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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
د شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان رجوع قید به هیئت و لزوم رجوع قید به ماده به همراه ادله این قول مور تا کنون قول مرحوم

مشهور  تی که متوجه نظربه اشکاالبلکه  ،کما ذهب الیه المشهور امکان رجوع قید به هیئت ثابت گردید نه تنها بررسی قرار گرفت و

باید بیان و  نایینی معتقد رجوع قید به ماده منتسبه است کهمحقق  ابتدای بحث بیان شدور که در اما همان ط .بود نیز پاسخ دادیم

 بررسی گردد.

 قول محقق نایینی

 یخشمرحوم  ا در بخش دوم نظر متفاوتی باام انصاری با ایشان هم عقیده است،شیخ مرحوم در بخش اول مدعای  محقق نایینی

دلیل اقامه  می باشند و برای آن شیخ انصاری نیست همراه مرحومبه هئیت  رجوع قید امکانکه موضوع  در این . یعنیانصاری دارد

به آن  و شده بود که این دلیل را بیان هتوسط محقق نایینی اقامعدم امکان رجوع قید به هیئت به یکی از چهار دلیل قول  ند.)کرد

قید می فرمایند: بلکه نمی باشند، معتقد وم رجوع قید به ماده انصاری به لزشیخ  اما در بخش دوم ایشان مانند مرحوم (.دادیمجواب 

  حال سوال این است که منظور ایشان از رجوع قید به ماده منتسبه چه می باشد؟ .کندتسبه می ماده منرجوع به 

 شیخ انصاری، معتقدانند مرحوم شان نیز مزیرا ای ؛کندواجب مشروط را تصحیح  یدر واقع غرض محقق نایینی این است که  به نوع

است که  تنها راه تصحیح واجب مشروط اینبه نظر ایشان سر از محال در می آورد و لذا  ،کندبه هیئت  است که اگر قید رجوع

  .می نمایدرجوع به ماده منتسبه  کند،به هیئت می که در کالم آمده و ظاهرا رجوع یبگوییم قید

د وجوب وال حکم را جعل می کنم وب فعلی هم نیست یعنی وقتیدر عین حال وجولی از قیود واجب نیست  طبق این نظر قید

بر می گردد که صاحب فصول به آن واجب معلقی  به در این صورتزیرا  واجب نمی باشد، از قیود فعلیت پیدا نمی کند و قید هم

 . جب معلق باطل استاواز اصولیون نظر کثیری  زدر جای خودش خواهیم گفت که ا  ملتزم شده و آن باطل است.

. حال سوال این است که قید به چه چیزی کندنیز رجوع نمی به مادهقید ولی  ،امکان رجوع قید به هیئت نیست :دایشان می گویپس 

 رجوع می کند؟

 .وارد می شود «قید بر ماده ال من حیث انها ماده بل من حیث ورود النسبه علیها» ایشان می فرماید:

 

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 بیان ذلک:

. مثل اینکه صوم یا هر واجب کار باشد ربدون این که هیچ تقییدی د، مطلقا واقع می شود متعلق نسبت طلبیهاوقات چیزی  گاهی

حین اتصافه بقید فی »گیرد به شرط یچیزی متعلق طلب قرار مگاهی نباشد. اما رد و مقید به هیچ قیدی یگدیگر متعلق طلب قرار 

نسبت طلبیه به  . به عبارت دیگرنمی شود بمتصف به وجوو واجب نیست  ،نظر از تحقق استطاعتبا قطع که حج  مثل«. الخارج

که این قید زمانی تا و است خارج  رداستطاعت  در واقع متصف به قیدی به نام« طلب الحج»زیرا حج به نحو مطلق تعلق نمی گیرد 

اتصافه بقید فی »به قید  ،به آن شئ لب یا نسبت طلبیه متعلقه طاین است ک فرض رازی متعلق نشده طلب به آنتحقق پیدا نکند، 

