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

خری از جهت اعرض کردیم در مورد تإسیس اصل در مسئله، تارة از جهت مسئله اصولی باید این امر را مورد بررسی قرار داد و 

مسئله فرعی فقهی، اما از جهت اصولی نیز گفتیم تارة از جهت عقلی می بایست به بررسی این امر پرداخت و اخری از جهت لفظی. 

  .جود ندارداصلی در مسئله و ،بررسی کنیم ا داللت یا اقتضاء نهی للفساد رااگر بحث از کاشفیت یدر جهت لفظی و عقلی معلوم شد 

این اصل را  اسانیها مختلف است، محقق خرت عقلی نیز عرض کردیم هرچند بیاناز جه ال تببیین شد،ماه کاز جهت لفظی ک

، اساسا یمر نظر بگیرملزوم و فساد را به عنوان الزم آن دقبل از اینکه ما این نهی را به عنوان یک  دانستند یعنی استصحاب عدم ازلی

مر وجودی است و چون امر وجودی مالزمه یک اامام خمینی نیز  .راکنیم همان ما استصحاب می و وجود نداشت چنین چیزی

، ثبت له استت موباز باب اینکه ثبوت شئ لشئ فرع ثلذا  ،شودرفین محقق نشوند مالزمه محقق نمیتا طو وقف بر طرفین است مت

راسانی به یک بیان و امام محقق خ، منتهی پس هر دو به یک معنا اصل عدم مالزمه را مطرح کردند ای وجود ندارد.پس مالزمه

   .بیان دیگربه خمینی 
 بررسی کالم امام خمینی

را   ساد را و نه مسئله صحتتوانیم مسئله ف، یعنی در واقع نه میما اصل عدم مالزمه داریم ل فرمایش امام خمینی مبنی بر اینکهاص

الزمه یک وصف وجودی و ثبوتی است و که م ین استاین عدم مالزمه به خاطر ا :اینکه فرمودند، درست است. لکن کنیم هداستفا

ئ فرع ثبوت مثبت له است، این از یک جهت جای بحث ثبوت شئ لش چون وانیم بگوییم اصل عدم مالزمه است،تمیدلیل به همین 

  دارد.

گوییم مالزمه فرع ثبوت طرفین است، نیم باتوجا ما نمی، اما در ایناست صحیح ت مثبت لهوبثبوت شئ لشئ فرع ثقاعده فرعیت و 

 هر ست کهاین به این معنا نی شود اماپیدا کند قهرا الزم مترتب میاگر ملزوم تحقق  آید،سخن از الزم و ملزوم به میان می زیرا وقتی

بقه اول محقق طوییم: باید گمی تیت. ما در مورد فوقیت و تحبه نام مالزمه را انتزاع کنیم آنگاه ما چیزی و نندو باید تحقق پیدا بکد

ش این است بیعتا اثر، طشودمیملزوم االن محقق اینجا اع کنیم، اما نتزفوقیت یا تحتیت را ا تآن وق ،طبقه دوم نیز محقق شود ،شود

م وملز ،استفاده کنیم ، آنگاه بخواهیم مالزمه راهم الزمبگوییم هم ملزوم باید محقق شود، به دنبالش بیاید، پس چطور که الزم هم 

الزمه متوقف بر طرفین نیست، ملزوم که محقق شد پس م، شودبه خود به عنوان اثر وجودی آن الزم محقق می خودکه محقق شد 

ه ، آن نیز به وجود بیاید، بعد یک چیزی به اسم مالزمود بیایدکه بگوییم باید این به وج اینطور نیستشود، محقق می دیگر قهرا الزم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 5911/آذر /51 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 9441 ربیع الثانی 91مصادف با:    –: تأسیس اصل نهم امرآیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟  :جزئی موضوع       

                      بررسی کالم امام خمینی                            

 51 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 



  

222 

 

تا  رفین مالزمه نیستمتوقف بر تحقق طولی  ،مالزمه یک امر وجودی استه این است که درست است کاشکال  س. پشود هدفااست

