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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي    

    9329 ذرآ 92: ریخات                                                                                      وضعموضوع کلی: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9434 صفر 5: با مصادف                                                 چهارمامکان قسم  -مقام دوم -اقسام وضع :موضوع جزئی

  45 جلسه:                                                                                                   چهارم سال:

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

 :بحث در امکان قسم سوم نتیجه
لِ خبظ اهىبى داسد ٍ اهىبى ایي لسن  ًتیجِ ولی ثحث دس اهىبى لسن سَم، ایي ضذ وِ لسن سَم یؼٌی ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

دس ٍالغ یه هفَْم وٌذ ٍلی ایي هفَْم ػبم  ّن ثِ ایي ثیبى است وِ ٍاضغ هفَْم ػبم ٍ هؼٌبی ولی سا دس همبم ٍضغ تػَس هی

ثبضذ هثل فشدٌ هي االًسبى یب ضخعٌ  بدیك وِ اص افشاد ٍ هػبدیك اًتضاع ضذُ هیثِ هؼٌبی جبهغ ٍ لذس هطتشن ثیي افشاد ٍ هػ

وٌذ ٍ لفع سا ثشای آى هفبّین جضئیِ  هي االًسبى یب هب یٌطجك ػلیِ االًسبى ٍ ثِ ٍسیلِ ایي هفَْم ثِ هفبّین جضئیِ اضبسُ هی

َل ثِ اهتٌبع ثش تغبیش ٍ تجبیي هفَْم ػبم ٍ ضَد، اسبس ل دّذ پس هطىلِ تجبیي دٍ هفَْم ػبم ٍ خبظ ثشطشف هی لشا س هی

ای هسئلِ سا تػَیش وشدین وِ  تَاًٌذ حبوی اص یىذیگش ثبضٌذ، اگش هب ثِ گًَِ هفَْم خبظ است ٍ ایٌىِ دٍ هفَْم هجبیي ًوی

 هػبدیك ثبضذ تَاًذ حبوی اص افشاد ٍ چٌبًچِ هٌتضع اص افشاد ٍ هػبدیك ثبضذ یؼٌی هٌتضع اص هفبّین جضئیِ ثبضذ هیهفَْم ػبم 

افشاد ٍ هػبدیك خبسجی  ،هٌظَس اص افشاد ٍ هػبدیك ّن ٍػبم ثِ هؼٌبی طجیؼت است  -وٌذ یؼٌی ٍاضغ طجیؼت سا تػَس هی

اص افشاد ٍ هػبدیك اًتضاع ضذُ هثل هب  ثِ ٍاسطِ یه هفَْهی وِلىي  -ثبضذ ًیست ثلىِ هٌظَس هفَْم جضئی حمیمی هی

وٌذ ثشای ٍضغ  ٍ هػبدیك داسد ٍ ّویي وِ اضبسُ ثِ آى داضتِ ثبضذ ایي اضبسُ وفبیت هی اضبسُ ثِ افشادیٌطجك ػلیِ االًسبى 

ثِ خػَظ یه هفَْم جضئی ًیست وِ گفتِ ضَد  آى اضبسُچَى آیذ  پیص ًوی ّن تجبیي هطىلٍ  لفع ثشای هفبّین خبظ

 ثِ افشاد ٍ هػبدیك هب یٌطجك ػلیِ االًسبى اضبسُ یؼٌییه هفَْم ولی  ٍاسطِ ّستٌذ ثلىِ ایي طجیؼت ثِ ایي دٍ ثب ّن هجبیي

ضَد  ثبضذ، دسست است وِ هفَْم جضئی تفػیالً لحبظ ٍ تػَس ًوی ثِ ًحَ اجوبلی حبوی اص آى هفبّین جضئیِ هی یؼٌیداسد 

 .ضَد اهب ثِ ًحَ اجوبلی ثِ هفبّین جضئیِ اضبسُ هی

ٍلی حول والم هشحَم آخًَذ ثش ایي هؼٌی  وٌین هطىلی ًیستحبل اگش والم هحمك خشاسبًی سا ثتَاًین ثش ایي هؼٌی حول 

