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

 ،تا اینجا چهار قول را ذکر کردیم ،از مجعولیت یا عدم مجعلویت صحت و فساد عرض کردیم اقوال مختلفی وجود دارددر بحث 

قول محقق خراسانی، قول محقق اصفهانی و امام خمینی، قول به تفصیل بین عبادات و معامالت و قول محقق نایینی مبنی بر تفصیل 

این است  محصل نظر ایشان ،را بیان کردیم بود، به تفصیل نظر محقق نایینی بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه. کالم در قول اخیر

ندارد بلکه یک امر واقعی که به طور کلی در موارد امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی صحت مجعول نیست و اساسا قابلیت جعل 

الف ف خااما در موارد امر ظاهری چه قبل از انکش، شوداز امر واقعی انتزاع می ن آمده که صحتدر بعضی تقریرات ایشا است، البته

یا  واند آن را صحیحتبه این معنا که قابلیت جعل دارد و شارع است که میامری مجعول است، و چه بعد از انکشاف خالف صحت 

  .قرار دهد فاسد
 بررسی کالم محقق نایینی 

لی سئله مشکدر اصل مجعل شدند ما با ایشان  عدم امکانموردی که قائل به  دو آنزیرا در شی از کالم ایشان محل اشکال است، بخ

مر و ادعا که در موارد امر واقعی اولی اما اصل این ا ،بیان کردیم ما چه کهبیان ممکن است متفاوت باشد با آن هرچند نحوهنداریم، 

  .لی نداردکشئله صحت و فساد قابل جعل نیست، مواقعی ثانوی مس

اشکال ما ، این محل بحث است. دو ساد مجعول استف هری صحت وبه بخش دوم یعنی اینکه فرمودند: در موارد امر ظا اما نسبت

   :به محقق نایینی داریم
 اشکال اول 

 مثال  ،عمل اکتفا کرد یا نه توان بهاز راه اماره یا اصل باید بفهمیم که می مال است و ون فرمود در اوامر ظاهریه صحت مجعایشا

، آن وقت دیگر الزم نیست دوباره انجام شود وکند یماصلی قائم شود بر اینکه عملی که بر اساس امر ظاهری اتیان شده کفایت 

موربه ای قائم شود که در مورد این مأند: اگر اصل یا امارهگفت،  یعنی تی بهایشان این را برگرداند به مسئله تعبد به انطباق واقع بر مأ

بنا را بر  وکه شما متعبد شوید  معنایش این است ،طباق بر واقعبر ان یعنی ما را متعبد کردهید، این اکتفا کن لمهمین ع ظاهری شما به

 . ع منطبق استقااین بگذارید که این مأموربه با و

 رند یاابه واقعی مطابقت د، اینکه مأتی به  با آن مأموردمجعوالت شرعیه باش از نداتواست، زیرا انطباق واقع  نمی لاین محل اشکا

. یعنی اف خالف و چه بعد از انکشاف خالفشکانقبل از  ، چهحال به هر نحوی که باشد ،شارع خارج است، از حوزه جعل خیر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 مورمأامر واقعی اولی و مورد مأموربه به  رشان دخود ای ؟کند به انطباق واقعما را در این موارد متعبد میشارع  ایشان فرموده که چه

فساد  و صحت، مالکی که ایشان برای ک ذکر کرد: این قابل جعل نیست، زیرا برای صحت و فساد مالواقعی ثانوی فرمودبه به امر 

به ی، اگر انطباق مأموربه با مأتربطی به جعل ندارد امری است که: انطباق فرمود، موربه بودق مأتی به با مأا، مسئله انطببیان کرد

شود دو گانه ؟ این در واقع میق کندبامتعبد به انط، چطور ممکن است شارع ما را رسدشارع به آن نمیید جعل  امری است که

باالخره ه، باق کردید قابل جعل نیست و در این مورد ادعا کنید شارع ما را متعبد به انطق را بگویبابرخورد کردن، که شما یکجا انط

ر این مورد دکه لذا این اشکالی است  ؟قابلتیش را انکار کردیدرد نیز چرا شما وامکان نداشته باشد در همان دو م قبااگر تعبد به انط

 . به ایشان وارد است

به عبارت دیگر  ،این را از مجعوالت بدانیم اش این نیست که ما، این نیز الزمهمنظور تعبد به موضوع یک اثر شرعی باشد ر همگا

ر مدر اوا. پس اساسا اینکه ایشان مسئله صحت ای وجود ندارده موضوع برای یک اثر شرعی مالزمهو تعبد ب بین مجعول بودن

