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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 مروری بر جلسات گذشته

یکی عدم امکان  انصاری دو ادعا مطرح کرده اند،مرحوم شیخ قبل بیان شد عبارت است از این که جلسات مطالبی که طی محصل 

، اول ثابت شدن ادعایبا  دیگر می باشند و مالزم با یک دو ادعا این . هر چندقید به مادهرجوع هیئت و دیگری لزوم  رجوع قید به

مدعای  یل اقامه نموده و هم بردلخود اول  یاانصاری هم بر مدعذلک مرحوم شیخ ادعای دوم نیز ثابت می شود، اما معزمه بالمال

مجموعا لذا  نیز بیان گردید.ی اما دلیل های دیگر اقامه نموده دو دلیلبر مدعای اول خود  مرحوم شیخ انصاریخویش. البته دوم 

 نتیجهبه این و  هر چهار دلیل مورد اشکال قرار گرفت ههیئت اقامه گردید ک اثبات عدم امکان رجوع قید به یابرمتفاوت چهار دلیل 

 یینی نیز که در مدعای اول با شیخ موافقحتی مرحوم نا .قید به هیئت را ثابت نمایدرجوع تواند عدم امکان یمدله نکه این ارسیدیم 

انصاری شیخ  مرحوم ور را پذیرفته و نهنه نظر مشهدر حقیقت محقق نایینی  که آن را نقل و رد کردیم، است  یک دلیل اقامه کرده بود

مدعای مرحوم  یعنی عدم امکان رجوع قید به هیئتایشان در بخش اول  می کند. پسبه ماده منتسبه  عقید رجوایشان معتقدند  .را

رباره دعلی ای حال نتیجه بررسی های طوالنی  .مخالف است انصاری شیخمرحوم منتهی در بخش دوم با  ،را پذیرفته شیخ انصاری

  .شد که این ادعا صحیح نیست یناه هیئت مبنی بر عدم امکان رجوع قید ب انصاری مدعای اول مرحوم شیخ

 لزوم رجوع قید به ماده برشیخ دلیل 

مطابق ادعای زیرا . کندمیبه هیئت رجوع  رهر چند به حسب ظاباید آن را به ماده برگرداند هد مشاهده شقیدی  ،در ادله چنانچه

المالزمه از چهار دلیل یعنی لزوم رجوع قید به ماده هر چند ب ،این مدعاوجود ندارد.ید به هیئت امکان رجوع قمرحوم شیخ انصاری 

 این ادعا نیز بالمطابقه ثابت گردد بیان می کنند تا مستقل یدلیلانصاری برای این ادعا نیز  مرحوم شیخاما  ،نیز استفاده می شدقبلی 

لی رغم ظاهر ادله که داللت ع ند؛کبه ماده می که قید رجوع انصاری عبارت است از اینشیخ مرحوم مدعای دوم پس . 1بالمالزمه نه

 یاقید بر« وقت زوال» هرچند به حسب ظاهر «صل وقت الزوال»گفته می شود زمانی که ثال می کند. مقید به هیئت  بر رجوع

: در مانحن فیه گوییممیوجود ندارد، ال وب به زکند ولی چون امکان تقیید هیئت یا وجوید می مق کأنه وجوب را است و «صل»

 گردیده. زوال  قید به ی واجب و ماده مقیدمقصود این است که خود نماز یعن

 به چیزی توجه کند دو صورت برای او متصور است:  هر انسانی اگر دلیل مرحوم شیخ انصاری این است که
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که باعث می  حتی استآن شئ بر یک مصل لشتماکند به اعتبار ااگر آن را طلب و یا آن را طلب نمی کند.  کند یا آن را طلب می

متعلق  و طلب او به آن شئ«  ال یتعلق طلبه به» ند و اگرربیاوبرای او را  که آن شئ کندر ممثال به کسی ا وآن امر کند  یبه سوشود 

است که  مطلوب ست. یا آن شئنیدو حال خارج از این . پس توجه انسان به این جهت است که مصلحتی در آن نیست دشونمی 

  لث فی البین. اینکه طلب او متعلق به آن شئ نمی شود و ال ثا یامی شود  آن شئسته و اراده او متعلق به خوا

