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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 

ثابت نمی  نیز وجوب محقق نشدهقید زمانی که تا  را مقید بدانیم، ببود از این که اگر وجوعبارت اشکال دوم به مسلک مشهور 

د که از قبل باید فراهم ماتی باشاگر واجب محتاج مقد شود. به بیان دیگرمنجر به تفویت واجب در بعضی از مواقع می  و اینشود،

به  نباشندند و اگر مقدمات الزم االتیان تست آن نیز الزم االتیان نی، مقدماتا زمان تحقق قید حکم را ثابت ندانیم شود، و از طرفی

 . از بین می رودنیز ب واجدر وقت تحقق قید خود  علت عدم امکان اتیان آن ها

 عدم ورود اشکال دوم بر مسلک شیخ و محقق عراقی 

ب وست و از همان اول وجنی یبه قید یدان وجوب مقشزیرا به نظر ای ست،این اشکال وارد نی یخ انصاریشمرحوم مبنای  طبق

شود شرعا اتیان به ابتدا وقتی وجوب به ذی المقدمه متعلق می نلذا از هما .است یلجب دخاو ردند و قید تنها یدا می کفعلیت پ

نیز  محقق عراقی . همچنین این اشکال بر مبنایبه تفویت واجب در هیچ شرایطی نخواهد شد .  لذا منجرمقدمات نیز واجب می شود

ین جهت با مشهور اشتراک نظر داشتند در ا و کندرجوع به هیئت می که قید ندمعتقد بودنیز عراقی محقق هر چند  پیش نمی آید زیرا

به نظر  .شودفاوت این اشکال متوجه محقق عراقی نمیه خاطر آن تکه ب وجود داشت روهشمولی تفاوتی بین نظر محقق عراقی با 

و حکم به محض اراده مبرزه نموده، لذا فرمود:  به اراده مبرزه شان حکم را تفسیرای .از بعث و تحریک است حکم غیر عراقی محقق

فرق  اراده ده و فاعلیةاه نظر ایشان بین فعلیة االرب، شود یمی بعث و تحریک با تحقق قید پیدا ول اعتبار در هر صورت وجود دارد،

ولی و اراده وجوب نماز جمعه پدید می آید، حکم ، از روز جمعه واجب شود می کند نماز جمعهاده موال اراست. یعنی زمانی که 

آن مقدمات می تواند  ،لذا اگر مقدماتی باید امتثال شود شود.ل دادن به سمت نماز جمعه همان روز جمعه پیدا میو ه بعث و تحریک

علی ای  .شود المقدمه در ظرف تحقق قید محقق به خود ذی بتنس هر چند بعث و تحریک ،حکم الزم االجراء باشد به اعتبار این

ان شمحقق عراقی با تفسیر خاصی که ای انصاری و شیخمرحوم است اما بر مسلک  حال این اشکالی است که بر مسلک مشهور وارد

  .از حکم دارند و تفکیکی که بین حکم و مفاد هیئت می کنند وارد نمی شود

 سوال: 

حکم عبارت  :دناما محقق خویی می گوی .اراده ای که ابراز شود ینت از اراده مبرزه یعارت اسبعاقی حکم مرحوم عرپاسخ: به نظر 

 یمنتهاعتبار است حکم و همان  در افق نفس بنائی ایجاد می شود که ه محقق شددای بعد از آن که آن ارنبار نفسانی. یعتاعاز است 

 ید ابراز شود.با این که ترتیب اثر بر آن داده شودبرای 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

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

 و بررسی آن اشکال دوم -پاسخ به اشکاالت مسلک مشهور                      

 60جلسه:                                                                            سال هشتم 
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 پاسخ به اشکال دوم 

  .پاسخ قابل قبولی استما پاسخی از این اشکال دادند که به نظر  (ره)امام

 مقدمه ای بیان می کنیم و سپس به جواب از اشکال می پردازیم. ابتدائا  برای پاسخ به این اشکال

