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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وجوب مقدمه
 مانعينادله مقام دوم: 

 بحث در اشكاالتي بود كه به مرحوم صاحب فصول متوجه بود. دو اشكال دور و تسلسل بحث شد.
 .نائيني بود و اين اشكاالت مربوط به صاحب كفايه استمرحوم اشكال دور و تسلسل در كلمات 

 اشكال سوم
مقدمات است. حرام مه موصله، وجوب مقدمات توليديه صاحب كفايه و برخي فرمودند الزمه قول به وجوب مقد

 :دو قسم هستند مقدمات حرام طورنيهمواجب و 
 مقدمات اعدادي قسم اول:

شود مثًال همه مقدمات حج از يعني با انجام مقدمه الزاماً ذي المقدمه انجام نمي، اعدادي است يك بخش از مقدمات
 فرودگاه و رسيدم به مكه مكرمه را انجام داده اما آخر حج را انجام نداده است.قبيل ويزا و انتخاب كاروان و رفتن به 

 مقدمات توليديقسم دوم: 
 با انجام آن وگيرد المقدمه انجام مييعني علت تامه هستند كه اگر انجام داد ذيبخش ديگر مقدمات توليدي هستند 

، در واجبات شوداضح است، پرت كردن موجب قتل ميشود. در طرف مقدمات تحريمي، مقدمه توليديه وكار تمام مي
 .شودكمك محقق مي انجام محضبهكمك كرد  مثالًاين كار را انجام داد  كهنيهمباشد كه  طورنياهم ممكن است گاهي 

يعني نياز به اراده المقدمه اختيار واسطه است و ذي هاآنئي و اعدادي، مقدماتي است كه بين مقدمات تهيُّ بنابراين
 و در مقدمات توليدي، اختيار واسطه نيست.دارد 

گويند كه اي كه موصل باشد واجب است ـ مقدمات توليدي را سبب هم ميفرمايند مقدمهمي صاحب كفايهمرحوم 
 هاآنو با آمدن توليدي و مقدماتي كه سببيت دارند مقدمات سخن شما اين است كه فقط مقصود سبب تام است ـ الزمه 

 المقدمه برساندبه ذي شماراگوييد مقدمه موصله آنكه شود آن واجب باشد چون شما ميالمقدمه انجام ميحتماً ذي
 واجب است و اين موصله همان علت تامه است.
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 جواب
وصله است و م اي كه عقالًفرمايند مقدمهها كه نميرا پذيرفتند اين يهمرحوم صاحب فصول يا كساني كه اين نظر

 آن اي كه در متن واقع ذي المقدمه به دنبالمقدمه المقدمه است، اين مقدمه واجب است، بلكهبا ذي كيتفكرقابليغ
اي را بر اضافه زيچكيدانند، نه مالزمه و ايصالي كه عقلي و تكويني باشد، شما آيد، بلكه مالزمه وقوعي را شرط ميمي

اين تحميل يك امر  شوداز دليل هم اين استفاده نميبه آن ملتزم نيست و  ،يد كه قائلكننظريه مقدمه موصله تحميل مي
شود اين است كه به آن ربط شد به دليل و قائل است، آنچه از دليل استفاده مياز دليل و قائل استفاده مي ازآنچهبيش 

 داشته باشد.

 اشكال چهارم
از مكلف غرض از ايجاب مقدمه، تمكن و فرمايد غرض از ايجاب مقدمه را بايد بدانيم صاحب كفايه ميمرحوم      
 ذي المقدمه است، اين غرض، در مطلق مقدمه وجود دارد، ولو دنبالانجام آمادگي براي  ء وبه ذي المقدمه و تهيّ إتيان
نرفته بود، متمكن سفر ج حمثًال براي كه  ياين شخص ،انَكِّمَتَمُ صَارَ  ةمَدَّقَ المُ انِتيَإِناً بِ كِّمَتَ ن مُكُم يَلَذي المقدمه نيايد،  آن

 مقدمه نيايد باز تمكن دارد. كهيدرصورتاين تمكن  حاال صارت متمكناً از عمل نبود
اين تيان به ذي المقدمه است و دوماً إتمكن از ، غرض اوالً؛ جادشدهيامقدمه  اين اشكال چهارم از دواينكه  خالصه

ندارد كه گفته شود بايد  يوجهچيهبيايد يا نيايد و  آن المقدمه دنبال، چه ذيشودتيان مقدمه حاصل ميإبا  مطلقاًتمكن 
 المقدمه بيايد تا مقدمه واجب شود.ذي

 جواب اول
دمه تمكن از آوردن ذي المق كهنيارا قبول نداريم، براي  غرض از مقدمه، تمكن است كهنياهذا اول الكالم،  نكهيباا

اين نيست كه  آنذي المقدمه را بياورد تمكن دارد چون هميشه قدرت و استطاعت و تمكن عملي، الزمه  كهنياقبل از 
آماده است فقط اراده  زيچهمه دو قسم است، مقدورات بدون واسطه كه اي بتواند انجام دهد، مقدورات مامقدمه چيهيب

الواسطه است صورت تصوير پدرتان به ذهن بيايد، اما بسياري از مقدورات ما مقدورات مع نكهيامثلشخص الزم است، 
الواسطه بايد كلي مقدمات را انجام داد، منتهي مقدور مع نكهيبااتوانيم، توانيم برويم اصفهان، بله ميگوييم ميمي كهنيا

