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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 امر هشتم: بررسی مجعولیت صحت و فسادتنبیه 

مقدمه ششم به حسب ترتیب کفایه و مقدمه هشتم به حسب ترتیبی که ما ذکر کردیم، درباره معنای صحت و فساد  عرض کردیم

ی حث اصلی را  که بررساین ب . ما مقدمهولیت صحت استمجع هرچند غرض اصلی از ذکر این مقدمه بررسی مجعولیت یا عدماست، 

ر سر ب ، حال صحبتانظار را مطرح کردیم ین باره سخن گفتیم و اقوال ودر ا، در جلسه قبل دیمذکر کر فساد استمعنای صحت و 

  ؟غیر مجعول و انتزاعیمجعولند یا  این است که آیا صحت و فساد امور
 درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد کالم محقق خراسانی

حسب  اینکه صحت و فساد واقعیت ندارند، بلکه بهؤال پاسخ دهد، مطلبی را بیان کرده مبنی بر سقق خراسانی قبل از اینکه به این مح

 که با اختالف انظار مختلف شوند، زیرا امر واقعی تابع ند معنا نداشتصحت و فاسد واقعیت داشت اگر اختالف انظار متفاوت هستند،

داند نماز بدون سوره را صحیح می ید یک فقیهمی بین: شما فرمایدکند. ایشان میانظار و آراء نیست، واقعیت با انظار و آراء تغییر نمی

داند یا مثال در مورد تعداد تسبیحات اربعه، یک فقیه معتقد است باید سه بار گفته شود نمی و فقیه دیگر نماز بدون سوره را صحیح

بینیم نکه میذا ایل ه تسبیحات اربعه کافی است.مرتب ز یکار یک بار گفته شود صحیح نیست، اما فقیه دیگر معتقد است در نمگو ا

 ده این است که صحت و فساد واقعیت ندارند. نصحیح نزد فقیه دیگر متفاوت است نشان ده با ،نزد یک فقیه صحیح

 هدر باب اجزاء صورت گرفت و با توجه به بحثی که اجزاء کند بهی، محقق خراسانی استشهاد ماجزاء استمطلب مسئله  بر این شاهد

ر واقعی اولی و موربه به امآیا اتیان مأ اجزاء مالحظه کردید که این بحث است که . در بابد کندییمدعای خودش را تأخواهد می

مر به سه قسم ا :گویند، میره امر وجود دارد؟ طبق مبنای مشهور این تقسیم دربااست یا خیرامر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجزی 

استصحاب  با مثل نماز ،امر ظاهری. 3 ؛مثل امر به نماز با تیممعی ثانوی، واقامر . 2؛ نماز با وضو مثل امر به ،امر واقعی اولی.1 :است

مسلما  ،که بحثی نداردربه به این امر را اتیان کرده، اینموامر واقعی اولی عمل کرده است و مأحال شما فرض کنید کسی به رت؛ اطه

ست بحث شده ا اما در دو قسم دیگر ، قسم ندارد ینا هبکاری ، یعنی اجزاء زی است و لذا در این باره بحثی نیستاز نظر عقل  مج

آیا نمازی که با  ،به آب دسترسی پیدا کند ز با تیمم بخواند ولی بعدا، مثال نمبه امر واقعی ثانوی اتیان کند موربه،کسی به مأ که اگر

برای  سپس ،با طهارت استصحابی نماز بخواند یا مثال اگر کسی ؟د و نماز بخواندیا باید دوباره وضو بگیر تیمم خوانده مجزی است

اب  ب در ؟و نماز بخواندو کشف خالف شود و معلوم شود که وضو نداشته، آیا این نماز مجزی است یا باید دوباره وضو بگیرد ا

  اجزاء این بحث واقع شده.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9311/آذر /3 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 1442 ربیع الثانی 7مصادف با:  : کالم محقق   هشتم امرآیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟    :جزئی موضوع       

                     خراسانی درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد و بررسی آن                               

 33جلسه:                                                                         سال دوازدهم 
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اضافی یعنی غیر  روکند که صحت وفساد امخواهد اثبات میدر باب اجزاء صورت گرفته  با استشهاد به بحثی  که ینمحقق خراسا

 گویندیمر واقعی ثانوی مجزی است، بعضی مموربه به امأ به این هستند که اتیان به، بعضی قائل است ، زیرا آنجا اختالفواقعی هستند

ء ازای عدم اجمعن، داست و دیگر اعاده و قضا الزم ندار حصحیکه با تیمم خوانده  یاین است که آن نمازمجزی نیست. معنای اجزاء 

