
  

502 

 

 

 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 حث گذشتهخالصه ب 

  3  ول  شیخ انصاری  2  ول  صهاب  معال    1ذکر شهد    درباره تبعیت وجلب مقدم  از وجلب ذی المقدم سه  ول   تا این جا 

الجمغ  وصد  اما صم ،تم ک  با ه  داشتندول  صهاب  صصهل   مظب   شهد ک  ول  صهاب  معال  و شیخ انصاری رغم رف  ت او    

ی رر وجلب فیمعغلم شد وصد تلص  د ،اشهاات  این دو ن ری  بیا  شد  ی مقدم  معتبر مم دانسهتند  تلصه  را در وجلب فیر 

ملرد بررسم ورار  بتم ک  ب  آ  ها داده شدهشهیخ انصهاری در واوب بر اسان نس   مقدم  دخالتم ندارد  البت  ول  صهاب  معال  و 

د ار  از این ک  وص فیری مقدم  دخی  مم داند، ول  صاب  صصل  بلد ک  ایشا  اساسا وید ایصا  را در وجلب ،ول  سلم گرصت 

یید وجلب دلی  بر تق یا نباشد  کظم صاب  صصل  از بیث مقام ثبل  مشاغم نداشت  از بیث مقام اثبا  نیز چهار ا شدتلص  ب

 راری از اشاا  و واب  وبل  بلد   صاب  صصل  ادل  صم الجمغ  مقدم  ب  وید ایصا  اوام  شد 

 : وجوب مطلق مقدمهمشهور() قول چهارم

 :دنلیمم گ ول است و در مقاب  صاب  صصل  است  وائغین این حقق خراسانم نیز ب  آ  معتقد ول  چهارم ول  مشهلر است ک  م

مطغق مقدم  وجلب دارد چ  مقدم  ملصغ  و چ   بغا  ت و وید ایصا  در آ  دخالت نداردهیچ ویدی نیسه وجلب مقدم  مقید ب  

ز بر البت  ادل  ای نیقدم  اوام  شده  ردم ارتبار وید ایصا  در وجلب م راسانم برخمحقق فیر ملصهغ   تقریبا س  دلی  در کغما   

ان  بعضم کنی  ک مقایس مشهلر را  مجملع ادل بخلاهی  یعنم اگر   ثبل  ذکر کردی بحث از اوام  شده ک  در مقام ارتبار آ   استحال 

در مقام ثبل  گ ت  اند ک  اصههظ  سههت و برخم ناظر ب  مقام اثبا    البوجلب مطغق مقدم  ناظر ب  مقام ث از ادل  آ  ها مبنم بر

خ این ها را وبظ ذکر کردی  و پاس  س  و امثا  آ  استیا مستغزم دور یا تسغشلد زیرا  وجلب مقدم  مقید ب  وید ایصا  تلاندنمم 

    ی کنمکر م  است را ذمقدم  ملصغ ادل  ای ک  ب  مقام اثبا  بر مم گردد و درصدد ن م انحصار وجلب در؛ لذا اکنل  صقط دادی 

بخشم از   1 ادل  ول  مشهلر دو دست  هستند:هما  طلر ک  گ تی    است ادل  ول  مشهلر یا محقق خراسانمملضلع بحث ما  پس

ش محقق   بخش دوم ادل  مانده ک  باید بیا  کنی   در این بخ2ادل  در مقام بیا  استحال  تقیید ب  وید ایصا  است ک  وبظ بیا  شد 

 ج  است ار  از این ک  ملص غق مقدم  وابغا  مط ؛واج  نیستخراسانم س  دلی  اوام  کردند بر این ک  مقدم  ملصغ  بخصلص  

 با شد یا نباشد 

 دلیل اول 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ک  خلد صاب  صصل  نیز ب  آ  نمم  داردم صاسدی تال صغ  باشد،اگر صقط در مقدم  مل مظک وجلب فیریاین است ک  او  دلی  

قط وجلب فیری را ص محقق خراسانم مم صرماید: اگراین دلی  در واوب اشاالم را متلج  صاب  صصل  مم کند   ند مغتزم شلد تلا

آ  ه  بخاطر مظکم ک  صقط در مقدم   (مقدم  ملصغ  منلمقدم  مترت  شلد )یعدر ملرد مقدم  ای ثابت کنی  ک  ب  دنبا  آ  ذی ا

رغت تام  تحقق ک   آ  ه  مقدماتم ،یک وس  از مقدما  را واج  بدانی ب  طلر کغم  تزم  اش این است ک  ،ملصغ  وجلد دارد

جلب پیدا و با  فیر تسهبیبم و فیر تللیدی اسهاسا  واج اجزاء رغت تام  و نیزمم باشهند  و  بیبم و تللیدی تسه ذی المقدم  اند و 

