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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
، داخل در محل نزاع که مقدمات داخلیه یا همان اجزاء مرکب مشخص گردیدبا توجه به مطالبی که در جلسات قبل بیان شد 

 باشند. نمی

 تفصیل محقق عراقی 

 .باشندارج میو برخی دیگر از محل نزاع خداخل در محل نزاع برخی از اجزاء مرکبات اعتباری فرمایند: محقق عراقی می

مرکب به عبارت دیگر . دت اعتبار شده باشدوحبه نوعی ها است که بین آن ءااجز ای ازکب اعتباری مجموعهفرمایند: مرایشان می

 در آن نباشد. مرکب اعتباری مانندبر به معت باشد نیست که نیازیمشتمل بر جنس و فصل  ی کهمرکباعتباری مانند مرکب حقیقی و 

 قطعا در تمامپس  کردم و باید آن را اتیان کنید.واجب  را بر شما نام نمازیی به ده جز: این مجموعه گویدکه شارع مینماز است 

. زیرا کندق پیدا نمیمرکب تحقگر این وحدت بین اجزاء اعتبار نگردد به هیچ عنوان ا که دروجود داات اعتباری یک وحدتی مرکب

 ءزاکند که بین اج، زمانی تحقق پیدا میمرکبمرکبی تشکیل دهند. لذا  توانندنمیبه هیچ وجه  مرتبط چندین جزء غیربدیهی است که 

 مورد نظر نوعی وحدت اعتبار گردد. 

 یا ممکن است معتبر. یعنی گاهی کند و اخری بعد از تعلق امردر رتبه سابق بر امر تحقق پیدا می حال این وحدت اعتباری تارةً

و بگوید این مجموعه  کندها را تصور نا که آندهد به این معجزء را به عنوان یک واحد کنار هم قرار موالی عرفی چند یا شارع 

اگر ده جزء هنش تصور می کند شارع در ذمثال  .را تامین کننداو غرض  توانندباشد، اگر با هم اتیان شوند میمی شامل این اجزاء که

ی کند و از فحشا و منکر مه این مرکب کرده معراج پیدا شوند شخصی که اتیان بالم با هم اتیان تا سنماز یعنی نیت، تکبیرة االحرام 

 .متعلق به آن مرکب می کند فرض شارع ابتدا این وحدت را اعتبار می کند سپس امر خود راماند. در این می ردو

که  موعهبه عبارت دیگر امر شارع به یک مرکب و یک مج .حدت اعتباری بعد از تعلق امر محقق می شودی از اوقات این واما گاه

 متشکل از چند جزء است باعث می شود که شخص مکلف و مخاطب انتزاع وحدت بین اجزاء این مجموعه را نماید.

  
 تفاوت بین دو قسم وحدت اعتباری

  .ع می شوداتوسط مکلف انتزقسم دوم وحدت  گردد. اما درقسم اول وحدت توسط خود شارع و معتبر اعتبار و ایجاد می در .1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 .کندتعلق امر تحقق پیدا می زاقسم دوم این وحدت اعتباری بعد  در یافته ولی حقققسم اول وحدت قبل از تعلق امر ت رد .2

اشکالی در تعلق نزاع شود از تعلق امر اعتبار  قبلفرمایند: اگر وحدت اجزاء مرکب اعتباری بیان این مقدمه میعراقی بعد از  محقق

ن کل و مرکب که به وجوب از آیک  بواسطه آن امر و وجوب،تعلق پیدا کرد؛ مرکب اعتباری  امر به یعنی هنگامی که به آن نیست.

  گردد.میمتعلق به مرکب یک امر غیری به اجزاء هم مترشح  رز اما به عبارت دیگر کند،میعنوان واحد اعتبار شده، ترشح به جزء 

را از وحدت  لفکیی شده که مبه اجزامتعلق  رام و هشدقبل از امر هنوز وحدتی اعتبار ن یست. زیرامعقول ن نزاع ،قسم دوم راما د

غیری هم به خود اجزاء  یک امرشده به مرکب  ر متعلقاز اممعقول نیست که بگوییم  در این صورت می کند،انتزاع  هاامر به آن

را توانیم وجوب غیری نسبت به تک تک اجزاء نمیوجوب نفسی متعلق به این مجموعه از  ر. به عبارت دیگکندمیترشح پیدا 

 .ده کنیمفااست

داخل در امر صورت گرفته  ها در رتبه سابق برکه اعتبار وحدت بین آنمحقق عراقی قصد دارند بگویند: اجزاء مرکبی ل؛ فتحص 

ه وسیل و بدینارجند از محل نزاع خر توسط مکلف انتزاع شده بعد از صدور امه وحدت آنها ک اما اجزاء مرکبی ،باشندمحل نزاع می

