءاضکبل است، دس ایٌجب ضیئیت ضیء ثِ غَست است ٍلی سؤال ایي است کِ آیب غالٓ 

تحمك آى ّیچ ًمطی ًذاسد؟ ایٌکِ هشحَم آیت اهلل ثشٍجشدی ًیست ٍ آیب الَال ٍ افؼبل دس  ضَد اٍلیي جضء ًوبص هحمك هی

کٌذ هؼٌبیص ایي  ضَد ٍ تب آخشیي جضء استوشاس پیذا هی پیذا هییي جضء اص اجضاء غالتی تَجِ ٍ خطَع فشهَد: ثب ایجبد اٍل

لِ لفظ  تَاى ادػب کشد هَؾَع است کِ ثِ هحؽ گفتي تکجیشٓ االحشام غالٓ هحمك ضذُ، حبل سؤال ایي است کِ آیب هی

هؼٌبی  َد ٍ آًچِ ثؼذ اص آى ّست استوشاس آى است؟ض ّویي تَجِ خبغی است کِ ثب گفتي تکجیشٓ االحشام هحمك هی« غالٓ»

لِ تأثیش  لِ ًذاسًذ، ثلِ دس ثمبء هسوی ٍ هَؾَع ایي سخي ایي است کِ سبیش الَال ٍ افؼبل تأثیشی دس تحمك هسوی ٍ هَؾَع

سوی لِ ٍ ه آًچِ آلبی ثشٍسجشدی رکش کشدًذ هَؾَعلِ است، چَى طجك  لِ غیش اص خَدِ هَؾَع داسًذ ٍلی ثمبء هَؾَع

یت غالٓ ثِ ّویي تَجِ ٍ تضَد ٍ اسبسبً غال ػجبست است اص یک ًحَُ تَجِ ٍ خطَع خبظ کِ ثب اٍلیي جضء هحمك هی

خطَع خبظ ثستگی داسد ٍ هؼٌبی ایي کالم ایي است کِ الَال ٍ افؼبل کِ هبدُ غالٓ ّستٌذ دس غالتیت غالٓ تأثیش ًذاسًذ 

 دس لبلت ایي هَاد ظَْس پیذا کشدُ است.  غالٓاال ایٌکِ 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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یب ثِ ػجبست دیگش جبهغ ثیي افشاد غحیح اص ًوبص ػجبست است اص « غالٓ»لِ لفظ  پس اغل ایي هسئلِ کِ هب ثگَیین هَؾَع

ل تَاى گفت افؼبل ٍ الَا ، لزا ًویتَاى ثِ آى هلتضم ضذ ضَد اهشی است کِ ًوی تَجِ خبغی کِ ثب اٍلیي جضء ًوبص هحمك هی

بدُ غالٓ ّستٌذ ٍلی ایٌْب ّیچ تأثیش دس تحمك غالٓ ًذاسًذ ٍ غالٓ ثِ ایجبد اٍلیي جضء کِ تکجیشٓ االحشام ثبضذ هحمك ه

 لِ. لِ هؤثشًذ ًِ دس تحمك خَدِ هَؾَع ایي افؼبل ٍ الَال فمط دس ثمبء هَؾَعضَد ٍ  هی

شػِ ًیست، یؼٌی اغالً ثِ رّي هتطشػِ خطَس هؤیذ ایي هطلت ایي است کِ ایي هؼٌی دس استکبص ّیچ یک اص هتط هؤید:

کٌذ کِ غالٓ ػجبست ثبضذ اص یک ًحَُ تَجِ ٍ خطَع خبظ کِ دس لبلت الَال ٍ افؼبل ظَْس پیذا کشدُ ثبضذ، اگش اص  ًوی

ضَد؟ پبسخ آًْب هٌفی خَاّذ ثَد ٍ ّیچ یک اص  هتطشػِ سؤال ضَد آیب حمیمت غالتی ثِ ایجبد اٍلیي جضء غالٓ هحمك هی

