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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 گذشحه: متاحخمروری ةر 

هشٍسی اجوابل  ثاش هجب اث     توبم هبًذ جلسِ سبل گزضتِ دس ٍسظ ثحث ًبدس آخشیي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هغبلت 

 هغبلات سابل لجان اًطاب  ار ٍاسد ثحاث جذیاذ خاَاّین ضاذ          ین داضت ٍ ثؼذ اص ثیابى اجوابل    گزضتِ خَاّ

هتؼاش    هش َم آلبی آخًَذ دس کفبیِ کِ ثِ عَس کل  اص اثتذای ػلن اصَل تب کٌَى دسهَسد همذهبت سیضدُ گبًِ

 یااي همااذهبت سا دس عاا  اهااَسی هتؼااش  ضااذین     ثحااث کااشدین ٍ عاا  لٌااذ ساابل گزضااتِ ا    ضااذًذ

ثحث صحیح ٍ اػن ٍ ثحث هطتك ٍ ثشخ  ثوشُ ػول  ًذاضتٌذ ٍل   صایي همذهبت ثوشُ ػول  داضتٌذ هبًٌذثؼض  ا

ثحث اص  میمت ٍضغ یب کیفیت ٍضغ  شٍف  ػل  ای  بل ثؼاذ اص   د ثشسس  لشاس دادین هبًٌذًبلبسا  آًْب سا هَس

اٍلیي همصذ اص همبصذ ػلان اصاَل کاِ هش اَم     دس همبصذ ػلن اصَل ضذین   ٍاسد ثشسس  همذهبت سیضدُ گبًِ،

ضذین ٍ اص اثتاذای   ٍاسظ سبل گزضتِ ٍاسد ثحث اٍاهشدس اهب  دس کفبیِ ثیبى کشدُ اًذ اٍاهش است هحمك خشاسبً  

  خَد کلوِ اهش) یؼٌثَد  هسبلِ اٍل هؼٌبی هبدُ اهشاس دادین  لش هْن سا هَسد ثشسس  کٌَى دٍ هغلتایي همصذ تب 

 الف هین سا ( ٍ هسبلِ دٍم صیغِ اهش یؼٌ  ّیئبت افؼن ثَد 

 مطلب اول

ًیض پشداختِ ضذ ٍ ثیابى ضاذ    ٍ ػشف  ثِ هؼٌبی اصغال   آىدسهَسد هؼٌبی هبدُ اهش ضوي ثشسس  هؼٌبی لغَی 

  دس همصَد اصل ، ًِ هؼٌبی اصغال یبت ثِ هؼٌبی لغَی ٍ ػشف  آهذُ لَى کلوِ اهش دس ادلِ یؼٌ  آیبت ٍ سٍا

 است  لازا ساِ جْات دس هابدُ اهاش هاَسد ثشسسا  لاشاس گشفات           ثحث اصَل ًیض ّوبى هؼٌبی لغَی ٍ ػشف 

ثؼذ اص ثشسسا    َ ٍاستؼال  دس هبدُ اهش هؼتجش است یب ًِ؟آیب ػلاستؼال  کِ  جْت اٍل ػجبست ثَد اص اػتجبس ػلَ ٍ

 ضٌذ ُ اهش هؼتجش ه  ثبالَال ثِ ایي ًتیجِ سسیذین کِ ػلَ ٍ استؼال  دس هبد

اساتحجبث  سا  علات  علت ٍجَث  ه  کٌذ یب ّن علات ٍجاَث  ٍ    جْت دٍم ایي ثَد کِ آیب هبدُ اهش داللت ثش 

 است  هبدُ اهش دال ثش علت ٍجَث   س ایي هَسد ثیبى ضذد ضبهن ه  ضَد؟

ثؼذ اص ثشسسا  ادلاِ ٍ    ًیضال ثش علت  میم  است یب اًطبی ؟ دس ایي هَسد آیب هبدُ اهش د جْت سَم ایي ثَد کِ

 هاابدُ اهااش داللاات ثااش هفْااَم علاات هاا  کٌااذ ًااِ علاات  میماا  ٍ ًااِ علاات اًطاابی     گفتااِ ضااذ  ،الااَال

  هجوَػِ ثحثْبی  ثَد کِ پیشاهَى هبدُ اهش ثیبى ضذ هجب ث فَق

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج               
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 مطلب دوم

 اهش ثَد کِ ضوي ساِ هغلات هاَسد ثشسسا  لاشاس گشفات        صذ ثیبى ضذ دسهَسد صیغِهسبلِ دٍم  کِ دس ایي هم

