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 مبحث اجزاء

 مقدّمه: در دو امر است:
 بحث.امر اوّل: تعريف اجزاء و مورد آن، و امر دوّم: قاعده اوليّه در اين م

صطالح به اين معنا ست و در ا ست که آيا اتيان  امر اوّل: اجزاء در لغت به معناي اکتفاء ا ا
کند يا خير؟ فايت ميبه اختياري، کي امتثال از اتيان به مأمورمأمور به اضطراري در مرحلهبه 

به واقعي کفايت موري امتثال از اتيان به مأو آيا اتيان به مأموربه به امر ظاهري در مرحله
 کند يا خير؟مي

اري، مأموربه راند: مأموربه اختياري و مأموربه اضمممطدر فقه مأموربه را به دو قسمممم کرده
ست مثل نما شده ا شرع واجب  صلي، يعني آنچه که در  ز و روزه و اختياري يعني مأموربه ا

ا به صورت تام ها ما آن مأموربه اختياري رحج، و مأموربه اضطراري اين است که گاهي وقت
اگر شود مثالً مي صورت گاهي تکليف از ما ساقطتوانيم بياوريم در ايناالجزاء والشرائط نمي

ساقط مي شد تکليف به نماز از او  سي فاقد طهورين  ضطراريک ندارد، امّا  شود و مأموربه ا
صلي نيست به بعضي از اجز شرايط آن بعضي از تکاليف وجود دارد که اگر آن مأموربه ا اء يا 

اري گفته عذر حاصممل شممد شممارع براي آن بدل قرار داده که به آن بدل يا مأموربه اضممطر
أموربه اضطراري ماگر کسي از نماز با وضوء متمکن نبود شارع براي آن بدل يا شود مثالً مي

 قرار داده که نماز با تيمم باشد.
 ست يا نه؟ابحث ديگر اين است که آيا مأموربه به ظاهري از مأموربه به واقعي مجزي 

ي مممم در واجب شرع مأموربه واقعي يعني آنچه که در شرع به آن امر شده است مممم يعني
سبت به آن قامق صل ن ست يعني آنچه که اماره يا ا ستابلش مأموربه به ظاهري ا شده ا  ئم 

جا نماز جمعه ينامثالً اماره قائم شود که در عصر غيبت در روز جمعه نماز جمعه واجب است 
 به ظاهري است.مأمور

سبت بين مأمور ست، گاهي نماز  به ظاهري عمومبه واقعي و مأمورن و خصوص من وجه ا
جمعه هم مأموربه واقعي اسمممت و هم مأموربه ظاهري، و گاهي مأموربه واقعي داريم ولي 
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که فرض کنيم در لوح واقع نماز ظهر واجب اسمممت امّا اماره مأموربه ظاهري نداريم مثل اين
قعي نداريم مثل بر وجوب نماز جمعه قائم شممود، و گاهي مأموربه ظاهري داريم و مأموربه وا

همين مثال که وجوب نماز جمعه مأموربه ظاهري است ولي مأموربه واقعي نيست زيرا فرض 
 اين است که مأموربه واقعي نماز ظهر است.

کرد و از آن  مثال بحث ما در شبهات حکميه اين است که مثالً يک مجتهد به ادلّه رجوع
ست و سح دو پا الزم ني ستفاده کرد که ترتيب در م ساس او و مقلّ ا دينش اوّل پاي بر اين ا

ترتيب در  رعايت کردند، بعد از چند سال مجتهد ديد که مستفاد از ادلّه لزومچپ را مسح مي
شود، ست مسح  ست يعني اوّل بايد پاي را ست که آيا  مسح دو پا ا هاي ين نمازاسؤال اين ا

؟ وظيفه مقلّد ر کند يا خيرخوانده شمممده را که بر طبأ مأموربه ظاهري بود الزم اسمممت تکرا
 چيست؟

ضاي قاعده ضايامر دوّم: مقت ست يا عدم اجزاء؟ گفتند مقت ي اوليه قاعده ي اوليه اجزاء ا
 خواهد.عدم اجزاء است و اجزاء دليل مي

مثالً اگر نماز با  و امر واقعي اسمممت، مراد از اين قاعده اطالق هيئت در دليل امر اختياري
ضاي اطالق آيهتيمم خوانديم و بعد ا شريفهز آن پيدا کرديم، مقت صالة ي  ي )اذ اقمتم الي ال

ست و بايد نماز با شده مجزي ني ست که نماز خوانده  سلوا وجوهکم( اين ا ضوء خوانده  فاغ و
ام گرفت، اطالق جا آورديم که با آب نجس انجو يا اگر فهميديم نماز را با وضممويي به شممود،
وضمموء خوانده باشمميد يا اصمماًل ا وضمموء باوانيد چه قبالً نماز بيگويد: نماز بي مذکور ميآيه

ق دليل امر واقعي نمازي ناوانده باشمميد. پس مراد از قاعده، اطالق دليل امر اختياري و اطال
 است مقتضاي اين دو قاعده عدم اجزاء است.

 کنيم:شويم و در دو مقام بحث ميميمقدّمه وارد اصل بحث با روشن شدن اين 
 اري.مقام اوّل: اجزاء اتيان به مأموربه اضطراري از اتيان به مأموربه اختي
 .مقام دوّم: اجزاء اتيانن به مأموربه ظاهري از اتيان به مأموربه واقعي

 مقام اوّل:
اين مسممأله اجزاء در جايي اسممت که شمماا بدل اضممطراي را اتيان کرد و بعد عذر  

شد، امّا اگر عذر تا آخر بر طرف شود اين بحث نمي برطرف  آيد، و همچنين اين بحث اجزاء ن
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ضطراري را انجام دهد، امّا اگر آن را  شاا معذور در حال عذر مأموربه ا ست که  در جايي ا
 آيد.انجام ندهد اين بحث نمي

شممود و يا در داخل برطرف شممدن عذر دو فرد دارد: يا بعد از انتهاء وقت عذر برطرف مي
که در اثناء  کنيم: مسأله اوّل: جاييدر دو مسأله بحث مي س ماشود، پوقت عذر برطرف مي
ست يا نه؟ اشود که آيا اضطراري مجزي از اعاده جا سؤال ميشود، اينوقت عذر برطرف مي

شود که آيا مأموربه جا سؤال ميشود، اينو مسأله دوّم: جايي که بعد از وقت عذر برطرف مي
 اضطراري مجزي از قضاء است يا نه؟

 مسأله اوّل:

به مجزي از اعاده جايي که عذر در اثناء وقت برطرف شممود آيا مأموربه اضممطراري مأتي
 است يا نه؟

در اثناء وقت واجد  مثالً کسمممي در اوّل وقت فاقد الماء بود و نماز را با تيمم خواند و بعد
گويد ني دليلي که مييع کند يا نه؟ دليل امر اضطراري الماء شد آيا بايد نماز را با وضوء اعاده

صورت اوّل  ست:  صورت خارج ني سه  ست که اشاا فاقد الماء با تيمم نماز خواند، از  ين ا
صورت ددليل مي ست که گويد اگر در تمام وقت عذر باقي بود نماز با تيمم باوان،  وّم اين ا
از با تواني نمگويد اگر حين انجام نماز نتوانسممتي وضمموء بگيري مياضممطراري مي دليل امر

س ت که دليل تيمم باواني يعني الزم نيست عذر مستوعب وقت باشد، و صورتي سوّم اين ا
ا تيمم باواند، ولي از تواند نماز بامر اضممطراري اجمال دار، بله، داللت دارد که فاقد الماء مي

 اجمالي دارد. ،بايد مستوعب باشد يا عذر حين عمل کافي است اين ناحيه که بگويد آيا عذر
سأله اّول  صورت ست زيرا بحث ما در م صورت از محل بحث ما خارج ا سه  اوّل از اين 

است و آن در جايي است که عذر در اثناء وقت برطرف شود و در اين حال طبأ صورت اّول 
م يعني دليل امر اضطراري م  که بيان شد اين شاا امر اضطراري نداشت زيرا از اين دليل 

ستفاده کرديم که نماز با شد، پس تيمم وظيفه ا ست که در تمام وقت فاقد الماء با سي ا ي ک
جا دليل امر اضممطراري دو صممورت از محل بحث ما در مسممأله اوّل خارج اسممت و در ايناين

که دليل امر اضممطراري برجواز انجام مأموربه اضممطراري با عذر انجام صممورت دارد: اوّل اين
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صورت عذر از انجام مأ ضطراري در  که موربه اختياري داللت دارد ولي از جهت اينمأموربه ا
 عذر حين عمل کافي است يا حتماً عذر بايد مستوعب باشد اجمال دارد.

ضوء باوانيم اين دليل. ي امر اختياري که ميدر ناحيه و دليل دارد: تارًة دگويد نماز را با و
وانده باشممي چه  نا گويد شممما چه نماز با تيمم خوانده باشممي ودليل اطالق دارد يعني مي

ي شممما نماز با وضمموء ي شممما نماز با تيمم خوانده باشممي و چه ناوانده باشممي وظيفهوظيفه
ي شما گويد وظيفهاست، و صورت دوّم اين است که دليل امر اختياري اجمال دارد يعني مي

با تيمم  ز آن نمازکه اين وظيفه باشد به صورتي که قبل انماز با وضوء است امّا از جهت اين
 که از اين جهت مطلأ باشد اجمال دارد.ناوانده باشي يا اين

ضوء باوانيم اين دليل دودر ناحيه امر اختياري که مي صورت دارد: تارًة  گويد نماز را با و
وانده باشمممي گويد شمممما چه نماز با تيمم خوانده باشمممي و چه نادليل اطالق دارد يعني مي

ضوء وظيفه شما نماز با و ست که دليل امر اختياري  صورت دوّم اين ا ست، و  ي اجمال دارد ا
ست امّا از جهت اينگويد وظيفهيعني مي ضوء ا شما نماز با و شد به  که اين وظيفهي  مقيّد با

شي يا اين شد اجمال که از اين جهت مطصورتي که قبل از آن نماز با تيمم ناوانده با لأ با
 دارد.

سأله چهار صورت م شود که مقتضاي اطالق دلييمجموع صور م ل در شود و بايد بحث 
 دام يک از اين چهار صورت عدم اجزاء و کدام يک اجزاء است.ک

شريفهعنوان مثال دليل امر اختياري آيهبه صالة فاي  سلوا وجوهکم ي )اذا اقمتم الي ال غ
 ست.ا( واموايديکم الي المرافأ( و دليل امر اضطراري )ان لم تجدوا ماءً فتيّم

گويد: عند العمل اگر صورت اوّل: اين است که هم دليل امر اضطراري اطالق دارد م و مي
که مر باشد يا ايني تو نماز با تيمم است خواه عذرت تا آخر وقت مستهفاقد الماء بودي وظيف

ق دارد مممم و عذرت در اثناء وقت برطرف شود. مممم از طرف ديگر دليل امر اختياري هم اطال
ذر نماز با تيمم ا  نماز با وضوء است خواه عند العکه واجد الماء است وظيفه گويد: کسيمي

سي که در هيچ يک ا شد، پس ک شد يا آن را اتيان نکرده با ز اجزاء وقت عذر را اتيان کرده با
رآن نماز با تيمم ا  نماز با وضوء است و کسي که در نيمي از وقت عذر دارد و دندارد وظيفه

شد وظ سي که در نيمي از وقت عذر ديفهناوانده با ست و ک ضوء ا ارد و در آن ا  نماز با و
 ي او نيز نماز با وضوء است.نماز با تيمم را خوانده باشد وظيفه



 7 

ين دو اطالق و ا دو اطالق دارند پس هم دليل امر اضطراري و هم دليل امر اختياري، هر
تضاي اطالق اري اجزاء است و مقزيرا مقتضاي اطالق دليل امر اضطر شوند،باهم جمع نمي

طالق دليل امر اامر اختياري عدم اجزاء اسممت، پس اطالق دو دليل با هم تعارض دارند، اگر 
 شود و اگر اطالقا  اجزاء مياضطراري را مقدّم کنيم و دليل امر اختياري را قيد بزنيم نيجه

ا  عدم نتيجه قيد بزنيم دليل امر اختياري را مقدّم کنيم و اطالق دليل امر اضمممطراري را
ه اصممل عملي شممود، و اگر اين دو اطالق باهم تعارض کنند تسمماقط کرده و نوبت باجزاء مي
 ؟شاء اهلل در صورت چهارم خواهيم گفت که مقتضاي اصل عملي چيسترسد و انمي

 .وجوهي براي تقديم اطالق دليل امر اضطراري بر دليل امر اختياري ذکر شد
يه داريم که با آن قرينه عقل اد از کالم مرحوم ميرزاي نائيني(: ما در تماموجه اوّل )مسممتف

ل اضممطرار نماز با حتماً بايد اطالق دليل اختياري را قيد بزنيم و صممورتي را که مکلّف درحا
کنيم که گاه ميي عقليه اين اسممت که ما نتيمم را اتيان کرده اسممت خارج کنيم، و آن قرينه

م که تا نيمهچنين شاا در ايندر لوح واقع تکليف  ر آن مأموربه ي وقت عذر داشته و دجا 
 اضطراري را اتيان کرده است م چند احتمال دارد؟

ه چنين شاصي جا چهار احتمال وجود دارد: احتمال اوّل اين است که بگوييم وظيفدر اين
ضطراري مممم يعني نماز با تيمم د ست و آن هم تعلّأ به مأموربه ا حال عذر م  ريک تکليف ا

قت که شاا فاقد دارد، اين احتمال فقهيّاً درست نيست زيرا معنايش اين است که در اوّل و
ست و مي د تا در داخل وقت تواند صبر کنشود نميداند که در اثناء وقت واجد الماء ميالماء ا

 که آب پيدا کرد با وضوء نماز باواند، و اين درست نيست.
م يعني ااو يک تکليف بيشتر ندارد و آن هم به مأموربه  احتمال دوّم اين است که ختياري 

ليل امر دنماز با وضمموء ممممم تعلّأ گرفته اسممت، اين احتمال هم درسممت نيسممت زيرا اطالق 
ات نماز با تيمّم گويد حين العمل اگر عذر داشتي وظيفهکند، زيرا مياضطراري اين را نفي مي

 است.
چنين شاصي يک واجب تاييري است، او مايّر است احتمال سوّم اين است که وظيفه 

که نماز با وضممموء باواند يا مجموع نماز با وضممموء و نماز با تيمم را اتيان کند، اين بين اين
گردد و در جاي خود  احتمال هم عقالً درسممت نيسممت زيرا به تايير بين اقل و اکثر برمي



 8 

را اگر يک طرف واجد مالک باشممد شممود که تايير بين اقل و اکثر محال اسممت، زيگفته مي
 شود.که اکثر است لغو ميعدل آن

ست ست که تکليف به جامع تعلّأ گرفته ا ماز با تيمم نکه جامع بين  احتمال چهارم اين ا
سأله در اين صور م ست، پس  ضوء بعد العذر ا ست که حين العذر و نماز با و صورت ا جا چهار 

س صورت چهارم در ست و  ست ني صورت آن در ست وال محاله اطالق دليل امرسه   ت ا
اي از پاره ي وقت عذر نداشممته باشمميم و يا درخورد به صممورتي که در همهاختياري قيد مي

تيم مأموربه اي از آن عذرنداشممته باشمميم و درطرفي که عذر داشمموقت عذر داشممته و در پاره
ضطراري صورت تحت دليل امر اختياري قر ا شيم در اين دو  ار گرفته و بايد را انجام نداده با

 ست.انماز با وضوء باوانيم پس نتيجه تقديم اطالق دليل امر اضطراري و اجزاء 
 اند:مرحوم آقاي صدر بر اين فرمايش دو اشکال گرفته

شکال  صوا سه  ست و چون  صور محتمله چهار تا ا شما گفتيد که   يا عقاًل رت فقهياًاوّل: 
که اگر  گرفتيد، ما يک صورت صورت پنجم هم داريم ممکن نيست صورت چهارم را نتيجه

جا دو تکليف داشته ا  عدم اجزاء است و آن صورت اين است که ما در اينتمام باشد نتيجه
تکليف دارد  ودباشميم، شماصمي که در اوّل وقت فاقد الماء و در آخر وقت واجد الماء اسمت 

ضوء تعلّأ گرفته  مم در حال عذر و نماز و تکليف دوّم به جامع بين نماز با تييکي به نماز با و
ف در اوّل وقت که با وضوء در حال رفع عذر م يعني احدهما م تعلّأ گرفته است حال اگر مکلّ
ضوء خواند هر دو تکليف ر ستمعذور بود نماز ناواند و در آخر وقت نماز با و  ا امتثال کرده ا

کليف را امتثال تشممود، امّا اگر در اوّل وقت نماز با تيمم خواند فقط يک و هر دو سمماقط مي
ست، و بعد از اين ست که به جامع تعلّأ گرفته ا ست و آن تکليفي ا شد کرده ا که واجد الماء 

ا تکليفش ساقط پس بايد يک نماز با وضوء باوانم ت يک تکليف م نماز با وضوء م باقي است
 شود.ا  اين بيان عدم اجزاء مييجهشود، نت

ت فقه است که مطمئنيم و ضرور جواب: درکلمات مرحوم ميرزاي نائيني آمده که ما فقهياً
شبانه روز بيش از پنج نماز تکليف ندارد در حالي که با فرمايش سان در  صدر  ان مرحوم آقاي 

شبانه شتر در  سي که در اوّل وقت عذر داروز واجب ميشش نماز يا بي رد و در اثناء شود برک
 شود.وقت عذر  برطرف مي



 9 

شکال دوّم: فرمايش مرحوم ميرزاي نائيني  اين  يرا گفت:زتعارض دو اطالق را حلّ نکرد ا
ت و احتمال اوّل را مسأله چهار احتمال دارد احتمال سوّم آن م يعني اقل و اکثر م معقول نيس

که نهم کنار گذاشممت چون خالف ضممرورت فقه اسممت، پس دو احتمال باقي ماند يکي اي
از با تيمم و جامع بين نم که مکلّف بهشمماا فقط مکلّف به نماز با وضمموء باشممد و دوّم اين

کند و في ميننماز با وضمموء باشممد، تکليف به نماز با وضمموء را اطالق دليل امر اضممطراري 
ياري نفي مي يل امر اخت جامع را اطالق دل به  مايش مرحتکليف  ما فر ند، پس  وم ميرزا ک

 شود.تعارض دو اطالق حلّ نمي
ضممطراري اي تقديم اطالق امر ابه نظر ما هم اين اشممکال وارد اسممت پس وجه اوّل بر

 درست نيست.
ياري کمک مي يل امر اخت يد دل قامي براي تقي ما از اطالق م جه دوّم:  گيريم و اطالق و
دي با تيمم نماز مقامي اين اسممت که مولي در مقام بيان بود و فرمود که وقتي فاقد الماء شمم

شدي نمازت را اعاده سکوت ممممم يا  کن از اين باوان و  ديگر نفرمود که وقتي واجد الماء 
م  صورت به غير اين کنيم و در نتيجه اطالق دليل اختيارياجزاء را استفاده مياطالق مقامي 

م اطالق قيد مي قامي به دليل مخورد، زيرا اطالق مقامي اظهر و مقدم بر اطالق لفظي است 
 شود.شود بلکه به سکوت مولي بعد از دليل لفظي گفته ميلفظي استفاده داده نمي

 اين فرمايش خوب است منتهي در جايي است که اطالق مقامي تمام باشد.
وجه سمموّم: دليلي که در موارد عناوين ثانويه مثل اضممطرار و حرج و ضممرر و امثال وارد 

شود، اين دليل يک جهت ناظريت نسبت به دليل عناوين اوليه دارد به همين جهت عرف مي
حاکم و  ثانويه را  يل عناوين  يه ميدل ّه عناوين اول مده مقدم بر ادل لذا اگر در روايتي آ ند،  دا

م يعني  باشد: )شرب الماء مباح(، و در روايت ديگر آمده باشد: )الغصب حرام(، در مادّه اجتماع 
شود و هم دليل کار بايد بکنيم؟ هم دليل اوّل اطالق دارد و شامل آن ميآب غصبي مممم چه

شامل آن مي شد، يکي از آنها اين شود تقريبات ماتلفي در ايندوّم اطالق دارد و  جا گفته 
است که چون غصب عنوان ثانوي است و ناظر به ادلّه عناوين ثانويه است لذا بر دليل )شرب 

شمممود. در ما نحن فيه هم عرف دليل )فان لم تجدوا ماء فتيّمموا( را که الماء مباح( مقدم مي
هم از عناوين ثانويه است م حاکم بر اطالق دليل  مربوط به بدل اضطراري است م و اضطرار

نابراين نماز با وضممموء بيند و از اطالق دليل امر اختياري رفع يد ميامر اختياري مي کند، ب
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سي مي سي که پارهوظيفه ک ست وهمچنين ک اي از وقت شود که در تمام وقت بدون عذر ا
نماز با وضوء  ا برطرف شد وظيفه عذر داردو در آن نماز با تيمم ناوانده است وقتي عذر 

 ا  اجزاء است.رود و نتيجهاست پس اطالق دليل امر اختياري از بين مي
شده و اين مهم ست که در تقديم اطالق دليل امر اضطراري ذکر  اهم اين مترين وجهي ا

 رد، دو اطالق باوجه را قبول داريم، و اگر کسمممي نه اين وجه و نه دو وجه ديگر را قبول نک
جا گوييم که اينرسد و بعداً ميکنند و نوبته به اصل عملي ميهم تعارض کرده و تساقط مي

 مجراي برائت است.
گويد: فاقد الماء صمممورت دوّم اين اسمممت که دليل امر اضمممطراري اطالق دارد يعني مي

 رطرف نشود،بکه بعداً عذر  برطرف شود يا عذر  ا  نماز با تيمم است اعم از اينوظيفه
سممت امّا از اين اگويد وظيفه شممما نماز با وضمموء ولي دليل امر اختياري اجمال دارد يعني مي

سمممت يا نه؟ بياني اجهت که قبالً فاقد الماء بوده و نماز را تيمم خوانده، آيا نماز  مجزي 
ضطراري که اطالق دارد اخذ ميندارد، در اين ا  اجزاء شود که نتيجهصورت به دليلي امر ا

 شود.چون دليل امر اختياري اجمال داشته و بياني ندارد اخذ نميو است 
ي اطالق صممورت سمموّم اين اسممت که دليل امر اضممطراري اجمال دارد و دليل امر اختيار

اري بياني ا  عدم اجزاء اسممت زيرا دليل امر اضممطرجا هم روشممن اسممت که نتيجهدارد، اين
ست که دليل امر اختياري ا صورت به اطالق اين دليل طالق دارد، در اينندارد و فرض اين ا
 شود.ا  عدم اجزاء ميزنيم که نتيجهاخذ کرده و اطالق دليل امر اضطراري را قيد مي

رسد ملي مينوبت به اصل ع جاصورت چهارم اين است که هردو دليل اجمال دارد، در اين
گردد که تکليف ين برميا  اجزاء است چون شکّ ما به او مقتضايش اجراي برائت و نتيجه
ن عذر است ي ديگر وقت بدواي از وقت عذر داشته و دربارهچيست؟ آيا شاصي که در پاره

ست يا اينوظيفه ضوء ا العذر و نماز با  ا  جامع بين نماز با تيمم حينکه وظيفها  نماز با و
د دوران امر بين صورت از مواروضوء بعد العذر است و فقهياً احتمال سومي در کار نيست اين

ا  شممود پس نتيجهبرائت از تعيين جاري مي تعيين و تايير اسممت و گفتيم که در اين مورد
 اجزاء است.

 کنيم:در ذيل اين مسأله دو امر را به عنوان تنبيه ذکر مي
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ي ثبوت و بحث اجزاء را در دو مرحله بحث کرده اسمممت: مرحلهامر اوّل: مرحوم آخوند 
ضطراري يا تمام مر مرحلهي اثبات، و دمرحله الک مأموربه به ي ثبوت فرمود: اين مأموربه ا

رجه مالک نود درجه از صممدر داختياري را دارد يا تمام مالک مأموربه اختياري را ندارد مثالً 
ستيفاء باقرا دارد، در اين يمانده مالک يا ممکن صورت دوّم بعد از اتيان مأموربه اضطراري ، ا

است و يا  و صورتي که استيفاء مابقي ممکن است يا استيفائش واجب است يا ممکن نيست
ث اثباتي کمک واجب نيست، و فرمود: عقالً از اين چهار صورت مسأله خارج نيست، و در بح

 زاء هستيم.ها قائل به اجزاء و در کداميک قائل به عدم اجاز اين گرفته که درکداميک
تي را بحث و مراحل ثبو ن رو  را تبعيت کردهکسممماني که بعد از مرحوم آخوند آمدند اي

ليل نداريم که داند ولي ما وارد اين بحث نشممويم به دو نکته: نکته اوّل اين اسممت که کرده
صلحت ملزمه شرعيه به خاطر م ست که در آنها وجود دارد، آنچه کواجبات   ه دليل داريماي ا

ه خود گاهي امکان دارد ککند و اين اسممت که مولي حکيم اسممت و کار خالف حکمت نمي
ين بحث اعمل مالک نداشممته باشممد بلکه امر  مالک داشممته باشممد، به اين جهت ما وارد 

 ايم.نشده
، ما گفتيم نکته دوّم اين اسمممت که در بحث اثباتي ما احتياجي به بحث مالکات نداريم

ضطراري و دليل اختياري داريم و اين دو  ارند از مجموع اين ديا اطالق دارند يا اجمال دليل ا
صل مي صورت حا صورت بحث کرده و نتيجه گرفتيحاالت چهار  م که شود و روي هرچهار 

ي به مسأله بحث احتياجدر سه صورت اجزاء و در يک صورت عدم اجزاء ثابت است و در اين 
 مالکات پيدا نکرديم.
ستفاده کنيم اه صور تطبيقي در مسأله تيمم خواهيم بهايي که خوانديم ميامر دوّم: بحث

ديم آيا بعد از رفع عذر يعني اگر در اوّل وقت فاقد الماء بوديم و تيمم کرده و با آن نماز خوان
ضوء اعاده کنيم يا نه؟ دو دليل براي تيمم ست: يکي  و وجدان آن بايد نماز را با و شده ا ذکر 

يل بدليت مثل روايت ي شمممريفه )فان لم تجدوا ماء فتيمموا( و آيه التراب احد )ديگري دل
 الطهورين يکفيک عشر سنين(.
ستفادهامّا روايت، آيا از آن مي سي که در اوّل وقت فاقد الماء بود و بعد  کرده توان ا که ک

واجد الماء شد اگر در حال فقدان آب نماز با تيمم خواند ديگر اعاده الزم نيست، از اين روايت 
ايي را استفاده کرد، زيرا اين در جايي است که شارع تيمم را مشروع کرده توان چنين معننمي
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ست و در آخر وقت واجد  سي که فاقد الماء در اوّل وقت ا ست که ک شد و اين اوّل کالم ا با
 الماء است آيا نماز با تيمم براي او مشروع است يا نه؟ و اين روايت داللتي بر آن ندارد.

ست، اين صعيداً طبي ي )فان لم تجدوا ماءً فتيممواشريفهي پس عمده دليل همان آيه اً( ا
تان ه اگر تا آخر عمرکفرمايد: اگر واجد الماء نبوديد تيمم کنيد، قطعاً مراد اين نيسممت آيه مي

جدان آب تا وکه مراد عدم آب نداشممتيد بلکه مراد يا عدم وجدان آب حين عمل اسممت يا اين
يعني اگر  دارد که عدم وجندان آب حين عمل معيار اسممتآخر وقت اسممت. ظاهر آيه داللت 

شاا که تيمم مي ست حال اين  شما تيمم ا کند و نماز حين عمل واجد آب نبوديد وظيفه 
ت و روشن است خواند يا تا آخر وقت فاقد الماء است که اين مورد از محل بحث خارج اسمي

شممود اين چند يء وقت واجد الماء ما  را انجام داده اسممت، امّا کسممي که در اثناکه وظيفه
شود و يک  دهد در آخر وقت واجد الماءصورت دارد: يک صورت اين است که او احتمال مي

ست که ظن به اين معنا دارد و يک وقت قطع يا اطمينان دارد که در اثناء وقت  صورت اين ا
شامل ميواجد الماء مي صور را  صورتي را که شود شود، ما معتقديم که ظاهر آيه همه  مگر 

يدا مي ناء وقت آب پ جدوا( عرفاً به اين کند، زيرا عنوان )لم تقطع يا اطمينان دارد که در اث
شاا شود، بنابراين در اينشاا اطالق نمي ست و  صحيح ني ايد بصورت نماز با تيمم 

مجزي و اين عمل  باواند امّا در صممور ديگر نماز با تيمم خوانده باوجدان آب نماز با وضمموء
 است.

رطرف شممود بحث اجزاء از اضممطراري از امر اختياري در صممورتي که عذر در اثناء وقت ب
 تمام شد.

ست يا نه؟ ب ضاء ا ضطراري مجزي از ق سأله دوّم: آيا اتيان به مأموربه ا ه تعبير ديگر اگر م
ماء شد وقت واجد ال عذر تا آخر وقت ادامه پيدا و شاا با طهارت ترابيه نماز خواند و بعد از

ست که نماز را با وضوء قضاء کند يا نه؟ با  عنه گرفتيم که فقهياً مفروغتوجّه به اينآيا الزم ا
 که قضاء به امر جديد است.

ت؟ و دوّم که مقتضاي دليل قضاء چيسکنيم: اوّل ايندر اين مسأله از دو جهت بحث مي
 که مقتضاي اصل عملي چيست؟اين

ست و در اينجهت اوّل: موضوع دليل قضاء  ضة( ا ضه )من فاتت عنه الفري که مراد از فري
ست: يکي اين شد دو احتمال ا شد در دليل قضاء چه با ضه در دليل قضاء چه با ها مراد از فري
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چه که من در داخل وقت که مراد از آن فريضه فعليه باشد يعني آندو احتمال است: يکي اين
که اگر عذر يا چه ي شممأنيه باشممد يعني آنيضممهکه مراد از آن فروظيفه داشممتم و ديگر اين

ي فعليه باشد بال اشکال در ما اضطرار نبود همان وظيفه من بود. اگر مراد از فريضه، فريضه
ي کند زيرا وظيفهنحن فيه فريضممه فوت نشممده و به تعبير ديگر فوت فريضممه صممدق نمي

ست که او انجام دادفعليه شاا فاقد الماء نماز با تيمم ا ضه ي  ضه، فري ي و اگر مراد از فري
شد فريضه ضطرار نبود وظيفهشأنيه با ست زيرا اگر عذر و ا شأنيه نماز با وضوء ا صلي ي  ي ا

 ا  وجوب قضاء است.فريضه صدق کرده و نتيجهطور باشد فوت نماز با وضوء بود، اگر اين
ليل قضاء لذا دي فعليه است، مشهور گفتند و درست نيز است که ظاهر عنوان در فريضه

شامل نمي ضاء واجبشود، ولي ما نميمورد بحث را  ست وقتي  توانيم نتيجه بگيريم که ق ني
ضا در ما نحن قکنيم بنابراين در مورد دليل مورد بحث را شامل نشد به اصل عملي رجوع مي

 فيه نياز به اصل عملي داريم.
کليف و قضاء شکّ در ت جهت دوّم: مقتضاي اصل عملي برائت است زيرا شکّ در وجوب

 مجراي برائت است.
 مقام دوّم: اجزاء امر ظاهري از امر واقعي
 کنيم:مقدّمه: در مقدّمه دو امر را ذکر مي

ساس يک حجّت  شاا برا ست که  امر اوّل: مراد ما از امر ظاهري در عنوان بحث اين ا
اين حجّت خطا بوده در مقام امتثال مأموربه را بر فردي منطبأ کند و بعد معلوم شمممود که 

شاصي از زيد تقليد مي ست مثالً  سل اين بود که ترتيب بين طرف کرد و فتواي زيد ا در غ
سمت چپ بدن و بعد  سل اوّل  ست و او نيز هنگام غ ست بدن و طرف چپ بدن معتبر ني را

ست آن را مي ست تا اينسمت را که زيد از دنيا رفت و بعد از آن به عمرو رجوع کرد و او ش
که بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست و بايد به اعلم احياء رجوع کني و فرض اين است که  گفت

ست بدن و طرف چپ آن در  ست و او فتوا دادکه ترتيب بين طرف را اعلم احياء خود عمرو ا
سال نمازي را که خواندي فردي را اتيان  2غسل معتبر است، معنايش اين است که در مدت 

نبود و نماز را با غسمممل باطل خواندي منتهي اين عمل را به خاطر  کردي که فرد مأموربه
فتواي زيد که براي تو حجّت بود انجام دادي اين مورد داخل در بحث اجزاي امر ظاهري از 

ي امتثال يک امر واقعي اسممت، پس بحث اجزاء امر ظاهري در جايي اسممت که ما در مرحله
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ست که براي ما عملي را به عنوان فرد مأموربه اتيان مي کنيم و فرديت آن به خاطر حجتي ا
ست و بعد معلوم مي صي ثابت ا شا ست. يا مثالً  ست ميشود که آن حجّت خطا بوده ا خوا

ضوء بگيرد و نماز باواند و آبي بود که او نمي صحاب يا و ست ست يا نجس، ا ست پاک ا دان
ضوء گرفت و نماز خواند و بعقاعده ست و شدکه ي طهار گفت که آب پاک ا د از نماز متوجه 

امتثال نماز با اين وضمموء را ايجاد کرد براسمما  يجا در مرحلهاين آب نجس بوده اسممت اين
ي طهارت يا استصحاب بود و بعد معلوم شد که اجراي آن در اين مورد خطا حجتي که قاعده

ست اين مثال براي جايي است که کشف خالف  ست يعني در واقع آب پاک نبوده ا به بوده ا
 قطع است و مثال قبل کشف خالف به حجّت بود.

شد که آن امر حجّت نبود  ساس يک حجتي اتيان کرديم و بعد معلوم  سل را برا امّا اگر غ
صي تا مثل اين شا او اين بود که ترتيب بين  سال از زيد تقليدکرد در حالي که فتواي 2که 

طرف راست و چپ بدن آن در غسل معتبر نيست و اين شاا هم در اين مدت ابتداء طرف 
ست  صالً مجتهد نبوده را مي بدنچپ و بعد طرف را سال فهيمد که زيد ا ست بعد از دو  ش

ف راسمممت بعد به يک مجتهد به نام عمرو رجوع کرد که فتوايش لزوم رعايت ترتيب بين ط
خارج است زيرا شاا سابقاً به  و طرف چپ در غسل است. اين مورد از بحث اجزاء راست

فتواي کسي عمل کرد که فتوايش حجّت نيست و مثل اين مورد است شاصي که به مدت 
بعد فهميد که زيد مجتهد بوده ولي اعلم نبوده اسمممت و  دو سمممال به فتواي زيد عمل کرد و

س شده در غسل بين زيد و عمرو شاا ديگر به نام عمرو اعلم بوده ا ت و در مسأله مطرح 
بار  عدم اعت يد  که فتواي ز به اين صمممورت  يب و فتواي عمرو لزوم اختالف وجود دارد  ترت
ست سل ا ست و طرف چپ بدن در غ . و در بحث اجتهاد و تقليد رعايت ترتيب بين طرف را
شد فتواي غير اعلم شاا عامّي حجّت  گفتيم که اگر فتواي اعلم و غير اعلم متعارض با بر 

سال ممممم يعني زماني که مکلّف به او رجوع  ست، امّا اگر در همين فرض عمرو بعد از دو  ني
مکلّف به فتواي زيد در اين مدت کند م اعلم شده باشد و قبل از آن اعلم نبوده باشد عمل مي

م اجزاي امر ظاهري از امر واقعي م مي شود. برطبأ حجّت بوده است و داخل در محل بحث 
و از مواردي که از بحث اجزاء خارج است اين است که شاا مجتهد است و برطبأ روايتي 

شت که مراد  فتوا داد و خود  عمل کرد که در سنان بود و او اعتقاد دا سند آن روايت ابن 
عبد اهلل بن سنان است امّا بعداز دو سال نظر  برگشت و ديد اشتباه کرده و در واقع محمّد 
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در اين طبقه بوده که در نظر  ثقه نيست در اين مورد او به روايت عمل کرده که بن سنان 
داند که پاک است يانجس، و چون زيد را ثقه و يا اگر شاصي آبي را نمي حجّت نبوده است

ضوء گرفت و نماز خواند و بعد فهميد که مي ست با آن و ست و او گفت که اين آب پاک ا دان
کرد که زيد ثقه است و اين حکم تايلي است نه ظاهري او تايّل مي جازيد ثقه نبوده در اين

که فقهاء از يک آيه يا يک روايت مطلبي را اسمممتظهار و يا در محل اسمممتظهارات مثل اين
شان تغيير ميمي ستظهار ست زيرا تا کنند و بعد از مدتي ا کند اين هم از بحث اجزاء خارج ا

ستظهارات فقهيه االن به ظهور عمل نکرده بلکه تايّل  ست، تمام مواردي که ا ظهور بوده ا
 شود از بحث اجزاء امر ظاهري خارج است.عرض مي

ق مأموربه که اين فرد مصممداپس اجزاء در جايي اسممت که ما برطبأ حجّت به اعتبار اين
لوم شود که جت خاطي بوده است ولي اگر بعد معحاست عمل کنيم و بعد معلوم شود که آن 

ر اين حجّت نبوده اسممت از محل بحث اجزاء امر ظاهري خارج اسممت و کسممي دآن حجّت، 
 اند.موارد قائل به اجزاء نشده و اين مسأله را اصالً طرح نکرده

 ؟ي اوليه در اجزاء امر ظاهري از امر واقعي چيستامر دوّم: مقتضاي قاعده
ليل امر واقعي الق دقاعده اط مورد اتفاق است که مقتضاي قاعده عدم اجزاء است  مراد از

ضاي اطالق آن عد صالة اال بطهور( که اطالق دارد و مقت ست مثل دليل )ال  ست ا م اجزاء ا
فرض  وضوء اتيان شود مممم چون شرط صحّت وضوء طهارت آب است و در موردچه نماز بي

 آب نجس بوده است م و چه نماز خوانده باشد.
،در اين که اگر کشف خالف شد قطعاًشويم: مورد اوّل اين است حال وارد اصل بحث مي

ثل اين نه؟ م يا  ظاهري مجزي اسمممت  يا امر  عدهمورد آ قا خاطر  به  يا که من  ي طهارت 
ن آب نجس اسممتصممحاب طهارت آب، با آن وضمموء گرفتم و بعد از نماز قطع پيدا کردم که آ

 بوده است.
 ين که شاامورد دوّم کشف خالف به خاطر وجود حجّت يا اماره بر خالف است، مثل ا

که زيد فوت کرد او به عمرو رجوع کرد و عمرو گفت بايد از سال مقلد زيد بود، بعد از اين 20
جا آوري که اعلم احياء تقليد کني و اعلم احياء در اين مسأله گفت که بايد نماز را با غسلي به
سال  20که او ترتيب بين طرف راست بدن و طرف چپ در آن رعايت شده باشد و حال اين

ي سمماله 20کرد بال اشممکال به لحاا ادلّه نزد اعلم عمل به فتواي زيد ترتيب را رعايت نمي



 16 

ها بدهد يا نه؟ اگر بگويد اين شمماا باطل بوده اسممت ولي آن بايد فتوا به قضمماي اين نماز
ضاء الزم  ست و اگر بگويد ق ست که امر ظاهري مجزي ني ست معنايش اين ا ضاء الزم ا ق

 ين است که امر ظاهري مجزي است.نيست معنايش ا
 کنيم.بنابراين ما بحث را در دو مورد بيان مي

ات موضوعيه مورد اوّل: جايي که کشف خالف به قطع باشد، جاي اين مورد نوعاً در شبه
دثي از او صادر حاست مثالً با استصحاب وضوء نماز خواند و بعد ياد  آمد که بعد از وضوء 

ب انجام داده جا نماز را باحکم ظاهري استصحادر اين بوده است شد بنابراين وضويش باطل
شتراط طهار در ن ضاي اطالق دليل ا ست مقت شده ا ست و بعدبه قطع کشف خالف  ماز اين ا
اجزاء دليل  واسمممت که بايد نماز را با وضممموء اعاده کند پس عدم اجزاء علي القاعده اسمممت 

 خواهد.مي
ست که بيان االف قرار گرفته است ولي مشهور همان اين مسأله به لحاا اقوال مورد اخت

 شد.
 دو وجه براي اجزاء ذکر شد:
 :1وجه اوّل )از مرحوم آخوند(

شد بين آن حک شان تفضيل قائل  شا ماي شده )يعني  رع به يک ظاهري که به اماره ثابت 
است. مثاًل  شرط يا يک جزء تعبد کرده است(، و بين آن حکم ظاهري که به اصل ثابت شده

ضوء گرفتم و بعد در صحاب مي اگر و ست شکّ کردم ا ضوء داربقاء آن  ي، و بعد از گويد تو و
جزي اسممت و مرمايد: اين نماز فنماز يادم آمد که وضممويم باطل شممده بود مرحوم آخوند مي
صحاب من را متعبد ست ست زيرا دليل ا ضاء الزم ني شتي ازکمي ق ضوء دا آن طرف  ند که و

صحاب تعبددليل ديگر مي ست شارع با دليل ا صالة اال بطهور(، چون  ضوء  به گويد )ال  بقاء و
ضوء اتيان کرددمن نماز را با فرد تعب کرده بود و صالة اال  مي و شامل اين ر(طهوبپس )ال 
ست. ايننماز نمي شارع تعبدشود زيرا طهور اعم از طهور واقعي و طهور تعبّدي ا ه اين ب که 

ماز خوانده شده نوضوء کرد يعني آثار وضوء بار است يکي از آنها صحّت نماز است بنابراين 
 تام االجزاء و الشرائط است. صحيح است زيرا

                                                 
 . 86ـ الکفاية:  1
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شود مثالً شکّ کنم که وضوء گرفتم يا نه، و يک ثقهامّا اگر وضوء با اماره ثابت   اي  اگر 
ماز نقه متطهر هسمممتم و با آن ثاي، بنابراين من به قول اين گرفته خبر داد که تو وضممموء

نماز ثقه گفت که امروز وضوء نگرفتي بلکه ديروز بود که وضوء گرفتي مرحوم  خواندم بعد از
مجزي نيسمممت زيرا شمممارع تعبد نکرد که تو جا مأموربه به ظاهري فرمايد: در اينآخوند مي

ساس خبر ثقه عمل کردي  ضوء داري تنها جعل حجّيّت براي خبر ثقه کرد و فرمود اگر برا و
 و کشف خالف نشد معذور هستي.

