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هه«معينجهاللهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاالعالمينهوهصليهب هالحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته 

سائل م متعرض آن نیز خویی  ضروری است که محقق دو امر و دو نکته قبل از ورود به مباحث اصلیهمان طور که بیان شد تذکر 

  آینده استفاده می گردد. از این دو اصل و دو امر در مباحث ه اند کهشد

 «. ینایی االختیار عقابا و یناییه خاابااالمتناع باالختیار ال»محصل آن عبارت است از اول بیان شد و امر 

  : حکم عقل به استحقاق عقاب بر تفویت روح تکلیفامر دوم

 تفویت روح تکلیف یرقی نیست. ر مخالفت تکلیف الزامی یعلی ودر حکم عقل به استحقاق عقاب ب

کلیفی نمی کند که این حکم ت یرقی .حکم تکلیفی الزامی مخالفت کند مستحق عقاب استنظر عقل اگر کسی با از توضیح ذلک: 

مخالفت کند عاصی محصوب می شود و عاصی از نظر عقل مستحق عقاب  «ایعل»اگر کسی با  الزامی وجوبی باشد یا تحریمی.

 زیرا عصیان در برابر موال کرده است.  ،مخالفت کند از نظر عقل مستحق عقاب است «تفعلال»کسی با  اگر همچنین است

یا  مستحق عقاب است، آیا آن چه که در امر ثانی محل بحث است این است که اگر کسی با مالک تام الزامی تکلیف مخالفت کند

  :دو شرط موجود استبین نیست اما مالک تکلیف با  تکلیف و خاابی درخیر؟ یعنی 

  .است مالک تام :اوال

 الزامی است. :ثانیا

ف بدون تردید مخالفت عبد با این تکلیدر  این صورت  بر نجات یرزندش از غرق شدن دهد.موال به عبدش دستور صریح مبنی اگر 

ل عقاب شامآب غرق شود  موال در مخالفت با امر موال نماید تا یرزندعبد اگر   موج  استحقاق عقوبت عبد می شود والزامی موال

 او می شود.

دن است تا دستور به نجات یرزندش و شاهد این نیست که یرزندش در آب در حال غرق شباشد خواب اگر موال در سفر یا اما 

ی موال البته در) لیفی از ناحیه موال صادر نمی شود،خااب و تکبه جهت غفلت یا عدم توجه یا نوم یا هر چیزی دیگر  دهد، لذا

حال غرق شدن است و عبد هم متمکن از نجات یرزند موال می  رل عبور می بنیید که یرزند موال دعرییه( اما عبد خودش در حا

  آیا مستحق عقوبت است یا خیر؟ ،مبادرت به نجات یرزند موال نکند در این صورت اگر عبدباشد. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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شنا بلد  مثال .تمکن از این دارد که اگر موال امر می کرد اطاعت کند نیز صادر نشده و عبدیرض این است که تکلیفی از ناحیه موال 

 می داند نجاتیعنی عبد اما مالک و حقیقت و روح تکلیف وجود دارد.  ی از ناحیه موال نیامده،هرچند تکلیفدر این صورت  .است

نه یک رجحان که اگر ترک به حد الزام است  مالوبیتشو هم هم مالوب است یعنی یرزند برای موال مالوبیت تامه و ملزمه دارد. 

 دارد. یرزندش  به حفظ جاناهتمام  ال نیزمصلحتی را از دست داده است. بلکه باالتر از این است و موعبد شود، 

  الزامی وجود دارد. اما روح تکلیف و حقیقت تکلیف که عبارت است از مالک تام ،تکلیف وجود ندارد در ما نحن ییهپس 

. تمستحق عقاب اس نکند، هر چند دستوری از او نرسیده ولیکند و بر طبق خواست موال عمل کوتاهی در این صورت نیز اگر عبد 

رف خودش تام است و الزامی نیز می باشد و در هر شرایای اگر علم داشته باشیم به این که مالک تکلیف در ظاین نکته مهم است که 

ت مخالفعبد اگر  ؛هر چند تکلیف متوجه او نشده باشددارد بر انجام آن  و شخص تمکن و قدرت انجام شودظرف خودش  ردباید 

در  تکلیف به خاطر عجز از امتثال ، هر چندکند یا خودش را به نحوی عاجز کند از این که در ظرف تکلیف امتثال امر موال بکند

ل ا عقزیر .ولی از نظر عقل استحقاق عقوبت دارد ؛ورش نیستزیرا مقد ،ل خاابی متوجه او نمی شوداثظرف امتثال و زمان امت

ی توانستی مو االن قادر به انجام کار نیستی ولی در گذشته توان مند بودی این که تو باعث شدی غرض موال یوت شود ولو  :گویدمی

را حفظ نکردی  خود قدرت وکه خودت را عاجز کردی  غرض موال را جامه عمل بپوشانی، لذا حالظ کنی تا این قدرت را حف

  .مستحق عقوبتی

پس به طور کلی از نظر عقل در حکم به استحقاق عقاب بین مخالفت با تکلیف یعلی و بین تفویت غرض ملزم موال در جایی که 

