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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 نروری ةر نتاحث گذشته نقدنه واجب 

یبدآٍسی ٍ ایي وهِ   ، ثِ رْتوِ ایي ثحج همذاسی عَل وطیذ اص آى رب .ٍ ٍارت ًفسی تمشیجب توبم ضذ دسثبسُ ٍارت غیشیثحج 

-ین داضت. صیشا ثحخی وِ عَالًی هیثذاًین دس چِ هَضؼی لشاس داسین هشٍسی اروبلی ثش هجحج همذهِ ٍارت اص اثتذا تب وٌَى خَاّ

صَست هی گیهشد، تهزوش ٍ یهبد    ضَد ٍ ایي وِ ایي هجبحج ثِ چِ هٌظَسضَد ایي هطىل سا ایزبد هی وٌذ وِ هسیش ٍ همصذ گن هی 

 آٍسی آى هخصَصب ثؼذ اص ثحج عَالًی ٍارت ًفسی ٍ غیشی ضشٍسی ثِ ًظش هی سسذ. 

جبحج الفبػ ثحج اٍاهش دسه .ثحج ولی هب دس هحذٍدُ اٍاهش است. هب ثحج ّبی همذهبتی سا وِ گزساًذین ٍاسد هجبحج الفبػ ضذین

ٍ    ، فَس ٍتشاخی... .تىشاس ،هشُ .ثَد اهش ٍ هبدُ اهش ٍ چیضّبیی وِ هشثَط ثِ اهش ِهغشح ضذ صیغ ارهت سسهیذ اص   ثحهج ثهِ همذههِ 

دس هجحج همذهِ ٍارت ثیبى وشدین وِ هحمك خشاسبًی چٌذ هغلهت سا ثهِ    .ثحج همذهِ ٍارت سا ضشٍع وشدیناثتذای سبل گزضتِ 

هِ ثیطتش است آى هغبلجی وِ اص اثتهذا  ذمآى لذس صیبد ّستٌذ وِ اص ری الو بتیهغبلت همذهٌَاى هغبلت همذهبتی روش وشدًذ. هٌتْی ػ

 ثَدُ وِ همذهِ ثشای ثحج ًْبیی است. ب وٌَى گزساًذین تمشیجب پٌذ هغلتت

ًتیزهِ   اسهت؟  یب فمْی یهب ومههی   هِ ٍارت یه هسئلِ اصَلی است یب خیش؟ آیب یه هسئلِ اصَلیاسبسب ثحج همذ هقدهه اول:

 .ِ ثحج اص همذهِ ٍارت یه ثحج اصَلی است وِ ایي همذهِ خیلی ثِ دساصا ًىطیذثحج ایي ضذ و

ًظش ثشگضیذُ هَسد تبییذ ههب ایهي    ٍارت وذام است؟ دس ایي ساثغِ پٌذ احتوبل ثیبى وشدین. سهسئلِ همذهِهحل ًضاع د :هقدهه دوم

ثَد وِ ثِ عَس ولی هَضَع ٍ هحل ًضاع دس ثحج همذهِ ٍارت ایي است وِ آیب ثیي ثؼهج ٍ تحشیهه ثهِ ری الومذههِ ٍ ثؼهج ٍ      

تحشیه وشد ٍ دستَس داد ٍ ثؼج وهشد ثهِ سهَی یهه ری     یؼٌی اگش هَال ػجذ سا  ای ٍرَد داسد یب خیش؟ثِ همذهِ همصهِتحشیه 

الجؼخهیي  پس هَضَع ًضاع همصههِ ثهیي    ؟ثِ همذهِ هی ضَین یب ًِثِ ثؼج ٍ تحشیه ذهِ هٌتمل یب اص ایي ثؼج ثِ ری الومالومذهِ، آ

ّشچٌذ  .ایي همذهِ اختیبس وشدین تمشیجب ًضدیه ثِ ًظش هطَْس ثَد ساست. الجؼج الی ری الومذهِ ٍ الجؼج الی الومذهِ. ًظشی وِ هب د

 تفبٍت رضیی ثب آى داضت. 
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حج الفبػ هغهشح وشدًهذ   هجب سسست است وِ اصَلیَى ایي ثحج سا دد هسئلِ یه ًضاع ػملی است یب لفظی؟ آیب ایي :سوم هقدهه

اهب ربی ایي سَال است وِ آیب ایي ًضاع یه ًضاع ػملی است یب لفظی وِ هب ًظشهبى ایي ضذ وِ عجك یه احتوبل ایي ًهضاع ػملهی   

