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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

حالث یؼٌی ٍظَ، غسل ٍ دسثبسُ ویفیت حل هطىل ػجبدیت ؼْبسات حالث ثَد. ػشض وشدین اضىبالتی دس هَسد ؼْبسات ثحج 

تیون هؽشح ضذُ است. اص یه ؼشف ایي هَاسد ثِ ػٌَاى همذهِ ػجبدت هخل ًوبص هتؼلك اهش غیشی ٍالغ ضذُ اًذ. یؼٌی ثشای اتیبى 

یه ػجبدت هی خَاٌّذ همذهِ ٍالغ ضًَذ. پس اص ؼشفی ػجبدیت هتَلف ثش ایي ؼْبسات حالث است ٍ اص سَی دیگش خَد ایي 

ٌَاى همذهِ ًوبص ٍ اهخبل آى ثبیذ ػجبدت ثبضٌذ. اگش ثخَاٌّذ ػجبدیت خَد سا اص اهش غیشی ثِ دست ثیبٍسًذ، ؼْبسات حالث ثِ ػ

هطىل دٍس پیص هی آیذ وِ هْن تشیي هطىل دس ثبة ؼْبسات حالث هی ثبضذ. چٌذ اضىبل دیگش ًیض دس ایي ساثؽِ هؽشح ضذُ 

یت ؼْبسات حالث هتَلف ثش اهش غیشی است ٍ اهش غیشی ًیض هتَلف ثش است وِ الجتِ ػوذُ تشیي آى ّوبى هطىل دٍس است وِ ػجبد

 ػجبدیت ؼْبسات حالث است.

ٍ ثشخی ًیض هتؼلك ثِ هحمك ُ حل ّب هتؼلك ثِ ضیخ اًصبسی تب وٌَى ّفت ساُ ثشای حل ایي هطىل روش وشدین وِ ثؼعی اص سا

اسائِ گشدیذ. ّوِ ایي ساُ  ُ حلی ًیض اص ًبحیِ هحمك ًبییٌیسا ٍ ض اص ًبحیِ هحمك ػشالی اسائِ ضذُخشاسبًی ثَد ٍ یه ساُ حل ًی

هَسد اسصیبثی لشاس گشفت ٍ هؼلَم ضذ ثشخی اص ایي ساُ حل ّب  لبثلیت حل هطىل سا ًذاسًذ. چٌذ ساُ حل دیگش ثبلی هبًذُ ّب حل

هفیذی است ٍ ثِ ّویي رْت توبم وِ آى ّب سا سشیغ تش ػشض هی وٌین ٍ اص ایي ثحج خبسد هی ضَین. الجتِ ایي ثحج یه ثحج 

 ساُ حل ّب سا هتؼشض ضذین.

 راه حل وشتم 

ی اهش اگش خبؼشتبى ثبضذ ػشض وشدین وِ هحمك ًبییٌی اص ساُ اًجسبغ ٍ تجؼط ٍ اًحالل اهش هطىل سا حل وشدًذ. یؼٌی گفتٌذ: ٍلت

ِ ارضاء ٍ ضشائػ پذیذ هی آیذ یؼٌی ّوبى ؼَسی اٍاهش ظوٌیِ هتؼذدی ًسجت ث« الصلَٓا الیوَ»اص اهش  هخال ثِ ًوبص هتؼلك هی ضَد

وِ خَد ًوبص هتؼلك اهش  است وبًِ دس دل اهش ثِ ًوبص اهش ثِ حوذ ٍ سوَع ٍ سزَد ٍ سبیش ارضاء ٍرَد داسد. وبًِ دُ اهش داسین. ًِ 

ضشایػ ًیض هی ضَد. اهش  تٌْب دس هَسد ارضاء ثلىِ دس هَسد ضشایػ ًیض لعیِ اص ّویي لشاس است یؼٌی اهش هٌجسػ هی ضَد ٍ ضبهل

