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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

. جهت اولی عبارت است کنیمیاز دو جهت بحث م ، همانند دو تقسیم قبلی،در تقسیم سوم از تقسیمات مقدمههمانطور که بیان شد 

طبق این تقسیم متصور است یا خیر؟ به مقدمه  برای سمقچهار آیا  ینخیر؟ یعسا این تقسیم صحیح می باشد یا اسا که آیااز این

ابل بازگشت به بعض دیگر قاز این صور اینکه بعضی گردد یا منقسم می برای به این چهار قسم ا یقتقح عبارت دیگر آیا مقدمه

  نزاع می باشند.هستند.  جهت دوم بحث عبارت است از این که کدام یک از اقسام مقدمه داخل در محل 

د است، قسمی از اقسام ومقدمه وج مقدمه کهاولین قسم  در جلسه قبل بیان شد کهنی بحث از صحت تقسیم یع اما در جهت اول؛

در  ،، واجب است یا خیرا مقدمه واجبکه آیبحث از مالزمه و این، و همین قسم است قدر متیقن از محل نزاع نیز باشدمی مقدمه

 .این قسم از مقدمه جریان دارد

 ادامه بحث در جهت اول 

 مقدمه صحت  .1

محقق خراسانی معتقد  ،بر طهارت زاصحت نم متوقف است مثل توقف که صحت ذی المقدمه بر آنای مقدمه یعنی :مقدمه صحت

 .کندجود میوه ممقدمه صحت رجوع به مقد باشند،می

د قرار وبل مقدمه وجاقمدر  الصحه . لذا مقدمةاست قمنطب مه صحتد بر مقدووج همقدمطه تعریف مقدمه وجود و معیار و ضابیعنی 

عبادات  برای خصوص ظ عبادات وضع الفابه اینکه  چه قائل شویمباشد. یعنی بین صحیحی و اعمی نمی رقیف و در این جهت ندارد

صورت مقدمه صحت به دو صحیح و فاسد در هر عبادات از اند برای اعم ضع شدهالفاظ عبادات و و چه قائل شویم، اندشده صحیح

 گردد.ه وجود بر میمدمق

 قول صحیحیبنابر الف( 

 ،اند وضع شده صحیحعبادات خصوص  که قائل است الفاظ عبادات برای شخصی .جزیی از موضوع له است ،تصح طبق این مبنا

ش ئاجزای که شروطش فراهم و مازنیعنی  وضع شده است. شودمیحا اتیان ی نمازی که صحیابرین است که عنوان نماز مقصودش ا

نماز به عبارت دیگر ء و شروط باشد و ازجفاقد بعضی از ا ی کهازنم . قهرا طبق این مبنا،ندارددی و کمبو کامل است و هیچ نقص

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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یصح اطالق عنوان »شود واقع  یحاکه صح یتهر عباد ،یصحیح لذا طبق مبنای ت.س نماز نیالاص .«لیست بصلوة» اساسا باشد، فاسد

  «.عباده علیهاالیصح اطالق عنوان ال »و هر عبادتی که فاسدا انجام شود «عباده علیهاال

ت شرط نماز است و طبق راطه مثال .باشدمه وجود میدقدمه صحت منطبق بر ممق گردد ووجود می بای مساو ،اساس صحت بر این

قول به ت مقدمه صحت است ولی بنابر رادرست است که طه حال در ما نحن فیه .مقدمه صحت نماز استطهارت  تعریف بیان شده

ت رافاقد شرط طه اگر عبادتی رازیباشد. عالوه بر مقدمه صحت، مقدمه وجود نیز می هماین مقد ،وضع الفاظ عبادات برای صحیح

 یکسری حرکات را انجام داده است.و صرفا فقط بدن انسان موجود نشده  یزانم و گویا اصال تز نیساباشد در حقیقت نم

وجود ماقع طبق این مبنا اساسا که صحیح نباشد در و ییزچ. زیرا وجود است مقدمه صحت عینا همان مقدمه یحیحقول ص رپس بناب

