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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

تشسسی آى تیاى کشدین. ساُ  ساُ حل اٍل سا تِ ّوشاُ ًقذ ٍت حالث ساُ حل ّایی اسائِ ضذ. حل اضکاالت هشتَط تِ طْاسا رْت

تا ایي تیاى  ضیخ اًصاسی تشای حل ایي اضکاالت هطشح کشدًذ ٍ ها چگًَگی حل یکایک آى اضکاالت سا کِ حل اٍل ساّی تَد

 .کشدین ٍاسد تَد سا رکش لتَضیح دادین ٍ اضکالی کِ تِ ایي ساُ ح

 راه حل دوم )شیخ انصاری(

ٍضَ کِ هقذهِ ًواص قشاس  قصذ قشتت ٍ ػثادیت آى تاضذ، هخل  تاضذ کِ قَاهص تِ اگش هقذهیت یک ضی تشای ضی دیگش تِ ًحَی

، استَاس ضذُ تاضذ کِ حتوا تِ ًحَ ػثادی اتیاى ضَد یؼٌی تا قصذ قشتت پایِ ایي َاهص ٍ اساسا هقذهیتص تشاگش ق ،دادُ ضذُ است

ًٌذ ًواص هثتٌی کشدُ تش یک ٍارثی سا های ضاسع ٍقتتِ یک ًحَی ایي هطلة سا تِ تٌذُ اش اػالم کٌذ.  چاسُ ای ًیست کِ ضاسع

تلکِ  ،ٌحَی کِ تذٍى ٍضَ ًواص قاتل اتیاى ًیست ٍ ٍضَ ًیض ًِ فقط غسالت ٍ هسحاتص هَسد ًظش تاضذای هخل ٍضَ تهقذهِ

تِ تٌذگاًص ایي هطلة سا ضاسع تایذ تگًَِ ای  ،هقذهِ تشای ًواص قشاس دادُ ضذُ تاضذقشتت  ضستي ّا ٍ هسح کطیذى ّا تِ قصذ

ٍ ٍضَ ًیض ػثاست است اص ایي اػوال تِ ضویوِ قصذ قشتت.   ٍضَ تگیشیذ قثلص ذ تایذاّیذ ًواص تخَاًیتفْواًذکِ ضوا کِ هی خَ

تَضَا تقصذالقشتِ »تَاًذ تگَیذ  ًیست ٍ ًوی اهکاى پزیش ،ایي را اگش تخَاّذ ّویي هطلة سا دس ضوي اهش تِ ٍضَ تیاى کٌذ

 «صل تقصذ القشتِ»ًذ تگَیذ اضاسع ًوی تَطثق ًظش هطَْس  .صیشا اخز قصذ قشتت دس هتؼلق اهش تِ ّواى ضی هوتٌغ است «للصلَُ

واص تخَاًی ٍ ًواص سا تِ ًایي است کِ هي تِ تَ اهش هی کٌن کِ  «القشتِ صل تقصذ»صیشا قصذ قشتت یؼٌی قصذ اهتخال اهش ٍ هؼٌای 

ٍ اص آى تؼثیش هی ضَد تِ اهتٌاع اخز قصذ قشتت یا قصذ اهتخال اهش دس  است کِ تیاًص گزضت اهش هي تیاٍسی ٍایي هوتٌغ قصذ

 ًوی ؛حال اگش ضاسع تخَاّذ اهش تِ ٍضَ کٌذ ٍ ٍضَیی هَسد ًظش اٍ تاضذ کِ قصذ قشتت ٍ قصذ اهتخال اهش دس آى تاضذهتؼلق اهش. 