 اشکال اوّل )نقض(:

، صبح هم وضوء نگرفته بود مممم يعني حالت دانست که وضوء دارد يا نهاگر شاا نمي
به قصد  م با اين حال گفت شايد در لوح واقع وضوء گرفته باشم وا  عدم طهارت بود سابقه

شت بايد مرحوم آخوند در اين فرض  رجاء نماز خواند و بعد ضوء دا از نماز علم پيدا کرد که و
بگويد نماز  باطل است زيرا شارع قبل از نماز با استصحاب محدثيت تعبد به محدث بودن 

 اين حکم بعيد به نظر رسيده و دليلي ندارد. اين شاا کرده بود در حالي که فقيهاً

 اشکال دوّم )حّلي(:

ي طهار را در نظر بگيريم، وقتي نداني اي لباس پاک اسمممت يا نجس، قاعده اگر قاعده
شيء طهارت مي شيء( به قرينه ذيل روايت گويد )کلّ  لک طاهر حتّي تعلم انه قذر( مراداز )

ک الطهارة است پس در موضوع اين دليل شکّ ممم يعني )حتّي تعلم انه قذر( ممم شيء مشکو
ست بنابراين اين دليل نمي شده ا صابه البول فهو اخذ  تواند حاکم بر دليل اوّل يعني )کلّ ما ا

آن را ضمميأ کند زيرا در موضمموع آن دليل شممکّ اخذ شممده پس واقعي در آن نجس( بوده و
شکّ کردي شد و تو  ست يعني اگر آن واقع با شده ا ست، پس واقع را حکمش اي فرض  ن ا

 خواهيد واقع را ضيأ کنيد.نبايد تغيير دهيد ولي شما مي
شکوک  ست و دليل ثاني ما )کلّ م صابه البول فهو نجس( دليل اوّل ما ا بنابراين )کلّ ما ا
ست پس طهارت و  شده ا ضوع اخذ  ست در مو شکّ در طهارت و  نجا ست و چون  طاهر( ا

تواند ضيأ کند، يعني نمي ما اصابه البول فهو نجس( راعنه باشد و )کلّ مفروغ نجاستش بايد
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چه درصورت جهل )کلّ ما اصابه البول نجس( ثابت است امّا اگر شکّ  چه در صورت علم و
داشمممتي طاهر اسمممت و اين دليل ثاني بر دليل اوّل حکومت ظاهريه دارد، معناي حکومت 

و  تواني معامله طاهر کني،ظاهريه اين است که تو با آن مشکوک در فرض جهل و شکّ مي
 اثر حکومت ظاهري تا جايي است که کشف خالف نشود.

سعه مي ضوع را تو ست يا مو ضييأحکومت از دو حال خارج ني کند مي دهد و يا آن را ت
اعم از عالم و  توسعه مثل )کلّ مؤمن عالم( که موضوع وجوب اکرام عالم در دليل محکوم را

ا ماتا به رلفاسأ ليس بعالم( که موضوع وجوب اکرام عالم کند و تضييأ مثل )امؤمن مي
تواند حکومت داشممته باشممد و کند بنابراين در ما نحن فيه دليل دوّم نميعالم غير فاسممأ مي

رد که شکّ در آن يا تضييأ ايجاد کند چون اگر باواهد توسعه يا تضييأ دهد معنا ندا هتوسع
 ت در آن حکومت ظاهريه است.اخذ شود همين که شکّ در آن اخذ شد حکوم

صبه البول فهو نجس( و ديگري )ال ست يکي )ک ما ا صالة اال جواب: دليل واقع دو تا ا
شدند مراد حکو ست مرحوم آخوند که قائل به حکومت واقعيه  ي مت واقعيهفي ثوب طاهر(  ا

ست بلکه صابه البول...( ني شيء لک طاهر...( بر دليل )کلّ ما ا حکومت دليل مراد  دليل )کلّ 
جهت شرطيت،  لک طاهر...( بر دليل )ال صالة اال في ثوب طاهر( است، نسبت به )کلّ شيء

ه طهارت شکّ اخذ نشده است بلکه نسب به طهارت و نجاست شکّ اخذ شده است، در قاعد
سبت به دليل نگوييم که دليل )کلّ شيء کلّ طاهر...( شکّ به طهارت اخذ شده است لذا مي

ص سبت به دليل)کلّ ما ا صالة شرط ابه البول فهو نجس( حکومت ظاهريه دارد امّا ن يت )ال 
ثوب اسممت و  گويد شممرط نماز طهارتاال في ثواب طاهر( حکومت واقعيه دارد، اين دليل مي

مش صّحت گويد هر مشکوکي طاهر است يعني حکم طاهر را دارد که يکي از احکاشاعر مي
ر واقعي و )الصممالة اال في ثوب طاهر( اعم از طاه صممالة در آن اسممت و بعد موضمموع دليل

 ام مجزي است.شود پس نمازي که با طهارت ظاهري خواندهطاهر ظاهري مي
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 :1اشکال سوّم )از مرحوم آقای صدر(

م يعن )کلّ ما اصابه ا لبول فهو نجس( و ما در اينجا سه دليل داريم: دو دليل حکم واقعي 
لک طاهر حتّي )ال صالة اال في ثوب طاهر( ممم و يک دليل حکم ظاهري ممم يعني )کلّ شيء
صابه البول سبت به )کلّ ما ا سبت اين دليل حکم ظاهري ن فهو نجس(  تعلم انه قذر( مممم ن

رت و نجاست يه باشد زيرا در دليل )کلّ مشکوک طاهر( شکّ در طهاتواند حکومت واقعنمي
ست پس حکومت در اين شده ا ست کجا حکومت ظاهريه مياخذ  ه تا شود و معنايش اين ا

به دليل دوّم  لباس نماز باواني، امّا نسمبت تواني با اينخالف نشمود تو مي وقتي که کشمف
جود دارد: ودر دليل )کلّ مشمممکوک طاهر(  يعني ) ال صمممالة اال في ثوب طاهر( دو احتمال

عي دارد م من احتمال اوّل اين است که بگوييم معنايش اين است که هر حکمي که طاهر واق
وند اين جمله صممحّت صممالة ممممم مشممکوک الطهارة نيز آن حکم را دارد اگر مراد مرحوم آخ
ا توجّه به ب ر(حکومت باشممد کالم او درسممت اسممت. امّا اگر گفتيم: دليل )کلّ مشممکوک طاه

ست که علم و جهل در احکام آن اثاين ست ارتکازي ا شده ا شکّ در آن اخذ  ري ندارد و که 
ي او و بيان شممود که مراد از )کلّ مشممکوک طاهر( در مقام بيان وظيفه عملهمين قرينه مي

در اذهان وجود  تأمين اسممت و کاري به ادلّه اجزاء و شممرايط ندارد به جت همين ارتکازي که
س معناي دليل پدارد م و آن اين است که علم و جهل و شکّ در احکام شرعيه اثري ندارد م 
 اب نداريد.مذکور بيان تأمين است يعني اگر شما با شيء مشکوک معامله طاهر کرديد عق

دانيم که در )کلّ احتمال دوّم اظهر است و بر فرض عدم اظهريت نمي در اين دو احتمال،
از اين دو  توانيم به هيچ يکاحتمال درست است، اگر شکّ کرديم نمي مشکوک طاهر( کدام
شده و نوبت به دليل عمل کنيم و در اين شرط مجمل  وقاني فصورت خطاب به لحاا اين 

 از را اعاده کنيم.رسد که در نتيجه بايد نميعني اطالق دليل )ال صالة اال في ثوب طاهر( مي
 بيان دوّم براي اجزاء:

صاند کگفته ست امّا اگر در امارات و ا سببيّت ه عدم اجزاء بنابر طريقيت تمام ا ول قائل به 
 شود.شديم اجزاء علي القاعده مي

 در سببيّت سه قول معروف داريم:

                                                 
 .160: 2ـ البحوث  1
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اوّل: سببيّت منسوب به اشاعره: معنايش اين است که خداوند متعال در واقع هيچ حکمي 
اوند برطبأ موداي آن اماره يا اصممل حکم را د بلکه هرگاه اماره يا اصمملي قائم شممود خدندار

ست جعل مي شارع مقدّس نه وجوب را براي نماز جمعه در روز جمعه جعل کرده ا کند، مثالً 
و نه وجوب را براي نماز جعل کرده اسممت بلکه براي مجتهدي که اماره بر وجوب نماز جمعه 

براي مجتهد ديگر که  کند واسممت خداوند نسممبت به او وجوب جمعه را جعل مي قائم شممده
طور کند و همينشود خداوند نسبت به او وجوب ظهر را جعل مياماره بر وجوب ظهر قائم مي

شممود پس اي که برايشممان قائم شممد حکم جعل مينسممبت به مجتهدين ديگر برطبأ اماره
 کند.بنابراين مسلک به عدد فتاواي مجتهدين خداوند براي مقلّدين احکام شرعيه جعل مي

ست و ما در بحث جمع بين حکم شهور علماءم سه معقول ني گفتند که اين نظر في حد نف
 کنيم.ظاهري و حکم واقعي آن را بحث مي
شود چون اصالً کشف خالف معنا ندارد، مثالً شاصي تا روي اين نظريّه نتيجه اجزاء مي

سال به آن ديروز مقلّد زيد بود که فتوا به وجوب نماز ظهر در روز جمعه داده بود  ست  و تا بي
شاا تا  ست اين  شد که فتوا به وجوب نماز جمعه داده ا عمل کرد و بعد از آن مقلد عمرو 
شد، زيرا تا ديروز اماره بر  سال نماز جمعه بر او واجب بود و بعد نماز ظهر بر او واجب  بيست 

جمعه قائم شده  وجوب نماز ظهر در روز جمعه قائم شده بود ولي از امروز اماره بر وجوب نماز
جا تعبير مسامحي است زيرا کشف است پس موضوع متبدل شده است تعبير به اجزاء در اين

ست ولي در  ست که مأموربه به واقعي را اتيان نکرده ا خالف معنا ندارد زيرا اجزاء در جايي ا
 جا مأموربه واقعي را اتيان کرده است.اين

سببيّت معتزلي: خداوند متعال در و ست به دوّم:  اقع احکامي دارد منتهي اين احکا مغيّي ا
اي برخالف آن قائم نشممود، اگر اماره برخالف آن قائم شممد واقع و حکم شممرعي که امارهاين

شود يعني واقع برطبأ اماره يا اصل نسبت به کساني که اماره براي آنها ثابت شد عوض مي
جعل کرده است مجتهدي  روز جمعهشود، مثالً شارع مقدّس وجوب را براي نماز ظهر در مي

دهد که نماز جمعه در روز جمعه واجب است نسبت به کساني که از اين مجتهد تقليد فتوا مي
شممود. نتيجه اين شممود و وظيفه شممرعي آنان وجوب نماز جمعه ميکنند واقع عوض ميمي

سال مثالً به جا هم کشف خالف معنا ندارد زيرا تا بيست شود زيرا اينسببيت هم اجزاء مي
کردم که فتوان به وجوب نماز ظهر داده بود و بعد از آن فهميدم که در فتواي زيد عمل مي
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سال نماز ظهر خواندم واقعاً به  لوح واقع نماز جمعه در روز جمعه واجب بود، ست  وقتي در بي
اي کند که امارهام عمل کردم چون شممارع مقدّس وجوب نماز جمعه را زماني جعل ميوظيفه

بر آن قائم شود و تا زماني که اماره بر آن قائم نشد همان وجوب نماز ظهر حکم شرعي من 
 است.

شاعره ماالف است  سوّم: سببيت نزد اماميّه )مصلحت سلوکيه(: اين نظريّه اوالً بانظريه ا
صل  ست يعني خداوند متعال احکامي دارد که تابع علم و جهل و اماره و ا زيرا قائل به واقع ا

چه  ها نيست و ثانياً ماالف با سببيت معتزله است زيرا قائل است که با قيام امارهو مانند اين
شود ، اگر در لوح واقع نماز همان وجوب برطبأ واقع و چه برخالف آن مممم واقع عوض نمي

ست ولو اين صلحت نماز جمعه ا ست، منتهي اين م شده ا صل برخالف آن قائم  که اماره يا ا
شود عقالً از دو حال خارج نيست ويد: اماره يا اصلي که برحکم شرعي قائم ميگسلوکيه مي

گويد اين آب پاک است يا خبر مثالً استصحاب مي يا مطابأ واقع است يا ماالف واقع است،
شت يعني آب ثقه مي ست، و در واقع همين حکم را دا گويد در روز جمعه نماز جمعه واجب ا

صممورت اسممتصممحاب و خبر ثقه به واقع از جمعه واجب بود در اينپاک بود و در روز جمعه نم
ست،  صابت نکرده ا صالً و اماره به واقع ا ست و اگر واقع برخالف آن بود اين ا صابت کرده ا ا

ها گفتند اگر اماره يا اصل به واقع اصابت کند با اتيان برطبأ آن، مالک و مصلحت واقع اين
اصل به واقع اصابت نکرد و مکلّف برطبأ اماره يا اصل عمل امّا اگر اماره يا شود استيفاء مي

کرد آن مالک و مصلحت واقع فوت شده است چون فرض اين است که برطبأ حکم واقعي 
صلحت ندارد، بله ذات فعل انجام گرفته به ست و مودّاي اماره هم م شده ا عنوان اوّلي عمل ن

ن اين است که اين عمل مصداق اتّباع و کند و آمصلحت ندارد امّا يک عنوان ثانوي پيدا مي
صلحت از  ست که با آن م صلحت ا ست و عمل به اين عنوان داراي م سلوک برطبأ اماره ا

 شود.دست رفته واقع جبران مي
مصمملحت سمملوکيه تابع مقدار سمملوک اسممت لذا اگر در اين اماره کشممف خالف شممد آن 

نماز جمعه قائم شد و در لوح واقع نماز کند، مثالً اماره بروجوب مصلحت واقعي را جبران نمي
ماز جمعه مي جب بود من ظهر جمعه ن ثال ظهر وا ماز جمعه در فرض م مه ن خوانم، گفتيم 

مالک ندارد و تمام مالک براي نماز ظهر است وقتي من به عنوان اتباع نماز جمعه را خواندم 
ي بماند لذا اگر بعداً براي که جهل به واقع باقکند به شممرط ايناين مالک واقع را جبران مي
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من  کشممف خالف شممد و معلوم شممد که در واقع نماز ظهر واجب بود ديگر اين اماره و اين 
صلحت واقع را جبران نمي صلحت عمل م صيّت م صو کند و بايد نماز ظهر را باوانم زيرا خ

سلوکيه اين است که جبرانش مشروط به شرط متأخّر ممم عدم کشف خالف تا آخر ممم است و 
 شود که مصلحتي در سلوک اين اماره نبود.هر وقت کشف خالف شود معلوم مي

سلوکيه اجزاء نتيجه مي صلحت  ساس اين م شود يا عدم اجزاء؟ ميرزاي نائيني)ره( آيا برا
فرمود ما بايد عدم اجزايي شممويم، اگر من در اوّل وقت طبأ اماره نماز جمعه را خواندم و در 

خالف شد براثر اماره فضيلت اوّل وقت از دست رفته است ولي اثناء وقت يا آخر وقت کشف 
باوانم در  توانم نماز ظهر را در وقتفضممميلت خود وقت از دسمممت نرفته اسمممت و من مي

آيد: يکي مصلحت صورت بايد نماز ظهر را باوان و با خواندن آن دو مصلحت بدست مياين
ماز جمعه و دوّم مصمملحت وقت فضمميلت اوّل وقت به خاطر سمملوک برطبأ اماره بروجوب ن

صيّت را دارد که به همان مقدار به صو سلوکيه اين خ صلحت  خاطر خواندن نماز ظهر. پس م
ستم مي صلحت از د شد کند امّا اگر اماره بر وجوب نماز جمعه رود آن را جبران ميکه م قائم 
شد و بعد از وقت فهميدم که وظيف و من عمل کردم و تا شف خالف ن ي واقعي هآخر وقت ک

سلوک جا مصلحت وقت را هم از دست دادهمن نماز ظهر بوده است من در اين ام و عمل و 
صلحت وقت را جبران مي ست چون برطبأ اماره اين م صلحت عمل هنوز باقي ا کند ولي م

ست چون ميمي صلحت عمل هنوز باقي ا توانم نماز ظهر توانم نماط ظهر را انجام دهم و م
ضاء کنم و نتيجهرا انجام دهم و  صلحت آن را جبران کنم پس بايد آن را ق ا  عدم اجزاء م

 است.
شکال کردند ست اگر  و فرمودند اين فرمايش مرحوم ميرزا مرحوم آقاي خويي ا ست ا در

شد اگر  شف خالف  شد و بعد از وقت ک شود امّا اگر وقت تمام  شف خالف در اثناء وقت  ک
د نيست معنايش اين است که کشف خالف در اثناء مسلک ما اين باشد که قضاء به امر جدي

م موضوع قضا فوت فريضه و  م کما هو الحأّ  وقت شده است امّا اگر قضا به امر جديد باشد 
صلحت  ست ندادم زيرا م صلحت را از د ست که من م ست و فرض اين ا صلحت آن ا فوت م

سلو صلحت اتّباع و  ست ندادم زيرا م صلحت را از د سلوک آن م صلحت را اتّباع و  ک آن م
 جبران کرده است پس اگر در خارج از وقت کشف خالف شود بايد قائل به اجزاء شويم.
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ضا به امر جديد  ست که ق ست ا شکال را نپذيرفتند و فرمودند: در صدر اين ا مرحوم آقاي 
ست امّا اين ضايي به عمل ادايي مانند ا سبت عمل ق شد ن ست که با امر اداء اجنبي با طور ني
سبت به  ست و از )اقض مافات کما فات( معلوم مين ضاء به امر جديد نماز ظهر ني شود که ق

چون  ي به دست آوردن مالک واقع است ولو مالک وقت از بين رفته استاست امّا به نکته
زيرا من با اتيان نماز جمعه در  وقت تمام شمممد، بنابراين حأ با مرحوم ميرزاي نائيني اسمممت

هر وقت را از دست دادم و سلوک برطبأ اماره مصلحت وقت را داخل وقت نسبت به نماز ظ
دارد پس نميکند ولي مالک خود عمل قابل جبران نيسمممت و اماره هم واقع را برجبران مي

ست لذا نماز ظهر را  ضاء نيز همين ا ست چنانچه ظهور دليل ق صل فعل ه ستيفاء ا امکان ا
ستيفاء کنم، پس مي صل عمل را ا ست  فرمايش مرحوم ميرزا درخوانم تا مالک ا نظر ما در

 داخل وقت باشد است و در ما نحن فيه مطلقاً قائل به عدم اجزاء هستيم چه کشف خالف در
در مورد اماره مسلک ما طريقيت محضه است و در جمع بين حکم  و چه خارج از وقت باشد

 کنيم.ظاهري و حکم واقعي آن را بيان مي
 که به قطع خالف شود.اين تمام کالم در موردي بود 

شود مثل اين شف خالف  صل( ک ست که به حجّت )يعني اماره يا ا که مورد دوّم جايي ا
کرد بعد مقلّد مجتهد ديگري شممد که اي از زمان تقليد ميشمماصممي از مجتهدي در برهه

جا ما قطع نداريم که فتواي قبلي خالف واقع فتوايش با فتواي مجتهد سابأ فرق دارد در اين
 ، آيا عملي که برطبأ فتواي مجتهد اوّل انجام داده است مجزي است يا نه؟بود

 رسد.وجوهي براي اجزاء گفته شد که اگر تمام نباشد نوبت به عدم اجزاء مي
ت بيست سال از مجتهدي تقليد کرده و وجه اوّل: گفته شد مثالً نيست سال شاصي مد

ن مجتهد به مجتهد ديگر رجوع کرد که فتوا خواند، بعد از موت ايدر روز جمعه نماز جمعه مي
ست پس اين به وجوب نماز ظهر در اين روز مي ضاي اين فتوا بطالن نماز جمعه ا دهد، مقت

ضاء کند ، در حالي که فتواي دو مجتهد با تکليف نماز ظهر جمعه سال را بايد ق ست  هاي بي
عمل مجزي اسممت و  هم تعارض دارد فتواي مجتهد اوّل اين اسممت که قضمما الزم نيسممت و

فتواي مجتهد دوّم اين است که قضا الزم است و عمل مجزي نيست، چرا در تعارض فتواي 
 مجتهد دوّم را مقدّم کنيم؟
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اشمممکال: درجاي خود گفتيم که ما بايد به حجّت فعلي اخذ کنيم و در مثال حجّت فعلي 
ها، نماز ظهر جمعهدهد که تو در مدت بيسممت سممال، فتواي مجتهد دوّم اسممت و او فتوا مي

 ناواندي و بايد آن را قضا کني.
ست که دو فتوا با هم تعارض کند  شد که اجزاء و عدم اجزاء مال جايي ا وجه دوّم: گفت 
زيرا شاا در هر زمان بايد به حجّت همان زمان عمل کند و فرض اين است که در بيست 

اي مجتهد دوّم حجّت نبود و بعد سال اوّل به فتواي مجتهد اوّل عمل کرد و در اين زمان فتو
ها از بيست سال فتواي مجتهد دوّم بر او حجّت است و بايد به اين فتوا عمل کند پس حجّت

 عوض شد.
هاي جمعه نماز گويد ظهراشممکال: بحث ما نسممبت به عمل فعلي اسممت، مجتهد دوّم مي

اي بايد قضا کني، اين فتوا هاي بيست سال قبل ناواندهظهر باوان و نماز ظهر که در جمعه
گفت نماز جمعه باوان و اين عمل مجزاي است م است که با فتواي مجتهد اوّل مممم که مي

 جا است.ا همينتعارض دارد و تمام بحث م
سوّم: قاعده ست که اگروجه  ست، بيانش اين ا شد ما به فتواي مجتهد  ي نفي حرج ا بنا با

افتيم مثالً اگر در حجّ برطبأ تجويز مجتهد اوّل پشممت دوّم عمل کنيم به عسممر و حرج مي
مقام ابراهيم)ع( طواف کرده باشممميم و طبأ فتواي مجتهد دوّم اين عمل باطل باشمممد بايد 

 ره به حجّ رفته و طواف را بين مقام و کعبه انجام دهيم و اين عمل عسر و حرج دارد.دوبا
سر و حرج صول گفتيم که ع ست يا نوعي؟ در ا صي ا شا سر و حرج  شکال: آيا مراد ع  ا
نوعي رافع تکليف است و اگر مراد شما عسر و حرج شاصي باشد، بله اگر قضاي نمازها و يا 

نيسممت امّا به مقداري که شمماا به عسممر و حرج  بقضمما واجقضمماي عمل حرجي باشممد 
 افتد بايد قضا کند.نمي

آيد و نظام وجه چهارم: بعضمممي گفتند اگر بناء بر عدم اجزاء بگذاريم هرج و مرج الزم مي
ستند و از زندگي مردم ماتل مي شه در حال انجام معامالت و عبادات ه شود زيرا مردم همي

هدين هم  تاواي مجت تاوطرفي اختالف ف گاهي ف ياد اسمممت و  هد نيز عوض ز اي خود مجت
شويم نظام زندگي مي شد در فتاواي مجتهدين )يا در امارات( قائل به اجزاء ن شود اگر بناء با

 شود.مردم ماتلّ مي
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اند که مشممهور فقهاء که فتوا به عدم اجزاء دادهشممود به ايناشممکال: اين کالم نقض مي
 نيامده است. مردم پيشاختاللي در نظام و زندگي 

که عدم اختالل زندگي مردم به خاطر اين اسممت که شممود جواب داد به اينبله اين را مي
کنند معلوم نيسممت که ملتزم به اکثر مردم ملتزم به عمل نيسممتند و افرادي هم که عمل مي

 ي جزئيات باشند به عالوه، اکثر مردم نسبت به اين مسأله غافلند پس منشأ عدم اختاللهمه
 ام مسامحات و يا غفلت مردم است.نظ

ي يک دليل است توان براين وجه گرفت اين است که اختالل نظام مقدّمهاشکالي که مي
صل مي ست که از اختالل نظام براي ما قطع يا اطمينان حا شارع و آن دليل اين ا شود که 

 مقدّس اين عمل را مجزي قرار داده است.
به اموري  ما اگر  ند  يدا وجه پنجم: گفت نان پ يا اطمي هد قطع  يدا کنيم براي مجت ّه پ توج

که اگر کافر مسلمان شد شود که اگر شاصي طبأ اماره عمل کرد مجزي است مثل اينمي
ست که  شد الزم ني شيعه  شاا ماالف که اگر  ست که عمل را تکرار کند و مثل  الزم ني

ست ک شد الزم ني شيعه  شاا ماالف که اگر  ه اعمالش را تکرار عمل را تکرار کند و مثل 
کند. نکته ديگر مسأله هرج و مرج است و از طرفي مسأله سمحه و سهله بودن دين هم در 

يدا ميجا مياين نان پ ما از مجموع اين احکام اطمي يد و  يا آ ماره  که عمل  بر طبأ ا کنيم 
اصمممل مجزي اسمممت و ما هم از همين راه قبول داريم که آنهايي که بر طبأ حجّت عمل 

 شود الزم نيست که اعمال را تکرار کنند.نند و بعد حجّت ديگري برخالف آن قائم ميکمي
 مرحوم آقاي تبريزي در شرح کفايه از همين راه اجزاء را نتيجه گرفتند.

بله اگر عمل انجام گرفته از موارد عقود و عبادات نباشممد مثالً در سممابأ گوسممفندي را با 
داد اگر گوشت اين گوسفند را استفاده کرد از ت آن ميشيشه سربريد و مجتهد  فتوا به حلي

گويد که اين گوشممت مي محل بحث خارج اسممت امّا اگر اين گوشممت را دارد و مجتهد بعدي
 حرام است در اين مورد اطمينان به حليت اين گوشت حاصل نيست.

ران نکته: در مواردي که نسممبت به عمل خودمان قائل به اجزاء شممديم اجزاء در فعل ديگ
نيز براي ما موجب ترتيب اثر است مثالً اگر باواهيم با زني ازدواج کنيم که حاکم شرع او را 
طالق داده است و روي نظر مجتهد او اين طالق صحيح است ولي روي نظر مجتهد ما اين 

ست در اين صحيح ني توانيم با اين زن ازدواج کنيم پس اجزاء در حکم ظاهري جا ميطالق 
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صل معامالت مشکل مياو براي کاف ست وگرنه ا ست که ي ا شود مثالً زني مقلّد مجتهدي ا
م و اين زمين به ارث رسيدهگويد زن از زمين ارث ميمي م از مايمک شوهر  ي از شوهر برد 
گويد زن از ما يملک شمموهر، زمين را ارث خواهد به کسممي بفروشممد که مجتهد او ميرا مي
ا  ظاهري اين زن براي خريدار بدون اثر اسمممت معامله جا بگويم حکمبرد اگردر ايننمي

 تواند زمين به ارث رسيده را از او بارد.شود، و حأ اين است که مشترک ميدچار مشکل مي
 کنيم.عنوان تنبيه بيان ميجا به پايان رسيد و ما اموري را بهبحث اجزاء در اين

ست که اماره تنبيه اوّل: مرحوم آخوند در کفايه فرمود: بحث اجزا ء يا عدم اجزاء در جايي ا
يا اصل بر جزئيت يا شرطيت چيزي قائم شود مثالً اماره قائم شود که در نماز استعاذه واجب 
است يا اماره قائم شود که سوره در نماز واجب نيست و ما نماز با استعاذه يا نماز بدون سوره 

ذه جزء نيست و سوره در نماز واجب که استعا باوانيم و بعد کشف خالف شود م و معلوم شود
شممود و بنابر قول به سممببيت معتزلي نتيجه جا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مياسممت، اين

شود، يعني اجزاء است زيرا با کشف خالف و قيام اماره برعدم جزئيت استعاذه واقع منقلب مي
ستعاذه شف خالف واقع همان جزئيت ا شف خالف واقع عدم جزئيت  قبل از ک بود و بعد از ک

ستعاذه شد و علي القاعده بايد قائل به اجزاء شويم زيرا مصداق واقع را در هر دو حال ايجاد  ا
کرديم، امّا بنابر مسمملک طريقيت و همچنين مسمملک مصمملحت سمملوکيه عدم اجزاء نتيجه 

 شود.مي
مممم يعني اجزاء و شرايط مممم قائم اين بيان درجايي است که اماره يا اصل بر متعلّأ حکم 

 شود.
امّا اگر اماره برخود حکم قائم شمممد مثل قيام خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه، ولي در لوح 

جا مرحوم آخوند فرمود: حتّي بنابر قول به سممببيت هم بحث واقع نماز ظهر واجب بود در اين
 شود.اجزاء مطرح نمي

ست، زيرا تکليف م ضح ا ساس قول طريقيت وا ن در لوح واقع نماز ظهر بود و اماره که برا
ام چه که واجب بود من اتيان نکردهبروجوب نماز جمعه قائم شد واقع را عوض نکرد، پس آن
 و بايد آن را اتيان کنم و اين همان عدم اجزاء است.

که اماره بر امّا بنابر قول به سممببيت معتزله، در واقع نماز ظهر برمن واجب بود، بعد از اين
کند ولي وجوب نماز وجوب نماز جمعه قائم شممد شممارع برمن وجوب نماز جمعه را جعل مي
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دارد، زيرا اماره برعدم وجوب نماز ظهر قائم نشده است بلکه اماره قائم شد که ظهر را بر نمي
ست، بله در نفس اين مثال ما دليل داريم که در يک وقت ممممم مثل ظهر  نماز جمعه واجب ا

شارع اکرام زيد را بر من واجب جمعه مممم دو نماز ب ست، امّا اگر فرض کنيم که  رما واجب ني
دارد، کرده باشممد، اگر اماره بر وجوب اکرام عمرو قائم شممده باشممد وجوب اکرام زيد را برنمي

سببيت معتزله يک واجب ديگر هم برعهده سلک  ساس م ست که بنابراين برا ي من آمده ا
شود که اکرام عمرو را که واجب بود خالف معلوم ميعمرو است و بعد از کشف  وجوب اکرام

ثال نکرده جب بود امت که وا يد را  ثال کردم ولي اکرام ز ثال کنم پس امت يد آن را امت با ام و 
 ا  عدم اجزاء است.نتيجه

سلک معتزله لوح  ساس م شکال گرفته و فرمودند برا مرحوم آقاي خويي بر اين فرمايش ا
لوح واقع ضمميمه شمود، يعني اگر تکليف شمما امروز اکرام زيد که شمود نه اينواقع پاک مي

شد لوح واقع پاک مي ست و اماره بر اکرام عمرو قائم  شما امروز يک واجب ا شود و وظيفه 
که آن واقع را باقي گذاشمممته و واقع ديگر را به آن شمممود نه اينديگر به نام اکرام عمرو مي

 کند. ضميمه
اند و هر يک از که ببينيم معتزله چه گفتهمبتني اسمممت بر اين بارهما کالم در اينبه نظر

که کالم مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خويي معقول اسمممت و هر دو محتمل اسمممت، کما اين
 چه که به آنها منسوب است نيز مورد ترديد است.اصل اعتقاد معتزله در آن

ست که ما تنبيه دوّم: مرحوم آخوند فرمود: بحث اجزاء امر ظاهري از ا مر واقعي در جايي ا
امارات و اصممول، امّا در جايي که قطع  حجّت جعلي )يعني حجّت ظنيه( داشممته باشمميم مثل

داشتيم که مثالً نماز جمعه در روز جمعه واجب است و نماز ظهر واجب نيست، م زيرا بيش از 
وع به ادلّه يک نماز در ظهر يک روز واجب نيست ممم و بعد از مدتي قطع مازائل شد چون رج

جا ديگر بحث اجزاء امر ظاهري کرديم و ديديم مقتضمماي ادلّه وجوب نماز ظهر اسممت  اين
گونه که در مورد بحث اجزاء گفته شممد اين شمماا بر طبأ حجتي عمل آيد زيرا هماننمي

م  م حجتي که خود شارع جعل کرده باشد  گويند وجوب نماز جمعه در اين اصطالحاً مينکرد 
 تايلي بوده است نه وجوب ظاهري.مورد وجوب 

ثالي زده قاي خويي تفريعي کرده و م هد از مرحوم آ بدّل رأي مجت با ت غال ند  ند و فرمود ا
ترين تبدل رأي در اسممتظهارات اسممت يعني از يک آيه يا يک همين نوع اسممت زيرا عمده
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ستظهار مي ستظروايت فقيه ا ست و بر همين ا سل الزم ني هار فتوا کند که مثالً ترتيب در غ
بيند که ظهور ادلّه در ترتيب تمام اسممت کند ميدهد و بعد از مدتي به ادلّه که مراجعه ميمي

و ابتداءً تايّل ظهور دليل در عدم ترتيب کرده بود، اين مورد از بحث اجزاء خارج اسمممت، لذا 
ز باب مرحوم آقاي خويي فرمودند اکثر موارد تبدل رأي مجتهد از قبيل اجزاء نيسمممت بلکه ا

خطاي در اسممتظهار اسممت و از باب حکم تايلي اسممت نه حکم ظاهري، در اين موارد براي 
شکل ايجاد مي سال فتوا ميمقلّدين م ست  داد که نماز جمعه واجب شود زيرا اين مجتهد بي

کرد و االن ديد اسممتظهار  اشممتباه اسممت و فتوا به اسممت از باب اسممتظهاري که از ادلّه مي
ست هاي ظهر جمعهدهد و مکلّف )يا مقلّد او( بايد نمازيوجوب نماز ظهر م سال را ي اين بي

 شود نه وجوب ظاهري.قضاء کند، زيرا وجوب نماز جمعه وجوب تايلي مي
ما با فرمايش مرحوم آقاي خويي موافأ نيستيم زيرا اگر مجتهد ديد که به مقتضاي دليل، 

  و عامّي به آن عمل کردند و بدون ترتيب معتبر نيسمممت و بر طبأ آن فتوان داد و خود
دادند در اين حالت حجّت عامّي فتواي مجتهد است ولي حجّت خود ترتيب غسل را انجام مي

شممود که اين اسممتظهار مجتهد اسممتظهار از روايت اسممت که بعد از کشممف خالف معلوم مي
او نسبت به مقلد  حکم ظاهري  صحيح نبوده و حکم او حکم تايلي بوده است ولي فتواي
شف خالف حجّيّت فتوا مايلي نمي ست چون بعد از ک شود زيرا حجّيّت در باب امارات به ا

ي عقالء حجّيّت فتواي مجتهد برعامي مورد کشممف  ي عقالء ثابت اسممت و در سمميرهسمميره
 حجّت بود و شمممود بلکه فتوا بين اين مقلّد و بين خداوند متعال واقعاًتوهم حجّيّت واقع نمي

بعد از کشممف خالف حجّت عوض شممد، ولي عمل مجتهد برطبأ توهم بود پس عدم اعتبار 
تايلي بوده اسممت. شممايد مراد مرحوم آقاي خويي که فرمودند تبدل رأي ترتيب نزد او حکم 
شان مي شد نه مجتهد ن سبت به عمل خود مجتهد با ست ن دهد که حکم قبلي توهمي بوده ا
 اد ايشان باشد کالمشان درست است.مقلّد، اگر اين مر

ست دو  ست و بعد از عمل فهميدم زيد ثقه ني مثال ديگر: اگر زيد ثقه گفت اين آب پاک ا
جا طهارت، صممورت دارد: يک دفعه و ثاقت زيد به علم براي من ثابت شممده اسممت، در اين

عمل به خبر شود، ولي يک وقت عمرو که ثقه بود گفت زيد ثقه است و من بعداز توهميّه مي
جا طهارت آب حکم ظاهري است. او متوجه شدم که عمرو اشتباه کرده و زيد ثقه نبود در اين

ما در باب حجّيّت گفتيم که ظهور عرفي حجّت است و ظهور شاصي اماره و حجّت شرعي 
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براي ظهور عرفي است و از ظهور عرفي يک حکم شرعي را استفاده کردم و بعد فهميدم که 
جا به واقع اصمابت نکرده اسمت و در واقع با ظهور عرفي هماهنن نبود اينظهور شماصمي 
شممود بنابراين مجتهد الزم نيسممت عمل خود  را از باب حکم ظاهري مي ظهور شمماصممي

ست، به عنوان مثال يک وقت مجتهد اعتقاد  تکرار کند زيرا از روي حجّت آن را انجام داده ا
ايت عبد اهلل بن سمممنان اسمممت وبه اين روايت عمل کند که مراداز ابن سمممنان در روپيدا مي
شود که مراد از ابن سنان در خواند ممم و بعد از مدتي معلوم ميکند ممم مثالً نماز جمعه ميمي
محمّد بن سنان است که در نزد او حجّت نيست گفتيم اين وجوب نماز جمعه توهمي  روايت

اسممت چون اهل خبره اسممت،  ي در رجال که قولش معتمداسممت، ولي يک دفعه اهل خبره
ست ماهم طبأ نظر او مي سنان ا شده عبداهلل بن  سند روايت واقع  شاا که در  گويد اين 

نماز جمعه خوانديم و هم فتوا به وجوب نماز جمعه داديم و بعد معلوم شممد که اين اهل خبره 
ست در اين سنان بوده ا شاا محمّد بن  ست و آن  شتباه کرده ا م جا عمل خود مجتهد ها

 درست است.
بنابراين نبايد حکم توهمي با حکم ظاهري اشممتباه شممود و بايد توجّه داشممت که مبحث 

 اجزاء در مورد حکم ظاهري است نه حکم توهمي.
اند تنبيه سوّم: به مناسبت بحث اجزاء امر ظاهري از امر واقعي فقهاء بحثي را مطرح کرده

 نسبت به فرد ديگر مجزي است يا نه؟ که آيا امر ظاهري نسبت به يک شاا از امر واقعي
سبت به اين آب  ست و من ن شکوک الطهارة ا در فقه مثال زيادي داريم: مثالً يک آبي م

ي بر طهارت يا استصحاب طهارت دارد استصحاب نجاست دارم ولي زيد نسبت به آن اماره
ما اسمممتصمممحاب  توانم در نماز به او اقتداء کنم؟ به نظرلذا با آن وضممموء گرفت، آيا من مي

ل است ولي زيد با اين گويد وضوي اين شاا باطل است پس نماز او هم باطنجاست مي
شت صل بر طهارت دا ضوءگرفت چون اماره يا ا اي را خريداري کرد و يا مثالً زيد خانه آب و

مقلّد کسي است که قائل است هر غرري مبطل نيست بلکه بايد غرر عقاليي باشد تا مبطل 
کنم ي غرري انجام داد و خانه را خريد و من از مرجعي تقليد ميشاا معامله شود حال اين

اي را که زيد حال در نظر فتواي مرجع من اين خانه که قائل است هر بيع عذري باطل است
صحيح بوده و خانه خريداري کرده غرري وباطل بوده ولي در فتواي مرجع خود  معامله ي 

 توانم اين خانه را از زيد بارم يا نه، و امثال ذلک.مي به او منتقل شده است، آيا من
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ي ما مجزي نيسممت زيرا به نظر من نماز مرحوم آقاي خويي فرمودند: اين طبأ ضممابطه
ست بنابراين نمي شاا باطل ا ست يک اين  ستثناء ا توانم به او اقتداء کنم فقط دو مورد ا

ي قطعيه شمممرعيه و وايات، سممميرهنکاح و ديگري طالق ايشمممان فرمودند: با قطع نظر از ر
ست که مردم با اديان و مذاهب ديگر معامله نکاح و طالق صحيح مي کردند يعني متشرعه ا

توانيم اگر چه نکاح افراد مسيحي و يهودي و زرتشتي در شريعت ما فاقد شرايط است امّا نمي
صحيح مي ها سني ذهب ديگر مثالًدانيم يا در مبا زنان آنان ازدواج کنيم چون ازدواج آنها را 

بدون شاهد زوج خود را طالق  دانند لذادهند حضور شاهد را معتبر نميوقتي زن را طالق مي
شرعيه مي سيره مت ست با اين حال در  شاهد عادل معتبر ا شيعه حضور  دهند ولي در مذهب 

با زن مه اطهار  بدون شممماهد طالق ميزمان ائ نهايي که  باگرفت يان  ها ازد د شممميع واج آن
 کردند.يمن

ستثناء درست نيست زيرا بحث ما در صحّت و بطالن ظاهري است و نکاح  اشکال: اين ا
چون شممارع آن را با  دهند صممحّت واقعيه داردو طالقي که اديان ديگر و ماالفين انجام مي

شتي با محارم خود  ست، لذا خود مرحوم آقاي خويي نکاح زرت ضاء کرده ا )لکل قوم نکاح( ام
که مرحوم آقاي خويي بفرمايد: اگر کسممي با دختري بدون داند، مگر اينرا واقعاً صممحيح مي

تواند با نميداند اذن پدر تقليداً ازدواج کرد کسي که اذن پدر را در صحّت عقد دختر الزم مي
م به ايشان در باب طالق دارند اين دختر ازدواج کند، البته که اگر کسي زنش را دو نفر شاهد 

شان ممممم طالق داد ولي زنش آن ست آيا اين زن ميها را عادل نمياعتقاد عدالت تواند با دان
ي ا زوجهتواند با ديگري ازدواج کند زيرا خود  رديگري ازدواج کند يانه؟ فرمودند: زن نمي

چه که ايشان استثناء کردند از محل بحث خارج است زيرا صّحت داند، پس آنآن شاا مي
صحّت ظاهريه  ست و بحث ما در  صحّت واقعيه ا صحّت طالق ماالفت  نکاح اهل کتاب و 

 است.
ستيم، در اعمالي غير از عقود و ايقاعات قائل به عدم  صيل ه سأله قائل به تف ما در اين م

سألهاجزاء هستي نظر خود  طاهر  ي اقتداء به کسي که با آبي وضوء گرفت که درم مانند م
ست در اين ست ولي در نظر من نجس ا  شاصي جا من نميا توانم به او اقتداء کنم يا مثالً 

گوسفندي را با شيشه ذبح کرد و فتواي مجتهد من اين است  که اين گوسفند حالل نيست 
شد ولي مجتهد صل ن ست چون با اين ذابح مي چون تذکيه حا سفند حالل ا گويد که اين گو
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جا معلوم است که وجهي براي حليت اين شود در ايني شيشه تذکيه حاصل ميذبح بوسيله
گوسفند براي من وجود ندارد چون طبأ اماره مممم که فتواي مجتهد من است مممم از شرايط 

 جا مفقود است.تذکيه ذبح با حديد است که در اين
ست و زن و مردي عامالت، مثالً مجتهد من ميامّا در م شرط ا گويد در عقد نکاح عربيت 

آند، در نزد از روي تقليد مجتهد خود مبني برجواز عقد فارسممي به عقد فارسممي ازدواج کرده
ست آي من مي توانم با اين زن ازدواج کنم يا نه و به تعبير ديگر مجتهد من اين عقد باطل ا

 زي است يا نه؟آيا اين عقد نزد من مج
سيره صحّت را دارند: در  شان دو نحوه از  شرع در معامالت خود ي عقالء با قطع نظر از 

صمحّت واقعيه اثر آن عقدي اسمت که با شمرايط عقالئيه صمحّت واقعيه و صمحّت ظاهريه، 
منعقد شممود و اين صممحّت واقعيه نسممبت به افراد ماتلف نيسممت وقتي عقدي عند العقالء 

 مه صحيح است و وقتي عند العقالء باطل بود نزد همه باطل است.صحيح بود نزد ه
شود و اگر ميبله در سلوک عقالء گاهي عقدي که از يک نفر صادر شده صحيح شمرده 

همين عقد با همان خصوصيات از شاا ديگر صادر شود باطل است، مثالً کساني که دين 
دانند م ازدواج با محارم را صحيح مي زرتشتي دارند بنابر آنچه که به آنها منسوب است ممم که

شتي با محارم خود ازدواج ست ولي  اگر يک شاا زرت کند عند العقالء اين ازدواج صحيح ا
اگر مسمميحي يا يهودي يا مسمملمان با محارم خود ازدواج کنند عند العقالء اين ازدواج باطل 

ست، شد عقالء به ا سيره بر امري قائم  اعي يا مذهبي در طول خاطر قوميت اجتمزيرا وقتي 
ضاء مي کنند مانند ازدواج با محارم، امّا گاهي عقالء در طول ازدواج يک قوم سيره، آن را  ام

اند که اوالد انسان اموال او هستند که فرض کنيم قومي قائلحاضر به امضاء نيستند مثل اين
هم خريد و فرو   کنند اوالدشان راطوري که مواشي و کاالها را خريد و فرو  ميو همان
ضاء نميمي سر خود را فروخت عقالء اين کنند اين را عقالء ام سي دختر يا پ کنند، لذا اگر ک

 کنند.معامله را امضاء نمي
صحّت و بطالن ظاهري هم خالصه اين صحّت و بطالن واقعي داريم و يک  که ما يک 

وشنده مالک يا ولي بر آن عند العقالء داريم،مثالً يکي از شرايط صحّت بين اين است که فر
مال باشممد، اگر مالي مسممروق باشممد و خريدار نداند عند العقالء اين معامله بطالن واقعي و 
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زيرا واليت و ملکيّت فروشنده  کنندصحّت ظاهري دارد يعني آثار صحيح را بر آن مترتب مي
 به يد ثابت شده است و يد يکي از امارات است.

