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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 3131 مهر 31 :ریخات                                                                       استعوال             موضوع کلی: 

 3111 هقعدال ذی 13 :با مصادف                                                                                     هجازحقیقت هطلب دوم:  :موضوع جزئی

  31 جلسه:                                                                                                                                  پنجن  سال:

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

 خالصه جلسه گذشته:
فشهبیذ: لفع  ؾشؼ وشدین لَل سَم دس ثبة حمیمت هجبص لَل هشحَم هسجذضبّی است، ایطبى دسثبسُ ّوِ هجبصات هی

ضذُ اهب هؿٌبی لِ خَدش استؿوبل  ضَد، یؿٌی ثِ اسادُ استؿوبلی لفع دس هَضَؼ لِ خَدش استؿوبل هی دس هؿٌبی هَضَؼ

 هجبصی آى هشاد جذی هتىلن است پس تفبٍت ثیي حمیمت ٍ هجبص تفبٍت ثیي هب َّ الوشاد استؿوبالً ٍ هب َّ الوشاد جذاً

ثبضذ. تفبٍت ًػشیِ ایطبى ثب سىبوی سا ّن ثیبى وشدین، ثِ تؿجیش خَد هشحَم هسجذضبّی لِ حسي االختشاؼ ٍ لٌب حسي  هی

سي اختشاؼ است ٍ اٍ خَة اختشاؼ وشد ٍ هب خَة پیشٍی وشدین چَى هشحَم هسجذضبّی االتّجبؼ؛ ثشای اٍ )سىبوی( ح

ایي ًػشیِ سا تَسؿِ داد ٍ وبهل وشد، ثِ ّش حبل اغل ًػشیِ ایطبى ٍ تفبٍت آى ثب ًػشیِ ًػشیِ سىبوی ثب استفبدُ اص 

 سىبوی ثیبى ضذ.
  شمول نظزیه مسجدشبهی نسبت به همه مجبسات

لی گَیذ ٍ تب سخي هشحَم هسجذضبّی توبم ضَد؛ یىی ایٌىِ ایطبى دس ّوِ هجبصات ایي سخي سا هیدٍ هطلت ثبلی هبًذُ 

سىبوی فمط دس هَسد استؿبسُ ایي سخي سا گفت وِ داسای ؾاللِ هطبثْت است لىي هشحَم هسجذضبّی دسثبسُ ّوِ 

ٍ اهثبل آى هذؾی است لفع  ص دس اسٌبدهجبصات اؾن اص ایٌىِ هجبص هفشد ثبضذ یب هشوت، استؿبسُ ثبضذ یب هجبص هشسل، هجب

دس هؿٌبی خَدش استؿوبل ضذُ ٍ اسادُ استؿوبلی ثِ هؿٌبی حمیمی تؿلك گشفتِ لىي اسادُ جذی ثِ هؿٌبی هجبصی تؿلك 

خالفبً للوطَْس وِ هجبص سا  گشفتِ، پس ایٌىِ ثگَیین هجبص ؾجبست است اص استؿوبل دس غیش هب ٍضؽ لِ دسست ًیست

حبل هب ثبیذ سخي ایطبى سا ثش ّوِ هجبصات تطجیك وٌین سپس دلیل ایطبى سا ثش  داًذ. استؿوبل لفع دس غیش هب ٍضؽ لِ هی

 ایي هذؾب ثیبى وٌین.

دش دس هؿٌبی حمیمی خَ« اسذ»« سأیت اسذاً یشهی»ضَد  ٍلتی گفتِ هی هثالً؛ دس هجبص هفشد سخي ایطبى سٍضي است -1

خَاّذ ثگَیذ  هی وِ دس وٌبس آى آهذُ« یشهی»استؿوبل ضذُ ٍ اسادُ استؿوبلی ثِ هؿٌبی حمیمی آى تؿلك گشفتِ ٍلی لشیٌِ 

تفبٍت والم ایطبى ثب والم اسادُ جذی هتىلن ثِ سجل ضجبؼ تؿلك گشفتِ ٍ دس ایي غَست لطبفت والم ّن ثیطتش است، 

اص استؿوبل  لجل است ٍ ایي ادؾب« اسذ»یه هػذاق ادؾبیی اص « صیذ» ضذ ادؾب هیطجك ًػش سىبوی سىبوی ایي ثَد وِ 

