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

سئله ممسئله اصولی نه به جهت لفظی و نه به جهت عقلی اصلی در  ز جهتل در مسئله بود، عرض کردیم ابحث در تأسیس اص

یا  اعم از عموم) ،است وجود ندارد تا ما در هنگام شک به آن رجوع کنیم البته واضح است که این در فرض عدم دستیابی به دلیل

  .اصلی نداریما در مسئله اصولی معلوم شد که لذ (اطالق

 مقام دوم: از جهت مسئله فقهی 

ه نظر برسد ب در مسئله اصولیبه نظر برسد چون و مسئله اصولی  بین این مسئله جهت مسئله فرعی فقهی ممکن است یک تفاوتیاز 

ت لفظی بین جه توانیم خیلینمیاما در مسئله فرعی فقهی  ،هم تفکیک کنیمتوانیم دو جهت عقلی و لفظی را از به روشنی می چون

  .کنیم کنتوانیم تفکیو عقلی 

ان به تیا م عبادتی که مورد نهی قرار گرفته،شک کنیر گر باشد و آن اینکه اکد قابل ذدر رابطه با عبادات شای همتنها یک مسئله آن 

 ،د نظر ما است متفاوت استمچه که ، ولی با آنتواند عقلی تلقی شودیبه نوعی مبحث این  ؟کند یا خیرآن اشتغال ذمه را برطرف می

ی مورد له یا عبادتماین است که اگر معاقهی بحث روی جهت لفظی متمرکز است، بر این اساس سخن در فئله فرعی لذا عمدتا در مس

جا در دو اینباشد یا خیر؟ ؟ آیا اقتضا فساد در آن میخیر از فساد آن معامله یا عبادت است یاآیا این نهی  کاشف  ،نهی قرار گرفت

  :گیریمش عبادت و معامله مسئله را پی میبخ
 عبادات الف(

 کالم محقق نایینی

گردد به بر می ر؟ فرموده: شک در این موردکند یا خیدت و اینکه آیا داللت بر فساد میتعلق نهی به یک عبا دری در مونمحقق نایی

 شرطیتمانعیت یا شک کنیم در  ، اگررثکاقل و ا گردد به شک در دوران بینیعبادت و این در واقع بر م شک در مانعیت نهی از آن

 اینالبته ): اصل در این موارد برائت است. گویدمیلذا  ،بین اقل و اکثر گردد به موارد شک در دورانمیدر واقع بر  چیزی این،

د یوگبه هر حال  ایشان می قواعد دیگری هم باشد چنانچه خواهد آمد(.ن است ممکران بین اقل و اکثر نیست، ارد دوومنحصر در م

  .برائت استموارد  یناصل در ا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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، رفته استگعبادتی که مورد نهی قرار  ،یا نه پس اگربه لحاظ مسئله فقهی در عبادتی شک کنیم که آیا این داللت بر فساد می کند

زیرا بازگشت به موارد شک در اقل و اکثر دارد  و اصل در رائت است، ب : اصل در آنفرماید؟ محقق نایینی میفاسد است یا خیرآیا 

 2.دوارن بین اقل و اکثر برائت استموارد 
  بررسی کالم محقق نایینی

غیر از این  این ؟فساد دارد یا خیر ؟ اقتضاءکشف از فساد می کند یا خیر اگر نهی به عبادتی بخورد آیا در این است که اساسا بحث

ه آیا این نماز بکنیم نماز شک میبعد از  کنیم، یا حتی مثالشک می چیزیشرطیت  ره در مواردی در مانعیت چیزی یا دک است

 تاین موارد با هم کامال متفاو .کنیم اتیان یک جزء یا شرط صحیح است یا فاسد؟ آنگاه به قاعده تجاوز رجوع ردخاطر شک 

 و ش گذشتهدر مواردی که  محل ، یا اجراء قاعده تجاوزما نداردثر، ارتباطی به بحث ک. رجوع به برائت در موارد بین اقل وااست

  .ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد رد شک واقع شده استمو

بادت که نهی به ع ث را باید جایی قرار دهیما فرض کالم و بحخمینی به محقق نایینی کردند که اساسا م این اشکالی است که امام

م این مفروض کالنهی مسلم است، اد دارد یا ندارد؟ پس فرض وجود ستضای فقو ما شک داریم در اینکه آیا این نهی امتعلق شده 

ز  موارد ا ؟  بعد بگوییم اینیا شرطیت دارد یا خیر ؟دارد یا خیر یتکنیم در اینکه این مانع ، این غیر از این است که شکما است

ی که الشکاآنچه محقق نایینی گفتند کأنه خروج از محل بحث است. لذا رای برائت است. مجشک در دوران بین اقل و اکثر است و 

