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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         
 گذشته  خالصه جلسه

ین موارد اصل لفظی که در ا عبارت است از اینمحصل نظر ایشان  ماده بیان شد هیئت یا خویی در شک در رجوع قید به محققنظر 

ق هیئت یا ماده نیم به اطالاتویمنه قید منفصل . لذا در قید متصل و کند یا مادهمیئت هی قید رجوع به نداریم تا مشخص شود که

. برائت از وجوب است لذا باید سراغ اصل عملی رفت که مقتضای اصل عملی نیز ،مقید است وهرد توان گفتمیتمسک کنیم و نه 

هم به دلیل  نظریه ان بر اساس اینایش .شودنفی  د که وجوبنکیقید به هیئت یا ماده اصل اقتضا مدر موارد شک در رجوع  پس

  اشکال می کنند. کردند انصاری شیخ مرحوم نی بهمحقق خراسا اشکالی که اشکال می کنند هم بهانصاری مرحوم شیخ 

 اشکال محقق خویی به مرحوم شیخ

ر قید ماده است و چون این چنین است اگ وار بود که تقیید هیئت مستلزم تقییدپایه دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری بر این مطلب است

دانیم یک رماده برگ ولی اگر قید را به ،هم ماده دشوهم هیئت مقید می، زیرا می شویمدانیم مرتکب دو خالف اصل ررا به هیئت برگ

. پس همان طور که شودهیئت مقید نمیدیگر رت فقط خود ماده مقید می شود و . زیرا در این صومی شویم خالف اصل مرتکب

  .تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده استاین که  بیان شد رکن این استدالل عبارت است از

که گمان شده است که منظور از  اساس باطل این است ی بر یک اساس باطلی است و آننادعا مبتاین  :خویی می فرمایدمحقق 

 ود مگر بعد از مجئشمحقق نمی آن طور که موال خواسته اکرامیعنی  د،وب واقع نمی شوکه آن ماده به نحو مطل یید ماده این استتق

، بله طبیعی است  که وقتی ستلزم تقیید ماده استت که تقید هیئت ممعنای تقیید ماده این اس اندگمان کردهانصاری مرحوم شیخ  .زید

آن اکرامی که  که اکرام مطلوب موال، ، معنایش این استوقتی وجوب اکرام مقید می شود به مجی زید ،ب مقید می شود به قیدوجو

نیست.  اکرام صورت بگیرد این مطلوب موال ،یدزدن و اگر قبل از آمد ندن زید تحقق پیدا می ک، فقط بعد از آمخواسته موال است

است درست  شان زدهکه ای یاگر این معنا مورد نظر باشد قهرا آن حرف .معنای تقیید ماده این است هگمان کردانصاری مرحوم شیخ 

 شیخ مرحوم که ستای تقیید ماده این نینمعپس  .این با واقعیت تقیید ماده فرق دارد منتهی «تقیید هیئة یستلزم تقییده ماده»که 

این حصه خاصه لزوما بخاطر و است یک حصه خاص از آن ماده  که واجباست  این معنای تقیید مادهکه لب. گمان کرده انصاری

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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طبق  .نباشدو یک حصه خاصه ای از ماده مطلوب شود ولی ماده مطلق باشد می تواند مقید  هیئت . یعنی دآی تقیید هیئت پیش نمی

 .مالزمه ای بین تقیید هیئت یا تقیید ماده  نیست رگبیان کردند دی فسیر که محقق خوییاین ت

. معلوم شداستوار بود انصاری که بر استلزام تقیید ماده در صورت تقیید هیئت  شیخمرحوم دلیل دوم به  حقق خوییم لپس اشکا

. لذا محقق مالزمه قهری است ولی تقیید ماده معنایش این نیست انصاری تقیید ماده را به گونه ای معنا کرده که آن شیخزیرا مرحوم 

د یص، یعنی اکرام مقااست تقیید اکرام یعنی یک اکرام خیک حصه خاص از ماده مورد نظر این که تقیید ماده یعنی  :می گوید خویی

 به مجئ مطلوب است.

