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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

     1389آرس 8 :تبسیخ                                             هالک حکن شرعی: هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431ری الحجِ 22:          هصبدفادله قائلین به عدم تبعیت احکام از هصالح و هفاسد: هوضوع جزئی

 37:جلسِ                                                                                              دوم: سبل

هم اجمعين» « الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :نکته

داضت هٌتْی ثِ ایي ضذ وِ  ثحج هب دس هَسد هالن یب هٌبغ یب ػلت ٍ یب همتعی حىن ضشػی ثٌب ثش تؼبثیش هختلفی وِ ٍجَد

دسثبسُ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ثحج وٌین، دس جلسِ گزضتِ ػشض وشدین وِ دسثبسُ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ 

لَل اٍل، لَل ثِ ػذم تجؼیت احىبم ضشػیِ اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ است هطلمب، ایي لَل : هفبسذ سِ لَل اصلی ٍجَد داسد

دس ایٌجب هٌبست است ثِ ایي ًىتِ اضبسُ ضَد وِ آى ادلْبی سا وِ . سا تطشیح وشدین ٍ هجبًی ػملی ایي ًظشیِ سا ثیبى وشدین

هب ثشای ایي ًظشیِ روش وشدین ثٌب ثشآى چیضی است وِ هطَْس ثیي آًْب است هخصَصب ثیي هتمذهیي اص وسبًی وِ ثِ ایي 

ًظشیِ هؼتمذ ّستٌذ ٍلی هوىي است دس تمشیش ثؼعی اص هتبخشیي اص ایي ًظشیِ تفبٍتْبیی دس استذالل ثبضذ چِ ایٌىِ ثؼعیْب 

هیگَیٌذ هب هٌىش حسي ٍ لجح راتی اضیبء ًیستین ٍ حسي ٍ لجح راتی اضیبء سا لجَل داسین ٍلی تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ 

 . هفبسذ سا لجَل ًذاسین

پس ایي ًىتِ الصم است وِ اضبسُ وٌین وِ ایي تمشیشی وِ اص ًظشیِ ٍ لَل ػذم تجؼیت هطشح وشدین ثش هجٌبی تمشیشی است 

اهب هتبخشیي اص لبئلیي ثِ ایي ًظشیِ ثش ایي ًىتِ تبویذ هیىٌٌذ وِ حسي ٍ لجح راتی . وِ لذهبء ایي لَل ٍ ًظشیِ ثیبى وشدّبًذ

اضیب هَسد لجَل است یؼٌی اضیبء دس ایي ػبلن داسای حسي ٍ لجح راتی است ٍ ایي طَس ًیست وِ حسي ٍ لجیح آى چیضی 

ثبضذ وِ ضبسع گفتِ اهب ثیي پزیشش حسي ٍ لجح راتی اضیبء ٍ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ هالصهْبی ًیست ثِ 

ایي هسئلِ سا دس . ػجبست دیگش حسي ٍ لجح راتی سا لجَل داسًذ اهب تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ سا لجَل ًذاسًذ

 .ظوي هجبحج آیٌذُ هَسد ثشسسی لشاس خَاّین داد

دس جلسِ گزضتِ هجبًی ػملی لَل ثِ ػذم تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ثیبى ضذ اهب لبئلیي ثِ ػذم تجؼیت احىبم اص هصبلح 

ٍ هفبسذ ػالٍُ ثش آى تمشیش ٍ تجییٌی وِ دس جلسِ گزضتِ ػشض وشدین ثِ ادلِ ًملی ّن ثشای احجبت ایي لَل استٌبد وشدّبًذ  

ٍ ّوچٌیي هَیذی ثشای لَل خَد روش وشدّبًذ وِ هجوَػب چْبس دلیل ثشای ایي لَل روش هیىٌین ٍ ثؼذا ثبیذ آًْب سا 

 .ثشسسی وٌین

 آیبت: دلیل دوم

لبئلیي ثِ ایي ًظشیِ ثِ استٌبد ثؼعی اص آیبت هذػی ّستٌذ وِ دس لشآى ّن ثِ ًَػی . دلیل دٍم استٌبد ثِ ثؼعی اص آیبت است