 ایي ادؾب ثؿذ اص استؿوبل است. اهب طجك ًػش هشحَم هسجذضبّی است
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؛ ثْبس سجضی سا سٍیبًذ، ایٌجب «اًجت الشثیؽ الجمل»هثل  دس هجبص دس اسٌبد ّن هطلت اص ّویي لشاس است، هجبص دس اسٌبد -2

پس ّیچ وذام اص اجضاء ٍ هفشادات ایي والم هجبص  اص اجضاء والم دس هؿٌبی حمیمی خَدش استؿوبل ضذُ است یهّش 

ثِ « اًجبت»لىي هجبص دس اسٌبد غَست گشفتِ؛ یؿٌی  اًذ ًیست چَى ّوِ آًْب دس هؿٌبی حمیمی خَدضبى استؿوبل ضذُ

سٍیبًذ ٍ اٍست وِ ثش  ًیست ثلىِ خذاًٍذ هتؿبل است وِ هیوبس ثْبس اسٌبد دادُ ضذُ دس حبلی وِ اًجبت ٍ سٍیبًذى « سثیؽ»

، ّویي ّوِ چیض احبطِ داسد، پس حمیمتبً اسٌبد فؿل ثِ خذاًٍذ هتؿبل تؿلك گشفتِ لىي هجبصاً ثِ سثیؽ اسٌبد دادُ ضذُ است

اسادُ استؿوبلی ًَؼ اص هجبص ّن ثِ ًػش هشحَم هسجذضبّی استؿوبل دس غیش هب ٍضؽ لِ ًیست، اگش دس اسٌبد هجبص ثبضذ 

 دّذ ٍ لفع ّن دس ّویي هؿٌی استؿوبل ضذُ ٍلی اسادُ جذی اٍ ثِ اسٌبدِ ًسجت هی خذاهتىلن ایي است وِ اًجبت سا ثِ 

« اًجبت»پس هب یه اسادُ استؿوبلی داسین ٍ یه اسادُ جذی وِ اسادُ استؿوبلی ثِ اسٌبد  تؿلك گشفتِ است. سثیؽثِ  «اًجبت»

ّن ثیي اسادُ جذی ٍ استؿوبلی  هجبص دس اسٌبددس پس  تؿلك گشفتِ است. سثیؽثِ « اًجبت»سٌبد ٍ اسادُ جذی ثِ ا خذاثِ 

 فشق است.

گزاسی ٍ  ثیٌوت وِ یه لذم پیص هی ؛ هی«اسان تمذم سِجالً ٍ تأخّش اخشی»دس هجبص هشوت هثل ایٌىِ وسی ثگَیذ:  -3

تحمك ًذاسد ٍ هجبص دس ّیچ وذام اص الفبظ ٍ هفشدات ایي والم  ،گشدی سٍی ٍ یه لذم ثشهی یه لذم پس، یه لذم جلَ هی

ّش وذام اص آى الفبظ دس هؿٌبی حمیمی خَد ثىبس سفتِ است، دس اسٌبد ّن ّیچ هجبصی ًیست اهب هجبص هشوت تحمك پیذا 

 لیوشدُ است ٍ آى ایي است وِ ایي جولِ یه هؿٌبی حمیمی داسد وِ ضخع یه لذم جلَ گزاضتِ ٍ یه لذم ؾمت ٍ

ثشد، وسی وِ دٍ دل ٍ هتحیش ثبضذ دسثبسُ اٍ گفتِ  هجوَؼ ایي هشوت سا دس هؿٌبی تحیش ٍ تشدیذ ٍ ضه ثىبس هی هتىلن

خَاّی  داًی چِ وبسی هی ؛ یؿٌی تَ هتحیش ٍ سشگشداى ّستی ٍ خَدت ّن ًوی«اسان تمذم سِجالً ٍ تأخّش اخشی»ضَد  هی

 تؿلك گشفتِ اهب اسادُ جذی ثِ تشدیذ ٍ تحیش ٍ ضه تؿلك گشفتِ است.هؿٌبی حمیمی اًجبم دّی پس اسادُ استؿوبلی ثِ 

پس هجبص چِ دس هفشد، چِ دس هشوت ٍ چِ دس اسٌبد ٍ سبیش السبم هجبص ثِ ایي غَست است وِ لفع دس هؿٌبی حمیمی 

هتىلن ثِ د جذی خَدش استؿوبل ضذُ ٍ اسادُ استؿوبلی هتىلن ثِ هؿٌبی حمیمی آى تؿلك گشفتِ لىي دس ّوِ ایي هَاسد هشا

هطلت اص ّویي دس هجبص هشسل یؿٌی هجبصاتی وِ ؾاللِ آى، غیش هطبثْت است ّن  هؿٌبی هجبصی آًْب تؿلك گشفتِ است.