چَى دس ػجبسات هشحَم آخًَذ ایي تَضیحبت ٍ ًىبت ٍجَد ًذاسد ٍ هحمك ػشالی دس دفبع اص  ّوشاُ ثب تىلف است؛

ثِ ًظش تَجِ ثِ هطبلجی وِ هحمك ػشالی گفتٌذ ٍ تَضیحبتی وِ هب دادین ثب لزا فشهبیص ایطبى سا تجییي وشد. هشحَم آخًَذ 

دس هجوَع ثِ ًظش هب لسن سَم وِ ٍضغ ػبم ٍ آخًَذ سا ثب ایي ثیبى تىویل وشد. پس  سسذ ثتَاى ػجبسات هشحَم هی

 لالهبم )سُ( ٍ اتجبع ٍ ضبگشداى ایطبى.لِ خبظ ثَد اهىبى داسد خالفبً  هَضَع
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وٌذ لىي لفع سا ثشای آى هفَْم  وِ ٍاضغ هؼٌی ٍ هفَْم خبظ سا تػَس هی است لِ ػبم ثِ ایي هؼٌی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

. دس هَسد دّذ دّذ ثلىِ ثشای یه ػٌَاى ولی ٍ ػبم وِ ایي خبظ فشد ٍ هػذاق ثشای آى ولی است لشاس هی خبظ لشاس ًوی

اًذ، دس همبثل  لسن ضذُ اهىبى ایي لسن ّن اختالف است؛ ثؼضی هبًٌذ هحمك سضتی ٍ هحمك حبیشی لبئل ثِ اهىبى ایي

ٍ هحمك اغفْبًی اص جولِ وسبًی  ، هحمك ًبئیٌیثبضٌذ؛ هشحَم آخًَذ، هحمك ػشالی هطَْس لبئل ثِ اهتٌبع ایي لسن هی

هَسد اهىبى ایي لسن ّن هثل لسن سَم دٍ لَل لِ ػبم اهىبى ًذاسد. پس دس  گَیٌذ ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ّستٌذ وِ هی

 .ٍجَد داسد

 قسم چهارمامتناع  :قول اول

 کالم محقق خزاسانی:  -1

تػَس  سا ّن خبظتَاى  ػبم هی تػَس آلت ثشای لحبظ افشاد ٍ هػبدیك ثبضذ یؼٌی ثِ ٍسیلِ ذتَاً فشهبیذ ػبم هی ایطبى هی

وشد چَى ػبم ثوب َّ ػبم ٍجِ ٍ هشآت ثشای خبظ است وِ ثیبى آى دس لسن سَم گزضت اهب خبظ ثوب َّ خبظ ٍجِ 

یه  .ثشای ػبم ًیست ٍ ٍجِ ثشای سبیش افشاد ٍ هػبدیك ّن ًیست لزا هؼشفت ٍ تػَس خبظ هؼشفت ٍ تػَس ػبم ًیست

تَاًذ حبوی اص یه هؼٌبی ولی ٍ ػبم  خَدش است ًوی هفَْم جضئی یؼٌی یه فشد ٍ هػذاق وِ فمط حبوی اص خػَغیبت

تَاى فشد ٍ هػذاق سا  اص دسیچِ ػبم هی ؛ ثِ ػجبست دیگشتَاًذ هشآت ثشای ػبم ٍ ولی ثبضذ یه هػذاق ٍ جضئی ًوی .ثبضذ

بسُ خَاّین ثِ آى اض اًدس ایٌجب ثِ هشحَم آخًَذ اضىبل ضذُ وِ ثؼذ تَاى ػبم ٍ ولی سا دیذ. دیذ ٍلی اص دسیچِ هػذاق ًوی

هوىي ثذاًیذ ٍ یب ثبیذ ّش دٍ سا هوتٌغ  لسن سَم ٍ چْبسم ساّش دٍ اًذ وِ یب ثبیذ ضوب  وشد، ثؼضی هثل اهبم )سُ( اضىبل وشدُ

