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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 

استناد به بعضی مقدمات عقلیه  ایشان با ( در جلسات قبل بیان شد.رهخمینی) امامتوسط  برای مشکل شرط متاخر راه حل هفتم

یر موجود فی تاث ، مسئلهمسئله ،متاخر رطکه در موارد ش دواین بعبارت از محصل راه حل ایشان  صدد حل مشکل بر آمدند.در

ده وصفی بود قهرا طبق قاع آن شئ اگر تقدمبله  ،نه وصفیارد، تقدمش یک تقدم ذاتی است چه که تقدم د زیرا آن ت؛یسالمعدوم ن

 .دی آیمن ل پیشک، تقدم ذاتی باشد دیگر این مشتقدم ، ولی وقتیتا متصف به تقدم و تاخر بشود بودفرعیت باید آن شی موجود می

 نمودند.ر یشرطیت غسل شبانه را برای صحت صوم  مستحاضه تفس در عقد فضولی وشرطیت اجازه ایشان بر همین اساس 

 راه حل امام خمینی)ره(بررسی 

  .شرط متاخر باشد تواند پاسخ مناسبی برای حل مشکل نمی (رهخمینی) حل امام هبه نظر می رسد را

ت واقع شده است ثبوتا معقول جلوه چه که به عنوان شرط متاخر در شرعیا آن است که اینبر  خمینی)ره( امام تمام سعی و تالش

در شرعیات نیم شرط متاخر را وامیت و یستحالی نامر مند وجود شرط متاخر در شرعیات بگوی قصد دارندایشان یعنی  .شودداده 

است که اساسا مسئله شرعیات را  ینا در ما نحن فیه وجود دارد لی کهمشک . اماالزم نیاید یر کنیم به نحوی که هیچ محالیتصو

یک جمله  ( در انتهای بحث ایشانرهخمینی) امام . طبق برخی از تقریرات از کالمتوان بر وزان تکوینیات مورد بررسی قرار دادنمی

 رعیات مثل عقلیات و از باب تاثیر و تاثر بدانیم،در ش ما حکم را هه می فرمایند: آنچه که گفته شد بنابراین است ککان که ای دارند

ا اگر بگوییم شرعیات اساسا از جنس ام د،بیانی که گفته شد مسئله حل می شو حکم را در باب شرعیات مثل عقلیات ببینیم بااگر 

  ت.سصورت به طریق اولی اشکال وارد نیدیگر در آن  عقلیات نیستند

 به این مشکل پاسخ داد:   از دو زاویه خمینی)ره( بیان کردند کانه می توانپس با توجه به مطلبی که امام 

از تاثیر و عقلیات  هرسئله علت و معلول، سبب و مسبب و هرآنچه که در دایهمان م و بگوییم بدانیممانند عقلیات شرعیات را اول: 

در دایره شرعیات مانند تاثیر و تاثر در حقایق این عالم یر و تاثر را اگر تاثلذا  ود دارد، در احکام شرعی نیز جاری است.وجتاثر 

تقدم را حل کنیم که امام خمینی)ره( این مشکل را از راه تقدم ذاتی حل ط مرومش ررط متاخر دتاثیر ش قهرا باید مشکل بدانیم،

  نمودند.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ آذر/17تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 ربیع االول 7 صادف با:م             تقسیم چهارم:  -مباحث مقدماتی  -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 : صحت تقسیمجهت اول -متاخرهمقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 ( راه حل هشتم -بررسی راه حل هفتم)                       
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که در  ینقانو و مسئله اعتباری استیک  اساسا این مسئله ر کلی از عقلیات جدا می باشد ووبه ط شرعیاتحکم در  هلمسئدوم: 

اتفاق می افتد  حقیقی اموردر  ست کهثیر و تاثراتی اتا و داردجریان م واقع لاع ه دراموری است کعقلیات جاری است مخصوص 

