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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 گذشته مروری بر مباحث

بحث مقدمه واجب تقریبا به نقطه حساس بحث رسیدیم؛ اگر چه بسیاری از مباحث گذشته نیز مباحث مهم و حساسی بود، اما در 

تقریبا به مرحله ای رسییدیم هه اسیاس ایب بحث برای  م مقدقد شیدا تا هقوم چر چه بیام شد مباحث مقدماتی بودا وا دا مبحث    

یک مثال روشب برای  ذی المقدمه اش می باشدابحث از  م خیلی بیشیتر از   در دمهمقبحث از مقدمه واجب از مباحثی اسی  هه  

اجب را از سیال تحییلی گذشته بحث مقدمه و از  غ ابحث مقدمه واجب اسی   بیشیتر از ذی المقدمه اسی  خود  مقدمه جایی هه 

چقد جلسه بیشتر طول نمی هشدا اصی  بحث  نتیجه بحث و یم و تا االم چر چه گفتیم مقدمات بحث بوده اسی ا حال  درشیرو  ه 

د یشا ،مقدمه واجب نیس  خیوص بحثبه و مقحیر اما فایده  م چا اعم اس   هه مباحث مفید اس  و فایده دارد؛ درسی  اس  

 به چمیب دلی  نیز طوالنی تر بحث شدا 

در  رت مبسوطو بحث به صوشش مقدمه را بیام هردیم هه برخی از مقدمات خیلی طول هشید اول بحث مقدمه واجب تا هقوم از 

 ا م بیام شد

  یا مقدمه واجب یک مسئله اصولی می باشد یا خیر؟ایب بود هه  مقدمه اول

هه اصیین نزا  واختند در بحث مقدمه واجب حول چه امری اسیی ا چوم با ایب   مح  نزا ،تحریر عبارت بود از  مقدمه دوم

ر  نسب  ا از بدث شاهه  ی ا به ایب مدقاموضو  بحث در مقدمه واجب منزمه بیب البدثیب و الوجوبیب اس  :گفتیم ،مقدمه هار داریم

بدث نسیب  به مقدمه نیز الز  می  ید یا خیر؟  یا وجو  ذی المقدمه مقتیی وجو  شرعی مقدمه نیز می باشد یا   هبه ذی المقدم

 ا اس ههه چر ذی المقدمه ای نیازمقد مقدم  ا زیرا هسیی عقن مقرر نیس  اسی  هه اصی  البدی  عقلیه مفرو  عقه  بدد از  م اخیر

 دارد یا خیر؟ شر  نیز وجو  غیری اختند سر ایب اس  هه ایب مقدمه ضروری عقلی  یا از دید

  یا ایب مسئله یک مسئله عقلی اس  یا لفظی اس ؟ایب بود هه  مقدمه سوم

 بور هردیم اما سه مقدمه بددی بخیوص مقدمه چهار  و پقجم طول هشیداایب سه مقدمه هوتاه بود و سریع از  م چا ع

هه مفین بیام شد و مدلو  شد هه هدا  یک از ا سا   سیم دارددرباره تقسیمات مقدمه بود هه خود مقدمه چهار تق مقدمه چهارم

 نمی باشقدا دمه داخ  در مح  نزا  می باشقد و هدا مق

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ایب جا نیز چهار تقسیم بیام هردیم: هه تقسیمات خود واجب بوددر مورد نیز  مقدمه پنجم

 امطلق و مشروط  ا9

 مقدمات مفوته به میام  مدا مدلق و مقجز هه به دنبال  م بحث از ا2

  انفسی و غیری ا4

 ااصلی و تبدی ا3

 تفیین در مورد ایب ا سا  بحث شدا

ایب مقدمه بقابر  ول به منزمه در البته  ااشتراط بود بحث از تبدی  وجو  مقدمه از وجو  ذی المقدمه در اطنق و مقدمه ششم

ه  یا هقیم هبیب وجو  ذی المقدمه و وجو  مقدمه می باشییید  م گاه باید بحث منزمه ای یدقی گفتیم اگر بپذیریم  ابحیث شییید 