تَاًذ ٍجِ ٍ هشآت ثشای خبظ ٍ آلت  گَییذ ّیچ فشلی ثیي ایي دٍ ًیست، اگش ػبم هی ثذاًیذ چَى اص ایي جْتی وِ ضوب هی

اتفبلبً اهىبى تػَس ػبم ثِ ٍسیلِ خبظ تَاًذ هشآت ثشای ػبم ثبضذ ٍ  ّویي ثیبى خبظ ّن هیثشای لحبظ آى ثبضذ ثِ 

سسذ، پس یب ثبیذ ضوب ّش دٍ لسن سا هوىي  تش اص اهىبى لسن سَم ثِ ًظش هی تش است یؼٌی اهىبى لسن چْبسم هؼمَل هؼمَل

 ثذاًیذ ٍ یب ّش دٍ لسن سا هوتٌغ ثذاًیذ.

اًذ، آلبی خَیی ػیٌبً ّوبى فشهبیص هشحَم آخًَذ سا ثیبى  ویي ثیبى هشحَم آخًَذ سا روش وشدُتمشیجبً ّ 4هشحَم آلبی خَیی

ثیبًی هتفبٍت داسد ٍلی ّوِ ثِ دًجبل  ًیض هحمك ػشالی تَضیحبتی دادُ وِ هطلت تثجیت ضَد ٍ هحمك اغفْبًی لیوشدُ ٍ

 لِ ػبم ّستٌذ. اثجبت اهتٌبع لسن چْبسم یؼٌی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع
 عزاقی: کالم محقق -2

 خَاّذ ثِ ػٌَاى ٍاسطِ تػَس تَاًذ آلت هالحظِ ػبم ٍ ولی لشاس گیشد ٍ آى خبظ وِ هی فشهبیذ: آى چیضی وِ هی ایطبى هی

خَاّذ آلت هالحظِ ػبم ضَد ٍ یب  ػبم ثبضذ اص دٍ حبل خبسج ًیست؛ یب خَد آى فشد ٍ هػذاق ٍ خػَغیت هی ٍ لحبظ

ٍاضغ ػٌَاى صیذ سا دس رٌّص تػَس  ٍفشد ٍ هػذاق ٍ خػَغیت ثبضذ هثل هفَْم صیذٌ  ،آلت هالحظِیه ولی همیذ. اگش 

                                                 

  .11، ظ1االغَل، ج. هحبضشات 4



481 

 

تَاًذ ایي وبس سا  ًوی هفَْم ولی اًسبى سا تػَس وٌذ ٍ لفع سا ثشای هفَْم ولی اًسبى لشاس دّذ ،ثب ایي هفَْمثخَاّذ وٌذ ٍ 

تَاًذ هفَْم صیذ سا ٍسیلِ ٍ آلت ثشای تػَس هفَْم اًسبى لشاس دّذ چَى هفَْم صیذ ثِ ػٌَاى یه هفَْم جضئی  ٍ ًوی ثىٌذ

الجتِ صیذ ٍ اًسبى  ثشای هفَْم ػبم لشاس دّین.تَاًین ایي هفَْم جضئی سا ٍجِ  ثب هفَْم ػبم ٍ ولی هغبیش ٍ هجبیي است لزا ًوی

لزا  ضَد وِ صیذ ثتَاًذ ٍجِ اًسبى ثبضذ چَى تغبیش هفَْهی داسًذ جَد خبسجی هَجت ًویخبسجبً هتحذًذ اهب ایي اتحبد دس ٍ

ایي تػَس صیذ، تػَس اًسبى ًیست چَى صیذ حبوی اص اًسبى ًیست. پس اگش آلت هالحظِ ػبم ٍ ولی هفَْم جضئی ثبضذ 

 اهىبى ًذاسد آلت الوالحظِ لشاس ثگیشد چَى ثیي ایٌْب تجبیي ٍ تغبیش هفَْهی است.

