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

تی که محقق خراسانی به این ادله الاموصله واجب است ذکر شد و اشکدمه دوم و سوم صاحب فصول بر این که تنها مق دلیل اول،

البته همان طوو   یک دلیل دیگری باقی مانده است. ) نقل شد. ی که به این اشکاالت داده شد،و نیز پاسخ های بود بیان گردید کرده

آن مقودا ی کوه بتوانود بوه ایون      اموا اجمواال    ؛بیان شد جواب ها از اشکاالت محقق خراسانی به صاحب فصول مختلف است که

.اشوکال  1 شد. از جانب محقق خراسانی ( دلیل سوم مواجه با دو اشکالبیان کردیم. مرتفع کند  ا آن ها  ا و اشکاالت پاسخ دهد

 اشکال کبروی. . 2صغروی. 

که این بود . بروی بودیک اشکال ک شکال دوم محقق خراسانی کها .داده شد ایشان که یک اشکال صغروی بود پاسخاشکال اول به 

 ن شد.اپاسخ آن نیز بی ه وتقییدیه خلط کرده کهیجهات تعلیل صاحب فصول بین

 صاحب فصول دلیل چهارمبررسی 

این است که چها م محصل دلیل  اما کامال با دلیل دوم متفاوت است. ؛رابت و نزدیکی با دلیل دوم دا دضمن این که یک قاین دلیل 

نهی کند از که  جوز للمولی، یبه واجب نیستند نهی کند. یعنی مثال بگوید فالن کا   ا انجام نده مقدماتی که موصلوال می تواند از م

ه یا از مقدمه موصله به از مطلق مقدم د حالی که اگر بخواهد انکا  نمی کند؛ مقدمات غیر موصله و این مطلبی است که عقل آن  ا

بگوید برو باالی پشت بام ولی بگوید حق ندا ی به عبد موال  مثال ،مقدمه محال است نهی از مطلق محال است. کندنهی خصوص 

و هر مقدمه ای که د  عرض هم باشند یا مقدماتی که مجموعشان باعث ایصال به ذی  از نردبان و  اه پله و آسانسو   استفاده کنی

محوال   د حالی که ذی المقدمه مطلوب موال است یر موصلهنهی از مطلق مقدمه اعم از موصله و غالمقدمه باشند. این محال است. 

مه ای که عبد  ا به باالی پشت بام  سانده است دق. محال است آن ماست. همچنین نهی از خصوص مقدمه موصله نیز محال است

معنا  است قرا  گرفته نهی ( بگوییم متعلقو مترتب شده استکرده  یداو به دنبال آن ذی المقدمه تحقق پ ای که موصل است همقدم)

مه  سانده وجوب غیری پیدا کرده، متعلق دقاعتبا  این که عبد  ا به ذی الم بهو است  هچیزی که  ساننده عبد به ذی المقدم ،ندا د

اله نهوی از  یا اسوتح  هاستحاله نهی از مطلق مقدم خودلذا تعلق بگیرد اجتماع متناقضین است.  اگر نهی به آن نهی واقع شود، چون

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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نشانه و شاهد بر این است که مطلق مقدموه  ، نهی کند از مقدمات غیر موصله نا  این که موال می تواندکخصوص مقدمه موصله د  

چه واجب است خصوص مقدمه موصله است. این یک دلیل  وشنی است بر عدم وجووب مقودمات غیور     ؛ بلکه آنواجب نیست

ن المقدموه غیور   ا ینهی انله الموصله ولکن  المقدمةمطلق المقدمه و عن  عنی لیس للموال ان ینه»همین که گفته می شود  .موصله

له و محال است که بخواهد نهی کند از مقدمه موصله و صوغیر م هبتواند نهی کند از مقدمح است صحی موالبرای این که « موصلهال

را اگر مقدمه غیر موصله واجب بود موال زی .ستله واجب اصومقدمه متنها خودش بهترین دلیل است برای این که  ،یا مطلق مقدمه

حوق   :گویود ببه عبد نمی تواند  .بخرد امر کند به عبدش که از بازا  گوشت مثال اگر موال . ا متعلق نهی قرا  دهد نمی توانست آن

 ندا ی از خیابان  د شوی د  حالی که  اه دیگری نیز وجود ندا د. یا او  ا از خصوص مقدمات موصله منع کند قابل قبول نیست.

 1این دلیل به صاحب عروه نسبت داده شده ولی د  اجود التقریرات به خود صاحب فصول نسبت داده شده است.