 پیشاهَى هذلَل صیغِ اهاش ثاَد کاِ اسبساب هؼٌا  ٍ هاذلَل صایغِ اهاش یاب ّیئات افؼان لیسات؟              هغلت اٍل

ل ثاش  یجِ ایي ضذ کِ صیغِ اهش داٍ ًتثیبى ضذ ٍ هَسد ثشسس  لشاس گشفت  ست هجسَطدس ایي هَسد الَال ثِ صَ

 ثؼث ًسج  است  

ت افؼن اگش هب جبی  هَاجِ ضَین ثب ّیئ؟ کِ آیب صیغِ اهش داللت ثش ٍجَة داسد یب استحجبةي ثَد هغلت دٍم ای

ِ  اص ثشسس  الَال ثیبى ضاذ  دال ثش استحجبة است یب ٍجَة کِ  ثؼذ یٌِ ای ًجبضذ دس ایٌصَستدس  بلیکِ لش  کا

 یش الاَال ثیابى کاشدین     سا ًیض دس جبی خَد ّوشاُ ثاب اضاکبالت ساب    دال ثش ٍجَة است ٍ دلین آىصیغِ افؼن 

 دال ثش ٍجَة است یب خیش کاِ  کِ دس همبم اًطب  استؼوبل ضذُ ثبضذ  جولِ خجشیِ ای  هغلت ایي ثَد کِسَهیي 

 ثیبى کشدین  اگش جولِ خجشی دس همبم اًطب  استؼوبل ضَد دال ثش ٍجَة است 

 جقسیمات واجبمطلب سوم: 
ساین ها  ضاَد ثاِ     گفتین کِ ٍاجت ثِ اػتجبسات هختلف تمبى کشدین ٍ ٍاجت سا ثی هب ثحث هْن تمسیوبت سپس

، ٍاجات ًفسا  ٍ   ٍاجت تؼجذی ٍ ٍاجت تَصل ، ٍاجت هغلك ٍ ٍاجت هطشٍط، ٍاجت ػیٌ  ٍ ٍاجت کفابی  

 تمسیوبت هتؼذدی ثشای ٍاجت ثیبى ضذُ است  ٍاجت غیشی ٍ     ثِ ّش  بل

 واجب جعتدی و جوصلی

 اٍلااایي تمساااین کاااِ هاااب دسثااابسُ آى ثحاااث کاااشدین تمساااین ٍاجااات ثاااِ تؼجاااذی ٍ تَصااال  ثاااَد   

هَسد تَجِ سا هب ػوذتب دٍ تؼشیف  ضذُ ٍل تؼجذی ٍ تَصل  ثیبى ضذ کِ تؼشیفبت هختلف  اسائِ ٍاجت دس هَسد 

  تؼشیف هطَْس است ،هطَْس ٍ یک تؼشیفغیشتؼشیف  ،ٍ گفتین یک تؼشیف لشاس دادین

 مشهور جعریف اول غیر

ست کِ هجبضشت دس اًجبم فؼان ٍ  کِ ٍاجت تَصل  ٍاجج  ا ش هطَْس اص تؼجذی ٍ تَصل  ایي ثَدتؼشیف غییک 

ثشای ًوبص  هثال الصم است  ٍاجج  است کِ هجبضشت دس اًجبم فؼن ٍ تکلیف الصم ًیست ٍل  ٍاجت تؼجذی تکلیف

    تا  اًجبم ثذّذجبس سا ضخصب عْبست لخَدش ضخص الصم ًیست  دیگشٍل  ٍاجت است لجبس عبّش ثبضذ 

صیاشا   کابف  اسات    لجابس ثاشای  عْابست  اگش لجبس سٍی عٌبة ثبضذ ٍ ثبد آى سا داخن دس آة کش ثیٌذاصد ایي 

   دس اتیبى ثِ ٍاجت الصم ًیست هکلف هجبضشت ضخص

سا ثبیاذ   ًوبصهثن ایٌکِ  دّذثبلوجبضشُ اًجبم  فؼن ٍتکلیف سا  است کِ خَد هکلف ثبیذٍاجج   اهب ٍاجت تؼجذی

سبلظ ًو   تکلیف اص ػْذُ اٍجبی اٍ ایي افؼبل سا اًجبم دّذ  اگش کس ثگیشد ٍ ٍصُ سا خَدشخَدش ثخَاًذ ٍ س