 هی تَاًیذ ثِ هجبحج گزضتِ هشارؼِ وٌیذ ٍ تفصیل آى سا ثجیٌیذ. است ٍ عجك یه احتوبل ایي ًضاع لفظی است وِ

هبدُ ضذى ٍ هْیب ضذى ثشای ٍسٍد ثِ ثحج همذههِ ٍارهت ٍ ثحهج    . )ایي ّب سا ثشای آثبسُ تمسیوبت همذهِ ثَددس :هقدهه چهازم

 (تؼشض ضذُ استاصلی ٍ اسبسی همذهِ ٍارت ثیبى وشدین ایي ّب همذهبتی است وِ هحمك خشاسبًی دس وفبیِ ثِ آى ه

  .هَسد تمسیوبت همذهِ ثَد . چْبس تمسین ثشای همذهِ ثیبى وشدین سهمذهِ چْبسم وِ ًسجتب عَالًی ضذ د

ضبهل همذهِ داخلیِ ًوی ضَد ٍ  ػشض وشدین ًضاع دس همذهِ ٍارت .داخلیِ ٍ خبسریِهمذهِ ثِ  تمسین  همذهِتمسین اٍل  .9

داخلیهِ ٍ خبسریهِ    ِتَضیح دادین وِ همذهه . الجتِ همذهِ خبسریِ استثحج ٍ ًضاع داخل است فمظ  سآى همذهِ ای وِ د

  .سا ثیبى وشدین ٍ دلیل خشٍد همذهِ داخلیِ اص ًضاع ریست

د ثِ ضشػیِ ٍ ػبدیِ یه اػتجبس تمسین هی ضَ گفتین همذهِ ثِ .ٍ ػبدیِ ثَد ػملیِ،ضشػیِتمسین همذهِ ثِ همذهِ تمسین دٍم   .2

ِ   ػملیِ صیشا همذهِ ػبدیِ ٍ ضشػیِ ثِ همذهِ .تمسین یه تمسین ثی فبیذُ ای استین ایي تف. آى رب ًیض گٍ ػملیِ  یهب ػبدیه

  .تمسین یه تمسین ثی فبیذُ ای استسرَع هی وٌٌذ ٍ دیگش ایي 

ظ همذهِ ٍرَدیِ ٍرَة ٍ ػلن ثَد ٍ ثیبى وشدین اص ایي چْبس لسن فم ، صحت،تمسین همذهِ ثِ همذهِ ٍرَدتمسین سَم   .4

اهب آى دٍ لسهن دیگهش یؼٌهی همذههِ      ،ّن ثشگطت ثِ همذهِ ٍرَدیِ هی وٌذ داخل هحل ًضاع است آى ٍ همذهِ صحت وِ

 ٍرَة ٍ همذهِ ػلن اص هحل ًضاع خبسد ّستٌذ. 

الًی ضشط هتهبخش پهیص آههذ ٍ هجبحهج     رب ثحج عَ اص آىثَد. ُهتمذهِ ٍ هتبخش ،تمسین همذهِ ثِ همبسًِتمسین چْبسم   .3

یؼٌهی همذههِ    خیشآیب اسبسب ضشط هتبخش هؼمَل است یب  ایي ثحج وِ .گشفتصیبدی هب صهبى  صاهغشح ضذُ دس ایي همذهِ 

ٍ  ایي سِ لسن ثخصهَظ دس ضهشط هتهبخش آسا     دس هَسدثِ ّش حبل  ؟ذهطشٍط ضَد ثِ ضشعی وِ ثؼذا هی آی هی تَاًذ 

 .ثشسسی لشاس گشفت ٍ ثحخص گزضتثحج ٍ اًظبس هَسد 

سیوبتی داسد وِ تب ایي رب تمگفتین خَد ٍارت  .هسئلِ تمسیوبت ٍارت ثَد ،ج همذهِ ٍارتاص هغبلت همذهبتی ثح هقدهه پنجن:

  .اص تمسیوبت ٍارت سا ثیبى وشدین سِ تمسین

هغلك است ٍ اخشی هطشٍط تَضیح  تبسٓگفتین وِ ٍارت  است. تمسین ٍارت ثِ هغلك ٍ هطشٍطتمسین اٍل ٍارت،  .9

 دادین وِ هٌظَساص ٍارت هطشٍط چیست. خَد ٍارت هطشٍط هَسد اختمف ثَد.

