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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         
 گذشته  خالصه جلسه

که ادعا  این یعنی .قید متصل صحیح نمی دانند رددر مو را انصاری شیخمرحوم دوم دلیل  در جلسه قبل بیان شد که محقق خراسانی

می شویم  ولی اگر قید به ماده خالف اصل  دوبه هیئت مرتکب  در صورت رجوع قیدلذا  یید هیئت مستلزم تقیید ماده است،تق

محقق  .قبول کردند لصقید منف ردرد نمودند، ولی ادعای ایشان را در قید متصل رجوع کند مرتکب یک خالف اصل می شویم را 

اتفاق نیفتاده ی خالف اصل ریگده اطالق را از بین ببرد، ینزم کند کهال خودش کاری ومر اگ :در مورد قید متصل می فرمایدخراسانی 

 سب بهتتوانیم از بین رفتن اطالق در ماده را منمی ،به هیئت کند وعجید رق گراآورد،  وال خودش قید میدر قید متصل وقتی مزیرا 

اتفاق  الف اصلتوانیم بگوییم خدیگر نمی رفتن اطالق باشد، یناز بش نتیجه ا اگر خود موال عملی را انجام دهد که و مخود موال کنی

  .ی ترجیح نداردرجوع قید به ماده یا هئیت هیچ کدام بر دیگرشک در افتاده. لذا در 

 اشکال محقق خویی

و بر مه قدمایشان بعد از ذکر یک  .نموده اند و محقق نایینیانصاری یخ رحوم شبه ممحقق خویی اشکالی به محقق خراسانی و البته 

و هم به بیان محقق نایینی  اند نستها تمام داکالم محقق خراسانی را ن ارد نمودند و همانصاری اشکال و م شیخوهم به مرحاساس آن 

اشکال ایشان و هم انصاری شیخ مرحوم  تا هم اشکال ایشان بهمی کنیم را ذکر  ردهیان کان بایش که ای مقدمه ابتدا  کال گرفته اند.شا

ء اهلل خود شما مراجعه و انشا ینی و جواب ایشان نمی شویمئمحقق نا دیگر متعرض سخن معلوم شود. البته نیکال محقق خراسااشبه 

  د.کنی

 مقدمه 

نه وجودا و نه که  یک چیزی زابرداشتن قید « رفض القیود عن شیٍ» زاید: به طور کلی اطالق عبارت است محقق خویی می فرما

یعنی این که مفاد هیئت نه مقید به وجود چیزی باشد تفسیر معنای اطالق هیئت  طبق این پس .ندعدما قیود با آن شئ مالحظه نشو

در  .د چیزی لحاظ شود و نه عدم چیزیووج نهمی باشد،  گامی که موال در حال اعتبار وجوبیعنی هن. عدم چیزی و نه مقید به

 ای خاصحصهبلکه ست، قصود نیت یا وجوب در واقع به نحو مطلق ممعنای تقیید هیئت این است که آن هیئ ،مقابل اطالق هیئت

 است.  این قید به هم حصه مقید و آناست  از آن وجوب مورد نظر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 بدون این ه استذات ماد ،واجب استکه آن چه که  معنای اطالق ماده این استیعنی همین معنا است  طالق ماده و تقید ماده نیز بها

ن منوال عبارت یمهتقیید ماده نیز بر  داشته باشد. یرد دخالتگجب به عنوان موضوع قرار میای که این وامرتبه ردکه قیدی از قیود 

 دیحصه مق و آن واجب را موضوع حکمش قرار داده  ز این ماده واای خاص حصهاین است که موال  که مفاد ماده مقید از ایناست 

  است. به این قید

ماده و تقیید هیئت عموم خصوص من وجه ن تقیید یبشود که نسبت علوم می توجه به مطالب بیان شده م : بادیشان می فرماای سپس