 لشاس است یؿٌی اسادُ استؿوبلی ثِ هؿٌبی حمیمی ٍ اسادُ جذی ثِ هؿٌبی هجبصی تؿلك گشفتِ است.
 :قول سومدلیل 

وٌذ تب اثجبت وٌذ اسبسبً ًِ تٌْب  ایي دلیل ّن ثِ ًَؾی هتخز اص سخي سىبوی است لىي ضَاّذی اص آیبت ٍ اضؿبس روش هی

هجبص استؿوبل دس غیش هب ٍضؽ لِ دس استؿبسُ ایي چٌیي است وِ هجبص استؿوبل دس غیش هب ٍضؽ لِ ًیست ثلىِ دس ّوِ جب 

وٌذ ٍلی اغل دلیل ایطبى ّوبى  ایطبى سِ ضبّذ ثش ایي هطلت روش هی، ًیست ٍ ایي هطلت اختػبظ ثِ استؿبسُ ًذاسد

سأیت »ایٌىِ ثِ جبی دلیلی است وِ سىبوی روش وشد وِ اسبسبً فلسفِ ٍجَدی استؿوبالت هجبصی غشافت ٍ لطبفت است، 

یست فمط جبی لطبفت ٍ غشافت والم است، دس هجبصات لشاس ًثِ خبطش « سأیت اسذاً یشهی»ضَد  گفتِ هی« سجالً ضجبؾبً



75 

 

ّذف ایي است وِ ایي تجبدل الفبظ هٌجش ثلىِ « اسذاً یشهی»گفتِ ضَد « سجالً ضجبؾبً»الفبظ ؾَؼ ضَد ٍ هثالً ثِ جبی 

پس فلسفِ ٍجَدی هجبص ایجبد غشافت ٍ لطبفت  ثِ یه لطبفت ٍ غشافت دس والم ضَد تب ثْتش دس رّي هخبطت لشاس گیشد.

وٌذ وِ هب ایي تجییي سا ثشای هجبص داضتِ ثبضین، طجك ًػش هطَْس  لسفِ تحمك پیذا هیدس والم است ٍ تٌْب دس غَستی ایي ف

اگش لفع دس غیش هب ٍضؽ لِ استؿوبل ضَد ّیچ لطبفت ٍ غشافتی ًخَاّذ داضت ٍ لطبفت ٍ غشافت فمط دس غَستی هحمك 

 صی آى تؿلك گیشد.لفع دس هب ٍضؽ لِ خَدش استؿوبل ضَد لىي اسادُ جذی هتىلن ثِ هؿٌبی هجبضَد وِ  هی
 شواهد:

صًْب  ؛ ثؿذ اص ایٌىِ حضشت یَسف )ؼ( ٍاسد هجلس ضذ1«ي حبش هلل هب هذا بشزاً اى هذا اال هلکٌ کزینقل»آیِ ضشیفِ:  (1

ضبّذ ایي است وِ هشاد اص تؿجت ٍ حیشت اًگطتبى خَد سا ثشیذًذ ٍ جولگی گفتٌذ ایي ثطش ًیست ثلىِ یه فشضتِ است. 