 مقدمه 

یعنی  است یا خیر؟ آیا اراده متعلق به مقدمه، یک اراده مستقلکه بحث است  بین مقدمه و ذی المقدمهبه طور کلی در باب نسبت 

لذا  ،نیاز دارد مثل نصب نردباناین کار به مقدماتی برای  ،و اراده آن را می کندباالی پشت بام را دارد به  قصد رفتنکسی اگر مثال 

آیا اراده ای که به مقدمه تعلق گرفته به صورت  اما گیرد و سپس به نصب نردبان.تعلق می امابتدا اراده شخص به رفتن باالی پشت ب

ن نسبت به سااراده ای که در نفس ان ذی المقدمه؟ محقق خراسانی و بعض دیگر می گویند ترشح از اراده متعلق بهمستقل است یا م

 باالی پشت بام برود، بهکه کند زمانی که شخصی اراده مینی یع است. از اراده متعلق به ذی المقدمه گیرد مترشحمقدمه شکل  می

هر شخص اراده کننده  .دارد یقدماتیک سری مبادی و م شدبرای خوو این  به این کار شکل می گیرداراده او به صورت مستقل 

می شود، سپس نسبت به آن فعل شوق ا یدکار در نفسش پ آن به اش را تصدیق می کند و میلتصور می کند فائده  رافعل ابتدا آن 

به از اراده ای که متعلق  . حال اگر این فعل دارای مقدماتی باشدمی شود نسبت به آن کار ارادهتحقق به  نهایتا منجرکند و پیدا می

اراده نسبت به فعل اولی است ولی چون شخص اراده آن یعنی  اصل  .مترشح می شودنیز اراده ای نسبت به مقدمه شده،  ذی المقدمه

اراده  یعنی آن .ه در افق نفس او شکل بگیردمای نیز نسبت به مقدمی شود ارادهرا دارد، موجب ن به پشت بام کننده قصد رسید

ین است که اراده متعلق به ذی د ظاهرش اصحبت از سرایت و ترشح به میان می آی وقتی. کند متعلق به ذی المقدمه سرایت به مقدمه

اما چون فرع بر ع آن اراده یک اراده نسبت به مقدمه مترشح می شود. ولی به تب مقدمه می باشد.ذی الهر چه هست و مه است دقالم

ی به اراده مستقل رد نظر نیست تامستقال مو یناراده ذی المقدمه است، دیگر به عنوان یک اراده مستقل مورد نظر قرار نمی گیرد. یع

  د.تعلق بگیر آن

تصور می کند، یعنی مقدمه را  است. مبادیدارای معنا که خودش . به این دارد لالاستقمتعلق به مقدمه نیز  ارادهاما حق این است که 

ند که نردبان کاراده می شخص  ،و وقتی این شوق اکید شد نسبت به آن شوق پیدا می کند ، سپستصدیق می کندرا ش ه افائد سپس

 به باالی پشت بام برود. را از انباری در بیاورد و 

ده ای ارا امکان ندارد .مسیر باید طی شود و چه مقدمه یکمه باشد داده چه متعلق به ذی المقپس به طور کلی برای تحقق یک ار

، مه باشد یا مقدمهدقرقی نمی کند این اراده متعلق به ذی المف که مبادی آن در نفس شکل گیرد.دون آن در نفس انسان  متحقق شود ب

 یگی و این دو اراده به هم وابستدپله ای باشد برای اراده بع اراده اینو گیرد انسان شکل بدر افق نفس  بله ممکن است یک اراده ای

سان منجر به ناند در ابرای خودش مبادی مستقل دارد تا بتو یکصورت هر  قرار بگیرند ولی در هردر طول هم  و شنداب داشته

برای رفتن به پشت بام نردبان  نباشد انساناراده تا  ،شود یمک نتحرینیز عضالت انسان  ،اراده نباشد تاشود. تحریک عضالت او 

  نمی گذارد.