ایي هسبلِ هَسد اًىبس لشاس گشفتِ وِ خذاًٍذ دس افؼبلص غشض ٍ ػلتی داضتِ ثبضذ ٍ ایي وِ الضاهب احىبهی وِ خذاًٍذ 

 تجبسن ٍ تؼبلی جؼل هیىٌذ هجتٌی ثش هصبلح ٍ هفبسذ ثبضذ
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 :آیه اول

 هفبد ایي آیِ ایي است وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی اص آى وبسی وِ اًجبم «لَىاال یسل ػوب یفؼل ٍ ّن یس »: هخال دس آیِ

 .دّذ هَسد سَال لشاس ًویگیشد ٍ دیگشاى ّستٌذ وِ ثبیذ  ثِ خبطش وبسّبیطبى هَسد سَال لشاس ثگیشًذ

آیِ داللت هیىٌذ ثش ایي وِ افؼبل خذاًٍذ ػلت ًذاسد، اص ایي آیِ هستفبد : فخش ساصی دس هَسد ایي آیِ ایي چٌیي هی فشهبیذ

است وِ دس وبسّبی خذاًٍذ ّیچ غشظی ًیست ٍ ٍجَُ هختلفی سا روش هیىٌذ ثشای ایٌىِ ایي آیِ داللت ثش ایي هطلت 

هخال یىی اص ٍجَّی وِ روش وشدُ ایي است وِ وسی وِ ػولی سا ثِ خبطش غشظی اًجبم هیذّذ اگش  ثتَاًذ ثذٍى . هیىٌذ

آى وبس ثِ آى غشض دستشسی پیذا وٌذ پس اًجبم آى وبس لغَ ٍ ػجج است ٍ اگش تَاًبیی آى سا ًذاسد ٍ لبدس ًیست پس اص 

 .ایي جْت ػبجض هحسَة هیطَد ٍ ػجض دس هَسد خذاًٍذ هحبل است

آًچِ وِ فخش ساصی دس هَسد داللت ایي آیِ گفتِ ػوذتب احجبت ػذم ػلیت ٍ ػذم غشض ثشای خذا است یؼٌی ثِ ٍسیلِ ایي 

ٍلتی وِ حبثت ضذ خذاًٍذ دس افؼبلص غشظی ٍ ػلتی ًذاسد سٍضي ٍ . استذالل یىی اص هجبًی ایي لَل سا تحىین هیىٌذ

ٍاظح هیطَد وِ اگش خذاًٍذ ثِ ػٌَاى ضبسع حىوی سا جؼل هیىٌذ تبثغ ّیچ ػلت ٍ غشظی ًیست ٍ الصم ًیست وِ حتوب 

ثشای ایٌىِ حىن ثِ ٍجَة هیىٌذ یه هصلحت هلضهْبی ثبضذ ٍ دلیلی ًذاسد وِ اگش حىن ثِ حشهت هیىٌذ حتوب یه 

ٍلتی وِ هیگَیین ثشای وبسّبی خذاًٍذ ّیچ ػلت ٍ غشظی تصَیش ًویطَد ایي هسبٍی ثب ػذم . هفسذُ هلضهْبی ثبضذ

 .تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ است
 :آیه دوم

 ایي آیِ داللت هیىٌذ ثش ایي وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ  «فَجِظُلْنٍ هِيَ الَزِیيَ َّبدٍُاْ حَشَهٌَِب ػَلَیِِْنِ طَیِجَبتٍ» :دس آیِ دیگش آهذُ است

تؼبلی گبّی ثؼعی اص طجیبت سا حشام وشدُ، طیت چیضی است وِ هفسذُ ًذاسد، اگش چیضی هفسذُ داضتِ ثبضذ اطالق طیت 

ثِ آى ًویطَد؛ پس ػلت حشهت چیست؟ یؼٌی دس ٍالغ هیخَاّذ ثگَیذ طیت ثَد هغ رله هب آى سا حشام وشدین ٍ هٌطأ 

