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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

  ز ان  لیل  م  شول را سق    الخبعد از چند مرحله اشکال    الخ  سبت  به لیل  الللل  به ااضال  خراسال  خررن  لالی  هه ا 

 . محقق رراخلس  به خن را بللن م  هنلم

هرلسد هه مضشا   لیلل  ذهر تل  اثتلت ااضال  م  بلشند. خسلنهه الللل  به ااضال  از طرنق مقدمل  به لسخلر بحث تل هنون ان  بول 

 از خه مطلب بول. 

  .احد ایادن  مقدمه یلاد اآلررا  : مطلب 

 . اجب اخ  ،مقدمه  اجبل  : مطلب 

 اگر چلزی  اجب شد ضد یل  خن حرا  اخ .خو : مطلب 

اخ . سزاع هل تل هنون ا   مطلب  یمده اثتلت .لر خننده بررخ  رواهد شدسلز مطلب خکو    شکد،  ل   لر گذشکضه بررخک   مطلب 

 الرامون مطلب ا   بول هه خنل ترک احد ایادن  سبت  به ضد خرر مقدمل  لارل نل رلر؟ 

رف . زنرا از خن طل ر اخ اشال  ل ر مطرح شد، به ان  بللن هه اگر مل ترک احد ایادن  را مقدمه ضد لنگر بداسلم مبضلز  ابضدا 

  :مرحله تالش شد هه ان  ل ر منهد  شول . لر ل   ان  ل ر اخ  «یضرک هذا ایاد ضد خرر مقدمة»سلز 

  اعل الخ  لاله شد هه تواف از هر ل  طرف .زنرا تواف از ل  طرف اعل  سلبک   .ان  ل ر بلط  اخک   لر مرحله ا   گفضه شکد 

  .اخ 

  .اعل  سلب  الرره لر مل سح  اله تواف از نک طرفهه بلاشالی  مطرح شد  مادلا

  به خن هل الخ  لاله شده اخ .لر هفلنه مطرح شده   ل  مرحله اشالالت  به لستل  ان  خپس 

 دفاع مستدل از مقدمیت

ا  از ن رن  خکنن  هه مبضد  الیل م  هند ان  اخ  هه بلالرره راه  برای اسالر مقدمل  بلا  سلب . زنرا اخل  مقدمل  بر خر

 :ان  ل  مطلب اخضوار اخ  هه هلچ نک الب  اسالر سلب 

  بل  ضدن  تملسع اخ . .1

  .مقدملت شئ اخ  زاید  ایملسع نا   .2

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7931/فرودین/22 :تاریخ                                                                    ا امر موضوع کلی:     
 1241 رجب ایمرجب 22مصادف با:     ادله اقتضاء: وجه اول      –مقام اول: ضد خاص   –مبحث ضد  :جزئی موضوع       
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  ،ذنراضلم ید  ایملسع مقدمه اخکک  اگر ا «احد ایاککدن  ملسع یررر   بلیعاس»اگر اتو  هرلنم  سد  اگر ان  ل  مطلب تثتل  شککد

  خر مبئله مقدملبر ان  هه گفضلم همه بحث  .مقدمه  جول ضکد لنگر بلشد  ،هه ید  نک ضکد ان  اخک    اهری ان  مطلیب سضلاه

لم هه نعن  اتو  هن .ایتضه به شرط اذنرش مطلب ل     خو  ،منظور ان  اخک . اگر ان  مقدمل  ثلب  شکد لیل  تمل  اخ    ،اخک  

اگر هب  خن ل  مطلب را اتو  ساند مشا  از  .خ بپذنرنم امر به شکئ مقضاک  سه  از ضکد یل  ا      سلز« مة ایواجب  اجتةمقد»

  .«احد ایادن  مقدمه یلاد اآلررترک »ا   بحث م  هنلم هه  اعال لر ان  مطلب، مل جلی لنگری بر ز م  هند

سانلد  را اتو  شده هلی گفضه   لالعبر ان  اشال  الاشلری هنلد   الخ   اگر مبکئله ل ر هنلر ر ل   بلالرره  :مبکضد  م  گوند 

 هه الب  اسالر سلب : مقدمل  بر ل  النه اخضوار اخ ، زنرا راه  برای اسالر مقدمل  سلب 

