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 خالصه جلسه قبل
بر خالف غالب محققين معاصر با مرحوم صاحب كفايه ما بعيد نيست كه بگوييم:  ،شد بياننكاتي كه با توجه به 

كه  اول استداللبيان شد. سه استدالل  ،مقدمه واجب است. براي اثبات وجوب مقدمه :گوييمهم عقيده هستيم و مي
 آن امر به مقدمه تعلق گرفته است. كه در بود يآيات و رواياتبه  ، استداللدر كلمات صاحب كفايه هم هست

وجهي  دست برداشتن از اصاله المولوية اصل مولويت است و :گفتيمو را رفع كرديم  دليل اشكاالت اين
چيست؟ جواب اين بود  و اثرش در اينجا خواهدمياين بود كه مولويت اثري  مهم در اين استدالل سؤال. خواهدمي
 .شود امر مولي تا اين،رد. همين اثر كافي است بشود به قصد آن ثواب ب است تازمينه كردن درست  ،اثرشكه 

شوق و اراده  :گفتيمو و ما هم دفاع كرديم  فرمودندميكه مرحوم شهيد صدر  بود شوق تامي استدالل دوم،
اين شوق تام در مولي هست و  كه مستلزم شوق تام به مقدمه است. يقين داريم ،تشريعي مولي نسبت به ذي المقدمه

مستلزم شوق تام به خريد بليط  ،به زيارت خانه خداشخص مكلف شوق تام وجود ندارد. مانعي هم از تشريع حكم 
  .مولد حكم است ،عي در برابر آن نيستو سوار هواپيما شدن است و اين شوق تامي كه مان

 اشثمرهگوييم: اي ندارد؟ ميباشد در حاليكه ثمرهمالزم با حكم  تواندمي ،اين شوق تام : چگونهكسي بگويداگر 
بايد  :گفتميلو اينكه بدون اين هم عقل  ثواب ببرد و ،با قصد آن تواندكند تا بمي اي درستزمينه اين است كه

 شخص بتواند ثواب ببرد. تااي درست كند زمينه خواهدمي ،»اتيان كن: «گويدميارع كه بياوريم ولي ش
ما حكم به  كل: «گوييم: اتيان به مقدمه واجب است. سپس ميگويدميعقل  بود. سوم هم قاعده مالزمه استدالل

 ».العقل حكم به الشرع

 ثمرات امر مولوي
كند بايد اعمال مولويت  خواهدوقتي مولي ب .اثر شرعي است ،نآو وابسته بود اصلي اين سه دليل به يك نكته 

 دو نوع است: اين ثمره .شرعي داشته باشد ايثمره
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با فرمان مولي بلند بلكه داعي و انگيزه ندارد  ،شخص مثل جايي كهبعث و زجر مكلف است ثمره، گاهي  :1
ياز به اعمال ينكه عقل اينجا حكمي دارد كه نبراي ا نداردثمره  اينفقط  حكم مولوي .كندميحركت  و شودمي

 مولويت مولي ندارد.
علي شخص، مقدمه را جايي كه آن .كنداي براي ثواب يا عقاب درست مياين است كه زمينه ،ثمره: گاهي هم 2

اگر امكان بلكه الزم نيست زمينه قطعي درست كند باشد. في الجمله  اگرچه داعي براي انجام، دهدميانجام  حالٍ يّأ
 .كافي است كه امر مولوي صحيح باشد كند، همين ترتب ثواب و عقاب روي فعل را ايجاد

بستري براي ثواب و عقاب درست  ،كه امر مولوي گرددميبرنكته  اينبه را قبول كرديم هر دو ثمره دو  ايناگر 
بتواند تا  دهدميزه دارد به او انگيزه قصد اخالص اگر انگي و كندميانگيزه پيدا  ،امر ينبا ااگر انگيزه ندارد . و كندمي

دهد با عقابي كه بر تركش انجام خواهد ميكه كاري مكلف ن آيدمي به خاطر اين در حقيقت امر مولوي .ثواب ببرد
و كند كه قصد اخالص  انگيزدمياو را بر  دهدمييا كاري كه انجام  و دهدكه انجام  انگيزدميرا بر او  كندميمترتب 

 تا مولوي شود.ثواب ويژه ببرد. همين كافي است 
 سوال:؟؟؟

هم ثواب مستقل نداشت مگر اينكه  و انجامشكه ترك اين عقاب ندارد  داريم ارتكاز قطعيجواب: در اينجا 
مولويت في  شود.عقاب  بارصد  مقدمه دارد،فعلي كه صد ترك ارتكاز قطعي است كه به خاطر  . ايناخالص بياورد