 را وارد در محل نزاع کنند. یبعضی از مقدمات داخلیه را از محل نزاع خارج  کنند و بعض قصد دارند

 محقق عراقی دلیل

باشند. واقع عنوان کلیت و جزئیت تحقق دارد و این دو عنوان موجود می رامر اعتبار شود، د رتبه سابق بر رقبل از امر و دوحدت  راگ

شود و متعلق به کل می  رجزئیت و هم وحدتی که بین اجزاء مرکب لحاظ شده. لذا امو هم عنوان  لذا هم عنوان کلیت مصداق دارد

  .محقق شودنیز نسبت به جزء  یک امر غیریبه کل،  رامبواسطه  است می توان گفتدارای مصداق چون عنوان جزئیت 

بین اجزاء اعتبار وحدت . زیرا هنوز مصداق و مفهومی نداردت یئوان جزعنوان کلیت و عنواقع  ردقسم دوم قبل از تعلق امر،  اما در

باید چند مفهومی ندارد. لذا ابتدا  ن جزئیت و کلیت نیزعنوا ،معتبر نگردیدهوحدت  بین اجزاء زمانی که تاو  صورت نگرفته است

. با مالحظه با هم بودنشان کل هستند این اجزاء فتگن اتووقت میآن  اعتبار شود. آن ها یک وحدتی بین تا شندابوجود داشته جزء 

به ئیت یا به تعبیر دیگر عنوان ذی المقدمه و مقدمه زعنوان ج وعنوان کلیت  تنها جزئند وند ومالحظه ش اما اگر این اجزاء تک تک

  .رماتحقق بعد از ها متعلق نمی شود مگر آن

ارند، لذا می گوییم امر د دوجواز تعلق امر  لء و عنوان ذی المقدمه یعنی کل قبجز ینمیت یععنوان مقد لقسم او ردبه عبارت دیگر 

مر و بعد از اده جایی که هنوز وحدتی اعتبار نشدر اما  .شودمیبه جزء متعلق  غیری نیز رمیک ابواسطه آن و  به کل تعلق می گیرد

آن سپس بواسطه شود ذی المقدمه یا کل متعلق می به عنوان امرابتدا بگوییم ست دت اعتبار شود اصال معقول نیحقرار است این و

تا بخواهد عنوان مقدمه یا ذی المقدمه مصداق داشته  نکردهیدا یتی تحقق پئزیرا هنوز کلیت و جز .تعلق به مقدمه یا جزء پیدا می کند

 .1باشد

 محقق عراقی بررس تفصیل

ه ؛ دو اشکال عمده بدنمحل نزاع خارج زکلی مقدمات داخلیه یا اجزاء ا روطکه تا به حال بیان کردیم که به  چهصرف نظر از آن

 .وارد استمحقق عراقی 
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 اشکال اول 

ن طوری نزد خودش این است که شارع همیمعنای سخن ایشان در صورت دوم یعنی جایی که اعتبار وحدت بعد از امر می باشد، 

ه. آیا می شود متعلق کرد ، سپس امر را به این اجزاءها را یک واحد بداندرا تصویر کرده بدون این که آن مسجود تا سالنیت، تکبیر، 

 ئه داد؟از این قسم تصویر درستی ارا

شارع که  .ار داده استرد قر واحمشارع این ده جزء را متعلق ا یبه چه مالک نشده، اعتبار اجزاءوحدتی بین اگر قبل از تعلق امر 

ابتدا در مجموع این ده جزء باهم مصلحتی بلکه  .کند متعلق رام دهد تا بعد به آن اجزاءم قرار نمیه ررا کناهمین طوری ده جزء 

 اگر با هم بودن این اجزاء دارای مصلحت نبود و هر کدام جداگانه مصلحت مستقلی داشتند،دیده و بعد امر را متعلق به آنها نموده. 

اگر هر به رکوع و...  رم، یک اقرائت ر بهم، یک اتکیبربه یک امر  ،یک امر به سالم ، یعنیباید به هر یک جداگانه امر می کردشارع 

  .دهداحد قرار ومتعلق امر  هم را با ین اجزاءا تد اصال معنا نداشت که شارعکدام به تنهایی مصلحت داش

خودش ین رار داده ایاء متعدد را متعلق امر واحد قاشاین و  واجب کرده رمبا یک ا شارع این اجزاء را شودلذا این که مشاهده می

که  اعتبار وحدت این نیست .ار وحدتبتی اعنیعرا با هم مورد امر قرار داده،  یه اجزاءعهیئت اجتماکه  ینهم .تاعتبار وحد یعنی

عتبار وحدت بوسیله امر توسط شارع به این معنا است که شارع ده جزء را با امر واحد اموال تعدادی جزء را یک جا جمع کند. 