آلت هالحظِ ثبضذ یؼٌی ثِ جبی ایٌىِ هفَْم صیذٌ ثِ  ،اهب اگش آلت هالحظِ خَد فشد ٍ هػذاق ًجبضذ ثلىِ یه ولی همیذ

هفَْم االًسبى الوتمیذ ثبلخػَغیة  ضَد گفتِ هیػٌَاى یه هفَْم جضئی آلت هالحظِ هفَْم اًسبى وِ ػبم است لشاس ثگیشد 

اهب خَد  ذ داخل استتمیّ دس ایٌجب .ی ثِ ایي هؼٌی است وِ لیذی دس آى ًیستگیشد. ول ػبم لشاس هیالضیذیة آلت هالحظِ 

؟ تَاًذ هَجت لحبظ ٍ تػَس هفَْم ػبم ضَد خبسج است. حبل آیب ایي هفَْم یؼٌی االًسبى الوتمیذ ثبلخػَغیة هی ،لیذ

ًذ ٍجِ ٍ هشآت ثشای ػبم ٍ ٍاسطِ تَا ایي هفَْم هغبیش ثب هفَْم ػبم است لزا ًویفشهبیذ دس ایي غَست ّن   هحمك ػشالی هی

ثشای لحبظ ػبم ثبضذ چَى دسست است وِ ایي هفَْم ولی است ٍ هثل هفَْم صیذ جضئی ًیست ٍلی حیثیت تمیذ ثِ 

خػَغیبت صیذیِ دس آى ٍجَد داسد لزا هفَْهبً ثب هفَْم اًسبى هجبیي است چَى هفَْم اًسبى هطلك است ٍ حتی حیث تمیذ 

ّن ثش ایي فشد هٌطجك است ٍ ّن ثش افشاد ٍ هػبدیك دیگش اهب ثذٍى ّیچ حیثیت آى ًیست لزا ثِ ایي خػَغیبت ّن دس 

بق ثش ّوِ افشاد ٍ هػبدیك ضذ دس ایي جحبل اگش هفَْم اًسبى اص جْت تمیّذ ثِ خػَغیت الغبء ضذ ٍ لبثل اًط . ٍتمیذ

جضئیِ  ثبضذ یؼٌی یه هفَْم ولی تػَس ضذُ وِ لبثل اًطجبق ثش هفبّین ٍضغ ػبم هی ثلىِغَست اص ًَع ٍضغ خبظ ًیست 

هوىي ًیست چَى  وِ یه هفَْم ولی همیذ ثِ لیذی ثخَاّذ ٍاسطِ لشاس ثگیشد ّن دس ٍالغ دس حبلت دٍمپس هختلف است. 

تَاًذ حبوی اص هفَْم ولی ثبضذ  جضئی ًویهبًذ وِ اگش ثبلی هبًذ هبًٌذ هفَْم  هبًذ ٍ یب ثبلی ًوی یب آى حیث تمیّذ ثبلی هی

چَى هفَْم االًسبى الومّیذ ثبلخػَغیة وِ همیذ است ثب هفَْم االًسبى وِ هطلك است هغبیش است پس ثب حفع ایي حیثیت 

لِ ػبم ثبضذ خبسج  اص هحل ثحث وِ ٍضغ خبظ ٍ هَضَعتغبیش ثیي ایي دٍ هفَْم ثبلی است ٍ اگش حیث تمیّذ ثشداضتِ ضَد 

 .گیشد لِ ػبم لشاس هی ٍ تحت ػٌَاى ٍضغ ػبم ٍ هَضَعضذُ 

خالغِ فشهبیص هحمك ػشالی ایي است وِ اگش هفَْم جضئی ثخَاّذ آلت هالحظِ ولی ٍ ػبم لشاس گیشد، هوىي ًیست چَى 

ٍ ػبم  ِ ثخَاّذ آلت هالحظِ ولیثیي آى دٍ تغبیش ٍ تجبیي هفَْهی ٍجَد داسد ٍ اگش هفَْم ولی همیّذ ثمیذ خػَغیبت فشدیّ

، ایي ّن هوىي ًیست چَى تغبیش ٍ تجبیي ثیي ایي دٍ هفَْم ووبوبى ثبلی است ٍ اگش ّن ثخَاّیذ ولی ثذٍى لشاس گیشد

 4خػَغیت سا آلت هالحظِ ػبم ٍ ولی لشاس دّیذ اص هحل ثحث خبسج است.

