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ئهم ا اهّللصلي رب العالمين و الحمدهّلل»   «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 حق در مسئله -بررسی وقوع واجب معلق

قابلیت نقض ندارند. لذا واجب معلق که به عنوان نقض بر قائلین به استحاله واجب معلق ذکر شده است  در این بود که مواردیبحث 

بعد از این که اصل امکان واجب  یعنی مصادیق واجب معلق است یا خیرباید بررسی شود.ز آیا این موارد ااین که اما  .ممکن است

 معلق را پذیرفتیم باالخره این قسم از اقسام واجب محسوب می شود یا نه؟

ره شد . قبال نیز اشاکه صاحب فصول به این قسم ملتزم شود مورد توجه قرار بگیرد ابتدا باید آن چه موجب گردیدهبرای این منظور 

 که مقدمه قبل از ذی گونه ای می باشند در فقه مواردی داریم که یا به جهت فتوی و یا از نظر دلیل و روایت به حسب ظاهر به که

. مثال حج به مجرد تحقق استطاعت بر را از راه واجب معلق حل کرده است موارد اینالمقدمه واجب شده است. صاحب فصول 

 .محقق می شود ولی خود واجب بعدا تحقق پیدا می کنداالن وجوب حج . آن در ایام خاص است ولی زمان انسان واجب می شود

یعنی صاحب فصول در واقع از راه التزام به واجب معلق مشکل لزوم تحصیل  .به همین دلیل تحصیل مقدمات هم واجب می شود

  .محقق می شود حل کرده استزمانش بعدا مقدمات را در واجباتی که 

حالی که االن زمان حج  ربرود دبه دنبال تحصیل مقدمات حج  که به چه علت  این شخص از حاال فصول به دنبال این استصاحب 

ن که استطاعت ثابت می وجوب ذی المقدمه یعنی وجوب حج را از همین اال. لذا می فرمایند: راه حل این مسئله این است که نیست

 و به تبع وجوب ذی المقدمه مقدمه ترشح می کند به مقدمه ثابت شد قهرا یک وجوبی نیز لمقدمهکنیم و وقتی وجوب ذی اشود ثابت 

 لذا مکلف و مستطیع باید از همین االن در پی تحصیل مقدمات سفر حج باشد. ،نیز وجوب پیدا می کند

 مواردی در شرع وجود دارد ایشان مشاهده نمود که قهرا ه تصویر واجب معلق کرده همین بود.آن چه که صاحب فصول را وادار ب

 از االن  خود ذی المقدمه المقدمه وجوب پیدا کرده و برای حل این مشکل  چاره را در این دیدند که بگویند که مقدمه قبل از ذی

 ولی واجب استقبالی است. بعدا می آید یعنی وجوب فعلی وجوب دارد ولی واجب

 راه حل های دیگر

راه حل های  ذیریم ولی ما قبال هم گفتیم در ما نحن فیهقهرا باید واجب معلق را بپ راه حل متصور نباشد، اگر راهی غیر از اینحال 

 دیگری هم ارائه شده است  هرچند بعضی از این راه حل ها از دید ما مردود است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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صاحب که  آیا باید راهی که ذی المقدمه مقدماتش واجب شده اند پس موضوع بحث در واقع بررسی مواردی است که ظاهرا قبل از

  نیز امکان حل این مشکل می باشد؟ راه های دیگر زارا طی کنیم یا فصول طی کرده 

تکلیف خودمان را با واجب معلق  اشاره کردیم ولی در این مقام قصد داریم به آن هاقبال  ه حل ارائه شده کهچند رادر این مسئله 

  این موارد از مصادیق واجب معلق می باشند یاخیر؟آیا  واجب معلق ثابت شد یعنی بعد از این که امکان . معلوم کنیم

وجوب غسل  لکردیم مثیم این مثال ها را ذکر وقتی اشاره به ثمرات واجب معلق می کرد گری نیز وجود داشت کهمثال های دیالبته 

ع ولی از طن، روزه فردا یعروزه روز بعد استاین غسل مربوط به . در حالی که برای شخص جنب قبل از طلوع فجر در ماه رمضان

جنب است االن باید غسل کند تا  کسی که نوز فجر محقق نشده وهلی که اکه امساک کند در حواجب است بر عبد فجر تا مغرب 

 .روزه اش مقبول باشد

استقبالی است چون وجوب صوم فردا فعلی است اما واجب یعنی وجوب فعلی است  در این موارد می فرمایند:صاحب فصول 

در  :ایشان می گوینددر حقیقت  واجب می شود.ابت االن به عنوان مقدمه صوم وجوب صوم غد االن ثابت است پس غسل جن

ب و شرط یک امر استقبالی اجیک امر غیر مقدور است وجوب فعلی می شود قبل از وجوب شرط اما ومعلق بر مواردی که وجوب 

 است.