آى ّن گٌبُ ٍ ظلن هشدم ثَد ٍ هب خَاستین ثِ خبطش ایي گٌبُ ٍ ظلوی وِ هشدم وشدًذ ثش آًْب سختگیشی وٌین ٍ ایي طیت 

آیب دس ایي هَسد ّن هیطَد گفت  وِ ایي حىن تبثغ . سا ثش آًْب حشام وٌین  ثب آًىِ طیت ّیچ هفسذّبی دس آى ًیست

-ثِ استٌبد ایي آیِ ًمط تجؼیت سا روش هی. پس دس ٍالغ ایي آیِ هجیي یه ًمط است. طیت وِ هفسذُ ًذاسد! هفسذُ است؟

 .وٌٌذ

 روایبت: دلیل سوم

 .سٍایبتی ٍجَد داسد وِ ثِ استٌبد ایي سٍایبت خَاستْبًذ هسئلِ تجیؼت سا ًفی وٌٌذ، دٍ دستِ ٍ طبئفِ سٍایبت ّست
 :طبئفه اول

 طبئفِ اٍل سٍایبتی است وِ دس هَسد دیِ جشاحبت صى ٍ هشد ٍ دیِ ًفس ٍاسد ضذُ، ایي سٍایبت دس اصَل وبفی ثب ػٌَاى 

ثش اسبس ایي .  روش ضذُ«الرجل یقتل المراۀ و المراۀ تقتل الرجل و فضل دیۀ الرجل علی دیۀ المراۀ فی النفس و الجراحات»

                                                 

 23سَسُ اًجیبء، آیِ .  

 155، ظ22تفسیش وجیش، د 

 160سَسُ ًسبء، آیِ .  
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سٍایبت دس چٌذ هَسد دیِ ثش خالف لبػذُ ٍ اًتظبس هؼیي ضذُ، هخال دس لطغ سِ اًگطت صى سی ضتش ثِ ػٌَاى دیِ هؼیي ضذُ ٍ 

دس لطغ دٍ اًگطت ثیست ضتش ٍ دس لطِ یه اًگطت دُ ضتش ٍ ٍلتی چْبس اًگطت لطغ ضَد دیِ آى ثیست ضتش است ٍ 

 .ثشهیگشدد هخل جبیی وِ دٍ اًگطت لطغ ضذُ

استذالل ثِ ایي سٍایت وِ چٌذ ًوًَِ ّست دیِ ثِ یه ضىل دیگشی ٍ ثؼذ اص سسیذى ثِ یه حذی ًضٍل هیىٌذ، ایي است 

وِ اگش هسئلِ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ هَسد لجَل ثَد هؼٌب ًذاضت وِ ثب لطغ چْبس اًگطت دیِ ثطَد ثیست ضتش ٍ 

 ووتش اص لطغ سِ اًگطت ٍ اًذاصُ دٍ اًگطت دیِ داضتِ ثبضذ 

 الْوَشْأَِٓ أَصَبثِغِ هِيْ إِصِجَؼبً لَطَغَ سَجُلٍ فِی تَمَُلُ هَب :اسالم ػلیِ اللَِِ ػَجِذِ لِأَثِی لُلْتُ لَبلَ تَغْلِتَ ثِيِ أَثَبىِ ػَيْ»: دس سٍایت آهذُ است

 اللَِِ سُجِحَبىَ لُلْتُ ػِطْشٍُىَ لَبلَ أَسِثَؼبً لَطَغَ لُلْتُ حَلَبحَُىَ لَبلَ حَلَبحبً لَطَغَ لُلْتُ ػِطْشٍُىَ لَبلَ احٌَْیِيِ لَطَغَ لُلْتُ الْئِثِلِ هِيَ ػَطْشٌ لَبلَ فِیَْب  وَنِ

