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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 لفظی است یا عقلی؟ مقدمه واجب مسئله مقدمه سوم :

دَىدذ   اَمیت ایه ثحث ثٍ ایه دلیل است کٍ دس کتت اصًلی مؿمًال مسئلٍ مقذمٍ ياجت سا دس مجبحث الفبظ مًسد ثشسسی قشاس می

-حبل جبی ایه سًال است کٍ آیب ياقؿب ایه مسئلٍ یک مسئلٍ لفػی مبوىذ سبیش مجبحث الفبظ است یب یک مسئلٍ ؾقلی ضمشدٌ می

گدشفته ایده مسدئلٍ دس مجبحدث الفدبظ      فشمبیىذ: صشف قشاس قبئل ثٍ ؾقلی ثًدن ایه مسئلٍ می ثبضىذ ي می ضًد؟ محقق خشاسبوی

ایه مسئلٍ ومی ضًد  ایه مطلت ثب تبکیذی کٍ ایطبن دس مقذمٍ ايل مجىی ثش اصًلی ثًدن مسدئلٍ داضدتىذ کدبم      مًجت لفػی ثًدن

قذمٍ ايل اضبسٌ ضذ، ایطبن می فشمبیىذ: ثحث مب دس مقذمٍ ياجت ثحث اص يجًة یدب ؾدذ    ؛ صیشا َمبوطًس کٍ دس مگشددمیسيضه 

 ثحث ایه ویسدت کدٍ يجدًة       یؿىیثٍ ؾجبست دیگش ثحث اص يجًة مقذمٍ ثٍ ؾىًان مذلًل یک لفع ویست  يجًة مقذمٍ ویست

دیگش ثحث اص م صمٍ ثیه دي يجدًة اسدت    مقذمٍ سا کطف کىیم  ثلکٍ ثحث اص م صمٍ ثیه مقذمٍ ي ری المقذمٍ است، ثٍ ؾجبست 

 َشچىذ کٍ محقق خشاسبوی ثٍ سيضىی طشفیه م صمٍ سا ثیبن وکشدوذ  

استذالل ثدش ؾدذ  يجدًة     ایطبن کٍدس مقبثل، ک   ثشخی ؾلمبء َمبوىذ صبحت مؿبلم غًُس دس لفػی ثًدن ایه مسئلٍ داسد  صیشا 

ت! صیشا وٍ ثٍ داللت مطبثقی ي وٍ ثٍ داللت تضمىی ي ودٍ ثدٍ داللدت التضامدی     می فشمبیىذ: مقذمٍ ياجت، ياجت ویس کىىذ،میمقذمٍ 

لفػی می ثبضىذ ي صبحت مؿبلم ثشای ؾذ  يجًة مقذمدٍ   ٍ دالالت سٍ گبوٍ اص اقسب  داللتچىیه داللتی يجًد وذاسد ي اص آوجب ک

 یذ ایطبن داسد  غًُس دس لفػی ثًدن ایه مسئلٍ اص د کىىذ،گبوٍ میوتفبء دالالت سٍاستذالل ثٍ ا

ای مبوىدذ  ای مبوىذ محقق خشاسبوی ایه مسئلٍ سا یک مسئلٍ ؾقلی می داوىذ ي ؾدذٌ ؾذٌ ،يجًد داسدؾمذٌ دس مبوحه فیٍ دي وػشلزا 

داوىذ  الجتٍ َمبوطًس کٍ دس مقذمٍ ايل ویض ثیبن ضذ، صبحت مؿبلم ایه مسئلٍ ایه مسئلٍ سا یک مسئلٍ لفػی می صبحت مؿبلم غبَشاً

 داوذ  داوىذ ثٍ خ ف محقق خشاسبوی کٍ ایه مسئلٍ سا یک مسئلٍ اصًلی میفقُی می مسبئل سا اص