، اص ًظش هتطشػِ ًوبص چیضی غیش اص الَال ٍ افؼبل ًیست ٍ اگش اص آًْب سؤال ضَد ًوبص کٌذ شػِ چٌیي چیضی سا تأییذ ًویهتط

اص الَال ٍ افؼبلی هثل تکجیش، لیبم، سکَع، سجَد، رکش، تطْذ، سالم ٍ اهثبل آى  است چیست؟ دس پبسخ خَاٌّذ گفت ػجبست

سسذ ٍجْی ّن کِ اص طشف هشحَم آیت اهلل ثشٍجشدی ثشای تػَیش  ثِ ًظش هی لزا دس هجوَع دٌّذ سا تطکیل هی غالِٓ ک

 جبهغ اسائِ ضذُ لبثل لجَل ًیست.

 )اهام )ره((: وجه ششن
تػَیش جبهغ ػلی المَل ثبلػحیح ٍ ػلی المَل ثبالػن اص  گَیذ: اغالً ًظشی هتفبٍت ثب ًظش ثمیِ داسد ٍ هی ؾوي ایٌکِایطبى 

 لکي ػلی المَل ثبلػحیح یک تػَیشی سا ثشای جبهغ ثیبى کشدُ است. ضَد ثش آى هتشتت ًویای  ّبیی است کِ فبیذُچیض

 :کٌذ ای سا کِ هتؿوي چٌذ هطلت است اضبسُ هی ایطبى ًخست همذهِ
 هقدهه:

یؼٌی یک هبّیت ٍلتی ثِ هشحلِ تحمك ٍ ػیٌیت ٍ ٍجَد  اسبسبً غحت ٍ فسبد اص ػَاسؼ ٍجَد ّستٌذ ًِ هبّیت هطلب اول:

تَاى گفت  تمشس هبَّی ٍ هفَْم است ًویخبسجی سسیذ هوکي است هتػف ثِ غحت یب فسبد ضَد، تب صهبًی کِ دس هشحلِ 

تَاى یک ضیء فبسذ یب غحیح سا تػَس کشد ٍلی هبّیت دس هشحلِ تمشس خَدش ًِ هتػف ثِ  غحیح است یب فبسذ، ثلِ هی

تَاى گفت دس هشحلِ تمشس  است ًِ هتػف ثِ فسبد؛ هثالً دس تکَیٌیبت هثل اًسبى کِ هبّیت آى حیَاى ًبطك است ًوی غحت

تَاى ایي اًسبى سا هتػف ثِ ٍغف غحت یب فسبد کشد کِ ٍجَد خبسجی  ٍ صهبًی هیهبَّی ایي اًسبى غحیح است یب فبسذ 

غحت یب هؼشٍؼ ٍغف فسبد لشاس ثگیشد، پس ّوبى طَس کِ دس  هؼشٍؼ ٍغف ذتَاً پیذا کٌذ ٍ دس ایي صهبى است کِ هی

« غالٓ»دس هشکجبت اػتجبسی هثل  تَاى دس هشحلِ تمشس هبَّی ضیء سا ثِ ٍغف غحت یب فسبد هتػف کشد ًویتکَیٌیبت 

د تَاًذ هؼشٍؼ غحت ٍ فسب ّن هطلت اص ّویي لشاس است یؼٌی تب صهبًی کِ غالٓ تمشس ٍ ٍجَد خبسجی پیذا ًکشدُ ًوی

 تَاًذ هتػف ثِ ٍغف غحت یب فسبد ضَد کِ تمشس خبسجی پیذا کٌذ. لشاس گیشد ٍ فمط صهبًی هی

چٌذ  سبثمبً هب، تمبثل ثیي غحت ٍ فسبد تمبثل تؿبد است لزا گفتین غحت ٍ فسبد ثِ هؼٌبی توبهیت ٍ ًمع ًیست هطلب دوم:

ضبّذ ثش ایي هطلت ّن ایي  .آى سا سد کشدین ٍ هب هؼٌی ثشای غحت ٍ فسبد رکش کشدین کِ یکی اص آًْب توبهیت ٍ ًمع ثَد

 .تمبثل تؿبد است ثِ ًحَ کِ تمبثل ثیي توبهیت ٍ ًمع تمبثل ػذم ٍ هلکِ است ٍلی تمبثل ثیي غحت ٍ فسبد است
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اًست، یؼٌی تَاى غحت ٍ فسبد سا اص اهَس اؾبفیِ د ٍلتی تمبثل ثیي غحت ٍ فسبد تمبثل ثِ ًحَ تؿبد ثبضذ ًوی هطلب سوم:

طشف دیگش تؿبد داًست، ؾبفِ ثِ یک ضیء یکی اص هتؿبدیي ثذاًین ٍ ثِ اؾبفِ ثِ یک ضیء دیگش تَاى یک ضیء سا ثبال ًوی

تَاًذ ًسجت ثِ یک ضیء فَق ثبضذ ٍ ًسجت ثِ ضیء  فَق ٍ تحت اص اهَس اؾبفیِ است، ثِ ایي هؼٌی کِ یک چیض هیهثالً 

جیل اهَس اؾبفیِ داًست هثالً دس هَسد ضت ٍ سٍص کِ هتؿبد ّستٌذ تَاى اص ل . دٍ ضیء هتؿبد سا ًویدیگش تحت ثبضذ

دس غَستی کِ تَاى گفت ضت کِ یکی اص طشفیي تؿبد است ًسجت ثِ ایي ضیء ضت ٍ ًسجت ثِ ضیء دیگش سٍص است لزا  ًوی

ؿبد ٍ ثِ اؾبفِ ثِ تمبثل ثیي غحت ٍ فسبد سا تمبثل تؿبد ثذاًین رٍ هشاتت ًیست تب ثتَاًذ ثِ اؾبفِ ثِ یک ضیء یک طشف ت

ثٌبثشایي غحت ٍ فسبد اص اهَس اؾبفیِ هحسَة ًخَاّذ ضذ تب گفتِ ضَد فالى ضیء ٍاحذ  ضیء دیگش طشف دیگش تؿبد ثبضذ

تَاى گفت ػولی ًسجت ثِ یک حبلتی غحیح ٍ  ؾبفِ ثِ اهش دیگش فبسذ است، یؼٌی ًویبالؾبفِ ثِ فالى اهش غحیح ٍ ثبالث

 تَاى گفت ایي ضیء ًویچَى هتؿبدیي لبثل اجتوبع ًیستٌذ، هثل سیبّی ٍ سفیذی کِ  ًسجت ثِ حبلتی دیگش فبسذ است

تَاى  تَاى گفت سیبّی آى کوتش یب ثیطتش است ٍلی ًوی ًسجت ثِ فالى ضیء سیبُ ٍ ًسجت ثِ ضیء دیگش سفیذ است، ثلِ هی

 گفت ًسجت ثِ فالى ضیء، سفیذ است.

ٍ آى  اًذ اهب فمط یک لسن اص ضشائط دس هحل ًضاع داخل ّستٌذ اػوی داخلغحیحی ٍ ّوِ اجضاء دس هحل ًضاع  هطلب چهارم:

لکي دس  ضشائطی است کِ اهکبى اخز آًْب دس هتؼلك اهش ٍجَد داضتِ ٍ ضبسع ّن آًْب سا اخز کشدُ هثل طْبست ٍ استمجبل

ضبسع آًْب سا اخز ًکشدُ ٍ  یؼٌی ضشائطی کِ اهکبى اخز آًْب دس هتؼلك اهش ٍجَد داضتِ لکي هَسد دٍ لسن دیگش اص ضشائط

اختالف ٍالغ ضذُ؛  ضشائطی کِ ًِ اهکبى اخز آًْب دس هتؼلك اهش ٍجَد داضتِ ٍ ًِ ضبسع آًْب سا اخز کشدُ هثل لػذ لشثت

