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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         

 خالصه جلسه گذشته

ی ظاهر اطور که مقتض دارند و همانرا امکان رجوع به هیئت نصاری و مشهور این شد که قیود نزاع بین شیخ انتیجه و محصل 

وب بعد از تحقق شرط تحقق پیدا وج ،لذا در واجب مشروط .دو قید رجوع به هیئت یا حکم می کنشرط  ،قضایای شرطیه است

وط صحیح است و نیازی به راهی که مرحوم شیخ انصاری و مشر تقسیم واجب به مطلقبه عبارت دیگر  .شیخبرخالف نظر  ،کندمی

  .نی که قید محقق نشده فعلیت نداردمشروط، وجوب تا زما واجب ربرای تصحیح واجب مشروط طی کردند نیست، لذا د

 مؤید قول مشهور

فی نفسه و به  ،یعنی قیود با قطع نظر از ظاهر دلیل .تقسیمی است که برای قیود به حسب واقع می توان ذکر کرد قول مشهورید مؤ

دیگر  قق است،این تقسیم مح او اساسان تقسیم قیود به این دو قسم می باشد امک و چون حسب واقع به دو قسم تقسیم می شوند

  .بحث از عدم امکان رجوع قید به هیئت معنا ندارد

فرض کنیم اساسا دلیلی در کار نیست  یعنی) با قطع نظر از ظاهر دلیل این است که قیود به حسب واقع بر دو قسمند منظور از این که

به  د و مطلوب او می باشد گاهی متعلقرابه حسب واقع غرضی که موال د(، و نشده رو هنوز خواسته موال در قالب یک بیان اظها

 ،بعث و تحریک به هیئت، حکم،مقصود موال تعلق گاهی از اوقات غرض و به عبارت دیگر  .هیئت بهی متعلق گاه ،می شود  ماده

غرض موال تعلق  و این خواسته او مقید نیست مثل این که ای داردخواستهموال یعنی گاهی  .شدابدون اینکه قیدی در کار بمی گیرد، 

با آن رفع عطش خواهد که میآن چیزی برای تی یقدر او را احاطه کرده که به هیچ خصوص نتشنگی آ ینیع ،می گیرد به رفع تشنگی

چیزی باشد  این است که ،(قبل از اینکه اصال بیان کند و به عبد دستور دهد)او  قدر تشنه است که فقط مطلوبکند؛ آن فکر نمی کند،

 . ی در کار باشداینجا غرض بعث و تحریک است بدون اینکه هیچ قید که رفع عطش کند.

مثال مقصود او این . خاص است شرط و فرضی به مشروطبعث و تحریک یعنی غرض او  ،یدی مد نظر استگاهی اوقات قولی 

ولی در واقع  شده تحریکموال متعلق به بعث و  . در این صورت غرضخنک را تهیه کند و بیاورد رفت آب نوراگر عبد بیاست که 

 . علی فرض حصول شئ آخر

 مطلق باشد، گاهی نیز مقید است. یاهو تحریک و هیئت می تواند گ پس همانطوری که غرض موال به حسب واقع در تعلق به بعث

موال گردد مثل این که می ریزی که مقصود موال است به ماده بچ گاهی قید و آننیز مطلب از همین قرار است، یعنی مورد ماده  رد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 .شوداده مربوط میخصوصیتی است که م و کاری نداردو حکم و هیئت قید خنک بودن به بعث و تحریک  نک می خواهد، کهخآب 

  «.کذا اسقنی مائا» موال بگوید: مثال

طور  آن طوجب مشراخودش مؤید این است که و شوند و اخری به هیئت،نفس اینکه قیود به حسب واقع تارتا به ماده متعلق می

طور  یای شرطیه اینطور که ظاهر قضا مانه .دنگردیبه هیئت بر ممی توانند د قیو و ر تصویر کردند قابل پذیرش استکه مشهو

  .است

ر است و واینجا در نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ انصاری مطرح شد و مشخص گردید که حق با مشهاین نتیجه بحثی بود که تا 

انند دو قسم ، پس در دلیل هم می توو قسم باشندقیود بر دوقتی به حسب واقع  . زیراکه بیان کردیماست یدش هم همین مطلبی مؤ

مالت شرطیه اقتضا می کند که و اگر قرینه ای نبود ظاهر جکنند و بعضا به ماده  قیود بعضا به هیئت رجوعدلیل هم  ره، در ظاباشند

 قید رجوع به هیئت کند.

