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

 در تنبیه اول دو مطلب را عرض کردیم: 

نتفاء ای انتفاء حکم عند انتفاء شرط، این به معنای به معنا وم دارد یا خیر،آیا مفه شودبحث می در قضیه شرطیهاینکه  مطلب اول:

منتفی  تفاء شرطبا انی این بود که شخص الحکم مسلما و بدون تردید نفاء شخص حکم. دلیل محقق خراساتسنخ حکم است نه  ان

شود. یک فی شدن شرط، منتفی میت، همه قبول دارند که شخص الحکم با منو نزاع نیست فمطلب محل اختالاین  شود، یعنیمی

امه را در اد. حال اینکه آیا اساسا سنخ الحکم قابل قبول است یا خیر؟ و سنخ حکم دادیم ص حکمتوضیح اجمالی هم درباره شخ

 . بررسی خواهیم کرد

یای شرطیه امکان تصویر سنخ حکم نیست، لذا آنها ای از قضدر بعض :فرمایدهمچنین گفته شد که محقق خراسانی می مطلب دوم:

ت مالی فوق»ود شیگفته م، وقتی افتدف و وصیت و نذر عهد و یمین اتفاق میباب وق راز محل بحث خارج هستند، مثل آنچه که د

 ،با منتفی شدن شرط« ان جائک زید فاکرمه»ر نیست، زیرا د« ان جائک زید فاکرمه»این در واقع مثل « علی اوالدی ان کانو فقرا

فاء تا انبه است ک ینم دارد معنایش اواگر گفتیم مفه، لذا است از  بین برود نبت باشد و ممکاامکان دارد  سنخ حکم باقی بماند و ث

اساسا حکم دارای سنخ نیست، یعنی « علی اوالدی ان کان فقراءوقفت مالی »در مثل شود، اما مجئ زید وجوب اکرام نیز منتفی می

؟ اصال ا خیرر کنارش باشد یی درگتواند شرط دی؟ میبماندند باقی اتواینطور نیست که ببینیم آیا این حکم در فرض نبود شرط، می

اش این است که آن وقف کرد، الزمهاگر مالی برای اوالدش  امکان  سنخ حکم در آن منتفی است، زیرا اصال تعدد در آن راه ندارد.

ه شرط دیگری برای عده همان مال را با ک دمعنا ندار ،وف علیه شدر مالی منتقل به موقگمال  وارد در ملک موقوف علیه شود و ا

وم برایش متصور نیست، زیرا تعدد در حکم معنا اینجا اساسا مفه ا یک مال قابلیت وقف دوباره را ندارد، لذازیر ،ی وقف کنندرگدی

ین حکم  با یک شرط دیگر جایگز گری یا شخص دیگری ازندارد که بگوییم: حال این حکم، با انتفاء شرط منتفی شده، حکم دی

، نذر و ، وصیتوقف در موارد یباشد، ولتکثر داشته  که حکم  قابلیت تعدد وقابل تصویر است سنخ حکم در جایی  .شودآن می

یگر دی همین است که بحث مفهوم در این ابواب اشود برنمی رتکثر نیست لذا اصال سنخ حکم در آن تصوی تعدد وامثال آن قابلیت 

 .جریان ندارد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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در  هکینا ؟ ورا سنخ الحکم معنا دارد یا خیکه آیدر ادامه هم راجع به اصل این ث وجود دارد که ماحنسبت به هر دو مطلب بالبته 

ایه  محقق فلکن مطلبی که در ک .کنیمرد که بعدا عرض میامنتفی است، تحقیقی د کملحمسئله سنخ اباب وقف و قسم و امثال آن، 

 اشکال چیست؟ .آیدیرده اشکال مهمی است که بعد از التزام به سنخ حکم پدید مکی  مطرح نخراسا

 سنخ الحکم  اشکال درباره التزام به

بیان  طبق آنچه کهضیه شرطیه یک منطوق وجود دارد که عبارت است از ثبوت الحکم عند ثبوت الشرط. در قاشکال این است که 

