
67 

 

 

 

 

 

 

ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 ثمره نزاع در مقدمات داخلیه

ثمره  ( یک بحث باقی مانده، که عبارت است ازتقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیهدر بحث تقسیم اول مقدمه واجب )

تقسیم وارد  بعد از ارائه این بحث که به وجوب غیریاجزاء مقدمات داخلیه و اجزاء یا عدم اتصاف  مقدمات داخلیه و قول به اتصاف

 .گردیمدوم می

 باشنددر نزاع مربوط به مقدمه واجب داخل میمون این بود که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزاء بخش مهمی در تقسیم اول، بحث پیرا

تقسیم مقدمه  اکه یکی از آنه مختلف است  اتدارای تقسیمات مختلف به اعتباربیان شد مقدمه همانطور که در ابتدای مسئله  خیر؟یا 

 د. می باشهمان اجزاء نیز  لیهخو بیان شد که منظور از مقدمات دا خارجیه است وبه مقدمه داخلیه 

بر این  (رهخمینی) امام خی مانندبر اماباشند. می از محل نزاع خارج همانطور که گذشت مشهور قائلند که مقدمه داخلیه یا اجزاء

در محل نزاع مقدمات خارجیه داخل  مانندمقدمات داخلیه را  لذاباشند در محل نزاع میداخل  ،اجزاءکه مقدمات داخلیه و اعتقادند 

  .قرار دادند

بحث مقدمه واجب  رزاع معروف دباشند و بگوییم این ننزاع محل  ت داخلیه داخل درکه مقدمااین برفرض با توجه به مطالب فوق و 

 ؟ای داردمقدمات داخلیه و اجزاء چه ثمرهمورد  رکه نزاع دشود میاین سوال مطرح  .گرددمینیز ء زااجشامل مقدمات داخلیه و 

دارد یا نیز ای گردند یا خیر؟ آیا ثمره عملیهزاء واجبی متصف به وجوب غیری میاجمقدمات داخلیه و کنیم آیا  یعنی این که بحث

 ؟ است یمصرفا یک بحث عل

بر آن ای یا خیر؛ چه ثمره گیردمیتعلق ب غیری هم ویک وج ،به عنوان جزیی از نماز ،رکوع به مبحث کنی گرا به عبارت دیگر

  مترتب است؟

یا خیر  گردنداجزاء متصف به وجوب غیری میء که آیا ااجزمقدمات داخلیه و ثمرات متعددی از سوی بزرگان برای نزاع در مورد 

وجه مصادیق اطاله بالآن جایی که از از و  گرددشده است.) این بحث صرفا در حد اشاره و از باب آشنایی با ثمرات بیان مین یاب

از محل نزاع خلیه مقدمات دازیرا طبق مبنای مختار  کنیم.به مطالب بیان شده را مطرح نمیان رگزاشکاالت ب و ایراداتلذا ، است

 شته باشد(وجهی ندا رسدمفصل ثمرات و اشکاالت آن ها به نظر می لذا بیانباشند، خارج می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/آبان /9تاریخ:                       اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 محرم 28صادف با:مباحث مقدماتی                                        م -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 -خارجیهو .مقدمات داخلیه 1تقسیمات مقدمه) -مقدمه چهارم                    
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 شیخ انصاری نظر .1

امر بین اقل و مسئله دوران  رگردند یا خیر؟ دصف به وجوب غیری میکه اجزاء مت مسئله نزاع در این ند:فرمایمی )ره(انصاری شیخ

که زده جزء نیم که آیا نماز دارای ده جزء است یا یاشک ک در اجزاء تشکیل دهنده نماز مثل این کهگردد. می  اکثر ارتباطی ظاهر

مکلف ی کمکی به یجز ز دهاخواندن نماشد دارای یازده جزء باز اگر نمارتباطی می باشد. یعنی بین اقل و اکثر  از مصادیق دوران امر

برود آن جزء  کرده و اکنون علم به داخل بودن جزء یازدهم پیداانده وی خجزئ لذا نمی توانیم بگوییم شخصی که نماز ده دنک مین

