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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ّش  ة ٍ ػمبة دس ٍاججبت ًفسیِ ًذاسًذججبت غیشیِ ثَاة ٍ ػمبثی هستمل اص ثَاجِ ثحث هب دس جلسبت گزضتِ ایي ضذ وِ ٍایتً

 ثَد اص حیث ًتیجِ هبًٌذ هحممك خشاسبًیاهبم خویٌی  اگش چِ ًظش ،هالحظِ فشهَدیذ .اسائِ ضذُ اص ایي لضیِ هتفبٍتی بتثیبً چٌذ

  .ٍاججبت غیشیِ ثَاة ٍ ػمبثی هستمل ًذاسًذًتیجِ ایي ضذ وِ ثِ ّش حبل  .ثیبى ٍ ساّی وِ ایطبى ثیبى وشدًذ هتفبٍت ثَد ٍلی 

 : ةررسی زمان استحقاق عقاب در مقدمات مفوتهتنتیه دوم

لی جبهمذهِ ای وِ هشثَط ثِ ٍاجت استمچِ ضخصی  چٌبى ثب آى هستلضم استحمبق ػمبة ًیست؛ تشن ٍاجت غیشی ٍ هخبلفت شاگ

آیب ػمبثی وِ ثش تشن  ،ش اتیبى وٌذًتَاًذ آى ٍاجت سا دس ظشف خَد ًحَی وِ تشن ایي همذهِ هَجت ضَد ثِ ،تشن وٌذسا است 

هثال سٍصُ سٍص هبُ  ؟مذهِ است یب اص صهبى تشن خَد ٍاجت ًفسی یب ری الومذهٍِاجت ًفسی هتشتت هی ضَد اص صهبى تشن ایي ه

اگش وسی  ة الی ا... اهسبن وٌذ.ثلش سیَاص اهفبصلِ صهبًی  ٍ دس آىفجش تب هغشة  ثبیذ اصهىلف سهضبى یه ٍاجت ًفسی است وِ 

غسل لجل الفجش ًسجت ثِ سٍصُ فشدا یؼٌی ثگیشد ثبیذ لجل اص فجش غسل وٌذ.  ثشای ایي وِ ثتَاًذ فشدا سٍصُ ،ش جٌت ضَدلجل اص فج

دیگش ثؼذا لبثل ججشاى  ،همذهِ هفَتِ یؼٌی همذهِ ای وِ اگش تشن ضَد .وِ لجال دس هَسد آى ثحث وشدین است یه همذهِ هفَتِ

هَجت ػذم  تشن غسل ایيیبى ثِ آى ًیست ٍ یگش ثؼذا اهىبى اتد ،ایي همذهِ تشن ضَد ٍ ایي غسل اًجبم ًطَد اگش اوٌَى ًیست ٍ

گًَِ ًیست وِ هىلف ثگَیذ االى غسل ًوی وٌن ٍ فشدا  یؼٌی ایي .ًوی تَاًذ سٍصُ ثگیشدفشدا  هىلف هی ضَد ٍ سٍصُ فشدا اهىبى 

جل اص دس هَسد غسل لپس  .وِ ّش صهبى لجل اص ًوبص خَاًذى هی تَاًذ غسل وٌذ ًوبص، ثشخالف غسل لجل اص صجح غسل هی وٌن

اجت دس ظشف ضَد وِ ٍتشن ضَد ثبػث هی  اگش همذهِ ،«لَ تشوت لفبت ری المذهِ فی ظشفِ»یؼٌی سٍصُ ایي اهىبى ٍجَد ًذاسد

 .خَدش لبثل اتیبى ًجبضذ

 ثبضذ ٍ ًسجت ثِ سٍصُ فشدا اجت غیشی هبًٌذ غسلیه ٍ اگش همذهِ هفَتِ دس ایي تٌجیِ ػجبست است اص ایي وِ  اهب هَضَع ثحث

ٍلی چَى ایي  ،دضَغسل ًىشدى ػمبة ًوی  غسل ًىٌذ ثخبعش ٍ اگش هىلفي است وِ ٍاجت غیشی ًیض ػمبة ًذاسد فشض ای

ضبهل  وِ یه ٍاجت ًفسی است ػمبة ثخبعش تشن صَم ،ضَد صَم وِ یه ٍاجت ًفسی است تشن ضَدغسل ًىشدى ثبػث هی
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چَى سٍصُ ًگشفتی ػمبة هی ضَی.  ثلىِ هی گَیذ ،ًِ وبسی ثب ایي ًذاسًذ وِ هىلف غسل وشدُ یبیؼٌی ضبسع  .هىلف هی ضَد

