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

همان طور که بیان شد در مقدمه چهارم بحث از تقسیمات مقدمه واجب است. زیرا مقدمه به اعتباارات متتفاد دارات تقسایمات    

 متتفد است. 

بحث کاردیم و بیاان    مورد صحت تقسیم مقدمه به این دو قسم تقسیم اول عبارت بود از تقسیم مقدمه به داخفیه و خارجیه که در

لذا تعریفای   را به عنوان مقدمه به حساب آورد.یعنی می توان اجزاء مرکب « عفی االجزاء المقدمةطالق ال اشکال فی ا»که یم کرد

 ها صحیح است. آنو اطالق عنوان مقدمه بر اجزاء که از مقدمه داخفیه بیان کردیم قابل اطالق بر اجزاء مرکب می باشد 

باشند م عبارت بود از اینکه آیا هر دو قسم مقدمه داخفیه و خارجیه داخل در محل نزاع میجهت دوم که پیرامون آن باید بحث کنی

یا اینکه نزاع تنها متتص به مقدمه خارجیه است. دراین جهت نیزعرض کردیم که قطعا مقدمه خارجیه بالمعنی االخص داخال در  

مقدمه خارجیه بالمعنی االعم یا به تعبیر دیگر مقدمه داخفیه  باشد. همچنینمورد اتفاق همه عفماء میفی الجمفة و بوده محل نزاع 

 بالمعنی االعم نیز داخل در محل نزاع است. اما در مقدمه داخفیه بالمعنی االخص بین عفماء اختالف است. 

طور کفی ربطی به ات نیز قائفند این نزاع به ات قائفند که نزاع درمقدمه واجب شامل اجزاء نیز می گردد و عدهدراین خصوص عده

م وجوب مقدمه را کشاد  که آیا از وجوب ذت المقدمه می توانیاجزاء ندارد. به عبارت دیگر طبق نظر برخی از عفماء بحث از این

اصال به اجزاء مرکب مربوط نمی شود. یعنی اجزاء از این نزاع خارج هستند و اجزاء مرکب مشمول این نزاع نیساتند.   کنیم یا خیر

 ات ازعفماء نیز می فرمایند: نزاع در خصوص مقدمه داخفیه بالمعنی االخص نیز قابل تصور است.ر که بیان شد عدهاما همانطو

 : خروج مقدمه داخلیه از محل نزاع قول مشهور

مات باشند. لکن امام)ره( بر این عقیده اناد کاه مقاد   مقدمات داخفیه بالمعنی االخص)اجزاء( از محل نزاع خارج میبه نظر مشهور 

قول مشهور و امام)ره( مبانی هر یک را باه   نزاع می باشند. جهت روشن شدن وجه داخفیه بالمعنی االخص)اجزاء( داخل در محل

 تفصیل بیان می کنیم.

ها اشاره وجه خروج اجزاء یا مقدمات داخفیه بالمعنی االخص از محل نزاع اختالف نظر دارند که به اجمال به آنمورد مشهور در 

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میو آن
 

 

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 دو اشکال محقق خراسانی

در مورد مقدمات داخفیه بالمعنی االخص و اینکه چرا این مقدمات از محل نزاع خارج هستند دو اشاکال مطار    محقق خراسانی 

برات اینکه ایان نازاع را شاامل     اند. یکی از ناحیه مقتضی و دیگرت از ناحیه مانع. یعنی اوالً ایشان می فرماید اساساً مقتضیکرده

 توانیم نزاع را شامل این اجزاء نماییم.اجزاء کنیم وجود ندارد. بر فرض این که مقتضی وجود داشته باشد بتاطر مانعی نمی

 از ناحیه عدم مقتضی اشکال اول

که یاک  « اقیموا الصفوة»ایشان می فرمایند اصال مقتضی برات اتصاف اجزاء به وجوب غیرت وجود ندارد. یعنی نمی توانیم از امر 

