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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 

مشتمل بر  . همانطور که در جلسه قبل بیان شد راه حل ایشانبرای مشکل شرط متاخر بود (رهم خمینی)بحث پیرامون راه حل اما

: دنفرمای( میرهخمینی) امام ،سوب می شوندمحهفتم واقع به عنوان مقدمه راه حل  ر. در بخش اول و دوم که دچهار بخش است

زمان زاء دیگر از اجبعضی بر  ء زمان مقدمزااج زا، به این معنا که ذات بعضی باشدآن ها میدیگر ذاتی تقدم اجزاء زمان نسبت به یک

 الزم باشد قاعده فرعیتتا طبق به وصف نیست  زاء زمان از قبیل اتصاف یک شئلذا اساسا مسئله تقدم و تاخر در اجباشند. می

چند فردا  است هر امروز ذاتا بر فردا مقدمگوییم . به همین دلیل میسپس موصوف به یک وصف شودو موجود شود  یک شئ ابتدا

عین حال  رم نیستند اما ددو جزء زمانی با اینکه مقارن با ه یست. پسموجود نیست و وقتی فردا برسد دیگر امروز موجود ن اکنون

  است. این تقدم و تاخر ذاتی اجزاء زمانو خر دارند تقدم و تا

 . نمودندبر مدعای خود اقامه  شاهددو سپس ایشان 

دارد) علت اینکه ایشان بر مدعای خود  بر معلول شود، یعنی علت ذاتا تقدمبین علت و معلول نیز این رابطه مشاهده می شاهد اول:

این مطلب ساخته  بر بعضی دیگر اصال نظیر دارد و عضی از اجزاء زمانبذاتی مسئله تقدم شاهد می آورد این است که گمان نشود 

وجود دارد، اما تقدم علت  تقدم وتاخر نیز مشاهده می شود و بین علت و معلول علت و معلول ذهن ایشان است بلکه این مطلب در

  (.معلول یک تقدم ذاتی است رب

  شاهد دوم

در بعضی موارد دچار مشکل  نه به عنوان یک وصف؛ استبه حسب ذات  در اجزاء زمانم که تقدم و تاخر این مسئله را نپذیری اگر

   .می شویم

دو شئ یک امر اضافی تقابل بین  به این بیان کهدچار مشکل می شویم مقسم برای چهار قسم تقابل است در مورد متقابلین که مثال 

الزمه اش این است که م ذاتی را مطرح نکنیم تقد لهمسئ اگر قرار باشد است.تقدم و تاخر  ت وت و بنوومثل اب نیز متقابلین است و

 .تبه حساب آورده شود که این ممتنع اساز قسم  از اوقات خود مقسم، مصداقی گاهی
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. مثال زمانی که ندمتقابلین نیز با هم مشکل پیدا می کن اقسام ،در صورت قائل نشدن به تقدم و تاخر ذاتی اجزاء زمانهم چنین 

پس تضاد  .تواند هم سیاه باشد هم سفیداحد نمیوجسم در آن ن است یک معنایش اییاهی تضاد است، گوییم بین سفیدی و سمی

ی اتصاف هاو سفیدی همین جسم در آن واحد در غیر این صورت اگر زمانتضاد بین سیاهی این جسم سفیدی یعنی  بین سیاهی و

  .تضادی وجود ندارد در نظر بگیریم دیگر ا با سفیدی جسم دیگرن جسم رمتفاوت باشند یا سیاهی ای به سفیدی و سیاهی

ی ثابت جسم یاهی را برایاگر بخواهیم س« له ع ثبوت مثبتثبوت کل شی لشی فر» طبق قاعده فرعیتاین است که  لحال مشک

اتصاف هذا الجسم بالسواد موقوف بر وجود هذا ». نا نداردجسم موجود نباشد سیاهی معو تا آن  شدکنیم باید آن جسم موجود با

دی سفی و. حال چگونه بگوییم بین سیاهی جسم است آن جسم به بیاض متوقف بر موجود بودن آن فهمانطوری که اتصا« الجسم

است که آن جسم در هر دو  جسم این بین سیاهی و سفیدی آنالزمه تضاد  همانطور که بیان شد زیرا ؟ تضاد است در این جسم