ایي استحمبق ػمبة اص صهبى تشن  آیب ٍلی .شای تشن ٍاجت ًفسی استلىِ ثپس استحمبق ػمبة ثشای تشن ٍاجت غیشی ًیست ث

لصذ سٍصُ  هىلف چِ چٌبى ،هی ضَد حمبق ػمبة دسست اص صهبى فجش ضشٍعصهبى است وِ یؼٌی لحظِ فجش ،ٍاجت ًفسی است

 ثؼذ ّن دُ ٍ اص دٍ سبػت لجل وِ هی تَاًستِ غسل وٌذ ٍ ًىشػمبة اص حیي تشن همذهِ است. هثال صهبى استحمبقیب  .ذاضتِ ثبضذً

 ؟ ص آى صهبى استحمبق  ػمبة پیذا هی ضَداآیب  ثشایص ًجَدُ ًیض تیون غسل ٍ اهىبى

هذُ خبعش تشن ٍاجت غیشی ایي هطىل پیص آصهبى استحمبق ػمبة ثش تشن ٍاجت ًفسی است وِ ثضَع ًضاع ٍ ثحث پس هَ

استحمبق آى پیذا هی ضَد یب اص صهبى تشن ٍاجت غیشی یب ثِ ػجبست دیگش تشن  هبى هخبلفت ثب خَد ٍاجت ًفسیآیب اص ص یؼٌی

 همذهِ؟

 اقوال

وٌذ ًِ یسا تشن هی اص صهبًی وِ غسل ٌ. یؼهستحك ػمبة هی ضَد هی فشهبیذ: اص حیي تشن همذهِ هىلف دس وفبیِ هحمك خشاسبًی

 استبد هحمك خشاسبًی ضیخ اًصبسی اص جولِ ٍ ایطبى ضبگشداى ص ثضسگبى اص ضبگشداى ایطبى ٍ غیشدس همبثل ثسیبسی ا .اص اٍل فجش

  هؼتمذًذ استحمبق ػمبة اص صهبى تشن خَد ٍاجت ًفسی پیذا هی ضَد.
 متنای قول اول: از زمان ترک واجب غیری

ایي عَس ًیست وِ ثب تشن فؼلی ٍ  .ایطبى هؼتمذ است خَد تجشی هستلضم ػمبة است .هجٌبیی داسدهحمك خشاسبًی دس ثبة تجشی  

، اهب ایي وِ ػمبة ًوی ضَد هتجشی هستحك ػمبة است: ذایطبى هی فشهبی .ضَد، ثَاة ٍ ػمبة هتشتت اعبػت ٍ ػصیبى فؼلی

ًْی هَال  وسی وِ ثِ صػن خَدش هخبلفت ثب اهش ٍهتجشی یؼٌی ٍلی ایطبى هتجشی سا هستحك ػمبة هی داًذ.  .سخي دیگشی است

هشتىت  ِ گوبى ضشاة هی خَسدوسی وِ لیَاى آة سا ث .وٌذهَال هییؼٌی وسی وِ ثِ صػن خَدش اعبػت  دس همبثل هٌمبد ،هی وٌذ

چیضی سا حشام  یؼٌی ثِ گوبى ایي وِ هَال ،ٍ وسی وِ اًمیبد داسددادُ ٍلی جشات ٍ جسبست دس همبثل هَال ثِ خشج  ،ًطذُحشام 

  .تطَیك ضَد استحمبق پبداش داسد ٍ ثبیذٍلی دس ٍالغ حشام ًیست. چٌیي ضخصی   اجتٌبة وشدُاص آى وشدُ 

ًفسی دس  تضَد ًوی تَاًذ ثِ ٍاجهؼتمذ است وسی وِ هی داًذ ایي ٍاجت غیشی اگش تشن  عجك ایي هجٌب لْشا هحمك خشاسبًی

فشدا سا  تَاًذ سٍصُ یوغسل ًىٌذ ً وِ هی داًذ اگش اوٌَى هىلفی .ثت استهستحك ػمَ ٍ هتجشی است ،ظشف خَدش ػول وٌذ

ثب ایي وِ غسل یه ٍاجت ًفسی ًیست ٍ همذهِ است  ؛وِ غسل سا تشن هی وٌذ هستحك ػمبة است ثگیشد لْشا اص ّویي اوٌَى

