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 خالصه جلسه قبل
 عدم جريان برائت عقليه اشاره شد.بحث در جريان اصل در وجوب يا عدم وجوب مقدمه بود كه به 

 در نهايتو سپس به استصحاب در عدم مالزمه اشاره شد و  را هم بيان كرديمعدم جريان برائت شرعيه 
 .رسيديم نه سببيو به استصحاب عدم وجوب مقدمه در مرتبه مسببي 

در كلمات مرحوم آخوند هم آمده و توسعه (كه چهارم اشكال  بهچند اشكال در آنجا مطرح شد و 
مقدمه ذي ال الزم ماهيت وجوبمالزم و  ،وجوب مقدمهكه . اشكال چهارم اين بود رسيديم )داده شده

. در ماهيت و ملزوم خودبه تبع يا عرض  مگر امري كه جزء لوازم ماهيت است قابل جعل نيست و است
بايد آن  ،جاري شود . اصول عمليه اگر بخواهد در امريامكان وضع و رفع و جعل نيست ،لوازم ماهيت

نيست مگر به تبع و به عرض  ولي الزم ماهيت در حيطه اختيار مولي ولي باشدحيطه اختيار م امر در
 ملزوم خود.

و مستقيم  الزم ماهيت وجوب ذي المقدمه است ،وجوب مقدمهيعني وجوب مقدمه از اين قبيل است 
 مش است.رفع اين به رفع ملزو نيست تا با استصحاب قابل رفع شود بلكهقابل وضع و رفع 

به حاشيه رفتن است ، اصفهاني و ... دارند مرحومماهيت و رفتن به آن وادي كه كه تعبير لوازم  گفتيم
آنچه كه اينجا و مالزمه واقعي اينجا وجود دارد. ها الزم و ملزوم هستند اصل قصه اين است كه اين

و دارد  مالزمهبا وجوب ذي المقدمه وجوب مقدمه اين است كه مطرح است با قطع نظر از آن بحث، 
 قابل دخل و تصرف نيست و تابع ذي المقدمه است. فع آن،وضع و ر

 جواب اشكال چهارم
 ،چيزي است و وجوب ،الزم ماهيت يا الزم الينفكند كه اهجواب دادگونه ايناين اشكال را برخي 

قدمه شوق به م ،ست. شوق به ذي المقدمهك است، مرتبه شوق و امثال آن اآنچه كه الينف .چيز ديگري
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و لذا شوق به مقدمه با شوق به كند و در واقع بين مقدمه و ذي المقدمه پيوند واقعي وجود دارد ايجاد مي
ذي المقدمه را برداشت. به كند. اگر بخواهيد شوق به مقدمه نباشد، بايد شوق المقدمه تالزم پيدا ميذي

به عرض ذي المقدمه ورد بلكه خكيبي يا تأليفي، به خود مقدمه نميجعل مستقل بنحو جعل بسيط يا تر
 درست است. ،است و در مرتبه شوق

 حكم را قرار بدهدتواند اين و ميست مولي احكم يك امر اختياري  :شوداما در مرتبه حكم گفته مي
انشائي است كه از موال صادر  ،است اما خود حكم ذي المقدمهتابع  به مقدمه، يا قرار ندهد. شوق و

 عل بكند يا نه.را ج آناست كه ي مول ه يدوال تابع فعل اختياري و بانشاء صادر شده از م و شودمي

 مناقشه در جواب اشكال چهارم
، اين پاسخ به ممكن است كسي .درستي است پاسخكند ، تفكيك مياين پاسخ كه بين شوق و اصل امر

موالي حكيم ست ولي اين فعل اختياري از است كه اين فعل اختياري مولي ادرست  :و بگويد اشكال كند
 نشود نوعي خالف حكمت پيش مي آيد. اگر صادر و حتما بايد صادر شود

 جواب مناقشه
، مبنا اين در اينجا حكمي صادر نكندتواند مي مولي گوييم:چون وقتي كه مياين شبهه وارد نيست 

براي قصد  ه زمينهاين است ك شو اثرباشد  داشتهاثري  ، بايدآوردبود: وجوبي كه مولي روي مقدمه مي
 .اين را انجام ندهد تواندو مياست ي اين در اختيار مول امر ايجاد كند.

