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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

     1389آثبى 18 :تبسیخ                                                 جاعل حكن شرعی: هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431ری الحجِ 2: هصبدف                                                    (ظ)پیبهجش اوشم -2: هوضوع جزئی

 29:جلسِ                                                         رضا سیدآبادی: تدوین

 «معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم هم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »
: خالصه مباحث قبلی

ى چَ ،استتجبسن ٍتؼبلی جبػل حىن ضشػی  لذس هتیمي اص ّوِ الَال ایي است وِ خذاًٍذ ًتیجِ هجبحث لجلی ایي ضذوِ 

تَاًذ دس ایي ػبلن تصشف وِ خذاًٍذ خبلك ٍ هبله ایي ػبلن است ّش ًحَ وِ ثخَاّذ هیوٌذ اص آى جبیی ػمل هب حىن هی

خَدش است ٍ اصل اٍلی ایي است وِ غیش اص  لهله ٍ مِدس ٍالغ تصشف دس مُ وشدى ٍ تىلیف وشدى ّنٍ حىن وٌذ 

. یت ًسجت ثِ دیگشاى ًذاسدستی ٍ ٍالسشپش ،گًَِ تصشفتؼبلی ّیچ وس حك ّیچ خذاًٍذ تجبسن ٍ 

( ص)پیاهبر اکرم -2

وِ آیب ایطبى جبػل حىن ضشػی ّستٌذ یب خیش؟  است (ظ)دس هَسد پیبهجش ثحث دیگشی وِ دس ایي لسوت هطشح استاهب 

یب تصشف یب حك جؼل حىن داضتِ ثبضذ ایي  غیش اص خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثخَاّذ یه ًحَُ ٍالیتوسی اگش ثبیذ ثگَیین 

 است خذاًٍذ اًحصبسا جبػل حىن ضشػیگفتین اصل اٍلی ایي است  ؛ثذٍى ارى اص ًبحیِ خذا ٍ جؼل ایي حك هؼٌب ًذاسد

ارى ٍ تفَیض خذاًٍذ تجبسن ٍ  یذ ثِّش وسی غیش اص خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثخَاّذ ایي وبس سا اًجبم دّذ ثب حبل اگش

. دثبش تؼبلی

تَاًین استفبدُ اص آیبت ٍ سٍایبت هییؼٌی دادُ  (ظضَد وِ خذاًٍذ ایي ارى سا ثِ پیبهجشاستفبدُ هی (آیبت ٍ سٍایبت)اص ادلِ 

غوجش ثِ ػٌَاى تَلی اهَس دیي ٍ ػجبد لبئل ضذُ وِ یثىٌین وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی فی الجولِ یه ضبًی ٍ همبهی ثشای ح

. ضَدثِ تفَیض تؼجیش هی ىوِ اص آ وٌذحىن تَاًذ هیف داسد ٍ دس آى هحذٍدُ پیغوجش حك تصش

 لضبٍت ٍ اص جولِ ،سیبست جبهؼِ اسالهی ،سیبست اهَس دیٌی است اص جولِضؼت هختلفی اهَس دیي ٍ ػجبد داسای تفَیض 

 .ٍدوِ حتی هوىي است ضبهل هٌصت لضبٍت ّن ثص ثبضذهی هشاد اص جؼل حىن ثِ هؼٌبی ػبهص ،است هسبلِ جؼل حىن

. استرٍى اص طشف خذا استفبدُ وٌین ٍ ثگَیین پیغوجش هأ جؼل حىن ساٍ ضبى همبم  اص ایي تفَیض تَاًینهب هیپس 

: ادله

ٍجَد داسد وِ ثِ پیبهجش ارى دس جؼل حىن دادُ ضذُ ؛ هب ثِ تؼذادی اص آًْب  1ای اص آیبت ٍ سٍایبتدس ایي ساثطِ هجوَػِ

. دّینلبم هَسد سسیذگی لشاس هیایي ثحث سا دس دٍ م. وٌیناضبسُ هی

                                                 
( ظ)تفَیض الیِالثبة ٍجَة طبػتِ ٍ حجِ ٍ  ، ثبة سیضدّن،1، ظ 17ثحبس االًَاس، ج : ن.س.  1

