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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي    

    9319 دی 3: ریخات                                                                                      وضعموضوع کلی: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9434 صفر 1: با مصادف                                                امکان قسم چهارم  -مقام دوم -اقسام وضع :موضوع جزئی

  44 جلسه:                                                                                                   چهارم سال:

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

ثشسسی وشدین. ًظش هحمك خشاسبًی، هحمك ػشالی ٍ هحمك اغفْبًی تب ایٌجب لَل ثِ اهتٌبع لسن چْبسم اص السبم چْبسگبًِ ٍضغ سا 

 لِ ػبم هَسد ثحث ٍ ثشسسی لشاس گشفت ٍ اضىبالت ایي لَل ثیبى ضذ. هجٌی ثش اهتٌبع ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

 قول به امکان قسم چهارم:
، حبل ایٌىِ دس هحزٍسی ًذاسد ٍ هوىي است ،لِ ػبم یؼٌی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ،اهب لَل دٍم لَل ثِ اهىبى لسن چْبسم است

 خبسج ٍالغ ضذُ یب ًِ ٍ هثبل داسد یب ًِ؟ ثحث دیگشی است وِ دس همبم سَم اص ثحث ثِ آى خَاّین پشداخت.

اًذ هحمك سضتی است وِ هشحَم آخًَذ ّن هتؼشؼ ًظش ایطبى ضذُ، ّوچٌیي  اص جولِ وسبًی وِ لبئل ثِ اهىبى لسن چْبسم ضذُ

یؼٌی هحمك ی ًیست اال دس هثبل، ثیي والم هحمك سضتی ٍ هحمك حبئشی تفبٍت ثبضذ. لبئل ثِ اهىبى لسن چْبسم هیهحمك حبئشی 

دیگش ٍگشًِ ّش دٍ دس ٍالغ دس پی ایي هطلت ّستٌذ وِ  یٍ هحمك حبئشی ثب هثبل ایي هسئلِ سا تجییي وشدُسضتی ثب یه هثبل 

تَاًذ هشآت  ّوبى گًَِ وِ ػىس آى هوىي است ٍ ػبم ٍ ولی هی ولی ثبضذػبم ٍ تَاًذ هشآت ٍ حبوی اص  اثجبت وٌٌذ خبظ هی

 .ثبضذ افشاد ٍ هػبدیك خَدش ثبضذ لزا هحمك سضتی لبئل ثِ اهىبى ّش چْبس لسن ٍضغ هی
 کالم محقق رشتی: -1

وِ دس ایي غَست دّذ  وٌذ ٍ لفع سا ثشای ّوبى هؼٌبی جضئی لشاس هی فشهبیذ: گبّی ٍاضغ هؼٌبی جضئی سا تػَس هی ایطبى هی

ّوبى هؼٌبی جضئی ٍ ثِ اػتجبس وٌذ اهب لفع سا ثشای  هؼٌبی جضئی سا تػَس هی ثبضذ اهب گبّی لِ خبظ هی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

دّذ ثِ اػتجبس اضتوبل ثش یه خػَغیت ٍ ٍیژگی وِ ّن دس آى  دّذ ثلىِ لفع سا ثشای جضئی لشاس هی یه هَجَد هؼیي لشاس ًوی

وٌذ اهب لفع  فشد سا تػَس هی ،؛ ثِ ػجبست دیگش گبّی ٍاضغ دس همبم ٍضغد ٍ ّن دس سبیش افشاد ٍ هػبدیكفشد ٍ هػذاق ٍجَد داس

لِ ػبم  وٌذ وِ دس ایي غَست ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ای وِ دس ّوِ افشاد ٍ هػبدیك ٍجَد داسد جؼل هی سا ثشای خػَغیت ػبهِ

ٍ سپس ثِ جْت فبیذُ  ضَد ًبهی ثشای داسٍی هؼیٌی ٍضغ هی الًهث گَیذ صًذ ٍ هی . ایطبى ثِ اسبهی ادٍیِ هثبل هیثبضذ هی

گزاضتِ هخػَغی وِ دس ایي داسٍ ّست ٍ تأثیشی وِ داسد ًبم ایي داسٍ ثِ ّوِ ادٍیِ ٍ دٍاّبیی وِ داسای ایي اثش ّستٌذ 

گزاسد ٍ  آى هیوٌذ ٍ اسوی ثش  ضىل است وِ وسی داسٍیی سا اختشاع هیّویي ثِ  ػبم ّنلِ  ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ضَد. هی