 ثِ ًوبص دس ٍالغ اهش ثِ ٍظَ است صیشا ٍظَ اص ضشائػ ًوبص است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ت ٍ ضشائػ سا اص آى ّن چٌیي هحمك ػشالی ًیض لبئل ثِ تجؼط ٍ اًحالل اهش ثَدًذ ٍلی اًجسبغ سا فمػ ًسجت ثِ ارضاء هی داًس

ٍ ساُ حل ضطن وِ هحمك ػشالی آى سا ثیبى وشدًذ، دس یه  ّفتن وِ هحمك ًبییٌی ثیبى وشدًذ پس ثِ ؼَس ولی ساُ حل .خبسد وشد

  ًفسی ثِ اٍاهش ظوٌیِ هتؼذد.رْت هطتشوٌذ وِ ػجبست است اص اًجسبغ ٍ تؼجط یب اًحالل اهش 

دس ساُ  حل ّطتن هخل ساُ هحمك ػشالی اًجسبغ اهش ضبهل ضشائػ ًیست ٍ تٌْب هٌحصش دس ارضاء هی ثبضذ. یؼٌی دس اهش ثِ ًوبص 

وبًِ اهش ثِ ًیت ٍ لیبم ٍ لشائت ٍ سوَع ٍ سزَد ٍ سبیش ارضاء است. یؼٌی اص یه اهش وبًِ اٍاهش ظوٌیِ هتؼذد « الصلَٓا الیوَ»

ایي ضبهل ضشائػ ًیست صیشا ضشائػ خبسد اص هبّیت هبهَس ثِ ّستٌذ  بًِ ّش رضیی داسای یه اهش هی ضَد ٍلیهتَلذ هی ضَد ٍ و

ٍ آى اهش ًفسی ثِ ٍارت ًفسی یه ثؼذش  «الصلَٓا الیوَ»ٍ تجؼط ٍرَد داسد. یؼٌی وبًِ  اهب ًسجت ثِ داػَیت ًیض ایي اًجسبغ

هشثَغ ثِ هتؼلك است یؼٌی خَد ًوبص وِ داسای ارضاء است ٍ یه ثؼذ دیگش آى هشثَغ ثِ داػَیت است. هسئلِ داػَیت یؼٌی ایي 

َاًذى ًوبص است چیست؟ آى ّن هْن است. ثؼذ داػَیت هب ثشای خوِ چِ چیضی داػی هىلف ثِ سَی ًوبص ثبضذ؟ آى چِ وِ اًگیضُ 

 غیش اص ثؼذ هشثَغ ثِ ارضاء است. 

ّوبى ؼَسی وِ داػَیت ثِ ارضاء داسد داػَیت ًسجت ثِ ضشائػ ًیض داسد پس ّوِ ضشائػ ًیض ثبیذ  «الصلَٓا الیوَ»اگش  :ان قلت

داػی اًسبى ثشای ٍظَ گشفتي  «لصلَٓاا الیوَ»یىسبى ثبضٌذ صیشا اص ًظش داػَیت فشلی ثیي تؽْیش لجبس ٍ ثیي ٍظَ ًیست. اگش 

یىی ػجبدت است ٍ دیگشی ػجبدت ًیست. چشا ٍظَ سا ػجبدت است، داػی ثشای تؽْیش لجبس ثشای ًوبص ًیض هی ثبضذ. پس چشا 

 ثشای ًوبص سا ػجبدت ًوی داًیذ.لجبس  هی داًیذ ٍلی تؽْیش

 «ا الصلَٓالیوَ»ثشای ٍظَ ثب داػَیت اهش  «الیوَا الصلَٓ»دسست است اگش هب ثبضین ٍ ایي ثیبى ّیچ فشلی ثیي داػَیت اهش  :قلت

َرت فشق ثیي ایي دٍ هی ضَد ایي است وِ هب دلیل خبظ داسین وِ هخال ٍظَ ثبیذ ثِ چیضی وِ ه ؽْیش حَة ًیست. لىيثشای ت

ثبضذ اهب تؽْیش لجبس الصم ًیست ثِ ایي داػی ثبضذ. پس اگش ضخصی  لجبسص سا حتی ثِ داػی خٌه  «ا الصلَٓالیوَ»داػی اهش 

ٍ دلیل خبصی است وِ ثیي ایي بؼش دلیل خبسری یذُ هی ضَد ثختفبٍتی وِ ثیي ایي دٍ دپس ضذى ثطَیذ اضىبلی ایزبد ًوی وٌذ. 