  فرق دلیل دوم و چهارم

تعلق  بلکه مقدمه غیر موصله تعلق نگرفتهابایی ندا د از این که آمر تصریح کند به این که ا اده من به عقل  می گوید: د  دلیل دوم

موثال  . این خودش دلیل بر این است که خصوص مقدمه موصله واجب اسوت دون مطلوق المقدموه   و گرفته است به مقدمه موصله 

نموی   ولوی « ا ید المسیر الذی ال یوصل ذی یوصل الی بیت اهلل الحرام و الالمسیر الا ید الحج و ا ید  انی: »شا ع می تواند بگوید

مو د مقدمه موصله می تواند این حرف  همان طو  که د « انی ا ید الحج و ال ا ید جمیع المقدمات الموصله و غیرها»تواند بگوید 

 خصوص مقدمه غیر موصله می تواند بگوید. د ولی  د مطلق مقدمه نیز می تواند این حرف  ا بزند د  مو  ا بزند

غیور   مقدموه صریحا بگوید من ا اده ام به  عقل ابایی ندا د از این که آمر :است. یعنی میگوید بحث از تعلق ا اده آمر د  دلیلپس 

له صو وسبت به مقدمه معدم تعلق ا اده ن د حالیکه نمی تواند تعلق گرفته. موصلهمقدمه به ، بلکه ا اده ام تعلق تعلق نگرفته موصله

  .پس این جا بحث از تعلق ا اده است.  ا ذکر کندیا مطلق مقدمه 

می تواند نهی از مقدمات غیر موصله کند د حالی که نموی توانود از مطلوق    موال چها م بحث از تعلق نهی است. یعنی  اما د  دلیل

جوا موی گویود     آن . اده. آن جا بحث امر و نهی نیستبین تعلق نهی و تعلق ااست فرق  .مقدمه یاخصوص مقدمه موصله نهی کند

 یناما د  دلیل چها م بحث نهی است و شاید به هم گرفته؛ به این مقدمه به این مقدمه نگرفته است یا ا اده من تعلقا اده من تعلق 

 .ین دو به تفکیک بیان شوندکه اچها م  ا یک دلیل می دانند، د  حالی که این امکان وجود دا د  دلیل است که برخی دلیل دوم و

ر موصله و عدم امکان تعلق نهی به مقدمه موصله یا مطلق مقدموه  یپس تاکید د  دلیل چها م بر  وی امکان تعلق نهی به مقدمه غ

 . است

 بررسی دلیل چهارم

 :کردندوا د ایشان دو اشکال  .از ناحیه  صاحب کفایه مو د اشکال واقع شده استدلیل چها م 

  اشکال اول

زیرا محل کالم مقدماتی هسوتند کوه فوی نفسوها مبوا        .اجنبی عن المدعایعنی  .محل بحث است این دلیل خا ج از مو د کالم و

این ها اگر متصف به وجوب غیوری نموی شووند بوه      ،ق نهی حرمت دا ندلعتاز با قطع نظر  رام هستند واما مقدماتی که ح .هستند
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بخاطر عدم مقتضی است یا  کند، آیامی نهی  از مقدمه غیر موصله اگر موالباید ببینیم  لذا .خاطر مانع است نه به خاطر عدم مقتضی

زوما داللت بر این نمی کند که اساسا ل یک مقدمه غیر موصله واقع شود،اگر از ناحیه موال نسبت به  نهی ود مانع است؟بخاطر وج

وجووب  پوس عودم    .وجود مانع متصف به وجوب غیری نشوود ه خاطر زیرا ممکن است ب .دتضی به اتصاف وجوب غیری ندا قم

لزوما دلیل بر این نیست  ،کند از مقدمه غیر موصلهکند موال می تواند نهی یغیری مقدمه غیر موصله و اینکه صاحب فصول ادعا م

 . زیرا ممکن است این نهی بخاطر وجود مانع باشد .موجود نیسته مقدمه غیر موصلمقتضی وجوب غیری د  که 

شف از عدم وجوب غیری باشود  به عبا ت دیگر مدعای صاحب فصول مبنی بر جواز نهی از مقدمه غیر موصله وقتی می تواند کا

وجووب غیوری    و صله مو د نهی واقع شوده واگر کسی بگوید مقدمه غیر م .نه ناشی از وجود مانع ،ناشی از عدم مقتضی باشدکه 

نه بخواطر ایون اسوت کوه      (دمه نیستقدمه ای است که  ساننده به ذی المکه مق)ه مقدمه غیر موصلوجوب غیری  عدماین  ،ندا د

اگر االن وجوب غیری  بلکه این مشکل به خاطر مانع است یعنی ،نیست   آنمقتضی وجوب غیری د یاد و ایت آن مشکل دمقدم

 وجوب غیری به آن ایجاد کرده است.  تعلقنهی موال یک مانعی د  برابر ندا د به این جهت است که متعلق نهی واقع شده است و 

 اشکال دوم

ینهوی عون    یجووز للمووال ان  » .دلیل صاحب فصول بر این پایه اسوتوا  بوود   .اساسا موال نمی تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند

زیرا نهی  .صله نهی کنداز مقدمات غیر مو موال می تواند گفته یسکچه  .هذا اول الکالمولی « المقدمات التی ال توصل الی الواجب

که ایون هوم محوال     است موصله یا مستلزم طلب حاصل است که محال است یا موجب جواز تفویت واجب اختیا اًغیر از مقدمه 