حکم عند لایعنی انتفاء  ،است فاء عند االنتفاءتزیرا معنای مفهوم انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط، عبارت است از ان مفهومشد 

که در منطوق ذکر شده، یک حکم مجعول حکمی است نه شخص الحکم،  در مفهوم سنخ الحکمر از حکم وفتیم منظشرط و گالانتفاء 

ل است، اما در وند که از ناحیه موال جعل شده، پس حکم در ناحیه منطوق قطعا مجعکداللت بر وجوب اکرام می« فاکرمه»است، 

سنخ الحکم  تفاءان حکم را به معنایللحکم است و انتفاء اانتفاء اگویید مفهوم عبارت از که میکه شما  تین اسپرسش ا مفهوم هناحی

 واحیه منطوق بیان شده داریم که در ن حکم، یک شخص الداریم اینجا دو حکمپس مجعول است یا خیر؟  دانید، این سنخ الحکممی

ه در این قضیه شرطیه جعل شده وجوب چه کل نیست، آنوه مفهوم است و مجعک در ناحی یک سنخ الحکم داریم ،مجعول است

 م است که اساسا مجعول نیست. سنخ الحکهم طبق گفته شما فهوم ه مناحیرام است که ناشی از مجئ زید است، در کاال

ء شخص فاتانمنظور از مفهوم ل نیست بحث کنیم؟ شما گفتید: ویزی که مجعدرباره انتفاء چاست  چگونه ممکناین است که  لاشکا

فاء تشده با ان رکمنطوق قضیه ذدر  که وشن است که حکم مجعول و همانین خیلی را رازی ،فاء همان حکم مجعول نیستتیا ان حکم

رد، اگر این موضوع قیدی دای که موضوعی دارد و اهر قضیهبلکه ، قضیه شرطیه در بابفقط شود، به طور کلی نه شرط منتفی می

د حکم هم شود با تغییر قیبر موضوع دارای قید بار می وقتی حکم. شودحکم هم منتفی می، غییر کندتموضوع  قیود و یا اوصاف این

ا روشن است که بشده نیست، زیرا  نتفاء همان حکمی که جعل شده و در منطوق بیاپس در باب مفهوم سخن از انشود. منتفی می

 .ریخشود یا منطوق منتفی می ل دروتفاء شرط این حکم مجعبحث کنیم آیا با ان همعنا ندارد کدیگر لذا شود، اء شرط منتفی میتفان

خ الحکم سنشده که بحث کنیم آیا جعل نین است که سنخ الحکم اهم است و فرض  کمحلنتفاء سنخ اپس در باب مفهوم بحث از ا

 .آن بحث کنیم ءفاتمعنا ندارد درباره ان ست،و مجعول نیکه جعل نشده  ی؟ چیزاست یا خیر یمنتف

ر حکم  گل است یا غیر مجعول؟ اوحکم مجعیک  عبارت ازپس خالصه این اشکال که اشکال مهمی است این است که مفهوم 

با  مسلم است که چون نیست،، زیرا نزاع در آن حثکه در منطوق بیان شده است، دیگر الیحتاج الی الب همان یعنی مجعول باشد،

ین تفاء حکم غیر مجعول بحث کنیم. اما درباره انغیر مجعول باشد، دیگر معنا ندارد که  هم رگشود و امنتفی میحکم آن  طتفاء شران

  مترتب می شود.در باب مفهوم الحکم  به سنخهمی است که بر تفسیر حکم یک اشکالی م

 بررسی اشکال

خ ، پاسدهندی در کفایه پاسخ مینن اشکال داده شده، خود محقق خراساای به هاییو پاسخ مشکل طی شده حل اینهایی برای راه

های اسخشان پطه و با واسطه ایواسی نیز شاگردان بینخراسا بعد از محققکند. کند و به آن اشکال میبیان میهم شیخ انصاری را 