مشخص شد م اگر ه .می کنند که مشکلی نیست وعماده رجبه معلوم شد که  قیود به حسب ظاهر دلیل و با قرائنیاگر به هر حال 

به ماده می  . اما اگر به هر دلیل معلوم نشد که قید رجوعبحثی نداردکه قیود به هیئت رجوع می کنند، باز هم تکلیف روشن است و 

 قبل از این که به این مسئله بپردازیم باید ثمره نزاع را بدانیم. تکلیف چیست؟در آن صورت کند یا هیئت 

 ثمره نزاع بین مرحوم شیخ و مشهور

 به عبارت دیگر تا کنون این همه بحث شد .نیز مربوط استره نه تنها به مباحث گذشته مربوط می شود بلکه به بحث آینده این ثم

ضایای شرطیه که داللت بر ق ز ظاهرالذا باید قید به هیئت وجود ندارد،  انصاری این است که امکان رجوع شیخ مرحوم که نظر

، کما هو دکنمیردند که قید رجوع به هیئت ضع پا فشاری کاین مو ردر مقابل مشهور ب نیم.ید کرفع  کنندید به هیئت میرجوع ق

می خواهیم در دوران امر  شته بحثش را کردیم و در آیندهنزاعی که در گذ ؟این نزاع چه ثمره ای دارد. اما الشرطیه القضایاظاهر 

  ؟ی دارده ارمچه ث م.به ماده دنبال کنی وهیئت  به ع قیدبین رجو

  :دو ثمره بر این نزاع متصور است

 ثمره اول

اگر قائل به رجوع  ولی .تکلیفی نسبت به ذی المقدمه ثابت نیست ،در صورت عدم تحقق قید ،ع قید به هیئت شویمقائل به رجو رگا

  .مه در فرض عدم تحقق قید ثابت استدقه ذی المب، تکلیف نسبت یمقید به ماده شو

شویم معنایش ع قید به ماده اگر قائل به رجو ،گفتیم همانطور که قبالی ن. یعبحث مقدمه واجب هم تطبیق شد دراین بحثی است که 

ش این است که یبه هیئت شدیم معناقید ولی اگر قائل به رجوع  .فعلیت پیدا می کند ،وجوب از همان لحظه جعل حکم این است که

طاعت تتا زمانی که اسانصاری شیخ مرحوم ظر حج طبق نوجوب مثال در مورد  فعلیت وجوب و حکم بعد از تحقق قید خواهد بود.

اعت محقق نشده طتانی که اسم. اما مشهور معتقدند تا زطاعت استحاصل نشده وجوب حج فعلی است ولی واجب مقید به قید است

 . اساسا وجوب حج فعلیت ندارد
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، رجوع قید به هیئت جواز ق نظریه مشهور وطب ،رای مقدماتی باشدبر همین اساس یک ثمره مهم نزاع این است که اگر واجب دا

به ماده تکلیف نسبت به ذی ع قید . اما در صورت التزام به رجوهیچ تکلیفی نسبت به ذی المقدمه محقق نیست و داردفعلیت ن حکم

 .تحقق قید زحتی قبل ا المقدمه ثابت است

  ثمره دوم

قید به ماده  ت. اما اگر قائل به رجوعستحصیل مقدمات فعل واجب الزم نی ،دو قید محقق نشواگر قائل به رجوع قید به هیئت شویم 

  .پیدا می کند یتحصیل مقدمات آن واجب وجوب شرعی غیر ،شدیم

نیز وجوب  محقق نشده آنقید  تا زمانی که راهق د بازگشت به حکم می کند،وجوب و حکم مقید به قیدی است که این قی ،اگرلذا 

 و لو عقال الزم  التحصیل باشند ،الزم التحصیل نیستندشرعا  مقدماتش نیز ،عا ثابت نبودوجوبش شر زیرا زمانی که ،می شودن محقق

تکلیف  ای به خود حکم ولطمه ،قهرا در صورت عدم تحقق قید ،گرددده بر میاقید به م الزم التحصیل نیستند. اما اگر گفتیم اما شرعا

نسبت به  یشرعی غیر لذا این وجوب سبب می شود یک وجوب .آمدن قید ثابت استوب حتی پیش از تکلیف و وج .نمی خورد

مقدمات وجوب و قیود  در حقیقتزیرا آن مقدمات اجب به وجوب شرعی غیری شود. و تحصیل مقدمات و دقدمات محقق شوم

از موضوع مقدمه  حصیل نیستند وتلالزم ا لذا از بحث مقدمه واجب خارج می باشند. مقدمات وجوب و راجع به هیئت می شوند

  .واجب کال خارج می شود

دیگر  همان ابتدا وجود دارد و  وجوب اززیرا  .ندستلذا مقدمه وجوب هم نی ،گردندبه هیئت بر نمیقیود چون اما طبق قول دوم 

نزاع  مقدمات وجوب از محل ،قبال هم گفتیم. لذا داخل بحث ما می شوند ،اما مقدمه واجب هستند ،مقدمه ندارد و از ابتدا ثابت است

ید قید واگر کسی بگقهرا  .مقدمات وجوب را از محل نزاع خارج کردیم بیان کردیم،که برای مقدمات  یماقسااز خارج می باشند. 

