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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

     1389دی 18: تبسیخ                                                    مالک حکم شرعی: هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1432صفش 3: هصبدفمقذمات                                                              /قول مختار: هوضوع جسئی

 50:جلسِ                                                                                    دوم:سبل

ئهم ا»  «معينجالحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 نسبت هسئله تبعيت بب قبعده هالزهه :هقدهه هشتن

دس ایي هقذهِ . ثحث هب دس قَل هختبس دس هَسد تجؼيت احنبم اص هصبلح ٍهفبسذ ٍاقؼيْي هَجَد دس هتؼلقبت احنبم است

چِ ًسجتي ٍجَد داسد؟  « مل هب حنن ثِ الؼقل حنن ثِ الطشع» هيخَاّين ثجيٌين ثيي ثحث تجؼيت ثب قبػذُ هالصهِ یؼٌي قبػذُ

 .قبػذُ هالصهِ ػجبست است اص ایٌنِ ّش چيضی مِ ػقل ثِ آى حنن هينٌذ ضشع ّن ّوبى حنن سا خَاّذ مشد

ثحث اص قبػذُ هالصهِ ثبیذ دس جبی خَدش ثِ ًحَ هجسَط هَسد سسيذگي قشاس گيشد اهب آًچِ مِ دس ایي هقبم الصم است 

ثشسسي ضَد ایي است مِ آیب ایي دٍ ثحث ثِ ّن هشثَط ّستٌذ یب خيش؟ یؼٌي آیب ثحث تجؼيت احنبم اص هصبلح ٍ هفبسذ 

 ّوبى چيضی است مِ هفبد قبػذُ هالصهِ است یب ایٌْب اص ّن جذا، هٌفل ٍ هستقل ّستٌذ؟

ملوبت مسبًي مِ قبئل ثِ تجؼيت هغلق ّستٌذ هختلف است یؼٌي ٍقتي ثِ ػجبسات آًْب هشاجؼِ هيطَد ثِ عَس ٍاضح هؼيي 

ًنشدّبًذ مِ آیب ایي دٍ ثحث سا ثش ّن هٌغجق هيذاًٌذ یب اصال حسبة ایي دٍ ثحث سا اص ّن جذا هينٌٌذ؛ هثال دس ثؼضي اص 

تؼبثيش هشحَم ضيخ اًصبسی ٍ هشحَم آخًَذ هغبلجي ٍجَد داسد مِ اص آى فْويذُ هيطَد مِ ثحث تجؼيت احنبم اص هصبلح 

 .ٍ هفبسذ ّوبى هسئلِ هالصهِ ثيي حنن ػقل ٍ ضشع است ٍ دس ثؼضي اص هَاسد دیگش ایي ٍضَح ًيست

پس ثِ عَس ملي ٍ صشف ًظش اص تؼبثيش  ثضسگبى، هيخَاّين ثجييٌين آیب آًْبیي مِ قبئل ثِ تجؼيت ّستٌذ ًظشضبى ایي است مِ 

ّش جب حنن ضشػي ٍجَد داسد دليل ثش ٍجَد هصلحت یب هفسذُ قجلي دس هتؼلق است؟ یب ایٌنِ هٌظَسضبى ایي است مِ ّش 

جبیي مِ هصلحت ٍ هفسذُ الصم التحصيل یب الصم االجتٌبة ثَد حنن ضشػي ٍجَد داسد؟ ثِ ػجبست دیگش هصلحت ٍ 

هفسذُ داللت ثش حنن ضشػي هينٌذ یب حنن ضشػي داللت ثش هصلحت ٍ هفسذُ هينٌذ؟ ٍقتي هيگَیين احنبم تبثغ 

هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼي ّستٌذ مذاهيل اص ایي دٍ هشاد است، یؼٌي ٍجَد حنن دال ثش ٍجَد هصلحت ٍهفسذُ است یب 

ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ دال ثش ٍجَد حنن؟ یؼٌي هب اص حنن ضشػي هصبلح ٍ هفبسذ سامطف هينٌين یب اص هصبلح ٍ 

 . ایي دٍ مبهال ثب ّن هتفبٍت است. هفبسذ حنن ضشػي سا مطف هينٌين

اگش هب  هسئلِ تجؼيت سا ایي عَس تفسيش مٌين مِ ّش جب مِ حنن ضشػي ّست دليل ثش ٍجَد هصلحت یب هفسذّي قجلي دس 