هٌظَسش ایي است وِ ّش داسٍیی وِ ایي خبغیت سا داضتِ ثبضذ ایي اسن ضبهل آى ّن ثطَد ضوي ایٌىِ آًچِ دس رٌّص آهذُ 

 خػَظ هختشع خَدش است.
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فشهبیذ اگش حىوی ثش هَضَػی جؼل ضَد ٍ ػلت  دس هَسد احىبم ضشػیِ هٌػَظ الؼلة است، هیتٌظیشی ّن داسد ٍ آى ایطبى 

هثالً اگش  ؛وٌذ ثبضذ وِ دس سبیش هَاسد ّن ٍجَد داسد دس ایي غَست ایي حىن ضشػبً ثِ ّوِ آى هَاسد تسشی پیذا هیآى اهشی 

اهب چَى ثِ ػلت آى تػشیح ضذُ لزا  ، ایٌجب حىن حشهت سٍی خػَظ خوش سفتِ«الخوش حشامٌ ألًِّ هسىشٌ»ضبسع ثگَیذ: 

ول هسىشٍ »یٌىِ خوش ًجبضذ ٍ ایي دلیمبً هثل آى است وِ گفتِ ضَد: وٌذ ٍلَ ا حشهت ثِ ّش چیضی وِ هسىش ثبضذ سشایت هی

ضَد ثِ اػتجبس  فشهبیذ: ًظیش ایي هطلت دس ثبة ٍضغ ّن ٍجَد داسد، گبّی لفع ثشای هؼٌبی خبغی لشاس دادُ هی ایطبى هی .«حشامٌ

یؼٌی هؼٌبی  ،ضَد دادُ هیخَد آى هؼٌی ٍ ّیچ تَجْی ثِ جْت دیگشی ًیست ٍلی گبّی لفع ثشای یه هؼٌبی خبظ لشاس 

ضَد ثلىِ ثِ اػتجبس یه  ٍلی لفع ثشای خَد آى هؼٌبی خبظ ثِ اػتجبس خَدش لشاس دادُ ًوی آیذ خبظ ثِ رّي ٍاضغ هی

 2.ضَد ، جؼل هیخػَغیت ٍ ٍیژگی وِ هطتشوبً ثیي آى چیض ٍ سبیش افشاد ٍ هػبدیك ٍجَد داسد
 کالم محقق حائری: -2

ی سا اص دٍس ثجیٌین ثذٍى ایٌىِ حجَفشهبیذ: اگش هب ضَ وشدُ ٍ هی تمشیشاهىبى لسن چْبسم سا  ،ثیبى هحمك سضتیغیش اص  یثِ ثیبً ایطبى

، ایٌجب آًچِ وِ دس گزاسین سا سٍی آى هی حػٌَاى ضج ،اسن آى ٍ ًَع ٍ جٌس آى سا ثذاًین ٍ ثذٍى ایٌىِ ػلن ثِ آى داضتِ ثبضین

خبسجی دس رّي ایجبد ضذُ پس دس ٌّگبم ٍضغ، آى ضیئی  هفَْهی اص یؼٌی ،رّي ثیٌٌذُ هَجَد ضذُ یه هفَْم جضئی است

گزاسد اهب ًِ ثشای خَد آى ثلىِ دس  یه هؼٌبی جضئی است اهب اگش فشؼ وٌیذ لفظی سا اًتخبة ٍ سٍی آى ضیء هی ،هؼٌبی هتػَس

 ،حبل ٍضغ چَى آًچِ وِ دس ؛ثبضذ لِ ػبم هی دس ایي غَست ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ،هٌطجك است حثشاثش هؼٌبیی وِ ثش آى ضج

اهب آى هؼٌبیی وِ لفع ثشای آى ٍضغ ضذُ خػَظ آى هفَْم  لحبظ ضذُ ّوبى هَجَد خبظ ٍ جضئی است لزا ٍضغ خبظ است

 1لِ ػبم است. ّن هٌطجك است لزا هَضَع حجضئی ًیست ثلىِ یه هفَْم ولی است وِ ثش آى ضج

 لِ اًذ ثگَیٌذ ٍضغ خبظ، هَضَع خَاستِ ثضسگَاس ضَد وِ ایي دٍ استفبدُ هیهجوَػبً اص والم هحمك سضتی ٍ هحمك حبئشی پس 

 تَاًذ هشآت ولی ٍ ػبم لشاس ثگیشد. چَى فشد ٍ هػذاق هی ؛اهىبى داسد ػبم

 اشکال مرحوم آخوند:
یه هؼٌبی  ،ٍضغ دس ٌّگبمفشهبیذ: ایٌىِ ٍاضغ  ایطبى هیوٌذ.  هشحَم آخًَذ ضوي اضبسُ ثِ ثیبى هحمك سضتی ثش آى اضىبل هی