 الَزِی ًَمَُلُ ٍَ لَبلَُِ هِوَيْ فٌََجِشَأُ ثِبلْؼِشَاقِ ًَحِيُ ٍَ یَجِلُغٌَُب وَبىَ َّزَا  إِىَ ػِطْشٍُىَ ػَلَیِِِ فَیَىَُىُ أَسِثَؼبً یَمْطَغُ ٍَ حَلَبحَُىَ ػَلَیِِِ فَیَىَُىُ حَلَبحبً یَمْطَغُ

 الحذیج  « أَثَبىُ یَب هَِْلًب فَمَبلَ ضَیِطَبىٌ ثِِِ جَبءَ

سای ضوب دس هَسد هشدی وِ یه اًگطت اص اًگطتبى یه صى سا لطغ وشدُ چیست؟ اهبم هیفشهبیذ دیِ آى دُ ضتش است، ٍ 

ّویي طَس سَال هیىٌذ تب جبیی وِ هیپشسذ اگش چْبس اًگطت سا لطغ وٌذ؟ اهبم هیفشهبیذ ثیست ضتش، ٍ ساٍی ثب تؼجت 

هیگَیذ دس جبیی وِ سِ اًگطت سا لطغ هیىٌذ سی ضتش دیِ آى است اهب اگش چْبس اًگطت سا لطغ وٌذ ثبیذ ثیست ضتش دیِ 

 !  دّذ

ثِ استٌبد ایي سٍایت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ تجؼیت ًذاسد اگش دس ثشیذى دٍ ٍ سِ اًگطت یه هفسذُ است چطَس 

دس ثشیذى چْبس تب هفسذُ ای هتفبٍت ضَد؛ سٍایت دیگشی ّن ثِ ّویي هعوَى دس اصَل وبفی روش ضذُ وِ ثب تجؼیت 

  .ّوچٌیي ثشای هطبلؼِ ّن هیتَاًیذ ثِ هٌبثغ دیگش ّن هشاجؼِ وٌیذ. احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ سبصگبسی ًذاسد
 :طبئفه دوم

: فیمَل ء یجی الشجل(: ع)ػجذاهلل الثی للت»: طبئفِ دٍم سٍایبتی است وِ داللت ثش حصش تحشین ٍ تحلیل دس والم هیىٌذ

 الىالم یحلل اًوب. ثِ ثبس ال: ثلی لبل: للت اخز؟ ضبء ٍاى تشن ضبء اى الیس: لبل. ٍوزا وزا ٍ اسثحِ الخَاة ّزا اضتش

 .« الىالم ٍیحشم

 ًیست چٌیي آیب: فشهَد. دّن هی سَد سا تَ همذاس فالى ثخش، سا جبهِ ایي: گَیذ هی ٍ آیذ هی وسی: گفتن( ع)صبدق اهبم ثِ

 والهی ٍ وٌذ هی حالل سا هؼبهلِ والهی ًذاسد، اضىبلی: فشهَد. چشا: گفتن ثگیشد؟ ثخَاّذ اگش ٍ ٍاگزاسد ثخَاّذ اگش وِ

. وٌذ هی حشام سا هؼبهلِ

طجك ایي سٍایبت والم ثبػج تحشین ٍ تحلیل است یؼٌی تغییش والم هَجت تغییش حلیت ٍ حشهت هؼبهلِ است، اگش لشاس ثَد 

احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ثبضذ دیگش هؼٌب ًذاسد وِ صحت ٍ ثطالى، حلیت ٍ حشهت تبثغ لفظ ٍ والم ثبضذ؛ اگش لشاس ثبضذ 

هصلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ هَجَد دس هؼبهلِ هَسد ًظش ثبضذ دیگش صحت ٍ ثطالى ثبیذ تبثغ ٍالغ هؼبهلِ ثبضذ ًِ تبثغ لفظ؛ پس 

                                                 

 6، سٍایت 299، ظ7اصَل وبفی، د  

 11، سٍایت 300 ، ظ 7ٍسبئل، د .  