 .را جداگانه اتیان کندیازدهم را 

به وجوب اقل و به علم تفصیلی الل علم اجمالی ما انح، یموجوب غیری اجزاء شو هقائل ب اگر :فرمایندانصاری میمرحوم شیخ 

است یا  نماز ده جزیی بر ما واجبکه ک داریم ش چون از یک طرف ینیع پیدا می کند. تت اسبرائاصل شک در اکثر که مجرای 

 هر نیز (از نماز که یک وجوب نفسی دارد غیر)مقدمات داخلیه و اجزاء این است که از سوی دیگر نیز عقیده بر  ده جزیی وزنماز یا

انحالل پیدا  (ئییا یازده جز نماز ده جزئی به وجوب الیمعلم اج) مالی ماعلم اجباید بگوییم ، غیری هستند یک وجوب یایک دار

 در شک در اکثر بعداست یا نه. لذا  واجب اکه آیا اساسدهم ززء یاسبت به جنشک علم تفصیلی به وجوب آن ده جزء و  ند بهمی ک

  .کنیمعلم اجمالی، برائت جاری می نحاللز اا

کردن امکان جاری دیگر و  ودشیمبه طور کلی منحل نمالی اج ب غیری ندارند در این صورت علمواء وجشویم که اجزاما اگر قائل 

  در آن جاری می گردد. الاشتغاصل اصل برائت نمی باشد بلکه 

 عراقیمحقق  نظر  .2

بین اقل و اکثر دوران امر مسئله در همین  ،گردند یا خیرب غیری میواء متصف به وجکه اجزنیا رثمره نزاع د فرمایند:می ایشان 

مقدمات وب غیری به وج شدن قائل در صورت به این بیان که .گرددآن چه که شیخ انصاری فرمودند ظاهر می عکس برارتباطی و 

 . کندانحالل پیدا میلی امعلم اجما اگر قائل به وجوب غیری اجزاء گردیم ا منتفی است. علم اجمالیانحالل  ء،ازاجداخلیه و 

مال با معلوم معلوم باالج الزم استگردد شک بدوی  وبه یک علم تفصیلی  منحل اجمالیاینکه علم  محقق عراقی می فرمایند: برای

  .باشدوجود نداشته و هماهنگی  اقو معلوم بالتفصیل انطب المم باالجبین معلوامکان ندارد  و دبالتفصیل منطبق باش

هی تمن ؛نفسی نماز وبوج باشد عبارت است ازمیی مالاجمتعلق علم و ن برای ما اجماال معلوم است اکنوچه آنایشان می فرمایند: 

علم اما وقتی  .؟ لذا تردید ما در اقل و اکثر ارتباطی در نماز استیا نماز یازده جزییبرای ما ثابت شده دانیم نماز ده جزیی نمی

 در جزء ما واجب است و یی براده جزی زانم همیم کهفمی  ،و تبدیل به معلوم بالتفصیل می شود می کند یدال پالانحاجمالی ما 

بالتفصیل  ممعلو نفسی نیست بلکه وبوجمتعلق علوم بالتفصیل ما دیگر ماشد بطور ایناگر . شک می کنیمئد و اکثر است یازدهم که زا

ا سوال از شمنماز ده جزیی واجب است م شد که معلو . یعنی اکنونباشدمی یغیر در واقع قدر جامع بین وجوب نفسی و وجوب

 . جامع بین این دو وجوب است رقد ،است چیزی که مشخص ؟یا وجوب غیریواجب شده اند وجوب نفسی  بهاین ده جزء  کنیممی

 که شوداین میاش نتیجه ؛گیردل صورت میالب غیری این انحوزاء به وجاجمقدمات داخلیه و بگوییم بنابر قول به اتصاف  لذا اگر

  .صورت نمی گیرد یلالنحصال اد. لذا ااشبنلتفصیل با ممعلوبر منطبق جمال باالم معلو

آورد  ی در میلزیرا سر از امر باط ،گیردصورت نمی لالجزاء، انحامقدمات داخلیه و غیری ب وبه عبارت دیگر؛ بنابر قول به وج