 له كافي است.الجم

 محدوده وجوب شرعي مقدمه
يعني با اين سه دليل و با اين  .گوييممقدمه موصله ميدر محدوده  ،استشرعي واجب  :گوييماي كه ميمقدمه

مقدمه واجب است ولي نه به آن شكلي كه صاحب  :گوييممي )مولويت اثر(مكمل هر سه دليل است نكته اساسي كه 
(وجوب  قائل بودندصاحب اصول شهيد صدر و صاحب انوار االصول اي كه بلكه به همان محدوده فرمودميكفايه 

 ).مقدمه موصله
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 اقوال در وجوب يا عدم وجوب مقدمه
 در مورد مقدمه هست:سه قول  بيان شد كهقبالً 

 رند.داامام در اين گروه قرار  و مرحوم خوييآيت اهللا كه كساني مثل  مطلقاًنفي وجوب مقدمه : 1
 دارند.مثل مرحوم آخوند در اين بخش قرار كساني كه  امطلق : وجوب مقدمه2
 .اندقائلصول و شهيد صدر به آن انوار االصاحب  كه تفصيل بين موصله و غير موصله :3

 بندي بحث وجوب مقدمهجمع
قول صاحب معالم بود از اين اقوال،  يكيدر بحث مقدمه بود كه پنج قول يا چهار كه اين است  بندي بحثجمع

 را پذيرفتيم.ما قول تفصيل بين موصله و غير موصله  كه بود ترمهمسه قول ها، از بين اين. كه كنار گذاشتيم
بحث در كفايه قبل  از اثبات وجوب مقدمه بيايد ولي اين سه كه ثمره و اصل عملي و موصله بعد بودتر اين منطقي
 .چقدر است شود و بعد بگويييم كه محدوده اثباتاثبات اول  است كهاين  تناسب در .آمده است

 امر به معروف و نهي از منكر بايداجراي براي مثال . كندتفاوت زيادي را ايجاد مينوع نگاه انسان به اين مسئله 
. انداخت راه )اگر بگوييم از مقدماتش است(وزارت امر به معروف و نهي از منكر  ي مثلتشكيالتجاها  در بعضي

نوع اين بحث،  وجوب عقلي دارد.فقط  :بگوييم وجوب شرعي دارد فرق دارد با اين كه ،مقدمهاين  كه بگوييم:ناي
 .كندميرويكردها را متفاوت 

 اثبات وجوب شرعي مقدمه با اصل عملي
در نفي يا اثبات  استدالل با نتوانستيمها كوتاه ماند و كه اگر دست ما از اين استداللبعدي اين است مطلب 

كه . اين بحث دقيق و ظريفي است برويم بايد سراغ اصل عمليبگيريم، تصميم  ،وجوب مقدمه مطلقاً يا به نحو تفصيل
براي اجراي اصول عمليه در  آمده است و يك نوع تمرينخويي و آيت اهللا نائيني  مرحوم در كالم مرحوم آخوند و

 ت.سهم ا جاهاي ديگر
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يعني  كند يا نه؟، وجوب شرعي مقدمه را اثبات مياصل عمليها، آيا با كنار گذاشتن استداللبدانيم  خواهيممي
مالزمه تعبير در  نوعدو  نه؟ مقدمه عقالً و وجوب مقدمه شرعاً هست يا اي بين وجوبشك داريم كه آيا مالزمه

 :هست
 وب ذي المقدمه و وجوب شرعي مقدمهمالزمه بين وج: 1
 مقدمه و حكم شرعي به وجوب مقدمه.مالزمه بين حكم عقلي به وجوب : 2

در واقع شك در  شرعاً واجب است يا نه.به تبع آن شك داريم در اينكه مقدمه  و اصل شك ما در مالزمه است
 مالزمه، سبب و شك در وجوب شرعي مقدمه، مسبب است.

 اجراي اصل عملي در مالزمه
جاي  ،در مالزمه بين وجوب ذي المقدمه و وجوب شرعي مقدمه :فرمايندمي بسياري از علما و مرحوم آخوند

نيست بلكه فعليت مالزمه  و مراد ما مالزمه يك امر ثبوتي تكويني ازلي و ابدي استچون  .اجراي استصحاب نيست
 ه ذاتاً اين مالزمه است يا نيست؟. فعليتش متوقف بر اين است ككنيمميبحث را اصل قانون مالزمه 

اگر باشد ازلي و  و يا نيست؛قضيه شرطيه اين مالزمه يا عقالً هست  »فالنهار موجود اذا كانت الشمس طالعة«
يك زماني مالزمه قطعي  :بگوييمكه نيست گونه اين .داردنسابقه  ، حالتاگر نباشدو  داردنميزمان بر  وابدي است 

