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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 حث گذشتهخالصه ب 

ل. رصل باشد یا نباشد خالفا لصاحب الفمعتقدند مطلق مقدمه واجب است، اعم از این هه مرص در ادله نظریه مشهورر برد هه بحث 

 ذهر هردیم و مررد بررسی قرار دادیم.در جلسات قبل دو دلیل را  .اقامه هرده است مشورر نظریه محقق خراسانی چند دلیل بر

 انی بر وجوب مطلق مقدمهمحقق خراس دلیل سوم

را ه مقدمعلی القرل بالکالزمه غرض و داعی بر ایجاب مقدمه این اسهت هه ملل  مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه ییدا هند. ارر مر   

غرض و انگیزه او از واجب هرد  مقدمه این اسههت هه ملل  مرانایی ییدا هند و متکلن شههرد از انجاا و امیا  به ذ   واجب هند، 

  زیرا بدو .شردهه ملل  با امیا  به مقدمه مرانکند به انجاا ذ  الکقدمه  رضرعیت ندارد. عکده این استالکقدمه و ا  خرد مقدمه م

یا  به ذ  الکقدمه مکلن از ام ،ارر غرض از ایجاب مقدمه از انجاا ذ  الکقدمه را ندارد. لذاامیا  و بدو  انجاا مقدمه اساسا مکلن 

مطلق مقدمه این خصرصیت را دارد هه ملل  را متکلن از امیا  صل می شرد. یعنی این غرض حادر غیر مقدمه مرصله نیز باشد 

چه دلیلی دارد هه بگرییم فقط مقدمه مرصهله واجب است. ارر غرض مر  از واجب هرد  نصب نردبا   لذا  به ذ  الکقدمه می هند

ی ین مکلن در هر صررت بر نصب نردبا  مترمب ماین است هه ملل  بتراند و مکلن داشته باشد از این هه با   یشت باا برود، ا

اشد. هسی بشهرد. چه نصب نردبا  منتوی شرد به هر  علی السط  یا منتوی نشرد. به عبارت دیگر مرصل به ذ  الکقدمه باشد یا ن 

قدمه مکلن از ارر غرض از واجب هرد  مس یحاصل می شرد. نسهبت به هر  علی السهط     ومکلن برا  ا ،هه نردبا  می رذارد

امیا  به ذ  الکقدمه باشهد این غرض در مطلق مقدمه حاصل می شرد چه این مقدمه مرصل به ذ  الکقدمه باشد چه نباشد و هذا  

 رریند مطلق مقدمه واجب است نه خصرص مقدمه مرصله.  مشورر نیز میهر الکطلرب. 

 دلیل سوم بررسی 

 است: شده اشلال این دلیل دو به
 اشکال اول

 مستدل این غرض را مفروغ عنه وچه هسهی رفته هه غرض از ایجاب مقدمه مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه است. هذا اول اللالا.  

و قدرت ییدا هند بر این هه ذ  الکقدمه را امیا  هند. این  مقدمه این اسهت هه ملل  متکلن شرد قطعی ررفته هه غرض از ایجاب 

بر درت ال قیر؟ )یعنی مثمکلن از امیا  به ذ  الکقدمه است یا خایجاب مقدمه،  بر غرض و داعیباید ببینیم آیا  ما ل هالا است.او

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6231/دی/32 :تاریخ                                                                       اوامر موضوع کلی:     
 9241 ربیع الثانی 42 مصادف با:       بررسی تبعیت وجوب مقدمه از مقدمه ششم: -مباحث مقدماتی  :جزئی موضوع       

 (نظریه چهارم ) مشهور  -ذی المقدمه در اطالق و اشتراط                               

            (سوم)دلیل  – بررسی ادله محقق خراسانی                               
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ز آثار مکلن ا از آثار امیا  به مقدمه نیست؛ بللهاز امیا  به ذ  الکقدمه مکلن  به نظر می رسد .(بتراند با   یشت باا بروداین هه 

 از امیا  به مقدمه است. 

کقدمه مکلن از امیا  به ذ  ال شیک طرف ،بیا  هنیمق  و مترق  علیه را طرف مترحن فیه ارر بخراهیم دو به عبارت دیگر در ما ن

 :ارددت؟ دو احتکال در این مررد مکلن از آثار چیساین حال سرال این است هه با   یشت باا برود. عبد مکلن از این هه  ،است

ه مقدمه اسهت. یعنی ارر مقدمه امیا  شهد و محقق شد آ  وقت مکلن از ذ    مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه از آثار امیا  ب .9

 الکقدمه ییدا می شرد.

