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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خالصه جلسه گذشته

شود اختالف است. بسیاری از بزرگان عرض کردیم در اینکه قطع از علم اصول خارج است یا داخل در علم اصول محسوب می

  . و آثار آن از مسائل علم اصول خارج است   عتقدند مباحث مربوط به قطع و احکامبسا شیخ انصاری م  مثل محقق خراسانی و چه

ا نیز داخل در علم اصول  بلکه اینهآثار قطع از علم اصول خارج نیست،    است احکام و  ندمعتقد   اما برخی مثل محقق بروجردی

 شوند.  محسوب می 

 حق در مسئله

  ، قرار دهیم   «الحجة فی الفقه»ما گفتیم اگر موضوع علم اصول را    ،بلهین مسئله حق با محقق خراسانی است.  رسد در ابه نظر می

اگر موضوع شود.  مسئله قطع در علم اصول داخل می  ممکن است بگوییم  به حسب ظاهر ،  یعنی موضوع علم اصول بشود حجیت

ور که در مورد حجیت  همانط  آنگاه  ،ر که ایشان فرمودندوطهمانشد  با«  فی الفقه  »الحجةحجیت باشد یا به تعبیر دیگر    علم اصول

؟ کنیم که آیا قطع حجیت دارد یا خیر می  قطع نیز بعینه بحث، در حجیت  دانیممی  مباحث علم اصول  زا کنیم و این را  ظواهر بحث می 

 است که حجیت قطع ذاتی است و حجیت ظواهر جعلی است.   تفاوت تنها در این

در  در آنچه محقق بروجردی فرمودند بعید نیست که بگوییم مباحث قطع از علم اصول خارج هستند. محقق بروجردی  اما با تأمل  

در ضمن ظاهر کتاب تحقق پیدا   «فی الفقه »الحجةگفتند فی الواقع به این معنا است که آیا  ؟«ام ال»ظاهر الکتاب حجة قضیه  مورد

ام   »ظاهر الکتاب حجة شود یا نه؟ اگر ما قضیه ب از مصادیق حجت در فقه محسوب می به تعبیر دیگر آیا ظاهر کتا ؟کند یا خیر می

این در واقع به معنای تغییر دادن موضوع و محمول در قضایا و مسائل علم  ،  برگردانیم به مصداقیت ظاهر کتاب برای حجترا    «ال

پس در مسائل علم اصول نیز باید حجت و   «فی الفقه »الحجةعبارت است از  یید موضوع علم اصولگووقتی شما می .اصول است

ای اینکه  ت را به جدر حقیقت حجی،  اما با این بیانی که شما کردید و تفسیری که در مورد این قضیه داشتید  ،حجیت موضوع باشد

  گویید به این معناست که می   «ام ال   حجة»ظاهر الکتاب  قضیه  در مورد    . شما وقتیجایش را عوض کردید  ، در جای خودش بنشانید

 موضوع قرار ندادید. را اینجا دیگر این عنوان  «تنطبق علی ظاهر الکتاب ام ال »الحجة

خودش   ،موضوع مسئله اصولی ، دیروز هم گفتیم که نوعی موضوع واقع شود  باید حجت به علم اصول   مسائلهمه  طبق این بیان در 

در حالیکه شما    شوند. در مسائل این علم موضوع واقع می موضوع علم اصول  مصادیق    ،یکی از مصادیق موضوع علم اصول است

منطبق بر   کنیم که آیا حجیتبحث می  ما در واقع    گوییدشما می   است  با. وقتی سخن از حجیت ظاهر کت دهیدمسئله را تغییر می 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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و این چیزی   ،اش یعنی تغییر تمام قضایای علم اصول و تبدیل موضوع و محمول علم اصولزمه؟ و این الخیر   ظاهر کتاب است یا

و ظاهر  بعد بگوییم آیا این منطبق بر قطع    ،قرار دهیم  علم اصولرا موضوع    »الحجة«ما اگر    .نیم به آن ملتزم شویما نیست که بتو

باید تمام محموالت موجودات در علم  کتاب و کذا و کذا می  موضوعات را محمول قرار دهیم و جای  اصول را موضوع و  شود 

هل    »الحجةطبق تفسیر شما معنایش این است که    »القطع حجة«،گوییم  موضوع و محمول را عوض کنیم. در مورد قطع نیز وقتی می

