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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

 را توان اعتبار را یک امر فعلی دانست و معتبرجلسه گذشته بیان شد این بود که چگونه می در مشهور که کلاولین اشکال به مس

در  . یعنیموجوده در زمان الحق است یتمثل ملکیت در زمان الحق به ایجاد ملک یجاد شئار و ابتکه مرجع اع یحال ر، دلیبااستق

 یت موجوده در  زمان متاخر و هذااعتبار عبارت است از  ایجاد ملک بگوییمو ر اخذ کنیم بهر صورت باید قید وجود را در معت

. زیرا قید وجود را باید ممتنع است بار باشد، خلف وتنیم که قرار است خودش ناشی از اعاخذ بک ر. زیرا اگر چیزی را در معتبخلف

 از اخذ متاخر در مرحله متقدم در می آوردسر  ر ناشی از اعتبار باشد و اینبتخود این معکه قرار است  یم در حالیروبر بیاتدر مع

که بیان شد عمده این  ر. البته همان طوارد کردندل مهمی است که صاحب منتقی االصول به مسلک مشهور واین اشکا .و هو محال

  .و امثال ملکیت مطرح کردند تیرا پیرامون مسئله ملکل اکشا

 اشکال اول به مسلک مشهور بررسی

. یعنی کندیشود که در آینده تحقق پیدا مبه چیزی تواند متعلق نمی رابتاست که اعشود این اده میفکالم مستشکل استآن چه که از 

، یت داردو امثال ملک یتمختص به ملکچند ظاهر کالم ایشان هرشود.  پیدا کند و معتبر بعدا محقق امکان ندارد که اعتبار االن تحقق

با توجه به بیان  و زوجیت و امثال آن می باشد. ولی یتص احکام وضعیه مثل ملکصوه این اشکال در خلذا شاید بتوانیم بگوییم دائر

این اشکال را  یا به نحو کلی، را بیان می کننداشکال آن این  لایت و امثملک ست که آیا ایشان در اموری مانندخیلی روشن نیایشان 

و شودیبه احکام وضعی استفاده نماختصاص ستداللی که ایشان بیان نمودند، دانند؟ از نوع ادر احکام وضعی و تکلیفی جاری می

صریحی نسبت به احکام تکلیفی نشده به هر حال در کالم ایشان ت شاید بتوان گفت که این اشکال در احکام تکلیفی نیز جاری است.

ضعی این چه تکلیفی و و در همه احکام کلیص احکام وضعیه است یا به طور خصوکه مقصود ایشان  از این غفار است. به هر حال

احکام تکلیفی نیز می تواند جاری  راین اشکال دگفته شد که . همان طور د به این اشکال پاسخ دهیمیاداند، باشکال را جاری می

فرض  نای معتبر طبق به این بیان که ،فی زمان الحق یجئ ب حج را معلقا علی شرطر کند وجوابتاگر معتبر بخواهد اع مثال ،شود

در این در واقع ، زمان خاصمی کند وجوب حج را  معلقا علی  اربتاع فی اشهر الحج یا یام الحج عبارت است از وجوب الحج فی ا

اد شده در آن جییعنی قصد وجوب اعتبار شده وا .ایجاد کند رااین وجوب  معتبر می خواهدزیرا  ،قید وجود باید اخذ شودوجوب 

وجوبی که ولی  انشاء کند.خواهد وجوب را االن میر زیرا ایجاد و اعتبار فی الحال می باشد و معتبِ .و این ممتنع است داردزمان را 

وجوبی که در ماه های به  قعاعتبار الوجوب فی اشهر الحج در وا .حج موجود می شوداست که در ماه های  وجوبی ایجاد می شود

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 لذا این اشکال در احکام تکلیفی نیز .جوب الموجود فی اشهر الحجالوجوب یا اعتبار الو یعنی ایجاد گرددبر می حج موجود است

ر و ایجاد است و بااعت که خودش ناشی ازاست بری تمع رد یجاب وجوب متوقف بر اخذ قید وجودو ا روارد است که در واقع اعتبا

خواهیم با بیان ایشان نگاه کنیم اختصاص به حکم وضعی مثل پس اگر این اشکال را ب .این مستلزم اخذ متاخر در مرحله متقدم است

سر از  رو چه حکم وضعی طبق مسلک مشهو یو طبق کالم صاحب منتقی االصول اعتبار هر حکمی، چه حکم تکلیف ملکیت ندارد

  .می آورد رخلف د

 با توجه به توضیح فوق به بررسی کالم صاحب منتقی االصول می پردازیم.حال 

. از همین زاویه وارد شده اند بیان اشکال رآن تکیه کرده و هم  د رهم در مقدمه باشکال ایشان یک نقطه است که  و تکیه گاه اساس