مل هب حنن ثِ الؼقل حنن »هتؼلق آى حنن است، آى ٍقت ثؼيذ است ثتَاًين ایي دٍ یؼٌي هسئلِ تجؼيت ٍ هسئلِ هالصهِ یؼٌي 

اهب اگش گفتين هشاد مسبًي مِ قبئل ثِ تجؼيت ّستٌذ ایي است مِ ّشجب مِ هصلحت الصم . سا ثش ّن هٌغجق ثذاًين« ثِ الطشع

التحصيل یب هفسذُ الصم االجتٌبة است حنن ضشػي ٍجَد داسد دس ایي صَست الیجؼذ مِ ثگَیين هسئلِ تجؼيت ثب ثحث 

 .هالصهِ استجبعي پيذا هينٌذ ٍ هٌغجق ثش ّن هيطًَذ
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-پس اگش هب ثخَاّين ًسجت هسئلِ تجؼيت ثب هسئلِ هالصهِ هؼلَم ضَد، ایي ثستگي داسد ثِ تفسيش هب اص هسئلِ تجؼيت؛ ایٌنِ هي

گَیين احنبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼيِ دس هتؼلق اضيبء ّستٌذ ثِ چِ هؼٌب است؟ ّوچٌيي ایي ثحث ثٌب ثش ا یي است مِ 

 .تجؼيت سا ثپزیشین اهب اگش مسي ثگَیذ احنبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼيِ ًيستٌذ ًيبصی ثِ ٍسٍد ثِ ایي ثحث ًذاسد

ظبّش هسئلِ ایي است مِ مِ ّش جب حنن ضشػي ٍجَد داضتِ ثبضذ ًطبى اص ایي داسد مِ هصبلح ٍ هفبسذ دس هتؼلق احنبم 

 ٍجَد داضتِ، اهب دس ایٌجب ثبیذ ثجيٌين مِ ًظش دیگشاى دس ایي هَسد چيست؟

 :تفسير چهبر جوله

 .دس ایي جب چٌذ جولِ ٍجَد داسد مِ ثبیذ هؼٌبی ایي جوالت سا هؼلَم مٌين تب ًسجت ثحث تجؼيت ٍ قبػذُ هالصهِ هؼلَم ضَد

ایي جولِ ثِ ایي هؼٌب .جولِ اٍل ایٌنِ ّش جب هصلحت الصم التحصيل یب هفسذُ الصم االجتٌبثي ثَد ایٌجب حنن ضشػي ّست

 .یؼٌي ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ مبضف اص حنن ضشػي است ٍ هفسذُ داللت ثش حنن ضشػي هينٌذ است مِ هصلحت

جولِ دٍم ایي است مِ ّش جب حنن ضشػي ٍجَد داسد هصلحت ٍ هفسذُ ٍاقؼي ًيض ّست، یؼٌي داللت حنن ضشػي ثش 

 .هصلحت ٍ هفسذُ دس هتؼلق

. است« مل هب حنن ثِ الؼقل حنن ثِ الطشع»جولِ سَم قبػذُ هالصهِ یؼٌي 

 . است«الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية»جولِ چْبسم ایي جولِ 

ثبیذ دس ایي چْبس جولِ دقت ضَد مِ مذاهيل اص ایي جوالت ثِ دیگشی ثشهيگشدد؟ مذاهيل تفسيش دیگشی است ٍ 

 مذاهيل ثِ دیگشی استجبعي ًذاسد
 (الوجببت الشرعيه الطبف فی الوجببت العلقيه): بررسی جوله چهبرم

؛  آیب ایي جولِ ًبظش ثِ هسئلِ «الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية» هب اص جولِ اخيش ضشٍع هينٌين یؼٌي جولِ 

 تجؼيت است یب ًبظش ثِ قبػذُ هالصهِ یب ًبظش ثِ ّش دٍ اگش هسئلِ تجؼيت ٍ هالصهِ سا یني داًستين؟

دس ثيي . ایطبى دس ثحث استصحبة احتوبالتي رمشمشدّبًذ.  رمشمشدّبًذدس هَسد ایي جولِ چٌذ احتوبل سا هشحَم آضتيبًي

 :آى احتوبالت دٍ احتوبل مِ ثِ ثحث هب ًضدینتش ٍ هٌبسجتش است سا رمش هينٌين
 :احتوبل اول