  .دننباشطبق من جمال بر معلوم بالتفصیلباالن است که معلوم یاش امهزحالل صورت بگیرد الاگر انزیرا 
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کسانی طبق نظر . نیست علم اجمالی اللانحراه بر سر چ مانعی به مقدمات داخلیه و اجزاء هی غیری وبوجتعلق دم ع هاما بنابر قول ب

بر  هیچ مانعی مقدمات داخلیه و اجزاء هستند،منکر وجوب غیری شوند و اساساً : اجزاء متصف به وجوب غیری نمیگویندکه می

ئی زم اجمالی به وجوب ده جزئی یا یازده جلگیرد و عدر ما نحن فیه انحالل صورت میلذا  باشد.علم اجمالی نمیانحالل راه سر 

 صورتو شک در وجوب جزء یازدهم. زیرا اساسا در این ده جزء مجموعا شود به علم تفصیلی به وجوب نفسینماز منحل می

وجوب نفسی آن ده  رشک، د باشندم بالتفصیل کامال با هم هماهنگ میو معلو جمالاینجا معلوم باال ت.یسن مطرح وب غیریوج

رد. لذا این هماهنگی بین دو علم وجوب نفسی دا نیز گرددمی بالتفصیل ممعلویا یازده جزء است و چیزی که بعد از انحالل  جزء

نایینی و محقق خویی  اصفهانی، محقق)البته اشکاالتی محقق 1اجمالی و تفصیلی در اینصورت وجود دارد و خالی از اشکال است.

 اند، اما همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد از پرداختن به آن خود داری می کنم(به این ثمره نموده

 نظر عالمه حلی  .3

  اند.نموده نقل )ره(حلین از عالمه قوانی این ثمره را مرحوم میرازی قمی در

اما . شویمب غیری در مقدمات داخلیه و اجزاء شویم دچار یک تالی فاسد میوبه وجل قائ فرمایند: اگرم عالمه حلی)ره( میمرحو

 .اجزاء این تالی فاسد پیش نمی آیدمقدمات داخلیه و دم وجوب غیری ع بنابر قول به

پیش  شی واحد و حرمت در وباجتماع وج فرمایند: اگر قائل به تعلق وجوب غیری به مقدمات داخلیه و اجزاء گردیمایشان می

 زاء یکی از اج ، بودن در یک مکان جهت خواندن نمازدییرگی را در نظر ببه یا مکان غصبصوز در خانه مغانمبه عنوان مثال  آید.می

هم واجب ه بودن در یک مکان جهت انجام نماز ک تاس ناش ایگردد،الزمهب غیری ومتصف به وج این جزءاگر . حال نماز است

که  یناما به اعتبار اوجوب به آن متعلق شده  ،اجبو زمان خواندن یابر که، به اعتبار بودن در یک مکان . به این بیانرامباشد هم ح

  در مکان غصبی است نهی و حرمت به آن تعلق گرفته است. 

جزء این  آید. زیرادیگر مشکل فوق پیش نمی، ب غیری نداشته باشدووج ،به عنوان جزء نماز نر بودن در مکان جهت خوانداگاما 

 اگر متعلق نهی نیز قرار بگیرد محذور فوق الزم بیاید.  ندارد که یوجوبدیگر 

ه بودن بودن در یک مکان جزء اجزاء نماز نمی باشد بلکاین است که البته این مطلب نیز دارای اشکاالتی است که بدیهی ترین آن 

و این بر کون فی المکان و منظور از جزء نماز عبارت است از چیزی که نماز به آن وابسته باشد و در یک مکان ظرف نماز است 

 منطبق نیست.