. فی اهش الذیي( ع)ٍ الی االئوِ( ظ)سسَل اهلل، وتبة الحجِ، ثبة التفَیض الی 1اصَل وبفی جیب 
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آیات : هقام اول

ایي  .ضَدهیصیبدی دس لشآى ٍجَد داسد وِ اص آًْب ارى الْی ٍ تفَیض اهَس دیٌی ٍ غیش دیٌی ثِ پیغوجش اوشم استفبدُ  آیبت

: هجوَػب ثِ چْبس دستِ تمسین وشدتَاى هیآیبت سا 

: دسته اول 

هضوَى آیبت  ثِ ایي وٌذ،هی اػت خذاًٍذاطبػت سسَل خذا دس وٌبس اط لضٍم آیبت هتؼذد ٍ وثیشی است وِ داللت ثش

ًَ  »: تىشاس ضذُ هثال «ٌعُا اىشسُها اهلل َ اطٌعُاط»: ثیطتش اص پبًضدُ ثبس ایي آیِ ضشیفِصیبدی دس لشآى ٍاسد ضذُ،  ُقْو َأِطٍُعُْا اىّي

ًَ اَل ٌُِحُة اْىَنا ُِْا َفِئَن اىّي ََُى ََاىَشُسَُه َىَعَيُنِم ُتِشَحُمَُن  »یب   «ِفِشٌَهََاىَشُسَُه فِئن َت  ًَ ًَ  »یب 2«َََأِطٍُعُْا اىّي َََمه ٌُِطِع اىّي  ًِ ِتْيَل ُحُذَُد اىّي

ُُِص اْىَعِظٍُم َََرِىَل اْىَف ٍَا  ٍَاُس َخاِىِذٌَه ِفٍ ٍَا اأَلْو ًُ َجَىاٍخ َتِجِشي ِمه َتِحِت ًُ ٌُِذِخْي ٌََََتَعَذ ُحُذََدُي َََمه ٌَِعِص ا »یب   «َََسُسَُى  ًُ َََسُسَُى  ًَ ىّي

ٍٍِْه  ًُ َعَزاْب ُم َََى ٍَا  ًُ َواّسا َخاِىّذا ِفٍ . 4«ٌُِذِخْي

آیبت طبئفِ اٍل  سثِ ّش حبل د .اضبسُ ضذُ استی اص ایي آیبت تمثِ لس ثحبس وِ دس 5.دس ایي ساثطِ ّست دیگشی ًیض آیبت

اػت اص سسَل خذا اص ثِ ػجبست دیگش ٍجَة اط.ٍ تؼبلی روش ضذُ تجبسن سوٌبس اطبػت خذاًٍذد سسَلتؼجیش ثِ اطبػت 

سسَل اهلل دس  سسَل ضذُ یؼٌی اطبػت ٍ هؼصیتالت ّن ًْی اص هؼصیت ادس ثؼضی اص آی ضَد ٍثسیبسی اص آیبت فْویذُ هی

ثش هستمل اص اهش پیغندّذ خَد ًطبى هی ایي آیبت هستمل روش ضذُ،ثِ ًحَ ٍ ًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی وٌبس اطبػت ٍ هؼصیت خذا

 ،اطبػت ٍ ػصیبى هستمل ًسجت ثِ اٍ هؼٌب ًذاضت اگش پیبهجش اهش ٍ ًْی هستمل ًذاضت ؛ٍ ًْی هستملی داسد سًٍْی خذا، ام

ٍ ایي اهش ثِ اطبػت ( ظ)دستَس دادُ ثِ اطبػت اص دستَسات پیبهجش یسُ وشدین خَد خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبللجال ثِ ایي اضب

ایي طَس  .است تجبسن ٍ تؼبلی غیش اص اٍاهش ٍ ًَاّی خذاًٍذ (ظ)وِ ایي اٍاهش ٍ ًَاّی پیبهجشپیغوجش حبوی اص آى است 

 خذاًٍذ؛ ثلىِ گفتِ پیغوجش یه دستَسی سا جؼل وشدُ ثبضذهطبثك ًیست وِ پیغوجش چیضی سا گفتِ ثبضذ ٍ خذاًٍذ 

