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 «معن ج اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

ایي دلیل اص  .هشحَم غبحت فػَل دلیلی البهِ وشدًذ هجٌی ثش ایٌىِ هشُ ٍ تىشاس ًوی تَاًذ ثِ هؼٌبی فشد یب افشاد ثبضذثیبى ضذ وِ 

اضىبل ایطابى   وشدین وِسا هَسد ثشسسی لشاس دادین ٍ ثیبى اضىبل هحمك خشاسبًی . اضىبل لشاس گشفت سَی هحمك خشاسبًی هَسد

های ضاَد   ایٌىِ گفتاِ  هٌظَس اص لجَل داسین  هبیص هحمك خشاسبًی غحیح است ٍّش چٌذ اغل فش ؛ثِ غبحت فػَل ٍاسد ًیست

ی اٍاهش ثِ افشاد هتؼلاك ها   :وِ هی گَیٌذ ثلىِ همػَد ٍرَد عجیؼت است ٍ وسبًیًیست  اٍاهش ثِ عجبیغ هتؼلك است، ًفس الوبّیة

ایي ثَد وِ  ایي ػَاسؼ وِ هَرت تطخع  ثحج دس . ٍلیثِ ضویوِ ػَاسؼ هطخػِ فشدیِ است الغجیؼة ٍرَدى ضَد همػَدضب

 ّستٌذ یب ًیستٌذ.  ٍ فشدیت هی ثبضٌذ ٍ هالصم ثب ٍرَد هبّیت آیب ایي ّب ّن داخل دس دایشُ هغلَثیت

 تنبیه: منشأ داللت امر بر وجود الطبیعه

ٍ عجیؼت سا ثِ هؼٌبی ٍرَد الغجیؼة هیذاًین ایي ثحج هغشح هی ضَد واِ   ك است یب فشد یب اهش ثِ عجیؼت هتؼلٍلتی گفتِ هی ضَد آ

  است. لبثل استفبدُ است یب ثِ عشیك دیگشآیب داخل دس دایشُ هَضَع لِ  الغجیؼةٍرَد 

اص  ًیست. اهاب ایاي  هی ضَد تشدیذی  ؼج ٍ تحشیه اػتجبسی، ثِ ٍرَدالوبّیة هتؼلكیب اهش ثِ هؼٌبی ث ،ایٌىِ اهش ثِ هؼٌبی علتدس 

َد عجیؼات یاب   یؼٌی هخال ٍاضغ ّیئت اهش سا ٍضغ وشدُ ثشای علت ٍرا  اص ٍضغ ٍاضغ استفبدُ هی ضَد؛آیب  وزب فْویذُ هی ضَد؟

ِ ٍضؼت ّیئت االهش للجؼج فتغلت یب گلگفتِ ٍضؼت ّیئت االهش ل ُدٍ ٍاضغ ٍلتی ّیئت اهش سا ٍضغ وش ٍاضغ ًذاسدسثغی ثِ ٍضغ 

یب گفتِ  الغجیؼة ٍرَداالهش لغلت  حمیمت ٍاضغ گفتِ ٍضؼت ّیئت سیؼٌی د هَضَع لِ داخل وشدُس ٍرَد سا د وِیب آى ػتجبسی اال

اسبسب ٍرَد سا داخل دس هَضَع لاِ   دس هَلغ ٍضغ تَرِ داضتِ ثِ هسئلِ ٍرَد ٍیؼٌی  الی ٍرَد الطی االهش للجؼج ٍضؼت ّیئة

 هش اخز وشدُ است؟ّیئت ا

 وضع :قول اول

هی گیاشد ایاي رضیای اص     غَست آى آى هتؼلك هی ضَد یب ثؼج ثِ سَیوِ علت ثِ  الغجیؼةغبحت فػَل هؼتمذ است ایي ٍرَد 

ایاي   هؼٌبی غلعجك ًظش غبحت  ،لزا ٍلتی هَال هیگَیذ غل .ٍاضغ ایي سا دس هؼٌبی ّیئت لشاس دادُ است هَضَع لِ است یؼٌی

ایي اسات  غل هؼٌبیص  . ثِ ػجبست دیگشاستٍاضغ ًبضی اص ٍضغ  هؼٌی ًیضي ٍ ایوِ هَال علت وشدُ ٍرَد عجیؼت ًوبص سا است 

 است. ًوبص تؼلك گشفتِ دعلت هَلی ثِ ٍرَوشدُ ٍ  ٍرَد ًوبص وِ هَلی اص هىلف علت

 