منع عن المقدموه غیور   یجوز للموال ان ی»: شما که می فرمایید: پس محقق خراسانی د  اشکال به صاحب فصول می فرمایند. است

دالمحالین د  می . زیرا نهی او سر از احله نهی کندصوتواند از مقدمه غیر م  نمیالور معقول است و مموال غی اصال نهی .«الموصله

 یا تحصیل حاصل یا تفویت الواجب اختیا ا.  آو د

 .شود ابالمقدمه داشوته   ذی المقدمه د  صو تی واجب می شود که انسان قد ت بر ذیاما مسئله طلب حاصل به این دلیل است که 

قود ت بور    .واجب شودمعنا ندا د  ؛المقدمه نباشد امکان اتیان به ذی اگر امکان تحقق و .اصال قد ت یکی از شرایط تکلیف است

. انسان د  چه صو تی توان دا د که کوون علوی السوطح  ا انجوام     است که مقدمه اش شرعا جایز باشد ذی المقدمه متوقف بر این

که جواز مقدمه و مشروعیت مقدمه متوقف بر ایون   مشکل این است ، لکنرای او جایز باشد  صو تی که شرعا مقدمه آن بددهد؟ 

فرض این است که مقدمه غیر موصله حرام است و تنها فقط مقدمه موصوله  زیرا قید موصله دا د.) ؛است که واجب اتیان شده باشد

کوه تحصویل حاصول     المقدمه شود بر اتیان به ذی یمدمه متوقف قکه وجوب ذی الماین می شود  ( لذا نتیجهاست که واجب است

د  چه صوو ت واجوب موی شوود د  صوو تی کوه ذی       شده است. آو ده می آید که ذی المقدمه یعنی وقتی وجوب مقدمه  است.

 المقدمه اتیان شده باشد. فرض وجوب متعلق به مقدمه این گونه است. 

یکی این که وجوب مقدمه  .همین بیانی که گذشت هب ،طلب الحاصل استو  بنابراین نتیجه نهی از مقدمه غیر موصله یک امر محال

قد ت بر ذی المقدمه نیوز   و تا قد ت بر انجام آن نباشد آن ذی المقدمه واجب نمی شود و مه استدقالم ذی قد ت بر مشروط به

ایون   ر. جواز مقدمه نیز متوقوف بو  محرام باشد قد ت بر اتیان به ذی المقدمه ندا ی ه. اگر مقدماست همتوقف بر جواز شرعی مقدم
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. اول باید ذی المقدمه اتیان شود و بعد ذی المقدموه  له طبق فرض حرام بودصو.  زیرا مقدمه غیر مان به واجب کنیمیتاست که ما ا

 تحصیل حاصل است. و این واجب شود 

یعنی اگر موال بخواهد از مقدمه  الزم می آید. تفویت واجب اختیا ا نع از مقدمه غیر موصلهد  صو ت م محذو  دیگر این است که

 توضیح ذلک:ازه داده که واجب  ا تفویت کنیم. به دست خودش به ما اج ؛غیر موصله نهی کند

طبق فرض جواز مقدمه مشروط به اتیان به ذی المقدمه است. به نظر صاحب فصول تنها مقدمه ای جایز است که بوه ذی المقدموه   

ن باشد مقدمه یک مقدمه حرام است زیرا فرض این بود که موال می تواند نهی از مقدمه غیر موصله کند.  د  برسد و اگر غیر از ای

. پس فورض ایون اسوت کوه     حالی که ما میخواهیم اثبات کنیم که نهی کردن و منع کردن از مقدمه موصله سر از کجا د  می آو د

واجب مقدو  نیست. اگر قد ت به اتیان واجب نباشد پوس موی تووانیم     له حرام است و اگر این مقدمه حرام باشدصومقدمه غیر م

واجب  ا اختیا ا ترک کنیم بدون این که مرتکب عصیان شویم یا مخالفتی صو ت گرفته باشد. زیرا تحصیل قد ت الزم نیست اگر 

تحصیل  اگر قد ت نداشتیمو  قد ت بر انجام واجب حاصل بود واجب  ا انجام میدهیم و اگر قد ت نبود واجب  ا ترک می کنیم

 با نهی از مقدمه غیر موصله یک واجب اختیا ا تفویت می شود.د ت دیگر الزم نیست. پس عمال ق

: چون فرض این است که مقدمه د  صو تی که موصل باشد جایز است زیرا مشروط به ذی المقدمه اسوت و اگور   به عبا ت دیگر

اید باشد اگر مقدمه حرام بود نتیجه حرمت مقدمه این است که واجب مقدو  نیست. اگر این نباشد اساسا مقدمه حرام و منهی عنه ب

و  واجب مقدو  نباشد از آن جایی که تحصیل قد ت الزم نیست نتیجه اش این است که بتوانیم واجب  ا بدون ایون کوه مخالفوت   

 عصیان تحقق پیدا کند ترک کنیم و این غیر معقول است.

 «العالمینحمدهلل  ب ال»     