ب ًیض ثِ تفصیل ثحج وشدین وِ آیب اسبسهب ٍارهت هؼلهك    . آى رتمسین ثِ ٍارت هؼلك ٍ هٌزض ثَد ،ارتتمسین دٍم ٍ .2

دس  ؟ط است یب هتفهبٍت اسهت  ٍشٍارت هط آى سا هغشح وشدًذ ّوبىآیب ٍارت هؼلك وِ ثشخی  ؟اهىبى داسد یب خیش

  .ثحج اص همذهبت هفَتِ سا هغشح وشدینّن ریل ایي ثحج 

ثحج ثِ دساصا وطیذ وِ اسبسب همصهَد اص ٍارهت    ایي .غیشی ثَدٍ تمسین ٍارت ثِ ٍارت ًفسی  تمسین سَم ٍارت، .4

دادین ٍ ًْبیتب ثحج ثؼذ  ایي دٍ ٍارت ٍاسد ضذُ سا هَسد ثشسسی لشاس ؟ اضىبالتی وِ ثِ تؼشیفغیشی ٍ ًفسی چیست
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 سسیذ ثِ عْبسات حمث وِ ٍرَة دس ایي ّب یهه  ،ی اصل لفظی ٍ اصل ػولیبًفسیت ٍ غیشیت ٍ همتض ساص ضه د

 شدیذ.ٍرَة غیشی ثَد وِ اهسبل همحظِ گ

 ثیبى وشدین همذهتبً تب وٌَى پٌذ هغلت ساپس 

 غیش اصَلی؟یب اصَلی است  آیب ثحج همذهِ ٍارت  .9

 ؟هحل ًضاع وزبست  .2

  ؟یب یه هسئلِ ػملی است یب ضشػیآ  .4

 یه اص السبم همذهِ داخل هحل ًضاع هی ثبضٌذ ٍ وذام خبسد ؟ایي وِ هؼلَم ضَد وِ وذام  یاثش تمسیوبت همذهِ  .3

ثِ هؼلك ٍ هٌزض ٍ تمسین تمسین ٍارت ثِ هغلك ٍ هطشٍط تمسین ٍارت )یوبت ٍارت وِ تب وٌَى سِ تمسین ثیبى ضذ تمس .5

دٍ هغلت همذهبتی دیگش ثبلی هبًذ ُ است وِ ثبیذ ایي دٍ هغلت سا ثیبى وٌهین تهب اصهل     (ٍارت ثِ ٍارت ًفسی ٍ غیشی.

 ثحج سا ضشٍع وٌین. 

 ایهي  اص تمسین ثِ ٍارت اصلی ٍ تجؼی، هحمك خشاسبًی هی ثبیست تمسین چْبسم ٍارت سا وِ ػجبست است ،ثِ حست تشتیت وفبیِ

. یه تمسین دس هغلت همذهبتی پٌزن سِ تمسین ثشای ٍارت ثیبى ضذ ایٌزب ثحج اص تمسیوبت ٍارت است. شارب ثیبى هی وشدًذ صی

اهب هحمك خشاسبًی ثِ ّهش دلیهل ایهي سا ایٌزهب     چْبسهی ًیض ایي رب ٍرَد داسد وِ ػجبست است اص تمسین ٍارت ثِ اصلی ٍتؼجی، 

ش ضذًذ ٍ ثؼذ اص پشداختي ثِ دٍ هَضَع عَالًی ثحج اص تمسین ٍارت ثِ اصلی ٍ تجؼی سا دیگ ِیه همذه اًذ ٍ ٍاسد هغشح ًىشدُ

ثِ سٍین وِ رت اصلی ٍ تجؼی هیا، سشاؽ ثحج اص تمسین ٍارت ثِ ٍوبهل ضَدایي رب ثشای ایي وِ ایي همذهِ  .  اهبثِ هیبى وطیذًذ

ثحج تجؼیت همذهِ اص ری الومذهِ اص حیج  اضبسُ وشدًذ یىیآى دٍ همذهِ وِ هحمك خشاسبًی ثِ آى  .ضَد عَس ولی ایي ثحج توبم

ثحج اص همذهِ هَصهلِ  ِ آیب لصذ تَصل هؼتجش است یب خیش ٍ و ثحج اص اػتجبس لصذ تَصل است اعمق ٍ اضتشاط است ٍ دیگشی

 . ی ضَینوِ ثؼذا  ثِ آًْب هتؼشض ه فشهَدًذآى ّب سا است وِ صبحت فصَل 

 واجب اصلی و واجب تتعی  :واجب چهارمتقسیم 

یؼٌی ّش وذام ثب یه ًگبُ ایي ٍارت سا تؼشیهف   .داسد اختمف ٍرَدثیي صبحت فصَل ٍ هحمك خشاسبًی  دس تؼشیف ایي دٍ لسن