 «ا الصلَٓالیوَ»هَاسد فشق گزاضتِ است ٍگشًِ اگش ایي دلیل ًجَد حتی دس هَسد تؽْیش حَة ًیض هی گفتین وِ ثبیذ ثِ داػی اهش 

 ثبضذ. 

ثِ ػٌَاى یه اهش ًفسی وِ ًوبص سا ثشای هب ٍارت ًفسی هی وٌذ، دس ٍالغ اهش، یه  «الیوَا الصلَٓ»اهش  خالصه راه حل هشتن:

 شایػ ثشای هىلف ایزبد هی وٌذ.داػَیتی ًسجت ثِ ض

ساُ حل هحمك ًبییٌی ایي ثَد وِ اًجسبغ ٍ تجؼط اهش سا ػالٍُ ثش ارضاء ضبهل  فرق راه حل هشتن با راه حل هحقق نایینی:

 فشهَدًذ وِ ایي یه اهش رذاگبًِ ٍ ظوٌی ثِ ٍظَ است ّوبى ؼَس وِ اهش ثِ سوَع است. ضشائػ ًیض هی داًست. ایطبى

ثِ ایي هؼٌب ضبهل ضشائػ ًوی ضَد، ثلىِ هشثَغ ثِ ارضاء است ٍ  «الصلَٓ الیوَا»هی گَیذ وِ اهش  اهب لبئل دس ساُ حل ّطتن

جت ثِ ضشائػ ایزبد هی وٌذ. ثِ خَد ضشائػ تؼلك ًوی اًجسبغ اهش فمػ دس هحذٍدُ ارضاء است. ٍلی ایي اهش دس ٍالغ داػَیت ًس

هی وٌذ. یؼٌی ایي ساُ حل فمػ اص حیج داػَیت ثِ ًَػی ثشای ضشائػ اًجسبغ لبئل گیشد اهب داػَیت ٍ ایزبد اًگیضُ ثشای ضشائػ 

 هی ضَد.
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یه اهش  ؼشیك دس ٍالغ اص ّوچٌیي فشق ایي ساُ حل ثب ساُ حل ّبی هحمك خشاسبًی ٍ ضیخ اًصبسی ًیض دس ایي است وِ آى ّب

ًفسی استحجبثی لصذ داضتٌذ وِ ایي هطىل سا حل وٌٌذ اهب دس ساُ حل ضطن ٍ ّفتن ٍ ّطتن ّویي اهش غیشی سا ثِ ًَػی تَریِ 

 هی وٌٌذ ٍ اص ؼشیك ّویي لصذ داسًذ ػجبدیت ؼْبسات حالث سا تصحیح وٌٌذ.

 بررسی راه حل وشتم

ثِ ؼَس ولی اگش ثخَاّین ثشای اهش اص  حیج هتؼلَك آى ٍ حیج داػَیت آى تفبٍت ثگزاسین لبثل لجَل ایي ساُ حل ًیض توبم ًیست. 

ًیست. صیشا ًوی ضَد اهش اص حیج هتؼلَك هخال ظیك ثبضذ ٍ اص حیج داػَیتص هَسغ ثبضذ. ایي وِ هطَْس است ٍ هحمك خشاسبًی 

دػَت ًوی وٌذ هگش ثِ سَی  اهشهؼٌبیص ّویي است یؼٌی  «ؼلمِاالهش ال یىبد یذػَ اال الی هت»دس وفبیِ هىشسا فشهَدُ وِ 

