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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
  : بررسی کالم محقق خراسانی در خروج وقف و نذر و ... از بحث مفاهیم تتمه

 شویم. وارد تنبیه دوم می سپس و مانده، این مطلب را نیز متعرض یک مطلب از تنبیه اول باقی

ای که در مورد عهد و فرمودند: بعضی از قضایای شرطیه به طور کلی از محل نزاع خارج هستند، قضایای شرطیهمحقق خراسانی 

نذر و قسم و امثال اینهاست از محل نزاع خارج هستند و مفهوم در مورد آنها منتفی است یعنی اینها از دایره بحث مفاهیم به طور 

 فرموده است. سخ به مطلبی فرمودند که شهید در واقع در پا کلی خارج هستند. این مطلب را محقق خراسانی

قبال هم اشاره کردیم مروری کنیم و آنگاه بررسی کنیم این را که  ین، بعد سخن محقق خراساچه فرمودهببینیم شهید پس اول باید 

 ی فرمودند صحیح است یا خیر.نخراسا محققمطلبی که 

 کالم شهید

ر داشکالی در داللت  قضیه شرطیه « ال في داللتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور واأليمانوال إشك »فرموده است که شهید 

 .كما إذا قال : وقفت هذا على أوالدي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك » نیست،بر مفهوم ثل وقف و وصیت و نذر و یمین م

تعارض في ما لو قال بعد ذلك وقفت الو لعل الوجه في تخصیص المذكور هو عدم دخول غیر الفقراء في الموقوف علیهم و فهم 

 «علي اوالدي مطلقا

وم هفر م، اشکالی ندارد و داللت باین: من این مال را وقف کردم بر فرزندانم اگر فقیر باشند یا مثل کسی بگویدفرماید اگر یمان ایش 

 ر فقراءمسلما غی« دی ان کانوا فقرات مالی علی اوالفوق»شود یم وقتی گفتهجزء بحث مفاهیم است. بعد در ادامه فرمودند که  و دارد

 بحث هم جزء یناشهید معتقد است  منتفی است حکم ینمسلما انها فقیر نباشند، یر اگاین فرض نیستند، زیرا ا داخل دربه طور کلی 

« طلقام مالی علی اوالدی وقفت»ید:و بعدش بگو «وقفت مالی علی اوالدی ان کانوا فقراء»مثال بگوید: ی اگر کسمفاهیم است که 

ه داللت بر مفهوم داشته باشد. به هر حال شهید ضمن اینک زه نیلشود تصویر کرد که این جمآید و میرض بین اینها پیش میااینجا تع

و  هلکند و در حقیقت معتقد است این جمدانند، ذکر کرده، آن را رد میارج میوجه سخن کسانی که این مورد را از بحث مفاهیم خ

   .است یمبحث مفاه ی شرطیه جزءقضیه نیز مانند سایر قضایا
 پاسخ محقق خراسانی به شهید 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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در محل نزاع ج هستند و داخل رارد و امثال آن از بحث مفاهیم اساسا خاین مو :فرمودخراسانی در پاسخ به این سخن شهید  محقق

،   تبه طور کلی شخصی اس در آنها ممکن نیست و حکم در آنها انتفاء سنخ حکم، زیرا این سنخ از قضایای شرطیه اساسا نیستند

پرسش  سؤال و این؟ ریخشود یا حکم منتفی میلتفاء شرط، سنخ ابحث در این است که آیا با ان به طور کلی در باب مفاهیمچون 

؟ در د یا خیرشویم یفتمن حکم فاء شرط سنختیا با انکنیم که آ رحکم را تصویلتفاء سنخ اانتواند مطرح شود که بتوانیم در جایی می

خ الحکم در سن ،ش بحث کنیمئافتتا بخواهیم از انصور نیست لحکم متسنخ ا ،و امثال آنهاین و یم مثل وقف و نذر و عهددر حالیکه 

امکان  «ان جائک زید فاکرمه»اگر گفتیم  ،مختلف را ذکر کرد وطفروض و شرداشته باشد، بشود  است که تعدد وجود متصورجایی 

« انوا فقراءان ک»ر حالیکه اینجا ، دبیایدتعدد ذکر کنیم تا بحث مفهوم پیش شرطهای م یمانوبت ،هم باشد «فاکرمهن سلم علیک ا»

ر فرض دط ست، وقف فقنی. امکان تعدد و تصویر تعدد در آن شودر کلی منتفی میووقف به ط، شرطی است که اگر تحقق پیدا نکند