کند و خود  واقعي اين اماراتي که عند العقالء هسمممت گاهي نزدآنان واقع را عوض مي
که مادر و فرزندي باهم اختالف کردن که زمين مال کيسممت؟ بچه کند مثل ايندرسممت مي
گويد زن از زمين ارث گويد ملک من اسممت مسممتند به فتواي مجتهدي اسممت که ميکه مي
ست که ميگويد ملک برد و مادر که مينمي ستند به فتواي مجتهدي ا ست م گويد زن من ا

ضي رفتند از زمين ارث مي ست، اگر اين دو نفر نزد قا شبهه حکميه ا برد، اين نزاع، نزاع در 
شممود با هرچه که قاضممي حکم کرد در اعتبار عقالء براي آن فرد ملکيّت واقعيه حاصممل مي

ست، امّا اگر دو نفر در زاين ضي اماره ا ميني اختالف کردند و هريک گفتند زمين که حکم قا
ام ممم اين نزاع در شبهه موضوعيه است ممم اگر قاضي مال من است و من از زيد آن را خريده

ست کند اگر در واقع و عند العقالء واقع را عوض نمي براي هريک حکم کند، حکمش اماره ا
اعتبار عقالء عمرو اسمت ولي زمين را مثالً عمرو از زيد خريده بود ملکيّت اين زمين االن در 

 ملکيّت ظاهري آن مال من است.
اي بر صممحّت )واقعيه يا با توجّه به اين نکات بحث ما نحن فيه اين اسممت که هرجا اماره

شد ميظاهريه( معامله شروط به اي عند العقالء قائم  سبت به آن ترتيب اثر دهيم م توانيم ن
ضاء کنند و عاين صحّت را عقالء ام صّحت که اين  صحّت واقعيه و در موارد  قالء در موارد 

دهند مثالً زيد به خبر ثقه اي که کشممف قطعي به خالف نشممده باشممد ترتيب اثر ميظاهريه
اعتماد کرد و رفت اين مال را از کسممي خريد وثاقت آن شمماا براي من ثابت نيسممت ولي 

و رفت اين زمين را  پيش خريدار ثابت اسمممت. همين که آن خريدار به خبر ثقه اعتماد کرد
اي )چه توانم آن زمين را بارم، پس در هرجا که عند العقالء صمممحّت معاملهخريد من مي

 توانم ترتيب اثر دهم.صحّت واقعيه و چه ظاهريه( نسبت به من ثابت شد من مي
امّا در شبهه موضوعيه مثالً زيد در موردي شکّ دارد که اين زن از محارمش است يا نه، 

م زيد ميبراجنبيه بودن اين زن به دست مي و اماره م مثالً خبر ثقه بر آن قائم شد  تواند آورد 
جا ازدواج صممحّت ظاهريه داردولي در واقع اگر از محارمش بود ازدواج با او ازدواج کند و اين

واقعي کردم و قطع پيدا کردم که اين زن از محارم اوسممت  باطل اسممت حال اگر من کشممف
 ي او است ممماي نداشتم يا اماره داشتم که اين زن عمهو ازدواج کنم امّا اگر امارهتوانم با امي



 33 

آ  مثالً يک ثقه به من چنين خبر را دادممممم ولي من احتمال دهم که در واقع اين زن عمه
 توانم با اين زن ازدواج کنم.اند و من نمينباشد عقالء صحّت ظاهريه براي عقد زيد قائل

ب معامالت ما قائليم که هرجا صممحّت واقعيه يا ظاهريه براي شمماصممي بندي: در باجمع
صحّت عقالئيه دهد مگر اين سبت به آن ترتيب اثر  شاا بايد ن شد آن  که در جايي ثابت 

شاصي به خاطر  شد مثالً  شته با صحّت واقعيه و ظاهريه ندا شد که درنظر عرف و عقالء  با
دانم که اين کاال مال عمرو اسممت و رفتم جاً ميي يد کااليي را از زيد خريد و من خارقاعده

شکالي ندارد  صرّفات بعدي من ا صرّف اين کاال اجازه گرفتم عند العقالء اين ت از عمرو در ت
اين کاال اجازه گرفتم عند العقالء اين تصممرّفات بعدي من اشممکالي ندارد گرچه نزد من اين 

ت به يک عقد اين اسممت که آن عقد معامله صممحّت ظاهريه ندارد پس معيار ترتيب اثر نسممب
شد يا صحّت ظاهريه، و در باب امارات گاهي اماره خود   شته با نزد من يا صحّت واقعيه دا

 ي حکميه.کند مثل حکم قاضي در شبههصحّت واقعيه درست مي
چه که در دليل شممرعي آمده اسممت از قبيل دليل التزام به اين مطلب اين اسممت که آن

صرّف در ملک شرعي معنا ندارد بلکه  حرمت ت ست و ما گفتيم که در ملک غير، ملک  غير ا
ي عناوين مأخوذ در چه که در نزد عرف و عقالء ملک غير اسمممت مراد اسمممت مثل همهآن

ي خود در دليل اخذ شمممده اسمممت، گويند اين عناوين به مفاهيم عرفيهخطابي که علماء مي
شود از شمرده  سي در نزد عرف و عقالء ذات بعل  سي که با ک ست، پس ک دواج با او حرام ا

دختري بدون اجازه پدر عقد بسممت و فتواي مجتهد  جواز و صممحّت اين عقد بود عقد  
 صحّت واقعيه دارد.

بنابراين در مسمممأله اجزاء امر ظاهري از امر واقعي نظر ما اين شمممد که در غير عقود و 
رجا عند العقالء والعرف صممّحت ايقاعات قائل به عدم اجزاء هسممتيم و در عقود و ايقاعات ه

شد بايد آثار آن را بار کنم يعني در آن قائل به  سبت به من تمام  صحّت ظاهريه ن واقعيه يا 
اجزاء هستيم، امّا در جايي که نسبت به من نه صحّت واقعيه و نه صحّت ظاهريه نباشد قائل 

 به عدم اجزاء هستيم.
ست. ايشان فرمود: در اجزاء امر تنبيه چهارم: بحثي را مرحوم ميرزاي نائيني  مطرح کرده ا

شويم، بين اماميّه اجماع بر اجزاء حاصل ظاهري از امر واقعي ما علي القاعده عدم اجزايي مي
ولي چون اجماع دليل لبي اسممت قدر متيقن آن عبادات اسممت، ولي در معامالت دو صممورت 
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قي نيست، صورت اوّل مثل دارد: يک دفعه موضع معامله باقي است و يک دفعه موضوعش با
سال وقتي مرجع خود را اين ست  سي خوانديم و بعد از بي که با زني ازدواج کرديم و عقد فار

جا از معقد اجماع بيرون دهد که عقد فارسممي باطل اسممت اينکنيم و او فتواي ميعوض مي
شته معذوريم، و اگر م سبت به گذ ست و بايد دوباره اين خانم را  عقد کنيم و ن ضوع باقي ا و

جا اجزاء و عدم اجزاء محل که آن زن االن فوت کرده يا مطلقه اسمممت ايننباشمممد مثل اين
 ترديد است.

شان ادّعا فرموده شکال: بر اين اجماعي که اي که جايي که اند دو مالحظه داريم: اوّل اينا
گويند، باز موضوع ثار ديگر بموضوع باقي نيست اجزاء يا عدم اجزاء معنا ندارد و اگر به لحاا آ

ست مثل اين صرّف کنم يا نه، که از آن زن ارث بردم آيا االن ميباقي ا توانم در آن ميراث ت
ا  توانم ارث ببرم و بايد آنها را به ورثهچون اگر واقعاً عقدم باطل بوده باشممد از اموالش نمي

شد معنا ندارد که بحث از اج شته با که من زاء کنيم مثل اينبرگردانم، و اگر هيچ اثر فعلي ندا
سربريدم و آن را خوردم ديگر بحث نمي شيشه  گفت اين شود که مجتهد من ميمرغي را با 

گويد حالل نيست پس عمل برطبأ فتواي مجتهد اّول گوشت حالل است و اين مجتهد مي
 و خوردن گوشت اين مرغ مجزي است يا نيست؟ اين بحث معنا ندارد.

دند در جايي که موضمموع معامله باقي اسممت از معقد اجماع قطعًا که ايشممان فرمودوّم اين
سابقاً گفتيم: آن ست، ما  سان مطمئن ميخارج ا سبت به همه چه که ان ست که ن شود اين ا

اعمال گذشته ولي يک مورد را قطع نداريم و آن مورد در غير عقود و معامالت و غير عبادات 
ست مثل اين شه بريا شي سفند را با  سرگو ست و مجتهد من که  شتش موجود ا دم و االن گو

دهد که اين گوشممت حالل نيسممت اين گوشممت را عوض شممده اسممت و اين مجتهد فتوا مي
 استفاده کنم. توانمتوانم باورم ولي اگر مقداري از آن را قبالً   فروختم از پولش مينمي

 رسد.مي جا به پاياناين تمام بحث در تنبيهات اجزاء بود و بحث اجزاء در اين

 ی واجبمقدّمه

 کنيم.قبل از ورود به اين مبحث، بحثي را تحت عنوان تمهيد عرض مي
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 تمهید

ست که آيا مقدّمه شده ا صول مطرح  ست يا واجببحثي در ا ست؟  ي واجب، واجب ا ني
ضوء براي  سافت براي حج و مثل و ست، مثل طي م شيء( ا مراد از مقدّمه )ما يتوقف عليه ال
نماز با طهارت، ومراد ازوجوب مقدّمه در اين بحث وجوب شممرعي اسممت چون وجوب عقلي 

عنه اسمممت و مراد وجوب عقل نظري اسمممت يعني مثالً طي مقدّمه امري ارتکازي و مفروع
ست امّا وجوب مسافت براي اتيان اعما ل حج ضرورت دارد و ضرورت از ادراکات عقل نظر ا

مه  عقل عملي يعني تنجيز، به اين معنا که اگر عبد واجب )مثل حج( را به خاطر عدم مقدّ
 شود.)عدم مسافت( انجام ندهد در نظر عقل عملي اين عذر حساب نمي

شمممرعي بحث ما در اصمممول از ثبوت مالزمه بين وجوب شمممرعي يک شممميء و وجوب 
گويند عقل ا  و عدم ثبوت مالزمه است. کساني که قائل به وجود مالزمه هستند ميمقدّمه

گويند عقل ما اين کند و کسمماني که قائل به مالزمه نيسممتند ميما اين مالزمه را درک مي
 کند و مشهور بين متأخرين عدم ثبوت مالزمه است.مالزمه را درک نمي

سد کاي به ذهن مييک نکته شد وجوبش غيري ر شته با شرعي دا ه اگر مقدّمه وجوب 
گوييم که ا  چيست؟ در جواب مياست و اين وجوب ثواب و عقاب مستقلّي ندارد پس ثمره

ي واجب را علماء ي کمي دارد ولي بحث مقدّمهدرست است که اين بحث ثمره ندارد يا ثمره
صول مطرح کرده سيار مفيدي ا اي شود و بحث پرفائدهذکر مياند زيرا در ضمن آن مباحث ب

 است.
 شود:دو فصل در اين مبحث ذکر مي

 فصل اوّل: در مورد تقسیمات مقدّمه است.

 اي براي مقدّمه ذکر شده است.تقسيمات عديده
اند: اند اين است که آن را به سه قسم تقسيم کردهتقسيم اولي که براي مقدّمه ذکر کرده

 ي علمي.وجودي و مقدّمهي ي وجوبي و مقدّمهمقدّمه
مه قدّ مهم قدّ ند ي وجوبي يعني م مان مه اسمممت  قدّ ّت وجوب متوقّف بر اين م اي که فعلي

 استطاعت براي حج يا زوال براي وجوب نماز ظهر.
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اي که وجود عمل متوقّف برآن است مثل طي مسافت براي ي وجودي يعني مقدّمهمقدّمه
 هارت.اتيان اعمال حج يا وضوء براي نماز با ط

اي که علم به حصول امتثال متوقّف برانجام اين مقدّمه است ي علمي يعني مقدّمهمقدّمه
دانيم که قبله کدام طرف اسممت به چهار جهت ممممم يا بنابر قول ديگر به سممه مثالً االن نمي

هاي ها رو به قبله انجام شد و نمازخوانيم تا يقين پيدا کنيم که يکي از اينجهت ممم نماز مي
ي حصممول چنين علم و يقين اسممت، براي وجود نماز رو به هاي ديگر مقدّمهگر به جهتدي

هاي ديگر خوانده شمممود چون احتمال دارد همان يک نماز رو به قبله قبله الزم نيسمممت نماز
هاي ديگر رو به جهات ديگر را کنيم که نمازباشممد ولي زماني علم به نماز رو به قبله پيدا مي

 م.هم خوانده باشي
ا  واجب است ي وجوب محل بحث نيست زيرا واجبي بايد باشد تا بگوييم مقدّمهمقدّمه

 ي وجوب حاصل نشود واجبي نداريم.يا نيست و تا مقدّمه
ي وجود داخل در محل بحث اسمممت ولي مقدّمه علمي هم از محل بحث خارج مقدّمه

مي مقدّمه علم و احراز ي علاسممت و مقدّمه ي واجب شممرعياسممت، زيرا بحث ما در مقدّمه
گويد که اگر باواهيم علم پيدا کنيم و احراز اسممت و احراز واجب عقلي اسممت يعني عقل مي

ايم بايد سمممه طرف ديگر هم نماز باوانيم وگرنه ممکن کنيم که نماز را رو به قبله خوانده
شد، پس اين مقدّمه مقدّمه شده رو به قبله با ست همان يک طرف خوانده  شرعي ي واجب ا

 نيست تا در محل بحث داخل باشد.
ي وجوب در مالک و اتصمماف ي ديگري که قابل تذکّر اسممت اين اسممت که مقدّمهنکته

ست، اگر مقدّمه وجودي نيامد ولي  ستيفاء مالک دخيل ا ست ولي مقدّمه وجودي در ا دخيل ا
ي وجوبي آمد واقعاً عمل مالک دارد مثالً وقتي زوال حاصل شد نماز واقعاً مالک دارد مقدّمه

به اين اسمت که وضموء گرفته و با وضموء نماز باوانم. مثالش در امور و اسمتيفاء اين مالک 
تکويني اين اسممت که کسممي که پا دارد ولي پول ندارد پا داشممتن مالک وجوبي براي کفس 

ست و وقتي مي شتن ا شد حال اگر پول دا شته با ستفاده کند که پول هم دا تواند از کفش ا
 کفس داشتن مالک ندارد.پا نداشته باشد  نداشته باشد استيفاء مالک ممکن نيست و اگر
ي عقلي و شممرعي و عادي اسممت. مقدّمه عقلي تقسمميم دوّم مقدّمه تقسمميم آن به مقدّمه

 اي است که وجود واجب بودن آن عقالً محال است مثل طي مسافت نسبت به حج.مقدّمه
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است مثل  اي است که شارع مقدّس آن را در ذي المقدمه اخذ کردهمقدّمه شرعي مقدّمه
 وضوء نسبت به نماز.
ست که عادتاً ذي المقدمه بدون اينمقدّمه عادي مقدّمه شتن اي ا که دو را دارد: يکي گذا

 روند.نردبان و ديگري پريدن بر روي بام و عادتاً مردم از راه گذاشتن نردبان بر روي بام مي
 گردند.قلي بر ميي عي شرعي و عادي به مقدّمهاين تقسيم دقيأ نيست زيرا مقدّمه

به نماز را  گردد، زيرا يک دفعه نسممبت وضمموءي عقلي برميي شممرعي به مقدّمهمقدّمه
ي شرعي است امّا اگر نسبت وضوء را به واجب ممم که نماز گيريم بله وضوء مقدّمهدرنظر مي

شود زيرا عقالً محال است که واجب را ي عقلي ميبا طهارت است ممم در نظر بگيريم مقدّمه
 بدون وضوء ايجاد کنيم.

امّا مقدّمه عادي که ذي المقدمه و واجب در مثال صعود برسطح بود، گفتيم براي رسيدن 
به اين واجب دو راه داريم يکي پريدن و ديگري گذاشمممتن نردبان، که اين دومي راه عادي 

ست، سطح ا سي که اين هم مقدّمه صعود بر  سبت به ک صب نردبان ن ست زيرا ن ي عقلي ا
ي عقلي اسمممت زيرا بدون آن اين عمل ممکن کن از پريدن روي سمممطح را ندارد مقدّمهتم

 نيست.
سيم آن به مقدّمه سوّم مقدّمه تق سيم  ست مقدّمهي وجود و مقدّمهتق صحّت ا ي وجود ي 

ست، و مقدّمه سافت براي حج، که بدون آن  ايجاد حج ممکن ني صحّت مثل مثل طي م ي 
 وضوء نسبت به نماز.

فرمايش هم درست نيست زيرا کساني که مقدّمه را به اين دو قسم تقسيم کردند به اين 
ي وجود دارد زيرا خود عمل نگاه کردند نه به واجب، و االّ واجب بما هو واجب فقط مقدّمه
شد نماز با طهارت ايجاد مي ست و طهارت اگر با ي شود پس مقدّمهواجب نماز يا طهارت ا

 گردد.بر مي ي وجودصحّت به مقدّمه
ي اسممت. مقدّمه ي داخليهي خارجيه و مقدّمهتقسمميم چهارم مقدّمه تقسمميم آن به مقدّمه

اي اسمممت که از اجزاء ذي المقدمه نيسمممت يعني وجود  مباين با وجود ذي خارجيه مقدّمه
 المقدمه است مثل وضوء نسبت به نماز و طي مسافت نسبت به حج.



 38 

ثل اجزاء موجود  مباين با وجود ذي المقدهه نيسممت  اي اسممت کهمقدّمه داخليه مقدّمه
ال است که نماز را واجب مانند تکبيرة االحرام نسبت به نماز، بدون گفتن تکبيرة االحرام مح

 کنيم.ايجاد مي
ي داخليه از اند و گفتند مقدّمهاشکالي را مطرح کرده 2و مرحوم آقاي خويي 1مرحوم آخوند

ي داخليه مه خارجيه در بحث داخل اسمممت، زيرا مقدّمهمحل بحث خارج اسمممت و فقط مقدّ
حث از  جاي ب ند و ديگر  يک وجود موجود به  ندارد و  قدمه  جداي از وجود ذي الم وجودي 

 آيد.وجوب شرعي مقدّمه در آن نمي
جود ذي المقدمه ما با اين فرمايش موافأ نيسمممتيم، زيرا مقدّمه داخليه وجود  مغاير با و

ي که مراد از مقدّمهخليه نماز چهار احتمال وجود دارد: احتمال اوّل ايني دااسممت، در مقدّمه
ولي ما قبول  داخليه مجموع اجزاء باشمممد بله مجموع اجزاء با ذي المقدمه يک وجود دارند

مه قدّ که مجموع اجزاء م ند چون مجموع اجزاء چيزي جز نداريم  باشممم يه  ود ذي خي داخل
 المقدمه نيست.

شد، اگر اين مرا کهاحتمال دوّم اين ستغراق با ست، مراد جميع اجزاء به نحو ا ست ني د در
ت مقدّمه نيست تا زيرا درست است که مثالً ده جزء و ده مقدّمه داريم ولي ديگر جميع مقدما
ست که جميع اجزاء با ذي المقد ست ا شکيل دهد، در ست ولي  مه يکيمقدّمه يازدهم را ت ا

 خود  يک مقدّمه نيست.
سوّم  ضکه مراد از مقدّمهايناحتمال  شرط ان سائر اجزاء ي داخليه هر يک از اجزاء به  مام 
بنابراين  اتيان شممود مقدّمه نيسممت صممورت که اگر يک جزء بدون سمماير اجزاءباشممد به اين

ست ست ني ست، ولي اين احتمال هم در شه ذي المقدمه با مقدّمه متحد ا ا رکوع به زير همي
ضمام اجزاء ديگر را مقدّمه ن ست به عباميان رت ديگر رکوع به دانيم بلکه عين ذي المقدمه ا
 شرط انضمام همان نماز است.

احتمال چهارم اين است که هر يک از اين اجزاء مقدّمه است مثالً ذات رکوع مقدّمه است 
تواند مقدّمه بله اين را قبول داريم ولي هريک از اجزاء في نفسممه ذي المقدمه نيسممت و مي

المقدمه نيايد، ذي المقدمه مجموع اسمممت و هر يک از اجزاء مباين با مجموع بيايد ولي ذي 
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کنيم و هر يک از اجزاء با هستند به عبارت ديگر مقدّمه داخليه را هر يک از اجزاء حساب مي
 وجود ذي المقدمه مباين هستند.

طوري که اين رکوع وجوب غيري ان قلت: رکوع وجوداً مباين با نماز اسمممت ولي همان
 شود.دارد يک امر ضمني هم دارد پس رکوع هم واجب غير و هم واجب ضمني مي

قلت: وجوب ضممممني ثرفاتحليل ذهني اسمممت و در خارج از ذهن چيزي به نام وجوب يا 
 واجب ضمني نداريم.

پس اين تقسمميم مقدّمه يعني تقسمميم آن به مقدّمه خارجيه و مقدّمه داخليه بال اشممکال 
 است.

اي مقدّمه متقدمه و مقارنه و متأخره گفتند: هر مقدّمهمقدّمه به تقسممميم پنجم تقسممميم 
 ا  يا متقدّم است يا مقارن است و يا  متأخر است.نسبت به ذي المقدمه
اي است که بايد قبل از ذي المقدمه ايجاد شود مثل وضوء نسبت به مقدّمه متقدّم مقدّمه

 نماز.
اسممتقبال براي نماز،  عمل ايجاد شممود مثلاي اسممت که بايد حين مقدّمه مقارن مقدّمه

 بنابراين از جزء اوّل نماز تا جزء آخر نماز بايد اين مقدّمه را ايجاد کنيم.
اي اسممت که بايد بعد از ذي المقدمه ايجاد شممود و اگر ايجاد نشممود مقدّمه متأخر مقدّمه

متوقّف بر  عمل صحيح نيست مثل فتوايي که فقهاء دادند و گفتند صحّت صوم ازمستحاضه
 آيد.غسل شبي است که در پايان همان روز مي

نسبت به شرط متأخر اشکالي مطرح شده است، اين اشکال به السنه ماتلفي آمده که دو 
که شممرط از اجزاء علّت تامّه اسممت و هر علّتي با معلولش بايد لسممان واضممح دارد: يکي اين

آيد يعني معلول آمده در حالي که علّت همزمان باشمممد واالّ انفکاک معلول از علّت الزم مي
ست؟ در  شرط متأخر اثر  در چه ظرفي ا ست که  سان ديگر  اين ا ست. و ل هنوز نيامده ا

وجود شرط  ظرف وجود مشروط يا ظرف وجود شرط ممم زيرا ظرف وجود شروط قبل از ظرف
وط است در شرط متأخر مممم و هردو محال است زيرا اگر اثر شرط متأخر در ظرف وجود مشر

آيد در آيد و معدوم قابل تأثير موجود در معدوم الزم ميباشممد تأثير معدوم در موجود الزم مي
پذيري نيست، از طرف ديگر در شريعت به مواردي از شرط متأخر حالي که معدوم قابل تأثير
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شرط متأخر باهم جمع ميبرخورد مي شود، به عبارت ديگر آيا کنيم پس چگونه اين امور در 
 متأخر معقول است يا نه؟شرط 

 کنيم: مقام اوّل: شرط متأخر وجوبدر سه مقام بحث مي
شرط متأخر، بحث مقام  شرط متقدّم به  سوّم: الحاق  شرط متأخر واجب، مقام  مقام دوّم: 

که هر اشکالي که در شرط متأخر سوّم به خاطر مطلبي است که مرحوم آخوند فرمودند به اين
 آيد.يباشد در شرط متقدّم هم م

 مقام اوّل: شرط متأخر وجوب

ست، شرط متأخر وجوب داده ا شرط متأخر را در  شکال  شارع  مرحوم آخوند اين ا مثالً 
که در شممب نماز باوانم، خواهد وجوب صمموم را بر من جعل کند مشممروط به اينمقدّس مي

شروط خواهد بگويد صوم امروز بر تو واجب است مفرض اين است که االن روز است او مي
آيد نماز باواني، مرحوم آخوند فرمود: در مقام جعل و انشاء فقط کافي که شبي که ميبه اين

خواند االن است که مولي لحاا اين شرط کند يعني وقتي لحاا کردکه زيد در شب نماز مي
کند، صمموم امروز زيد وقتي مالک دارد که زيد امشممب نماز وجوب صمموم امروز را جعل مي

کند خواند لذا االن صمموم را بر او واجب ميکند که او شممب نماز ميلي لحاا ميباواند و مو
 چه شرط است لحاا شرط است نه خود شرط، و لحاا شرط هم مقارن باحکم است.پس آن
شان بين جعل و همه شکال کردند چون اي ساني که بعد از مرحوم آخوند آمدند بر او ا ي ک

 متأخر مجعول است نه جعل. طمجعول خلط کرده است و بحث ما در شر
کند، اگر جعل عبارت از فعل مولي اسممت، مثالً مولي وجوب صمموم را انشمماء و جعل مي

گفتيم اين جعل مولي شممرطي دارد و شممرط اين جعل اين اسممت که مثالً زن تا آخر وقت 
کند بله حائض نشممود مولي اين شممرط را لحاا کرده و با اين لحاا شممرط متأخر را جعل مي

ست، اين  شرط متأخر مجعول ا ست، محل بحث  ست ولي اين محل بحث ني لحاا مقارن ا
ي اوّل به مجرد انشممماء و ي مجعول، در مرحلهي جعل و مرحلهحکم دو مرحله دارد: مرحله

ا  بايد ي کليه(، اگر حکم باواند فعلي شود شرطصورت قضيهشود )بهجعل حکم فعلي مي
ي کلّي را حج را براي مسممتطيع جعل کرده اسممت اين قضمميه فعلي شممود مثالً خداوند وجوب

شممود که اسممتطاعت حاصممل شممود و اين حکم گوييم اين حکم کلّي وقتي فعلي ميجعل مي
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گوييم، بحث ما در شممرط اين حکم فعلي اسممت، در مثال )هلل علي الناس فعلي را مجعول مي
وب استطاعت است و وجوب حج البيت من استطاع اليه سبيالً( حکم وجوب است و شرط وج

شود، لحظهوقتي مي صل  ستطاعت حا ستطاعت لحظهآيد که ا ي فعليّت تکليف ي تحقّأ ا
که روز بعد  باران ببارد، اين معقول اسممت، وقتي مثالً نماز بر زيد واجب شممد به شممرط اين

نيسممت زيرا فعليّت هر حکمي تابع فعليّت موضمموعش اسممت، اگر وجوب نماز روز قبل فعلي 
شد شرطش هنوز محقّأ نشده است تا وجوب فعلي شود پس معقول نيست، و اگر روز قبل با

ضوع  شد اگر روز بعد باران بيايد خالف فرض تابعيت حکم به فعليّت مو وجوب نماز فعلي نبا
عما  شممود انقالب واقعآيد و اگر بگوييم با باران آمدن وجوب نماز روز قبل فعلي ميپيش مي

 يد زيرا فرض اين است که روز قبل وجوب نماز فعلي نبود.آوقع عليه پيش مي
 و ديگران هم فرمودند: 1اين اشکال را مرحوم آقاي نائيني

وقت شرط متأ[ر وجوب شود که هيچمرحوم ميرزاي نائيني فرمود: با اين اشکال معلوم مي
ست چون حکم وقتي فعلي مي شود و معندر مجعول معقول ني ضوع فعلي  ارد ا ندشود که مو
 که موضوع در آينده فعلي شود و حکم االن فعلي باشد.

قاي خويي ند اين 2مرحوم آ يان مرحوم ميرزا را جواب داده و فرمود گوييم که مياين ب
و ي عليّت فعليّت حکم دائر مدار فعليّت موضمموع اسممت در مقام اعتبار اسممت و هيچ رابطه

يک وجوب را بر تقدير وجود مقارن  تواندطوري که مولي ميمعلوليت در کار نيسمممت، همان
وجوب را بر تقدير وجود متأخر يکي شمميء  توانديک شمميء يا وجود متقدّم آن اعتبار کند، مي

شيء متأخر علم پيدا نمي هم ي فرمود روزه کنم، مثالً به زيداعتبار کند ولي من به وجود آن 
شروط به اين ست م شنبه واجب ا شنبه باران ببارروز  ست يا که روز يک د، از دو حال خارج ني

شممود که روز شممنبه روزه وجوب بارد، اگر باران ببارد معلوم ميبارد يا نمييکشممنبه باران مي
فعلي دارد و االّ اگر نبارد روزه وجوب فعلي ندارد و شمماا مکلّف به هيچ يک علم ندارد، و 

د وجوب صممموم بر زن اين محذوري ندارد، نظير  را در فقه داريم مثالً اذان صمممبح را گفتن
که تا غروب حائض نشممود وقتي در بين روز حائض شممد معلوم فعلي اسممت مشمموط به اين

 شود که از صبح تکليف نداشته و توهم تکليف داشته است.مي

                                                 
 .328: 1ـ األجود  1
 .135: 2ـ المحاضرات  2
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بدون  تأخر وجوب را  قاي خويي موافقيم و شمممرط م با اين فرمايش مرحوم آ حذور مما 
 دانيم.مي

 مقام دوّم: شرط متأخر واجب

سل را که صحّت صوم برمستحاضه مشروط به غسل شب بعد است و اگر اين غاين مانند
 اي که گرفته باطل است.انجام ندهد روزه

شد محذوري ندارد مدر اين شرط با که ثل اينجا خود واجب بما هو واجب مشروط به اين 
ت و گذاشممت هيچ محذوري نداشمماگر مولي در شممريعت وضمموء و غسممل را بعد از نماز مي

که بعد   اي از صالة را واجب کرد و آن صالتي استعنايش اين است که شارع يک حصّهم
 وضوء يا غسل باشد.

ستقبل چگ ست و امر م ستيفاء مالک دخيل ا شرط واجب در ا ست که  ونه محذور اين ا
ممم چه وقت  تواند در امر ماضي مؤثر باشد غسل شب مستعاضه ممم با گرفتن روزه در روزمي

ستيفاء مالک م ستيفاء مالک ميکند، آيا وقتي که روزه مييا شب ا سل  کند فرض گيرد غ
کند و فرض اين است است يا وقتي که غسل مي اين است که هنگام روز شرط روزه نيامده

ک امر موجود که روزه معدوم اسممت، تمام کالم اين اسممت که امر معدوم چگونه اسممتيفاء مال
 کند.مي

شممرط متأخر در اسممتيفاء مصمملحت و مالک امر متقدّم  فرمود: اگر دخالت 1مرحوم آخوند
ست و اگر روزه  سل بعدي لغو ا شد غ شته با صلحت دا ست زيرا اگر روزه م شد ممکن ني با
ست،  شد ممکن ا شد غسل بعدي اثري ندارد، بله اگر به معناي اعتباري با شته با مصلحت ندا

مثل  ه حسن و قبح شوددر باب اعتبارات ممکن است که امري مراعي به امر بعدي متصف ب
شود و در ما نحن اين ستهزاء ن ست که بعداً ا سن ا شاا وقتي ح ستادن براي تعظيم  که اي

 که بعد از آن غسل بيايد.توانيم روزه را حسن بدانيم مراعي به اينفيه مي
صدر صلحت و مالک هم  2مرحوم آقاي  شکال گرفتند که ما به لحاا م بر مرحوم آخوند ا

گذارد که بعد از مصممرف آن به دهد و شممرط ميشممرط متأخر داريم مثالً داروي را دکتر مي

                                                 
 .93الکفاية ـ  1
 .183: 2ـ البحوث  2
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 کند که بعد از آن به اين مقدار راه بروي، و اينمقداري راه بروي، يعني اين دارو وقتي اثر مي
بطي به مسممأله حسممن و قبح ندارد تبيين شممما در اين يک امر عرفي و تکويني اسممت که ر

مسمممأله چيسمممت؟ اگر دارو اثر کند راه رفتن بعدي چه اثري دارد و اگر اثر نکند باز راه رفتن 
 بعدي اثري ندارد.

جام مي که ان يدا ميگاهي عملي  يک اثري در آن پ که اين عمل خود  دهيم  شمممود 
ست کمصلحت را ايجاد نمي کند مثالً دارو ه مصلحت و مالک را ايجاد ميکند بلکه آن اثر ا

ماند و کند و اين حرارت توليد شممده در بدن ميشممود در بدن ايجاد حرارت ميکه خورده مي
برد که با راه رفتن مقارن شود پس مصلحت خوردن دارو براي از وقتي ميکروب را از بين مي

ست و ميکروب را خود دارو از بين  بلکه دارو اثري را در بدن  بردنميبين بردن آن ميکروب ا
کند که حرارت باشد و شرط از بين بدون ميکروب اين است که اين حرارت در بدن ايجاد مي

گذارد با فعاليت جسمي همراه شود در اين وقت ميکروب از بين رفته و حرارت اثر خود را مي
عمل اثر و مصلحت  دکنيم که خوگردد منتهي ما فکر ميپس اين شرط به شرط مقارن برمي

کند، پس کند، نه، گاهي عمل با يک واسمممطه مالک و مصممملحت را ايجاد ميرا ايجاد مي
اشکالي ندارد که در شريعت صوم مستحاضه اثري در اين زن ايجاد کند و اين اثر باقي بماند 
سل  شود، پس اين روزه وقتي مالک دارد که غ سل بعدي همراه  و وقتي نتيجه دهد که با غ

 ي انجام شود، با اين بيان روشن شد که شروط متأخر واجب هم اشکالي ندارد.بعد

 مقام سوّم:

شرط از اجزاء  شکال دارد زيرا  شرط متأخر ا شرط متقدّم هم مانند  مرحوم آخوند فرمود: 
 علّت است و علّت بايد با معلول همزمان باشد گرچه در ربته مقدم است.

 قيقي و علّت مُعدّه.اشکال: علّت بر دو قسم است: علّت ح
علّت حقيقي با معلول محقّأ شمممود ولي بعد از آن امکان ندارد مثالً براي انجام حج بايد 
طي مسافت کنيم طي مسافت علّت معدّه انجام اعمال حج است و اوّل بايد طي مسافت شود 
و بعد از آن در مواقف حج اعمال آن انجام گيرد پس شمممرط متقدّم امکان دارد چون شمممرط 

شرطمتقدّم مي ست که  شکال کالم مرحوم آخوند اين ا شد، ا را به عنوان  تواند علّت معدّه با
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علّت حقيقي دانسته است و اين اشکال از اين جهت درست است، ولي شرط متقدّم به جهت 
 علّت معدّه بودن اشکالي ندارد.