اهش فمػ داػی ثِ سَی هتؼلمص است دیگش هؼٌب ًذاسد ثگَیین  ٍ هتؼلمص. اگش گفتین حیج داػَیت ٍ هتؼلَك لبثل اًفىبن ًیستٌذ

سد سَی ٍظَ ثبضذ. هؼٌب ًذا هتؼلَك اهش یه چیض است ٍ داػی ثِ سَی چیض دیگشی است. یؼٌی هتؼلَك اهش ًوبص ثبضذ اهب داػی ثِ

داػَیت ًسجت ثِ ٍظَ ایزبد وٌذ. ایي اهش ثِ یه هبّیتی ثِ ًبم ًوبص تؼلك گشفتِ است. ًوبص یه  اهشی وِ ثِ ًوبص هتؼلك ضذُ

َیت ارضائی ًیض داسد. اگش ثگَیین اهش ثِ ًوبص اًجسبغ پیذا هی وٌذ ٍ وبًِ دُ اهش ًسجت ثِ ًوبص هی ضَد ٍلی ّویي اهش ثِ ًوبص داػ

االهش ال یىبد »ایزبد هی وٌذ هؼٌبیص ایي است وِ هتؼلك یه چیض است ٍ داػی چیض دیگشی است، دس حبلی وِ ًیض ًسجت ثِ ٍظَ 

حبل چؽَس هی تَاًذ اهش ثِ ًوبص است  «الیوَالصلَٓ»اهش دػَت ًوی وٌذ هگش ثِ سَی هتؼلمص. هتؼلك اهش  «یذػَا اال الی هتؼلمِ

وٌذ ثِ ٍظَ. وبًِ هبًٌذ ایي هی هبًذ وِ اهش ثِ ًوبص ضَد ٍلی دػَت ثِ حذ وٌذ. ایي ّب دٍ چیض ًوبص هتؼلك ضَد ٍلی دػَت 

ثبضذ، ًوی تَاًذ داػَیت ًسجت ثِ ضئ دیگش ایزبد وٌذ. لزا  هتفبٍت هی ثبضٌذ. اهش ثِ یه ضئ ٍلَ ایي وِ هشتجػ ثب چیضّبی دیگش

 ًیض توبم ًیست. ایي ساُ حل

 (نحقق خيیی و بروجردی راه حل نىم )نحقق

 ثشٍرشدی ثشای حل هطىل ػجبدیت ؼْبسات حالث هی فشهبیذ ثبیذ اص یىی اص ایي دٍ ساُ ٍاسد ضَین: هحمك

ّوبى ساّی وِ هحمك خشاسبًی اًتخبة وشدًذ سا لجَل وٌین ٍ ثگَیین ؼْبسات حالث استحجبة ًفسی داسًذ ٍ خَدضبى  .9

سا دس هَسد تیون ًوی  ل ایي ساُ ایي است وِ استحجبة ًفسیبهستمال هتؼلك اهش ًفسی استحجبثی هی ثبضٌذ. هٌتْی اضى

ایبت داسین اهب دس تَاًین دسست وٌین. یؼٌی استحجبة ًفسی سا دس هَسد ٍظَ ٍ غسل هی تَاًین لجَل وٌین صیشا دلیل ٍ سٍ

 دلیل ًذاسین وِ ثگَیین تیون هستمال ٍ فی ًفسِ هستحت ثبضذ. هَسد تیون

ل ٍ ٍصَل ثِ ری الومذهِ اًزبم هی دّذ، ثبػج هی ضَد ایي همذهِ رٌجِ ػجبدیت پیذا وٌذ. وِ همذهِ سا ثِ لصذ تَصوسی  .2

یؼٌی اگش وسی ٍظَ ثگیشد )ٍظَ همذهِ ًوبص ثِ حسبة هی آیذ ٍ ًوبص ری الومذهِ هحسَة هی ضَد( ثشای ایي وِ ثِ 

ثبػج هی ضَد وِ حیي اتیبى ثِ همذهِ، ًوبص ثشسذ ٍ ثتَاًذ ًوبص ثخَاًذ خَد ایي لصذ یؼٌی لصذ ٍصَل ثِ ری الومذهِ دس 

. لزا ّن هطىل دٍس حل هی ضَد ٍ ّن هطىل تشتت حَاة حل هی ضَد. ثِ ػالٍُ توبم اضىبالتی وِ 9همذهِ ػجبدت ضَد

 هحمك ًبییٌی ٍاسد وشدُ ثَدًذ دیگش ٍاسد ًوی ضَد.