تنها زمانی  به آن تعلق نمی گیرد، و نسبت طلبیه ستنی موال اصال مطلوب محقق نشود، این شئقید آن تا  ینشده است. یع «الخارج

محقق نشود اصال تعلق طلب به ی قیدو اگر  شودمی شود که آن قید محقق زمانی متعلق طلب و نسبت طلبیه به آن تعلق می گرد 

شرط اتصافه ب»یا  «اتصافه بقید فی الخارج»به قید گرفته  تعلقشئ  مطلب که نسبت طلبیه، به آن یندر الذا اگر  .محال است آن

 اگر ، حج باشد(صوم باشد ،نماز باشدهر چه که می خواهد باشد، )یا آن ماده  آن شئدقت شود، در می یابیم که  «بالقید فی الخارج

نسبت  ینیع« الی الفاعل هی منتسبةبما بل ال بما هی ماده »ع به ماده می کند ولی وقید رج مطلوب است. پسباشد ب به فاعل تسمن

یعنی ماده ای که نسبت منتسبه مطلوب است. ماده  ، بلکهپس ماده من حیث هی مطلوب نیست .سب شده به فاعلتا کرده و مندپی

 با فاعل پیدا کرده.طلبیه 

اصال طرف نسبت آن ماده  ینطلب محال باشد یع تعلق رگ. و ااست لزمانی که قید محقق نشده، تعلق طلب به آن ماده محاتا لذا 

به ماده  من حیث  لذا اگر قید ذکر شود بازگشت محقق شود آن ماده طرف نسبت طلبیه واقع می شود. قید ولی اگر نمی باشد. طلبیه

د که وشی مطلوب موال می زمان موال قرار نمی گیرد، وارد نشود مطلوب در آن مادها این نسبت س تمی کند. پ ورود النسبه علیها

ماده  ولی نه اینکه قید واجب باشد بلکه این قیدِمی کند ماده مرحوم نایینی معتقد است قید رجوع به لذا  .وارد شود نسبت بر آناین 

  .سبه استتمن

قید خود ، قید نماز است ،این قید انصاری می فرمایند:مرحوم شیخ انصاری و محقق عراقی در این است که شیخ  کالم مرحوم فرق

 .زیرا وجوب از همان اول فعلیت پیدا می کند .قید خود واجب است و خود واجب مقید است نه اینکه وجوب مقید باشد ،صوم است

نظر ایشان  . لذا همان طور که بیان شد، طبقجبی بیان شده باشدادر هر و ولی واجب مقید می شود به مثال استطاعت یا هر شرطی که

همانی می گذارند، واجب مشروط  اایشان اسمش ر مشهور می گویند یکی می شود. آن چیزی کهواجب مشروط با واجب معلقی که 

از  بلکه نماز .و روزه مقید نمی شود یعنی نماز ،به نظر محقق نایینی خود واجب به آن واجب معلق می گویند. امااست که مشهور 

عل اتسبه الی الفماده من ،این نسبت یعنی نسبت طلبیه «من حیث ورود النسبه علیها» ، یعنیمقید می شود یجهت خاص یک حیث و

شده و در واقع این  متعلق نسبت طلبیه واقع ی کهآن نماز خود واجب. نه دوکرده مقید می ش اای که نسبت طلبیه با او پیدماده ینیع

نماز مقید  پس به نظر ایشان،واجب مثل .نسبت طلبیه که ورد علی الماده به آنکانه قید می خورد  تقیید در نسبت طلبیه وجود دارد.