کند و دیگری حکم به فساد نیست، پس همین نماز را یک نفر حکم به صحتش می حصحیزی که با تیمم خوانده ااین است که آن نم

سی ک . در مورد امر ظاهری نیز همینطور است، آنجا آنو دیگری قائل به عدم اجزاء شده استاجزاء کرده  زیرا یکی حکم به ،کندمی

نماز بخواند و همان نماز با طهارت  وضو بگیرد و مکلف گوید در صورت کشف خالف الزم نیست دوبارهاجزاء شده و می هکه قائل ب

  .انددسد میااجزاء است این نماز را ف داند و کسی که قائل به عدمتصحابی کافی است، در واقع این نماز را صحیح میاس

ت . اگر صحو برخی فاسد داننددارد و یک نماز و یک مأموربه را برخی صحیح می ر وجودتفاوت انظاپس در باب اجزاء نیز این 

 ودند دیگر این اختالف معنا نداشت. عیه بقو فساد امور وا

، شودتفاوت و اختالف انظار مشاهده می کالم نیز این ر، نه تنها در فقه بلکه ددر علم کالم نیز همینطور است :گویدسپس ایشان می

ا ،  صحت در علم کالم به معنای موافقت با شریعت یاندهنددرفقت شریعت یا موافقت امر تفسیر کشد که صحت را به مواجا گفته آن

 ییا موافقت با امر واقعاست  اولی واقعیموافقت با امر  خصوص ،رر از موافقت با امو، حال اگر سؤال شود منظامر استموافقت با 

، هر امر است، موافقت با مطلق از موافقت با امر رومنظ دیگر آیا ؟ به عبارتشودمی لز شامموافقت با امر ظاهری را نی ثانوی و

؟ چنین اختالفی نیز ص امر واقعی اولی استت امر خصوفقاقعی اولی و واقعی ثانوی و ظاهری، یا نه منظور از موااز و امری اعم

   .و فساد امور واقعیه نیستنددهد که  مسئله صحت یاختالف خودش نشان م این، دارد جا وجودآن

،  امور واقعیه نیستندگذارد که صحت و فساد ، ابتدا این سنگ بنا را میردازدپمجعولیت صحت بپس ایشان قبل از آنکه به بحث 

ن میو ه صوفن عمل و موهمیای از دیده عدهیعنی تارتا  ،شودجب تغییر این دو میانظار و آراء مو ختالفادلیشان هم این است که 

ذلک بباب االجزاء و نیز اختالفی . و استشهد لشودای متصف به فساد میعده از دید یو اخر شودنماز متصف به وصف صحت می

 که در علم کالم وجود دارد.
 کالم محقق خراسانی بررسی

اینکه  دوم .اشکال استداشتن صحت و فساد محل به عنوان شاهد بر عدم واقعیت  رادالل به اختالف انظاصل استاول اینکه 

  :ایشان وارد است اشکال به . پس دواست منا تمارسد به نظر می اجزاء کرده استشهادی که ایشان به باب

 اشکال اول 

زیرا شود، یمواقعی بودن صحت و فساد ن ، این نافیو برخی فاسد دندانسوره را صحیح می برخی نماز با  ممی بینیاگر در باب نماز 

 ،نی هذا واقعٌیع  ذا واقعیٌ، معتقد است هکند صحت وصف برای عملی است که واجد جزء باشدیک از این دو که ادعا می الخره هربا

قد تاو مع باالخرهاو معتقد است این رأی و نظرش مطابق با واقع است، حال اینکه این مطابق واقع باشد یا نه یک مسئله دیگر است. 

فقیه دیگر که   ، آنموربه واقع شده است، مأه استامر واقع شددر واقع و نفس االمر مورد  کهاست نماز با سوره آن نمازی است 

با  است دیگری مخالفد قتقع است و معاصحیح است، در واقع معتقد است که رأی و نظر او مطابق با و جزءاین بدون  نمازگوید می

؟ ممکن است شودآیا این موجب تغییر واقعیت می ،داشته باشندنظر نیم دو نفر نسبت به واقعیت اختالف حال اگر فرض ک واقع است.
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، آیا چون تنیس وید سبز است و دیگری بگوید سبزیکی رنگی را بگ ،دو برداشت مختلف داشته باشند ،دو نفر از یک امر واقعی

یم ادعا کنیم که هر چیزی توانی؟ مامر واقعی نیستیک این  که معنایش این است ،دارد ب این رنگ وجودبا ی و نظر دراختالف رأ