 فصل دوّم: تقسیمات واجب

ش سيم آن به واجب مطلأ و م سيم واجب تق شروط اولين تق ست مراد از واجب م روط ا
واجبي است که وجوبش مشروط به قيدي باشد مثالً وجوب حج مشروط به  استطاعت است 

شود که وجوبش مشروط به قيدي نيست مثل وجوب صوم و واجب مطلأ به واجبي گفته مي
 نسبت به استطاعت.
ستند يعني امکان دارد که  أکه واجب مطلنکته قابل تذکّر اين سبي ه شروط امري ن و م

شد، مثالً وجوب يک واجب  شروط نبا سبت به قيد ديگر م شد و ن شروط با سبت به قيدي م ن
حج نسبت به استطاعت مشروط است ولي نسبت به هالل ماه رمضان مطلأ است و يا صوم 

ر اين تقسيم نسبت به استطاعت مطلأ است ولي نسبت به هالل ماه رمضان مشروط است د
گوييم واجب بر دو قسممم اسممت يعني که ميدر اصممل وجوب، مشممروط و مطلأ اسممت و اين

 واجب بما هو واجب بر دو قسم است.
شممود و مراد از نکته ديگر اين اسممت که گاهي واجب مطلأ و واجب مشممروط گفته مي

است يا مشروط به طهارت شود نماز شرط، شرط واجب است نه شرط وجوب، مثالً گفته مي
صوم از ناحيه طهارت مطلأ است اين تقسيم براي متعلّأ وجوب ممم يعني واجب ممم است نه 
وجوب، در محل بحث اين اصطالح مورد نظر نيست بللکه مطلأ و مشروط به لحاا وجوب 

 اي براي توضيح واجب مطلأ و مشروط بود.مورد نظر است. اين مقدّمه
تمام بحث روي کالم ايشان متمرکز است. مرحوم شيخ انصاري کالمي فرموده است که 

شرطي  شروط به  شروط نداريم يعني واجبي نداريم که وجوبش م شان فرمودند: ما واجب م اي
شرعيه از ناحيه شد و تمام واجبات  ستند، همانبا طوري که وجوب ي وجوب واجب مطلأ ه

ي مهه صوم مشروط به استطاعت نيست وجوب حج هم مشروط به استطاعت نيست، پس بر
ستطاعت است نه افراد حج واجب است حتّي بر فقير، البته آن چه که واجب است حج بعد از ا

قبل از آن. امّا اسممتطاعت با طهارت که شممرط نماز اسممت فرق دارد گرچه هر دو از شممروط 
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ي ديگر اند يک دسته تحصيلش واجب است و دستهواجب هستند ولي قيود واجب دو دسته
ثالً متعلّأ وجوب در نماز، نماز با طهارت اسممت و بايد طهارت را تحصمميلش واجب نيسممت م

تحصيل کرد و در باب حج وجوب به حج استطاعت تعلّأ گرفته است ولي تحصيل استطاعت 
شد حج واجب مي صل  ستطاعت حا ست و اگر ا ضي از قيود که تحصيلش  ،شودالزم ني و بع
الة عند الزوال را بر ما واجب کرد. الزم نيست از قدرت ما خارج است مثل زوال که شارع ص

 اند.پس واجبات شرعيه از ناحيه وجوب مطلأ
اند و اند: يک دسممته مطلقند و يک دسممته مشممروطولي از ناحيه متعلّأ وجوب دو دسممته

سته ست مثل مشروط دو د شده ا ست يا فرض وجود در قيد ن شده ا اند يا فرض وجود در قيد 
صورت اوّل  ست تحصيل قيد واجب نيست طهارت براي نماز، در  شده ا که فرض وجود قيد 

ولي در صورت دوّم که فرض وجود قيد نشده است تحصيل آن واجب است مولي در دو مورد 
يد مي ثل زوال، و مورد فرض وجود ق ندارد م يد  جاد ق قدرت براي که مکلّف  ند: يک مورد  ک

ف ناواسمممته اسمممت مثل از مکلّکه مکلّف قدرت بر ايجاد دارد ولي مولي آن را ديگر اين
 استطاعت.

کالم مرحوم شمميخ در بين متأخرين منشممأ بحث و جدال شممده اسممت قبل از ورود در اين 
 کنيم.اي را ذکر ميبحث مقدّمه

ي ي جعل و انشاء و مرحلهي شوق و اراده و مرحلهدر هر تکليفي سه مرحله داريم: مرحله
سه مرحله خالي شوق مرحلهنيست، مرحله تبليغ، هر تکليفي عادتاً از اين  ست ي اراده و  اي ا

کند، منتهي اراده و شمموق در موالي عرفي که شممارع و مولي شمموق و اراده به فعلي پيدا مي
 مناسب خود  را دارد و در حأ تعالي اراده متناسب با ذات متعالي خود  است. معناي

شيء با تمام خصوصيات دخيله تعلّأ مي شوق به يک  شوق به گيدر اين مرحله  رد، مثالً 
 گيرد.صوم شهر رمضان با تمام شرايطش تعلّأ مي

ست يعني مولي مي شاء ا شوق و ارادهمرحله دوّم مرحله جعل و ان ساس آن  اي خواهد برا
ست ولي به آن تکليف  سبت به چيزي ه شوق و اراده ن سا  که دارد تکليف را جعل کند چه ب

 کند.تسهيل بر عبد تکليف نميکند مثل اشتياق به مسواک زدن که بااطر نمي
در حقيقت انشمماء بين علماء اختالف زيادي اسممت و فعال به بحث ما ربطي ندارد، ولي دو 

شد ما  ست که اگر يکي از اين دو نبا ست يا اامر ا شاء، اين دو ا شاء نداريم حال يا حقيقت ان ن
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شاء  ست به هر حال بدون اعتبار و ابراز ان شاء، اين دو ا نداريم مثالً مولي لزوم حج را مالزم ان
سبيالً( ابراز مياعتبار مي ستطاع اليه  کند. کند و آن را با لفظ )هلل علي الناس حج البيت من ا

ي اشاره يا کتابت يا حتّي سکوت باشد م ي لفظ است و ممکن است بوسيلهنوعاً ابراز بوسيله
م در اصطالح به اين لفظ چنانچه در انشاء قبول زن براي نکاح سکوت وي را کافي مي دانند 

 گوييم که يکي از مقومات انشاء است.خطاب انشايي مي
در هر تکليفي اين دو مرحله ممم يعني مرحله شوق و اراده و مرحله جعل و انشاء ممم وجود 

شاء را به متکلفين  د و نوعاًدار ست که مولي اين جعل و ان سومي هم داريم و آن اين ا شيء 
 گذاريم.م آن را خطاب تبليغي يا بياني ميکند که ناتبليغ مي

شنود ولي در خطاب شد و آن را ب سي با ست که ک شايي الزم ني تبليغي الزم  در خطاب ان
سد، کما اين شنود يا به او بر ست کسي آن را ب که در باب رجوع مرد به زن در طالق رجعي ا

: آمده است بدون صومينگفتيم که الزم نيست کسي آن را بشنود آنچه که در روايات ائمه مع
ست که خطاب  شايي و خطاب تبليغي اين ا ست، زيرا فرق خطاب ان ستثناء خطابات تبليغي ا ا

صادر مي شارع  شايي فقط از  صادر ان شارع نيز  ست از غير  شود ولي خطاب تبليغي ممکن ا
شند. شته با شايي دا شارع نبودند تا خطاب ان صومين:  خطابات  شود و هيچ يک از ائمه مع

ش ست احتمال دارد خطابش خطاب ان ست: يکي خطاباتي که در قرآن آمده ا ايي در دو مورد ا
شايي قبل از اين خطابات قرآن مممم يعني خطاب  شد چون احتمال داردکه خطاب ان شايي با ان

باشد در نتيجه خطابات قرآن، خطابات تبليغي باشند. و مورد  9حضرت جبرئيل بر پيامبر اکرم
اکرم به ما رسيده است چون احتمال دارد در اولين بار که آن  9پيامبردوّم خطابي است که از 

را بيان کرده است به نفس همان کالم آن را تشريع و انشاء کرده باشد. پس فرق اوّل خطاب 
انشممايي و تبليغي اين اسممت که ممکن اسممت خطاب تبليغي از غير شممارع باشممد ولي خطاب 

 انشايي از شارع است.
دارد دارد ولي خطاب انشايي تکرار برنميکه خطاب تبليغي تکرار بر مي فرق دوّم اين است
 شود.و فقط يکبار صادر مي

سوّم اين است که وجود خطابات انشايي در تکليف ضروري است يعني بدون خطاب فرق 
انشممايي تکليفي نداريم ولي وجود خطاب تبليغي در تکليف ضممروري نيسممت چون شممارع 
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انشمممايي اکتفاء کند در جايي که در ما عامّ آن خطاب انشمممايي را  تواند به همان خطابمي
 گونه است.که در موالي عرفيه غالباً همينصادر کرده باشد کما اين

ي دوّم جعل و ي اوّل اراده و شمموق و مرحلهپس درهر تکليفي سممه مرحله داريم: مرحله
ي اوّل بحث بليغ، ما در دو مرحلهسمموّم تي انشمماء که در آن اعتبار و ابراز وجود دارد و مرحله

شايي ميکنيم زيرا آنمي ست، چه که در خطاب ان گوييم بعينه در خطاب تبليغي هم جاري ا
شيخ  شيخ  شروط اين دو مرحله را داريم يا نه؟ مرحوم  ست که آيا در واجب م بحث ما اين ا

 واجب مشروط را در هر دو مرحله نفي کرده است.
شممود و اراده بر دو قسممم نداريم که يکي از اراده مولي ناشممي ميايشممان فرمودند: تکليف 

شد، مثالً اراده شروط با ست و مطابأ و ديگري م صالة بعداز زوال تعلّأ گرفته ا ي مولي به 
اراده مولي به حج بعد از اسممتطاعت تعلّأ گرفته اسممت اراده که به صممالة تعلّأ گرفته اسممت 

ستطاعت نيست و اراده که به ستطاعت است  شرط صالة ا حج تعلّأ گرفته است شرط حج ا
ولي اين دو اراده باهم فرقي ندارند و فقط در مراد فرق اسمممت مراد مولي در صمممالة طبيعي 

اي از که شاا مستطيع باشد يا نباشد، ولي در حج مراد مولي حّصهصالة است اعم از اين
 حج است که حج مستطيع باشد و حج غير مستطيع مراد نيست.

که بعد از مرحوم شيخ آمدند با نظر ايشان ماالفت کردند و گفتند که واجب بر دو  کساني
شرط به وجوب برمي شروط  شروط و در م ست واجب مطلأ و واجب م سم ا گردد نه واجب ق

مثالً وجوب حج مشممروط به اسممتطاعت اسممت و وقتي که اسممطاعت آمد وجوب حج فعلي 
 شود.مي

ي ي اراده و شممموق و مرحلهکنيم: مرحلهه بحث ميگونه که گفتيم ما در دو مرحلهمان
 آيد.گوييم بعينه در خطاب تبليغي هم ميجعل و انشاء، و هرچه که در خطاب انشايي مي

ي اوّل اين بحث مطرح شده که آيا واقعاً اراده مطلأ و اراده مشروط با هم فرق در مرحله
ست و ارادهدارند يا نه؟ مثالً  سيراب ا سي که  شرب ک سي که ي  آب عند العطش دارد و ک

ست و اراده شرب آب دارد آيا بين اين دو اراده فرق وجود دارد يا ندارد؟ به االن عطشان ا ي 
عبارت ديگر آيا شاصي که االن عطشان نيست واقعاً اراده ندارد يا هر دو اراده دارند منتهي 

ست مثا شده ا ست و در ديگري محقّأ ن شده ا که االن ل ديگر ايندر يکي قيد مراد محقّأ 
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ي شرب آب عند ميرد و از طرفي ارادهکنيد چون اگر انسان نفس نکشد ميي تنفّس مياراده
 العطش داريد آيا بين اين دو اراده تفاوت است يا نه؟

راده ا:ند با کسممي که مرحوم شمميخ فرمود: کسممي که شممرب آب عند العطش را اراده مي
ست، مراد در اراتنفس مي ست و تنها فرقش در مراد ا شرب دهکند هر دو اراده يکي ا ي اوّل 

چه عطش  ي دوّم تنفس بدون قيد است چه عطش باشدمقيد به عطش است و مراد در اراده
اي از آن مراد است که س هستيد ولي نسبت به شرب آب حّصهنباشد شما شائأ و مريد تنف

 همان شرب الماء عند العطش باشد.
رد ممم به حج مولي همين االن شائأ ممم شوق در خداوند متعال معناي مناسب با خود را دا
صالة که مراد مو ست امّا  شائأ به نماز ا ست و همين االن  ستطاعة ا ست قيد عند اال لي ا

ل به وجدان ولي حج اين قيد را دارد. مرحوم شممميخ براي اين مدعا اوّاسمممتطاعت را ندارد 
کنيد ه ميتمسک کرده و دليل ديگر  اين است که وقتي شما شرب آب عند العطش را اراد

آن قيد  ت و اگر اراده داريديا شما اراده داريد يا اراده نداريد، اگر اراده نداريد بحثي در آن نيس
 مي نداريم.اعة قيد اراده نيست بلکه قيد مراد است و شأ سوعند العطش يا عند االستط
صاحب کفايه شيخ 2و مرحوم آقايي خويي 1مرحوم  در اراده را قبول  اين فرمايش مرحوم 

کردند و فرمودند اراده بر دو قسمممم نداريم چون اراده يا وجود دارد و يا وجود ندارد، منتهي 
 را اشکال کردند.ي جعل و انشاء فرمايش مرحوم شيخ در مرحله

شيخ را نپذيرفت و فرمود: اين مرحوم صدر در اراده فرمايش مرحوم  شما گفتيد: آقاي  که 
، اين استدالل مغالطه است «نسبت به شرب الماء عند العطش يا اراده داريد و يا اراده نداريد»

ي مطلقه ادهکنيد از ارکنيد اراده داريد يا نداريد از کدام اراده سممؤال ميشممما که سممؤال مي
سؤال ميي مطلأ و ارادهکنيد يا از جامع بين ارادهسؤال مي شروط  ي کنيد؟ اگر از ارادهي م

شود ي مطلأ ندارد دليل نميکه ارادهکنيد که اراده مطلأ داريد يا نداريد، اينمطلأ سؤال مي
شتهکه اراده شروط هم ندا شد زيرا نفي اراده ي م شروي مطلأ نفي ارادهبا ط را نتيجه ي م
که اراده دارد معنايش اين نيسممت کنيد بله اراده دارد و ايندهد، و اگر از جامع سممؤال مينمي

                                                 
 97ـ الکفاية:  1
 .148: 2ـ المحاضرات  2



 49 

ي مطلأ و مشروط است و ممکن ا  مطلأ باشد چون سؤال شما از جامع بين ارادهکه اراده
 کند.ي مشروط نميي مشروط باشد، بنابراين اين استدالل شما نفي ارادهاست اراده
امر تکويني اسمت و   ايش مرحوم آقاي صمدر بحسمب ظاهر  تمام نيسمت زيرا ارادهفرم

نفي و اثبات هستند و شأّ سومي نداريم و االّ ارتفاع نقيضين  هميشه امور تکويني دائر مدار
 ي مشروط نداريم.ي مطلأ و ارادهشود پس ارادهمي

مراد از تشکيک، تشکيک  ي قابل توجّه اين است که اراده از امور مشککه است ممممنکته
ضعف دارد، اين امر وجداني  شدّت و  شوق مثل نور  سفي، يعني اراده و  ست نه فل منطقي ا
است، گاهي شوق نسبت به يک شيء ضعيف و نسبت به شيء ديگر شديد است ممم در مورد 

اي به شرب ماء عند العطش داريم ي مشروطه اين را قبول داريم که قبل از عطش ارادهاراده
شدت پيدا ميو  ست و هرچه هنگام عطش همان اراده  شککي ا کند، وجود عطش هم امر م

 کند.ي شرب ماء هم شدت پيدا ميپيدا کند شوق و اراده عطش شدت
ي مشممروطه تقريب ديگري فرمود و آن اين اسممت که در مرحوم آقاي صممدر براي اراده

ي ما مشروط است مواردي که ارادهي تنفس، و ي ما مطلأ است مثل ارادهمواردي که اراده
شرب ماء عند العطش، در ارادهمثل اراده ست ولي در ارادهي  شتر ني ي ي مطلأ يک اراده بي

ي شرب ماء است که االن فعلي نيست وعند العطش مشروط دو اراده داريم: يک اراده، اراده
ست که ميشود و ارادهايجاد مي شود خواهم مجموع قيد و مقي دوّم اين ا يد با هم محقّأ ن

شود يعني اراده شرب و عطش با هم محقّأ ن شدن دارم يعني اراده دارم که عدم  سيراب  ي 
شممود که به عبد امر کنم )جئني بماء ي ارتواء(،اين اراده باعث مياين اراده فعلي اسممت )اراده

ي ي دوّم ارادهدهاي نيست و اراشود چون اصالً ارادهي اوّل باعث امر نميعند العطش(. اراده
ست که باعث امر مي ي اراده گويد )جئني بماء عند العطش(، پس در مرحلهشود و ميارتواء ا

ي فعليه ناشممي شممود چون عطش فعلي در موردي که واجب ما واجب مطلأ باشممد و از اراده
ي فعليه ناشي شود چون عطش فعلي است به نحو مطلأ است به نحو مطلأ باشد و از اراده

ي کند زيرا ارادهي فعليه چون عطش فعلي اسممت به نحو مطلأ امر ميکند زيرا ارادهمر ميا
ي مشممروط در اين اسممت که در ي مطلقه با ارادهفعليه به شممرب ماء دارد. بنابراين فرق اراده

ي فعليه موجب ي مشمممروطه ارادهاولي يک اراده و در دومي دو اراده وجود دارد، و در اراده
 شود.ر ميصدور ام
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نيم به درد بحث بر اين فرمايش دو اشکال داريم: اشکال اوّل: اگر اين فرمايش را قبول ک
طور نيست اين وخورد زيرا در باب شرعيات انشاء و جعل به نحو قضاياي حقيقيه است ما نمي

که استطاعت  که امروز اراده و شوق به حج نداشته باشد چون استطاعت حاصل نيست و فردا
اب احکام بل شد اراده داشته باشد، اين مطلب در قضاياي شاصيه ممکن است ولي در حاص

م ناشيشرعيه که از اراده م مثالً  و  کندتغيير نمي شده است اين اراده ي مولي نسبت به حج 
 شوق مولي دائر مدار فعليّت شرط و عدم آن نيست.

ناً اين اراده االن وجود دارد ولي نمي باتش اشمممکال دوّم: وجدا که  نيم کما اينکتوانيم اث
شان هم نمي ست که اراده ااي شککه تواند ادعاي خود  را اثبات کند بحث در اين ا ز امور م

جه اسممت يعني من نسممبت به شممرب ماء عند العطش االن شممائأ هسممتم منتهي در يک در
 کند.شود اين شوق اشتداد پيدا ميي شوق، و وقتي که عطش حاصل ميضعيفه

 ل کرديم.ي شوق و اراده م نظر مرحوم شيخ را قبوي اوّل م يعني مرحلهمرحلهپس در 
اي را ذکر دّمهي جعل و انشاء ممم قبل از ورود به بحث مقي دوّم ممم يعني مرحلهامّا مرحله

 کنيم.مي
فرمايد: حقيقت : که ميدر انشممماء دو نظريّه رايج داريم: يکي نظريّه مرحوم آقاي خويي

شاء عبارت ا ست و دوّم نظريّهان شاء عبز اعتبار و ابراز ا شهور: که ان ارت از ايجاد معنا با ي م
 کنيم.( طلب را ايجاد ميمْرِکْلفظ است. مثالً با لفظ )اَ

ما تابع نظر مشممهور شممديم منتهي تفسمميري براي اين نظر ذکر کرديم که با نظر مرحوم 
شد. ما گفتيم قبول مي 1آقاي خويي شهماهنن  ست ولي کنيم که ان اء ايجاد المعني باللفظ ا

شايي در  ست و ما گفتيم چيزي به نام طلب ان شايي در خارج ا شاء طلب ان شهور از ان مراد م
کنيم يعني من در خارج يک شممميء تکويني را خارج نداريم بلکه طلب اعتباري را ايجاد مي

تيم که اشکالي کنم که اين شيء تکويني مصداق يک امر اعتباري است و بارها گفايجاد مي
جا  ندارد که امر تکويني مثالً اين دفتر، فردي براي امر اعتباري مثالً مملوک، باشممد و در اين
ست مي شاء که امر اعتباري ا ست مصداق ان شود. لفظ )اکرم العالم( با گفتن که امر تکويني ا

الزم داريم چون شود، زيرا در انشاء اعتبار را مرحوم آقاي خويي هماهنن مي اين نظر با نظر
کنيم و از طرفي خود اين لفظ ابراز هم هسممت پس فردي از افراد طلب اعتباري را ايجاد مي
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ست منتهي مرحوم آقاي خويي اعتبار را در فعل نفس و ابراز را شاء اعتبار و ابراز ا در  مقوّم ان
 شوند.ميي ما اعتبار و ابراز هر دو فعل خارجي بردند، امّا روي نظريّهفعل خارجي مي

اي اسممت؟ آيا و ابراز چه رابطه ي بين اعتبارشممود که رابطهجا مطرح ميدر اين يسممؤال
 ترکيبشان اتحادي است يا انضمامي؟

ست و هم ايجاد روي نظريّه شاء هم ايجاد لفظ ا ست زيرا ان شهور ترکيب اتحادي ا ي م
ست و دو تا ايجاد نداريم، امّا مرحوم آقاي خويي بر سلک خود بياني  فرد اعتباري ا ساس م ا

ا اگر مثالً اين ندارند، ما قائليم که روي اين نظريّه هم ترکيب اتحادي است نه انضمامي، زير
دفتر را در عالم نفس به عنوان ملک زيد اعتبار کنم و بعد خارج اين اعتبار را به زيد خبر دهم 

شاء محقّأ مي ست، پس اينان شاء اعتبار و ابراز گوکه ميشود و اين يک امر ارتکازي ا ييم ان
است گرچه در مثال اين دو وجود دارد ولي انشاء نيست چون به نفس اين ابراز اعتبار حاصل 

سممت. به نظر ما اگر ترکيب انضمممامي باشممد يعني اعتبار وجودي جداي از ابراز اتحاد نشممده ا
را اضافه کرد که مرحوم آقاي تبريزي شرطي  باشد منتهي هر اعتبار و ابرازي انشاء نيست لذا

 شود.اگر به نفس ابراز اعتبار حاصل شود انشاء محقّأ مي
ست چگونه ترکيب اتحادي بين فعل  ست و ابراز فعل خارجي ا سوال: اعتبار فعل نفس ا

 خارجي و فعل نفس ممکن است؟
باب فعل نفس گفتيم که در نفس سمممه مرحله داريم مرحله و  ي احسممماسجواب: در 

ي تعقّل. اگر نفس باواهد کاري انجام دهد به محلّي احتياج دارد لهي تايّل و مرحمرحله
سي و خيالي و  ست: ح سم ا سه ق صور ذهنيه بر  ست و  صور ذهنيه ا محلّ فعل نفس دائماً 

 عقلي.
ي الفاا را به صممور تايليه نفس قدرت تصممرّف در صممور حسمميه را ندارد و صممور عقليه

نديم، در ما نحن فيه وقتي ما تکلم  بار فعل کنيم و امري را انشممماء ميميبرگردا کنيم، اعت
صوري مي ست و يک  ساني ا صور خيالي الفاا نف صرّف کنيم و آن همان  خواهيم تا در آن ت

يا صور حسي الفاا ممم به لحاا الفاا مسموعه ممم است پس با نفس گفتن )اکرم العالم( هم 
بار مي نابراين ترکيب اين دو اکنيم و هم ابراز مياعت قاي کنيم ب حادي اسمممت و مرحوم آ ت

 شود با ترکيب اتحادي سازگار است.گويد به نفس اين ابراز اعتبار حاصل ميتبريزي که مي
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شيخ فرمود: در مرحله جا مقدّمه بودتا  اين ست که مرحوم  صل بحث اين ا ي جعل و و ا
وب که شممرط وجگردد نه ايني قيود به واجب برميانشمماء هم واجب مشممروط نداريم و همه

 باشند.
شاء بنابر  ضمامي يا ان شود: جهت اوّل: آيا در اعتبار بنابر ترکيب ان در دو جهت بايد بحث 

 ترکيب اتحادي واجب مشروط ممکن است يا نه؟
کنيم که مثالً )ان جاءک زيد( در جهت دوّم: راجع به مبرز که غالباً لفظ اسمممت بحث مي

وب ممم است يا قيد مادّه ممم يعني اکرام م مثال )ان جاءک زيد فاکرمه( قيد هيئت ممم يعني وج
شد معناي جمله )انا اطلب منک عند المجييء اکرام زيد( مي ست. اگر قيد هيئت با شود که ا

شد معنايش )انا اطلب منک اکرام زيد  ست و اگر قيد مادّه با شروط به عند المجييء ا طلب م
است هرچه راکه در مورد شود که طلب فعلي است ولي اکرام عند المجيئ عند المجييء( مي

 آيد.مبرز )يعني لفظ انشايي( گفتيم بعينه در خطاب تبليغي هم مي
شاء اين تفکيک را انجام نداد لذا بحث شيخ در ان را به جهت دوّم يعني مبرز برده  مرحوم 

 است و در خود انشاء و اعتبار بحث نکرد.
 جهت اوّل:

قبل از گفتن )اکرم العالم( در عالم اعتبار چيزي نداريم و با گفتن آن در عالم اعتبار وجوب 
کنيم. موجودات آيد که از آن به جعل )قضممميه کليه( تعبير مييا طلب اعتباري به وجود مي

عالم تکوين با موجودات عالم اعتبار تفاوت دارند زيرا در اولي امر دائر مدار بين وجود و عدم 
طور که در عالم اعتبار وجوب مطلأ موجودات فرضي هستند همانست ولي در دومي چون ا

يا طلب مطلأ داريم وجوب مشمممروط يا طلب مشمممروط هم داريم البته در عالم اعتبار واقعًا 
طلب وجود دارد و فعلي اسمممت و همين طلب فعلي تارة به نحو مطلأ اسمممت و تارة به نحو 

طلب اکرام عالم طلب فعلي  يا مثل )يجب اکرام العالم( الم(مشممروط اسممت در مثل )اکرم الع
مطلأ است و در مثل )اکرم الهاشمي ان جاءک زيد( طلب اکرام هاشمي طلب فعلي مشروط 
اسممت يعني اکرام هاشمممي عند مجيئ يک وجوب مطلأ اکرام عالم بر هرفرد اسممت و يکي 

عالم بر من اسمممت و اين حکم هم فعلي اسمممت، امّ ا در خطاب )يجب اکرام وجوب اکرام 
وارد شد در خطاب فقط حکمي کلّي است که عبارت از وجوب  ءالهاشمي ان جاء زيد( تا انشا
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شود شروط يا طلب شروط اکرام هاشمي است، وقتي زيد آمد يک حکم جزيي هم ايجاد مي
 که عبارت از وجوب يا طلب اکرام هاشمي بر من است شرطي ندارد.

 ا مبرز(امّا جهت دوّم: )به لحا
اءک( قيد جمرحوم شيخ فرمود: در مثال )ان جاءک زيد فاکرمه( به حسب فهم عرفي )ان 

 مدلول مادّه است و مدلول هيئت قابل تقييد نيست.
ي اسممت و هيئت مدلول حرف براي اين کالم دو بيان ذکر شممده اسممت: بيان اوّل: مدلول
ل کلّي قابل يسممت و فقط مداليمدلول حرفي دائماً جزيي اسممت و مدلول جزيي قابل تقييد ن

 )ان جاءک( قيد اکرام است که مدلول کلّي دارد. تقييد هستند، پس
 دو احتمال در اين فرمايش وجود دارد:

فاد از مادّه و مفهوم مست که مفهوم مستفاد از هيئت جزيي است مثل مفهوم زيد،اين ييک
شممود افراد  کلّي اسممت و مفهوم کلّي قابل تقييد اسممت مثل انسممان که وقتي مقيد به ابيض

 شوند باالف مفهوم جزيي.کثيري از آن خارج مي
ل اوّل: مفاهيم اگر اين احتمال مراد مرحوم شيخ باشد دو اشکال برايشان وارد است: اشکا

ستند مثالً زيد خوابيده بر زيد بيدجزيي هم به لحاا حاالت قابل تق شود تطبيأ نميار ييد ه
 شود.يا زيد ايستاده بر زيد نشسته تطبيأ نمي
د مفهوم است و براساس ماتار ما هيئت فاق گردد،اشکال دوّم: به مبناي مستشکلين برمي

در سميه باشد تزيرا مفهوم عبارت از صورت عقلي از معنا است و اين وقتي است که وضع به 
ضع بغير اين صورت عقلي از معنا وجود ندارد و در هيئت ما قائل به و سميهصورت   ه غير ت
 شديم.

نخ مفهوم سکه مراد مرحوم شيخ اين است که هيئت جزيي است يعني از احتمال دوّم اين
ستند زي ست که امر خارجي قابل تقييد ني سبت ا را تقييد فقط نيست بلکه مدلول هيئت خود ن

بل مفهوم مراد مفاهيم است پس جزيي در مقابل کلّي مراد نيست بلکه جزيي در مقادر عالم 
 است.

صدر مرحوم شکال کرد به اين 1آقاي  ست کهبر اين کالم ا ست ا سبت تقييد بر  که در ن
ست و به لحاا دو مفهوم يا يکي از دو مفهوم قابل نمي دارد ولي دو طرف نسبت دو مفهوم ا
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طييأ  گوييم )الرجل في الرجل( بر زيد و عمرو و ديگران قابل تميتقييد اسمممت، مثالً وقتي 
ضييأ  شود مثل )الرجل االبيض في الدار( مفهوم )الرجل( ت ست امّا اگر قيدي به آن افزوده  ا

 شود.شود و به تبع نسبت هم تقييد ميمي
کند زيرا خود نسممبت قابل تقييد اشممکال: اين فرمايش مشممکل مرحوم شمميخ را حلّ نمي

سبت قيد ناورده ن ست ولي خود ن ضييأ ا ست که به لحاا طرفين قابل ت ست ا ست، در ي
 است، پس تقييد فقط در عالم مفاهيم است.

کالم مرحوم شممميخ فقط يک جواب دارد و آن اين اسمممت که مبناي شممميخ را نپذيريم و 
سبت خارجي ست )در مقابل ذهني نه مقابل ما في الذهن( بگوييم که خود ن  مدلول هيئت ني

 م کما هو الحأ م خارجي تقييد بردار نيست.
کند و اگر اين ابزار )يعني هيئت( هيئت فعل اعتبار را ايجاد ميما گفتيم ذهن ما به کمک 

خواهد ايجاد معنا کند اگر وجوب يا نباشممد اعتبار ممکن نيسممت، در باب انشمماء که متکلم مي
به اين  ياج  هد ايجاد کند احت به نحو مطلأ باوا يا طلب را  هد وجوب  ندارد و اگر باوا يد  ق

که به کمک اين ابزار طلب مشممروط را ايجاد طلب مشممروط را ايجاد کند راهي ندارد جز اين
 خود نسبت باشد.  معقول نيست که مدلول حروف يا هيئت کند و قبالً گفتيم

 جا بيان اوّل کالم مرحوم شيخ بود که مورد بررسي قرار گرفت.تا اين
 بيان دوّم:

يد مدلول هيئت ممکن نيسمممت زيرا مدلول هيئت آلي اسمممت و معناي آلي قابل تقييد تقي
نيست زيرا در باب تقييد و تضييأ حتماً بايد لحاا استقاللي کنيم و قيد بزنيم و در جايي که 

 لحاا آلي است تقييد مدلول ممکن نيست.
، براي آلي دو که گفتند مداليل حروف من جمله هيئت مدلول آلي اسمت نه اسمتقاللياين

 اصطالح وجود دارد:
کنيم ولي از لحاا گاهي مراد از آلي مرآتي است و اين جايي است که ما شيئ را نگاه مي

صورت داخل آينه استقاللي و نگاه به خود آينه آن کامالً غافليم مثل نگاه در آينه، که نگاه به
سم اين  شد که در باب حروف فرق بينحرف و ا ست، گفته  سم نگاه ما به آلي ا ست که در ا ا

معنايش اسممتقاللي اسممت ولي نگاه ما به حرف نگاه مرآتي اسممت مثالً ابتداء را اگر به لحاا 
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بريم و اگر آن را به لحاا مرآتي نگاه کنيم کار ميي ابتداء را بهاسمممتقاللي نگاه کنيم کلمه
 بريم.کار ميي )منْ( را بهکلمه

عنه است و هيئت مغفول ا مدلولشيخ درست است زير اگر اين مراد باشد فرمايش مرحوم
شکال شکال کنند ا ستند براين معنا ا ساني که خوا ست تقييد آن معنا ندارد و ک شان مبنايي ا

 مثالً گفتند نگاه ما به هيئت نگاه آلي نيست.
ست و معنايش اي ست که خود احتمال دوّم اين اس که مراد از آلي اندکاکي و افنايي ا ن ا

اسمي است  حرفي در مقابل معنايي اسمي معناي جدايي نيست بلکه از شؤون مفهوممعناي 
ست که خود  وجود جدايي از  ستقل ا سبت به م ست و مثل رابط ن عروض مو وجود رابط ا

 ندارد به خالف آينه و صورت داخل آينه.
ول يد در مدلدر مدلول حرفي کنيم با اگر اين مراد مرحوم شيخ باشد هر تصرفي باواهيم

صرّف کنيم پس در ما نحن فيه بايد مادّه را قيد بزنيم در سمي ت شيخ  و مفهوم ا نتيجه کالم 
 شود.ثابت مي

ست که هر دو احتمال را به لحاا مبنا قبول نداريم چو شکال اين ا ن براي هيئت منتهي ا
هيئت مفهوم براي  مفهومي قائل نيستيم تا بگوييم موآتي است يا اندکاکي، و اگر هم قائل به

ريم چون مرأتيت و آن را قبول دا شويم نه مرآتي بودن آن را قبول داريم و نه اندکاکي بودن
 اندکاکيت در مفاهيم معني ندارد.

شروط نه در مرحلهجمع شکلي دارد و قائليم کبندي: واجب م شوق و اراده م ه اراده از ي 
ي مبرز و لفظ مشکلي مرحله ي اعتبار مشکلي دارد و نه درامور مشککه است، و نه در مرحله

 ايم.دارد، پس واجب مشروط را قبول کرده
وجوب  گويند واجب يا مطلأ اسممت يا مشممروط، اطالق و شممرط به لحاانکته: هرگاه مي

ست يا مقيّد اطالق و تقييشود و هرگاه ميسنجيده مي د را به لحاا گويند واجب يا مطلأ ا
 سنجند.واجب مي

سيم  سيم دوّم واجب تق صاحب تق سيم را  ست، اين تق آن به واجب منجّز و واجب معلّأ ا
صول شکلي را در مقدمات مفوته مطرح کرده 1ف ست، علماء م اند که براي حلّ مطرح کرده ا
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طور کنيم گرچه سابقاً بهاي را بيان ميآن اين تقسيم شکل گرفته است قبل از توضيح مقدّمه
 ماتصر به آن اشاره شده است.

شود به دو قسم تقسيم ي جعل و انشاء اخذ ميقيود حکم را که در مرحله علماء شرايط و
شود کرده ست که اگر محقّأ ن صاف قيدي ا ستيفاء. مراد از قيد ات صاف و قيود ا اند: قيود ات

شرب دواء برايش مالک دارد پس مرض  شد  شاصي مريض  عمل مالک ندارد مثالً وقتي 
ابل شرايطي را داريم که شرايط ترتب يا استيفاء قيد اتصاف شرب دواء به مالک است. در مق

ستيفاء کنيم  شي ندارد ولي اگر باواهيم مالک فعل را ا صاف فعل به مالک نق ست و در ات ا
شد، مثل اين شرط بايد با گويد: اين دارو را بعد از طعام باور، که دکتر به مريض ميحتماً آن 

ستيفاء به اين  جا شرط اتصاف شرب دواء به مالک که مريضيدر اين است وجود دارد ولي ا
شرب دواء کند اين ست که بعد از طعام  ستيفاء گويند. علماء قائلا اند که ها را قيود ترتب يا ا

قرار گيرد، امّا قيود ترتب در وجوب نيايد اخذ شود بلکه در واجب  قيود اتصاف بايد قيد وجوب
شود، ست خود نماز وقتي زوال  مثالً در باب نماز گفتند: اگر نماز بايد اخذ  عند الزوال واجب ا

ضوء  ضوء، و ست، امّا در نماز با و ست لذا زوال قيد وجوب ا شد واجد مالک ا شمس محقّأ 
ست يعني نماز ستيفاء کرد که نماز با ک دارد وقتي مالکش را ميکه مال يقيد ترتب ا توان ا

 وضوء اتيان شود.
اند: قيود اختياري و قيود غير اختياري، قيود دسممتهبحثي بين علماء بوده که قيود ترتب دو 
شمممود ولي بحث بوده که قيود غير اختياري بدون اختياري بدون اشمممکال در واجب اخذ مي

شممود ولي بحث بوده که قيود غير اختياري ترتب مثل طلوع فجر اشممکال در واجب اخذ مي
شود يا در واجب  ضان. آيا بايد در وجوب اخذ  شهر رم صوم  يا در هر دو؟ اگر در واجب براي 

اخذ کنيم محذور  اين اسممت که اين قيود در اختيار من نيسممت تا آن را ايجاد کنم و اگردر 
ضان در  شهر رم شي ندارد تنها حلول  صاف نق ست که در ات شکلش اين ا شود م وجوب اخذ 
اتصاف دخيل است، اين نحوه قيود براي اشااصي مانند مرحوم صاحب فصول مشکل ايجاد 

 د.کر
سه  صول فرمودند: و اجبات به لحاا قيدي که دارند از  صاحب ف صل بحث: مرحوم  امّا ا

شروط ستند: يا م سه حال اند يا منجّزحال خارج ني شتيم از  شاء قيد دا ند يا معلّقند، اگر در ان
 خارج نيست يا قيد وجوب است يا قيد واجب است و قيد واجب دو حالت دارد.
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صطال شد ا شروط مياگر قيد وجوب با سبت به مقيد واجب م شود مانند حج حاً واجب ن
نسبت به استطاعت،و اگر قيد واجب باشد قيدِ واجب دو دسته است: يک دسته مولي تحريکي 

شرط ندارد و آن ستبراي فعل مقدّمه و  سته همان واجب ا شارع خوا ها قيودي اين چه که 
تند ولي داعويت ندارند نام اين هسممتند که يا غير اختياري هسممتند يا اختياري اتفاقي هسمم

شروط به  واجب، سبت به طلوع فجر که خودِ واجب م صوم ن ست مانند وجوب  واجبِ معلّأ ا
طلوع فجر است و اين شرط نيز غير اختياري است ممم قيد وجوب حلول شهر رمضان است م 

سبت به ايجاد مقدّمه سوّم مولي ن سم  سم را واجب منجّز ناميق شود اين ق د مانند ا  ايجاد 
 نماز نسبت به قيد وضوء.

مرحوم شمميخ اشممکال کرد که واجب معلّأ نداريم و کسمماني که بعد از ايشممان آمدند همه 
برايشان اشکال کردند که واجب مشروط شما همان واجب معلّأ مرحوم صاحب فصول است 

صول مي صاحب ف ست نهبا اين تفاوت که مرحوم  شرط ترتب ا  فرمايد: در واجب معلّأ قيد 
شروط مي شيخ قيد در واجب م صاف ولي در نظر مرحوم  شد و يا قيد ات صاف با تواند قيد ات

 ترتب باشد امّا در هرحال قيد واجب است.
صول در مرحله صاحب ف شکلي ندارد زيرا در علماء گفتند کالم مرحوم  شوق م ي اراده و 

سه حالت را مي يمرحله ستيم شوق اين  شائأ چيزي ه شروط، بينيم مثالً گاهي  به نحو م
شرب دواء عند المرض هستم در اينمثل اين شائأ  ست و که من  شوق و اراده مشروط ا جا 

شيء و هم به مقدّمه ستم يعني هم به خود  شائأ چيزي به نحو منجز ه شائقم گاهي  ا  
صيل مقدمات را هم دارم و گاهي مثل اين شوق تح ستم و به تبع  شائأ زيارت کربال ه که 

گيرد که آن شيء مشروط است ولي به شرطش شائأ نيستم ه چيزي تعلّأ مياراده و شوق ب
که براي ايجاد حرارت توسممط آتش احتياج به عدم وزيدن باد اسممت در جايي که به مثل اين

 عدم وز  باد شائأ نباشم.
ست که گفتند واجب معلّأ ست اين ا شکلي که در واجب معلّأ ا در مرتبع جعل محال  م

 دارد. است و محذور عقلي
وجه اوّل استحاله اين است که اگر واجب شرط غير اختياري داشته باشد مثل طلوع فجر 
براي صوم شهر رمضان، سؤال اين است که آيا اين شرط، شرط وجوب نيز است يا نه؟ اگر 

شود که شرط واجب هم دارد و امّا اگر شرط شرط وجوب هم باشد همان واجب مشروط مي
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شرط واجب ب شد و فقط  شرايط وجودي هر چيزي وجوب نبا ست که  شد محذور آن اين ا ا
که اين امر غير مقدور بوده و مورد بعث و تحريک تبعي و غيري مولوي اسمممت و حال اين

تحريک به امر غير مقدور معقول نيست طلوع فجر قابل تحريک ولو تبعيّاً نيست پس واجب 
 د تا واجب مشروط شود.وجوب قرار دهي که طلوع فجر را قيدمعلّأ معقول نيست جز اين
صدر سم 1مرحوم آقاي  شکال جواب داده و فرمود: اين قيود غير اختياري دو ق اند: از اين ا

شود مثل طلوع فجر، و يک قسم آن است که تحققش تضمين شده است و قطعاً محقّأ مي
ي آن که با حلول شهر رمضان روزهيک قسم قيودي است که تصمين شده نيست مثل اين

سم قيود غير اختياري حتماً  بر زيد ست اين ق شروط به حيات زيد ا ست و وجود  م واجب ا
ست طلوع  سم اوّل مانند طلوع فجر، مادامي که دنيا ه شوند امّا ق شرط وجوب اخذ  بايد در 

کند ماموربه مقدور من هست و فجر هم هست در اين موارد وقتي موال به صوم فردا امر مي
چون بر آن قدرت دارم و همين کافي است که هم صوم و هم  اين تقيّد هم مقدور من هست

که مولي به اين تقيّد  را ايجاد کنم و چون قيد تضممين شمده اسمت کافي اسمت براي اين
 فعل و اين تقيّد امر کند.

