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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

     1389 هْس 81: تبزیخ                                       تقسیوبت حکن ضسفی :کلی موضوع

                                                                                                                                       1431 ذی الققد2ُ: هػبدف   حکن حکَهتی ٍ حکن غیس حکَهتی: تقسین پٌجن:  موضوع جزئی

 11: جلسِ                                                                                   

ئهم ا»  «معينجالحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :خالصه جلسه گذشته

دز حکن حکَهتی ثَد کِ ثبالخسُ اهبم دزثبزُ حکن حکَهتی چِ ًؾسی دازًد، آیب حکن حکَهتی  (زُ)ثحث دز ثیبى هجٌبی اهبم

 زا اش قجیل حکن ثبًَی هیداًٌد یب ثِ فٌَاى حکن اٍلی هیطٌبسٌد ٍ یب هقتقدًد کِ ًِ حکن اٍلی است ٍ ًِ حکن ثبًَی؟

هب اش هجوَؿ فسهبیطبت اهبم استفبدُ هیکٌین کِ احکبهی کِ تَسظ حبکن غبدز هیطًَد ٍ ثِ فٌَاى حکن حکَهتی یب 

ثسای ایي هدفی هب اش ثقضی اش کلوبت اهبم استوداد هیکٌین ٍ . سلغبًی ضٌبختِ هیطًَد غیس اش احکبم اٍلیِ ٍ ثبًَیِ است

 ثجیٌین آیب اش ایي کلوبت ایي هدفی قبثل استفبدُ است یب ًِ؟ 

اجبشُ تطسیـ حکن دادُ است، ٍلی اگس ایي اذى ٍ اجبیصُ الْی ًجَد  (ظ)ایطبى هقتقدًد خداًٍد تجبزک ٍ تقبلی ثِ زسَل اکسم

خَد پیبهجس ّن حق غدٍز حکن ًداضت ثِ جْت ایٌکِ اغل اٍلی آى است کِ ّیچ کس غیس اش خداًٍد هتقبل ثسای اًسبى 

حکوی جقل کٌد ٍ ایي حق فقظ هسثَط ثِ خدا است ٍ حتی پیبهجس ّن چٌیي حقی زا ًدازد هگس ایٌکِ خَد خداًٍد ایي حق 

ٍقتی پیبهجس ایي حق زا داضت . ٍ پیبهجس ایي اذى زا اش ًبحیِ خداًٍد تجبزک ٍ تقبلی دزیبفت کسدُ است. زا ثسای اٍ قبئل ضَد

 .عجیقتبً اش ایي حق استفبدُ هیکٌد کوب ایٌکِ ایي کبز زا اًجبم دادُ ٍ ثقضی اش احکبم تَسظ ًجی هکسم اسالم جقل ضدُ است

دز هحدٍدّی اهَز دیٌی ٍ غیس دیٌی یقٌی دز یک هحدٍدّی گستسدُ پیبهجس ایي حق زا دازد یب دز یک هحدٍدُ کوتس کِ ایي 

ثْس حبل ایي اذى ثِ پیبهجس دادُ ضدُ، اش عسفی دز ثقضی اش آیبت ٍ یب . هحل اختالف است ٍ هب ثِ آى جْت کبز ًدازین

 . زٍایبت دستَز ثِ اعبفت خَد پیبهجس دز فسؼ اعبفت خدٍاًد تجبزک ٍ تقبلی ٍازد ضدُ است

یا أیها »دز هَازد هتقددی فػیبى ًسجت ثِ پیبهجس دز فسؼ فػیبى ًسجت ثِ خدٍاًد تجبزک ٍ تقبلی هغسح ضدُ است هبًٌد 

و ما کان لمؤمه و ال مؤمنة إذا قضی اهلل و زسوله امساً أن » ٍ «.الریه آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا السسول و أولی األمس منکم

 دز ایي هَازد اعبفت پیبهجس دز کٌبز اعبفت خدا «یکون لهم خیسه مه أمسهم و مه یعص اهلل و زسوله فقد ضلّ ضالالً مبیناً

خَد اعبفت ٍ فػیبى هستقل اش اعبفت ٍ فػیبى . ٍ فػیبى پیبهجس دز کٌبز فػیبى خداًٍد تجبزک ٍ تقبلی قساز گسفتِ است

