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

اول در دوجهت بحث می عرض کردیم مقام اول بحث پیرامون مقتضای اصل عملی در مورد وجوب شرعی مقدمه است. در مقام 

 شود:

 جریان اصل به لحاظ مسئله اصولی.  .1

 جریان اصل به لحاظ مسئله فقهی.  .2

تمام شد. جهت دوم پیرامون مقتضای اصل عملی به لحاظ مسئله فقهی بود. یعنی این که چه اصلی در  جهت اول را بحث کردیم و

که  گفتیم اصلی قابل جریان است و آیا می توانیم جریان این اصل را بپذیریم یا نه؟ (نه در مالزمه)مورد خود وجوب شرعی مقدمه 

 در وجوب شرعی مقدمه می تواند جاری شود یا استصحاب است یا برائت که بعدا آن را توضیح می دهیم.

 مقدمه وجوب شرعی ،کندتصویر استصحاب در ما نحن فیه این گونه است که بگوییم قبل از آن که شارع ذی المقدمه را واجب 

استصحاب عدم وجوب  ؛آیا مقدمه نیز وجوب شرعی پیدا کرده یا نه ،االن که شک می کنیم بعد از وجوب ذی المقدمه .نداشت

 شرعی مقدمه را می کنیم. 

 این اصل مورد اشکال قرار گرفته است. چهار اشکال نسبت به استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه ایراد شده است.

ضوع اقل مواول این بود که جریان اصل استصحاب منوط به این است که مستصحب یا خودش یک حکم شرعی باشد یا حداشکال 

 نه حکم شرعی است و نه موضوع اثر شرعی.  ر حالی که وجوب شرعی مقدمه در ما نحن فیهد برای یک اثر شرعی باشد؛

را ما داریم عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب می کنیم آن زی بیاید که چطور این حکم شرعی نیست؟ممکن است به ذهن شما 

طور که در جلسه قبل گفتیم این بدان جهت است  همان کم شرعی است و نه موضوع اثر شرعی؟وقت چطور گفته می شود این نه ح

  .بین استحتمی قهری بین وجوعقلی بلکه این وجوب شرعی زائیده مالزمه  ،وجوب شرعی مقدمه را شارع جعل نکرده که

چیزی را واجب کند و اگر نخواست واجب نکند. این اختیار در رابطه با وجوب  ،معنای مجعول بودن این است که شارع اگر خواست

 ند بابکاگر این کار را  چون ،دیگر شارع نمی تواند بگوید من مقدمه را واجب نکردم ،مقدمه نیست، زیرا اگر ذی المقدمه واجب شد

 ریاتیان دیگ بین اتیان به یکی و حتمی است که عقل دارند منافات دارد. این یک امر قبولآن را همه اطراف نزاع زمه عقلی که مال

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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توانیم بگوییم وجوب مقدمه یک حکم شرعی یا مجعول شرعی است.  دیگر نمیمطلب . آن گاه با توجه به این مالزمه می بیند

 وجوب شرعی مقدمه دیگر مجعول شارع نیست.
 بر جریان استصحاب اول اشکالپاسخ به 

مثال وجوب را برای  ،کمی را جعل می کندمسقیما ح رعجعل شرعی تارة مستقیم و بالذات است و اخری بالعرض. در مواردی شا

 بعبه ت و بالعرض ،اما گاهی جعل شرعی تعلق می گیرد به شئ ؛ذات و اوالالاین جا مجعول وجوب نماز است ب .نماز جعل می کند

تبع لا، اما بو این جا از این قبیل است یعنی شارع هرچند مستقیما مقدمه را واجب نکرده و مجعول از طرف شارع نیست چیز دیگر

به این بیان که اگر شارع ذی المقدمه را واجب کند  .یعنی می تواند جعل شرعی به آن تعلق بگیرد .و بالعرض مجعول شارع است

د متعلق شو به مقدمه می تواند پس جعل شارع .ی المقدمه را واجب نکند مقدمه نیز واجب نمی شودمقدمه نیز واجب می شود اگر ذ

 لکن به تبع جعل خود ذی المقدمه. 
 اشکال به محقق خراسانی

فته در کالم مستشکل این تعبیر به کار ربه آن بی فایده نیست. که اشاره  کالم محقق خراسانی وجود دارد این بحث در یک نکته در

محقق  .اتا و نفیا به لوازم ماهیت متعلق نمی شودیل لوازم ماهیت است و ید جعل اثبدر کالم مستشکل گفته شده است این از قباست. 