 تالوت قزآن تذکز اخالقی:
                                                 

  .73، ظ1. ًْبیة االفىبس، ج4



481 

 

لشائت وٌذ هَسد تَجِ خذاًٍذ هتؼبل ٍ هالئىِ الْی لشاس دسثبسُ تالٍت ٍ لشائت لشآى تَغیِ صیبدی ضذُ وِ وسی وِ لشآى 

دسخطذ. دسثبسُ تالٍت لشآى ٍ گَش دادى ثِ لشآى  ای وِ دس آى لشآى تالٍت ضَد ًضد اّل آسوبى هی گیشد ٍ خبًِ هی

اسالم  دس سٍایتی اص سسَل گشاهی سٍایبت صیبدی ٍاسد ضذُ وِ دس وتبة فضل المشآى وبفی ثِ ایي سٍایبت اضبسُ ضذُ است.

. دس استوبع وٌذوالم خذا سا  پس ؛ وسی وِ ثِ سَی خذا اضتیبق داسد«هَي اشتاق إلی اهلل فلیستوع کالم اهلل»ٍاسد ضذُ وِ: 

ّبی هتؼبسف آى ایي است وِ غذای اٍ  یىی اص جلَُ اگش وسی هطتبق وسی ثبضذ .ّن هطلت اص ّویي لشاس است اهَس دیگش

ساثطِ هحجت ثیي هحت ٍ هحجَة است وِ دس ایي ػبلن ّن گفتگَ یىی اص جلَُ ضبیذ سخي گفتي ثشتشیي سا ثطٌَد ٍ 

فشهبیٌذ: وسی وِ اضتیبق ثِ  وٌذ. ثش ّویي اسبس سسَل اوشم )ظ( هی وِ اضتیبق سا اسضبء هی تتشیي اهَسی اس هحجَة

ب لشائت ٍ استوبع لشآى ٍاسد ّبیی وِ دس ساثطِ ث . ػلیشغن ّوِ ایي تَغیِاستوبع وٌذسَی خذاًٍذ هتؼبل داسد والم خذا سا 

گبى  چِ ثسب لبسیبى لشآى ٍ تالٍت وٌٌذُ؛ 4«ربّ تالٍ للقرآى ٍ القرآى یلعٌه»فشهبیٌذ:  ضذُ اهب خَد سسَل اوشم )ظ( هی

ثب استٌبد ثِ . ضبیذ سشّ ایٌىِ وسی تالٍت وٌٌذُ لشآى ثبضذ اهب هَسد لؼي لشآى لشاس ثگیشد وٌذ  لشآى وِ لشآى آًْب سا لؼي هی

أًت تقرأ القرآى ها ًهاک فإذا لن یٌهک فلیس »فشهبیٌذ:  فشهبیص دیگشی اص سسَل خذا )ظ( هؼلَم ضَد وِ حضشت هی

ثب  ایذ. ضَد وِ اغالً ًخَاًذُ وٌیذ لشآى سا وِ ضوب سا ًْی وٌذ پس اگش ضوب سا ًْی ًىشد هؼلَم هی ؛ ضوب لشائت هی«هتقرئُ

اگش خَاًذى لشآى ٍ تالٍت آى ّیچ اثشی دس للت ٍ سٍحیِ اًسبى ًگزاسد ٍ ًْی  ایٌىِ ًگبُ وشدى ثِ لشآى ّن ثَاة داسد اهب

گبى لشآى ٍ حتی هفسشیي  . چِ ثسب تالٍت وٌٌذُهثل ایي است وِ اغالً اًسبى لشآى ًخَاًذُ است اص فحطبء ٍ هٌىش ًىٌذ

اًطبء اهلل وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ  .ثبضذ لشآى ًِ تٌْب للجطبى ثب خَاًذى لشآى احیبء ًطذُ ثبضذ ثلىِ حجبة ثشای للت آًْب ضذُ

    .لشآى لشاس دّذ ثِ ٍالؼی ٍ ػبهلیي گبى تؼبلی هب سا اص تالٍت وٌٌذُ

 «ٍالحود هلل رب العالویي»
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