و اگر كند بخواهد انشاء ميالزامي نيست كه حتما انجام دهد. اگر  وگونه است در موالي حكيم هم اين
اما در اينجا خواستن مولي، علي االصول است نه الزامي. لذا  كندديت عقليه اكتفا ميبه الب نخواهد

 شود استصحاب جاري كرد:وجوب شرعي مقدمه در يكي از دو حالت باشد، نمياگر  :گوييممي
 ).عقلي تكويني (مالزمه شود جدا كردنمي عقالًكه  باشداز لوازم الينفك ذي المقدمه : 1
 حكيم از باب حكمتش بايد اين كار را بكند.باشد ولي موالي جزء لوازم الينفك ن: 2
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 يا نقض حكمت است. ويا نقض مالزمه تكويني اگر استصحاب عدم وجوب مقدمه جاري شود 
براي تواند الزامي نيست و ميكند شارع است و وقتي جعل وجوب ميبه دست  بنابراين وضع و رفع
 واب را فراهم نكند. وجوب مقدمه، بر اساستواند زمينه ثجعل وجوب كند و مي ،فراهم كردن زمينه ثواب

ذا للي. نه نقض حكمت موو نه نقض قانون تكويني است  . اينتواند ترك كنداست و ميروال طبيعي 
 .اشكال مندفع است توان استصحاب را جاري كرد وامري قابل وضع و رفع است و مي

 استصحاب جاري نيست. :گويندميعلما مانند آيت اهللا خويي و شهيد صدر و ...  غالب

 بندي بحث اصول عمليه در وجوب مقدمهجمع
 نوبت به اصل عملي ،يا نفي آن كوتاه ماندمقدمه از اثبات وجوب  ما دست ،در بحث استدالالتاگر 

حكم  در خوداما استصحاب  شرعيه و استصحاب عدم مالزمه جاري نيست.برائت عقليه و  .رسدمي
از دارد. هم قابل وضع و رفع است و اثر شرعي اين وجوب،  شود.ميتام است و جاري  ،مقدمه وجوب

ثار عرضي ديگري هم دارد كه است. آ امربا قصد ثواب ترتب و عدم ترتب جمله آثار اين وجوب، 
 اند كه برخي درست است.همرحوم صدر آورد

 وجوب مقدمه موصله
واجب است يا  ،آيا مقدمه موصله داندنمي اگر كسي وجوب مقدمه را قبول دارد وليمطلب ديگر اينكه 

جاري برائت توان ميدارد  در جاهايي كه قيد وجود بحث در كلمات بزرگان نيست.اين ؟ مطلق مقدمه
د. اينجا د برائت جاري كنتوانمي داند قنوت دارد يا نه؟داند نماز واجب است ولي نمي. مثال اگر ميكرد

اصل  است وواجب است يا مطلق مقدمه؟ شبيه قيد در مركبات  آيا مقدمه موصله ؛گونه استهم اين
 شود.برائت در مورد قيد موصله جاري مي
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 ،مطلق مقدمهو تواند قيد ايصال را بردارد كه آيا برائت مي وارد شودب جوااشكال به  اينممكن است 
 در حالي كه در برائت از مقدمه، تسهيلي سهيلي باشدامتناني است و بايد ت ،برائت شرعيه ؟واجب باشد

 .نيست
به اين صورت كه اگر مقدمه را به قصد  دارد جواب اشكال اين است كه برداشتن قيد ايصال، تسهيل

امر مولي، انجام دهد و سپس نتواند ذي المقدمه را بياورد، اگر از قيد ايصال، برائت جاري شود ثواب 
 دارد.شود و قيد ايصال را برميبرد. پس برائت جاري ميواب نميولي اگر برائت جاري نشود ث بردمي

 بندي بحث مقدمهجمع
قصد امر غيري كرد  تواناين است كه ميوجوب غيري  مقدمه موصله، واجب شرعي غيري است و اثر

د كنيم ره داشته باشد. البته اگر ترديشايد در نذر هم ثم .توان به مولي اسناد دادو همچنين مي و ثواب برد
 رسد.واجب نيست كه البته نوبت به آن نمي :گويداستصحاب مي

تخييري  يا تعييني و كفائي، و ممكن است عيني،ب مولوي غيري شرعي است مقدمه، واجبنابراين 
عقاب در ترك ندارد و درجه خاصي از مولويت است كه منشأ ثواب ارتكاز قطعيه وجود دارد كه  باشد.

 .نيستدارد و عقاب در آن 

 مقدمات مستحب
 ؟ نهمستحب است يا  ،مقدمه مستحبآيا  تكاليف شرعي ما جزء مستحبات است.از  بسياري

شود. استحباب عقلي قطعا دارد. همه مطالبي كه در مقدمه واجب گفته شد، در اينجا نيز تكرار مي
استحباب در رجحان و و مقدماتش رجحان عقلي دارد  ،وقتي زيارت مستحب شدكه شكي نيست 

 عينا جاري است و نكته خاصي نيست كه آن را جدا كند.در اينجا  ،كه بحث شد هايياستدالل ،شرعي
نيز كه در موصالت واجبه گفتيم در موصالت مستحبه  هايي، همان استداللبنابراين در مقدمات مستحب

 جاري است.
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 شود.است كه بايد جداگانه بحث  و مفصلي بحث متفاوت ،اما مقدمات حرام
 