ها را بیان و بررسی ال این پاسخاهایی دادند و ما اجمم خمینی که پاسخاما ی،ه محقق نایینلاند از جمال دادهی به این اشکدیگر

  .کنیممی
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  (شیخ انصاری) اول پاسخ

 : قضایای شرطیه بر دو قسم هستند :فرمایدیخ انصاری در پاسخ به این اشکال میش

شود، مثال  یمو هیئت امر بیان « افعل»عبارت دیگر حکم که همراه با شرطی بیان شده با صیغه  شرطیه یا به هلگاهی جم قسم اول:

 کند.اللت بر وجوب میداست که « فعلأ»یا  «فعلإ»صیغه امر و  هیئت « اکرمه» ،«ان جائک زید فاکرمه» :گوییممی

اللت بر وجوب ود که البته دششود، بلکه با یک لفظی بیانی میگاهی حکم در قضیه شرطیه با این صیغه و هیئت بیان نمی قسم دوم:

، داللت بر وجوب فعل مضارع است« یجب» ،«ان جائک زید یجب اکرامه» :گویدو هیئت امر، مثال می« لافع»غه بدون صی دارد اما

عنای اسمی دارد، در مقابل معنای یک م« یجب»نچه مهم است این است که ، آدوشیمن عنوان هئیت امر محسوب کند ولی بهمی

ع کیفیت وض ، در مورد اسماء بحثدی مستقل دارا، یعنی یک معنشودشامل فعل و حرف هر دو می معنی استقاللی که بهحرفی 

ا مشهور نظرشان این شد که در مورد ع له در اسماء چگونه است؟ آنجموضوو وضع  مطرح است، در مباحث وضع، بحث بود که

خواسته یک لفظی برای آن وضع کند آن معنا را تصور اضع میوع له عام است، یعنی هر معنای مستقلی که وموضاسماء، وضع عام، 

ی نیع ،وضع عام و موضوع له عام یعنی این :گوینداینکه می است، ملحوظ وضع کرده ی همان معنایافظ را برو سپس لو لحاظ کرده 

سمی و لفظ را به ازای آن جعل کرده، معانی ا ووع له قرار داده ضموو همان را واضع در هنگام وضع آن معنای کلی را لحاظ کرده 

 گفته شده. هم  ر باب معانی اسمیه قبالداین چیزی است که  ای کلی دارند،معن یک قضیه شرطیه در این« یجب»از جمله 

رده، یک یا به تعبیر دیگر حکمی که موال جعل ک شده رکیه شرطیه ذی که در این قضاست که این وجوباین ایش ناینطور گفتیم مع رگا

وبی که مصادیق متعدد دارد، یعنی وج ؛ وجوب کلیب شخصیووجوب کلی است نه وج لووجوب کلی است. به عبارت دیگر مجع

لی وجوب ک ینبر تو واجب است که او را اکرام کنی و ا در زید آمگمنظورش این است که ا« جائک زید فاکرمه ان» اگر موال گفته 

اشد ب سنخ الحکم جعل شدهجعل شده. اگر  است کهحکم لسنخ امعنایش و این جعل شده، گوییم وجوب کلی است ، وقتی میاست

شکلی پیش دیگر ملذا شود یا خیر؟ با انتفاء شرط منتفی میآیا  جعل شده سنخ الحکمی کهم که توانیم بحث کنیدر باب مفهوم می

ی که جوبو وجوب شخصی است، درست نیست؛ آن شده رک، وجوبی که در قضیه شرطیه ذاینکه مستشکل فرض کرده آید، دیگرنمی

 عد ازاست که بد روشن شخصی باش لو: اگر آن حکم مجعگویدمیلذا است و  یکأنه به نظر مستشکل یک وجوب شخصجعل شده 

   ؟است یا خیر یفتوجوب من حث ندارد که آیا عند انتفاء شرط اینبی به زانی شود وی میتفتفاء شرط منان