ٍلی دستَس ٍ اهش ٍ ًْی  -الْی است ایي دستَس -دستَساتی دادُ وِ اص جولِ دستَسات خذاًٍذ اطبػت اص پیغوجش است

ثب الجتِ ًِ ایٌىِ دس تمبثل  ؛ضَددیگش اهش ٍ ًْی پیغوجش ثِ ػٌَاى اهش ٍ ًْی خذا هؼشفی ًوی ،پیغوجش دیگش اهش ٍ ًْی الْی ًیست

. ى حك سا داضتِ وِ اهش ٍ ًْی وٌذای تجبسن ٍتؼبلی اٍ ثبضذ ثلىِ ثِ اجبصُ خذاًٍذ تجبسن ٍتؼبلی ٍ ارى خذاًٍذ

هش ثِ اطبػت اص دستَس پذس هؼٌبیص ا ًذثَد فشهَدُ سا ًمل وشدین وِ( سُ)والهی اص اهبم، ضجیِ اهش ثِ اطبػت استهَسد یي ا

دستَس  لیٍیؼٌی اطبػت هستملی ًسجت ثِ دستَس پذس است  .دحك هخبلفت ًذاس فشصًذتَاًذ اهش وٌذ ٍ است وِ پذس هی ایي

ایٌجب ّن دستَس پیغوجش ػیي دستَس خذا،  پذس ثطَد ػیيدستَس  اهش ایي ت وِ ثبٍ ایي طَس ًیس پذس غیش اص دستَس خذا است

                                                 

   32آل ػوشاى، آیِ . 1

 132ى، آیِ آل ػوشا 2

 13سَسُ ًسبء، آیِ .  3

 14ّوبى، آیِ .  4

 سَسُ ًَس 54ٍ  52سَسُ تَثِ؛ آیِ  71سَسُ اًفبل؛ آیِ  20ٍ  1سَسُ هبئذُ؛ آیِ  92سَسُ ًسبء؛ آیِ  69ٍ 59آیِ  :ّوچٌیي.  5
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ستملی ٍ اطبػت ٍ ػصیبى موٌذ  ثب ارى ٍ تفَیض الْی ایي حك سا داسد وِ حىنالجتِ ضَد ٍ خَدش هستمال دستَس خذا ًوی

  .اص اطبػت ٍ ػصیبى خذا داسد

: دوم دسته

ٍِِم »:وٌذهٌیي هیؤس ًسجت ثِ میت پیبهتٍدٍم اص آیبت داللت ثش اٍل طبئفِ ََِىى ِتاْىُمِؤِمِىٍَه ِمِه َأوُفِس ًُ َأ ضَد ایٌىِ گفتِ هی 1«اىَىِث

اًسبى ًسجت ثِ خَدش  وِوِ اص آى جبیی ایي هؼٌب است  ثِ اص هَهٌیي ًسجت ثِ خَدضبى ثِ هَهٌیي اٍلی استًسجت پیبهجش 

تَاًذ دس ّوِ اهَس هشثَط ثِ خَدش اص اهَال گشفتِ اًسبى هی ،اًسبى ًسجت ثِ اػوبل خَدش آصاد ٍ هختبس است اختیبس داسد،

ٍلتی پیغوجش چٌیي ؛ اهَس پیغوجش اٍلی است اص خَد هَهٌیي وٌذ وِ دس آىق ایي آیِ التضب هیاطال ،اهَس دیگش تصشف وٌذ ات

، جَاص جؼل حىن است ایي ثِ هؼٌبی؛ هشدم اهش ٍ ًْی وٌذ ٍ دستَس دّذ تَاًذ ثشایاست وِ هی اٍلَیتی داسد هؼٌبیص ایي

. ثشای جؼل حىن استارى  ایي خَدش

: دسته سوم

ََاَىِزٌَه » هثالایي آیِ ضشیفِ. وٌذهی طبئفِ سَم ثجَت ٍالیت ثشای پیغوجش  ًُ َََسُسُُى  ًُ ٍُُنُم اىّي ََِى دس ایي آیِ ٍالیت  2«...ِإَوَما 

لشاس دادُ ضذُ یؼٌی  ایٌىِ اختیبس اًسبًْب ثِ  ًسجت ثِ هشدم ایٌىِ ٍالیت ثشای پیغوجش  ،لشاس گشفتِ یت خذاسسَل دس وٌبس ٍال