یؼٌهی   .گشددیهحمك خشاسبًی ثِ همبم حجَت ثش ه ًگبَُط ثِ همبم احجبت ٍ داللت است ٍ ًگبُ هشحَم صبحت فصَل هشث .وشدُ اًذ

ثِ لحبػ همبم حجَت هَسد لحبػ لشاس هی گیشد ٍ اخشی ثِ لحبػ همبم احجبت اگش ثِ لحبػ همبم حجَت ثهِ ٍارهت ًگهبُ    ارت ٍ تبسٓ

 .هؼٌب ضَد دیگش رَس یي دٍ لسنٍ اگش ثِ لحبػ همبم احجبت ًگبُ وٌین ا ٌین ایي دٍ لسن یه رَس هؼٌب ضَدو

 صاحب فصول تعریف

عجك ایي ًگهبُ ٍ اص   .احجبت ٍ هفبد دلیل تمسین هی ضَد ثِ ٍارت اصلی ٍ تجؼیٍ مذ است وِ ٍارت ثِ لحبػ همبم داللت هؼتایطبى 

 ٍ ة هستمل استفبدُ ضذُ ثبضذ. ٍلتی ثحهج اص دلیهل  دلیل ٍ خغباست اص ٍارجی وِ ٍرَة آى اص  ایي صاٍیِ ٍارت اصلی ػجبست

، ٍارجی است وهِ  ٍارت تجؼی دس همبثل ایي ٍارت .داللت است س همبم احجبت ٍست وِ هٌظَآیذ وبهم سٍضي ا یهخغبة ثِ هیبى 

 آى اص عشیك یه دلیل هستمل استفبدُ ًطَد.  ٍرَة

س ایي است وِ ایهي  هٌظَ ،ت اصلی ٍارجی است وِ ٍرَثص اص خغبة هستمل استفبدُ ضَدیح رله: ایي وِ گفتِ هی ضَد ٍارتَض

هْن ایي است وِ  یل لجی هخل اروبع ثِ دست ثیبیذ.هؼتجش یب دل بتسٍایسٍایتی اص یب ثِ دست ثیبیذ آیبت لشآى اص ای ٍرَة یب اص آیِ
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 ّن ّشچٌهذ  اروبع آیِ یه دلیل لفظی است. .هب ٍرَة سا اص یه خغبة هستمل ٍ اص یه ثیبى هستمل ٍلَ غیش لفظی استفبدُ وٌین

ص یهه خغهبة هسهتمل اػهن اص     ارجی است وِ ٍرَة آى اپس ٍارت اصلی ٍ .یه دلیل لفظی ًیست ٍلی یه دلیل هستمل است

 اهب ٍارت تجؼی ٍرَثص اص یه ساُ هستمل استفبدُ ًطذُ است. . لفظی ٍ لجی استفبدُ ضَد

ِ ٍصف غیشیت ٍ ًفسیت ضًَذ سا داسًذ یؼٌی هب ٍارت اصلی ًفسی خَد ٍرَة اصلی ٍ ٍرَة تجؼی اهىبى ایي وِ هتصف ثحبل 

 ت تجؼی ًفسی ٍ ٍارت تجؼی غیشی داسین.ٍ ٍارت اصلی غیشی داسین؛ ٍار

ٍ ٍارت ّن هی ضَد است ٍرَة اصلی  ،ادلِ ثِ ًحَ هستمل فْویذُ هی ضَد ٍرَثی وِ اص، ٍارت اصلی هؼلَم است وِهَسد  دس

اگهش   .داللت ثش ٍرَة ًوبص هی وٌذ اص ایي هی فْوین وهِ ًوهبص یهه ٍارهت اصهلی اسهت       «الیوَالصلَٓ»اگش یه ٍارت اصلی. 

؛ ثبیهذ دلهت ضهَد وهِ ایهي      ارت اصلی استهؼلَم هی ضَد وِ ٍضَ یه ٍثِ ػٌَاى یه دلیل داللت ثش ٍضَ هی وٌذ  «اتَضؤ»

هخل ثبضذ  َاًذ ًفسیهٌتْی ٍارت اصلی هی ت صَست ثب ٍارت غیشی اضتجبُ ًطَد صیشا ّن ٍضَ یه ٍارت اصلی است ٍ ّن ًوبص

 .تذ صیشا ٍضَ اص یه دلیل هستمل استفبدُ ضذُ اسٌصلی ّستاهی تَاًذ غیشی ثبضذ هخل ٍضَ ٍلی ّش دٍ ًوبص ٍ 

اههب ٍارهت اصهلی     .یحتول ًفسی ثبضذ ٍ یحتول غیهشی  ، ٍرَة آى استفبدُ ًطَد وٍِارت تجؼی یؼٌی ٍارجی وِ اص دلیل هستمل