 ایه مسئلٍ یک مسئلٍ لفػی است یب ؾقلی؟ حبل سًال ایه است کٍ

 ًال پبسخ دَیم تًاویم ثٍ ایه سدي وکتٍ مُم ومیثذين م حػٍ 
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 دو نکته 

محل وضاؼ دس مب وحه فیٍ ؾجبست است اص م صمٍ ثیه دي ثؿث ي یب دي يجًة ثىبءً ؾلی المختبس، ي یب ؾجدبست اسدت اص    نکته اول:

م صمٍ ثیه االسادتیه ثىبءؾلی وػش االمب  الخمیىی)سٌ(   آوچٍ کٍ دس َش دي قًل مُم است، ایه است کٍ دس مبوحه فیٍ ثحث اص ایده  

 ضًیم یب وٍ؟ می لاست کٍ آیب اص ملضي  ثٍ الص  مىتق

دس مقذمٍ ايل مًضًؼ وضاؼ سا م صمٍ قشاس دادیم ي ثیبن ضذ کٍ دس مقذمٍ ياجت ثحث اص ایه است کٍ آیب ثیه يجًة متؿلق ثٍ ری 

ثبضذ یب خیش؟)الجتٍ اکىًن دس مقب  ثشسسی ي پبسخ ویستیم ي ثؿذا دسجبی خًد ثحث می المقذمٍ ي يجًة متؿلق ثٍ مقذمٍ م صمٍ می

ری المقذمدٍ، ثدٍ الص  یؿىدی    ثدٍ  ؿىی آیب اص ملضي  کٍ ؾجبست است اص يجًة متؿلق ثٍ ری المقذمٍ یب اسادٌ متؿلق ثدٍ ثؿدث   ضًد( ی

 ضًیم یب خیش؟يجًة متؿلق ثٍ مقذمٍ یب اسادٌ متؿلق ثٍ ثؿث ثٍ مقذمٍ مىتقل می

تًاویم ثٍ یک يجًة ضشؾی دس مًسد مقذمٍ ثٍ ؾجبست دیگش يقتی ضبسؼ ری المقذمٍ سا ياجت کشدٌ، آیب اص يجًة ری المقذمٍ می

يجًة ضشؾی مقذمٍ یک يجًة تجؿی  وطًس کٍ دس مقذمٍ دي  ثیبن ضذمىتقل ضًیم ي ثگًییم آن ویض ياجت است یب خیش؟ الجتٍ َمب

کبلی اضد استق لی مقذمٍ سا ياجت کىدذ ویدض   ضبسؼ ثٍ طًس ال مقذمٍ سا ياجت کىذ  َش چىذ اگش است ي الص  ویست کٍ ضبسؼ استق 

 کشدٌ است  دس ثؿضی مًاسد وذاسد، کمب ایىکٍ ایه کبس سا

پس وکتٍ ايل ؾجبست است اص ایىکٍ َمٍ ثحث دس مقذمٍ ياجت دسایه است کٍ آیب اوتقبل اص الص  ثٍ ملضي  صًست می گیشد یب وٍ؟  

آیب ری المقذمٍ ي مقذمٍ الص  ي ملضي  یکذیگش می ثبضىذ یب خیش؟ اگش ایه م صمٍ ثبضذ ایه اوتقبل صًست می گیشد ي اگش م صمٍ سا 

 صًست ومی گیشد  اوکبس کىیم ایه اوتقبل

 ثبضذ یب خیش؟ آیب داللت التضامی اص اقسب  داللت لفػی می نکته دوم:

َمبوطًس کٍ دس مىطق ثیبن ضذ داللت لفػیٍ ثش سٍ قسم است  اگش لفع ثش تمب  مؿىبی مًضًؼ لٍ داللت کىذ داللت مطدبثقی وبمیدذٌ   

مىی وبمیذٌ می ضًد ي اگش لفع ثدش الص  مؿىدبی مًضدًؼ لدٍ     ضًد  اگش لفع ثش جضئی اص مؿىبی مًضًؼ لٍ داللت کىذ داللت تضمی

