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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 نقدنه 

هِ ٍاجت است. ّش چٌذ ثِ ؼَس هفصل ٍ هجسَغ هؽشح ًوَدُ اًذ ثحث همذهحمك خشاسبًٖ دس وفبِٗ  اص جولِ هجبحث هْوٖ وِ

لت هَسد ثحث باهب ثِ ػلت دل٘ك ثَدى هؽ ،ارػبى ًوَدُ اًذ وِ وث٘شٕ اص اٗي همذهبت ثوشُ ػولِ٘ ًذاسًذ هحمك خشاسبًٖ ثِ اٗي ًىتِ

 ٍ ثشسسٖ لشاس گشفتِ است. 

گزاسٕ  همذهِ ٍاجت ًذاسد اهب ثِ ػلت تبث٘ش اٗي است وِ ثشخٖ اص اٗي هجبحث استجبؼٖ ثب شاس ثگ٘شدًىتِ إ وِ ثبٗذ هَسد تَجِ ل

لصذ داسٗن اصل ٍجَة همذهِ ٍ ّش آًچِ وِ دس همذهِ  د ثشسسٖ لشاس هٖ گ٘شد. ٗؼٌٖ تبسًٓهخصَصب دس فمِ هَس دس هَاسد دٗگش

ٍاجت اثش گزاس هٖ ثبشذ سا هَسد ًظش لشاس دّ٘ن وِ دس اٗي صَست ثؼعٖ اص همذهبت هؽشح شذُ تَسػ هحمك خشاسبًٖ استجبغ 

اسإ ثوشُ ػولٖ وِ دس ػلَم دٗگش هبًٌذ فمِ د هؽبلجٖ استاٗي همذهبت ثؼعب  وِ اص آًجبسٍشٌٖ ثب ثحث همذهِ ٍاجت ًذاسد؛ اهب 

هؽبلجٖ است وِ دس همذهبت اٗي ثحث ٗىٖ اص  . ثِ ؼَس هثبل ثحث اص اهىبى ششغ هتبخشهَسد ثشسسٖ لشاس هٖ گ٘شد هٖ ثبشذ

آٗب هؼمَل هٖ ثبشذ ٗب خ٘ش؟  اٗي ثحث ٗه ثحث هفصلٖ است وِ هوىي است استجبغ ٍ  وِ هؽشح شذُ تَسػ هحمك خشاسبًٖ

مذهِ ٍاجت ًجبشذ اهب ثِ جْت فَائذ ٍ آثبسٕ وِ اٗي ثحث دس هَاظغ دٗگش ٍ دس فمِ داسد ػاللِ خبصٖ ث٘ي اٗي ثحث ٍ هجحث ه

 هؽشح شذُ ٍ هب ً٘ض اًشبءاهلل اٗي ثحث سا دس حذٕ وِ الصم است دًجبل خَاّ٘ن وشد.

ٖ ّشچٌذ پس ًىتِ إ  وِ دس اٗي ثحث ثِ آى ثبٗذ تَجِ داشت ، اٗي است وِ ثشخٖ اص همذهبت هؽشح شذُ تَسػ هحمك خشاسبً

 خ٘لٖ ثِ هسئلِ همذهِ ٍاجت هشتجػ ً٘ست اهب داسإ فبئذُ ٍ ثوشُ ػولِ٘ دس ػلَم دٗگش هٖ ثبشذ. 

 یا خیر؟ علم اصول است از نسائل نقدنه واجب نقدنه اول

اصَل هحسَة  اٗي هَظَع سا هَسد ثشسسٖ لشاس هٖ دّ٘ن وِ آٗب هسئلِ هَسد ثحث جضء هسبئل ػلن ّش ثحث هؼوَال دس آغبص 

ي هسئلِ سا هؽشح ٍ هَسد ثشسسٖ ٘وّ ٗؼٌٖ ثحث اجضاء وِ سبل گزشتِ پبٗبى ٗبفت، لجلٖثحث دس  گشدد ٗب خ٘ش؟ ثِ ؼَس هثبل هٖ

 ،وِ آٗب ات٘بى ثِ هبهَس ثِ ثَد هسئلِ اجضاء ٗه هسئلِ اصَلٖ هٖ ثبشذ ٗب خ٘ش؟ دس ثحث اص اجضاء ثحث اٗي باسبسآٗب لشاس دادٗن وِ 

ٍ ّوبًؽَس وِ ث٘بى شذ هٌظَس اص اجضاء ّوبى هؼٌبٕ  ؟ثِ اهش ظبّشٕ هجضٕ اص ات٘بى ثِ هبهَس ثِ، ثِ اهش ٍالؼٖ هٖ ثبشذ ٗب خ٘ش