 وجود ندارد. بر طبقش نیست هیچ یرقیامکان تکلیف 

 ،نکنند تکلیفصدور اقدام به به جهت غفلت یا نوم یا به دالئل مشابه ممکن است  البته همان طور که اشاره شد، گاهی موالی عریی

بق ط ظرف خودش و بر به خاطر وجود موانعی امکان تکلیف درمثال  .استی نکند به جهات دیگر تکلیفدرجایی اما شارع اگر 

فت به هر نحوی ولو با تعجیز خویشتن از باعث می شود مخال ،تحصیل شودخودش وجود ندارد. این علم به غرض الزامی که باید 

 .شودمستلزم استحقاق عقوبت ان به تکلیف در مرحله مقدمات، اتی

 حال ما بعد از این که دو نکته را گفتیم:

 االمتناع باالختیار ال ینایی االختیار عقابا و یناییه خاابا. .3

ه جعل تکلیف بر ک غرض الملزمالال یرق عند العقل یی الحکم باالستحقاق العقاب بین مخالفة التکلیف الفعلی و بین تفویت  .0

 طبقش ممکن نیست.

 وارد در اصل بحث می شویم.

 است.  و محل توجهدو جهت مد نظر جهت یاد آوری عرض می کنم که در مقدمات مفوته 

چه الزامی  مارح است که ثحبست. این یرا نرسیده ا هنوز وقت واج  و ذی المقدمهدمات در حالی که اصل وجوب مق  .3

 وجوب این ها از کجا ثابت می شود؟ و است 

 آیا مسئله قدرت بر مقدمات باید تحصیل شود یا نه؟ و اگر تحصیل شد و به وجود آمد حفظ آن واج  است یا نه؟  .0

 واج  ممکن نیست. این مثال و مورد در یقه زیاد دارد.حفظ قدرت بر مقدمه ای که اگر نباشد اتیان به 
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 جهت دوم بیشتر مد نظر است.  بلکه دو جهت؛این 

 زیرا طبق نظریه .مسئله حل است راه حل های جهت اول را تا حدودی اشاره کردیم و گفتیم اگر قائل به امکان واج  معلق شدیم،

  .از همین االن مقدمات وجوب دارند ینو واج  استقبالی یع واج  معلق وجوب یعلی است

 . اشاره کردیم به آن  ها گذشته رکه د طرقی وجود دارد و راه هاله واج  معلق، اما طبق قول به استحا

نکته ای است که باید تکلیفمان را با  آن، عدم حفظ قدرت بر انجام لزوم حفظ قدرت بر انجام مقدمات یا هت دوم یعنی مسئلهاما ج

 .آن معلوم کنیم

 مقام رکنیم و اخری دیدر مقام ثبوت بحث م مقدمات تارةکه در می آییم سراغ اصل بحث  که این دو جهت معلوم شد بعد از آن

ود تعلم زیرا خ است. غیر از تعلمن مقدمات منظور ما از ای کنار می گذاریم.دارد که آن را  ای بحث جداگانهتعلم مسئله بات. )البته اث

ث بح . لذامقدمه عمل است، خودش ای که می خواهد بالغ بشود اطالع بر احکام داشته باشد . صبینیز مقدمه عمل به واج  است

 بحث می کنیم(در سایر مقدمات م را کنار می گذاریم و تعل

 در مقام ثبوت بحث می شود و اخری در مقام اثبات. در این مسئله تارةپس 

 مقام ثبوت

ه چه صور و یروضی در این مقام محتمل است تا بعد ب و با قاع نظر از ادله بررسی می کنیم که یی نفسه یناز مقام ثبوت یعمقصود 

 بررسی اقتضای ادله در این مقام بپردازیم.

 قابل اتیان نیست و یرض نیز واج  در ظرف خودش ،انجام نشوند اگرنظر بگیریم که  ریی نفسه اموری را به عنوان مقدمه داگر 

  این مقدمات واج ا حفظمی باشند یا خیر؟ آیاین است که هنوز زمان عمل به واج  یرا نرسیده است. آیا این مقدمات الزم االتیان 

 ؟ است یا خیر

 :ام چند وجه متصور استقمدر این 

 اولوجه 

عقلی است ناحیه مقدمات در واج  اخذ شده از و قدرتی که وجود ندارد تام باشد. یعنی هیچ نقصی در ناحیه مالک  ،واج  مالکِ

 در مالک واج  تاثیری ندارد. مثل حفظ بیضه اسالم یا حفظ نفس محترمه.و 

 وری است که از حیث مالکامحفظ نفس محترمه از  .حفظ نفس محترمه یعنی این که جان کسی حفظ شود و از بین نرودمنظور از 

الک بعضی از نفوس غیر محترم هستند که مالبته ندارد. نیز برای آن وجود ای نیست و شرط و قیدی  هتام است. یعنی جای هیچ شبه

