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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 2931 مهر 8 :ریخات                                                                       استعوال             موضوع کلی: 

 2292 القعده ذی 12 :با مصادف                                                                            هجاز        حقیقت هطلب دوم:  :موضوع جزئی

  22 جلسه:                                                                                                                                پنجن  سال:

ئهم ااهلل علي محمد  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:

دس تاب هداص ؾشض کشدین سِ لَل ٍخَد داسد؛ یکی لَل هشَْس، دیگشی لَل سکاکی ٍ سَم لَل هشحَم هسدذشاّی. 

 ایي یک ًضاؼ دس تاب هداص است کِ هداص چیست ٍ استؿوال هداصی تِ چِ هؿٌاست. دس لَل اٍل کِ لَل هشَْس است

یک ًضاؼ خشیاى داسد کِ ها آى سا هَسد سسیذگی لشاس دادین، هشَْس هؿتمذًذ استؿوال هداصی ؾثاست است اص: استؿوال 

استؿوال یک لفع دس غیش هؿٌایی کِ تشای  لِ. اها اختالفی کِ تیي هشَْس ٍالؽ شذُ ایي است کِ هدَص لفع دس غیش هَضَؼ

سا تش خالف آًچِ تشای آى ٍضؽ شذُ دس یک هؿٌای دیگشی استؿوال  تَاى لفع آى ٍضؽ شذُ چیست؟ ٍ تِ چِ هدَصی هی

ٍ رٍق  ؽای دیگش هؿتمذًذ: هصحح ایي استؿوال طث هصحح چٌیي استؿوالی ٍضؽ ٍاضؽ است ٍ ؾذُاًذ:  ای گفتِ کشد؟ ؾذُ

دس تاب تؿشیف هداص ٍ هؿٌای آى سلین است کِ ها ایي ًضاؼ سا هَسد تشسسی لشاس دادین ٍ هؿلَم شذ اگش ها ًػش هشَْس سا 

ّش خایی رٍق سلین استؿوال  یؿٌی رٍق ٍ طثؽ سلین است، تاتؽتایذ لائل شَین تِ ایٌکِ صحت استؿوال هداصی تپزیشین 

گاًِ هزکَس دس ؾلن هؿاًی ٍ  لِ سا تپسٌذد ایي استؿوال، هداصی است ٍ هحذٍد تِ ؾاللات تیست ٍ پٌح لفع دس غیش هَضَؼ

پس اگش کسی دس تاب هداص ًػش هشَْس سا ًپزیشد لْشاً ٍاسد ایي ًضاؼ ّن ًخَاّذ شذ کِ استؿوال لفع دس  د.تیاى ًخَاّذ تَ

 لِ تاتؽ ٍضؽ است یا رٍق سلین؟ غیش هَضَؼ
 بزرسی قول مشهور:

است تؿذ اص تیاى لَل هشَْس ٍ ًضاؾی کِ تیي خَد هشَْس خشیاى داسد حال تایذ لَل هشَْس سا تشسسی کٌین تثیٌین صحیح 

 یا ًِ؟

هْتشیي اشکالی کِ تِ ًػشیِ هشَْس ٍاسد است ایي است کِ اگش هداص ؾثاست اص استؿوال لفع دس غیش ها ٍضؽ لِ تاشذ تِ 

شَد ٍ کالم ّیچ لطفی ًخَاّذ داشت، هداص اساساً تشای صیثا کشدى  طَس کلی کالم اص لطافت ٍ غشافت ٍ تالغت خاسج هی

تشًذ، اگش تِ  ًویلفػی سا کِ تشای هؿٌایی ٍضؽ شذُ دس غیش آى هؿٌی تکاس  خْت تیٍ لطافت دادى تِ کالم است ٍ گشًِ 

خَاٌّذ کالهشاى اص یک ًَؼ لطافت  تِ خاطش ایي است کِ هی« سأیت اسذاً یشهی»گَیٌذ:  هی« سأیت سخالً شداؾاً»خای 

ت، هداصات ٍ صٌایؽ ادتی دیگش ایي پس ّوِ تالش اّل لساى دس استفادُ اص اتضاسی هثل کٌایات، استؿاساتشخَسداس تاشذ، 

تپیچاًٌذ. پس اگش غشض اص ایي استؿواالت ٍ صٌایؽ ادتی، لطافت ٍ تالغت است است کِ کالم سا تِ غشائف ٍ لطائف ادتی 
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، ّیچ گًَِ غشافت ٍ استؿوال لفع دس غیش ها ٍضؽ لِ :هداص ؾثاست است اص گفتِ شَدایي هؿٌی ٍ تفسیش اص هداص کِ 

