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 خالصه جلسه قبل
مبحث دو جاري كنيم، اصل عملي و بخواهيم داشته باشيم شك  ،شرعا مقدمهوجوب در بحث در اين بود كه اگر 

 وجود دارد:
اشكال را  دوسه اشكال داشت و ما  ،چون برائت عقليه اينجا معني ندارد. جريان برائت : جريان برائت شرعيه.1

اينجا جاري نيست، چون برائت شرعيه و در برائت شرعيه  :و گفتيم ديم و يك اشكال را وارد دانستيمجواب دا
 حديث رفع، امتناني است و جريان برائت در اينجا خالف امتنان است. 

كه اين عرض كرديم  .فعليت مالزمه و چهچه مالزمه در عالم نفس االمر  ؛در مالزمهاستصحاب  : جريان2
 شد.استصحاب جاري نميكه  وارد بود و گفتيماز آنها يكي حداقل سه اشكال داشت و  ،استصحاب

 مقدمه  وجوب در استصحاب ؛سوم محور
جاري  اصل، الزمهاگر در م .نه در مالزمه است عدم در خود حكم وجوب مقدمهمحور سوم، جريان استصحاب 

 داد،مي مالزمه، حكم به عدم اگر استصحاب شد.ميسببي و مسببي  ،اصل با اصل در وجوب مقدمه آن نسبت ،شدمي
و برائت، استصحاب  ،در مالزمهبه دليل اين كه اما  رسيد،رفت و نوبت به اصل در وجوب نمياز بين ميوجوب 

 رويم.مسببي مي سراغ اصلجاري نبود، 
كه شرعا هم واجب است يا نه؟ دانيم دانيم كه عقال مقدمه واجب است و بايد انجام داد اما نميميدر اصل مسببي 

جريان استصحاب پس محور سوم،  كند.جاري است يا نه؟ استصحاب امتناني نيست و رفع تكليف مييا استصحاب آ
  است. عدم وجوب مقدمه

 هاي محور سوماشكال
 اشكال اساسي مواجه است: چنددر مالزمه، با  و استصحاب استصحاب هم مثل برائتاين 
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 اول اشكال
مقدمه تي كه با حال كه حالت قبل از وجوب ذي المقدمه،براي اين .عوض شده است ،اين استصحاب موضوع

  عوض شده است. واجب شده است،
نه اين كه  ؛حال ثانوي و عرضي است ،اين تفاوت . چونماين را تفاوت موضوع نمي داني گوييم:در جواب مي

را  استصحاباينجا تحول موضوعي به طور اساسي نيست كه جلوي جريان  لذا: موضوع عوض شده است. بگوييم
 اشكال وارد نيست و بايد بحث شود. :گوييم. از اين جهت فعال علي المبني ميبگيرد

 اشكال دوم
 . (علي المبني) فقط در شبهات موضوعيه جاري است جاري نيست و حكميهاستصحاب در شبهات 

ايشان، خيلي استصحاب بعد از  باشيخ مرحوم و استصحاب قبل از شيخ است مرحوم استصحاب كار ابتكاري 
 اند كه يكي از آن احتماالت،زيادي را ابداع كرده و احتماالت اندخيلي فحص كرده متفاوت است. ايشان در اقوال

 اند.هاين تفصيل را پذيرفت نيز خويي آيت اهللامرحوم  .و موضوعيه استحكميه بين شبهات  تفصيل
در كنيم و پاك است. استصحاب جاري ميفرش قبال پاك بوده اآلن هم كه اين مثل ايناستصحاب در موضوعات 

 شود.نمي جاري ،در احكام استصحاب جاري است اما ،طهارت، نجاست، حليت و حرمت ي مثلموضوعات
شود. ، قاعده فقهي ميمثل اصالة الصحةشد و  نخواهدقاعده اصولي  ،استصحاب ،قول را بپذيرداگر كسي اين 

ر اين است كه در احكام جاري شود و اگر فقط در موضوعات جاري شود مثل اصولي بودن استصحاب متوقف ب
 كند.تنقيح موضوع مي ،خيلي از قواعد فقهيه
در شبهات موضوعيه و حكيمه جزئيه كه  حكميه كليه جاري نيست اماشبهات استصحاب در « :اگر كسي بگويد

