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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 مقدمه واجب/  فقه اصولموضوع: 
 اشاره

 در حبث مقدمو واجب بو این مطلب در مقدمات حبث رسیدمی کو تقسیمات مقدمو را بررسی کنیم.

 تقسیمات مقدمه واجب 
 مقدمه داخلیه و خارجیه 

است، تقسیم بو مقدمو داخلیو و خارجیو است و در این حبث گفتیم کو  شده اشارهاولنی تقسیمی کو در مقدمو واجب بو آن 
 است.  قرارگرفتو، اما مقدمو داخیلو حمل تردید و نقض و ابرام اصل تصویر و مقدمیتش حمل تردید نیستمقدمو خارجیو 

بسیط ىست، مصداقی برای مور بو مأاین نکتو واضح است کو مقدمو داخلیو فقط در مرکبات ىست، در اوامر و تکالیفی کو 
، اما در مرکبات اعم از مرکبات حقیقیو یا مرکبات صناعی یا مرکبات اعتباری، حبث مقدمو داخلیو مطرح حبث مقدمو داخلی نیست

 .شود می

 حبث اول مقدمه داخلیه
 در حبث مقدمو داخلیو دو سؤال وجود دارد: 

 ـ اینکو در اینجا اصالً مقدمیتی وجود دارد یا ندارد؟1
  اینکو مقدمیت باشد، آیا مشمول حبث ما ىم ىست یا نو؟ برفرضـ 2 

، چو حکم عقلی یا شرعی ىر دو حکم را شامل سؤال اول موضوعی است و صدق مقدمیت است و سؤال دوم حکمی است
 .شود می

مثل مرحوم  ،مقدمیت اینجا مصداق دارد گویند میخصوص سؤال اول گفتو شد کو: بنی اعالم دو نظر ىست، کسانی کو در 
، ما گفتیم کو شاید حق در مسئلو نظر سوم باشد  صاحب کفایو و کسانی کو قائل بو این بودند کو مقدمیت اینجا مصداقیت ندارد

 اهلل آیتای خاص دارد و یک معنای عام دارد، مرحوم کو اساس نظر سوم این است کو: مقدمو مشرتک لفظی است؛ یک معن
تبیزی تغایر خارجی است، توقف شیء بر  اهلل آیتمعلوم ىست کو این مقدمو نیست، نگاه  :فرمایند مییزی در معنای خاص تب 

: مقدمیت دارد، ذىن شریف فرمایند میمهنی است، مرحوم صاحب کفایو  نظرشان ىمصاحب حاشیو  طور مهنیو  شیء دیگر است
 یکاف، تغایر حتلیلی و اعتباری ىم  خواىد منیتغایر خارجی  ،گوییم میمقدمیت کو  ،مرحوم صاحب کفایو معنای عام بوده است

 ، خبصوص این مسئلو در مرکبات اعتباری وضوح بیشرتی دارد.کو صحت اطالق ىم دارد و بو رموی ىم درست است  است
 ،ئی ضمن آن کلچون یک وجوب کو روی کل بیاید، ىر جز  ،وجوب نفسی کلی دارند و اجزاء مرکب یک وجوب ضمنی

 .شعاعی از آن وجوب کل روی این جزء افکنده شده است
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 مبحث دوم در مقدمه داخلیه 
ر بعضی از معانی، معنای عام برای این اجزاء  پاسخ بو سؤال دوم، سؤال دوم این بود کو: حاال کو تصویر شد مقدمیت ولو بناب

 اطالق کرد بو معنای عام. ىا اینبر  شود می، مقدمو را البشرط اجتماع ىست صورت بو ىا اینکو مهان آحاد 

 حمل نزاع مقدمه داخلیه یا خارجیه 
الثانی و العام کو یشمل املقدمو الداخلیو و حتلیلیو یا  عنیملبا ؛حمل نزاع مطلق املقدمو است ،بدانیم خواىیم میدر حتریر حمل نزاع 

اینکو اطالق مقدمو بو مقدمو داخلیو جایز و  برفرض، باشد مینو حمل نزاع خمتص بو معنای اول کو مقدمو خارجیو است 
، دو نظر ىست، نظر اول این ىست کو آید یو یا من آید میدر پاسخ بو این سؤال کو آیا حبث در داخلیو  ،تام باشد

