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 مقدمه موصلهپنجمِ اشكال 
تابعين ابتدا ادله صاحب فصول و در اثبات وجوب مقدمه موصله، بحث در مطالب نظريه صاحب فصول بود. 

  . شديموارد موانع و اشكاالت نظريه مقدمه موصله  سپس ايشان را بحث كرديم و ظاهرا تام بود.
رد. صاحب كفايه ه جا آوخواهد ذي المقدمه را باتيان كرده ولي اآلن نمياشكال پنجم: شخصي مقدمه را 

 است ساقط نشده :اگر بگوييد ؟ه است يا نهساقط شد شخصبراي اين (امر غيري) امر به مقدمه آيا د: فرمودنمي
 ، مستلزم تحصيل حاصل است.عدم سقوط شود. چونميتحصيل حاصل در اين صورت  (قسم اول)؛

خاطر عصيان ه سقوط امر از شخصي يا باست؟ شده ط اقسبه چه دليلي  :بايد گفت، ه استساقط شد :بگوييداگر 
است (قسم موضوع  ه خاطر تغييريا بمثل اينكه نماز ظهر بر او واجب شده بود ولي به جا نياورد. (قسم دوم)،  است

(قسم  است ه خاطر اطاعتيا ب مثل جايي كه امر به دفن ميتي داشت ولي اآلن دفن شد و ديگر امري ندارد وسوم)، 
 .به نماز بود و انجام داد . مثال مأمورچهارم)

مقدمه، دليل سقوط در اينجا،  ه است.ساقط شد :بايد گفت ، عدم سقوط مقدمه، وجهي ندارد ومقدمه در اطاعت
و موضوع عوض نشده  دارد يير موضوع هم نيست چونكه تكليفتغ عصيان نيست چونكه انجام داده است. دليلش

اين نشان  باشد با اينكه ذي المقدمه هم نيامده است.رابع مي . پس دليل سقوط مقدمه، اطاعت است كه امراست
و اين خالف آن چيزي  بما هي هي آمده استبلكه روي مقدمه  به قيد ايصال نيامده روي مقدمه وجوب، دهد كهمي

 است كه مرحوم صاحب فصول فرموده است.

 جواب به اشكال پنجم
  است. حلييك جواب نقضي و  جواب آمده، يكدر محاضرات و كالم مرحوم آقاي خوئي جوابي كه 
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 نقضي : جواب1
 خواندبد، مثل نماز كه ركعت اول را ر رها كندر واجب مركبه آورد و وسط كااجزاء مركبه را  اگر كسي بخشي از

 ،هشدنساقط  :يا نه؟ اگر بگوييد امر به ركعت اول كه امر ضمني بود، آيا ساقط شد د، سوال اين است:و  بعد رها كن
 اين غلط است چونكه به جا آورده است.

اگر هم بگوييد: ساقط شده، اين يا به خاطر عصيان است در حاليكه انجام داده و عصياني در كار نيست. يا به 
با قطع  ،از اجزاء مركب ت كرده و اين بخشاطاع :پس بايد گفت خاطر تغيير موضوع است ولي اين چنين هم نيست.

 ، امر داشته است.گر بيايدنظر از اين كه اجزاي دي

 يحلجواب : 2
كه براي اينكرده است.  او عصيان ،بين آن چهار فرض :گوييمميبنابر آنچه در فرمايش آقاي خوئي آمده است 

 اول و دوم مانعي ندارد. قسمولي موصله نيست، يعني دو  ، انجام شدمقدمه خواهد.وصله را ميمقدمه م ،مولي
چونكه  ه استشدنامر ضمني به اين ركعت، ساقط آورد و وسط كار رها كرد،  را در همين مركب كه ركعت اول

 :گفتيدنابراين در فرض اول ميبود. شميساقط نهم امر  ،دوقتي وصف تركب نياي الزم بود و ،ضمني به وصف تركب
با قيد ايصال  چون ذات فعل نياورده استهنوز مقدمه را  :گوييم، موجب تحصيل حاصل است، ولي ما ميعدم سقوط