ٍ اص یک طشف ًیض پس ایي ساُ تِ سٍی ضاسع تستِ است  .ى کٌذغیشی تاضذ تیا شهسا دس ضوي خَد اهش تِ ٍضَ ٍلَ ا ىآاًذ تَ

ًذ اًوی تَاص طشف دیگش  تایذ ٍضَ تا قصذ قشتت تاضذ ٍ اص یک طشف پس غشض ضاسع تذٍى ایي قصذ قشتت تحقق پیذا ًوی کٌذ

 .ى کٌذااهش تِ ٍضَ ایي هطلة سا تی خَد دس ضوي

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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کِ  «تَضَا للصالُ»اهش سا هی کٌذ ٍ هی گَیذ ایْا الٌاس ضاسع  .اهش ًیستًیاصی تِ  را اصال ایيضیخ اًصاسی هی فشهایٌذ:  لزا

آى ٍضَیی کِ هي آى سا هقذهِ ًواص قشاس دادم تایذ تِ قصذ قشتت ٍ  حشفی اص قصذ قشتت ًوی صًذ اها تا یک تیاى دیگشی هی گَیذ

 قصذ اهتخال اهش اتیاى ضَد. 

تذٍى ی ػثادی هقذهِ ًواص است ٍ غشض ضاسع تا صشف ایي اػوال صیشا ٍضَ .هْن ایي است کِ ػثادیت ٍضَ دسست ضَدپس 

قصذ قشتت حاصل ًوی ضَد ٍضَیی تٌذُ سا آهادُ تشای ًواص هی کٌذ کِ ػثادت تاضذ ٍ ػثادیت ٍضَ ًیض تِ قصذ قشتت است ٍ 

ٍ ایي ٍضَ ٌَّص  هی کٌذ ضَتِ ٍ قصذ قشتت سا ًیض ًویتَاًذ دسّواى اهشی کِ تِ ٍضَ هی کٌذ اخز کٌذ. لزا دس هشحلِ اٍل فقط اهش

دیگشی تِ هکلفیي اػالم هی کٌذ کِ طشیق  د ایي ػول هی کٌذ تِکِ اهش تِ خَ ق دیگشی تؼذ اص آىتؼذ تِ طشی ؛ػثادیتص حاتت ًطذُ

ا ضوا تایذ آى چیضی کِ هي قثال اص ضوا خَاستن آى رات الؼول سا تِ قصذ اهتخال اهش هي تیاٍسیذ یؼٌی اگش کسی سَال کشد کِ چش

ٍضَ هی گیشیذ تایذ دسرَاتص گفتِ ضَد چَى خذا خَاستِ است تشای ًواص ٍضَ گشفتِ ضَد پس ػثادیت ٍضَ ًاضی اص اهش دیگش 

  9ًطذ.

حتی اضکال  ضَد تلکِ تواهی اضکاالت دیگش تا ایي تیاى ًِ تٌْا اضکال دٍس کِ خَد ضیخ اًصاسی آى سا تیاى کشدًذ تشطشف هی

دٍس ایي تَد کِ اص یک طشف اهش غیشی تِ ٍضَ هتَقف تش ػثادیت ٍضَ است صیشا ارواػی  اضکالضَد. حل هی هحقق ًاییٌی ًیض 

ٍ هسلن است کِ ٍضَی ػثادی هقذهِ ًواص است ٍلی ضلغ دیگش دٍس کِ ػثادیت ٍضَ هتَقف تش اهش غیشی است تا ایي تیاى هٌْذم 

ی ًیست تلکِ اهش غیشی هتؼلق ضذُ تِ رات الؼول هي دٍى قصذ هی ضَد ٍ دٍس اص تیي هی سٍد صیشا ػثادیت ٍضَ ًاضی اص اهش غیش

 تایذ تِ قصذ قشتت اهتخال ضَد. القشتِ. ٍلی اص ساُ دیگشی ضاسع اػالم کشدُ کِ ایي ػول 

ایي ساُ حل تقشیثا ضثیِ ساُ حلی است کِ هحقق ًاییٌی تِ ػٌَاى هتون رؼل هطشح ًوَدُ اًذ. یؼٌی کاًِ ضاسع اٍل اهش تِ ٍضَ هی 