اهب اًسبى اص ایي تػَس ثِ یه تػَس ثبًَی هٌتمل وٌذ ٍاضح ٍ سٍضي است ٍ تشدیذی دس ایي جْت ًیست  جضئی سا تػَس هی

ء آى ضَد ٍ لفع ثِ اصا یؼٌی ثِ دًجبل تػَس ایي هؼٌبی جضئی تػَس ثبًَی ًسجت ثِ هؼٌبی ػبم ٍ ولی ثشای اٍ پیذا هی ؛ضَد هی

 یؼٌیوِ لفع دس ثشاثش اٍ لشاس گشفتِ یه هؼٌی ٍ هفَْم ولی است  ضَد پس دس ٍالغ آى هؼٌبی هتػَس ٍضغ هی ،هؼٌی ٍ هفَْم ولی

ثبضذ لىي فشلص ثب آًچِ لجالً گفتِ ضذ ایي است وِ  هی لِ ػبم ٍ هَضَع ػبملِ لشاس گشفتِ وِ دس ایي غَست ٍضغ  ّوبى هَضَع

 لزا ،ای وٌذ ثذٍى ّیچ سبثمِ ٍ همذهِ لِ ػبم است ثِ ایي هؼٌی وِ ٍاضغ اص اثتذا هؼٌبی ػبم سا تػَس هی گبّی ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

                                                 

  .04. ثذایغ األفىبس، ظ2

  .5، ظ1. دسس الفَائذ، ج1
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وٌذ اهب  جؼل هی ؼٌیلِ ّن ػبم است چَى لفع سا دس ثشاثش ّوبى ه چَى هؼٌبی هتػَس آى ػبم است ٍ هَضَع ؛ٍضغ ػبم است

یؼٌی ثِ ٍاسطِ  ،وٌذ وٌذ ثلىِ ثب همذهِ چیٌی ٍ فشاّن وشدى صهیٌِ هؼٌبی ػبم سا تػَس هی گبّی اثتذائبً هفَْم ػبم سا تػَس ًوی

لىي هتػَس ثِ تػَسی وٌذ پس ٍضغ ػبم است چَى هؼٌبی هتػَس ػبم است  یه هفَْم جضئی یه هؼٌبی ػبم سا تػَس هی

گیشد لزا ٍضغ ػبم  لِ لشاس هی هَضَع ،دّذ ٍ ّویي هؼٌبی هتػَس ع سا دس ثشاثش ایي هؼٌبی هتػَس لشاس هیلف ٍاضغ ثبًَی است ٍ

ٍ هَاسدی سا وِ ضوب گوبى  لِ ػبم ًذاسین ٍ چٌیي چیضی هوىي ًیست لِ ػبم است. پس اغالً هب ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ٍ هَضَع

لِ ػبم  ٍضغ ػبم ٍ هَضَع ،ی تحلیل ضَد ٍ هَسد دلت لشاس گیشدلِ ػبم است دس ٍالغ اگش ثِ دسست وشدیذ ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

وٌذ  هؼٌبی جضئی آى ثِ رّي ٍاضغ خطَس هی دسست است اثتذائبً سخي ایي است وِ وِ ثِ داسٍ صدُ ضذ ّن دس هَسد هثبلی است.

ثِ ایي ًحَ وِ لفع  ضَد وِ یه هؼٌبی ولی دس رّي تػَس ضَد ٍ یه تػَس ثبًَی پیذا ضَد اهب ایي هؼٌبی جضئی هَجت هی

یه هؼٌبی  ،«ّش داسٍیی وِ ایي خػَغیت سا داسد»ػجبست ضَد ٍ  ثشای ّش داسٍیی وِ آى خػَغیت سا داضتِ ثبضذ ٍضغ هی

 ثبضذ.  لِ ّن ػبم هی ػبم ٍ هَضَعولی ٍ ػبم است ٍ لفع ثشای ایي هؼٌی لشاس دادُ ضذُ لزا ٍضغ 

ثیٌذ ٍ تػَسی اص  سا هی حّن وسی وِ ضج حدس هَسد ضجى هحمك حبئشی ّن گفت تَاى دس هَسد ثیب ّویي ثیبى هشحَم آخًَذ سا هی

وِ ضَد  ضَد یه هفَْم جضئی سا تػَس وشدُ ٍلی ایي هفَْم جضئی سجت ایجبد یه تػَس ثبًَی هی آى دس رٌّص ایجبد هی

