
  

781 

 

 

 

 

 

 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

صحت و فساد آغاز شد لکن  یباره معناامر با بحث در نیا، مطرح شده است هیاست که در ادامه امر ششم در کفا یهیدر تنب بحث

  ؟یقلع ایو  یانتزاع ایعول هستند جصحت و فساد امور م ایآ است که معلوم شود نیمقدمه ا نیطرح ا امر و نیاز انعقاد ا یهدف اصل

ج قول معنا پن کیبه  ایموضوع چهار قول  نیدرباره خود اگفتیم که اما  میمتعرض شددر جلسه قبل را  طلبم نیا یبخش مقدمات

خر قول حق در مسئله آو سپس در  میکنیم یو آنگاه آن را بررس میکنیرا ذکر م یمحقق خراسانطبق معمول ابتدا کالم جود دارد. و

  .خواهد شد انیب

 کالم محقق خراسانی

 .در کالم1

 .تندسه یصحت و فساد دو امر انتزاع ،میشده معنا کن انیعلم کالم ب ررا بر اساس آنچه که د صحتاگر  :دیفرمایم یمحقق خراسان

موافقت  نیا، موافق باشد عتیبا شر ایامر موربه با أاگر م یعنی، ت امر آمدهقمواف ای عتیقت شرفامو یاصحت به معن ،در علم کالم

 یعنی ،شوندیانتزاع م تیاز دو واقع هالبت عی،دو امر انتزا نیا .است یامر انتزاع کی نباشدهم اگر موافق  و است یعمر انتزاا کی

 یتأت معدم مطابق ایموربه أبه با م یتأعبارت است از مطابقت م أمنش نآ ،است ینیتکو یامر واقع کیانتزاع صحت و فساد  أمنش

 یریپس بر اساس تفس .شودیانتزاع م عتیمخالفت با شر ،از عدم مطابقت و شودیموافقت امر انتزاع م ،مطابقت نیاز ا .موربهأبه با م

انتزاع  ینیتکو یخارج تیواقع کیاز  شوند کهیمحسوب م یانتزاع یدو امور نیا ،همدفساد به عمل آ علم کالم از  صحت و در که

 کیو تفکد نبودن آ یصحت و فساد و عقل بودن و یاعزانت نیدر واقع ب یمحقق خراسان .ستیهم ن یعقل ،ستیپس مجعول ن ،اندشده

  .به شرع ندارند یهستند و کار یامور واقعها ولی این؛ یعقل. 3؛ یانتزاع. 2 ؛مجعول. 1 :ردیگینه سه فرض در نظر مأک ،کندیم

 .در فقه2

  .شودیمسئله متفاوت م ،میرینظر بگ رشده د ریه تفسقف ه درکبر اساس آنچه ر صحت و فساد را گا یطبق نظر محقق خراسان

 الف( در عبادات

را  نیاا م مینیبب دیبالکن ، رت است از عدم سقوط اعاده و قضااعاده و قضا و فساد عباسقوط از عبارت است  در عبادات صحت

ل مث ،نسبت داده شود یواقع یموربه به امر اولأاگر صحت به م؟ یدر امر اضطرار ای یدر امر ثانو ای میسنجیم یواقع یدر امر اول

عقل  ،کندیرا درک م نیبلکه عقل ا ،شارع نداردبه  یربطاین  و روشن است که اعاده و قضا الزم ندارد این نماز یعنی ،با وضو نماز

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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پس  .ستیو قضا الزم ن اعاده نیابنابر  ،استحقاق عقوبت ندارد .است ادهم داجرا ان یموربه به امر اولأشخص م نیچون ا :دیگویم

عقل  ،تاس یحکم عقل کی  نیا ،است انیانتزاع در م یپا یو نه مثل فرض قبلشارع صورت گرفته  هیاز ناح یفرض نه جعل نیا رد

