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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل رب العالمين و صلي الحمدهّلل»                          
 مروری بر مباحث گذشته

 :ًتیجِ ثحث دس جلسبت گزضتِ ایي ضذ وِ

 اهش دس هتؼلك ّوبى اهش هوىي است. اخز لصذ لشثت ثِ هؼٌبی لصذ -1

  دس هتؼلك اهش دیگش ّن هوىي است.  اخز لصذ لشثت ثِ هؼٌبی لصذ اهش  -2

  .اخز لصذ لشثت ثش طجك سبیش هؼبًی هثل لصذ هصحلت ٍ لصذ هحجَثیت ٍ اهثبل آى دس هتؼلك اهش هوىي است -3

ٍ هالحظِ گشدیذ وِ دس هسئلِ اٍل  ِ ٍجَد داضت ثیبى ضذٍ الَالی وِ دس ایي سِ هسئل ِ ّش سِ هسئلِ هَسد ثشسسی لشاس گشفت

بًطَس وِ ثیبى ضذ اخز لصذ اهش دس هتؼلك اهش استحبلِ ٍ اهتٌبػی ًذاسد. لبئل ثِ اهتٌبع ضذًذ اهب ّو وثیشی هثل هحمك خشاسبًی

هحمك ّن دس هسئلِ سَم شدین وِ اهتٌبػی ٍجَد ًذاسد. دس هسئلِ دٍم ّن هحمك خشاسبًی لبئل ثِ اهتٌبع ضذًذ ٍلی هب ػشض و

 خشاسبًی لبئل ثِ اهىبى ضذًذ وِ هب ّن ثب ایطبى ّن ًظش ثَدین.  

 بین عناوین قربیه در متعلق امر امکان اخذ قدر جامع

وِ  است ایي دسولوبت هحمك ًبییٌی ثِ آى اضبسُ ضذُ هطشح هی ثبضذ ٍاخز لصذ لشثت دس هتؼلك اهش ثحث اص آخشیي هطلجی وِ دس 

  سا دس هتؼلك اهش خَدش اخز وٌذ؟ جبهغ ثیي ػٌبٍیي لشثیِ هَلیآیب اهىبى داسد 

لصذ هصحلت  ی اٍل ػجبست ثَد اص لصذ اهش، هؼٌی دٍم ػجبست ثَد اص بیبى وشدین هؼٌهؼبًی هتؼذدی سا ثشای لصذ لشثت ث تب وٌَى

ثبیذ ثگَیین: ثهِ  وٌین ثیي ایي ػٌبٍیي پیذا لذس هطتشن ٍ جبهغ اّین یه اگش ثخَ. حبل لصذ هحجَثیت ػجبست ثَد اص ٍ هؼٌبی سَم

فؼل گَیین لصذ هصلحتی وِ خذا دس ایي  ٍلتی هیٍلتی هی گَیین لصذ اهش خذاًٍذ، ّش حبل ایي وبس ٍ ایي ػول ثشای خذاست ٍ 

 ،لغ ایهي هؼهبًی  یه ضخَد هي ًضد خذا ثبالخشُ ٍلتی هی گَیین لصذ هحجَثیت ایي ػول ًضد خذا یب هحجَثیت  ،لشاس دادٍُ ػول 

  .ذا هطشح استػول ثشای خ ستجبط ثب خذا داسد ٍ دس توبم صَس خصَصیتا

 «. صل هغ لصذ وَى الصلَُ هلل تجبسن ٍ تؼبلی» :ثِ هىلفیي خطبة وٌذ ٍ ثگَیذ ذهی تَاً ضبسعآیب حبل 

 دلیل بر امتناع 

 دس هتؼلك اهش جبهغ اخز لذس ًیست،وىي سبیش هؼبًی ه ٍ شثِ هؼٌبی لصذ اهلصذ لشثت  ّوبًطَس وِ اخز :هشحَم ًبییٌی هی فشهبیٌذ