وجوب نفسی برات نماز ثابت می کند، وجوب غیرت رکوع، سجود و قرائت و امثال آن را کشد کنیم. به عبارت دیگر این نزاع را 

که بتواهیم وجوب غیرت اجزاء را از وجوب مرکب به دست بیاوریم می توان برد. زیرا زمینه اینبه هیچ عنوان روت اجزاء مرکب ن

وجود ندارد، زیرا وجوب نفسی وجوبی است که از دلیفی که متکفل بیان حکم کل است استفاده می شود. مانند نماز، که یک کل و 

فاده می کنیم. ولی وجوب غیرت یعنی اینکاه وجاوب، باه تباع     است« اقیموا الصفوة»مرکب است و ما وجوب نفسی آن را از دلیل 

 تعفقش به یک چیزت، ترشحی نیز به غیر پیدا کند و یک رائحه و یک ترشحی از وجوب به کل، به غیر آن کل نیز سرازیرشود. 

ق وجوب نفسی شود پس مالک وجوب غیرت از نظر ارتکاز عقالیی برات مقدمه این است که ما دو چیز داشته باشیم که یکی متعف

که در مانحن فیه همان ذت المقدمه است و یکی متعفق وجوب غیرت شود که در مانحن فیه همان مقدمه اسات. لاذا حاداقل ایان     

کاه نسابت جازء و کال      دوئیت باید وجود داشته باشد تا یکی متعفق وجوب نفسی شود و دیگرت متعفق وجوب غیرت. در حالی

هاا  ات ندارد و یک وجودند و وقتی یک وجود شدند و مغایرتی بین آنبه کل وجود جداگانه تبنسبت عینیت است. یعنی جزء نس

 مقتضی ثبوت وجوب غیرت برات اجزاء نماز را ندارد. « اقیموا الصفوة»نباشد دیگر دلیل 

تعفق جوب مبه طور کفی نزاع در مقدمه واجب )آیا از و محصل اشکال محقق خراسانی در ناحیه اولی )از حیث مقتضی(:

متعفق به مقدمه یا خیر؟ به تعبیر دیگر از آن وجوب، وجوب دیگرت به غیر مترشح مای شاود( در   به ذت المقدمه یستفزم وجوب 

برات اینکه وجوب نفسی متعفاق باه کال     جزاء و مقدمات داخفیه  نیست. چونا ضی برات این نزاع دراجزاء امکان ندارد. زیرا مقت

اجزاء کند، یک دوئیت الزم دارد، در حالیکه درمثل نماز، که یک کل  ند و یک وجوب غیرت را متوجهدا کبتواند به اجزاء ترشح پی

وجوب غیرت نمی باشد. لذا ماا نمای تاوانیم از    ینیت است لذا مقتضی برات است با اجزائش دوئیتی نمی بینیم، بفکه نسبت آنها ع

 که وجوب نماز را می رساند یک وجوب غیرت برات قرائت، رکوع و بقیه اجزاء نماز درست کنیم. « اقیموا الصفوة»

 از ناحیه وجود مانع  اشکال دوم

 د یعنای ء مرکب اشکالی نادار فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگوییم ثبوت واجب غیرت از ناحیه مقتضی برات اجزا بر

بگوییم در مانحن فیه دوئیت الزم نیست تا یکی متعفق وجوب نفسی شود و دیگرت متعفق وجوب غیرت. لکن در مانحن فیه مانع 

لزوم »عبارت است از خفیه را از محل نزاع خارج کنیم و آنبزرگ دیگرت برسر راه داریم و به خاطر آن مانع ناچاریم مقدمات دا

یعنی اگر بتواهیم از وجوب متعفق به مرکب یک وجوب غیرت متعفق به اجزاء را استفاده کنیم الزمه « الحکمین المتماثفیناجتماع 

اجتماع المثفین عفی شی واحد و موضوع »در حالی که  موضوع واحد اجتماع کنند اش این است که دو حکم متماثل و مثل هم در