  َاسدی کِ ًیبثت جبیض ثبضذ هگش دس هضَد  

 جعریف دوم غیر مشهور

 کاااِ ایاااي ّااان هطاااَْس ًیسااات   هغاااشد ضاااذُ اسااات ثاااِ ًحاااَی دیگاااشی تؼشیااافًظیاااش ایاااي 

یبس اًجبم ثذّذ ٍل  ٍاجات تؼجاذی   الصم ًیست هکلف آى سا اص سٍی اسادُ ٍ اختاست کِ ٍاجج   ٍاجت تَصل 
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هثال اگش لجبس ًجس  ثاش تاي ضاخص هکلاف     ٍ اختیبس هکلف اًجبم ثگیشد   ٍاجج  است کِ ثبیذ ثب لصذ ٍ اسادُ

 لجبس اٍ تغْیش ه  ضاَد صیاشا ایاي ٍاجات     ثیبفتذ دس ایٌصَستدس  َ  ٍ یب استخش  ٍ اسادُثبضذ، ثذٍى لصذ 

 ٍاجت اًجبم ضذُ ّش لٌاذ اختیابسی  ٍ تَصل  است ٍ دس ٍاجت تَصل  اتیبى اص سٍی لصذ ٍ اسادُ الصم ًیست 

 گیاشد  ها   اسات کاِ اص سٍی اختیابس صاَست     است  اهب ٍاجت تؼجذی ٍاجج   ایي ٍاجت ًذاضتِثِ ثشای اتیبى 

 کاااِ ثیااابى ضاااذ  ثاااشای ٍاجااات تؼجاااذی ٍ ٍاجااات تَصااال  ثاااَدایاااي دٍ تؼشیاااف غیاااش هطاااَْس 

  مشهور یفجعر

ٍاجت تؼجذی ٍاجج  است کِ  هحتبج لصاذ لشثات   ٍ   ٍاجت تَصل  ٍاجج  است کِ هحتبج لصذ لشثت ًیست

  است

 شک در جعتدیث و جوصلیث ةر اساس جعریف اول و دوم

اصن ثحث ایي ثَد کِ اگش ثاِ  عاَس    رکش کشدین لکي تَصل  ٍ تؼجذی سِ هؼٌب ثشای ٍاجت ثِ عَس کل  هب پس 

همتضبی اصن لفظ  تَصل   یب ٍاجت تؼجذی استآیب ایي  ذ ضذ کِدس هَسد ٍاجج  دلبس ضک ٍ تشدی کل  هکلف

 ٍ اصن ػول  لیست؟

 است  ثحث داسای ثوشُ است یب تَصل ٍاجت تؼجذی دس ایٌکِ  ضک پس

ٍاجت تَصل  گفتاین ثبیاذ پبسا     تؼجذی ٍ ٍاجت ایي سَال سا ثش اسبس ّش سِ هؼٌبی  کِ ثشای  هبثیبى ضذ کِ 

  دّین

هاب ثبیاذ    پیص ه  آیاذ  ضک دستؼجذیت ٍ تَصلیتکِ  یدس هَاسدضَد کِ سَال ٍ هَضَع ثحث لیست؟  تدل

ی اعالق ٍ اصن لفظ  سا ثبیاذ ثشسسا  کٌاین ٍ ّان     همتضب دس ایي هسئلِ ّن ؟ٍاجت سا تؼجذی ثذاًین یب تَصل 

 تب ثتَاًین ًتیجِ صحیح اص ایي هغلت سا ثذست آٍسین  اصن ػول  همتضبی

  و اصل عملی ةر طتق جعریف اول غیر مشهور مقحضای اطالق
ٍاجات   ثگاَیین  ٍ اگش ضک دس تؼجذیت ٍ تَصالیت ٍاجات داضاتین    ضذ کِ غیش هطَْس ثیبى هؼٌبی اٍل ثشعجك

اسات کاِ هجبضاشت دس اتیابى الصم      ٍاجج ت تؼجذی ٍاجتَصل  ٍاجج  است کِ هجبضشت دساتیبى الصم ًذاسد ٍ 

هشثَعِ الَال   ثشسس   لشاس دادین هَسدسا ٍ همتضبی اصن ػول  ّش دٍ همتضبی اصن لفظ   دس ایٌصَستداسد، 

ّان هاَسد    سا ٍ اضکبالت  کِ الَال ًسجت ثِ یکذیگش داضتٌذ سا ثیبى کشدین ٍ ادلِ لبئلیي ثِ آى سا ثشسس  کشدین