مقام است، ما باید الاست و اجنبی عن در واقع خروج از محل بحث به این امور شک  است که بازگرداندن امام خمینی دارند این

؟ پس سخن شک کند یا خیرک داریم که آیا داللت بر فساد میشو  ه یک عبادتی متعلق شدهجایی باشد که نهیی ب اساس فرضمان

 . 0ستنماز نی رد یزیچمانعیت چیزی یا شرطیت  رد

ن یدر ا.  پس بحث را ما آوردلذا این اشکال به محقق نایینی وارد است، زیرا به نوعی سر از خروج از مفروض کالم و بحث در می

   ؟بینیم که داللت بر فساد دارد یا خیرب شد و بعدبابه عبادت حتما متعلق شده  یهنقطه متمرکز کنیم که ن

ده است حتما متعلق شمی آییم سراغ اصل مسئله که نهی به عبادت کال امام خمینی نایینی فرمودند و اشبعد از بیان این مطلب که 

  ؟داللت بر فساد دارد یا نداردیم آیا این ببین خواهیمو می
 بررسی مسئله

تیم ف. ما گت استالمر باب معادر از صحت و فساد این غی ،عبادات به چه معنا است اید توجه کنیم صحت و فساد در بابب ابتدا

ی به با مطابقت مأت یا عدم بادات به معنای مطابقت و عدم مطابقت است، یعنی مطابقت مأتی به با مأموربهع صحت و فساد در باب

نیم خواهیم ببی. حال میشودا ساقط نمیضق شود و اگر مطابقت نبود اعاده و، اگر این مطابقت بود قهرا اعاده و قضا ساقط میبهمأمور

ربه ومطابقت با مأم شود عدممی دهاز آن استفا ادتی که نهی به آن تعلق گرفته،عب؟ کند یا خیرداللت بر فساد مینهی متعلق به عبادت 

  ؟ بحث در باب عبادات این است.قوط اعاده و قضاجه عدم سو در نتی

توجه ؟ یردارد یا خین حال امر هم داشته باشد وجود اوال باید تصویرکنیم که اصال امکان اینکه چیزی نهی به آن تعلق بگیرد و در ع

ن ، امر به یک عنوامر و نهی تعدد عنوان مطرح بودامسئله اجتماع  ر، داجتماع امر و نهی  متفاوت استد این مسئله با مسئله کنی
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مر اگر مثال اکه بحث شده  ، آن وقتهم متحد شده بودند خارجی با منتهی این دو عنوان در وجود نهی به عنوان دیگرمتعلق شده و 

ا ج، حکمش چیست؟ پس آنخواند زاینکه ازاله کند نما یالق شد و به نهی غیری از نماز منع کرد، حال اگر کسی به جبه ازاله متع

 ؟ کردیم که اجتماع جایز است یا خیرند، لذا ما بحث میو نهی در واقع به دو متعلق شده که در وجود خارجی با هم متحدامر 

 ، اصال تعلق امر به آننهی تعلق بگیرد به یک عبادت خواهیم ببنیم وقتی، اینجا یک عنوان است، میاینجا مسئله دو عنوان نیست اما

تواند هم امر تعلق عبادت نمیتوانیم تصویر کنیم؟ روشن است که تعلق امر به عبادت در حالیکه منهی عنه است معنا ندارد، به را می

د، وشیمونه گرفت مسئله چگتعلق می به چیزیامر  رگساسا اینجا سخن در این است که اابتدای بحث گفتیم که الذا  ؛هم نهیبگیرد 

ارد در عین حال نهی فعلی هم به آن متعلق فعلی د که عبادتی که امریننه ا ؟رد که لو فرض تعلق االمر بهنهی به چیزی بخویعنی 

هرا باید بگوییم با وجود نهی و تعلق نهی به عبادت، این عبادت باطل است، بدانیم قبرای عبادت وجود امر را  الزم  . پس اگرشود

 د که امر هم دارد.ی متعلق شوبه چیزتواند یمزیرا نهی ن

کند که اگر نهی به عبادتی متعلق شود، کشف از این می باید بگوییم ،ممالک که برای تحقق عبادیت نیازمند امر هستیین پس طبق ا

 و این نهیالن عبادت ناشی از عدم  امر است پس فساد و بط ست،عبادتی که هم امر نداشته باشد در واقع عبادت نیامر ندارد و 

رسی کنیم. له را برئسباید م ،کندبلکه مالک امر کفایت می ،یمدت محتاج امر نیستمعتقد شدیم برای عبا. اما اگر است آن کاشف از

است که عبادیت و صحت عبادت  ایشان نقل کریم که ایشان معتقد، ما قبال هم از همین نظر را دارندچه اینکه محقق خراسانی )