  .ستنی

 اعمیبنابر قول ب( 

صحیح و اعم مبحث )الزم به تذکر است که در  وضع شده اند یح و فاسدحصاز عبادت برای اعم عبادات  ظااعمی معتقد است که الف

طبق نظر اعمی وضع  لفظ صلوة به عبارت دیگر .مامور به کدام است این باشد که بحث در ظ است نه اینکهابحث در وضع این الف

و هم صلوه عنوان  یط خوانده باشد یصدقراو ش با همه اجزاء را صحیح و فاسد شده، لذا هم بر نماز شخصی که نمازش زابرای نم

گاه هیچ هع شدعبادات برای اعم وضقائل است  یاعماین که  ده باشد یصدق عنوان صلوه.خوانشخصی که مثال نماز بی وضو 

دارند که  کنکته اشترا ینا ردی و چه اعمی صحیحبلکه قائلین هر دو قول چه  ست که نماز فاسد هم مامور به استینش این منظور

ط فقاختالف بین صحیحی و اعمی  بلکه و با تمام شرایط و اجزاء است؛نماز صحیح  هستیمملکف به آن  که مامور به است و ما آنچه

عنوان نماز هم بر نماز  :یدواعمی میگو اطالق می شود  حنام نماز فقط بر نماز صحی :گویدی میصحیحباشد. یعنی میگذاری نام رد

به او ند ز خواااین موضوع نیز این است که اگر شخصی پشت به قبله نم د، شاهدوشاطالق می و فاسد ناقص بر نماز مصحیح و ه

 (استقبال به قبله را ندارد ولی همچنان عمل او را نماز می شمارند طریعنی با اینکه شبه آن سمت نماز می خوانی، چرا  شود،گفته می

 ت و صلوهرا ندارد عبادعبادت  ءزیی از اجزایا جو  طشرطی از شرواز آن جایی که عبادت فاسد که طبق نظر اعمی به هر حال 

 .نمی باشد مه وجوددقل به اعم لزوما ممه صحت شد طبق قوقدم یزیچ رگالذا  کند.محاسبه می گردد پس وجود خارجی پیدا می

 مقبول باشد اینکه نه) نیز نماز استنماز بدون طهارت : گویداعمی می یمه صحت است اما وقتطهارت بنابر قول به اعمی مقدمثال 

ولی با توجه به  .تواند مقدمه وجود باشد نمیاین جهت  زاطهارت که مقدمه صحت است  سپ وجود خارجی پیدا می کند( بلکه

دت هر نیم بگوییم مقدمه عباااست نه عبادت فاسد لذا می تو یحعبادت صحچه که مامور به است آن  نیز یاینکه بر اساس نظر اعم

زیرا آنچه که بر مکلف واجب است و متعلق امر قرار  ،مه الوجوددقماز یک جهت یرجع الی  همچنان چند مقدمه صحت باشد ولی

  .نماز صحیح است گرفته

 ه عبادتی که مامور بهممقد قصد داریم بررسی کنیم که آیا بین گردد،می به نماز مامور به مربوط حثببه عبارت دیگر از آنجایی که 

 یکمقدمه صحت از  یطبق نظر اعم لذا هرچند؟ یا خیر باشدحکم می راست و خود آن عبادتی که ماموربه است مالزمه ای از نظ

قدمه صحت باشد مقدمه هرچه که مموضوع بحث ما عبادت مامور به است پس  ولی از آنجا که است، جهت مغایر با مقدمه وجود

مانند صحیحی اعمی  رازی ،زادمه وجود نمقمهم  و ز استامقدمه صحت نمبه اعم هم طبق قول رت اطهمثال  می گردد. وجود هم

الواقع لم یکن من  ه صحت نباشد فیمدمقاگر این شرط و و شرط صحت باشد دارای  نمازی است که ،بهز مامورامعتقد است که نم
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به مقدمه  عمقدمه صحت رجو گردد ومی بر مقدمه وجود ماز منطبقصحت نمه دقدقیقا م اینجا نیزلذا  .بها مامورال ةومصادیق الصل