ستحاله: مولي در واجبات يک اراده شريعيه داردوجه دوّم ا طوري که تفکيک و همان ي ت
شممريعي هم ي تشممريعي از مراد تي تکويني از مراد تکويني محال اسممت تفکيک ارادهاراده

راد اسمتقبالي ممحال اسمت و در واجب معلّأ اين تفکيک وجود دارد زيرا اراده فعلي اسمت و 
 ست.ااست مثالً در حج اراده فعلي است ولي مراد م يعني فعل حج م در موسم حج 

ست و کساني  اين شوق مؤکد ا شکال وارد نيست زيرا اراده دو معنا دارد: يکي به معناي  ا
ضلة( اين معنا را در نظر گرفته ستتبع لتحريک الع شوق الم اند و مراد که گفتند: )االرادة هي ال

سد بلکه مي ضله بايد به فعليّت بر ست که تحريک ع شوق را بيان کنند اين ني ستند حدّ  خوا
حدّي است که اگر مانعي نباشد بايد به تحريک عضله منتهي شود، تقسيم اين يعني شوق به 

ست چون ارادهي تکويني و ارادهاراده به دو قسمت اراده ست ا شريعي در شريعي آن ي ت ي ت
سبت به فعل عبد داريم و اراده ست که ما ن سبت به شوقي ا ست که ما ن شوقي ا ي تکويني 

ست مثل اينفعل خود داريم، در اين معنا تفکي شوقک بين اراده و مراد ممکن ا به  که االن 
شت در قيامت داريم يا مثالً  شوق باريدن باران در روز جمعه را داريم، از اين باالتر دخول به
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شد تا بتواند  شته با شد يعني مکان  ندا شته بر همهشوق حتّي به امر با شراف دا ي اماکن ا
راده فعل نفس است و گاهي از آن به اختيار يا اعمال باشد. و معناي دوّم اراده اين است که ا

ي آن افعال ي تشممريعي نداريم زيرا محدودهشممود، در اراده به اين معنا ارادهقدرت تعبير مي
شته  سبت به فعل عبد اين اراده را دا شارع معنا ندارد که ن شارع بما هو  ست و االّ  خود ما ا

 باشد.
براي بعث است و زماني که بعث  فتند: انشاء و خطابي واجب معلّأ: گوجه سوّم استحاله

فعلي اسممت انبعاث هم بايد فعلي باشممد و محال اسممت در حالي که بعث فعلي اسممت انبعاث 
 استقبالي باشد زيرا نسبت بين اين دو تضايف است و متضايقين، در وجود متکافئين هستند.

ست، اين شکال هم وارد ني شاکه مياين ا ست گويند اوامر و ان ستند در ءات بعث فعلي ه
ست بلکه در اين موارد امکان بعث داريم نه خود بعث. وقتي موال مي ُصمْ( اين بعث ني گويد )

انبعاث  فعلي نيسممت بلکه در آن امکان بعث اسممت، بله امکان بعث در جايي اسممت که امکان
رد و از طرفي هم باشد، لذا نسبت به ديوار چون امکان انبعاث نيست امکان بعث هم وجود ندا

بين امکان بعث و امکان انبعاث تفکيک زماني اشممکال ندارد يعني اشممکالي ندارد شمميئ که 
و شمميئي که قابليّت انبعاث را دارد فردا موجود شممود،  قابليّت بعث را دارد، امروز موجود شممود

گوييم متکافئين در وجود هسممتند وجود هم زماني مراد نيسممت زيرا وقتي در متضممايقين مي
ست مثالً وقتي ميب سب خود  مراد ا ست لکه وجود در ظرف متنا گوييم امروز قبل از فردا ا

 قبليت معنايش اين نيسممت که وقتي امروز محقّأ اسممت فردا هم بايد محقّأ باشممد بلکه اين
گوييم ورود زيد به وقتي درسممت اسممت که فردا در ظرف خود  محقّأ شممود يا وقتي مي

سجد قبل از ورود عمرو بود ساعت  م ساعت  6مثالً زيد  سجد  12صبح و عمرو  ظهر وارد م
ساعت شدند، آن ست و زماني قبليت 6چه که  شد ورود زيد به مسجد ا در اين  صبح محقّأ 

ساعت ورود فرض مي شود و اگر ورود عمرو در  12شود که در لوح واقع عمرو  سجد  وارد م
و اگر در لوح واقع عمرو در  شمموداين سمماعت محقّأ نشممود قبليت براي ورود زيد فرض نمي

که ورود وارد مسجد شود در زمان ورود زيد اين قبليت و بعديت وجود دارد ولو اين 12ساعت 
 عمرو محقّأ خارجي پيدا نکرده است.

پس واجب معلّأ ثبوتاً اشکالي ندارد و اثباتاً در مواردي مانند صوم شهر رمضان واقع شده 
)فمن شهد منکم الشهر فليصمه( تمسک کرده و گفتند که ي ي شريفهاست که علماء به آيه
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شممود )يعني صمموم کلّ ما وقتي هالل ماه رمضممان رويت شممد تکليف صمموم به ما متوجه مي
هاي بعدي در روزهاي بعدي رمضممان(، و زمان واجب در تکليف اوّل روز اوّل اسممت و واجب

 شوند.محقّأ مي
بيهاتي را مورد اين واجب و واجب مشممروط تنجا تمام شممد و در بحث واجب معلّأ در اين

 کنيم.ذکر مي

 تنبیهات

 : مقدّمات مفّوتهاوّل تنبیه

شمموند نشممود که اگر قبل از زمان واجب تحصمميل مقدمات مفوته به مقدماتي اطالق مي
شوال و ذي القواجب در زمان خود  فوق مي شهر ثالث ) عدة و ذي شود: مثالً زمان حج ا

ست و يکي ا ست که الحجّة( ا ست مشکل اين ا گر قبل از مقدمات حج ذهاب به مکان حج ا
ستي سم حج ذهاب به مکان حج انجام نگيرد قادر به اتيان اعمال حج ني دانم م و من مياز مو

ل ديگر غسمممل توانم بروم، مثاطرف مکان حج نروم بعداً نميکه اگر االن حرکت نکنم و به
ست ک ضان ا صوم ماه رم شروع مه فعل واجب قبل از طلوع فجر در  شود و  ياز طلوع فجر 

نگرفت  غسممل بايد قبل از طلوع فجر انجام شممود چون وقتي طلوع فجر شممد و غسممل انجام
شبهه ست به خاطر همين  صحيح ني صوم  شد ک مکلّف متمکن از  ه خود واجب معلّأ مطرح 

شده ولي وجوب مقدّمه شبههواجب فعلي ن ست، اين اولين جواب  شده ا ذکوره ي ما  فعلي 
اجب وبود که واجب معلّأ را مطرح کردند که خود وجوب مشممروط به شممرطي نيسممت ولي 
ضان به مشروط است مثل مشروط بودن حج به رسيدن موسم، يا مشروط بودن صوم ماه رم
مه موارد طلوع فجر، پس در واجب معلّأ تکليف فعلي اسممت و واجب اسممتقبالي اسممت ودر ه

 گردد.اجب معلّأ برميمقدّمه مفوته واجب مشروط به و
ست، منتهي فرمود واجب معلّأ را به سه شرط  1مرحوم آقاي صدر اين جواب را پذيرفته ا

پذيريم: شرط اوّل اين است که آن قيد بايد مضمون الحصول ) يا مقطوع الحصول( باشد مي
سم حج، شروط ميواالّ قيد به وجوب برميمثل طلوع فجر و مو شرط گردد و واجب م شود. 
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وّم اين است که اين قيد را که از قيود واجب قرار داديد از قيود ترتب و استيفاء باشد نه قيود د
شد ال محاله واجب مشروط مي شود مثالً صوم از طلوع فجر اتصاف، و اگر از قيود اتصاف با

تا غروب شمس است، اگر اين طلوع فجر از قيود اتصاف باشد به اين معنا که امساک قبل از 
فجر از قيود اتصاف باشد به اين معنا که امساک قبل از طلوع فجر مالک نداشته باشد طلوع 
شود. و شرط سوّم اين است که شرط متأخر معقول باشد و اال نوبت جا واجب مشروط مياين

سد، زيرا در همهبه واجب معلّأ نمي ست و ازطرفي ر ستقبالي ا ي واجبات معلّأ زمان واجب ا
يقف شرط است و اين دو بايد تا انتهاي عمل باشند بنابراين شرط متأخر قدرت وحيات در تکل

 شوند و ثبوت واجب معلّأ مبتني بر امکان شرط متأخر است.مي

 1: )از مرحوم آخوند(جواب دوّم

ه کنيم يعني توانيم از واجب مشممروط به شممرط متأخر اسممتفاددر موارد مقدّمات مفوّته مي
صوم  ومشروط به شرط متأخر که مجيئ موسم باشد  استقائل شويم که وجوب حج فعلي 

 ر باشد.با ثبوت هالل شهر رمضان بر من واجب است مشروط به شرط متأخر که طلوع فج
صفهاني ست  2مرحوم آقاي ا سان ا شکال کردند که امکان و امتناع در اين دو واجب يک ا

شرط متأ[ر نيز مم شروط به  ست و اگر واجب يعني اگر واجب معلّأ ممکن بود واجب م کن ا
ستحاله ست، وجه ا شرط متأخر نيز محال ا شروط به  ي واجب معلّأ معلّأ محال بود واجب م

انفصممال بين زمان وجوب و زمان واجب اسممت و در موارد مقدّمات مفوته که شممرط وجوب 
متأخر است ممم در مقدمات مفوته شرط متأخر زمان است ممم هميشه بين زمان وجوب و زمان 

 ل است.واجب انفصا
ي واجب اين اشممکال را نپذيرفت و فرمود وجوهي که براي اسممتحاله 3مرحوم آقاي صممدر

شرط متأخر نمي شروط به  ضي از آن وجوه در واجب م ست، بع شد چند وجه ا آيد معلّأ گفته 
اگر زمان قيدِ واجب باشممد قيود واجب »آيد مثل وجه اوّل که اين بود ولي در واجب معلّأ مي
، اين وجه فقط در واجب معلّأ «روند و طلب غير مقدور محال اسمممتيهمه تحت طلب م
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روند بلکه شروط به شرط متأخر، زيرا شروط وجوب تحت طلب نمي آيد نه واجب مشروطمي
آيد زيرا روند و در واجب مشروط به شرط متأخر اين اشکال نميو قيود واجب تحت طلب مي

ي يد وجوب بوده و ق لب نميطلوع فجر و مجيئ موسمممم ق حت ط نابراين د وجوب ت رود، ب
 فرمايش مرحوم آخوند بالاشکال است.

ساني مي سوّم: اين جواب به درد ک شروط جواب  خورد که هم واجب معلّأ و هم واجب م
 مرحوم ميرزاي نائيني، و جواب اين اسممت که نگوييم دانند مانندبه شممرط متأخر را محال مي

ست و زمانش صوم ا شرعي عبارت از  ست تا المحاله  واجب  شمس ا از طلوع فجر تا غروب 
شرعي  به آن را شرط متأخر برگردانيم، بلکه بگوييم واجب  شروط به  واجب معلّأ يا واجب م

ست صوم در نهار ا سدّ باب عدم  ست بلکه  ست خداوند  صوم ني که از ناحيه طلوع فجر به د
ست يعني همي صوم به دست من ا سدّ باب عدم  ست و از ناحيه  شب ما متعال ا ن االن مممم 

رمضان ممم وجوب صوم فعلي است و واجب نيز فعلي است و من بايد کاري کنم که سدّ باب 
عدم صوم در نهار در ظرف خود  معدوم نشود و براي اين کار االن بايد غسل کنم زيرا سدّ 

صوم بايد همه سل نکنم باب عدم  شد و اگر غ ي اجزائش مقرون به طهارت از حدث اکبر با
صوم صوم باط ست، پس وجوب  شرعي مقارن با طهارت از حدث اکبر ني ست زيرا واجب  ل ا
شممود و مقدماتش )مثل غسممل( هم واجب اسممت تحصمميل شممود تا واجب در ظرف فعلي مي

 خود  تفويت نشود.
شرط متأخر و جواب شروط به  هاي ديگر را نپذيريم اين جواب اگر واجب معلّأ و واجب م

سوّ ست واالّ اين جواب  ست ا ست، البته در صيام( ا م اثباتاً خالف ظاهر دليل )کتب عليکم ال
که واجب متعلّأ و واجب مشروط به شرط متأخر را هاي ديگر هم معقول است ولو اينجواب

 محال بدانيم.
جواب چهارم: درسممت اسممت که زمان واجب آينده اسممت و حتّي اگر قبول کنيم که زمان 

کنيم به اين بيان علي مقدمات مفوته را درست ميوجوب نيز آينده است باز وجوب غيري و ف
شد ست منتهي اين اراده  که وقت از قيود ترتب با صاف، پس مالک و اراده االن فعلي ا نه ات

همين مالک و به يک مراد استقبالي ممم يعني صوم عند طلوع الفجر ممم تعلّأ گرفته است و 
که شمماصممي کند نظير اينميي فعليه به ايجاب مقدمات به نحو وجوب غيري دعوت اراده

کند که بعد از غذا آن را االن مريض اسممت و بايد دارو مصممرف کند منتهي دارو وقتي اثر مي
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جا نه به خاطر عدم مالک و عدم اراده است بلکه استيفاء و ترتب مالک باورد، تأخير در اين
ست و وجود مالک و اراده ايجاب مي شاا کنمتوقّف برخوردن دارو بعد از غذا ا د که االن 

 مريض برود و دارو را تهيه کند.
نائيني و مرحوم آقاي خويي( ما از همه 1جواب پنجم: )از مرحوم ميرزاي  ي اگر دسمممت 

شود باز هم ميجواب شته کوتاه  ست هاي گذ صيل اين مقدمات الزم ا توانيم بگوييم که تح
دانيم اگر اين مقدمات را تحصممميل نکنيم در داخل وقت مالک ملزم فوت در جايي که مي

گويد تو بايد مقدّمه را تحصيل کني شود و تفويت مالک ملزم جايز نيست چون عقل ميمي
واجب فرا رسيد تفويت مالک ملزم محقّأ نشود چون بدون مقدّمه با آمدن  زماني که وقت تا

شمممود و ما به خاطر تفويت آن وقت قادر به تحصممميل مقدّمه نيسمممتيم پس مالک فوت مي
 شويم، زيرا اين تفويت از ناحيه اختيار خود ما صورت گرفت.مستحأ عقوبت مي

 جا به پايان رسيد.اينبحث مقدمات مفوته يا معدّه در 

 تنبیه دوّم: وجوب تعلّم قبل از وقت واجب

بات کثيرهما مي جبدانيم در واج قت، وا قت تعلم نکنيم در و بل از و ما فوت  ، اگر ق از 
 شود، آيا وجوب تعلّم از باب مقدّمه مفوته است يا خير؟مي

سه نوع تعلّم داريم: تعلّم حکم و تعلّم متعلّأ  ضوع. تعلم حکم  و تعلمما در باب احکام  مو
چه عملي حرام جب و  چه عملي وا بدانيم  أ حکم را اسمممت و تعلم متعلّأ يعني متعلّ يعني 

ا غنا را يگوييم صممالة واجب اسممت يا غنا حرام اسممت بايد صممالة بشممناسمميم مثالً وقتي مي
 يداجب است باوبشناسيم و تعلّم موضوع يعني اگر در شريعت مثالً گفته شد حج بر مستطيع 

صل مي ستطاعت به چه چيزي حا شرب خمر حرام شود، يا وقتي گفته ميبدانيم که ا شود: 
 است، بايد خمر را که موضوع است بشناسيم.

وسم حج چه مبحث در اين است که تعلّم قبل از وقت واجب مثل تعلّم احکام حج قبل از 
ست، آيا از مق ست وجوبش از چه بابي ا ست يا دمات مفحکمي دارد؟ اگر گفتيم واجب ا وته ا

 مالک ديگري دارد؟
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ست ي وجوبش قاعدهفرمود: نکته 1مرحوم ميرزاي نائيني شتغال و دفع ضرر محتمل ا ي ا
دهم که در وقت نتوانم واجب را امتثال کنم پس احتمال عقاب يعني با ترک تعلّم احتمال مي

 کند.دهم و عقل حکم به دفع ضرر محتمل مياخروي مي
اين کالم به طور مطلأ درسمممت  اين کالم را نپذيرفتند و فرمودند: 2خوييمرحوم آقاي 

ست که اگر قبل از وقت تعلّم نکنم در  صورت اوّل اين ا صورت دارد  سأله چهار  ست و م ني
صورت تدريجي مي سم داخل وقت به  توانم تعلّم و امتثال کنم مثل اعمال حج که قبل از مو

سي را پيدا ميدانم که وقت موآن را ندانم ولي مي کنم و هرکاري که او انجام داد من سم ک
 صورت بال اشکال تعلّم واجب نيست.دهم در اينهم انجام مي

توانم واجب يصورت دوّم اين است که اگر قبل از وقت تعلّم را ترک کنم در داخل وقت م
قت نماز امر آن ول ودانم که هنگام دختفصمميلي مثالً ميرا امتثال کنم امّا به نحو اجمالي نه 

ست و قبل از دخول وقت مي صر و تمام ا سؤال کنم و بدائر مدار بين ق ام علم ه وظيفهتوانم 
م به تمام کنم و در داخل وقت نماز را هم به قصممر و هتفصمميلي پيدا کنم ولي سممؤال نمي

يک از  دانم که کدامام ولي تفضمميالً نميخوانم و علم اجمالي دارم که امر را امتثال کردهمي
آيد که ميين بحث صورت هم تعلّم واجب نيست و بعداً ااين دو نماز امتثال بوده است در اين

ضي از  ست يا نه؟ بع صيلي آيا امتثال اجمالي کافي ا قهاء مانند مرحوم فبا تمکن از امتثال تف
 تواند به امتثالميرزاي نائيني فرمودند که کافي نيسمممت، ولي مشمممهور گفتند که مکلّف مي
فيه يم، و در ما نحناجمالي اکتفاء کند و امتثال تفصيلي الزم نيست و ما نيز تابع مشهور هست
 اجمالي نيستيم. ترک تعلّم جايز است زيرا ما قائل به طوليت بين امتثال تفصيلي و امتثال

صورت صوم اين است که فقط قدرت بر امتثال احتمالي باشدنه امتثال تفصيلي ونه امتثال 
مالي ماز را دارد و ، مثالً مکلّف مياج يک ن جام  قدرت ان نده فقط  ما باقي قت  که در و ند  دا
ا  قصممر نماز اسممت يا تمام، پس قدرت بر امتثال تفصمميلي ندارد زيرا تواند که وظيفهنمي
داند کداميک از اين دو بر او واجب است و قدرت بر امتثال اجمالي هم ندارد چون در اين نمي

قدر قدار از وقت  مالي را دارد يعني م ثال احت قدرت برامت ّا  ندارد ام ماز را  جام هر دو ن ت بران
دهد که مثالً قصممر نماز بر او واجب باشممد و قدرت برانجام آن را در اين مقدار از احتمال مي
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صممورت ترک تعلّم جايز نيسممت زيرا قدرت بر امتثال دهد، در اينوقت دارد و آن را انجام مي
صيلي و دهد نمازي که خوانده در واقع چه اجمالي ممممم ندارد و احتمال مي علمي ممممم چه تف

ستحقاق عقوبت پيدا مي کند چون اين احتمال را مصداق تکليف نباشد پس با ترک مأموربه ا
 محتمل به حکم عقل واجب است که تعلّم کند. دهد از باب دفع ضررمي

شود، مثل وقت فوت ميصورت چهارم اين است که اگر تعلّم را ترک کند عمل در داخل 
داند که نماز اجزاء و شمممرايطي دارد و اگر قبل از وقت تعلّم نکند در داخل که اجماالً مياين

ست که اقتداء وقت نمي شرايط نماز را يا ديگر دو فرض هم در جايي ا سد که تمام اجزاء و  ر
ضممرر محتمل، صممورت هم تعلّم از باب حکم عقل به وجوب دفع تواند بکند، در اينهم نمي

 واجب است.
ست زيرا اگر در اين موارد تعلّم را  ست از همين باب ا سان ا سائلي که محل ابتالي ان م

شممود خصمموصمماً افرادي که اي از اين تکاليف امتثال نميترک کنيم مطمئن شممويم که پاره
 کارشان معامله است، در اين موارد از باب دفع ضرر محتمل عقالً تعلّم واجب است.

 در ذيل اين تنبيه قابل توجّه است. نکاتي
 ي تعلّم شرعي است يا عقلي است؟نکته اوّل: آيا اعتبار قدرت از ناحيه

ي تکاليف قدرت شرط عقلي است يعني تکليف به امر غير مقدور شکّي نيست که در همه
اي از تکاليف عقالً قبيح يا محال اسمممت پس تکليف بر غير قادر فعلي نيسمممت ولي در پاره

رت شممرعاً نيز معتبر اسممت يعني واجب ما نسممبت به قدرت واجب مشممروط اسممت و بدون قد
قدرت تکليف فعلي نبوده و مالک ندارد مثالً اگر شممما قدرت برخواندن نماز نداريد تکليف به 

شاا غير قادر مالک دارد يعني بر فرض محال اگ ر اين نماز هم نداريد منتهي اين نماز از 
را ايجاد کند عين نماز قادر مالک دارد چون قدرت در خطاب نماز  شمماا عاجز بتواند نماز

 اخذ نشده است پس شرط عقلي است.
عاجز اصممالً مالک ندارد مانند  امّا در جايي که قدرت در خطاب اخذ شممود، انجام واجب از

جا آورد اين حج که قدرت در خطابش اخذ شمممده اسمممت لذا اگر عاجز برفرض محال حج به
جا آورد، امّا اگر شمماا از حجّش مالک ندارد و اگر بعداً قدرت پيدا کرد بايد آن را دوباره به

ست و بر فرض محال نماز باواند و روزه بگيرد بعد که قدرت براي  انجام نماز و روزه عاجز ا
او حاصل شد اعاده نماز و قضاء روزه بر او الزم نيست چون قدرت در نماز و روزه عقالً شرط 
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است ولي در مثل حج قدرت شرعاً شرط است و بدون قدرت حج مالک ندارد مانند نماز قبل 
 از وقت.
ضي از موارد ظاهر ميثمره ست، اگر شود که يکي از آنها وجوب تعلّي اين بحث در بع م ا

ي تعلّم ايجاد کسمممي تعلّم نکرد و به سمممبب آن از امتثال عاجز شمممد، آيا قدرتي که از ناحيه
شد واجب ما مي ست، اگر فقط عقالً معتبر با شرعاً نيز معتبر ا ست يا  شود فقط عقالً معتبر ا

دانم اگر قبل از وقت تعلّم نکنم در ا  اين اسممت که ميمطلأ اسممت نه مشممروط، و نتيجه
ستم در ايند ست زيرا عدم تعلّم اخل وقت عاجز از انجام نماز ه جا تعلّم قبل از وقت واجب ا

شود و اگر شرعاً معتبر باشد، اگر قبل از وقت تعلّم را ترک کنم و در موجب تفويت مالک مي
شممود چون نماز وقتي داخل وقت به خاطر ترک تعلّم عاجز شمموم تفويت مالک حاصممل نمي

تعلّم قدرت داشمممته باشمممد و من قدرت نداشمممتم، لذا فقهاء فرق ي ناحيه مالک دارد که از
تواند نماز را با طهارت که اگر قبل از وقت وضمموء بگيرد با دخول وقت ميگذاشممتند بين اين

ضوء نگيرد در داخل وقت نمي ضوء باواند مائيه باواند و اگر قبل از وقت و تواند نماز را با و
 تيمم باواند در اين فرض گفتند الزم نيست قبل از وقت وضوء بگيردتواند نماز را با ولي مي

صالة از ناحيه ست و بعد از دخول وقت قدرت وجود زيرا قدرت بر  شرعي ا شرط  ضوء  ي و
ضي از اين فقهاء فتوا دادند که اگر مکلّف قبل از  ضوء مالک ندارد ولي بع ندارد پس نماز با و

ضوء نگيرد با اين ضوء بگيرد و نه ميعد از دخول وقت نه ميداند بکه ميوقت و تواند تواند و
ضوء گرفته و در داخل وقت نماز را با طهارت که قبل از وقت ميتيمم کند و حال اين تواند و

صالة با  ضوء بگيرد زيرا قدرت بر  مائيه انجام دهد، در اين مورد گفتند که قبل از وقت بايد و
 رعي، زيرا نماز از اين مکلّف مالک دارد.احد الطهورين شرط عقلي است نه شرط ش

 امّا قدرت از ناحيه تعلّم آيا شرط شرعي است يا شرط عقلي؟
سبت به قدرت از ناحيه شرعي يعني تکليفي ن ست نه  شرط عقلي ا ي تعلّم فقهاء فرمودند 

ست يعني وجوب تعلّم چه در  شان اطالق دليل وجوب تعلّم ا شروط، و دليل ست نه م مطلأ ا
ئلوا( و چه در روايات )هالّ تعلّمت( مطلأ اسمت و هم سمؤال قبل از وقت را شمامل آيه )فاسم
شامل ميمي سؤال بعد از وقت را  سي بهشود و هم  خاطر ترک شود يعني در روز قيامت ک

تعلّم معذور نيسممت مطلقاً چه ترک تعلّم در داخل باشممد و چه قبل از دخول وقت باشممد. و 
 ي تعلّم مطلأ است ه مشروط.به قدرت از ناحيه معنايش اين است که واجب نسبت
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ست اگر ترک تعلّم کنيم دچار ي دوّم: گفتيم در مسائلي که مينکته دانيم محل ابتالء ما ا
که يک نفر از کنار ما کنيم، مثل اينشمممويم و يا احراز امتثال ولو اجماالً نميماالفت مي

سيم که قبله کدام توانيمگذرد و ميمي سيم چون فقط وقت  از او بپر ست اگر از او نپر طرف ا
دانيم با اتيان نماز به يک طرف احتمال دارد که خواندن يک نماز را داريم و قبله را هم نمي

نماز ما رو به قبله نباشممد در اين مورد تعلّم و سممؤال واجب اسممت، امّا در مواردي که شممکّ 
دانيم که در هنگام را ترک کنيم مي شممموند يا نه، و اگر تعلّمکنيم محل ابتالء واقع ميمي

دانيم ولي ابتالء تعلّم ممکن نيست، مثالً حکم شکّ بين دو چهار در نماز چهار رکعتي را نمي
گونه موارد تعلّم واجب است يا شويم، آيا در اينمطمئن هم نيستيم که به اين شکّ مبتال مي

شود تالء در اين موارد جاري مينه؟ بعضي فرمودند تعلّم الزم نيست چون استصحاب عدم اب
شکّ مذکور در  سال بعد آيا  شکّ کنم که چند  ست وقتي  شکّ مورد ابتالء ني زيرا االن اين 

صحاب عدم ابتالء جاري مينماز چهار رکعتي مورد ابتالء قرار مي ست شود. و بر گيرد يا نه، ا
وجهي براي وجوب تعلّم کند و با اين تعبّد اسممماس آن شمممارع ما را به عدم ابتالء متعبد مي

 ماند.نمي
 براين استصحاب چهار اشکال وارد شده است:

اشمکال اوّل: اين اسمتصمحاب اسمتقبالي اسمت يعني زمان متيقن حال و زمان مشمکوک 
چه که در ادامه اسممتصممحاب آمده اسممت زمان متيقن گذشممته و زمان اسممتقبال اسممت و آن

م که در اصطالح به آن استصحاب  م امّا اگر زمان مشکوک حال است  به قول مطلأ گويند 
متيقن حال و زمان مشکوک آينده باشد مممم در اصطالح به آن استصحاب استقبالي گويند م 

 دليلي بر اعتبار  نداريم.
جواب اين سؤال روشن است زيرا در مورد سؤال در دليل استصحاب زمان متيقن گذشته 

صدر روايت که  شک( موردي را که دارد )الو زمان مشکوک فعلي بود ولي   تنقض اليقين بال
شامل مي زمان شد نيز  ستقبالي با شکوک ا گويد از متيقن شود و ميمتيقن فعلي و زمان م
شکوک رفع يد نکن و فرق نميبه شکوک حال خاطر م سابأ و زمان م کند که زمان متيقن 

 باشد يا زمان متيقن حال و زمان مشکوک  استقبالي باشد.
شکال دوّم: گفتند  شد و يا اينا شرعي با صحب يا بايد حکم  ست صحاب، م ست که بايد در ا

دانم که قباًل دانم اين مايع طاهر است يا نجس ولي ميموضوع حکم شرعي باشد، مثالً نمي
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ست، يا مثالً نميطاهر بود مستصحب در اين شرعي ا ست جا حکم  دانم که زيد االن عادل ا
موضوع حکم شرعي است و حکم شرعي جواز اقتداء به ت زيد يا نه، ولي قبالً عادل بود، عدال
خواهيم عدم ابتالء را استصحاب کنيم که نه حکم شرعي است اوست، ولي درما نحن فيه مي

 و نه موضوع حکم شرعي، پس استصحاب جاري نيست.
رعي شود مستصحب يا بايد حکم شرعي باشد يا موضوع حکم شکه گفته ميجواب: اين

شد، اين نکته در شرط ر با صوليون اين  ست؟ چرا ا ستصحاب آمده ا شتهکدام دليل ا اند؟ ا گذا
ست و تعبد بايد در جاي ستصحاب تعبد به بقاء ا ست که ا شرط اين ا شد که لغو نکته اين  ي با

حکم  وعکه لغو پيش نيايد مسممتصممحب بايد يا حکم شممرعي يا موضممپيش نيايد و براي اين
د لغو نباشد و آن توانيم داشته باشيم که تعبهم مي شرعي باشد عالوه بر اين ما مورد ديگري

قل را عاين اسممت که شممارع با تعبد خود  تأمين دهد وقتي که تأمين داد موضمموع حکم 
ضرر محتبرمي ست و عقل حکم به وجوب دفع  ضرر ا ضوع حکم عقل احتمال  مل دارد مو
شت اين تعبد مي ضرر را بردا شارع بالتعبد خود احتمال  شود چون چه لغو نميکند وقتي که 

 مبتال شوم و چه مبتال نشوم به خاطر تعبد شارع من مستحأ عقوبت نيستم.

 1اشکال سوّم: )از مرحوم آقای خويي(

صحاب در موارد ديگر احتمال ابتال ست صحاب عدم ابتالء معارض با ا ست ست زيرا اين ا ء ا
يد و احتمال مبتال شمممو دهيد به شمممکّ بين دو و چهار در نماز چهار رکعتيمثالً احتمال مي

ائل غسل يا دهيد به عبضي از مسدهيد به شکّ بين سه و پنج مبتال شويد و احتمال ميمي
که شما علم ني اين موارد موضوع دارد و حال ايمسائل ديگر مبتال شويد استصحاب در همه

تصحاب در شود، اگر اسحاصل مي اجمالي داريد که نسبت به بعضي از اين موارد قطعاً ابتالء
ين روي ي موارد احتمال ابتالء جاري شممود موجب ترخيا در ماالفت قطعيه اسممت، اهمه

صل مؤمّني در اطراف علم اجمالي جاري صحاب يا هيچ ا ست ست که ا شود نمي مبناي قوم ا
 که شبهه غير محصوره باشد.مگر اين
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آيد به اين ميبله اگر اين علم اجمالي منحل شمممود اين بيان مرحوم آقاي خويي ديگر ن
صدر سائل محتمل االبتداء را تعلّم کنيد، مثالً در م سأله احتمال ابتالء  بيان که تعدادي از م م
الي داريد مسأله را است شما از اين صد مسأله ده مسأله را تعلّم کنيد آن مقداري که علم اجم

شود و بعد حل ميصورت علم اجمالي منتعلّم کرديد نسبت به بقيه علم اجمالي نداريد در اين
ه بقيه اصل بشود ولي نسبت از  انحالل نسبت به موارد علم اجمالي اصل مؤمّن جاري نمي

 شود.مؤمّن جاري مي

 1اشکال چهارم: )از مرحوم آقای خويي(

ست و بيان آن شکال حتّي در موارد انحالل علم اجمالي نيز وارد ا ست که ادلّه  اين ا اين ا
صحاب را از کار مي ست سبت به  اندازد زيرا وجوب تعلّم در ادلّهوجوب تعلّم ا ست و ن مطلأ ا

ست؛ اوّل موردي که علم داريم به آن مبتالء  عدم ابتالء و صور ني شتر مت سه حالت بي ابتالء 
سوّم موردي که اشويم، دوّم موردي که علم داريم به آن مبتال مينمي حتمال دارد شويم و 

ست زيرا اگر در اين شويم. مورد اوّل قطعاً از تحت ادلّه وجوب تعلّم خارج ا گونه به آن مبتال 
شد سائل مردان و زندگي مردم ماتل مي موارد تعلّم واجب با شود چون هرکسي بايد تمام م

موردي ماند: يکي زنان و تجّار و امثال ذلک را ياد بگيرد، پس در تحت آن دو مورد باقي مي
دهيم به آن متبال شمموم. شمموم و ديگري جايي که احتمال ميکه مطمئن هسممتم مبتال مي

عمده موارد از اين قسم دوّم است که احتمال ابتالء دارد، اگر در اين موارد استصحاب جاري 
شممود چون در عمده موارد احتمال ابتالء اسممت، بنابراين شممود دليل وجوب تعلّم کاللغو مي

صورتي که اگر اطالق يکي اطالق دليل  شد به  سبت دو دليل عموم و خصوص من وجه با ن
کند شمممود، عرف آن اطالق ديگر را براين اطالق مقدم ميرا مقدم کنيم ديگري کاللغو مي

صحاب ميگويد تکبير گفتهي فراغ و تجاوز ميمثل قاعده ست ايد، گويد تکبير نگفتهايد، ولي ا
صحاب را  يجا اطالق دليل قاعدهدر اين ست ست زيرا اگر اطالق دليل ا فراغ و تجاوز مقدم ا

کنيم اسممتصممحاب جاري مقدم کنيم در اکثر مواردي که بعد از عمل شممکّ در اتيان آن مي
شود. اين جواب چهارم، جواب خوبي است. ي فراغ يا تجاوز کاللغو ميشود در نتيجه قاعدهمي
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ابتالء هسممت تعلّم نيز واجب اسممت مگر پس به مقتضمماي اخبار وجوب تعلّم هرجا احتمال 
 مواردي که با احتياط بتوانيم عمل را صحيحاً اتيان کنيم.

ت، در داخل وقت وق نکته سمموّم: علماء گفتند که اگر مکلّف بداند که با ترک تعلّم قبل از
فويت مالک، تواجب را امتثال کند در اين مورد از باب دفع ضمممرر محتمل و عدم  تواندنمي
ف اسممت وقت تعلّم واجب اسممت. اين مطلب در مورد صممبي که نزديک به سممن تکلي قبل از

داند که اگر امروز رسد و ميداند که فردا به سن تکليف ميکه مثالً او مياشکال شده به اين
سن تکليف مي سائل نماز را ياد نگيرد ظهر فردا که به  سد نميم تواند تا غروب احکام نماز ر

سن تکليف ميرا ياد نگيرد ظهر ف سد نميردا که به  ماز را تعلّم کرده تواند تا غروب احکام نر
بال تعلّم برود فردا مي به دن ّا اگر امروز  ند، ام ماز باوا يا االن بر او و ن ند، آ ماز را باوا ند ن توا

 تعلّم الزم است؟
حکام فرمود: تعلّم الزم است، زيرا وجوب تعلّم حکم عقلي است و ا 1مرحوم ميرزاي نائيني

تواند احکام دارد و شمممارع نميبالغ ندارد و حديث رفع احکام عقليه را برنميعقليه بالغ و غير 
ضرر محتمل بايد تعلّم  صبي از باب دفع  شاا  صبي مميّز رفع کند پس اين  عقليه را از 

 شود.کند زيرا ترک تعلّم قبل از وقت موجب تفويت مالک در داخل وقت مي
اند و فرمودند اين مطلب درسممت اسممت که با اين بيان ماالفت کرده 2مرحوم آقاي خويي

شان مغالطه شارع نيست ولي در بيان اي اي صورت گرفته وضع و رفع احکام عقليه به دست 
گويد: که احکام عقليه دائماً تعليقي هسممتند نه تنجيزي، يعني وقتي عقل مياسممت و آن اين

ضرر محتمل واجب  ست، از باب دفع  ست که خود واجب ا ست امّا اين حکم معلّأ بر اين ا ا
ست  ست که وجوب تعلّم عقلي ا ست ا شد، در ما نحن فيه در مولي تأمين و ترخيا نداده با

شارع نمي شارع و ست و  ضرر محتمل ا تواند آن را بردارد ولي اين وجوب تعلّم از باب دفع 
ود و يکي از افعالش شممنسممبت به صممبي تأمين داده و گفته که صممبي برافعالش مؤاخذه نمي

صبي برترک تعلّم مؤاخذه نمي ست پس  سبت به ترک تعلّم ترک تعلّم ا شارع ن شود وقتي 
 .شودصبي تأمين داد موضوع حکم عقل که ضرر محتمل باشد برداشته مي

 نکته چهارم: آيا وجوب تعلّم عقلي است يا شرعي؟
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شرعي تقسيم مي ي را به دو قسم وجوب کنند و وجوب عقلوجوب را به دو قسم عقلي و 
کنند و وجوب عقلي را به دو قسممم وجوب عقلي نظري و وجوب عقلي و شممرعي تقسمميم مي
سيم مي ست مثل وجوب مقدّمه، و عقلي عملي تق ضرورت ا کنند، مراد از وجوب عقل نظري 

شممود و گاهي مراد از وجوب عقل عملي يعني حسممن، و گاهي ترک فعل متصممف به قبح مي
شممود مثالً اتفاق حسممن اسممت و ترک آن قبيح نيسممت ولي ه قبح نميترک عمل متصممف ب

اطاعت حأ تعالي حسمن اسمت و ترک آن قبيح اسمت. آن وجوب عقل عملي که در اصمول 
سيار مطرح  صول ب ست. آن وجوب عقل عملي که در ا ست و ترک آن قبيح ا سيار مطرح ا ب

ب دفع ضرر محتمل است وجوب دفع ضرر محتمل است و بين علماء اختالف است که وجو
آيا وجوب عقلي است يا وجوب فطري است، اگر گفتيم وجوب عقلي است پس واجبات به دو 

سيم مي شرعي تق سم عقلي و  ست ق ضرر محتمل فطري ا شوند و اگر گفتيم وجوب دفع 
شوند، و مشهور وجوب دفع ضرر ي عقلي و شرعي و فطري تقسيم ميواجبات به سه دسته
شود: وجوب نفسي )مثل اند. و وجوب شرعي به سه قسم تقسيم ميهمحتمل را عقلي دانست

شود وجوب عمل بر طبأ اماره(، و گاهي در مقابل وجوب استقاللي وجوب ضمني اطالق مي
و خارجيتي ندارد و در شمممرع اين  کندکه يک وجوب تحليلي بوده و عقل آن را تحليل مي
ممم وجوب 2ممم وجوب عقل نظري، 1: قسم از وجوب را نداريم، پس وجوب برپنج قسم است

 شرعي طريقي.م وجوب 5غيري،  م وجوب شرعي4م وجوب شرعي نفسي، 3عقل عملي، 
سأله  ست؟ قبل از جواب اين م سام ا ست که وجوب تعلّم کداميک از اين اق سؤال اين ا
قابل ذکر است که بين وجوب عقلي و وجوب شرعي تمانعي نيست و با هم قابل جمع هستند 

 آيد.، بيان اين نکته در آينده مي7و امام 9ب اطاعت رسولمانند وجو
صادر مي شارع  سيم ميخطاباتي که از  سته تق شود خطاب مولوي که در آن شود به دو د

شادي  ضعي، و خطاب ار ست يا به عنوان حکم تکليفي يا حکم و مولي اعمال مولويت کرده ا
تعبير به وجوب مولوي و وجوب که در آن اعمال مولويت نشمممده اسمممت مثل اطيعوا اهلل، و 

 ارشادي تسامحي است و بايد خطاب مولوي و ارشادي يا امر مولوي و ارشادي تعبير شود.
ي وجوب عقلي تنها امّا اصل بحث که وجوب تعلّم چه وجوبي است؟ وجوب تعلّم از ناحيه

علّم خواهم احراز امتثال کنم بايد تاحتمال وجوب عقل نظري در آن اسمممت يعني وقتي مي
شرعي منحصر در وجوب نفسي و غيري و  شرعي دارد يا نه وجوب  کنم، امّا آيا تعلّم وجوب 
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شته باشد زيرا وجوب غيري در اصطالح ، وجوب تعلّم وجوب غيري نميطريقي است تواند دا
ست که تعلّم مقدّمهمقدّمه ست و فرض ا ي وجودي نيست بله ي وجودي يک واجب نفسي ا

تواند وجوب حال باشممد که بدون تعلّم واجب نفسممي ايجاد شممود تعلّم مياگر در جايي عادةً م
شته باشد. امّا وجوب نفسي معنايش اين است که خود عمل به خاطر داشتن مالک  غيري دا
واجب باشممد ولي اين خالف ظاهر اسممت زيرا متفاهم از تعلّم و امثال آن اين اسممت که خود 

شود يعني ي دارند پس منحصر در وجوب طريقي ميجنبه طريقها ها مالک ندارند و ايناين
به نه  مل را  بهشمممارعي اين ع نه  جب نميخاطر مالک و  جب ديگر وا که خاطر وا ند بل ک

که اگر تکليف واقعي از مي به نحوي  ندد  عذر را بب ند و راه  هد تکليف واقعي را منجز ک خوا
شد اين تنجيز وا ستحأ عقوبت با شاا م شد  قع از مثل خطاب جهت ترک تعلّم ماالفت 

دانم شرب تتن گوييم در شبهات حکميه من االن نميوجوب تعلّم متفاهم عرفي است لذا مي
توانم به رفع ماال يعلمون تمسک کنم قبل در شريعت حرام است يا حالل است چرا من نمي

که به ادلّه و مظاف يک بياني از شممارع و معصممومين رجوع اين که فحا کنم و بدوناز اين
ستفاده کنم و احتمال ميکن شرب تتن را ا شرب م و از ان حکم  دهم که از آن عناوين حکم 

ستفاده کنم، توانم به حديث رفع مااليعلمون تمسک کنم لذا بدون فحا نمي تتن را بتوانم ا
ّه يد فحض کنم، اگر زيرا ادل با ي وجوب تعلّم تکليف واقعي را براي من منجز کرد و من 

توانم به حديث رفع تمسمممک کنم، لذا در ما نحن فيه مي جه نرسممميدمحا کردم و به نتيف
ست )يعني للتنجيز(، به اينمتفاهم از ادلّه معنا که اگر در اثر  ي )هالّ تعلّمت( وجوب طريقي ا

ي )هالّ تعلمت( حاکم بر حديث ترک تعلّم به ماالفت واقعيه رسمميديم معذور نيسممتيم، و ادلّه
رفع است و چون روايات )هالّ تعلّمت( در مورد شبهه حکميه است در شبهات موضوعيه ترک 

سمممت يا دانم که اين مايع خمر اتعلّم محذوري ندارد و فحض در ان الزم نيسمممت مثالً نمي
شبهات حکميه سرکه؟ بدون فحض از آن مي ستفاده کنم زيرا )هالّ تعلمت( در مورد  توانم ا

وارد شممده اسممت، پس وجوب تعلّم وجوب شممرعي طريقي دارد و در جايي که وجود واجب 
 متوقّف بر تعلّم باشد وجوب غيري هم دارد.