ن از ر نیست بلله مکلمکلن از امیا  به ذ  الکقدمه اثر مکلن از امیا  به مقدمه اسهت. یعنی خرد امیا  به مقدمه مررد نظ  .4

نردبا   اشته باشد ههقدمه ایجاد هند. یعنی ارر هسهی مرانایی د مقدمه اسهت هه می مراند مکلن از امیا  به ذ  الک  امیا  به

مرانایی دارد هه با   یشهت باا باشهد. نه این هه مرانایی برد  با   یشت باا مترق  باشد بر محقق    آ  راهنصهب هند  

آ  چه موم اسههت بلله  ه مقدمه  زا نیسههت ما او را مرانکند هند برا  ذ  الکقدمه.مقدمه و امیا  به مقدمه. این جا امیا  ب

مکلن از مقدمه اسهت. مکلن از مقدمه اثر  مکلن از ذ  الکقدمه است. قدرت بر انجاا مقدمه نتیجه ا  مکلن بر انجاا  

 مقدمه باشد بلله نتیجه مکلن از ذ  امیا  به خرد رت بر ذ  الکقدمه لزوما نتیجهذ  الکقدمه است. این ررنه نیست هه قد

ذ  الکقدمه نیز مقدور است. یس هانه   به خرد نتیجه ردمقدور است و  خرد مقدمه یعنی برد الکقدمه است. یس ارر مکلن

ذ  الکقدمه مقدور اسهت برا  ملل  با واسطه یعنی ارر هسی مرانایی داشته باشد هه ذ  الکقدمه را امیا  هند و مقدمه را  

ذ  الکقدمه مقدور با واسههطه اسههت نسههبت به  انجاا بدهد یس مرانایی دارد بر انجاا ذ  الکقدمه. یس مکلن از امیا  به 

 مکلن به مقدمه.

بدو  ایجاب مقدمه نیز این مکلن راه آ  حال با این حساب می مرانیم بگرییم غرض از ایجاب مقدمه مکلن از ذ  الکقدمه است. 

این مکلن بدو  وجرد دارد زیرا مکلن از ذ  الکقدمه مترق  بر خرد مقدمه و محقق مقدمه نیسههت. موم مکلن از مقدمه اسههت و  

ایجهاب نیز وجرد دارد بدو  این هه مر  آ  را واجب هند و بدو  این هه به عبد امر هند هه نردبا  بگذار آیا عبد مکلن ندارد هه  

دلیل سرا محقق خراسانی با مالحظه این دو مطلب  و با مالحظه دو مطلب معلرا می شرد نردبا  بگذارد؟ یس اشلال اول در واقع

 د:منودا می شر

 .است مقدمه نیست بلله مترق  بر مکلن از امیا  به مقدمهبه مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه مترق  بر امیا   .9

مبع آ  مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه حاصهل شرد دیگر ضرورمی ندارد هه  به ارر مکلن از امیا  به مقدمه مقدور باشهد و   .4

 مر  بخراهد مقدمه را واجب هند.

 از ایجاب مقدمه مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه است، سخن صحیحی نیست. یس این هه رفته می شرد غرض

 سوال: 

. زیرا این ز ذ  الکقدمه استرا هنار می رذارد طبق این بیا  مکلن از مقدمه منشاء مکلن ان بیا  اصهال اصهل وجرب   یا استتاد: 

 مقدمه را واجبمی آید یس چه دلیلی دارد هه ما خرد  نیز به دنبال آ  ذ  الکقدمه مکلن از اید ود هه مقدمه بیمکلن باعث می شر

 هنیم ما مکلن حاصل شرد. 
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 اشکال دوم

داعی از واجب هرد  مقدمه مرسط مر  این است هه انسا  مکلن و قدرت بر امیا  به ذ  الکقدمه ییدا  این اسهت هه دلیل ایشها   

نتیجه می ریریم هه مطلق مقدمه واجب اسههت.  ،مه وجرد دارد نه خصههرص مقدمه مرصههلهچر  این مکلن در مطلق مقدولی هند، 

 این مکلن در مقدمه غیر مرصله نیز می باشد.چر  

الکقدمه علی ا میا  ب ةراجب لر هانت مترقفعلی الا  القدرة »هه به این صررت اس اسهتثنایی است  این اشهلال در حقیقت یک قی 

 این جا قیاس استثنایی دو مقدمه دارد:. «ا مثلهی باطل فالکقدکقدمة و للن التالاللجاز للکلل  مفریت الراجب بترک 