استؿوبل ضذُ یب « یَسف»دس « هله»خَاّین ثجیٌین آیب لفع  لطؿبً حضشت یَسف )ؼ( است، حبل هب هی« هَله»ولوِ اص  

لِ  دس غیش هَضَؼ« هله»گَیذ اگش طجك ًػش هطَْس هذؾی ضَین لفع  دس هؿٌبی حمیمی خَدش؟ هشحَم هسجذضبّی هی

« اى ّزا اال یَسف»وِ ثگَیٌذ:  چَى ایي استؿوبل ضذُ ّیچ لطبفت ٍ غشافتی ًخَاّذ داضت« یَسف»یؿٌی دس خَدش 

دس هؿٌبی حمیمی خَدش استؿوبل ضذُ ثبضذ ٍ اسادُ « هله»ثلىِ غشافت ٍ لطبفت صهبًی است وِ لفع  لطبفت ًذاسد

لفع دس غیش  پس، تؿلك گشفتِ ثبضذ« یَسف»تؿلك گشفتِ ثبضذ ٍلی اسادُ جذی هتىلن ثِ « هله»استؿوبلی ثِ خَد 

« یَسف»لِ استؿوبل ًطذُ ثلىِ دس خَد هَضَؼ لِ استؿوبل ضذُ ٍلی اسادُ جذی هتىلن ثِ هؿٌبی هجبصی آى وِ  هَضَؼ

 ثبضذ. ٍ دس ایي غَست است وِ والم داسای غشافت ٍ لطبفت هیثبضذ تؿلك گشفتِ 

صهبًی وِ ثِ ثشادساى حضشت یَسف )ؼ( تْوت دصدی  ؛2«واسئل القزیة التی کنب فیهب و العیز التی اَقبلنب فیهب»آیِ ضشیفِ:  (2

این سؤال وٌیذ، هب ساست  آى آهذُای وِ هب ثب  این سؤال وٌیذ ٍ اص لبفلِ ای وِ هب دس آى ثَدُ اص لشیِ :صدًذ دس پبسخ گفتٌذ

 «اّل المشیة»ثگیشین ٍ ثگَیین هشاد یؿٌی یه هضبف دس تمذیش « ٍاسئل المشیة»گَیین. ایٌجب یب هجبص ثِ حزف است،  هی

وِ هضبف ثبضذ حزف ضذُ ٍ ثِ حزف هضبف « اّل»استؿوبل ضذُ ٍلی  «اّل المشیِ»دس « لشیِ»است وِ طجك ًػش هطَْس 

ًحَ  ٍ یب هجبص ثِثبضذ استؿوبل ثبضذ « اّل لشیِ»دس غیش هب ٍضؽ لِ خَدش وِ « لشیِ»ٍ لفع  جبیگضیي آى ضذُ« لشیِ»

حبلّ دس لشیِ ّستٌذ اسن هحل سا سٍی حبل گزاضتِ ٍ لشیِ هجبصاً دس « اّل»لشیٌِ حبل ٍ هحل است، ثِ اؾتجبس ایٌىِ 

ثبضٌذ اطالق « اّل لشیِ»، یؿٌی اسن هحل سا وِ لشیِ ثبضذ ثش حبلّ وِ استؿوبل ضذُ ثِ ؾاللِ حبل ٍ هحل« اّل المشیِ»

ب هشحَم هسجذضبّی ثبضذ استؿوبل ضذُ است. اه« اّل المشیِ»وشدُ است، پس لشیِ دس غیش هب ٍضؽ لِ خَدش وِ 

خَد « لشیِ»ثلىِ لفع دس هب ٍضؽ لِ خَدش استؿوبل ضذُ ٍ اص فشهبیذ: ایٌجب لفع دس غیش هب ٍضؽ لِ استؿوبل ًطذُ  هی

                                                 

  .31. یَسف/1

  .22. یَسف/2
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تؿلك گشفتِ است، « اّل لشیِ»هتؿلك ضذُ ٍلی اسادُ جذی ثِ « لشیِ»اسادُ استؿوبلی هتىلن ثِ خَد  ؛ یؿٌیلشیِ اسادُ ضذُ

 ؽ لِ ًیست.پس استؿوبل فی غیش هب ٍض

 فشصدق دسثبسُ اهبم سجبد )ؼ(ضؿش  (3

 والبیت یعزفه و الحلّ و الحزم                             هتَأَهذا الذی تعزف البطحبء وط             

 ضٌبسٌذ. ، ثیت ٍ حشم اٍ سا هیضٌبسذ ّبی اٍ سا هی ضٌبسٌذ، هىِ لذم گَیذ: ؾلی ثي الحسیي )ؼ( سا ّوِ هی فشصدق هی

