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 «معن ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ایٌکِ هقذهِ ٍاجت هسئلِ اصَلی است یب فقْی یب کالهی ٍ یب ایٌکِ اص هجبدی هحسَة هی ضَد؛ چْبس دس ّوبًغَس کِ ثیبى ضذ، 

 قَل ٍجَد داسد.

ٍ ثیبى ضذ کِ دس ایي قَل دس جلسِ قجل هَسد ثشسسی قشاس گشفت . هقذهِ ٍاجت یک هسئلِ  فقْی استًظشیِ اٍل ایي ثَد کِ 

فقْی ثَدى هسئلِ هقذهِ ٍاجت قبثل تصَس است ٍ ثِ اضکبالتی کِ دس ایي ساثغِ ٍاسد ضذُ ثَد پبسخ دادین، لکي ػلی دسجِ اٍل، 

ت. لزا ّوبًغَس کِ ثیبى ضذ، سغن پزیشش اهکبى فقْی ثَدى ایي هسئلِ؛ گفتین هب ًحي فیِ یک ثحث فقْی ٍ یک هسئلِ فقْی ًیس

کِ  هقذهِ ٍاجت سا یک هسئلِ هقذهِ دس اصَل هبًغ اص ایي است  ٍجَة ری الوقذهِ ٍٍجَة صَست هالصهِ ثیي  ثِ عشح هسئلِ

  فقْی ثذاًین.

ُ ٍ آى سا سی قشاس دادایي قَل سا ًیض دس جلسِ گزضتِ هَسد ًقذ ٍ ثشس. هِ ٍاجت یک هسئلِ کالهی استذهقًظشیِ دٍم ایي ثَد کِ 

 کشدین. ثبعل

 نظریه سوم: مقدمه واجب از متادی محسوب می شود 

شیت کِ هقذهِ ٍاجت جضء هجبدی هی ثبضذ تق هجبدی هی ثبضذ، لکي دس ایي تَضیح رلک: ػذُ ای اص ػلوبء هؼتقذًذ هقذهِ ٍاجت اص

 اسائِ ضذُ.ٍ تقشیشّبی هختلفی 

ذ هبًٌذ هشحَم ثشٍجشدی دس کتبة ًْبیة االصَل، خالفب لوب رّت الیِ فی تؼلیقتِ اًبهیِ داًستِهقذهِ ٍاجت سا اص هجبدی احک ایػذُ

 ثحث هقذهِ ٍاجت یک هسئلِ اصَلی است. کفبیِ ایطبى هلتضم ضذُ اًذ کِ ػلی الکفبیِ صیشا دس تؼلیقِ ثش 

استذالل ایطبى سا دس جلسِ  ذ.اص هجبدی ػلن اصَل داًستِ اً هقذهِ ٍاجت سا 1ػذُ ای اص ػلوبء هبًٌذ صبحت کتبة هٌتقی االصَل

تبثیشش ثلکِ ایطبى ثِ ػلت ایٌکِ ثوشُ ػولیِ ثحث هقذهِ ٍاجت هستقیوب دس فقِ تبثیش ًذاسد  اجوبال هَسد اضبسُ قشاس دادین. گزضتِ

 اص هجبدی ػلن اصَل هی ثبضذ.  هی کٌذ، هؼتقذ است کِ ثِ ایي ًحَ است کِ صغشی ثشای دٍ هسئلِ اصَلی تضاحن ٍ تؼبسض دسست
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یؼٌی اگش قبئل ضذین هقذهِ ٍاجت، ٍاجت است صغشی ثشای ثحث تؼبسض دسست هی ضَد ٍ اگش قبئل ضذین هقذهِ ٍاجت، ٍاجت 

 ًیست صغشی ثشای ثحث تضاحن دسست هی ضَد. 

 ةررسی نظریه سوم

 ایي قَل ًیض هشدٍد است، صیشا ثِ عَس کلی هجبدی؛ یب تصَسیِ ّستٌذ یب تصذیقیِ.  