سا اص هحل ًضاع خبسج داًستِ ٍ ثؼؿی دیگش آًْب سا دس هحل ًضاع داخل  ایي دٍ لسن اص ضشائط هثل هحمك ًبئیٌی ثؼؿی

ٍلی دس هحل ًضاع  اهکبى داسدلسن دٍم ٍ سَم اص ضشائط ّن دس هحل ًضاع  دخَل ثب ایٌکِ ثَد هؼتمذاهبم )سُ(  خَدِ، اًذ داًستِ

 .داخل ًیستٌذ

ایي داًذ ػجبست است اص یک حمیمت ٍ هؼٌبیی کِ  لِ هی ًتیجِ ایي چْبس هطلت ایي است کِ غحیحی آًچِ سا کِ هَؾَع

لِ ٍ هسوی فالى چیض است هؼٌبیص  کٌذ هَؾَع ي است کِ اگش غحیحی ادػب هیّب سا داضتِ ثبضذ، اهب هسئلِ هْن ای ٍیژگی

، چَى اگش ثخَاّذ یک چیضی دس ایي ًیست کِ چٌبًچِ دس خبسج ّن ثخَاّذ تحمك پیذا کٌذ لضٍهبً هتػف ثِ غحت ثبضذ

خشٍج ثؼؿی اص  خبسج هتػف ثِ غحت ضَد ثبیذ ّوِ اجضاء ٍ ضشائط سا داضتِ ثبضذ، پس تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ هؼٌبی

 السبم اص ضشائط اص هحل ًضاع ایي ًیست کِ ایي ضشائط ّیچ دخبلتی دس غحت ًذاسًذ.
 هاند تنها چیزی که هوزاه انساى باقی هی ،عول تذکز اخالقی:

یبقی یتبع المیت ثالثةٌ: اهله و ماله و عمله فیرجع اثنان و یبقی واحد، یرجع اهله و ماله و »فشهبیٌذ:  سسَل اکشم )ظ( هی

کٌٌذ  سًٍذ ٍ تب کٌبس لجل سِ چیض اٍ سا هطبیؼت هی هیفشهبیٌذ: ثِ دًجبل هیت سِ چیض  ؛ حؿشت سسَل اکشم )ظ( هی1«عمله
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تَاًٌذ  گشدًذ ٍ ًوی هبًذ، اّل ثیت اٍ ثش هی ٍ یکی ثبلی هیگشدًذ  کِ ػجبستٌذ اص: اّل ٍ هبل ٍ ػول اهب دٍ تب اص آى سِ ثش هی

گشدد اهب  ، هبل اٍ ّن ثش هیگشدًذ تشیي افشادِ هیت لبدس ثِ ّوشاّی ٍ هطبیؼت اٍ ًیستٌذ لزا ثش هی اٍ سا ّوشاّی کٌٌذ، هحجَة

ضَد ٍ آى ػجبست اص ػول هیت است. ثب تَجِ ثِ ایي سٍایت ػمل سلین التؿبء  یک چیض ثِ تجغ هیت ثِ ػبلن لجش ٍاسد هی

آى ػول خَثی است کِ اص اٍ  ٍوشاُ خَد ثجشد کِ ثتَاًذ اٍ سا دس ػبلن لجش ٍ ثؼذ اص آى ّوشاّی کٌذ ّچیضی سا کٌذ اًسبى  هی

ثِ ػٌَاى ّوشاُ چِ چیضی سا  ٍ اگش ثخَاّذ چیضی ثب خَد ثجشد چیضی ثب خَد ثجشد یب ًِ؟ ثبیذ آیب اغالً اًسبىصًذ،  سش هی

ى است، اگش دست خبلی ثبضذ ٍحطت ٍ تٌْبیی لشیي اٍ خَاّذ ضذ، هبًذ ػول اًسب  ثشای خَد اًتخبة کٌذ؟ آًچِ ثب اًسبى هی