  .رسدس سست و ضعیف به نظر میاساق مأموربه با مأتی به، این حرفی است که از ابانط را بازگرداند به تعبد به هظاهری
 اشکال دوم 

این است که از طرفی شک داریم در  ندلیل آ و ی ثانوی استعو حکم واق ظاهریوسط بین حکم ، صحت ظاهری :ایشان فرمود

شود شبیه حکم واقعی ین جهت که باعث فراغ ذمه مکلف میز ا، از طرفی هم فرمود: اپس شبیه به حکم ظاهری است موضوع،

 ، زیرا:این هیچ محصلی ندارداست که المحصل له،  یاین هم سخن ،ثانوی است

ن ، به ایعمل ظاهری است موضوعش اتیان بهیک حکم واقعی است که  ینا ،است که توسط شارع جعل شده حتیاگر مقصود ص

شارع این  زیرا خود ،شود حکم واقعی، میشده باشد ر صحت توسط شارع در این موارد جعلگاپس  ،حکم ظاهری دنگوینمی

ل را انجام دادی کار شما صحیح اگر این عموید: گمی ، شارععش اتیان به عمل ظاهری استومنتهی موض، صحت را جعل کرده است

بعد  ود حتیماین حکم واقعی است این است که خود ایشان فرگوییم شاهد اینکه می شودعی می، پس صحت یک حکم واقشودمی

 یح است.ح، یعنی حتی اگر خالفش کشف شود ما می گوییم این صخالف نیز این ثابت است فااز انکش

دانیم واقع چیست، اینجا به این دلیل که ما نمی هری برای عمل ثابت شدهیک حکم ظااین است که  ،صحت ظاهریهاگر مقصود از 

اغ سر برود و برویمین بو از  رفته رکنا باید منچه انکشاف خالف شود این حکاع این حکم شک است و چنشود موضومعلوم می

 واقع.

، ریباشد یا حکم ظاه یعیا باید حکم واقل نیست. وقابل قب م واقعی و ظاهریین حکب وسط پس قرار دادن صحت ظاهری به عنوان

ابت ین عمل ثا یاکه این یک حکمی است که بر د این استواگر  مقصی است، عواق حکم مقصود باشد این یک هصحت مجعول رگا

 .ج نیسترااین دو حال خ از ،ین حکم ظاهری استپس ا شده

 نتیجه امر هشتم 

ها جعل در آن قابلیت است که صحت و فساد مجعول نیستند و اساساً ه تا اینجا گفته شد معلوم شد که حق اینمطالبی کبا توجه به 

  شوند و حاکم به آنها عقل است.اموری هستند که واقعی محسوب می،  بلکه نیست

 شود امر ششم(طبق ترتیب کفایه می البتهذا تمام الکالم فی االمر الثامن )ه

 تأسیس اصل در مسئله :امر نهم
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توانیم اصلی در یم آیا میببین مخواهی. یعنی میله استئسم اصل در تأسیس دربارهاین امر  این امر هفتم است( بنابر ترتیب کفایه)

ه نهی از شئ کی ما روشن کند اوانیم دلیلی پیدا کنیم که  براصل در واقع برای این است که  اگر ما نت سسی؟ تأسیس کنیممسئله تأ

ف از فساد است مقتضی یا کاشاز شئ  یهتوانیم تشخیص دهیم و بفهمیم که نراجعه به این اصل بمقتضی فساد است یا خیر، آنگاه با م

از  نهی کاشف ر تأسیس یک اصل است که چنانچه ما دستمان از دلیل کوتاه شد و مردد ماندیم که آیام؟ پس غرض در این اریا خی

 ؟ اگر دیدیم نهی به یککند یا خیریدیم نهی به یک عبادتی خورده، باالخره این کشف از فساد آن میاگر د ؟یرفساد است یا خ

 ابتدا نظر محقق ؟یی داردضاباالخره اصل چه اقت ؟این معامله فاسد است یا خیر ت کهسین ااین معنایش اای خورده است، معامله

  .کنیمرباره مسئله بحث میداهلل بعد انشاء کنیم ور میکخراسانی را ذ

 کالم محقق خراسانی

ه یک مسئله اصولی بخواهیم بر به عنوان گ، به این معنا که اهنددیماز زاویه اصول مورد بررسی قرار  مسئله را تارة محقق خراسانی