ر آن ای غیبر لین مادیگر امکان وقف ا برای گروهی وقف شد، یا خصوصیاتیمال با وجود شرط  یناگر افقر اوالد متصور است، 

 . شودمی وقف منتفی این وصف یا شرط منتفی شد قطعا آن لذا اگر د،رندا ودگروه وج

شود یمرا نکم، زینه سنخ الحرد حکم شخصی است ک یرتصو ودشکه می یی شرطیه تنها حکمیاین قسم از قضابارت دیگر در ابه ع

تفاء اه با انگآیا این شرط منحصر است یا خیر و آنلماء باشد تا بحث کنیم عمثال برای غیر فقراء، مثل  ، ممکن است این وقفتفگ

ر فقرایی گست، زیرا این وقف برای فقرا شده، امتصور نیاین صورت اساسا اینجا  یا نه؟ شودمنحصر، سنخش هم منتفی می این شرط

 یا خیر؟  ین شدهزگایجا شرط دیگری م آییرسد که ببینیمو دیگر نوبت به این نوقف منتفی است فقیر نباشد اساسا اوالد  نباشند، اگر

ان در واقع به عنو دنچه که محقق خراسانی فرمودی بود که قبال هم بیان شد و مالحظه شد که آننخراسا حصل فرمایش محققاین م

 رد بر ادعای شهید بوده.
 کالم محقق خراسانیبررسی 

چه باشد صر شرطش منحاگر  ،ن شدیاب ر یک قضیه شرطیهگی ان. یعچه آثاری دارد ،ر شرطصانحاینجا اشکالی شده که باید ببینیم ا

  :ر شرط این است کهصااثر انح صار شرط چیست؟اثر انح ؟اثری دارد

زاء ثابت نیست. پس در فرض وجود شرط، جشود و غیر این شرط اگر باشد، باشد، جزاء ثابت میاگر شرط وجود داشته  .5

  در غیر این شرط ثابت نیست.و حکم  جزاء یاگر شرط منحصر باشد، یعن

   .غیر این شرط نخواهد شد بر زاء مترتبباز هم  این ج ط معدوم شد،شر رگا .1

ر کلی بر غیر این شرط وزاء به طاین ج ت کهر شرط این اسصامعنای انحچه شرط منعدم شده باشد،  موجود باشد وس چه شرط پ

جزاء  وتب ثبگاه موجشرط هیچ نی، چه این شرط باشد و چه نباشد، غیر ایعنی غیر این شرط هیچ اثری ندارد شود،یممترتب ن

 ینجزاء بر غیر ا الحالین علی کالچه معدوم،  که چه این شرط موجود باشد و ستا یناثرش ا و طر شرامعنای انحص .شدخواهد ن

  شرط مترتب نخواهد شد.

، «ءامالی علی اوالدی ان کانو فقر تفوق»در مثل  ؟د دارد یا خیرواین اثر وج انذر و یمین وامثال آن آیمثل وقف و حال ببینیم در 

وقف اثری   غیر اینها به طور کلیبرای  ،ستینهاطبیعتا  این وقف متعلق به اتارة این شرط موجود است، یعنی این اوالد فقیر هستند، 
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، دی باشریگ، وقف برای دی متعلق شودرگاین وقف به دی پس در فرض وجود این شرط اساسا امتناع دارد که ست،ندارد و ثابت نی

  این روشن است.

 ی اوالد فقیر، در فرض عدم شرط،اف شده باشد برقین مال وو ا اوالدش فقیر نباشندین شرط، یعنی فرض کنید در فرض عدم ااما 

ت به عبار ؟یا خیر ، وقف بشود وجود داردها نیستنکه این شرط در آ یهن گروه، برای گروبرای غیر ایاین مال که آیا امکان این

 .است یروتص تفاء عند انتفاء قابلد و انرداالحکم معنا  کنیم دیگر مشکلی نخواهد بود و سنخ ریگزین تصویابتوانیم یک جدیگر اگر 

ند در هنگام وقف تواکه واقف می ، اینجا گفته شدهدناین وقف استمرار پیدا ک این شرط، اگر بتوانیم به نحوی تصویر کنیم با نبودن

 یتواند در طول این شرط یک شرط دیگرعین حال می در اما فقر آنها، هی مثل اوالدش مشروط بهویک گری امالش را وقف کند بر

 ند، یعنی، اگر اینچنین وقف کءبافقراء از اقری سادات، برای ای علماء، بران مال وقف شود برای و بگوید اگر اوالد فقیر نبودکند  رکذ

