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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

 ؛مطرح کردنم که اصل انن مطلب را استاد شهید بیان کرده بود ، مطلبی رادر بحث بدلیت و شممولیت االَل 
و شمولیت در االَل ، موضوع و متعلق بودن حکم است. گفتیم اگر ما  یتتفاوت بین بدل هایمَلکنکی اسمت 

 لی باشد چون موضوِع مودر آن انن است که االَل  در آن ش چیزی داشمتیم که موضموع حکم شرعی باشد، اصل

منطبق  بر همه مصادنق موضوع خودخودبهموضوع،  و لذا عنواِن دال بر شمودیمحکم، مفروٌغ عن وجوده تلقی 
 شممودیم، آن وقت حکمی که صممادر هسممت در مقام جعل و منطبق به فعل شممودیموقتی منطبق  .شممودیم

 شود.یم و االَل  شمولی شودیمحکم بر سر همه مصادنق موضوع پهن  خودخودبه

رد در خوحکمی که به ما تعلق می زنرا ؛اما متعلق چیسمت  اصمل در متعلق انن است که االَل  بدلی باشد 
 مطلوب الوجود اما متعلق است موضموع مفروٌغ عن وجوده ،. در مقام حکمشمودیموجود ال مطلوبقام حکم م

 ر اوبوقتی  تحقق خواهد نافت. «من افراد انن البیعت فرد ما»با تحقق  خودخودبمهاسمممت و لمذا انن البیعمت 
 الَل  بدلی است. اگر گفت:ا متعلقات احکاماالَل  کند. لذا وجود تحقق پیدا میصد  کرد آن وقت مطلوب ال

کرم عالما  »
َ
 تنونن نداشت، اصل« عالما  » ننااننجا اکرام متعلق اسمت و لذا االَل  در اننجا بدلی است و اگر « أ

کرم العالم» در
َ
کرم العالم» چیسمت  انن اسمت که اصَلح آن شمولی باشد. «أ

َ
نعنی اننکه نک عالمی موجود   «أ

خالد  هم لمی که موجود اسممت مصممادنق زنادی دارد؛ هم زند عالم اسممت،انن را اکرام کن. انن عا حالهسممت 
. شودیمو لذا اکرم بر همه مصادنق آن پخش  همه بالفعل عالم هسمتند هانناعمر عالم اسمت،  هم عالم اسمت،

 د.شوی میشمول االَل مدلول آن پس 

َل  به بدلی و شمممالی وجود الای در بحث ایت انن نکته بود. چنین نکتهشمممولیت و بدل هایمَلکنکی از  
 ونیمگمیفر  بین موضمموع و متعلق را در احکام شممرعی تبیین کنیم. چه چیزی را  هالزم اسممت ما ضممابط و دارد

شود و اگر متعلق موضموع حکم شرعی بود، الَل  در آن االَل  شمولی می شمیییگونیم اگر موضموع  اننکه می
زم است که ما ضوابط نا ضوابط فر  بین موضوع و متعلق را بیان ال .االَل  بدلی شودیمَل  در آن حکم بود اال

عنای آنا موضمموع به ممقصممود ما  کَل  اننجا بحث اول اننکه: کنیمیمبا دو بحث ما انن ضممابط را بیان لذا کنیم. 
ه مطلب اول ما انن است ک منطقی اسمت  نا موضوع به معنای فلسفی است  نا موضوع به معنای اصولی است 

لسفه! و نه موضوع به د ما از موضموع در اننجا موضموع به معنای اصمولی اسمت و نه موضوع به معنای فمقصمو
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و آن خلط بین  دهدیمرخ در مباحث اصممولی  یجاهاانن نکی از اشممتباهاتی اسممت که خیلی از  .معنای منطق
 د.ات خاص خود را دارنصممطلحم. اصممولیون اسممت با مصممطلحات اصممولی طقیمصممطلحات فلسممفی و من

گونیم موضمموع، انن موضمموع را در مقابل اگر ما در منطق می ،به معنای موضمموع منطقی اسممت موضمموع گاهی
سروکار  .ضانای ذهنی باشد و چه قضیه لفظیهچه قضیه ق حاال .استو مربوط به قضمان منبریممحمول به کار 

نٌد عالٌم »به لفظ بگونیم:  دنگویموقتی مثل سمت. با قضمانامنطق  ل ذهن خودمان نک قضمیه تشکی لو درو« ز
و نک  میکنیمنک موضوعی را ما فرض  .تشکیل شده است یو محمولبدهیم، اننجا انن قضمیه از نک موضوع 