ػول ثذ ّن ّوشاُ ثذ خَاّذ ثَد کِ دائوبً اٍ سا اریت ٍ آصاس خَاّذ داد اهب اگش ػول اٍ خَة ثبضذ ثبػث آساهص اٍ خَاّذ 

کِ اّل ٍ هبلص سجَع ای ثبضذ   ضذ کِ اص لشاثت ثب آى لزت خَاّذ ثشد، لزا طجیؼی است کِ اًسبى ثبیذ ثِ فکش آى لحظِ

ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ اٍ سا دس ػبلن لجش ٍ ثؼذ اص آى ّوشاّی خَاّذ کشد ٍ ایي ّن ثِ دست خَد خَاٌّذ کشد ٍ تٌْب ػول اٍ 

 فشصًذی کِ اًسبى دس ایجبد ٍ تشثیت اٍ ًمص داسد لزاهبًٌذ  اًسبى است کِ چِ گًَِ ّوشاّی ثشای خَد اًتخبة ٍ ایجبد کٌذ،

صًذ اػوبلی ثبضذ کِ هَججبت سؾبیت الْی سا فشاّن کٌذ تب  ثب هشالجت ثیطتش سؼی کٌذ اػوبلی کِ اص اٍ سش هیتَاًذ  اًسبى هی

گَیٌذ: اًسبى ثب گٌبّبًی هثل غیجت، تْوت، دسٍؽ ٍ اهثبل آى  هی یی هثل اهبم )سُ(ػشفب ثتَاًذ ّوشاُ خَثی ثشای اٍ ثبضذ،

لکي  ضًَذ کِ ّش چِ گٌبُ اٍ ثیطتش ضَد ایي هبس ٍ ػمشة ّن ثیطتش هی کٌذ هَالیذی هثل هبس، ػمشة ٍ اهثبل آى سا تَلیذ هی

سٍد ٍ ایي هبس ٍ ػمشة  ّب کٌبس هی ضَد ٍلی ثِ هحؽ ایٌکِ اًسبى اص دًیب سفت حجبة حجبة هبدّیت هبًغ اص دیذى آًْب هی

ٍ ػمشة سٍی اٍ ثشیضًذ ثلکِ هبس ٍ  هبسضًَذ، ایي گًَِ ًیست کِ ٍلتی اًسبى اص دًیب سفت ٍ اٍ سا دس لجش ًْبدًذ  آضکبس هی

اًذ کِ اًسبى ثب استکبة گٌبُ ٍ هؼػیت آًْب سا تَلیذ کشدُ  کٌٌذ ثِ دست خَدش تَلیذ ضذُ ّبیی کِ اًسبى سا احبطِ هی ػمشة

 ، پس تٌْب ػول اًسبى است کِکِ اص اًسبى سش صدُ است ُثشد ٍ ایٌْب ّوبى اػوبل ثذی ثَد ٍ ثِ ّوشاُ خَد ثِ ػبلن لجش هی

ضَد دس غَستی کِ آى  اًسبى سا دس ػبلن لجش ٍ ثؼذ اص آى ّوشاّی خَاّذ کشد ٍ ػول اًسبى یب تجذیل ثِ سٍح ٍ سیحبى هی

دّذ  ػول، ًیک ثبضذ ٍ یب تجذیل ثِ هبس ٍ ػمشة خَاّذ ضذ دس غَستی کِ آى ػول، ثذ ثبضذ ٍ ّیچ ػمل سلیوی اجبصُ ًوی

یي خَد اًتخبة کٌذ لزا اًسبى ثبیذ هشالت ثبضذ ػولی کِ ثِ ػٌَاى ّوشاُ خَد اًسبى هبس ٍ ػمشة سا ثِ ػٌَاى ّوشاُ ٍ ّوٌط

          ثشد ػول غبلح ثبضذ. هی

 «والحمد هلل رب العالمیه»


