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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

کردیم ثمره ای نقل شده مبنی بر این که بنحئح رلی قر  المشورر نمحز  در ثمره نزاع بین مشهورر   احب  صور  برد  رر  بحث 

کسی که مبتال به  اج  اهم شده مثل ازاله نجحست بحطل است  لی طبق نظر احب  صور  نمحز کسی که مبتال به  اج  اهم شده 

 اگر اهم را ترک کند   به موم مبحدرت کند احیح است 

گر به اایشحن صرمردند: ن کردند  حاشکح  قرار گرصت ایشحن البته در د  مربله این اشکح  را بیاین ثمره از سری شیخ انوحری مررد 

ق مبنحی هم طبقورا یم راح اسههت   اگر  ن دقت را کنحر به دقت به این مسهههله نهحه کنیم بحید بهرییم نمحز طبق هر د  مبنح اههحی

ه اشکح  بپحسخی که محقق خراسحنی بیحن شد    ر شیخ انوحریور  نمحز بحطل است  تفویل نظاحب  ص هم طبق مبنحی   رمشور

بعد از این اشکح    جراب هح بق در مسهله چیست؟  یح این ثمره قحبل قبر  بح  بحید دید   به ثمره دادند بیحن شدانوحری شهیخ  

 است یح خیر؟

 حق در ثمره اول

نزاع بین مشورر   احب  صور  نه  ن طرر که محقق خراسحنی بد  امر می ترانیم بهرییم این است که ثمره  ر ن چه که اجمحال د

رانیم این یعنی نه مطلقح می ت  قحبل قبر  است   نه  ن طرر که شیخ انوحری انکحر کردند قحبل پ یرش استبه نحر کلی دصحع کردند 

الت این ثمره  جرد دارد   طبق بلکه در بعضههی از اههرر   بر اسههح  بعضههی از ابتمح   ن را رد کنیم مطلقح ثمره را بپ یریم   نه

ه در ک معلرم شردتح بحید بررسی کنیم  لیبرخی ابتمحالت   برخی مبحنی این ثمره مرد د اسهت  این اجمح  مطل  در ابتدا است   

 مرد د است  تی  است   در چه اررربچه اررتی این ثمره قحبل ق

 مقدمه

 مررد بررسی قرار بهیرد   مطل  بحیداین که این ارر معلرم شرد چند  برای

قبال هم گفتیم   تفویل  ن در جحی خردش بحید بیحن شرد این است که اسحسح ترک ابد الضدین مقدمه ضد دیهر که  اول:طلب م

حث می ترانیم بردش محل بحث است که  یح  اقعح یعنی قبر  کنیم که ترک یکی از د  ضهد مقدمه ضد دیهر است  این خ   بحشهد 

 ؟ااال رنران مقدمه بر ترک یکی از د  ضد نسبت به ضد دیهر اطالق می شرد یح خیر ؟مقدمه منطبق کنیم یح نه ضهدین را بح بحث 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6932/دی/62 :تاریخ                                                                       ا امر موضوع کلی:     
 9341 ربیع الثحنی 82 مصادف با:       بررسی تبعیت وجوب مقدمه از مقدمه ششم: -مباحث مقدماتی  :جزئی موضوع       

 در ثمره اول نزاع بین حق   -ذی المقدمه در اطالق و اشتراط                               

 بررسی ثمره بنابر احتمال اول  -مشهور و صاحب فصول                                

 26جلسه:                                                                            سال نهم           
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 ییقورا دیهر جح چه ضد خحص   چه ضد رحم ،میت برای ضد دیهر ندارددقاسهحسح ترک یکی از د  ضد رنران م  تاگر کسهی گف 

اگر   داخل کنیم هترانیم این مسهههله را در بحث مقدمه بح ضههد   نمی این بحثی اسههت در رابط برای این ثمره بحقی نمی محند چرن

مطل  است که یکی همین مطل  برد یعنی ترک ابد الضدین مقدمة للضد بر سه  ینره کردیم که ترت  این ثمره مبتیحدتحن بحشد اشح

