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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 یک نکته مهم

 ،به تعداد افراد مکلفین مطرح نیستاحکام انحالل در خطابات قانونی و عام  که این بود مقدمات کالم امام خمینی مقدمه پنجم از

  .مدو قرینه بر عدم انحالل ذکر کردیدر جلسه قبل  .به تعداد افراد مکلفین منحل می شونداحکام در آن بخالف خطابات شخصی که 

ذاری یعنی اراده قانون گ .التشریع است ةاراده تشریعیه به معنای اراد ،این است که در خطابات عمومی و قانونی نکته مهم در این باره

 عمومگذاری برای  غرض شارع جعل و قانون .طور نیست که تک تک افراد مخاطب این خطاب باشندلذا این .و جعل بنحو عمومی

صحت این خطاب متوقف بر  ند،نیست شارع مخاطبافراد مستقال کند و چون با این خطاب یک قانون را برای همه جعل می و است

ای دهع که قانونی به نحو عمومی جعل شود و قالیی داشته باشدیک صحت ع مقدار کههمین  ، بلکهصحت انبعاث همه افراد نیست

  .کافی است انبعثشان صحیح شود،

گاه در ذهن قانون گذاران عرفی این هیچ .در عرف است یبسیار حرف متین و عقالیی و منطبق با تقنین و قانون گذار سخن این

شما  شود.می ها قانون جزیی نسبت به تعداد افرادقانون منحل به ده این: قانون بدانند و بگویند نیست که یکایک افراد را مخاطب

آید که در ذهن هیچ یک از قانون گذاران به وضوح به دست می ،های عرفی برویدگذاری ننهادهای قانو سراغ ،عرف برویدسراغ 

 .گیردکه یکایک افراد را در بر می شودمی لیاردها قانون جزیییاین قانون ما منحل به م :کند که بگویندخطور نمیچنین چیزی عرفی 

 ادامه مقدمه پنجم 

توجه به  رهایی در بعضی از موارد شده که اگخلط بین خطابات شخصی و قانونی باعث اشتباهات و خلط :فرمایدامام خمینی می

  .آیدا پیش نمیهاین اشکاالت و خلط ، دیگراین تفاوت کنیم و احکام شرعی را از قبیل خطابات قانونی بدانیم

 .ثیر دارد که در کتاب خطابات قانونیه به آن اشاره کردیمأت این نظریه در مواضعی از علم اصول و فقه

دانید می که همانطور .بحث شرطیت محل ابتالء در منجزیت علم اجمالی است، رگذار استیثأاین نظریه در آن ت که یکی از مواضعی

س انسان بداند این شئ نجاگر یعنی همانطور که  .مثل علم تفصیلی منجز حکم است، اجمالی به حکماند که علم مشهور بر این عقیده

از نظر مانند علم تفصیلی موجب تنجیز حکم است و علم اجمالی نیز  ؛کندقطعی می اوحکم اجتناب از این نجس را برای  ،است

 ،م اجمالی، علکه یا این لیوان مایع نجس دارد یا آن لیوان باشده علم اجمالی داشت مکلف اگر. منزلت مثل علم تفصیلی استو  أنش

 .کندقطعی می اوبرای را هر دو  زحکم وجوب اجتناب ا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 (شدالبته شبهه نیز باید محصوره با) ،اطراف اجمالی استبیان شده، ابتالء به  عنوان شرط در تنجز علم اجمالی که به یکی از اموری

محل  پنج مورد همه این و نجس هستند ، کنید نان یکی از این پنج مکانو شما علم پیدا می فروشدنان میمثال پنج مکان است که 

شد علم اب ءمحل ابتال ههمه اطراف شبه محصوره باشد و هاگر شبه .باشدها مییعنی امکان مراجعه به همه این ،ابتالء انسان می باشد