اگس قساز ثَد . خداًٍد تجبزک ٍ تقبلی ًطبى دٌّدّی تفبٍت حکن غبدزُ اش ًبحیِ پیبهجس ثب حکن غبدزُ اش ًبحیِ خداًٍد است
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دستَزات پیبهجس ّوبى احکبم ٍ دستَزات الْی ثبضد دیگس دستَز ثِ اعبفت هستقل هقٌی ًداضت، یقٌی دستَزات پیبهجس 

هثبلی ایطبى هیصًٌد دز هَزد اهس ثِ . تجدیل ثِ دستَز الْی ًویطَد ٍ تجدیل ثِ حکن الْی ًویطَد ٍ خَد آى حکن است

اعبفت پدز کِ ثِ هب اهس ضدُ است دز ضسؿ کِ دستَزات پدز زا اعبفت کٌین، اگس دستَز ثِ اعبفت پدز دز ادلِ ٍازد ضدُ 

ًسجت ثِ اٍاهس پدز ثبفث ًویطَد « أعیقَا»یقٌی ایي . است ثِ ایي هقٌی ًیست کِ دستَزات پدز ّوبى دستَزات الْی است

کِ اٍاهس پدز هجدل ثِ اٍاهس الْیِ ثطَد، آًچِ کِ دستَز الْی است اغل لصٍم اعبفت اش پدز است اهب چَى دستَز اش خدا زسید 

 کِ اش پدز اعبفت کٌید، هقٌبیص ایي است کِ ّس چیصی کِ پدز هیگَید ایي دستَز خداست؟ 

ایي ثسای تقسیت ثِ ذّي است ٍ دز هَزد پیبهجس اکسم ّن ّویي عَز است کِ ایطبى دستَزاتی دادُ است ٍ خداًٍد تجبزک ٍ 

 کسدى اش اٍاهس پیبهجس، اعبفت اٍاهس پیبهجس یک دستَز کلی الْی است، اهب هقٌبی آى ایي تتقبلی اهس کسدُ ثِ ثٌدگبى اعبؿ

 .ثلکِ خَدش ایي ضأًیت زا دازد کِ حکن ثکٌد ٍ اش احکبم خَدش اعبفت کٌید. ًیست کِ اٍاهس پیبهجس حکن الْی است

ًبؽس ثِ ایي ثَد کِ پیبهجس زا اعبفت کٌید چَى « اعیقَا السسَل»اگس دستَزات پیبهجس فقظ جٌجْی تجلیغ احکبم زا داضت ٍ اگس 

هي یقع اهلل ٍ زسَلِ فقد ضلّ »چسا ثگَید . پیبهجس هجلغ احکبم الْی است، ایي دیگس اعبفت ٍ فػیبى هستقل هقٌی ًداضت

فػیبى ًسجت ثِ پیبهجس چِ هقٌبیی دازد؟ اگس پیبهجس دازد حکن خدا زا ثیبى هیکٌد ٍ تجلیغ حکن خدا هیکٌد، یک « ضالالً هجیٌبً

ایٌکِ ایي زا دز فسؼ خدا هغسح هیکٌد هقلَم هیطَد کِ ایي خَدش دستَزات خبظ . اعبفت ٍ فػیبى ثیطتس هقٌی ًدازد

ایي ًکتِ هْوی است . ثبالخسُ خَد پیبهجس یک دستَزاتی دازًد کِ اعبفت ًکسدى آًْب فػیبى هحسَة هیطًَد. خَد زا دازد

کِ اعبفت ٍ فػیبى هستقل ثسای پیبهجس ثِ ضویوِ آى حقی کِ خداًٍد هتقبل دز هَزد پیبهجس قبئل ضدُ، هیتَاًین ثِ زاحتی 

 .استفبدُ کٌین کِ پیبهجس اکسم یک اٍاهس ٍ دستَزاتی خبظ خَد داضتِ، کِ ایي غیس اش حکن اٍلی ٍ ثبًَی الْی ثَدُ است

 : خالصه فرمایشات امام
 :دٍ هغلت زا کٌبز ّن قساز هیدّین

خداًٍد تجبزک ٍ تقبلی اذى دادُ ثسای قبًَى گرازی ٍ تطسیـ کِ اثجبت ضدُ است اش ادلِ خبظ خَدش هبًٌد  :مطلة اول

