
561 

 

 

 

 

 

 

 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »                                                                                                                                  
 نتیجه بحث در شرط متاخر به حسب مقام ثبوت

ر د ثبوتااز مشروط  طتاخر شر ، مشخص گردید که حق در این مقام این است کهبیان شد درباره شرط متاخر از آن چه تا کنون

م به شرط التزا لذا. حکم وضعی به باشد یا شرایط حکم تکلیفی و رشرایط مامو و فرقی نمی کند که شرط از ممکن است همه اقسام

می اریه اعتب احکام از سنخ امورمحسوب نمی شود. به این دلیل که وجود عقلیه امتناع تاثیر معدوم فی  الم متاخر مخالفت با قاعده

وق به ملح ش رایوابر خرب رو خشوع دو خضوع  میتعظ و ال بعضی از موارد احتراممثال خداوند متع هیچ مانعی ندارد که د، لذاباشن

ت و معقولیت آن در جلسات قبل ثابوجود ندارد  ابر شرط متاخرریچ مانعی در بثبوتا ه پس .عل کندبه یک ف یک فعل یا مسبوق

 .گردید

 بحث در شرط متاخر به حسب مقام اثبات 

پس از فراغ از بحث به حسب مقام ثبوت نوبت به مقام اثبات می رسد، یعنی مقتضای ادله، آن چه از ادله بدست می آید این است 

شرطی یا قیدی شده قرینه ای خاص نباشد آن دلیل به حسب ظهور اطالقی، داللت بر مقارنت شرط و که اگر در کالمی که مقید به 

 کند و اگر بخواهد تأخر یا تقدم شرط استفاده شود نیازمند بیان و موونه زائده است.قید می

 انظار مختلف پیرامون موارد خاص شرعی 

اختالف  بین اصولیون تا حدودی ،شرط متاخر از مشروط واقع شدهدر آن شرع که  درموارد خاصی  دراین جهات،  با قطع نظر از

  .مختلف استبعضا ت اینظر ،ها و موارد در توجیه مثال ،رخابعد از فراغ از امکان شرط مت به عبارت دیگر واقع شده.

 .قول اول1

به ان ایش. یعنی خالف ظواهر ادله است رشرط متاخر بکه  تقد استعم ،دنخویی با اینکه ثبوتا شرط متاخر را ممکن می دا محقق

. تظاهرشان با تاخر شرط سازگار نیس حقیقیه هستند، یجعل احکام به نحو قضایا فلی که متکاادله حسب مقام اثبات می فرمایند:

 . دارد بلکه ظاهر این ادله داللت بر مقارنت بین شرط و حکم

خاص  لیلط متاخر محتاج درششرط متاخر نیست، ولی از نظر اثباتی مطابق فرمایش محقق خویی از لحاظ ثبوتی مشکلی در پس 

 نباشداص خباشیم و تا زمانی که دلیل  داشته خاص دلیل برای آن باید فاده کنیماست است به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم تاخر را

  :مگر در دو مورد ان ملتزم به شرط متاخر شد.تویمن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 . ضولیالعقد الفمتاخر فی شرطیت اجازه بوجوده ال  .3

 محتاج اجازه بعدی مالک می باشیم.که برای صحت آن عقد فضولی در  یعنی

 .تدریجیه مثل نماز و روزهالخر فی الواجبات اوجوده المتشرطیت قدرت ب. 0     

لی نماز وقدرت شرط نماز است  داشته باشد. پس بر خواندن نمازباید قدرت  دارد ابتدا نماز عنی شخصی که قصد خواندنی

از صبح تا غروب که محدوده زمانی آن صوم  که اجزاء آن به تدریج بوجود می آیند. یا مثل تدریجی است بواج یک

 پس قدرت .وجود داشته باشد ین جزء صوماین قدرت باید تا آخر و مشروط به بقاء قدرت استنیز صوم . وجوب است

 حالاین قدرت در ولی  است، صوم شرط ،آخر نهارقدرت بر امساک تا به بیان دیگر . تاخر استمشرط به نوعی وجودا 

  .ادامه پیدا کند باید تا غروب حاضر وجود ندارد بلکه

 ی دانند،متاخر م از قبیل شرط ت قدرت در واجبات تدریجی راشرطی و با اینکه شرطیت اجازه برای عقد فضولی محقق خویی پس

رط ش: می گویدکه  ی استانکسجزء ایشان  .طبق القاعده است آن هایت در بلکه شرط ،ل خاص ندارندلینیاز به دد ننا می کعاد