اگش شخصٖ ظبّشا هبهَس شذ ثِ ًوبص ثب ت٘ون آٗب ػول اٍ وفبٗت اص ات٘بى ثِ ًوبص ثب ٍظَ هٖ وٌذ ٗب ٗؼٌٖ لغَٕ آى ٗؼٌٖ وفبٗت است. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ي هسئلِ هؽشح شذ اصَلٖ ثَدى ٗب ًجَدى اٗ دس آى هسئلِ ا ثِ ؼَس هجسَغ ثحث وشدٗن. ٗىٖ اص  ثحثْبٖٗ وِخ٘ش؟ وِ اٗي هسئلِ س

  هسبئل ػلن اصَل ثبشذ. وِ اًسبى دسػلن اصَل ثشسسٖ هٖ وٌذ ثبٗذ اٗي ٍٗژگٖ سا داشتِ ثبشذ وِ اص إثَد؛ صٗشا ثبالخشُ هسئلِ

ثِ ؼَس ولٖ چْبس ًجَدى آى اختالف ًظش ٍجَد داسد.  بء دس اصَلٖ ثَدى ٗبهسئلِ همذهِ ٍاجت ّن اص هسبئلٖ است وِ ث٘ي ػلو

 ًظشِٗ دسثبسُ همذهِ ٍاجت هؽشح گشدٗذُ است. 

 ػذُ إ لبئل ثِ اصَلٖ ثَدى اٗي هسئلِ هٖ ثبشٌذ. : 1

 ػذُ إ لبئل ثِ اٗي هٖ ثبشٌذ وِ اٗي هسئلِ اص هجبدٕ ػلن اصَل هٖ ثبشذ. : 2

ثبشٌذ وِ اٗي هسئلِ اص هسبئل ػلن والم هٖ ثبشذ ٍ ثحث اص همذهِ ٍاجت سا ثِ ػٌَاى ٗه هسئلِ والهٖ  اٗي هٖػذُ إ لبئل ثِ : 3

 هؽشح وشدُ اًذ. 

 هٖ ثبشٌذ. ثِ فمْٖ ثَدى اٗي هسئلِ ػذُ إ لبئل: 4

 نظریه امکان فقهی بودن بحث مقدمه واجب.

اًست ّش چٌذ اٗشبى آى سا ٗه هسئلِ اصَلٖ ه٘ذاًذ. لزا هحمك خشاسبًٖ هؼتمذ است وِ هٖ تَاى اٗي ثحث سا ٗه هسئلِ فمْٖ د 

 اثتذا ثبٗذ اهىبى آى سا ثشسسٖ وشد.

 هالن هسئلِ فمْٖ چ٘ست؟ ظبثؽِ اٌٗىِ ٗه هسئلِ، هسئلِ فمْٖ ثبشذ چ٘ست؟

شوشدُ اگش هَظَع لعِ٘ إ ػجبست ثبشذ اص فؼل هىلف ٍ هحوَلش ً٘ض ٗىٖ اص احىبم تىل٘فٖ ٗب ٍظؼٖ ثبشذ ٗه هسئلِ فمْٖ 

ٗه هسئلِ فمْٖ است صٗشا ّوبًؽَس وِ ث٘بى شذ هَظَػش « الصَم ٍاجت» ٗه هسئلِ فمْٖ است.«الصلَٓ ٍاججٔ » هٖ شَد. هثال

اٗجبد وٌذ  ػ٘جٖ سا دس هبل دٗگشٕ اگش شخصٖ لعِ٘ ٗؼٌٖ ٍجَة است. ٗب فؼلٖ اص افؼبل هىلف ٍ هحوَلش ٗه حىن تىل٘فٖ

ثِ ًظش  هحوَلش ٗه حىن ٍظؼٖ است. لزا هَظَػش فؼلٖ اص افؼبل هىلف است ٍٗه هسئلِ فمْٖ است صٗشا  ً٘ضظبهي است 

َاى ٗه هسئلِ فمْٖ للوذاد هٖ ثِ ػٌ« ام ال؟ ٔهمذهٔ الَاجت ٍاجج» هب اٗي هسئلِ سا اٌٗگًَِ هؽشح وشدٗناگش  هحمك خشاسبًٖ

 شَد.