، بگیرد یی صورتقه نهدر ف اگر، اینکه مورد خاص و اخری از نظر فقهییک ز ی کلی، فارغ اایک کبریعنی به عنوان  ،این نگاه کنیم

مورد معامله این بحث را مطرح  در تارة ؟ هم چنینارد یا خیر؟ اقتضاء فساد داصل چه اقتضایی دارد ،ایاز یک عبادت یا معامله

  .کند، تأسیس اصل را ایشان پیگیری میموضع نه در چهار. پس کأکنند و اخری در عبادتمی

 لیواز نظر مسئله اص.0

نتوانیم دلیلی پیدا کنیم و  : اگر ما در اصولیدوگ. میکنیم نداریم اد را استفادهسبتوانیم داللت یا کاشفیت نهی بر ف آنا اصلی که از م

تضای صحت و اقو بگوییم: اصل اقتضاء فساد دارد یا مثال  تمسک کنیم، اصلی نداریم که به آن شک داشته باشیم در صحت و فساد

 بادت نیست.در این جهت فرقی بین معامله و ع

 از نظر مسئله فقهی.4

ی پیدا نکردیم ، اگر دلیلف را روشن کنیمدارد که با مراجعه به آن اصل بتوانیم تکلی اصلی وجوددر مسئله فقهی اگر شک کنیم که آیا 

 ؟یا خیراشد بدر هنگام شک یی کند و مرجع ما نماای مورد نهی قرار گرفت، آیا اصلی وجود دارد که ما را راهر یک معاملهگمثال ا

 . کنندعبادت دنبال می ایشان بحث را در دو قسمت معامله و

 معامله آیا اینبه دست نیاوردیم که  عنه واقع شد و ماای در فقه منهیمعامله رگ: افرمایددر مورد معامالت می( در معامالت: الف

 د. ی وجود ندارالقاخری عموم و اطدارد و  له وجودئسم تارة عموم و اطالقی در آناینجا  ؛صحیح است یا فاسد

 احل اهلل»اطالق مثل  ،«قودوفوا بالعا»مثل عموم  ،کنیممیموارد به آن تمسک  این در عموم یا اطالقی وجود داشته باشد، اگر .0

 به هیحاال که نشک داریم  نیز ، مانهی واقع شده مورد ایملهمعافرض کنید  ،عمومات و اطالقات باب معامالت هستند اینها، «یعبال

اید ت بالماعمومات و اطالقات در باب مع اول به : در درجهگویندمی ؟آن است یا خیرکاشف از فساد  ، آیاتعلق گرفته معامله این

ق و اطال اطالقش اقتضای صحت دارد. ما به استناد این عموم« احل اهلل البیع» دارد،ای صحت ضاقت «لعقودوفوا باا» ،جوع کردر

 این است که این معامله صحیح است.  اش، نتیجهمشکوک الصحه کنیم صحت معامله حکم بهیم انتومی
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ولی : در بیع فضولی قبل از آنکه بیع فض. مثالت در فقه فساد استالماصل در باب معاوجود نداشته باشد  یاما اگر عموم یا اطالق .4

 ، االنبودعمر نمال مالک  بکر ،بفروشد به بکر زید مال عمر رایتی و نقل و انتقالی وجود نداشت، قبل از اینکه ملکچ هی ،واقع شود

 عنا که نقل و انتقال حاصلن میاله صحیح است به م، ما اینجا شک داریم آیا این معاتا فروخته استفضولرا ن اطالع او مال او بدو

ه پس آن اصلی ک .شودشده است یا خیر؟استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال جاری می بکر مال از ملک عمر منتقل به شده و این

 فرضزوجیت، معامله است، یا مثال در مورد  کنیم استصحاب عدم ترتب اثر آنای به آن مراجعه میدر صورت شک در یک معامله

، فتیمتقریبی که گ ینمخیر؟ اصل فساد است، با ه یح است یاکنیم این عقد نکاح صحو ما شک میده قد نکاح واقع شع ید کهکن

پس  ،مکنیآن رجوع  که بهنباشد  یالقصورتی است که  معامله دارای یک عموم و اط ؟ استصحاب، این درر از این اصل چیستوظمن

 .اینجا اصل اقتضای فساد دارد

 ز آنمقتضی فساد و کاشف اق به این عبادت شده متعل این نهی که د و ما شک داشته باشیم کهعبادت باشاما اگر : در عباداتب( 

ه ک، حال حکم به صحت یا فساد کنیم عموم و اطالقی نداریم که به آن رجوع کنیم و بر اساس آن : مافرمایدایشان می؟ است یا خیر