؟ این دارد یاین چه اشکال نه در عرض آنها، ،قف کندها وآن یرار دهد و این مال را برارا ق یه دیگرموقوف علیهم یک گرودر طول 

  .ا جای بحث استویر کرد، اینجتوان تصارش میاین شرط و انحص اثری است که برایهم یک اثر است، 

هوم دایر فچون م)، این شرط منحصر ،میببین یمخواه؟ میکه آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا خیر مکنیکلی اینکه بحث می ربه طوپس 

موجود باشد، جزاء مترتب است، اگر موجود نباشد جزاء مترتب نیست و در هر دو صورت چه وجود مدار شرط منحصر است،( اگر 

وه گرود وج ، بتوانفرض کنیم رگال اح ن شرط مترتب نخواهد شد.بر غیر ای زاءج اینداشته باشد و چه منتفی و معدوم شده باشد 

ود همین وج مسئله رار یا عدم انحصزیرا در فرض انحصاتصویر کرد، دیگر مشکلی وجود ندارد. ن، گزیا به عنوان جایر یدیگر

ار فاده انحصا یناند یوگدر واقع می گویند مفهوم ثابت شدهآنهایی که می یگزین باشد کافی است.امکان جاهمین که  ،جایگزین است

 کند ولی قبل از این باید امکانش باشد. افاده انحصار نمی گویندت نیست میوم ثابهفگویند مه میهایی ککند و آنیم

 ینآن اینکه ا و تر متصور نیستشیر جایگزین اینجا نیست، اینجا یک فرض بیکان تصوکه اساسا ام این بود ینخراسا محققمدعای 

ا برای ر رد وقف این مالتصویر کشود جا اصال نمینیمال برای اوالد فقیر وقف شده، دیگر ااین  ین گروه ثابت شده،حکم برای ا

حکم اینجا وجود ندارد و هر چه است شخص الحکم است و مسلما با انتفاء شرط شخص الحکم لپس اساسا سنخ ا ،اوالد غیر فقیر

 شود و از بحث مفاهیم خارج است. نیز منتفی می

، شودمیمان که برای اوالد فقیر وقف اند همان زوتاین مال نمیاست  تدرسبله، )ی اینطور گفته شود که ناگر در مقابل محقق خراسا

جود وطولیت و در فرض عدم ی است که نتوانیم به نحو این در فرض( ،اصال امکان غیر از این وجود ندارد ،وقف شود یبرای دیگر

قق خراسانی حق با محدر صورتی که نتوانیم این کار را بکنیم  ،فرض دیگر و با شرط دیگر وقف کنیم یکی این شرط این مال را برا

  .نیستمشکلی  ر را انجام دهیماانیم این کاما اگر بتواست 

نیم آیا مفهوم دارند یا خیر؟ یعنی اگر کسی گفت وقفت مالی یبب تواند داخل در نزاع شود ومیقضایا  ینامثال ااب پس با این حس

یر نبود، اگر از اوالد واقف کسی که این گر اوالد فققضیه بگوید: ا تواند در مورد اینعلی اوالدی ان کانوا فقراء، قائل به مفهوم می

وصف را داشته باشد یافت نشد، به طور کلی وقف منتفی است. مفهوم این است، جای این نزاع در این قضیه وجود دارد، این قضیه 

ل این قضایا وجود دارد، اینطور نیست که تواند داخل در محل نزاع مفهوم قرار بگیرد زیرا امکان تصویر سنخ الحکم در مثنیز می

 محقق خراسانی فرموده که ال یتصور فیها اال شخص الحکم، خیر، سنخ الحکم نیز اینجا قابل تصویر است و نزاع در اینجا جای دارد.
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 سوال

رط برای این ش تواند بگذارد، همه بحث این است، اصل حرف محقق خراسانی این است که چون امکان تصویر جایگزینپاسخ: می

رد مو در محقق خراسانی حرفش این است کهپس از دایره نزاع در باب مفاهیم خارج هستند. یست امکان تعدد در آن وجود ندارد، ن

مثال متکلم  گوید در باب اکرام زید،می ،اگر گفته بود که تکلیف معلوم بود گفته، شرط دیگر را گوید کهاکرام زید امکانش هست، نمی

لیک ان سلم ع»کنیم که این قضیه مفهوم دارد یا خیر؟ زیرا امکان اینکه موال ما اینجا بحث می« ان جائک زید فاکرمه»ست گفته ا