نٌد مرنٌ  گونیممی مثَل  . میکنیمرا بر آن حمل  یمعنان نٌد صمییٌر، ز نٌد کبیٌر، ز نٌد عالٌم، ز ه اصولی یانن قضم .: ز
ٌٌ ما»نعنی:  منطقیاسمت موضموع در قضمیه  موضمموع قضیه  ؛اسممتدر مقابل محمول  و «ما ُنحمُل َعلیه وصم
انن معنای از  میکنیم. مقصممود ما از موضمموعی که در اصممول بحث شممودیم کاربردهبهمنطقی در مقابل محمول 

 موضوع نیست. انن موضوع به معنای اول بود.

شود موضوع ؛ آنجا که گفته مینا در اصطَلح فلسفی استموضوع به معنای فلسفی ، موضموع به معنای دوم

. اننجا شودیم ممکن تقسمیم به وجود الفی موضوع و به وجود فی موضوع وجودِ  چون در مقابل عرض اسمت؛
 ءمراد از موضموع به معنی محل عروض اسمت. در فلسمفه اگر گفته شمود موضموع منظور محل العروض الشی

نم که جوهر  ؛و عارضی دارنم اسمت. حتی اگر قضمیه هم در کار نباشمد، معذالک ما موضوع نعنی نک چیز دار
جوهر و عرض  بازهمانسممانی هم در انن عالم نباشممد اگر اسممت و نک چیز دنگر که عارض بر آن جوهر اسممت. 

در منطق ذکر شمممد، ندارد. انن منظور از  کهچنانآنقمابمل فرض اسمممت و لذا ربطی به ذهن و قضمممانای ذهنی 
 ت.اد ما در انن بحث نیسموضوع هم مر

 سروکارست. اما موضوع در مصطلح اصولی: ی سموم که موضوع اصولی است که مراد مااما موضموع به معنا
اصمول نا همان اصمول فقه با چیسمت  معرفت احکام متعلق به افعال مکلٌ اسمت. پس ما همیشه در فقه نک 

لق به انن احکام متعاستکشاف  کار او حکمی دارنم که انن حکم متعلق به فعل مکلٌ اسمت؛ کار فقه چیست 
نعنی قواعد انن استخراج  ؛کند  اصول، منهج انن استخراج را تبیین میکندیم کارچهفعل مکلٌ اسمت. اصول 

توانید حکم مترتب بر فعل مکلٌ را از منابع شمرعی استخراج می یاقاعدهالبق چه اننکه  کند.مشمخ  می را
 .کنید

گونم متعلق، مراد از اگر می و حکم گونیممیاگر  ،موضوع ونیمگمیدر اصول فقه و همچنین در فقه  اگرپس 
. ودشیمواقع  کلٌحکام شرعی بر فعل مبر مکلٌ دارنم که انن اما فعلی  موضموع در فقه و اصمول انن اسمت:
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آنند! انن فعل مکلٌ متعلقاتی دارد که در عالم خارج موجود اسمممت؛ هر افعمال مکلفین که در هوا به وجود نمی
ه به دارد ک مفعوٌل گاهی ه بخواهد از مکلٌ سمربزند نک فاعلی دارد و انن فاعل در خارج موجود است. فعلی ک

الفعلی  ةآل در خمارج موجود اسمممت؛ زممان و مکانی دارد که انن زمان و مکان به تبع فعل در خارج تحقق دارد؛
کلٌ به انن اشیاء تعلق پیدا انن اشمیا خارجی، اشمیانی اسمت که فعل م دارد که آن هم در خارج موجود اسمت.

جی اشممیا و امور خار هاننا؛ نعنی اگر فعل مکلٌ بخواهد تحقق خارجی پیدا کند به انن اشممیا نیاز دارد. کندیم

تعلق ما از فعل مکلٌ به م  گونیمفعل مکلٌ. فعل مکلٌ را ما چه می می نا َنتعَلُق بها علیها َنعتمُد ه هسممتند ک
 مُوايقِأ» گوند:. میخوردیمبه فعل ارادی مکلٌ می باشمد از سموی شارع جا حکک کنیم که هرحکم تعبیر می

اِس » ،«ةالزََّّكا تُواوآ» ،«ةالصََّّلا ِه َعَلی الَنَّ َیَة ِمْمََلٍ  » 1«ِحُجَّ اْلَبْیِت َوِلَلَّ ْواَلَدُکْم َخشممْ
َ
چه امرش و چه  2«َواَل َتْقُتُلوا أ