شبهه حكميه  ، استصحاب وجوب كند. چوندر اصل وجوب نماز جمعه دتواننمي» شودميتابع موضوع است جاري 
د زماني ذي المقدمه واجب نبو: «بگويدتواند استصحاب عدم وجوب كند و هم نمي در اصل وجوب مقدمه. كليه است

 ، شبهه حكميه كليه است.اينچون » وجوب ندارد پس اآلن نيز ،مقدمه وجوب شرعي نداشت و
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ما  علي المبني است. پردازيم وآن نميبه كه  ي تفصيل بين حكميه و موضوعيه استاين يك اشكال بر مبنا
نظر را دارند. فلذا اين امام اين مرحوم غالب محققين مثل  است. جاري نيزمعتقديم كه استصحاب در شبهات حكميه 

 در علم اصول به بررسي بيشتري  نياز دارند.دو بحث قبول نيست. اين  شبهه علي المبني

 شكال سوما
حاب يا بايد در استص. داشته باشد و اثر شرعي بايد ثمرهشود كه جاري ميديگر عمليه استصحاب مثل اصول 
استصحاب اثر شرعي بر اين در حاليكه  .جاري شود ارددكه ثمره حكمي  يا بايد در چيزي خود حكم جاري شود و

 دستور نگويد.بگويد يا شرع  چه اينكه ؛بياوريد اين را در هر صورتشما بايد  :گويدچون عقل مي .مترتب نيست
  .شودلذا استصحاب جاري نمي شرع اثري ندارد و موضوع اثري هم نيست وانجام مقدمه از ناحيه 

 موصلهآثار وجوب شرعي مقدمه 
رعي مقدمه موصله، دو نوع وجوب ش :ما معتقديمكه  ه اين استگفته شدقبال نيز  طور كهاين اشكال همان جواب
 اثر دارد:

 ذاتي پايدار آثار: 1
 :از ندآثار عبارتاين 
 ،شارعوقتي كه  .جدا است آيدقصد ذي المقدمه و ثوابي كه از آن ناحيه مياز ، آنبر قصد اين امر و ثواب : الف
وجوب مقدمه پس اثر ن براي اثر كافي است. كند و هميفراهم ميبراي ثواب را  زمينه ،چيزي داد شرعي برفرمان 

از آن  و كندتواند قصد ذي المقدمه اگرچه مي .كند كه قصد آن بكند و ثواب ببرددرست مي را كه زمينه است اين
 شود.مقدمه، منتفي ميب خاص ثوابي ببرد، چون در مسير ذي المقدمه است، ولي ثوا ،باب

 اسناد داد.به شرع وان تاگر حكم شرعي در اينجا باشد مي: ب
 :كسي بگويدو اگر شارع حكم به وجوب مقدمه شرعا داده است  دارد.هم عقاب  ج: اسناد خالف حكم شرعي

شخص، اين  ليداده وبراي اين كه شارع حكم بر خداوند است. اين افتراء  ،استنداده شارع حكم به وجوب مقدمه 
 كند.نفي مي
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اگر براي عقاب؛ اي كند و هم زمينهبراي ثواب درست مياي ، شارع با حكم به وجوب مقدمه، هم زمينهبنابراين
ست و همين في الجمله هپس اين ثمرات  عقاب دارد.افتراء است و  ،خالف آن بگويدقصد امر كند، ثواب دارد و اگر 

 اينجا جاري شود. ست كه اصل عملي در ا كافي
 اين شد: ذاتي پايدار ثمراتخالصه پس 
 امكان قصد امر و ترتب ثواب الف:
 د اين حكم به شارع امكان جواز اسنا ب:
 حكم به شارعحرمت نفي نسبت  ج:

 مقطعي و موردي آثار: 2
 انجام دهد وواجبي را كه نذر كند  كسي اگر ؛ مثل نذر.شودآثاري است كه در برخي موارد جاري مي ،دومنوع 

 بنابراين د.نادا ك ،با همين نذر دتوانمي و ظهور در نفسي نداشته باشد، باشد اعم از نفسي و غيريهم ظهور نذرش 
 قابل جواب است.با توجه به مطالبي كه گفتيم اشكال سوم هم 

 اشكال چهارم
 ودر لوازم ماهيت  ماهيت است و و از قبيل لوازموجوب شرعي مقدمه از لوازم الينفك وجوب ذي المقدمه 

 شود.، استصحاب جاري نميلوازم الينفك
بحث را در  مرحوم اصفهاني كه هر دو از نوابغ بودند، شهيد صدر و ماهيت است و لوازم اينجا، درعلما البته تعبير 

 لوازم ماهيت بردند. 