شخص از  ، تمكن اينغرض از ايجاب مقدمه كه شما فرموديدفرمايد است، مرحوم آقاي خوئي به صاحب كفايه مي
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چيز جديدي نيست، اگر شما بخواهيد  و اين تمكن قبل از شروع مقدمه هم بوده استاتيان به ذي المقدمه است و 
دانيد و تمكن اعم از تواند به آن متعلق شود، بنابراين هدف را تمكن ميبگوييد قبل از مقدمه تمكن ندارد، خطاب نمي

گوييم تمكن قبل از انجام مقدمه وجود داشته است، اين حد از فرمايش مرحوم خوئي است، ما مي موصلهغير موصله و 
الواسطه است و فرمايند تمكن شرط نيست و قبل از مقدمه هم تمكن وجود داشته است منتهي معميدر محاضرات كه 

 .ستباشد و اين تمكن، تحصيل حاصل اتواند غرض اين چيزي كه وجود دارد نمي

 دومجواب 
و تمكن مقول به  سي بگويد قدرتتمكن و قدرت درست است كه قبل از مقدمه، هم وجود دارد، اما ممكن است ك

بتوان تصوير پدر را در ذهن خلق كرد، در اينجا قدرت تام وجود دارد، ولي سفر به قطب جنوب  كهنيا، تشكيك است
كه بايد  ، اگر اين مقدمه را پذيرفتيدو قدرت دوري هست خواهديمبيشتري ط يمقدور ماست ولي در اينجا وسا همآن

تمكني است كه بلكه ، غرض از ايجاب مقدمه، مطلق تمكن نيست، يد در جاي صاحب كفايه نشست و گفتپذيرفت با
 وجهشود كه از ناحيه چيزهاي بيروني عذري مت ياگونهبهگويد شخص مي گريدعبارتبهبايد اراده كند و انجام دهد و 

، متوقف بر انجام بلكه تمكن تام است و اين تمكن نباشد، بنابراين جواب اين است كه غرض، مطلق تمكن نيست او
 المقدمه نيست و اگر ذي المقدمه را هم انجام ندهد غرض از وجوبش حاصل شد.ذي

 جواب سوم
نياورديد كه غرض از وجوب و  توانيم بگوييم اين است كه شما دليليمنتهي جوابي كه ما به فرمايش آخوند مي

ايجاب مقدمه، همين تمكن خاص و تام است؟ فقط ادعا كرديد كه غرض تمكن خاص است، خود تمكن هم حالت 
المقدمه باشد، و وقتي غرض وجود دارد مالزم با ذي المقدمه انجام شودمقدميت دارد، آنچه غرض است اين است كه ذي

المقدمه ما را به ذي كهنياندارد مگر  يارزشهمهم مقدمه است و اين  نخود تمك گريدانيببهاستداللي شما نياورديد و 
 .دبرسان

 گفته شد.بود و آقاي خوئي كه جواب  :جواب اول
 .ارائه نكرديد شما استداللي براي اينكه عرض منحصراً تمكن است كهنيا :جواب دوم
 .المقدمه استتمكن خودش هم مقدمه است و اين تمكن ارزشش به انجام ذي :جواب سوم

 وارد نيست.و نتيجتًا اينكه جواب دوم و سوم تام است و فرمايش مرحوم صاحب كفايه 
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 اشكال پنجم 
خواهيم تكليف ايشان را ، ميالمقدمه را انجام دادفرض بگيريد كسي مقدمه را آورد و ذي فرمايندصاحب كفايه مي

تي بالمقدمه و لم يأت بذي المقدمه؛ آيا كسي كه مقدمه را انجام داد آيا امر به وجوب مقدمه كه از اين أمشخص كنيم، 
؟ اگر گفته شود ساقط است، اين مطلب، تحصيل حاصل شوديمالمقدمه را انجام نداد، آيا ساقط و ذي شخص انجام شد

 است كه صحيح نيست،است، عدم سقوط راه اول 

 داليل سقوط امر
 دليل است: اين سهبه يكي از امر از عهده مكلف ساقط شدن و را ه دوم ساقط شدن است كه 

 اولدليل 
در اينجا امر ساقط و وقت هم گذشت، بايد موقع صبح نماز بخواند و نخواند،  وقت عمل عصيان كنددر كسي  كهنيا
 .است عصيانو سقوط امر بخاطر  شوديم

 دومدليل 
يمتي و نشود و غمخاطب اين امر نبود، به آدمي كه سر سال مي او كهنيافقد موضوع باشد،  خاطر بهسقوط امر 

گويد خمس بدهد، در اينجا هم تحول موضوع است و در اينجا از شمول موضوع دارد مي مؤونهاي فاضل بر سرمايه
 حكم خارج است.

 سومدليل 
 اطاعت

 المقدمهانجام ذيحاالت در صورت عدم 
 دهد، چهار فرض دارد:المقدمه را انجام نميكسي كه مقدمه را انجام داد و ذي

تحصيل حاصل است، عدم سقوط فرض اول است كه تحصيل حاصل  كهنيايا امر به مقدمه ساقط نشده است،  ـ 1
 ل.عقَاليُ است
 .شود گفتحالت دوم، عصيان است و اين هم نمي ـ 2
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 .مخاطب بوده و انجام داده است چونشود و او مخاطب امر نبوده است و اين هم نمي است شدهعوضموضوع  ـ 3
المقدمه را انجام ، كسي كه مقدمه را آورد و ذيه است، اين يعني نفي مقدمه موصله، امر را اطاعت كردشخص ـ 4
الزم نيست موصله و ، مطلق است نشانگر اين است كه امر به مقدمه ، اينامر به مقدمه يعني سقوط لِإلطاعةتيان إنداد، 
 باشد.

 


