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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

    1389مهر  25 :تاسیخ تقسیوات حکن شرعی                                        : هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1431ذی القعده 9 :هصادف                      حکن وجودی و عدهی : تقسین ششن: هوضوع جزئی

    16 :خلسِ                                                        رضا سیدآبادی :تدوین

ئهم اجمعيناّلله الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

و عدمی حکم وجودی : تقسیم ششم
ایي  میتَاىتحث دس صحت تمسین حکن ضشلی تِ حکن ٍخَدی ٍ لذهی تَد، لشض ضذ تا هالحفِ چْاس هؽلة ٍ همذهِ هی

تَاًذ یک تَاًذ یک اهش ٍخَدی تاضذ ّوچٌیي هیهذلا سا اثثات کٌین ٍ لائل ضَین کِ حکن ضشلی ّواى ؼَسی کِ هی

. هدمَل تاضذ لذهیاهش لذهی ّن تاضذ، یمٌی ّواى ؼَسی کِ اهش ٍخَدی هدمَل است، اهش 
: هقدهه اول

لذم تِ حسة لالن خاسج ٍ ٍالك تاؼل هحط است ٍ ّیچ حفی اص ٍخَد ًذاسد، دس ایي خْت ّن فشلی تیي لذم هؽلك ٍ 

ایي  ،ضَدسؽِ اظافاتی کِ تیي لذم ٍ غیش اٍ ایداد هیلذم هعاف ّن اگش تفاٍتی تا لذم هؽلك داسد تَا. لذم هعاف ًیست

ضَد لذم کشیت کِ لذم هعاف ضذُ تِ کشیت، تیي لذم هؽلك ٍ لذم هعاف تِ حسة فمػ دس رّي است، هثال گفتِ هی

د تَاًذ تا چیضی اتحاد ٍخَدی پیذا کيلالن خاسج ٍ ٍالك ّیچ فشلی ًذاسد ٍ ّش دٍ تاؼل هحط اًذ ٍ تش ایي اساس لذم ًوی

تَاى یک ٍلَ تالمشض، چَى چیضی ًیست کِ تخَاّذ تا چیض دیگشی دس لالن خاسج ٍخَداً هتحذ ضَد، اها تِ حسة رّي هی

تَاًذ یک هفَْهی سا تساصد ٍ تصَس کٌذ ٍ ٍلتی کِ آى ضی ًحَ تمشس ٍ تحممی تشای لذم تصَیش کشد یمٌی رّي اًساى هی

ضٌاسذ هثال ضشیک الثاسی، کِ ًِ تٌْا دس تِ لٌَاى یک هفَْم لذهی هییایذ آى سا ساختِ ضذُ دس رّي سا دس خاسج ًوی

خاسج هَخَد ًیست تلکِ اهکاى تحمك دس خاسج ّن ًذاسد، اها یک هفَْم رٌّی است ٍ دس رّي ایي هفَْم تمشس داسد، پس 

تَاًذ هَظَق ٍ هیکٌین کِ لذم دس خاسج تحممی ًذاسد ٍلی دس رّي تمشس داسد دس ایي همذهِ ایي هؽلة سا تاکیذ هی

. لعایای هختلفی لشاس تگیشد ٍ یا حتی تش یک هَظَلی حول ضَد
: هقدهه دوم

ضًَذ تِ تشای لعیِ تمسیوات هتمذدی رکش ضذُ اص خولِ تمسین لعیِ تِ هَخثِ ٍ سالثِ است ٍ ّش یک اص ایي دٍ تمسین هی

ضَد، ُ حاصل هیهحصلِ ٍ همذٍلِ، کِ اص ظشب ایي دٍ لسن دس ایي دٍ لسن، چْاس لسن لعی

هَخثِ هحصلِ هثل صیذٌ لائنٌ، : لسن اٍل

تمسین ضذُ تِ همذٍلِ الوَظَق ٍ  ّناها دس هَسد همذٍلِ . سالثِ هحصلِ هثل لیس صیذٌ تمائن، ایي دس هَسد هحصلِ: لسن دٍم 

اها لعیِ هَخثِ همذٍلِ تِ ایي تمسیوات فشلی ٍ ؼَلی همذٍلِ کاسی ًذاسین، ها همذٍلِ الوحوَل ٍ همذٍلِ الؽشفیي، الثتِ 