دیگر وجوب  ،هزار درمثال یکی  ،بود هاما اگر شبهه غیرمحصور .است یعنی موجب حکم به وجوب اجتناب ،اجمالی منجز است

ر محل که یکی د باشد دائر بین دو یا سه مورد مثال امر، اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتالء خارج شود ، همچنیناجتناب نیست

چون یکی از این  جا، اینجس است یا آننشئ  ما علم اجمالی داریم که یا این ،در شرق دنیا در ژاپن دیگراست و  ی مکلفزندگ

 که یکی از شرایط تنجزعلم اصول مطرح شده  لذا این بحث در .دیگر علم اجمالی منجز نیست ،محل ابتالء خارج است، از فطردو 

ء ابتالج از محل رموردی خا اگر ند ون است که اطراف علم اجمالی همگی محل ابتالء انسان باشیعلم اجمالی در شبهات محصوره ا

 نیز آن را 2و در کفایه 0در رسائل است کهمشهور  سخناین  .ابتالء لغو است  تکلیف نسبت به آن مصداق خارج از محل ،باشد

 .یداهخواند

ملتزم  مشهورچه که دیگر به آن ،خطابات عامه و قانونیه شویم نه خطابات شخصیه قائل بهما امام خمینی نظرشان این است که اگر 

زیرا شرطیت محل ابتالء در تنجز علم اجمالی در صورتی است که  .کنیمشویم و مسئله را بنحو دیگری مطرح میلتزم نمیاند مشده

 . انحالل شویم قائل به خطاب را شخصی بدانیم و

 ءتالمحل اب هم یکی از این موارد .مکلف شده استاین طور خاص متوجه  که خطاب به معنایش این است ،انحالل شویم اگر قائل به

کند برای به زید که در قم زندگی مییه توجه خطاب شخص یاآگاه در این صورت آن .نیست محل ابتالء او دیگرمورد و  باشدمی او

کند خطاب کنیم که ای زید از آن مایعی که در قم زندگی می به زید که در ؟اجتناب از مایعی که در کشور ژاپن وجود دارد معنا دارد

  .لغو است و این معنا ندارد .د دارد و تو هرگز دسترسی به آن پیدا نخواهی کرد اجتناب کنژاپن وجو

خطابات قانونیه شدیم معنایش  وقتی قائل به .رودشرطیت محل ابتالء در تنجز علم اجمالی از بین می ،اما طبق نظریه خطابات قانونیه

گاه علم منین از نجس اجتناب کنید. آنؤای عموم م« ایها الناس» :گویدینه شارع مأک .که خطاب متوجه همه مکلفین است این است

عمل کنند کافی  نبه آباشند تا  میمعرض این تکلیف  ای درهمین که عده .اجمالی به نجاست موجب حکم به لزوم اجتناب است

 چون طور کلیه ب :فرمایدامام خمینی می .این کامال یک رویه عرفی و قانونی است .ولو این که دیگران به آن مبتالء نشوند ،است

فروع  هتوانیم کفار را مکلف ببا خطابات قانونیه می .شوداللی در کار نیست بسیاری از مشکالت ما حل میانح در خطابات قانونیه

 .اجمالی را منتفی کنیم توانیم شرطیت ابتالء در تنجز علممی ،را مکلف بدانیمو ساهی و نائم و جاهل و عاجز توانیم غافل می ،بدانیم

 3.مکلفین معنا ندارد انحالل به تعداد ،در خطابات قانونی و عام این است کهاین ها همه ریشه اش 

 مقدمه ششم
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فرماید: احکام شرعیه نه شرعا و نه عقال مقید به میایشان  .کنندمطلب مهمی را برخالف مشهور نقل می خمینی در مقدمه ششم امام

 قدرت و علم نیستند. 