 همدمه صحت به مقدمق بنابر هر دو مبناپس ؛ صحیحالاظ لالعم او قلنا بوضع االلفاظ لخصوص فقلنا بوضع االل ءسوا کند،می وجود

 گردد.بر می وجود

 . مقدمه وجوب2

نسبت به حج، یعنی تا استطاعت  استطاعت است مانند ر از مقدمه وجوب یعنی چیزی که وجوب ذی المقدمه متوقف بر آنومنظ

می کند مه وجود دمقمقدمه صحت رجوع به  مه ماننددقاین مبررسی کنیم که می خواهیم  نباشد حج بر انسان واجب نمی گردد. حال

  یا خیر؟

ز  ا غیرمقدمه وجوب  گردد کهبا اندک تأملی روشن می، و وجوب ال ترجع الی مقدمه الوجود ةممقد :یدمافریم ینساامحقق خر

ذی  خارجی وجودکه ی است یزچدمه وجود، قکه منظور از م استیادآوری الزم به . جهت روشن شدن مطلب د استومقدمه وج

همانطور که  لیو ه متوقف بر آن استدمقی ذی المو تکوین ارجیکه تحقق خاست زی یچ ة الوجودممقد. متوقف است مه بر آنالمقد

همانطور که در تعریف مقدمه وجودیه  . زیراندارد ذی المقدمه خارجی دوجووجوب روشن است، این مقدمه کاری به از نام مقدمه 

ب حج است؛ وجو هگوییم استطاعت مقدممیاگر مثال  .ه متوقف بر آن استدمقذی الم وجودچیزی است که  گفته شد مقدمه وجودیه

شرعی  استطاعت ید آنفرض کن اما شود، یمواجب ن گردد حج بر اومستطیع ن ؛ زیرا تا شخصینیستلزوما مقدمه وجود حج  ولی

 نگردیدهواجب  ای او ثابت وبر حجو به همین جهت  نسبت به شخصی محقق نشد (استطاعت عقلی که در شرع بیان شده است )نه

؟ فرض ن استطاعت استاید خارجی حج متوقف بر ووج آیا ؟یستجی حج بدون این استطاعت ممکن نرااما آیا تحقق خ ،است

حج را  به عنوان دیگر مثل کار یا مهمانیدر عین حال می تواند اما  ستواجب نیباشد و حج بر او شرعا مستطیع نمی کند شخصی

اینکه حج برای او ثابت اما بعد از  به هر دلیل به حج نرفتواجب شده ولی  ه و حج بر اومستطیع شد یا به عکس شخصی ام دهدانج

 حکم به وجوب حج در حق این شخص نموده اند.جا این ؟تسواجب نی دست داد آیا اینجا حج بر او را ازشرعی استطاعت  شد

سخن صحیح و مقدمه الوجود ب ال ترجع الی ووییم مقدمه وجفرق دارند. لذا اگر بگمقدمه الوجوب با مقدمه الوجود با هم پس 

 باشد.اشکال میخالی از محقق خراسانی  و فرمایشاست  درستی

 . مقدمه علم3

جایی هر جا که مجرای اصل احتیاط و اشتغال باشد  .شودجاری می  آن ل و احتیاط دراردی است که اصل اشتغمو مورد این مقدمه

 در آن وجود دارد.ه علمیه ممقداست که 

 خود اصل احتیاط وبه جهت پاسخ به این سوال باید راجع  گردد یا خیر؟ه به مقدمة الوجود بر مییمعلمقدمه آیا  باید دید کهحال 

  .توضیح دهیم رای آناشتغال و مج

در  ست.معلوم نی ی ماابه بر تکلیف داریم اما خود مکلف ی بهمالایی جاری می شود که ما علم اجاصل اشتغال یا احتیاط در ج

 .ا کند اطراف علم اجمالی را اتیان کندغ ذمه پیداکه یقین به فرکند برای اینمیملزم  مکلف راعقل  اینصورت