 ضًد  داللت کىذ داللت التضامی وبمیذٌ می

ثب تؿشیفی کٍ دس مىطق اص داللت التضامی ثیبن ضذ، َش سٍ قسم داللت التضامی اص اقسب  داللت لفػی است، یؿىی اگش لفع ثدٍ ؾىدًان   

 کىذ می ضًد تضمه ي اگدش ثدش الص   اگش ثش جضیی اص مؿىبی مًضًؼ لٍ داللت دال ثش تمب  مًضًؼ لٍ داللت کىذ می ضًد مطبثقٍ ي 

  کىذ می ضًد التضا  مؿىبی خًدش داللت

: داللت التضامیٍ اص اقسب  داللت لفػیٍ ویست! صیشا دس ياقؽ ي گفتٍ اوذ ٌوػشؾلمبی مىطق سا مًسد اضکبل قشاس داد ،ؾذٌ ای لدس مقبث 

داللدت  ن مًضًؼ لٍ کىذ لفع ویست  صیشا لفع فقط ثش مؿىبی مًضًؼ لٍ یب جضیی اص آساَىمبیی میآوچٍ کٍ اوسبن  سا ثٍ سًی الص  

ضًد ي الص  َیچ استجبطی ثب لفدع ودذاسد  ثدٍ    ؾقل فُمیذٌ می می کىذ ي الص  لفع، ثٍ کمک لفع فُمیذٌ ومی ضًد، ثلکٍ الص  لفع ثب

تص می ضًد ثٍ خبطش لفع  ديد ي داللت ديد ثش آتص ویست ثلکٍ ؾقل طًس مثبل يقتی لفع ديد ضىیذٌ می ضًد ي اوسبن مىتقل ثٍ آ

اسدت  چیدضی کدٍ     کٍ مذلًل لفع َمبن ملضي  یؿىی َمبن مؿىبی ديد اوسبن سا ثٍ آتص ساَىمبیی می کىذ  دس حبلی ،اص ایه ياقؿیت

ثلکٍ ایه ؾقل است کدٍ دال ي ساَىمدبی    ثبؾث می ضًد اوسبن ثٍ الص  اوتقبل پیذا کىذ تىُب ؾقل است  لزا لفع، دال ي ساَىمب ویست

 التضامیٍ سا اصاقسب  داللت لفػیٍ ثذاویم  ثىبثشایه دلیلی وذاسد کٍ داللتثبضذ  اوسبن ثٍ الص  می
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 دَیم ياجت یک مسئلٍ ؾقلی است یب لفػی، پبسخ میکٍ مسئلٍ مقذمٍ  ثٍ دي وکتٍ ثیبن ضذٌ ثٍ ایه سًالب تًجٍ اکىًن ث وتیجٍ:

آیب اص يجًة  ًة ری المقذمٍ ي يجًة مقذمٍ است ثٍ ایه مؿىب کٍمقذمٍ ياجت دس ياقؽ وضاؼ دسم صمٍ ثیه يجاگش گفتیم وضاؼ دس 

تًاویم ثٍ يجًة مقذمٍ اوتقبل پیذا کىیم ي آیب يجًة ری المقذمٍ ثٍ داللت التضامیٍ داللت ثش يجًة مقذمٍ می کىدذ  ری المقذمٍ می

دس مب وحه  آن ؾقلی ثًدني  مجىی ثش لفػی ثًدن ایه داللت ثیه مىطقییهٍ داللت التضامییب خیش؟ ي ویض ثب م حػٍ اخت ف دس مسئلٍ 

کٍ داللت التضامی سا اص اقسب  داللت لفػی میذاوذ ثبیذ ملتض  ضًد ثٍ ایىکٍ مسئلٍ مقذمٍ ياجدت یدک مسدئلٍ     ثگًییم کسیفیٍ ثبیذ 

