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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 .بیانی دارند که متشکل از شش مقدمه است ،عرض کردیم امام خمینی برای تصحیح امر مهم بدون نیاز به اشتراط به عصیان امر اهم

گیری در بحث ترتب یک جمع بندی از مقدمات و سپس نتیجه ،بعد از ذکر مقدمه ششمانشاء اهلل را بیان کردیم که  مقدمهپنج کنون تا 

 .خواهیم داشت

 ادامه مقدمه ششم

نه به تقیید شرعی و  ،شرعیه مقید به قدرت نیستند که احکامکنند و آن ایندر مقدمه ششم امام خمینی بر یک نکته اساسی تکیه می

جا مد نظر است قید اینبخصوص چه که . آنیعنی نه شرعا و نه عقال مقید به قید قدرت نیستند و کذلک قید علم ،نه به تقیید عقلی

  کنیم.در مورد آن بحث میقدرت است که 

تقریب . قاعده قبح عقاب بالبیان است و آن کندیک دلیل به صورت مشترک اثبات می دم تقید به قید علم و قدرت راعکردیم عرض 

  .علم باشند مقید به قید قدرت وتوانند نمی تکالیفو گفتیم: ذکر کردیم  ر جلسه قبل به طور مفصلاستدالل را د
 بر عدم تقیید تکالیف به قید علمدلیل دوم 

واجبات  از قبیل ،است که اگر احکام شرعیه را مقید به قید علم بدانیم به این جهت که احکام شرعی مقید به قید علم نیستنداین

 .شودمی نیز موجب شک در تحقق مشروط این شک م،شک در تحقق شرط داشته باشی ،در واجبات مشروطشود. اگر میمشروط 

اگر شک  .است نیز استطاعت آن شرط ،حج یک واجب مشروط است ،مشروط است یک وجوب وجوب حجطبق نظر مشهور مثال 

زیرا شک در تحقق شرط  .کنیمحج نیز شک شود در اصل وجوب باعث می کنیم، این شکدر تحقق استطاعت به عنوان یک شرط 

معنایش این است که در اصل  قهراً ،است یا نهشده وقتی شک داریم استطاعت حاصل  .مساوی با شک در تحقق مشروط است

اگر شک در  .شوداصل برائت جاری می ،در موارد شک در تکلیف، مشکوک شد حجوقتی اصل وجوب  .وجوب حج شک داریم

یه در شبهات بدومعموال  اصولیین .کند بگوییم این تکلیف واجب نیستالبرائه اقتضا می ةاصال ه باشیم،اصل وجوب یک تکلیف داشت

 .چه کسانی هستندکه گفتیم قبال ای قائل به احتیاط هستند که عدهالبته  .کنندوجوبیه یا تحریمیه اصل برائت جاری می

 ،اشدیعنی یک تکلیف بو مشروط وقتی یک تکلیف باشد به معنای شک در مشروط است  ، شک در شرط در واجبات مشروطپس 

ی برای ک شرط شرعحال ببینیم آیا این قاعده در جایی که علم را ی نیم.اصل برائت جاری ک باید در شک در تکلیف بحسب قاعده

 ؟آیا قابل پیاده شدن است یا خیربدانیم، واجبی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 5931/بهمن /51 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441جمادی االولی 82مصادف با:                                  ششممقدمه  –امام خمینی کالم  – ترتب: جزئی موضوع       

 17جلسه:                                                                         سال دهم          



  

413 

 

علم از شرایط عامه تکالیف است  :گوییموقتی می است. استطاعت یک شرط شرعی برای واجبات و تکالیف علم مانند طبق فرض

 هما شک در تکلیف داشتاگر علم بعنوان شرط تکلیف مطرح شد و  شود.محسوب میبرای تکالیف استطاعت یک شرط  انندیعنی م

ثابت  کلیفت دقت کنید معنای علم به تکلیف به عنوان شرط در تکلیف این است که وقتی .قطع به عدم تکلیف استاش نتیجه باشیم،

ال شما فرض ح .ثابت نیست االتکلیف ثابت است و علم به تکلیف داشتید حکم واگر  .علم داشته باشید شود که شما یقین ومی

