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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي    

    9319 دی 6: ریخات                                                                                    وضعموضوع کلی: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9434 صفر 91: با مصادف                (شبهه در مورد اعالم شخصیه)دوم قسم وقوع  - اقسام وضع :موضوع جزئی

  55 جلسه:                                                                                                 چهارم سال:

ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 گذشته:خالصه جلسه 
لِ خبظ ثِ اػالم ضخػیِ هثبل  ای ثَد وِ پیشاهَى اػالم ضخػیِ هغشح ضذُ، هطَْس ثشای ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ثحث دس ضجِْ

لِ خبظ  تَاًین اػالم ضخػیِ سا اص لجیل ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ای هغشح ضذ وِ هحػل آى ایي است وِ هب ًوی اًذ لىي ضجِْ صدُ

یه هؼٌی ٍ هفَْم خضئی است ٍ اص آًدب وِ خضئیت هسبٍق ثب ٍخَد است ٍ ٍخَد ّن یب لِ خبظ  ثذاًین چَى هٌظَس اص هَضَع

لِ یب ثبیذ یه هَخَد رٌّی ٍ هتػَس رٌّی ثبضذ یب یه هَخَد خبسخی دس حبلی  پس ایي هؼٌبی هَضَع ،یب خبسخی است رٌّی

صیذٌ »اش آى است وِ ًتَاى ادػب وشد  هِلِ هَخَد رٌّی ثبضذ الص چَى اگش ثخَاّذ هؼٌبی هَضَع ؛وِ ّیچ وذام اهىبى ًذاسد

تَاًذ دس خبسج ّن هَخَد ثبضذ چَى ٍخَد  ٍلتی هٌظَس اص هؼٌبی صیذ ٍخَد رٌّی آى ثبضذ ًویچَى  ؛«هَخَدٌ فی الخبسج

ن ی تحمك پیذا وٌذ ٍ ادػبی هدبص ّتَاًذ دس ػبلن دیگش رٌّی ٍ ٍخَد خبسخی ثب ّن تغبیش داسًذ ٍ هجبیي ّستٌذ ٍ ّیچ وذام ًوی

وِ خْت آى اهىبى است هجذل ثِ  «صیذٌ هَخَدٌ»لبثل لجَل ًیست. اگش هشاد ٍخَد خبسخی ثبضذ دٍ اضىبل داسد؛ یىی ایٌىِ لضیِ 

تفبٍت ثبضذ دس حبلی وِ لغؼبً ایي چٌیي ًیست، « االًسبى هَخَدٌ ثبالهىبى»ضشٍسیِ ضَد ٍ ثیي ایي لضیِ ٍ لضیِ  یه لضیِ

داًٌذ ٍ ّوبى  غحیح ًجبضذ دس حبلی وِ ػمالء ایي لضیِ سا غحیح هی« هؼذٍهبً فػبس هَخَداً وبى صیذٌ»اضىبل دیگش ایٌىِ لضیِ 

 ثبضذ. غحیح است ایي لضیِ ّن غحیح هی« االًسبى وبى هؼذٍهبً فػبس هَخَداً»گًَِ وِ 

 :شبهه بزرسی

فشهبیٌذ: ساُ حل ایي است وِ هب ثگَیین دس اػالم ضخػیِ ٍاضغ لفظ صیذ سا ثشای یه هبّیت  هی دس پبسخ اص ایي ضجِْاهبم )سُ( 

وِ داسای افشاد ٍ هػبدیك  است ای لِ ًِ یه هبّیت ولیِ فشهبیذ: هَضَع ولیِ ٍضغ وشدُ وِ فمظ یه هػذاق داسد، ایطبى هی

است ثلىِ هبّیتی است وِ ال تٌغجك إال ػلی فشدٍ  هتؼذد است ٍ ًِ ضخع خبظ هَخَد دس خبسج ثوب َّ هَخَدٌ فی الخبسج

 1ٍاحذ.