 ا نحن فیه نمی شود.ممتنع ومحال است لذا نزاع شامل م« واحد
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ها جدایی نیست. اگر بگوییم کل و مرکب مثل نماز، متعفاق وجاوب نفسای    بیان ذلک: طبق فرض اجزاء عین کل هستند و بین آن

جاا کاه جازء    متعفق به آن کل شده، معنایش این است که نماز وجوب نفسی دارد، لکن از آن« اقیموالصفوة»است و امر نفسی مثل

مرکب  برباید وجوب نفسی داشته باشد. یعنی وقتی می گوییم اجزاء عین مرکب هستند، پس هر چیزت که  عین کل است جزء نیز

. لذا باید بگوییم اجزاء نیز وجوب نفسی دارند یعنی رکوع و سجود و قرائت نیز بار می شود، روت عین و جزئش نیز بار می شود

 همانند خود نماز وجوب نفسی دارند.

واحاد  وهاو   ماع الحکمین المتماثفین فای موضاوع   یفزم اجت»وجوب غیرت نیز برات این اجزاء ثابت کنیم  حال اگر بتواهیم یک

زیرا الزمه اش این است که جزئی مثل رکوع هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیارت ، درحالیکاه اجتمااع دو    « محال

 غیرت و نفسی داشته باشد. وجوب در موضوع واحد محال است و نمی شود جزیی مثل رکوع دو وجوب 

یگار مای   پس بر فرض که مشکل عدم اقتضا را کنار بگذاریم و بگوییم از ناحیه مقتضی مشکفی نیست مبتال به یک مانع بزرگ د

اجتماع مثفین که محال است. بنابراین ناچاریم بگوییم اساسا مقدمات داخفیه یعنی همان اجزاء به طاور  گردیم که عبارت است از 

 شود.  ها نمیمحل نزاع خارج هستند و نزاع شامل اینکفی از 

 بررسی اشکال اول 

اجزاء مرکب واقعا از حیث مقتضی مشکل  ا قبول کردند.از دو اشکال مطر  شده توسط محقق خراسانی عمدتا عفماء اشکال اول ر

دارند و مقتضی برات این که بتواهیم این نزاع را شامل اجزاء کنیم وجود ندارد، زیرا همانطور که بیان شد جزء عین کال اسات و   

به  مغایرتی بین کل و جزء وجود ندارد تا بتواهیم یک وجوب غیرت برات جزء درست کنیم. زیرا اولین شرط تعفق وجوب غیرت

این است که دو چیز داشته باشیم تا یکی متعفق وجوب نفسی شود و یکی متعفق وجوب غیرت. به عبارت دیگر نمااز یعنای   جزء 

همین اجزاء، یعنی همین رکوع و سجود و قیام و قرائت و چون در مثل نماز دو چیز نداریم پس تعفق وجوب غیرت به اجزاء نیاز  

اساساا نازاع    حث را مطر  کنیم که آیا وجوب غیرت برات اجزاء ثابت می گاردد یاا خیار؟   اساسا ممکن نیست تا بتواهیم این ب

توانیم از وجوب ذت المقدمه وجوب درمقدمه واجب )در مقدمه دوم بیان شد که نزاع درمقدمه واجب در این  است که آیا عقال می

خواهیم طرفین ست بیاورد و وقتی این دو چیزت که  میمقدمه را کشد کنیم یا نه( این است که عقل  می خواهد این مالزمه را بد

 مالزمه قرار دهیم دو چیز نیستند وعینیت دارند دیگر موضوعی برات حکم عقل باقی نمی ماند. 