ر تکلیف زیرا شک د .ف استیثبوت التکللیف خواه ناخواه بمعنای عدم شک در تک د،بلکه شک داری ،کنید علم به تکلیف ندارید

زیرا شک در شرط تکلیف بمعنای در  .یعنی تکلیف برای شما مقطوع العدم است ،کنیدتکلیف شک می وقتی در مقابل علم است

 توجه اوم یقین دارد که این تکلیف .نتیجه این شک یقین به عدم تکلیف است ،ی شک در تکلیف کنداگر کس. اصل تکلیف است

البرائه جایی است که انسان  ةاصالزیرا  .البرائه است ةی اصالجا جااین  :توانیم بگوییممی، اگر یقین به عدم تکلیف داشت و نیست

کند که مکلف میبه این پیدا کند یقین کسی که شک در تکلیف می، یماگر علم را شرط تکلیف بدان .شک در تکلیف داشته باشد

تکلیف  یقین دارد علم به؛ «عدم العلم بالتکلیف»شک در تکلیف دارد ولی شک او در تکلیف یعنی  وزیرا درست است که ا .نیست

عدم ه ن بیتحقق شرط تکلیف یعنی یقندارد و یقین به عدم علم به تکلیف یعنی یقین به عدم تحقق شرط تکلیف و یقین به عدم 

  .این بخاطر خصوصیتی است که علم دارد .تکلیف

جا گفتیم شک در استطاعت مساوی با شک در آن .شدیممثال زدیم با این مشکالت مواجه نمیطور که هماندر مورد استطاعت 

تجزیه و تحلیل  اما وقتی علم را .ب نیستواج :گوییمبا اصل برائت می ؟کنیم که حج واجب است یا نهشک می .وجوب حج است

 .این بخاطر خصوصیت علم است و آوردعدم تکلیف در میه علم خصوصیتی دارد که شک در آن سر از یقین ب ، خودکنیممی

ی شک در تکلیف حال اگر کس .معنایش این است که تا علم به تکلیف نیاید تکلیف ثابت نیست ،اگر علم را شرط تکلیف بدانیمپس 

اصال تکلیف  ،پس وقتی علم به تکلیف نباشد .شرط تکلیف بود ،طبق فرض علم به تکلیفاست. « عدم العلم بالتکلیف» شکند معنای

 .علم شرط تکلیف استطبق فرض زیرا  ت.سین

که یقین داریم جایی .در تکلیف است برائت برای شک ؟می توانیم سراغ برائت برویم ،جایی یقین به عدم تکلیف داشتیمآیا اگر 

 .شودتکلیفی ثابت نیست دیگر اصل برائت جاری نمی

ی یا باید معتقد باشند در شک در تکلیف برائت جار ،ن هستند که علم شرط تکلیف استیکه قائل به او کسانی که مشهور نتیجه این

تکلیف اصل برائت  ها قائل هستند که در موارد شک درنه آباالخر .یا باید دست از شرطیت علم برای تکلیف بردارند ،شودنمی

 .شرطیت برای تکلیف ندارد ،د که علموشپس معلوم می .شودجاری می

  .در مورد قدرت نیز ذکر کردند بیان و دلیل را نظیر همینامام خمینی 
 دلیل دوم بر عدم تقید تکالیف به قدرت

قدرت شرط شرعی تکلیف  ییعن( قدرت عقلی استاز قدرت، منظور ) دانندمیگفتیم طبق نظر کسانی که قدرت را شرط تکلیف 

  .مثل این که استطاعت شرط شرعی وجوب حج است ،است

این تکلیفی که به آیا قادر به انجام داند که میاالن ن خیر؟فرض کنیم کسی شک دارد که آیا قدرت و توان انجام تکلیف را دارد یا 

تواند از میآیا  ،داندجستجو کرده و به این نتیجه رسیده که نمیاو فحص و کنیم که فرض میهمچنین  ر؟باشد یا خیمیاو شده است 
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ای که گفتیم اگر شک در قدرت بعنوان یک شرط شرعی بحسب قاعده .پس شک در قدرت دارد خیر؟ پس این تکلیف بر بیاید یا