، المکلیة فی ر نظر بگیریمآن را د دخواه یا ناخواه باید وجو مبار کنیتاعرا یت مثل ملک چیزیایشان می فرمایند: وقتی می خواهیم 

است. یة المتحققه و الموجوده فی یوم الجمعه لکالم معنایش (ای که بیان کردند ن با مقدمهشاایبه نظر )است  رلجمعه که معتبَا میو

در حقیقت آنچه که اعتبار می شود ملکیت می آوریم ولی نبه زبان را ود یا موجود وج ه: درست است که ما کلممی گویدایشان 

این قید موجوده در  :دنکه بگویت این اسبر ن شالذا همه تالش ای .اعتبار می کنیمه در روز جمعه است که ما آن را محققه و موجود

همان علقه بین مالک و شئ مفهوم ملکیت است که یک جزئش  ،جزء دارد کانه سه، یعنی معتبر اگر تحلیل شود معتبر اخذ شده است

المتحققه او  لکیةی یوم الجمعه یعنی المیة فالملک وجزء سوم همه زمان خاص است. پس دومش موجود و متحقق است است و جزء

د امکان است، لذا ایشان می فرماین ربه نظر ایشان قید موجوده و قید متحققه کانه جزیی از حقیقت معتبپس  .الموجوده فی یوم الجمعه

 ایجاد شئ موجود نمی باشد ولی مطلب این چنین نیست.

، آن چه نیست «زمان الکذاییالموجوده فی ال لکیةالم»منظور از معتبر  ،بالی استو معتبر استقبار فعلی ت: اعمی گویند یمشهور وقت

نه این که  حقق می شودمزمان  . یعنی با این اعتبار ملکیت در آنآن زمان محقق می شود ریتی است که دملک که اعتبار می شود

ر االن کز شنبه همه باید فرواز ری قانونی را اعتبار کند مثل این که بگوید: یت موجود در آن زمان را ایجاد کنیم. مثال اگر معتبِملک

 ،زمان است آن تکلیف موجوده در آن می شود در این مثال اعتبار آن چه که، تکلیفی را به عهده رعیت می گذاردو  دهندرا انجام 

شما  ندارند تا موجود در آن زمان را یتملک ایجادمشهور قصد  ؟شودبار در آن زمان می خواهد محقق یا تکلیفی که به این اعت

یجاد یک معنا، ولی همان ا ین. اعتبار یعحق نیستموجوده فی الزمان الال یتاصال بحث ایجاد ملککه این خلف است، اشکال کنید 

کنم را اعتبار می چیزی ، من اکنونمی تواند بگوید . لذا معتبرر استبتبیان شد، همه چیز به دست معر باتعالم اع مورد طور که در

فی یوم الجمعه  لذا وقتی گفته می شود الملکیةفردا محقق شود. این وجوب  ومی باشد  فردا وجوب برای اعتبار ین، یعندهبرای آی

ار در آن زمان ایجاد می شود. یعنی در زمان بته منظور ملکیتی است که بواسطه اعنیست بلک آن زمان رکیت موجوده دملمنظور 

یت موجود در آن به ملکمعتبر تعلق ایجاد موجود می شود. لذا در آینده ولی بواسطه ایجاد معتبر  ستموجود نیکنونی آن ملکیت 

به ساس آن اشکال ته و بر افمفروض گر معتبر الزم ندانسته و رزمان نمی گیرد لذا اشکالی که ایشان نموده و  اخذ قید وجود را د

 نموده صحیح نیست.  مسلک مشهور
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  به مسلک مشهور اشکال دوم

تا زمانی  ،گوید صل عند الزوالموال باگر مثال . یعنی حکم تحقق پیدا نمی کندا زمانی که قید و شرط محقق نشود طبق نظر مشهور ت

انصاری   مرحوم شیخمطابق نظر  اما بر مکلف واجب می شودعند الزوال زیرا نماز  .کندیمز تحقق پیدا ناوجوب نمنیامده   که ظهر

ز مشروط به شروط ا، ولی عمل به این نمنماز محقق می شود باجب کند از همان موقع وجونماز  ظهر را و اگر موال هنگام صبح

مشروط به یک شرطی  ،اتیان به واجب رگهور اش. طبق نظر مدوشید به آن قید و شرط می مقو مشروط  ،نماز و قیودی است که آن

تا قبل اتی که آن واجب دارد زمان تحقق شرط محقق ندانیم مقدم وجوب را تاچه چنان ،باشد باشد که آن شرط متوقف بر یک مقدمه