چیزی  یکمثال مقربیت،  ؟امر یا عبادیت چیستمالک  (کنداشد کفایت میبموجود  هم رم، بلکه اگر مالک ابر امر نیست متوقف

یم بگوییم توانی میهین نظر را اختیار کردیم آیا با وجود ناگر ا ،د باشدموجوباشد اما مالک آن یعنی مقربیت ن است امر نداشته ممک

رد  کاشف از این بخو ر نهی به یک عبادتگ، اامر کند از عدم وجودیفوقش این است که نهی کشف م زیرا ؟این عبادت فاسد است

ف از فساد عبادت کاش بهتوانیم بگوییم تعلق نهی بنا  آیا میم ینطبق اه این عبادت امر ندارد اما کاشف از عدم مالک نیست. ک است

 ؟ کندآن عبادت است یا داللت بر فساد آن می

ام نهی را در همه اقسکه اگر این بحث  را بعضی معتقدندزی ؟ت چه نظری داریمببینیم در آن جهدیگر رجوع کنیم و مطلب اینجا باید 

هی را ،  اگر همه اقسام نچه نهی اصلی و چه نهی تبعی یهی،ز، چه نهی تحریمی و چه نهی تنچه نهی غیری و چه نهی نفسیبر بگیرد 

ک امر در مال)فرض هم این است که  شدهبه این عبادت آید که این نهی که متعلق بحث پیش می آنگاه داخل در محل نزاع بدانیم

خاصی  لچون مالک وجود دارد و فقط به دلی رسدکند؟ به نظر می، داللت بر فساد میغیری است نهییک ( و کنداینجا  کفایت می

ی یرغ یهو شامل نمنه نهی را اعم داپس اگر  .نظیر آنچه در مسئله ازاله و نماز گفتیم ،است یحعبادت صح امرش کنار رفته این

 مالک موجود باشد )چون ی باشد و همتواند هم نهکند، میی کشف از مبغوضیت و عدم مالک نمیا که نهی غیرنج، قهرا  از آدانستیم

 این را ، اینجا چون فرضاست( عبادت صحیح هرچند امر نباشد ای صحت عبادت وجود مالک کافی است،بر ین بود کهفرض ا

هی نهی غیری است و ما ن، با توجه به اینکه تاین عباد به نهی، لذا تعلق ی استفاعبادت کصحت گرفتیم که وجود مالک برای 

 ،دنکنمی اداز فس ست و این کشفا باید بگوییم این عبادت صحیح داللت بر فساد ندارد. انیمدیری را نیز داخل در محل نزاع میغ

  .اصلی نداریم که اینجا داللت بر فساد این عبادت کندپس 
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نهی ر هم چنین است اگباطل است، اش این است که این عبادت ست. روشن است که نتیجهمقبول نیگفتیم این مالک اساسا اما اگر 

 نهی نفسی کاشف از مبغوضیت است، به یک در این صورت ،تسا سخن در نهی نفسی تیمفگ و غیری را از محل نزاع خارج دانستیم

نافات دارد با اینکه امر و این م عنه استنفسی مبغوضیت منهی، زیرا معنای نهی و هم امر تواند هم نهی نفسی تعلق بگیردچیز نمی

وب است هم مبغوض. لذا طبق این مبنا ب، هم محییم یک چیزی هم مبعد است هم مقربومثل این است که بگ ،متعلق شودهم به آن 

 کند. اد آن میسف تعلق نهی به عبادت کشف ازه این است که محل نزاع را نهی نفسی بدانیم نتیجنهی در از  روکه منظ

تیم و نسوجود مالک را کافی دااگر  و لذا از نهی نفسی و نهی غیری است تیم اعمف، گبه نهی نفسی ندادیم اما ما نزاع را اختصاص

 .صحیح استن عبادت اش این است که اینتیجه

عنه فاسد است رخی مبانی عبادت منهیبنابراین در باب عبادات از جهت مسئله فرعی فقهی و از حیث لفظی نتیجه این شد که طبق ب

برخی مبانی کاشف  کند و طبقبانی نهی کشف از فساد میق برخی م. به عبارت دیگر طبطبق برخی مبانی این عبادت صحیح است و

تیم باید حکم دانیم لکن مالک امر را به تنهایی کافی ندانسمی یاینجا شامل نهی نفس مثل ما که نزاع را در رگاز فساد نیست و البته ا

 به فساد کنیم.