 س چیزی قید ماده باشد ولی قید هیئتشد و بالعکهیئت باشد ولی قید ماده نبایزی قید ممکن است چ :گویدن میاایشلذا . است

 عموم خصوص منبین تقیید هیئت و ماده نسبت  گفته می شود که وقتیبه عبارت دیگر  .هردو باشدبرای قید  چیزی ةثو ثال نباشد

قید  به ماده است دون الهیئه و ثالثة به هیئت است دون الماده و اخری قید مربوط وطقید مرب وجه است معنایش این است که تارة

 هیئت مربوط می شود هم به ماده. در ماده اجتماع قید هم به یعنی مربوط به هر دو است
 مثال 

قید  «اذا قمت»اینجا  «اذا قمت فصل»:موال بگویدکه است دون الماده: این  زی که قید هیئت باشدیای چرب مثال مثال نوع اول:

نماز مقید به قید قیام  یعنی وجوب .یعنی وجوب بر می گردد ،به هیئتام یقید ق در این مثال .قید وجوب است یعنی ،استهیئت 

تواند بلکه نماز میست قیام نی به یدیعنی خود نماز مق ،به ماده نداردربطی ست، ولی این نشود نماز واجب نی تا قیام محقق است و

زمانی « ااذا قمت فصل قاعد»:ویدگبه صراحت ب تواندمیموال  :گویدمیایشان  ، می تواند قاعدا محقق شود. حتیقائما محقق شود

اجب قید ندارد خود وو  (خود ماده)خود نماز ما ا .یعنی کانه وجوب از این زمان پیدا می شود .ایستادی نماز بر تو واجب استکه 

  .دون الماده ،قید هیئت است ،گاهی قیددهنده این است که نشان  مطلب این .د شده استوبه قید قع یدحتی مقبلکه در این مثال 

تطاعت اساگر بگوییم « حج البیت من استطاع الیه سبیال هلل علی الناس»یعنی زمانی که موال می گوید  ،استطاعت نسبت به حج یا مانند

حج است که  بقید وجو هلکب یستقید حج ناستطاعت  ، یعنیدون المادهقید هیئت است  ین. یعاجبوقید وجوب حج است نه 

که باالختیار  کندعبد کاری  ،ر بعد از استطاعتگا د، حالو، حج بر این شخص واجب می شایش این است که با حصول استطاعتنمع

 یاالسالم بری م ةصحیح است و ذمه اش از حج این حج ،انجام دهدرا ج ح و سپس بعد از زوال استطاعت کنداستطاعت را زائل 

لذا  . بگوییم محقق نشده استکه نبوده جب یا حج واد خوقید  .است محقق شده ده کهووجوب ب عت قید هیئت وشود زیرا استطا

  .ذمه است به حج مستطیع نباشد، صحیح و مبرئ نال حج ولو در وقت اتیمع

با فرض انجام از بین برود،  طاعت عبدستا گرصورت ا ندر ای ،نه قید وجوب انیمدو خود حج بقید واجب را اعت تطسااما  اگر 

ر د هدوب ة واجبطاعتسع االحج م . زیرانیست حجش صحیح بعد از از بین رفتن استطاعت او به واجب عمل نکرده ومناسک حج 

. مطلوب شارع حج مستطیع و واجب مقید بوده نه واجب مقید که مطلوب شارع بوده ه،داد انجام حالی که عبد حج بدون استطاعت

 ره رجوع قید به هیئت یا ماده است.این ثم ست.صحیح نی . لذا حج اوواجب را بدون قید اتیان کرده استدر حالی که عبد 

  .ماده ندارد به یمی کند که ربطئت یهبه از مواقع  قید رجوع  یبعض ردپس 

قیودی  طهارت بدن و لباس، این ها ،رو به قبله بودنو استقبال  دون الهیئة: مثل باشد یزی که قید مادهای چبر مثال نوع دوم: مثال