 . ًیض هوىي ًیست

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي                           
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اص آى تؼجیش ههی وٌهذ ثهِ ههتون     ٍ  لصذ لشثت ثِ ّش یه اص ایي هؼبًی سا دس هتؼلك اهش دیگش هوىي هی داًذ اخز الجتِ هحمك ًبییٌی

ثهب   دٍم لصذ لشثت ثِ هؼٌبی لصذ هصلحت سا هؼتجش وٌذ یب اسبسهب  لصذ لشثت سا هؼتجش وٌذ ٍ ثب اهشیؼٌی اگش هَلی ثب اهش دٍم  ،جؼل

 ذ ثِ ههتون جؼهل   ٌتؼجیش هی وٌ اص آى وِاهش دٍم هتون اهش اٍل است  شاصی ثَجَد ًوی آیذ.ی اضىبل دٍم لذس جبهغ سا هؼتجش ثذاًذ اهش

  ذ.یي آى سا الصم ثذاًیگش ایي سا لحبظ وٌذ ٍ ثش هىلفضبسع هی تَاًذ دس هتؼلك اهش دیؼٌی 

ثهِ آى ػوهل ٍ    ذ حتوب ثبیذ اسادُاًجبم هی دٍّلتی اًسبى وبسی سا  :فشهبیٌذ ٍ هی دادُ هَسد اسادُ تىَیٌی تَضیحدس  اثتذائب  طبىای

فؼلص هستٌذ ٍ فبػل هشیذ هختبس است  فؼل دس اٍ ضىل ثگیشد ٍ ثذٍى تحمك اسادُ ّیچ وبسی اص اًسبى سش ًوی صًذ صیشا اًسبى راتب 

اًجبم فؼهل  ٌذُ ای اٍ سا ثِ سوت خَد ایي اسادُ صهبًی دس ًفس اًسبى تحمك پیذا هی وٌذ وِ یه داػی ٍ ثشاًگیضاً .ثِ اسادُ اٍ است

فبئذُ اش سا تصذیك هی وٌذ ٍ ًسجت ثِ آى فؼل  سپس ٍاثتذا فؼل سا تصَس  ؛هشاتت صذٍس فؼل اص اًسبى ایٌگًَِ است ثىطذ. پس

ضَق ٍلتی ثِ هشحلِ اویذ ثشسذ اسوص هی ضَد اسادُ ٍ آًَلت ایي اسادُ هٌطبء هی ضَد ثشای صذٍس فؼل   یيضَق پیذا هی وٌذ ٍ ا

  .آى ثبیذ داػی دس ًفس اًسبى هَجَد ثبضذ تب اسادُ تحمك پیذا وٌذپس لجل اص  .اص اًسبى

سا تصَیش  . یؼٌی ایي فؼل ٍ فبئذُ آىیذ داػی ًسجت ثِ اًجبم ًوبص دس اٍ پذیذ ثیبیذثب لْشا  وِ هی خَاّذ ًوبص ثخَاًذ،حبل ضخصی 

 هی خَاّذ ٍ فشض ایي است وِ ایياست « الؼول هللداػی وَى » س ٍالغایي داػی د .تب ًوبص ثخَاًذاسادُ وٌذ  ضَق پیذا ثىٌذ ٍوٌذ، 

همذم ثش اسادُ تىَیٌِ ای اسهت وهِ    ستجتب  هلل تجبسن ٍ تؼبلی ػی وَى الؼولالىي د ضَدثِ ػٌَاى یه جضء دس هتؼلك اهش ضبسع اخز 

ی ضَد آى چِ وهِ اص حیهث   ثبػث هصیشا  .اًذ داػی سا دس هتؼلك اهش خَد اخز وٌذهَلی ًوی تَ . ًٍسجت ثِ فؼل تحمك پیذا هی وٌذ