ثشای لضبیبی اگش اگش صیذ ًضد تَ ًیبهذ اٍ سا اوشام ًىي وِ یه لضیِ ضشعیِ است. « یزت اوشاهِ مفاى لن یزئه صیذ »ًفسی هخل 

ش صیذ آهذ اوشام اٍ ٍارت است االى دس هب اگ «اى ربئه صیذ یزت اوشاهِ»هفَْم ایي رولِ ایي است  ین،ضشعیِ لبئل ثِ هفَْم ثبض

هٌغهَق ایهي    .ایهن  صیشا ٍرَة اوشام سا اص ایي دلیل استفبدُ ًىشدُ .استًفسی ٍرَة اوشام دس ایي رب یه ٍرَة تجؼی  ًحي فیِ

یذا وٌذ اوشام ٍارت ت وِ اگش هزئ تحمك پایي هٌغَق ایي اس ِاهب الصهرَة اوشام دس فشض ػذم هزئ است. ٍ رولِ ضشعیِ ػذم

صیشا همذهِ ثشای غیش ًیست یؼٌی هب اهش ثهِ لٌفسهِ ال    .ستادس ػیي حبل ًفسی  یه ٍرَة تجؼی است ٍآى . لزا ٍرَة هی ضَد

 . فبدُ ًىشدُ ثبضینهستمل است یي وِ هب ایي دستَس سا اص یه خغبةلغیشُ ٍلَ ا

ثهشٍ  « وهي ػلهی السهغح   »دّذ ی ثبضذ هخم هَال ثِ ػجذش دستَس هی یه ٍارت غیش خَدشت تجؼی هوىي است گبّی ًیض ٍار

ي ػلهی  وه »ایي رب دلیهل  ثبالی پطت ثبم ٍ هب لبئل ثبضین ثِ ایي وِ اص ٍرَة ری الومذهِ هی تَاًین ٍرَة همذهِ سا وطف وٌین 

لهزا   .آٍسیهن  یهه اص اهش ثِ وَى ػلی السغح ثِ دسهت  ثش ٍرَة ًصت سلن داللت ًذاسد ٍلی هب ایي سا هستمیوب ٍ هستمم  «السغح

. صیهشا   ٍرَة ًصت سلن ثِ ػٌَاى همذهِ وَى ػلی السغح یه ٍرَة تجؼی است دس ػیي حبل یه ٍرَة غیشی ًیض ههی ثبضهذ  

لی اهشی ّن وِ ثِ ًصت ًشدثبى ضذُ اص دلیل هستملی ثِ ٍ «اهش ثِ لغیشُ»یؼٌی  .ى ػلی السغح همذهِ است ثشای سفتي ثِ پطت ثبموَ

ة تجؼی است دس َرا ًصت وٌین پس ٍرَة ًصت سلن یه ًٍتیزِ گشفتین وِ ثبیذ ًشدثبى س «ي ػلی السغحو»هب اص  .دست ًیبهذُ

 .9ػیي حبل غیشی

 همبم حجَت.ِ حست احجبت ٍ داللت ٍ اخشی یمحؼ ث همبمیمحؼ ثِ لحبػ  ارت تبسٓثِ عَس ولی ٍ خالصه:

ٍارت سا اص لحبػ همبم احجبت ٍ داللت ثش دٍ لسن وشدُ است وِ ػجبستٌذ اص ٍارت اصلی ٍ ٍارهت تجؼهی. ٍارهت     صبحت فصَل

اصلی ًیض ٍارجی است وِ ٍرَثص اص ساُ خغبة هستمل ٍ دلیل هستمل استفبدُ ضذُ است اهب اگش ٍرهَة اص ساُ هسهتمل اسهتفبدُ    

                                                 
 .22الفصَل الغشٍیِ، ظ 9



111 

 

ّش وذام اص ایي دٍ ٍارت هی تَاًٌذ ًفسی ثبضٌذ یب غیشی. صیشا همن اصلیت ٍ تجؼیت ثب همن ٍارت تجؼی ًبهیذُ هی ضَد. ًطَد 

 ًفسیت ٍ غیشیت هتفبٍت هی ثبضذ.

ثِ لحبػ همبم حجَت یه تؼشیفی ثشای ٍارت ًوَدُ ٍ ٍارت اصلی  ایطبى .هحمك خشاسبًی ثب ایي ًظش صبحت فصَل هَافك ًیست

  ٍ تجؼی سا ثِ گًَِ دیگشی هؼشفی وشدُ است.

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»