  زم شلداین چیزی است ک  خلد صاب  صصل  نیز نمم تلاند ب  آ  متغ نانند و

 ثظم محقق مم شلد  خلد ب  خلد معغل  نیز ،تللیدی واجباتم است ک  اگر رغت تام  اش محقق شد من لر از واجبا  تسهبیبم و 

 ،یردورار بگ یچیز ، اگر آتش در کنار؛ ابراق معغل  نار استکند ب  ابراقاگر ملت ب  ربد دستلر دهد صظ  چیز را بسلزا  و امر 

گر ا ؛زی را بسلزاندیتا چ باید محقق شلد املری ک   لذا آتش با ضهمیم   ابراق اسهت و تللید ابراق مم کند  خلد ب  خلد سهب  

  یعنم هما  طلری ک ،واجبا  تسبیبم و تللیدی این طلر هستند  تالینا ابراق محقق مم شلدوهرا و  خلد و  محقق شهد خلد ب 

یعنم   ق و سلزاند  را ب  دنبا  دارد واجبا  تسبیبم نیز این طلر هستندنار و آتش رغت تام  ابراق است و ب  طلر تالینم ابرا

   تحقق پیدا مم کند چ  بخلاهی  چ  نخلاهی  مسب  آ  و معغل  آ  وهرا ب  دنبالش ،ووتم رغت تام  محقق شد

تند ک  رام  دیگری هس زمند یکه  نیا زنیز محقق شد با واجباتم هستند ک  اگر رغت تام  ،با  تللیدی و تسهبیبم جادر مقاب  و

در  ،هم  چیز صراه  شلد اما در رین با  معغل  باص  نشلد  رغت تام  ،ممان است رغت تام  محقق شلد ربار  است از اراده 

محقق خراسانم مم صرماید: در برخم از    تحقق معغل  یا ذی المقدم  شلد صهلرتم ک  اراده ب  آ  ضهمیم  شلد مم تلاند ملج  

از ، بم(م واجبا  فیر تللید و تسبی)یعن معغل  محقق نمم شهلد  ،م واجباتم ک  ب  صهلر  تالینم با تحقق رغت تام  واجبا  یعن

واجبم تللیدی   ب  ربار  دیگر اگر تلاند وهرا سهههر از ذی المقدم  در بیاورد که  اراده یک امر فیر اختیاری اسهههت نمم آ  جها  

  م  محقق مم شلددق  اگر مقدما  محقق شد وهرا ذی الم  اش ک  محقق شد وهرا معغل  محقق مم شلد، رغت تامباشهد  وتسهبیبم 

یاز ب  زیرا ن  رغت تام  محقق شلد چ  بسا ذی المقدم  و معغل  محقق نشلد تسهبیبم و فیر تللیدی بتم اگر  اما در واجبا  فیر

  رفیر اختیاری استیک ام امغم ب  نام اراده دارد ک  اراده نیزر

د و بگلیید مقدما  فیر ملصغ  واج  ی  را واج  بدان: اگر شهما بخلاهید خصهلم مقدما  ملصهغ   دیامحقق خراسهانم مم صرم 

بم آ  ه  واجبا  تسبی ک  باشندک  ملص   ین خصلصیا  راا یک وس  از واجبا  ک  ب  طلر کغم این اسهت  ، نتیج  اشنیسهت 

 دتلانیم  تسبیبم وتللیدی مابیعنم مجملع مقدما  آ  ه  در واج حقق استشما صقط جایم ک  رغت تام  موتللیدی مم باشند  

غزم مت  ب  آ  ن مطغبم نیست ک  صاب  صصلیو ا د بلدناسها واج  نخلاه   اسه یادی از مقدمابگلیید وجلب دارند  لذا بخش ز

  ه  ب  آ و تسبیبم آ  ه  مقدما  تللیدی ،کند ک  در بین مقدما  صقط یک وس   واج  شلند مم  صاب  صصل  نیز وبل  نشلد

مث  جزء  زیرغت تام  نبلد یعنم چی  یعنم اگر جایم رغت تام  نبلد اصظ این مقدم  واج  نیست  تام  باشد رغیتاین ک   شرط

ء مقدم  جز آیا صاب  صصل  وبل  مم کند ک   رغت ناوص  هستندا ردم المانب بلد، این ها هم  مقدم  هستند، یا شرط یا مقتضم ی

  شرط ب ،زیرا رغت ناوص  یعنم جزء ب  تنهایم، شهرط مقدم  واج  نیسهت، ردم المانب مقدم  واج  نیستخ خیر،   واج  نیسهت 
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لد بر یک ش میی  صقط مقدم  ملصغ  واج  است، نهایتا منطبق مبگل گر المقمده و معغل  نیستند  ا تنهایم هیچ گاه ملصه  ب  ذی 

