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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 

در دو  بیان شد که این تقسیم ،، مقدمه وجوب و مقدمه علممقدمه صحت ،یعنی تقسیم مقدمه به مقدمه وجود ،در مورد تقسیم سوم

  نیاز به بررسی دارد.جهت 

این تقسیم اقسام مه آیا ه صحیح می باشد یا خیر؟تقسیم  ا اساسا اینجهت اول پیرامون اصل صحت تقسیم بود؛ به این معنا که آی

چند قائل  زیرا هر باشد.صحیح می الجملهاین تقسیم فی  رسیدیم کهنتیجه در جلسه قبل به این یا خیر؟ باشند مستقال قابل قبول می

قابل بازگشت یعنی مقدمه وجوب و مقدمه علم  آن اما به هر حال اقسام دیگر ،کنددمه وجود میمه صحت بازگشت به مقدقشدیم که م

 .باشدالث قابل پذیرش میفی الجمله تقسیم ثلذا  به مقدمه وجود نمی باشند.

 : دخول اقسام تقسیم در محل نزاعجهت دوم

به عبارت  یا خیر؟ می باشند تمام این اقسام داخل در محل نزاعا عبارت است از اینکه بر فرض قبول این تقسیم آی هت دوم بحثج

 ؟ندرجع خاااین اقسام از محل نز ل همه این اقسام می شود یا بعضی ازه واجب شاممدمقنزاع مربوط به  ایدیگر آ

گر باشد و آن شی واجب ش متوقف بر چیزی دیجودیزی و؛ یعنی وقتی چنزاع است لحمتیقن از م راین مقدمه قد :مقدمه وجود. 1

از  کند یا خیر؟ لذا این قسم قدر متیقنترشح می به مقدمه دمهقباشد، قهرا جای این بحث وجود دارد که آیا وجوب شرعی ذی الم

  .فیه استنزاع در ما نحن  محل

ود زگشت به مقدمه وجامه صحت بدقمشد،  بیان همانطور که رازی .نزاع استدر محل داخل قهرا قسم نیز این  :مقدمه صحت. 2

  باشد.میمحل نزاع در داخل مقدمه صحت نیز قهرا  ،باشدمیمحل نزاع داخل  قدمه وجود درم و چون دارد

م که آیا وجوب ذی بحث کنیدر مورد مقدمه وجوب معنا ندارد باشد. زیرا ر محل نزاع نمیداخل داین قسم : مقدمه وجوب. 3

د مقدمه وجوب، داراصال معنی ن ،«دمه الوجوب بالوجوبقال معنا التصاف م»را اساسا زی؟ کند یا خیربه مقدمه میالمقدمه سرایت 

وجوب شرعی ذی المقدمه به  زیرا همانطور که بیان کردیم بحث در محل نزاع عبارت است از اینکه آیا متصف به وجوب شود.

آن که بخواهیم  نزاعی وجود ندارد راگر زمینه تعلق وجوب به مقدمه وجود نداشته باشد دیگ حال؟ می گیرد یا خیرمقدمه نیز تعلق 

 .را مورد بررسی قرار دهیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/آبان /15تاریخ:                       اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 صفر 5 صادف با:مباحث مقدماتی                                        م -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 تقسیم سوم: مقدمه وجود، تقسیمات مقدمه) -مقدمه چهارم                       

  -دخول اقسام در محل نزاع: دومجهت  -صحت، وجوب، علم                       

 (متاخرهتقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 20جلسه:                                                                      سال هشتم 



86 

 

  .این مقدمه در خارج حاصل شده اینشده حاصل در خارج مقدمه هنوز  یا این ،خارج نیست مقدمه وجوب از دو حال توضیح ذلک

 :ستنیارج خحال از دو  کهمه وجوب حج است دقت ماستطاع مثال

این  تاو  واجب نگردیده مه یعنی حجدقین است که هنوز ذی الممعنایش ا در این صورتکه  ن مقدمه هنوز حاصل نشدهیا ای الف(

دمه قالماگر ذی لذا . گرددنمیحج ثابت  یاباشد وجوبی برتا استطاعت ن .دوشه حاصل نمیممه نباشد وجوب برای ذی المقددقم