رات هحوَل ٍ آى چیضی کِ ثِ ایي دٍ ثش هی گشدد یؼٌی راتیبت هَضَع ٍ راتیبت  هٌظَس اص هجبدی تصَسیِ لحبػ رات هَضَع ٍ

صذٍس الفؼل ػي الفبػل فی صهبى  لیالفؼل هب یخجشػي ٍقَع الطی فی صهبى خبظ یب هب یذل ػ» قضیِ حوَل هی ثبضذ. هثاله

یؼٌی فؼل ػجبست است اص چیضی کِ داللت هی کٌذ ثش صذٍس یک ػول اص فبػل؛ جضء هسبئل ػلن ًحَ ًیست ثلکِ جضء «خبظ 

هی ثبضذ. صیشا قصذ تطشیح  خَد فؼل ٍ رات آى سا داسد. اهب اگش ایي فؼل سا ثِ ػٌَاى یک هَضَع دس ًحَ هجبدی تصَسیِ ػلن 

هی تَاى آى قضیِ سا جضء هسبئل ػلن ًحَ «الفؼل هجٌی » قشاس دادین ٍ یک اثشی سا دسػلن ًحَ ثش آى هتشتت کشدین هثلػلن ًحَ 

  .داًست

قیبس هتَقف ثش آى است، دسّشػلوی قضبیبیی کِ دس قیبس اص آًْب استفبدُ  ِ ػجبستٌذ اص قضبیبیی کِ تطکیلاهب هجبدی تصذیقی

 )ّن هجبدی تصَسیِ ٍ ّن تصذیقیِ ثِ عَس کلی جضء هسبئل ٍ قضبیبی یک ػلن ًیستٌذ.(  ضًَذ، هجبدی تصذیقیِ ًبم داسًذ.

 هیگَیین: هقذهِ ٍاجت قغؼب ًِ اص هجبدی تصَسیِ ػلن فقِ است ٍ ًِ اص هجبدی تصَسیِ ػلن اصَل.  ثب تَجِ ثِ ایي هغلت

ًِ اص هجبدی پس اص هجبدی تصَسیِ ضوشدُ ضَد  ٍ راتیبتص سا لحبػ ًوی کٌین تب ثخَاّذدس هب ًحي فیِ خَد هقذهِ ٍاجت صیشا 

 تصَسیِ ػلن اصَل است ٍ ًِ اص هجبدی تصَسیِ ػلن فقِ.

 ذیقیِ ثبضذ یب خیش؟ یک احتوبل ایي است کِ اص هجبدی تصذیقیِ ػلن فقِ ثبضذهی تَاًذ اص هجبدی تصب هقذهِ ٍاجت حبل ثجیٌین آی 

 .ّش دٍ ثبعل است کِ الجتِ ػلن اصَل ثذاًینت کِ آى سا اص هجبدی تصذیقیِ اسٍ احتوبل دٍم ایي 

صیشا هجبدی تصذیقیِ ػجبستٌذ اص قضبیبیی کِ تطکیل قیبس استٌجبط  .هقذهِ ٍاجت اص هجبدی تصذیقیِ ػلن فقِ ًیست : احتمبل اول

هب اص آًْب احکبم ی قیبس استٌجبط قشاس هی گیشًذ ٍ ای ّستٌذ کِ ثِ ػٌَاى کجشیهتَقف  ثش آى است. هجبدی تصذیقِ ػلن فقِ قضبیب

سا استٌتبج هی کٌین هثال هی گَیین االهش ظبّش فی الَجَة ٍ الظبّش حجة پس هؼلَم هی ضَد ایي اهش ثشای هب حجت است. 

قشاس ایي احتوبل ثبعل است چَى اگش  کجشی قشاس هی گیشد. الجتِحجیت ظَْس یک هسئلِ ای است کِ دس قیبس استٌجبط ثِ ػٌَاى 

ص هجبدی تصذیقیِ ػلن فقِ هقذهِ ٍاجت سا اص هجبدی تصذیقیِ ػلن فقِ قشاس دّین ثبیذ ّوِ هسبئل ػلن اصَل سا ًیض اثبضذ هب ثحث 

  .ی استٌجبط ٍاقغ هی ضًَذ ٍهب احکبم سا اص آًْب استفبدُ هی کٌیناکجش ،صیشا ّوِ آًْب دس قیبسثذاًین. 