اًجابم  ٍ ًتیجِ ّن  ایي ضذ کِ اگش هب ٍاجت تَصل  سا ثِ هؼٌابی ػاذم اػتجابس هجبضاشت دس     دادین  ثشسس  لشاس

 ٍاجات سا  هطَْس هؼتمذًذ کِ اعالق التضبی تَصلیت، ٍ تؼجذی سا ثِ هؼٌبی اػتجبس هجبضشت ثذاًین ٍاجت ثذاًین

  داسد یؼٌ  التضبی اضتغبل ٍاجت سا داسد ٍ اصن ػول  التضبی تؼجذیت

  خَی  ًظش دیگشی داضتٌذ  ن آیت ار هحمكدس همبثن ثؼض  هث

ٍ  ثشخَسد کاشدین  ثب ٍاجج  داسد یؼٌ  اگش هبٍاجت سا ق، التضبی تَصلیت کِ اصن لفظ  ٍ اعال ًظش هب ایي ضذ

آى ٍاجات  هؼتجش است یب ًِ، همتضبی اعالق ادلِ ٍ اصن لفظ   تَصالیت   ٍاجت ًذاًستین کِ آیب هجبضشت دس آى

  هجبضشت دس اتیبى ٍاجت الصم ًیست کِ است ثِ ایي هؼٌب
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ت ٍ دس فاش   اصن ػول  دس یک فش  التضابی ثشائا   ،َتبُ ضذٍ لٌبًچِ دست هب اص اصن لفظ  ٍ اص اعالق ک

  سد کِ فشٍضص سا ثحث کشدیندیگش التضبی اضتغبل دا

 مقحضای اطالق و اصل عملی ةر طتق معنای دوم غیر مشهور

ادُ ٍ اختیبس هکلاف دس  ایي ثَد کِ ٍاجت تَصل  ٍاجج  است کِ اس دیگش ثیبى کشدُ اًذ ثؼض  هؼٌبی دیگشی کِ

  اهب ٍاجات تؼجاذی آى اسات کاِ اسادُ ٍ اختیابس هکلاف دساتیابى ثاِ آى هؼتجشاسات          ،هؼتجش ًیست اتیبى ثِ آى

د ثشسسا  لاشاس   اصن ػول  هاَس لفظ  ٍّن همتضبی  اصنّن همتضبی اعالق ٍ  ،صَست اٍل هبًٌذ ًیض دس ایٌجب

تَسظ خَد هکلاف  تؼجذی است یب تَصل  ثِ ایي هؼٌب کِ آیب ضشٍستب ثبیذ   ضک کشدین کِ ٍاجج اگشلزا   گشفت

ٍ تکلیف  اگش دیگشی ّن اًجبم ثذّذ ٍاجت اتیبى ضذُ استایٌکِ اص سٍی لصذ ٍ اختیبس ٍ یب آى ّن اًجبم ضَد 

 ،کِ ٍاجت تؼجذی ثبضذ ثش اسبس آًْب اعالق التضب  ه  کشد ضذ کِ ّْبی  ثیبىایٌجب عشق ٍ سا سبلظ ضذُ است؟

ادلِ لبئلیي ثِ ایي عشق سا ّن اجوبال ثیبى کشدین ٍ ًتیجِ ایي  د اتیبى ضَ اص سٍی اسادُ ٍ اختیبسثبیذ یؼٌ  تکلیف 

اسات کاِ    همتضبی اعالق ٍ اصن لفظ  ایي داضتِ ثبضینتؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ ایي هؼٌ  ضذ کِ اگش هب ضک دس 

 اًجابم دّاذ   ٍ لصاذ ٍ اختیابس   ایي ٍاجات سا  ثاب اسادُ   ؼٌ  هکلف  توب ثبیذی ٍاجت تؼجذی است ایي ٍاجت، 

 تکلیف اتیبى ًطذُ است   ثذٍى اسادُ اختیبس ایي ٍاجت اًجبم ضَدٍلٌبًچِ 

ٍاجات   ،همتضبی اصن ػول  ایي است کاِ  ٍاجات  ٍ دست هب اص اعالق کَتبُ ضذ  ًذاضتین دلین لفظ   بل اگش

اصن ػول  التضبی ثشائت داسد پس دس ضاک دس    خَی  کِ ه  فشهبیٌذ آیت ار ثش خالف هش َم  تؼجذی ثبضذ

 است ٍاجت اصن تَصلیت ، آى عجك هجٌبی ایطبى ٍ تَصلیتٍاجت تؼجذیت 

  همتضبی اصن لفظ  ٍ ػول  سا ثش عجك ایي دٍ هؼٌبی تؼجذی ٍ تَصل  هَسد ثشسس  لشاس دادینًیض هب 