معلوم خیلی سریع به این راه حل ها اشاره می کنم تا در جمع بندی نهایی  نیز ارائه نموده اند کهدیگری بزرگان راه حل های اما 

 را از مصادیق واجب معلق قرار دهیم یا خیر؟ انیم این مواردمیتوشود که آیا 

 (مرحوم شیخ انصاریاول )حل راه 
معتقدند که قید مشهور  قید مربوط به ماده است نه هیئت. که اجب مشروط در مقابل مشهور قائل به این شدندایشان در بحث از و

مشهور  «ان جائک زید فاکرمه»در مثل  .می گردد ر: این قید به ماده بمی گوید انصاری اما مرحوم شیخبر می گردد، به هیئت  جمله

د اساسا بعث و وجوب محقق یعنی شرط بعث و وجوب و تا وقتی مجئ زید محقق نشو .مجئ زید شرط هیئت اکرم استمی گویند: 

 نمی شود. 

لذا  .بعث مجئ زید قید برای ماده است یعنی برای خود اکرام نه قید وجوب و ،در مقابل مشهور معتقد استانصاری مرحوم شیخ 

ایشان لذا . داریم به نام واجب مشروط چیزی این موارد بلکه اساسا در ملتزم به واجب معلق شویم،طبق این مبنا ما نیازی نداریم که 

قید به ماده بر می  آن ها رهستند که د از قبیل واجب مشروط این موارد :واجب معلق صاحب فصول را انکار می کنند و می گویند

وجوب و بعث  این و باشد زمان حج محقق است ولو زمان حج نیامده . وجوب حج قبل ازلذا فرقی بین حج و نماز نیست ،گردد

گردد نه به خود وجوب و بعث زیرا وجوب مقید نشده ن معتقد است قید و زمان و موسم به ماده بر میایشااالن محقق است. پس 

یعنی وقتی نماز ظهر  .طور است همین . نماز نیزماده است آن چه مقید شده می باشد،محقق ین اکنون تا االن نباشد وجوب از هم

حاال وجوب ذی در بقیه موارد نیز از همین  .قید برای ماده نماز استزوال قید بعث وجوب نماز نیست بلکه  ،به زوال است یدمق

قق پیدا کند آن مقدمات وقتی وجوب ذی المقدمه ثابت بود اگر مقدماتی الزم داشت که باید قبل از آن زمان تح المقدمه ثابت است و

  می شود. واجب التحصیل نیز
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گفتیم که  را ابطال کردیم و انصاری ما نظر مرحوم شیخ ،به ماده یا هیئتاگر خاطرتان باشد قبال مفصل بحث کردیم در رجوع قید 

قید به ماده بر نمی گردد بلکه قید به هیئت بر می گردد لذا با توجه به این که اصل این مبنا محل اشکال و شبهه می باشد این راه 

 حل شیخ به ما کمکی نمی کند.

که ما با آن کاری نداریم زیرا اصل این مبنا محل را بپذیرد   ی آن بتواند این راه حلارائه کند تا در پاست کسی توجیهاتی را ممکن 

  .آن را اعاده نمیکنیم ماده بحث مبسوطی را مطرح کردیم که هیئت یا ما حتی در موارد شک در دوران رجوع قید به .اشکال است

شیخ انصاری ارائه شده ولی این راه حل مورد قبول ما  فقط یک راه حلی در مقابل صاحب فصول برای حل چنین مواردی از ناحیه

 نیست

 (محقق خراسانی) دوم راه حل

به عبارت . در مورد شروط وقیود هیئت نیز قابل پیاده شدن استکه برای شروط ذکر شد، که تقسیمی بر این عقیده هستند ایشان 

یعنی هم  ،بعضی از شروط شروط مقارن هستند .به سه قسم شرط متقدم شرط متقارن و شرط متاخر شوند دیگر شروط تقسیم می

که در مورد شبهه و اشکالی  و را تفصیال بحث کردیمبحث این  .بعضی مقدمند و بعضی مؤخر ،زمان با مشروط تحقق پیدا می کنند

 عقول نیست برخالف محقق نایینی.غیر م شرط متاخر و معلوم شد که ادیمپاسخ د شرط متاخر مطرح بود

بعضی قیود مقارن  هیئت را منقسم به این سه قسم کنیم و بگوییمقسم هستند ما می توانیم قیود  اگر شروط دارای این سهبنابر این 

قید  مجئ زید شرط وباید ببینیم « جائک زید یوم الجمعه فاکرمهان »مثال وقتی گفته می شود  .هستند بعضی مقدم و بعضی مؤخر

ظاهر  ؟شد قید برای وجوب اکرام باشد از قبیل قید مقارن است یا متاخر آیا اگر قرار ؟آیا قید وجوب اکرام  است یا خیر ؟چیست

