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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

 در مقدمه چهارم که بحث از تقسیمات مقدمه است عرض کردیم اولین تقسیم، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه  است. 

همانطور که بیان شد در تقسیم اول در دو جهت بحث می کنیم، اول اینکه اصل این تقسیم مورد قبول است یا خیر؟ دوم اینکه برر  

هر دو قسم داخل محل نزاع در مقدمه واجب می باشند یا فقط مقدمه خارجیه در محل نرزاع داخرل مری    فرض صحت تقسیم آیا 

 باشد؟ 

جهت اول را جلسه گذشته متعرض شدیم و گفتیم نسبت به اطالق مقدمه به مقدمه داخلیه اشکال شده است. یعنی اگرر برر اجرزا     

رفع این اشکال بر آمده اند و  صدد ه، بعضی از جمله محقق خراسانی درمرکب، عنوان مقدمه را اطالق کنیم مورد اشکال قرار گرفت

از راه تغایر اعتباری خواسته اند این مشکل را حل کنند و گفتند اجزا  نسبت به مرکب یک تغایر اعتباری دارنرد و بررای صردق    

تنویع پیردا  جزا  مرکبات به انواعی متنوع ا عنوان مقدمه همین مقدار کافی است. ما عرض کردیم مقدمات داخلیه یا به تعبیر دیگر 

می کنند. به عبارت دیگر مرکبات بر چند قسمند مرکبات حقیقی و مرکبات غیر حقیقی و مرکبات غیر حقیقی نیز بر دو نوع اسرت  

ت کنیم یا خیر؟  صناعتی و اعتباری. حال می خواهیم ببینیم در مانحن فیه آیا می توانیم اطالق مقدمه به اجزا  در همه انواع مرکبا

  بتوان آن ها را به عنوان مقدمه پذیرفت.است به طور کلی در مورد اجزا  مرکبات حقیقی، مشکل 

پذیرش اجزا  به عنوان مقدمه یا عدم پذیرش آنها مبتنی بر این است که چه تعریفری از مقدمره   در مورد اجزا  مرکبات غیرحقیقی 

لی عبارت است از آن چیزی که قوام مرکب و ماهیت مرکب بستگی به آن دارد. طبیعری  گوییم مقدمه داخبداخلی ارائه دهیم. اگر 

کند. اگر مقدمه را این طور معنا است که مرکبی که دارای جز  است قوامش به اجزا  است و بدون اجزا  اساسا مرکب معنا پیدا نمی

  مه انواع مرکب، مقدمه بدانیم. طبیعتا می توان اجزا  را در ه« به م المرکب به، ما یتقوم ماهیة المرکبما یتقو»کنیم یعنی بگوییم 

در مرکب حقیقی جنس و فصل را در نظر بگیرید، جنس و فصل در واقع اجزا  تشکیل دهند ماهیت مری باشرند و اگرر جرنس و     

ک مراده و یرک   مرکرب از یر  هر وجود خرارجی  کند یا ماده و صورت در وجود خارجیه، فصل نباشند این ماهیت تقوم پیدا نمی

 توان گفت اجزا  در وجود خارجیه نیز مقدمه است. صورت است و قوام هر موجودی به ماده و صورت است. لذا به این اعتبار می

یک  در مرکبات غیر حقیقی اعم از اعتباری و صناعتی، اگر اجزا  مرکب با همین معیار سنجیده شوند روشن است که قوام ماهیت

ج نیز قضیه از همین قرار است این هم در مرکبرات  مقدمه برای مرکب به حساب می آیند. در خار ،اجزا  به اجزائش است و چیز

و تقروم  خانه عبارت است از چیزی که تشکیل شده از دیوار، سقف و مصالح  صناعتی و هم در مرکبات اعتباری وجود دارد. مثالً
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ی نیز مطلب از همین قرار است. بنابراین اگر مقدمه را به معنای چیزی به این فروع و اجزائش است. در مرکبات اعتباراین ماهیت 

 که قوام یک شی به آن است بدانیم در این صورت عنوان مقدمه بر اجزا  در همه انواع مرکبات قابل انطباق است. 

فاهم عرفی مقدمه می باشد، یعنری  اما اگر مقدمه را به نحو دیگری معنا کنیم و بگوییم ، منظور از مقدمه، معنای ظاهری مقدمه و مت

هرا یرک دوئیرت    ی مغایر با دیگری است و بین آنوجود هر یک دارای چیزی که وجود ذی المقدمه متوقف بر وجود آن است و

 عنوان مقدمه را بر اجزا  در مثل جنس و فصل و ماده و صورت منطبق کنیم. بتوانیم بعید است  گاهاست؛ آن

مثل دار، خانه، مسجد و مدرسه و در مرکبات اعتباری به نظر می رسد اطالق عنوان مقدمه برر   صناعتی اما در مرکبات غیرحقیقی

 اجزا  مرکب صحیح باشد.