 ست کها اصلی از آناین اصل غیر لکن ، د استجا نیز اصل فسااین  .الفساد رجوع کنیم نیست پس باید به اصالة عموم و اطالقی

در واقع ما شک ولی اینجا ما  ،ثر استترتب ا استصحاب عدم نهما التم، اصل در مورد معااستناد شدالت به آن مدر مورد معا

 ؟از مالک امر چیست رو؟ منظیا خیر دارد دوجک امر در آن وفعلی یا حداقل مال رم؟ آیا اعبادت امر دارد یا ندارد اینداریم آیا 

است یا  ریم این عبادت مبغوضا، یعنی در واقع شک درفته است یا نهگما شک داریم به عبادتی نهی تعلق  . اگرمحبوبیت مقربیت و

یک جایی  ،مقرب است ی محبوب ور امر داشته باشد یعنگ، ااست چیزی در واقع به معنای مبغوضیت آن تعلق نهی بهنیست؟ پس 

اشیم اگر امر داشته بما در مورد عبادت ته باشد. وجود داشنی مقربیت و محبوبیت مالکش یع اباشد ام هاشتدنیز ممکن است امر ن

 ه آنب یهر شک کنیم که این عبادت که نگ، حال ار نباشد حداقل مالکش باید موجود باشدمهم ا رگ، اصحیح است معلوم است آن

ین مالک ااصل این است که که این عبادت امر ندارد،  با توجه به اینکه اصل این است لق گرفته است آیا صحیح است یا فاسد؟تع

 ، پس اقتضای فساد دارد.موجود نیست در آن
 .اصل اقتضای فساد دارد یا خیر؟ ستساد اوجب فعبادت م نیم آیا نهی در اینکشک  اگر پس در مورد عبادات نیز

 ان قلت

  ؟سره به سراغ اصل رفتو یک اطالق نکرد عموم یا جوع بهبر خالف معامالت ایشان سخن از ر عبادات چرا در باب

 قلت

باید  ر شک کردیمگمواقع شک استفاده کنیم نداریم. پس اه عنوان مرجع در توانیم از آن بدر باب عبادات یک عموم و اطالقی که ب

  .فساد است حکم به فساد کنیم، اصل در عبادات
 خالصه بحث

ا از نظر ، امچه در باب معامالت و چه در باب عبادات، نداریم یاصلی کلی ارعنوان یک کب از نظر مسئله اصولی به ماتند: گفایشان 

موم و اطالقی نباشد اصل ، اگر عکنیم، اگر عموم و اطالقی باشد رجوع به آن عموم و اطالق میعنه معامله باشدفقهی چنانچه منهی

  .استصحاب عدم ترتب اثر است ،فساد است و منظور از این اصل



  

922 

 

صل فساد ا ور از اینکهرجوع کنیم و منظ نداریم که به آن یتضی فساد است و اینجا اساسا عموم و اطالقل مقدر  باب عبادات نیز اص

جود ی شک داریم مقربیت و محبوبیت ویعنریم یا خیر؟ ار دماشد یعنی ما شک داریم که اعنه ب یهاست این است که وقتی عبادتی من

 شود.اده میاستف خود امر نباشد، فساد از آنو چون اصل این است که مالک امر و  است ددر آن موجو رکه مالک امدارد یا خیر 

 نتقریبا در همی ؟یا خیر هی این را بپذیریمفقتوانیم از نظر مسئله اصولی و ست و باید بحث کنیم که آیا میاین نیازمند بحث ا

نکه کنیم و آن ایاضافه کردن  یک وجه و زاویه دیگر مسئله را بررسی میبته با ال دند ورهارچوبی که محقق خراسانی طراحی کچ

 یت. پس جهاکنندیاینها با هم فرق م اخری از حیث مالزمه عقلی، هیم ودمورد مالحظه قرار می مسئله تارة از حیث داللت لفظی

  :ر بگیردامورد توجه قرباید که در بررسی 

 اصولی بودن یا فقهی بودن مسئله. .4

  .ی بودن یا معاملی بودنعباد .1

 .دن استولفظی بودن یا عقلی ب .3

هر یک از این فروض و شقوق مورد بررسی قرار  باید اصل را درآید که قوقی در مسئله پدید میفروض و شبا مالحظه این جهات  

 شود.دهیم و انشاء اهلل ببینیم نتیجه چه می

  «والحمد هلل رب العالمین»

 