اگر ما  .تسین نینچنیمسئله ا، یو امر ظاهر یواقع یدر مورد امر ثانواما  ؟ریخ ایم است اعاده و قضا الز نجایفهمد ایماست که 

 هکنیا میستعمال کناح را یعنوان صح ،نماز با استصحاب طهارتدر مورد  ای میوصف صحت را به کار ببر ممیدر مورد نماز با تمثال 

 دیتواند بگویشارع است که م ،به عهده شارع است نیا ؟ریخ ایده و قضا الزم دارد معنا که اعا نیبه ا ،ریخ ایاست  حیصح زانم نیا

، را بفهمد نیتواند ایعقل نم ،باشد حیصح زانم نیتا ا ردیتعلق بگ نبه آ دیجعل شارع با ،مجعول است نیپس ا یحً،صح ممینماز با ت

تواند حکم به صحت میجا هم تنها شارع است که نآ ،است رطویهمن زیاب طهارت نصحدر مورد نماز با است .ستیدر کار نهم نتزاع ا

 جعل یپس پا ،دانمیم یحخوانده شده را صحطهارت اب حکه بااستص ینماز نیمن ا :دیتواند بگویشارع است که م ،ندنماز بک نیا

  .شودیم لوفرض مجع نیلذا در ا ،ستین نیز یو انتزاع تسیاز عقل ساخته ن یکار گرید نجایا ،دیآیم انیبه م

و قضا عدم سقوط اعاده  یبه معنا را فسادو سقوط اعاده و قضا  را به معنایصحت  یانمحقق خراس رایز)در مورد عبادات  یمنته

 میسنجیم )مأموربه به امر ظاهری( طهارت ابحصنماز با است یکل ای (یثانو یواقعموربه به امر أم) ممینماز با ت یتا کلرات (داندمی

 یکه اگر اول است نیا نظرشان یمحقق خراسان .میدهیقرار م یو مصداق خاص را مورد بررس ییمورد خاص و جز کی یرو اخ

 :دیبگو دیارع باش ،معلوم کند دیرا شارع با فاسد ایباشد  حیصح ممینماز با ت یکل نکهیا یعنی، است لومجع دیبدون ترد ،منظور باشد

خص است که ش ینماز خاص کیاما اگر بحث در  صحیحاً؛ الصلوة مع استصحاب الطهارة جعلت ای حایصح ممیمع الت ةولجعلت الص

 شانیا ؟ریخ ایقضا دارد  ای ه واعاد ممیبا ت زانم نیا مینیبب میخواهیخوانده است حال ما م ممیتبا نماز را  دیمثال ز، خوانده یخاص

 یلک است که نیفرض ا ؟ریخ ایشارع است  یمطابق و منطبق با همان حکم کل  زانم نیا ایآ ندیبیعقل است که م نجایا :دیفرمایم

 کار، نه ای است حیصح دیز ممیت با زانم نیا مینیبب نکهیا، خوانده زاو نم کرده ممیت دیحال ز ،قرار داده است حیرا صح ممیبا ت زانم

باشد یا یماست  ن حکم به صحت کردهآکه شارع بر اساس  یتیخصوص ند آجنماز وا نیا دینیبب دیعقل است که با رایز، عقل است

ن یا ؟ریخ ای باشدمیشارع  دستور نبه و آرومأمطابق با م ایاست آ خوانده ممیکه با ت دیصبح زز امن نیا دنیبیعقل مباشد؟ نمی

امر  کی ودشیم نجایا ؟ریخ ای مطابقت حاصل شده نیا ایآ ندیبب دیاست و عقل با ینیتکو تیواقع کیمطابقت  عدم ایمطابقت 

س پ ؟نشده ایموربه حاصل شده أبه با م یتأمطابقت م یعنی تیواقع نیا ایشود که آمی عقل معلوم یبررس وکه با حکم عقل  یواقع