کو: حبث   فرمایند می، مرحوم صاحب کفایو حبث در اینجا جاری است گوید میحبث اینجا جاری نیست و نظری کو 
این ىست کو اینجا مانعی دارمی کو حبث وجوب  کنند می،  ایشان یک وجهی کو ذکر شود یوجوب مقدمو شامل اینجا من
واجب است بو ، مانع تقریر ایشان این است کو اگر خبواىیم بگوییم مقدمو داخلیو بربگریدر مقدمو، مقدمو داخلیو را د

کو در اجزاء شیء واحد دو وجوب مجع بشود، یک وجوب نفسی از حیث اینکو   شود میاین موجب  ،وجوب غریی
است ولو اینکو دو  البشرطاز حیث اینکو این مقدمو است و بو اعتبار  ،و کل است و یک وجوب غریی املقدمو ذی

بو دو عنوان ىم حکم را  شود می ،دو عنوان ىستکو دارای  امروهنی، در اجتماع ولی موضوع واحد است ،اعتبار است
دارای موضوع  عنوان  یک برای اینکو مقدمو  ،شود یصدق بکند، ولی در اینجا کو حمل حبث ىست من یکجاآورد ولو در 

نیست، حیثیت تعلیلیو است، آنی کو مرکز و حمور حکم در وجوب مقدمو است؛ ذات آن شیء خارجی است، عنوان 
و مهنی جزء وجوب نفسی ىم  گفتیم مقدمو است  یک عنوان، بو رود میخیلی مهم نیست، حکم روی ذات این جزء 

بلکو  ،اند نشدهکو بگوییم در یکجا مجع   شود یموجب من رف وجود دو اعتبار، این ص  از حیث اینکو در کل است ،دارد
  .دنشو  یحل مشکل منبر دلیل  ىا این ،رف اینکو بگوییم دو عنوان اینجا وجود دارد، یا ص  اند شدهبرعکس مجع 

 نظر مرحوم صاحب کفایه در مورد صدق مقدمه در مقدمه داخلیه
بر مقدمو داخلیو، اما حبث  کند می: ولو اینکو ما در مقام و حبث گذشتو گفتیم مقدمو صدق فرمایند میمرحوم صاحب کفایو 

است اگر خبواىد وجوب غریی در در مقام دوم بیاید، متام دلیلش این ىست کو اینجا امر  تواند منیوجوب مقدمو اینجا 
و  کند می؛ یعنی این جزء شیء واحد بو دو اعتبار دو حکم پیدا شود میمثلنی و وجوبنی د، مستلزم اجتماع یمقدمو  بیا

 .مجع بشود تواند منیدو حکم در یکجا 
، یک پاسخی کو بو فرمایش مرحوم صاحب کفایو است قرارگرفتوفرمایش مرحوم صاحب کفایو از چند نظر مورد اشکال 

 دمها درست ىست کو اجتماع دو وجوب حبح  و شاید در کلمات مرحوم نائینی باشد، پاسخ اول این ىست کو شده داده
اجتماع دو وجوب در مواردی کو در فقو وجود دارد مهو فرمودند و آن تبدل وجوبنی بو وجوب  حل راهاینجا باشند اما 

و یا یک وجوب نفسی باشد و دیگری ؛ چو دو وجوب نفسی باشند و چو دو وجوب غریی باشندواحد مؤکد است، 
، در وجوب نفسی و غریی مثاًل مناز ظهر، وجوب شود می، در واجب غریی یک عمل مقدمو دو تا تکلیف غریی باشد
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یا مثاًل سجده در مناز ىم ، مناز عصر استش از جهت اینکو مقدمو ا نفسی اینکو مناز ظهر واجب است و وجوب غریی
اذا اجتمع الوجوبان »، قاعده کلی دهش دادهکو در این جواب   یا مناقشو، وجوب نفسی دارد ىم وجوب غریی دارد

 موردقبولاینکو کلی و  رغم یعلاین قاعده « اذا اجلتمع احلکمان یتبدل الی حکمًا آکد یتبدالن الی وجوب واحد املتأکد
یا احکام  ىا وجوبقبول ندارمی، مشکل در اینجا این ىست، این ىست اینجا یک مشکلی دارد کو این قاعده را 