  مم باشندم  هستند و تسبیبم و تللیدی مقدماتم ک  رغت تا ک  ربار  است از صلر 

ر همچنین اگ« لاج فیر رغت تام  من المقدما  کالسب  و الجزء و الشرط او ردم المانب ل  یان ب»ست ک  معنای این سخن این ا

ت ک  چیزی نیس  این   نباشدجانیاز ب  اراده داشت  باشد آ  ه  و رغت تام  ه  باشد اما واج  واج  تسبیبم و تللیدی نباشد و

   صاب   صصل  وبل  کند

 ؛لدم شمغتزم ب  وجلب خصلم مقدم  ای شلی  ک  ذی المقدم  بر آ  مترت  ممحقق خراسانم این است ک  اگر  محص  دلی  او 

واجباتم ک  تسبیبم و تللیدی هستند و نیز مقدما  و یعنم مقدم  ملصهغ  مم بایسهت وجلب مقدم  را منحصهر کنی  در مقدما     

 هیچ گاه واج مث  جزء و شرط اجبم ک  رغت تام  نیست و رغت ناوص  است   پس آ  مقدم  و وواجباتم ک  رغت تام  هسهتند 

چ آ  نیز هی استد و واج  یک واج  فیر تللیدی محقق شللمقدم  آ  اده نیاز دارد تا ذی اآ  رغت تام  ای ک  ب  ارنیز و   نباشد

 این چیزی است ک  صاب  صصل  نیز نمم تلاند ب  آ  مغتزم شلد  ووت واج  نباشد و

 بررسی دلیل اول

 :چل  این دلی  مح  اشاا  است و واب  وبل  نیست

د یگل ک  صاب  صصل  ک  مم گما  کردهاست  محقق خراسانم  از مقدم  ملصغ  یک برداشت نادرستانم خراسمحقق  برداشهت 

   شدهاوام مقدم  مم رسد  دلیغم ک ذی التنها مقدم  ای واج  است ک  ب  صلر  تالینم ب   م  ملصغ  واج  است یعنمدصقط مق

ک  مقدم  ملصغ  در ن ر  دهرصار ک   ایشا ملصغ  دارد  ک  ایشا  یک برداشت خاصم از مقدم این مطغ  را روشهن مم کند مظ کا

ما را ب  ذی المقدم  مم رساند یعنم ایصا  را تالینم و وهری صرض کرده است   خلاه ناخلاهیعنم مقدم  ای ک  صهاب  صصهل    

شلد و این در جایم است ک  ایصا  است ک  ذی المقدم  بر آ  مترت   تنها مقدم  ای واج  :گلید یعنم گلیا صهاب  صصل  مم 

ن س    اشندبو رغت تام   بلده تللیدیو منحصر کرد وجلب مقدم  را ب  مقدماتم ک  تسبیبم    لذا مشاهده کردید ک تالینم باشهد 

از مقدما  واج  باشند خلدش نشا  اسهت ک  تنها این وس    وجلب فیری مقدم  ملصهغ  این   تزم ایشها  مم صرمایند:  این ک 

ما ذی المقدم  ، ایصا  وهری و تالینم است زیرا در این دو صرض است ک  بتد از ایصها  لمقصه  هگما  کرد دهنده این اسهت ک  

قق پیدا حاگر  تللیدی وتسبیبم نباشد ذی المقدم  لزوما ت  اگر رغت تام  نباشد ذی المقدم  تحقق پیدا نمم کند  تحقق پیدا مم کند

ذکر شده ن ر صاب  صصل  ب  رنلا  وید وجلب مقدم   رآ  چ  د محقق خراسهانم  ب  گما   پس این نشها  مم دهد ک   نمم کند

واج  است  در بالم ک  من لر  یعنم مقدم  ای ک  وهرا و تالینا ملص  ب  ذی المقدم  است  است اسهت ایصا  وهری و تالینم 

 صاب  صصل  این نیست  

  بغا  ب  این معنا است ک  اگر این مقدم ،  نمم گلید تنها مقدم  ای ک  شما را وهرا ب  مقدم  مم رساند واج  استصهاب  صصل 

 ی المقدم  محقق مم شلد  صراه  شد و این شخص اراده کرد، ذ

کسم نردبا  را کنار دیلار مم    مثظاما از او  وصهدش اتیا  ذی المقدم  نباشهد   ،ندک گاهم ممان اسهت کسهم مقدم  ای را اتیا   

وصد  ت  زیرا ووتم کسمنیس   صصل  مم صرماید این مقدم  واج باتی پشت نیست ک  صابرصتن ب  ذارد ولم از او  وصدش گ