در  .هربومأم اتئیاز جز ئیجز کیبه و مورأم نیمصداق ا نیو ب یظاهر مرا ای یواقع یموربه به امر ثانوأم یکل نیگذارند بیفرق م

  .ستیمجعول ن :ندیگویم یمجعول است و در دوم :ندیگویم یاول

 ب( در معامالت

توقع را که م یاثر نآ یامعاملهبر اگر  یعنی .اثر مترقب استترتب  یانفرمودند که صحت به مع یدر مورد معامالت محقق خراسان

رتب تثر متوقع ما ناگر آ ،ح استیصح شود تمترب تیملک یعنیاثر متوقع  نآ عیاگر مثال بر ب ،است حیصح ،است مترتب شود ناز آ

در  شانیه ااست ک یفیتعر نیا است، باشد و فاسد حیصح ندتوایمن، حاصل نشود تیملک آن که به دنبال یعیب ،فاسد است نشود

  ؟شودیمعلوم م ونهگفاسد چ ایاست  حیصح یالهمکه معانیا نمیبب میخواهیحال م .ت دارندالممورد صحت و فساد در معا
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 :دیفرمایم شانیا ؟است یانتزاع رما کی نکهیا ایشارع جعل کند  دیبا ایاست  یامر واقع کی رایز ،مدفهب دیصحت معامله را عقل با

 ،ارع استش ولمجع نیا ط،یشرا با عیب یکل صحت نسبت به یعنی، صحتش به دست شارع است خودش، طیشرا با ملهمعا کی یکل

شارع  یمنته ،ستین هم یانتزاع ،را درک کند نیتواند ایعقل ما نم ،میفهمش ندار یبرا یما راه د،نتواند جعل کیرا فقط شارع م نیا

 دییأتو رواج دارد امضا  ءعقال نیه را که بچمعنا که شارع آن نیبه ا ،است ییامضا یاست و گاه یسیسأو ت میش مستقجعل یگاه

ند که و جعل کرا انشاء  یشارع حکم ییجا کهنیا، ستین سیسأجعل که منحصر در ت ت،نوع جعل اس کی زیباالخره امضا ن .کندیم

د: یگویم یعنی ،شودیقالب امضاء محقق م جعل در یاما گاه ،هم جعل است نیا ،سیسأشود تیم نیا ،عقالء رواج ندارد نیاصال در ب

در مرحله  یگاه یمنته، کنمیم دییأرا ت نیمن هم ا ،کنندیمترتب م تیاثر ملک عیب نیا رعقالء ب ، مثل اینکهرواج دارد القع ه نزدنچآ

لذا  باشد.میجعل هم  ،امضاء است نیباالخره ا د.کنیمعتبر نزد عقالء را طلب م ودیق زا یفقدان برخ ایکند یه مفااض یودیامضاء ق

و است  لومجع نیا مییبگو دیبا نجایاقش ادو مص ییظر از جزباشد با قطع ن عیب و هلممعا یکل هماندر مورد معامالت اگر مقصود 

  .شودیتوسط شارع جعل م

 صحت ؟ریخ ایاست  حیع صحیب نیا مینیبب میاهوخیم ،انجام داده است یعیب دیمثال ز نکهیا ،خاص از معامله قامصد کیدر مورد  اما

که  یکل نفرد و مصداق مطابق با آ نیم شود اومعل دیبا رایز ،کندیک من را درآ عقله است ک یمر واقعا کی گریمورد د نیدر ا

 پس است، فاسد عتایاگر مطابق نبود طبو شود میشمرده  حیهم صح نیاگر مطابق بود ا خیر؟ ای باشدمی تهسدان حیرا صحن شارع آ

را  نارع آکه ش یزیچساسا مطابقت با ا رایز. کار عقل استباشد یا خیر می شارع جعل کرده هک یزیچ نفرد منطبق با آ نیا نکهیا