ینلر یل  ایمنلر ب  ایضملسع بل  ایاککدن  هل»به او  محقق رراخککلس  لر بللن ان  اشککال    .بل  ضککدن  تملسع  جول لارل .1

ان  تملسع ادر خن  .ل لنده م  شککولمه جمث  ختش بر بلندی اخکک  هه از هتملسع بل  ل  ضککد  «رابعه اینهلرهلیشککمس ا  

مبئله به ان   اضح  نعن  تملسع بل  ضدن  را  :مبضد  م  گوند یذا .اخ  مث  رورشلد لر  خط خخملن هه  اضح اخ 

  .سم  تواسلم اسالر هنلم

. 1 :چلز اخ ه اش مضشا  از خنعن  اگر چلزی بنواهد تحقق الدا هند یل  تلمه  .ید  ایملسع سلز نا  از مقدملت اخ  .2

  .از مقدملت اخ   ید  ایملسع سلز نایذا ، ید  ایملسع   جز  یل  سلز مقدمه اخ . 4. شرط؛ 2 ؛مقضا 

  ید  ید  نک ضد نعن .گر اخ د   الب   اسالر ستول سضلاه اش ان  اخ  هه ید  نک ضد مقدمه ضد لنثلب  ش  اض  ان  ل  النه

اس راه  برای اسالر مقدمل  سلب   م  شول. مقدمه برای خن ضد، النش به مللن خمد اهرا  اض  ید  ایملسع .ملسع برای ضکد لنگر 

ه نا  از ان  ل  النه   اخکل  منهد  شکول لر حلیلاه ان  ل  النه   اخل  الب  اسهدا    اسالر مقدمل  مضواف بر ان  اخک  ه زنرا 

 .سلب 

 پاسخ محقق خراسانی

 . راه برای اسالر مقدمل  بلز م  شول ه اگر خشالر شول،ل صورت گراضه هان  جلر رلط  : م  گوند انشلن

د  ایملسع یل   سلز گفضلد:  ؛ لر مطلبان  الب  اسالر سلب   بل  ضدن  تملسع اخ   :ا   شمل گفضلد مطلب: لر انشکلن م  ارملنند 

 لر مطلب ا     مقدمه ا  م  ی  مشا  ان  اخ  هه ملسع هر ل  خن  را اتو  لارن .نا  از مقدملت اخک    الب  اسالر سلبک   

  توضلح ذیک: .معنلن  غلر از معنلی ملسع لر مقدمه ل   لارل

اض   لارل    ن نک معنل به ضد لنگر ملسع محبوب م  شولبل  ضکدن  تملسع اخ    هر نک از ل  ضد سبت    :م  گونلد اض  

 .لارل معنلی لنگریید  ایملسع جز  مقدملت اخ  ان  ملسع  :م  گونلد

منظور از ملسع نعن  چلزی هه مزاحم بل مقضاکک   جول اخکک    جلوی تلثلر   ،ت اخکک مقدمل  اض  م  گونلم ید  ایملسع نا  از

اگر ان  هلغذ مرطوب شول لنگر احراق  ،هلغذ مقضال اخ  ،مثال ختش ااضال  احراق لارل ،گذاری مقضاک  لر مقضاکل را م  گلرل  

    ا  اخضاس ملسع نعن  چلزی هه مزاحم مق .هلغذ م  گلرلخوزاسدن تلثلر ختش را لر صکورت سم  گلرل زنرا رطوب  جلوی  

  برای ، مقضاان  جل معلو  اخ  هه مقضا   جول لارل خ .رطوب  ملسع تلثلر ختش لر هلغذ ا .جلوی تلثلر مقضاک  را م  گلرل 

  ارب ختش به هلغذ اخ  محقق شده امل ارض هه یتلرت از سزلنا   شرط هم طتق ،هه رول ختش اخک   جول لارل  ناسدخکوز 
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عنلی به م «ید  ایملسع م  ایمقدملت»رطوب  جلوی تلثلر مقضاکک  را گراضه اخکک  اس ملسع لر خن النه ل     ره  ل   هه گفضلم  

  .اخ  «  تلثلر ایمقضا یملسع یا»