ت به زکا «ةالزََّّكا تُواوآ» ،به صممَلة تعلق گرفته اسممت «ةلصََّّلاا مُوايقِأ» به نک فرد تعلق گرفته اسممت. اشینه
ْواَلَدُکْم َواَل َتْقُتُلوا » و تعلق گرفته اسممت

َ
لب لذا به انن مطقتل متعلق نهی اسممت. قتل فعل مکلٌ اسممت. هم « أ

 گونیم.متعلق الحکم می

ْواَلَدُکْم  َو » اند:فرم؛ میردیگیمتعلق  آندر خمارج وجود دارد که متعلق به هم امما نمک چیزی  
َ
 .«اَل َتْقُتُلوا أ

ِه » :دنگویم اناسمت؛ نعنی چیزی است که قتل به آن تعلق گرفته است.   «اَواَل َتْقُتُلو»اوالد مفعول به  نجانا َوِلَلَّ
اِس ِحُجَّ اْلَبْیِت  همه موضموعات هستند؛ موضوع  هاننا. ردیگیمبیت چیزی اسمت که حج به آن تعلق « َعَلی الَنَّ

 نیم:کچیز پیدا می سه الحکم چیست  فعل مکلٌ. پس متعلق متعلق المتعلق است. ر اصطَلح اصولی،د

 که مانتعلق به فعل مکلٌو  مانتعلق به الحکم که فعل مکلٌ است، شودیمحکم که به وسمیله شمارع انشا 
ی که متعلق به فعل انن امور خارجخواهیم حال می .انن موضموع است و بودهامر خارجی اسمت که از متعلقات 

 .میکنیمتعرنٌ  «موضوع»مکلٌ است را ما 

گاهی موضوع فاعل است نعنی فاعل فعلی که حکم شارع به آن تعلق ؛ انن موضموع اصمولی چند نوع اسمت
و وافاعل نعنی  ُنقیم  ان َنجب الذی َمن. دارد امُويقِأواو ضمیر اشاره به فاعل  «ةالصََّّلا مُوايقِأ»در  گرفته است.

جا مکلٌ تکالیٌ شرعی داشته باشیم انن موضوع آن کهر ن دارد که منظور مکلٌ است. پس اشماره به آ یرضمم
ی که تکلیٌ خود تکلیٌ حکم است، فعل .ردیگیمتکلیٌ نا فعلی که تکلیٌ به آن تعلق  ،رودیمتکلیٌ به شمار 

                                                           

َناٌت َمَقاُم ِمْبَراهِ ِفیِه آَناٌت بَ  79 ل عمران آنهآ. 1 اِس ِحُجَّ اْلَبْیِت  ا  َمْن َدَخَلُه َکاَن آِمن َو یَم ِیَّ ِه َعَلی الَنَّ َتَطاَع ِمَلْیِه َسِبیَل  َوِلَلَّ َه َغِنيٌَّ َعِن  َو  َمِن اسمْ َمْن َکَفَر َفِإَنَّ الَلَّ
 اْلَعاَلِمیَن 

ْواَلَدُکْم َخ  79اسرا آنه  2.
َ
ْح ْشَیَة ِمْمََلٍ  أ اُکْم ِمنَّ قَ نَّ ِمنَّ  ا  َکِبیر ا  ْتَلُهْم َکاَن ِخْطیُن َنْرُزُقُهْم َو
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. شودمی موضوع استر خارجی متعلق است و همیشه ام آن فعل آنچهاسمت و  متعلق حکم ردیگیمبه آن تعلق 
اِس » در مثَل   انن امر خمارجی که موضممموع اسمممت نا فاعل اسمممت که گفتیم، ِه َعَلی الَنَّ اِس ، «ِحُجَّ اْلَبْیِت َوِلَلَّ الَنَّ

اِس اسمت که همان موضمموع اسممت. ،اما فاعل انن تکلیٌ ،سممتمتعلق حکم ا ِحُجَّ  موضموع خارجی اسممت.  الَنَّ

اَمْن َعِمَل َص » :دنگویموقتی   متعلق است. «َعِمَل َصاِلح  » و اشاره به موضوع حکم دارد« َمْن »  3«اِلح 

 نفسا  َتَل َمْن قَ » :دنگویمول به فعلی است که حکم به آن تعلق گرفته است. مثل اننکه گاهی موضموع ما مفع
اَس جمیعا   ما َقَتَل الَنَّ رِض َفکاَنَّ