 خراسانی  اشکال محقق خویی به محقق

. ی را فرمودندبمطالانصاری شیخ مرحوم در مقام اشکال به  محقق خراسانی .م نیستانیز تم حقق خراسانیادعای م ایشان می فرمایند:

  اشکال نموده است.ستشکل م همتدل، نه مرحوم خویی هم به مسلذا کأ

اشد بولی در جایی که قید منفصل  ستل نیوبموارد قید متصل قابل ق رانصاری دشیخ مرحوم د که دلیل وبسخن محقق خراسانی این 

با بخشی از سخن ایشان موافقت و  انصاری مخالفتشیخ مرحوم ن با بخشی از سخن اشی این. یعاست انصاری شیخمرحوم حق با 

  .مسئله قبال گذشت این تفصیلنموده که 

مربوط به قید منفصل است که قسمت  بیان شده اشکالی وارد نمی کند ولی در آنرد قید متصل وآن بخشی که در م همحقق خویی ب

 توضیح ذلک: .شده استانصاری شیخ مرحوم تسلیم  می فرماید چرا ایشان

مبنا باطل  ایی است که آننبی بر یک منمبت مورد قید منفصل قبول کرد، رانصاری را د شیخ مرحوم سخنمحقق خراسانی  کهاین 

و تقیید هیئت است  شود حرف مرحوم شیخ انصاری صحیحبه قید منفصل  ند که اگر هیئت مقیدگمان کرد اسانیمحقق خر .است

ود موال قید منفصل پذیرفته که اگر خ محقق خراسانی دریعنی کانه  است در حالی که واقع مطلب خالف این است،مستلزم تقید ماده 

ماده را بوسیله موال خودش  تارة . یعنیتقیید ماده است ود، از نظر تاثیر گذاری هماننداز بین بر ماده رکاری کند که زمینه تقید د

همان اثر تقیید  کاری می کند که برد وبین میطالق را از اه ینزملوم است ولی گاهی موال مع شتکلیف ند که مکلفکمقید میقیدی 

است که محل اطالق  به نحویلی و تسمستلزم تقید ماده نی که صل درست استلذا تقیید هیئت در قید منف ست،تقیید نی دارد ولی را

ل محقق خراسانی اشکا خویی به این بخش از سخن محقق انصاری پذیرفت.شیخ محقق خراسانی سخن مرحوم لذا  .بردرا از بین می

  .دو اشتباه این توهم معلوم می شوقبال گفتیم خطا  ست و طبق آن چه کهاین توهم باطل ا :می فرمایدو می کند 

قید یقین داریم و علم اجمالی داریم به این که این  . طبق فرضمنفصل است هیقینا وارد شده کدانیم قیدی ما میایشان می فرمایند: 

این که هر دو مقید باشند  ، همچنینمالی استه هیچ کدام مقید نشده باشد خالف علم اجاین ک اما یا هیئت را مقید کرده یا ماده را

لی مااین علم اج .را مقید کرده یا هیئت را دانیم ماده، ولی نمیکالم را مقید کرده فصلیقین داریم این قید من پسقطعا باطل است 

د نه اطالق ماده برای ما حجت باشد نه اطالق وشد این علم اجمالی باعث میوخ .دوشعتبار می طالقین عن االالاموجب سقوط کال 

 یم ولی هیچ کدام بر دیگریدو مزیت داشت ما قبول می کرد حاال اگر یکی از این ،دزیتی ندارنهیئت چون هیچ کدام بر دیگر م

مرحوم تسلیم  محقق خراسانیلذا چرا  ستشیخ تمام نیمرحوم ز سخن یمنقصل ن در قید ی. پس نتیجه این شد که حتیتی ندارندزم

 اند.شده انصاری در مورد قید منفصل شیخ 
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 بندیع جم

  است. چهار بخش ازمحقق خویی متشکل حرف کانه پس 

   ست.ای نی هچ مالزمتقیید ماده هی و یئته قید به عاثبات کند بین رجو فرمود تا مقدمه ای بود که ایشانیک بخش اول عبارت از 