 است. کلی همان سنخ الحکمجوب کلی است و وجوب وجعل شده، چه که خواهد بفرماید آنین سخن میدر مقابل ا انصاری شیخ

ی وجوب کلی منتف شد اینی نتفاگر شرط م ت؛ آن وقت جای این بحث است کهاس حکمشرطیه سنخ الایای قضپس مجعول در 

   ؟شود یا خیرمی

حتی   وبر نظر مشهور  بناجعل شده. هیئات « افعل»هیئت  حکم در قالب امر و ، در قسم اولاینچنین نیستاما در قسم اول قضایا 

ی حرفنای یک مع عنوان هیئت را بهخواست ضع وقتی می. یعنی واها خاص استموضوع له آن و شان عامد شیخ انصاری وضعخو

رده، بلکه آن را برای مصادیق و افراد آن نک، ولی هیئت را برای آن معنای کلی وضع لحاظ کرده ، معنای کلی هیئت راوضع کند

ا عام و هملحق به معانی حرفیه هستند وضع آن ات کهه هیئلکه در مورد معانی حرفیه و از جم شد گفته لذاای کلی وضع کرده، معن
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ایی که از این هیئت به عنوان یک معنین است که وجوب معنایش ا وضوع له هیئات خاص باشد،ر مگ. اموضوع له خاص است

 . تسی ایک وجوب شخص است وبی که از هیئت مستفادوج .استب شخصی ویک وج بلکه ستدیگر کلی نی استفاده شده،

انصاری  یخش ؟کنیده قبول میی شرطیکأنه شما اشکال را در مورد این قسم از قضایا شودیمپس اینجا کأنه به شیخ انصاری گفته 

  .ی دارندرگدر مورد این قسم از قضایا یک پاسخ دی

وجوب  یک ،داردی و جزیی معنای شخصشود در قضایای شرطیه با هیئت امر بیان می درست است که وجوبی که فرماید:ن میشاای

این  شرومنظ موال که این وجوب را مشروط به یک شرط کردهید توجه کرد و آن اینکه انکته را ب است، ولی یک و جزیی شخصی

را این شرط بود چ و قید ینی بر اوجوب شخصردن کضش معلق غر زیرا اگر ؛کند ا معلق بر این شرطر این وجوب شخصینبود که 

آمده پیش  : زیدیدوگ. میشخصی بود گفت این یک وجوبمی ینطوراگر ا «زید الجائی مراک»گفت: ؟ میبیان کرد ت شرطبه صوررا 

« زید فاکرمه ن جائکا» :یدگویاینطور م وقتیاما  ،نیست یر کلگیداست و  ی، این یکی وجوب شخصام شودشما حتما باید اکر

 ال، اصنیامد پیش تو بدان اگر زیدخواهد بگوید که یعنی در واقع این را میوجوب شخصی داشته  ازغرض باالتری شود میم معلو

عمده مسئله مخاطب این را بفهماند که کأنه مجئ زید نسبت به وجوب اکرام علیت دارد.  خواسته بهمی ،ام نداردرکدیگر وجوب ا

  2.این است

صورت هیئت و در قالب هیئت بیان شده، قصد موال  به در آن شرطیه که حکم یدر قضایامنظور شیخ انصاری این است که پس 

 ،یایدن اکرام است به نحوی که اگر او  زید علت مجئ :خواسته بگویدشرط و آمدن زید، می لل کند به اینبوده که این حکم را معاین 

  .دوشیم ع. پس اشکال مرتفشودیوجوب اکرام به طور کلی منتفی م

ا با هیئت امر بیان نشود که اساس ای که به صورت امر ویای شرطیهاقض اول یعنیقسم  خالصه پاسخ شیخ انصاری این شد که در

خ الحکم جعل شده، پس در مفهوم بحث از انتفاء حکم مجعول واقع سن یعنی در .یک حکم کلی است یک وجوب کلی است لومجع