وٌٌذ؛ ثِ ػجبست دیگش آیب  سؤال ایي است وِ والم اهبم )سُ( دال ثش پزیشش اضىبل است یب ایطبى اضىبل ٍ ضجِْ سا سد هیحبل 

خَاّذ  اهبم )سُ( هی لِ ػبم؟ آیب ثبضٌذ یب اص لجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَع لِ خبظ هی اص لجیل ٍضغ خبظ ٍ هَضَع اػالم ضخػیِ
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خَاّذ  لِ خبظ ثِ اػالم ضخػیِ دسست است ٍلی هب ثبیذ یه تَخیْی ثىٌین یب ایطبى هی ثفشهبیذ توثیل ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

 ؟ لِ ػبم است ٍ اػالم ضخػیِ هثبل ثشای ٍضغ ػبم ٍ هَضَع ثگَیذ اضىبل ٍاسد است

 دو احتوال در کالم اهام )ره(:
 احتوبل ٍخَد داسد:دس والم اهبم )سُ( دٍ 

تَاًذ هثبل  خَاّذ اضىبل سا ثپزیشد ٍ لجَل وٌذ وِ اػالم ضخػیِ ًوی ایٌىِ اهبم )سُ( ثب ثیبى ایي هغلت دس ٍالغ هی :احتوال اول

وِ فشؼ وٌیذ پذسی لجل اص  ثیبى لِ ػبم است ثِ ایي ثلىِ اص لجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَع لِ خبظ ثبضذ ثشای ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

وٌذ، اآلى دس حبلی وِ ٌَّص فشصًذ اٍ هتَلذ ًطذُ ٍ چِ ثسب لجل اص تَلذ اص ثیي ثشٍد یب  ذش ثشای اٍ ًبهی اًتخبة هیٍالدت فشصً

گزاسم وِ ایٌدب دس ٍالغ آًچِ ایي پذس تػَس وشدُ هفَْم ٍ  گَیذ هي ًبم فشصًذم سا فالى اسن هی اصدٍاج ًىشدُ ٍلی هیحتی ٌَّص 

سا فالى اسن  هتَلذ ضَد ام ٍ صٍخِ فشصًذی وِ اص هيهي ًبم گَیذ  َم ولی است ٍ هیهفْهبّیت آى فشصًذ است ٍ ایي یه 

، ایي هفَْم یه هبّیت ولی گزاسم، هفَْهی وِ اٍ تػَس وشدُ یه هفَْم ولی است یؼٌی الیوتٌغ فشؼ غذلِ ػلی وثیشیي هی

، هػذاق دیگشی ًذاسد اهب فشؼ غذق آى ثش است اهب التٌغجك إال ػلی فشدٍ ٍاحذ یؼٌی ایي هبّیت دس ػبلن غیش اص ایي هػذاق

یب هفَْم ضشیه افشاد هتؼذد هطىلی ًذاسد هثل هفَْم ٍاخت الَخَد وِ هفَْهی ولی است اهب خبسخبً یه هػذاق ثیطتش ًذاسد 

لفظ صیذ الجبسی ولی است اهب یه هػذاق ّن ًذاسد، پس ولیت لضٍهبً ثِ داضتي افشاد هتؼذد دس خبسج ثستگی ًذاسد. دس ایٌدب ّن 

ای ٍضغ ضذُ وِ فمظ یه هػذاق داسد لزا اص آًدب وِ ٍاضغ دس همبم ٍضغ هبّیت ولیِ سا تػَس وشدُ  تَسظ پذس ثشای هبّیت ولیِ

لِ ػبم است. عجك ایي احتوبل دس ٍالغ ضجِْ اص عشف اهبم  لزا ٍضغ ػبم ٍ هَضَع ٍ لفظ سا ثشای ّوبى هبّیت ولیِ ٍضغ وشدُ

 .)سُ( پزیشفتِ ضذُ است

خَاٌّذ تأویذ وٌٌذ اػالم ضخػیِ ووبوبى اص  یؼٌی ایطبى هی ،ایٌىِ ثگَیین والم اهبم )سُ( دس ٍالغ سد اضىبل است :توال دوماح

اًذ یؼٌی هفَْم خضئی ٍ  ثبضذ لىي گَیب ثِ ًَػی دس هؼٌی ٍ هفَْم خبظ تَسؼِ دادُ لِ خبظ هی هػبدیك ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

گَیین خضئیت هسبٍق ثب  ٌحػش دس هَخَد رٌّی یب هَخَد خبسخی ًیست چَى هب هیضَد ه خبظ وِ لفظ ثِ اصاء آى ٍضغ هی

ثبضذ ٍ اگش دس خبسج هَخَد ضذ هَخَد خضئی  هَخَد خضئی رٌّی هیٍخَد است، حبل اگش ایي خضئی دس رّي هَخَد ضذ 

فمظ داسای یه هػذاق  وِّن ثبضذ اهب خضئیت هٌحػش دس هَخَد رٌّی ٍ خبسخی ًیست ثلىِ هبّیت ٍ هفَْم ولی  خبسخی هی

هبّیت »یب  «َاحذالفشد الثخػَغیبتٍ التی ال تٌغجك إال ػلی  ةػالوبّیة الوتطخّ»است، خبظ است. تؼجیش اهبم )سُ( ایي است: 