قید  هیئت مقید به ادرا وجوب یا مفصورت واجب است زیدر هر . نماز دنی به وجوب نداروط هستند و ربطبماده مر بهمی باشند که 
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 بدون طهارت اتیان کند به آنیعنی نماز با طهارت مطلوب شارع است لذا اگر کسی نماز را  .اما واجب مقید است ،ت نیستراطه

زیرا  ،انجام نداده استواجب را حقیقت بدن بخواند در  وارت لباس بدون طه زکسی که نما شارع عمل نکرده است و بحصه مطلو

 ی از عبادتفرد دیگر مطلوب موال است در حالی که عبدبه طهارت  یدبلکه نماز مق مطلق نماز نیست ،شد واجب همانطور که بیان

  .می کند دون الهیئه از اوقات قید به ماده رجوع یپس گاه .را تحویل شارع داده

طلوع  ،زوال شمس مثل، نماز بههم قید ماده است و هم قید هیئت: مانند وقت خاص نسبت مثال برای جایی که  مثال نوع سوم:

از این جهت  .هم به هیئت رجوع می کنند این قیود هم به ماده، هیئت ذکر می شوند و کنار ماده دی هستندویق که غروب شمس ،فجر

 راکسی قبل از زوال چه اگر یعنی است ماده قید ل استاندن باطتا زوال محقق نشود نماز ظهر خوو که قید برای صحت نماز هستند 

در عین  .ماده و واجب یاصحت نماز است لذا قید می شود بر شرط ،قتو ینپس ا .بخواند باطل استبه نیت نماز ظهر ت نماز عرک

شمرده می شود. پس وقت، مثل زوال شمس و وجوب  یالذا قید بر دوشا وجوب نماز محقق نمی اساس حال تا ظهر محقق نشود

 هم قید برای وجوب است هم قید برای واجب. .مادهبرای  هیئت است هم قید یاغروب شمس هم قید بر

عموم خصوص من وجه هیئت تقیید  ماده وتقیید نسبت بین لذا با توجه به مطالب بیان شده و کلیت تقیید نسبت به ماده و هیئت، 

 .رجوع می کند به هر دوقید از اوقات  قید مربوط به هیئت است و گاهی ماده و در بعضی است. یعنی گاهی

 الف( قید متصل

مانع از متصل باشد،  نانچه این قیددر این صورت چ باشد  به ماده یا هیئت بین رجوع مرددگر قید ا می فرماید: ایشان بر این اساس

این  و است شده ینیهرلقصلح لیما  ین فرض محفوف بهکالم طبق ا رازی ،دا کندیتقیید پ نه اینکه ظهور در ،اصل انعقاد ظهور می شود

مردد بین هر  . زیرا از طرفیدرارا د قابلیت تقیید هر دویدا کرده و پبرای ماده یا هیئت  یتقرینیت در صالح دهقیدی که در کالم آم

ی در آن دکه قیمثل کالمی  .رددگمی  رمانع انقعاد ظهو ، لذاگرددیدو بر م نست که به کدام یک از ایمعلوم نی زبرای ما نیدو است و 

چه چیزی را مقید کرده که در این صورت ست م نیلوکه مع ود و جلوی ظهور کالم را در مطلق می گیرد یا مثل قیدیذکر می ش

  .راستوطینهمما نحن فیه نیز  ند.کیپیدا م و معنا و لفظ اجمال در کالم بوجود می آید اجمالی بوسیله آن

ه طور کلی جلوی ب ، قید متصل باشد،ی که قیدرتدر صو مردد بین رجوع به ماده یا هیئت باشد قید رمحقق خویی می فرمایند اگ

 است. یهلقرینم به ما یصلح لالکاحتفاف زیرا از مصادیق  .کالم متکلم را می گیرداد ظهور قعاصل ان

انصاری  شیخ و محقق خراسانی و مرحوم یادعای محقق نایین ای که بیان کردند می فرمایند: ما مقدمه محقق خویی بر اساسدرادامه 