ٍ تؼذ دس تیاى دیگش هی گَیذ ٍضَ ػثاست است اص ایي ارضاء ٍ قصذ قشتت کِ هی تَاًذ تِ ػٌَاى رؼل یا تثییي تاضذ. لزا تا  کٌذ

ٍلی اهش هتؼلق تِ رات فؼل ضذُ است لزا ایي اهش  ل ّشچٌذ اص تؼلق اهش ًاضی ضذُایي تیاى دٍس اص تیي هی سٍد صیشا ػثادیت فؼ

 ٍ ػثادیت آى اص ساُ دیگشی تِ دست آهذُ ًِ اص اهش تِ ٍضَ کِ اضکال دٍس پیص تیایذ.هتَقف تش فؼل ػثادی ًیست 

 کِ دس گزضتِ رکش ضذ سا پاسخ داد.ارواال تا ایي ساُ حل کاًِ تتَاى ّوِ اضکاالت پٌذ گاًِ ای  

 حل سوم )منسوب به شیخ انصاری(راه 

ساُ ایي هحقق خشاساًی دس کفایِ ساُ حلی سا تِ ضیخ اًصاسی ًسثت دادُ کِ فیِ تاهل. اگش ها ایي ًسثت سا قثَل کٌین دس حقیقت 

 حل سَم ضیخ اًصاسی هحسَب هی ضَد.

 ایطاى هی فشهایٌذ: غشض اصلی اص ری الوقذهِ تذٍى ایي کِ آى ری الوقذهِ تِ ًحَ ػثادی تیایذ حاصل ًوی ضَد ٍ غشض ضاسع

ٍ ساست ضَد ٍ ٍرِ استثاطص تا خذا ٍ قصذ قشتت هذ ًظش ًثاضذ. خذا دس ایي ًواص  خنفا ایي ًیست کِ کسی تایستذ ٍ اص ًواص صش

آى غشض صشفا تا ایستادى سٍ تِ قثلِ  کِ« تٌْی ػي الفحطا« »قشتاى کل تقی» «هؼشاد هَهي»غشضی سا تؼقیة هی کٌذ هخل 

 دّیذ تتَاى گفت کِ سَال کشد چشا ایي کاس سا اًزام هی . تِ ایي هؼٌا کِ اگش کسیذا تاضذتخاطش خ تایذحاصل ًوی ضَد ٍ حتوا 

گشًِ اگش تِ  آى آحاس سا داسد ٍ تا ایي خصَصیت ًواص. اتیاى هی کٌینآى سا تِ قصذ اطاػت ٍ اهتخال دستَس خذا  ٍ خذا گفتِ چَى

                                                 
 )چاج قذیوی( 88کتاب الطْاسُ، ظ 9
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پس غشض اص ری الوقذهِ تٌْا دسصَستی حاصل هی  .ًوی ضَد حاصلام ضَد آى غشض اص ایي حشکات قصذ ٍسصش یا سیا اًز

 ضَد کِ ری الوقذهِ تِ ًحَ ػثادی اتیاى ضَد ٍ ٍقتی هی گَیین تِ ًحَ ػثادی اتیاى ضَد یؼٌی تِ قصذ قشتت آٍسدُ ضَد.

کِ س صَستی غشضص هحقق هی ضَد هطلة دیگشی ًیض ٍرَد داسد ٍ آى ایي کِ آى ری الوقذهِ تٌْا دخَد ری الوقذهِ دس هَسد 

یؼٌی ّواى ضاسػی کِ اص ها اتیاى تِ ًواص سا خَاستِ ٍ غایت ًواص سا دس گشٍ اتیاى ًواص ػلی ٍرِ ػثادُ  .هقذهِ اش ًیض اتیاى ضَد

ًیض  ِقثل اص ًواص تایذ ٍضَ تگیشیذ یؼٌی غشض اص ایي ری الوقذهِ رض تا تحقق هقذهِ هحقق ًوی ضَد ٍ ایي هقذه تِ گف ،قشاس دادُ

ػثادت تاضذ. پس اگش طْاسات حالث هخل ٍضَ هی تایست ػلی ٍرِ الؼثادُ ٍ تقصذ القشتِ اتیاى ضًَذ تِ ایي رْت تایذ تِ ًحَ 

پس ایطاى هی فشهایٌذ: غشض اص ری الوقذهِ دس هخل ًواص ال یتحقق اال  است کِ غشض اص ری الوقذهِ تذٍى آى حاصل ًوی ضَد.