دو جهت )همان    ه اینبا مالحظ.  خیر؟ )به عنوان یکی از مصادیق آن(عنوان حجیت منطبق بر قطع است یا  آیا    « تنطبق علی القطع؟

 یعنی: :دو جهتی که خود محقق بروجردی روی آن تاکید داشتند(

   .است «الحجة فی الفقه»موضوع علم اصول . 1

 «. ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه »معنای موضوع علم عبارت است از   .2

 از مسئله علم اصول کرد.سیری که  در علم اصول است با آن تف مباحث قطع نیز داخل ایشان نتیجه گرفت

  ، باید به طور کلی در تمام مسائل علم اصول و قضایای اصولی   الزمه سخن شما این است کهگوییم  دو نکته می  با مالحظه ایناما ما  

هم    ظ کنیم وی که درعلم اصول وجود دارد را حفشود هم ما عناویننمی  .جای موضوع و محمول را عوض کنید  یک تغییری دهید و

 .قطع را داخل در علم اصول بدانیم

   :توانیم قطع را جزء علم اصول بدانیممی شرطبنابراین با دو 

   »االدله االربعه«.یا  »ما یقع فی طریق االستنباط الحکم شرعی«بدانیم نه   «فی الفقه»الحجة  . موضوع علم اصول را  1

   .انقالب ایجاد کنیم یعنی یک ،محمول عوض شود ای موضوع وای که جم قضایای علم اصول را تغییر دهیم، به گونه. تما2

 .قطع جزء علم اصول است ،متلزم شددو شرط اگر کسی به این  

وع  ضوجای م و  دهیمتغییر   ما قضایای علم اصول را کهممکن است کسی به دفاع از محقق بروجردی بگوید بله هیچ اشکالی ندارد  

  .اگر کسی به این ملتزم شود قطع داخل در مباحث علم اصول است  م.کنیعوض   را و محمول 

ران  بینید ما همان قضایایی که دیگدهیم و اگر میکسی بگوید ما قضایا را تغییر می  ن است ، ممکخیلی مشکلی ندارد  نکته دوماما  

را   عناوین همه قضایاواال مهم نیست ما  ،مشهور حرکت کنیم  خواهیم طبق ممشای که می   برای این استکنیم  می  بیانند را  اه کرد  ذکر 

فی  است که موضوع علم اصول را چه بدانیم؟ »ما یقع فی طریق االستنباط« یا »ما یقع کبری  مهم  نکته اول  لکن    .کنیمعوض می 

 . را انتخاب کنیممبانی این  زاشود که کدام یک «، این دیگر به مبنا مربوط می فی الفقه »الحجةیا قیاس االستنباط« قرار دهیم 

 سوال

بنابراین آنچه که در مباحث علم اصول قرار    »ما یبحث عنه فی عوارض الذاتیه«، بله با توجه به اینکه گفتیم موضوع هر علمی  استاد:

 همه باید این ویژگی را داشته باشد.   گیردمی

 :سوال

 . محقق بروجردی نیز بعضی قائل شدند که موضوع علم اصول اینگونه است غیر  استاد:

 :سوال
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بگوییم مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس    ،استنباط بدانیم  دیروز اشکالش را گفتیم. اگر ما مالک را وقوع در قیاس  استاد:

  »القطع حجة« از  زیرا    ،شودود یا خیر؟ واقع نمیشواقع می س استنباط  ا »القطع حجة« آیا در کبرای قیآنگاه  ،  گیرداستنباط قرار می 

یعنی به حکم  تحصیل کنید،  که با این قطع حکم شرعی را  ینبرای ا  ؟خواهید؟ شما حجیت قطع را برای چه میکنیدای میچه استفاده 

 .در حالیکه حکم شرعی متیقن شما است ، شرعی یقین پیدا کنید

 :سوال

 ؟ کنیدا برای قطع به چه منظوری ثابت میحجیت رباشد، برای چه نیاز دارید؟ ذاتی  حجیت قطع بر فرض به اصال شما  استاد:

 :سوال

 .ایدداده « قرار فی الفقه »الحجةشما موضوع را  استاد:

 :سوال

، این  وجوب داردمثال امر ظهور در  »هذا ظاهر فی الوجوب«  گوییم  . میدقیق این را عنایت کنید  .دیروز هم عرض کردم   استاد:

امر در وجوب حجت است، »هذا    گیریم ظهورنتیجه می   «،کل ظاهر حجه»گوییم  ، بعد می که ظهوردر وجوب دارد  شود صغریمی

  ، است که شما حجت را به چه معنا بگیریدحجت کنیم؟ همه اینها مبتنی بر این    خواهیم این ظهور راالظهور حجة«؛ ما برای چه می

خودش   ، ثابت شدن حکم شرعیگویم قطع به حکم شرعیم؛ میرو. من اصال از این زاویه کنار میدارد  هاییاینها همه پیش فرض

این حکم  یعنی بگوییم »صلوة الجمعة واجبة«،    چینیم تا حکم شرعی را به دست بیاوریمما قیاس استنباط را می   ، یک هدف است

ن را ضمیمه کنید  آیا این کافی است یا باید ای  ،از هر راهی  ،یقین دارید به وجوب نماز جمعهدر جایی که شما   ؛شرعی استفاده شود

ئله  مس   گویید مالکرا شما می  »القطع حجة« این    جه بگیرید این ظهور در وجوب دارد؟و بعد نتی  »القطع حجة«ای به نام  به یک مسئله 

گوییم نیازی به این ، ما اینجا می کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد  ؟مالک مسئله اصولی چیست  ؟ن منطبق است یا خیر اصولی بر آ

  . و استفاده از این کبرای در قیاس استنباط نداریم، زیرا این برای ما مفروغ عنه است کبری

 :سوال

 یک امر ذاتی است و روشن است.   ،کنند، حجیت قطعحجیت قطع را در اصول بحث نمی ولی در جای دیگر  استاد:

 :سوال

را یک امر مسلم    داریم اصال در باب حجیت قطع نیست، یعنی حجیت قطعهایی که  ، ما اینجا بحث کنیمما اینجا اثبات نمی  استاد:

ندارد؟ اصال    یامثال قطع قطاع حجیت دارد  کنند؟ بحث می یا خیر  دارد عقاب   استحقاقآیا مخالفت با قطع  کنند که ، بحث می دانستند

 . دهیمینجا تشکیل نمیاقیاس استنباط ما  

چرا گفت اشبه به مسائل علم  ما گفتیم در مورد چند مقدمه باید بحث کنیم که یکی همین بود که بیان شد. بحث بعدی این بود که  

علم اصول دارد؟ که انشاء اهلل  ؟ چه ارتباطی بین مبحث قطع و علم کالم است  و اینکه چه مناسبتی با  وجه مشابهت چیست ؟الکالم

   دهیم.در جلسه آینده مورد بررسی قرار می
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 رساله الحقوق 

  ، به تفصیل بیان شد  که  (حق االنسان علی نفسه)یکی حق النفس بود  ،یکی حق اهلل بود ،کردیم  ما تا اینجا درمورد چندین حق بحث

که حضرت در مورد آن صحبت    عضویچهارمین    .ن بیان شدچشم حقشا  و  زبان،  گوش را فرمودند  ، بعد سراغ حق االعضاء رفتیم

 کند حق پا است  می

 حق پا

فَإَِنَّهَا حَامِلَت کَ وَ    هَایالْم سْتَخِفََّةِ بِأَهْلِهَا فِ   قِی الطََّرِ  یفِ  تَکَیََّلَکَ وَ لَا تَجْعَلَهَا مَطِ  حِل َّیَبِهِمَا إِلَى مَا لَا    یَفَأَنْ لَا تَمْشِ  کَیْوَ َأمََّا حَق َّ رِجْلَ»

  ای اضافه ،نسخه من الیحضر و خصال یک جملهالبته در برخی نسخه ها    «بِاللََّهِ  لََّا وَ السََّبْقِ لَکَ وَ ال ق وََّةَ إِ  نِیسَالِکَةٌ بِکَ مَسْلَکَ الدَِّ

دهیم وبعد  ما ابتدا یک بیان اجمالی از این فقره ارائه می.  « ى فی النارؤدبک فت  االصراط، فانظر أن ال تزلَّ  فبهما تقف على»دارد  

 جزئیات آن را شرح خواهیم داد.