 نتیجه

 جره یتنبره ایرن   ؛ انواع مرکبرات بیان سانی و اصل اشکال به تقسیم و پاسخ محقق خرا بیانبعد از  جمع بندی جهت اول بحث: 

بدانیم در این صورت اطالق مقدمه برر اجرزا  در مرکبرات حقیقری و غیرر      « ما یتقوم به الشئ»معنای اگر مقدمه را به م که دیرسی

 اجزا  و صورت و و فصل، به ماده اطالق کنیم. یعنی می توانیم به جنس هابر آن حقیقی مشکلی ندارد و می توانیم عنوان مقدمه را

 نماییم. ق اطالها بر آنرا مقدمه عنوان  مرکبات صناعتی و اعتباری

جرا  اما اگر مقدمه را وجودی غیر از وجود ذی المقدمه بدانیم و تحقق ذی المقدمه را متوقف بر آن بدانیم و توقف ذی المقدمه خار

 ، آن وقت اطالق عنوان مقدمه در بعضی از صور محل اشکال است.  بر مقدمه خارجا مالک باشد

اعتباری که محل بحث ما است )چون بحث ما اساسا در مرکبات اعتباری است که به طور کلی اجماال حداقل در دایره مرکبات  لذا

وریم. این نتیجه شرع اعتبار کرده مثل نماز و روزه وجهاد( می توانیم به نوعی اجزا  را به عنوان مقدمه نسبت به کل به حساب بیا

 است.  بحث در جهت اول

  جهت دوم: بررسی شمول نزاع نسبت به مقدمات داخلیه

بعد از اینکه معلوم شد می توانیم فی الجمله عنوان مقدمه را بر اجزا  اطالق کنیم، جای این سوال است که آیا این قسم از مقدمات 

 هم داخل در محل نزاع در بحث مقدمه واجب می باشند یا نه؟ 

ی باشد یرا خیرر؟ جهرت روشرن شردن      قبل از این که به این موضوع بپردازیم که مقدمه داخلیه داخل در نزاع در مقدمه واجب م

 د.یرگقراراشاره مورد ای نکتهالزم است محدوده بحث و نزاع 

 مقدمه داخلیه بالمعنی االعم.  -8مقدمه داخلیه بالمعنی االخص  -5: مقدمات داخلیه دو اصطالح دارد

رکب هستند، هم قیداً هم تقیداً. مثال در واقع همان اجزا  مامور به هستند که داخل در حقیقت م بالمعنی االخص: همقدمه داخلی

 مرثال  نماز که یک مرکب اعتباری است اجزائی دارد، از جمله  قرائت و مکلف هنگام نماز خواندن باید حمد را قرائت کند. یعنری 

و هم  استن قرائت هم خودش قید نماز ده جز  دارد که با نیت شروع و با سالم تمام می شود، یکی از این اجزا  قرائت است و ای

. به عالوه ایرن نمراز بایرد    محسوب می شود» و جز  آ تقید به آن جز  است یعنی خود قرائت بنفسها در حقیقت نماز دخیل است

  نماز است. پس جز به قرائت به این نحو نیز تقید بوده و بعدش رکوع باشد. پسمشتمل بر قرائتی باشد که قبلش تکبیرة االحرام 

 د. ناالخص یعنی آن اجزایی از ماموربه که هم قیدا و هم تقیدا داخل در حقیقت ذی المقدمه می باشمعنی مقدمه داخلیه بال
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 لمعنی االعم نیز یاد می کنند. که از آن به مقدمه خارجیه با  عم:مقدمه داخلیه بالمعنی اال

بره آن جزئری از    نیست، اما تقیرد به است و به عنوان یک قید یا جز  برای مامور به خودش خارج از حقیقت مامورگاهی چیزی 

است. مثال پاک بودن بدن یرا طهرارت   « خارجة عن المامور به قیدا و داخلة فی المامور به تقیدا»گاهی چیزی  ماموربه است. پس

شرایط نماز است درحالی که هیچ کدام جز  اجزا  خود نماز نیست. اجزا  نمراز   قبله بودن مکلف در هنگام نماز ازثوب و رو به 

به عبارت دیگر آنچه که مامور بره   .«خارجة عنها قیداً اما داخلة فیها تقیداً»معلوم است. پس خودش خارج از حقیقت نماز است 

است هر تکبیرة االحرام و رکوع و سجودی نیست بلکه تکبیرة االحرام و رکوع و سالمی است که با بردن طراهر صرورت گرفتره     

و جز   اما همین نماز مقید شده به طهارت بدن. پس طهارت بدن خودش قید« لوة قیداطهارت البدن خارجة عن الص»باشد. پس 

تقید به استقبال القبلة جرز  نمراز اسرت امرا خرود       است. اینها با هم فرق می کند. یا ت جزیی از نمازرانماز نیست اما تقید به طه

  مشخص است. این می شود مقدمه داخلیه بالمعنی االعم و استقبال قبله جزیی از نماز نیست. زیرا نماز یک ماهیت معلوم با اجزا

همانطور که بیان شد گاهی به آن مقدمه خارجیه بالمعنی االعم نیز اطالق می شود. زیرا خود طهارت البدن و استقبال القبله خارج 

ز مکلف باید مقید به استقبال القبلره،  امور می باشند، یعنی نمااین از حقیقت نماز می باشند ولی نماز با تمام اجزائش همه مقید به 

 طهارت المکان و طهارت الثوب باشد. 