 کٍ ایه مسئلٍ یک مسئلٍ ؾقلی است   ًدداوذ ثبیذ ملتض  ض لفػی است ي کسی کٍ داللت التضامی سا اص اقسب  داللت لفػیٍ ومی

ثٍ ؾجبست دیگش يقتی محل وضاؼ ؾجبست ثبضذ اص م صمٍ یؿىی ایىکٍ آیب داللت التضامی يجًد داسد یب وذاسد ي يقتی دس مسئلٍ داللت 

مجىب ایده ضدذ کدٍ داللدت      خ دَیم کٍ اگشثبضذ؟ ثبیذ ایىطًس پبسثبضذ یب ومیالتضامی اخت ف ثبضذ کٍ آیب اص اقسب  داللت لفػی می

التضامی اص اقسب  داللت لفػی است ثبیذ ملتض  ضًیم ثٍ ایىکٍ مسئلٍ مقذمٍ ياجت یک مسئلٍ لفػی است ي اگش قبئل ضًیم ثٍ ایىکٍ 

 دالت التضامی اص اقسب  داللت ؾقلی است دس ایىصًست مسئلٍ مقذمٍ ياجت سا ثبیذ یک مسئلٍ ؾقلی ثذاویم  

 ثٍ مطبلت ثیبن ضذٌ ثٍ ثشسسی مقذمٍ سً  می پشداصیم ثب تًجٍ 

 حق در مسئله

يجًد داسد ي ثحث ي وضاؼ مب دس مقذمٍ ياجت پیشامًن یک م صمدٍ اسدت ي   ثیه ری المقذمٍ ي مقذمٍ َمبوطًس کٍ ثیبن ضذ م صمٍ 

متؿلق ثدٍ ری المقذمدٍ ي يجدًة     طشفیه م صمٍ ثٍ وػش مختبس ؾجبستىذ اص دي يجًة  یؿىی دس ياقؽ ثحث ایه است کٍ ثیه يجًة

 متؿلق ثٍ مقذمٍ م صمٍ می ثبضذ یب خیش؟

 ً س دس يجدًة  الجتٍ مىػًس مب اص يجًة، يجًة مستفبد اص لفع است  مث  يقتی می گًییم: امش غًُس دس يجًة داسد، یب صل غُد

ری المقذمٍ است ي مب ثشسسی مدی   صل استفبدٌ می ضًد یؿىی لفع صل داللت می کىذ ثش يجًة ومبص کٍ داسد، ایه يجًة اص لفع

ًة کًن ؾلی السطح لتضامیٍ يجًة مقذمٍ ومبص َم استفبدٌ می ضًد یب وٍ؟ آیب اص يجًة ومبص یب يجاالصل ثبلذاللة  لفع کىیم کٍ اص

 کٍ يجًة وصت وشدثبن است می ضًیم یب خیش؟   آن مىتقل ثٍ الص 

ًجًثیه ي ایه داللت دس وبحیٍ ملضي  ثٍ يسیلٍ لفع است  يلی می خًاَیم طجق وػش مختبس محل وضاؼ ؾجبست است اص م صمٍ ثیه ال

 ضًد یب خیش؟ ثٍ داللت التضامیٍ يجًة مقذمٍ کطف میداللت امش ثش يجًة  ثجیىیم آیب اص

فػدی اسدت    اگش مب داللت التضامی سا اص اقسب  داللت لفػی داوستیم ثبیذ ملتض  ضًیم ثٍ ایىکٍ طجق مجىبی مختبس مسئلٍ یک مسئلٍ ل

اگش داللت التضامی سا اص اقسب  داللت لفػی وذاوستیم حتی ثش مجىبی مختبس کٍ ثحث سا ثش م صمٍ ثیه يجًثیه متمشکض کدشدٌ ثدًدیم،   