  .فهو خارج عن محل کالمقرار نگیرد اگر چیزی متعلق طلب حال 

  متصور است:آن  درصورت دو  در آن نهفته است،صلحتی بر اساس این که م ر طلب متعلق به چیزی شوداما اگ

فرض و تقدیر و  یعنی فیها است من دون دخالة خصوصیة بشئ مترتبر طبیعت آن  بر آن شئت مترتبه حلمص تارة .1

 است.این مصحلت  دارای خود طبیعت شئ بلکه دخالت نداردبر آن شئ خصوصیت خاصی در ترتب مصلحت 

 مترتب می شود. قید خاص  و ض و تقدیرعلی فر مصلحت بر آن شئ اخری .2

قهرا طلب به  ،نیستبر هیچ قید و فرض و موقعیت خاصی مترتب می شود و متوقف  در صورت اول که مصحلت بر طبیعت شئ 

عت یبطلب آمر به نحو مطلق متوجه آن ط و خواستهو  دارای مصحلت است واقع می شود. زیرا وقتی که این طبیعت نحو مطلق

  .قید و شرط خاصی نداردود دیگر خود طلب شیم

  متصور است: در آن . دو صورت شد حت فقط در یک شرایط خاصی مترتب بر آن شئلولی اگر مص

  آن قید اختیاری است.  تارة .1

   .غیر اختیاری اخری .2

موال که  ای فراهم شدر شرائط به گونهگیط را فراهم کند، اادست خودش شر ی خود آمر بتواند بهن، یعقید اختیاری باشد آن رگا

 . در این مثال نماز دارایدینظر بگیر ررا نسبت به نماز د . مثال طهارتدهدر را انجام این کاباید هرا بتواند به آن بعث و طلب کند، ق

ید به مقدر حالی که یعنی ، دوشبر عمل مکلف می شرایط خاص و موقعیت خاص مترتب یک  است که این مصلحت در مصلحتی

نماز مصلحت  . به عبارت دیگرو نماز بی وضو مصحلت نداردبرای نماز است اری ییک قید اختاست. از طرفی طهارت طهارت قید 

 . یعنی نماز با قید طهارت مطلوب موال واقع می شود. دارد ولی مقیدا به قید طهارت

 این صورت آندر باشد،  یبر عمل مترتب می شود غیر اختیارت حلد آن مصقیدی که با وجواشد. یعنی باختیاری  راما اگر قید غی

گردش شبانه خارج از دست شارع است زیرا زوال شمس که  «وال بالنسبه الی الصلوةز»مثل  .می شود قید مفروض الوجود گرفته

به قید  ز مطلوب، مقیدا. و در ما نحن فیه نمآن اتفاق می افتدست و چهار ساعت یک بار زوال در یهر بدر است که  ویروز به نح

 )البته بما هو الشارع(ر شارع خارج است.ایتاست که  این قید از اخ زوال

، فروضی را که از همان اولاست. به عبارت دیگر ایشان خود واجب  ید می شودآن چه که مق ،مالحظه فرمودید در تمام این صور

 ،مطلق است و که مصلحتی دارد گردد تی طلب و بعث و خواسته متعلق به یک شئوق دلیل بود که بگویند:مطرح نمودند به این 

. اما اگر طلب کند یا مادهکه آیا رجوع به هیئت میبحث کنیم  در بین نیست که بخواهیم پیرامون آنزیرا قیدی  .نداردوجود بحثی 

غیر  خاص تارة اختیاری است و اخریاین قید  دارای مصلحت می شود، صیک قید خا و جود با ی گردد کهو طبیعت متعلق به شئ

بلکه خود نماز  ست،واسته نیطلب و خد وشآن چیزی که مقید می  «سبه الی الصلوةطهارت بالن»اگر اختیاری باشد مثل  ،اختیاری
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لذا  .دشویالطهاره حاصل مدر یک فرض خاص و عند  که مصلحت آن شده یت. به عبارت دیگر طلب و بعث متعلق به آن طبیعاست

صل وقت » :گویدکه می خدا نیز .از دست آمر خارج است ، تحقق قیدکه قید غیر اختیاری است دیگر . در فرضماده مقید می شود

مطلوب آن چیزی که لذا آن جا نیز  .(البته از حیث شارع بودن نه از حیث خالق بودن) ،وقت زوال از دست خدا خارج است «الزوال