قارن وجوب اکرام باشد مقید اگر این اما  .اصال وجوب اکرام محقق نمی شود ق نشودزید محق این عبارت  این است که تا مجئ

زید را شرط متاخر دانستیم نتیجه اش این است که مجئ زید در روز جمعه شرطیت دارد برای وجوب  ئ، اما اگر مجمسئله حل است

د در وجوب اکرام در امروز و نحوه مدخلیت آن نیز به این نحو زید در فردا دخالت دار . به عبارت دیگر مجئن االنیاکرام در هم

وجوب از االن ثابت است مثل آن چه که در مورد اجازه  می کند که آن پیدا کرد، کشف از ایناست که اگر آن شرط در آینده تحقق 

طور  اینجا نیز همین .طبق یک مبنا کشف می کند از صحت بیع از زمان وقوع عقد اجازه در بیع فضولی .در بیع فضولی بیان شد

 و قطعا خواهد آمد ولی باالخرهمقید به موسمی است درست است که زمان یک امر غیر اختیاری است ، اگر گفتیم وجوب حج است

از همان اول  حقق شد کشف از این می  کند که حجم (ولو غیر اختیاری)تقید به این قید معنایش این است که وقتی آن قید و شرط 

  .است وجوب داشته

ی وجوب حج با ولی شرطیت زمان برا .پس محقق خراسانی معتقد است ما می توانیم در مثل حج زمان را شرط وجوب حج بدانیم

، شخص تا مستطیع نشود حج بر او واجب نمی شود دخالت دارند در وجوب حج و هر دوبا این که شرطیت استطاعت متفاوت است 

تفاوتشان در این است که مدخلیت زمان در وجوب حج به نحو  اما شخص تا ایام حج نیاید حج بر او واجب نمی شود. از طرفی نیز

اگرشرط مقارن بود یعنی همین االن استطاعت  .یت استطاعت در وجوب حج به نحو شرط مقارن استشرط متاخر است اما مدخل

است اما اگر شرط  نهمین االن است و شرط هم شرط مقارحج پس وجوب  .وجوب پیدا می کندمحقق شد و همین االن هم حج 

کشف می کند که از همان اول این  و موسم آمد،م نیست اما وقتی زمان تا زمان نیامده وجوب هن، شد مثل زما یک شرط متاخر

اگر این راه حل را بپذیریم دیگر الزم نیست که واجب معلق را حج وجوب داشته است دقیقا مثل آن چه در بیع فضولی گفتیم 
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دیگر الزم نیست  از قبیل شرط متاخر دانستیم اما اگر این را زیرا در واجب معلق می گوییم وجوب فعلی و واجب استقبالی  .بپذیریم

 به واجب معلق ملتزم شویم.

 جنابت قبل از فجر در ماه رمضان بهوجوب غسل  یعنی می گویند .خراسانی این شرط را پذیرفتند بعضی از بزرگان به تبع محقق 

شرط و  فجر ولو اینالیعنی الصوم واجب بشرط طلوع  .این نحو توجیه می شود که طلوع فجر شرط متاخر برای وجوب روزه است

تا طلوع فجر نشود صوم هم به عبارت دیگر  .شود اما به هر حال شرط برای وجوب استقید اختیاری هم نیست و قهرا محقق می

قبل از طلوع فچر هم ثابت می شود. پس لذا وجوب  مواجب نیست ولی ما یقین داریم که طلوع فجر خواهد شد و چون یقین داری

این راه حلی است که با تفاوتی اندک  .ب غیری استویک وج و وجوب مقدمه، مقدمه است در واقعاگر این غسل وجوب دارد 

 .محق خویی آن را قبول کرده اند

  سوم راه حل

وجوب مقدمه به تبع وجوب ذی المقدمه  بود که بر این ا کنون بنات. اساسا بحث تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه را کنار بگذاریم

بر این مدار دور می زد که تا ذی محقق خراسانی  وانصاری راه حل های سه گانه توسط صاحب فصول و مرحوم شیخ و این   است

لذا همه به تکاپو افتادند که اگر ما مواجه شدیم با مقدماتی که قبل از ذی المقدمه واجب  .المقدمه واجب نشود مقدمه واجب نمی شود

، و بعض بعضی گفتند این قید قید برای ماده است نه هیئت ،واجب استقبالی است و فعلی بعضی گفتند وجوب .هستند چه باید بکنیم

  .مدخلیت دارد نحو شرط متاخر به دیگر گفتند آن قید و شرط

یک راه حل این است که ما تبعیت را . اما که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه باشد همه بر این استوار بود راه حل هااین 

   .ما اصال تبعیت را قبول نداریم .ب شرعی مقدمه تابع ذی المقدمه نیستو بگوییم وجو نبپذیریم