فرض کنید حکم . مثال نباشدآن  است اصال امکان فراهم کردن مقدماتممکن نیز بعد از تحقق شرط  از تحقق شرط وجوب ندارد و

معه زید را ت مثل اکرم زیدا یوم الجمعه روز جاسرم زیدا ولی مقید به قید اکگفته یعنی  ،استاز سوی موال بیان شده  وجوب اکرام

چهار شنبه که این  زم الجمعه روگوید اکرم زیدا یوو موال بشود اگر روز چهارشنبه از موال دستور صادر مشهور  رطبق نظ ،م کنرااک

روز جمعه فعلیت پیدا می کند یعنی زمانی که قید یوم وجوب و  ستبی در کار نیود تا جمعه وجوصادر می شاز ناحیه موال دستور 

 فعلیت دارد. ه بنروز چهارش طبق نظر شیخ وجوب از همان اما .شودالجمعه محقق 

 نکه اگر ای شود دارد که باید قبال اتیان ینیاز به یک مقدمات مستشکل می گوید گاهی از اوقات عمل به واجب و اتیان به وجوب

عبد ال مث مقدمات نیست امکان اتیان به آن ،تحقق شرط وجوب در ظرفاتیان نشود، در ظرف خودش مات زودتر از آن زمان، مقد

جمعه هنوز وجوب  رر بگوییم تا صبح یا ظهگو یک مهمانی برایش ترتیب دهد. اد رام کناک است راواجب االکرام که  یزیدقصد دارد 

 ستشنبه واجب نی ی خرید برای مهمانی روز پنجنست. یعواجب نیالزم است هیچ کدام  زید  اکرام یای هم که برمقدماتنیامده پس 

قت این خرید را انجام می دهم. یعنی واجب می شود و در همان ورید برای مهمانی در ظهر جمعه لذا عبد می گوید که وجوب خ

شود و عبد ت میمهمانی نیز ثابوجوب شرعی مقدمه یعنی خرید وسایل  ،بت شدالمقدمه یعنی اکرام ثا که وجوب شرعی ذی وقتی

این است که مشکل اما را انجام میدهد و تازه در ظهر جمعه قصد خرید دارد، که وجوب شرعی مقدمه واجب شد این کار را  ینزما

شان تحقق پیدا دیعنی اگر در ظرف خومی گویند، مقدمات مفوته به این مقدمات،   وجود ندارد.به ذی المقدمه ل مدیگر امکان ع

مفوت مامور به  مه بگذرد آن مقدماتاگر زمان امتثال آن مقد چون د.نتحقق مامور به می شو مکنند مستلزم تفویت مامور به و عدن

 .می شود

چه عمل به واجب  شود و استقبالی است چنانبنابر مسلک مشهور که وجوب و حکم در آینده محقق می گویدمستشکل می پس

ست اتیان به این جا که خود ذی المقدمه واجب نی، از آن شرط اتیان شوند د که باید زودتر از زمان تحققاتی باشمقدم رمتوقف ب

بق نظریه است که ط یدو این تالی فاسو اگر این مقدمه ترک شود منجر به تفویت ذی المقدمه می شود ست واجب نی مقدمه نیز

وجوب محقق می شود  ،قائل به این نشویم که قبل از تحقق شرطعمل نشویم و ی . یعنی اگر قائل به وجوب فعلدمشهور پیش می آی

ر، محقق خود وجوب از همان زمان اعتبا رگتی مواجه می شویم، مانند موردی که بیان شد. پس اقهرا در بعضی از موارد با مشکال

است که زود تر باید انجام شود و در ظرف تحقق شرط امکان اتیان به آن ها  مقدماتیواردی که ذی المقدمه متوقف بر م رنشود د

می باشند، دیگر  وجوب فعلیانصاری که قائل به شیخ مرحوم ق نظر طب . امامنجر به از بین رفتن واجب و مامور به می شودیست، ن

و وقتی وجوب  وجوب االن محقق استت خود واجب است ولی آن چه که معلق اس ،تحقق آن قید و شرط نیست روجوب معلق ب

برای  ای. لذا بهانهشودوجوب به آنها متعلق می یاز داشت این مقدمات از هم اکنونمقدماتی هم ن رگت که افعلی بود معنایش این اس
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ان کام صاریلذا طبق نظر مرحوم شیخ ان ،ب نبوده من هم انجام ندادمجاچون مقدمه وتواند بگوید که یممقدمات نیست و عبد نترک 

  .است قهریمامور به تفویت مشهور مسلک  ولی طبق ،تفویت مامور به نیستفوت واجب و 

 «الحمد هلل رب العالمین»
 