                                                 
 911ًْبیِ االصَل، ظ  9
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اص ایي  دٍ ساُ ّستین: یب لبئل ثِ استحجبة  آى چِ وِ هشحَم ثشٍرشدی فشهَدُ هجٌی ثش ایي وِ هب ثشای حل هطىل هَارِ ثب یىی

ًفسی ؼْبسات حالث ضَین یب ثگَیین همذهِ ثِ لصذ ٍصَل ثِ ری الومذهِ اتیبى ضَد اگش ایي دٍ وبس سا ثتَاًین اًزبم دّین هی 

 تَاًین ػجبدیت همذهِ سا دسست وٌین.

. صیشا اهش غیشی هَرت ػجبدیت ًوی ضَد ٍ ّویي توبم ایي تالش ّب ثِ ایي رْت است وِ ػجبدیت ؼْبسات حالث سا دسست وٌین

همذاس وِ اهش ثِ هب وٌٌذ ٍظَ ثگیشیذ ثشای ًوبص هَرت ػجبدت ضذى ٍظَ ًوی ضَد. لزا لصذ داسین ػجبدیت ؼْبسات حالث سا 

گفتین اهش  دسست وٌین. چشا ٍظَ ثب ایي وِ همذهِ ًوبص است ثبیذ حَاة داضتِ ثبضذ؟ چشا لصذ لشثت هی خَاّذ؟ دس حبلی وِ لجال

غیشی ػجبدت سبص ًیست. ّوِ اضىبل ّویي است. اص یه ؼشف ٍظَ هتؼلك اهش غیشی است ٍ اهش غیشی ًیض هَرت ػجبدیت هتؼلك 

اهش ًوی ضَد. اص یه ؼشف ًیض هی ثیٌین وِ ٍظَ ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص ثبیذ ػجبدت ثبضذ تب ثتَاًذ همذهِ ًوبص ثبضذ. ایي  پبسخ ّب 

 طىل ثیبى ضذ.ّوِ ثِ رْت حل ایي ه

هشحَم ثشٍرشدی هی فشهبیٌذ: یب ثبیذ هبًٌذ هحمك خشاسبًی ثگَیین: رذا اص اهش غیشی هتؼلك ثِ ٍظَ وِ تَظب للصلَُ اصال ٍظَ 

دس هَسد ٍظَ ٍ غسل لبثل لجَل است صیشا هب دلیل داسین وِ ایي ّب فی ًفسِ هستحت  یه اهش ًفسی استحجبثی ًیض داسد. ایي

 ثبیذ ثگَیین اتیبى ثِ ایي اهَس ثِ لصذ تَصل ثِ ری الومذهِ است.  لزایون چٌیي دلیلی ًذاسین. ّستٌذ اهب دس هَسد ت

ّویي ثیبى سا هحمك خَیی ثب یه اظبفِ ای ثیبى وشدًذ. ایطبى هؼتمذ است هب ثشای حل هطىل ػجبدیت ؼْبسات حالث ٍ تشتت 

 اة ثش ایي ؼْبسات یب ثبیذ ثگَیین:حَ

 سی استحجبثی داسًذ. ؼْبسات حالث هستمال اهش ًف .9

 ؼْبسات حالث ثِ لصذ تَصل ثِ ری الومذهِ، هخل ًوبص اتیبى ضَد وِ خَد آى لصذ تَصل هَرت ػجبدیت ضَد. .2

 تفاوت بیان نحقق خيیی و نحقق بروجردی

تیون ًیض دلیل هٌتْی ایطبى ثش خالف هشحَم ثشٍرشدی وِ فشهَد هب دس هَسد تیون دلیل ًذاسین، لبئل ثِ ایي هی ثبضٌذ وِ دس هَسد 

وٌین. اص آى ساُ دٍم  ٍظَ، غسل ٍ تیون سا هی تَاًین دسست هحمك خَیی هی فشهبیذ: هب اص ساُ اهش ًفسی استحجبثی ػجبدیت داسین.