لنگری اخ . ان  جل ملسع به معنلی ید   به معنلی، ان  تملسع   ملسع بل  ضکدن  تملسع اخک    گفضه شکد  هه امل لر مورل مطلب ا  

لر خن  احد   مالن  ، نعن  ان  ل بل  خکلله    خفلدی تملسع اخ   .امالن تحقق هر ل  شکئ   اجضملع خن ل  بل نادنگر اخک   

لر رتته ید   جول نا  از ان  ل   ،خللههم زملن  احد هم خکفلد بلشکد      رد لسم  شکول شکئ  اح   . احد الب  اجضملع سلبکضند 

ز ا هبکضند. اس ملسع لر جمله ا     النه ا   یتلرت اخ   ا  رتتة  احدهبلاه  ،تع  سدارسدتقد    تلرر رتت    ط .نگری اخک  ل

  .ید  امالن اجضملع ان  ل  اخ 

 بل توجه به یذا «ایملسع ی  تلثلر ایمقضاکک »ملسع لر جمله ل   نعن     جمله ا   نعن  ید  امالن اجضملع بل ضککدش راس ملسع ل

 .سلب  یلاد اآلرر ل  النه   ره ، ترک احد ایادن  مقدمة سضلاه ان  ،هه ان  جل صورت گراضه اخ رلط  

لنگر ارتتلط  بل هم سدارسد تل سضلاه بگلرنم مبکککئله ن  غلر از ره  لنگر لارل، نک معنل اض  گفضلم مکلسع لر هر نکک از ل  ره    

   شول مقدمل  را اسالر هرل. تنهل بل ان  بللن م ؛مقدمل  را

مل نک تنظلری م  تواسلم بانلم  ی  بر ارض اگر خن راه هم بگونلم یطمه ای به ان  خن  مل  :م  گوندلر الامه محقق رراخکلس   

 ن  ملسعنع ،لدا هندت  به ضد لنگر اگله  از ا الت  یل  تلمه نا   از ضکدن  م  تواسد ملسعل  سب  :انشکلن م  ارملند . سم  زسد

هر ل   قلذامالن اس ،ارزسد زند   برالر زند .ز سزلنالن هب  لر حل  غرق شدن م  بلشندمثال ل  سفر ا .تلثلر مقضا  ضد لنگر شول

ید     اسقلذ  ید   اسقلذ برالر تاکلل اخ . اسقلذ ان  جل بل .ان   شکن  تنهل م  تواسد نا  از ان  ل  سفر را سالت لهد  ،سلز سلبک  

  به ان  جل شن ر ل  سلز طتق ارض مما  سلب .جمع بل  ه ، ید بل اسقلذ برالر سلز ضدن  لارل . اسقلذلارل الربر بل اسقلذ منلالت

هم به برالرش محت    شککفق  لارل هم به  .هه به ا  لارلاخکک  سالت ارزسدش متللرت م  هند به لیل  هثرت محت    شککفقض  

سقلذ  ید م  ا گر ان  شن  متللرت به. ا(یتضه طتق الیدها)الر اخ  ارزسدش  ی  شفق  سبت  به ارزسد بلش از شفق  سبت  به بر

 لثلر محت    شفق  ید همل  شکفق    ا   محتض  اخک  هه سبکت  به ارزسد لارل   ان  ملسع م  شککول از ت    هند یل  تلمه اسقلذ

شک    بلیث سالت ا  م  شد امل  حضمل خن محتض  هه برالر لاشک  تلثلر م  گذا  . اگر ان  ملسع  جول سداشک  اخ برالری لر اسقلذ

 هثرت محت  سبت  به  ید ملسع  م  شول لر برابر محت  برالری   جلوی تلثلر محت  برالری را لر سالت برالر م  گلرل. 