، اینجا وقتی ملزوم محقق ای تحقق پیدا نکرده است و اصل عدم مالزمه استردند پس مالزمهچون طرفین تحقق  پیدا نکگفته شود 

دد تعخواهد بفرماید بین می، «کان فیهما الهة اال اهلل لفسدتا لو» :فرمایدمیکه خداوند  .آیدشد به طور طبیعی الزم هم به دنبالش می

د هم آنگاه فسا ،شدل باید تعدد باوه و بین فساد مالزمه وجود دارد ولی آیا این مالزمه متوقف بر تحقق طرفین است؟ یعنی اآله

ولی  اد آسمان و زمین است.فس مالزم با ند که تعدد الههک، نه، اینجا آیه داللت میاین استفاده کنیمشود بعد ما مالزمه را از  محقق

توانیم بگوییم: دیگر نمیلذا ، این موارد کم نیستند یل طرفین مالزمه تحقق دارند؟از این قب؟ آیا در مواردی محقق شده استاین آیا 

نوز ، اینجا اصال موضوعی هیه نگاه کنیم. پس اگر از این زاواستفاده کنیممالزمه را  ول باید حرمت محقق شود تا بعد بتوانیم آنا

به این بیان که مالزمه استصحاب عدم مالزمه  رسد. لذا به نظر میمحقق نشده است تا بخواهیم مالزمه را در مورد آن تطبیق دهیم

  .محل تأمل است ردی تحقق نیاز به تحقق موصوف داایک وصف وجودی است و وصف وجودی بر

 ادهپی ری این استصحاب راگینی از راه دیامام خم را مطرح کرده ولی به عنوان عدم ازلی حاب عدم مالزمهاستصمحقق خراسانی 

  .محل بحث است د به تحقق طرفین است، ولی اینوجودی است و نیازمن این وصف، مشکل این است که ایشان فرمود کردند

انشاء )در باب استصحاب عدم قرشیه گفتند . آنچه که ایشان به مشکل استهمانند استصحاب عدم قرشیه این  :نددفرمونی یامام خم

 محل اشکال است. طریق وارد شدندبه این اینکه  اما ،استچه بسا قابل قبول ( آنجا مطرح خواهد شد اهلل

 عدم فرق بین مبانی مختلف در عدم وجود اصل در مسئله اصولی

ت لفظی و چه در ، چه در جهت یا معامله مقتضی فساد یا کاشف از فساد هست یا خیرکه آیا نهی از عباد رد مسئله اصولیدر مو

 . هنگام شک داشته باشد مرجعیتی در ، اصلی نداریم که بتواندجهت عقلی

ل در مسئله اص در بحث از تأسیسکه اینست عرض کنیم برای تکمیل بحث و آن را هم بد نی آن کهفقط یک نکته اینجا باقی مانده 

صلی در ع المبانی ما ایجم یعل بلکه را به چه معنا بگیریمدر عبادات ما  صحت و فساد کند ، فرقی نمیاصولی و از جهت عقلی

 مسئله نداریم. 

شریعه ال ، یا موافقةردندمعنا ک ر، مثال متکلمین اینطواالمر معنا شد به موافقة االمر و عدم موافقةصحت و فساد در عبادات تارة  .5

ی اصال شکاحتمال  ینطبق ا ارد، زیرااصلی وجود ندم باز هم ی، اگر ما صحت و فساد را به این معنا بگیرشریعهلا فقةو عدم موا

اگر نهی  زیرا ،قطعا در اینصورت این عبادت فاسد است شود تعلقرجوع کنیم، چون اگر به عبادت ماصل  خواهیم بهارد تا بوجود ند

 زی متعلق شد دیگر تعلق امر به آن معنا ندارد. به چی

ارد، د ندوو طبق فرض امری وجرا موافقت امر فرع وجود امر است زی، وافق با امر باشدتواند مپس علی ای حال این عبادت نمی