 تکلیف مبرا نانسان یقین پیدا کند ذمه اش از آ کهبه نحوی ست ا ایمستدعی عمل به گونه ،ی به تکلیفقینال یاشتغ به عبارت دیگر

وید باید اطراف گیمشارع نصل عقل می باشد یعنی در ما نحن فیه است که حاکم به این ا بحث این ایندر کته مهم ناما  .شده است
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است که  عقل . لذا اینتبه حکم عقل اس ارشاد چنین بیانی داشته باشد از باباگر هم شارع ی  شود و حتیان تیانیز علم اجمالی 

 و اگرحکم عقلی است  یک پس این را اتیان کنید.واسته ای دارد و شما باید این خخواسته مطلوب و گوید مولی یکمیبه مکلف 

 ه ماادراک عقلی است کاست و این به خاطر راهنمایی و هدایت عقل  دانیم،الزم می مهدقوصول به ذی المه را به جهت یممقدمه عل

م خواهیتوجه به این مطالب می با ع راهنما و مرشد به همین حکم عقل می باشد. حالاقو می کند و شارع نیز درملزم به انجام آن ا ر

 ؟گردد یا نهه وجود بر میمقده معلم بمه القدیه یا ممنیم مقدمه علیبب

ه الوجود چناچه مکررا بیان شد یعنی چیزی را مقدمیزست. نی رجوعی در کار چنینبا توجه به مطالبی که بیان شد واضح است که 

اما آیا در مورد  .ه استممقد آن رمه متوقف بدقذی الم و وجود تکون؛ لذا ممکن نیست دمه یا مامور به بدون آنقکه تحقق ذی الم

شی متوقف بر علم  توانیم بگوییم آنشد می یک چیزی مقدمه علم ما به چیز دیگراگر  جریان دارد یعنی م این چنین است؟مقدمه عل

 برای وضو امر نموده کهسته شود یا ی از صورت برای وضو شمقدار . مثال شارع دستور داده بایدچنین نیستقطعا این ما است.

 یمقداره به حکم عقل ن پیدا کند که به این تکلیف عمل کردیبرای اینکه یق. لکن مکلف بشوریدنگشتان رفق تا نوک ااز مرا دست 

 د.دهد می شوی باید شستشوکه را از آن چه باالتر 

گردد؟ می ندمه وجود آقتر از مرفق مقدمه شستن مقدار مرفق تا نوک انگشتان است و این شستن اضافه مآیا شستن مقداری باالحال 

 ت.یسن ا اینگونهعطشود؟ قنمی هتسار شمقد این ی باالتر از مرفق را نشویداردقبه عبارت دیگر اگر مکلف م

یزی مقدمه تحقق که چینا .نمی باشد تحقق واجب همقدممرفق مقدمه علم به تحقق واجب می باشد اما  اری باالتر ازدقبله شستن م

مقدمه  متفاوت می باشند. لذا با توجه به مطالبی که باین شد،کامال با هم  اشدبیز دیگر چیا مقدمه علم به تحقق  باشدچیز دیگر 

  .دنکد نمیوالوج همرجوع به مقد یه نیزعلم

 نتیجه 

مقدمه الصحه همانطور که بیان شد  رازی تاس تیدرسالجمله تقسیم  به این چهار قسم فی هبحث در جهت اولی این شد که تقسیم مقدم

ین تقسیم یک تقسیم فی الجمله ا ند. لذاالوجود رجوع نکرد هبه مقدم الوجوب و مقدمه العلم مهالوجود رجوع کرد اما مقده مبه مقد

 .استلی وقب لقاب

  بحث جلسه آینده

داخل و بعضی  یر محل نزاع می باشند یا اینکه بعضداخل دبحث جلسه آینده در جهت دوم می باشد یعنی آیا همه این اقسام 