ی ّویي هؼٌبی ولی جؼل ولی است ٍ لفع ّن ثشا ،پس هؼٌبی هتػَس ثبضذ وِ ػبم است هی حػجبست اص هب یٌطجك ػلیِ الطج

 ثبضذ. لِ ّن ػبم هی ضَد لزا ٍضغ ػبم ٍ هَضَع هی

 اشکال مرحوم آخوند: بهپاسخ 

هَجت اًتمبل ثِ یه تػَس  ،اسبس اضىبل ایطبى ثش ایي استَاس است وِ تػَس جضئی ٍ خبظ تَسط ٍاضغ دس ٌّگبم ٍضغ

ایي لسن اص ضَد لزا  ضَد وِ آى تػَس ثبًَی یه هؼٌبی ػبم ٍ ولی است ٍ لفع ّن ثشای ّوبى هؼٌبی ولی ٍضغ هی ثبًَی هی

لِ ػبم است، پس ایطبى دس ٍالغ اغل تػَس هؼٌبی ولی ثِ سجت تػَس هؼٌبی جضئی سا پزیشفتِ  ٍضغ ّوبى ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

 است. ه تػَس ثبًَی است ٍ لفع ّن ثشای ّویي هؼٌبی هتػَس ثِ تػَس ثبًَی جؼل ضذُگَیذ ایي ی لىي هی

ثِ دًجبل تػَس اٍلی  است وِ یه تػَس ثبًَی ولی لِ هَضَع ذیگَی اضىبل هب ثِ هشحَم آخًَذ ایي است وِ ثِ چِ دلیل هی

ایٌىِ هَجت حػَل یه تػَس دیگشی ثِ ًظش هب تػَس هؼٌبی جضئی هتضوي تػَس هؼٌبی ولی است ًِ  ضَد؟ جضئی ایجبد هی

گَیین خبظ ّوبى طجیؼت است وِ  ، هب هیهؼجَش ثبضذ تب اضىبل ایطبى ٍاسد ثبضذ ٍضَد ٍ تػَس هؼٌبی جضئی غشفبً یه ٍاسطِ 

خَاّین ثگَیین تػَس خبظ ّوبى تػَس ػبم است چَى هفَْم  هطتول ثش خػَغیبت فشدیِ است، الجتِ تَجِ داضتِ ثبضیذ هب ًوی

لزا تػَس  تَاًذ هشآت ثشای هفَْم هجبیي خَدش ثبضذ، ٍ یه هفَْم ًوی فَْم ػبم دٍ هفَْم هجبیي ٍ هغبیش ّستٌذخبظ ٍ ه

لِ خبظ سا  یؼٌی ٍضغ ػبم، هَضَع ؛اهب ثِ ّوبى سٍش ٍ ثیبًی وِ هحمك ػشالی لسن سَم تَاًذ ّوبى تػَس ػبم ثبضذ خبظ ًوی

 هوىي است.تَاًین ثگَیین لسن چْبسم ّن  هیهوىي داًستٌذ 
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داًیذ؟ هحمك ػشالی دس  داًیذ ٍلی لسن چْبسم سا هوىي ًوی هب دس اضىبل ثِ هحمك ػشالی گفتین چشا ضوب لسن سَم سا هوىي هی

تَاًذ هشآت  هفَْهبً ثب خبظ ٍ جضئی هغبیش است ٍ ًوی هؼٌبی ػبم ٍ ولیدفبع اص هشحَم آخًَذ هجٌی ثش اهىبى لسن سَم فشهَد: 

ٍاسطِ اضبسُ رٌّیِ وِ ػجبست اص هفَْم فشدٌ هي االًسبى، ضخعٌ هي االًسبى ٍ هب یٌطجك ػلیِ االًسبى  ثشای خبظ ثبضذ ٍلی ثِ

گَیین  ، هب هیثبضذ لِ خبظ هوىي هی ٍضغ ػبم ٍ هَضَع لزادّین  وٌین ٍ لفع سا ثشای افشاد لشاس هی ثِ افشاد اضبسُ هیهب  ،ثبضذ هی

 ،گَیین ٍاضغ دس ٌّگبم ٍضغ ایٌجب ّن هیلِ ػبم ٍجَد داسد؟  ضغ خبظ ٍ هَضَعیؼٌی ٍ ؛چِ هٌؼی اص ایي تمشیش دس لسن چْبسم

وٌذ ٍ ایي اضبسُ رٌّیِ ثِ ٍاسطِ یه هفَْهی است وِ  وٌذ پس ٍضغ خبظ است لىي اضبسُ رٌّیِ ثِ ػبم هی خبظ سا تػَس هی