 .شده استجواب داده که درست است که این از لوازم ماهیت است ولی به تبع وجوب ذی المقدمه واجب کالم خراسانی به این 

عمده این است که ایشان  و ما نیز قبول کردیم. اصل تبعیت جعل وجوب مقدمه را از جعل وجوب ذی المقدمه قبول کرده یعنی

 که وجوب مقدمه از قبیل لوازم  ماهیت است.  پذیرفته

 ، دیگرزم ماهیت شدوجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت نیست زیرا وقتی چیزی ال این سخن محقق خراسانی محل اشکال است.

زوجیت وجود مستقل از ه یک الزمی دارد به نام زوجیت، مثل ماهیت اربع. ماهیتی از وجود ماهیت نداردو منحاذ مستقل  وجود

 هالزمه ماهیت اربعه است و قابل این نیست که یک وجود استقاللی داشته باشد بلکه یک امر انتزاعی است ک بلکه وجود اربعه ندارد

وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذی  اما .زوجیت را از ذات ماهیت اربعه انتزاع می کنید شما .دن ماهیت انتزاع می شواز ذات ای

یگر د در الزم ماهیت محسوب می شگ. زیرا ایعنی الزم ماهیت آن محسوب نمی شود .المقدمه از قبیل زوجیت نسبت به اربعه نیست

ه است اما این به معنای عدم استقالل در بع وجوب ذی المقدمات مقدمه هرچندر حالی که وجوب می داشت د باید وجود مستقلین

از  استقالل ددر وجو دیگر به این معنا نیست کهیک شئ از شئ  ن ها نباید خلط شود. مسئله تبعیتبین ایپس اصل وجوب نیست. 

 تقل از وجوبوجود مس که وجوب مقدمه نیست ینمعنایش ا ،اگر گفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است .آن شئ ندارد

 ر نظر بگیریم.د تقلسم ذی المقدمه ندارد. این جا می توانیم دو وجود

واقع  رادهمتعلق ا قدمه و هم مقدمهمذی ال یعنی هم .را جداگانه متعلق اراده قرار دهیم است که ما می توانیم هر یکآن این  شاهد

علق قابلیت ت و پس وقتی می بینیم قابلیت شوق مستقل دارند .دبه آن ها ایجاد می شوند که نسبت باشو هر کدام تابع شوقی  شوند

بعیت تپس . باشدمی هر چند یکی تابع دیگر  ،د این ها موجودات مستقل هستند، معلوم می شود دارداراده به هر یک جدا گانه وجو

 .الم محقق خراسانی وجود داردکدر وجود نیست. این مالحظه ای است که نسبت به  به معنای عدم استقالل

 این اشکال اول به این استصحاب وارد نیست. بنابر
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موضوع برای یک مجعول نه و  یرا مستصحب نه مجعول شرعی استاین بود که این استصحاب جاری نیست ز لمحصل اشکال او

 همین برای صحت جریان استصحابواسطه شارع است و  مجعول با یعنی وجوب شرعی مقدمه، مستصحب شرعی، پاسخ این بود که

 کفایت می کند.
 بر جریان استصحاب  اشکال دوم

در اختیار شارع نیست. زیرا الزمه قهری وجوب ذی المقدمه است. این وجوب  به طور کلی بر فرض وجوب مقدمه را هم بپذیریم،

 توضیح ذلک:  و چیزی که اختیاری نباشد اصل در آن جریان پیدا نمی کند.

را واجب کرد قهرا  هبه تبع وجوب ذی المقدمه است. یعنی وقتی شارع ذی المقدم بخواهد واجب باشدمقدمه  گوید: اگرایشان می 

واجب است ولی مقدمه واجب  هگفتید نمی شود از یک طرف شارع بگوید ذی المقدم نشما خودتا 1باید مقدمه نیز واجب شود

درست است آن ذی المقدمه مستقیما با اختیار شارع وجوبش  .شارع خارج استپس از اختیار  ؛نیست. زیرا این الزم قهری آن است

و چیزی که به صورت قهری ثابت  خواه باید واجب شودخواه یا نا 1اما این مقدمه دیگر در اختیار شارع نیست ،ثابت شده است

ا ر شود که هم امکان جعل و وضع آن اصل در چیزی ثابت می ؛زیرا قابلیت وضع و رفع ندارد .ر مجرای اصل نیستیگشود دمی

  .بدهیم و هم احتمال رفع آن را

اصال معنای  .احتمال می دهیم مقرر نکرده باشد ، همچنینشارع این حکم را برای ما مقرر کرده است می دهیم کهاحتمال  این جا