ضهیه شهرطیه اسهت. این قضیه شرطیه هکا  یایه استد ل محقق خراسانی است. میگرید ارر قدرت بر واجب    یک ق مقدمه اول:

چنا  چه محقق خراسانی هکین را رفتند یعنی رفتند: غرض از ایجاب مقدمه و واجب هرد  مقدمه )مترق  بر امیا  به مقدمه باشد 

 بتراند به ذ و  رده ما عبد آ  را انجاا بدهدهیس مر  مقدمه را واجب  هند ییداز امیا  به ذ  الکقدمه این اسهههت هه عبد مکلن ا

قق محشد هه با چیز  یاس استثنایی میگرید ارر مطلب آ الکقدمه واصهل شهرد. مسهتشهلل در این جکله شرطیه در مقدمه اول ق    

فریت منتیجه ا  این است هه ملل  بتراند واجب را با اختیار مرک هند آ  هم از طریق مرک مقدمه. در حالی هه  (خراسانی رفتند

 واجب اختیارا مکنرع است وشرعا جایز نیست یس نتیجه این است هه قدرت بر واجب مترق  بر امیا  به مقدمه نیست. 

  علی قدرت بر هرمثال  .است هه این  مالزمه اثبات شرد. به چه دلیل ارر قدرت بر واجب مترق  بر امیا  به مقدمه باشد عکده این

السهط  مترق  بر خرد نصهب سلم باشد یعنی مقدمه امیا  شده باشد این نتیجه ا  این باشد هه ملل  می مراند به دست خرد    

ارر مقدمه را مرک هند و نردبا  نگذارد  ؟هند. به این هه مقدمه را مرک هندک هار  هند هه هر  علی السط  را به دست خرد  مر

نتیجه مرک مقدمه این اسههت هه دیگر مکلن و قدرت بر امیا  به ذ  الکقدمه را ندارد. ارر قدرت را نداشههت دیگر واجب نیز فرت 

 می شرد.

بزنگاه اشهلال دلیل سهرا محقق خراسهانی این جا است هه می فرماید شکا چیز  را بر چیز  مترق  می هنی هه نتیجه آ  مالی    

را  مهفاسهد  اسهت هه خرد شکا نیز نکی مرانید به آ  ملتزا شرید. محقق خراسانی در واقع قدرت بر واجب و مکلن از ذ  الکقد  

 رد  مقدمهواجب هاز کین هه رفتند غرض مقدمه هرد هه را مترق  بر امیا  بالسط  نی هر  علی مقدمه. یعامیا  به مترق  هرد بر 

ی مد در صررمی قدرت بر واجب ییدا عب اشلال این است هه اررین اسهت هه عبد با آورد  مقدمه مکلن ییدا هند از ذ  الکقدمه.  ا

بر ت قدر ،عبد می مراند با انجاا نداد  مقدمهاین صررت  درد، ا امیا  هرده باشهند هه مقدمه رمی ند و مکلن از ذ  الکقدمه ییدا ه

مینه انجاا واجب یعنی ذ  زهه  فریت هند اختیارا و باعث شههردعنی واجب را می .انجاا داد  ذ  الکقدمه را از خرد  سههلب هند

قورا قدرت بر انجاا ذ  را مرک هند و ارر مقدمه را مرک هند  آ ت هه مقدمه را انجاا ندهد و الکقدمه از بین برود. به این صهههرر

 استد ل محقق خراسانی  زمهش واجب نیست. یعنی هانه الکقدمه سلب می شرد. زیرا قدرت و مکلن از انجاا ذ  الکقدمه محصیل

این اسهت هه ملل  اجازه داشته باشد به دست خرد  هار  هند هه واجب را فرت هند. آیا انسا  می مراند اختیارا هار  هند هه  

را فرت هند، آ  هم از طریق از بین برد  قدرت بر انجاا واجب؟ یس وقتی قدرت بر مقدمه نباشهههد قورا ذ  الکقدمه نیز واجهب  

کقدمه نیز  زا نیست. لذا عبد قدرت را از بین می برد و نردبا  را بر ذ  الحاصل نکی شرد؛ از آ  طرف محصیل قدرت بر انجاا 

  فرت می شرد زیرا  وقتی نردبا  هنار دیرار نباشد عبد نکی مراند با   یشت باا دیرار نکی رذارد و واجب یعنی هر  علی السط
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برود. یس هانه معنی سهخن محقق خراسهانی این اسهت هه خرد شارع اجازه داده باشد هه ملل  از راه مرک مقدمه واجب نفسی    