 یل  اسقلذ  ید اخ  خن مربوط به یل  تلمه هسدارل بلا نم  ی  ان  ملسع ارتتلط  بل اسقلذاالن لر ان  مثل  نک ملسع  را تصونر هرل

م   .ملسعل  یل  تلمه ضکدن  اخ  سه مقضا     تلمه  ید ملسعل  الدا هرله اخک  لر حلی  هه بحث مل لر ملسعل  رول  تلمه اسقلذ

. سم  از بحث مل رلر  م  شککولبلشککد  امل ان  هه جلن  ملسعل  مربوط به یل  تلمه ،رواهلم بگونلم رول ضککدن  ملسعل  لارسد

 . بگلرنم تلثلر مقضا  را م  گلرل را به هملن معنلی ملسع لر تملسع بل  ضدن  ملسعلض  هه جلوی تواسلم خن

د   اگر هدا  نک معنلی مبضقل  لارس ان  هل هررلط  ااع شکده اخک .   جمله ل    رملسع لر جمله ا     هلمه ملسع ل بل  هلمهیذا 

یلاد  دن  مقدمةاید  احد ای»اه بگلرنم لضدال  هنلم   ساخض بر ان  ل  النهاخ  هه سم  تواسلم  معنلی ان  هل مبضق  شد سضلاه ان 

  .«اآلرر
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مل  :م  ارملنندرا رل هرله      ا   الللل  به ااضال نعن  لیل .یل  ای حل  محقق رراخکلس  به شکدن مقدمل  را اسالر هرله اخ   

 «.احد ایادن  مقدمه یلاد اآلرر»سم  تواسلم بگونلم 

 :م  گوند  انشلن مقدمل  را اتو  م  هند قق اصکفهلس  بر مقدمل  اصکرار لارل.   نشکلن مح شکلگرل ا  ،لر مقلب  محقق رراخکلس  

 مقدمل  الب  اتو  اخ  بال اشال .

 امل ان  هه محقق اصفهلس  به چه لیل  ان  را م  گونند لر جلبه بعد بللن م  هنلم.

 بدترین مردم 

 .به هر حل  مل   لفه رلص تری لارنم ) ( اخ .معصومهارلا شکهللت حاکرت امل  موخ  هل م ع اخ  ادر بزرگوار حارت   

لر هنلر تارنم سبکت  به اه  بل    شکره  لر مالیس بزرد لاش  اه  بل  هه لر  اللت   شهللت هل   موایلد خن بزرگواران   

اخ  برای  د ان  مالیس   محلا  همه ببضریشل  بل او    اع    خکن  خن هل م  ب خشکنلن  ،صکورت م  گلرل   مهمضر از خن هل 

واب   اجر   اثر بر خن مضرتب م  شول از رول ان  مالیس ارزش ذات  لارل   ثاتصکل    ارتتلط بلشضر بل اه  بل  ضم  ان  هه  

یس بر ر ح   لاس مهمضر اخکک  تلثلرات  اخکک  هه ان  مان  مالی رلل  ردا لر خن ملشککول امل خن چه لبلب ان  هه ذهر ردا   ا ی

ارل. برای ان  هه مل از ان  مالیس   منلخکت  هل بلشضر بهره بگلرنم نک راهش خشنلن  بل ان  بزرگواران  ر ان   زسدگ  مل م  گذ

 اخ .

عه لر ضصلص لهند به مطلیم هه ل خکضلن طلته لر هر منلختض  هه مربوط به نا  از معصومل  اخ  نک  اض  را ار الشکنهلل م  هن 

ول   حض  اگر چندن  خل  شول مامویه ای از اطالیلت هه منلخب اخ  خن منلخکت   اض  لر طو  خل  بل هم جمع م  ش  مورل

م  شکککول همل  اطره هل  اض  تاملع م  شکککول م  بلنلد هه نک بحری از  ولملن   هم برای اراله لنگران گرل خ ریهم برای ر

نل  چون ان  ا ارار لهلد. معرا  برای اسبکلن شکا  م  گلرل اگر ان  مطلیب را نلل لاش  هنلد مثال ارلا نک ارص  نک خلیضه  

  منظم را شر ع هنلد   سالتش را نلللاش  هنلد  ی  نل ل  خلی  نک مطلیعه هدف لارمعموال لر  هل سلز تعطل  اخ  نک خل

مضنوع  مامویه ای از مطلیبلاضری لاشکضه بلشلد هه هر بلر به منلخت  مطلیت  را به مطلیب اتل  اضلاه هنلد بعد از چند خل  نک  

 خ رلی هرله اند هه برای شمل مفلد اخ .را گرل 

 .1ذَا لِسَانَیْنِ وَ یَکُونُ ذَا وَجْهَیْنِ عَبْدٌ الْعَبْدُ بِئْسَم  ارملنند: فلرشلت  هه به هشل  ب  حام لارسد ضم  خامل  هل م)ع( 