  .به جعل و اعتبار شارع ندارد یاست و ربط ینیتکو یامر واقع کی، عدم مطابقت ایمشروع دانسته است 
 محصل کالم محقق خراسانی

  :که شد نیا ینظر محقق خراسان یپس به طور کل

  .است یانتزاع رام کی ،میریدر نظر بگ منیرا بر طبق نظر متکل و فساد اگر ما صحت

مورد  در میریاعاده و قضا است در نظر بگو عدم سقوط فقه که عبارت از سقوط  رمورد نظر د یرا به معناو فساد اگر صحت 

موربه أبا م قتفموا عدم ایتابع حصول موافقت  نیا ،هدد صیتشخ دیرا عقل با نیا و نداردع رابه ش یربط نیا یامر اول موربه بهأم

است  یه واقعبلک یانتزاعاست و نه  یاربتاعنه پس  .ستیهم ن یانتزاع ،بفهمد دیعقل با است که یتیواقع کی نیا .است یبه امر اول

 در را بهمورأمن آ یچنانچه نسبت به کل ،یو امر ظاهر یوثان یواقعبه به امر رومأورد مم راما د .هدد صیتشخ دیرا با نکه عقل آ

 میاگر بخواه یلو ،پس مجعول است ،ریخ ای است حیصح نیابگوید  دیشارع با ،معلوم کند دیاست و شارع با یاربتاعاین  میرینظر بگ

اش شهیر ،از مطابقت است استهع برخقاو در نیا .نداردبه شارع  ربطی میبسنج یکلن با آ را بهرومأمن آ زارا  یمصداق ایفرد  کی

  ؟ریخ ایمطابقت دارد  نیا بسنجد که باید عقلعقل است و  راشود مطابقت و عدم مطابقت که کیم

 .است عدم ترتب اثر متوقع ایمعامالت ترتب اثر متوقع  درصحت و فساد  یمعنا :دیفرمایم یبه طور کل شانیا زیدر مورد معامالت ن

 راما د، ستین حیاست و کدام صح حیصح یطیبا چه شرا یاچه معامله دیبگو دیشارع با ،شارع است راک یدر مورد معامله کل نیا

ابق با مط قامصد این فرد یا دنیبب ،دهد صید تشخیعقل با است که یک امری نیا ،ع نداردرابه ش یمعامله ربط نیا اتیمورد جزئ

  .اوردیدست ب به را نیا دیعقل با کار عقل است و نیلذا ا .ستین ایهست  هتسدان حیرا صح نآنچه که شارع آ
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 ای ،ستیدرست نلتان وصحت و فساد مجع یر کلوط به مییبگو میمقام است که ما بخواه نیدر ا ینامحصل سخن محقق خراس نیا

  ست.درست نی هم نیا هستند یعقل یبه کل میینکه بگویا ای، ستیهم درست ن نیهستند ا یانتزاع یبه کل مییبگو نکهیا

 بررسی کالم محقق خراسانی
تواند یع مقادر وبه چهار مورد در جلسه قبل اشاره کردیم و این کالم محقق خراسانی دارد  در مسئله پنج قول وجود میگفت نکهیا

گفته است  ینییامحقق ن که بود یرهو ظا یصحت واقع نیب لیتفص یکی ،میکرد انیکه ب یلیتفص دو رایز .باشددر مسئله پنجم  قول

 در خصوص عبادات محقق دیدوفرممالحظه  .معامالت وعبادات بود نیب لیتفصهم  یکی میشویرا بعدا متعرض م شانیکه کالم ا

و مصداق  و نیز بین کلی نآ ریو غ یاول یبه به امر واقعرومأم نیب خراسانی نیز در کالم آن انتزاعی دانسته و در فقه ابتدا در عبادات

پنج قول در مسئله وجود  نجایا ،مییر بگوتقیدق میلذا اگر بخواه و در معامالت هم بین کلی و مصداق فرق گذاشتند. ،دادند لیتفص