یعنی  باید اتیان کنیم. را قبل از ذی المقدمهاگر تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه را قبول نکنیم به چه دلیل این مقدمات  ان قلت:

وجوب پیدا می کند ید و حج سر جای خودش شش ماه دیگر می آ ایام حج اگر گفتیم وجوب مقدمه تابع ذی المقدمه نیست مثال

 ؟اما این که مکلف از االن باید دنبال بلیط و ویزا باشد به چه دلیل است آیا وجوب شرعی دارد

حج اگر این مقدمات را اتیان نکنیم در ایام و موسم  ند به اتیان به این مقدمات چونک ما را ملزم می عقل .وجوب عقلی دارد قلت:

  .امکان انجام عمل برای ما نیست

خود را ناچار دید برای حل  ایشان .راه منحصر در واجب معلقی که صاحب فصول گفته نیستثابت شود که است که  تالش اینهمه 

که ملزم به واجب معلق شویم و آن مشکل  گفتیم هیچ ضرورتی وجود ندارد ل اگرحا .که بیان شد واجب معلق را ارائه بدهد مشکلی

 مسئله تمام است. ،شویمواجب معلق  این که ملتزم به کنیم بدونحل را در آن موارد 

این مقدمات عقال  اتیان کنیم به این جهت است که مقدمهذی القبل از  رامقدمات  ین مسئله این است که اگر ملزم شویم کهااساس 

اول  ست کهیعنی این طور نی ، دیگر نیازی به التزام به واجب معلق نیست.ع پشتش باشدیست که شرالزم ن و واجب التحصیل هستند

مثل این که وقتی عقل می  دمه ثابت کنیم.برای مق یک وجوب فعلی نیزیک وجوبی برای ذی المقدمه درست کنیم و بعد به تبع آن 

او را اکرام که ابتدا زید وارد خانه بشود تا شما بتوانی  قف بر این می داندتوم را د را در خانه اکرام کنی این اکرامکه شما باید زی بیند

یید و بعد از آمدن او تازه تا زید بیا لذا دست روی دست بگذاری اگر بگویی حاال که زید نیامده پس وجوب اکرام ندارد کنی لذا
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اینجا عقل  0خودش بدون تحصیل این مقدمات نیست دیگر اصال امکان اکرام زید در وقت بخواهی وسائل پذیرایی را آماده کنی

  .ر این موارد به حکم عقل استت دمقدماتش را فراهم کنی پس لزوم تحصیل مقدمازید را داری باید میگوید اگر قصد اکرام 

 حل چهارم )محقق خراسانی(راه 

دلیل داریم  و بلکه خودشان یک وجوب نفسی دارند ،یک وجوب غیری ترشحی از ناحیه ذی المقدمه نیستاین مقدمات  وجوب 

 که این مقدمات واجب هستند.

د که ما یک وجوب غیری چه شرعی و چه عقلی برای مقدمه درست دنهمه در واقع بر یک محور دور می ز چهار راه حل گذشتهدر 

و مقدماتش از حج وجوب دارد  دلیل که نای به مکلف پاسپورت بگیرد؟به چه دلیل  .کنیم تا از حاال تحصیل مقدمات الزم باشد

همه بر این محور دور می زنند که یک وجوب  . پساز ذی المقدمه سرازیر شده به مقدمه یوجوب یعنی یک تحصیل شود. االن باید

  را ثابت کنیم. مقدماتم وجوب تحصیل شود تا بتوانیعی برای مقدمه حاصل تب غیری و

غسل جنابت قبل از  وجوب غیری نیست. یعنیحث اصال ب می شود، محقق خراسانی استفادهکه از کلمات طبق این راه حل اما 

خود غسل جنابت قبل از طلوع  نیست بلکه ذی المقدمه به خاطراین خواهد روزه بگیرد ضروری است و طلوع فجر بر کسی که می

 . دارد یک وجوب نفسی فجر

برای موال چه مطلوبیتی  ؟کی می تواند وجوب داشته باشدر به چه مالفج جنابت قبل از طلوعاست به ذهن بیاید که غسل  ممکن

می  خاطر صوم فردا آن نیز به یباید وجوب غیری باشد و وجوب غیر به مکلف بگوید غسل جنابت کن. این حتمابی دلیل  دارد که

 باشد.

دو نوع واجب نفسی داریم یک واجب  منتهی ما وجوب این مقدمات یک وجوب نفسی است. : در جواب این سوال گفته می شود

به عبارت دیگر وجوب نفسی  یک وجوب نفسی که عبد را آماده می کند برای واجب دیگر. ت ونفسی که خودش مطلوب موال اس

 لذا ضرورتی برای التزام به واجب معلق به نظر نمی رسد.تهیئ، 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                                