بود  ار  ید توص به چمیب مقاسیب   ول شی  انیاری هه مدتقد به اعتب  ؟تابع وجو  ذی المقدمه می باشید یا خیر  وجو  مقدمه

مورد بررسی  رار گرف  و به چمیب اعتبار  ول صاحب فیول مبقی بر وجو  خیوص مقدمه موصله مورد بررسی  رار گرف  و 

ایب چا مباحثی بود حق با صاحب  فیول اس  هه مطلق مقدمه وجو  ندارد بلره مقدمه موصله واجب اس ا  نهایتا مدلو  شد هه

  امشهور بود ویز هه مطرح شد ثمره نزا  بیب صاحب فیول خریب بحثی نهه مطرح شد و  

هه اص  بحث را مورد   ب  از  مایب مباحث مقدماتی چمه در وا ع برای ایب بود هه  ماده شیویم برای ورود به اص  بحثا مقتهی  

ب باید ثمره ایرعی مقدمه منزمه وجود دارد یا خیر؛ و بببیقیم  یا بیب وجو  شرعی ذی المقدمه و وجو  شرسییدگی  رار دچیم  

 عملی و فقهی بر ایب نزا ثمره   یا خیر؛یا ، واجب می باشیید نزا  را روشییب هقیما زیرا ایب چمه بحث می شییود هه مقدمه واجب

 مترتب اس  یا خیر؟

 رار می دچیم تا انشاء اهلل وارد خود  ایب ثمرات را مورد رسیدگی شش ثمره ذهر هردندا حال حقق خویی به تبع محقق خراسانیم

 بحث منزمه شویما

 ثمره اول 

 مهدر اصول مدتقد به منزیدقی اگر هسی  ادچیممقدمات می توانیم فتوا به وجو  شرعی  ،اگر  ائ  به وجو  شرعی مقدمه شویم

یدقی  ،بود هوجو  شرعی مقدم ولی اگر هسیی در اصیول مدتقد به عد    ؛شید در فقه می تواند فتوا به وجو  شیرعی مقدمه دچد  

در ایب صییورت دی ر نمی تواند فتوا به وجو  شییرعی مقدمه بدچدا مثن در واجبی هه یک سییری مقدمات   ،منزمه را انرار هرد

ا تاهید می هقم ایب هه فقیه بتواند فتوا دچد یا نتواند تاثیری در البدی  فتوا نمی تواند بدچد هه مقدمه اش واجب اس دی ر داش  

مهم ایب اس  هه  یا فقیه می تواند  ابدوم مقدمه ذی المقدمه تحقق پیدا نمی هقد ،زیرا مقدمه مما البد مقه اس  ،مقدمه نداردعقلی 

و وجو  شرعی مقدمه را  بول هرده  لم اصول منزمهع ر  یا خیر؟ ایب تابع ایب اسی  هه د ب وید ایب مقدمه واجب شیرعی اسی  

صورت یک  به یدقی اباشد هه ایب یک ثمره عملیه اس ا ثمره عملیه یدقی ایب هه بتوانیم از یک مبقای اصولی در فقه استفاده هقیم

دمه قپس چیزی هه م ،فنم عم  واجب اس  دمة لرذا ایب مقدمه فنم عم  اس ،مثن ب وییم چذه مق صغری و هبری تقظیم هقیم،

   م عم  اس  نیز واجب اس ا
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د مدقایش استقباط تاثیرگذار باش یاس  الب  م  رفقه د را اگر نتیجه ایب هبری دهبرای ایب استقباط را از اصول به دس  می  وریم

 ایب اس  هه انرار وجو  مقدمه یا پذیرش  م دارای ثمره عملیه اس ا

 اشکال به ثمره اول 

اما بدییییی از بزرگام از جمله محقق خویی ایب را به عقوام به ثمره فقهی برای   یز  بول هرده اند،نایب ثمره را محقق خراسیییانی  

