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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

     1389آتاى  4 :تاسیختقسیوات حکن شرعی                                       : هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431ری القؼذُ 17: هصادف                   دیذگاّْا پیشاهَى حنن تاسیسی ٍ اهضائی:هوضوع جزئی

    21 :جلسِ                                                         رضا سیدآبادی: تدوین

هلل رب العالمين و صلي» ئهم ا الحمدا « معينجاهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: خالصه بحث گذشته

ُ آیا حنن اهضائی تِ ػٌَاى ینی اص اقسام حنن تحث دس اًظاس ٍ آساء هختلف دس تاب حنن تاسیسی ٍ اهضائی تَد ٍ ایٌل

یل دیذگاُ قائل تِ صحت تقسین حنن ضشػی تِ حنن تاسیسی  :سِ دیذگاُ سا ػشض مشدین ضَد یا ًِ؟ضشػی ضٌاختِ هی

دیذگاُ دٍم حنن تٌا تش  .دس هقاتل حنن تاسیسی قشاس داسد مِ ٍ اهضائی تَد ٍ ایٌنِ حنن اهضائی یل هجؼَل ضشػی است

 سضایتمطف مِ  اص آى یا اهضاء داسین ٍلی تِ هؼٌای تاییذ یا ػذم هخالفت است  یؼٌیك هجؼَل ضشػی ًیست ی اهضائی

اهضائی مِ هجؼَل طثق ایي ًظش یل حنن تیطتش ًذاسین ٍ چیضی تِ ػٌَاى حنن  ؛ضَدػذم هٌغ هیمطف یا فقط  ضَدهی

. ضشع تاضذ ًذاسین

طثق ایي ًظش دس ٍاقغ احنام اهضائیِ  ،ای جؼل حنن هواثل تا حنن ػقالء استضاسع تِ هؼي  ایي تَد مِ اهضاء سَم دیذگاُ

-مِ ها ایي سا تِ ػٌَاى یل دیذگاُ هستقل هی، ّستٌذ یٍ تاسیس یٍاقغ ّواى جؼل ٍلی دسداسًذ یل صَست اهضائی 

. ضٌاسین
: کالم صاحب هنتقی االصول

گَیذ ایطاى هی مٌین ٍ تثیٌین آیا قاتل قثَل ّست یا خیش؟ قشاس تَد مالم صاحة هٌتقی االصَل رمش ضَد ایي مالم سا رمش

یؼٌی . سِ ًحَ استحنن هواثل تا یل حنن هَجَد تحقق یافتِ ّست تِ ینی اص ایي تیاى س ملی دلیلی مِ هتنفل تِ طَ

یا  یتیایذ یل حنوی سا مِ هثل ایي حنن ػقل تا یل دلیلی خَاّذسع هیاشاػتثاس ضذُ ٍ  تَسط ػقل یا ػقالءحنوی مِ 

: ػقالئی است تیاى مٌذ تِ ینی اص ایي سِ ًحَ است

حنن غیش یؼٌی حنن  -هتحقق هَجَد اص ًاحیِ غیشیل حنن تِ ًظش ایطاى دلیلی مِ دس هقام تیاى یل حنن هواثل تا 

اها اخثاسی دس  ،اسی است ٍ اخشی اًطائیایي حنن اخة  تارةچَى  :اص ینی اص ایي سِ حال خاسج ًیستتاضذ هی -دیگشی

دّذ یل حنوی تحقق داسد ایي تِ حسة صَست ٍ ظاّش آى اخثاس اص تحقق یل حنن است ٍ خثش هی اصٍاقغ هقصَد 

تاضٌذ ٍلی دس ضادیِ مِ تِ صَست اًطاء هیدّذ هثل اٍاهش اسهی حنن اًطاء الحنن است ٍلی دس ٍاقغ خثش اص تحقق یل

. هتؼلق آى اٍاهش دس خاسج است اص تحققٍاقغ اخثاس 

فتِ هحقق هَجَد ضَد آى حنن اػتثاس یاآیا آى حنن اػتثاس یافتِ حتوا تایذ حنن ػقلی یا ػقالئی تاضذ یؼٌی آیا ًوی :سوال

هضائی اسضاد تِ یل حنن ضشػی تاضذ؟ یل حنن ضشػی تاضذ ٍ ایي حنن ا
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ٍاّذ دس دلیل دیگشی آى حنن سا تیاى مٌذ ایي صشفا دس هَاسدی مِ حنوی تَسط ضاسع جؼل ضذُ ٍ ضاسع تخ :استاد

گَیذ اص ّش سِ ًحَُ دلیل ػٌَاى اهضاء ٍ تقشیش ایطاى دس آخش مالهطاى هی. تامیذ حنن قثلی است ًِ ایٌنِ اهضاء تاضذ

م قثلی گَییذ اصال تحث اهضاء هطشح ًیست تلنِ صشفا تامیذ آى حلضَد، دس حالی مِ دس ایي هَاسد مِ ضوا هیاًتضاع هی

یل دلیل « مل لحوِیؤال تصل فی ٍتش ها ال »هثال . مٌذاست ٍ یا تِ یل جْت ٍ خصَصیتی دس هَسد آى حنن اضاسُ هی

یؼٌی ایٌطَس ًیست مِ قثال  .ضَدضشػی است مِ اسضاد تِ هاًؼیت داسد ٍلی تِ ّیچ ٍجِ یل دلیل اهضائی هحسَب ًوی

دس فشض هزمَس است ٍلی  صالةدلیل خَدش دس ٍاقغ تیاى تطالى  ایي. حنوی جؼل ضذُ ٍ ایي اسضاد تِ آى حنن است

ّیچ یل  دس مٌذ ٍلییا هثال دس هَاسدی دلیل ضشػی اسضاد تِ جضئیت هی. مٌذسا ّن ثاتت هی مل لحوِیؤها ال  هاًؼیت ٍتش

 1.ضَداص ایي هَاسد ػٌَاى اهضاء ٍ تقشیش اًتضاع ًوی
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 .ایي تخص تلخیص ضذُ است ،تِ ػلت مثشت سَال ٍ جَابدس ایي جلسِ .  

 