 االخر  

مالزم بح نوی از ضد است  این  ،شحرع امر به چیزی کرده یعنی  قتی  این که امر به شه  مقتضهی نوی از ضدش بحشد   :مطلب دوم

 نیز بحید بررسی شرد 

   بحث ندارد که نوی از ربحدت مرج  صسحد ربحدت استجحی که ر شن است    :مومطلب س

د هح را مرربحید این  نتیجه  ن هح در این ثمره دخیل است  ل انرری در  به  بحید مررد بررسی قرار بهیرد چرن امح  ن د  مطل  ا 

 مالبظه قرار دهیم 

د   ،  پحسخی که به اشکح  داده شد گحه ثمره   اشکحلی که به ثمره شدتکیه  ،در کلمحت شهیخ انوحری   نیز پحسخ محقق خراسحنی 

   مسهله بسیحر موم است

  جح برد نیاهح   افرف را از هم جدا می کرد  که جحیی که راه   مشحهده کردید جرب شه  مستلزم برمت نقی  است   9

  زم برمت نقی  استب ش  مستلر ج

برای  زیرا این هح  خرد معنحی نقی  برد یه شهههدهد می که از د  مطل  ا   در می  ید   در کلمحت ر ی  ن تک مطله    8

ت از ردم ربحرت اسمثال نقی  ترک نمحز ش  رصعه   گفتند: نقی  کلکه ردمی برد   مییک معنحیی ذکر می کردند نقی  

ه بمعنح را برای نقی  انکحر کند خرد برای نقی  یک معنحی ردمی ذکر کردند  معلرم اسههت که اگر کسههی این  ،ترک نمحز

 د پحیه این ثمره منودم می شرد  خر

سی این د  مطل  تحثیر اسح ری قرار بهیرد   نتیجه   رای مح دپس این د  مطل  محرری ترین مطحلبی اسهت که بحید مررد رسیدگ 

  دارد رد این ثمره پ یرش یح رد

  مطلب اول

 نقی  به چه معنحست سه ابتمح   جرد دارد:امح در مررد این که 

ثمره را ذکر کردند مشحهده   اسحسح کسحنی که این انوحری شیخ  کلمحت محقق خراسحنی   رمعنحیی است که دابتمح  ا     9

نقی  هر چیزی  « نقی  کل شهه  ردمه»یعنی   رصع نیز به معنحی ردم اسههت «شهه  رصعه نقی  کل»این که  شههد    ن

اگر   ردم  جرد ، ل ا نقی   جرد می شهرد پس نقی  طبق این ابتمح  یک معنحی ردمی دارد  از ردم  ن تربحرت اسه 

طبق   یم بهرییم نقی  ردم ربحرت است از  جردنادیهر نمی تر  « ردم العدم»این مبنح را قبر  کنیم نقی  ردم می شرد 

زیرا رر  کردیم در این ابتمح  نقی  یک معنحی ردمی  ،ردم متنحقضین نیستند   جرد  ،ین معنح   ابتمح این مبنح یح ا

بلکه می شههرد ردم العدم زیرا بحید این بیث  ؛نقی   جرد می شهرد ردم الرجرد  لی نقی  ردم نمی شههرد  جرد   دارد

 ردمی بردن در معنحی نقی  اخ  شرد
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نقی  به ارتبحر این که گحهی به  جرد   گحهی به ردم  «به حرصعه ا  کرن الش  مرصرر ش  نقی  کل»این که ابتمح  د م   8

در برخی مرارد ربحرت است از رصع  ن ش    ردم  ن ش    در برخی از مرارد معنحیش متفح ت است  اضهحصه می شرد  

م رد معنحیش   قی   جردیعنی ن ،مثال اگر نقی  به  جرد اضهحصه شد   ربحرت اسهت از  ن که  ن شه  مرصرع به بحشهد   

دیهر رصع العدم یح ردم العدم نیست بلکه  ن  ،نقی  ردم ،یعنی رصع  ن ش   لی اگر نقی  به ردم اضحصه شد است الرجرد