اضذ ثِ ارى تَاًذ ٍالیت تىَیٌی ةحبال ایي ٍالیت هی. ّوبًطَسی وِ اختیبس اًسبى ّب دست خذاًٍذ است ،دست پیغوجش است

 .تَاًذ ٍالیت تطشیؼی ّن ثبضذخذا ٍ هی

 التضبء ٍالیت ایي ،اهش ٍ ًْی وٌذثش هَلی ػلیِ ٍلی ٍ سشپشست ایي حك سا داسد وِ  ؛ُ ٍلتی ٍالیت ثبثت ضذثبالخش پس

. ضَدهؼشفی چِ دلیلی داضت سسَل هىشم اسالم ثِ ػٌَاى ٍلی هشدم اال است ٍ

. دستِ سَم ثِ ًَػی ثشگطتص ثِ دستِ دٍم است یؼٌی دٍ دستِ هستمل ًیستٌذ :سوال

 سشپشستی است اهب حذالل یىی داللتص هطبثمی است ٍ هتضوي اثجبت ٍالیت ٍ دستِ دٍم ّن وِ استدسست ثلِ؛  :استاد

ّش چٌذ ایي وٌذ اهب ایٌجب داللتص هطبثمی است، اٍلَیت ثِ داللت التضاهی ٍالیت سا ثشای پیغوجش ثبثت هی ،دیگشی التضاهی

ّش دٍ اثجبت ٍالیت ثشای  چَى سَم لشاس داد طبئفِی اص لبثلیت ّست وِ ایي دٍ دستِ سا یه دستِ وشد ٍ طبئفِ دٍم سا جضئ

. وٌذپیغوجش هی

: دسته چهارم

َََىا ُمِؤِمَىٍح » آیِ ضشیفِ ّی آهذُ هثالٍ ىَ مَنَحَ ،اتی است وِ دس آًْب تؼجیش ثِ لضیآی ،اص آیبتم اهب طبئفِ چْبس َََما َماَن ِىُمِؤِمٍه 

ًُ َأِمّشا َأن َََسُسُُى  ًُ ًُ َفَقِذ َضَو َضَياًىا ُمِثًٍىا ِإَرا َقَضى اىَي َََسُسَُى  ًَ َََمه ٌَِعِص اىَي ٌِِم  ٍََشُج ِمِه َأِمِش ٍُُم اْىِخ تِ ضذُ ارا ایٌجب گف  «ٌَُنَُن َى

َََسِتَل اَل ٌُِؤِمُىَُن َحَتَى  »، یب ّن ثِ خذا تجبسن ٍتؼبلی ًسجت دادُ ضذُ ٍ ّن ثِ پیغوجش سسَلِ یؼٌی لضی لضی اهلل ٍ َفاَل 

ٍُِم ُي ٍَِى ًُ  »، یبایٌجب ّن حىن ثِ پیغوجش ًسجت دادُ ضذُ است  «...َحِنُمَُك ِفٍَما َشَجَش َت ٍَاُمِم َعْى َََما َو َََما آَتاُمُم اىَشُسُُه َفُخُزَُي 

                                                 
 6سَسُ احضاة، آیِ  1

  55سَسُ هبئذُ، آیِ  . 2
 36سَسُ احضاة، آیِ .  3

 65سَسُ ًسبء، آیِ .  4
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ًَ َشِذٌُذ اْىِعَقاِب ًَ ِإَن اىَي ََاَتُقُا اىَي ٍُُا  د دلیل ثش ایي است وِ ایي اهَس اص ضَىایي الفبظ وِ ثِ پیبهجش ًسجت دادُ هی پس.  1«َفاوَت

ًْی وشدى ٍ حىن وشدى  ،ایي یؼٌی لضبٍتٍ ًْی الشسَل  حىن الشسَل ،گَیذ لضی الشسَلٍلتی هی ؛پیغوجش صبدس ضذُ

 دس ثؼضی اص ایي آیبتثش ایي ٍ ػالٍُ سٍد وِ ایي تؼجیشات ثِ وبس ًویاگش اص ًبحیِ سسَل ًجبضذ  .ّوِ اص پیغوجش صبدس ضذُ