که در ن جسم  متضادین است در حالیهی  و سفیدی آایگوییم سست زیرا  میممکن نیامر که این  حالی ر، دموجود باشد صورت

یکی از این دو رنگ بیشتر موجود یعنی  .نیست یگر سیاهجسم د رض سفیدی آننیست در ف ، آن جسم دیگر سفیدض سیاهیرف

 مو امکان اینکه هر دو باهاین جسم یا می تواند به سیاهی متصف شود یا به سفیدی  و دناند موجود باشتونمی ت و هر دو با همیسن

ی شود؛ چطور ادعا د مود ندارد و بعدا موجووج ینکه یکی از دو طرف تضاد فعالبا ا موجود باشند وجود ندارد. پس مطابق فرض 

 وجود دارد. تضاد شود که بین سفیدی و سیاهی

 چاره ای نداریم جز اینکه ملتزم به شود، تقابل تقسیم به متضادین، متضایفین، تناقض، عدم و ملکه می گردد،وقتی گفته می پس

 همین راه حل شویم.

ایرند تضایف با تضاد با هم مغ ،یرت دارندااقسام با هم مغ ،ملکه است ویم تناقض و عدم تضاد قسیم تضایف است همانطور که قس

وان نع یاهی و سفیدی را بهس وریم ا. اما اگر این راه حل را کنار بگذقسام  همه با هم مغایرندا ،یرنداکه اسم و فعل با هم مغ روهمانط

که بگوییم این تضاد به حسب  سته ای نیراای آن جسم در نظر بگیریم و بگوییم بین سیاهی و سفیدی تضاد است چدو وصف بر

یعنی تضایف ) اقسام و مصادیق تضایف می شود زاخود تضاد که قسیم تضایف است یکی  صورتآن ها است زیرا در غیر این ذات 

  .(دونا می شعچوب ماین چار رد نیز دتاخر که با هم معنا داشته باشند تضا ودو شئ را با هم بسنجیم مثل ابوت و بنوت و تقدم 

 ان تقابل وصفی و عنوانیبه عنوواقع شده تضایف و عدم و ملکه  ،تضاد یابرتقابلی که مقسم پس با توجه به مطالبی که بیان شد اگر 

ها  قسماینکه یکی از است مصداق قسم بشود و دوم  چیزی که مقسمکه  اول این :آیدنظر بگیریم همان دو مشکل پیش می در

و تاخر از مصادیق متضایفین می باشد، لذا تنها  تقدم غیر از تقابل، مثل یین دیگرزیرا در متضایفین عناوباشد.  دیگر  مقسمصداق 

 .یمنتقابل ذاتی بدارا مد نظر است عنوان مقسم  تقابلی که بهراه حل  این است که 

نیست لذا امام خمینی)ره( دو شاهد و دو دلیل بر سابقه شئ بی به ذات فابعضی از اوصارجاع همانطور که بیان شد خالصه آن که 

، مقدمیت وصف علت نمی باشد بلکه ذات علت تقدم ت بر معلول، در تقدم علت بر معلول. تقدم ذاتی عل1: مدعای خود بیان کردند

 دارد.

ذاتی است نه یک تقابل وصفی. زیرا اگر تقابل بین  ، یک تقابلالب تضاد، تناقض، تضایف، عدم و ملکه. تقابل بین اشیا چه در ق2

شدیم. اما ی بود، هم در رابطه با مقسم و هم در رابطه با اقسام دچار مشکل میابوت و بنوت یا سیاهی و سفیدی یک تقابل وصف
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گوییم تقابل ذاتی مقسم است این مطلب هم با متناقضین، هم با متضادین،  هم با عدم و ملکه و هم با متضایفین سازگار وقتی می

 است.   