، ثش ایي اسبس ٍاضغ ایي هبّیت داسای فشد ٍاحذ سا تػَس وشدُ ٍ لفظ سا وِ ایي هبّیت ّن خبظ است «ّزا الوَخَد الخبسخی

ثبضذ؛ چَى  لِ ّن خبظ هی ال تٌغجك اال ػلی الفشد الَاحذ، ٍضغ وشدُ لزا ٍضغ خبظ ٍ هَضَعثشای ّویي هبّیت هتطخػِ وِ 

ؼتبً والم اهبم )سُ( یت عجوشدین هبّیت هَخَد خبسخی ّن خبظ است ٍ دس هؼٌبی خبظ تَسؼِ دادُ ضذ وِ دس ایي غَسفشؼ 

 . ثبضذ لِ خبظ هی دس سد اضىبل ٍ تأویذ ثش ایي است وِ اػالم ضخػیِ اص هَاسد ٍضغ خبظ ٍ هَضَع
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هدبصی است یؼٌی اگش هب  فشهبیٌذ: ایي ساُ ثْتش اص ایي است وِ هب لبئل ضَین ثِ ایٌىِ ایي ًحَُ استؼوبالت اهبم )سُ( دس اداهِ هی

 ضَد، هدبص ثبضٌذ. ذ توبم هَاسدی وِ دس آى، لفظی ثشای اػالم ضخػیِ ٍ هَاسد خضئیِ لشاس دادُ هیایي ساُ سا ًپزیشین ثبی

احتوبل دٍم الشة اص احتوبل اٍل ثبضذ یؼٌی اهبم )سُ( دس ٍالغ دس همبم پبسخ اص ضجِْ سسذ دس ثیي ایي دٍ احتوبل،  ثِ ًظش هی

تَسؼِ دادُ ثبضذ لىي دس هؼٌبی خبظ  لِ خبظ هی بظ ٍ هَضَعخَاٌّذ ثگَیٌذ اػالم ضخػیِ اص هَاسد ٍضغ خ ّستٌذ ٍ هی

ضبهل  ثبضذ ای سا ّن وِ فمظ داسای یه هػذاق هیِ ضَد ٍ هٌحػش دس ٍخَد رٌّی ٍ خبسخی ًیست ثلىِ هبّیبت ولی هی

 .مسن الثبًیالّزا توبم الىالم فی ٍلَع  ضَد. هی

 :له خاص( )وضع عام و هوضوع وقوع قسن سوم
. ثحث ٍالغ ضذُ وِ ٍضغ حشٍف اص وذام لسن اص السبم اًذ ثِ ٍضغ حشٍف، اسوبء اضبسُ ٍ ضوبئش هثبل صدُ ثشای ایي لسن هطَْس

دس ایٌدب  ثبضذ؟ لِ خبظ هی لِ ػبم است یب اص لجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَع چْبسگبًِ ٍضغ است؟ آیب اص لجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

بئش ّن ثحث اص . دس هَسد اسوبء اضبسُ ٍ ضوداًٌذ ثشخی دیگش اص لجیل لسن سَم هی اختالف ضذُ؛ ثؼضی آى سا اص لجیل لسن دٍم ٍ

ّویي لشاس است. اص آًدب وِ ثحث اص ٍضغ حشٍف ٍ اسوبء اضبسُ ٍ ضوبئش هتَلف ثش فْن هؼٌبی آًْبست لزا اثتذائبً ثحث اص هؼٌبی 

ی است ٍ دس خَد هؼٌبی حشفی ّن اختالفبت ّبی هطىل ػلن اغَل، ثحث اص هؼٌبی حشف ، یىی اص ثحثحشفی ثِ هیبى آهذُ

ٍ ثِ تجغ ایي اختالف دس هؼٌبی حشفی دس ٍضغ حشٍف ّن اختالف پیذا ضذُ وِ ٍضغ حشٍف اص وذام یه اص  صیبدی ٍخَد داسد

 .داًٌذ لِ خبظ هی ادیجبى ٍضغ حشٍف سا اص لجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَعالسبم چْبسگبًِ ٍضغ است؟ هطَْس 

 حزفی:اهویت بحث اس هعنای 
وٌین. ایي ثحث  ای ثِ اّویت ثحث اص ٍضغ حشٍف ٍ هؼٌبی حشفی هی لجل اص ایٌىِ ٍاسد ثحث اص هؼٌبی حشفی ضَین اضبسُ