قید متصل چون  رکه دنتیجه این شد و مطلب را هم در قید متصل و منفصل بررسی کردند بخش دوم عبارت بود از این که ایشان 

ای کالم منعقد ظهور بر :قید منفصل فرمودند راما د کالم منعقد نمی شود یاهست هیچ ظهوری برکالم محفوف بما یصلح للقرینیه 

 الی داریم به رجوع قید اما الی الهیئة اومظهور منعقد می شود ولی چون علم اج و قید فاصله است و م مطلقالشود زیرا بین کمی

لذا دستمان از اصل لفظی کوتاه می شود و باید برویم سراغ  .نتیجه این می شود که این کالم از حجیت ساقط می شودالماده  الی

  .اصل عملی

  ند.ردرد ک را ایشاندوم و دلیل  انصاری اشکال وارد نمودند ایشان به مرحوم شیخ عبارت بود از این کهبخش سوم 

 ایشان به محقق خراسانی.اشکال عبارت بود از بخش چهارم 

یکی سخن محقق نایینی در این مقام است  .آن را ذکر نکردیمبرای پرهیز از اطاله کالم  دارد کهیز کالم ایشان دو بخش دیگر نالبته 

  با استفاده از همین مطالب متوجه ایشان کردند.ایشان اشکالی که  و دیگری

زمه ای ست یعنی این که وافعا بین تقیید هیئت و تقید ماده هیچ مالمرحوم خویی قابل قبول ا یاجماال اصل ادعا ه نظر می رسدب

 نداشته باشیم بر رجوع قید به هیئت یا رجوع قید به ماده روشنی اگر ما قرینه .قید منفصل نیست و نیست و فرقی بین قید متصل

است که  نیه نظر می رسد واقعش راه همتکلیف معلوم است ولی درجایی که واقعا شک داریم قید رجوع به هیئت می کند یا ماده ب

ب المطلق و جهذا تمام الکالم فی الوا .یم به اصول عملیهنباید رجوع ک دست ما از اصل لفظی کوتاه است لذاایشان می گوید یعنی 

 .المشروط

  است. تقسیم واجب به واجب معلق و منجز ؛ب استبعدی که مربوط به تقسیمات واجبحث 

مطلق و واجب واجب  ، تقسیم بهواجب ، تقسیم اولگفتیم واجب به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد پیدا می کنداول  در تقسیم

یر؟ سپس بحث یا اساس این تقسیم صحیح است یا خو مشروط مطرح شد که آ مورد واجب مطلق رمباحث مبسوطی د .مشروط بود

ئده ای دارد یا مرحوم شیخ انصاری بود فاواقع همان نزاع بین مشهور و  رمطلق و مشروط که دمورد واجب  رکردیم که آیا نزاع د

اری شیخ انصمرحوم نزاع بین  مطرح شد بهمشروط و ق که در مباحث واجب مطلدی . زیرا بخش زیاکه به تفصیل بحث کردیم ؟ندارد

ا نیامدن قید اصال لذا ت و گرددبه وجوب بر می اجب مشروط اگر قیدی در کالم ذکر شودو رمی گفتند دشهور مط شد مربو رو مشهو

وجوب از همان لحظه اعتبار حاصل می شود  ومعتقد بود قید به واجب می گردد  ولی مرحوم شیخ انصاری ،شودوجوب محقق نمی

بحث دوم یا . ماده چه باید بکنیم سخن از شک بود که در موارد شک در رجوع قید یا سپس .اما واجب بعدا تحقق پیدا می کند

 تقسیم دوم مربوط به واجب معلق و منجز است 

 تقسیم دوم واجب: واجب معلق و واجب منجز

وجود نداشت. صاحب فصول واجب را و تا قبل از صاحب فصول این تقسیم  سیم توسط صاحب فصول مطرح شدهاصل این تق

  نموده. و منجز قتقسیم به معل
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است. خود صاحب فصول می ش با واجب مطلق و مشروط تبواجب معلق و منجز و نستعریف  ،مهم است آن چه که در این مقام

