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ئهم ااهّلل علي محمد  رب العالمين و صليالحمدهّلل»   «معينج و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

در صورتی که قائل به بنابر قول به استحاله و  تارة بنابر قول به امکان واجب معلق بحث می کنیم و اخری مورد مقدمات مفوتهدر 

در مقام ثبوت عرض  دیگری مقام اثبات. کنیم یکی مقام ثبوت ومیبحث م وقوع آن باشیم در دو مقام استحاله واجب معلق یا عد

 کردیم که صوری قابل تصویر است.

واجب باشد ولی دخیل در مالک قدرت شرط عقلی یعنی جایی بود که قدرت را به عنوان شرط عقلی دخیل بدانیم.  :صورت اول

 استحقاق عقاب دارند.شوند و اگر اتیان نشوند به حکم عقل واجب نباشد که در این صورت باید این مقدمات اتیان 

در تحقق مصلحت مترتب  باشد یعنی واجب باشد و هم  دخیل در مالک واجبجایی بود که قدرت شرط شرعی در  :صورت دوم

  خود این بر سه قسم است:بر فعل دخالت داشته باشد. 

ی است که قدرت مانند صورتباشد. این صورت، مالک و دخیل در مطلقه شرط قدرت با تمام انواع و شعبش یعنی قدرت  :قسم اول

دخالت داشته باشد، عقل استقالال یعنی اگر مطلق قدرت به عنوان یک شرط شرعی در واجب  به عنوان شرط عقلی واجب باشد،

 تارک چنین مقدمه ای که قدرت شرط شرعی ،و لذا از نظر عقلمی کند به قبح ترک مقدمه ای که منجر به ترک واجب شود  حکم

 مستحق عقاب است. ،آن است به نحو مطلق

ی مدخلیت صول شرط خاصولی قدرت خاصه یعنی قدرت بعد از حقدرت به عنوان شرط شرعی برای واجب باشد  :قسم دوم

تحصیل این قدرت  وقبحی ندارد ک واجب در موطن خودش است ولی هر چند مستلزم تر داشته باشد. مثل استطاعت که ترک آن

شرط وجوب حج  چهآن  و لذا گفتیم تحصیل استطاعت الزم نیست زیرا استطاعت در یک وقت خاص شرطیت دارد .الزم نیست

ک واجب در موطن خودش است به ولو مستلزم ترگر کسی این مقدمه را ترک کند، است استطاعت در یک وقت خاص است. لذا ا

ست یا فعلی نییا مخالفت با تکلیف فعلی است که اینجا فرض این است که تکلیف  ،زیرا قبیح .که بیان شد قبحی در آن نیست جهتی

 .است که چنین اتفاقی صورت نمی گیرد موال است که این جا فرض این تفویت غرض ملزم

د می توان . حتی مکلفاستطاعت تحصیلش برای مکلف واجب نیستمقدماتی مانند  ای که از قسم دوم حاصل شد این است کهنتیجه

مثال  .استطاعت را زائل کند مکلف غیر از این است که استطاعت حاصل شود و بعد ینابه نوعی مانع تحقق استطاعت شود؛ البته 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ولی  رودو او باید به حج می شود حج بر او واجب شود و می ستطیع با پذیرش این  هبه ماو  مالی را هبه کند اگر شخصی به مکلف

اشکالی ندارد. زیرا این مقدمه  و می شود ولیابول نکند، هرچند باعث فوت حج از ق آن را  وهبه امتناع کند از پذیرفتن او می تواند 

 از مقدماتی است که قدرت بر واجب قبل از تحقق شرط معتبر نیست. بلکه قدرت بر واجب بعد از تحقق شرط معتبر است.

 قسم سوم

ز قدرت یعنی قدرت در وقت واجب در آن اخذ شده ولی حصه خاصی اقدرت به عنوان شرط شرعی در واجب اخذ شده است 

 است.