 اداند مسئله اصولی نمی

وید بیب هسی هه انرار منزمه هقد و ب  شودا یمترتب م ایب هه ما منزمه را  بول هقیم:  بول داریم ایب نتیجه بقابرایشام می فرماید

قباط استدر  یاس را  م هبرایی هه از ایب بحث استقتاج می شود نزمه نیس   هرا نمی تواند المقدمه مذی  وجو  وجو  مقدمه و

  اپس ترتب ایب نتیجه مورد  بول اس منزمه را  بول هقد می تواندا اگر اما  استقاد  م حرم به وجو  مقدمه هقد؛دچد به   رار

ایب یک ثمره فقهی نیس ا  :محسو  می شود یا خیر؟ محقق خویی می فرمایداما مسیئله ایب اس  هه  یا ایب ثمره عملی و فقهی  

اتیام به  ،از  م جا هه عق  ؛دچد یا ندچدداند و چه فقیه به وجو   م فتوا اجب بداند و چه نرا و زیرا باالخره چه شار  ایب مقدمه

ار  ش ره وجو  ایب مقدمه بدچد یا ندچد و اسیاسا اگ ندارد هه فقیه فتوا بایب مقدمه را ضیروری و البد مقه می داند دی ر تاثیری  

شییار  چرا ب وید ایب واجب  ،حرم هقد یا فقیه فتوا به وجو  بدچد لغو اسیی ا زیرا چیزی هه خود عق   م را ضییروری می داند

 ا 9اس 

نمی توانیم ایب را به  ؛لذا ایب اشیرال را ایشیام هرده اس  و چوم ما نیازی به وجو  شرعی نداریم زیرا وجو  شرعی لغو اس   

 عقوام یک ثمره فقهی و عملی بر یک مسئله اصولی بدانیما

 پاسخ به اشکال

باید ببیقیم ثمره داشیتب یا نداشتب به چه مدقا اس ا یدقی ایب اشرال را باید بررسی هقیم هه  یا وا دا ایب هه فقیه می تواند بر   ابتدا

 خودش ثمره عملیه اس  یا خیر؟ ؛قدمه یا نمی تواند فتوا دچداساس پذیرش منزمه فتوا دچد به پذیرش وجو  م

 ابله ایب جا چقیب ثمره ای نیس  ،عم  خارجی مرلف تاثیر داشیته باشید   ر، یدقی چیزی هه داگر مقظور از ثمره عملیه یک بحث

 یدقی چه فتوا به وجو  شرعی مقدمه داده شود و چه فتوا داده نشود تاثیری در عم  مرلف نداردا

ه مثن طبق همث  بحثی هه در جلسات  ب  داشتیم  ،ندارد ،اشته باشدقا هه تاثیر در عم  خارجی مرلف دثمره عملی به ایب مد پس

اس  و طبق  شهور عم  او باط طبق نظر م ،در صورت ترک واجب اچم ،هه مبتلی شده به واجب اچم مبقای مشیهور نماز شخیی 

یدقی نتیجه ایب دو نظر در عم  مرلف ظاچر می شود و عم  طبق  ،اس ا ایب تاثیر عملی اس  حصحی عم  او نظر صاحب فیول

و چه فتوا داده نشود  ه وجو  شرعی مقدمه داده شوداما ایب جا چه فتوا ب ایک نظر می شیود باط  و طبق یک نظر صحیح اس  

بدوم انجا  مقدمه امرام پذیر  هزیرا ذی المقدم اهقد ه مرلف می بایسییی  اتیام به مقدمهگذارد و باالخریاثری در عم  مرلف نم

مره ای مقحیر هقیم در ث خره ثمره و فایده را نبایدزیرا ایب یک ضرورت و البدی  عقلیه داردا ولی مسئله ایب اس  هه باال انیس 

ب چمی ا حالک ثمره ای اس انرار  م دارای یپذیرش و یا  اسی  هه  ایب مبقاییهه در عم  خارجی مرلف تاثیر ب ذاردا باالخره 