ًیض هی تَاًین.یؼٌی ایطبى هی فشهبیذ: ٍظَ هستحت فی راتِ ثب لؽغ ًظش اص همذهِ ًوبص صیشا دلیل داسین. هی تَاًین ثگَیین غسل 

راتِ ثب لؽغ ًظش اص همذهِ ًوبص صیشا دلیل داسین ّوچٌیي هی تَاًین ثگَیین تیون هستحت فی ًفسِ صیشا سٍایت داسین وِ  هستحت فی

ّوبى ؼَس وِ آة ثشای  «التشاة احذ الؽَْسیي»اگش گفتِ ضذ  بن یىی اص دٍ تؽْیش وٌٌذُ است.یؼٌی خ «التشاة احذ الؽَْسیي»

التشاة »غسل ٍ ٍظَ ؼَْس است خبن ّن ؼَْس است. الجتِ هب ثب صحت ایي ادػب وبسی ًذاسین، اهب ایطبى ادػب هی وٌذ وِ سٍایت 

 9استحجبة ًفسی تیون سا ًیض حبثت هی وٌذ. «احذ الؽَْسیي

 ن هبًٌذ ٍظَ ٍ غسل هستحت است.الجتِ ایي سخي هحل اضىبل است ٍ هب ًوی تَاًین ثب ایي دلیل ثگَیین وِ تیو

  شدی هی فشهبیذ هب دٍ ساُ داسین:ػلی ای حبل تٌْب تفبٍت سخي ایطبى ثب هشحَم ثشٍرشدی دس ایي رْت است وِ هشحَم ثشٍر
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یب ثبیذ لبئل ثِ استحجبة ًفسی ؼْبسات حالث ضَین وِ ایي دس ثبة تیون لبثل پزیشش ًیست یب اتیبى ثِ همذهِ سا ثِ لصذ تَصل 

ری الومذهِ هصحح ػجبدیت لشاس دّین وِ هحمك خَیی ًیض لبئل ثِ ایي هؽلت هی ثبضٌذ ٍلی دس ثخص اٍل هی فشهبیذ:  هب ّیچ الی 

 هطىلی دس ساُ حل هحمك خشاسبًی ًذاسین ٍ استحجبة ًفسی تیون ًیض لبثل احجبت است. 

 بحث جلسه آینده

 ومذهِ هَرت ػجبدیت است؟سَال: چؽَس ٍ چگًَِ اتیبى ثِ همذهِ ثِ لصذ ٍصَل ثِ ری ال

اتیبى وٌذ، سجت هی ضَد وِ  اسبس ساُ حل ًْن دس ایي ثخص است وِ چگًَِ اگش وسی ٍظَ سا ثِ لصذ تَصل ٍ سسیذى ثِ ًوبص

 ؟ٓیش ػجبدٍظَ یص

 ستحجبةا .ت ضَد وِ دیگش هطىلی ٍرَد ًذاسداگش استحجبة ًفسی ؼْبسات حالث حبث .اٍل ایطبى وِ تىلیفص هؼلَم است ساُ حل

اگش گفتین ٍظَ هستحت، غسل هستحت ٍ تیون هستحت هؼٌبیص ایي است وِ ایي ّب ػجبدت  .ًفسی هسبٍی ثب ػجبدیت است

 ّستٌذ اهب اگش گفتین ٍظَ ثِ لصذ تَصل ٍ ٍصَل ثِ ًوبص اتیبى ضَد، چگًَِ ثبػج هی ضَد وِ ٍظَ تجذیل ثِ ػجبدت ضَد؟

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»