  .ستجِ همذم است هتبخش لشاس ثگیشد ٍ ّزا هحبل

ضیِ ٍ تحلیل هی وٌین هی ثیٌین اسادُ تىَیٌی هٌجؼث اص داػی است ٍ داػی ثبیذ ثبضذ تب اسادُ تحمك پس ٍلتی هب اسادُ تىَیٌی سا تج

ایي است وِ هب ایي داػی سا دس ستجِ هتبخش لشاس ثذّین  دس هتؼلك اهش ٍ هبهَس ثِلشاس دادى ایي داػی دیگش الصهِ طشف اص . پیذا وٌذ

هَجهت   پس اخز داػی دس هتؼلك اههش  .دض ضَداػی دس آى فش است صیشا اسادُ ثِ فؼل هتؼلك هی ضَد ٍ فؼل ّن طجك فشض لشاس

 اص ایي جْت وِ هٌطبء اسادُ تىَیٌی است هَخش لشاس ثگیشد ٍ ّزا هحبل. م استذهی ضَد چیضی سا وِ ستجتب هم

آیب ثهشای ضهبسع هحهبل    هی وٌذ . ی تحمك پیذا سوچِ ایي هحبلیت ًسجت ثِ  هسبلِ ای وِ ثبیذ هَسد تَجِ لشاس گیشد ایي است وِ

 ؟هخبطت ٍ هىلف بس سا ثىٌذ یب ثشای اًسبى ٍاست وِ ایي و

 ؟ آیب ًسجت ثِ ضبسع ایي استحبلِ است یب ًِ ؟هتؼلك اهش خَدش اخز وٌذ یب ًِ سین ضبسع هی تَاًذ ایي اسادُ سا دهب هی خَاّین ثجیٌ

جتٌی ثش آى همذهبت ثبضذ ٍ داػی ًیبص داضتِ ست وِ هاسادُ تىَیٌی خذاًٍذ ٍ ّوچٌیي اسادُ تطشیؼی خذاًٍذ اص سٌخ اسادُ اًسبًی ًی

بسع هی تَاًذ ثگَیهذ  ض آیب ،ایجبة ٍ ٍاجت وشدى است ثحث دس ایي است وِ فؼل خذا ثبضذ تب ثشاًگیضاًٌذُ اٍ ثِ سوت فؼل ثبضذ.

آًچِ سا وِ داػی ػول اٍست دس فؼل خَدش اخز  ذچَى اًسبى ًوی تَاً ؟ ایٌجبالن الصلَٓ ثِ لصذ وَى صالته هلل تجبسن ٍ تؼبلی

پس اسبس استحبلِ ٍ ایٌىِ چیضی وِ دس ستجِ همذم اسهت   .وٌذ لزا ضبسع ّن ًوی تَاًذ اص هىلف ثخَاّذ وِ ایي وبس سا اًجبم دّذ

دس ستجِ هَخش لشاس ثگیشد هشثَط ثِ اًسبى است ٍ استحبلِ هشثَط ثِ اًسبى هی ضَد ٍ چَى آًجب اسهتحبلِ ٍجهَد داسد   ذ ًوی تَاً

 .تجبسن ٍ تؼبلی ضبسع ّن ًوی تَاًذ اسادُ تطشیؼی خَدش سا هتؼلك وٌذ ثِ ػول ثِ لصذ وَى الؼول هلل
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 ثیي ػٌبٍیي لشثیِ دس هتؼلك اهش، سیطِ استحبلِ ّهن ّوهبى   جبهغییٌی است هجٌی ثش ػذم اهىبى اخز لذس ایي خالصِ دلیل هحمك ًب

ی خهَدش  صیشا ایي لصذ جبهغ ػٌَاى داػهی داسد ٍ داػه   «الیوىي اخز هب َّ هتمذم ستجتب ثؼٌَاى الوتبخش» ن؛یاست وِ ػشض وشد