زیرا  .جای اصل برائت است ،جااین ،طبق آن قاعده .ت جاری کندشود باید اصل برائبه شک در تکلیف می رچون منجپیدا کند، 

جریان  .شک در تکلیف مجرای اصل برائت است ،مشروط تکلیف است جااین شک در شرط بمعنای شک در مشروط است و چون

برائت  آورد و در شک در اصل تکلیف بایدف در مییاست که شک در قدرت سر از شک در اصل تکل به حسب آناصل برائت 

 د شک در قدرت پایبند هستند یا خیر؟ موراما ببینیم مشهور به همین قاعده در .جاری کرد

داریم که قدرت بر تکلیف داریم  اگر شک :گویندیعنی می .جریان اصل احتیاط هستندبه در موارد شک در قدرت قائل مشهور  لکن

تکلیف است و االن مشکوک است پس تکلیف برای ما مشکوک چون قدرت شرط  :ود که بگوییمشباعث نمی شکاین  ،یا نداریم

 .ود به راحتی تکلیف را نفی کردشنمی .جای جریان اصل احتیاط است جا،این :گویندمی. بلکه باید برائت جاری کنیم ، لذااست

از نیز  او واناییکه زمینه تد کاری کن دنمی توانمکلف بعالوه مسئله این است که  .عهده شما ثابت است ف بهیتکل :جا باید بگوییماین

  .بین برود

شک در اصل وجوب  ن،شک در آ وب حج کهجبین استطاعت بعنوان شرط برای واست چه فرقی  حال جای این سوال است که

ه سراغ اصل برائت نمی روید و ب ه باشید،جا اگر شک در قدرت داشتولی اینشود، نفی میبا اصل برائت وجوب حج و  استحج 

  .کنید که تکلیف ثابت استاقتضاء اصل احتیاط حکم می

خالصه اگر بخواهیم قدرت را به یعنی  .ذکر کردندرت در این مقام برای اثبات عدم شرطیت قد امام خمینی این مطلبی است که

جا اصل احتیاط در حالی که مشهور این ،عنوان شرط شرعی تکلیف بدانیم در موارد شک در قدرت باید اصل برائت جاری کنیم

 .مشهور یا باید دست از اصل احتیاط بردارند یا شرطیت قدرت را قبول کنندکه دهد این نشان می و جاری می کنند نه برائت

 .ذکر شد یکسان استرطیت علم و عدم شرطیت قدرت بیانی که برای عدم شمالحظه فرمودید 
 قدرتبر عدم تقید تکالیف به  دلیل سوم

مقدمه .4؛ مقدمه علم.3؛مقدمه صحت.2 ؛مقدمه وجود.0 :مقدمه واجب بیان کردیم که مقدمه واجب چهار قسم استبحث قبال در 

  .)وجوب( تکلیف

واجب خارج  هاز محل نزاع در باب مقدم )وجوب(مثال مقدمه علم یا مقدمه تکلیف .از محل بحث خارج هستند بعضی از این اقسام

 ؟واجب است یا نیست شرعا مقدمه وجود بحث است که آیادر  .در بحث مقدمه واجب داخل است مقدمه وجود استچه که نآ .است

، اجبو نکه این مقدمه وجودی برای آ بحث این بود .متوقف بر نصب نردبان است و خارجاً که رفتن باالی پشت بام وجوداًمثل این

 .توضیح دادیمرا در مباحث قبلی آنکه  گرددبر می حت نیز به مقدمه وجودمقدمه ص؟ آیا خودش واجب بوجوب شرعی مستقل ام ال

  .شرط است ،یکی از مقدمات وجوب .از محل نزاع خارج بودمسلما مقدمه وجوب 

انسان کاری انجام دهد که قدرت را از اگر اش این است که الزمه ،و مقدمه وجوب تکلیف است قدرت شرط تکلیف: اگر بگوییم

یست آیا کسی که حج بر او واجب ن .تحصیل مقدمات وجوب نکند اشکالی ندارد یعنی اگر انسان .کند اشکالی نداشته باشدخود زائل 

عضی از علماء ب حتی .تحصیل استطاعت الزم نیست ،خیر ؟به دلیل این که استطاعت ندارد بر او الزم است که تحصیل استطاعت کند