دون ، بشده متعلق به مقدمه ای که که اراده ستمعنایش این نی صول به یک شئ دیگر،ی وامقدمه باشد بر شاراده خود ایناگر  پس

 رن فائده ای که داین است که آمعنایش ترشح کرده،  به مقدمهاز ذی المقدمه   رگاراده ان آن مبادی پدید آمده است. وزمینه و بد
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گیرد و من ایجاد و شکل  مقدمات به آن نسبتباعث شده اراده ای هم در من پیدا کرده ام و من نسبت به آن اراده  هذی المقدمه بود

  .ات بکشاندماتیان به مقد را به سوی

اه یک اراده ای دمه تعلق گرفت و از این رقی المذی المقدمه را اراده کرد و اراده تشریعی او به ذموال  رگ: به طور کلی  اخالصه

خود به خود بدون این که  ست که مقدمهمعنایش این نی کرد به مقدمه، سرایت دیگر این اراده یا به تعبیرشح شد مترنسبت به مقدمه 

یی است که قبال بیان دمبامبتنی بر همان  اراده نیزاراده حاصل شود بلکه این  شکل بگیرد نسبت به مقدمه وال آن مبادیدر نفس م

 شد.

 پاسخ

 ی نبوداگر مالکو  .ک جعل شده استساس یک مالابر  او حکمف قطعا در هر موردی که حکمی از طرف موال صادر می شود

 حکم به لزومقهرا  می بیندحکم را از موال عقل زمانی که این  نموده است.حکم موال در بین بوده که  مصلحتی . پسنبود ی نیزحکم

و  نسبت به اتیان پس عقل ما را آن دستور را نیز عقال واجب می داند. مقدمات آن می کند و برای اتیان به دستور موال  به اتیان

ل ند که مقدمات از قبیفرقی نمی ککلی است و زام به امتثال توسط عقل این ال کند.زم می و انجام مقدمات ملامتثال دستور موال

عقل اتیان شده و لذا  جوب اکرام زید در روز جمعهامر به و «اکرم زیدا یوم الجمعه»  درمثالته. وفمقدمات مفوته باشند و چه غیر م

چنین  ون اینگوید چمی داند، جب میاو قل که اکرام زید را در روز جمعههمین ع ،واجب می داند جمعهبه اکرام زید را در روز 

امکان  تهیه نشودزودتر  اگر وسایل پذیرایی کردن زمینه امکان ندارد، لذات و فراهم خواسته موال بدون اتیان به مقدمااست و تحقق 

که قابل انکار نیست این مطلب در هر صورت  درک می کند.را مطلب از راه مالزمه این عقل پس  وجود ندارد. عمل به دستور موال

. شودمقدمات باید زودتر اتیان  نیا، لذا مقدمات نیستدهی و فردا امکان تحقق فردا  انجام  باید : چون این دستور راعقل می گوید

و این مبتنی بر مبادی خاص خود می باشد و منجر  اراده ای در افق نفس نسبت به مقدمه شکل می گیردلذا بر اساس همین مالک 

 به تحریک عضالت می شود.

مترشح از اراده ای است که به ذی المقدمه  ،اده مقدمهیریم که بگوییم اال و البد ارذم اشکال به مشهور را بپیندر صورتی می تواپس 

منشاء  آن زبه مقدمه می خواهد شکل بگیرد. باید حتما ا یا اراده ای الزامی نسبت ییم لزوما اگر وجوبیعنی بگو. تعلق گرفته است

 متعلق به مقدمه ترشح پیدا کرده. یک اراده ای نیز به اراده ای که به ذی المقدمه تعلق گرفته حکم و اراده ی از آنن، یعناشی شود

تحقق  زااست که چرا  قبل جای این  اشکال  و بعثی وجود نداشته باشد، سرایت معنا ندارد و ذی المقدمه اراده زمانی که نسبت به