  .است ینقول محقق خراسا از آنها یکیدارد که 

  یر؟خ ایاست  حیصحفرموده  یحقق خراسانچه منآ ایآ
 اشکال اول )محقق اصفهانی(

 نیست و اا عتیموافقت شر ایموافقت امر  یصحت به معنا فرمودند نیمچه که متکلنفرمود در عبادات بنابر آ یمحقق خراسان نکهیا

 یه عقلبلک ستین یانتزاع نیا ودمرقضا دانستند و ف ش صحت را طبق نظر فقها عبارت از سقوط اعاده واست و در کنار یانتزاع

 نیفته است اگ یعنی .کرده است کیبودن تفک یبودن و عقل یتزاعنا نیب یخراساننه محقق أشود که کیسخن استفاده م نیاز ا، است

عدم  یه معنالزوما ب ،است یعقل مییبگو را یزیکه ما چنیا ایآ مینیبب میهخوایحال م .است یعقل بلکه از امور ستین یانتزاع رواز ام

 أاست که جز منش یزچیدر واقع  یامر انتزاع رایز ؟باشد یحال انتزاع نیباشد و در ع یعقل تواندیم نه ایوست ابودن  یانتزاع

ث سقوط باع یعمل نکهیا ،دارد تیاعش واقعزتان أندارد اما منش یتیخودش واقع یعامر انتزا ،ستینن آ یراب یتیواقع چیانتزاعش ه

 میتوانیم یعنی ؟شودیمحسوب نم یعواقعا امر انتزا نیا ،شودینم رتبتاعاده م و عمل قضا نیبر ا مییبگو نکهیا ،قضا و اعاده شود

 نیدر ا کیتفک نیلذا ا ،هم باشد یعتواند امر انتزایم ینه انتزاع است هیاحکام عقلاز  نیکند که ایم دیکأت شانیا که یزیهمان چ

 1.رسد محل اشکال استیه نظر مبمقام 
 وم اشکال د

به  فییتکل یچه که احکام شرعنآ یکه به طور کل میما قبال گفتکنیم. آوری مییاد ابتدا مقدمتا مطلبی را ،ماشکال دو انیما قبل از ب

 یوقت ،میرا ذکر کرد نیبار ان یمختلف چند یهابه مناسبت ،موجوده عتیطبنه ، عتیو طب تیعبارت است از ماهشود یمتعلق م نآ

 یلیخ نیا ؟ه نماز موجودهجمتو اید وشینماز م عتیمتوجه طب ،است که امر به اقامه نیبحث در ا «ةالصلوا مویاق» :شودیگفته م

ر لذا د ،ردیتعلق بگ نبه آ یتواند نهینم ،شرب خمر محقق شده به یا ،ردیتعلق بگتواند ینماز موجوده نم امر به واضح است که

 یف شرب الخمر المحقق هن ،خمرشرب  عتیکرده است از طب ینه «مرخلالتشرب ا»نماز،  عتیبه طب امر متعلق شده ة:الصلو امویاق»

نماز  نآ دیبگو ،اصال امکان ندارد نیا ،کند دایشده تعلق پ خارج موجود رد ه چه کنتواند به آینمتکلیفی احکام  اساسا ،الخارج

 ینه ، یاو و محال استلغ ،حاصل است لیتحص نیا ،در خارج وجودعمل م یکند به سو کیبعث و تحر .کن جادیموجود شده را ا
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کند از شرب خمر موجود  یهنو  «التشرب الخمر» :دیگوببه او  یول خمر کردهطرف شرب  ،موجود است در خارج که یزیکند از چ

 .شود ینه نآ زمعنا ندارد که ا، کرده است دایکه در عالم وجود تحقق پ یزیچ .در خارج

 .میکنیم انیوارد است که در جلسه بعد ب یبه محقق خراسان یگرینکته مهم اشکال د نین مقدمه و ایتوجه به ا با

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


