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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 گذشته مروری بر مباحث

این ثمرات را بعضا محقق  .است واقع شدهو محل بحث و گفتگو جب عرض کردیم ثمراتی ذکر شده نزاع در مقدمه وادر مورد 

 در جلسه قبل سه ثمره بیان شد. .مورد اشکال قرار دادندنیز و بعضی را  انی ذکر کرده و قبول کردهخراس

 ثمره چهارم

نمی توانیم بر انجام مقدمه اجرت بگیریم. زیرا از قبیل اخذ اجرت بر واجب می شود. اما اگر قائل به  ،بنابر قول به وجوب مقدمه

 .واجب نفسی دارای مقدماتی استیک اتیان مقدمه اجرت بگیریم. فرض کنید  توانیم به خاطر انجام و می ،عدم وجوب مقدمه شویم

این مقدمات اگر وجوب غیری داشته باشند و کسی بخواهد بر ارتکاب و انجام خود این مقدمات اجرت بگیرد، این جا مصداق اخذ 

آن گاه گرفتن اجرت بر  ،ب مقدمهعدم وجو ولی اگر قائل شدیم به ؛اخذ اجرت بر واجب جایز نیست اجرت بر واجب می شود و

ن به خاطر انجام می تواوجوب غیری ندارد و وقتی واجب نباشد  زیرا طبق این فرض مقدمه دیگر .تکاب مقدمه اشکالی نداردرا

 . این یک ثمره عملیه دیگری است که در این مقام ذکر شده است.مقدمه اجرت گرفت

 ثمره چهارم بررسی

 است:سه اشکال به این ثمره شده 

محل اشکال است. قبال گفتیم و در مکاسب  هم خوانده ایم  ،که اخذ اجرت بر واجب صحیح نیست ای این مسئلهکبر :اشکال اول

  .هیچ مانع و محذوری ندارد. مخصوصا در واجبات توصلی ،شد ارائه که اخذ اجرت بر واجبات با تصویری که

به هر عنوانی که اتفاق بیفتد. مثال در مورد  ،تحقق عمل در خارج است ،در واجبات توصلی آن چه که مقصود و غرض موال است

زیرا مهم تحقق  .حال اگر کسی اجرت بر این کار گرفت اشکالی ندارد .غرض موال این است که این واجب محقق شود ،دفن میت

باشیم که ی دلیل خاص داشته اخذ شود و چه نشود. بله ممکن است در یک موارد خاص ، چه اجرت بر آناین عمل در خارج است

 از این موارد در واجبات توصلی محذوری نیست. مثال بر این واجب نباید اجرت اخذ شود. غیر 

سی که مثال ک .زیرا از قبیل داعی بر داعی است .گفتیم که اخذ اجرت بر واجب منعی  ندارد ؛در واجبات تعبدی مثل نماز و وضواما 

ول باشد داعی بر اتیان نماز پ در واقع این طور نیست که ی می گیرد،کسی صوم استیجاریا پول می گیرد تا نماز استیجاری بخواند 

تا بگوییم قصد قربت محقق نمی شود یا مثال بگوییم داعی بر روزه گرفتن اجرتی است که می گیرد پس این روزه نمی تواند یک 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 از قبیل داعی بر داعی است. یعنی واجبات تعبدی اخذ می شوداجرتی که بر و لذا صحیح نیست و باطل است.  عمل قربی باشد

ود بلکه اجرت داعی می ش ؛شنیدمکلف اجرت می گیرد که قصد قربت کند و نماز بخواند، نه این که این اجرت جای قصد قربت بن

 منعی ندارد. ر واجبات پس اخذ اجرت ب بر خواندن نماز به قصد قربت.

 در واجبات توصلی که مسئله روشن است در واجبات تعبدی از راه داعی بر داعی مسئله  تصحیح می شود.پس 

 جایز نیست ولی به هر واجبات عبادیر ما بگوییم به طور کلی اخذ اجرت ب سلمنا این کبری محل اشکال باشد و :اشکال دوم

انع این م ،مثل طهارات ثالث. در مورد طهارات ثالث اگر یک مانعی از اخذ اجرت باشد اید بین مقدمات عبادی تفصیل دهیم،حال ب

ل آن چه که اشکاخالتی در این مشکل ندارد و . به عبارت دیگر وجوب داعم از این که واجب باشد یا نباشد ،عبادیت آن می باشد

 است.  دارد عبادیت

 مصادیق اخذ اجرت بر واجبات نیست.رت بر واجبات و اگر واجب نباشد از از مصادیق اخذ اجمقدمه واجب باشد می شود اگر  پس

ه غیر نه از ناحی صویر می شود از ناحیه عبادیت استاگر هم مانعیتی در مقابل این کبری ت ،اصال وجوب دخالت ندارد در حالی که 

 لذا این دو اشکال به ثمره چهارم وارد است. ؛آن

جواز اخذ اجرت  متابع جواز و عد فرمایند: به طور کلی جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمهمی محقق نایینی  :اشکال سوم

گر اجرت . ایعنی اگر ما بر خود ذی المقدمه بتوانیم اجرت بگیریم بر مقدمه اش نیز می توانیم اجرت بگیریم .ر ذی المقدمه استد