 فایده ای هه ایب جا به ایب نحو تیویر شد چه بسا برای یک نزا  هافی باشدا
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 ثمره دوم 

وسیله  م انسام به خداوند تبارک وتدالی ب می توام مقدمه را به  یید  رب  انجا  داد و  ،اگر مقدمه وجو  شیرعی داشیته باشید   

زیرا  ارا به  ییید  رب  انجا  دچیم نداشییته باشیید دی ر نمی توانیم  م مقدمه وجو  شییرعی ،اما اگر مقدمه واجب نزدیک شییودا

  به یک عم ،  م عم  مبدل می شودوجو  به مدقای ایب اس  هه امر به  م شئ متدلق شده اس  و اگر هسی  ید ایب امر را هقد

ادی به  ید  رب  بیاوریم و دی ر  ابلی  عبرا  ه ر نمی توانیم مقدمگفتیم مقدمه واجب شیرعی نیس  ایب جا دی  ؛ ولی اگرعبادی

 شدم نداردا

 اشکال به ثمره دوم 

عملی را به عقوام عبادت فرض هقیم در حالی هه وجو  نفسییی ا حتی می توانیم عبادی  یک عم  متو ف بر وجو   م نیسیی 

ضو و و به طهارات ثنب یدقیده نداشیته باشیدا مثن در مورد طهارات ثنب بدییی مدتقدند هه یک امر نفسی استحبابی متدلق ش   

 ااشدحتی می تواند یک امر نفسی استحبابی ب مقشاء عبادی  اتیمما پس برای عبادی  لزوما نیازمقد وجو  غیری نیستیم غس  و

یاوریم بمقدمه را به  ید تقر   توانیم ینم ه را شرعا واجب ندانیم،را عبارت از ایب  رار دادند هه اگر ما مقدمثمره دو  پس ایب هه 

وانیم در عیب ت نمی  یاایب مقدمه واجب نباشد اگر حال ئر مدار امر وجوبی نیس ا زیرا عبادی شدم لزوما دا امح  اشیرال اسی   

 ا م وجود داردامرام   ت هقیم؟ به نظر می رسدرا به  ید  رب  بیاوریم و  م را مبدل به عباد ایب هه واجب نیس   م

 لذا ثمره دو  مورد  بول نیس 

 وم سمره ث

هه به ایب مقدمه اتیام می هسی  ،در صورتی هه وجو  شرعی مقدمه را مقرر باشیم هسیی نذر هقد عم  واجبی را انجا  دچد؛ اگر 

ب ای و از اتیام به واجب یک واجب شرعی اس  رواجب را و مقظزیرا او نذر هرده اتیام به یک و ارش عم  نررده اس نذبه  هقد،

واجب شرعی را انجا  دچدا  یک فنم حاجتش بر ورده شوداو نذر هرده هه اگر  ا حالهه مرلف یک واجب شیرعی را انجا  دچد 

ب ایب نردبام گذاشت و به باالی پش  با  برو ، حال خواسته او بر ورده شده اس ، ب وید مب هه باید  م ذی المقدمه را انجا  دچم

یدقی ب وید نردبام گذاشتب شرعا واجب اس  پس اگر نردبام ب ذار  و باالی می دچما  رار  بود  هچمام نذری هه هردمیداق را 

اتیام وا ع  درعلی القول به منزمه اتیام به ایب نیب نردبام  زیرا اپش  با  برو  خود ایب نیب نردبام مساوی با عم  به نذر اس 

 به یک واجب اس ا

م  واجب ع وفا نرردیم زیرا نذر متدلق شده بهنذر  هرا دی ر با اتیام به مقدمه به  منباشیم  اما اگر  ائ  به وجو  شرعی مقدمه 

لذا وفای به نذر نیز محسو  نمی  اانرار مقدمه وجو  شرعی ندارد اتیام به مقدمه بقابرشیرعا واجب اسی ا االم    یدقی عملی هه

