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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 وجوب مقدمه

 مرحوم شيخ نظر
المقدمه باشد اگر قصد توصل به ذي گريدعبارتبهاي واجب است كه قصد مقدميت يا مرحوم شيخ فرمودند مقدمه

و بهترين استداللي كه براي اين  نيترمهم، امر به مقدمه در محدوده قصد است باشد، وجوب روي مقدمه است ين قصدا
 :استاستوار  هيدوپا، استدالل مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه است و اين استدالل بر نظر بود

كه ما  يت دارد، نه فعل بما هو هوبر اين اساس مقدميت موضوعگردد و حيثيات تعليليه به حيثيات تقييديه برمي ـ 1
 اين دليل را پذيرفتيم.

توصل شرط است براي  قصدبهق حكم، بايد اختياري باشد، چون اختيار شرط است و اختياريت هم فعل متعلَّ ـ 2
شود كه ق حكم مياينجا مقدمه شرط است و حكم روي فعلي كه مقدمه است آمده است و وقتي اين فعل متعلَّ كهنيا

اگر توجهي  كهنياشود براي قصد توصل يا قصد مقدميت شرط مي بيترتنيابهعنوان مقدميت و توصل بكند و  قصد
 .شودمقدمه واجب است نمي كهنيابه  ، اين فعل اختياري او نيست، پس مخاطبِسفر براي حج است كهنياارد براي ند

ق حكم و آن اين است كه اختياري بودن متعلَّبه نحوي گفته شد در كالم مرحوم خوئي بود  كهاين فرمايش جواب 
 .است يكافاگر به طبيعت باشد بلكه در همه افرادش الزم نيست 

 نقد دوم بر نظر مرحوم شيخ
اين  ،كه شايد در كلمات ناقدين نباشد و در كفايه و كلمات شهيد صدر و بزرگان ديگر نديديمي هست دوم نقداما 
گويد بايد ، موضوع حكم مقدمه است با اين عنوان، مقدمه دوم مياين چون مقدمه اول را قبول كرديمگوييم كه مي است

نكته مقدماتي  سهي بر نمبتاين مقدمه دوم اختيار شرط است و عرض ما اين است كه  اختياري است و قصد بكند چون
 بايد روشن شود. كهاست 

  :نكته اول
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در  .است يا مقدمه با عنوان شايع است شود مقدمه اولي و با عنوان مقدمهبا تكليف به وجوب مقدمه واجب مي آنچه
؟ ت مقدمه، آيا عنوان مقدمه دخالت دارد يا حقيقو در دومي مقدمه به حمل شايع است اولي مقدمه به حمل مفهومي

و  اشدبيمعيت مقدمه و آنچه در خارج مقدمه است واق ،آنچه مهم است بلكه عنوان مقدمه دخيل نيستكه واضح است 
حقيقت المقدمه و واقع  ،واجب است كهآن .براي اشاره به خارج است هانياخود عنوان بما هو هو ارزشي ندارد و  اال
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِْثمِ وَالْعُدَْوانِ وَاتَّقُوْا : فرموداگر  .كنديممه است كه در خارج وجود پيدا مقدّ

واقعيت عون است و كه است  مقدمه وتقوي، ابزار و وسيله است و اين عون بر، بِرُّ )2 مائدة( الْعِقَابِاللّهَ إِنَّ اللّهَ شَِديدُ 
 واقعيت مقدمه است نه عنوان مقدمهعلق واقعي، حقيقت و بنابراين مت است اين مطلب واضح
  :نكته دوم
عقل شرط  حكمبه ه؟ اختيار و قدرتعقل بايد اختياري باشند يعني چ حكمبه ،ق خطاباتگوييم افعال متعلَّوقتي مي

به  شمارا، اگر خدا كند بايد در حوزه اختيار ما باشدبه آن امر ميشارع را كه  فهمد آنچه، عقل ميعمومي تكليف است
تياري و مقدور باشد. اين حكم به بايد اخ قٌبه و متعلَّ پس مأمورٌ ،كند كه اختياري باشدچيزي امر كرد به چيزي امر مي

 است كه اختيار و قدرت شرط است. عقل
  نكته سوم:

 ورد انتخاب من نيست، مثالً م فعل، اصالً  وقتكيگفتيم دهيم يا در همان عون كه ميفعلي كه در باب مقدمه انجام مي
كه  اختيار صورت گرفته استمقدمه بياين  و به مكه بردند بازورگير كردند و دستاو را ده كه بوبدين شكل  رفتن به مكه