ابل ق از اخذ اجرت در مقدمه واجب مستقال. یعنی جویم اجرت بگیریمر مقدمه نیز نمی توانم دینتوانیم بگیر هبر خود ذی المقدم

می توانیم بگوییم بر مقدمات می توان اجرت گرفت یا به طور کلی بگوییم بر مقدمات نمی توان اجرت گرفت. بررسی نیست ما ن

  9.د در مقدمه نیز همین طور استجایز بو ه به نحوی بود که اخذ اجرت بر آنمدق. اگر خود ذی الماست هاین ها تابع ذی المقدم

از و عدم جواز آن در ذی جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه را دایر مدار جوبه نظر می رسد این که  پاسخ به اشکال سوم:

 شاید خالی از اشکال نباشد.  المقدمه کنیم،

تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطالق و یعنی  ور می گویندن است که مشهنظر ایشان در واقع هما بعید نیست منشأ

در ناحیه اخذ اجرت بر واجب نیز همین طور . قهرا تابع ذی المقدمه است که مقدمه به هر حال وجوبش زیرا آن ها معتقدند ،اشتراط

بعیت به توم نیست این ولی معل ؛قائل استدر اخذ اجرت یعنی یک تبعیتی را فی الجمله برای مقدمه نسبت به ذی المقدمه . است

 زیرا علی القول بالمالزمه وجوب .المقدمه است مقدمه از حیث اصل وجوب تابع ذی ،یک چیز مسلم است نحو کلی قابل قبول باشد.

مه سرایت به مقدمه می دقهمه بحث در مقدمه واجب این است که آیا وجوب از ذی الم 0است همقدمه مترشح از وجوب ذی المقدم

 مه که به تبع آن مقدمه نیز واجب شود؟ز ذی المقدمه ترشح می کند به مقدآیا وجوب ا و کند یا خیر

خالی از  ه بساچ مطلق برای مقدمه نسبت به ذی المقدمه قائل باشیم اصل وجوب هست اما این که بیاییم یک تبعیتپس تبعیت در 

اصال خود قول  ؟اجب است این یعنی نفی تبعیتموصله ولکه مقدمه مطلق مقدمه واجب نیست بگفتیم  اصال اگرمثال اشکال نیست. 
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یینی نا این اشکال که محقق ،اینمه از حیث اطالق و اشتراط. بنابریعنی نفی تبعیت مقدمه از ذی المقدبه وجوب مقدمه موصله 

 .فرمودند چه بسا تمام نباشد

است اما وجوب مقدمه یک وجوب مستقل  هالمقدماراده مقدمه تابع اراده ذی  دندمعتق برخینیز این است که  اشاهد بر این مدع

به مقدمه محقق نمی شود. ولی در مورد  یعنی تا اراده به ذی المقدمه نباشد اراده ؛مقدمه استست. اراده مقدمه تابع اراده ذی الا

 وجوب این طور نیست.

 پس ثمره چهارم قابل قبول نیست.

 ثمره پنجم

ب نفسی ترک شود بنابر قول به وجوب مقدمه با ترک این واجب نفسی جااین و ، چنانچهفسی مقدمات متعدد داشته باشداگر واجب ن

 سق محقق نمی شود. دیگر فِ اگر ما قائل به وجوب مقدمه نباشیمولی  ؛سق محقق می شودفِ ،(که مقدمات کثیره دارد)

 ،شدحال مکلف بیاید این مقدمات متعدد و کثیر را ترک کندابداشته متعدد ب نفسی را در نظر بگیرید که مقدمات جاشما یک و مثال

معصیت است ترک مقدمات  . یعنی عالوه بر ترک ذی المقدمه کهشویم معصیت محقق شده استاگر قائل به وجوب مقدمه واجب 

ثل ست و اصرار بر صغیره مصغیره اقیقت اصرار بر گناه ت محسوب می شود و اصرار بر آن در حنیز به خاطر وجوب مقدمات معصی

 کبیره موجب فسق است. ارتکاب

مقدمه ی الذ از باب این که جب نفسیوا ترک موجب فسق شود. معلوم است که یست که خود ترک واجب نفسیاین ن جا بحث این

ودش خنخواند یا شرب خمر کند به عنوان یک کبیره  زا. اگر کسی نمبه عنوان یک گناه کبیره موجب فسق است ،وجوب نفسی دارد

ن ای رکشد قهرا تابب نفسی خودش مقدمات متعدد داشته اگر این واج لحا ارتکاب کبیره موجب فسق است. .فاسق می شود

این  و اصرار بر صغیره کردهگویا زیرا . به عنوان ترک واجبات غیری بنابر قول به وجوب مقدمه معصیت شمرد ه می شود مقدمات

 ،گفتیم مقدمه وجوب ندارد رکبیره است و موجب فسق است اما اگصغیره نیز خودش گناه و اصرار بر  مقدمات را ترک کرده است

 قهرا با ترک این مقدمات کثیره فسق حاصل نمی شود. 