ن اصَل است .ایي احتوبل ًیض هشدٍد است صیشا دس صَستی هی ایٌکِ هسئلِ هقذهِ ٍاجت اص هجبدی تصذیقیِ ػل :احتمبل دوم

 تَاًین هسئلِ هقذهِ ٍاجت سا اص هجبدی تصذیقی ػلن اصَل ثذاًین کِ ایي قضیِ ثب ٍاسغِ، هٌجش ثِ استٌجبط ضَد. تَضیح رلک: 

اهب ًتیجِ  آى دس  هی کٌٌذؼبسض هسبٍی ثَدًذ تسبقظ اگش دٍ خجش هت ئل ػلن اصَل هی ثبضذ هثال هی گَیینهسئلِ تؼبسض اص هسب

ذ ٍ گَیین اگش دٍ خجش هتؼبسض ثبضٌهی ن فشػی فقْی سا کطف هی کٌین. یؼٌیقیبس استٌجبط ثِ کوک هب هی آیذ ٍ ثب آى یک حک

قشاس ّویي  ی کٌذ. دس تضاحن ّن  قضیِ اص، ّشدٍ سبقظ هی ضًَذ ٍ هکلف سجَع ثِ اصل ػولی هّش دٍ اص ّش لحبػ هسبٍی ثبضٌذ

ِ دس ثبة تضاحن هغشح هی ضًَذ ّوِ دس قیبس استٌجبط ثِ کبس هی آیذ ٍ ثب کوک ایي قضبیب احکبم ضشػی سا است. قضبیبیی ک
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الظبّش حجة،االهش ظبّش فی الَجَة، »کبسایی سا داسد. یؼٌی اص قضبیبیی هثل: کِ دسػلن اصَل ایيکطف هی کٌین. ّش قضیِ ای 

یذ کِ ثب آًْب احکبم ضشػی قبثل کطف است. ثِ ایي صَست کِ یک قیبس ِ ثِ دست هی آیًْبیتب چٌذ قض« الٌْی ظبّش فی الحشهة

ٍ ًتیجِ آى ذ کجشای آى قیبس قشاس هی گیشًذ ثِ ًبم قیبس استٌجبط دسست هی کٌین ٍ قضبیبیی کِ دسػلن اصَل هغشح هی ضًَ

یبس استٌجبط ٍاقغ ًوی ثؼضی هؼتقذًذ چَى هسئلِ هقذهِ ٍاجت خَدش دس قّوبًغَس کِ گفتِ ضذ قیبس کطف حکن ضشػی است. 

ذ ٍ ثَاسغِ آى هستقیوب هی ضی قیبس استٌجبط ٍاقغ ادس کجش َد هسئلِ اصَلی ثِ حسبة ًوی آیذ ثلکِ اص هجبدی است چَى اگشض

یک حکن ضشػی سا کطف هی کشدین  هی تَاًستین ثگَیین ثحث هقذهِ ٍاجت یک ثحث اصَلی است دس حبلیکِ هسئلِ هقذهِ 

تؼبسض دسست هی کٌذ یب صغشی ثشای ثحث تضاحن کِ ًتیجِ آى تؼبسض یب تضاحن دس قیبس استٌجبط ٍاجت یب صغشی ثشای ثحث 

هسئلِ لکي هغلت ایٌچٌیي ًیست ثلکِ قشاس هی گیشد پس ثحث هقذهِ ٍاجت اص هسبئل ػلن اصَل ًیست ثلکِ اص هجبدی است. 

گیشد ثِ ّویي اضتِ ثبضذ دس عشیق استٌجبط قشاس هیهقذهِ ٍاجت اص هسبئلی است کِ خَدش هستقین ثذٍى ایٌکِ ًیبص ثِ ٍاسغِ د

دلیل است کِ هی گَیین هسئلِ هقذهِ ٍاجت اص هجبدی ًیست. الجتِ تَضیح ثیطتش ایي هسئلِ دس ثیبى قَل چْبسم ٍ ایٌکِ چشا هسئلِ 

 هقذهِ ٍاجت سا یک هسئلِ اصَلی هی داًین خَاّذ آهذ. 