ٍ آیبتی اش ایي قجیل کِ ثبثت هیکٌد ایي اذى ٍ حق قبًَى « اًوب ٍلیکن اهلل ٍ زسَلِ»ٍ « الٌجی اٍلی ثبلوؤهٌیي هي اًفسْن»

 .گرازی ثِ پیبهجس دادُ ضدُ است

 . ثسای پیبهجس فػیبى ٍ اعبفت هستقل تقسیف ضدُ است:مطلة دوم

 ایٌْب ًطبى هیدّد کِ حکن سلغبًی ٍ حکَهتی پیبهجس غیس اش حکن الْی است ٍ غیس اش احکبهی است کِ ضبزؿ هستقالً :نتیجه

هَازدی کِ ثب لفؼ قضبء ٍ حَکَن ٍ أَهَس، یک فقلی ٍ فولی ثِ پیبهجس ًسجت دادُ ضدُ، ّوِ : هیفسهبید (زُ)اهبم. جقل کسدُ است

دز ّس جبیی کِ اش ایي الفبػ استفبدُ هیکٌد، ایٌجب . ایٌْب حکن هَلَی سلغبًی است کِ اش سَی پیبهجس تطسیـ ضدُ است

 .هَازدی است کِ اهس ٍ دستَز پیبهجس، اهس ٍ دستَز حکَهتی ٍ سلغبًی است
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هب اش ایي هغبلت هیتَاًین استفبدُ کٌین کِ پیبهجس یک حکوی داضتِ است غیس اش حکن الْی کِ اگس ایي ضأى زا ثسای فقیِ ّن 

اش . قبئلٌد ٍ ایي زا ثِ توبهِ دز حق فقیِ ثبثت هیداًد سٌخ ایي حکن هتفبٍت اش آى حکن هیطَد (زُ)قبئل ثَدین کِ اهبم

هجوَؿ فسهبیطبت اهبم هب ایي استفبدُ زا هیکٌین کِ ثِ ایي ًؾس توبیل دازًد کِ حکن حکَهتی غیس اش حکن اٍلی ٍ ثبًَی 

 .است

اغالً ایي دٍ هغلجی کِ اش قَل اهبم ضویوِ کسدین هیتَاى ثِ اهبم ًسجت داد؟ آیب ایي دٍ هقدهِ ٍ هجٌبی ایطبى غحیح  :سؤال

 است یب ًِ؟ 

آیب ایي هقدهِ کِ پیبهجس حق قبًَى . اٍل ایي زا دز هَزد پیبهجس ثبثت کٌین ٍ ثقد دز هَزد سسایت آى ثِ فقیِ ثحث کٌین :جواب

گرازی داضتِ ٍ خداًٍد ایي حق زا ثِ اٍ دادُ است قجَل دازید؟ ثقد اش قجَل ایي هقدهِ ٍازد هقدهِ دٍم ضَین کِ آیب ایي زا 

قجَل دازید کِ دز آیبت اعبفت ٍ فػیبى هستقلی ثسای پیبهجس ثسضوسدُ است ٍ دز فسؼ اعبفت ٍ فػیبى خداًٍد قساز 

گسفتِ است؟ لرا ایي هسئلِ اثجبت هیطَد ٍ ایي ثسداضت اش کالم ایطبى غحیح است کِ ایطبى حکن سلغبًی زا غیس اش حکن 

اگس ضوب فقظ ایي ضأى زا ثسای پیبهجس قبئل ثبضید کِ پیبهجس فقظ هجلغ است ٍ ضأى دیگسی . اٍلی ٍ ثبًَی ٍ حکن الْی هیداًد

ًدازد، ٍلی ایٌکِ هلتصم ضَید کِ ایي حق قبًَى گرازی دازد ٍ هـ ذلک ایي فیي تجلیغ است ثِ خبعس ضسایغی کِ دز پیبهجس 

 . ایي هجبحث ًیبشهٌد دقت ٍ ثسزسی دازد کِ اى ضبء اهلل هغسح خَاّین کسد. است، ایي حسف قبثل قجَل ًیست

 « ٍالحود هلل زة القبلویي»

 

 

 

 
 