 .مجرای اصل عملی است را و این وتدهیم یا احتمال عدم ثب یمی کنیم یعنی یا احتمال ثبوت حکم را وقتی شک م. شک این است

نا ندارد تا ما سراغ اصل برویم و به عبارت دیگر شک اصال مع .جریان ندارد دو احتمال در آنزی قهری بود دیگر اما وقتی چی

قهری وجوب ذی زیرا الزمه  ،جا که در اختیار شارع نیست در مورد وجوب مقدمه از آنپس  .ارد استجوب مقدمه از این موو

دو احتمال در موردش نمی دهیم و لذا نمی توان استصحاب جاری کرد. استصحاب در فرض شک است و اینجا قدمه است دیگر الم

 شکی وجود ندارد.
 بر جریان استصحاب پاسخ به اشکال دوم

یعنی تنها در صورتی مقدمه وجوب شرعی پیدا می کند که ذی  .درست است به یک معنا وجوب شرعی  مقدمه اختیاری نیست

خود  .؟ سبب وجوب مقدمه وجوب ذی المقدمه استاختیاری است یا خیرآیا سبب وجوب مقدمه . ولی المقدمه واجب شده باشد

د مه را واجب کندق. زیرا شارع می تواند ذی الم؟ قطعا این چنین استری برای شارع محسوب می شود یا خیرسبب یک امر اختیا

عبارت دیگر وجوب مقدمه مقدور  بهع است. پس وقتی چیزی سببش در اختیار شارع بود مسبب هم در اختیار شار .یا نکند

وقتی سبب یک چیز  .نیست اما مقدور با واسطه شارع می باشد و به همین جهت می تواند مجرای اصل باشد واسطه شارعبی

منتهی فرقشان در این است که یک جا اختیار مستقیما و بدون واسطه متعلق به چیزی  .تیاری استنیز اخ ، خود آن چیزاختیاری بود

لذا جای این اشکال نیست که اصل استصحاب بخاطر غیر اختیاری بودن وجوب مقدمه  .می شود و گاهی مع الواسطه متعلق می شود

 جریان پیدا نمی کند.

 سوال:

یان سبب، ات اگر سبب در اختیار شما بود آیا شما می توانید با عدم ،محرز شد سبیبتش : این مسلم است وقتی چیزی اصلاستاد

که به این نخ متصل است دست انسان است. سبب حکم  یبله. زمانی که سر نخ دست انسان باشد چیزهای مسبب را از بین ببرید؟
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 مت شماست. درست است که مستقیاست در دسمتصل سر نخ را دارد وقتی سر نخ در دست شما باشد تمام چیزهایی که به این نخ 

 .هم دست شما استها  ت شما نیست ولی به واسطه سر نخ آندر دس
 بر جریان استصحاب اشکال سوم

چیزی که ثمره عملی ندارد اصل در آن جوب مقدمه هیچ ثمره عملی ندارد و در بحث از ثمره نزاع معلوم شد که به طور کلی و

 لیلدشما برائت و استصحاب و احتیاط را به چه  .زیرا اساسا فلسفه جریان اصل عملی ترتب یک اثر عملی است .جاری نمی شود

تحیر و سرگردانی. اگر شما شک و جاری می کنید؟ اساسا اصل عملی عبارت است از تبیین وظیفه عملی برای مکلف در ظرف 

که برای ترتب یک اثر عملی و  یدتوانید به اصل عملی رجوع کنمنکر ثمره عملی وجوب شرعی مقدمه شدید دیگر نمی  نخودتا

 تبیین یک وظیفه عملی قرار داده شده است.
 بر جریان استصحاببه اشکال سوم  پاسخ

اخری به لحاظ این که یک مسئله فقهی است. از  مورد بررسی قرار می گیرد و مه تارة به لحاظ مسئله اصولیمسئله وجوب مقد

مثل نذر ثمره اش ظاهر در  ولی به لحاظ مسئله فقهی ثمره دارد و آن این که ،ثمره و اثر عملی نداشته باشد جهت اصولی چه بسا

ن باالخره ای که ین است که یک ثمره و اثر عملی بر آن مترتب شود و ما ذکر کردیمان اصل عملی امی شود. اما مهم در صحت جری

اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشد با اتیان به  ؛که یک واجبی را انجام بدهدد ی وجود دارد که اگر کسی نذر کرثمره و اثر عمل

این صورت با اتیان به مقدمه به نذرش عمل نکرده است. همین  راست و اگر مالزمه را منکر باشد دمقدمات به آن نذرش عمل کرده 