 ثمره پنجم  بررسی

 نسبت به این ثمره نیز اشکاالتی مطرح شده است.

 اشکال اول

زیرا در صورتی ما می  .این مسئله نیست این اشکال را مطرح کرده اند. اصال این ثمره یک ثمره عملی برای نیز محقق خراسانی

و  یعنی طبق یک مبنا یک حکم .استفاده شود از آن توانیم یک مطلبی را ثمره مسئله اصولی قرار دهیم که یک حکم شرعی کلی

هم شده ا نماز کسی که مبتال به واجبگفتیم طبق نظر مشهور  ث قبلی کهطبق مبنای دیگر حکم دیگر نتیجه بدهد. مانند همان بح

 یدر واقع یک حکم جزی؛ اما این که حکم به فسق یا عدم فسق کسی شود .صاحب فصول صحیح است باطل است اما طبق نظر

د فاسق باشد یا نباش مات را ترک می کند. این که کسی که این مقداست در یک مورد خاص نه این که یک حکم کلی فرعی باشد

این که این مصداق بر اصرار بر  .منطبق می کند بر اشخاصرا این عقل است که می آید معیارها  ،ربطی به حکم کلی شرعی ندارد
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در  مره عملیوانیم به عنوان یک ثکه بت ستیک حکم کلی شرعی نی ،این که این مصداق فسق باشد یا نباشد ،صغیره باشد یا نباشد

 بیان کنیم. این نزاع 

  اشکال دوم

وض. یدا می کند یا در همه فرتحقق پصی این ثمره یا در یک فرض خادر چه فرضی معنا دارد. یعنی آثمره این  اساسا باید ببینیم

زیرا  .ند معنا پیدا کند که ترک واجب نفسی خودش از صغائر باشد نه از کبائرااین جا به نظر می رسد تنها در جایی این ثمره می تو

 ب فسق است و دیگر نیازی به ترک مقدمات نیست. المقدمه و واجب نفسی به نفسه موج ترک ذی اگر از کبائر باشد خود

چه  مقدمات را واجب بدانیم و چه ما این ،کبیره بود، خود واجب نفسی نیز یک گناه اگر فرض کنیم کسی واجب نفسی را انجام نداد

 یا ندانیم. نفسی مستلزم فسق می باشد چه ما ترک مقدمات را موجب فسق بدانیم ندانیم در هر صورت خود ترک واجب 

 پس در واقع این ثمره مبتنی بر دو امر است:

ناه گاین که بین معاصی کبیره و صغیره تفصیل دهیم و بگوییم فسق در صورتی محقق می شود که گناه کبیره سر بزند یا اگر  .9

 . صغیره به تنهایی موجب فسق نیست رتکابر بر آن شود موجب فسق است و اال اصغیره هم سر بزند در صورتی که اصرا

 بدانیم مثل «فی زمن الواحد و دفعة واحدة»معصیت های متعدد ولو اصرار را به معنای ارتکاب  مسئله مهم این است که  .2

ار گر کسی نظر به نامحرم کند یک بیک گناه صغیره است. ااین در صورتی که بگوییم  «واحده جنبیه دفعةاالالنظرة الی »

 «عددهمتالی االجنبیه فی دفعات و ازمنة نظر لا» .این یک صغیره است اما اگر اصرار بر این باشد اصرار بر صغیره است

  .اصرار بر صغیره است و خودش موجب فسق است

و  تسیعنی این تفصیل درست نی .اشکال استاگر ما این ثمره را بخواهیم بپذیریم مبتنی بر این دو امر است که هر دو محل پس 

که ارتکاب کبیره موجب فسق است ارتکاب صغیره نیز موجب فسق  روهمان ط ه. باالخرفرقی بین معصیت کبیره و صغیره نیست

عدالت به معنای استقامت در شرع و عدم و  این در مقابل عدالت است ،شدن از جاده شرع جرطبق یک مبنایی. فسق یعنی خا است

اگر کسی مبنایش این بود که نفس ارتکاب صغیره نیز موجب فسق است که دیگر ثمره ای باقی  لجاده شرع می باشد. حا خروج از

 نمی ماند ولی این یک اختالف مبنایی است.

ن جای ای ،«دةدفعه واح ومعاصی متعدد ولو فی زمن الواحد  ارتکاب»اصرار بر گناه به معنای  به معنای صغیرهاما این که گفته اند 

ه بیست چشمش بیک نفر  تکاب بعد االرتکاب این که در یک لحظهی تکرار یعنی ارصرار بر معصیت از نظر عرف یعنبحث دارد ا

ک دفعه چشمش حاال اگر ی .نظر الی االجنبیه تکرار شودکه اصرار بر صغیره یعنی این  .نمی گویند اصرار برصغیره نفر بیفتد این را

ثمره باقی  دیگر جایی برای این ،رکن ثمره محل اشکال باشد لذا وقتی این دو .کند به بیست نفر بیفتد عنوان اصرار بر او صدق نمی

 نمی ماند.

  بحث جلسه آینده

 این جا محقق نایینی نیز مطلبی در مورد این ثمره فرموده که در جلسه بعد بیان می کنیم.

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                    