 معامالت ب(

 ، یعنی یکمعامالت شخصیه فرض کنیم ساد را درف صحت و ی است و اخری کلی. اگردر این بخش تارة نظر به معامله شخص

ساد در معامالت این است که ف معنای صحت واز آنجا که  ،است یا فاسدیح و ما شک داریم این صحخارج واقع شده در  ایمعامله

واقع شک در ترتب اثر مقصود  درای، بر این شک در صحت و فساد معاملهابن شود یا خیر،ثر مقصود بر این معامله مترتب میآیا ا

ل به واسطه ق نقل و انتقا، شک در صحت و فساد یک بیع، یعنی شک در تحقنقل و انتقال است ،اثر مقصود از بیع بر آن معامله است،

 قل وب نما شک داریم که آیا این بیع موج ودر خارج واقع شده  ی، حال فرض کنید یک بیعو انتقالیک بیع یا عدم تحقق نقل 

 لاصل این است که این ما ،و انتقال است لیر؟ اینجا اصل، عدم نقاثر مقصود حاصل شده است یا خ ؟  آنل شده است یا خیراانتق

گر . ااین عبارت اخری فساد است، لک مشتری منتقل نشده استکه به م ستا یناصل ا ،نشدهاز ملک مالک که بایع است خارج 

به سبب بیع  انتقال اثر مقصود حاصل نشده و اصل اقتضای عدم نقل و یع و بعد بگویید آنب زشما شک کنید در  ترتب اثر مقصود ا

گوییم اینجا نقل و شد، لذا میمییح بود این نقل و انتقال حاصل باطل است و اگر بیع صح ین بیعاکه است  ینا ش، معنایرا دارد

تضاء اق باشد نه طبایع،ت شخصیه و موضوعات خارجی انچه مقصود معامالپس اصل در مورد معامالت چنانتقال حاصل نشده است. 

 .فساد دارد

ت صح بعضی در موردرا ممکن است زی ،باشدمله و ماهیت یک معامله در رابطه با طبیعت یک معا فساد صحت و اما اگر شک در

یفیه لکنطور که در احکام تهما ،شودالت متعلق میمفساد هم به طبیعت و ماهیت معا صحت وفساد این تصور را داشته باشند که  و

طبیعت  ،کاری به متعلق این احکام در خارج نداردث از تعلق این احکام به طبیعت ماهیت است، حیه بفر احکام تکلید ،است ناینچنی

نچنین است یکسی معتقد است که احکام وضعی مثل صحت و فساد نیز ا یدحال فرض کن ،و ماهیت موضوع برای حکم تکلیفی است

  .ع هستندیاکه متعلقش طب
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 ، آیا نهی کاشف از فساد است یا خیر؟ یعنی کأنه مااگر مورد نهی واقع شود ،البیع ، مثل طیبعةه کلی استملبحث در مورد یک معا

این است  حث دربفرض کنید  .نداریم لخودمان آن را قبو ه، بر مبنایی کدهیم خواهیم مسئله را مورد بررسی قرارنا نیز میر این مبب

است  یحصح اقع شد آیا آنو یشک داریم که اگر طبیعة البیع در جایی مورد نهو ما نیز داده رار که شارع طبیعت بیع را مورد نهی ق

ا بیعی ی هملز فساد در چنین فرضی این است که شارع چنین معا. زیرا منظور ااستعلی الظاهر اصل فساد جاری ا نیز نج؟ اییا فاسد

دانیم ای داریم و به طور کلی نمیوقتی ما شک در صحت و فساد معاملهبه عبارت دیگر  ،ثر در نقل و انتقال قرار نداده استرا مؤ

انتقال قرار داده  وبیع را شارع مؤثر در نقل مثال طبیعت انیم داین است که ما نمی ، معنایشدساح است یا فطبیعت چنین بیعی صحی

دانیم شارع آنچه را که بین میتر ن؟ به عبارت دقیقرو انتقال  قرار داده است یا خی آیا  شارع این را سبب برای نقل؟ است یا خیر

 ثیرین تأال عدم امضای شارع و عدم جعل امضای شارع نسبت به در چنین مواردی اص؟ یا خیرامضاء کرده  ان داشتهریعقالء ج

، شارع امضا نکرده است که این طبیعت و ماهیت و امضا نکرده است را بوده که در نزد عقالی ، یعنی شارع در واقع آن سببیتاست

  .و انتقال واقع شود لبیع سبب برای نق

، اصل، له کنیمفساد معام اگر شک در صحت و شوند،طبایع و کلیات متعلق میه پذیریم که صحت و فساد بپس حتی اگر این مبنا را ب

لی ع معامالت ، پس در بابی، ولو به جعل امضایم جعل سببیت، استصحاب عدشارعم جعل دعدم است، یعنی در واقع استصحاب ع

 . شودین اصل فساد جاری مییالمبن کال
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