يا از قيود هيئت؟ مثالً مولي تنبيه سوّم: اگر شکّ کرديم که آيا يک قيد از قيود مادّه است 
دانم که اين تصمدّق بايد در حال طهار باشمد يعني از حدث به ما امر کرد )تصمدّق( و من مي

دانم اين طهارت شممرط وجوب و قيد خواهم صممدقه بدهم، امّا نميطاهر باشممم وقتي که مي
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شد يعني قبل از طهارت شرط وجوب با شرط واجب و قيد مادّه، اگر  ست يا  صدقه  هيئت ا
شد االن وجوب  شرط واجب با صل کنم و اگر  ست طهارت حا ست و الزم ني برمن واجب ني

صدّق فعلي مي شرط واجب طهارتت صيل کنم، اگر در موردي  شود ولي  ست که بايد تح ا
صل  صورت دارد: تارةً قيد در کالم مت ست ياهيئت، دو  شکّ کردم که آيا اين قيد، قيد مادّه ا

ست مثاًل  و بعد از خود امر آمده صل آمده ا صدّق مع الطهارة( و تارةً قيد در کالم منف مثل )ت
ى الصدقة قبل اطهارة( پس در يک خطاب دارد: )تصدّق(، و در خطاب منفصل دارد: )ال تجز

 م قيدبه صورت متصل بيايد.2صورت منفصل بيايد، م قيد به1کنيم: ما در دو مقام بحث مي
صل آم صورت منف شد و من نميمقام اوّل: قيد به  ست مانند مثالي که ذکر  دانم که ده ا

جا دو اطالق داريم: يکي اطالق هيئت و طهارت قيد هيئت اسممت يا قيد مادّه اسممت، در اين
گويد مادّه گويد وجوب مطلأ اسمممت و اطالق مادّه ميديگري اطالق مادّه اطالق هيئت مي

مراد جدّي نيسممت با اين علم  ومن علم اجمالي دارم که يکي از اين دو اطالقمطلأ اسممت 
شود و هر توانم تمسک کنم زيرا تقديم هريک ترجيح بالمرجح مياجمالي به دو اطالق نمي

ساقط کرده و نوبت به علم اجمالي مي صل عملي ادو ت سد و مقتضاي ا شرط، ر ست که  ين ا
قطعاً من علم به يک تکليف فعلي نسممبت به  شممرط وجوب اسممت، چون بعد از حصممول قيد

شرط واجب ت شرط،  ست و اگر  صدّق فعلي ا شد ت شرط وجوب با شرط،  صدّق دارم زيرا اگر 
صورت مشکل ندارد، مشکل در صورت قبل باشد باز هم وجوب تصدّق بر من فعلي است اين

ست که نمي ست، اگر تکليف دانم االن از طهارت ا ست يا ني صدّق بر من فعلي و واجب ا ت
شد االن تصدّق بر من وا ست پس مشروط با شده ا شرط هنوز هنوز فعلي ن جب نيست چون 

وجوب هم فعلي نشممده اسممت و اگر قيد، قيد مادّه باشممد تکليف االن بر من فعلي اسممت در 
م برمن الزم نيست که بروم تحصيل طهارت کنماين م يعني قبل از حصول طهارت   صورت 

 شود.ي ميتا صدقه بدهم در نتيجه ما نحن فيه بالمآل با شرط وجوب و هيئت يک
در اين مورد وجوهي براي تقديم اطالق هيئت بر اطالق مادّه ذکر شممده اسممت که نتيجه 

 آنها فعليّت وجوب و لزوم تحصيل شرط است:
ي وجه اوّل: ما يک اطالق شمممولي داريم و يک اطالق بدلي داريم اطالق شمممولي همه

شمممود، اطالق هيئت دائمًا گيرد و اطالق بدلي يک فرد را علي البدل شمممامل ميافراد را مي
ست و  ست که در )اکرم العالم( مفاد هيئت وجوب ا ست چون معنايش اين ا شمولي ا اطالق 
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اين وجوب ثابت اسممت چه زيد بيايد چه نيايد، امّا نسممبت به مادّه دائماً اطالق بدلي اسممت 
، در مطلوب در مثال صرف الوجود اکرام است يعني يکي از مصاديأ اکرام عالم مطلوب است

ست زيرا ظهور اطالق  شمولي مقدّم ا شمولي و اطالق بدلي، اطالق  دوران امر بين اطالق 
 شمولي اقوي است چون ظهور  به وضع است.

اطالق بدلي نيست  اين وجه درست نيست و هيچ فرقي بين ظهور اطالق شمولي و ظهور
مادّه باشد يا قيد هيئت تواند قيد چون هر دو اطالق به مقدمات حکمت ثابت است لذا قيد مي

 باشد.
بزنيم المحاله  وجه دوّم: گفته شممد ما بايد اطالق مادّه را قيد بزنيم چون اگر هيئت را قيد

شمممود، زيرا اگر خورد بنابراين در تقييد اطالق هيئت دو تقييد حاصمممل ميمادّه هم قيد مي
طالق شممود، امّا اگر وجوب تصممدّق قيد خورد مادّه هم که تصممدّق باشممد بايد قيد باورد و ا

ست در موارد خالف اطالق مادّه را قيد بزنيم يک تقييد مي شود و چون تقييد خالف ظاهر ا
 باشد وآن تقييد مادّه است. شودکه ارتکاب يک تقييدظاهر به اقل اکتفاء مي

که کند نه ايناين وجه هم درسمممت نيسمممت زيرا در موارد تقييد هيئت مادّه تقيّد پيدا مي
ست،  تقييد. ّصا خالف ظاهر ني ست و تا ّصا ا صيا و تا وزان تقييد و تقيّد وزان تا

 شود.پس در ما نحن فيه دو تا تقييد نداريم، بله اگر هيئت را تقييد بزنيم مادّه متقيد مي
سوّم: قبل از بيان اين وجه مقدّمه ست که تعارض را وجه  ست وآن اين ا اي الزم به ذکر ا

اند، تعارض بالذّات جايي است که دو خطاب بالعرض تقسيم کرده به تعارض بالذّات و تعارض
يک خطاب مي ند مثالً  عارض دار باهم ت عالم(، و خطاب ديگر در مضممممون  يد )اکرم ال گو

)ال تکرم الفاسممأ( مقتضمماي اطالق خطاب اوّل وجوب اکرام عالم فاسممأ اسممت و  گويدمي
ها با هم تنافي دارند، گاهي و اين مقتضاي اطالق خطاب دوّم حرمت اکرام عالم فاسأ است
)اکرم العالم( و خطاب دوّم  گويددو خطاب ذاتاً با هم هيچ تنافي ندارند مثالً يک خطاب مي

م اجمالي دارم که فاسأ يا از تحت )العالم( خارج شده و ي(، ولي من علگويد )اکرم الهاشممي
العالم( وجوب اکرام عالم فاسأ )اکرم يا از تحت )الهاشمي( خارج شده است، مقتضاي اطالق 

ست، منتهي با وجود  سأ ا شمي فا شمي( وجوب اکرام ها ضاي اطالق )اکرم الها ست و مقت ا
علم اجمالي يکي از اين دو اطالق سمماقط اسممت، بين اين دو خطاب تعارض بالعرض پيش 

ا  اين اسممت که دليلي بر وجوب اکرام هاشمممي فاسممأ و وجوب اکرام عالم آيد و نتيجهمي
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صل عملي رجوع کنيم ما نحن فيه سأ نداريم و بايد به ا ست،  فا سم تعارض بالعرض ا از ق
اطالق هيئت )تصدّق( بر وجوب تصدّق مطلقاً داللت دارد چه تصدّق باطهارت باشد يا بدون 

شد، واطالق مادّه مي شد و طهارت با صدّق با طهارت با ست چه ت صدّقي مطلوب ا گويد: هر ت
شد، ست به خاطر خطاب و ما مي چه بدون طهارت با ساقط ا دانيم که يکي از اين دو اطالق 

صلي که وجود دارد، اين ست چون وجوب هر دو بالذّات با هم تنافي منف جا تعارض بالعرض ا
شود به اين بيان علم اجمالي به علم تفصيلي و شکّ بدوي منحلّ مي ندارند و فقط به خاطر

ادّه تصممدّق با طهارت واجب اسممت و تصممدّق بدون ي مکه علم تفصمميلي دارم که در ناحيه
طهارت قطعاً واجب نيسمممت، زيرا قيد، چه قيد هيئت باشمممد و چه قيد مادّه باشمممد در هر دو 
صممورت تصممدّق بدون طهارت واجب نيسممت، امّا نسممبت به اطالق وجوب و تقييد  مردّد 

 آن در فقه استشود، نظير و شکّ بدوي منحل مي هستم، پس علم اجمالي به علم تفصيلي
که علم اجمالي دارم که يا وضوي من بدون مسح سر بود يا نمازم بدون رکوع بود، اگر يکي 

شد، ولي در اين علم اجمالي در حقيقت ي فراغ جاري ميها به تنهايي ثابت بود قاعدهاز اين
خاطر خوانم يقيناً باطل است به يک علم تفصيلي و يک شکّ بدوي است زيرا نمازي که مي

کنم نداشت امّا نسبت به وضوء بعد از آن شکّ مي که يا بدون وضوي صحيح بود يا رکوعاين
سر را انجام دادم يا نه؟ قاعد دانم که کنم. در ما نحن فيه نميي فراغ را جاري ميهکه مسح 

دانم که تصدّق مع الطهارة تصدّق است يا قيد خود تصدّق است، ولي مي طهارت قيد وجوب
صدّق با طهارت بر  شد، ت شد چه قيد وجوب با ست، زيرا طهارات چه قيد واجب با من واجب ا

ه خاسممه اسممت که همان تصممدّق با  برمن واجب اسممت، پس در هرصممورت واجب يک حصممّ
طهارت باشممد امّا آيا وجوب مطلأ يا مقيد اسممت؟ نسممبت به تقييد آن شممکّ بدوي داريم و 

 شود.رت بر من واجب مياطالق است بنابراين تحصيل طها ا نتيجه
اين وجه هم ناتمام است، در موردي که وجوب قيد دارد اختالف است که آيا واجب نسبت 
صدّق ان جاءک زيدٌ(  شود: )ت ست، اگر گفته  ست يا مهمل ا ست يا مقيد ا به آن قيد مطلأ ا
سبت به مجيئ زيد يا  ست که خود واجب يعني تصدّق، ن ست، بحث ا مجيئ، زيد قيد هيئت ا

صورت لأ است يا مقيد است يا مهمل و عقالً قسم رابع فرض ندارد، بعضي گفتند: در اينمط
فقط يک وجه معقول است و آن هم مقيد است، و مطلأ ممکن نيست زيرا فرض اين است 
که تصممدّق قبل از مجيئ زيد مطلب نيس و مهمل ممکن نيسممت چون گفتند اهمال امکان 
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شه امر دائر مدار بين ست، پس وقتي که اطالق و اهمال ممکن  ندارد و همي اطالق و تقييد ا
ست زيرا در خطاب دوّم گفت )ال  شود، روي اين مبنا،نبود نتيجه تقييد مي ست ا اين ادّعا در

صدّق مقيد به طهارت  صيلي دارم که واجب يعني ت صدقة قبل الطهارة(، پس علم تف تجزي ال
ص ست يا نه ا شکّ دارم که آيا وجوب مقيد ه ست و  ست به خاطر ا ست که مقيد ني ل اين ا

 اصالة االطالق.
ست  سبت به قيود هيئت يا مطلأ ا ستيم و معتقديم که مادّه ن ما با اين فرمايش موافأ ني
يا مهمل است بنابراين نظريّه جايي ندارد که بگوييم علم اجمالي به يک علم تفصيلي و يک 

پس  م که قيد، قيد مادّه باشممددهيشممود، در ما نحن فيه احتمال ميشممکّ بدوي منحل مي
مادّه به لحاا آن قيد يا دهيم که قيد، قيد هيئت باشممد و شممود و احتمال ميواجب مقيد مي

شود. بنابراين اطالق هيئت و اطالق مهمل است يا مطلأ است پس علم اجمالي منحل نمي
 رسد.کنند و نوبت به اصل عملي ميمادّه با هم تعارض کرده و تساقط مي

 م دوّم: اگر قيد متصل باشد.مقا
صدّق علي فقير و   ست مثل ) ت ستقل ا صل م ست: يک دفعه قيد مت صور ا صورت مت دو 

دقة قبل الطّهارة( و يک دفعه قيد متصممل غير مسممتقل اسممت مثل )تصممدّق  التجزي الصممّ
 متطهراً(.

م اطالق مادّه و اطالق  م يعني مقام اوّل  هيئت با اگر از قسم اوّل باشد مانند قيد منفصل 
ست  که اطالق  کنندهم تعارض مي شد مممم يک قرينه عرفيه ا و اگر يک از ديگري اقوي با

کدام اقوي نباشممد، مردّد بين رجوع به هيئت و رجوع به کنند، و اگر هيچبالوضممع را مقدم مي
 رسد.شود و نوبت به اصل عملي ميي هر دو مجمل ميمادّه است و در ناحيه
 رسد.باشد هر دو مجمل است و نوبت به اصل عملي ميو اگر از قسم دوّم 

 بحث تنبيهات واجب معلّأ و واجب مشروط به پايان رسيد.
 تقسيم سوّم واجب: واجب نفسي و واجب غيري.

 کنيم:در  جهاتي بحث مي
 جهت اوّل: تعريف

و واجب غيري فعلي  گفتند: واجب نفسي فعلي است که وجب ال الجل واجب آخرمشهور 
 وجب الجل واجب آخر. است که
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گونه تعريف کردند که واجب نفسي در ترکش به جهت خود  عقاب است و و بعضي اين
 واجب غيري واجبي است که در ترکش، به جهت غير خود  عقاب است.

 بر تعريف مشهور دو اشکال وارد شد: يکي بر واجب نفسي و ديگري بر واجب غيري.
شکال بر واجب نفسي: اکثر واجبات نف شود زيرا هر واجب نفسي سي از تعريف خارج ميا

شد به  ست مثالً نماز واجب  شده ا ست واجب  صيل ا صلحتي که واجب التح خاطر بااطر م
 باشد.مصلحتي که در آن هست و الزم التحصيل مي

گوييد که شممما مياز واجب در )الجل واجب اآلخر( واجب شممرعي اسممت، اين جواب: مراد
حصيل است واجب عقلي است، نماز خود  واجب شرعي است مصلحت و مالک واجب الت

 که تحصيل مالکش واجب شرعي باشد.نه اين
که وشممد بنابر ايناشممکال بر واجب غيري: تعريف اين واجب به مقدمات مفوّفته نقض مي

واجب تعلّأ يا واجب مشممروط به شممرط متأخر را قبول نکنيم مثالً غسممل قبل از طلوع فجر 
صورت وجوب در اين ضان وجوبش ممم بنابر فرض مذکور ممم فعلي نيست،براي صوم شهر رم

 غسل الجل واجب آخر نيست چون قبل از طلوع فجر واجبي نداريم.
شد بلکه در  شح از وجوب واجب ديگر با ست که حتماً وجوبش هم متر جواب: مراد اين ني

شأ وجوب شد که وجوب مقدّمه از همان چيزي اکه من ست  بحث مقدّمه واجب گفته  سي ا نف
شي مي ست که در نا ست و فرض اين ا شأ وجوب غيري ا ست که من شود، و اين مالک ا

 مقدمات مفوّته مالک و اراده فعلي است.
 جهت دوّم:

اگر نسبت به واجبي شکّ کنيم که واجب نفسي است يا غيري؟ آيا اصلي داريم که يکي 
نابة( و شممکّ کنيم که آيا غسممل از اين دو را تعيين کند، مثالً اگر گفته شممود: )اغتسممل للج

صل در اين ضاي ا ست يا واجب غيري؟ مقت سي ا ست؟ تارةً  جنابت واجب نف گونه مواردچي
 کالم در اصل لفظي است و تارةً کالم در اصلي عملي است.

 مقام اوّل: اصل لفظي
 توانيم تمسک کنيم و نتيجه بگيريماين بحث را قبالً داشتيم و گفتيم که به دو اطالق مي

که اين واجب، واجب نفسممي اسممت، اطالق اوّل اطالق هيئت در امر مشممکوک اسممت، امر 
ستفاده  سل( ا ست از اطالق هيئت )اغت سل وللجنابة( ا مشکوک غسل جنابت و خطابش )اغت
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غسل وجوب نفسي است، زيرا وجوب مفاد هيئت است و فرض اين است  کنيم که وجوبمي
مشممروط به وجوب ذي المقدمه اسممت يعني  که هيئت مطلأ اسممت، از طرفي وجوب غيري

 شود که نماز بر من واجب باشد، ولي وجوب نفسي مطلأ است،وقتي بر من غسل واجب مي
شممود، اطالق دوّم اطالق مادّه اسممت يعني پس از اطالق هيئت وجوب نفسممي اسممتفاده مي

گويد: )اقم ي غسممل باشممد مثالً ميدهيم ذي المقدمهي خطابي که احتمال مياطالق مادّه
گويد صالة بر تو واجب است مطلقاً چه قبل از آن غسل کرده الصالة(، اطالق مادّه صالة مي

ست که  صالة( اين ا شي. پس مدلول التزامي اطالق مادّه )يعني  سل نکرده با شي چه غ با
 وجوب غسل نفسي است نه غيري.

مه و اطالق مادّه در بنابراين از اين دو  اصل لفظي مممم يعني اطالق هيئت در خطاب مقدّ
کنيم که در مورد مشکوک، اصل در وجوب، وجوب نفسي خطاب ذي المقدمه ممم استفاده مي

 است نه غيري.
 مقام دوّم: مقتضاي اصل عملي 

شيم و نه اطالق مادّه، مثل اين شته با که در هر جايي که در دو خطاب نه اطالق هيئت دا
اجزاء و شممرايط نباشممد نوبت به اصممل عملي دو خطاب مولي در مقام بيان خصمموصمميات و 

 رسد.مي
 کنيم:مسأله شکّ صور زيادي دارد و ما سه صورت را که بيشتر محل ابتالء است ذکر مي

ست که من احتمال مي شد و احتمال ميصورت اوّل اين ا سي با دهم دهم اين واجب، نف
فعلي نيست مثالً مرأة ي آن که وجوبش غيري باشد ولي بر تقدير وجوب غيري، ذي المقدمه

ست، سل جنابت واجب  حائض که امکان جنابت در او شود و بداند که غ اگر اين مرأة جنت 
ست ولي نداند که وجوبش شد و جوبش االن که  ا سي با ست يا غيري؟ اگر واجب نف سي ا نف

در حال حيض است فعلي است و اگر واجب غيري باشد، معنايش اين است که غسل جنابت 
وجوب صالة االن فعلي نيست بلکه بعد از ايام عادت است پس صالة است و چون ي مقدّمه

وجوب غسل هم فعلي نيست، مقتضاي اصل در اين مورد برائت از وجوب نفسي غسل است، 
زيرا فرض اين است که بنابر وجوب غيري، غسل وجوب فعلي ندارد ولي بنابر وجوب نفسي، 

 کنيم عملي وجوب فعلي دارد يا نه؟ برائت از غسممل وجوب فعلي دارد و در موردي که شممکّ
 ي وجوب غيري است.ا ، نتيجهشود و نتيجهوجوب فعلي جاري مي
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لي اگر وصورت دوّم اين است که واجب ما ، مردد بين واجب نفسي و واجب غيري است 
ست مثل اين شد وجوب ذي المقدمه فعلي ا شاا نذر کرده بود واجب غيري با ر روز دکه 

مر اسمممت يا نذر ار انجام دهد و فرامو  کرد که متعلّأ نذر چه بود و مردد بين دو جمعه کا
ضوء بگيرد، پس وکرد که قبل از ظهر جمعه دورکعت نماز باواند يا نذر کرد که در اين وقت 
ست يا نماز بر او وا ضوء بر او واجب ا ست. اگر نذر در اين مورد قبل از ظهر جمعه يا و جب ا

گيرد وضمموء شممود و اگر نذر کرده بود وضمموء بواند وضمموء واجب غيري ميکرده بود نماز با
سي مي ست بين اينواجب نف ستشود پس االن مردد ا سي ا ضوء برايش واجب نف يا  که و

ست چون فر شد وجوب ذي المقدمه فعلي ا ست، و اگر واجب غيري با ض اين واجب غيري ا
م اجمالي است و از موارد انحالل عل است که االن قبل از زوال روز جمعه است، ما نحن فيه

گيرد چه نماز نبايدبه متيقن اخذ شده و نسبت به مشکوک برائت جاري شود، زيرا اگر وضوء 
اشد، پس يقيناً بباواند چه نماز ناواند مستحأ عقوبت است اگر چه متعلّأ نذر  نماز بوده 

شود ري ميجر اين مورد شود و برائت دوضوء بايد بگيرد ولي نسبت به نماز شکّ بدوي مي
 صورت وجوب نفسي وضوء است.ي اينپس نتيجه

داند که داند که دو عمل بر او واجب است يعني ميصورت سوّم اين است که شاا مي
ست و در ناحيه ضوء و هم نماز بر او واجب ا شتراط اين دو هم و سان وي اطالق و ا اجب يک
س شروط ا ستند يعني اگر نماز به لحاا زوال م شروه ضوء هم به اين لحاا م ست و ت و ط ا

ست، ولي ضوء هم به اين لحاا مطلأ ا ست و ستطاعت مطلأ ا داند نمي اگر نماز به لحاا ا
م که وجوب وضوء نفسي است يا غيري. و احتمال مي ا  مرهثدهد که وجوبش غيري باشد 

شاا مي شد  سي با ضوء واجب نف ست که اگر و ضوء عتواند اوّل نماز باواند و باين ا د و
 اواند.بگيرد ولي اگر وضوء واجب غيري باشد اوّل بايد وضوء بگيرد و بعد نماز ب

که واجب )يعني به اين گرددفرمود: شمممکّ ما در اين مورد برمي 1مرحوم ميرزاي نائيني
 صالة( مطلأ است يا مقيد؟

بعد از  توان آن راتوان قبل از نماز انجام داد و هم مياگر مطلأ باشممد وضمموء را هم مي
ام داد، در اين مورد ما نماز انجام داد، و اگر مقيّد باشمممد حتماً بايد وضممموء را قبل از نماز انج

 کنيم.برائت از تقييد را جاري مي
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 اين فرمايش را نپذيرفتند و گفتند: 1مرحوم آقاي خويي 
صالة متقيّد برائت  ست، به  از  ضوء معارض ا ضوء با برائت از وجوب و بارت ديگر عبه و

ست، زيرا  لم اجمالي عبرائت از وجوب غيري وضوء با برائت از وجوب نفسي وضوء معارض ا
، شما برائت از داريم که بر من يا نماز مقيد به وضوء واجب است و يا خود وضوء واجب است

شود و ري ميکه برائت از وجوب وضوء هم جاصالة متقيد به وضء را جاري کرديد در حالي 
ساقط مي سد و احتياط اينکنند و نوبت به احتياط ميبا هم تعارض کرده و ت ست که اّول  ر ا
 وضوء بگيريم و بعد نماز باوانيم.

در اين نزاع طرف مرحوم ميرزاي نائيني را گرفته و حأ را به ايشممان  2مرحوم آقاي صممدر
ست و فرمود: برائت ا ضوء داده ا سي و ضوء يا برائت از وجوب نف صالة متقيد به و ز وجوب 

صول عمليه هيچ کنند بلکه فقط وظيفه عملي گاه واقع را بر ما معين نميتعارض ندارند زيرا ا
آوردند، ما وقتي به برائت از وجوب صالة متقيّد به وضوء تمسک هستند و تنجيز و تغدير مي

شه در موارد عمل جاري ميکنيم که باواهيم نماز باوانيم زيرمي صول عمليه همي شوند، ا ا
سوره باواند عقاب  ست که اگر مکلّف در نماز   سوره در نماز اين ا معناي برائت از وجوب 

شمممود، که اگر نماز ناواند عقاب ندارد در حأ اين شممماا برائت جاري نميندارد نه اين
ضوء را بنابراين وقتي مي جاري کنم که باواهم نماز باوانم و توانم برائت از وجوب نماز با و

سي  سي جاري مياز طرفي برائت از وجوب نف سبت به ک ضوء ن خواند و شود که نماز نميو
شود، زيرا کسي خواند برائت از وجوب نفسي وضوء جاري نمينسبت به شاصي که نماز مي

ست به خاطر اين ستحأ عقوبت ا ضوء باواند قطعاً م سي که يا وجکه نماز را بدون و وب نف
صول  ست و در ا ضوء را ترک کرده ا سي نماز متقيّد به و ضوء را ترک کرده و يا وجوب نف و

شود برائت از تکليف زائد هم جاري طوري که برائت از اصل تکليف جاري ميگفته شد همان
دهيم که شممود، مثالً علم داريک که مايع داخل ليوان متنجّس اسممت منتهي احتمال ميمي

شود يا نه؟ در اصول گفته شد يعش غصبي باشد، آيا برائت از غصبيّت جاري مياين ليوان ما
شود، چون اگر فقط متنجّس باشد يک عقاب دارد و اگر غصبي هم باشد دو برائت جاري مي

سبت به کسي که  ست. و برائت از تقييد ن ضرر زائد ا شارع با برائت در مورد دفع  عقاب دارد، 
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سبت به کسي جاري ميمي خواهد نماز باواند جاريمي شود شود و برائت از واجب نفسي ن
کنند، اين در جايي اسممت که خواهد نماز باواند، لذا اين دو برائت با هم تعارض نميکه نمي

واقع ناواهد در خارج تکرار شود، اگر امروز امر مردد بين نماز متقيد به وضوء است و فردا نيز 
باشمممد اگر باواهم هر روزهمين فت  طور  اال جاري کنم اين از موارد م يد را  ئت از تقي برا

 شود.تدريجي با علم اجمالي مي
ست که اگر ناواهيم نماز  ست ا ستيم چون در صدر موافأ ني ما با فرمايش مرحوم آقاي 

شمممود، ولي اگر باواهيم نماز باوانيم هر دو برائت جاري باوانيم برائت از تقييد جاري نمي
توانم نماز بدون وضممموء باوانم ولي از تقييد اين اسمممت که ميي برائت شمممود، نتيجهمي
ست که بعد از نماز ميا  اينتيجه ست به اين جهت تأمينن ني ضوء نگيرم چون ني  توانم و
دهد که اگر بعد از نماز وضمموء نگرفتي دهد، و برائت از وجوب نفسممي وضمموء نتيجه مينمي

ضوء نگيعقاب نمي شوي، شود، امّا اگر قبل از نماز و ضوء باواني عقاب ن ري و نماز بدون و
ست و بيان ندارد، چون احتمال  ساکت ا سبت به اين جهت  ضوء ن سي و برائت از وجوب نف
ست و من علم  شد، پس اين دو برائت، هر دو جاري ا شته با ضوء وجوب غيري دا داردکه و

ضوء بعد از نماز بر من  ست و يا و ضوء بر من واجب ا ست و دارم که يا نماز بدون و واجب ا
اگر نماز باوانم و نه قبل از آن و نه بعد از آن وضممموء نگيرم قطع به ماالفت تکليف واقعي 

شود، پس در اين مسأله دو برائت ممم يعني ي اين دو برائت ايجاد ميدارم و اين قطع از ناحيه
ونه که گکنند همانبرائت از تقييد و برائت از وجوب نفسي م با هم تعارض کرده و تساقط مي

 مرحوم آقاي خويي فرمودند. 
 در جهت دوّم بود.اين تمام کالم ما 

 : مسأله ثواب و عقاب در واجب غيريجهت سوّم
که ترک واجب غيري موجب اسممتحقاق عقوبت سممه امر نزد قوم مسمملّم اسممت: يکي اين
سي مي ست بلکه منجر به ترک واجب نف سي  شود،ني ست که ترک واجب نف امر دوّم اين ا

 شود.آورد، و امر سوّم اين است که بر انجام واجب نفسي ثواب مترتب ميقاق عقاب مياستح
ستل که ترتب ثواب  ست: امر اوّل اين ا در مقابل اين سه امر مسلّم دو امر مورد اختالف ا
ست که آيا در  ست؟ و امر دوّم اين ا ست يا از باب تفّضل ا ستحقاق ا بر واجب نفسي از باب ا
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ممم به قصد توصل به واجب نفسي ممم ثواب مترتب است يا نه؟، پس در دو  اتيان واجب غيري
 کنيم.مقام بحث مي

 قبل از ورود به اين بحث تذکّر دو نکته الزم است: 
د از استحقاق مرا نکته اوّل اين است که استحقاق ثواب و استحقاق عقاب به دو معنا است

سممت که اباشممد، بلکه مراد اين ي عقاب را داشممته عقاب اين نيسممت که عاصممي حأ مطالبه
اسممتحقاق  خداوند متعال حأ عقاب دارد يعني عقاب عاصممي از طرف خداوند قبيح نيسممت، و

نکند قبيح  ي ثواب دارد و اگر خداوند به او ثواب را اعطاءثواب يعني شممماا حأ مطالبه
 است.
سألهنکته ست که م سأله حسي دوّم اين ا ستحقاق ثواب و عقاب مبتني بر م و قبح  ني ا

معنا است عقلي است، پس اگر کسي منکر حسن و قبح عقلي شد استحقاق ثواب و عقاب بي
ست فاعل هر ک خواهد ه ميچون بنابر حسن و قبح عقلي و ذاتي، موضوع آن فعل اختياري ا
ان است و باشد و موضوع م موصوف حسن و قبح عقاليي و اعتباري فقط فعل اختياري انس

ستحقاق ثواب و عقاب سن و قبح عقلي مر ا ست که به ح ست. مربوط به فعل خداوند ا بوط ا
 معنا است.پس در نزد منکرين حسن و قبح عقلي مسأله استحقاق ثواب و عقاب بي
 مقام اوّل: ترتيب ثواب در واجب نفسي از باب استحقاق است يا تفضّل.
سأله را از با سبت دادند که اين م ستحقاق ثواب ب امرحوم آقاي خويي به اکثر متکلمين ن

سته شيخدان ّضل دان اند، و به مرحوم  سبت دادند که آن را از باب تف ست. کساني مفيد ن سته ا
ست به اجرت د ستحقاق اجير ني ست آن را مانند ا ستحقاق ا ستهکه گفتند از باب ا اند، در ان

ستحقاقي براي عبد ايجاد نمي شيخ مفيد فرمود: هيچ ا و  شود چون اگر اطاعتمقابل مرحوم 
ل بهامتثال کرديم وظيفه ما اجر و ثواب  ي ما بود و اگر خداوند متعال خواسممت از باب تفضممّ

اي است که دهد، زيرا انجام واجبات و ترک محرمات به خاطر مصلحتي و يا ترک مفسدهمي
 بنابراين استحقاق ثواب در کار نيست. گرددبه خود ما برمي

شد که اکثر فقهاء فرمودند: اگر مراد ا 1مرحوم آقاي خويي ستحقاقي با ستحقاق ثواب ا ز ا
ست زيرا ما به وظيفه ستي ني سان در ستحقاق اجير در مقابل اجرت،  شدند مانند ا ي قائل 

ي خود حقّي برگردان خدا داشته باشيم، و ايم و معنا ندارد که در مقابل وظيفهخود عمل کرده
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ستحقاق، اهليت ثواب باشد سان درستي اس ت، و بعيد نيست کساني که گفتند اگر مراد از ا
مفيد که گفت اسممتحقاق ندارد اسممتحقاق دارد مرادشممان اهليت اسممت و جناب مرحوم شمميخ 

ست، پس نزاعي در  شد را نفي کرده ا سبت به اجرت با ستحقاق اجير ن ستحقاقي که مانند ا ا
 بين نيست.

م برطبأ قائلين ببه نظر ما بعيد به نظر مي م اهليّت باشد رسد که مراد از استحقاق  ه آن 
که اهليت يک معناي مبهمي دارد و براي همه افراد وجود دارد حتّي عاصي هم خصوصاً اين

اهليّت تفضّل دارد، مراد قائلين به استحقاق اين است که ترک ثواب قبيح است و مراد قائلين 
 به تفضل اين است که ترک ثواب قبيح نيست.

ني بر حسن و قبح عقلي است و اگر ما قائل به حسن و قبالً اشاره کرديم که اين نزاع مبت
قبح عقاليي شديم استحقاقي در کار نيست حال اگر قائل به حسن و قبح عقلي شويم ترک 
ست و آن در  ثواب عقالً بر خداوند متعال قبيح نيست مگر در دو مورد: يک مورد قطعاً قبيح ا

ست  ست که خداوند متعال وعده به ثواب داده ا خاطر خلف وعده ترک ثواب قبيح و بهجايي ا
 که ترک ثواب از باب استحقاق قبيح باشد.است نه اين

عده با و عال  ند مت خداو که  ثل مواردي  عده قبيح نيس م لت: در مواردي خلف و ي ان ق
صالح ايجاد مي شتياق به عمل  سيم آن در افراد ا شت و تر صلحت به کند و اين به خاطر م

ا  عمل که وعده داد تا باواهد به وعدهوعده داده اسممت نه اين خود عباد اسممت که به آنها
خرد ولي آن ي پدر به فرزند که مثالً اگر دارويش را باورد برايش چيزي ميکند مانند وعده

 خرد.که فرزند دارو را خورد آن را نميچيز به مصلحت فرزند نيست به همين خاطر بعداز اين
به انجام تکاليف باشمد خود تهديد به عذاب و عقاب در  قلت: اوالً اگر وعده براي تشمويأ

نه  کنندها به لذائذ فکر ميانجام واجبات و ترک محرمات کافي است، و ثانياً بعضي از انسان
که پدر وعده داده دهند، و اينخاطر رسمميدن به لذائذ اعمال را انجام ميبه آالم و عذاب و به

ست به همين خاطر  صلحت فرزند ني دهد و کند و يک وقت پدر وعده ميخلف وعده ميبه م
قدرت انجامش را ندارد، در اين دو مورد خلف وعده قبيح نيست و اگر وعده به مصلحت بچه 
ست و در مورد ثواب از طرف  شد خلف وعده قبيح ا شته با شد و قدرت انجام آن را هم دا با

 م آن را دارد.خداوند متعال هم مصلحت هست و هم خداوند متعال قدرت برانجا
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اوند مورد دوّم جايي اسممت که قبح آن مشممکوک اسممت و اين در جايي اسممت که اگر خد
اصي ترک کند و يک دفعه از عمتعال ترک ثواب کند يک دفعه از عاصي هم ترک عقاب مي

ي و مطيع کند، در صورت اوّل ترک ثواب قبيح نيست ولي درصورت دوّم که عاصعقاب نمي
 يا خير؟ محل شبهه است که اين تسويه بين مطيع و عاصي قبيح استشوند اين يکسان مي

الً به سمت مکه اي را به قصد وصول به واجب نفسي انجام داديم مثمقام دوّم: اگر مقدّمه
جام دهيم جا اعمال حج را ان تا در آن با  حرکت کرديم  مه  قدّ جام م يا بران طع نظر از ذي قآ

 المقدمه ثواب مترتب است يا نه؟
و مرحوم ميرزاي نائيني گفتند: طي مسمممافت براي حج ثواب ندارد بلکه  1م آخوندمرحو

 برد.خاطر واجب نفسي ثواب ميبه
م حرکت مي م مثالً  تر است از رود ثوابش بيشکند و به حج ميان قلت: کسي که از چين 

 دهد.برد و حج انجام ميکسي که در مکه بسر مي
ست شتر ا شاا اوّل بي شتر به قلت: بله ثواب  سافت و اين ثواب بي ست نخاطر طي م ي

 برد.ر ميبلکه به خاطر ين است که حج او احمر و اشأّ از حج کسي است که در مکه بس
ل ذي در مقابل مرحوم آقاي خويي قائل شممدند که اگر کسممي مقدّمه را به قصممد حصممو

 دهند به دو دليل:المقدمه انجام دهد به او ثواب مي
لي که انجام هي مصلحتي نيست که به خداوند متعال برسد بلکه اعمادر باب اطاعت ال م1
خداوند  شود چون مصداق تعظيمح خودمان است و عبادت شمرده ميدهيم به خاطر مصالمي

 متعال است.
سافت کرد و براي انجام اعمال حج به مکه رفت و اتّفاق2 سي طيّ م اً آنجا به ممممم اگر ک

م مثالً از دنيا رفمانعي برخورد کرد و نتوانست اعما م با اينل حج را انجام دهد  که اعمال ت 
شود س معلوم ميدهند و کسي در اين جهت ترديدي ندارد، پحج را انجام نداد به او ثواب مي
 که خود مقدّمه ثواب دارد.

 از هر دو دليل جواب داده شد:
ست که تعظيم خداوند متعال موجب  ست ا ستحقاقامّا جواب دليل اوّل: در ست،   ا ثواب ا

کند دهد يک تعظيم ميکند و حج انجام ميامّا سؤال اين است که کسي که طيّ مسافت مي
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دهد که به صورت ممتدّ دهد؟ جواب اين است که يک تعظيم انجام مييا دو تعظيم انجام مي
 است.

 امّا جواب دليل دوّم: اوالً اگر شمماا به مکه رفت و از انجام حج پشمميمان شممد آيا به او
خاطر عذري نتوانيم دهند؟ خير، و ثانياً اگر شمممروع به تعظيمي بکنيم و در اثناء بهثواب مي

گونه اسممت که گويند، در طي مسممافت نيز همينعمل را تمام کنيم در عرف آن را تعظيم مي
شروع به عبادت کرد و در اثناء به خاطر عذري ممم از دنيا رفتن ممم نتوانست عمل را تمام کند، 

 ثواب دراين موارد به خاطر مقدّمه نيست بلکه به خاطر واجب نفسي است. استحقاق
 و مرحوم ميرزاي نائيني است. پس در اين مسأله حأ با مرحوم آخوند

اين سه از مقدمات نماز  جهت چهارم: وجه عباديت طهارت ثالث )وضوء و غسل و يتمم(
عبادي يا قربي انجام  ها هسمممتند و زماني مقدّمه هسمممتند که به نحويا طواف يا امثال اين

 گيرند.
جا مطرح شممده اسممت که خود اين طهارات واجب نفسممي نيسممتند و حد اي در اينشممبهه

ست که اين ستند و گفتيم که واجب غيري خود  مالک نداراکثر  اين ا د ها واجب غير ه
ل به واجب ديگر اسممت، با اين حال چرا اين طهارات ثالث بايبهو  د بايد به نحو خاطر توصممّ

گيرند، شبهه اين نيست که ما نسبت به طهارت ثالث امر نفسي نداريم  قربي و عبادي انجام
ها را به نحو قربي انجام دهيم، شممبهه اين نيسممت چون در قربي انجام دادن پس چگونه اين
خوابيد دادن يک عمل وجود الزم نيسممت، مثالً اوّل شممب زود ميامر به آن  يک عمل وجود

خوابيد تا سحر بيدار شده و مشغول تهجد شويد امر به آن الزم نيست، مثالً اوّل شب زود مي
که نه واجب نفسي است و نه واجب غيري اين زود خوابيدن يک عمل قربي است مممم با اين

ن عمل به خاطر نماز خواندني است که خود  امتثال است مممم اين عمل قربي است چون اي
که  امر مولي اسممت پس در عمل قربي وجود امر ولو غيري نياز نيسممت، شممبهه اين اسممت

شرط مقدّمه ست به عنوان  ست يعني به اين نحو که بما هو تعبّدي ا ضوي قربي ا ي نماز و
امري که به طهارت تعلّأ  قرار گرفتن است در حالي که امر نفسي به آن تعلّأ نگرفته است و

ست، پس چرا طهارت ثالث بايد  ست و امر غيري هم دائماً توّصلي ا ست امر غيري ا گرفته ا
مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خويي کامل به نظر به نحو قربي اتيان شممود؟ با اين بيان جواب 

 رسد.نمي
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کند امّا جواب دادند که قربيت از يک امر اسممتحبابي تعبّديت را درسممت مي 1مرحوم آخوند
آيد امّا لزوم ها ميلزوم قربيت را از کجا آورده اسمممت لزوم طهارات ثالث از امر غيري اين

 آيد.ها از کجا ميقربيت در اين
به که آن را فرمود: براي قربي شمممدن وضممموء دو راه داريم: يکي آن 2مرحوم آقاي خويي

که به اين داعي انجام دهيم که قصد امتثال امر استحبابي خود وضوء ايجاد کنيم و ديگر اين
خواهيم نماز باوانيم وضوء بگيريم. اين باواهيم آن امر نفسي را امتثال کنيم يعني چون مي

ها را درسممت نکرد، بحث در کيفيت جواب هم قربيت را درسممت کرد ولي لزوم قربيت در اين
شد ست که لزوم قربيت اينقربي  ها از کجا آمده ن طهارات ثالث نيست بلکه بحث در اين ا
 است.