 گفتْبًذ اضبسُ ثِ هسئلِ تجؼيت احنبم اص هصبلح ٍ  ٍ هشحَم آخًَذاحتوبل اٍل ایي مِ قبػذُ ّوبًغَسی هشحَم ضيخ

 .هفبسذ ٍاقؼي داسد

دس تَضيح ایي احتوبل ثبیذ ثگَیين هؼٌبی ایي جولِ ایي است مِ ٍاججبت ضشػيِ الغبف الْي ّستٌذ، ثشای تحصيل هصبلح ٍ 

هفبسذ، مِ اگش هب هيخَاّين ثِ آى هصبلح ٍ هفبسذی مِ دس ٍاججبت ػولي تحقق داسًذ ثشسين ثبیذ اص عشیق احنبم ضشػيِ 

اص ایي جولِ ثِ ًَػي ایي احتوبل فْويذُ هيطَد ٍ ثِ ًَػي داللت هينٌذ ثش ایي احتوبل مِ احنبم ضشػي ثِ . ٍاسد ضَین

 .ًَػي تبثغ هالمي دس ػبلن ٍاقغ ّستٌذ مِ ّوبى هصبلح ٍ هفبسذ هيجبضٌذ

                                                 

 127ظ ،  ثحش الفَائذ. 

 ، چبح قذیوي273 سسبئل، ظ . 

 ، چبح قذیوي232، ظ 2 مفبیِ، ج. 
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هٌظَس خصَظ ٍاججبت دس هقبثل هحشهبت ًيست یؼٌي ًويخَاّذ ثگَیذ « الواجبات الشرعية» الجتِ ایٌنِ دس قبػذُ آهذُ 

 ٍ ثبثتبت ضشػيِ الشرعيةفقظ ٍاججبت داسای ایي خصَصيت ّستٌذ ثلنِ هٌظَس اص ٍاججبت چٌبًچِ گفتْبًذ ای ثبثتبت في 

مل احنبم خوسِ تنليفِ سا ضبهل هيطَد یؼٌي حتي هستحجبت ٍ هنشٍّبت ّن سا ضبهل هيطَد چَى آًْب ّن ثبثتبت 

 ایي هصبلح ٍ هفبسذ الصم التحصيل ّستٌذ  تارۀضشػيِ ّستٌذ، حتي آًْب ّن ثش اسبس هصبلح ٍ هفبسذی جؼل ضذّبًذ هٌتْي

 .ٍ یب الصم االجتٌبة ٍگبّي لضٍم تحصيل یب لضٍم اجتٌبة ًذاسًذ ثلنِ سجحبى تحصيل یب سجحبى اجتٌبة داسًذ 

  گفتِ ضذ احنبم خوسِ؛ آیب اثبحِ ّن ایي گًَِ است؟:سوال

 اٍال هب اثبحِ سا جضء احنبم ضشػيِ ًذاًستين،  اثبحِ ّن حذاقلص ایي است مِ ًسجت هصلحت ٍ هفسذُ دس آى ػلي :استبد

است ٍ یب اصال ًِ دس آى هصلحت است ٍ ًِ هفسذُ، ٍ اگش ثِ حست ٍاقغ ٍ اص دیذ ػقل ثؼضي اص اهَس ًِ هصلحتص السویة 

دس .  ثَد ثش ّويي اسبس ّن حنن ضشػي ثبثت هيطَدالسویةٍ ًِ هفسذّبش سجحبى ًذاضتِ ثبضذ یب اصال ًسجت ثِ آًْب ػلي 

 . ایٌجب ّن هطنلي ایجبد ًويطَد

هؼٌبی الغبف یب ثِ هؼٌبی هتؼبسف است یؼٌي یل لغف الْي است مِ احنبم ضشػيِ ایٌچٌيي است یب ثِ هؼٌبی هقشثيت است 

یؼٌي احنبم ضشػيِ دس ٍاقغ هقشة هنلف ثِ هصبلح است یب ثِ ػجبست دیگش هقشة هنلف است ثِ ٍاسغِ اجتٌبة اص هفبسذ، 