با توجه به مطالبی که بیان شد فرق این اجزا  با مثل رکوع روشن گردید. زیرا رکوع جز  نماز است ولی طهارت البدن جز  نمراز  

جرز  نمراز    ت، اما طهارت البدن قیرد نمراز و  نیست. به عبارت دیگر رکوع هم قید است هم تقید به آن داخل در حقیقت نماز اس

 تقید به شی را جز  بدانیم یا خودش را. لذا فرق می کند کهنیست ولی تقید به طهارت بدن خودش یک جزیی از نماز است. 

د : عبارت است از چیزی که نه قیداً و تقیداً داخل در حقیقت مامور به نیست بلکه تنهرا وجرو  مقدمه خارجیه بالمعنی االخص 

داشته باشد باید مکانی وجود داشته باشد تا بتواند در آن  مثال اگر مکلف قصد خواندن نماز خارجی مامور به متوقف بر آن است.

-، مقدمه خارجیه برای نمراز مری  وجود این مکانمکان نماز بخواند. پس وجود خارجی نماز توقف بر وجود یک مکانی دارد که 

 یک مقدمه خارجیه است.  نماز نباید غصبی نباشد،شود. لذا اینکه گفته می شود مکان 

قسم اول مقدمه داخلیه بالمعنی االخص و قسم دوم به یک اعتبار مقدمه داخلیه بالمعنی االعم و به یرک  ) بعد از بیان اقسام مقدمه

خواهیم ببینیم آیا مقدمه داخلیه، می عنی االخص گفته می شود(ارجیه بالماعتبار مقدمه خارجیه بالمعنی االعم و قسم سوم مقدمه خ

چه بالمعنی االخص و چه بالمعنی االعم داخل در محل نزا ع می باشند یا خیر؟ در اینکه مقدمه خارجیه داخل در محل نزاع است 

ت مقدمه خارجیه برالمعنی  بحثی نیست و روشن است که در بحث مقدمه واجب قدر متیقن از مقدمه که موضوع بحث و گفتگو اس

مقدمه داخلیه بالمعنی االعم نیز قطعا داخل در محل نزاع است. انما الکالم و النزاع فی القسم االول کره آیرا مقدمره     .االخص است

 داخلیه بالمعنی االخص داخل در محل نزاع  می باشد یا خیر؟ 

عنوان یک واجب دارای اجزایی است، از جمله تقید به طهارت  به ، نمازبه عبارت دیگر اگر شارع نماز را برای مکلف واجب کرده

بدن که خودش قید نماز نیست اما تقید به آن جز  نماز است. می خواهیم ببینیم آیا با دستور شارع که گفته اقیموا الصلوة وجوب 

دن نیز واجرب اسرت برالوجوب    بگوییم طهارت ب می شود تایک امر غیری ترشح یعنی آیا طهارت بدن نیز الزم می آید یا خیر؟ 

 ) اکنون به ثمره بحث کاری نداریم هرچند قبال به آن اشاره کرده ایم ( ی؟غیر
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کنیم که تقید نماز به طهارت بردن الزم اسرت و آن   بعضی قائلند از امر شارع به نماز و وجوب نماز به عنوان یک مرکب کشف می

 نیز وجوب دارد منتهی یک وجوب غیری. 

 بعی به ذی المقدمهه شارع طهارت بدن را با یک وجوب تخیر آن چیزی که شارع دستور داده خود نمازاست اما اینکبعضی قائلند 

 ت بدن داشته باشد. راهخواند باید طدانیم شخصی که نماز میکرده باشد به دست نمی آید. هرچند عقال می اراده

ما،  است که خود شارع آن را به عنوان یک شرط ذکر کرده، منتهی بحث دانیم به خاطر اینمی طهارت بدن را گوییم عقالاینکه می

استکشاف وجوب شرعی است. شارع امر به نماز کرده و نماز این اجزا  را دارد امرا جرایی گفتره لباسری کره در آن نمراز        بحث

کشف طهارت بدن را وجوب خود نماز  ز وجوبتوانیم اما میآیا میخوانید باید طاهر باشد و تقید به آن از اجزا  نماز است. حال 

  .؟ بعضی قبول دارند و بعضی رد می کنندکنیم یا خیر

  .درمحل نزاع اتفاقی است اما در مورد دخول قسم اول در محل نزاع اختالف است قسم دوم و قسم سومپس دخول 

 «والحمد هلل رب العالمین»