آثار  البته) .نه مکروه است و نه گناه و این کار که مستطیع هم نشود و اموالی که دارد ببخشدتواند کاری کند میمکلف که  اندگفته
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اگر چیزی پس  .و فعل حرام و مکروه انجام نداده است نیستاین شخص گناه کار مولی از نظر (اخالقی آن مسئله دیگری است

گیری از تحقق آن شرط نیز مشروع بلکه پیش، نیستتحصیل آن شرط برای عمل به آن تکلیف الزم  ،شرط شرعی یک تکلیف شد

  .کامال روشن و واضح استکه مثل استطاعت  .است

 اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم و بگوییم تکلیف شرعا مشروط به قدرت است معنایش این است که قدرت از مقدمات وجوب یا

ه ن که شرط محقق شود کاری کند کآاگر کسی قبل از  حال .تکلیف است و بعنوان یک شرط و مقدمه تحقق وجوب و تکلیف است

به  را ایعقل چنین اجازهخیر، ؟ این کار را انجام دهد باشد آیا مجاز است هقدرت از او زائل شود و توان انجام تکلیف را نداشت

 .کند که نتواند عمل به تکلیف کند دهد که انسان قدرت خود را بر انجام تکلیف از بین ببرد و کاریعقل اجازه نمی .انسان نمی دهد

  .دهدعقل چنین اجازه ای به مکلف نمی

اگر قدرت  .دهد که قدرت شرط تکلیف نیستنشان می ،همین که از دید عقل ازاله قدرت برای دور شدن از تکلیف جایز نیست

آن شرط محقق نشود در حالی که  توانست مثل سایر شروط تکلیف مثل استطاعت کاری کند کهمیباید انسان  ،شرط تکلیف بود

 .چنین حقی ندارد و این حاکی از این است که قدرت شرط تکلیف نیست عقالً

شرطیت شرعیه برای قدرت شود که پس معلوم می ،د قدرت را از خودش زائل کندنچنین است که انسان نمی تواپس چون این

که عقال حق ندارد قدرت  کنونپس ا .از خودش زائل کندآن را ت توانسمیمکلف  ،شرط شرعی بود قدرت زیرا اگر .کلیف نداردت

 0.دهد که قدرت شرط تکلیف نیستنشان می از بین ببرد،تکلیف برای انجام ندادن ش را ودخ

 سوال

هایش که با پولولو این ،اول اینکه به هر طریقی نگذارد استطاعت حاصل شود حج بر او واجب نمی شود، این دو مسئله است :استاد

اگر شراب خواری  .شوددرباره آن حکم می عملشها را در چه مسیری خرج کرده است طبق حکم که این پولاما این .قمار کند

 .شوده میاطر اسراف مواخذخاگر دور بریزد ب ،کرد بخاطر شراب خواری گناه کرده است
 مقدمه ششم  نتیجه

چنین نیست ه اینجبه هیچ وفرماید: امام خمینی می ،شرایط عامه تکالیف هستندکه علم و قدرت از  گفتند مشهور چهبر خالف آن

 پس نقش و علم و قدرت چیست؟ .نه شرط عقلی و نه شرط شرعی ،علم و قدرت شرط تکلیف نیستند و

ارت به عب .یح استیعنی عقاب او قب .اما اگر کسی جاهل باشد یا عاجز باشد عذر دارد ،اگر عالم و قادر باشند دیگر عذری ندارند

درست  عذر علم و قدرت .فرق است بین این که این دو را به عنوان معذر بشناسیم یا شرط تکلیف و دیگر جهل وعجز معذر هستند

  .ولی شرط تکلیف نیستند ،گیرندتحقق عقاب را می یو جلو هستند کن

 بحث جلسه آینده

که از نظر شرعی مسئله چگونه است و اشتراطی  ه اول این شدمقدمجه سه و گفتیم نتی بیان شد تا کنون شش مقدمه از امام خمینی

را در جلسه بعد بیان ن بندی آمعاین شرطیت وجود ندارد که ج از نظر عقلی این شد که نیز نتیجه سه مقدمه دومدر کار نیست و 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                     کنیم.می
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