تأثیشاتی ّن دس ػلن فمِ ٍ اغَل داسد ٍ ایي گًَِ ًیست وِ فمظ یه فبئذُ ػلوی داضتِ ثبضذ ثلىِ ثوشُ ػولی ّن داسد اص خولِ 

وٌذ یب ثِ هبدُ؟  ین، دس ٍاخت هطشٍط ثحث دس ایي است وِ آیب ضشط ثِ ّیأت سخَع هیدس ثحث اص ٍاخت هطشٍط ٍ ثحث هفبّ

إى خبئه »وٌذ؛ هثالً دس  ثِ هبدُ سخَع هیوٌذ اهب ضیخ اًػبسی هؼتمذ است وِ ضشط  هطَْس هؼتمذًذ ضشط ثِ ّیأت سخَع هی

گشدد  ضشط هدیء ثِ ّیأت أوشم ثشهی د وِضَ ایٌدب هغشح هی ایي ثحثٍخَة اوشام هطشٍط ضذُ ثِ هدیء صیذ، « صیذٌ فأوشهِ

اهب عجك ًظش ضیخ وِ  ثبضذ  ضَد وِ ٍخَة اوشام همیذ ثِ هدیء صیذ هی ووب رّت إلیِ الوطَْس وِ دس ایي غَست هؼٌبیص ایي هی

هبدُ؟  وٌذ وِ ضشط ثِ ّیأت ثشگشدد یب ثِ ، حبل چِ فشق هیضَد ًِ ٍخَة گشدد خَد اوشام همیذ ثِ هدیء هی ضشط ثِ هبدُ ثشهی

اگش ضشط ثِ هبدُ ثشگشدد وِ اوشام ثبضذ، اوشام یه هؼٌبی اسوی است وِ اعالق داسد ٍ لبثل تمییذ است اهب اگش ضشط ثِ ّیأت 

هتؼلك ضَد، ٍخَة یه هؼٌبی حشفی است ٍ ّیئبت هؼٌبی حشفی داسًذ دس ایي غَست اگش وسی ثگَیذ هؼٌبی یؼٌی ٍخَة 

ت اهب اگش وسی هؼٌبی حشفی سا خضئی ٍ خبظ داًست لبثل تمییذ ًیست. پس ثوشُ حشفی یه هؼٌبی ػبم است لبثل تمییذ اس

دس ٍاخت هطشٍط ثِ ایي ًحَ است وِ اگش وسی هؼٌبی حشفی سا ػبم داًست اهىبى تمییذ هؼٌبی حشفی  ثحث اص ٍضغ حشٍف

ئی داًست اهىبى تمییذ هؼٌبی گشدد ٍلی اگش وسی هؼٌبی حشفی سا خبظ ٍ خض تَاًذ ثگَیذ ضشط ثِ ّیأت ثشهی ٍخَد داسد ٍ هی
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ای است وِ روش ضذُ ٍ هب فؼالً وبس ًذاسین وِ ایي ثوشُ غحیح است یب  ایي ثوشُ حشفی ٍخَد ًذاسد چَى خضئی لبثل تمییذ ًیست.

 خیش ٍ ثبیذ دس خبی خَدش هَسد ثحث لشاس گیشد.

ادات ضشط هثل سبیش  ضشط اعالق داسًذ یب ًِ؟ یب هثالً دس ثحث هفبّین، دس هسئلِ هفَْم ضشط ایي ثحث هغشح است وِ آیب ادات

آیذ وِ اگش حشٍف هؼٌبی ػبم داضتِ ثبضٌذ، اعالق دس آًْب لبثل تػَس است  حشٍف هؼٌبی حشفی داسًذ، حبل ایي ثحث پیص هی

چٌذ اص اهب اگش هؼٌبی خضئی داضتِ ثبضٌذ اعالق دس هَسد آًْب هتػَس ًیست پس ثحث اص ٍضغ حشٍف ٍ ضوبئش ٍ اسوبء اضبسُ 

هسبئل فمْی ٍ اغَلی  ًفسِ ثحث هطىلی است ٍ فبیذُ ػلوی داسد، ثبًیبً دس ثؼضی اص ؛ اٍالً ایي ثحث فیثحث هْوی استخْت 

 .پشداصین . حبل ثؼذ اص اّویت ثحث اص ٍضغ حشٍف ثِ اغل ثحث هیهثل ٍاخت هطشٍط ٍ هفبّین ٍ اهثبل آى ّن ثوشُ داسد

 صدق تذکز اخالقی:
؛ ایوبى ایي است وِ غذق سا 1«أَىْ تُؤْثِزَ الصِّدِقَ حَيِثُ يَضُزُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيِثُ يٌَْفَعُكَ ىلْإِيوَاأ»فشهبیذ:  هی اهیشالوؤهٌیي ػلی )ع(

