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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                        «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
مه سه مقد .مقدمه الزم است بیان شودعنوان  گفتیم چند مطلب به ،د به اصل بحثوجب مشروط قبل از وراجب مطلق و وادر بحث و

  دیروز بیان شد.

  مقدمه چهارم
نسبت به همه چیز  که شدبا بیاجولذا ممکن نیست  .مقید هستند «رآخ باالضافة الی شئ»و مطلق  «باالضافة الی شئ»اجبات و

وقت ف در رابطه با بعضی از امور مثل از یک طر ،روطشمت هم اس قلطمجب هم او ان یکمثال نماز به عنو .مشروط باشدمطلق یا 

به استطاعت مشروط است نسبت که حج  همچنین .مطلق استاحرام اما نسبت به  .شودنمی بدون وقت نماز واجبو  مشروط است

 . ور دیگر مطلق استماما نسبت به بعضی از ا

ق اطال است کهمطلب این نشان دهنده این  و اطرند هم متصف به اشتق شوالمتصف به اط هم ننداتومیحد ازمان و رپس واجبات د

، در واجبات وجود نداردجهات المن جمیع  و اشتراط اطالق . لذادو وصف اضافی هستند و هیفاو اشتراط در واجبات از امور اض

یا من جمیع الجهات مطلق وجود ندارد که هیچ واجبی  پساست. دیگر مشروط یک شئ  نسبت به و  مطلق یک شئ بلکه نسبت به

 . باشدمشروط 

از هر سنخی که  تکلیفی واجبات است و غ و عقلبلو تکلیف یعنی هشرائط عام ،ر استبتاجبات معامی وحداقل چیزی که در تم

 . باشندعقل می  روط به بلوغ وشباشند م

 یم.نسبت به چه چیزی بسنججب را اوبا توجه به مطالبی که بیان شد، مطلق بودن یا مشروط بودن واجب به این است که 

 تحریر محل نزاع

  .شوند می وطجب مطلق و مشراوارد در اصل بحث و توسط محقق خراسانی، ایشان هار مقدمهبعد از بیان چ

 شود الزم است به دو نکته اشاره کنیم: صای این که محل نزاع به درستی مشخبر

 نکته اول 

قید  می باشد، و جزاء و دارای شرطن شده یاصورت شرطیه ب در قضایایی که بهدر ما نحن فیه عبارت است از این که اصل بحث 

  .به هیئت جزاء بر می گردد یا ماده جزاء، یا شرط

« اکرم زیدا ان جائک» . مثلارد شدهکه در آن ها جزاء به صورت امر و ایضایای شرطیهقدر بحث در این است که به عبارت دیگر 

بر ه داللت ک« کرمفعل و اَاَ» وجوب یعنی و یک هیئت که عبارت است از امر «کراماِ» که عبارت است از ماده دارد یک جزاءکه 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ دی/12تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  2صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 تحریر محل نزاع                     

 41جلسه:                                                                   سال هشتم 
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 یک ؟هیئت جزاءبه بر می گردد یا به ماده جزاء  این جمله ذکر شده رکه د یا قیدی رطش، آیا می کند بعثت و تحریک اعتباری

  .واقع شده استشهور اختالف بزرگی بین شیخ انصاری و م

  .کندبه هیئت می عجورشرط،  قول مشهور:

 ع به ماده می کند. جور ،قید :شیخ انصاری

 چیست؟  رجوع می کند یا به هیئت درشرط یا قید به ماده گفته شود، اینکه فرق 

باشد  قید محقق نشدهکما ذهب الیه المشهور، در این صورت وجوب تا زمانی که  ،اگر گفته شود شرط و قید رجوع به هیئت می کند

اصال  باشد تا زمانی که قید و شرط محقق نشده ت وزید اس د به مجئیحکم و وجوب مقبه عبارت دیگر خود  .شودمحقق نمی

 تا پس. قید یا شرط محقق شده باشد کند که آنمیتحقق پیدا  یزمانلذا وجوب  .بی محقق نشده استوجوو  ستحکمی در کار نی

  .دوشمحقق نمی نیز وجوب اکرامباشد  دهمیاید نزمانی که ز

وجوب این عقیده اند که  انصاری بر مرحوم شیخ شود.می وجوب مطلقاما اگر گفته شود  شرط  وقید رجوع به ماده می کند، دیگر 