ه ه این که نقی  به چدر معنحی د م بسته بپس   که ربحرت است از  جرد رصع می شردچیزی است که ردم بح  ن مرتفع   

به  ،  لی اگرنقی  الش  رصعه  اضحصه شرد یک معنحی ردمی دارد   اگر به  جردمتفح ت استشرد معنحیش چیزی اضحصه 

طبق این ابتمح  ل ا نقی  ردم  «به حکرن الش  مرصرر»د دیهر معنحی ردمی ندارد   معنحیش می شهرد  ردم اضهحصه شهر  

    جرد می شرد

نقیضحن  یعنی بهرییم  لی برای نقی  در نظر بهیریمین است که ااال یک معنحی ا سع از این د  ابتمح  قببتمح  سرم اا  4

  ربحرتند از د  شه  که بین  نوح نوحیت منحصرت   بعد  جرد دارد به نحری که نه قحبل اجتمحع می بحشهند   نه قحبل ارتفحع  

 دایره اش ا سع از د  ابتمح  قبلی است   این معنح

این سه معنح سحزگحر است  بح  مح ارری که این جح  مره بح کدام یک ازبحید ببینیم ث پس سه ابتمح  در معنحی نقی   جرد دارد 

 پیش می  ید را انشحء اهلل بررسی می کنیم تح معلرم شرد که ثمره کجح قحبل قبر  است   کجح قحبل قبر  نیست 

 مطلب دوم 

گفته  ؟نقی   ن است یح خیربحید این جح بررسهی کنیم این اسهت که  یح اسحسح  جرب یک چیز مستلزم برمت   مطل  دیهری که 

   ن مستلزم برمت نقی د  جرب ترک نمحزنل ا می گفت  نقی   ن استبرمت برد که  جرب ش  مستلزم  شد تکیه گحه ثمره این

 این صعل متعلق نوی  اقع شده پسد   می گفتند چرن نگرصت یردم ترک نمحز را مالزم بح صعل م  ن  قت ،یعنی ردم ترک نمحز است

 است  نمحز بحطل

 نیز سه ابتمح  است: ،در مررد استلزام  جرب ش  برمت نقی  را

نقی  است امح این صقط در دایره برمت نقی  است گفته شد که  جرب ش  مستلزم برمت نیز   ثمره در بیحن استدال    9

به طرر کلی طبق این ابتمح  دیهر نیز اتححد  جردی پیدا کند،  در خحرج بح یک شههه ، هر چنهد    صراتر از  ن نمی ر د

ی شههرد  لی لرازم   مقحرانتش بتی مح یتحد معه صی مخرد نقی  متوههب به برمت یعنی ایت نیسههت قحبل سههربرمت 

  را در بر نمی گیردالخحرج 

یعنی  قتی چیزی   می شردشههحمل نیز را عال ه برمت مح یتحد معه خحرجح باسهت    جرب شه  مسهتلزم برمت نقی      8

یعنی دایره برمت نقی  نیز برام می شرد   است   هر چه که بح نقی  خحرجح متحد بحشد اج  می شرد نقی   ن برام 

   مح یتحد معه صی الخحرج همه این هح می شرد شحمل مالزمحت   مقحرنحت   از ابتمح  ا   یک مقدار  سیع تر است

ه هر یعنی نقی  ب ؛کنیم اال این استلزام را انکحریعنی   کلی اسهحسهح  جرب شه  مسهتلزم برمت نقی  نیست     ربه طر  4

  اج  شرد چیزی مستلزم برمت نقی   ن نیست معنحیی بحشد اگر 

  جرب یک چیز برمت نقی  را  جرد دارد  در برابر استلزام   پس سه مرضع   رای
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 احتماالت هفت گانه

 برمت نقی  استبح این که  جرب ش  مستلزم  هطنیز در راب دارد  در مرردش  جرد نقی  سه ابتمح   بح ترجه به این که خرد

ییم این که بهر امح چرن در صر  انکحر استلزام   ؛نیز سهه نظر  جرد دارد رلی القحرده این جح بحید نه ابتمح  توریر شرد  یح خیر