خواهیم ته بگفته باشد یا بگوید، شرط دیگری را مطرح کند وجود دارد، در ذهنش باشد وجود دارد، اما اینکه االن نگفهم را  «فاکرمه

است  گفته است پس با انتفاء شرط سنخ الحکم نیز منتفی «ان جائک زید»م: نه، اگر چیزی نگفته و فقط گوییبه مفهوم اخذ کنیم می

فت وق»اما در مثل  ،هم شرط دیگر را بگوید ،تواند این شرط را بگوید، زیرا موال هم میگوید: سنخ الحکم متصور استآنجا می

بوده  یگری در ذهنشامکان اینکه موال یک چیز داینجا اصال سنخ الحکم متصور نیست،  :فرمایدمی« مالی علی اوالدی ان کانوا فقرا

ر از اصال معنا ندارد که بگوییم غی «وقفت مالی علی اوالدی ان کانوا فقراء» :گوید، وقتی می، آنجا اصال امکانش نیستولی نگفته

 ت به طور کلی از محل نزاع خارج است. این گروه برای یک گروه دیگر نیز وقف کرده باشد و چون امکانش نیس

 شود. حال اگر کسی ادعا کرد که امکانش هست ولی به نحو طولی، دیگر آن اشکال برطرف می

 به نظر می رسد اینجا فرمایش محقق خراسانی تمام نیست.لذا 

 سوال:

ق خراسانی همین است که در باب پاسخ: اصال همه بحث سر همین است، و اال غیر این جمله چیز دیگری نیست، همه سخن محق

 ااین قسم از قضایا امکان ندارد که این حکم برای شرط دیگری و در فرض دیگری ثابت شود و چون امکان ندارد دیگر مفهوم اینج

ن جا یگوید اینجا امکانش هست و آن هم امکان جایگزین به صورت طولی است. یعنی همقابل بررسی نیست ولی مستشکل می

 :گویدوچیز دیگری نگفته است، کسی که قائل به مفهوم است می «وقفت مالی علی اوالدی ان کانوا فقراء»که موال گفته  درست است

ست اتفی است، سنخ وقف منتفی است، ممکن شود با انتفاء این شرط آن هم منپس معلوم میجا چون موال چیز دیگری نگفته، این

 .اشدبیکی  (محقق خراسانی و مستشکلدر برخی موارد چه بسا بنابر سخن هر دو ) باشد. نتیجه عملی نتیجه عملی هر دو یکی

فرماید: مسلما با انتفاء شرط در این موارد وقف هم منتفی است، اصال این داخل در بحث مفهوم نیست و تکلیف محقق خراسانی می

آوریم. مستشکل ، لذا اصال داخل محل نزاع نمیکنیم که مفهوم دارد یا خیراینجا روشن است و ما در مورد آن اصال بحث نمی

 شود کسی بگوید این مفهوم دارد یا کسی بگوید این مفهوم ندارد. هم داخل در محل نزاع است یعنی میگوید آن می

لی منتفی کاوالد فقیر نداشت سنخ الحکم یعنی وقف به طور  و گوید معنای این جمله این است که اگر فقراء نبودندقائل به مفهوم می

بر انحصار  توانیم بگوییم  وقف منتفی است زیرا این دالنه، با انتفاء اوالد فقیر نمی گوید:چیز دیگری نگفته، منکر مفهوم می است زیرا

اء ، ما با انتف«و ان لم یکونوا فقراء فللعلماءوقفت مالی علی اوالدی ان کانوا فقراء »باشد که  نیست، ممکن است این طور گفته شرط

فهوم است که منکر متوانیم نتیجه بگیریم که این مال وقف نیست، بلکه ممکن است برای علماء ثابت شده باشد. کسی شرط نمی

ور کلی منتفی گوید وقف به طتوانیم از این جمله نتیجه بگیریم اینجا وقف به کلی منتفی است ولی قائل به مفهوم می: ما نمیگویدمی

ق خراسانی محقگوید اگر شرط منتفی شد سنخ الحکم منتفی است، گوید منتفی است به اعتبار این است که میاست ولی اینکه می
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گوید این منتفی است ولی نه به اعتبار اینکه اینجا امکان تصویر شرط دیگری است بلکه اینجا وقتی این مال برای اوالد فقیر نیز می

خص اینجا ش.نیز وجود ندارد پس به طور کلی وقف منتفی است نیز وقف شده باشدبرای غیر اینها وقف شده است، امکان اینکه 