که تا  دهبیان ش ابواب فقهیدر همه  ،قدرت و عقل، بلوغ :تا بحال مکررا شنیدید و گفته شده که شرایط عامه تکلیف سه چیز است

مسئله بلوغ این جا  با شود.یاد میط عامه تکلیف بعنوان شرای اموراین از  .تکلیف ندارد قادر نباشد ل نباشدوقعا ،بالغ نباشد شخص

این دو یعنی علم  وقدرت به عنوان شرایط به و محل بحث ما نیست اما راجع  این شرط دارای ادله خاص خود است کاری نداریم.

  .نظر خاصی دارندخمینی دارد و امام  هایی وجودعامه تکلیف بحث

مکلف  : جاهل نیزفرمایدمی خمینی ولی امام .داند اصال تکلیف نداردکسی که نمی :گویندمشهور می ؟جاهل مکلف است یا نه آیا

منتهی این به این معنا نیست که علم  دارد،غیر عاقل نیز تکلیف  :فرمایدمی خمینی امام .مجنون تکلیف ندارد :گویندمشهور می .است

  .است نه مرحله اصل توجه تکلیف منجزین ثیرشان در مرحلهأت. زیرا ثیری نداشته باشندأو قدرت هیچ ت

منظور  ر،خیا قدرت شرط تکلیف است یا یاین که بحث می کنیم آ اما منظور از قدرت چیست؟ ،تکلیف آگاهی به یعنیمعنای علم 

  ؟از تکلیف چیست

بر آن داللت می کند  0«ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها»قدرت عرفی چیزی است که آیه  ،منظور قدرت عقلی است نه قدرت عرفی

  قدرت به این معنا وجود دارد؟ ساسا امکان اشتراطااما آیا  ،در اینجا همان قدرت و امکان و توان عرفی است «وسع»

پس موضوع بحث در شرطیت علم و  ؟نه تواند شرط تکلیف باشد یاخواهیم ببینیم که قدرت عقلی میمی .عقلی است منظور قدرت

ثیرشان در تکلیف مثل سایر أت ،این دو شرط که به عنوان شرایط عامه بیان شدنداز دید مشهور  .ستقدرت عقلی در تکلیف ا

شرایط وجوب حج استطاعت است. استطاعت یک شرط  ازمثال در باب وجوب حج یکی . شرایطی است که در شرع بیان شده است

خواهیم یم ،اما بحث در شرائط شرعی نیست(. است نر آد البته اختالفاتی)کند شرعی است و تا حاصل نشود حج وجوب پیدا نمی

 ا مثل شرایطکلیف نیز منتفی است یاگر موجود نباشند ت که مانند شرایط شرعی استببینیم آیا شرایط عقلی مثل قدرت عقلی و علم 

در  ده است وبیان ش بعنوان شرط استطاعت در حکمی ،که در لسان دلیل بیان شده است شرایط شرعی یعنی شرایطی .شرعی نیستند

جود واما یکسری شرایط  .بیان شده استبعنوان شرط نصاب  در حکم دیگربیان شده است و بعنوان شرط دخول وقت  حکم دیگر

هم وزن شرطی مثل  ،خواهیم ببینیم این دومی .قدرتو  مثل عقل ،که در لسان دلیل ذکر نشده است ولی به نظر مشهور معتبرند دارد

  .ها متفاوت استتطاعت است یا با آناس
 علم و قدرتشرطیت دلیل مشترک بر نفی 

  خیر؟یا داریم علم و قدرت  شرطیتعدم بر  یدلیلآیا 

بر نفی نیز ادله دیگر  .کند قاعده قبح عقاب بال بیان استیک دلیل مشترک که هم شرطیت علم و هم شرطیت قدرت را نفی می

که در هر دو مورد قابل استناد است  امام خمینی بیان کردند اما مهمترین دلیلها را آنشرطیت علم و قدرت در تکلیف داریم که البته 

  .قاعده قبح عقاب بالبیان است ،شرطیت قدرت را نفی کندتواند شرطیت علم و می و
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بدون  کردن عقاب بالبیان یعنی مجازات ؛«قبح تکلیف بالبیان»نه  «بیانقبح عقاب بال »شده که گفتهدقت کنید به این تعبیر  اوالً