د و در عرض واحد ىست کو این احکام عرضی ىستن زمان کی، بر دو قسم است شوند یممجع  کجایمتعددی کو در 
اگر بچو را ذمات دىد ىم بچو و  گر نظارهدر دریا در حال غرق شدن ىست و مادر  یا بچو، مثاًل اند شدهیکجا مجع 

نجا ما قاعده را قبول دارمی، اینکو در ای ىم مادر بچو کو بدون بچو ادامو زندگی برایش دمکن نیست ذمات داده است،
کو این احکام عرضی باشند کو وقتی   ییدرجااحکام متعدد دماثل چو حترمینی چو وجوبنی چو استحبابنی چو کراىتنی، 

 م بشوند این مسئلو را قبول دارمی.جایی مجع شدند موجب تأکد حک

 احکام طولی اجتماع احکام مماثل
احکام طولی است، اجزاء یک وجوب نفسی دارند و یک وجوب غریی، این وجوب غریی قسم دوم اجتماع احکام دماثل، 

ىست، اینجا دو حکم از یک اراده ناشی شده در طول ىم، یک اراده وجوب  ناشی از مهان وجوب نفسی خودشان
وجوب غریی  ،البشرطاراده غریی آمده روی جزء  صورت بونفسی آمده روی کل و یک اراده ناشی از مهنی اراده نفسی 

و این دو وجوب در طول مهدیگر ىستند، یکی منبع ىست و دیگری ناشی از  ناشی از مهان وجوب نفسی ىست
، این مناقشو گفت کو برای تأکد ىستند بلکو در طول ىم ىستند  شود ی، وقتی در طول ىم قرار گرفتند دیگر مناوست

دیگر  درجاىایم آقای خویی فرمودند: تأکدی کو ما ، مرحو شده دادهمرحوم نائینی از ناحیو مرحوم خویی جواب 
مشا اشکال کردید فاصلو رُتبی این دو تا وجوب بود و در تأکد وحدت  آنچواینجا ىم ىست، برای اینکو  گوییم می

این موضوع در زمان واحد، موضوع دو تا حکم شد،  کو مهنی، ، الزم نیست وحدت رُتبی باشدکند میزمانی کفایت 
متفاوت باشد، تفاوت زمانی اگر دو تا حکم داشتند تأکد  ىایشان رتبو، ولو کند میین دو تا حکم تأکد پیدا ا گوییم می
 ، آقای تبیزی ىم این قول را قبول دارند.شوند منی

و  کو وحدت رُتبی شرط است  شده گفتوو   بول ندارندرا قیکی از شاگردان آقای خویی در منتقل االصول فرمایش آقای خویی 
، علت و معلول شود یدر دو رُتبو متفاوت من ،گوید میاگر دو وجوب و دو حکم در دو رُتبو متفاوت بود، عقل و منطق 

تأکد؛ یعنی وجوب واحد، ما ىم این  گویید میمشا وقتی گفت این دو یک حکم ىستند، شود   منیرا در ىم ادغام کرد و 
وقتی مشا قائل شدید بایستی یک وجوب بشود، یک وجوب یعنی یک  ،وجوب واحد متأکد گوییم میرا قبول دارمی، ما 

اگر مجع شدند موجب  درجاییحکمنی دماثلنی  گوییم می، ما و امر صحیحی نیست رُتبو شدن و این ُخلف فرض ىست
، اگر زمان دانیم میواحده باشد، ما ىر دو را شرط  رتبو ىمواحد باشد  زمان ىمىست کو  درجایی، اما این شوند میتأکد 

، اگر در دو شود یتأکد مندر این صورت کو واجب یا در این زمان ىست یا در زمان دیگر و   شود میواحد نشد معلوم 
جتمع اذا ا»و لذا آن قاعده  ، برای اینکو ُخلف فرض ىستشود یتأکد من بازىمی و معلولی بود، ل  رُتبو ىم بود، رُتبو ع  

در اینجا اجتماع زمانی و عدم تفاوت رُتبی ع ل ی و معلولی « الی احلکم واحد املأکد احلکمان املماثالن فیتبدل احلکمان
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و اال  اگر تفاوت ع ل ی و معلولی باشد مثل نفسی و غریی کو در مناز ظهر مجع شده است، در این صورت دو  ىست
 .شود یو اال  اگر در خط ع ل ی و معلولی قرار بگرید، تأکد من رُتبو نیست

 
 