  1.متعلق نسبت طلبیه مقیده واقع شده است ،زی که متعلق نسبت واقع شدهبلکه نمانیست 
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 بررسی قول محقق نائینی

البته ظاهرا رسد. ینی مورد اشکال واقع شده، مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده که اشکال خوبی به نظر میاین نظر محقق نائ

 در واقع اشکالی به ایشان کرده باشند.د نه اینکه نمحقق خویی سوال از مقصود محقق نایینی می کن

می شود یا حج به وقت  این که نماز مقید می شود، مثل قیدیبه یک ق نایینی گفتند ماده مقید محق محقق خویی می فرمایند: این که

مطلق حصص ماده منظور شود. یعنی ک حصه خاصه ای از آن ماده ایجاد ی ،باعث می شود تقییداین می شود؛ اعت طبه است مقید

ظهر تیانش مقید به زوال انمازی که باشد مثل  از نماز مورد نظر یق خاصنباشد بلکه مصدا رمثال مطلق مصادیق نماز منظو نباشد.

ه خاصی حص و شدهخاص د یکه مقید به آن ق. زیرا نمازی واجب است نشده نماز واجب اتیان ،ظهر انجام شود زار قبل گباشد، لذا ا

  .یعنی فعل علی التقدیر الخاص واجب شده است قرار گرفته.نماز مورد نظر  از

در  و مشروط چیست؟ زیرا واجب معلق فرق بینشود آن ماده درست ای از د ماده به نحوی باشد که یک حصه خاصهیاگر تقیحال 

. لذا تنها اختالف واجب نظر استرد وشده و یک حصه خاصه مبر یک قید خاص  جب معلقاو هک از این است ثبحواجب معلق نیز 

ما در واجب مشروط وجوب ، افعلیت وجوب قبل از تحقق قید حاصل است ،جب معلقاب مشروط این می شود که در وجاو ق ومعل

ود واجب معلق است و یک دو خ با اینکه در هر؟ چرا تالف چیستخحال سوال این است وجه این ا .تحقق قید فعلیت ندارد زقبل ا

 نیست؟فعلی  لی در واجب معلق وجوبو است فعلی در واجب مشروط ظر است، وجوبمورد ن ز آناحصه خاصی 

 وجه تفاوت از دو وجه خارج نیست:

این نسبت متعلق قید و به ماده نداریم  یع می کند. یعنی خود نسبت مد نظر است و کارجور وجوب مشروط، به نسبت ردقید یا 

  .است

ایینی در حقق نممحذوری که  در این صورت دچار همان محذوری می شویم که ایشان در صدد حل آن بر آمدند. این باشد، اگر 

ی حرفی قابل تقیید انای حرفی است و معنمعنسبت یک  این که یعنی .حرفیلزوم تقید معنای صدد حل آن بود عبارت است از 

 گردد.ن دوباره بر میایاین محذور با این ب نیست.

 رجوع به نسبت نمی کند. قید یا 

  .علی نباشد؛ چرا از زمان امر موال فرحصول قید باشد، متوقف بفعلیت وجوبدر این صورت چرا این باشد اگر 

داند به حصه خاصی از رد را برگز محقق نایینی این شد که ایشان قصد داشت این قیامحقق خویی عمده سوال  به عبارت دیگر:

ماده را  ه شما کهک این بود پرسیده شدسوالی که از ایشان  .ای نسبت را وسط کشیدماده منتسبه نه خصوص ماده، لذا پ یعنیه ماد

اشتراک آنها  .یک جهت اشتراک است و از یک جهت اختالفمعلق از  وید کانه معتقد هستید که بین واجب مشروط مقید می کن

واجب نیز همان فرد خاص   شده، به یک قید اینکه در هر دو یک فرد خاصی از واجب مطلوب است و ماده مقیدعبارت است از 

جب معلق قبل از یعنی اینکه در وا از ماده است .اما باالخره یک اختالف و تفاوتی بین واجب معلق و واجب مشروط وجود دارد،

. به عبارت دیگر اگر سوال شود که چرا با وجوب فعلی نیستقبل از تحقق قید ب مشروط جاوجوب فعلی است اما در و تعلق قید

وجود آن شباهت که بین واجب مشروط و معلق است که در هر دو یک حصه خاصی از واجب مورد نظر است پس چرا در یکی 