 .پس ایي تقشیت ثِ هقبم الْي یب ثِ فؼل ٍ اًجبم است یب ثِ اجتٌبة اص هفبسذ

پس ایي احتوبل دس هَسد ٍاججبت ضشػي ٍجَد داسد ٍ عجق ایي احتوبل ایي ّوبى هسئلِ تجؼيت احنبم اص هصبلح ٍ هفبسذ 

 .است
 :احتوبل دوم

 احتوبل دیگشی ّن دس هَسد ّن قبًَى ٍجَد داسد ٍ آى ایي مِ دس ٍاقغ هيخَاّذ ثگَیذ احنبم ضشػيِ هقشة ثِ احنبم 

ػقليِ است یؼٌي ّش جب حنوي اص ضشع ٍجَد داضتِ ثبضذ ػقل قجل اص آى ایي حنن سا داضتِ است، اگش هب ایي قبًَى سا ایي 

« مل هب حنن ثِ الؼقل حنن ثِ الطشع»گًَِ تفسيش ثنٌين هؼٌبیص ایي است مِ ایي هيتَاًذ تفسيش قبًَى هالصهِ ٍ قبػذُ 

ثبضذ، ٍقتي هيگَیين احنبم ضشػيِ دس ٍاقغ هقشة ثِ احنبم ػقليِ ّستٌذ یؼٌي ػقل احنبم ٍ دسمي داسد ٍ حنن ضشػي دس 

 .ٍاقغ هب سا ثِ آى ًضدیل هينٌذ

پس ایي احتوبل ّست مِ هٌظَس ایي است مِ ّش جبیي ػقل حنوي داضت ٍ ّش جبیي ػقل هصلحت ٍ هفسذّبی دیذ 

 .هسلن دس آى جب حنوي ضشػي ٍجَد داسد مِ ایي هفبد قبػذُ هالصهِ است

؛ هيتَاًذ ّن هتحول هسئلِ تجؼيت ثبضذ ٍ ّن هيتَاًذ «الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية»پس ایي جولِ 

دس ٍاقغ ثب ایٌنِ ایي جولِ سا پيًَذ صدّبًذ ثب هسئلِ تجؼيت، هٌتْب یل  (سُ)هشحَم آخًَذ ٍ ضيخ. هتحول هسئلِ هالصهِ ثبضذ

مِ الجتِ ایي ثِ ایي جْت است مِ فنش هينٌٌذ تجؼيت احنبم . تفسيشی اسائِ دادّبًذمِ گَیب ثب قبػذُ هالصهِ ّن هٌغجق است

 .اص هصبلح ٍ هفبسذ دس ٍاقغ ثِ ًَػي ثِ هسئلِ هالصهِ ّن هٌغجق است مِ دس اداهِ ثِ آى اضبسُ خَاّين مشد
 (کل هب حکن به العقل حکن به الشرع): بررسی جوله سوم

مِ ثِ ػٌَاى قبػذُ هالصهِ هؼشٍف است هؼٌبیص ایي است مِ ّش چِ ػقل ثِ « مل هب حنن ثِ الؼقل حنن ثِ الطشع»اهب قبػذُ

 .آى حنن هينٌذ ضبسع ّن ثِ آى  حنن هينٌذ
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ظَْس ایي جولِ ثب ّوِ حذٍد ٍ ثغَسی مِ ثشای آى رمش ضذُ دس ٍ اقغ هيخَاّذ ثگَیذ هصلحت ٍ هفسذُ هلضهِ داللت ثش 

اگش اص قبًَى هالصهِ ایي ثشداضت . حنن ضشػي هينٌذ یؼٌي ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ داللت هينٌذ ثش ٍجَد حنن ضشػي

 . سا داضتين ایي دیگش ثب هسئلِ تجؼيت هٌغجق ًيست
 (داللت هصلحت و هفسده بر حکن شرعی): بررسی جوله اول

آى دٍ جولِ دیگش  یؼٌي ّش جب  هصلحت الصم التحصيل ٍ هفسذُ الصم االجتٌبة ثبضذ حنن ضشػي ّست یؼٌي هصلحت ٍ 

هفسذُ داللت ثش حنن ضشػي هينٌذ ایي ّوبى هفبد قبًَى هالصهِ است یؼٌي جولِ اٍلي مِ اص لحبػ تشتيت رمش مشدین دس 

 .ٍاقغ ثِ جولِ سَم ثبصگطت هينٌذ یب جولِ سَم ثِ جولِ اٍل ثبصگطت هينٌذ
 (داللت حکن شرعی بر هصلحت و هفسده): بررسی جوله دوم