وافقة االمر به م یر کردیمفساد را تفس ت وپس اگر صح ،باشد رمنا ندارد که آن عبادت دارای امع راگر نهی به عبادت متعلق شد دیگ

 مقام تا نوبت به جریان اصل برسد.و مخالفة االمر ال شک فی ال

د را فاس آن صحیح بدانیم و با فقدان مالک آن را با بودن مالک امر، این جهت در نظر بگیریم که از اگر هم صحت و فساد را .2

اگر به نحوی انجام دهیم که مالک در آن  ک تأمین شود، صحیح وکه مالیم هانجام د یم، یا به تعبیر دیگر اگر عمل را به نحویبدان
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زی متعلق نهی واقع شد، چی، زیرا اگر شودشود ولی اصل جاری نمیمیموضوع شک محقق  در این صورتنباشد عمل فاسد است، 

  د:شودو حالت در آن تصویر می

آید یک مالک نهی می یوقت. در این صورت خود امر نیست شئ است هر چند نهی مالک  امر در آنبعد از تعلق  صورت اول:

، )قبال هم گفتیم، چنانچه که محقق خراسانی این نظر را داشتگیرد، شود که جلوی تأثیر مالک امر را مییمالیی پیدا و او راجح

عرض اضطرار به عمل منهی عنه  حث اکراه وو هم در ب یهو ن ربحث اجتماع ام رهم د ماند،ند: مالک امر میمحقق خراسانی گفت

 شود.أثیر مالک امر گرفته میاینجا جلوی تبماند و مالک نهی غلبه پیدا کند اگر مالک امر ( کردیم

حه جرا تاست، یک مصلح همان مصحلت ، زیرا مالک امربردز بین میاآید، به طور کلی مالک امر را وقتی نهی می صورت دوم:

 ،مقاومت نداردنهی تاب  امر در برابر اینتعلق بگیرد دیگر مالک  ی. اگر نهرسدلزام نمیارسد و گاهی به حد یمکه گاهی به حد الزام 

دا پی غلبه ای که در آن وجود دارد و در این کسر و انکسار به طور کلی مالک نهیشود نسبت به مفسدهاین مصلحت  مقهور می

  .روداز بین میو مالک امر  کندمی

، اما مانعی به نام نهی جلوی وجود داردوییم مالک امر ه بگیعنی چرا  و چه صورت دوم یمچه صورت اول را در نظر بگیر حال

ود ندارد، رود و دیگر وجک نهی از بین میمقابل نهی و مال مالک امر به کلی بعد از کسر و انکسار درتأثیر آن را گرفته، یا بگوییم: 

اگر نهیی متعلق شود به یعنی  ؟یا خیر شود فساد اشنین مالکی پیدا شده است که نتیجهآیا یک چ، ما شک داریمت در هر صور

مشکلی در برابر اصل  ،جریان اصل است؟  اینجا جای را در پی دارد یا خیرای هجتینین نره چو ما شک کنیم که باالخ عبادتی

یم تفگ. در احتمال اول میین کندز دو طرف ماجرا را برای ما متعالی نداریم که یکی صاین است که ما واقعا  ا ست، ولی مسئلهنی

رفی ط، اما اینجا اصلی وجود ندارد که احد میفساد یقین داشت بهی شک نیست، آنجا اال جای جریان اصل نیست و جایی براص

  رد.این احتمال نیز اصلی وجود ندپس  طبق االشک را برای ما معین کند. 

قرب این معنا است که عمل م گفتیم صحت به یعنی مقربیت عمل گرفتیم، اگر صحت و فساد را به معنای مقربیت عمل و عدم .9

جا ،  این شک از کمقرب است یا نیست عملی شک شود که. در این صورت چنانچه معنا است که مقرب نیست ینااست و فساد به 

نی آن یع ،ودشیم وقتی به چیزی نهی متعلق ،است آن نهی نیز به معنای مبغوضیتتعلق و به آن متعلق شده نهی  رازیشود؟ ناشی می

که در عبادت معتبر است منافات  ید که مبغوضیت فعلیه یک عمل با مقربیتیآ. آنوقت این بحث پیش میتمبغوض واقع شده اس