دیگش مسئلٍ، یک مسئلٍ لفػی وخًاَذ ثًد ثلکٍ یک مسئلٍ ؾقلی محسًة می گشدد  صیشا دسست است کٍ سدخه اص م صمدٍ ثدیه    

مقذمٍ مىتقل می ضًیم یب خیش؟ امب ثحث ایه است کٍ آیب يجًة کىیم کٍ آیب اص يجًة ری المقذمٍ ثٍ يجًثیه است ي ثشسسی می 

لفع است تب مسئلٍ یک مسئلٍ لفػی ثطًد یب ایه اوتقبل ثبلؿقل است تب مسدئلٍ یدک مسدئلٍ ؾقلدی     لاوتقبل مه الملضي  الی ال ص  ثب

 ثطًد؟ 

لفػی وجبضذ احتیبج ثٍ ثشسسی داسد  ایه وػشیٍ یک سشی محبسه ي مضایبیی داسد ي یک الجتٍ ایه کٍ داللت التضامی اص اقسب  داللت 

ؾقلی ثًدن  ي اگشاگش داللت التضامی یک داللت ؾقلی ثبضذ، داللت لفع ثش جضء مؿىب ویض ؾقلی است  ، اص جملٍ ایه کٍ:سشی اضکبل

لت لفػی ثذاویم یؿىی داللت داس ثشغشفٍ ي یبحجشٌ ثدٍ ؾىدًان   داللت التضامی سا ثپزیشیم تىُب ثبیذ داللت مطبثقی سا یک قسم اص دال
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کٍ پبی ؾقل دس داللت لفع  ثش الص  مؿىبیص است  َمبن مقذاس داللت لفعمبوىذ ایه ویض داس، آیب ياقؿب وبضی اص لفع است؟ جضیی اص 

 است دس مًسد داللت ثش جضء مؿىی َم َمیه   ( الجتٍ ثب تبثیشگزاسی کمتشمی ضًد)  ثش الص  مؿىب ثبص

 لزا َمٍ مسئلٍ دائش مذاس ایه است کٍ داللت التضامی سا داللت لفػی ثذاویم یب وذاویم  

کىدذ  پدس چدٍ    کٍ م صمٍ سا ثیه االسادتیه میذاوىذ ویض مسئلٍ َمیه است ي فشقی ثب وػش مختبس ومدی  َم طجق وػش امب  خمیىی)سٌ(

طشفیه سا يجًثیه ي چٍ اسادتیه قشاس دَیم دس َش صًست ؾقلی ثًدن مسئلٍ ياجت یب لفػی ثًدوص تبثؽ ایه است کدٍ مدب داللدت    

محقق خشاسبوی ي دیگدشان َمدٍ دس    يخمیىی)سٌ( ي مختبس التضامی سا اص اقسب  داللت لفػی ثذاویم یب وذاویم؟ صیشا ثبالخشٌ وػش امب  

طتشک می ثبضىذ کٍ ایىجب ثحث اص یک م صمٍ است ي ثحث اص ایه است کٍ اص الص  ثٍ ملضي  مىتقل می ضًیم یدب  ایه جُت ثب َم م

کٍ داللت لفع ثش الص  مؿىبیص سا لفػی ثذاوذ ثبیذ ثگًیذ مسئلٍ لفػدی   َش کسیلزا فیه م صمٍ متفبيت ثبضىذ  خیش؟ َش چىذ کٍ طش

 ًد ثٍ ایه کٍ ایه مسئلٍ یک مسئلٍ ؾقلی است است امب اگش آن سا ؾقلی داوست ثبیذ ملتض  ض

 ةحث جلسه آینده

امب  خمیىی)سٌ( ثب یک تًضیحی ادؾب می کىىذ حتی اگش مب داللت التضامی سا اص اقسب  داللت لفػی ثذاویم ثبص ایه مسئلٍ یک مسئلٍ 

 ؾقلی است  

 «سة الؿبلمیه يالحمذ هلل»