  :به عبارت دیگر .زید است اجب مقید به مجئتحقق دارد ولی و شودآن امر انشاء میزمان که  انماکرام از ه

 «ان جائک زید فاکرمه» :ویدگیهمان زمانی که موال مو حکم انشاء می شود  انصاری همان زمانی که بنابر مبنای مرحوم شیخ

وجود  بو وجونتظاری در حکم هیچ حالت او ید به هیچ قیدی نیست قمو لق ب مطووجزیرا . کندپیدا میوجوب اکرام فعلیت 

 است. آن قید و شرط  قد به تحقیمقاجب اما و ندارد.

 نمی باشد. وجوبی در کار و  وجوب فعلیت پیدا نمی کند الاصوجود پیدا نکند تا زمانی که شرط  رنظر مشهو مطابقاما 

  نکته دوم

همچنین منظور  ؟به حسب ادله به حسب امکان است یا، کندیقید رجوع به ماده م فرمایند:یماز این که  انصاریشیخ منظور مرحوم 

به حسب مقام است یا با مالحظه ظواهر ادله حسب مقام اثبات و  آیا به ،جوع به هیئت می کندر ،قید :گویندمی ر از اینکهومشه

 امکان عقلی؟ وثبوت 

نزاع در مقام ثبوت و از بعض دیگر بعضی کلمات از  شودعبارت بزرگان  ی بر. اگر مرورمختلف است در این مسئلهبزرگان  تاعبار

 : می فرمایند خوییمحقق  شود. به عنوان مثالاستفاده می  نزاع در مقام اثبات

ه فی لسان االدله هل ترجع الی ماخوذالهو ان القیود  شیخ االنصاری و غیره من االعالم والالمعروف الواقع بین  کالم فی النزاعبقی ال»

  ؟به هیئت بر می گردد یا ماده ه واقع شده آیاقیودی که در لسان ادل 1«هیئة او الی نفس المادهال مفاد

و ؟ ماده له آیا به هیئت رجوع می کند یاکه قیود ماخوذ در لسان اد این گونه بیان می کنندنزاع را همانطور که مالحظه شد ایشان 

انصاری به حسب مقام مرحوم شیخ مطرح می شود، به این معنی است که نزاع بین مشهور و  لسان ادله قیود در بحث ظاهر این که

 اثبات می باشد.

د به هیئت مقتضای قواعد عربی و ادبی رجوع قی انصاری مرحوم شیخبه نظر ند که کنیه مفاضا نیز نکته راه محقق خویی این تبال

موافق سخن مشهور است قواعد عربی و ادبی  به عبارت دیگر با اینکه مقتضای .امکان ندارد موضوع در ما نحن فیه لی ایناست و

را مرحوم زی .درویان رسر از محال دبه نوعی توجیه شود تا ش و ظاهر این مسئله تاویل شودباید  و قید به هیئت رجوع کند، ولی
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 ه مادهمبنی بر این که قید بانصاری حوم شیخ رریشه سخن م .اساسا رجوع قید به هیئت محال است که ندنعا می کاد انصاری شیخ

 . عقال محال استاین رجوع  قید به هیئت وجود ندارد و کان رجوعام اساسا رجوع می کند این است که

ئت قید رجوع به هی یعنی این مسئله که .بات استاث این نزاع مربوط به مقام بعضی از بزرگان نیز به دست می آید کهاز عبارات 

 ندقرائن عقلی ادعا می کن که بواسطه آن بیان کرده اند عقلی انصاری قرائنیشیخ مرحوم  ربوط به ادله است، لکنم کند یا مادهمی

 آن را به ماده برگردانیم. توانیم قید را به هیئت برگردانیم بلکه بایدنمی

مربوط به مقام ثبوت  نزاع این تدا قائل شدند کهبااز همان دانستند. یعنی امکان  ا از حیثنزاع رصریحا این از بزرگان نیز  بعضی

 می باشد یا خیر؟ د به هیئتیرجوع ق است. یعنی آیا عقال امکان

اثبات  به مقام وطاین نزاع مرببرخی از علماء با توجه به مطالب بیان شده از عبارات مختلف علماء مشخص گردید که از نظر پس 