فمْٖ ثش اٗي هسئلِ هٌؽجك  هسئلِ هؼ٘بس ظبثؽِ ٍ«  ام ال َٔاجت، ٍاججالهمذهِ » ًحي فِ٘ ثحث ثِ اٗي شىل است وِت٘ن دس هباگش گف

هٖ شَد. صٗشا ّوبًؽَس وِ گفت٘ن ظبثؽِ ٗه هسئلِ فمْٖ اٗي است وِ هَظَػش فؼلٖ اص افؼبل هىلف ثبشذ ٍ هحوَلش ً٘ض ٗه 

ث٘بى وِ  . ثِ اٗيٗه حىن تىل٘فٖ است ّن هحوَل هَظَع آى فؼل هىلف ٍ حىن تىل٘فٖ ٗب ٍظؼٖ ثبشذ. دس لعِ٘ إ وِ ث٘بى شذ

ّوبًؽَس وِ خَد ٍاجت فؼلٖ اص افؼبل هىلف است همذهِ آى ً٘ض فؼلٖ اص افؼبل  اص افؼبل هىلف است چَى همذهِ الَاجت ػولٖ

همذهِ آى  هىلف هٖ ثبشذ، وِ فؼلٖ اص افؼبل«وَى ػلٖ السؽح  سفتي سٍٕ پشت ثبم » هىلف است. هثال اگش ٍاجت ػجبست ثبشذ اص

 ِ همذهِ ٍاجت است ٍ فؼلٖ اص افؼبل هىلف هٖ ثبشذ. ػجبست است اص ًصت ًشدثبى و

سا دس ششع ً٘ض شبسع اهش ثِ ًوبص هٖ وٌذ ٍ ًوبص ٍاجت هٖ گشدد. ّو٘ي شبسع ثشإ ًوبص ششؼٖ ثِ ًبم ٍظَ لشاس دادُ ٍ ٍظَ 

 . لشاس دادُ است همذهِ إ ثشإ ًوبص وِ فؼلٖ اص افؼبل هىلف است
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تَاى همذهِ إ سا فشض وشد وِ فؼلٖ اص افؼبل هىلف ًجبشذ. ؼبل هىلف است ٍ ًوٖفؼلٖ اص اف ،ٍاجت پس دس ّش صَست همذهِ

پس اگش  گفت٘ن وِ هَظَع  لعِ٘ فؼلٖ اص افؼبل هىلف است ٍ هحوَلش ً٘ض ٍاججٔ ثبشذ اٗي هسئلِ ٗه هسئلِ فمْٖ شوشدُ هٖ 

 شَد.

فشهبٌٗذ: اٗي هسئلِ لجَل داسًذ ٍ هٖ سئلِ فمْٖه هجت سا ثِ ػٌَاى ٗهىبى لشاس دادى ثحث همذهِ ٍاهشحَم هحمك خشاسبًٖ اپس 

 .ثب ث٘بى فَق ٗه هسئلِ فمْٖ داًستسا هٖ تَاى 

 بررسی نظریه امکان فقهی بودن  

 اشکال اول

ٗه هسئلِ تٌْب دس صَستٖ هٖ تَاًذ ٗه هسئلِ فمْٖ ثبشذ وِ گَٗذ: هحمك ًبٌٖٗ٘ ثِ اٗي ًظش هحمك خشاسبًٖ اشىبل وشدُ ٍهٖ

اهش ٍاحذ است ٗب  ٗه هسئلِ فمْٖ است صٗشا هَظَػشاٗي « الصلَٓ ٍاججٔ » هَظَػش ٍاحذ ثبلٌَع ثبشذ ٗؼٌٖ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن

حبل٘ىِ دس ثبلٌَع است. دس ٍاحذ  صٗشا هَظَػش ٗه اهش خبص .اٗي ٗه هسئلِ فمْٖ است«الصَم ٍاجت » ٍلتٖ هٖ گَٗن:

است وِ ٌٗؽجك ػلٖ ػٌبٍٗي هتؼذد. ٗؼٌٖ همذهِ الَاجت ٍاحذ ثبلٌَع ً٘ست ٍ هٌؽجك ثش ًوبص،  ػٌَاى ػبم هَظَع ٗهًحي فِ٘ هب

هثل همذهِ ػملٖ ٍ همذهِ ششػٖ ٍ همذهِ  بم هتؼذدٍٕاجت داسإ السهمذهِ  هٖ شَد. ّوچٌ٘يٍ ثمِ٘ تىبل٘ف ً٘ض صَم ٍ حج 

است وِ ٍاحذ ثبلٌَع ٍ اهش خبص ً٘ست ٍ ثش ػٌبٍٗي هتؼذد لبثل اًؽجبق  َاى ػبمٌَاى همذهِ ٗه ػٌوِ ػ . لزا اص آًجباست ػبدٕ

ام  ٔجهمذهٔ الَاجت ٍاج» ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ناست ًوٖ تَاًذ اص هسبئل فمْٖ ثبشذ، ّشچٌذ هحوَلش ٍجَة ٍ ػذم ٍجَة ثبشذ. صٗشا 

ػجبست است اص فؼل  آى اهب هَظَع ٍاجت است ٗب ًِ، آٗب ثحث هٖ وٌ٘ن وٍِ هحوَلش ٗه حىن تىل٘فٖ است ّش چٌذ « ال؟