 می باشد یا خیر؟  هزممال همه و وجوب مقدمبین وجوب ذی المقد ینم آیابب که ستر جای این بحث نینداشته باشد دیگ یوجوب

دمه عی از ذی المقا وجوب شرآی ث نیست کهجایی برای این بح ردیگ وجوب پیدا نکرده، مهدقخود ذی المبه عبارت دیگر وقتی 

ا این وجوب ست که آیبحث نی ینجایی برای ا رهنوز حج واجب نیست دیگ یوقتمثال  کند؟یا نمی کندبه مقدمه ترشح و سرایت می

  می کند یا خیر؟به استطاعت  حج سرایت از ناحیه

و تحصیل  لغوذی المقدمه به آن وجوب بحث از تعلق  ؛ دیگرالوجوب تحقق پیدا کرده ةممقد دمه حاصل شده وقم ناگر هم ای ب(

وجوبی در میان نیست  رواجب نیست قهرا دیگحج  و چونواجب نیست  حج، عت پیدا نشدهتا زمانی که استطازیرا  .حاصل است

از اگر  شود،میب اجحج و ،استطاعت آمدن از آن جا که باکند. اگر هم استطاعت حاصل شده باشد، سرایت که بخواهد به مقدمه 

 باشد یا خیر، کار لغو ومی و وجوب مقدمه یعنی استطاعت مالزمه وجوب حج یندمه یعقالما بین وجوب ذی آیکه  مبحث کنیاین 

لغو می باشد چه وجوب از طرف  بحث از وجوب آن ایم. زیرا طبق فرض، مقدمه الوجوب تحقق پیدا کرده، لذاای انجام دادهبیهوده

به انجام آن مکلف را تحریک  است کهبه چیزی به این جهت  وجوب به عبارت دیگر تعلق ذی المقدمه به آن تعلق بگیرد یا نگیرد.

  .کشف کنیم به آن توبی نسبیک وج مهیاکه بخو دندارلذا معنا  ؛شدهاین کار خودش حاصل کار کند، در حالیکه در ما نحن فیه 

مقدمه  و با توجه به مطالبی بیان شده، معنا نداردنزاع  «او کانت حاصله ء لم تکن حاصلةسوا»این در مورد مقدمه الوجوب بنابر

  .است رجالوجوب از محل نزاع خا

مقدمه »است.  برای علم و یقین به تحقق واجب همدقاست که می ه العلم چیزمدقهمانطور که بیان شد منظور از م :مقدمه العلم. 4

ای است. یعنی مقدمه قدمهدمه و وجوب خود مقمالزمه بین وجوب ذی المر بحث و نزاع ما، د که در حالی«. تحقق الواجبالعلم ب

  «.تحقق الواجبمه دقم» کند یعنیکه بواسطه آن واجب تحقق پیدا می

علم به تحقق  هدمه العلم عبارت است از مقدمقمه تحقق واجب است، اما ممقد به عبارت دیگر آن مقدمه ای که مورد نزاع قرار گرفته

مه مقدبا توجه به مطالب بیان شده لذا و فاصله زیادی است. بین مقدمه تحقق واجب و مقدمه علم به تحقق واجب فرق و واجب 

  .ع خارج استدایره نزا زالعلم نیز ا

  نتیجه
داخل در محل نزاع می کند که آن هم بازگشت به مقدمه الوجود میوجود و مقدمه الصحه فقط مقدمه ال از چهار قسم این تقسیم

  .باشند

 یادآوری

 بیان گردید:ه مدوط به مقت مربیماسه تقسیم از تقس تا کنون

  باشد.مشخص گردید نزاع شامل مقدمات داخلیه نمی که خارجی ودمه به داخلی قمقسیم ت: 1
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و با توجه به مطالبی که در مورد مقدمه  کنندمی رجوع مه عقلیدقم به ی و عادی که بیان شد، همهشرع ،تقسم مقدمه به عقلی: 2

 نمی باشند.نه مستقل گااین اقسام سه اقسام این تقسیم جاری است هرچند که نزاع در عقلیه بیان کردیم 

دو قسم  که اصل تقسیم فی الجمله صحیح و نزاع در مقدمه به مقدمه الوجود، مقدمه الصحه، مقدمه الوجوب و مقدمه العلم تقسیم: 3