به عنوان  بار مستقلیتاع که قبل از امر ولو اینبر مکلفین واجب نموده است  «سالمتا  تالتکبیر و القرائ علیکمایها الناس یجب »

است که این این  امر کاشف از این؛ لذا «یجب علیکم الصلوة» اند که شارع بفرماید:ز امر عنوان نماز پیدا کردها بعدو  نداشته نماز

اعتبار وحدت  که این به معنای این است  وز مکلفین خواسته واحد آن واجب را ا رمبا اشارع داشته که  یهیئت اجتماعی مصلحت

 رم و یک مصلحت دظ کنیاحیاء متعدد و متغایر را با هم لشمعنای وحدت چیست همین است که ا مگر وجود دارد. رقبل از تعدد ام

  .مامر کنیبه آن نیم و ببی آن

وم از محل نزاع یم قسم داصال قسم دوم نداریم تا بگوی حقیقتصحیح نیست و در دو قسم کرده  مقدمات را پس اینکه محق عراقی

بناچار باید قائل شویم که  می باشند،امر متعلق که  اعتباریه که محل بحث است و فرض این استرکبات م رواقع د رد .خارج است

اء قبل از پس همه این اجز .شدهوحدتی اعتبار وما زمی دهند ل یلبین اموری که این مرکب را تشک ء وتعلق امر بین اجزاقبل از 

امر باشد یا بعد  رمرکبات ممکن است در رتبه سابق ب رفرمایند: وحدت اعتباری دو این که محقق عراقی می ندتعلق امر وحدت دار

کند اال می امر نبه آ معتبر ووند و شارع شبه واقع میهمه مرکبات اعتباری که مامور .بیاید حرف درستی نیست از تعلق امر پدید

چیز  گوید من اسم این دهمی شوند یا خود معتبریمر او در رتبه سابق بر امر از این وحدت اعتباری برخود والبد قبل از تعلق امر

این ند جزء ام تعلق امر واحد به این چقکار را نکند در م هم این ر. اگرا انجام دهید هم آنخوا از شما می گذارم ورا مثال نماز می

 را مالک قرار میدهد. اعتبار 

 اشکال دوم 

 حدتواست که شارع اعتبار کرده است و روزه  زاز مرکبات اعتباری مثل نماو قسمی سلمنا که مرکب اعتباری بر دو قسم است 

کند امر تحقق پیدا می زرتبه بعد و متاخر ا رئش دازت اعتباری اجباو بعضی از مرک ر و در رتبه سابق بر امرقبل از امرا ئش اجزا

  :پاسخ دارداین سخن هم نقضا و هم حال ولی 
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  جواب نقضیالف( 

قرار  دشومیت حاصل میمقدمیت و ذی المقد وحدت اعتباری که به تبع آن که اگر تحقق ن وارد می شود این استاشنقضی که به ای

مقدمات  ،بگویید مورد مقدمات خارجیه نیز ریعنی شما باید د .چنین باشدایننیز قدمات خارجیه م رباید د ،باشد مشکلی ایجاد کند

شان بعد از امر پیدا تیو آنهایی که مقدممحل نزاع هستند در شان قبل از امر است داخل ت ی: آنهایی که مقدمخارجیه بر دو قسمند

بر ادعای ض این یک نق یه ندادند و مقدمات خارج ره خود محقق عراقی این تفصیل را ددر حالیک ،جندراشود از محل نزاع خمی 

زمانی که موال  اینجا دو حالت متصور است تارةً .پشت بام برو یالدهد که بامثال فرض کنید موال به عبدش دستور می .استایشان 

لی شکهیچ مو ش سالم بوده هایابام از نردبان استفاده کند نبوده و پنیازی به این که مکلف برای رفتن به باالی پشت  می کردهامر 

اما زمانی که می  .نصب سلم مقدمیت نداشته است ،موقع صدور امر رود. لذا ی پشت بامبدون نصب نردبان می توانست باالته و نداش

نصب سلم امکان صعود علی السطح د که بدون وال عمل کند اتفاقی می افتد و مشکلی برای پای عبد پیش می آیخواهد به دستور م

. علی السطح مقدمیت پیدا می کند نوبرای پاهای عبد پدید می آید نصب سلم برای کی که مشکل پس بعد از .نیستمقدور ایش بر

موقع اتیان مکلف مقدمیت  یت موجود نبود امامصدور امر مقد هنگامکه ، ض خاصریک ف رو دجیه تصویر شد ولرایک مقدمه خلذا 

. زیرا ایشان در مقدمات داخلیه بیان کردند که دشورج ایم بندی محقق عراقی این قسم نیز باید از محل نزاع ختقس طبق پیدا شد.