الب هیئت بیان نشده درست است که وجوبش کلی نیست و یک وجوب گری هم که حکم به صورت امر و در قاست، در آن قسم دی

لکن این دیگر از مجموع سخن و کالم  (ا اساسا معنای هیئت این است، موضوع له در باب هیئات خاص استزیر)شخصی است 

 ،صرفا بیان یک وجوب شخصی نبوددهد که غرض موال این شرط نشان میکه نفس معلق کردن حکم بر  موال قابل استفاده است

ذا جای ل .یدوحکم بگ ینیک علت برای ا به طور کلی خواهدکه میمعلوم است  «یم زیدا الجائاکر»گفت: زیرا اگر قصد آن بود می

  ؟علت و شرط حکم منتفی است یا خیر اء اینفتاناین بحث است که با 

 اثر کدورت وسوء ظن

ال تَطلب الصَّفا ممّن كَدّرتَ علَیهِ ، وال النُّصْحَ ممّن صَرَفْتَ سُوءَ ظنِّكَ إلَیهِ ، فإنّما قلبُ غیرِكَ لكَ  : »فرمایندمی امام هادی )ع(

 9«كقلبِكَ لَهُ 

و همچنین از کسی که به او سوء ظن داری و صمیمت و صفا طلب نکن  محبت و ،کینه داری از کسی که نسبت به او کدورت و

  .باشدودت نسبت به آنها مینند قلب خسبت به تو هماان نرگدی دیدگاه و افکار وعظه طلب مکن. زیرا، نصیحت و مهستیمان بدگ
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 .هاسانان برای دو دسته از ،نهی کردند از دو کار (ع)اینجا امام  خیلی نصحیت عمیق و دقیق و بسیار کاربردی است.

 اثر اول

ر گ، اه باشت نداشتلبه محبت و صمیمیابت با او صاف نیست، از او مطل، قکدورت داری اینکه اگر نسبت به کسی کینه داری،یکی 

عنی ی ؟این یعنی چه ،او با تو صمیمت کند، انتظار نداشته باش، طلب صفا و صمیمیت نکن ،وجود دارد ای در دلتت به کسی کینهبنس

قلب من  اگر نی، یعو نسبت به من محبت کنده ام کباشداشته ار ظ، من نباید انتبلکه کینه دارم ،دارمگری محبت نکه نسبت به دی من

ر وضعی ک اثخواهم استفاده کنم این ییممن . به من نداشته باشد بتداشته باشم او نستوقع ینه داشته باشد نباید کنسبت به دیگری 

  .وضعی یک رابطه اجتماعی باشد و هم اشاره به اثر تواند تبیین؛ این هم میدارد

دلی که  .رخورد کندب زیته باشد که دیگری با او محبت آمد توقع داشینباکند  وزانه نگاهکسی که نسبت به دیگری کینه ت مرحله اول:

ی ن، یعبیفتاد اتفاقکینه  مبتنی بربستر روابط اجتماعی  ند درتوامی این .هم صمیمت نداشته باشدری گدل دی دشوباعث میکینه دارد، 

ک عکس ی یناکه خودبخود عکس العمل دارد،  فتارهایی را به دنبال دارداین یک ر کسی با کینه باشد بطبیعی وقتی قل روطبه 

افتد، انتظار : خواه یا ناخواه این اتفاق میفرمایدینه است. حضرت در حقیقت میبتنی بر کمالعمل طبیعی و بازتاب طبیعی رفتارهای 

بر قلب  تاری که مبتنیدهد، رفکند. صفا و محبت در رفتار خودش را نشان می نداشته باش که او با تو با صفا و صمیمیت برخورد

باشد هیچ وقت نمی تواند یک رفتار محبت آمیز باشد. اگر از کسی خوشت نیاید رفتار محبت آمیز نداری، نگاه محبت آمیز  کینه توز

ل ر طبیعی این شکتشود. یعنی در بسمقابل می نداری و چون رفتار محبت آمیز نداری خودش منشاء رفتار غیر صمیمانه طرف