 ىبى ػول ثِ اهش ثِ صَم ًیستثشای سٍصُ فشدا ٍ خَدش فی ًفسِ ػمبة ٍ ثَاة ًذاسد اهب چَى ایي غسل اگش تشن ضَد دیگش اه

 هی وٌذ هستحك ػمبة است. اص ّوبى صهبى وِ همذهِ سا تشن  ٍ هىلف
 متنای قول دوم: از زمان ترک واجب نفسی 

سا تشن وشدُ ٍ  همذهِ دسست است وِ هىلف .شن همذهِ هستحك ػمبة ًیستاص حیي ت دس همبثل ػذُ ای هی گَیٌذ: ایي ضخص

اهب صهبى تشن غسل ثبػث ضذُ وِ سٍصُ فشدا سا ًتَاًذ ثگیشد  ی الومذهِ ػول وٌذ هثالًتَاًذ ثِ رتشن ایي همذهِ ثبػث ضذُ وِ 

مبق سی دس ظشف خَدش اهتثبل ًطَد استحصهبًی وِ ٍاجت ًف صا. یؼٌی استحمبق ػمبة ّوبى صهبى تشن ٍاجت ًفسی است

. یؼٌی ی وِ ثب ایي وبس ػجذ وطف هی ضَد تجشی استیضحمبق ػمَثت ًیست صیشا ًْبیت چاست پیذا هی ضَد؛ اهب لجل اص آىػمَثت 

ایي ضخص  فشدا سٍصُ ًوی تَاًذ ثگیشد، لزا اًجبم ًذّذ،داًذ اگش ایي غسل سا ٍ هی وٌذویٍلی ً ایي ضخص اوٌَى ثبیذ غسل وٌذ
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ثِ اٍ هغیغ یب ػبصی ثگَیین صهبًی هی تَاًین  یؼٌی ثٌبثش همبثلِ ثب هَال سا داسد ٍلی ٌَّص ثِ هشحلِ ػول ًشسیذُ. لزا .هتجشی است

تَاًین ثگَیین اٍ هخبلفت ثب ًوی ٌَّص ٍجَة صَم فؼلیت پیذا ًىشدُ، لزاتب لجل اص صهبى فجش  ٍاجت ًفسی ثشسذ یؼٌیوِ صهبى 

  .ٍلی ٌَّص ػولی اًجبم ًذادُ هَال وشدُ ٍلی ثؼذ فجش هی تَاًین ثِ اٍ ثگَیین ػبصی یؼٌی لجل فجش ثٌبی ًبسبصگبسی داسد

یه تجشی حبوی اص  تجشی ٍ هٌمبد ثَاة ٍ ػمبة ًذاسًذ.ه ٍ تجشی هستلضم ػمبة ًیستوِ لزا چَى هحممیي ثش ایي ػمیذُ اًذ 

یؼٌی آدم خَش  ،حبوی اص حسي سشیشُ است گش ثٌبی ثش هَافمت داضتِ ثبضذ،ا ٍراتی ٍ سَء سشیشُ ٍ خجث فبػلی است  خجث

  .للت ٍ خَش ثبعٌی است

لبئل ثِ  . یؼٌی اگشهجٌبیوبى سا دس ثبة تجشی هؼلَم وٌینصهبًی سٍضي هی ضَد وِ دس ایي هَضَع  هغلتپس هالحظِ وشدیذ وِ 

اهب  .استحمبق ػمبة ثشای هتجشی ثبضین لْشا ثبیذ دس ایي هَضَع هؼتمذ ضَین وِ اص صهبى تشن همذهِ استحمبق ػمبة پیذا هی ضَد

اص آى جب  ٍ پیذا هی وٌذًفسی استحمبق ػمبة  اص صهبى تشن خَد ٍاجت هىلف ثگَیین ، ثبیذاگش لبئل ضذین هتجشی ػمبة ًذاسد

ة اص صهبى تشن ٍاجت غیشی پیذا وِ حك ایي است وِ تجشی ػمبة ًذاسد دس ایي هسئلِ هلتضم هی ضَین ثِ ایي وِ استحمبق ػمب

 .حبصل هی گشدد ی ضَد ثلىِ اص صهبى تشن ٍاجت ًفسیًو

 سَال:

ثؼذ هؼلَم ضَد وِ ٍ  دّذفؼلی اًجبم ٌبُ داضتِ ثبضذ ٍ لصذ اًجبم گ ضخصی است وِلذس هتیمي اص تجشی ّبیی جَاة: 

ایي ّن یه  اصال گٌبُ ًجَدُ، اهب وسی وِ لصذ اًجبم گٌبُ هی وٌذ ٍلی ّیچ گٌبّی ًوی وٌذ هثل ایي وِ لصذ دصدی وٌذ،

ثِ ّش حبل ایي ّب  َیذ ایي ّب یه آثبس ٍضؼی داسد. گٍلی ثؼضی اص سٍایبت ٍجَد داسد وِ هی .هشحلِ اص تجشی است

 خَدش ػضم ثشگٌبُ است.