این  یبه طرر کلپس    جوی برای رسیدگی ندارد  ن سه ابتمح  در بحب نقی ، دیهر ، جرب شه  مسهتلزم برمت نقی  نیست  

یک ابتمح  این اسهت که به طرر کلی بهرییم  جرب شه  مستلزم برمت نقی  نیست   یک    یعنی  دارد  جرد جح هفت ابتمح 

    جرب ش  مستلزم برمت خرد نقی  است نه اکثر از  ن ابتمح  نیز این است که بهرییم

   قی  سه ابتمح  داردزیرا معنحی ن  این ابتمح  خردش سه ابتمح  دارد

ی  می نظر نیز نق طبق این مبنح   ؛زم برمت نقی  است به رال ه برمت مح یتحد معه صی الخحرجهم بهرییم  جرب ش  مستل رگا

 پس سه ابتمح  نیز این جح متورراست   سه معنح در  ن  جرد داشته بحشد تراند یکی از  ن

  عنی بحید ثمره را در این هفت اررت بررسی کنیمی  هفت ابتمح  است رر   ابتمحالتی که در این بحث  جرد داردمجمرع ال ا 

 ن  قت بعد از بررسهی هح مالبظه خراهید صرمرد که این ثمره در برخی از اهرر قحبل قبر  است  رمال مبنحی مشورر   احب    

 است  سحنیک زیرا طبق هر د  مبنح نتیجه  صور  تحثیر گ ار است   بر اسح  برخی از این اررت   ابتمحالت ثمره مرد د است

 بررسی ثمره بنابر احتمال اول 

ی کند  قتی منحیی که بهیریم صرقی نبحال نقی  را به هر مع   جرب ش  مستلزم برمت نقی  نیستاسحسح بهرییم  :احتمال اول

یری در تحثبهیریم حی ا لی   چه د می   چه سرمی نمستلزم برمت نقی  نیست دیهر نقی  را چه به مع جرب شه   گرییم  یم

 بهرییم به طرر کلی  جرب شهه  یعنی «کمح هر الحق»اگر این معنح را قبر  کنیم   برام نمی شههرددیهر نفی  زیرا  ؛مسهههله ندارد

   ثمره به کلی منتفی می شرد مستلزم برمت نقی  نیست

  تحلی لتزم نیستتحلی صحسد دارد   کسی به این تحلی صحسد م امح این که  جرب شه  مسهتلزم برمت نقی  نیسهت چرن اگر بحشد   

  اجبی ، هرتحریمی بحشههد ح که یک تکلیب  جربی ثحبت بحشههد کنحرش نیز بحید یک تکلیبصحسههد ربحرت اسههت از این که هر ج

مثال اگر گفته می شرد نمحز  اج  است کنحرش یک تکلیب دیهر نیز  جرد دارد  می  جرد داشهته بحشد کنحرش یک تکلیب تحری

ه بحشیم که به صعل تعلق داشت که مح یک بکم  جربی این سخن این است محز برام است  معنحیاین که ترک ن که ربحرت اسهت از 

محز ن الزمه  ن این اسههت که هر کسههی که بح این  اج  مخحلفت کند   ریمی که به ترک تعلق گرصته اسههت    یک بکم تح گرصته

   هدزیرا بر ا  نمحز خراندن  اج  بر خحلفت کرده بحشدم بح تکلیب  جربی مه ؛ اقع بح د  تکلیب مخحلفت کرده بحشهد  در ،نخراند

برام اسههت یعنی اگر کسههی نمحز را ترک کند کحر برام  ی می گرید ترک نمحزتقتکلیب تحریمی مخحلفت کرده بحشههد  هم بح یک 

ت   فت کرده اسمخحل «اقم الولرة»زیرا بح تکلیب  جربی   شدحبحز نخراندنی بحید د  رقحب داشته پس هر نممرتک  شهده اسهت    

ک برام برده ل ا ی زیرا ترک نمحز نیز   تکلیفی خردش رقحب مستقل دارد   هم بح تکلیب برمت ترک نمحز، بر خطحمخحلفت بح ه