 مقدمه الوجوب و مقدمه العلم جاری نمی باشد.آن یعنی  دیگر الوجود و مقدمه الصحه قابل تصور و در دو قسممه دقم آن یعنی

 

 متاخره مقارنه،  ،متقدمه مهدقچهارم مقدمه: متقسیم 

کنیم یکی از  با هم مقایسه یدمه را از حیث زمانقی اگر تحقق مقدمه و ذی المنیع اعتبار زمان تحقق ذی المقدمه است. این تقسیم به

های می شود که از بحث یاد شرط متقدم نیز، شرط مقارن و عنوان شرط متاخر بهاز اقسام این تقسیم  می گردد.قسم حاصل این سه 

 .است یو فقه یاصول راوانف مهم و دارای ثمرات

به عبارت ). عقودلفظی در و قبول ایجاب مانند  ای است که زمان تحققش پیش از زمان تحقق مقدمه استمقدمه . مقدمه متقدمه:1

   .باشندمی لکیتیعنی م دمهقالممقدم بر ذی  ( کهکنندطرفین معامله هنگام داد و ستد بیان می بعت و قبلت که دیگر

و بعد از از بین رفته  بر ذی المقدمه است و بعد از موجود شدنزمانا مقدم  است که مقدمه اینمنظور از تقدم مقدمه بر ذی المقدمه 

 هممقد را می گوید قبلت بعت و طرف دیگر نیز گویدیک طرف معامله می یوقتبه عبارت دیگر  .کندمیتحقق پیدا  مهدمقذی ال آن

ای در دمهدیگر مق دمه تحقق پیدا کرد،قالم ذیوقتی  حاصل شده و این الفاظ سبب و شرط آن ملکیت می گردند و تحقق ملکیت

زمانی که یک  حتی .ندتسشود موجود نی میملکیت حاصل  که  لذا زمانی شوند، زیرا الفاظ به محض تلفظ معدوم میباشدکار نمی

م می ومعد آن نیز بعد از تلفظد و نکپیدا میتحقق سپس قبول  می گرددمعدوم به محض بیان شود  بعت گفته می یعنی ،جزء مقدمه

 .وجود دارد این تقدم و تاخر زمانی زء مقدمه نید اجزابین خو . حتیدشو

 ر است.جلوت دمهقنسبت به زمان ذی الم ای که زمان تحققشگفته می شود؛ یعنی مقدمه متقدمهه مدقین مقدمه، مابه 

تحقق پیدا  هدمقذی الم نی کهماهمان زیعنی  ه تحقق داشته باشد.دمقای که مقارن با وجود ذی المیعنی مقدمه. مقدمه مقارنه: 2

هنگام تحقق  .است زاکه شرط و مقدمه نمطهارت باشند. مثل میواجبات  طر که شروامبعضی از  وجود دارد. مانند کند مقدمه هممی

موجود هم زمان با هم مقدمه و ذی المقدمه ه این است ک مهم در مقدمه مقارنهذی المقدمه این شرط یعنی طهارت نیز وجود دارد. 

 مه نیز تحقق داشته باشد.دقزمانی که مقدمه تحقق دارد ذی المیعنی  .باشند

و گاهی نیز هم زمان با  ماندمیقی با و تا زمان تحقق ذی المقدمه د شدهموجو دارای دو فرض است. گاهی قبالقسم از مقدمه این 

 باشد. . طبق هر دو فرض به آنها مقدمه مقارنه گفته می شود و فرقی بین آنها نمیموجود می شودتحقق ذی المقدمه 

 کند، مقدمه نیزپیدا می تحققدمه قزمانی که ذی الم ن است کهانی ایه از حیث زممذی المقددمه و قدر هر صورت مالک در تقارن م

طهارت  ست، زیرا وضو سببوضو نیعمل  ،طهارت .البته منظور ازتاس زماشرط مقارن نکه از حدث ت رامثل طه. ا کندتحقق پید

 شود.کند و بعد از انجام معدوم میمییج تحقق پیدا ربه تدد وضو فعل است و وخزیرا  باشد؛تواند در مورد سبب و بحث ما نمی است