االن هم  ويا بوده  مالزمه .يك قانون عقلي تكويني استبه نحو قضيه شرطيه مالزمه . بلكه حاال شك داريم و بود
 كه نيست.  يقين داريمهم االن و يا نبوده و هست كه يقين داريم 

فعليت اما اين حد از بحث را همه قبول دارند.  .معقول نيستو  شودنميبنابراين استصحاب در مالزمه جاري 
 كنيم. كه بحثش را بعدا مطرح ميخود آن جاري نيست  در متوقف بر خود مالزمه است وبحثي است كه  ،مالزمه
اين هم مصداق ندارد. لذا كه فقط استصحاب قابل جريان است  بلكهجاي برائت و احتياط نيست  ،مالزمهدر 

وقتي در سبب پس  باشد. داشته تفعلي مالزمه جايي است كه... براي برائت و احتياط و تخيير و مانند اصول عمليه 
 سراغ مرحله بعدي برويم.جاري نشد بايد  عملي اصل ،و ريشه
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 اجراي اصل عملي در مرحله بعد از مالزمه
در  واجب كرده يا نه؟مقدمه را  ،شارع كه آيا بدانم خواهمميو فقط  دانمنميمالزمه را گوييم: در مرحله بعدي مي

 و... همه قابل تصوير است.استصحاب و برائت اينجا، 
 برائت شرعيهم  و هم برائت عقلي ،مقدمه شك داريدشرعي وجوب اگر در  :فرمايندميمرحوم صاحب كفايه 

 .شودمياينجا جاري  در . يعني حديث رفعكنيمميجاري 
مقدمه وجوب  ،قبل از اينكه شارع وجوب را روي ذي المقدمه بياوردچون جاري كرد  شودمياستصحاب هم 

اگر قائل به جريان  در اينجا .در وجوب شرعي شك داردولي وجوب عقلي دارد  داندميشرعي نداشت. االن 
شود. برخالف آيت اهللا خويي كه قائل به عدم جريان جاري مياستصحاب ، مت حكميه باشياستصحاب در شبها

، يازده قول بود كه يكي، تفصيل بين شبهات شبهات حكميهاستصحاب در شبهات حكميه هستند (در استصحاب 
 بود).حكميه و موضوعيه 

 خالصه نظر مرحوم صاحب كفايه
 :گويندسخن مي ،دو محور مرحوم صاحب كفايه درپس 

 هيچ اصلي جاري نيست. :فرمايندميكه در محور مالزمه : 1
مقدمه،  :گويدمياستصحاب جاري كرد.  توان استصحاب و برائتمي :گويندمي كه بعد از مالزمهدر محور : 2

 .نيست يتكليف وجاي برائت است  :گويدميهم برائت و واجب نيست شرعا 

 ديدگاه آيت اهللا خويي
برائت شود و در مرحله بعد از مالزمه، در مالزمه هيچ اصلي جاري نمي فرمايند:ميدر محاضرات  آيت اهللا خويي

بايد در بخواهد حكمي را بردارد شارع  اگر . حديث رفع و برائت شرعيه قاعده امتناني هستند.جريان ندارد شرعي
تأثيري  ، نه تنهاشودجاري  خواهدميكه تأثيري در كار مكلف ايجاد كند. بعضي جاها برائت وقتي  و آن منتي باشد

 .كندميايجاد  هم بلكه گاهي مشقت كندنميدر كار مكلف ايجاد 
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. دمه را بياوريمق بايد :گويدمي فرمايند: اگر با برائت، وجوب شرعي مقدمه را برداريم، باز هم عقلايشان مي
را بر  وجوب مقدمهوقتي شارع  . چوناست نيز اين خالف امتنان. داردنميباري را از دوش شما بر پس برائت، 

باز هم  ،او را از ثوابي هم محروم كرد. گرچه با قصد اخالص ذي المقدمه بدهد. پس ايثواب ويژه تواندنمي ،داردمي
 شود.به مقدمه، داده نميامر ولي ثوابي به خاطر  بردميثوابي 

مقدمه را  بايد حكم عقلي قطعي اينجا هست كه براي اينكه كندنميبرائت در اينجا كاري را آسان اوال:  بنابراين
 و امتناني وجود ندارد.بياورد 
بستري درست  چون امر شرعي در مقدمه،نيست بلكه خالف امتنان است  ها امتناننه تن اجراي برائت، :ثانياً

 شود.ولي با برائت، از آن ثواب محروم ميكند ثواب قصد  مكلف،كه  ردكمي