 اعتبار شده رآن ها بعداالم یی که وحدتزااما اجباشند می محل نزاعدر داخل شده است ار بتاجزائی که وحدتشان قبل از امر اع

عنوان معنایش این است که  ،دت بین اجزاء اعتبار نشده بودامر وح هنگام چون اگر گفته شودمی باشند.  از محل نزاع خارج است

امر به مقدمه و یک امر  بگوییم یکمصداقی ندارند تا مقدمه و ذی المقدمه  نداریم و کل مقدمیت تحقق پیدا نکرده و ما هنوز جزء و

دیدیم  لحاظ می شوند یعنی هنگامی که ما این اجزاء را با همبعد از اعتبار وحدت زیرا این عناوین  تعلق می گیرد.مه دقبه ذی الم

آن  می گردد. حال اگر آن جانفسی  متعلق امر یریم که یکی متعلق امر غیری و یکگوییم یک کل داریم و یک جزء دامیآن وقت 

یدا نوز عنوان مقدمه تحقق پاین فرض موقع امر ه راینجا و د ررا داینجا نیز این نقض به ایشان وارد است زیوجود دارد، اشکال 

 جدمات خارجیه از محل نزاع خارجا نیز باید بگویید این قسم از مقینپس ا .دوشمییت پیدا معنوان مقد مرتازه بعد از او ه ردنک

 .ی به اینها متعلق شده یا نشدهبگوییم یک امر غیر ، این اجزاء مدخلیتی برای وجوب نداشتند تاع امررا موقاست زی

 حلی جوابب( 

جوبی نسبت به مقدمه کشف کنیم و توانیم یکمه میدقآیا از وجوب متعلق به ذی الماجب و اینکه بحث کنیم مه وقداساسا نزاع در م

ت حقیق آیا ی بحث این است کهنیع .است« ماهو مقدمه بالحمل الشایع»بلکه این مربوط به  ست.نی مقدمه ممربوط به عنوان و مفهو

یرد عنوان گکه معروض وجوب غیری قرار می چیزینبه عبارت دیگر آیا آ خیر؟یا د کنمی ایت پیداتصاف به عنوان مقدممقدمه 

مثال  گیرد؟میگیرد یا نمتعلق امر قرار می شودبحث می مقدمه داقمصکه در  مشخص است ؟دمهمصداق و واقعیت مقا یمقدمه است 

ممکن است کسی را زی ،را قبول کنیمبین مقدمه و ذی المقدمه گر مالزمه ن یک جزء واجب شود به وجوب غیری انواع هرکوع ب

هنوز عنوان  ولو ما ؟مجموع امر کرده یا نه ینبه این بیان که باالخره شارع به ا ،ولی قابلیت این نزاع را دارد ستنی همبگوید این مالز

از  م که آیاطور طرح کنینیم بحث را ایناوتمقدمه واجب می ر؟ما دیا نهکل و جزء را انتزاع نکرده باشیم، باالخره رکوعی می باشد 

که این ؟دارد یاین چه اشکال شود یا خیر؟زاء متعلق میاین اجمری هم به تبع آن به تک تک یک ا چند جز تعلق گرفته هکه ب یامر
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ای این لطمه ،شوداید امر تحقق پیدا کند تا عنوان مقدمیت یا جزئیت انتزاع بیت فقط بعد از امر پیدا می شود؛ یعنی اول معنوان مقد

 د.زنبه بحث نمی

ست بلکه آن چیزی که معروض مفهوم مقدمه نیمنظور  ؟تعلق می گیرد یا نه دمهمق یا وجوب غیری بهکه آ استاین بحث  پس اگر

این عنوان بعد از  ، چهامر باشد زامقدمیت قبل  . حال چه عنوانون بالحمل الشایع مقدما استکیوجوب غیری است مصداق و ما 

را مرکب بدون گذاریم زیانیم اسم مقدمه را روی آن بوتنو اینکه ما هنوز د است ولء موجوابیاید. واقعیت توقف کل براجزامر بوجود 

  .کنداجزاء تحقق  پیدا نمی

 باشد. نمیتفصیل محقق عراقی تمام لذا با توجه به توضیحات فوق 

، می گوییم انشتفصیل ایفعال در مقام رد  م.با قطع نظر از اشکاالتی است که قبال گفتیپاسخی که به محقق عراقی داده شد، البته 

م یتفما گم هر چند ج کنیرااخل یا هر دو را خیا باید هر دو را د از بحث خارج باشد وجهی ندارد اینکه یک قسم از مقدمات داخلیه

 .هستند جرالی از نزاع خخدا مقدمات

اند که به علت نیز اشکاالتی به محقق عراقی نموده ایشان .نمی شویم د آنواردیگر د که نمطالبی دارنیز اینجا  محقق اصفهانیبته ال

 .طوالنی شدن مباحث وارد آن نمی شویم

 «والحمدهلل رب العالمین»