، هگش دس ثبضذ لِ ّن ػبم هی ػبم ٍ هَضَعخَد ػبم ثبضذ تب ًتیجِ ثگیشیذ وِ ٍضغ  هشآت ٍ حبوی اص ػبم است ًِ ایٌىِ ،آى هفَْم

لِ خبظ است تب دس  ثبػث ضذ وِ ضوب ثگَییذ ٍضغ خبظ ٍ هَضَعلِ خبظ( آى اضبسُ رٌّیِ  لسن سَم )ٍضغ ػبم، هَضَع

گیشد آًچِ دس  هثالً هختشع ٍلتی دس ثشاثش اختشاع خَدش لشاس هی لِ ػبم ثبضذ؟ ضَد ٍضغ ػبم ٍ هَضَع ایٌجب ّن ثگَییذ ثبػث هی

ٍلی لفع سا ثشای خبظ ثوب َّ  رّي اٍ ًمص ثستِ ٍ هَسد تػَس ٍ لحبظ اٍ ٍالغ ضذُ هؼٌبی جضئی است لزا ٍضغ خبظ است

آى ٍ هَاسد هطبثِ آى هطتشن است پس یه هفَْهی  گَیذ ایي خبظ یه خػَغیتی داسد وِ ثیي دّذ ثلىِ هی خبظ لشاس ًوی

الؼٌَاى ثبضذ وِ ایي هفَْم ٍاسطِ یه تػَس هستملی ًیست وِ ضوب ثگَییذ لفع  دّذ وِ هثالً هب یٌطجك ػلیِ ّزا سا ٍاسطِ لشاس هی

ثبضذ ثلىِ خَد فشد ثِ ٍاسطِ اضتوبل ثش ایي ٍیژگی وِ  لِ ّن ػبم هی ٍضغ ضذُ ٍ لفع ػبم ٍ هَضَع هفَْم ثشای خَد ایي

تَاًذ هشآت ثشای ػبم ثبضذ ٍ  لزا خبظ هی تَاًذ ثِ آى هؼٌبی ػبم ٍ ولی اضبسُ داضتِ ثبضذ هطتشن ثیي اٍ ٍ سبیش افشاد است هی

تَاًذ هشآت  تَاًذ هشآت ثشای خبظ ثبضذ خبظ ّن هی یؼٌی ّوبى گًَِ وِ ػبم هی ،ثیي ایي دٍ ًیست ،ّیچ فشلی ثشای هشآتیت

ثگَیذ  ایي هطلت سا تمشیش وٌذ ٍ ًتَاًذ لِ ػبم( ًتَاًذ اگش هحمك ػشالی دس لسن چْبسم )ٍضغ خبظ، هَضَع پس .ثشای ػبم ثبضذ

دّذ دس  وٌذ ٍ ثِ اضبسُ رٌّیِ ٍ ثِ ٍاسطِ یه هفَْم ولی لفع سا ثشای یه هفَْم ولی لشاس هی ٍاضغ هفَْم خبظ سا تػَس هی

ًجبیذ ثگَیذ ٍاضغ ثب تػَس هؼٌبی ػبم ٍ ثِ ٍاسطِ هفَْم ولی اضبسُ ثِ افشاد ٍ لِ خبظ( ّن  لسن سَم )ٍضغ ػبم، هَضَع

چَى لحبظ لِ خبظ است  ى دس هَسد لسن سَم ّن ثبیذ هلتضم ضَد وِ ٍضغ خبظ ٍ هَضَعچَى طجك ایي ثیب ؛وٌذ هػبدیك هی

گَیذ اغالً ًیبصی  االغَل هی غبحت هٌتمیثؼضی هثل  الجتِدّذ.  خبظ است ٍ لفع سا ّن ثشای آى لشاس هی ،ٍ تػَس ثبًَی ٍاضغ

لفع  اهىبى ًذاسدٍى لحبظ ٍ تػَس اغالً ثِ لحبظ ٍ تػَس خبظ ًیست ٍ ّویي اضبسُ وبفی است ٍلی هطىل ایي است وِ ثذ

لِ  ثشای هؼٌبی هَسد ًظش لشاس ثگیشد. لزا ثِ ًظش هب اضىبل هشحَم آخًَذ ٍاسد ًیست ٍ اهىبى لسن چْبسم )ٍضغ خبظ، هَضَع

 ػبم( لبثل دفبع است ٍ حك ثب هحمك سضتی ٍ هحمك حبئشی است.

 «والحمد هلل رب العالمین»