 1ٍاحذ ٍ ٗه اهش ً٘ست ثلىِ ٗه ػٌَاى ػبم است وِ ثش ثس٘بسٕ اص اهَس لبثل اًؽجبق است. فهىلف اهب اٗي فؼل هىل

 بررسی اشکال اول

 .جَاة ًمعٖ ٍ ٗه جَاة حلٖ داسدٗه  اٗي اشىبل

 جَاة ًمعٖ

ثؼط اص هسبئل فمْٖ ٍجَد داسد هحمك ػشالٖ ٗه پبسخ ًمعٖ دادُ ٍ دٍ هَسد سا ثِ ػٌَاى ًمط ث٘ي وشدُ است. اٗشبى هٖ گَٗذ: 

وِ ٗه هسئلِ فمْٖ است. « الَفبء ثبلٌزس ٍاجت » ٍفبء ثِ ًزس  هثل ٍجَةً٘ست  احذٍ اسبسب ٗه اهش ٍ استوِ هَظَػش ػبم 

ٗب سٍصُ ٗب  ًذ ًوبصاست اهب هَظَػش ٗه ػٌَاى ػبم است ٗؼٌٖ هتؼلك ًزس هٖ تَا ّش چٌذ هحوَل اٗي لعِ٘ ٗه حىن تىل٘فٖ

ٗه هسئلِ فمْٖ است دس حبل٘ىِ هَظَػش ٗه «الَفبء ثبلٌزس ٍاجت » ثبشذ. پسّوِ اًَاع ػجبدات ٍ ّش فؼل ساجحٖ  ٗب حج

 .2اهش ػبم هٖ ثبشذ ٍ ٍاحذ ثبلٌَع ً٘ست

 حلٖ  جَاة 

سَال اٗي است وِ هذسن ٍ دل٘ل  ئلِ فمْٖ ثبٗذ ٍاحذ ثبلٌَع ثبشذ ٗه ادػبٕ ثذٍى دل٘ل است.اصل اٗي ادػب وِ هَظَع دس هس

ششػٖ داسد ٍ ًِ ظبثؽِ ػملٖ. ادػبٕ شوب هجٌٖ ثش اٌٗىِ هَظَع هسئلِ فمْٖ ثبٗذ ٗه اهش خبص ٍ ٍاحذ ثبلٌَع ثبشذ ًِ ظبثؽِ 
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حتٖ اگش ثبشذ اػن اص تىل٘فٖ ٗب ٍظؼٖ،  ىن ششػٖهحوَلش ٗه ح ثَدى ٗه هسئلِ ّو٘ي همذاس وبفٖ است وِ فمْٖ ثلىِ دس

 . ٍاحذ ثبشذ وبفٖ استاس وِ هحوَل ششػٖ هَظَع ٗه هَظَع ػبم ٗب ٗه اهشػبم ثبشذ. ّو٘ي همذ

 خالصه ةحث

ػٌَاى هسئلِ فمْٖ ثَد  دس صذد اسائِ تصَٗشٕ اص اهىبى لشاس دادى هسئلِ همذهِ ٍاجت ثِهحمك خشاسبًٖ  هؼلَم شذ پس تب وٌَى 

 اشهٌؽجك است صٗ فمْٖ ثش اٗي لعِ٘ ِلظبثؽِ هسئ«  ام ال ٔ، ٍاججالَاجت همذهٔ» اسائِ داد وِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن:تصَٗش سا  ٗيٍا

. هحمك ًبٌٖٗ٘ ٖ ٗب ٍظؼٖ ثبشذٗه حىن تىل٘ف ّن فؼلٖ اص افؼبل هىلف٘ي ٍ هحوَل ٖ اٗي است وِ هَظَع آىِْ فمظبثؽِ هسئل

. گفتبس اٗشبى ٗه هسئلِ ٍاحذ ً٘ستصٗشا ػٌَاى هسئلِ همذهِ ٍاجت شذ بٗه هسئلِ فمْٖ ثوِ اٗي هسئلِ ًو٘تَاًذ   اشىبل ًوَدًذ

ٍ  دسحبل٘ىِ هسئلِ فمْٖ ً٘ض شوشدُ هٖ شَد است وِ ٍاحذ ً٘ست ٖوِ اٗي ٗه ػٌَاً «الَفبء ثبلٌزس ٍاجت »ًمط شذ ثِ لعِ٘

اٗي ٗه ادػبٕ ثذٍى  هسئلِ فمْٖ ثبٗذ خبص ثبشذ ٍَع دس ًذاسٗن وِ هَظ وِ ثِ ؼَس ولٖ دل٘لٖ ثِ اٗشبى ّن اٗي ثَدپبسخ حلٖ 

 دل٘ل است.

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي»