 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي                           

 1334/بهمن/14تاریخ:                                                 اوامر -مقصد اول  موضوع کلی:

 1437 الثانیربیع 23 مصادف با:                       تنبیه: منشاء داللت امر بر وجود الطبیعه-تکرارمره و  جزئی: موضوع

   22 جلسه:         سال هفتم                                                                  



222 

 

 قول دوم: عقل 

اهاش   ،ٍاضغ دس همبم ٍضغ ّیئت اغال ثِ ٍاضغ هشثَط ًیست.ٍ ایي هسئلِ ّیچ سثغی ثِ ٍضغ ًذاسد  :هی فشهبیذ (سُ)دس همبثل اهبم 

ٍلی ػمل هب ایي سا دسن هی وٌذ وِ ثبیذ آى چِ سا وِ هَلی خَاستِ لجبس ٍرَد ثپَضذ شیه اػتجبسی ٍضغ وشدُ سا ثشای ثؼج ٍ تح

 تَضیح هغلت ایٌىِ: سثغی ثِ ٍضغ ٍاضغ ًذاسد ایيٍ 

  ثبػاج  . ثؼج ٍ تحشیه تىَیٌی یؼٌای فبلی هی افتذچِ ات لی ثؼج ٍ تحشیه اگش ثِ ًحَ تىَیٌی ثبضذ وبهال سٍضي استثِ عَس و 

اٍ سا اص د ٍ سا ثگیاش  خَدش دسات ػجاذ   هَال هخل ایٌىِ لیِ ّذایت وٌذسا ثگیشد ٍ اٍ سا ثِ سوت هجؼَث ا دست هجؼَث خبسد دس

د ثاِ اٍ های   جاش جذ سا ثگیشد ٍ اص اتبق ثیشٍى ثخَدش دست ػهَال اهب دس ثؼج ٍ تحشیه اػتجبسی ثِ ربی ایٌىِ اتبق ثیشٍى ثجشد. 

 دستص سا پطت ػجاذ های  هَال ّل دادى تىَیٌی است ٍ  ،اهش تىَیٌی دس ل هی دّذ،اٍ سا اػتجبسا ّ ؛ ثشٍ ثیشٍى یؼٌیاخشد :گَیذ

  ثِ ثیشٍى ّل هی دّذ.اٍ سا  ،ج اػتجبسی ثب گفتياهب دس ثؼ دگزاسد ٍ اص اتبق ثیشٍى هی اًذاص

یؼٌای اٍ   «ثؼج صیذ ػوشا الی خبسد الغشفِ»ٍلتی گفتِ هی ضَد: .رذا ًیستاص آى اغال چیضی رض ٍرَد ًیست ٍ دس ثؼج تىَیٌی 

واِ ایاي اتفابق افتابدُ ٍ عجیؼات       دس ربیی اص روالت ًیبهذُ ٍلی ضًٌَذُ هی فْوذولوِ ٍرَد هخبل  اص اتبق خبسد وشد دس ایيسا 

آیب ایي  ؟هب ضًٌَذُ ایي هغلت سا اص وزبهی فْوذاخشٍد ػوش اص غشفِ ثب ایي ثؼج تىَیٌی هحمك ضذُ است ٍ لجبس ٍرَد پیذا وشدُ 

ًبضی  یب ایي؟ آولوِ ٍرَد آهذُایي رولِ  یوزبدس  «ثؼج صیذ ػوشا الی خبسد الغشفِ» ؟بًذُ ضذُاست وِ دس ایي الفبػ گٌز چیضی

ٍلتای   ووه ػمل است. فْویذُ هی ضَد ثِ آًچِ وِ دس هب ًحي فیِخیش، ؟وٌذهی داللت الفبػ ثَدُ ٍ لفظی ثش ایي هسئلِ داللت  اص

ثؼاج   لازا ٍ ایي ثؼج تىَیٌی هحماك ضاذُ اسات ٍ    ٍرَد پیذا وشدُ آى هبّیبت دس ٍالغ آى روالت سا هی ثیٌذ هی فْوذ وِ ػمل 

  .لبثل تػَس ًیستاغال ثذٍى هسئلِ ٍرَد  حمیمی

اخشد هي ّازا  :»هی گَیذػوش سد. دس ثؼج ٍ تحشیه اػتجبسی ٍلتی سئلِ دس ثؼج ٍ تحشیه اػتجبسی رشیبى دادلیمب ًظیش ّویي ه