َ
ول به انن تکلیٌ الهی است که اننجا مفعنفسا  اننجا  4«ِبَییِر َنْفٍس أوَفسماٍد ِفی اَ

علق اسممت. نک فاعلی دارد که قتل مت حرمت قتل اسممت. ،حرمت و منظور از ، تکلیٌ حرمت اسممتتکلیٌ
 که مفعول به است در اننجا موضوع انن حکم است. نفسا  اشاره به آن دارد و  «َمْن » اننجا

اد به عنوان موضوع ن هاآناست که ما از  شبهات مربوط به چیزهانینعنی ونیم شمبهه موضموعیه گوقتی می 
شک در وجوب و حرمت است. اما اگر شک نعنی در حکم  ما رخَلف شبهه حکمیه که در آنجا شککنیم. بمی

کردنم که انن وجوب به شمما خورده نا به دنگری و نا اگر شک کردنم که انن وجوب به انن شیء خورده نا به آن 
ی و میتبرای مثال  انن شبهه موضوعیه است. ت نا عن ذاکوجوب اجتناب عن هذاسشیء نعنی   هلحم بین مذکَّ

نرا به حکم که حرمت مردار است ی است نا آن  با اننکه علم دانیم که آنا انن مذکَّ نمیو  خلط شمده اسمت  م.دار
 کههم نه حکم برای ما مجهول است و نه متعلق آن، حکم که حرمت باشد برای ما معلوم است و متعلق آن پس 

 است.أکل هست معلوم است. انن شبهه موضوعی 

که نماز  دانمیممن  ؛معنای زمان و گاهی به معنای مکانموضموع گاهی به معنای مفعول به است و گاهی به 
 پس در موضوع و انن شبهه موضوعی است. اننجا واجب شده است نا در آنجا  بر من واجب شده است؛ اما در

که نماز بر من واجب اسمت ولی شک دارم که انن نمازی که بر من واجب است  دانمیم. نه در حکمشمک دارم 
ود خ اصَل  تجب الصَلة الطواف. نا  علیه السمَلم مثَل  خلٌ مقام ابراهیم نماز در انن مکان اسمت نا در آن مکان.

تر و نیم مخصممموص اسمممت که همان سمممه مف توافق حول البیت محدود به حد مطادانم که آنا انن ینم  الواف
باز  ننجاا  ستا اعم از انن نعنی باند در انن دانره خاصه توافق صورت بگیرد نا اننکه نه  استفاصله از بیت الله 

گاهی  هم شمک در موضموع است. چرا  چون او شک در مکان آن فعلی است که حکم به آن تعلق گرفته است.
. دشویم هباز هم انن شمبهه موضوعیکه سمت آن تعلق گرفته ابه شمک، شمک در زمان آن فعلی اسمت که حکم 

                                                           

ْجَرهُ  79نحل  3.
َ
ُهْم أ َنَنَّ َبة  َو َلَنْجِز ُه َحیاة  اَلِیَّ ْنثي َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَیَنَّ

ُ
ْو أ

َ
ْحَسِن ما کاُنوا َنْعَمُلوَن َمْن َعِمَل صاِلحا  ِمْن َذَکٍر أ

َ
 ْم ِبأ

اَس جمیعا   ِبَییِر َنْفٍس أوَفسادٍ  نفسا  َمْن َقَتَل  73مائده  .4 ما َاحیا النَّ نَّ
َ
ْحیاها َفکأ

َ
اَس جمیعا  َو َمْن أ ما َقَتَل النَّ رِض َفکانَّ

َ
 ِفی اَ
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دانم که انن عمل بر من که در انن وقت نا در آن وقت. می دانمینمکه نماز بر من واجب شممده اسممت اما  دانمیم
نک روز را روزه بگیرد و  کرده است که   کسی نذردانم که در انن زمان است نا زمان دنگریواجب است اما نمی

ر د انن شممک هم ذر کرده اسممت که اول ماه را روزه بگیرد و نا اننکه آخر ماه را روزه بگیرد که آنا ن کندیمشممک 
 متعلق به فعل است. امور خارجهدر حکم نیست چون انن زمان فعل است و زمان فعل از است و موضوع 

ذِبح و نشممترط فیه َان » مثَل  نکی از انواع موضمموع هم آلت الفعل اسممت. نک کسممی که  لذبح َنکون اَنذبح الَّ
گفتیم شمرط در تذکیه ذبح بالحدند اسمت. اگر شمک کردم که انن حدند است نا نه، انن شک در  اگر «بالَحدند