ٍ ثِ  وِ غیش هب ٍضؽ لِ آى است استؿوبل ضذُ ثبضذ غشافت ٍ لطبفتی ًذاسد« اّل ثطحبء»ثطحبء طجك ًػش هطَْس دس اگش 

دس غیش هب ٍضؽ لِ خَدش « ثیت»گفتِ ضَد ، ّوچٌیي اگش «تؿشف اّل هىة»گَیذ:  هی« تؿشف الجطحبء»جبی ایٌىِ ثگَیذ 

تی ًذاسد ثلىِ غشافت ٍ لطبفت صهبًی است وِ ایي الفبظ دس لطبفت ٍ غشاف استؿوبل ضذُ است، ثبضذ« غبحت الجیت»وِ 

دس هب ٍضؽ لِ خَدش « ثیت»لِ خَدش استؿوبل ضذُ ثبضذ ٍلی هؿٌبی هجبصی آًْب اسادُ ضذُ ثبضذ یؿٌی لفع  هَضَؼ

حت غب»هؿٌبی حمیمی آى تؿلك گشفتِ ٍلی اسادُ جذی ثِ هؿٌبی هجبصی آى وِ استؿوبل ضذُ ٍ اسادُ استؿوبلی هتىلن ثِ 

ٍ ایي  خَاّذ ثگَیذ اهبم سجبد )ؼ( ثِ لذسی ضٌبختِ ضذُ است وِ گَیب خَد هىِ یؿٌی هی ثبضذ تؿلك گشفتِ است« الجیت

دس هب ٍضؽ لِ خَدش استؿوبل ضذُ ٍلی اسادُ جذی هتىلن « ثطحبء». ّوچٌیي لفع ضٌبسذ ایطبى سا هی سٌگ ٍ چَة ّن

پس طجك ًػش هشحَم هسجذضبّی ّیچ وذام اص الفبظ فَق  تِ است.ثبضذ تؿلك گشف« اّل ثطحبء»ثِ هؿٌبی هجبصی آى وِ 

اًذ؛ یؿٌی اسادُ استؿوبلی ثِ ّوبى هؿٌبی  دس غیش هب ٍضؽ لِ خَدش استؿوبل ًطذُ ثلىِ دس هب ٍضؽ خَد استؿوبل ضذُ

 ایي الفبظ تؿلك گشفتِ است. لِ تؿلك گشفتِ ٍلی اسادُ جذی ثِ هؿٌبی هجبصی هَضَؼ
 حق در مسئله:
ضَد ٍ ًسجت ثِ ًػش  سسذ ًػشیِ هشحَم هسجذضبّی وبهل است ٍ اضىبالت ًػشیِ هطَْس ّن هتَجِ آى ًوی ثِ ًػش هی

ایي سخي سا گفتِ است ٍ ٍالؽ هطلت ایي است وِ طجك ثیبًی تش است چَى سىبوی فمط دسثبسُ استؿبسُ  سىبوی ّن وبهل

وٌذ ٍ  دیگش ایي سخي سا ثگَیذ چَى ادؾبیی وِ ایطبى هی دس هَسد هجبصاتوِ سىبوی داضت ساّی غیش اص ایي ًذاضت وِ 

ضَد فمط دس هجبصاتی وِ ؾاللِ هطبثْت داسًذ لبثل طشح است اهب ثیبى هشحَم هسجذضبّی  اص ساُ فشد ادؾبیی ٍاسد هی

 سٍد. ثبضذ ٍ غلط ّن اص ثیي هی ٍ والم ّن داسای لطبفت ٍ غشافت هیگیشد  ّوِ هجبصات سا دس ثش هی

ك لَل سَم یؿٌی لَل هشحَم هسجذضبّی است ٍ هجبص ؾجبست اص استؿوبل لفع دس غیش هب ٍضؽ لِ ًیست دس هجوَؼ ح

ٍ تٌْب فشق ثیي حمیمت ٍ هجبص دس ثلىِ هجبص استؿوبل فی هب ٍضؽ لِ است ٍ ثیي حمیمت ٍ هجبص اص ایي جْت فشلی ًیست 

 جذی. هتؿلك اسادُ ،هتؿلك اسادُ استؿوبلی است ٍ هجبص ،ایي است وِ حمیمت

 استؿوبل اللفع فی اللفع. بحث جلسه آینده:

 «والحود هلل رة العبلویي»