  .دوشیراحت تر حل مشرط متاخر مشکل در این صورت قهرا نه امور اعتباری، 

تباری دانستیم که حق هم همین را از جنس امور اع و وضعی احکام تکلیفیو اری است بتپس اگر گفتیم تکلیف و حکم یک امر اع

چیزی را به عنوان دارد معتبر  یاست، مسئله کامال روشن است. زیرا در امور اعتباری که همه چیز به دست معتبر است چه اشکال

تواند نمیچیز دیگری  و سپس از بین رفت دشود بر خالف امور واقعی که اگر چیزی موج .اعتبار کنددر حکم خود شرط متاخر 

 ؟  چه اشکالی دارد تحقق چنین شرطیتکلیفیه و احکام وضعیه  ری اعم از احکامباامور اعت راما د در آن تاثیر بگذارد.

  .با عقلیات مخلوط کرد نباید را است که اساسا مسئله شرعیات ینکنیم هممی رد ااولین اشکالی که به امام و سپ

کون فرض علی »از دو طریق خواهند ن میشاکانه ای به این نکته توجه داشتند، اما خمینی)ره( امامالبته همانطور که بیان شد خود 

ال مباب این احتگوییم اساسا اما ما می .مسئله را حل کنند «شرعیات من االعتباریاتالعلی فرض کون  عقلیات وشرعیات نظیر الال

که اثبات کنند که دارند تالش کردند خمینی)ره( با احاطه ای اما مع ذلک امام . شرعیات نظر عقلیات باشد باز کرد کهشود نمیرا 

یم شرعیات را بسنجیم باز هم مشکلی سنجا همان میزانی که عقلیات را میبرا مثل عقلیات بدانیم و بخواهیم شرعیات  تی اگرح

  .ست و شرط متاخر معقول استین

 توجیه امام)ره( را می توان قبول کرد؟ آیا امور عقلی است، و احکام شرعیاز تفاوتی که بین  صرف نظر حال

 این فرض به نظر می رسد راه حل ایشان نمی تواند مشکل شرط متاخر را حل نماید.واقع مطلب این است که حتی بر 

، اما یک تقدم ذاتی بر آن است از مشروط رجی متاخردر وجود خااین که  وتاکید می کند که شرط ول این مسئلهبر  خمینی)ره( امام

این غسل به عبارت دیگر  .غسل است ند خارجا متاخر از صوم نهار است اما صحت این صوم مشروط بهچ غسل لیل هر ، یعنیدراد

ضوع تکلیف وم ند، بلکه آن چیزی کهندارتی برای مشروط هیچ کدام شرطییا وجود تصوری  وجود علمی بالوجود خارجی یانه 

صوم  بر تقدم ، صحت صوم متوقفمی فرماید: در صوم مستحاضه خمینی)ره( امام .است «یللالبالغسل فی  شروطالمالصوم »است 

تقدم ذاتی دارد به تبع زمان بر آن اغسال و این تقدم صوم یک . پس اللیلیةضا تبعا للزمان علی االغسال عر ولواست به حسب ذات 

  .الن موجود استغسل ا ذاتی صوم بر آن

  .کندت میتثبینیز راه حل ایشان نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه به نوعی اشکال را به نظر می رسد ولی 

بر اخر است و متاخر در تاخرش متوقف م در تقدمش متوقف بر متمتقدَ: فرمودهخمینی)ره( کانه امام کنیم،  را تحلیلایشان ان یب اگر

ت و مخالفتی با این قاعده عقلی پیش نمی سموجود نی رتاثیر معدوم د دارند بگویند: در ما نحن فیه مشکلقصد ایشان  .متقدم است

 دارد. بر متاخر چه که مقدم است یک تقدم ذاتیزیرا آن ،آید

  ل شرط متاخر را حل می کند؟ کقدم بر متاخر چگونه مشتقدم ذاتی مت اما سوال این است که

ر واقع مالزم با این است که آن تقدم ذاتی ددر حالی که خود  ؟م ذاتی موثر استاست که خود این تقد ینآیا منظور از تقدم ذاتی ا