وابی داده که آن را بیان مای  محقق خراسانی  به این اشکال ج است و خود ها ناظر به اشکال دوم محقق خراسانی لذا عمده پاسخ

 داده اند. رخی از شاگردان ایشان هم جوابکنیم و ب

   اشکال دوم  بررسی 

 پاسخ محقق خراسانی به اشکال دوم  

 توانیم حل کنیم. ایشان می فرمایند ما این مشکل را از راه اختالف و تعدد وجه وعنوان می

به مسئفه اجتماع امر و نهی و بعد آن را تطبیاق بار ماا     این مسئفه را تنظیر می کنیمجهت روشن شدن پاسخ محقق خراسانی ابتدا 

 نحن فیه می کنیم. 

یا خیار؟ ماثال از    ر و نهی در یک موضوع واحد وجود داردع امامتجنهی بحث شده که آیا اساسا امکان ااجتماع امر و  مسئفه در

ال »از غصاب داریام و ماوال مای فرمایاد:      و از آن طارف نهای  « اقیموا الصفوة» یک طرف امر به نماز داریم و شارع می فرماید:
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یعنی یک امر داریم و یک نهی. حال شتصی در یک مکان غصبی به سوء اختیار خودش گرفتار شده و در مکان غصبی «. تغصب

اقیماوا  » ات هم ندارد. یعنی از یک طرف امر به نماز متوجه او شاده و مای گویاد:   قرار گرفته، فرض نیز بر این است که راه چاره

جتماع امر و نهی جایز است یا او را از بقاء در مکان غصبی منع می کند. حال آیا اساسا ا« ال تغصب»و از یک طرف نهی « لصفوةا

عده ات  برات اثبات جواز اجتماع امر و نهی می گویند: اجتماع  (البته خود محقق خراسانی قائل به جواز اجتماع نمی باشند.نه؟ )

ا امر به یک عنوان متعفق شده و نهی به عنوان دیگر و این در مرحفه تکفید موال اشکالی نادارد. یعنای   زیر ،امر و نهی جایز است

عنوان دیگارت   این که« ال تغصب» ی از غصب کرده و گفتهو از طرف دیگر نه« اقیموالصفوة»از کرده و گفته موال امر به عنوان نم

متعفق به یک عنوان و نهی را متعفق به عنوان دیگر کند. آن چیزت که دارات  امر را مقام جعل، می باشد. چه اشکالی دارد شارع در

ها نمی باشد. یعنی مکفد هم باید نمااز بتواناد و هام    امکان جمع بین آنکه  ثال استاشکال است اجتماع  امر و نهی در مقام امت

و شارع، امر را متوجه عنوان نماز کند و نهی را غصب نکند، ولی در مرحفه تعفق تکفید هیچ مانعی وجود ندارد که خداوند متعال 

 توانیم قائل به جواز اجتماع گردیم. متعفق به عنوان غصب.  پس از راه اختالف عنوان می

هاا  باشاد و هایچ دوئیتای باین آن    درست است که اجزاء، عین کل هستند و رکوع عین نماز می حال در ما نحن فیه میگوییم:

نیست. ولی در عین حال می توانیم به دو اعتبار و دو وجه و عنوان هم وجوب نفسی را به رکوع متعفق کنیم و هم وجوب غیرت. 

خودش وجوب نفسی دارد و مبعوث الیه به امر نفسی اسات و باه اعتباار    « به ما انه رکوعو رکوع به ما هو رکوع »یعنی  بگوییم: 

یاک وجاوب   « انه مقدماة »وجوب نفسی را در رکوع ثابت می کند، اما همین رکوع به اعتبار« فوةاقیمو الص»که عین کل است این

دو عنوان وجود دارد یکی ذات المقدمه است که خود رکوع با قطع نظر از وصد مقدمیت و  ی کند. پس در حقیقتغیرت نیز پیدا م

دیگرت رکوع با عنوان مقدمیت و وصد مقدمیت برات مرکبای  با لحاظ عینیتش با ذت المقدمه به این عنوان اتصاف پیدا می کند و 

 مثل نمازکه وجوب غیرت پیدا می کند. 