 .نیست حصحی سدر؟ این حرفی است که به نظر میلیس له واقعٌ ،لیس بواقعیف نظر بود، که در آن اختال

 سوال:

یم گوصحت و فساد است. آیا اینکه من به این میبیان ایشان این است که اختالف انظار فقها کاشف از عدم واقعیت در مورد  استاد:

ختالف این ا د واقعی نیست؟دیگری می گوید فاسد )بر اساس معیاری که داریم( این معنایش این است که صحت و فساصحیح و  

ستند یانظار باعث تغییر واقعیت می شود؟ مسئله این است که ما مواجه هستیم با این ادعا که می گوید صحت و فساد واقعیت ن

این به اختالف انظار تغییر نکرده است اینکه من چیزی را صحیح بدانیم و گوییم نظار، در حالیکه ما میاال الختالفهما باختالف

د همانطور  که در تفسیر یک واقعیت می تواند اختالف باش بگوییم واقعیت صحت این است.دیگری بگوید فاسد می سازد با اینکه 

نماز با سوره صحیح است و این امر واقعی گویم: میمی تواند اختالف باشد من در تفسیر صحت و فساد نیز به عنوان امور واقعی 

است صحت به حسب واقع این است اما او می گوید صحت به حسب واقع این نیست بنابراین اینکه یک نفر با دیگری در مورد 

ند آن لیل نمی تواعمل اختالف دارند که آیا صحیح است یا نه این لزوما منجر به عدم واقعی بودن این دو نمی شود، می گوییم این د

 را اثبات کند. 

و برای  (دو رکعتی زادهید )نم، صحت را یک طور قرار میفر نیستخواند ومساشما برای کسی که نماز شکسته می ن یقال:اللهم اال ا

 و شودتی واقع میرکعرتا وصف برای نماز دو ا. پس صحت تصحیح است زای نمتهار رکعویید نماز چگ، میکسی که حاضر است

، منتهی این برای حاضر است و آن برای مسافر. لقائل ان یقول همین که از نظر یک نفر عنوان ر رکعتیاخری وصف برای نماز چها

  .خودش دلیل بر این است که واقعی نیستشود، تفاوت شرایط میو تابع  کندصحت در شرایط مختلف تغییر می

. یعنی در اش این استمسافر این است، خب وظیفه ییح براصح زماگفتیم ن . اگراتفاقا عرض ما این است که صحة کل شئ بحسبه

رسد این دلیل محقق ؟ لذا به نظر میاست یاین چه تغییر ،انجام داده است حصحیرا موربه عمل کند عملش یک کلمه اگر کسی به مأ

  ست.نیاثبات غیر واقعی  بودن صحت درست برای  اسانیخر

 اشکال دوم 

رسد ن هم به نظر مییگیرد شاهد بر غیر واقعی بودن صحت است، اباب اجزاء صورت می ی که دررمودند اجزاء و بحثاما اینکه ف

، یعنی کسی که عبارت است از عبادت صحیحموضوع در باب اجزاء  ،ی نداردطابتین دو مسئله با هم ارا رازی ،محل اشکال است

ز او واجد همه اجزاء و اعبادت ونم است که این ینانیز فرض ، ا تیمم نماز خواندهآب در دسترس او نبوده و بمثال در ابتدای وقت، 

ده، وعبادت او صحیح ب ل و تام بوده و واجد اجزاء بوده،متیمم بوده است عبادت او کانماز با در آن ظرف که مأمور به  ،ط استشرای

 تدباع امر به آنق با باادت صحیحی که در آن ظرف و مطه اگر دسترسی به آب پیدا شد آن عبک باب اجزاء بحث این است حال در

قت شما یک و ،اجازه خود شارع بوده است ین است که آن نماز بااجزاء فرض ا اصوال در باب ؟خیر کند یاانجام داده کفایت می

نماز بخواند،  و کند مییممد تر کند و اگر آب گیرش نیا، باید تا آخر وقت صباول وقت حق ندارد با تیمم نماز بخواند گویید مکلفمی

 ؟نمازش درست است یا خیر ،واندنماز بخوقت مکلف اگر اول  خواهیم ببینیم این. میدارد ب برای او وجودوصول به آ امکان رازی
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ود داده بزه نداشته که اول وقت نماز بخواند اما اگر فرض کنیم شارع اجازه او اج را امر نداشتهیز خیر، این نماز اصال فاسد است،

بادت ع شود اگر آب برای او فراهم شد آناگر آب نداشت تیمم کند و نماز بخواند، یعنی نماز او صحیحا واقع شده، آن وقت بحث می