  .که معدوم است است متقدمی رد تاثیر گذار متاخر آن و این یعنی متاخر است شئ،
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ذات  تحقق رمتاخر د گذار است. یعنی شئ یرتاث ردد که معدومگییان کردند به این بر مب خمینی)ره( چه که امامپس در هر حال آن

البته همانطور که بیان شد ایشان می فرمایند:  .ر می رسد راه حل امام مشکل را حل نمی کندبنابر این به نظ. تاثیر گذار است موجود

اگر مشکل شرط  ثبات کندا یعنی کانه ایشان تالش کرده که« فالمقام بعید عن االشکال بمراحل»عقلیات ندانیم  مسئله را از قبیلاگر 

متاخر در شرعیات را از قبیل اعتباریات ندانیم همچنان برای رفع مشکل راه حل وجود دارد. ضمن اینکه خود ایشان می فرمایند: 

 از حرف ایشان اشکال نمودیم.اول قسمت به  مااگر شرط متاخر در شرعیات را از قبیل اعتباریات بدانیم دیگر مشکلی وجود ندارد 

د مسئله ننمی توان دارای اشکال هستند و ف کنندررا برط لکمشاین  تا بر اساس آنبنیان گذاشتد  (رهخمینی) ی که اماماتمقدمپس 

  .دنرا حل کن

 حل هشتم راه 

می انند محقق خویی و ریشه راه حل های بعضی از اعالم م است که محقق اصفهانی در مسئله بیان کردند یراه حل هشتم راه حل

  .کنمهمین جهت از تعرض به آنها به جهت اطاله کالم خودداری میباشد، به 

در عینیات  که اثر گذاری امر متاخرجعلیات ات و انتزاعی: عینیات، بر سه قسم هستند : به طور کلی اموردنفرماییمحقق اصفهانی م

  .در جعلیات معقول است محال ولی تاثیر گذاری آنو انتزاعیات 

نقض هو الموارد  و غایه ما یمکن ان یوجه به»ائلی پیرامون این مسئله می فرمایند: مسبیان بعد از ه الدرایه صفهانی در نهایمحقق ا

  «خله فی امر جعلی ال موجب الستحالتهاو انتزاعی محال لکن د یان دخل المتاخر او المتقدم فی امر عین

امور واقعی و وجودات  رآورد. امر متاخر دسر از محال در میبگذارد یر ثاامر عینی که متقدم است ت ردامر متاخر بخواهد اگر 

محقق شود، این یک بعدا  د ولی علتشوشدر زمان حاضر محقق معلول یعنی امکان ندارد . باشد اند علت یا جزء العلةتویمخارجی ن

موری که از ا یعنیامور انتزاعی در  .شودد میواز مصادق تاثیر گذاری معدوم در موجدر این صورت زیرا  امر واضح و بدیهی است.

تاثیر دست معتبر است  ر اعتباری که همه چیز بهامو راما د. متقدم محال است رتاثیر امر متاخر د شود نیز امور عینی انتزاع می 

از تحقق مشروط بعد را علت  آنو جزء  عتبر چیزی را اعتبار کند و شرطکه میعنی ایرادی ندارد  .اردداشکالی ن گذاری شرط متاخر،

صحیح است و صحتش منوط به این که یک امر اعتباری است  مستحاضه کثیره صوملذا چه اشکالی دارد شارع بگوید  .دهدقرار 

 .ر استبتبه اختیار معفقط  آن همه چیز ی کند واری با امور عینی و انتزاعی فرق مبتامر اع زیرا. کند لغسشب است که مستحاضه 

خضوع  می تواند به عنوان تعظیم وک عمل ی . لذااعتباری است مسئله تعظیمات و تذلالت از امور :دیامری فی منمحقق اصفهاسپس 