وِ همذم است  چیضی است وِضَد الصهِ اش آى  ٍ دس هتؼلك اهش اخزلشاس گیشد ّذ جضء فؼل اگش ثخَا هٌطبء ثشای اسادُ است حبل

 1.هَخش لشاس ثگیشد

. ًیستهوىي اخز لذس جبهغ ثیي هؼبًی هختلف لصذ لشثت ٍ ػٌبٍیي لشثیِ دس هتؼلك اهش  هحمك ًبییٌیثِ ًظش وِ پس ًتیجِ ایي ضذ 

 .صیشا یلضم هي رله لشاس دادى چیضی وِ دس ستجِ همذم است دس ستجِ هَخش ٍ ّزا هحبل

 دلیل امتناعاشکال محقق خویی به 

  .ٍ سخي ایطبى سا ًپزیشفتٌذٍ یه اضىبل حلی ثِ ایطبى وشدُ اًذ ك ًبییٌی یه اضىبل ًمضی ضبگشد هحمخَیی  هحمك
 اشکال نقضی

حتی ثِ ٍسهیلِ اههش    َخش ٍ تبخش همذم ثبضذ، ایي هحزٍستمذم هاگش هحزٍس اخز لذس جبهغ دس هتؼلك اهش  :خَیی هی فشهبیذهحمك 

یؼٌهی ضهبسع    ىبل ًهذاسد ش دیگش یب هتون جؼهل اضه  اخز لذس جبهغ ثَسیلِ اه فشهَد: صیشا هحمك ًبییٌی َد.ثش طشف ًوی ض دٍم ّن

ایطبى هؼتمذ است اخز ایي لصهذ دس  لصذ لذس جبهغ اتیبى وي. هي اص تَ خَاستن ثب  صل ثؼذ ثگَیذ آى ًوبصی سا وِهیتَاًذ ثگَیذ: 

 هتؼلك اهش دیگش ٍ ثَسیلِ اهش دٍم اضىبلی ًذاسد.

حتی ثٌبثش فشضی وِ ضبسع ثخَاّذ ایي  خَیی ثِ هحمك ًبییٌی ایي است وِ هحزٍس لشاس گشفتي هب َّ الوتمذم هتبخشا اضىبل هحمك 

ایهي داػهی    ػی ضَد ثشای اٍ وِ ًوبص ثخَاًهذ دا ایي وِ هی خَاّذ صیشایذ.پیص هی آّن  ثبص لصذ سا ثَسیلِ اهش دیگشی هؼتجش وٌذ

چِ فشلی هی وٌذ وهِ ضهبسع   ایي هوىي ًیست. ٍ  ٍ هتبخش ٍ دس وٌبس فؼل ٍ هبهَس ثِ لشاس ثگیشد هیخَاّذ ثشٍد دس ستجِ ثؼذ ٍ ستجِ

دس  َت خَدش ثبلی است ٍ هحمهك ًهبییٌی  ػلی ای حبل ایي هحزٍس ثِ ل ه اهش ثیبى وشدُ ثبضذ یب دٍ اهش،اػتجبس ایي لصذ سا ثب ی

ایي هحزٍس دس ساثطِ ثهب خهَد هىلهف اسهت.      ػولص وٌذ یؼٌی اًذ لذس جبهغ سا ضویوًِوی تَیذ اصال اًسبى ٍالغ هی خَاّذ ثگَ

ثب یهه اههش ًوهی    ثگَیین چَى ًبحیِ ضبسع ًیست وِ  سَد ثب تؼذد اهش هطىل حل ًوی ضَد. هطىل دٍلتی اًسبى ثشایص همذٍس ًج

  .ست هَخش ثیبٍسدا یضی وِ همذمچدس ًبحیِ هىلف است وِ ًوی تَاًذ ثلىِ هطىل  ،ضَد پس ثب دٍ اهش ثیبى وٌذ

 «ٍالحوذهلل سة الؼبلویي»  

                                                 
1

 164ٍ 163ظ  1اجَد التمشیشات ج  