هثل همذهِ، اػبًِ ثش حشام، تسجیت ثش حشام ٍ لصذ ثش حشام ایي ػٌبٍیي گبّی هتذاخل ٍ گبّی ػجبست دیگش: ػٌبٍیٌی ثِ 

اػبًِ  ٍ ثش آى وٌذحشام همذهِ حشام ثبضذ ٍ صذق همذهِ ثِ تٌْبیی خَدش گبّی  هوىي است . یؼٌیی اص ّن ّستٌذجذا

ایي جب اص حیث همذهیت استىبة همذهِ  بضذ.ٍلی اػبًِ ثش حشام ًج همذهِ حشام ثبضذ ػٌَاى ٍلی گبّی. ثش حشام ّن ثبضذ

هشتىت حشام ضَد، ایي جب صذق همذهِ حشام هی وٌذ حشام، حشام ًیست اگش وسی ثشای دیگشی همذهِ ای فشاّن وشد وِ 

صیشا خَد ػٌَاى اػبًِ ثش حشام هستمال  ؛اگش اػبًِ ثش حشام صذق وٌذ ایي جب هی ضَد حشام .تحشام ًیس ،ٍلی همذهِ حشام

هشحلِ ثؼذ اتیبى ثِ همذهبت  .ػٌَاى ػضم ثش گٌبُ خَدش یه ػٌَاى است .ایي جب ًیض ّویي است هَضَع حشهت است.

الغ یؼٌی بس سَء ثبعٌی داسد، تجشی دس ٍآث الجتِ ،حشام ًیست هی گَیین ػضم ثش گٌبُهب  .حشام ًیض یه ػٌَاى دیگش است

ثِ گوبى ایي وِ داسد هخبلفت هی وٌذ ٍلی فی الَالغ هخبلفت ًیست ٍلی داهٌِ تجشی لبثل تَسؼِ  ایي وِ وسی وبسی وٌذ

َال هشتجِ ای اص هشاتت تجشی است. خَد ػضم ثش هخبلفت ه .تَاًین ایي هشاتت سا هشتجِ ای اص تجشی ثذاًیناست ٍ هب هی

 عَس ًیست وِ ایي هفبّین یه هشص ثٌذی آٌّیي داضتِ ثبضذ وِ ًتَاًین هب ایي تَسؼِ یب تضییك سا اًجبم دّین.ایي 
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 خالصه ةحث: 

هی گَیین استحمبق ػمبة هىلف ًجبضذ  دس آیٌذُ اهىبى اًجبم ٍاجت ًفسی ثشای ثِ ًحَی وِ تشن ضَد اگش ٍاجت غیشی

ال  ایي است اص حیي تشن همذهِ ٍ تشن ٍاجت غیشی هستحك ػمبة حبل سَ .ُ استبعش تشن ٍاجت ًفسی پیذا ضذثخ

 است یب اص حیي تشن ٍاجت  ًفسی.

هی تَاًذ هستحك  ی هستحك ػمبة ضَد فمظ ثش هجٌبی استحمبق ػمبة ثشای هتجشیاگش ثخَاّذ اص حیي تشن ٍاجت غیش

 اص صهبى تشن همذهِ ػمبة هىلف استحمبق َاى ثِ ػٌَاى دلیل ثشتٌْب هسئلِ ای وِ هیآى ضَد ٍگشًِ ٍجِ دیگشی ًذاسد. ت

 تجشی است.استفبدُ وشد 

 پس تٌْب هالوی وِ هی تَاًذ هجٌبی سخي هحمك خشاسبًی ثبضذ ّویي است ٍلی هب هی گَیین تجشی هستحك ػمبة ًیست.

 ةحث جلسه آینده:

غیشی ػمبة ًذاسد اهب هحمك اصفْبًی هَضَع ایي ثحث سا چیض دیگشی لشاس دادُ است. ایطبى هؼتمذ است تشن ٍاجت 

 ثیبى ایطبى یه ثیبًی است وِ خبلی اص اضىبل ًیست.
 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