 .است بحث تبیین نشده دکه گویا محل نزاع در مقام موره استوار شد اساسی ربدلیل تمام این بزرگان .  را رد می کنیم

ف یک خال مساوی با ارتکابرا تقیید ماده زیرجحان دارد،  بر تقیید هیئت اساس سخن مرحوم شیخ عبارت بود از این که تقیید ماده

ماهیئت را مقید و زمانی که تقید هیئت مستلزم تقیید ماده است  زیرا می باشد.تقیید هیئت مساوی با ارتکاب دو خالف اصل  واصل 

تفسیر درستی اگر  ایشان می فرماید: .شودنمی کنیم لزوما هیئت مقید  یدرا مق ماده ر. اما اگمی شود یدقم ماده نیزخود  کنیم خود به

  .نمی آید ن محذوری الزمنیچ اشته باشیمد از تقید ماده

هیئت  از قیود رجوع بهبعضی  قیید هیئت مستلزم تقید ماده باشد، بلکهکه ت گونه نیستلزوما این  همانطور که در مقدمه اشاره شد

صفت  ماده علی، منظور از تقید ماده یعنی امکان وقوع گمان کرده کانه مرحوم شیخ انصاری .شود بدون این که ماده مقیدمی کنند، 
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تقیید ماده یعنی اینکه یک حصه  این نیست،ن که قید هیئت محقق شود در حالی که معنای تقیید ماده المطلوبیه نیست مگر بعد از آ

 . مطلوب موال است ،خاص و مقید به آن قید

این مطلب ادامه دارد که انشاء  گر جایی برای سخن مرحوم شیخ نمی ماند.دی ت بدون تقیید ماده ممکن بودتقیید هیئلذا اگر اصل 

 اهلل در جلسه آینده بیان خواهد شد. 

 پرهیز از گناه در خلوت 

 1فَإِنََّ الشََّاهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ اتََّقُوا مَعَاصِیَ اللََّهِ فِی الْخَلَوَاتِحضرت علی)ع( می فرمایند: 

  بپرهیزید به درستی همان که شاهد است، حکم کننده می باشد.معصیت خدا در خلوت ها از 

حکم کننده  ست آنفعال که شاهدی نی .دیگری است نفر است و شاهد هم شخصبگوییم حکم کننده و قاضی یک  ست کهطور نی این

دهد ممکن است این ام میدر کارهای خالفی که پنهان از چشم مردم و قانون بشری انج . انساندشاهد نمی تواند حکم کنبدون  نیز

لذا  س نیست پس می توانم خالف بروم. پلی پیش خود بگوید فعال که د که مثال یک خیابان یک طرفه را خالف برود ور کنکطور ف

شاهد دهد به این علت است که  انجام میانسان  تی کهافاز تخل یکثیر رآید. د نمی شبه حسب ظاهر پی یحاکم نیست مشکلچون 

برود  نزد حاکم شاهد که شرایطی پیش بیاید، چه غیر از حاکم است وجود داردهدی ادا هستند یا شاهدی نیست یا اگر شو حاکم ج

خلوت و چه در  رچه دمعصیت خدا فرق نمی کند  ت،سین اما در مورد خداوند این طور .شهادت بدهد و حاکم نیز حکم کند و

فان الشاهد هو  ؛اما در خلوت کار مشکل است ،علن نوعاً رعایت می کنیم رد مومنینما « اتقوا معاصی اهلل فی الخلوات» ،جلوت

وان شاهد بیاورد تا حکم زم نیست کسی را به عندیگر ال .خودش هم حکم می کند ید،آن کسی که خودش می بینکه ید بپرهیزالحاکم 

 .باشیم بدانیم  ومنتظر عقوبت گناهان خودناظر باید خدا را شاهد و  وتیآشکار است و در هر خل و یعنی همه چیز عیانکند 

 «الحمد هلل رب العالمین»
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