یاری اخت رغییک قید قید زوال که  لذا .مقید به زوال می باشد و این نوع نماز است که دارای مصلحت استنماز و مورد طلب است 

او غیر اختیاری یرجع القید الی  اقید اختیاریال ن یکونبین أجمیع تقادیر و من دون فرق  رس دپ .به ماده نماز می کندست رجوع ا

  .الماده

کند به این پی اگر توجه  «.لیه کل احدت ایلتف» می داند یلزوم رجوع قید به ماده را یک امر وجدان انصاری وجهمرحوم شیخ پس 

 .می برد و این یک امر وجدانی است

 1پاسخ محقق خویی به مرحوم شیخ 

ت احکام یعحکام و دیگری بر فرض تبدهد، یکی بر فرض تبعیت احکام از مالکات موجود در خود اایشان بر دو فرض پاسخ می

 مالکات موجود در متعلق احکام.در 

 فرض اول 

خود طلب  مقصود شما از طلب که در کالم شما بیان شده و معتقدید می کنیم که،سوال ایشان می فرمایند از مرحوم شیخ انصاری 

ایشان  ؟حکم استیا حکم یا متعلق  یا اراده ق نفسانیوآیا مقصود از طلب، آن ش ؟چیست اجب مقید شده استومقید نیست بلکه 

 .دندهپاسخ می لاحتما رطبق هر چها و ندذکر می کنرا  در کالم شیخ می دهند در مورد طلبچهار احتمالی که 

یک  )که قبل از تحقق اراده و باشد؛ شوق و یعنی آن حالت تمایل درونی انساناگر مقصود از طلب شوق نفسانی،  اول: احتمال

کند  یمآن رجوع ا قید به از مقوله حکم نمی داند تا بخواهد درباره آن بحث کند که  آیرا هیچ کس آن  ت(.قبل از اراده اسمرحله 

که مفاد است  یوجوب هیئت یا به عبارت دیگر حکم و بحث ما در مورد رجوع قید بهچون  لذا از بحث ما خارج است ،یا نمی کند

 .ز بحث ما خارج استمی باشد یا خیر؟ ا ق نفسانی مقیدواما این که ش ؟قید می شود یا نهآیا این وجوب م و این که هیئت است

، محبت، تصدیق به فائده ی مثل تصور شئ،قبال بیان شد اراده مبادهمانطور که . )زیرا هیچ کس مبادی اراده را خود حکم نمی داند

د نبه اراده مبرزه تعریف می کن ارد محقق عراقی نیز که حکم دارد ولی با خود حکم متفاوت می باشند( حتی خو شوق اکید میل و

 و خواسته. درست است که شوق تطلب شوق نفسانی باشد از بحث ما خارج اس مقصود از پس اگر .دانداینها را جزء مبادی آن می

باطی با حکم که یک مقوله لذا این مقوله ارت ،امر تکوینی است یکسانی که شوق نف با توجه به این، ولی شودمقید می تواند انسان 

  .خارج استما نحن فیه  شرعی و اعتباری است ندارد. حتی بر طبق مبنای محقق عراقی نیز این صورت از

یا به نحو  گیرد آن چیزچیزی میعلق به ن وقتی تسااراده ان ینیع)باشد.  به معنای اختیار رادهامنظور از طلب  اگر :احتمال دوم

بان االنسان اذا توجه الی »مرحوم شیخ این بود  چون طلیعه سخنان رد و همان بحث هایی که اشاره شدیا ندامطلق مصلحت دارد 

د از طلب اراده وص، اگر مقبحث از تعلق طلب است باالخره از ابتدا« اما ان یطلبه باعتبار ان یشتمله مصلحة او ال یتعلق طلبه شئ

این  بلکه .مطرح شود ی تواند به فعل غیر متعلق شود تا بحث از رجوع قید در مورد آنم، این اراده نهاین است ککالش اش (باشد

معنا ندارد که اراده من به معنای  . زیرادوشمتعلق نمی  راراده به این معنا به فعل غی«. ال یتعلق بفعل النفس فی ظرف متاخر»اراده 
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ه ایشان چون تبال). اصال تعلق اراده به فعل غیر معنا نداردیگری را تحریک کند، به عبارت دیگر تعلق به غیر بگیرد و داختیار من 