به مثًال اصل فعل مختار او بوده منتهي عنوان مختار او نبوده است،  گاهي، اختياري و انتخابي نيست، اصل فعل درواقع
براي تجارت رفته است يا در همان  مثالً، است زيرا غافل بوده منتهي براي حج بودنش به انتخاب او نبودهمكه رفته، 

نوع استفاده را انتخاب ، ولي كار به اختيارش بوده است ثم و عدوان، كاري كرده، اصالً، بر إو تقوي رُّعون چه عون بِ
 .شكل است همينمه هم به نكرده است. در مقدّ

 :يبندجمع
گويد گويد؟ اگر عقل مي، كدام از دو نوع را ميت و قدرت و اختيارعرض ما اين است كه دو نوع مقدمه، شرطيّ

حق با  در اين صورت و عنوان آن جهتهمفعل مختار باشد  يعني هم خود ؛اختيار و قدرت است ،شرط در تكليف
كه  طورهمان، آورد ولي قصد نكردهاين شخص كه فعل را مي كهنيامرحوم شيخ و استدالل مرحوم اصفهاني است براي 

هم در اصل فعل و هم در بايد قدرت  شود. اگر بگوييم شرطيتِنمي هانياشامل  خاب او نبودهمقصود و انت ،اصل فعل
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ه ، نسبت ببگوييم ، اما اگر قول دوم راقصد قدرت در او نيستعنوان فعل باشد در اين صورت كسي كه قصد نكرده 
گويد واجب است عقل مينچه آدر واجبات توصليه،  .استب داشته باشد همين شرط تكليف و انتخاقدرت  ،اصل فعل

 شود.اين است كه اين تكليف و اين عمل بايد مورد انتخاب او باشد اما اين عنوان خاص از اين استفاده نمي
 ،، چون عنوان قصديمقدمه متعلَّق خطاب نيست اما عنوانبيان ما اين است كه در متن واقع عنوان مقدمه باشد، 

اما  است يكافاصل فعل مقدور باشد  كهنيهمباشد . بايد اين فعل، مقدور ت شرط استمقدميّ لكه حقيقت و واقعِ نيست ب
قصد روي عنوان رفته است  كهنياه . عنوان نه متعلق تكليف است و نشودعنوانش هم مقدور باشد استفاده نمي كهنيا

گيرد اما اگر آدم بيداري باشد كه بدون اينكه بداند كه اين خطاب او را نميدر دفن كردن اگر شخص خواب بود اين مثالً 
بدون قصد باشد  لواو بوده و ا انجام بدهد چون اصل كار انتخاباما با انتخاب اين كار ر است كار يعني دفن كردن

ما بيش از اين در  و ؛چون با انتخاب او بوده و متعلق تكليف است و اين مانعي ندارد افي استانجام داد ك كهنيهم
 .ميدانينمعقل الزم  حكمبهاشتراط قدرت 

  :توجه
اين از باب عدم مصداق است ولي آنجا كه با اختيار  ،و مصداق ندارددر بعضي مواقع هست كه امتثال نكرده است 

وجهي ندارد كه شامل اطالقات خطابات تكليف قرار  ،دهد ولو اينكه اين عنوان را انتخاب نكردهخودش كار را انجام مي
 نگيرد.

 نقد سوم بر نظر مرحوم شيخ
قصد را شرط بكنيد واقع موصل است و آن اين است كه شما اگر بخواهيد اين نقد سوم، اشكال پنجم شهيد صدر 

، يعني در احكام عقليه مقدميت موضوع استگوييد گويد بايد شرط بدانيد چون ميبودن را هم كه صاحب فصول مي
از هم  هانياهم موصل است و اما گاهي  رساند، گاهي ممكن است قصد مقدميت كرده است و واقعاً به موضوع مي شمارا

رسد اگر استدالل به مقدمه مي درواقعگاهي قصد نكرده ولي  رسد وكند اما به مقدمه نميقصد مي يگاه وشوند جدا مي
تمام باشد قصد الزم است ولي همزمان وصول هم الزم است پس فقط قصد كافي نيست بلكه وصول مرحوم اصفهاني 

 .فرمايد قصد واجب استمرحوم شيخ مي كهيدرحالهم الزم است 
 .دانستيموارد را . اشكال دوم و سوم از اشكال اول عبور كرديم مرحوم شيخ سه اشكال وارد شدبنابراين به فرمايش 