 نظر بعضی از بزرگان  .4

وقتی دهد. یعنی  به وجوب جزء فتواتواند فقیه میاخلیه و اجزاء، مقدمات دب غیری وبنابر قول به وج: می فرمایندگان ربعضی از بز

ی به تکلیف مرکبی تب غیری هستند؛ وقوکه اجزاء دارای وج دبپذیرقبول نماید و را  ی تعلق امر به مقدمات داخلیه و اجزاءاصل مبنا

 می باشند.وجوب غیری که این اجزاء هر کدام به طور مستقل دارای گوید تواند بمی هراًباشد برخورد کند قکه دارای اجزاء می

                                                 

 .269،ص 1االفکار،جنهایه .  1
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است. « اجبو الصلوة»در وجوب  غیر ازکه این وجوب « ع واجبکوالر»لذا نتیجه می گیرند که فقیه می تواند فتوی دهد به این که 

. لذا اگر شخصی با ردک قربقصد ت یعنی خود رکوع نیز دارای یک وجوب شرعی است منتهی یک وجوب غیری و می توان با آن

  .یستحرام ن را داشته باشد، تشریع و خدا هبه سجود قصد تقرب ب یانتابا ا اتیان به رکوع ی

 دهد. جزء غیری تواند فتوی به وجوبنمی هفقی ، دیگرندب غیری ندارواجزاء وج یمگفتوغیری شدیم  وبم وجعد اما اگر قائل به

ین جزء اتواند فتوا به وجوب ه نمیمقدمات داخلیه و اجزاء محل اشکال باشد، دیگر فقیبه وجوب غیری تعلق وقتی اصل مبنای 

ن چه شخصی به واسطه اتیان آن معنا ندارد و چناتقرب بوسیله آن نیز  قصددهد و هنگامی که نتواند فتوا به وجوب آن جزء دهد 

  .استیع تشر و غیر جایز انجام داده و عمل او حرامجزء قصد تقرب نماید کاری 

نمایم، لذا  ان آشنارگهای بزبا تالش)غرض از بیان این ثمرات همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم این بود که شما را 

 بیش از این در مسئله وارد نمی شویم وباقی مطالب را به خود دوستان واگذار می کنیم(.

 تقسیم اول مقدمهدر بحث  نتیجه

است داخل  آن رچیزهایی که ذی المقدمه متوقف ب این اعتبار کهبه  گردید،جی رو خاه مقدمه داخلی ب مقدمه تقسیم ،در تقسیم اول

 .رج از آنادمه است یا خقذی المدر 

بر اجزاء صحیح است اما یک اصطالح اطالق عنوان مقدمه تیم طبق فر مورد مقدمه بود بیان کردیم و گاصطالحی که د ودهمچنین  

مه واجب شامل اجزاء نیز دقنزاع در مآیا بود که  د بحث مهم اینست و بعصحیح نیبر اجزاء عنوان مقدمه اطالق الح اصططبق یک 

از محل نزاع  هداخلی اتقدممطبق نظر مشهور ی بیان شد تلفخم نظرات (؟مدمه بدانیاء را مقما اجزه بر فرض این ک) .ا خیری گرددمی

شد که اجزاء  اینز نی رامختنظر  باشد.زاع مینمقدمه داخلیه مشمول محل خمینی)ره( معتقدند که  مرج می باشند و بعضی مانند اماخا

 وجوب مانیوتیمدمه قآیا از وجوب ذی المکه بگوییم  ستنی نن بحث در مورد آاکدر محل نزاع داخل نمی باشند. یعنی اصال ام

 نزاع خارج می شود. موضوعا از این یا خیر؟ لذا این بحثرا کشف کنیم  مقدمه

بودن مقدمات داخلیه و اجزاء در محل نزاع بیان گردید و به آن ها اشاره گردید که به علت اطاله بدون  برای داخل ثمراتی نیزالبته 

 وجه کالم از تفصیل و اشکاالت آنها چشم پوشی می کنیم.

 بحث جلسه آینده

 تقسیم الثانی اما 

م به چه این تقسیچیست و این  که سه مقدمه  فرق اینمی گردد. حال  یدو عا شرعی مه عقلی،مقد به مقدمه به اعتبار دیگر تقسیم

  اعبتاری صورت گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد.

 «لمینهلل رب العاوالحمد »