هثل صیذٌ ال لائن، کِ ایي هثال هَخثِ است چَى دس ایٌدا ضی تش ضی دیگش حول ( گیشینیک لسن سا دس ًفش هی)الوحوَل

گَیین صیذٌ ال لائن است، لسن چْاسم ّن سالثِ همذٍلِ الوحوَل است، ضذُ، اها هحوَل یک هفَْم سلثی ٍ لذهی است، هی
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، ایٌدا سالثِ است چَى لیس سلة الحول است دس لیي حال همذٍلِ الوحوَل ّن است، یمٌی حشف هثل لیس صیذٌ تال لائن

.  ًفی سش هحوَل آٍسدُ ضذُ

فشق سالثِ هحصلِ تا هَخثِ همذٍلِ دس ایي است کِ دس هَخثِ همذٍلِ حول السلة است یمٌی ها یک هفَْم سلثی سا  :نکته

گَیین کٌین، هیسلة الحول است ٍ حول یک ضی سا اص ضی دیگش سلة هیکٌین، اها دس سالثِ هحصلِ تش هَظَق حول هی

اًذ تِ ًام هَخثِ سالثِ الوحوَل، هثال صدًذ صیذٌ َّ الزی لیس یک لسن دیگشی سا اظافِ کشدُ( سُ)ایي آى ًیست، الثتِ اهام

.ل  هشاخمِ کٌیذصَهٌاّح الَتمائن،تشای تذست آٍسدى فشق تیي هَخثِ سالثِ الوحوَل تا هَخثِ همذٍلِ تِ 
  

ضَد چیضی سا تش چیض دیگش حول کشد، تذٍى هَظَق دس لعایای هَخثِ ًیاص تِ هَظَق ٍخَد داسد ٍ تا هَظَلی ًثاضذ ًوی

داًیذ یک لسن اص السام سالثِ سالثِ تِ اًتفاء اها دس لعایای سالثِ ایٌؽَس ًیست، ّواًؽَس کِ هی. تَاى لعیِ تطکیل دادًوی

اص چیضی؛  یضَد حول چیضٍ سلة هیاست یای سالثِ حتی سالثِ تِ اًتفاء هَظَق کِ سلة الحول دس لعا. هَظَق است

سا تِ لٌَاى هَظَق تایذ فشض کشد ٍ  چیضیًیاصی تِ ٍخَد هَظَق دس خاسج ًیست اها تشای تطکیل ایي لعیِ تایذ یک 

خَسد کِ اصال س حعشت لیسی آب ًوییک تمشس رٌّی تِ آى داد کِ تمذ گفتِ ضَد ایي آى ًیست هثل ایٌکِ تگَیذ پذ

ضَد، اها دس لعایای هَخثِ ها ًیاص دس خاسج ٍخَد ًذاضتِ، اها یک تمشس رٌّی تِ ٍاسؽِ کاس ضوا پیذا هی یپذس حعشت لیس

است ٍ اگش چیضی تخَاّذ تا « ثثَت ضیء لطیء فشق ثثَت الوثثت لِ»تِ ٍخَد هَظَق داسین چَى ؼثك لالذُ فشلیت 

. پیذا تکٌذ دس یک ـشف ایي فشق تحمك آى دٍ چیض دس آى ـشف استچیضی اتحادی 

حاال دس لعایای همذٍلِ الوحوَل کِ هحوَل یک هفَْم لذهی است تا تمشسی ًذاضتِ تاضذ حولص تش هَظَق همٌا ًذاسد  

لائن یک ًحَُ  خَاّین تگَیین تیي صیذٌ ٍ الگیشین یک ًحَُ ثثَت خاصی است ها هیها ثثَتی کِ تشای هحوَل دس ًفش هی

کٌین ایي آى است، ایي ّواى است، صیذٌ ال لائن است پس تایذ تشای التثاس اتحاد ٍ التثاس ٍخَد داسد ها التثاس ََّّیت هی

لعیِ ٍ ایي ّواًی یک اتحادی تیي ایي دٍ فشض ضَد ٍ فشض اتحاد تیي ایي دٍ دس صَستی هوکي است کِ ّن هَظَق 

ٍ دس لعایای همذٍلِ الوحوَل کِ هحوَل یک اهش لذهی است تایذ تِ ًَلی تشای  یک ًحَُ تمشسی داضتِ ٍ ّن هحوَل