ایشان می فرمایند: علی ای حال  تعلق اراده به فعل غیر ممکن است(: د می گویدنقبول ندار رام اراده به تشریعی و تکوینی یاصال تقس

این  .خارج از قدرت انسان استزیرا  .به فعل نفس در ظرف متاخر ممکن نیست تعلق اراده مقام طلب و رتعلق اراده به فعل غیر د

 ،روم بیرون از اتاق ال من می توانم اراده کنم که خودممث. خارج از قدرت انسان است ی را انجام دهدکار که اراده شود که دیگری

 بیرون شما با اراده من تحریک شوی و م واراده کن ن که االناما ایاین بیرون رفتن از اتاق در تحت قدرت من و مقدور من است. 

اند اراده کند که تویعنی خدا نیز نمی بین این که آمر خدا باشد یا غیرخدا نیست.در این جهت نیز فرقی  روید، امکان پذیر نیست.

به نحوی باشد که با  دمکلفین نماز بخواننمثال کند که منظور از اراده  این است که وقتی موال امر البته ) رود. یرونب کسی از این اتاق

به این در مورد خدا البته این مطلب  و خود مکلفین به صورت اختیاری بتوانند آن را بخوانند. شدابار آن ها منافات نداشته اختی

الی عرفیه و مورد مو راما د  (.طوری عمل شود که اختیار از انسان سلب شود صورت است که خداوند تبارک وتعالی قصد ندارد

پس اگر مقصود از در آورد. ن را به حرکت این قدرت اصال وجود ندارد که با اراده خودش دیگرا ،نسبت به دیگران یانساناوامر 

 .آن معنا نداردجای بحث از رجوع قید به  ردیگ شود یم، از آن جا که اساسا متعلق به فعل غیر نای اختیار باشدنه به معدطلب ارا

« علی ذمه المکلف اعتبار الشئ»کنند ایشان حکم را این طور معنا میزیرا  .مقصود از طلب جعل حکم و اعتبار باشد سوم:احتمال 

این اعتبار یا وجود دارد یا وجود  هرخباال .نیست تقیید و اطالق لقاب بارت: اعمی فرماید ، محقق خوییمقصود از طلب این باشد رگا

 یدرست ، سخنطلب قابل رجوع به قید نیست :این که مرحوم شیخ فرموده .بر قیدی باشد نیست بار معلقو امکان این که اعت ندارد

مسئله ای که ولی  .نیست اعتبار قابل اطالق و تقیید لذا واشد یا استقبالی دائما فعلی است اعم از اینکه معتبر حالی ب راعتبااست 

ع به هیئت ا قید رجوبه عبارت دیگر وقتی بحث می کنیم که آی ت.وجود دارد این است که این صورت نیز از محل کالم خارج اس

پس در احتمال  ؟ت را دارد یا نهیاین قابل ه آیاه بحث از معبتر است کلکار نیست ببت؟ مقصود از حکم و طلب این اعکند یا نه یم

زیرا محل کالم در رجوع قید  ،مالاحتمال هر چند صحیح است ولی اجنبی عن محل الکاین است که این  سوم اشکال محقق خویی

  .اعتبار عدم رجوع قید به معتبر است نه به خود و

یعنی طلب یعنی دقیقا نقطه مقابل مرحوم شیخ انصاری می فرمایند:  .باشد نه اعتبار مقصود از طلب خود معتبر تمال چهارم:اح

ود این قابلیت وج در ما نحن فیه فرمایند:چند فرض مطرح می کنند و می  خود وجوب مقید نیست. سپس ایشان در این صورت

  .دارد مختلف فرق می کنر مومطلق باشد و هم مقید و این د دارد که وجوب هم

باید امتثال شود، مثل شرب  فعل لذا حتما آن باشد هگاهی ممکن است فعلی که متعلق وجوب است، دارای یک مالک فعلی الزم -1

. اگر امر به شرب شد ولی باالخره مالک تام و فعلی همیشگی استاب مقدماتی احتیاج داشتهمکن است به م دارو برای مریض که

یک مالک تام الزامی  می داند که دارو باید خورده شود زیرا خوردن دارو چیزی نیست ومعطل شخص مریض دیگر  دارو می شود،

ز دخول وقت بعد ا زامثل نم گاهی غیر اختیاری است این مقدمات .ش در خارج متوقف بر یک مقدماتی استتحققدارد ولو این که 