 جولِ دٍم ّن مِ ّش جب حنن ضشػي ٍجَد داسد هصلحت ٍ هفسذُ ٍاقؼي ّن ّست دس ٍاقغ یؼٌي داللت حنن ضشػي ثش 

 .هصلحت ٍ هفسذُ؛ مِ ایي ّوبى هسئلِ تجؼيت است
 :نتيجه

هب دس تجؼيت احنبم اص . پس هسئلِ تجؼيت ٍ هسئلِ هالصهِ عجق ایي تفسيش ٍ تَضيحي مِ هب ػشض مشدین ثِ ّن هشثَط ًيستٌذ

هصبلح ٍ هفبسذ گفتين هشاد اص ایٌنِ هيگَیين احنبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼيِ است یؼٌي ایٌنِ ّش جب حنن ضشػي ثبضذ 

مِ ایي هسئلِ غيش اص قبًَى هالصهِ است - مِ الجتِ ایي هحل ثحث است- داللت ثش ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ ٍاقؼي هينٌذ

 .چَى قبػذُ هالصهِ ػنس ایي سا هيگَیذ، یؼٌي هيگَیذ ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ داللت ثش حنن هينٌذ

 پس ایي دٍ هغلت گشچِ ّش یل اص ایٌْب سا هيطَد عَسی هؼٌب مشد مِ ثش ّن هٌغجق ضًَذ اهب ظَْس حذاقل اٍليِ ایي دٍ 

دس ایي است مِ هسئلِ تجؼيت غيش اص قبػذُ هالصهِ است ٍ هالحظِ فشهَدیذ جولِ - لَ ال قشایٌي مِ ایي سا اص ثيي ثجشد-جولِ 

؛ عجق یل احتوبل سجَع ثِ هسئلِ تجؼيت هينٌذ ٍ عجق یل احتوبل سجَع «الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية»

ثِ هسئلِ هالصهِ داسد ٍ اص قشایٌي مِ ثِ تفنيل ایي دٍ ثحث داللت هينٌذ ّويي احتوبلي است مِ دسهَسد قبػذُ 

عجق احتوبل سٍضٌتشی مِ دس ایي جولِ ٍجَد داسد گفتين ایي ظَْس دس تجؼيت داسد ٍ ثحث هب دس قبػذُ هالصهِ  یؼٌي.گفتين

 .«ػقل حنن ثِ الضشعمل هب حنن ثِ ال» است ًِ دس مل هب حنن ثِ الؼقل حنن ثِ الطشعدس 

ثٌب ثش ایي سخي هب ایي است مِ ثيي هسئلِ تجؼيت ثب قبًَى هالصهِ پيَستگي ًيست ٍ اص دٍ هقَلِ جذاگبًِ ّستٌذ، گش چِ 

 . ثؼضي ایي ّب سا هٌغجق ثش ّن هيذاًٌذ

پس ًويطَد ثگَیين ّش جب حنن ضشػي ثبضذ داللت ثش ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ هينٌذ ٍ ّش جبیي هصلحت ٍ هفسذُ 

ثبالخشُ ایي دٍ جولِ ػنس ّن ّستٌذ، هوني است ّش دٍ اثجبت ضَد، . ٍاقؼيِ ّن ثبضذ داللت ثش حنن ضشػي هينٌذ

اضنبلي ًذاسد، اهب ایٌنِ ثگَیين ایي یني تفسيش اٍ است ٍ اٍ تفسيش ایي است، سخي دسستي ًيست؛چَى ظَْس جولِ احنبم 

 للوصبلح ٍ الوفبسذ الَاقؼيِ دس ایي است مِ ّش جبیي مِ حنن ضشػي ثَد داللت هينٌذ ثش ٍجَد هصلحت ٍ هفسذُ تابعة

یؼٌي احنبم تبثغ هالك است، یؼٌي احنبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼيِ است؛ ٍلي ایٌنِ ثگَیين ّش جب هصلحت ٍ هفسذُ 

ثبضذ مبضف اص ٍجَد حنن ضشػي است ثب ػٌَاى ثحث ٍ هسئلِ تجؼيت سبصگبس ًيست پس ایي دٍ هسئلِ تجؼيت ٍ هالصهِ دٍ 

 .ثحث جذاگبًِ ّستٌذ