که آب پیدا شده  حال ،که آب نبود عبادت صحیح تا زمانی بودای ندارد، آن ند یا آن فایدهکی که قبال انجام داده کفایت میصحیح

به اجزاء است  ل. لذا کسی که قائنددوباره وضو بگیرد و نماز بخوا کند و بایدو آن نماز کفایت نمی ه دیگری داردیک وظیف، تاس

ر ، اما در هاین مجزی و مکفی نیست گویدبه عدم اجزاء است در واقع می ل، کسی که قائمکفی است ید این مجزی ووگواقع می در

گوید عبادت ویند و آن هم عبادت صحیح است، یکی میگدر مورد یک چیز سخن میند، یعنی یوگطلب را میم کدو در واقع ی

 یصحیح: آن عبادت گوید، دیگری میکندانوی اتیان شده است در این شرایط کفایت از امر واقعی اولی نمیث یعصحیح که به امر واق

. داردن و عدم کفایت عبادت است و این ربطی به صحتا اصال بحث کفایت . پس آنجکندکفایت می که به امر واقعی ثانوی انجام شده

  .صحیح نیسترسد ی بودن صحت به نظر میعلذا استشهاد به باب اجزاء برای اثبات غیر واق

باشد  مجزی این عمل اگر ،ساد و عدم کفایت، بین صحت و کفایت از یک طرف و فندحقق خراسانی بین دو مطلب خلط کردمکأنه 

باب  به که  پس استشهادی .کندیمی نباشد یعنی عبادت صحیح کفایت نزو اگر مج کندت میت صحیح کفایعبادکافی است،  یعنی

 . تمام استاجزاء کردند نا

 بررسی مجعولیت صحت و فساد

ان این هم ؟ند یا خیرساد مجعول هستباید وارد اصل بحث شویم که آیا صحت و ف ای که محقق خراسانی گفته استبعد از مقدمه

قدمه همه م آنهااز امر ششم در کفایه همین است، غرض اصلی و  ان تنبیه اینجا بیان کردهواسانی به عنکه محقق خر ستمطلبی ا

 مطلب، اگر معنای صحت و فساد مطرح شد عمدتا برای این بود که معلوم شود که اینها مجعول هستند یا خیر؟ برای این ندبود

 اقوال در مسئله

 :رابطه چهار قول وجود دارددر این 

اب عبادات یعنی هم در باست که در مسئله داده شده.  یت ق نیز به اعتبار برخی از تفصیالاطال ،صحت و فساد مطلقا مجعولند .1

  .مطلقا مجعولند هر دو ،یه و هم صحت واقعیهره، هم صحت ظاو هم معامالت

 .هریو نه صحت ظا نه صحت واقعی ،معامالت بابعبادات و نه در  ، نه در بابنیستندجعول ساد هیچ کدام مف صحت و .2

ل کم عقنیستند به عنوان ح. اینکه مجعول عبادات مجعول نیستند بالت مجعولند اما در بامصحت و فساد در باب معا .3

  .کرد یا به تعبیر برخی انتزاعی باشد که عرض خواهیم تواند مطرح شودمی

چه  کلی روبه طت ت و عبادات نیسالمواقعی مجعول نیست، لذا فرقی بین باب معاول است اما صحت ظاهری مجعصحت  .4

بگوییم نماز با و ظاهرا حکم به صحت کنیم ما مثال  ، اینکهدر معامالت و چه در عبادت صحت ظاهری مجعول است

  .ول نیستی مجععول است اما صحت واقمجعاستصحاب صحیحٌ، این صحتی که در واقع ظاهری است 

صحت را  رگی دارد که ام؟ این مسئله ثمره عملیه مهدلیشان چیست و حق در مسئله چیست یمببینو این اقوال را باید بررسی کنیم 

اما اگر گفتیم مجعول  ،اب کنیمصحتوانیم صحت را استد، میردا وجوداه امکان استصحاب در فرض شک گجعول بدانیم آنامر م
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رسد یمست شارع به آن ند رسد و چیزی که، التناله ید الشارع، دست شارع به آن نمیرسددیگر ید شرع به آن نمی یعنینیست 

 .یک شرط مهمی است برای استحصحاب. این نیست بااستصح ابلواسطه، ق، چه با واسطه و چه بیاثر شرعی نباشد ییعن

 که صحت و فساد مجعول هستند یا خیر؟ دلذا باید معلوم شو

  «العالمینوالحمد هلل رب »

  

 