د ؟ این با آن تنافی داربادت کنار رود و منهدم شودشود مقربیت معتبر در عی موجب میهاین مبغوضیت ناشی از ن ؟ آیادارد یا خیر

ال  :دتنفنیز گ اینجا ؟بر است،  اصل چیستتمع عبادت رددیم در تنافی مبغوضیت ناشی از نهی با مقربیتی که اگر شک کر؟ یا خیر

 ز دو طرف را برای ما تعیین کند. ایعین احد الطرفین؛ اصلی وجودی ندارد که یکی  اصل لدینا

در معامالت نیز  ،د نداردواصلی وج ،را به هر معنا که بگیریم در عبادات صحت و فساددر مسئله اصولی  ،عقلیپس از جهت 

  .کنیم یم عند الشک به آن رجوعکه بخواهاصلی نداریم  م اولقادر م یم از جهت عقلی و ههم از جهت لفظ س. پهمینطور است

  : از جهت مسئله فقهیمقام دوم

 ،تل اسمحتمند، در هر دو کاخری از جهت عقلی، فرق نمی یم بررسی کنیم ونتوائله را میلفظی مس ز جهتارة ادوم نیز تقام در م

، ی انجام شده است، عبادتی که مورد نهی واقع شده استامواجه شدیم با یک عبادت یا معامله یعنی ما منظور از مسئله فرعی فقهی
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 نسبت به ا اصلی وجود دارد کهجینای متعلق شده است، آیا هدانیم به این عبادت یا معامله نمی در خارج واقع شده و ماای معامله

  ید که این معامله یا عبادت فاسد است یا صحیح؟گوبه به ما ر؟ باالختعیین تکلیف کنداقع شده در خارج این معامله یا عبادت و

 .بررسی کنیم و هم از جهت لفظیمسئله را  اینت المهم در عبادت و هم در معااز جهت عقلی ما باید اینجا 
 از جهت عقلی.1

شک  یعنیاین است که واقع نشده است،  د که متعلق نهی قرار گرفته اصل در چنین عبادتیع شوعبادتی واقر گز جهت عقلی اا

کم ال حاشتغا لذا قاعده .اورده استاین فراغ ذمه نی : نه،اینجا باید بگوییم؟ کنیم که آیا این عبادت فراغ ذمه آورده است یا خیرمی

ین که آیا از نظر عقلی ب این بحث بود در مسئله اصولی جای .فرقی بین مسئله فرعی و اصولی وجود دارد از یک جهتفقط  .است

 اگر نهیی به هاست کدر این بحث  آنجا ،چون یک بحث کبروی کلی است؟ در بحث اصولی خیر است یاحرمت و فساد مالزمه 

فساد یا نهی و فساد عقال قابل  مت و؟ یعنی مالزمه بین حرردارد یا خی این حرمت عقال مالزمه با فساد رده خولمعبادت یا معا

حث ، آنجا دیگر بشود؟ اما در مسئله فرعی یک مقدار مسئله متفاوت میرخی یا است و یک اصلی در رابطه به آن وجود داردکشف 

ین زاویه در واقع از ادر مسئله فرعی فقهی  له یا عبادتی خورد مالزمه با فساد دارد یا خیر؟ماکه اگر نهیی به معبروی کلی نیست ک

و م برگردانی شک در فراغ ذمه بهرا یعنی شک بادتی که انجام شده، آیا موجب فراغ ذمه است یا خیر؟ ع ینآیا اکه  شودبحث می

از این  ،ره انجام شودو باید دوباکند که این عمل فاسد باشد ضا میال اقت، قاعده اشتغکندال میت بگوییم عقل حکم به اشتغآنوق

یبی که در مسئله اصولی وارد شدیم در اینجا به آن ترتقلی و جهت لفظی بگذاریم و اال ممکن است یک فرقی بین جهت ع جهت

 وارد شد.  تواننمی

 «والحمد هلل رب العالمین»