خَاست هی ثیبى احىبماگش پیغوجش دس همبم  اهش ٍ ًْی خذاًٍذ روش ضذُ؛ سصَست هستمل ٍ دس وٌب ی پیبهجش ثِحىن ٍ ًِ

لَل هستمل اص ّن ثحث ٍ اختالف است وِ آیب ایي  «لبل »تؼجیشحتی دس هَسد   ،ضذًوی مَنٍَ حَ سخي ثگَیذ تؼجیش ثِ لضی

ظَْس سٍضٌی داسد وِ پیغوجش  ّیٍ ىَ مَنَحَ ی،ف ثبضذ اهب ایي لضاهب حذالل اگش دس هَسد لبل اختالًِ؟ خذا است یب  لَل

. یه دستَس هستملی داسد

: نتیجه

اسن آى  ،ّی یه همبم دیگشی داسدوشم ػالٍُ ثش همبم تجلیغ احىبم الوٌین وِ پیبهجش اٍع ایي آیبت استفبدُ هیلزا اص هجن 

ثِ یبد داضتِ ثبضیذ دس ثبة اگش  ؛دًیبی هشدم دیي ٍ است اهَس، سیخالفت الْی سیبست،: خَاّیذ ثگزاسیذهمبم سا ّش چِ هی

پیغوجش یه هٌصت ٍ همبهی داسد وِ پس  ، ت ضبى حىن ثشای پیغوجش ثحث وشدین ٍ ثِ ثؼضی اص آیبت ّن اضبسُ وشدیناثجب

ٍ ًٍْی پیبهجش ثَاة اهش  ٍ هخبلفت ًْی اٍ هَلَی است یؼٌی ثش هَافمت ٍ ًْی وٌذ ٍ اهش ٍ اهش تَاًذاص آى همبم ٍ هٌصت هی

د گَیضذُ اهب ٍلتی دس همبم تجلیغ سخٌی هیروش  هستمالپیغوجش ضبّذش ّن ایي است اطبػت ٍ ػصیبى  .ػمبة هتشتت است

ٍ ػمبثی هتشتت ًیست  هخبلفت ٍ هَافمت پیبهجش ّن ثَاة ثش ٍ اهش ًِ ًْی داسد ٍ ًِدیگش  وٌذٍلتی حىن الْی سا ثیبى هی

وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ ضَد یؼٌی اسضبد ثِ آًچِ هی اسضبد ل ثشحن یي همبم ّن اهشی داضتِ ثبضذاگش یه ٍلت پیبهجش دس ا

. تؼبلی گفتِ

داًین صذٍس حىن  هیٍ  ًٍذ ثشای تصشف، جؼل حىناص ًبحیِ خذا پیبهجش سا هأرٍىثِ استٌبد ایي چْبس دستِ اص آیبت هب پس 

. ّن ّویي تؼجیش ثِ وبس سفتِ است ییجَاهغ سٍاتفَیض است ٍدس  ثِ ًظشیِ هؼشٍفًظشیِ  ٍ ایي

وٌذ حىوی وِ صبدس هیثلىِ سا صبدس وشد اص جبًت خَدش است  وٌذ وِ اگش پیبهجش حىویایي آیبت اثجبت ًوی:سوال

  .استثب تَجِ ثِ ًفس االهش ٍ لَح هحفَظ 

اتصبل ثب  ٍ وٌذوِ پیذا هی یػِ ٍجَدگَیٌذ پیغوجش ثِ ٍاسطِ سّن هی ػشفب ؛ثلِ ،ی ثب ایي ًذاسداتّیچ هٌبف هسئلِ ایي :استاد

حبل اگش ثش اسبس اطالع اص آًْب  وٌذ؛جؼل حىن هیوٌذ ثِ هصبلح ٍ هفبسذ احبطِ پیذا هی ،وٌذحمیمت آى ػبلن پیذا هی

ثش است ٍلی پیغوجش ثش اسبس پس ایي جؼل هتؼلك ثِ پیغن. دّینایي جؼل سا ثِ پیغوجش ًسجت هی ثبص ّن وٌذ حىوی سا جؼل

. وٌذوِ اص هصبلح ٍ هفبسذ داسد ایي جؼل سا هی یاطالع
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