  از محل نزاع می باشند؟رج اخ

 پاداش حفظ آبروی دیگران و کنترل خشم

فَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْراضِ النّاسِ أَقالَهُ اللّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیمَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ کَ» :امام باقر)ع(

 «1الْقِیمَةِ

وز قیامت گذرد، و هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در رى مردم را نریزد، خدا در روز قیامت از لغزشش مىآبروهر که 

 .خشمش را از او باز دارد

                                                 
 .4، ح391ن، صسمحا 1



84 

 

نیز دیگران نباشد خداوند  ه دنبال هتک حرمت و هتک آبرویرا حفظ کند و ب آبروی مردم هر شخصی کهمطابق فرمایش امام)ع( 

 گردد.مانع رفتن آبروی او نزد دیگران می دهد ومی قرارخود شش و و بخقیامت مورد عف روز رد او را

این دنیا، بسیاری از عیوب  رد. باشدمی رسوایی آیدبوجود می ی انسان در روز قیامتراهایی که بو نگرانی وال یوم القیامهیکی از اه

اینکه لذا  ،یمردکیاز ما به یکدیگر نگاه هم نمام پوشیده نبود مطمئن باشید هیچ کدین عیوب ا است و اگر شیدهبرای دیگران پو انسان

گردیده است. تا زمانی که د راو حفظ جایگاه اف وش بینیخودش موجب احترام و خها از هم مخفی و پوشیده است، انسان عیوب

ر بزند س خطاییشخصی ز ااگر ه دخدای نکر ودوستی و نزدیکی است سبب  مردم و احترام عیان نیست، موجب جلب عیوب انسان

  .گذارندیدیگر مردم به او احترام نم ود نا می کنزد مردم تنزل پید منزلت و اعتبارش شود، آشکاراین خطا  و

در آن دنیا تجسم پیدا م است ام وجودش آتش کینه و غضب و انتقاکسی که تمنیست  ردیگر روز پرده پوشی و انکا اما روز قیامت

پیروانشان ایی وسا و اهل بیت عنایت کنند و مانع رکه خداین دیگر کسی نمی تواند در روز قیامت ظاهر سازی نماید. مگرکند. می 

  .شوند درآن روز

در روز قیامت چهره حقیقی ما را ببینند و بگویند عجب! این چه بود و ما چه  احترام قائلند اگر اشخاصی که در این دنیا برای ما

 ما حقیقت روحی و رسوایی و خجالت که ناشی از تجسمن شرم ابل آقم رست، آتش مادی دنی شگر نیاز به آتدی کردیم.فکر می

ین زم خواستیلم مد که ی افتاداتفاقگوید یک میکسی که  انسان در آن لحظه مثل این است به حساب نمی آید. حال اصال باشدمی

  .نمیبروم داخل زمن د و نک دهن باز

انع رسوایی او مدهد و رد بخشش قرار میود او را منوادنبال هتک آبروی مردم نرود خد: کسی که می فرماید موایت امااین ردر 

. البته این غیر از عذاب دنیوی کسی که شده مراقب باشیم ن هماصال به خاطر حفظ خودما ؛ستی اخیلی مهممطلب این  .دوشمی

ت کسی که دنبال هتک حرمت دیگران باشد در همین دنیا نیز آبرویش اوایزیرا مطابق ردنبال هتک حرمت دیگران باشد  است که

 رود.می

خشم  در روز قیامت د خدا نیزباشد و مراقب رفتار خود نظ کمردم حفنسبت به را  کسی که خشم خود حضرت در ادامه می فرماید:

 ایترین مسئله. با کوچکبیشتر شود با یکدیگر تحملمان همواجهما انسانها باید مقداری در  .و غضب خودش را از او برطرف می کند

م، نسبت به خانواده و بستگان رفتاری مناسب و مهربانانه داشته باشیم. لذا شخصی که دارای نشوینسبت به هم خشمگین و غضبناک 

 دارد. را از او بر می خداوند نیز در روز قیامت خشم و غضب خود، دنکنترل ک ارود غضب خ وخشم  باشد ویت این خصوص
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