این است که در قسم دوم قدرت بعد از حصول یک شرط خاصی از شرائط وجوب معتبر است اما در  فرق قسم دوم و قسم سوم 

در واجب معتبر است هستند اما قدرتی که در قسم سوم  ، قدرت خاصیهر دو . هر چنداجب معتبر استقدرت در وقت وقسم سوم 

به عنوان یک  . در چنین واجباتی که قدرت در آن هاهر دو خاص هستند اما خصوصیتشان کامال فرق می کند .کامال متفاوت است

تحصیل  از طریق ف، تحصیل قدرت بر واجبچنین مقدماتی بر مکلتحصیل  تبر است یعنی قدرت در وقت واجب،مع هحصه خاص

 مقدمات الزم نیست. 

د نماز بخواند، باید وضو بگیرد و بع کسی که می خواهد نماز بخواند ابتدا نماز ظهر و عصر مشروط به طهارت است. مثال اول: مثال

از دخول وقت پیدا می شود و تا زمانی که وقت داخل نشده هنوز وجوب وضو تحقق ندارد. حال در نماز با  وجوب وضو نیز بعد

  صه خاصی از قدرت اعتبار دارد.و حطهارت مائیه در واقع یک قدرت خاص 

صیل طهارت نماز با وضو به عنوان یک واجب متوقف بر این است که شخص قدرت بر تحولی  است با وضوواجب عبارت از نماز 

یک شرط شرعی است، ولی این قدرت زمانی اعتبار  قدرت بر طهارت مائیه .مائیه و وضو گرفتن بعد از دخول وقت داشته باشد

قدرت بر طهارت مائیه در وقت واجب پس اگر وقت داخل نشده باشد اصال شرطیت طهارت معنا ندارد. و شود  دارد که وقت داخل

 پیدا می کند که وقت داخل شده باشد.و زمانی این لزوم . شرط است

است که تحصیل طهارت مائیه قبل از  حال اگر کسی هنوز وقت نماز ظهر و عصر فرا نرسیده است اما االن آب دارد آیا بر او الزم

ند بعد الوقت وقت کند که بعد از وقت بتواند نماز بخواند یا خیر؟ تحصیل طهارت مائیه قبل الوقت بر او واجب نیست ولو این که بدا

  .بعد از وقت واجب استآن  تشرطی زیرا قدرت بر طهارت مائیه شرط می باشد ولی آب در اختیار ندارد.

ا قبل الوقت بر ام ،قدرت بر طهارت مائیه داشته باشد آن هم بعد از دخول وقت با وضو در صورتی واجب است که مکلف پس نماز

  ست.طهارت مائیه الزم نی مکلف تحصیل

را حفظ کند تا بتواند بعد از وقت با طهارت مائیه نماز بخواند؟ خیر. زیرا فرض این  است مکلف طاهر باشد باید آن  اگرنین هم چ

اند بر او واجب است که آن را حفظ بر طهارت مائیه بعد الوقت باقی مقدرت  قبل الوقت محقق نشده است. اگرکه هنوز مالک آن 

نداشت این جا دیگر تحصیل آن بر مکلف واجب نیست. زیرا مکلف در صورتی باید به واجب عمل کند کند اما اگر بعد از وقت آب 

لذا اگر شرایط فراهم  .ملزم نیست که موضوع و مالک را ایجاد کندمکلف  شد و مالک نیز در فعل باشد.داشته با که موضوع وجود

  .اما بر او الزم نیست که مالک و موضوع را ایجاد کند ،دع فراهم بود و مالک باقی بود باید آن را اتیان کن وضبود مو
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شود آب نداشته باشد ب را استفاده کند ولو این که اگر وقت داخل کسی که قبل الوقت آب در اختیار دارد حتی می تواند این آلذا 

نه تحصیل طهارت مائیه الزم یا اگر طاهر است می تواند محدث شود زیرا نه حفظ طهارت مائیه به عنوان قدرت شرطیت دارد و 

 .«یجوز تفویت طهارت المائیه قبل الوقت»است 

 سوال:

که قدرت بر تحصیل است به شرطی ر نماز با طهارت مائیه بر مکلف واجب است زیرا اگ .جواب: تحصیل طهارت مائیه واجب نیست

ارد و وقتی تکلیف به نماز نباشد، تکلیف به ود ندنماز وج تا زمانی که وقت نماز نرسیده است تکلیف به .طهارت مائیه داشته باشد