 بخش دوم 

 اول وشود. یعنی بخش مل مقدمه محسوب می به عنوان مک واقع راست که دابطه با زمانیات ر در خمینی)ره( م امامدوم کالبخش 

  از همین قرار است.ز مسئله ینر زمانیات داید می فرم خمینی)ره( امام می باشد. حل اصلی و توضیح و تطبیق آندوم مقدمه برای راه 

 منظور از زمانیات چیست؟ هزمان و زمانیات بیان گردد و معلوم شود کفرق برای روشن شدن بحث ابتدا باید 

. وقوع درس در یک گویید امروز درس برقرار استمی ال شماثم .دونشظرف زمان واقع می  رهستند که دری وزمانیات اماز منظور 

امروز  و، درس دیروز دیروز و درس امروز گویید درس. یا مثال میشودیرا در ظر ف زمان واقع مزمانی است زی زمان یک امر

یک  ریک ظرف زمانی است و آن داین در متفاوت است، درس دیروز با ظرف زمانی درس امروز  زمانی هستند اما ظرفزمانی 

ظرف زمانی دیگر. از طرفی فعلی که دیروز واقع شده تقدم بر فعلی که امروز واقع شده دارد و تقدم فعلی که دیروز واقع شده بر 

بع تقدم ذاتی بعضی از و به ت زمان بعضی ذاتا تقدم بر بعضی دیگر دارند زیرا اجزاء .است یک تقدم ذاتی شده واقعکه امروز  یفعل

قدم ذاتی بر امروز دارد پس فعل اگر دیروز ت کنند. یعنیپیدا میتقدم ذاتی  نیز وندشاین زمانها واقع می  ردایی که چیزه ،زمان اجزاء

 ود دارد. ی که امروز واقع می شبر فعل نیز تقدم ذاتی زورید ع درقاو

 با توجه به مطالب بیان شده فرق زمان و زمانیات این است که:

در  رخذاتا تقدم دارند. اما تقدم و تا ری بر بعض دیگزمان اصالت دارد چون خود اجزاء زمان بعض اجزاء رد تقدم و تاخر اول: 

   .بع و بالعرض استتالبزمانیات 

. مثال شما قطعی است و تسین ییدا کند حالت انتظارد تحقق پآینده می خواه چه که دردوم: در مورد اجزاء زمان نسبت به آن 

د هخوانیز یک تقدم ذاتی است ولی فردا حتما می آید و شما تردیدی ندارید که فردا  است و تقدمش بر فردا ر مقدمومرگویید امی

  .نباشد درس برقرار ممکن است فردااست ولی بر قرار امروز درس  ست مثل اینکهاما در زمانیات این قطعیت نی .آمد

اجزاء زمان ذاتا مقدم بر  زاو بعضی اء زمان است اجزبه حسب ذات اجزاء زمان وجود دارد  رو تاخری که د خالصه آن که تقدم

وت که با این تفا زمانیات ذاتا تقدم بر بعضی دیگر دارند زاو بعضی است  قرار همینمسئله از در زمانیات نیز . هستند ربعض دیگ

  ست.متصور نی با قطع نظر از زمان چنین تقدمی برایشان انخودش اتد زمان است و اال زمانیوبع تقدم ذاتی خاین تقدم به ت

 بخش سوم 

. دهدمالک در آینده میکه  ای با اجازهصحت عقد فضولی  گونگیچضولی وجود دارد عبارت است از یکی از مباحثی که در بیع ف

اگر بگوییم اجازه شرطیت برای ملکیت شود، در حال حاضر عقد واقع شده و بعد از مدتی اجازه از طرف مالک صادر وقتی یعنی 

 .است که در گذشته محقق شدهاست در امری  شرط و تاثیرگذارچگونه ت امری که موجود نیس زیرا .آیددارد، مشکل بوجود می

که قبل  جازه مالک چگونه به عقدی متعلق می شودا . به عبارت دیگرمعدوم است رامتناع تاثیر موجود دبا قاعده عقلیه این مخالف 

ان یک قاعده عقلی مانع این وموجود فی المعدوم به عن تاثیرامتناع از تحقق اجازه از طرف مالک پدید آمده و اکنون از بین رفته. 