ٍ آى سا ثش دسٍؽ ٍ وزة گَیی گبم ثشداسی  ٍلَ ثِ ضشس تَست ثش وزة ٍلَ ثِ ًفغ تَست همذم ثذاسی یؼٌی دس ساُ غذق ٍ ساست

وٌین تب ثِ ثَاعي ٍ ػوك اػوبل، دس تؼلیوبت  . هب ثِ ظَاّش ٍ سغَح ػول ثیطتش تَخِ هیثشسبًذّشچٌذ ثِ تَ ضشس تشخیح دّی 

ضَد اهب ّوِ تالش آًْب  احىبم ٍ سػبیت ٍاخجبت ٍ تشن هحشهبت سَق دادُ هیاّل ثیت )ع( ػالٍُ ثش ایٌىِ ثِ سَی ػول ثِ 

فشهبیذ: حمیمت ایوبى  ػلی )ع( دس ایي سٍایت هی .هب داضتِ ثبضذ تَخِ وٌین ایي است وِ هب ثِ ػوك اػوبل ٍ آثبسی وِ ثبیذ دس

لَا تَغْتَزٍُّا بِصَلَاتِهِنِ ٍَ لَا بِصِيَاهِهِنِ »گَیی است ٍلَ ایٌىِ ثِ ضشس اًسبى ثبضذ. دس سٍایتی اص اهبم غبدق )ع( آهذُ:  غذق ٍ ساست

؛ حضشت 2«صََِّمِ حَتَّى لََِ تَزَكَهُ اسِتََِحَشَ ٍَ لَكِيِ اخْتَبِزٍُهُنِ عٌِْدَ صِدِقِ الْحَدِيثِ ٍَ أَدَاءِ الْأَهَاًَةِفَإِىَّ الزَّجُلَ رُبَّوَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ ٍَ ال

ای وِ اگش آى سا تشن وٌذ  چِ ثسب اًسبى فشیفتِ ًوبص ٍ سٍصُ ضَد ثِ گًَِ چَى فشهبیٌذ: ثِ ًوبص ٍ سٍصُ هشدم فشیت ًخَسیذ، هی

اًسبًی وِ هسلوبى ثبضذ چِ ثسب ثِ ًوبص ٍ سٍصُ ػبدت  ًسبى سا ثِ غذق دس گفتبس ٍ اداء اهبًت اهتحبى وٌیذ.لىي اوٌذ ٍحطت هی

وٌذ ٍلی هؼلَم ًیست وِ ًوبص ٍ سٍصُ اٍ حمیمی ثبضذ چَى اگش ًوبص ٍ سٍصُ  وشدُ ثبضذ ثِ حذی وِ اگش آى سا تشن وٌذ ٍحطت هی

دسٍؽ ثگَیذ ٍ دس اهبًت خیبًت وٌذ، ایٌىِ اًسبى ًوبص ثخَاًذ ٍ سٍصُ ثگیشد ٍلی دسٍؽ ثگَیذ ٍ دس اٍ حمیمی ثبضذ هحبل است وِ 

اهبًت خیبًت وٌذ خَد ٍ دیگشاى سا فشیت دادُ است چَى دسٍؽ ثب ًوبص ٍ سٍصُ حمیمی لبثل خوغ ًیست، ثؼضی اص گٌبّبى سا 

اػالم  ثبهثالً دس هَسد سثب سٍایت داسین وِ س گٌبّبى ّستٌذ،خذاًٍذ ثِ ػٌَاى دضوي خَدش هؼشفی وشدُ وِ سثب ٍ دسٍؽ اص آى 

. هسلویي ثبیذ ًسجت ثِ وسی وِ دسٍؽ ثگَیذ دضوي خذاست هحبسثِ ثب خذاًٍذ است ٍ دس هَسد دسٍؽ ّن سٍایت است وِ:

داسی  اهبًت پس غذالت ٍ گَ ثبضین ّش چٌذ ثِ ضشس هب ثبضذ. یىذیگش غبدق ثبضٌذ لزا ثبیذ سؼی وٌین ّویطِ غبدق ٍ ساست

    ا ػٌبیت وٌذ.هؼیبس ٍ هالن سٌدص ایوبى حمیمی است. اًطبء اهلل خذاًٍذ هتؼبل ثِ ّوِ هب تَفیك غذق الحذیث ٍ اداء االهبًة س

 «ٍالحود هلل رب العالويي»
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