 :گویدمی ؟چرا :گوییمی .شما بازداشتی و بگوید: که شما از در مدرسه بیرون بروی و کسی یقه شما را بگیرداینمثل  .اطالع دادن

 ؟کی گفتید ید:می گوی ؟مگر نمیدانی که ممنوع است :گویدمی ؟چه اشکالی دارد :گویدمی .بخاطر این که رنگ لباست مشکی است

ه اطالع را بدون این ک یکه خیابان مثل این است بازداشتن کردن بدون اطالع رسانی ،عقاب کردن بدون بیان کردن ؟و کی خبر دادید

 بیانالع رسانی عقاب بالاین جریمه کردن بدون اط شود.جریمه  ،بیایدممنوعه بعد اگر کسی از طرف  رسانی کنند یک طرفه کنند و

  است.

عقاب جایی مطرح  .عقاب کرد توان او رانمی ،برای مکلف مجهول باشدتکلیف اگر یعنی عقاب بالبیان  ؟معنای عقاب بالبیان چیست

شود یعنی تکلیف وقتی این شخص عقاب نمی. پس ندارد تکلیف مخالفت نشده است عقابتا  و شود که تکلیف مخالفت شودمی

  .گویند عقاب بالبیانلذا می .شوداین جاهل بوده ولی به خاطر ندانستنش مجازات نمیمتوجه 

از  خود عقاب بالبیان حاکی. عقاب کردنش قبیح است ،تکلیف متوجه او شده ولی او نمی داند و خبر نداردکسی که  :گویدعقل می

خداوند  لذا. شودمجازات نمی بخاطر مخالفت با تکلیف، ولی ،داند متوجه شدهاین است که تکلیف به جاهل و کسی که حکم را نمی

 یتا رسول «ما کنا معذبین» :گویدمی «ما کنا مکلفین حتی نبعث رسوال» :دوینمی گ 0«کنا معذبین حتی نبعث رسوال و ما» :می فرماید

دانند ه نمیک ی تکلیف متوجه کسانینکردن یعن این عذاب نکردن و عقاب .کسی را عذاب نمی کنیم، نفرستیم که حکم را بیان کند

  .شونددانستند و عذر داشتند عقاب نمیولی چون نمی ،نیز شده است

  .علم در تکلیف دخالت ندارد پس .کندمینفی  را شرطیت علم در تکلیفپس قبح عقاب بالبیان 

روزه را ، آیه شودنازل می 2«علیکم الصیام کتبامنوا یا ایها الذین »وقتی که خطاب  .در مورد قدرت نیز جریان دارد مطالب همین

از نظر عقل این شخص معذور است و  ،تواند روزه بگیرداگر کسی عقال نمی .بر همه انسان ها واجب کرده استو  ینبر همه مکلف

قدرت  مکلف نچو :گویدقاعده قبح عقاب بالبیان می ،جه او نیستواین نیست که تکلیف متمعذور بودن  معنای .عقاب او قبیح است

  .کند کسی که عاجز است عقاب نشوداقتضاء می «قبح عقاب مع العجز» .شودعقاب نمی نداشته پس

قبح عقاب »قاعده عقلی . این هم در مورد شرطیت علم وهم در مورد شرطیت قدرت جریان داردکه  است پس یک دلیل مشترک

  «.قبح تکلیف مع العجز»یا  «بالبیانقبح تکلیف »نگفته  است و «قبح عقاب مع العجز» «بال بیان

که  شرطیت قدرت را یاکنند و میی نفف ییا شرطیت علم را در تکلنیز ها یک سری ادله خاص داریم که آن یغیر از این قاعده عقل

 .باید مورد بررسی قرار گیرند

 «الحمد هلل رب العالمین» 
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