مورد می این دو  ولی در خصوص ،یل خاص هستیملی التزام به شرط متاخر نیازمند داست و ما برا لهمتاخر بر خالف ظواهر اد

  . است طبق قاعدهاین دو شرطیت  ، زیراوید دلیل خاص نیاز نیستگ

دن کالم که به علت طوالنی ش وفق قاعده استکه ایندو مسئله چگونه این  مبنی بر ند این دو مورد دارالبته ایشان بیان مبسوطی در 

 .3وارد آن نمی شویم

 سوال:

الزم  شرط متاخر محالی آیا از التزام به یللبا قطع نظر از د ثبوت و اثبات در مانحن فیه یعنی این که در وهله اول فرق مقامجواب: 

که آیا ادله هم مساعد تاخر شرط  می رویم سراغ ادله ام ثبوتمقاز بعد از فراغ آن گاه  .است امکان عقلیبحث پس می آید یا خیر؟ 

به دلیل  ، احتیاجنابراین اگر بخواهد تاخر شرط استفاده شود. بله ظهور در مقارنت دارداد :فرمایندخویی می محققشند یا خیر؟بامی

می فرمایند این دو مورد شرطیت قدرت که یکی شرطیت اجازه و دیگری  استثناء نمودند.رد را فقط ایشان دو مو خاص داریم.

 مطابق قاعده می باشند.

 .قول دوم2

م است و نیازی ه طبق قاعده: تمام موارد شرط متاخر معتقدند اند وامکان شرط متاخر شده قائل به بر خالف محقق خویی بعضی 

 البته .منمایی گفتیم ه قبالکبر همان چه  باشد  باید آن را حملکه ظاهر دلیل مخالف با تاخر شرط  لذا هر جا به دلیل خاص نیست.

 ابت کنیمکنون سعی ما بر این بود که ثتا  .ت کندباباید با قرائنی شرطیت متاخر را ث نماید،لی که بخواهد داللت بر شرطیت هر دلی

ر ادله ظواه دنکه گفته شواییعنی  .ثابت کنیمبا دلیل بر این است که این مطلب را  سعی مااز این به بعد تاخر شرط معقول است. اما 

ضی از ادله ظهور در مقارنت دارند و بعضی ظهور در تاخر بع . زیرا ادله متفاوت هستند،الوجه لهمما  ،مخالف با تاخر شرط است

 دارند و منعی نیز برای آن نیست. 

 ارای د د خاصی که در شرع وارد شده استلکن در موار می باشند، رخاکان شرط متقائل به ام این دو نظر مربوط به کسانی بود که

 می باشند. دیدگاه متفاوتدو 

                                                 
  541تا  531، ص 2محاذرات، ج 5



561 

 

 قول سوم.3

ن ها را آا باید قهر برخورد می کنند، وقوع شرط متاخر در شرع  دموارمی باشند وقتی به  متاخرقائل به امتناع شرط  که ینکسا

 ،رطش ،شرع صی که دراارد خومبا در مواجهه گردید  به امتناع و عدم معقولیت شرط متاخر اگر شخصی قائل توجیه کنند. یعنی

 رقائل به عدم معقولیت شرط متاخد که می باشاز کسانی که  شیخ انصاری . ماننددآن را توجیه کنباید متاخر از مشروط وارد شده 

موجود شود در  بعداط شر امکان نداردیعنی  .محال استاز مشروط باشد  شرط متاخر فرمایند: این موضوع کهایشان می است.

که  غسل لیل برای صحت صوم مستحاضه سوال این استاشتراط مورد  مثال در باشد. موجود حالی که مشروط در زمان حاضر

ضولی که فعقد صحت ؟ یا در دکننموارد را چگونه توجیه میقبیل د، این ل به امتناع تاخر شرط از مشروط می باشنئقاکسانی که 

ی اداند پس چگونه شرطیت اجازه را برخر شرط را ممتنع می تا ر ایشانگا حالر است خااین هم مت به اجازه الحقه است،مشروط 

 ی ذکر شده است.مختلف انظار و آراء می کند اینجا یهصحت عقد سابق توج

 ند:گویمیمثال در مورد صوم مستحاضه  ند.ه اموارد خاص بیان کرد شرط متاخر جوابها و توجیهاتی برای اینقائلین به امتناع 

راط تون مستندی برای این اشچه غسل شب نیست و  اصل شرطیت را منکر می شوند. ایشان می فرمایند: صوم مستحاضه مشروط ب