واجب مطلق عبارت است از واجبی که است که  اینمطلق با واجب مشروط واجب فرق  .طورفرماید: واجب یا مطلق است یا مش

لی  واجب مشروط، واجبی است که در آن قیدی ذکر شده باشد و این قید یرجع الی الهیئه. اصال واجب مشروط قیدی در آن نیست و

یعنی واجبی که وجوبش مقید به قید است. گفتیم اصطالحا می گوییم واجب ولی نظر مشهور این است که آن چه که در واجب 

شود انصاری است که در واجب مشروط معتقد است وجوب مقید نمیهیئت است. تنها مرحوم شیخ  یاشود وجوب مشروط مقید می

 .بلکه آن چیزی که مقید می شود واجب است

جبی مطلق ااست و نکیم ممندار بجابه وه کاری تببش نه واجبش)الندارد نه وجو یواجب مطلق یعنی واجبی که هیچ قیدپس 

واجب مشروط نیز یعنی واجبی که وجوبش  (باشد یعنی وجوبش و هیئتش مقید به قید نباشد اما خود ماده و خود واجب مقید باشد

  .شده است دیهیئت مق یعنی ،است مقید به قیدی شده

واجب ) است.و واجبی که وجوبش مقید به قید شده ست واجبی که وجوبش مقید به قید نی ینیع طواجب مطلق و مشری وامعنپس 

این قید به هیئت بر ید در هر واجبی که قیدی ذکر شده است ومی گ مرحوم شیخ انصاری قبول ندارد ایشان مشروط به این نحو را

  می گردد( بر به ماده نمی گردد بلکه

کند به واجب معلق یروط سپس واجب مطلق را تقسیم مکند به واجب مطلق و واجب مشیواجب  را تقسیم م ابتدائا صاحب فصول

مقسمش . زیرا واقع تقسیم واجب به معلق و منجز در طول تقسیم واجب به مطلق و مشروط است ر. طبق این بیان دو واجب منجز

الواجب اما مطلق او مشروط و المطلق اما »می شود  را ترسیم کنیم این تقسیم  بخواهید به صورت درختی . اگرواجب مطلق است

مطلق  مقسم واجب معلق و منجز واجب مطلق است یا تقسیم درست است یا خیر؟ یعنی آِیااین یم ببین بایدحال اصال « معلق او منجز

 .واجب

 رل وجوب متوقف بر امر غیوفعلیت پیدا کرده و حص جب منجز واجبی است که وجوب در آناایشان می گوید و :منجزاجب و

که  تایش واجب اسی برفهر مکلو ی است لف فعلکشناخت نسبت به احکام و عقاید برای ممثال وجوب معرفت و  .مقدوری نیست

و  ستی نیرهر بالغی ثابت است و معلق بر هیچ امر دیگ یاین وجوب برا .ی را بشناسدعقیده درست داشته باشد و احکام شرع

  .و هر کسی می تواند نسبت به احکام و عقاید معرفت پیدا کند ستنیدور قم رامر غیمتوقف بر 

بر یک امر غیر مقدور که از  واجب معلق واجبی است که وجوب در آن فعلیت پیدا کرده ولی حصول آن متوقف :معلقواجب 

د ولی متوقف بر استطاعت است ، . زیرا حج بر انسان واجب می شومثل استطاعت در حج .می باشداست ف خارج یار مکلتاخ

تا زمانی که وقتش و از شرائط این است که وقت حج برسد  . مثال یکیکه در اختیار خود انسان باشد ستاعت این گونه نیستطا

 نشده. مکلف  ن وجوب فعلیت دارد و از طرفی نیز متوجهاییده نرس
امر غیر مقدور از ناحیه مکلف  یکواجب منجز واجبی است که در آن وجوب فعلی است ولی حصولش متوقف بر ق این بیان بط

 نیست. مر غیر مقدور شده که در اخیتار مکلفاکه وجوب فعلی شده ولی وجوب متوقف بر یک ینولی در واجب معلق با ا ستنی

 «الحمد هلل رب العالمین» 