قائل است که ما نسبت به وضوء و غسل امر استحبابي داريم ولي  3مرحوم ميرزاي نائيني
شهور مي ستحبابي نداريم. و م سبت به تيم امر ا سي دارد بهن ستحباب نف خاطر گويند: تيم ا

که ي يل  يهجمع بين دو دل فهکي آ يت ي شمممري حبّ المتطهرين( و ديگري روا ي )ان اهلل ي
ست، ست آيد که کسي که تيمم مياز روايت بدست مي)التراب احد الطهورين( ا کند متطهر ا

 دارد.فرمايد: خداوند متطهرين را دوست ميو آيه شريفه هم مي
توصليّتي  تيم باشود که اين توّصليت که در واجب غيري گفدر جواب اين شبهه گفته مي

شتباه مي ست ا ّصليتکه در مقابل تعبّديت ا ست کما  اوّل با تعبّديت قابل شود و تو جمع ا
ري مممم به شود چون توصليت اوّل مممم توصليت واجب غيکه با توصّليت دوّم هم جمع مياين

ّصل به ذي ست، پس واجب غيري هم با تعبّديت و هم با تومعناي تو صليت جمع المقدمه ا
 د.شومي

سيم به مقدّمه سوي مکان سابقاً گفتيم که مقدّمه در يک تق شي به  ي وجود مممم مثل م
ي شود و گفتيم مقدّمهي صحّت مم مثل وضوء براي نماز مم تقسيم ميانجام حج مم و مقدّمه

ي وجودي گردد، در مقدّمهي وجود برميصممحّت در محل بحث داخل اسممت چون به مقدّمه
صممحّت ي پيدا کنيم که در آن عباديت و قربت الزم باشممد، امّا مقدّمهاي را توانيم مقدّمهنمي
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شود يا به نحو غير قربي هم  ست آيا بايد به نحو قربي اتيان  شارع ا که شرطيت آن تابع اخذ 
ست ومي شارع ا شود، اين تابع اخذ  شارع آن را اخذ کند و يا حّصهتواند اتيان  اي هرگونه که 

ست قباًل  گوييم در نماز،که از کجا ميناز آن را اخذ کند، امّا اي غسل و وضوء و تيمم قربي ا
آوريم و در ارتکاز مي گفتيم که تعبّديت و توصممليت واجبات را از مرتکزات متشممرعه بدسممت

اند و در انجام آنها دو راه داريم: يا به متشرعه اين طهارت به نحو قربي در نزد شارع اخذ شده
 دهيم. مآنها را انجام دهيم و يا به نيّت امتثال امر نماز آنها را انجا قصد امتثال امر استحبابي

 اين تمام کالم در جهت چهارم بود.
 جهت پنجم: صياغت وجوب غيري

لمقدمه مشروط اعلماي ما در يک نکته با هم اتفاق دارند و آن نکته اين است که اگر ذي 
م  م بنابر وجوب آن  ثالً شرط ممشروط به آن شرط است، به شرطي باشد وجوب مقدّمه هم 

ست وجوب ستطاعت ا شروط به وجوب حج ا ست م سافت ا  غيري مقدّمه آن هم که طي م
ستطاعت مي شد در همها ست،با تمام کالم در اين  ي مقدمات واجب اين مطلب مورد اتفاق ا

عبارت  اسممت که آيا غير از شممرط وجوب نفسممي، وجوب غيري شممرط ديگري دارد يا نه؟ به
ي بين يا مالزمه ي بين وجوب مقدّمه و وجوب ذي المقدمه را مطلقاً قائليمر آيا مالزمهديگ

مه اسممت يا اين دو را با يک شممرطي قائليم، به عبارت سمموّم طرف مالزمه وجوب مطلأ مقدّ
 وجوب مشروط آن.

 کنيم:در اين مسأله اقوالي هست که به آن اشاره مي
ست که واجب غيري، غي ست قول اوّل اين ا سي ا شروطي که براي وجوب نف يدي قر از 

ضوء يک شرط ندارد مثالً واجب نفسي نماز و واجب غيري وضوء را در نظر بگيريم وجوب و
 دارد که زوال باشد و اين شرط شرط واجب نفس است. اين قول مشهور است.

است. ايشان فرمود: وجوب غيري يک شرطي دارد که  1قول دوّم از مرحوم صاحب معالم
ست که مکلّف ارادهد شرط اين ا ست و آن  سي ني شته ر وجوب نف ي اتيان ذي المقدمه را دا

باشد مثالً االن اذان ظهر شد و بر زيد و عمرو م مثالً م نماز ظهر واجب شد، زيد تصميم دارد 
صميم برخواندن نماز ندارد  ست ولي عمرو ت ضوء بر او واجب ا که نماز ظهر را باواند پس و

و واجب نيست فقط نماز بر او واجب است وضوء بر او واجب نيست چون شرط پس وضوء بر ا
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ي المقدمه اسممت. بنابراين قول مالزمه بين وجوب نفسممي ذي ي اتيان ذوجوب مقدّمه اراده
 ي اتيان ذي المقدمه وجود دارد.المقدمه و وجوب غيري مقدّمه مشروط به اراده

ال گرفته و فرمودند: اين شممرطي که بر مرحوم صمماحب معالم اشممک 1مرحوم آقاي خويي
آيد، مالزمه صورت تفکيک بين متالزمين الزم ميايشان گفتند عقالً محال است زيرا در اين

شان الزم ميبين وجوب ذي المقدمه و وجوب  آيد که مقدّمه وجود دارد ولي بنابر فرمايش اي
ضوء نيايد يعني ابا زوال وجوب نف شد ولي وجوب غيري و حد المتالزمين بيايد و سي نماز با

 متالزم ديگر نبايد و اين تفکيک در متالزمين اسن که محال است.
صاحب معالم ساس فرمايش  ست زيرا برا تالزم  اين فرمايش مرحوم آقاي خويي تمام ني

 باشد. مشروط است و مالزمه وقتي است که مکلّف اتيان ذي المقدمه را اراده کرده
احد  نيسممت، کسمماني که قائل به مالزمه شممدند به و فرمايش صمماحب معالم نيز تمام

صول  شدند يا به مالک توقف وجود ذي المقدمه بدون ح قدّمه، و هر مالمالکين قائل به آن 
رده و هم در عمرو دو مالک در مثال مذکور وجود دارد هم در زيد که خواندن نماز را اراده ک

ماز را اراده نکرده اسمممت در هر دو هم مال ندن ن هم مالک  ک توقف وجود دارد وکه خوا
 توصل وجود دارد.

شان فرمود ولي چون ک صل کالم را اي ست، ا سوب ا شيخ من سوّم به مرحوم  المش قول 
ّصه شان فرمود: واجب ح شان دارد اي سيري از کالم اي سي تف ست هرک اي از مقدّمه مجمل ا

دارد يک  صورتاي که به قصد توصل به ذي المقدمه اتيان شود مثالً وضوء دو است حّصه
ضوء مي ضوء ميوقت براي نماز خواندن و گيريم، اگر گيريم و يک وقت براي قرائت قرآن و

ست بين ست پس مالزمه ا ضوء واجب غيري ا ضوء گرفتيم و صد خواندن نماز و وجوب  به ق
مه انجام اي که به قصمد توصمل به ذي المقدنفسمي ذي المقدمه و بين وجوب غيري مقدّمه

ضشود، بنابراين  صد خواندن قرآن گرفته مي وييو شود شود اگر با آن نماکه به ق ز خوانده 
ماز واجب نخود وضوء واجب غيري نيست ولي مسقط تکليف است، با تحقّأ زوال هم بر من 

شود، وقتي وضوء را به نماز، به وجوب غيري واجب مي شود و هم وضوء به قصد توّصلمي
ضوء کار صد توصل ي ميبراي خواندن قرآن کريم اين و ضوء به ق ه نماز بر بکند که ديگر و

 شود.من واجب غيري نمي
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شکاالت عديده شيخ ا صاحب برفرمايش مرحوم  شکال بر  شد و به نظر ما عين ا اي وارد 
ست و يا  ست که مالک مالزمه يا توقف ا شکال اين ا ست و آن ا شان نيز وارد ا معالم بر اي

 اي از آن.مالزمه طبيعي مقدّمه است نه حصّهتوصل، و هر کدام که باشد يک طرف 
 قول چهارم )از مرحوم صاحب فصول(

ست که اگر قائل به وجوب مقدّمه شان فرموده ا شويم فقط مقدّمهاي صله ي واجب  ي مو
شود از دو حال خارج اي که در خارح محقّأ ميواجب است. الزم به ذکر است که هر مقدّمه

 شود، اگر ذي المقدمهشود يا ذي المقدمه ايجاد نميه ايجاد مينيست يا بعد از آن ذي المقدم
شمممود و اگر ذي ي موصمممله گفته ميبعد از تحقّأ مقدّمه ايجاد شمممد به اين مقدّمه، مقدّمه

شممود مثالً اگر بعد از ي غير موصممله گفته ميالمقدمه بعد از آن ايجاد نشممد به مقدّمه، مقدّمه
ي موصله است و اگر بعد از آن نماز خوانده نشود وضوء مهوضوء نماز خوانده شود وضوء مقدّ

اند ي غير موصله است. سؤال اين است کساني که قائل به وجوب شرعي مقدّمه شدهمقدّمه
ست يا  اينقائل ّصهاند که مطلأ مقدّمه واجب ا صهکه ح صله که مقدّمهاي از آني خا ي مو

ن نماز خواندم اين وضوء مصداق آن واجب باشدواجب است پس اگر وضوء گرفتم و بعد از آ
ست  صداق آن واجب غيري ني ضوء م ضوء گرفتم و نماز خواندم اين و ست ولي اگر و غيري ا
ست اين بحث مهمي  ست چون خود وضوء مستحب ا بلکه مصداق وضوي مستحبي بوده ا

صول آن را مطرح کرد و بعد از او مورد کالم علماي ا صاحب ف صولي بود که براي اولين بار 
اي مانند مرحوم آخوند آن را نپذيرفتند و گفتند طبيعي مقدّمه واجب است و قرار گرفت و عده

 ي موصله واجب است.اي مانند مرحوم آقاي خويي آن را پذيرفتند و گفتند فقط مقدّمهعده
ّهما در دو مقام بحث مي ي کسممماني که گفتند واجب غيري مطلأ کنيم: مقام اوّل: ادل

 ي موصله.ت نه مقدّمهمقدّمه اس
ي موصممله اسممت نه طبيعي ي کسمماني که گفتند واجب غيري فقط مقدّمهمقام دوّم: ادلّه

 مقدّمه.
 مقام اوّل:

ي وجوب ي خود را بر ابطال نظريّهکسممماني که قائل به وجوب مطلأ مقدّمه شمممدند ادلّه
ها گفتند وجوب د، اينمقدّمه موصمممله قرار دادند و از آن وجوب مطلأ مقدّمه را نتيجه گرفتن

 ي موصله محذورات عقلي دارد.مقدّمه
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اسممت. ايشممان فرمودند: اگر ما قائل شممويم که فقط  1برهان اوّل از مرحوم ميرزاي نائيني
ي اين قول تسلسل است و چون تسلسل محال و باطل ي موصله واجب است الزمهمقدّمه

 است پس اين قول نيز محال و باطل است.
 ي نماز خودهي  موصله واجب است مقدّمبرهان اين است که اگر گفتيم مقدّمهتقرير اين 

عبارت ي نماز است، بهوضوء به تنهايي نيست بلکه وضويي که متقيّد به ايصال است مقدّمه
ست و جزء ديگر  تقيّد به ا ضوء ا ست، ديگر مقدّمه دو جزء دارد يک جزئش ذات و صال ا ي

مقدّمه هم مقدّمه است و  ي،به مرکّب، مقدّمه است و مقدّمه قبالً گفتيم که هر جزئي نسبت
غيري  ي مقدّمه اسممت واجببه وجوب غيري واجب اسممت بنابراين ذات وضمموء چون مقدّمه

ي مقدّمه ) يعني در اين مقدّمه کنيم کهجا از مرحوم صاحب فصول سؤال ميشود، در اينمي
ّصه ست يا ح ضوء واجب ا ضوء( آيا طبيعي و ست، اگر بگوذات و ييد طبيعي اي از آن واجب ا

جود دارد؟ و کنيم که چه فرقي بين اين مقدّمه و سائر مقدمات ووضوء واجب است سؤال مي
طور باشد از مقدّمه اين اي از آن واجب است )يعني وضوي موصل(، اگر ايناگر بگوييد حّصه
نظريّه تسمملسممل  کند، پس از اينطور هلمّ جّراً ادامه پيدا ميکنيم و همينمقدّمه سممؤال مي

 آيد.الزم مي
ريم اين نوع اين برهان دو جواب دارد: جواب اوّل اين اسممت که اگر اين تسمملسممل را بپذي

يعني تا  تسلسل محال نيست چون در حکمت گفته شد که اين از نوع تسلسل اعتباري است
جا محال است وآن يکطور است، در فسلفه گفته شد که تسلسل در اين ماداميکه لحاا کنيد
نهايت ي علل و معلول است يعني محال است يکي شيء در خارج بيهم تسلسل در سلسله

شد شد به اين معنا که )الف( معلول )ب( و )ب( معلول )ج( با شته با نهايت اين و تا بي علّت دا
اي که هر ما ادلّسلسله ادامه پيدا کند، اين نوع تسلسل در فلسفه محال دانسته شد مممم به نظ

 کدام تمام نيست.ي اين تسلسل ذکر شد هيچبراي استحاله
 امّا تسلسل اعتباري در فلسفه محال دانسته نشده است.

ست، اين سل مطلقاً محال ا سل ست که اگر هم بپذيريم ت گوييم که ميو جواب دوّم اين ا
ت و ترکب آن اجزاء واجب غيري هستند در مورد اجزاء خارجي است نه اجزاء ترکّبي که جزئي

تحليلي اسممت مثالً ترکب نماز از اجزاء خارجي يعني تکبيرة االحرام و رکوع و سممجده و بقيه 
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ست امّا مرکّب تحليلي اين شند اين حالت در اجزاءآن ا ست که اجزائش از هم جدا با گونه ني
 تحليل ذهن ما اسممت و در حقيقت دو شمميء به نام وضمموء و تقيد نداريم بنابراين اين برهان

 ي موصله تمام نيست.اوّل در محذور عقلي داشتن وجوب خصوص مقدّمه
ي موصمممله ي وجوب خصممموص مقدّمهترين برهان در ابطال نظريّهبرهان دوّم که عمده
ست از مرحوم آخوند ضوء مي 1ا شما وقتي و شان فرمودند:  ست، اي که نماز گيريد قبل از اينا

ست؟ هر  ست يا باقي ا ساقط ا ضوء(  باوانيد، آيا تکليف و امر به اين واجب غيري )يعني و
شد محذور دارد، ست معلوم مي کدام که با ساقط ا شود که خصوص چون اگر بگوييد تکليف 

قدّمه واجب اسممت، و اگر بگوييد تکليف باقي ي موصممله واجب نيسممت بلکه طبيعي ممقدّمه
اسممت معنايش اين اسممت که هنوز امتثال محقّأ نشممده اسممت و بايد وضمموء بگيري و اين 

ست، مرحوم آخوند مي سقوط تکليف ا شأّ اوّل که فرض  ست، در  صل ا فرمايد: تحصيل حا
عصيّت ساقط شود و يا با مشود يا با امتثال ساقط ميتکليف فقط در چهار صورت ساقط مي

ساقط ميمي ضوع  شود مانند اينشود و يا با ارتفاع مو ساقط  که با دخول شود و يا به ايجاد 
صر اين دو نماز را اتيان  صر وقت نماز ظهر و ع کنيم با امتثال ديگر تکليف به نماز ظهر و ع

دو که تا هنگام اذان مغرب هيچ يک از در آن روز نداريم، به معصمميّت سمماقط شممود مثل اين
شود مثل اين ساقط  ضوع  ست و بايد نماز را ناوانيم، به ارتفاع مو که ميّتي در جايي افتاده ا

جا اي او را باورد در اينکه او را دفن کنيم حيوان درندهآن را تجهيز و دفن کرد قبل از اين
 ايشود و گاهي تکليف به ايجاد حّصهبه خاطر ارتفاع موضوع تکليف به دفن ميّت ساقط مي

که مولي بر ما تطهير يک ثوب خاصّ را شممود مثل اينکه قابل تعلّأ امر نيسممت سمماقط مي
شويم در اين صورت تکليف به تطهير واجب کند و من اين ثوب خاصّ را با يک آن غصبي ب

اين ثوب باقي نيسممت زيرا اين ثواب خاصّ پاک شممده اسممت، در اين مثال با امتثال تکليف 
شد چون امر مولي  شامل نميبساقط ن ست که ما ه تطهير اين فرد را  شود چون فرض اين ا

)يعني مرحوم آخوند( قائليم که اجتماع امر و نهي ممکن نيست، و همچنين تکليف با معصّيت 
صورت مي صيّت وقتي  ست زيرا مع شده ا گيرد که زمان عمل بگذرد و عمل قابل ساقط ن

است، موضوع هم مرتفع نشده است زيرا  که درما نحن فيه وقت باقيامتثال نباشد و حال آن
ستم که آن امر اين فرد را نمي ش ست، فقط اين ثوب را با آبي  شامل ثوب هنوز باقي ا تواند 
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ساقط ميشود اين ضوء قطعاً ديگر شود، مرحوم آخوند ميجا هم تکليف  فرمايد: با گرفتن و
شيم تحصيل ح شته با ضوء دا ضوء نداريم چون اگر امر به و صل ميامر به و شود که محال ا

است و اگر امر ساقط شده باشد سقوط يا به امتثال است و يا به معصيّت است و يا به ارتفاع 
ّصه ست و يا به ايجاد ح ضوع ا شأّ اخير مو سه  ست اين  شمول تعلّأ امر ني ست که م اي ا

 نيست زيرا اين وضويي که گرفتم مشمول تعلّأ امر غيري هست، به معصيّت هم نيست زيرا
معصيّت در فرضي است که وقت تکليف بگذرد، به ارتفاع موضوع هم ساقط نشده است چون 

ماند، پس با موضمموع خود مکلّف اسممت و او باقي اسممت، فقط سممقوط تکليف به امتثال مي
ست و  شده ا ساقط  وضويي که گرفتم هر چند هنوز نماز ناواندم امّا تکليف غيري به وضوء 

 ي موصله.ب است طبيعي مقدّمه است نه مقدّمهچه که واجشود آنمعلوم مي
بر کالم مرحوم آخوند نقض وارد کرده و فرمودند: اگر براي نماز که  1مرحوم آقاي خويي

ضمني به تکبير داريم،  شروع به نماز کرديم، ما يک امر  وجوب نفسي دارد تکبير را گفتيم و 
شما ب ست، اگر  ساقط ا ست يا  ست، پس من آيا اين امر به تکبير باقي ا گوييد: اين امر باقي ا

ست، يکي از آن چهار مورد  ساقط ا ستم، و اگر بگوييد: تکليف  صل ه صيل حا مأمور به تح
تواند مسقط تکليف در حالي که هيچ يک از موارد مذکور نمي مذکور بايد مسقط تکليف باشد،

چون واجب باشممد مگر مورد امتثال، و فرض اين اسممت که هنوز  امتثال تحقّأ نشممده اسممت 
 ضمني دائماً امتثالش با امتثال واجب استقاللي همزمان است.

مني تحليلي اين اشکال نقضي بر مرحوم آخوند وارد نيست، چون بارها گفتيم که واجب ض
الة تعلّأ صمماسممت چون اصممالً امر ضمممني نداريم يعني در واقع يک امر داريم و آن هم به 

ست به خالف امر غيري که تحليلي سبت به مقدّم گرفته ا ست و ما واقعاً ن ه تکليف و امر ني
 داريم )بنابر وجوب مقدّمه(.

شدم مکلّف به يک  شان فرمودند: وقتي که من وارد نماز  سي که اي امّا در مورد واجب نف
ست که وقتي دو رکعت از نماز را خواندم آيا تکليف به  سؤال اين ا ستم،  نماز چهار رکعتي ه

ست ست و هنوز مکلّف به ايجاد  نماز چهار رکعتي باقي ا ست، گفتيم تکليف باقي ا ساقط ا يا 
يک نماز چهار رکعتي هسمممتم منتهي فرق من که دو رکعت را خواندم با زيد که هنوز وارد 
ست  ست که اگر من باواهم در خارج نماز چهار رکعتي را ايجاد کنم کافي ا شده اين ا نماز ن
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ست اگر باواهد نماز چهار که دو رکعت باقيمانده را باوانم امّا زيد  شده ا که هنوز وارد نماز ن
رکعتي را ايجاد کند بايد چهار رکعت را باواند، و من گرچه تا آخرين جزء نماز مکلّف به نماز 

ساقط مي سالم نماز را دارم تکليف من  ستم ولي تا  شود، پس اين نقض بر چهار رکعتي ه
 مرحوم آخوند وارد نيست.

 آخوند دو جواب حلّي داده شده است.نسبت به فرمايش مرحوم 
فرمودند: تکليف به وضوء بعد از وضوء و قبل از نماز ساقط است، اين  1مرحوم آقاي خويي

تکليف يا به امتثال ساقط است و يا به عصيان ساقط است، اگر دو لوح واقع بعد از وضوء نماز 
بعد از وضممموء نماز را  به امتثال سممماقط اسمممت و اگر در لوح واقع خوانم اين تکليفرا مي
 و عالم واقع نيز از اين دو حال خارج نيست. خوانم اين تکليف به عصيان ساقط استنمي

ست که وقت بگذرد  صيان زماني ا سقوط به ع ست زيرا  تمام  واين جواب قابل قبول ني
ر همين وقت دشود و فرض اين است که من در اوّل وقت وضوء گرفتم و اين معنا ندارد که 

ه عصيان ف به وجوب غيري از من به عصيان ساقط شود و فقط در يک لحظه تکليف بتکلي
ست پس با اين فرمايش مرحوم آقاي خمي شود که آن هم آخر وقت ا ساقط  ويي هم تواند 
 شود موافقت کرد.نمي

ست  2جواب ديگر از مرحوم آقاي صدر ست که فرمود: واجب غيري عين واجب ضمني ا ا
طوري که امتثال وجوب ضممممني به امتثال که امتثال و عصممميانش يکي اسمممت يعني همان

اسمت و عصميانش به عصميان وجوب اسمتقاللي اسمت، وجوب غيري هم  وجوب اسمتقاللي
م آن امتثالش به امتثال واجب نفسممي اسممت، وقتي که من وضمموء گرفتم و هنوز نماز ناواند

واجب نفسي هر وقت امتثال شود امر به وضوء هم امتثال شده است و هر وقت واجب نفسي 
ا  اين است که شما نبايد از امتثال عصيان شود امر به وضوء هم عصيان شده است و نتيجه

 و عصيان واجب غيري سؤال کنيد.
شکال: از مرحوم آقاي صدر مي شما فرموديد: عصيان و اپرسيم: اينا متثال امر غيري که 

ست،  ست که اين با امتثال و عصيان امر نفسي يکي ا شما اين ا شما چيست؟ اگر مراد  مراد 
دو امر امتثال و عصيان واحدي دارند، کالم دوستي نيست چون امتثال وضوء به اتيان وضوء 
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ن که عصياکما اين است و امتثال نماز به اتيان نماز است و اين دو فعل جداي از هم هستند
وضوء به ترک وضوء و عصيان نماز هم به ترک نماز است. و اگر مراد شما اين است که اين 
دو با هم مالزمه دارند اين فرمايش درست است يعني اگر يکي امتثال شود، ديگري نيز حتماً 

شمممود و عصممميان اين دو نيز باهم مالزمه دارد، منتهي تالزم اين دو باهم جواب امتثال مي
سؤال نکرده آخوند نمي شکال مرحوما شود، زيرا مرحوم آخوند از امتثال و عصيان امر غيري 

است بلکه از سقوط اين امر غيري سؤال کرده است. ايشان سؤال کرده است: من که وضوء 
 گرفتم و هنوز نماز ناواندم آيا امر به وضوء باقي است يا ساقط است، اگر بگوييد: باقي است،

ست صل ا ست در حالي  معنايش تحصيل حا سقوط يا به امتثال ا ست،  ساقط ا و اگر بگوييد: 
ست، صله هنوز امتثالي نيامده ا ست در حالي که که بنابر مقدّمه مو صيان ا سقوط به ع و يا 

عصيان فقط در آخر وقت است، و يا سقوط به ارتفاع موضوع است در حالي که موضوع هنوز 
ست و من نمي ضوء بگيرم، و يا اباقي ا ّصهينتوانم و سقوط به تحقّأ ح ست که امر که  اي ا

ماند و آن هم قابل تعلّأ به آن حّصه نيست، در اين ميان يک راه براي سقوط امر غيري مي
 ي موصله.امتثال است پس مطلأ مقدّمه واجب است نه خصوص مقدّمه

شدهدهيم که ما ميگونه جواب ميفرمايش مرحوم آخوند را اين ساقط   گوييم امر غيري 
اسممت و سممقوطش به نحو امّا و امّا اسممت يعني سممقوطش يا به امتثال اسممت و يا به ايجاد 

ست که امر قابل تعلّأ به آن نيست چون مولي به اين حّصهحّصه شائأ نيست، سقوط  اي ا
ضوء اگر نماز مي ست يعني من در لوح واقع بعد از و شود که خوانم پس معلوم ميبه امتثال ا

صل يمن مقدّمه ست، و اگر در لوح واقع مو شده ا ساقط  ه را ايجاد کردم و تکليف به امتثال 
ساقطبعد از وضوء نماز نمي ّصه خوانم باز تکليف  ست چون من آن ح اي که عبارت از شده ا

شد ايجاد کردم که اين مقدّمه صل با ضوي غير مو صله تکليف واحدي را از من و ي غير مو
تواند برود گرچه اين حّصه غرض را حاصل ن حّصه نميکند، امّا امر غيري روي ايساقط مي

ّصه کند به اين معنا که من ميمي ضوء نماز را باوانم، امّا تکليف به اين ح توانم بعد از اين و
ّصه ست چون فرض کرديم امر غيري روي ح صله امکان ندارد زيرا تعلّأ نگرفته ا ي غير مو

مالک امر غيري دائر مدار شوق و اراده است، ي غير موصله مالک امر غيري را ندارد، حّصه
ل غرض اسممت به اين معنا که براي توصممل به ذي المقدمه کافي  ولي در عين حال محصممّ

 است.
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 است. 1برهان سوّم از مرحوم آخوند
دسممت  ايشممان فرمودند: بايد ببينيم مالک وجوب غيري چيسممت؟ وقتي مالک آن را به

ي غير مرصله حّصهکه  در ي موصله است يا اينآورديم بايد ببينيم اين مالک فقط در حمله
ست چون عب د بدون مقدّمه نيز وجود دارد. مالک امر غيري عبارت از تمکن از ذي المقدمه ا

شود، و اين تمکن از آن ميقدمه نيست و بعد از ايجاد مقدّمه متمکن متمکن از ايجاد ذي الم
ي موصله ر مقدّمهبکه فقط متوقّف از ايجاد ذي المقدمه متوقّف بر طبيعي مقدّمه است نه اين

ود، چه آورده نش چه ذي المقدمه آورده شود،باشد، چون همين که مقدّمه ايجاد شد بعد از آن
ز ذي المقدمه اه حاصممل اسممت، امّا اگر مقدّمه ايجاد نشممود تمکن تمکن از ايجاد ذي المقدم

ک حاصممل نيسممت، پس مالک وجوب غيري تمکن از ايجاد ذي المقدمه اسممت و اين مال
ست نه مقدّمه ست و اين مالک متومتوقّف بر طبيعي مقدّمه ا قّف بر طبيعي ي ذي المقدمه ا

 ي موصله.مقدّمه است نه مقدّمه
الک در مکردند که  رحوم آخوند آمدند همه برايشممان اشممکال واردکسمماني که بعد از م 

از ذي المقدمه  وجوب مقدّمه تمکن از ذي المقدمه نيسمممت، زيرا قبل از ايجاد مقدّمه، تمکن
د تمکن ا  مورد تمکن باشممد خود ذي المقدمه آن هم مورحاصممل اسممت، اگر امري مقدّمه

توقّف بر محاصل است، چون بستن دَرب  است مثالً تمکن بستن دَرب همين االن براي من
کن من طيّ فاصممله بين من تا دَرب اسممت و فرض اين اسممت که طيّ اين مسممافت مورد تم
ست، بنابراين مالک در وج ستن دَرب براي من مقدور و ممکن ا ست پس االن ب وب مقدّمه ا

 تمکن از ايجاد ذي المقدمه نيست.
جوب فرمايش مرحوم صمماحب فصممول مممممم و جا براهيني را ذکر کرديم که در ردّتا اين

ست و اين براهين را تما ندا شده ا ستدالل  صله مممم به آنها ا ستيم، ولي خصوص مقدّمه مو ن
شکال د صاحب فصول نيست، چون احتمال دارد ا يگري که ابطال اين براهين مثبت دعواي 

 ايم برکالم صاحب فصول وارد باشد.نرسيدهما به آن 
ي موصممله اقامه شممده اي اثبات دعواي وجوب خصمموص مقدّمهمقام دوّم: براهيني که بر

 است.
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شاره کرده است عبارت از وجدان و  برهان اوّل که خود مرحوم صاحب فصول هم به آن ا
ست به اين بيان که اگر به  قدّمه چيست؟ موجدان خود رجوع کنيم و ببينيم که مالک عقل ا

ست که مقدّمه در که منشأ اين ترشح اين ابينيم به مقدّمه تشريح کند، مي و چرا بايد وجوب
ست کهطريأ وصول و حصول به ذي المقدمه قرار دارد و فقط مقدّمه در طريأ  ي مرصله ا
کند، مي ي موصممله ترشممحوصممول به ذي المقدمه اسممت و المحاله اين اراده هم به مقدّمه

در  سمممت زيرا مالکطور ابينيم هميني عقلي آن هم توجّه کنيم ميبر اگر به نکتهعالوه 
ست و اين مقدّمه ست که وجوب مقدّمه به داعي حصول ذي المقدمه ا صله ا ر طريأ دي مو

 گيرد.حصول ذي المقدمه قرار مي
 اي دارد که ما هم با اين وجدان و عقلدر ذيل اين برهان تعليقه 1مرحوم آقاي صمممدر

امّا يک نکته الزم به ذکر اسممت و آن اين اسممت که در مسممائل اختالفي هيچ وقت  موافقيم،
توانيد به وجدان تمسک کنيد، زيرا خصم شما يا اين وجدان شما را وجدان نکرده است و نمي

ست، لذا در همه شما را وجدان کرده ا توانيم به ي مباحث مورد نزاع ما نمييا خالف وجدان 
 مقابل هم به وجدان استدالل کرده است. که طرفالل کنيم عالوه بر اينوجدان استد

 دليل دوّم: از مرحوم صاحب فصول
ه راد و مطلوب مي غير موصممله اگر خود مولي بعد از به نماز با وضممو، به عبد بگويد: حصممّ

م ست، در اين کالاتيان نشود مطلوب و مراد من ني من نيست مثالً وضويي که بعد از آن نماز
شاهده نمي ضي م ضوء باتناق شما بايد نماز را و وانيد و بعد از آن شود، امّا اگر مولي بگويد: 

ن نماز ناواهد، آ بگويد: هيچ وضويي مطلوب من نيست چه بعد از آن نماز باوانيد چه بعد از
ي ولي حّصهمفهميم که مطلوب جا ميصورت در کالم مولي تهافت وجود دارد، از ايندر اين
 از مقدّمه است و آن هم مقدّمه موصله است. ايهخاص

صدر شد برمي 2مرحوم آقاي  ستدالل به همان دليل اوّل که وجدان با گردد و فرمود: اين ا
 ايشان همان امر وجداني را با يک سري از الفاا تفصيلي بيان کرده است.

 3دليل سوّم: از مرحوم صاحب فصول
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عقلي است  ائل به وجوب آن نشديم اين يک بحثما که قائل به وجوب مقدّمه شديم يا ق
جوب نفسممي که آيا عقالً بين و کنيمو بحث اسممتظهار از دليل لفظي نيسممت. يعني بحث مي

مه شمممدند اي قائل به مالزذي المقدمه و وجوب غيري مقدّمه تالزمي هسمممت يا نه؟، عده
ا براسمماس يک الزمه راي منکر آن شممدند، آنهايي که قائل به مالزمه شممدند بايد اين موعده

ه آن ممکن بنکته و مالکي قائل شوند و آن نکته اين است که حصول ذي المقدمه و وصول 
ست مگر از صول به آن ممکن ني ست مگر از طريأ اين مقدّمه، اگر مالک و و طريأ اين  ني

 اگر وضممويي ي موصممله دارد، مثالًمقدّمه، اگر مالک اين باشممد، اين مالک را فقط مقدّمه
دوّم اکتفاء  ضمموءووضمموء گرفتم و نماز خواندم، اگر فقط به  گرفتم و خوابيدم و بعد از خواب

وي کردم مالک مذکور ممم يعني حصول و وصول به ذي المقدمه ممم حاصل است پس وضمي
 نيست. که اين وضوء مصداق واجب غيرياوّل نقشي در مالک مذکور ندارد، نتيجه اين

ي موصممله همين دليل اسممت، لذا بعد از مرحوم وجوب خصمموص مقدّمه ترين دليلعمده
از ايشان تبعيت کردند  2و مرحوم آقاي صدر 1صاحب فصول جماعتي مثل مرحوم آقاي خويي

ّصه شدند که فقط ح ست، و ما هم از اين بزرگان و قائل  صله از مقدّمه، واجب غيري ا ي مو
هتبعيت کرده و گفتيم که اگر قائل به وجوب مق ي موصممله را واجب دّمه شممويم فقط حصممّ

 دانيم نه مطلأ مقدّمه را.مي
ست که اگر دو تنبيه: بحث مقدّمه سأله اين ا سأله ثمره دارد و آن م صله در يک م ي مو

شد، براي اين شيم و مهم واجب عبادي با شته با که باواهيم واجب )يکي اهم و يک مهم( دا
وجود دارد گفتند: در اين  چون بين اين دو تزاحم م،دهيم بايد مهم را ترک کني هم را انجامأ

سأله ثمره پيدا مي ست امّا بنابر شود، بنابر قول به مقدّمهم صحيح ا صله اين عبادت  ي مو
سلماني  ست و فرد م ضيأ ا ست مثالً وقت نماز  صحيح ني وجوب طبيعي مقدّمه اين عبادت 

شاا فوهم دارد غرق مي شويم اين  شغول نماز  شغول انقاذ ت ميشود، اگر م کند و اگ م
ست و وجوب اهم يعن انقاذ غريأ، فعلي شويم نماز فوت مي شود، اين مورد از موارد تزاحم ا

ي ي بحث مقدّمهثمره و مطلأ اسممت و وجوب مهم يعني نماز مشممروط به ترک اهم اسممت،
صحيح موصله اين است که اگر امر به اهم را عصيان کرديم و مشغول نماز شديم اين نماز 
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است زيرا در ما نحن فيه دو ضد داريم: يکي صالة و يکي انقاذ غريأ، مممم مراد از ضدين دو 
ممممم در مبحث ضممد  توان اين دو را با هم جمع کردي امتثال نميعملي اسممت که در مرحله

ي نماز ترک انقاذ است و ي ضد ديگر است مثالً مقدّمهاند که ترک احد الضدّين مقدّمهگفته
ا  ترک صممالة اسممت پس انقاذ ترک نماز اسممت. واجب فعلي انقاذ اسممت و مقدّمه يمقدّمه

ضي  شيء مقت سأله ديگر داريم که امر به  ست، و يک م صالة واجب به وجوب غيري ا ترک 
ست، مراد ضدّ عامش ا صالة واجب  از نهي از  ست، وقتي که ترک  شيء ا ضدّ عامّ نقيض 

شد منهي عنه  شد ضدّ عامش که صالة با که نهي  شود، و يک مسأله ديگر داريمميغيري 
در عبادت موجب فساد است، اگر اين سه مسأله ديگر داريم که نهي در عبارت موجب فساد 
سأله  سه م سأله را کنار هم بگذاريم اين بحث ما ثمره دارد، گرچه اين  سه م ست، اگر اين  ا

سأله عبارتند از ترک  سه م ست، مراد از  صالة( مقدّمه مورد پذير  قرار نگرفته ا ضدّ )مثل 
ضدّ   ضي نهي از  صالة( مقت شيء )ترک  ست و امر به  ضدّ ديگر )مثل انقاذ( ا براي فعل 

 )صالة( است و نهي غيري از عبادت )مثل صالة( موجب فساد آن است.
شد، مقدّ ي واجب در مهدر ما نحن فيه فيه شاا مکلّف انقاذ را رها کرد و مشغول نماز 

ست پس ترک نماز مجا ترک نماز اين ست، اگر گفتيم که مطلأ مقدّمه واجب ا طلقاً واجب ا
شود، پس نماز مطلق شود و چه انجام ن ست چه بعد از آن انقاذ غريأ انجام  ست اً منهيا عنه ا

خورد زيرا نسبت به جا به درد نميو نهي از نماز موجب بطالن نماز است ممم مسأله ترتب اين
 أ گرفته است م .نگرفته است بلکه نهي به آن نهي به آن تعلّمهم که نماز باشد امر تعلّأ 

انقاذ باشممد  واجب باشممد آن ترک نمازي که بعد از آن ي موصمملهکه مقدّمهامّا بنابر اين
رک  تشممود و ضممدّ عامش ترک، شممود بنابراين ترک نماز موصممل بر من واجب ميواجب مي

خوانم و ترک انقاذ اسممت: يا نماز نمي نماز موصممل اسممت که خارجاً با يکي از دو امر مقارن
صل ضدّ ترک نما کنم، بنابراين نمازخوانم و ترک انقاذ ميکنم و يا نماز ميمي ست ز مو ني

شد م شيئ حرام  ست که وقتي  ست و معلوم ا صل ا قارنش بلکه نماز مقارن ترک، ترک مو
 ت.حيح اسي مرصله اين نماز صشود پس بنابر قول به وجوب مقدّمهديگر حرام نمي

شيخ فرمود صورت نماز باطل 1مرحوم  شان فرمود: در هر دو  ست، اي ست ني : اين ثمره در
شويم که واجب مقدّمه ست و يا قول  شويم که واجب، طبيعي مقدّمه ا ست چه ما قائل  ي ا
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ست و نقيض  ست، واجب غيري ما ترک صالة ا صورت نماز باطل ا ست، در هر دو  موصله ا
ست  شيء ا شيء رفع آن  شود، در ما نحن نقيض ترک صالة ترک، ترک صالة ميپس هر 

که ترک، ترک صالة است در خارج فيه اگر گفتيم: طبيعي ترک صالة واجب است نقيض آن
يک مصداق دارد که نماز خواندن باشد و چون اين امر عبادي مصداق حرام است پس باطل 

ترک، ترک موصل است واجب غيري است نقيض آن  ترک صالة موصل است، و اگر گفتيم:
ست صداق در خارج دارد: يکي نماز خواندن ا ست، در اين که دو م جا و ديگري غذا خوردن ا

 شود گرچه حرام مصاديأ ديگر نيز دارد.باطل مي باز نماز خواندن مصداق حرام است پس
شکال را نپذيرفتند مرحوم آقاي خويي شيخ آمدند اين ا ساني که بعد از مرحوم  جواب  1ک

ست، و حال آن صل خود نماز ا صداق ترک، ترک مو شما گفتيد: م نماز يک امر  کهدادند که 
شممود که يک امر وجودي مصممداق امر عدمي شممود، بلکه امر وجودي وجودي اسممت و نمي