 .لطافتی ًذاسد

« اسذ»هؿٌای حمیمی « حیَاى هفتشس»ٍضؽ شذُ ٍ « حیَاى هفتشس»تشای « اسذ»تَضیح هطلة ایٌکِ اگش ها تگَیین لفع 

سا « اسذ»لفع  تَاى دس چیضّایی کِ تا ایي هؿٌی هشاتْت داسًذ تکاس تشد؛ هثالً تِ ؾاللِ هشاتْت است ٍلی ایي لفع سا هی

اص آى اسادُ کٌین سخل شداؼ سا، حال اگش تگَیین هداص استؿوال لفع دس غیش  ٍ ای تگزاسین استؿوال کٌین ٍلی کٌاس آى لشیٌِ

سأیت »ٍ « سأیت اسذاً یشهی»ّیچ فشلی تیي  لزا اسادُ شذُ« سخل شداؼ»گفتِ شذُ اها اص آى « اسذ»لِ است یؿٌی  هَضَؼ

کٌذ  هتکلن ادؾا هی« شداؾاً سأیت سخالً»ٍخَد ًخَاّذ داشت ٍ فمط الفاظ ایي دٍ ؾثاست ؾَض شذُ، دس « سخالً شداؾاً

تِ « اسذ»چَى  شَد هشد شداؾی سا دیذُ، ّن ادؾا هی« سأیت اسذاً یشهی»ٍ دس  )طثك ًػش هشَْس( هشد شداؾی سا دیذُ

« سأیت اسذاً یشهی»تِ هؿٌای سخل شداؼ است لزا فشلی تیي ایي دٍ ؾثاست ًیست ٍ ّیچ لطافتی دس « یشهی»لیذ لشیٌِ 

دس غیش ها ٍضؽ لِ یؿٌی دس هؿٌای سخل شداؼ استؿوال شَد دس ایي صَست اسذیت ٍ « اسذ»ع ، پس اگش لفٍخَد ًذاسد

تاشذ، لزا استؿوال لفع اسذ دس هؿٌای سخل شداؼ کِ هؿٌای غیش  سٍد ٍ هؿٌای آى سخل شداؼ هی شیش تَدى آى کٌاس هی

ٍ اسذ ٍخَد داسد ٍلی آًچِ  . دسست است کِ تشاتِ تیي سخل شداؼلِ آى است ّیچ لطافت ٍ غشافتی ًذاسد هَضَؼ

، چَى لطافت داسد ایي است کِ هتکلن تگَیذ هي شیش دیذم الثتِ ًِ آى شیش حمیمی، ًِ ایٌکِ تگَیذ هي هشد شداؾی سا دیذم

ٍ  کِ ّیچ لطافتی دس پی ًذاسد ٍ هٌػَسش ایي تاشذ کِ هشد شداؾی سا دیذم« سأیت اسذاً یشهی»اگش هتکلن تخَاّذ تگَیذ 

  گَیذ: هشد شداؾی سا دیذم. اص ّواى اتتذا هی ًیست تلکِ «سأیت اسذاً یشهی» ؾثاست استفادُ اص ًیاصی تِ دس ایي صَست

پس هْوتشیي اشکال تِ هشَْس ایي است کِ اگش طثك ًػش هشَْس هداص سا ؾثاست اص استؿوال لفع دس غیش ها ٍضؽ لِ 

سٍد تلکِ دس تؿضی  لطافت کالم اص تیي هیداًستین کالم ّیچ گًَِ لطافت ٍ غشافتی ًخَاّذ داشت ٍ ًِ تٌْا دس تؿضی هَاسد 

ای است کِ اٍ  ِ هتَخِ هشَْس است تش گشفتِ اص سخٌاى سکاکی ٍ ادلِهَاسد کالم غلط خَاّذ تَد، الثتِ ایي اشکالی ک

تشای هذؾای خَدش الاهِ کشدُ است. پس اخواالً لَل اٍل کِ ًػش هشَْس است هثٌی تش ایٌکِ هداص ؾثاست است اص 

ٍ تالغت لاتل لثَل ًیست چَى هَخة خشٍج کلوات هداصی اص دایشُ لطافت ٍ غشافت  ،دس غیش ها ٍضؽ لِاستؿوال لفع 

 شَد کِ تایذ دس ایي گًَِ استؿواالت تؿمیة شَد. هی

 قول دوم: سکاکی

 سکاکی هشاخؿِ کٌیذ. 1اگش تخَاّیذ ًػشیِ سکاکی سا تِ تفصیل تذاًیذ تِ کتاب هختصش، هطَل ٍ ّوچٌیي هفتاح الؿلَم

ًسثت تِ تخشی اص کالم هشَْس تا آًْا هَافمت ٍ ًسثت تِ تخشی دیگش اص کالم تا آًْا  ٍ کٌذ سکاکی تِ هشَْس اشکال هی