 4، حذیج 50، ظ 8، احىبم الؼمَد، ثبة  التجارۀ، وتبة18ٍسبئل، د . 
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ّوِ هذاس سا ثش لفظ ٍ والم لشاس دادى ٍ ثشای ٍالؼیت ایي هؼبهلِ ّیچ ًمطی لبئل ًطذى ًطبى هیذّذ وِ احىبم تبثغ هصبلح ٍ 

 .هفبسذ ًیستٌذ

 هسئله نسخ: دلیل چهبرم

اگش احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ثبضٌذ ًسخ هؼٌب ًذاسد، فشظب خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی هخال دس ضشیؼت سبثك حىوی 

داضتِ ٍ اگش آى حىن تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ثَدُ ًسخص دیگش هؼٌب ًذاسد، یؼٌی آیب هصلحتْبی ٍالؼی ٍ هفسذُ ّبی 

ٍالؼی ػَض هیطَد؟ وِ ایي سا ًویطَد پزیشفت، پس چَى هصلحت ٍ هفسذُ ّبی ٍالؼی تغییش ًویىٌذ اهب دس ػیي حبل  

 .ثؼعی اص احىبم ًسخ هیطَد ایي ًطبى هیذّذ وِ احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ًیستٌذ

 :دلیل پنجن

دلیل چْبسم ایي است وِ اگش احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ثبضٌذ ثشای ثسیبسی اص احىبم ٍجْی ٍجَد ًذاسد، یؼٌی 

 التضام ثِ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ هب سا دس ثسیبسی هَاسد دچبس هطىل هیىٌذ ٍ هب سا هَاجِ ثب تبلی فبسذّبیی

هخال اگش حشهت ضشة خوش ثِ خبطش یه هفسذُ ٍالؼیِ ای ثبضذ وِ دس خوش .  هیىٌذ وِ ّیچ فمیْی ثِ آى هلتضم ًیست

ٍجَد داسد دس ایي صَست خَسدى یه لطشُ اص آى خوش ًجبیذ حشام ثبضذ، چَى یه لطشُ هفسذُ ًذاسد، یب هخال لحن 

الخٌضیش اگش ثِ خبطش هفسذّبی حشام ثبضذ پس اگش همذاس ووی اص آى خَسدُ ضَد ًجبیذ اضىبل داضتِ ثبضذ چَى لطؼب آى 

 .ایي دس حبلی است وِ ّیچ فمیْی هلتضم  ثِ ایي ًطذُ است.همذاس ون هفسذّبی ًذاسد یب دس هَسد اسث صى 

ثب ثیبى ایي ادلِ لَل ثِ ػذم تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ سا حبثت هیىٌٌذ ٍ هیگَیٌذ  آى چیضی وِ هْن است اهش 

 .ٍ ًْی ضبسع است یؼٌی ٍجَة ثِ خبطش اهش ٍ حشهت ثِ خبطش ًْی است ٍ هؼیبس ٍ هذاس اهش ٍ ًْی ضبسع است ٍ ال غیش

 :مؤید
لبئلیي ثِ ایي ًظشیِ هؤیذی ّن ثشای استذالل خَد روش هیىٌٌذ هجٌی ثش ایٌىِ دسلَم ثٌی اسشائیل حىوی ثَد وِ سٍص ضٌجِ 

صیذ هبّی حشام است ٍ حبل اگش ثگَیین صیذ هبّی هفسذُ داسد چطَسی آى ػول دس سٍص ّبی دیگش هفسذُ ًذاضتِ 

آًچِ وِ هیتَاًذ هتؼلك حىن حشهت ٍ حلیت لشاس ثگیشد ػول صیذ است ٍ اگش رات ایي ػول هفسذُ داسد چشا دس .است

 .آیب خَد تحشین یه هصلحتی دس آى ّست وِ چیضی ثِ ایي ػٌَاى دس تحشین ًیست.  دیگش سٍصّب حالل است

لزا ایي لجیل اص احىبم وِ ثِ سٍضٌی داللت ثش اػتجبسی ثَدى احىبم داسد هیتَاًذ ثِ ػٌَاى هؤیذ ثشای ػذم تجؼیت احىبم 

 .ضشػیِ اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ هَسد تَجِ لشاس ثگیشد
 

 