 بیان اجمالی 

 اهای تو این است که:و اما حق پ« کَ یْوَ َأمََّا حَق َّ رِجْلَ»

یعنی با    .چیزی را که بر تو حالل نیست نپیمایی  ،که با این دو پاحق پای تو این است  «:  لَکَ  حِل َّیَبِهِمَا إِلَى مَا لَا    یََأنْ لَا تَمْشِ»  .1

   .دهیماینها را توضیح می که البتهه سوی چیزی که برای تو حالل نیست، این دو پا حرکت نکنی ب

خودت   خواری  را مرکب راهی که باعث زبونی واینکه پاهای خود  «،  هَای ف ِ الْم سْتَخِفََّةِ بِأَهْلِهَا  قِیالطََّرِ  یفِ  تَکَیََّوَ لَا تَجْعَلَهَا مَطِ».  2

در مورد چشم هم اگر یادتان باشد اولین حق را فرمودند این است که نگاه حرام نداشته    ؛ کند با اولی. این فرق میشود نکنیمی

اشد که به هر  رها و یله هم نب «    ضِعِ عِبْرَةٍوَ تَرْک  ابْتِذَالِهِ إِلََّا لِمَوْ  »گیرد و بعد فرمودند  همه امور محرمه را در بر می  ،این حرام  ،باشی

گویند  ، اول میدر مورد پا  نیز   اینجا.  داشته باشد  ایباید یک نفع و فایده   برای انسانبه موضع عبرت باشد،    نگاه بایدچیزی نگاه کند،  

بونی تو  یری قدم نگذاری که موجب خواری و زبا این پاها در مس گویند  بعد می   ،راه حرام نباید بروی  ، حرام نباید بکنیاین پا کار  با  

باشد، تعبیر به مرکب به کار برده، گاهی پای انسان مرکب انسان    الْم سْتَخِفََّةِ بِأَهْلِهَاشود. زیرا یک کارهایی ممکن است حرام نباشد اما  

   .اوت از آن فراز اول استاین کامالت متف ، د برای اینکه انسان را به جایی ببرند که موجب خواری و زبونی شودشونمی

  ؟ چرا نباید نگاه ناروا داشته باشی  این  ؟گوید چرا نباید در این مسیر حرکت کنی ، می«ا حَامِلَت کَ وَ سَالِکَةٌ بِکَفَإَِنَّهَ« فرماید  بعد می  

  ؛ بود و این ایجابی  ن دو سلبی، آپس چه کار باید کرد با پا؟ بخش ایجابی است  ؟یا به تعبیر دیگر چرا این دو کار را نباید بکنی

سَالِکَةٌ »  ،در راه دین  ؟کدام مسیر   ،این دوتا تو را در این مسیرها باید قرار بدهددو پا حمل کننده توست و گوید برای اینکه این  می

و سبقت گرفتن و پیشی گرفتن در کارهای خیر  مرکب انسان باشد و انسان را در مسیر دین حرکت دهد    پا باید  «نِیبِکَ مَسْلَکَ الدَِّ

   .پروردگار محقق نخواهد داشت و این جز با کمک «بِاللََّهِ  لََّاوَ ال ق وََّةَ إِ»سبق در خیرات، «، وَ السََّبْقِ لَکَنیکو » و

 ، ایستی« با این دو پا بر صراط میالصراط  فبهما تقف على»   ،بلندی است  مطلب  خیلیای که در نسخه من الیحضر آمده  بعد آن اضافه 

به آتش    «دی فی النار ؤفت» این دو نلغزند که اگر بلغزند    ، این دو موجب لغزش تو نشوند«  بک  اأن ال تزلَّ»  پس دقت کن  «فانظر »

 افکنده خواهی شد. 
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اشاره به این دارد که در قیامت صراطی    آیا   ،مراقب باش نغلزند«  الصراط  فبهما تقف على»حال بعد خواهم گفت اینکه می گوید  

االن ما روی پل صراط حرکت    ینکه همین این اشاره دارد به ا  ،نه  ؟است که تو باید این پاهات سالم باشند که آن پل را رد کنی

کند مراقب باشد که این  نیا دارد از روی پل صراط عبور میهر کسی در د   ،کنیمروی پل صراط عبور می از  ا همین االن  م  ، کنیممی

 . حرکت نکند ،مسیر ناروا و حرام و چیزی که موجب استخفاف و زبونی باشددر پاها 

 لعالمین« لحمد هلل رب ا»وا

 

 