اص هجبدی تصَسیِ ػلن فقِ است ًِ اص هجبدی تصَسیِ ػلن اصَل ًِ اص هجبدی فتحصل هي رلک کلِ  کِ هسئلِ هقذهِ ٍاجت ًِ 

یچ یک چشا اص هجبدی تصَسیِ ّثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى ضذُ ٍاضح است  تصذیقیِ ػلن فقِ است ًِ اص هجبدی تصذیقیِ ػلن اصَل.

اهب  هشثَط ثِ رات هَضَع یب هحوَل ًیست.صیشا اصال ثحثی کِ اص هقذهِ ٍاجت ثِ هیبى هی آیذ ثِ ّیچ ػٌَاى  اص دٍ ػلن ًیست.

فقِ ثبضذ الصهِ اش ایي است کِ هب ّوِ  هقذهِ ٍاجت ثخَاّذ اص هجبدی تصذیقیِاگش کِ فقِ ًیست  ثِ ایي دلیل اص هجبدی تصذیقیِ

ٌجبط ثِ ػٌَاى هسبئل ػلن اصَل سا ثِ ػٌَاى هجبدی تصذیقیِ ػلن فقِ قشاسدّین، صیشا ّوِ هسبئل ػلن اصَل ثِ ًَػی دس قیبس است

کجشی قشاس هی گیشًذ ٍ یک حکن ضشػی اص آًْب کطف هی ضَد. ّوچٌیي اص هجبدی تصذیقیِ ػلن اصَل ًیض ًوی ثبضذ، صیشا ایي 

هسئلِ هستقیوب ثذٍى ایٌکِ ًیبص ثِ ٍسبعت یک هسئلِ اصَلی دیگشی هثل تؼبسض یب تضاحن داضتِ ثبضذ دس عشیق استٌجبط هَسد 

 گیشد.استفبدُ قشاس هی

 نظریه چهارم: مقدمه واجب از مسائل اصولی اسث
اگش هی خَاّین ثذاًین هقذهِ  .لی ثَدى یک هسئلِ ثحث کشدیناصَل ثِ عَس کلی دس هَسد ضبثغِ ٍ هؼیبس اصَدس اٍائل ثحث 

هسئلِ ضبثغِ هسئلِ اصَلی چیست ٍ ثِ چِ  ٍاجت یک هسئلِ اصَلی هی ثبضذ یب خیش؟ دسجِ اٍل ثبیذ هسئلِ اصَلی سا ثطٌبسین.

حق دس ایي است کِ آى قضیِ ثِ ػٌَاى کجشی دس قیبس استٌجبط هَسد استفبدُ قشاس ثگیشد ٍ ًتیجِ آى  ئلِ اصَلی هیگَیٌذ؟ ای، هس

قیبس یک حکن فشػی کلی ثبضذ. ثِ ثیبى دیگش ضبثغِ اصَلی ثَدى هسئلِ ایي است کِ ّش قضیِ ای کِ دسػلن اصَل ثبثت ضذ ٍ 

ٍ ایي هؼیبس دس هب صَلی هی ًبهٌذ. ّیذ ٍ ثضویوِ صغشی یک حکن فشػی کطف کٌیذ آى سا یک هسئلِ اتَاًستیذ آى سا کجشی قشاسد

هالصهِ ثیي ٍجَة ری الوقذهِ ٍ ٍجَة هقذهِ ًِ ایٌکِ ثحث کٌین اص ًحي فیِ ٍجَد داسد صیشا دس ثحث هقذهِ ٍاجت ثحث هی

ایي ًحَ ثحث کٌین ثحث فقْی هی ضَد ٍلی هسئلِ ایي است  ّش چٌذ اگش ثِ) هقذهِ ٍاجت، ٍاجت است یب ًیست. ایي کِ کٌین اص

  (کِ چٌیي ثحثی دس هبًحي فیِ هغشح ًطذُ است.