 ،كه فرصت باشد تا وقتي با قطع نظر از ايصال، مطلوبيت دارد.ذات فعل  كه شما فرض گرفتيد مطلوبيت دارد اما
 دارد. را تأخرمبه شرط  يتمشروطتعليق و مقدمه، 
شود، براي اينكه فقط ذات آنها را ميامر ضمني به اجزاء ساقط ن در مركب، با اتيان بعضي از اجزاء، پس

در مقدمه هم  د ينتفي الكل بانتفاء اجزائه.باشد. قيد كه نيايبه همراه بقيه  خواهيم كهي را مييم، بلكه ذاتخواهنمي
 نيست.قابل قبول مطلوب است و چون اين مالزمت نيامد پس اين مقدمه هم  »مالزمت با ذي المقدمه«ه قيد مقدمه ب

بگوييم: اينجا فرض چهارم صحيح است كه اطاعت پس نيازي به چهار فرض درست كردن نيست تا اينكه 
 گوييم: امر ساقط نشده است چونكه مطلوب، مقدمه به قيد ايصال است.باشد. بلكه ميمي
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 تفاوت نظر مرحوم آخوند با نظر مرحوم آقاي خوئي
اجب فرمايند: مقدمه موصله ومي : مقدمه مطلقا واجب است ولي مرحوم آقاي خوييدنفرمايمرحوم آخوند مي

 شود. است اما دليل بر موصله بودن در جاي ديگري بحث مي

 اقوال در باب موصله
 :وجود دارد نظريه سهدر باب موصله 

 ،مقدمهفرمايند: مي اند وقرار گرفتهتقريبا در اقليت در دوره معاصر صاحب كفايه و برخي بزرگان كه  نظريه: 1
 مطلقا واجب است.

با وصف  مقدمهگويند: مي و كه كثيري از افراد در دوره معاصر هستند ايشانتابعين نظريه صاحب فصول و : 2
 است.واجب  ايصال،
است. اين نظريه، حد وسط  مرحوم نائينيآقا ضياء و مرحوم حائري و مرحوم آقاي  : نظريه بينابين كه نظر3

وجدان و ادله مثبته  نشوند. وجدان و برهاناست تا دچار اشكاالت مقدمه موصلي (دور و تسلسل و...) و اشكاالت 
؛ چون دچار توان قيد ايصال را در نظر گرفتهم نمي از طرفي ارزش ندارد. ذي المقدمه، مقدمه بدون ترتب :گويدمي

 گويند: ايصال در اينجا به صورتميو  اي را انتخاب كردندند و لذا بين اين دو، راه ميانهشودور و تسلسل و... مي
بلكه و نه مشروط به ايصال نه مطلقا واجب است  ،مقدمه :فرمايندميآقا ضياء مرحوم . مشروطهاست نه قضيه حينيه 

 ، واجب است.مقدمه در حين ايصال

 اشكال نظريه سوم
و يا  امر به مقدمه يا مطلق است ، معقول نيست چونقضيه حينيهاين مباحث، در اند: فرموده مرحوم صدر

در عالم خارج ما را  گويد: مقدمه، بايدمي و وط به ذي المقدمهيا مشرو خواهد مولي مقدمه را يا مطلق مي مشروط.
 .ذي المقدمه برساند به
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ما  دهند ولي آقاي خوئي قبول ندارند.ملكه قرار مي را ملكه و عدم مشروطيت و اطالق ،مرحوم نائينيدر واقع، 
ينيه قضيه ح آمده است و حالت سومي نداريم.: وجوب يا روي مقدمه بما هي هي آمده و يا بشرط ايصال گوييممي

 مرحوم آقا ضياء ومرحوم عليرغم اين كه  ندارند.توجيه و تقرير منطقي  ،لذا نظريه سوم و ثبوتا قابل فرض نيست
هرچند  و معقول نيست، قابل فرضحينيه در عالم ثبوت، كه آيد .. از اعالم هستند، ولي به نظر ميآقاي حائري و .

 تصور كرد. آن ، شايد بتوان فرضي براياتدر عالم اثب
 كنيم.در جلسات بعد بيان مياي دارد كه ر مقدمه موصله بيان شد و تكملهعمده مباحث د

 