 ند.ایر نیستک ند،مرتد نیست ،مباح نیست انشنیعنی خو حفظ و نجات دارد مالک است که نفس محترمه ا ندارند و یقطحفظ و نجات ر

 حفظ نفس محترمه تام است.  ،مالکپس 

رط شرت داشته باشد و قدرتی که در ما نحن ییه برای این که کسی بتواند نفس محترمه ای را نجات بدهد حتما باید توانایی و قد

دخیل در مالک واج  اما داشتن قدرت  داشته باشد. بر حفظ نفس محترمه ه مکلف باید قدرتباالخر.است قدرت عقلی است 

 .باعث شده مثال نفس محترم حفظش در هر شرایای واج  باشده دارد، بلکه آن اهتمامی که شارع برای حفظ نفس محترمنیست 

 بله در مقام امتثال و عمل تاثیر دارد ولی در مالک حکم هیچ تاثیری ندارد. .مالک تاثیری ندارد راین که کسی بتواند یا نتواند، د
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د بعد از یک ماه می توان انایی را در خودش ایجاد کند،رت و توان خودش را حفظ کند یا این تویقین دارد که اگر قد اگر مکلفحال 

اگر  که این خودش ایجاد نکند قادر بر حفظ نفس محترم نیست. یا رد و اگر این توانایی و قدرت را درا نجات بده ای نفس محترمه

قدرت را حفظ نکند نمی تواند نفس محترمی را نجات  اگر این این قدرت راحفظ کند می تواند نفس محترمی رانجات بدهد ولی

 ین قدرت و توانایی الزم است یا خیر؟دهد. آیا دراین صورت حفظ ا

 یا حفظ بیضه اسالم. از نظر شارع حفظ بیضه و اساس اسالم کامال الزم است مالکش تام است وجای هیچ شبهه و تردیدی نیست.

ی این یا کسلی را در خودش یراهم کند یا خیر؟ آیا باید این قدرت عق ،توانایی و قدرتی می خواهداگر کسی بداند که این کار حال 

 آیا بر او حفظ این قدرت وتوانایی الزم است یا خیر؟  ،توانایی را دارد

گر این زیرا ا ،کندیا اگر ندارد باید این قدرت را برای خودش تحصیل  به حفظ این قدرت می کند،عقل استقالال حکم  در این موارد

این قدرت را حفظ مکلف اگر . در خودش نگه ندارد یا ایجاد نکند موج  تفویت غرض ملزم موال می شود قدرت و توانایی را

یا اگر این قدرت را در خودش ایجاد نکند  .اگر این قدرت را حفظ نکند اسالم لامه می بیند .نکند نفس محترمه ای از بین می رود

اگر این قدرت را در خودش ایجاد نکند اسالم لامه می بیند و این موج  از بین ریتن مالک تام است  .بین می رود نفس محترمی از

تمام اموری که از این قبیل می باشند حفظ مقدمات یا ایجاد آن  .زیرا هم حفظ بیضه اسالم مالک تام دارد هم حفظ نفس محترمه

 ضروری است.

و یرض  (از این باب که وقتش داخل نشده یا شرطش حاصل نشده استیعلیت پیدا نکرده است )تکلیف که  زمانیهم چنین است  

در مالک دخالت ندارد بلکه در امتثال دخالت  . یعنینیز این است که قدرت به عنوان یک شرط عقلی در تکلیف است نه شرعی

ثال تکلیف در ظرف نوعی در تمکن مکلف از امت دارد. در این صورت عقل حکم می کند به وجوب اتیان به همه مقدماتی که به

ظرف خودش  رشود که مالک حکم را که تام است دموج  می ، این مقدمات را یراهم نکندمکلف زیرا اگر خودش دخیل اند. 

ن که یکند ولو ایاستقالال حکم به استحقاق عقاب م عقل ،بین ریتن مالک شود زبین برده باشد و اگر خودش باعث ااختیارا از 

تواند میکسی که این مقدمات را انجام ندهد در زمان واج  هم به واساه عدم آمادگی ن ازیر .خااب متوجه او در آن حال نباشد

قاب عبه خاطر کارش ولی زیرا تکلیف به غیر مقدور است  ،و نیستادیگر خااب واج  و تکلیف متوجه لذا واج  را انجام بدهد، 

 این کار را انجام نداده است.یا حفظ کند در حالی که زیرا می توانست از قبل مقدمات را یراهم کند  .می شود

اما کسی که باید این مقدمات را از  .قدرت نیز در آن شرط عقلی است مالک واج  در ظرف خودش تام است، پس بعضی از مواقع

 موال شده خودش موج  تفویت غرض ملزممکلف که  صورت از این باباین کار را انجام نداده. در این  قبل در خودش ایجاد کند

 استحقاق عقوبت دارد.

 بحث جلسه آینده

 ؟        کشف کنیم را نیز از آنحکم شرعی  ثابت شد، آیا می توانیمحکم عقلی به وجوب مقدمه  حال که

 «الحمد هلل رب العالمین»  