 اده اس شودا ایب یک ثمره عملیه ای هه بر نزا  بر مقدمه واجب ذهر ش

 اشکال به ثمره سوم 

 :چقد اشرال به ایب ثمره شده اس 

  او و اهقوم عمده اسیاسیا وفای به نذر یک ثمره فقهی نیسی  بلره یک حرم عقلی اس ا یدقی ایب هه اگر هسی نذری هر    اوال:

اوفوا »مث   به نذری به شر  نداردا اص  حرم وجو  وفای لی اسی  و ربط یک حرم عق ی به نذر می باشید یا خیر ییداق وفا م
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میداق وفای به نذر می باشد یا خیر ربطی به اما ایب هه ایب هاری هه مرلف انجا  داده اسی ،  یک حرم شیرعی اسی     «بالقذور

  یاوت هقد هه  یا ایب عم  عق  باید عقلی اس ا هلی شود بلره ایب یک مسئشیر  و فقه ندارد و اسیاسا ثمره فقهی محسو  نم  

ب امتثال تحقق پیدا هرده یا نه؟ ایمرلف عم  می خواچیم ببیقیم  یا با   بوده اسییی  یا خیر؟ مانقد جایی ههمطابق با دسیییتور موال

رده اما هو هارچایی  شدهراس   نماز بخوانید حاال ایب عبد خم ومثن موضیو  ربطی به شار  ندارد زیرا شار  فق  گفته اس  هه  

هار عق  اس  نه شر ا لذا ایب  تی بهتطبیق مامور به و مأربطی به شیر  ندارد   ،خیرذمه او می باشید یا   ایب هه  یا ایب عم  مبرء

 یک ثمره فقهی و عملی محسو  نمی شودا

زیرا  افق  بقابر  ول به مشهور ثمره محسو  می شود را به عقوام یک ثمره عملیه بر ایب بحث،   ایب ثمرهبر فرض اگر بپذیر ثانیا:

  ویس  به عبارت دی ر مطلق مقدمه وجچیچ  یدی در  م ن اسی  اما  همشیهور می گویقد وجو  مقدمه تابع وجو  ذی المقدم 

 ،وجو  دارد هما اختاره صاحب الفیول لهصو ائ  شد به ایب هه خیوص مقدمه م اما اگر هسی ؛دارد نه خییوص مقدمه موصله 

 مقدمه تا وصول پیدا نرقد وجو  نداردا مقدمه غیر موصله واجب نیس ا  اصن ایب ثمره به هلی از بیب می رود چوم

 پس اص  ثمره از بیب می رودا 

ا  ید ب نفسی رواجخیوص  ،«ت ام اعم  بواجبنذر»ناظر از لفظ واجب هه گفته وفای به نذر تابع  ید ناظر اس ا اگر  ثالثا:

نه واجب نفسی در حالی هه اس  واجب غیری  ، زیرا ایب مقدمهنذر حاص  نشده اس  به با اتیام به مقدمه وفای هرا  ،هرده باشید 

ب در ای؛ هه مطلق واجب را اعم از نفسی و غیری رچم از نذرش  ید هردهاگ اود هه یک واجب نفسیی را اتیام هقد  یید هرده ب  او

 چر چقد ما  ائ  به وجو  نباشیما هفای  می هقد، اتیام به ایب مقدمه صورت 

 و اصن التفات نداشته به نفسی واجب نفسی باشد یا غیری هه م از ایبیک واجب شیرعی انجا  دچد اع بله اگر نظر او ایب بوده هه 

ای  می اتیام به مقدمه هف ،  مقدمهوجا چه بسا بتوام ایب ثمره را تیویر هقیم هه بقابر  ول به وج ایب ،غیری بودم واجب بودم و

 محسو  نمی شودا به مقدمه به عقوام وفای به نذر  د  وجو  مقدمه اتیامهقد ولی بقابر  ول به ع

 ذهر شده اس اعلی ای حال ایب سه ثمره 

 مقدمه واجب وجود دارد یا خیر؟ بحث ثمره عملی برای لیجمع بقدی نیز می هقیم هه  یا به طور ه بددا البته

  «والحمدهلل ر  الدالمیب»
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