 ست.اصل عملی استصحاب لذا اشکال سوم منتفی اجریان ثمره کافی است برای صحت 
 بر جریان استصحاب  اشکال چهارم

 یعنی ،استصحاب نیز مثل سایر اصول عملیه مبین یک حکم ظاهری است. یعنی صرفا وظیفه عملی را در مقام تحیر تعیین می کند

 «هذا هو حکم اهلل»می گوید: طبق یک اصطالح زیرا خبر واحد  می کند با مثل خبر واحد، این فرق «هذا هو حکم اهلل: »نمی گوید

ه ب یعنی وظیفه عملیه ای که تا وصول این یک حکم ظاهری است :گویدمی بلکه را نمی کند،  ثبات حکماما اصل عملی ادعای ا

استصحاب عدم وجوب مقدمه افاده می کند عدم وجوب ظاهری مقدمه  ،. پس با توجه به این نکتهحکم واقعی می بایست انجام شود

 یقین داریم که این ها واجب هستند.  ،مثل نماز عالیدر مورد مقدمات افآن طرف را. از 

از این طرف ادله اقتضا می کند برخی از مقدمات نسبت به نماز  ،پس از یک طرف مقتضای اصل عملی عدم وجوب مقدمه است

تفکیک بین ذی المقدمه و مقدمه. این یعنی این که ذی المقدمه واجب است  فکیک بین المتالزمین یعنیواجب می باشند و این یعنی ت

 ولی مقدمه واجب نیست. 

ن حکم واقعی و بی توانیم بین آنیدمه و وجوب مقدمه مالزمه باشد، چطور معا بین وجوب ذی المققااشکال این است که اگر وپس 

ارت به عب .است ت و مقتضای استصحاب عدم وجوب مقدمهاسه مقدممقتضای این استصحاب جمع کنیم. زیرا حکم واقعی وجوب 

  .کیک بین متالزمین محال استتفو هو محال. احتمال ین است دیگر جریان اصل مستلزم احتمال تفکیک بین المتالزم

بین المتالزمین  کلو جری االستصحاب فی ما نحن فیه للزم منه احتمال التفکی»یعنی کانه اینجا یک قیاس استثنایی تشکیل شده است: 

استصحاب  ر. اگاین دقیقا صورت یک قیاس استثنایی است «، فینتج عدم جریان االستصحاب فیههما محالالتفکیک بینو احتمال 

بین  کالمتالزمین مثل خود تفکیاین جا جاری شود الزمه اش احتمال تفکیک بین المتالزمین است و احتمال تفکیک بین بخواهد 
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لکن  تالیاللان کان المقدم ف»همه قیاس های استثنایی  طبق قاعده .شود یماین محال است پس آن اصل جاری نو متالزمین است ال

 مقدم هم مثل تالی باطل است.  «مثلهفالمقدم التالی باطل 

مالزمه  قینانمی گوییم ی ،ما احتمال مالزمه را می دهیمخره زیرا باال ؟چرا جریان اصل مستلزم احتمال تفکیک بین متالزمین است

ز متالزمین نیز اه و وجوب ذی المقدمه مالزمه است. وجود دارد و نمی گوییم یقینا نیست. بلکه احتمال می دهیم بین وجوب مقدم

اصال  ؛ددیگری نباشجای باشد و  این تالزم باشد جایییک  ندن ندارد که دو چیز که با هم متالزم هستاهم قابل تفکیک نیست امک

 احتمال تفکیک بین متالزمین نیز محال است.  ،تفکیک بین متالزمین استحاله دارد

است که مقدمه واجب نیست و ما چون احتمال مالزمه را می  ناین است که اگر بگوییم استصحاب جاری می شود معنایش اینتیجه 

وییم که بگ همین .کیک بین این ها را مطرح می کنیمال تفمه را بدهیم معنایش این است که احتمر که احتمال مالزاقدمهمین  ،دهیم

 مقدمه واجب نیست احتمال تفکیک بین متالزمین پدید می آید و این محال است اگر بخواهیم بگوییم مقدمه واجب نیست ولی ذی

مه کیک بین مقدمه و ذی المقدتفکانه ما احتمال  یبه این که احتمال می دهیم بین آن ها مالزمه باشد یعن واجب است باتوجه مةدقالم

  شود.عی مقدمه جاری نمی را دادیم و احتمال تفکیک بین المتالزمین باطل و نتیجه این است که استصحاب عدم وجوب شر

  را در جلسه بعد نقل می کنیم.  رده و به آن جواب داده که جواب آنمحقق خراسانی نیز این اشکال را نقل ک

 «والحمد هلل رب العالمین»