. ضَدتطکیل ًویایي هحوَل یک ًَق تمشسی دس ًفش گشفت ٍ اال ایي لعیِ 

یکی اص السام لعیِ همذٍلِ الوحوَل است ٍ ایي لعایا ّن هَسد لثَل ّوِ است  ٍپس تا لٌایت تِ الساهی کِ لعیِ داسد  

ضَد هحوَل دس لعایای ضَد تش یک هَظَلی چَى حول السلة است هملَم هیاهش لذهی حول هیکِ دس آى یک 

. همذٍلِ الوحوَل یک ًحَُ تمشسی داسد
: هقدهه سوم

گیشد حاال همذهِ سَم ایي است کِ حمیمت حکن ٍ لاًًَگزاسی یک التثاس ٍ اًطاء است کِ تَسػ لاًَى گزاس صَست هی

تمشیف حکن ضشلی است کاسی ًذاسین، اها اخواال حکن ضشلی ّواى چیضی است کِ ضاسق ها تا اختالفاتی کِ دس هَسد 

اًطاء ٍ التثاس کشدُ، دس همام التثاس ٍ لاًَى گزاسی اگش ها تشای یک هفَْم لذهی هثل هفَْم ٍخَدی یک ًحَُ تمشس ٍ 

.  آیذٍخَدی فشض کٌین ّیچ هطکلی دس خمل پیص ًوی
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هَس ٍ هفاّین ٍخَدیِ ّیچ هطکلی ًذاسد ٍ اگش فشض کٌین کِ لاًًَگزاس ّواًگًَِ کِ دس التثاس لاًَى گزاسی ًسثت تِ ا 

تَاًذ التثاس ٍ اًطاء داضتِ تاضذ دس اهَس لذهیِ ّن تِ التثاس ایٌکِ داسای یک تمشس ٍ تحمك ّستٌذ ٍ لَ ال فی اهَس ٍخَدیِ هی

آیذ، تِ لثاست دیگش هْن دس التثاس ٍ یچ هحزٍسی پیص ًویتَاًذ یک التثاسی ًسثت تِ ایٌْا داضتِ تاضذ ُلالن الخاسج؛ هی

اًطاء ایي است کِ التثاس هوکي تاضذ ٍ اگش التثاس هوکي ًثاضذ خمل ٍ اًطاء ّن هوکي ًخَاّذ تَد هثال ّیچ لاًَى گزاسی 

ال ًیست ٍ التثاسش ّن تَاًذ هثال خوك تیي الوتٌالعیي یا ظذیي سا التثاس کٌذ، کِ ایي التثاسش هوکي ًیست ٍ لاتل اهتثًوی

. هحل اضکال است

اختواق ًمیعیي ٍ ظذیي ّن یک ًحَُ تمشسی دس رّي داسًذ پس تایذ ًسثت تِ آًْا ّن خمل هوکي تاضذ؟   :سوال

کِ دس خمل ٍ اًطاء ًیاص داسین ایي است کِ ایي خمل ٍ التثاس تِ چیضی تملك تگیشد کِ  ییگَیین یکی اص چیضّاها هی :استاد

تَاًذ ُ تاضذ اها ایي ّوِ تیاى ها ًیست، ایي تِ ایي همٌا ًیست کِ ّش چیضی کِ تمشس ٍ التثاس دس رّي داضت هیتمشسی داضت

کٌین کِ حمیمت حکن ٍ التثاس یک اهش تاتك اسادُ ٍ هتملك التثاس ٍ خمل لشاس تگیشد، ها دس همذهِ سَم ایي سا لشض هی

کِ تِ اهَس ٍخَدیِ تملك تگیشد تِ هفاّین لذهی اگش یک تمشس ٍ تحممی ٍلَ تَاًذ ّواًگًَِ التثاس لاًًَگزاس است ٍ ایي هی

تَاًذ هتملك ضَد، اها ایي همٌایص ایي ًیست کِ ّش هفَْهی کِ تمشس رٌّی داضتِ تاضذ حاکن تتَاًذ دس رّي داضتِ تاضٌذ هی

. اش ّن هَخَد تاضذدس هَسد آى التثاس کٌذ؛ لالٍُ تش آى ضشغ تایذ همتعی

گَیین کِ اگش تتَاى تشای یک هفَْم لذهی یک ًحَُ تمشس فشض کشد ّیچ هطکل ٍ هٌمی همذهِ سَم ایي سا هی پس ها دس

تشای خمل آى هفَْم لذهی ٍخَد ًذاسد هثال اگش ؼْاست سا تِ همٌای لذم لزاست لشفی تذاًین ٍ ؼْاست یمٌی ها ال یکَى 