  .این یک مرحله ،گیردمی

، دنکوینی دارثیر تاثر دارند( در این عالم تأ هانطور که نگاههما) ،هادلو ها دیگر این است که قلب هیک مرحل مرحله دوم:

طرف  گذارد و دل، اثر میعنی دل کینه توزند، یکمیر وام با این هتدیگران را آمیخ دلهای رد واگذش را مییر خودهای منفی تأثانرژی

   .ده کردااز این کالم استف ثیر تکوینی راتأ د اینشوست اما اجماال میطور نیینا ، البته این نسبت به همهکندمی نینابل را اینچقم

 اثر دوم 

 و خیرخواهی طلب نکن، انتظار خیرخواهیه او بد گمانی خیرخواهی انتظار نداشته باش نصحیت و نصح اینکه از کسی که ب دیگر

وء ظن ان خیرخواهی کند؟ تو که سبرایت دتوقع دارید ا اگر به کسی سوء ظن داشته باشینداشته باش. زیرا هر دو یک دلیل دارد؛ شم

 .شودداری خیرخواهی او نیز معنایش از دست می رود زیرا هر چه بگوید از باب سوء ظن تو حمل بر یک معنای دیگر می

 دلیل 

 کار دیگران نسبت به تودیدگاه و اف؛ «فإنّما قلبُ غیرِكَ لكَ كقلبِكَ لَهُ» جالب است که حضرت برای هر دو یک دلیل می آورد: 

. قلب دیگران نسبت به تو همانند قلب تو نسبت به آنها است، یعنی کینه را کنار بگذار دگاه افکار تو نسبت به دیگران استهمانند دی

یم که در عنوان یک قاعده کلی بگو کینه نکنند، سوء ظن نداشته باش تا به تو سوء ظن نداشته باشند. نمی خواهم این را بهتا با تو 

کسی نقض بیاورد که ما که به دیگران سوء ظن نداریم ولی همه تا همه این موارد اینچنین است یعنی در تمام جزئیات اینچنین است 
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من که نسبت به دیگران کینه ندارم ولی دیگران از من کینه دارند؛ نه اینچنین نیست. برآیند کلی نگاه  به ما سوء ظن دارند، یا بگوید

 چیز بدی هستند. و رفتار انسان اگر اینچنین باشد، اگر خالی از کینه توزی و سوء ظن، اینها خیلی 

وزی گذارد اثری جز کینه تهر جا انسان پا می ،کندمی توسعه پیدامتأسفانه روز به روز این بیماری زشت و رذیله اخالقی در بین ما 

کنم که ما به کجا جب میهمه نسبت به هم کینه توزی دارند. من گاهی تع ،همه نسبت به هم سوء ظن دارند ،بیندء ظن نمیو سو

 و شی از حس تکلیفناا کنیم و آن رمبنای شرعی هم پیدا میها ها و سوء ظنه توزیاین کین برای جالب این است که ؟رویممی

 االن در جامعه اینطور است.. دانیممسئولیت هم می

مناسبات افراد بر مبنای این دو پایه سست که ویران کننده بنای روابط اجتماعی و شخصیت افراد است استوار است، کینه توزی و 

ها را از طی مسیر کمال ، انسانکندرد میرا خ برد، شخصیتهامیخورد و از بین عه ما را میسوء ظن مانند خوره روح و روان جام

 تواند بهمی شود و حرکت کند چه عواقب سوئی دنبالش است. این جامعهر ها بخواهد استوااین پایه ای که برعهدارد. جامباز می

 هتواند حرکتش بجامعه توحیدی باشد؟ این جامعه میتواند یک بوی معرفی شود؟ آیا این جامعه میعنوان یک جامعه علوی و ن

 خداوند تبارک و تعالی و سقوط در حضیض حیوانیت هیچ اثر و ثمری ندارد. ها جز دوری ازسوی خدا باشد؟ این

 «والحمد هلل رب العالمین»