 باشد.تواند مقارن با امر عد ميمي
توجّه نشممد، اي گفتند که درسممت به آن نيز جواب دادند که حکماء جمله 2و مرحوم آخوند

ها گفتند: نقيض کلّ شيء رفعه، و از اين جمله برداشت کردند که: نقيض کلّ شيء عدمه، آن
اين برداشت صحيح نيست، چون اگر شيء وجودي باشد رفعش به عدم است و اگر شيء و 

 ٰ  زَيْد( اسممت و نقيض )الٰ  عدمي باشممد رفعش به امر وجودي اسممت، مثالً نقيض )زَيْد(، )ال
ست بلکه زَيْد(، )زَ صالة ني صالة، ترک ترک  ست نه )ال ال زيد(. بنابراين نقيض ترک  يْد( ا

صالة مي ضش  ست، بنابراين ترک مطلأ نقي صالة ا شود امّا نقيض ترک نقيض آن خود 
ست و گاهي با  صالة مقارن ا شد و گاهي اين امر با  صل نبا ست که ترک مو صل امري ا مو

 غير آن مقارن است پس ثمره درست است.
است، زيرا  ي فقهي و غير اصوليي قابل ذکر اين است که اين ثمره يک مسألهنها نکتهت

سأله سألهفرق بين م سألهي فقهي و م ست که در م صولي اين ا صولي يک جعي ا ل و ي ا
طبيأ تي فقهيه را برمورد  جا قاعدهآوريم ولي در ايني فقهي را به دسمممت ميمسمممأله
 ايم.کرده

 ي واجبحث وجوب مقدّمهي بجهت ششم: ثمره
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ي ي اصولي دارد يا ندارد؟ بعضي گفتند: اين مسأله ثمرهي واجب ثمرهي مقدّمهآيا مسأله
صولي نمي سأله در دو جا ميا شد چون از اين م شته با ستفاده کرد: يا در طريأ تواند دا توان ا

 کنيم.تفاده ميکنيم و يا در تطبيأ يک جعل از ان اساثبات جعل شرعي از آن استفاده مي
شرعي يعني اين ستفاده در اثبات جعل  صول قائل به مالزمه ميا شويم و در که در علم ا

شد، اين ثمرهعلم فقه نتيجه مي ست، اگر اين با ضوء واجب ا سألهگيريم که و صولي ي م ي ا
نيست زيرا شما وجوب مقدّمه م مثل وضوء و غسل م را در فقه اثبات کرديد امّا وجوب وضوء 

ي غسمممل تنجيز و تعذير ندارد زيرا نه ثواب دارد و نه عقاب دارد وما وقتي دنبال مسمممأله و
سأله ستيم مراد م صولي ه ست که در فقه در مرحلها ي تنجيز و تعذير به درد ما باورد اي ا

ند و يعني يک تکليف را براي ما منجّز يامعذّر کند در حالي که احکام غيري نه موجب تنجيز
ي ي مقدّمهذيرند زيرا نه ثواب دارند و نه عقاب دارند، لذا بعضي گفتند: اگر مسألهنه موجب تع

ساس  شکالي ندارد، مثالً فقيه برا شرعي را اثبات کرديم ا واجب را گرفتيم و درفقه يک جعل 
دهد ي واجب فتوا به وجوب وضوء يا غسل جنابت يا حيض ميي وجوب مقدّمههمين مسأله

ي اصولي بايد تحصيل که در مسألهخاطر ايناصولي نيست به ا اين مسألهولي اثري ندارد زير
حجّت م يعني منجّز و معذر م کنيم و منجّز و معذّر فقط در احکام تکليفي است زيرا فقط اين 

 کنند.احکام تنجيز و تعذير را قبول مي
 کنند.امّا اگر در تطبيأ فقط اين احکام تنجيز و تعذير را قبول مي

اگر در تطبيأ يک جعل از اين مسمممأله کمک گرفتيم مثالً در فقه در جاي خود ثابت  امّا
ي واجب در علم اصول براي ي مقدّمهشد که اخذ اجرت بر واجبات حرام است، از اين مسأله

ست و اين گيريم و ميتطبيأ در فقه کمک مي ضوء حرام ا تطبيأ گوييم که اخذ اجرت بر و
ست و به برکت مسأله مقدّمهکبراي حرمت اخذ اجرت بر  ي واجب اين تطبيأ را به واجبات ا

توانيم کمک بگيريم ولي اين مسمممأله اصمممولي ايم. بنابراين در تطبيأ هم ميدسمممت آورده
سألهنمي صيّت م شرعي به شود چون خصو ست که بايد در اثبات يک جعل  صولي اين ا ي ا

در علم فقه وجوب نماز ظهر و نماز جمعه ي حجّيّت خبر واحدکه از آن کار رود، مانند مسممأله
کنيم. ما حصممل اشممکال اين اسممت که اين و وجوب خمس و زکات و غير ذلک را اثبات مي

ي واجب، را وقتي در فقه بر ديد دو راه بيشممتر نداريد: يا مسممأله اصممولي يعني بحث مقدّمه
طبيأ يک جعل خرج بايدآن را در اثبات جعل شمممرعي خرج کنيد و يا بايد آن را در اثبات ت
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شمممود منتهي با آن يک وجوب کنيد. اگر در اولي به کار برديد، بله اثبات جعل شمممرعي مي
کنيد مثل وجوب غيري طيّ مسافت، و وجوب غيري موجب تنجّز نيست تا غيري را ثابت مي
ي اصممولي شممود، و اگر آن را در اثبات يک تطبيأ به کار برديد مانند اثبات داخل در مسممأله

سأله تطب ضوء اين هم م يأ کبراي کلّي حرمت اخذ اجرت بر واجب بر حرمت اخذ اجرت بر و
ي اصولي هميشه نقش اثباتي دارد نه نقش تطبيقي، بنابراين اصاًل اصولي نيست زيرا مسأله

 تواند داشته باشد.اي نميي واجب ثمرهمقدّمه
واجب م يعني مالزمه م را در  يي مقدّمهتوانيم مسألهاين اشکال را جواب دادند که ما مي

سأله را در فقه  سطه قرار دهيم و يک م اثبات يک تکليف قابل تنجّز يا نفي يک تکليف با وا
پيدا کردند که اين مسممأله اصممولي درآن داراي اثر اسممت، و آن مسممأله اين اسممت که گفتند: 

ست: گاهي مقدّمهمقدّمه سم خارج ني سه ق ي واجب به ي واجب به لحاا اباحه و حرمت از 
ضي از افراد  مباح  ست و گاهي بع ست و گاهي به تمام افراد  حرام ا تمام افراد  مباح ا

که زيد در حال غرق شدن است و دور راه افراد  حرام است. مثال اوّل مانند اين و بعضي از
ست، مثال قسم دوّم ا ين براي رسيدن به آب و انقاذ او وجود دارد و پيمودند هر دو راه مباح ا

سي از اين راه ست که ک ضي ني ست و او را ست که هر دو راه ملک غير ا ستفاده کند،ا و  ها ا
ست و راه ديگر  ست که يک راه مثالً طرف يمين زمين پيمودنش مباح ا سوّم ا سم  مثال ق

ست، پس مقدّمه ضي ني ست و  او را سار ملک غير ا ي واجب به لحاا اباحه و يعني طرف ي
ي واجب در بعضي از اين اقسام داراي ثمره ارج نيست، بحث مقدّمهحرمت از اين سه قسم خ

 است.
اي ندارد چه قائل به وجوب مقدّمه واجب ي واجب ثمرهي مقدّمهدر قسمممم اوّل مسمممأله

 بشويم و چه قائل به آن نشويم.
ست،تارةً ما منکر وجوب مقدّمه سم دوّم که تمام افراد  حرام ا شويم ي واجب مياما ق

صغريات باب تزاحم مي بنابراين سأله از  ست اين م شود و بر من انقاذ واجب و غصب حرام ا
جا که انقاذ اهمّ اسممت حرمت شممود، در اينمالکات و مرجّحات باب تزاحم مالحظه مي پس

گيرد گرچه موضوع شود و در صورت انقاذ، حرمتي انجام نميغصب مشروط به عدم انقاذ مي
مباح است چون حرمت غصب مشروط است، امّا صورت  غصب ثابت است ولي از نوع غصب

ي واجب را واجب دانسممتيم از دو حال خارج نيسممت يا مطلأ مقدّمه را واجب دوّم که مقدّمه
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صله را واجب ميدانيم و يا مقدّمهمي صلهدانيم، اگر قائل به وجوب مقدّمهي مو شديم  ي مو
ل، در غصب غير موصل هم کند: غصب موصل و غصب غير موصغصب دو حّصه پيدا مي

صل حرکت من هم  صب مو ست، امّا در غ شده ا فعل حرام انجام گرفته و هم واجب ترک 
ي موصله در اين مورد نسبت به مقدّمه مصداق واجب غيري است و هم مصداق حرام است.

شود، عالوه بر شود يعني حرمت غصب با واجب غيري مقدّمه جمع مياجتماع امر و نهي مي
تزاحم بين حرمت غصمممب و وجوب ذي المقدمه را هم داريم حال اگر ذي المقدمه را که اين

سأله ست پس از م صب فعلي ني ستيم حرمت غ شود، ي اجتماع امر و نهي خارج مياهم دان
ي موصممله شممديم حکمش با جايي که انکار وجوب مقدّمه بنابراين اگر قائل به وجوب مقدّمه

 شود.با حرمت غصب جمع نمي شود، پس وجوب غيريکرديم يکي مي
صورت مانحن فيه صورت سوما ين است که ما قائل به وجوب مطلأ مقدّمه شويم در اين

صب حرام( و دليل شود، زيرا دو دليل داريم دليل اوّل ميدر باب تعارض داخل مي گويد: )الغ
راي خطاب گويد: )االنقاذ واجب(، و ما قائل به وجوب طبيعي مقدّمه شمممديم، پس بدوّم مي

ي انقاذ مطلقاً واجب است چه غصب باشد چه شود که مقدّمهانقاذ يک مدلول التزامي پيدا مي
صب و دليل شد پس بين دليل حرمت غ صب با شود، در وجوب  انقاذ تعارض واقع مي غير غ

شتيم مثل ما نحن فيه، که مياين دانيم در اين مثال دليل )الغصب صورت اگر علم خارجي دا
سبت به مقدّمه انقاذ اطالق ندارد چون احتمالش را نميحرام(  صورت بر ما ن دهيم که دراين 

چون احتمال ندارد که شارع هم بگويد اي عبد غصب  غصب حرام باشد و انقاذ واجب نباشد،
ستند، با  ست چون اين دو تکليف با هم قابل امتثال ني ست و انقاذ بر تو واجب ا بر تو حرام ا

شممود. امّا اگر علم خارجي نداشممتيم، مورد داخل در رجي، تعارض مرتفع ميوجود اين علم خا
در ي واجب ي مقدّمهباب تعارض است و بايد سراغ مرجّحات باب تعارض برويم، پس مسأله

 ي افراد مقدّمه حرام باشند ثمره دارد.اين قسم که همه
است، در اين قسم اگر امّا قسم سوّم که بعضي از افراد  حرام و بعضي از افراد  مباح 

اي ندارد و اگر قائل به وجوب مقدّمه شويم، قائل به عدم وجوب مقدّمه شويم اين بحث ثمره
ست که در اين ست؟ دو نظريّه وجود دارد: يک نظريّه اين ا سم چي که واجب غيري در اين ق

ه داراي اي دارد کجامع بين افراد مباح واجب غيري اسمممت، مثالً اگر در جايي واجب مقدّمه
ست که جامع  ست، نظر مشهور اين ا ست و بعضي از آن مباح و بعضي از آن حرام ا افرادي ا
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بين افراد مباح واجب غيري اس ولو اين جامع در بعضممي از موارد فقط يک مصممداق داشممته 
شود و اين شود و نه تعارضي پيدا ميباشد، نتيجه اين نظريّه اين است که نه تزاحمي پيدا مي

اي ندارد، نظريّه دوّم که نظريّه مرحوم آقاي خويي است اين است که در اين قسم هبحث ثمر
شممود زيرا مالک وجوب غيري در هر جامع بين افراد محرغم و مباح بر من واجب غيري مي

گويد که اين جامع را در ضمممن فرد مباح ايجاد کن، چون دو فرد وجود دارد، منتهي عقل مي
کند و اند موجب تضممييأ شممود و تنها در مقام امتثال تضممييأ ميتوعقل در مقام جعل نمي

ست ولي اگر آن را در نتيجه ضمن فرد مباح بياورد ممتثل ا ست که اگر جامع را در  ا  اين ا
ضمن فرد حرام بياورد هم ممتثل است و هم عاصي. براساس اين مسلک يک تقسيم ديگر 

که وجوب واجب دو نظر هسممت: يکي ايني بايد انجام دهيم و آن اين اسممت که در مقدّمه
که وجوب آن حيثيت تعليليه اسممت، اگر ي واجب حيثيت تقييديه اسممت و ديگري اينمقدّمه

گفتيم: وجوب مقدّمه واجب حيثيت تقييديه اسمممت، معنايش اين اسمممت که مقدّمه بما هي 
ست و آن ست، و چه که خارجاً انجام ميمقدّمه واجب ا صداق اين واجب ا اگر گفتيم: گيرد م

ي واجب حيثيت تعليليه اسممت، يعني مقدّمه بما هي مقدّمة واجب نيسممت بلکه وجوب مقدّمه
خود وضوء واجب است.  ي آن استمثالً طي مسافت واجب است و در نماز که وضوء مقدّمه

ي واجب را از باب حيثيت تقييديه دانستيم ما نحن فيه از باب اجتماع امر و اگر وجوب مقدّمه
از طرفي که صاحب آن راضي نيست هم مصداق واجب )بما  شود زيرا طيّ مسافتمي نهي

ست مممم در باب اجتماع امر و نهي،  صب( ا صداق حرام )بما هو غ ست و هم م هي مقدمة( ا
عنوان ديگر تعلّأ گرفته اسممت، منتهي در خارج يک شمميء وجوب به يک عنوان و حرمت به

ته اسممت مثل نماز در دار غصممبي، که خود نماز هم داريم که مصممداق هر دو عنوان قرار گرف
م و اگر گفتيم که تعلّأ وجوب غيري  مصداق نماز )واجب( و هم مصداق غصب )حرام( است 
به مقدّمه از باب حيثيت تعليليه اسمممت نه تقييديه، يعني واقع آن مقدّمه واجب اسمممت، مثاًل 

سممت که )طيّ المسممافة واجب( نه فرمايد: )االنقاذ واجب(، معنايش اين اوقتي که شممارع مي
شارع مي ضوء )مقدمة االنقاذ واجبة(، و وقتي که  صالة واجبة( مدللو التزامي آن )الو فرمايد )ال

واجب( اسمممت نه )المقدمة واجبة(، حال که از باب حيثيت تعليليه شمممد سمممراغ خطاب نهي 
مثالً در مثال  سمممته تعلّأ گرفته امرويم، گاهي خطاب نهي به عنواني غير از عنوان مقدمي

شممود )طيّ المسممافة واجب(، و حرمت ا  که طيّ مسممافت اسممت مي)االنقاذ واجب( مقدّمه



 104 

عنوان غصب تعلّأ گرفته است )الغصب حرام( که عنوان غصب غير از عنوان طيّ المسافة به
شود زيرا وجوب به طيّ مسافت تعلّأ گرفته است، اين مورد هم از باب اجتماع امر و نهي مي

اسممت و حرمت هم به غصممب تعلّأ گرفته اسممت پس دو عنوان داريم و اين دو عنوان يک 
ي مصممداق در خارج دارند که عبارت از ذهاب من در ملک غير اسممت. امّا يک دفعه در ناحيه

شممويم که عنوان غصممب عنوان مشممير اسممت و حيثيت تعليليه دارد و وقتي که نهي قائل مي
( مدلول التزامي آن )طيّ المسممافة حرام( اسممت و وقتي که فرمايد: )الغصممب حرامشممارع مي

فرمايد: )المقدمة واجبة( مدلول التزامي آن )طي المسافة واجب( است، اگر اين فرض باشد مي
عارض باب ت باب اجتماع امر و نهي خارج شمممده و در  باني اين مورد از  داخل  روي همه م

که حتماً بايد متعلّأ امر و نهي دو عنوان شود چون شرط باب اجتماع امر و نهي اين است مي
جا يک عنوان دو حکم گرفته اسممت يعني عنوان طي مسممافت هم حکم باشممد ولي در اين

چون مقدّمه حيثيت تعليليه و عنوان مشممير  واجب و هم حکم حرام را به خود گرفته اسممت،
مه و غصممب( دارد و غصممب هم حيثيت تعليليه و عنوان مشممير دار پس اين دو عنوان )مقدّ

شاراليه اين ستند و م شير ه ست پس عنوان م سافت ا ست که همان طيّ م ها واجب و حرام ا
 شود.مورد داخل در باب تعارض مي

ي واجب في الجمله ثمره وجود دارد، يکي در جايي که ي مقدّمهبندي: براي مسممألهجمع
ي ضممي از افراد مقدّمهي واجب به تمام افراد  حرام باشممد و ديگري در جايي که بعمقدّمه

 واجب حرام و بعضي از افراد  مباح باشند.
 جهت هفتم: مقتضاي اصل عملي در موارد شکّ

شکّ کرديم که مقدّمه صل عملي اگر  ضاي ا ست مقت ست يا واجب ني ي واجب، واجب ا
ي ي فقهي، مسألهي اصولي و مسألهکدام اس؟ بايد در دو مسأله آن را بررسي کنيم: مسأله

ا  وجود دارد اي بين وجوب يک شيء و وجوب مقدّمهاين است که آيا عقالً مالزمه اصولي
ي ي فقهي اين است که آيا مقدّمهمقتضاي اصل کدام است؟ و مسأله يا نه؟ اگر شکّ کرديم

 واجب ، واجب است يا نه؟ اگر شکّ کرديم مقتضاي اصل عملي چيست؟
 ي اصولي: امّا مقتضاي اصل در مسأله

صلي که جريانش در اينتنها  ست که ميا صحاب ا ست صل ا ست ا گويد: در جا محتمل ا
 ي مذکور، مالزمه ثابت نيست.موارد شکّ در مالزمه



 105 

مورد اتفاق است و اشکال ديگر  بر اين استصحاب دو اشکال وارد شده است، يک اشکال
 مورد اختالف است.

ست زيرا صل مثبت ا صحاب ا ست ست که اين ا شکال اوّل اين ا ترتب وجوب مقدّمه بر  ا
 خورد، زيرا وقتيي عقلي ميمالزمه ترتب شرعي نيست بلکه ترتب عقلي است يعني واسطه

خواهيم عدم وجوب مقدّمه را ثابت کنيم و عدم کنيم ميکه عدم مالزمه را اسممتصممحاب مي
ضوعات  شرعي در مو شه آثار  ست زيرا همي شرعي مالزمه ني وجوب مقدّمه از احکام و آثار 

س شيئي را ا شارع  ست يعني  ضوعات ا شرعي در مو شه آثار  ست زيرا همي شارع ني ت يعني 
مه را اعتبار نکرده و دهد، ولي در اينموضممموع حکمي قرار مي جا شمممارع عدم وجوب مقدّ

ضوع  ست و نه مو شرعي ا ست پس مالزمه نه حکم  ضوعش را عدم مالزمه قرار نداده ا مو
 شود.به عدم مالزمه معنا ندارد و اصل مثبت مييک حکم شرعي است بنابراين تعبد شارع 
 اي با ايشان موافقت کردند،و مرحوم آقاي خويي و عده اشکال دوّم از مرحوم آخوند است

سبوق به عدم  ست نه وجوديه، و فقط امر وجودي م شان فرمودند: مالزمه از امور واقعيه ا اي
اي امر واقعي و ود، امّا مالزمهشاست مممم االّ واجب الوجود مممم و در آن استصحاب جاري مي

نفس االمري اسمممت و امور واقعيه از امور ازليه هسمممتند و حالت سمممابقه ندارند تا در آنها 
 استصحاب جاري شود.

شود، يک مرحوم آقاي صدر با ايشان موافقت نکرد و فرمود مالزمه به دو معنا اطالق مي
ممم اگر اين باشد اين هم هست ممم در گويد اي است که ميي شرطيهمعناي مالزمه آقا قضيه

اين قضمميه شممرطيه ثبوت مالزمه دائر مدار وجود طرفين مالزمه نيسممت بنابراين معنا کالم 
امّا اگر مراد از مالزمه قضيه خارجيه  ازلي است، مرحوم آخوند درست است يعني اين مالزمه

سبوق ب شد مثل مالزمه بين نار خارجي و حرارت خارجي، اين مالزمه م ست، و در با ه عدم ا
 توانيم استصحاب را جاري کنيم کافي است.همين مالزمه که مي

دانيم، زيرا ما با فرمايش مرحوم آقاي صممدر موافأ نيسممتيم و حأ را با مرحوم آخوند مي
جا اگر نار و حرارت خارجي داشته باشيم مالزمه بين اين دو از سنخ وجود نيست حتّي در اين

سنخ امور واقع ستبلکه از  صحاب و همان يه و ازليه ا ست شد در امور واقعيه ا طوري که گفته 
 جاري نيست.

 ي اصولي دست ما از اصل عملي کوتاه است.پس در مسأله
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 :ي فقهيمقتضاي اصل عملي در مسأله
ست و نميمثالً مي ضوء باطل ا ست و نماز بدون و ضوء دانيم که نماز واجب ا دانيم که و

 جا دو اصل متصور است: استصحاب و برائت.نه، در اينواجب غيري شرعي است يا 
ست که نمي صل برائت اين ا ست يا نه؟ چون بيان جريان ا شرعي ا ضوء واجب  دانيم و

شممود امّا اين اصممل جاري نميکنيم. دليلي بر وجوب آن نداريم برائت از وجوب را جاري مي
ز هستند و يا براي تعذير هستند زيرا در جاي خود گفته شد که تمام اصل عمليه يا براي تنجي

ضوء  صوص و ست و در ما نحن فيه ترک واجب غيري يعني ترک خ ون برائت براي تعذير ا
عقاب ندارد تا جريان اصمممل برائت از وجوب آن، تأمين از عقاب بياورد، بلکه عقاب به خاطر 

 ترک نماز است.
ست که وقتي که نماز واجب نبو صاب اين ا ستح صل ا ضوء هم واجب و بيان جريان ا د و

که آيا وضممموء هم واجب شمممد يا نه،  کنمنبود االن که با زوال نماز واجب شمممد شمممکّ مي
 گويد واجب نيست.استصحاب مي

اشکال اين استصحاب اين است که استصحاب نفي وجوب براي تغذير است و من يقين 
ضوء عقاب نمي صوص و صحاب ايندارم که براي ترک خ ست آورد جا تعذير نميشود، پس ا

خاطر همان مالکي که باعث عدم جريان برائت شمممود بهبنابراين اين اصمممل هم جاري نمي
 است.

سألهدر اين ستصحاب و برائت جاري نميجا م ست که ا ست ا شده که در شود، اي مطرح 
گيرد، در اين مورد گفتند که با امّا گاهي يک واجب غيري موضوع يک تکليف نفسي قرار مي

صحاب عدم مي ست شده ا سي را رفع يا ثابت کنيم مثالً در فقه ثابت  ضوع حکم نف توانيم مو
شکّ مي ست و من  ست که اخذ اجرت بر واجبات حرام ا ضوء حرام ا کنم که اخذ اجرت بر و

ست ضوء  ا صحاب عدم وجوب و ست ست يا نه؟ با ا ضوء واجب ا شکّ دارم که و يا نه؟ زيرا 
سنتيجه مي ضوء حرام ني صحاب در اين ت،گيرم که اخذ اجرت بر و ست آورد لذا جا تعذير ميا

ام اين ثمره را بيان اگر اجرت گرفتم و در واقع اخذ آن حرام بود مرتکب معصممميّت نشمممده
اند. منتهي ادعا شمممده اسمممت که در تمام فقه يک مورد هم نداريم که وجوب غيري کرده

 ن مبنا تمام نيست.موضوع براي تکليف نفسي باشد و در مثال اخذ اجرت بر واجبات خود اي
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شرعي مقدّمه اصلي عملي نداريم تا به  نتيجه بحث اين شد که در هنگام شکّ در وجوب
اي مترتب خواهد جاري شمممود هيچ ثمرهآن مراجعه کنيم چون بر آن اصمممل عملي که مي

 نيست.
اي بين وجوب نفسممي و وجوب غيري وجود دارد يا نه؟ ما براي جهت هشممتم: آيا مالزمه

ي ي جعل و انشمماء و مرحلهي اراده و شمموق، و مرحلهمرحله مرحله ذکر کرديم تکليف سممه
ي ي اراده و شوق مولي مريد و شايأ عملي از مکلّف است و در مرحلهبيان و تبليغ. در مرحله

ي بيان و تبليغ، مولي جعل خود را ابالغ کند و در مرحلهجعل و انشممماء حکمي را جعل مي
ي سمموّم از محل بحث خارج جعل مندکّ اسممت اين مرحله يغ در مقامکند، گاهي مقام تبلمي

 ي  اراده و انشاء بحث کنيم.است چون به بحث ما ارتباطي ندارد، و فقط بايد در دو مرحله
کنيم ، در اين مرحله بين جعل طلب و وجوب ي جعل و انشممماء بحث ميابتداء در مرحله

با جعل طلب و وجوب براي  مه مالزمهبراي ذي المقدمه  اي نيسمممت چون ار باواهد مقدّ
اختياري باشممدع قهري باشممد  مالزمه باشممد جعل وجوب غيري با بايد قهري باشممد و يا بايد
سبت به وجوب  يعني همين که وجوب را بر نماز جعل کرد بدون اختيار از مولي جعل دومي ن

صادر مي ضوء  ست زيرا جعلو ست ني شد در شاء فعل اختياري  شود، اگر اين مالزمه با و ان
اي بين فعل اختياري و غير اختياري ايجاد کنيم مثالً بدويم توانيم مالزمهمولي اسممت بله مي

شود و يا شويم در اين مالزمه يک طرفش فعل  تا ضربان قلبمان بيشتر  سير  غذا باوريم تا 
ختياري مولي اختياري و طرف ديگر  فعل غير اختياري است، امّا در جعل و انشاء که فعل ا

است معنا ندارد که با جعل اختياري وجوب براي يک شيء، يک جعل غير اختياري نسبت به 
مقدّمه آن شمميء هم از مولي صممادر شممود، حتّي فرضمماً اگر يک جعل غير اختيار هم از مولي 

خورد زيرا جعل و انشايي که محل بحث است جعلي است که از روي صادر شود به در ما نمي
صا ست پس يک طرف مالزمه اراده  شد يعني اراده و اختيار مقوّم حقيقت جعل ا شده با در 
امّا اگر طرف مالزمه جعل و انشاء اختياري باشد يک اشکالي وجود  تواند امر قهري باشدنمي

اند و آن اشکال اين است که ما اگر باواهيم قائل به مالزمه دارد که ديگران هم مطرح کرده
ست شا شويم معنايش اين ا شد چون که بايد ان شته با شاء يک فعل ء مالک خود  را دا ان

ست و هر فعل اختياري مالک خود  را دارد مثالً وقتي مولي وجوب را براي نماز  اختياري ا
کند براي اين است که در شما ايجاد داعي کند، حال اگر ايجاد داعي بر وضوء باشد جعل مي
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ضوء مالک ندارد و اگر ايجاد داعي بر ا شاء وجوب براي نماز با و شد ان ضوء با يجاد نماز با و
تواند وضموء خود  جعل داعي کرده اسمت و به همان مقدار که ايجاد داعي کرده اسمت مي

ضوء مالزمه اکتفاء کند پس نمي توان بين جعل اختياري وجوب نماز باجعل اختياري وجوب و
 برقرارکرد.

ل مه نامعقوبين دو عمل اختياري مالز يک اشکالي هم به نظر ما رسيد وآن اين است که
الزمه اين است م، و اگر مالزمه باشد بايد يک طرف آن غير اختياري باشد، زيرا معناي است

محال  که بين دو فعل اختياري انفکاککه بين دو شممميء انفکاک محال اسمممت و حال اين
اء اختياري انشممنيسممت يعني بگوييم که بين انشمماء وجوب بر نماز با انشمماء وجوب بر وضمموء 

مه ي جعل و انشممماء بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمالزمه اسمممت. پس در مرحله
 اي نيست.مالزمه

ست بعضي گفتند بين اراده و شوق بر تمام کالم در مرحله اجب نفسي وي اراده و شوق ا
 و اراده و شوق بر واجب غيري تالزم است.

قاي صمممدر مه وجود  فرمود: 1مرحوم آ کار کرد منتهي دارد و نمياين مالز توان آن را ان
مثاًل شود ي بين دو شيء قابل اثبات برهاني نيست هميشه مالزمه به تجربه ثابت ميمالزمه

نار حرارت دارد نمي که  به نکنيم  قت تجر با ببينيم ولي هيچ و ند  نار را چ به اگر  توانيم 
مه نار پيمالز ناي بين حرارت و  با  که  قت  ر برخورد کنيم حرارت آن را ببريم، ولي هر و

کنيم که بين اين دو مالزمه وجود دارد، بنابراين مالزمه جا کشف ميکنيم، از ايناحساس مي
بينيم که وقتي آيد، حال اگر به وجدان رجوع کنيم ميبين دو شممميء با تجربه به دسمممت مي

سبت به مقدّمه شيم ن ستيم و اين دو باشايأ و مريد چيزي با شايأ ه هم الينفک  ا  هم 
شيم ولي هرگاه التفات پيدا کنيم که يک  شته با ستند، بله امکان دارد که به آن التفات ندا ه

 کنيم.ا  هم اشتياق پيدا ميشيء مقدّمه است براي شيء که به آن اشتياق داريم به مقدّمه
فلسممفي  اي که در مطلبدر اين فرمايش دو مناقشممه وارد اسممت با قطع نظر از مناقشممه

ي برهان هم ايشممان وجود دارد که در بعضممي از موارد مالزمه بين دو شمميء را به وسمميله
ي امکان اشرف بين امکان اشرف و تحققش مالزمه توانيم به دست آوريم مثالً در قاعدهمي

شيء و بين  ست بين وجوب  ست و همچنين مالزمه ا سيده ا ست و عقل به اين مالزمه ر ا
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آيد و همچنين ي برهان به دست ميحد است و اين مالزمه هم به وسيلهکه معلول آن وااين
ست، ساطت آن مالزمه ا شيء و ب سط همه بين وجوب  سفيه تو ي اين مالزمات عقليه و فل

 آيد نه از طريأ تجربه.به دست مي برهان
شه ست که ما نه تنها اين مالزمه را وجدان نميامّا مناق ن کنيم بلکه عکس آي اوّل اين ا
کنيم چون اشممتياق يک شمميء تابع مالئمت آن شمميء باطبع ما اسممت مثالً به را وجدان مي

بينم، حال اگر رؤيت زيد مقدماتي رؤيت زيد اشتياق دارم زيرا رؤيت او را مالئم باطبع خود مي
داشممته باشممد مثالً به خرج مقداري از پول نياز داشممته باشممد معلوم نيسممت که به اين مقدّمه 

شتياق دا ست که خرج اين مقدار پولا سا ممکن ا شم بلکه چه ب هيچ مالئمتي باطبع  شته  با
 من نداشته باشد.
ي دوّم اين  اسمت که اگر بپذيريم که بين اشمتياق به يک شميء و اشمتياق به و مناقشمه

خورد زيرا قبالً گفتيم اين نحوه اشتياقات که ا  مالزمه است اين به درد بحث ما نميمقدّمه
ي عبد تنها اطاعت  از مولي و اجتناب از است عبد در مورد آن مسئول نيست وظيفهدر مولي 

شوق غيري هيچ تأثيري در لزوم اتباع ندارد، بله اگر ست پس اين  صيّت او ا ي به مرحله مع
 شود و عبد بايد امتثال کند.تشريع رسيد يک حأ الطاعة پيدا مي

ي اراده و جوب غيري چه در مرحلهنتيجه اين بحث اين شممد که بين وجوب نفسممي و و 
اي نيسممت، لذا ما منکر وجوب شممرعي مقدّمه ي جعل و انشمماء مالزمهشمموق و چه در مرحله

شد شود  هستيم چون اگر اين وجوب غيري براي مقدّمه ثابت با بايد از طريأ مالزمه کشف 
 و عقل اين مالزمه را منکر است يا حداقل ساکت است.

 زمه، سه دليل  بر وجوب غيري مقدّمه قامه شده است.با قطع نظر از ادعاي مال
ست که قائل سوب ا شاعره من اند: قول به عدم وجوب مقدّمه محذور عقلي دليل اوّل به ا

دارد چون اگر مقدّمه واجب شممد مطلوب ثابت اسممت و اگر مقدّمه واجب نباشممد پس ترکش 
ست، در ظرف ترکش مي ست جايز ا سيم آيا ذي المقدمه واجب ا يا نه؟ اگر بگوييم واجب پر

ا  اين است که واجب نفسي مطلأ نداريم يعني مثالً اگر وضوء گرفتي نماز بر نيست الزمه
تو واجب اسممت و اين خلف فرض اطالق وجوب نماز نسممبت به شممرط وضمموء اسممت، و اگر 

آيد زيرا بر من محال اسممت که بگوييم ذي المقدمه واجب اسممت، امر به غير مقدور الزم مي
 نماز با طهارت را ايجاد کنم. ون وضوءبد
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شن مي ستدالل براي ما رو ستدالاگر تأمل کنيم مغالطه اين ا ل گفتند که شود زيرا در ا
گوييم ذي کند آيا ذي المقدمه واجب اسمممت يا نه؟ ما ميوقتي شممماا مقدّمه را ترک مي

ست زيرا مقدّمه را که ترک ک ست و انجام آن غير مقدور ني ست انجام ردالمقدمه واجب ا ه ا
 ه را انجام دهد.توانسته است ذي المقدمآن براي او مقدور بوده است و با انجام مقدّمه مي

شريعت او امري داريم که به مقدّمه  1دليل دوّم از مرحوم آخوند شان فرمود: ما در  ست اي ا
ست مثل )اذا ق سلوا وجوهکم...( که در اين آيه تعلّأ گرفته ا صالة فاغ شريفه به ستم الي ال

ست، قطعاً امر  ست و يا امر غيري ا ست، اين امر يا امر نفسي ا شده ا غسل وجه )وضوء( امر 
صورت معنايش اين است که اگر نماز ناواندم دو عقاب داشته باشم، نفسي نيست زيرا در اين

ست و از اين شف ميپس امر غيري ا سل ثوب کنيم که مقدّمهجا ک ضوء و غ ي نماز يعني و
ساير مقدمات وجود ندارد از اينواجب غي ست از طرف ديگر فرقي بين اين مقدّمه و  جا ري ا
ي مقدمات واجب، واجب غيري هستند، منتهي بعضي از خطابات به گيريم که همهنتيجه مي

 ما رسيده است و بعضي از آنها به ما نرسيده است.
ست که خطاب  ست زيرا اين بيان متفرع بر اين ا سلوا اين بيان تمام ني جوهکم( يا و)فاغ

سي خطاب مولوي  سلوا ثيابکم( را حمل بر خطاب مولوي کنيم چون خطاب نف ست امّا ا)اغ
 آيد.اگر گفتيم  اين خطاب ارشاد به شرطيت وضوء براي نماز است اين بيان نمي

است ايشان فرمودند: هيچ فرقي بين  3و مرحوم ميرزاي نائيني 2دليل سوّم از مرحوم آخوند
ي تکويني گفتند وقتي چيزي را اراده ي تشمممريعي نيسمممت، در ارادهتکويني و اراده ياراده
ه طور اسممت يعني وقتي بي تشممريعي نيز هميناراده کنيد،مي کنيد مقدماتش را هم ارادهمي

 گيرد.ي تشريعي تعلّأ ميي تشريعي تعلّأ گرفت به مقدماتش هم ارادهچيزي اراده
س ستدالل اين ا شکال اين ا ت که اراده در کالم مستدل دو احتمال دارد: اگر مرادشان از ا

ا  هم اراده شمموق باشممد قبول نداريم که اگر اراده و شمموق به چيزي تعلّأ گرفت به مقدّمه
شوق تعلّأ مي ست اراده و  ست ا شد اين در گيرد، و اگر مراد از اراده اختيار و اعمال قدرت با

به چيزي مالزم با اعمال قدرت نسمممبت به مقدماتش که در تکوينيات اراده و اعمال قدرت 
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ست ولي در اراده شريعي اعمال قدرت به ذي المقدمه و مقدّمه معنا ندارد چون معنايش ا ي ت
 فعل مستقيم خداوند متعال است.

جا نتيجه بحث اين شد که دليلي بر مالزمه بين وجوب نفسي ذي المقدمه و وجوب تا اين
که نداريم بل مه  قدّ مه غيري م قدّ قائليم که م ما  لذا  ي واجب عدم مالزمه را وجدان کرديم 

 وجوب شرعي ندارد.
 ي مستحب و مکروه و حرامخاتمه: مقدّمه

ستحب: هرچه که در مقدّمه ستحب نيز تکرار ي واجب گفته بعينه در مقدّمهمقدّمه م ي م
ي که وجوب طورجا ندبي اسمممت و ما همانجا وجوبي و در اينشمممود منتهي طلب در آنمي

پذيريم و فقط قائل به شمممرعي مقدّمه را نپذيرفتيم اسمممتحباب شمممرعي مقدّمه را نيز نمي
 استحباب عقلي آن هستيم به اين معنا که عمل آن حَسَن است ولي ترکش قبيح نيست.

ي ي واجب اسممت، در مقدّمهي حرام و مقدّمهمقدّمه حرام: يک فرق اسمماسممي بين مقدّمه
واجب امتثال شممود، امّا در حرام الزم نيسممت براي  دمات انجام شممود تاي مقواجب بايد همه
ي مقدماتش را ترک کنيم بلکه اگر يکي از مقدماتش ترک شمممود حرام هم ترک حرام همه

ست در ترک ترک مي شه ا شي سر شرب خمر، مقدماتش تهيه خمر و باز کردن  شود مثالً در 
مه را ترک کنيم بلکه همين که اين حرام يعني شمممرب خمر الزم نيسمممت که هر دو مق دّ

ي واجب قائل به شممود، حال اگر در بحث مقدّمهسممرشمميشممه را باز نکين فعل حرام ترک مي
ي جا هم قائل به مالزمه و حرمت مقدّمهي واجب شمممويم در اينمالزمه و وجوب مقدّمه
شويم در اين بايد توجّه شويم، ولي ي حرام ميجا هم قائل به مالزمه و حرمت مقدّمهواجب 

ست پس در حرام يکي  شت که در امتثال و ترک حرام ترک يکي از مقدمات حرام کافي ا دا
 از مقدمات حرام علي البدل حرام غيري است.

اند: مقدمات عرضي و مقدمات طولي. مقدمات که مقدمات حرام بود و قسمنکته ديگر اين
رام محقّأ شود ولي الزم نيست که عرضي اين است که مثالً ده مقدّمه بايد ايجاد شود تا ح

ي )ج( ايجاد شود ي )ب( ايجاد شود و مقدّمه )ب( قبل از مقدّمهي )الف( قبل از مقدّمهمقدّمه
ي )الف( را ايجاد ي )ب( ايجاد کرد يا اوّل مقدّمهي )ج( را قبل از مقدّمهتوان مقدّمهبلکه مي

ست مثل ايني )ج( را ايجاد کرده، و گاهي مکرد و بعد مقدّمه سان قدمات حرام طولي ا که ان
هاي قبلي هاي بعدي در طول قدمباواهد کنار پنجره برود تا نظر به نامو  ديگران کند قدم



 112 

شد بنا بر قول به حرمت مقدّمه حرام فقط يکي از اين ستند. اگر مقدمات حرام عرضي با ها ه
ست در ترک حرام يکي از اين ست وکافي ا شود، امّا اگر مقدمات  هاعلي البدل حرام ا ترک 

شد آن ست مقدّمهحرام طولي با ست و چه که حرام ا ست و مقدمات ديگر حرام ني ي اخيره ا
مه قدّ جام نشمممود قهراً م قدمات ديگر ان جام نمياگر م باب  گيرد،ي اخيره نيز ان نابراين در  ب

 يفقط مقدّمهي آنها حرام نيسمممت بلکه دهيم همه مقدمات حرام اگر همه مقدمات را انجام
ي اخيره آن ، اراده است و يک خصوصيتي در حرام است که هميشه مقدّمه اخيره  حرام است

ي حرام اسممت که به حرام متصممل اسممت، پس در مقدمات چون با اتيان مقدمات اين اراده
خارجي در  قدمات  يک از م نابراين هيچ  قدمات حرام غير از اراده حرام نيسمممت ب طولي، م

مات مممم طولي مممم حرام نيست پس مالزمه در اين مقدمات ثابت نيست، امّا در گونه مقداين
ست که يکي  ست و در ترک حرام کافي ا مقدمات عرضي يکي از مقدمات علي البدل حرام ا

 ز مقدمات ترک شود.ا
مه مکروه: آن قدّ مهم قدّ که  در مورد م مهچه  قدّ نه در م ي مکروه هم ي حرام گفتيم بعي

 آيد.مي
 پايان رسيد. به جامقدّمه در اينبحث 