لذا اگر کسی وضو را قبل الوقت به نیت نماز بعد الوقت بگیرد وضویش صحیح نیست و باید به قصد طهارت   .وضو نیز ندارد

 برای مکلفلذا قبل الوقت هنوز وضو  .واستحباب وضو بگیرد نه وضوی برای نماز. پس قبل الوقت هنوز وضو بر او واجب نیست

شته دا معتبر است و شخص باید قدرت بر وضو به این شرط قدرت بر طهارت مائیه برای نماز نیز بعد از دخول الوقت وواجب نشده 

  .د که هیچواگر نبو مع الوضو  اگر این قدرت بود یجب علیه الصلوةحال اگر وقت داخل شد  .شداب

  یم.بیان می کن روشن شدن مطلب مثال های دیگریبرای 

تمام بخواند در خارج از موطن  را شیا کسی که می خواهد نماز قصر فی الصلوة،اله کسی که به سفر می رود یجب علی مثال دوم:

 (.برای نماز یا برای روزه، فرقی نمی کند.قصد عشره کند) امه وقصد اقباید 

نیست. پس دلیلی بر موجود که سفر برود آیا نماز قصر بر او واجب است یا خیر؟ قطعا خیر زیرا مالک آن  از آنقبل گر حال ا

 جوب نماز قصر نیست. یا در مورد وجوب نماز تمام قبل از قصد اقامه. و

توانیم بگوییم الزم پس مالک وجوب قصر با سفر پیدا می شود و مالک وجوب تمام با قصد اقامه پیدا می شود حال آیا اینجا می 

 است که این شخص به مسافرت برود تا مالک وجوب قصر را ایجاد کند یا الزم است بماند تا مالک وجوب تمام را پیدا کند.

وضعیت او روشن آنچه که این جا مهم است این است که مالک و تکلیف باشد اگر مالک حکم باشد و خود حکم نیز موجود باشد 

 نه تکلیف است و نه مالک به چه مناسبت این الزام و اجبار را فراهم کند.اما در جایی که  است

 سوال:

. یعنی اگر آب داشتید نماز با وضو اگر آب دبگیری نیز می گوید اگر آب بود باید وضواینجا  ید باید قصر بخوانید،پاسخ: اگر سفر رفت

 از شکسته نمی تواند بخواند.نماز با تیمم. مثال اگر کسی در حضر است و سفر نرفته نم دنداشتی

 سوال:

قتی وقت داخل شد ن طهارت مائیه است نه این که بالفاصله ونماز و ورود به نماز مشروط به ایپاسخ: بحث این است که وجوب 

 اصال مقدمیت دارد برای نماز یجب علی من اراد اقامه الصلوه ان یتوضأ.یجب علیک الوضو 

ولی این موسع است و هر زمانی که بخواهد اراده نماز خواندن کند آن باشد  وقتش داخل شدهمانی می آید که خود وجوب نماز ز

 زمان بحث تقیدش به طهارت مائیه مطرح است.

مالک وجوب قصر محقق نشده است و تا زمانی که قصد اقامه نکند مالک نماز  که تا زمانی که سفر محقق نشدهلذا بحث این است 

 تمام محقق نمی شود.
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 سوال:

گفته اگر قدرت بر طهارت مائیه داشتید با آب وضو بگیرید و نماز بخوانید اما اگر قدرت بر  شود چونیمغرض موال فوت ن پاسخ:

 مائیه نداشتید با خاک تیمم کنید. طهارت 

 سوال:

به شرط این که  با وضو واجب می شودپاسخ: قبل از وقت نماز واجب نیست زیرا وقتش نرسیده است. بعد که وقت محقق شد نماز 

 د. یقدرت بر طهارت مائیه در وقت خودش داشته باش

 سوال: 

. حال اگر قبل قدرت بر طهارت مائیه در وقت واجب، یعنی شرط است قدرت شرعیه است آن هم در وقت واجبپاسخ: شرطیت 

هیچ  خیر زیرا قبل از دخول وقت؛ گناهی مرتکب شده استمکلف این آیا شود یا اختیارا یا سهوا از دخول وقت این قدرت زائل 

 مالکی وجود ندارد.

 «الحمدهلل رب العالمین»