 اقسام لوازم شيء
 :قسم است دو بر ءشييك لوازم 

 : لوازم وجود1
  ناطق است.زوج است يا انسان  اربعه مثال .خود ماهيت است برايماهيات لوازمي دارند كه  لوازم ماهيت.: 2

 لوازم وجود هم دو قسم است:
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 مثال ماهيت كه به ذهن بيايد يا نوع است يا ذاتي و يا عرضي و ... الف: لوازم وجود ذهني.
 آتشسوزانندگي براي مثل ب: لوازم وجود خارجي. 

 مرحوم اصفهاني در مورد اقسام لوازم شيءديدگاه 
 ،چون ماهيت وجود ندارد ،لوازم ماهيت فرمايد:الوجود در حكمت صدرايي مي بنابر نظريه اصالةمرحوم اصفهاني 

واقع الزم وجود ذهني و الزم ماهيت در  باشد.ميوجود  اصيل استدر عالم خارج آنچه كه و مجعولة بالعرض است 
يزي الزم هميشگي ماهيت چ«گوييم: اين كه مي و معنايدر عالم نيست جز وجود به ي . چون چيزخارجي است

الزم  :دگويمي ستا يشتر در كلمات قدماب كه ديدگاه. فلذا يك ستا وجود همراه او ،اين است كه در هر دو» است
 قسم است:  دو

 خارجيشود به ذهني و كه تقسيم ميالزم وجود  :1
 ماهيتالزم  :2
 شود:الزم به سه قسم مي فرمايند:اصفهاني و برخي از بزرگان ميحوم مر
 الزم وجود خارجي :1
 وجود ذهنيالزم : 2
 كه اين همان الزم ماهيت است. يالزم الوجودين الخارجي و الذهن: 3

 .فراتر از وجود است ،الزم ماهيت :فرمايندميدر تقريراتشان مرحوم شهيد صدر 
آنچه كه . وارد كرد از جاهايي است كه نبايد فلسفه را در اصول ومرتبط نيست ي خيلهاي ما اين بحث با بحث

اينجا و ذي المقدمه از لوازم الينفك است  در مقايسه با وجوب با اين بحث مرتبط است اين است كه وجوب مقدمه
 نيست.اصال بحث ماهيت و وجود 

 تقرير اشكال چهارم بدون بحث فلسفي
اعتبار نوعي از وجوب مقدمه  .اعتبار شرعي است و ديگريست: يكي وجوب ذي المقدمه بحث هاينجا دو در 

مبناي  .تالزم عقلي الينفك دارد ومالزم است با وجوب مقدمه وجوب ذي المقدمه كه  . گفته شدهشرعي است
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شهيد صدر فرمايشات مرحوم اصفهاني و مانند  .بيش از اين بحث كردن، حاشيه رفتن است هم همين است.اشكال 
 اصول ندارد.ربطي به است و كه بحث فلسفي 

د نمالزمه داراين دو يا  :گوييم. در مالزمه ميداشكال چهارم مبتني بر اين نكته اصلي است كه تالزم عقلي دارن
وجوب را بخواهيد نفي كنيد اگر  د.نشود و يا مالزمه ندارو شبيه لوازم ماهيت يا لوازم وجودين ميالينفك كه 

الزم  ،استصحابجدا كرد. پس اجراي شود نمي ذي المقدمهرا از  كه در اين صورت مقدمه احتمال دارد مالزمه باشد
 وجود ندارد.ها امكان جدا شدن اينكند در حاليكه ميالزم وجودين را از آن جدا و يا ماهيت را از ماهيت 

واجب باشد بنابر احتمال اينكه  يعني حتمالين؛ است علي االوجوب مقدمه از لوازم وجوب ذي المقدمه بنابراين 
 : الزم عقلي نيست.بگوييمتوانيم نمياگر از لوازم باشد با استصحاب و اصل عملي  شود ومياز لوازم 