    مخحلفت بح یک  اج  د  استحقحق رقربت باملتزم شرد به این که بح ترک یک  کسی نمی تراند بخحطر  ن دارد   نیز رقحب 

 ثمره نیز این را قبر  ندارند  ئلین به این خرد قح ،پیدا می شرد
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 رای قتی خدا ند نمحز را  اج  می کند ب     ن هم استلزام لغریت است ه بنحبراین مبنح یک تحلی صحسد دیهر نیز پیش می  یدعال ب

ترک  ن خحایتی ندارد، صرقش این است برام کردن  ، ن  قت بح این  اب ،اج حم این  جن است که ربد را تحریک کند به انای

   اال خحایت برانهیزانندگی   تحریک به سری انجحم  اج  را ندارد  که بهریید که یک تحکید است 

م زدر اررتی که مح  جرب ش  را مستل ،ریهت بح یک تکلیب   هم یلزم منه اللغهم یلزم منه رقحبین بر مخحلف ،پس د  مشکل دارد

رانیم ترک یک  اج    نه می ت این هر د  بحطل است نه می ترانیم ملتزم شریم به د  استحقحق رقربت بر   برمت نقی   ن بدانیم

 ملتزم به لغریت رمل مرال شریم زیرا شحرع بکیم است   کحر لغر انجحم نمی دهد  

  دیرهبه ترک  ن تعلق بلش یک  جربی هم یعنی اگر چیزی برام شد مثل شرب خمر این بحید به دنبح ،نیز همین اسهت  رکس  ن

شرب خمر  اج  بحشد  ل ا  کاین است که تر شاست اگر شرب خمر برام شد الزمه انقی   ن  جرب زیرا برمت ش  مستلزم 

  ترک یج»یکی بخحطر مخحلفت بح نوی التشرب الخمر   دیهری به خحطر مخحلفت اگر کسهی خمر نرشید د بحر بحید رقحب شرد  

   ید ال ه  ن مح  ر لغریت نیز پیش می ع  ب  کسی ملتزم به  ن نشده تسقحق رقربت در این مرارد نیتح  قطعح د  اس «شرب الخمر

لزم توریر کنید  جرب ش  مستکه هر معنحیی را از نقی    نقی  نیستزم برم  جرب الشه  مستل  که این بیحن معلرم شهد   ا بحل

گر کسی ا ،زیرا ثمره نزاع این برد که طبق نظر مشورر  نمی محند اب جحیی برای  ن ثمره بحقی پس بح این   برمت نقی  نیسهت 

نظر  طبق جه بطالن نمحز   استطبق نظر احب  صور  این نمحز احیح  امح ،ازاله را ترک کند   نمحز بخراند این نمحز بحطل است

  چرا گفته اند متعلق نوی  اقع شده است زیرا  قتی نمحز مزابم بح متعلق نوی اسهت   ل ا صحسهد است   زحمشهورر این برد که این نم 

ازاله بحشههد ترک نمحز مقدمه ازاله اسههت پس از بحب مقدمیت  جرب دارد پس ترک نمحز  اج  بحلرجرب الغیری   چرن  جرب 

نی   ردم ترک نمحز یع شه  مستلزم برمت نقی  است نتیجه این است که ردم ترک نمحز برام شرد  یعنی نوی به  ن متعلق شرد 

صعل نمحز  چرن الزمه  ن این اسهت که صعل نمحز برام شهرد پس معلرم می شرد که این نمحز برام شرد  تمحم این مطحل  مبتنی بر   

 جرب شهه  مسههتلزم برمت نقی  بحشههد   اگر این را انکحر کنیم دیهر نقی  ترک نمحز یعنی ردم ترک نمحز برام این اسههت که 

 طبق نظر مشورر   احب  صور  نمحز برام نیست  ل ا بنحبر ابتمح   ا   ثمره ای مترت  نمی شرد   نیست  بنحبراین

 « الحمدهلل رب العحلمین»