انواع شک در موضوع است  هانناآلت الفعل که متعلق فعل است.  موضموع است و نه در حکم. چون شک در
نک  ز موضمموع متعلق المتعلق اسممت.گونیم شممک در موضمموع در مقابل شممک در حکم، مراد ما اپس ما که می

که انن فعل مقید هست نا نیست.  قید به فعل شما خورده است نا نه زمانی شما شک در انن اصل دارند که انن
ص وم الی االستتار القرص، که روزه اگر واجب شده آنا انن روزه دانیدینم مثَل  . کنیدیمنعنی شمک در خود فعل 

دانید که نمی ،الفعل است شک در قید ؛ زنرارقیه  اننجا شمک در فعل استا صموم الی زوال حمره مشماسمت ن
 شک در متعلق است. در انن صورت  فعلی که بر شما واجب شده به انن شکل است نا به آن شکل

گاهی  کم وحیه گاهی ناشی از شک در خود گردد. شمبهه حکمحکم به حکم برمی همیشمه شمک در متعلِق 
 دانیدینم ؛چه چیز بر شما واجب شده است یدانید در مقام کبرق حکم اسمت. نمیناشمی از شمک در متعلهم 

نماز نک رکعتی واجب شده نماز دو رکعتی  شک در متعلق   نماز بر شمما واجب شده است نا روزه واجب شده
نماز دو  دانیدینماسمت و در موضموع نیسمت چون همان چیزی که متعلق الحکم اسمت مورد شک شما است؛ 

شک در موضوع.   تی واجب شمده نا نماز چهار رکعتی  شمک بین رهر و جمعه شمک در متعلق است و نهرکع
حتی اگر شممک کردند که انن متعلق به حکم زمانش چه وقت اسممت چنین شممکی در قید متعلق اسممت اما اگر 

موضوع. شک در  در شود شکرسمیده نا نرسیده انن می اآلندانید آن زمان زمان آن کی اسمت ولی نمی دانیدیم
 مصدا  است. یکبرموضوع همیشه شک در امر خارجی و شک در مصدا  و انطبا  آن 

نا حتی در  کنیمیمپس معلوم شمد که موضموع چیسمت و معلوم شمد که مراد از موضوع که ما در اصول ذکر 
به کار وع را وضکلمه م اصولیونفقه، موضوع منطقی منظور نیست و موضوع در قضیه حملیه نیست. البته گاهی 

مرادشان از موضوع، موضوع منطقی باشد و نا موضوع را به کار ببرند و منظورشان موضوع فلسفه باشد  اماببرند 
 .باشد نعنی محل العروض الشیء
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اسممتحباب و کراهت نا  ت،تکلیفی که وجوب و حرم حکم .۱: گیردیمدو نوع حکم تعلق هم به فعل مکلٌ 

فعل مکلٌ بطَلن  . نک وقت به3. گیرندیمتکلیفی هسممتند که به فعل مکلٌ تعلق  احکام هاننااسممت. اباحه 
 .شودگیرد که در انن صورت انن حکم وضعی میو صحت تعلق می

نعنی  ؛نجس اننجا نک عنوان انتزاعی اسممت]در پاسممب به اننکه مثَل  چرا فَلن چیز نجس اسممت باند گفت  
از  تناباالج جبن . حکم تکلیفی چیسممت شممودیمضممعی انتزاع نک حکم تکلیفی دارنم که از آن نک حکم و

نجس که در خارج وجود خارجی ندارد. نجاست چیزی غیر از حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی نیست. انن 
ما از آن و ش کندیمسان حکم وضعی حکمی را بیان اللبکه گاهی شارع  اندگفتهو به شما  نداخواندهرا در اصول 

عی و شمممما از آن حکم وضممم کندیمو گاهی به لسمممان حکم تکلیفی چیزی را بیان  کنیدیمنتزاع حکم تکلیفی ا

گاهی مانعیت را انتزاع  ،کنیدیمشمما از آن نجاست را انتزاع  و اجتنب عن هذا گوند:. گاهی میکنیدیمانتزاع 
ی ضعی که از نک حکم تکلیفاحکام وضمعی است، اما احکام و هاننا .کنیدیم، گاهی جزئیت را انتزاع کنیدیم