ب جاوجوب از محل نزاع در بحث مقدمه ولذا مقدمات  ،مقدماتی درست می کند بورجوع به هیئت می کند، در حقیقت برای وج

  .خارجند

عیت وجوب تب بهمبتنی بر قول  از این دو ثمره، ثمره دوم ولی ،ع قید به ماده بیان شددو ثمره برای رجوع قید به هیئت و رجوپس 

. شود یمخدشه وارد ثمره  ست قهرا به اینگفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه نیاما گر است.  مقدمه از وجوب ذی المقدمه

ثابت  مهدقنسبت به ذی المب و تکلیف ووج ،ت عدم تحقق قیدرصو رداگر قید رجوع به هیئت کند  گفته شد که اولدر ثمره  زیرا:

در مورد  .ه در صورت عدم تحقق قید ثابت استدمق، تکلیف نسبت به ذی المرجوع قید به ماده شویم بهقائل هم اگر  .نمی شود

تبعیت باشیم چه نباشیم در هر صورت اگر قید رجوع به  هبچه قائل لذا ،ستیت نیمبتنی بر تبع ود زیراشیمیجاد نثمره اول اشکال ا

ثمره  ست ورثمره اول مشکلی نی. لذا دردنداو فعلیت وجوب  هدمقذی الم زمانی که قید نیامده آن که تا است ینهیئت کند معنایش ا

  ست.بیعت نیت بر قول به یناول مبت

تحصیل  ،حقق نشدهید هنوز مهیئت شویم در جایی که ق قید به ر قائل به رجوعگا ین. یعاست دوم مبتنی بر قول به تبعیتولی ثمره 

ه مدقمقدمه را تابع وجوب شرعی ذی الم وجوب شرعیلذا در صورتی که  لمقدمه واجب نشده.ذی ارا هنوز زی ست،جب نیاات وممقد

 ،شویم قید به مادهرجوع به  ولی اگر قائلا واجب نیست. ذی المقدمه شرعا واجب نشده باشد مقدمه آن هم شرع بدانیم، زمانی که
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نیز شرعا تحصیل مقدماتش  شرعا واجب شده است، هدمذی المقمتعلق شده و  هدمقو به ذی الموجود دارد  چون از ابتدا وجوب

  .مه به مقدمه سرایت بدهیمدقی بر این است که ما وجوب را از ذی المناجب می شود و این مبتو

 رجوع قید به هیئت یا مادهشک در 

بین این دو ره مث .رجوع قید به ماده در ظهور بعضی از ادله دارند و در رجوع قید به هیئت ظهوربعضی از ادله  ،معلوم شدتا کنون 

ست یا یل قاصر الظواهر دیا زیرا  ؟به هیئت می کند یا ماده که آیا قید رجوع معلوم نیست . ولی گاهی از اوقاتمعلوم شد نیزقول 

ادعا می انصاری شیخ مرحوم  ین رجوع قید الی الهیئة او المادةدر تردد امر ببه هر حال  .کند رینه ای وجود ندارد که داللت بر آنق

 کند. می که قید رجوع به ماده دنکن

تردد وجود  یادیگر وجهی بر ،ستاقید به هیئت  اگر شیخ قائل به عدم امکان رجوع این است که سوالی که به ذهن می رسداولین 

 زمانیتردید  وجود ندارد چگونه ادعای تردید در آن امکان دارد.یک شق بیشتر انصاری شیخ مرحوم  ردر نظ وقتی کهیعنی  .ندارد

ه قید ب وعجامکان ر ع قید به هیئت وما که امکان رجو ؛ لذادو ن آنشود بیمحتمل بداند و مردد ممکن و سان دو چیز را است که ان

به  .گردد یا به مادهمی رقید به هیئت ب کهنیم و تردید داشته باشیم در یک مواردی شک ککه ماده را پذیرفتیم کامال طبیعی است 

  حتمل باشد جا برای شک و تردید وجود دارد.دو طرف م رعبارت دیگر در جایی که ه

به  دو نماید.  ز شک در آنابحث می تواند چطور  ندارد دامکان بیشتر وجو مقابلش یک وجه و یک احتمال و یک اما اگر کسی در

صورت شک در  می تواند فرضچطور  ،ن رجوع قید به هیئت نیست امکاالگوید اصمی که  انصاری شیخ مومرحعبارت اخری: 

 رجوع به ماده می کند. قیدرا بکند و بگوید  ماده یا هیئترجوع قید به 

: امکان می فرماید انصاری کانه اول مرحوم شیخ یعنی .کندز آن چه گفته این ادعا را میایشان علی فرض تنزل ا شاید بتوان گفت:

کنیم . ولی اگر از این مطلب چشم پوشی ماده کند باید قید رجوع به گویدمی و ای که بیان شدع قید به هیئت نیست با همان ادلهرجو

 می گوید، که قید رجوع به هیئت می کند یا ماده امکان رجوع قید به هیئت می باشد آن گاه در صورت شک در این و بپذیریم که

  می کند. به ماده قید رجوع 

و امکان کوتاه بیاییم  از آن حرف اولحتی اگر می فرماید: پس شیخ بر فرض تنزل از ادعای اولش و از باب مماشات با مشهور 

به ماده  عز به دو دلیل قید رجوحتی اگر امکانش را بپذیریم بایعنی  .گرددماده بر می قید به پذیریم، باز همرا ب رجوع قید به هیئت

 .می کند

 انصاری راه حلی را بیان نمودند که به نظر درست نیست. شیخمرحوم سخن مرحوم مشکینی در توجیه البته 

 «الحمد هلل رب العالمین»

 