 منتفی است.لی مستشکل می گوید سنخ الحکم الحکم منتفی است و

 سوال:

گوید است، اما اگر این شرط منتفی شد به طور کلی وقف منتفی است؟ این جای بحث دارد. مستشکل می استاد: اینکه قطعا معلوم

 ین هست که این برای گروه دیگری در طول اینها وقف شده باشد. بله امکان ا

ویر صگردد: امکان تصویر جایگزین یا امتناع تصویر جایگزین. این مسلم است که اگر ما قائل به امتناع تهمه بحث به این بر می

ار این شرط نیز ثابت شود، انحصخارج می شود، اصال سنخ الحکم یعنی این حکم بتواند در غیر  جایگزین شدیم از بحث مفاهیم

 شرط معنایش این است.

گویید شود همین است که شما میامکان جایگزین نیست، مفهوم کال منتفی است. اشکالی که به محقق خراسانی میاگر گفتیم پس 

ائک ج نا»غیر از  زین وجود دارد ولی به نحو طولی و اینگوییم امکان جایگو تصویر شرط دیگر نیست ولی ما میامکان تعدد 

طولیت در کار نیست ولی اینجا جایگزین است ولی بوده و است آنجا آن دو در کنار هم  «ان سلم علیک فاکرمه»یا « زید فاکرمه

 طولی است.

 است که ما معتقدیم که امکان جایگزین شما کلیت حرف محقق خراسانی و اشکال محقق خراسانی را قبول دارید ولی اینجا حرف این

باشد و همین مقدار که تصویر شود برای ما کافی است که بحث را داخل در نها نیز میمثل نذر و وقف و وصیت و یمین و امثال آدر 

 باب مفاهیم ببریم.

 سوال

 گوید کسی کهاستاد: نه امکان عرفی نیز می باشد. امکان عقلی که وجود دارد، در واقع آن هم به تبع این است. ایشان هم که می

شود برای آنها و دیگر معنا ندارد که این مال این مال میتواند این را برای غیر آنها وقف کند برای این است که نمیکند می وقف

 برای دیگری هم وقف شود یا به نحو مطلق هم وقف شده است.

 سوال

گویید این جمله مفهوم دارد که عبارت یشما مپذیرید که مفهومش این است و این اشکال را انکار نمی کنید. نهایت شما می استاد:

شوید و این را داخل در نزاع کردید ولی این مال برای اینها وقف نیست. یعنی قائل به مفهوم میاست از اینکه اگر اینها فقیر نباشند 

 .شرط در این موارد نیستگوید این اصال داخل در نزاع نیست زیرا اصال امکان بحث از انتفاء الحکم عند انتفاء محقق خراسانی می

هل یدل جمله شرطیه بر انتفاء الحکم عند انتفاء شرط یا خیر؟ نزاع در باب مفهوم این است. محقق  ست کهبحث مفهوم در این ا

توانیم بگوییم آیا انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء شود، اصال نمیجاری نمیست که این نزاع در این جمالت خراسانی حرفشان این ا

ر جایی لحکم را دزیرا سنخ ا ،رط ثابت است یا خیر، زیرا اینجا اصال سنخ الحکم متصور نیست هرچه هست شخص الحکم استالش

ت و است که امکان تصویر هساین اشکال به ایشان  .شودویر تعدد ممکن باشد و اینجا نمیشود تصور کرد که امکان تعدد و تصمی

 تواند داخل در محل نزاع باشد.ا متصور است و میالحکم نیز اینج تعدد ممکن است پس سنخ
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 تنبیه دوم

باشند ت میفاوشرطیه داریم که شرطها مت یهدو قضواحد باشد. یعنی مثال ما  جایی است که شرط متعدد و جزاءبه مربوط این تنبیه 

ان سلم  علیک زید : »گویدمی قضیه دیگر« مهرکجائک زید فا ان» :یدوگیمضیه یک ق مثل اینکه آنها یکی است، ء درزااما ج

فهوم شد، م اگر کسی قائل به ؟ اینجاه باید کرداگر زید به توسالم کرد او را اکرام کن. اگر جزاء واحد شد و شرط متعدد چ« فاکرکه

ه رداختپ ین مسئلهدوم به ا تنبیه. ض بین اینها وجود داردرا، تعیک مفهوم دارد هر کدام از اینها هر؟ باالخچه باید بکند یاااین قض در

 شود به تداخل اسباب.یم، بعد به مناسبت بحث کشیده است

 «والحمد هلل رب العالمین»