یار است که به آن روایت از علی بن مهز یاین شرط، روایت مستندوجود ندارد، پس غسل لیل شرط صوم نهار نیست. زیرا تنها 

وایت استفاده می کنند که اساسا غسل لیل راز این این عده  تا شده است که وارد آن بحث نمی شویم. نهای وارد اشکاالت متعددی

یر راط را زت، پس این عده اصل اشدرااست و ربطی به صوم ند یدیگر یزغسل مربوط به چ و آنست شرط صحت صوم نهاری نی

 ند.رسوال می ب

  خالصه 

ره قرار گرفته اند )اشتراط صوم اشا در بحث موردرا ردی که مکروریعت واقع شده، مانند دو مشدر ص که اخ دموار ای حال در علی

ه طور بتالش کردند  . عده ایشده استابراز نظرات مختلفی ( لی به اجازه الحقهواط صحت عقد فضرتتحاضه به غسل لیل و اشسم

که ا معن که ثابت کنند در این موارد شرطیت به آن برخی تالش کردند و ندهافق قاعده جلوه دود مرودو مکلی شرطیت را در این 

 شرط صحت عقد فضولی است. مستحاضه است و نه خود اجازهصوم شرط برای  غسل لیل، یعنی نه گمان می شود نیست

وان که به عن م. لذا دو موردی هاست ل و قابل تصویرمعقو و شرط متاخرشرط متاخر وجود ندارد برابر  رپس ثبوتا هیچ مانعی د

د ووج یک فعل الحق می شود و منعی از آنمشروط به . زیرا وقتی عملی مشکلی ندارند گرفت رمثال، در مباحث مورد اشاره قرا

ل ه کنیم یا دنبال دلیتا آن را توجی مید که دنبال راههای دیگری باشرالیلی وجود ندسازگار است دنیز با آن ظاهر دلیل  و ندارد

 خاصی باشیم تا اگر خالف قاعده باشد به استناد آن دلیل خاص آن را  بپذیریم.

 اشکال محقق نایینی

ل طهارت غس انجام این دانست که بانیز  و وجه اعتبار غسل رامعتبر است  یدر صحت صوم نهارقائل شد که غسل لیل  گر شخصیا

که در صوم  است غسل شب دخیل در تحقق طهارتیپس ، عنوان یک عبادت معتبر استصوم به صل می شود و طهارت در حا

 تاثیر یعنی غسل .گذاشته در چیزی که متقدم است جا شئی که متاخر است تاثیر این می باشد که جای این اشکال، معتبر است

 :یستن اصل می شود از دو حال خارج غسل حکه به دنبال  یتراطه به عبارت دیگر. در طهارتی که مقارن با عمل استگذاشته 
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 الزمه اش روز طاهر شود که بب می شود شخص صائم در طولس این غسل ون ظرف عمل نهاری حادث شده در هما  .3

هد لی که شب می خوازن مستحاضه که در طول روز طهارت نداشته با غس . یعنی چگونهاست «جودوالممعدوم فی التاثیر »

 طاهر می شود. انجام دهد در طول روز

این به بعد دارای طهارت شود  زن مستحاضه ازغسل باعث می شود که بلکه  ت در طول روز نمی شود،راغسل منشاء طه .0

 روزه گرفته ولی طاهر نبوده. ینیعباشد.  اقع شدهورت او بدون طها لاو و عمگذشته عبادت الزمه این سخن آن است که 

 این ر که اگ لذا اشکال شده .که در صوم معبتر است ،تی استراتحقق طهدخیل در  ه غسلک م به این استمبنای این اشکال التزا

ت راو اگر هم بخواهد از االن به بعد طهاست  «جودوتاثیر المعدوم فی الم»به معنای ایجاد کند  رادر صوم نهرا بخواهد طهارت غسل 

 نداشته اند.عبادات او تا این لحظه طهارت معنایش این است که  را ایجاد کند

 پاسخ

 باشد. است محل تامل میهارت یل در صحت صوم از باب تحقق طخن که غسل دام به ایبه طور کلی اصل التز 

وب عبادت و خضوع  محس ،زن مستحاضه بگوییم این است که از نظر شارع صوم ملحوق به غسل توانیم در غسل لیلیآن چه که می

از باب تحقق طهارت در زن مستحاضه  سوب نمی شود. اما اینکه غسل لیلینیست عبادت محشود. اما صومی که ملحوق به غسل می

 باشد مطلب دیگری است و اصل ملحوق بودن غسل به صوم نزد شارع برای صدق عبادت کفایت می کند.

 «والحمدهلل رب العالمین»