 نردبا  کرده است ووصد رصتن ب  باتی پشت بام نیز یا بتم اگر نص  ندارد  وجلب ت بام را ندارد نص  سغ رصتن ب  باتی پشه 
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ک   بالت دیگر این است  اج  نیستب  صصل  مم گلید این مقدم  نیز وصا ؛ولم پشیما  شدهو مقداری از راه را نیز رصت  داشت  

و وصد رسید  ب  ذی المقدم  را نیز داشت  و  مقدم  را انجام داده گذاشتن این نردبا  را داشت  است،وصهد رصتن باتی پشت بام با  

   این نیز واج  نیست ؛ولم در بین راه مانعم در مقاب  او ایجاد شد ،نشده پشیما 

 ،ردک اگر این مقدم  را اتیا   در مقابغش نباشدالمقدم  در آ  باشد و مانعم  تنها مقدم  ای واج  است ک  اراده رسید  ب  ذیپس 

  وجلب پیدا مم کندمقدم  ووت است ک  این  عم نیز در برابر او وجلد نداشت آ مان والمقدم  را نیز داشهت  سهید  ب  ذی  راده را

  است ب  ن ر صاب  صصل  صل  نباشهد  منتهم آ  مقدم  ای ک  م باشهد و مم تلاند ملصه    صه لدم  ای مم تلاند مقپس هر م

اگر ذی المقدم  محقق نشههد کشم مم شلد ک  این  ؛لم مم شهلد ی المقدم  معغوجلبش بعد از تحقق ذوجلب پیدا مم کند منتهم 

   دم  وجلب نداشت  استمق

ین ا ق خراسانممحقگما  زیرا     هیچ ووت ملص  نیستمداساسا مق صصل صاب   کظم طبق برداشهت محقق خراسانم از  بعظوه

یعنم ایصها  ب  شهرط ترت  و ب  شرط وصل  الم ذی     مقدم  مم داند و وهری الینماسهت ک  صهاب  صصهل  ایصها  را وید ت    

 ،اشدب تالینم مد ن ر وصل  وهری وید و   اگر پای اراده در میا  بیاواج  مم شلد ،ذی المقدم   ب، مقدم  ب  شرط وصل  المقدم 

ب  هر با    د داردلزیرا اراده وج ،المقدم  نیست ب  ذی مقدم  تالینا ملصه  نم خلد این یع  هیچ ووت وصهل  محقق نمم شهلد  

دانی  و ری و تالینم بب  هر دلیغم اگر ملصهه  بلد  را وه   لذاووتم پای اراده ب  میا  بیاید دیگر تالینم بلد  وصههل  معنا ندارد

 ،وتالینم استزیرا وصل  و ایصا  وهری بگلیی  تنها این مقدم  واج  اسهت و صاب  صصل  مقدم  ملصغ  را واج  مم کند،  

  م  نیستدقغ  ب  ذی المصلد هیچ ووت مقدم  ماین باش رگا

 ملصغ  تمام نیست  لذا مجملرا دلی  او  محقق خراسانم بر وجلب مطغق مقدم 

 خالصه

  کاست واجباتم  ب فیری دراش انحصار وجلج  خصلم مقدم  ملصغ  واج  باشد، نتی دلی  محقق خراسانم این است ک  اگر

گر واج  تسبیبم ا    زیرا صقط در این صلر  است ک  ایصا  تحقق پیدا مم کندمم باشند رغت تام  هستند و نیز تسبیبم و تللیدی

  واج  غصقط مقدم  ملص :طبق صرض نیز صاب  صصل  مم گلید، ایصها  محقق نمم شلد   وتللیدی نباشهد یا رغت تام  نباشهد  

ات اماا  ندارد  واج  فیر تسبیبم و فیر تللیدی یا رغت  و باشدملص   مقدم  مم تلاند این دو شهرط اسهت ک    تنها با اسهت و 

م آ  ه  از نلع تللیدی و تسبیب  نمم تلاند بگلید صقط رغت تام صهاب  صصل   مقدم  یا معغل  نیسهتند  ناوصه  ملصه  ب  ذی ال  

 وجلب دارد 

و   ستا ب  صصل  ایصا  وهری  وتالینم گرصت کظم صا رایصا  را د کان اسانم هم  اشاا  دلی  محقق خر این است ک پاسهخ  

  وهرا باص  در این دو صلر  است ک  ایصا چل  از نلع تسبیبم و تللیدیب  رغت تام  آ  ه   شده منحصهر  مقدم  لذا وجلب

 ،یستن صا  وهری و تالینمایصا  یک ای صاب  صصل  نیز ب  ن ر وکما هل بق تالینم ندانی  وهری و را  مم شلد اما اگر ایصا 

 دیگر انحصار وجلب فیری در این دو ملرد پیش نمم آید  لذا

 

 «حمدهلل رب العالمینال»     