چیزی که  ر. هیک خشوع است ت،اس مثال صوم یک عبادت ؛کندیدا میکه بعدا تحقق پشود  یبه عمل وطرخدا مشر براب رو تذلل د

 یعمل که بعدش به شرط این یکار تواند اعتبار کند کهع نمیرا. آیا شاست در برابر خدا قع یک خضوعاباشد در ومصداق عبادت 

  ؟است مصداق خضوع ،انجام شود

به شرط این که این کار گوید می بزرگو خدمتی به او می کند اما آن دهد از باب خضوع در برابر بزرگی کاری انجام می مثال کسی

الی دارد که کشرا عمل نکند چه اگذاشته  اگر آن شخص، شرطی که آن بزرگ. حال را می پذیرم عمل تو من این را هم انجام دهی

 راست که یک عبادت د فراذیرش و متعاین یک امر کامال قابل پ ت.سگ بگوید عمل اول تو نیز از نظر من مورد قبول نیاین بزر
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آن شئ ملحوق  خالی از عمل ابتدایی مکلفباشد که خود خداوند قرار داده و اگر به یک چیزی  خداوند تبارک و تعالی ملحوق برابر

 .1گیردبه آن تعلق نمید اصال عنوان تذلل و تعظیم و خشوع باش

 اضطراب کینه ورزان

 2«أَقَلُّ النَّاسِ رَاحَةً الْحَقُودُ»د: نمی فرمای )ع(امام  عسگری

 .«کینه هستند کم آسایش ترین مردمند وکه اهل حقد کسانی »

انسان نگه میدارد و مانع عفو  ررونی قلبی است که حس انتقام را دحالت دیک . کینه انسان دارد یابرو کینه عوارض زیادی حقد 

و آثار و عوارض بدی در  معنوی انسان است وه ورزی مانع رشد، تکامل روحی کیندیگران می شود. از خطایای  ت انسانشو گذ

 ت. سورد که قابل ذکر نیی آبه وجود م التیمشک . گاهیگذاردیروابط اجتماعی انسان ها م

کند. هر چه انسان سلب می آرامش و آسایش را از انسان به سبب آن، دارد که کینه یک اثر وضعی شخصی به غیر از اثرات اخروی،

ب لدر قاساسا کینه وقتی  .کنندیم ی که به انسان بدییحتی نسبت به آنها ،نوس باشد آرامشش کمتر استر مأتدلش با کینه بیش

نسبت به خودش می بینید از دیگری  یر ناپسنداناروا و ناشایست یا گفت لخودش یک عم سان به گماننکه اگیرد یانسان شکل م

چون فالن شخص با من این کار را  کرد من نیز دنبال این هستم که در مقابل به او ضربه ای بزنم. گوید میپیش خود  و نودشییا م

 از ذهنش پاک کند  ورا  اتاین موضوع زمانی است که انسان شسای. آآسایش ندارد ،کندیم رفکشخصی که دائما به این موضوع 

  .گفته یستسخن ناشای یا به او ضربه زده ،بدی کردهدر حق او  شخصی که فکر نکنداصال 

از خود و اطرافیانش دفع ولی در حدی که  مراقب باشد، باید در برابر توطئه ها و ضربه هایی که میخواهند به او بزنند نساناالبته 

ایش ندارد و کم )ع( آسعسگری موده امامردلش زنده نگه دارد، به ف رش را دو آت شخصی که بخواهد دائما این کینه اما .کند شرّ

 . آسایش ترین مردم کسانی هستند که اهل کینه هستند

که از کینه خالی باشد، ظرف توجه به  یعا دلقطینه خالی کنند و را از ک دلهایشانکه  راحت ترین مردم کسانی هستنددر مقابل 

و محبت خدا در  ت محبوب می گرددساهل کینه ورزی نیگیرد و شخصی که زودتر جای میه یندل عاری از ک رخداست و خدا د

 تر استقطعا شکوفادل چینین شخصی 

  «نیمالحمدهلل رب العال» 
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