به یک عنوان متعفاق وجاوب غیارت و باه      غیرت داشته باشد و هم وجوب نفسی،هم وجوب  یک چیز لذا می توان ادعا کرد که

 عنوان دیگر متعفق وجوب نفسی باشد.

مطر  نمی باشاد. زیارا در   « اجتماع حکمین متماثفین فی موضوع واحد»نحن فیه دیگر مسئفه با توجه به مطفب بیان شده در ما 

این صورت موضوع و عنوان کل و جزء با هم فرق می کند. هر چند در هر دو حکم وجوب مطر  است ولی مسئفه این است کاه  

فته. به عباارت دیگار وجاوب نفسای روت     المقدمه ر در یکی وجوب روت عنوان مقدمه رفته و در یکی وجوب روت عنوان ذات

آنها با هم فرق می کناد  ا که حیثیات و عناوین رکوع بما انه رکوع رفته و وجوب غیرت روت رکوع بما انه مقدمة رفته  و از آن ج

 مطر  نمی باشد.« اجتماع حکمین متماثفین فی موضوع واحد» محذور

 به پاسخ مذکوراشکال محقق خراسانی 

شاود؟ یاا   د: وجوب در خارج بر چه چیزت عارض می شود؟ آیا بر وصد و عنوان و مفهوم مقدمه عاارض مای  ایشان می فرماین

 چیزت که به اصطال  به حمل شایع مقدمه می باشد که عبارت است از ذات المقدمه؟ 

متعفق وجوب اند نمی توکند و مصداق رکوع است عارض می گردد لذا مفهوم رکوع وجوب بر رکوعی که در خارج تحقق پیدا می

باشد. زیرا وجوب یعنی الزام به انجام کار و چون شارع قصد دارد مکففین را مفزم به انجام کارت کند، لذا با امار خاود از مکفاد    

تاثیرت در بحث ندارد. به  تعمل بپوشاند. لذا مفهوم مقدمیت و وصد مقدمی خارج جامه خواهد فعل مورد خواست خود را درمی
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اوند متعال از مکففین خواسته تا نماز بتوانند که این نماز دارات اجزایی می باشد که یکی از آن ها رکوع و عاین  عبارت دیگر خد

نماز است. لذا اینکه بگوییم رکوع به عنوان مقدمیت متعفق وجوب غیرت است، قابل قبول نیست. زیرا تنها یک وجاوب باه نمااز    

چیزت که شارع از مکفد خواساته و او را مفازم باه آن کارده، خاود رکاوع       نمتعفق شده که آن وجوب نیز وجوب نفسی است. آ

خارجی است و این که وصد مقدمیت داشته باشد یا نداشته باشد در مسئفه دخیل نیست. زیرا وجوب برعنوان مقدمه و به عناوان  

-نمای گیرد. لذا این اشکال را یک مفهوم عارض نمی شود بفکه همانطور که بیان شد وجوب بر ذات رکوع وجزء مرکب تعفق می 

 توانیم با تعدد عنوان و اختالف عنوان حل کنیم.

 نتیجه  

تا کنون اشکالی که محقق خراسانی به مقدمات داخفیه از ناحیه مانع وارد نمودند و بدین وسیفه قصد داشتند آن را از محال نازاع   

 نمودید ایشان پاستی از اشکال خویش ذکر نموده و خودشان نیزخارج کنند به قوت خودش باقی ماند. زیرا همانطور که مشاهده 

زیرا اگر مقدمات داخفیه، یعنی اجزاء را مورد بحث قرار  .خفیه  از محل نزاع خارج استاز آن جواب دادند لذا تا اینجا مقدمات دا

مقدمات داخفیه را ببنیدم و  هد پروندپس بای ،در می آورد و چون این محال است« اجتماع الحکمین المتماثفین»سر از محال دهیم 

 بگوییم از محل بحث خارج هستند.

  «والحمد هلل رب العالمین»
 

 