لذهی است، آیا ایي اضکال داسد کِ ضاسق یا لاًًَگزاس تیایذ لزسا لشفا چیضی کِ اص ًفش لشف لزس ًثاضذ، ایي یک هفَْم 

هثال فشض کٌیذ ! ایي هفَْم لذهی سا تشای تمعی اص هایماتی کِ ها ًسثت تِ آًْا اص حیث ؼْاست تشدیذ داسین خمل کٌذ؟

خا هحزٍسی پس ایي. «لذم المزاست لشفاً لِ یخملت ّزا الواء ؼاّشاً أ»آب ضَسی کِ لاتل خَسدى ًیست ضاسق تگَیذ 

. کٌینآیذ تا تَخِ تِ ایٌکِ تشای ایي هفَْم لذهی ها یک تمشس ٍ تحممی فشض هیپیص ًوی
: هقدهه چهارم

ّای اص حکن لذهی سا دس م، ًوًَِیهمذهِ چْاسم ایي است کِ ها هَاسدی سا دس ضشق تِ لٌَاى حکن لذهی هطاّذُ کشد

هثال . اص تمسین حکن ضشلی تِ حکن ٍخَدی ٍ لذهی اضاسُ کشدیناین، ٍ تِ تمعی اص آًْا ّن دس اتتذای تحث ضشق دیذُ

داًستٌذ، دس هَسد تمعی اص هاّیات هختشلِ ضشلیِ هثل تمعی اص لائلیي تِ خملی تَدى اتاحِ، اتاحِ سا یک اهش لذهی هی

سا تِ لٌَاى  ٍلذم ظواى سخي گفتین کِ ایٌْا ًذ کِ اهشی لذهی است، دس هَسد فساد، ؼْاست اص خثثصَم ّن تمعی لائل

ٍ دس هَسد آًْا  «أدلّ دلیل للی اهکاى الطیء ٍلَلِ». اص ایي اهَس دس ضشق ٍاسد ضذُ است ییّاپس ًوًَِ. ضٌاسٌذلذهی هی

. ًیاص تِ ّیچ تَخیِ ٍ تاٍیلی ًذاسین
: نتیجه گیری

ى تمشس داسد، هفاّین لذهی کِ اٍالً لذم تِ لحاؾ لالن خاسج تاؼل هحط است اها تِ لحاؾ رُ -ُ ایي چْاس همذهِتا هالحؿ

ضَد تش یک هَظَلی ٍ ایي هالصم تا یک ثاًیا دس لعایای همذٍلۀ الوحوَل یک هفَْم لذهی حول هی. تمشس رٌّی داسًذ

ًحَُ ثثَت ٍ تمشسی است دس هَسد هحوَل ٍ ثالثا ایٌکِ حمیمت حکن یک اهشی است کِ هشتَغ تِ لالن التثاس ٍ اًطاء 
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اص  ییّاگیشد ٍ کاسی تِ خاسج ًذاسد ٍ ساتما ایٌکِ ًوًَِیت ًذاسد، خمل دس لالن التثاس صَست هیاست ٍ ستؽی تِ لالن ٍالك

ضَد کِ هٌمی دس تشاتش خمل ایي ًتیدِ حاصل هی -کِ هحتاج تَخیِ ٍ تاٍیل ًیستٌذ ایي حکن لذهی سا دس ضشق دیذُ این

آیذ ًِ هاًمی پیص هی -هثل حکن ٍخَدی -الطاسق اگش ها هذلی ضَین کِ اهش لذهی هدمَلٌ هي ًاحیۀ. حکن لذهی ًیست

ٍ ًِ هحزٍسی، تلِ؛ اگش هحزٍسی ٍ هاًك ٍ هطکل لملی تَد ها ًاچاس تَدین دستاسُ ًوًَِ ّایی کِ دس ضشق ٍاسد ضذُ دست 

. تِ تَخیِ تضًین اها دس ایٌدا هٌك ٍ هحزٍسی ٍخَد ًذاسد

ضَد تِ حکن ٍخَدی ٍ حکن لذهی کوا ایٌکِ لی تمسین هیگَیین حکن ضشپس ها اصل ایي تمسین سا لثَل داسین ٍ هی

.  اًذخوك صیادی ّن تِ ایي تمسین لائل ضذُ

 

 

 

 

 

 