ظهر که  ین. یعفعلی است الزم در فعل بود قطعا وجوبش. پس اگر مالک تام و شودباید حتما اتیان  یک مالک تام الزامی دارد که که

. پس اید نماز بخوانیممصلحت بآن  جلبو ما برای می شود زیرا مصلحت الزم تام تحقق پیدا کرده است  یشود این وجوب فعلمی

وقتی  همثل مسئله حج ک چه واجب فعلی باشد و چه استقبالی. فعلی است تام است و لی که مصلحتش الزممورد فع روجوب د
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 و اینکه همان موقع که مستطیعلذا وجوب حج بعد از استطاعت فعلی می شود ول تاما محقق است،استطاعت حاصل می شود مالک 

 .باید ماه ذی الحجه بیایید تا بتواند حج برودو مثال ف بر وقت است قومشرف شود، مثل این که رفتن حج  متحج  به می شود نتواند

این  رامده دنی زهنووقتش چون استقبالی است و  شبوجواما  به خاطر آن مصحلت الزمه تام فعلی است لذا با اینکه وجوب حج

 رجوع می کنند،به واجب  ودقی ر قیودی وجود داشته باشند ،آنگلذا ا .کندموارد وجوب حالی و فعلی است و قید به آن رجوع نمی 

یا مثال وضو برای  .بلکه رجوع به واجب می کند ،ع به وجوب حج نمی کندوقیدی است که رج ام حج که قید شهر،مثل زمان در ای

  .واجب می خورد یدی است که بهماز قن

شود ده محقق میز زمان خاص یا تحقق یک چیزی در آِینااشد و مالکش فقط بعد بر فعلی در ظرف متاخر مالک داشته اما اگ -2

 در مالک می شود بر فرض آن چیزی که مدخلیت لکه وجوب معلقبمتوجه مکلف باشد، ب از االن ندارد وجو معنا در این صورت

در ظرف زمانی متاخر تحقق پیدا  ک، در صورتی که مالشودب فعلی وچرا از االن وجنرسیده  شئ نوز وقت تحقق آنه دارد. اگر

این حکم بدون مالک تحقق پیدا کرده و  ،محقق شود ر وجوب فی الحال بخواهدگکند و فی الحال خبری از مالک نیست. لذا امی

شود که وجدان حکم کند که در این مورد بعث فعلی باعث می لذا خود این مطلب .این با پیروی حکم از مالکات سازگار نیست

گاهی از اوقات موال تشنه است و تشنگی به حدی است که   دایشان میگوی ی عرفی بیان می کنند.مثال. سپس ایشان د نداردوجو

لذا به  است.ک است رفع عطش الکه برای او م ی. آن چیزتمیز باشد یا نباشد د،یا نباشکه این آب خنک باشد  ستبرایش مهم نی

. ولی گاهی از اعتبار فعلی است و مالک االن موجود است متعلق هم همین طوراینجا  ،دهد که برایش آب بیاوردعبد دستور می

پس مصحلت  .ف می شودربرط دعطش او با فرض این که آب خنک باش ینیاور یعآب خنک شد برای من ب یاوقات می گوید وقت

مصحلت  حالیکه هنوز مصلحتی وجود ندارد. ی است درفعل ن جا می توانیم بگوییم اعتبارای .شود نه االنیاصل مدر ظرف متاخر ح

از االن فعلی  معتبراگر ، زیرا لغو است فعلیت معتبر ،حقق شودمی شود اگر قرار است مصحلت در آینده م در ظرف متاخر حاصل

ش کر مالحکم شرعی به اختالف قیودی که د :لذا ایشان می فرماید ،عیت نکردهتبت که این حکم از مالک اس نیمعنایش اود ش

گاهی اوقات این حکم فعلی نیست به و گاهی از اوقات این حکم فعلی است چون مالک فعلی است  .دخیل است مختلف است

آنچه گفته شد بنابر قول به تبعیت احکام از مالکات لزوم رجوع قید به ماده قابل قبول نیست. لذانکه مالکش فعلی نیست خاطر ای

 که در جلسه آینده آن را بیان خواهیم کرد. موجود در خود احکام بود ولی اگر قائل به این نشویم چه باید کرد این مطلبی است 

 «الحمد هلل رب العالمین»