 مقحضای اطالق و اصل عملی ةر طتق متنای مشهور

  هطَْس ٍظیفاِ هابى لیسات؟   هؼٌبی دس هَاسد ضک دس تؼجذیت ٍ تَصلیت ثش عجك ایي است کِ  اهب ثحث اصل 

یؼٌ  اگش هب ضک کشدین کِ ٍاجج  تؼجذی است یب تَصل  ثِ ایي هؼٌ  کِ آیب دس ایي ٍاجت لصاذ لشثات هؼتجاش    

 صیشا ؟هؼتجش ًیست لصذ لشثت هؼتجش است یب ثگَیین آیب ثگَیین دس ایي ٍاجت ٍظیفِ هب لیست؟ است یب ًِ ایٌجب

  ًاذاسد  ج  کِ لصذ لشثت الصم داسد ٍ ٍاجج  کِ لصذ لشثات الصم ٍاجیؼٌ  تؼجذی ٍ تَصل   عجك هجٌبی هطَْس

کاِ آیاب    است ثِ ایي هؼٌ  اجج  ضک کشدین کِ تؼجذی است یب تَصل  ثحث هب ثِ ایٌجب سسیذ کِ اگش دس ٍپس 

 ؟ثِ ػجبست دیگش همتضبی ادلِ لیسات  ؟ادلِ لفظ  لِ التضبی  داسًذدس ایٌصَست  ،لصذ لشثت الصم است یب ًِ

کِ هب ایي ٍاجت سا تؼجذی ثذاًین کِ لصذ لشثت دسآى هؼتجش است یب ایٌکِ آى سا ٍاجت  بی ادلِ ایي استآیب التض

 یست ى هؼتجش ًکِ لصذ لشثت دس آ تَصل  ثذاًین

ٍاجات  ، ٍاجت سا ثبیذ  ون ثاش  س ًجَد کِ هب ثذاًین دس هَاسد ضکدس کبًیض دلین لفظ  ًذاضتین ٍ اعالل   ٍ اگش

آیب اصن ػول  التضب  ه  کٌذ  ؟اصن ػول  لِ التضبی  داسد دسایٌصَست تَصل  ٍاجت شتؼجذی کٌین یب  ون ث

 اتیاابى ضااَد یااب ثااذٍى لصااذ لشثاات ًیااض هاا  تَاًااذ اتیاابى ثطااَد   ذ لشثااتکااِ ایااي ٍاجاات ثبیااذ ثااب لصاا
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ال همتضبی اعالق ٍ اصن اٍ ،هَاسد ضک دس تؼجذیت ٍ تَصلیت عجك هؼٌبی هطَْس سي است کِ دثحث هب ای پس

ثیابى   ًیاض  هجٌبی غیش هطَْس دلیمب ّویي دٍ هغلت سا ثش عجك  ؟ثبًیب همتضبی اصن ػول  لیستلفظ  لیست؟ 

   کشدین

 هطاکل  ثشای جَاة ثِ ایي سَال ًیض ًیبص است! دس دٍ هؼٌبی لجن جَاة ثاِ ساَاالت   یک ثحث همذهبت  الجتِ 

بی تؼجاذی ٍ تَصال    لاَى هؼٌا     اهب دس تؼشیف هطَْسه  کشدین  هب هستمیوب آى دٍ اصن سا ثشسس  ٍ ًذاضت

ب ثِ ػٌَاى ضاشط دس ٍاجات    تًِ  داسد یبٍجَد اهکبى اخز لصذ لشثت دس ٍاجت  اصال ثبیذ دیذ کِ هتفبٍت است

 فلَى اگش اهکبى اخز لصذ لشثت دس ٍاجت ًجبضذ دیگش ًو  تَاى اص ًجاَدى لیاذ لصاذ لشثات کطا       اخز ضَد

  تَصلیت کشد

ِ د کا اصاال اهکابى داس  کِ آیب اهکبى اخز لصذ لشثت دس ٍاججبت همذهبت  هب ػجبست است اص پس هَضَع ثحث 

ِ ًتیجا هب ثتَاًین  لصذ لشثت ًضدُ  ضبسع  شف  اص لصذ لشثت دس ٍاجت اخز ضَد کِ اگش هب دس ٍاجج  دیذین کِ

 ، یب لٌیي لیضی اهکبى ًذاسد؟ثگیشین کِ لصذ لشثت الصم ًیست
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