حکم و اراده یک و در وقت خودش که بعث و تحر اتیان آن لزومی ندارد، باید بتوان آن را ن کنیم و اگریاتباید مقدمات را ا ،قید

ه با وجوب مقدمه طراب ما در رگاتیان مقدمه وجود ندارد. ولی ا امکاندیگر ، در حالی که در آن وقت کنیمراهم ات را فهست، مقدم

ن به مقدمات پیش ایتین که عمل به دستور موال جز با ااز باب اعقل بگوییم یعنی  یمنظر بگیر ران مالک واقعی و حکم عقل را دهم

ولو چون هیچ مشکلی پیش نمی آید  ست، حکم به اتیان مقدمات قبل از وجوب ذی المقدمه می کند،د امکان پذیر نیتحقق قی زا

. پس طبق نظر مامور به نمی شود هیچ وجه منجر به تفویت این بهولی  .کندمی االن نباشد و در ظرف تحقق قید فعلیت پیدا حکم 

نسبت به انجام آن باید زودتر عقال که مامور به بر آنها متوقف است و  ی هستندتاین مقدمات مقدمامشکلی پیش نمی آید و  مشهور

  .اقدام شود
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  :سوال

یتا سر از این نها .ن کنیمازمان خودش اتی رین مقدمات را دتوانیم انمی جب نشود مااو ود که اگر آنپاسخ : اصال همه بحث این ب

منجر به تفویت مامور به  ،که ولو اینکه مقدمه شرعا واجب نباشد نشان شما دادیماهی را ورد حاال ما رتفویت مامور به در می آ

 .نشود این چه اشکالی دارد

 :سوال

دهد ولی بحث در اراده موال است که اراده ای که او نسبت به لم در افعالی است که انسان مباشرتا کاری را انجام میمثال نصب س

این را  تاگر بخواهیم درشرعیایا واجب شود  مقدمه ترشح پیدا می کند تابه مقدمه یی است که ها ادها از آن اریرد آامه دذی المقد

ر است که طبق مسلک مشهور هنوز نماز ظهاین  و فرض هفرض کنیم االن تا نماز ظهر دو ساعت باقی ماند :تصویر کنیم می گوییم

د وشگویند ظهر که شد نماز واجب می مشهور می .واجب استاز همین االن انصاری نماز شیخ مرحوم طبق نظر  یواجب نشده ول

فرض کنیم چیزی به نام تیمم  .یمی کند با آن مثال هایی که ما زدمهر چند نحوه مقدمیتش فرق  یکی از مقدمات نماز وضو استو 

و د ، حال اگرطهارت با آب بیشتر برای طهارت نداریم و آن نیز عبارت است ازیک راه  ،هم نداریم که بدل از وضو جعل شده باشد

چون اما  ،مینماز را در وقت خودش بخوانگرفتن را داشته باشیم تا وضو  و امکانم یداشته باش ساعت قبل از نماز آب در اختیار

 یقین داریم که اگر اکنون وضو گرفته نشود در هنگام زوال ی وضو را نیز ترک کنیم. ولینماز هنوز واجب نشده است، مقدمه آن یعن

عقل حکم می کند که چون ولی  ب نماز فعلی نشدهولو اینکه شرعا هنوز وجو نیز امکان وضو گرفتن وجود ندارد. در این صورت

، پس باید در مه نماز نیستدو مقوضو  نکان فراهم کردوقت خودش ام ردمه نماز است و د و وضو مقدوجب می شانماز ظهر و

ه مه در فرضی کدقوجه مشکلی برای اتیان به ذی الم لذا به هیچنماز هنوز فعلی نیست. ولو وجوب  حال حاضر وضو گرفته شود،

 عقل ما با مالک این مسئله را اثبات می کند.و د مستشکل ذکر کرده پیش نمی آی

 بحث جلسه آینده

 .بررسی قول محقق نایینیبیان و 

   «الحمدهلل رب العالمین»