  ازه را شرط ملکیت بدانیم.که اج است

 خمینی)ره( در باب بیع فضولی می فرمایند: اماین همان مشکل شرط متاخر است. ام
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این تقدم ذاتی عقد بر اجازه مقارن با مقدم باشد که بر اجازه  ذاتا باید عقد ینر اجازه است یعآن چه شرطیت دارد تقدم ذاتی عقد ب

به  پیش نمی آید.لذا دیگر مشکل تاثیر موجود بر معدوم  وجود دارد. یعنی شرط هنگام وقوع مشروط موجود استفضولی عقد 

 بیاید یا نیاید زیرابعدا اجازه ه اشد، چببر اجازه داشته تقدم ذاتی  به این است که عقد طوتاثیرش مشر عقد فضولی عبارت دیگر

  .تقدم ذاتی عقد بر اجازه شرط است ست بلکهخود اجازه شرط نی

اجازه ممکن است بیاید ممکن است نیاید  ، بلکهیدا می کندنده تحقق پت که بگوییم حتما در آییساجازه در ما نحن فیه مانند زمان ن

یعنی امام خمینی)ره(  ت.سی اجازه مانند آن چیزی که محقق خراسانی فرمودند نیماجازه و وجود عل است مفهوم هم اجازه شرط راگ

چه  است که آن ینا یندافرمبلکه آنچه ایشان در مسئله بیع فضولی میاست  وجود تصوری اجازه شرط گویندنند ایشان نمیما

قدم ذاتی عقد بر بر است، تتدر صحت عقد مع به عالوه سایر شروطی کهدارد در صحت بیع فضولی و تاثیر عقد فضولی شرطیت 

 دارد. بر اجازه  م ذاتیتقد هنگام جاری شدن عقد موجود است و عقداین شرط می باشد که  اجازه

منظور از شرط وجود  ارهنگام جاری شدن عقد فضولی شرط آن نیز وجود دارد. زی( معقتد است رهخمینی) امام به این ترتیب

آن اشکال پیش بیاید بلکه منظورتقدم ذاتی عقد بر اجازه می باشد که هنگام جاری تا  جود خارجی اجازه نمی باشدخارجی آن و و

  شدن عقد فضولی وجود دارد.

 چهارم بخش

قدمه و مقارنه و متاخره تقسیم مقدمه به مقدمه مت ود که یک تقسیم از آن،هات مختلف بدر تقسیم مقدمه به اقسام درج ،اصل بحث

ی وجود مشروط کند یاوجود پیدا اش بعدا مقدمه اشکال شد، چطور ممکن است شئ که اآلن وجود داردمقدمه موخره د رودر م بود.

 شرطش بعدا تحقق پیدا کند؟داشته باشد ولی 

ولی تقدم ذاتی  تاخر اسشرط متنوان راه حل فرمودند عبارت است از این که در واقع وجود خارجی خمینی)ره( به ع آنچه امام

م زن مستحاضه وص یعنی مثل صوم مستحاضه که مشروط به غسل لیل است. موجود است هنگام وجود مشروطمشروط بر شرط 

شرط  نهار است. حال آیا واقعا خود غسل لیلی صوم اتاخر بریل شرط مط اینکه اول شب غسل کند پس غسل لصحیح است به شر

یرا موجب از بین زبرای صومی که مقدم است داشته باشد. شرطیت نمی تواند چیزی که متاخر است این امکان ندارد زیرا ؟  است

  است.« تنع تاثیر الموجود فی المعدومیم»قلیقاعده ع بردن

این تقدم  ،را داشته باشد به عالوه تقدم ذاتی صوم بر غسل شب طحیح است مشروط به اینکه همه شرایمستحاضه صزن صوم پس 

تحقق پیدا نکند و ممکن است و غسل ممکن است تحقق پیدا بکند  . درست است کهاست موجودو اکنون نیز  ذاتی شرطیت دارد

حین وقوع  رده زیرا دبووز گذشته صحیح رکاشف از این است که صوم  بگوییم غسلغسل تحقق پیدا کرد باید منتظر شد که اگر 

مشروط بر  یقدم ذاتچه که شرط است ت نپس آ صوم صحیح نبوده و اگر غسل محقق نشد کاشف از این است کهواجد شرط بوده 

 «الحمد هلل رب العالمین»                1.و این تقدم ذاتی حین تحقق شرط موجود است می باشد شرط
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