  .ام ثبوت استقمبه  بعض دیگر مربوط نظر است از

می زیرا اگر ایشان . مربوط به مقام ثبوت استانصاری وم شیخ حرمنزاع بین مشهور و  حق در مسئله به نظر ما این است کهاما 

وع قید به هیئت در مرحله ثبوت رجاساسا امکان دانیم به این دلیل است که رنیم به هیئت برگاتویمادله را ن رد : قید مأخوذدنیافرم

 .مرحله ثبوت است ردرجوع قید به هیئت امکان  عدم و به نظر مرحوم شیخ انصاری رجوع قید به ماده . به عبارت دیگرتسنی

از رجوع آن به و ن رجوع قید به هیئت می باشد اکواقع ادعا دارند که ام هیئت رجوع می کند در به قید :گویندکه میهم  کسانی

  .هیچ محالی الزم نمی آیدیئت ه

نی یع ب مربوط به امکان و عدم امکاناصحا و توسط بزرگان آن فارغ از نحوه بیان ،و مشهورانصاری نزاع مرحوم شیخ  نتیجه:

ریشه این  هر ادله به هیئت یا ماده استاذ در ظود ماخویق رجوعاز عتقدند بحث مکسانی که حتی  .مربوط به مقام ثبوت می باشد

 . بر می گردد مقام ثبوت رعدم امکان د ان یاکبه ام نیز لهمسئ

محال این دلیل است که از نظر ایشان این رجوع  گردد بهیادله به هیئت بر نم رد خوذمأ قیدانصاری می فرماید:  شیخمرحوم اگر 

ای قید به هیئت نمی بینند و استحالهمشکلی در رجوع  به این دلیل است کهکه معتقدند این قید به هیئت بر می گردد  و کسانی است

 .آیداز رجوع آن پدید نمی

 یا خیر؟ وع قید به هیئت می باشدجعقال امکان ر. لذا باید بررسی شود که آیا ی مشخص شود تمحل نزاع باید به درسپس 

 اقوال در مسأله

  :ه وجود داردلقول در مسسه 

 کند یعنی وجوب مشروط است.می هیئت  رجوع بهقید : روقول مشه .1

یعنی  .کندمی یعنی واجب قید رجوع به ماده شان نسبت داده،ه که صاحب مطارح االنظار به ایچ بنابر آن: قول شیخ انصاری .2

 واجب مشروط است و وجوب مطلق است

این معنا  حمل برز نیرا انصاری به نظر ایشان قید رجوع به ماده منتسبه می کند و کالم مرحوم شیخ  :قول محقق نایینی .3

بلکه رجوع به ماده کند فرماید: قید رجوع به هیئت نمیاز اینکه می انصاری مرحوم شیخمقصود  :ایشان می فرماید اند.کرده

  .ماده منتسبه استمی کند، 
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معتقد است قواعد  انصاریشیخ مرحوم هرچند  چند دلیل اقامه کرده اند: همانطور که بیان شد،بر مدعای خود  انصاری مرحوم شیخ

ماده و هیئت داشتیم ظاهر قواعد عربی این  در جزاء،ای ه شرطیهلجماگر در یک  وعربی اقتضا می کند قید به هیئت رجوع کند 

بگوییم قید رجوع  قید را به هیئت برگردانیم بلکه بایدتوانیم یت کند نه ماده ولی در عین حال نماست که قید و شرط رجوع به هیئ

  .کندمی به ماده

 مدعای مرحوم شیخ دو قسمت دارد:درحقیقت 

 در واقع ایشان دو ادعا دارند.پس  «رجوعه الی المادهبل  ئةعدم رجوع القید بالهی»ی مرحوم شیخ انصاری عبارت است ازاصل ادعا

 «استحالة رجوع القید الی الهیئه» .1

  «لبا لزوم رجوع القید الی المادة» .2

عدم رجوع قید به هئیت است  . بخش سلبی ادعای ایشانجابیبخش سلبی دارد و یک بخش اییک به عبارت دیگر ادعای ایشان 

 که هر کدام از یک جهت و یک ناحیه می باشد.است  ادعای ایشان رجوع القید بالمادةبخش ایجابی و 

 «الحمدهلل رب العالمین»

 