اگش گفتین ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ هالصهِ است ًتیجِ اش ٍجَة هقذهِ هی ضَد ٍ اگشگفتین هالصهِ ای ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ 

اصَل دس هقذهِ ٍاجت ثحث اص هالصهِ ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ داسین.  ًیست ًتیجِ اش ػذم ٍجَة هقذهِ هی ضَد. پس دس ػلن
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» کِ ُی قیبس استٌجبط قشاس دّین. هثال اگش گفتین دسػلن اصَل ثبثت ضذااگش ایي هالصهِ ثبثت ضذ هی تَاًین آى سا ثِ ػٌَاى کجش

ی قشاس گشفت ًتیجِ اش هی اثِ ػٌَاى کجش ٍ هالصهِ سا ثبثت کشدین، اگش دس قیبس استٌجبط«ٍجَة کل ضی یستلضم ٍجَة هقذهبتِ 

یک حکن فشػی کلی هی ثبضذ. پس ثحث هالصهِ ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ ٍ خَد هسئلِ هقذهِ کِ  ضَد ٍجَة ضشػی هقذهِ

هسئلِ ای  ک حکن فشػی اص آى کطف ضَد، پسی قیبس استٌجبط هی تَاًذ هَسد استفبدُ قشاس ثگیشد تب یاٍاجت ثِ ػٌَاى کجش

ی قیبس استٌجبط هَسد استفبدُ قشاس ثگیشد ایي ضبثغِ دس اصَلی هحسَة هی ضَد کِ دس عشیق استٌجبط ثِ ػٌَاى کجشهسئلِ ا

 اصَلی ثِ ضوبس هی سٍد.  ٍجَد داسد لزا هقذهِ ٍاجت یک هسئلِ هبًحي فیِ

ػَاسض الحجة فی  هب یجحث فیْب ػي» ػجبست است اص اصَلی کِ ضبثغِ هسئلِ ذاهب ثشخی هثل هشحَم ثشٍجشدی ثش ایي اػتقبدً

الحجة » یؼٌی هسئلِ اصَلی آى است کِ دس آى اص ػَاسض حجت دس فقِ ثحث هی ضَد؛ صیشا اسبسب هَضَع ػلن اصَل سا«الفقِ 

هیذاًذ یؼٌی دس ػلن اصَل ساجغ ثِ حجت دس فقِ ثحث هی ضَد ٍ ّش چیضی کِ دس فقِ حجت ثبضذ هی تَاى ثِ آى تکیِ «فی الفقِ 

داًستین ٍ گفتین ضبثغِ هسئلِ اصَلی ایي است کِ ّش چیضی کِ دس آى اص «الحجة فی الفقِ » صَل ساکشد. اگش هَضَع ػلن ا

ػَاسض حجت دس فقِ گفتگَ  ضَد قْشا دیگش ثحث هقذهِ ٍاجت سا ًوی تَاًین ثِ ػٌَاى هسئلِ اصَلی ثذاًین ثلکِ ثؼیذ ًیست 

 ثگَیین هقذهِ ٍاجت اص هجبدی ػلن فقِ حسبة هی ضَد. 

بل چَى ضبثغِ هسئلِ اصَلی سا ٍقَع آى قضیِ ثِ ػٌَاى کجشی دس عشیق استٌجبط هی داًین  ٍ هقذهِ ٍاجت ًیض ثِ ػلی ای ح

ػٌَاى کجشی دس عشیق استٌجبط استفبدُ هی ضَد ثِ ایي ًتیجِ هی سسین کِ ثحث اص هقذهِ ٍاجت یک ثحث اصَلی است ٍ یک 

 هسئلِ ای اص هسبئل ػلن اصَل است.

 ةحث جلسه آینده

ّوبًغَس کِ ثیبى ضذ دس ػلن اصَل ثحث اص هالصهِ ثیي هقذهِ ٍ ری الوقذهِ هی کٌین ٍ ثِ ایي جْت ثحث هقذهِ ٍاجت سا اص  

 دس جلسِ ثؼذ هَسد ثشسسی قشاس هی گیشد.  هب ایي کِ کیفیت ایي هالصهِ چگًَِ است، هسبئل ػلن اصَل داًستین ا

 «سة الؼبلویي ٍالحوذ هلل»