. انن کنیدیمجزئیت هر جزئی را انتزاع  آن ازرود، شممما قتی امر بر سممر فعل دارای اجزاء می. وشممودیمانتزاع 
و  درویمگاه امر بر سر چیزی . حکم وضمعی اسمت اما حکم وضمعی که از نک حکم تکلیفی انتزاع شمده است

 رط.انجام بده اما به انن ش ةصلو نعنی« ماال َنأُکل َلحُمه. ِلَّ فی وبرِ اَل ُتَص » به شرط عدم فَلن چیز شودیمگفته 
وا» :گوندیمنا کنید. یمرا انتزاع  صمحة صمَلةمانعیت  از آن هم شمما لا ْمُس َفصمَ  از تعلیقو شما  «ِمَذا َزاَلِت الشمَّ

بیان  با لسان وضع یما  تقمسشما حکم وضعی دارند، نا  هرکجا. کنیدیمشرالیت را انتزاع  وجوب بر امر خارجی

َلة ا هذا نمَنُع منن ،هذا الشممیء نجٌس   :مثَل  بگوند: َبَطل ِفعُلک. نا  مثَل  ؛ شممودیم حة الصممَ همه به  هاننا .صممِ
عل معه اذا َتفعل الشیء الفَلن، ال تف؛ کنندیمن تکلیٌ بیان لساگاهی حکمی را با  لسمان وضع بیان شده است.

یَت  .کذا ِلَّ  اذا صملَّ اشت اما شما از آن برد اننجا به لسمان تکلیٌ بیان شده است .ماال َنأُکل َلحُمه فی وبرِ  اَل ُتصمَ

ن نکوَن ثوُبَک نِجسمما  اذاگوندیمنا . کنیدیم نعیتما
َ
اَک أ یَت  : انَّ اَک به لسممان حکم تکلیفی. در صمملَّ  اننجا: انَّ

ترک اسمت؛ نعنی:
ُ
لذا نجاسمت لباس را مانع از صحت نماز  و کنیدمانعیت می ! ال تفعل! اما شمما از آن انتزاعأ

 هستند. الورینهماحکام تکلیفی هم متعلق به فعل مکلٌ است و احکام وضعی هم  کهیدرحالدانید. می

ر اگ :گونیممیمراد ما از موضوع در آنجا که  و ح موضموع، اصمطَلح خاص اصمولیون اسمتبنابرانن اصمطَل
 منظور ما فاعل نا مفعوٌل  ،وجود ه است فروٌغ عنموضوع م رفتیمموضموعی داشمتیم، حکمی که سر موضوع 

مگر قرننه دنگری جلوی انن  دارد،االَل  شمولی و اننجاست که  نا زمان و مکان و نا آلت فعل اسمتبه فعل و 
و متعلق آن فعلی اسمممت که حکم مسمممتقیما  بر آن مترتب  خورد به متعلق یرد. اگر حکمی  شممممولی را بگاالَل
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آند، االَل  بدلی خواهد بود و ی که در متعلقات به وجود میلذا االَلقتعلق مطلوب الوجود اسمممت و . مگرددیم
 .انن از ابتکارات اصول فقه شیعی است

ه من از آن به نعنی همان چیزی ک ؛چیز عجیبی اسممت واقعا   شممیعی دارنم یهاحوزهانن اصممول فقهی که در 
که در هیچ جای دنیا به  نماکرده یستأسممهای علمی در حوزه نک علمی را . ماکنمیمتعبیر  ةعنوان منطق الدالل

را تبدنل کنیم و من  هانناکه  گونیممیوجود ندارد و ما مدام به دوسمممتان  نماکردهانن شمممکلی کمه ما تأسمممیس 
منطق  انن ما به نوعی البته .یاورنمدرب ةکه به شمممکل منطق الدالل کنندیمفهرسمممت منابع را تنظیم  اللمهشممماان

ج قابل اسممتخرا کامَل  و انن  کنیمیمبیان به عنوان مقدمه اسممتنباط فقه  در اصممول را در اصممول دارنم اما ةالدالل
ن نک قانو ما« ُمرائاته َنعِصم الِفکر َعن الَخَطأ» که منطق علمی است که الورینک علم مستقل و همان ؛اسمت

م فهم الکَل»که و نک علمی دارنم   :همی اسمت؛ علم داللت استم انن خیلی علم و« م َعن الَخَطأُمرائاته َنعصمِ
 .«ُمرائاته َنعِصم فهم الکَلم َعن الَخَطأ فی فه المقصود المتکلمین»

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل

 

 

  

 