 زبلن بلشد.ل  بدترن    سلشلنبضه ترن  مرل  هب  اخ  هه لارای ل  چهره   

حض  هلاری هه ل  چهره   ل  زبلسه سلب  حلیش سبت  به  .اخ   زبلن لاشض  منحصر به او ، اراه نل لن  رلص  سشده ل  چهره 

زنرا  .برای همل  اخ  هه لر مورل منلاقل  گفضه م  شول بدتر از هفلر هبضند .هلار ل  زبلسه   لارای ل  چهره شلند منلخب تر بلشد

 لر بلط  هلار اخ  به  لهر امل هب  هه ؛یبکلسش خشکالرا به هفر م  چررد تاللفش معلو  اخ    هلاری هه هفرش یللن اخک  . 

ان  ایتضه خشالر ترن  مورل اخ    اال مراتب ببللر گبضرله لارل هب  لر  .م  لهد ببللر رطرسلک اخ  رولش را مبلملن سشلن

ر به حبب  لهر رلهب   اض  به لنگری م  رخد  ،مواجه بل اسبکلن ا هلر ل خض  هند  ی  لر بلط    لر جلی لنگر لشمن  هند 
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یم  رولش را سثلر ان  شن  م  هند ان  اب  ترن    ب     ی   اض  اش  خر م  ر ل تمل  شر   خو  سل  رواه  م  هند 

  .ارزش ترن  بندگلن اخ 

ل  رل .را بگلرنم ل  چهره شکدن   ل  زبلسه شدن جلوی  بل راضلرملنتواسلم اسال  لهلم ان  اخک  هه    ااعل نا  از هلرهلن  هه م 

هفر   سلارملس    شرک لر جلمعه  راات  م  هنند یاللم   سشلسه هلیس  هه بر مبند هدان  م  بلشند ضم  ان  هه ممهم اخ  هبل

ان  چلزی اخ  هه مضلخفلسه امر ز زنلل لنده م  شول   مل از همل   .مرااب بلشند مرل  را به خوی سفلق خوق سدهندخشالر سشول، 

امل لر  ااع به هلچ نک از خن چلزی هه ا هلر م  قالب    مضدن   لهر مذهت    اس هبککلس  به ،جلسب یطمه هلی ببککللری رورلنم

شلن اخ  هر جل هه منفع  لسللن    ه برانشلن اهمل  لارل منفع  لسللنان  اسبکلن هل معلو  اخ  هه خن چه ه  .هنند یقلده سدارسد

 بئس»لن را الش بترل امل اسبلن را تتدن  م  هند به چند صتلح  هلر اسب  ان  هلر مما  اخ .ااضاکل  هند هملن جل حاور لارسد 

  صداا    نک رسگ  اخ  ان  خن ،بهضرن  راه .بلاه سزل ردا سد سلز چنل  اسبلن هلن  جلنگله سدارسد ،سه تنهل سزل مرل هه « ایعتد

ن   اه  رلسه رول را  الار به ل  لر رلسواله طوری راضلر هنلم هه ارزسداسمل .را امر ز خر یوحه رولملن ارار لهلم (ع)امل  هل م 

 طوری راضلر م  .چهره شدن سانلم. ان  رلل  مهم اخ  رلل  از مل بل ارزسداسملن راضلری م  هنلم هه خن هل را ل  چهره م  هنلم

ز اان  رلل  مهم اخ   .امل لر بلط  معلو  سلبک  به هدا  خم    خو م  ر سد  ،هبکضند  هنلم هه جلوی مل رلل  مظلو    مرااب

ه طوری راضلر هند هرلسواله نل هبک  هه لر جلن  امل  جملی  اخک  نل تتللم م  هند نل معلم اخ  نل لاسش خموز تربل  م  هند   

رالصه بلند مرااب  ، ی  مل بلند مرااب بلشلم هه هدان  هنلم .جرات   جبکلرت ا هلر اار   اسدنشکه   سظر   راضلرش را بدهد  

 رنم.بلشلم مرل  را منلاق بلر سلل 

 « ایحمد هلل رب ایعلیمل »