های فْواذ واِ    ًیست ٍلی ػمل  ّیچ سخٌی اص ٍرَد «اخشد هي ّزا الوىبى»رولِسخ دادُ است. دس ثؼج اػتجبسی  یه« الوىبى

. یؼٌی هخبعت سا تحشیه هی وٌذ ثِ سوت ٍرَد خشٍد ٍ تحمك خشٍد. ایي سخي دس غذد ثؼج الی ٍرَد الخشٍد است ُگَیٌذ

دس  گَیٌاذُ هی فْواذ واِ   ػمل ًیض  ایٌزب ؟دَضهی اص الفبػ فْویذُ  سا ضًٌَذُ اص وزب هی فْوذ، آیبتحمك خشٍد دس خبسد ایي  اهب

ضاخع   ٍ خَاّاذ  های  اص ضاًٌَذُ  یؼٌی ٍرَد هجؼاَث الیاِ سا   است ثِ سَی تحمك هجؼَث الیِ هخبعت ٍ تحشیه ضًٌَذُ غذد

  .سثغی ثِ ٍضغ ًذاسدایي جؼَث الیِ ٍ وٌذ هجؼَث سا ثِ سَی ٍرَد ه تحشیه هیاست وِ  «ثبػج»

هي ایي سا ٍضغ واشدم   :هی گَیذخَاّذ هَضَع لِ آى سا تؼییي وٌذ  هی ٍ ّیئت اهش سا ٍضغ هی وٌذٍاضغ ٍلتی ثِ ػجبست دیگش: 

 «جؼج االػتجبسی ًِ ایٌىِ ثگَیذ للجؼج االػتجبسی  الای الَراَد  للٍضؼت ّزا »یب هی گَیذ  «ذاللة ػلی الغلت ًِ علت الَرَدلل»

هوىي است ثگاَیین ػاشآ آى سا دسن های     ایي چیضی است وِ ػمل آى سا دسن هیىٌذ یب حتیٍ دایشُ ٍضغ خبسد است ایٌْب اص 

 .ٌذو

 .1رولِ سا هی ضٌَد دس ٍالغ هی فْوذ آى چِ وِ هَلی خَاستِ ػجبست است اص ٍرَد هجؼَث الیِ یب ٍرَد آى یيا ٍلتی ػشآ یؼٌی

 :دس هزوَع دٍ ساُ هغشح است :خالغِ ثحج
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َة ٍ ٍراَد  ِ ٍراَد هغلا  لىث ت هغلَة یب عجیؼت هجؼَث الیِ تؼلك ًوی گیشدثِ عجیؼ وِهش ثش علت یب ثؼج ا داللت ّیئت یىی

 .دایشُ هَضَع لِ گٌزبًذُ ضذُ است سهسئلِ ٍرَد د هجؼَث الیِ هغشح است ٍ

وِ ثؼج ثِ سوت ٍرَد هجؼاَث   ػمل هی فْوذ ست ثلىِضَع لِ ًیَساُ اهبم است وِ اسبسب هسئلِ ٍرَد داخل دس دایشُ ه یدیگش

 الیِ است ٍ علت ثِ سوت ٍرَد هغلَة است.

 نشانه وای اول ریا

 حضشت ػلی ػلیِ السالم هی فشهبیٌذ: 

 1أُهَُسُِِلِلْوُشَائِی یٌَْطَظُ إِرَا سَأَى الٌَّبسَ ٍَ یَىْسَلُ إِرَا وَبىَ ٍَحِذَُُ ٍَ یُحِتُّ أَىْ یُحِوَذَ فِی رَوِیغِ   ػَلَبهَبتٍ  حَلَبثُ

دٍم: ٍلتی تٌْب هی ضَد وسل است ٍلتی هشدم سا هی ثیٌذ ثب ًطبط است  : اٍل:سِ ًطبًِ ٍ ػالهت ثشای ضخع سیب وبس ٍرَد داسد

  .ّوِ وبسّبیص ستبیص ضَد دٍست داسد دسسَم: 

  .است اًسبىسیب دس ًفس ثْتشیي هیضاى ثشای سٌزص ثیبى داضتٌذ  شای ضخع سیب وبسثحضشت ػلی)ع( ًطبًِ ّبیی وِ  

همابم تجیایي هفْاَهی     سد است ایاي  است اهب ثبعٌص ثشای خَد ًوبییتؼشیف هی  وٌٌذ ثِ ایٌىِ ظبّش ػول ثشای خذ هؼوَال سیب سا