 نیست. وجوب فعلی است و در دیگری فعلی
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 طوت که در وجوب مشریا به خاطر این اسست.  دو حال خارج نیمحقق خویی در جواب این سوال می فرمایند: رجوع قید ا ز 

جب او علی است ولی درلذا وجوب در واجب معلق ف دگردبه نسبت بر نمی قاجب معلودد ولی در گرقید در واقع به نسبت بر می 

دوباره بر یعنی لزوم تقیید معنای حرفی محقق نایینی در صدد حل آن بر آمده بود ری که ذو. در این صورت محیستلی نمشروط فع

تقیید فقط در معانی که لحاظشان و از طرفی حرفی است و معنای حرفی لحاظش آلی است  یامی گردد. زیرا نسبت یک معن

اشکال این است که اگر به عبارت دیگر . لحاظش آلی است تقیدش ممکن نیست ست ممکن است و چون معنای حرفیاستقاللی ا

 ،رجوع به نسبت می کند ،واجب مشروط رداین بدانیم که قید  ،ت وجوبیلیت و عدم فعلفع مشروط را ف واجب معلق ووجه اختال

نسبت کند یعنی . پس اگر قید رجوع به آن را محال میداند از معنای حرفی در می آرود که محقق نایینی سراین  بدان معناست که 

  اقامه نمودند.دلیل بر عدم تقیید معنای حرفی  رفی ممکن است در حالی که خود محقق نایینیح یایشان متلزم می شود که تقیید معنا

 نبایدر دیگ علیت وجوب را مقید به قید کنیم. در این صورتبه چه دلیل فگردد آن وقت سوال این است که به نسبت بر ن اما اگر قید

 و باید وجوب فعلی باشد ولو اینکه قید محقق نشده باشد.  قید باشدتحقق متوقف بر وجوب  فعلیت

 نتیجه کلی

قول حق همان است که مشهور به آن ملتزم شده اند یعنی امکان رجوع قید به هیئت، همانطور که از ظاهر قضایا شرطیه فهمیده می 

ط به قید و شر ای شرطیه داللت بر رجوعقضاییعنی همانطور که ظاهر  .کنیمالزم نیست که از ظاهر قضایا شرطیه رفع ید شود. لذا 

که قید به هیئت رجوع نکند  این موضوع باشدخالف ای برقرینه این که در جملهگر . مممکن استهیئت می کند به حسب واقع نیز 

  .مطابق مقتضای دلیل قید را به ماده بر می گردانیم که قهرا

 بحث باقی ماندهدو 

را بیان می کنند که به نظر می رسد جای بررسی آن در این مقام است نه  عد از بحث واجب معلق و منجز مطلبیخراسانی ب محقق

 واجب معلق و منجز.پس از 

ای بود که شرطیهدر مورد قضایای تا کنون بحث ؟ یعنی کانه کرد بایدچه گردد یا ماده اگر شک کردیم که قیدی به هیئت بر می

کند که قید رجوع به ماده می ظاهر قضیه به نحوی بودرا می رساند لذا قید را به هیئت بر میگرداندیم یا به هیئت قید  عرش رجوهظا

حرف مرحوم شیخ انصاری را نفی کنیم  که تا کنون انجام شد به این دلیل بود که بحث هایی هم لذا ما قید را به ماده بر می گرداندیم.

بر می گردد که قید به ماده  دانیمدر مواردی که ما شک داریم و نمیانما الکالم ولی  .امکان رجوع قید به هیئت می باشد و بگوییم

 یا خیر؟

 می ماند.لذا دو مطلب باقی . ره این نزاع را بدانیمیم باید ثمقبل از اینکه این بحث را مطرح کن

 به هیئت یا ماده چیست؟  ثمره عملیه رجوع قید .1

 ؟رجوع قید به ماده یا هیئت چه باید کرددر  ،ارد شکوم رد .2

 «الحمد هلل رب العالمین»

 

 