هنگام انجام را حالت طهارت آن  مکلف ارت این است کهاز طه در حالیکه منظور اندم باقی نمیتن وضو گرف به عبارت دیگر فعل

 . شدابشته ادنماز یا هر عبادت دیگر 
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تحقق پیدا  مقدمه کند سپسا مییددمه تحقق پقالم؛ یعنی ابتدا ذی استقات مقدمه متاخر از ذی المقدمه واز ا یگاه مقدمه متاخره:

تحقق  مقدمهاست که  یاز زمان دمه جلوترقذی المتحقق زمان  در این مقدمهمی کنند. نیز تعبیر شرط المتاخر می کند که از آن به 

 . پیدا می کند

دانید . )همانطور که میدانندم میزالروز قبل مستحاضه کثیره ای که بعضی آن را برای صحت صوم مثال در شرعیات: غسل شبانه

و برای ظهر و عشاء یک غسل  ویک غسل کند مثال برای مغرب  دو نماز برای هرباید  این است که مستحاضه کثیرهحکم شرعی 

که برای غسل او دو حالت  غرب و عشا غسل کندباید شب برای نماز م د،بو هه کثیرضزنی مستحا رگاحال  عصر نیز یک غسل کند(

 ور است.متص

برای نماز  مقدمیتغسل او این  وکند یغسل مابتدا  رازی شود،غسل او نسبت به نماز مغرب و عشاء مقدمه متقدمه محسوب می. 1

 .مغرب و عشاء دارد

که مکلف آن  زمانی است قدمهالمزمان تحقق ذی اگر دقت کنید  .هشتو گذ گرفتهاست که  یآن روز او مقدمه صحت روزهغسل . 2

یا مقدمه متاخره گفته می  شرط متاخر مقدمه اینمی باشد که به  ق ذی المقدمهزمان تحقق مقدمه بعد از تحقاما  را قبال اتیان کرده،

  . شود

به ود این عقد ه داده نشاست و تا زمانی که اجازنیاز به اجازه دانید؛ برای صحت عقد فضولی همانطور که می مثال در معامالت:

که وقتی اجازه از طرف مالک داده می شود نقش این  تن اسلکن بحث ای .آیدیمد ندییتی پشود و ملک یمصورت صحیح واقع ن

  :دو مبنا وجود دارد؟ در این جا ه چیستزااج

 به خریدار تقلکند و این ملکیت مندا میو انتقال تحقق پی لدهد؛ نقمانی که مالک اجازه میاز ز ویند اجازه ناقل است وگبعضی می

  شود.می

  .حکمیقی است و اخری حقیگویند اجازه کاشف است که تارتا بعضی می

از تحقق ملکیت  زه می کند، این کشفاد و مالک این عقد را اجشوه زمانی که اجازه مالک صادر میک است ی اینقمبنای کشف حقی

این ذی المقدمه و  دمهقشود که عقد انجام شده اما ممیزمانی محقق ملکیت بنابر قول به کشف حقیقی پس کند. می ان عقدماز ز

 .ه سابق بر مقدمه استمدقپس اینجا ذی الم .بعدا محقق شده استشرطش که اجازه مالک است 

 ین تقسیم صحیح است یا خیراصال ایعنی م یسی صحت هذا التقیکنیز مانند سه تقسیم قبلی دو بحث وجود دارد:  متقسیم چهار رد

 این تقسیم داخل در محل نزاع می باشند یا خیر؟ م: آیا هر سه قسمدو

  : صحت تقسیم چهارمجهت اولی

 می باشد یا خیر؟ذیرش دمه به این سه قسم قابل پقز صحت تقسیم و این که تقسیم ماعبارت است 

که حین وجود  تای اسمهمه همین مقدم مقداس. یعنی در حقیقت قدر متیقن از اققسم دوم هیچ مشکلی ندارد ،در بین این سه قسم

  . تحقق دارد دمه،قالم ذی

عده ای اما می باشد  هدمه متاخرق. یعنی اصل اشکال در مورد ممتقدمهالمه المتاخره بل فی المقدمه دقکالم فی المالاالشکال و  انما

 دادند.  ه متقدمهمدایت به مقرا سر لااین اشک
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