پزیشد ٍ دس ٍالؽ لَل سکاکی یک  کٌذ. دس استؿاسُ تا هشَْس هخالف است ٍ دس هداص هشسل ًػش هشَْس سا هی هخالفت هی

  .ًحَُ تفصیل تیي استؿاسُ ٍ هداص هشسل است
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هداص هشسل تِ  اش اص ًَؼ ؾاللِ هشاتْت تاشذ اها ت کِ استؿاسُ، هداصی است کِ ؾاللِفشق استؿاسُ تا هداص هشسل ایي اس

غیش اص  هثل ؾاللِ سثثیت ٍ هسثثیت، ؾاللِ حالّ ٍ هحل ٍ اهثال آى کِ هستٌذ تِ ؾاللات دیگش شَد ی اطالق هیهداصات

 .ذٌؾاللِ هشاتْت تاش

لِ خَدش استؿوال  یِ است یؿٌی لفع دس هؿٌای لغَی ٍ هَضَؼفشهایذ: استؿاسُ یک حمیمت لغَ سکاکی دس تاب استؿاسُ هی

گَیذ استؿاسُ یا هداصی کِ داسای ؾاللِ هشاتْت تاشذ  یؿٌی تش خالف هشَْس هی ،شذُ ٍلی تِ کوک یک تصشف ؾملی

دٍ  ؛ تشای ایٌکِ هاایي یک حمیمت لغَی استتلکِ ، اًذ استؿوال لفع دس غیش ها ٍضؽ لِ ًیست آى گًَِ کِ هشَْس گفتِ

تشای  «اسذ»گًَِ ٍضؽ داسین؛ ٍضؽ تالتحمیك ٍ ٍضؽ تالتأٍیل. ٍضؽ تالتحمیك یؿٌی آى کِ حمیمتاً ٍضؽ شذُ؛ هثالً اگش لفع 

است اها ٍضؽ « اسذ»حیَاى هفتشس ٍضؽ شَد، ایي ٍضؽ تالتحمیك خَاّذ تَد یؿٌی حمیمتاً حیَاى هفتشس، هَضَؼ لِ لفع 

تِ ایي ًحَ  کٌذ شَد ٍ ؾمل ها ایي کاس سا هی ًگشفتِ اها تأٍیل تِ ٍضؽ تشدُ هی تالتأٍیل آى است کِ حمیمتاً ٍضؿی صَست

لِ تصشف کشدُ ٍ هؿٌای آى سا تَسؿِ دادُ ٍ افشاد خذیذ ٍ هصادیك خذیذ ٍ ادؾایی تشای آى  کِ ؾمل دس هؿٌای هَضَؼ

گَیذ ّش  دّذ ٍ هی سا تَسؿِ هیاست اها ؾمل ها ایي هؿٌی « اسذ»کٌذ؛ هثالً حیَاى هفتشس فشد حمیمی هؿٌای  دسست هی

دس تشای آى چیضّایی کِ « اسذ»است لزا دسست است لفع « اسذ»تاشذ کأىّ « اسذ»چیضی ّن کِ دس شداؾت هشاتِ تا 

شداؾت هشاتِ حیَاى هفتشس ّستٌذ ٍضؽ ًشذُ اها ادؾائاً تِ صَست ٍضؽ تالتأٍیل گَیا ایي لفع تشای آى هؿاًی هشاتِ 

تاشذ ٍ یک فشد ادؾایی کِ  کٌذ؛ یک فشد حمیمی کِ حیَاى هفتشس هی دٍ فشد پیذا هی« اسذ»گَیا ّن ٍضؽ شذُ است، پس 

است پس تصشف دس ٍالؽ دس یک اهش ؾملی صَست « اسذ»، لزا سخل شداؼ دس ٍالؽ فشدی اص افشاد سخل شداؼ است

سأیت »شَد:  دادُ شذُ لزا ٍلتی گفتِ هیلِ لشاس  لِ ًیست اص افشاد هَضَؼ گشفتِ چَى چیضی سا کِ حمیمتاً اص افشاد هَضَؼ

گَیذ:  هیاستؿوال شذُ یؿٌی « اسذ»دس هؿٌای سخل شداؼ استؿوال ًشذُ تلکِ دس فشد ادؾایی اص « اسذ»لفع  «اسذاً یشهی

کٌذ لزا ایي ًحَُ استؿوال، استؿوال دس غیش ها ٍضؽ لِ  هي شیش دیذم لکي ًِ شیش حمیمی تلکِ شیشی کِ دس خاًِ صًذگی هی

دس فشد ادؾایی آى ًِ لِ آى استؿوال شذُ لکي  دس خَد هَضَؼ« اسذ»ست تلکِ استؿوال دس ها ٍضؽ لِ است چَى لفع ًی