 ی ایٌىِ یه اسصیبثی ثاشای شاث ثشای هب هطخع وشدًذهیضاًی  ٌیي )ع(هوَ. اهیشالل استی است اهب دس همبم تغجیك هطىخَث تؼشیف

هوىي است واِ  الجتِ . دیگشاى ایایي ػول سا ثشای خذا اًزبم هی دّین یب ثشوِ ثسٌزین سا اػوبلوبى  تب ثبضینخَدهبى داضتِ سیب دس 

خلَظ ٍ ّویٌغَس ثسیبسی  صیشا سیب ٍ .وٌذ ِ سیب اضبسُییِ خلَظ ثبضذ ٍ اص ایي عشآ ثِ هشاتت خفًبظش ثِ هشاتت ػبلایي سٍایت 

ّش حابل   ایي دسربت هختلف خػلت ّبی اخاللی ثِ .هشتجِ هتَسظ ٍ هشتجِ ضؼیف هشتجِ ػبلی ٍ .ذًاص هفبّین اخاللی هشاتت داس

دسراِ خلَغاص   واِ  ثب وسی  ضخػیت ٍ ػیبسش . وسی وِ دسرِ خلَغص ثبالتش ثبضذاست سبهبى دٌّذُ ػیبس ضخػیت اًسبى

ش هحساَس واِ وٌتاشل ٍ    خَاّین خَدهبى سا ثسٌزین حذالل ثجیٌین اص ایي ٍیژگای ّابی غیا    اگش هی فشق هی وٌذ. پبییي تش است

   ؟اسصیبثی اش هطىل است ثشخَسداسین یب ًِ

الجتِ ًطابط ثاب هاشدم ٍ     .ٍلتی ثب هشدم است ثب ًطبط استاست یؼٌی یٌَْطَظُ إِرَا سَأَى الٌَّبسَ  ی وِ حضشت هی فشهبیٌذ:اٍلیي ػالهت

ٍ اص  وٌذم ٍ ثشاداساى هسلوبى گفتگَ ثب هشد ثخبعش ایٌىِثب هشدم  . اگش وسیّوشاّی ثب هشدم اضىبلی ًذاسد ٍ خیلی ّن خَة است

فبلاذ   ٍ وسابلت داسد  ٍلتی وِ تٌْب است یه  حبلت سخَت ٍ اهب اگش هطىالت آًْب هغلغ ضَد ٍ ثِ آًْب ووه وٌذ هغلَة است.

  .هی لٌگذ شبی وبسًطبط است ایي یه ر

هؼلَم های ضاَد اص    . چَىتی تٌْب هی ضَد ًبساحت هی ضَدٍلیؼٌی یَىْسَلُ إِرَا وَبىَ ٍَحِذَُُ دٍهیي ػالهتی وِ حضشت هی فشهبیٌذ: 

 ٍَ یُحِتُّ أَىْ یُحِوَذَ فِی رَوِیغِ أُهَُسُِِاهبم هی فشهبیذ: است  یل وٌٌذُ دٍ ًطبًِ دیگشِ تىولزا دس ًطبًِ سَم و زت هی ثشد.دیذُ ضذى ل

ذاسد ٍ وسی وِ دٍست داسد صیبد ستبیص ضَد سیب وبس تحول ػذم ستبیص سا ً . اًسبىدس ّوِ وبسّب ستبیص ضَد دٍست داسدیؼٌی 

ٍ ثیٌاذ واِ اػوابلص سا دٍسات داسًاذ       ٍلی ٍلتی هی وٌن ا وبس هی. ّش چٌذ پیص خَد ثگَیذ ثشای خذهؼلَم است سیب وبس است

ٌْب وِ هی ت دیذى هشدم ًطبط پیذا وٌذ ٍ وسی وِ ثب لْشاً سیب دس اٍ است ٍ اٍ سیب وبس است.وٌٌذ هؼلَم هی ضَد ًطبًِ هی ستبیطص 

  . توزیذ وٌٌذ هؼلَم است وِ دٍست داسد ثمیِ اص اٍ تؼشیف ٍ ضَد وسل هی ضَد،
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ثاب  وِ هی تَاى  ًسبىی است ثشای سٌزص سٍحیِ ػوَهی ٍ اسصیبثی ولی اص اثِ هشاتت خفی سیب است ٍ یه هیضاً ایي سٍایت ًبظش

 .لشاس داسیندس وذام  اسدٍگبُ  وِ ثشسسی ایي سِ ًطبًِ هتَرِ ضذ

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»

 