ٍ ّوچٌیي غشض اص ًواص ال یتحقق اال تِ ایي کِ هقذهِ اش یؼٌی ٍضَ ًیض هحقق  ػلی ٍرِ الؼثادُ اتیاى ضَد ِتِ ایي کِ ری الوقذه

ضَد ٍ ًیض غشض اص ری الوقذهِ ال یتحقق اال تِ ایي کِ ایي هقذهِ ًیض ػلی ٍرِ الؼثادُ اتیاى ضَد. پس طْاسات حالث تایذ ػلی 

 9ػلی ٍرِ الؼثادُ حاصل ًوی ضَد. ِض تا اتیاى تِ هقذهٍرِ الؼثادُ اتیاى ضًَذ ٍ تِ قصذ قشتت تاضٌذ صیشا غشض اص ری الوقذهِ، ر

 راه حل سومسی برر
توام سخي هحقق خشاساًی دس ایي ساُ حل ٍ ًتیزِ ساُ حلی کِ ایطاى تیاى کشدًذ چیضی ًثَد رض ایي کِ طْاسات حالث تایذ ػلی 

ٍاقغ احثات هی کٌذ کِ یک هطکلی ایٌزا ٍرَد  ؼثادُ اتیاى ضَد کِ ایي خَدش تیاى اضکال است ًِ ساُ حل. ایي تیاى دسالٍرِ 

ؼثادُ اتیاى ضَد. ایي هؼٌایص ایي است کِ پس اهش غیشی تایذ هتؼلق الداسد. احثات هی کٌذ کِ طْاسات حالث حتوا تایذ ػلی ٍرِ 

 ضَد تِ ػثادت ٍ اص آى طشف اهش غیشی ًیض هتَقف تش ػثادت است کِ ایي ّواى دٍس است.

هقایسِ کٌیذ تا ساُ حل دٍم کِ دس تاال تیاى کشدین. هالحظِ  ذ،تِ ضیخ اًصاسی ًسثت دادُ اً آى ساهحقق خشاساًی  ساُ حل کِ ایي

تخثیت هَضَع اضکال  دسٍاقغ سی ًسثت دادُ اًذاًصاکٌیذ کِ تیي ایي دٍ استثاطی ٍرَد داسد؟ چیضی کِ هحقق خشاساًی تِ ضیخ 

ؼٌی ها هَارِ تا ایي ّستین کِ طْاسات حالث تایذ ػلی ٍرِ الؼثادُ اتیاى ضًَذ. است. اساس اضکال اص ّویي را ًاضی هی ضَد ی

ٍ اػتثاسش ٍ الیسقط االهشتِ اال هغ القصذ القشتِ ٍ دٍس اص ّویي را ًاضی هی ضَد. حال چطَس ایي هطلة سا حَاب ٍ قصذقشتت 

تایذ هثیي هٌطاء ایي ػثادیت تاضذ. هحقق خشاساًی  هحقق خشاساًی تِ ػٌَاى ساُ حل تِ ضیخ اًصاسی ًسثت دادُ اًذ. صیشا ساُ حل

 دس ایي ساُ حل فقط خَد ػثادیت سا تخثیت کشدُ ٍ ّیچ تحخی اص هٌطاء ًکشدُ است.

 لزا ساُ حل سَم کِ هحقق خشاساًی تِ ضیخ اًصاسی ًسثت دادى دس ٍاقغ ساُ حل ًیست. 

 «الحوذهلل سب الؼالویي»
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