را می شههرد هه قدرت بر واجب و مکلن از یعنی ذ  الکقدمه را نیز فرت هند. یس چر  مفریت الراجب اختیارا جایز نیسههت معل

  واجب یعنی ذ  الکقدمه مترق  بر امیا  بر مقدمه نیست و هذا هر الکطلرب. 
ین هه غرض و داعی بر ایجاب مقدمه این نیسهههت هه ملل  مکلن از امیا  به ذ  الکقدمه ییدا هند بلله غرض از این هه انتیجهه  

غرض رسهاند  ملل  به ذ  الکقدمه است منتوی وقتی می  یس ذ  الکقدمه برسهد.  مقدمه را واجب هرده این اسهت هه ملل  به  

خراهد ذ  الکقدمه محقق ییدا هند یک علل و مقدمامی نیاز دارد. آ  مقدمامی هه رسهاننده ملل  به مقصههرد و ذ  الکقدمه است،  

 اسباب و عللی است هه در سلسله وجرد  این ذ  الکقدمه قرار می ریرد.

ردبا  علت وجرد  هر  علی السط  است یا نردبانی هه عبد از آ  استفاده هرده و با   یشت باا رفته؟ معلرا ب نصه آیا مطلق ن

است آ  نصب سلکی جزء علل وجرد  هر  علی السط  است هه مرصل به ذ  الکقدمه و هر  علی السط  باشد. آیا مطلق نصب 

ل از دارد هه متشل  وقتی می خراهد هار  هند نیاز به یک علت مامه یلی از علت ها  با  رفتن از یشت باا است؟ انسانردبا  

مثل سهبب، شهر ، عدا الکانع و مقتضی و امثال آ  فرض هنید یلی از آ  ها نصب سلم است. نصب سلم در چه    چند چیز شهده 

لل وجرد  هر  علی صهررمی جزء علل وجرد  هر  علی السهط  است؟ آیا ارر نصب سلم مرصل نباشد می مرا  آ  را جزء ع  

السهط  قرار دهیم؟ یعنی هسهی نردبا  را هنار دیرار بگذارد و برود دنبال هار دیگر؛ معلرا اسهت هه این نصههب سلم جزء سلسله    

وجرد  هر  علی السط  نیست. آ  نصب سلکی می مراند در سلسله علت وجرد ذ  الکقدمه قرار بگیرد هه مرصل باشد یعنی عبد 

باشهد و با   یشت باا رفته باشد. در این صررت می مرا  رفت این نصب سلم وجرب غیر  داشته زیرا در   از آ  اسهتفاده هرده 

 سلسله وجرد  مقدمه وجرد داشته است.

 رر نا مکاا است. هر سه دلیل محقق خراسانی بر نظریه مشو :مما ذکرنا فتحصل

 در مقام حق 

 درباره مقدمه مرصله چوار نظریه شد: یس

 معالم.نظر صاحب  .9

 نظر شیخ انصار . .4

 نظر مشورر و محقق خراسانی. .4

 نظر صاحب فصرل. .2

نظر صهاحب معالم و شیخ انصار  را رد هردیم و رفتیم قصد مرصل در وجرب مقدمه اعتبار ندارد. مشورر می رریند مقدمه مطلقا  

وجرب ذ  الکقدمه است ارر آ   واجب است چه مرصل باشد چه نباشد ارر هم قید  در وجرب مقدمه دخیل باشد مابع مقیید در

مقیید داشهت مقدمه نیز مقید می شرد و ارر وجرب ذ  الکقدمه قید نداشت مقدمه نیز قید ندارد. اما صاحب فصرل می فرماید منوا  

مقدمه ا  وجرب غیر  دارد هه مرصهل باشد. مالحظه فرمردید هه این نظریه هم ثبرما مشلل و مانعی در برابر  نبرد و استحاله  

ا  نداشته و هم اثباما قابل قبرل برد. ادله صاحب فصرل ذهر شد و اشلا ت آ  یاسخ داده شد. ادله محقق خراسانی ذهر شد و رد 

شد و نتیجه در این نزاع این شد هه حق با صاحب فصرل است یعنی وجرب غیر  متعلق به مقدمه مرصله است. از هسانی هه این 
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از محذورامی هه در مقاا ثبرت دارد از نظر  به غیر نیز محقق نایینیمی باشهههند. 4اماا خکینی ،9نظریهه را قبرل هردند محقق خریی 

  .اثبامی با این نظریه مشللی ندارد

 «الحمدهلل رب العالمین»
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