خَد ادؾایی  لِ کِ لفع دس هؿٌای هَضَؼ ٍ دس ایي صَست استؿاسُ یک حمیمت لغَی استتِ ّویي خاطش حمیمی ٍ 

کٌذ هٌػَس اص  خَدش استؿوال هیهؿٌای هداصی دس ٍلتی کسی لفع سا پس لطافت کالم ّن هحفَظ است،  ،استؿوال شذُ

تلکِ هٌػَس استؿوال دس هَضَؼ لِ ادؾایی  استؿوال دس غیش ها ٍضؽ لِ ًیست تا گفتِ شَد لطافت ٍ غشافتی ًذاسد ،هداص

  است.

ٍضؽ  گَیذ استؿاسُ استؿوال فی غیش ها پس اختالف سکاکی تا هشَْس دس استؿاسُ است، یؿٌی ایشاى تش خالف هشَْس هی

لِ ًیست تلکِ استؿوال دس ها ٍضؽ لِ است لکي ایي ها ٍضؽ لِ حمیمی ًیست تلکِ تأٍیلی ٍ ادؾایی است ٍ ایي کاس تَسط 

 لِ لفع تَسؿِ دادُ است. ؾمل صَست گشفتِ کِ دس هؿٌای هَضَؼ
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 :دلیل
کِ هْوتشیي دلیل ایشاى استٌاد تِ تؿضی هَاسد است کِ اگش دس ایي هَاسد  کٌذ سکاکی تشای هذؾای خَد چٌذ دلیل رکش هی

؛ اص خولِ ایٌکِ ایشاى چٌذ شؿش یا غشافت ٍ لطافت ًخَاّذ داشت ٍ ها هلتضم تِ ًػش هشَْس شَین یا کالم غلط خَاّذ تَد

 کٌین: کٌذ کِ ها تِ یک ًوًَِ اشاسُ هی سا رکش هی

 ن نفسنفسٌ اعّزُ علیّ مِ                         ن الشمسقامت تظلّلنی مِ                               

 ن الشمسشمسٌ تظلّلنی مِ                        قامت تظلّلنی و مِن عجة                               

اص خَدم ؾضیضتش است،  گَیذ: هؿشَلِ هي ایستادُ ٍ سایثاًی شذُ تشای هي دس تشاتش خَسشیذ، کسی کِ تشای هي شاؾش هی

گَیذ: ایي هؿشَلِ ایستادُ ٍ سایثاى تشای هي دسست کشدُ ٍ ؾدیة ایي است کِ یک خَسشیذ سایِ دسست  دس تیت تؿذ هی

 کشدُ دس هماتل یک خَسشیذ دیگش.

سا کِ لطؿاً دس هؿٌای هداصی شوس « شوس تػللٌی هي الشوس»اٍل دس « شوس»اگش هٌػَس اص  ایي است کِ هثالشاّذ 

دس هؿٌای غیش ها ٍضؽ لِ خَدش کِ هؿشَلِ ٍ خاسیِ تاشذ استؿوال ستؿوال شذُ طثك ًػش هشَْس هؿٌی کٌین ٍ تگَیین ا

شذُ اشکال ایي است کِ ایي ًحَُ استؿوال تؿدة ًذاسد چَى سایِ دسست کشدى هؿشَلِ تؿدة ًذاسد چَى ّش چیض 

تاى شذى هؿشَلِ  لزا ایي استؿوال غلط است چَى سایِ ٌذک دیگشی غیش اص اٍ ّن کِ هماتل خَسشیذ تایستذ سایِ دسست هی

ٍ ایي دس صَستی است  دیگش سایثاى دسست کٌذ« شوس»دس هماتل « شوس»تؿدة ًذاسد تلکِ تؿدة صهاًی است کِ یک 

یک  تؿدة اص ایي است کِ کِ ها تگَیین هشاد اص استؿوال هداصی استؿوال لفع دس فشد ادؾایی خَد است ٍ دس ایي هثال

کِ استؿاسُ است هؿٌای « شوس»پس ایي  سایِ دسست کشدُ است« شوس»دس هماتل فشد حمیمی  «شوس»فشد ادؾایی اص 

هٌػَس لِ است لکي  اًذ تلکِ هٌػَس خَد هؿٌای هَضَؼ آى گًَِ کِ هشَْس گفتِ لِ هداصی است اها ًِ هؿٌای غیش هَضَؼ

 لِ است ًِ فشد حمیمی. فشد ادؾایی اص هَضَؼ

 کالم سکاکی سا اًشاء اهلل دس خلسِ آیٌذُ تشسسی خَاّین کشد. ه آینده:بحث جلس

 «والحمد هلل رب العالمین»


