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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

و این  ازاله باطل است نماز مزاحم با ،ه عدم اقتضاءب لر قوبقول به اقتضا و چه بنا است چه بنابر دقعرض کردیم شیخ بهایی معت

  بحث فاقد ثمره عملی است.

یعنی بنابر  .خود باقی است این بحث به قوتکه ثمره است که نتیجه اشکال ایشان این  اشکال نمودند محقق خراسانی به شیخ بهایی

  .نماز صحیح است ءقول به اقتضاء نماز باطل است ولی بنابر قول به عدم اقتضا

محصل اشکال محقق نایینی این  .بیان کردیمکه در جلسه قبل  کردند یمحقق خراسانی اشکالبه محقق نایینی به دفاع از شیخ بهایی 

نماز باطل  بنابر هر دو قولاگر شرط صحت عبادت امر فعلی باشد  ،که شرط صحت عبادت یا امر فعلی است یا مالک امر است

 .حیح استصنماز  ، طبق هر دو قولمحبوبیت و امثال این ها ،مقربیت ،ت عبادت مالک امر باشد مثل مصلحتحاگر شرط صو است 

 اند.ای ثمره باقی نمی ماند و حق با شیخ بهایی است که ثمره را انکار کردهپس جایی بر

امر در بخش بیان مالک مقصود محقق نایینی  :و فرمودندبیان نمودند صاحب منتقی االصول ابتدا توضیحی برای کالم محقق نایینی 

  .حتما مصلحت است نه محبوبیت ذاتی

ندارد که مالک در کالم محقق نایینی را منحصر در مصلحت   یرد کردیم و گفتیم لزوم در جلسه قبل قی االصول راتکالم صاحب من

  شود.حتی اگر منظور از مالک محبوبیت هم باشد اشکال و ایرادی تولید نمی .کنیم

 اشکال صاحب منتقی االصول به محقق نایینی

  .می کنندوارد به محقق نایینی را ایشان اشکالی  ،بعد از توضیح کالم محقق نایینی توسط صاحب منتقی االصول

مکلف قصد مصلحت  مقدار کهمصلحت است و همین  ،بعد از این که معلوم شد منظور محقق نایینی از مالک :ایشان می فرماید

 قابل تحقق نیست. نیزقصد مصلحت حتی  :می فرماید، موجود در نماز را بکند برای صحت عمل کافی است

امر به  و امر ندارد و بخاطر مزاحمت دیگر امری متوجه نماز نیستدیگر هر چند نماز : بگویدکه است این محقق نایینی در صدد 

منظور از  .ولی مالک نماز حتی بعد از کنار رفتن امر به قوت خودش باقی است ،مقدم می شودیعنی ازاله نجاست از مسجد اهم 

محقق نایینی می  ،نماز بخواند مکلفی قصد دارد .بلکه مصلحت است ،نیست محبوبیت ذاتیصول به نظر صاحب منتقی اال مالک نیز

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1397/مهر /11 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
    1440 محرم 23مصادف با:      صاحب منتقی االصول اشکال – ثمره عملیبررسی  -ضد   :جزئی موضوع       

 و بررسی آنبه محقق نایینی                              

 6جلسه:                                                                              دهمسال         
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داخل مسجد می رود و در ذهن مکلف نه أیعنی ک .کندلذا قصد مصلحت می ،کند قصد امرتواند مکلف در این صورت نمی :گوید

 نیست و موربهأدانم االن ممی .در خود این نماز است تی کهحخدایا این دو رکعت نماز را می خوانم به خاطر مصل :می گوید خود

اما نماز می خوانم به خاطر مصلحتی که در این عبادت است و این  کافی  ،ندارد یامربه خاطر مزاحمت با ازاله نجاست از مسجد 

  .است

ندارد قصد مصلحت هم طور که قصد محبوبیت معنا همان، ممکن نیست هم اصال قصد مصلحت :صاحب منتقی االصول می گوید

 :ذلک توضیح «.تحققه هنا الیمکن»

 .که عبادیت آن محفوظ باشد شودایشان می گوید: نماز یا هر عبادتی به شرطی دارای مصلحت است و مصلحت بر آن مترتب می

 ،گویند را انجام دهدهمان افعال و تروک که به آن نماز می و جا بایستد این شخصی االن .مصلحت ندارد «ذات العمل بما هی عمل»

 .شودآن مترتب نمی مصحلت بر شود ویعبادت محسوب نمقطعا این عمل  ،انجام دهد یمنظور دیگر برای ،ولی برای خدا انجام ندهد

ل حا «.کونه عبادتاً»نه بر ذات عمل با قطع نظر از است، « کونه عبادیا»به قید  ی که بر نماز مترتب می شودحمصالو منافع ، آن فوائد

پس قصد  .؟ یعنی باید این عمل با وصف عبادیت تحقق پیدا کند سپس مصلحت بر آن مترتب شودشودمیاین عبادت چطور محقق 

دارای آن وقت  ،امر داشته باشد تا عبادت محسوب شود شود بایدنمازی که خوانده می یعنی .مصلحت در طول تحقق عبادیت است

به . دواین عمل عبادی بتمامه و کماله با وصف عبادیت محقق شوقتی عملی دارای مصلحت می شود که پس می شود. مصلحت 

تش بعدا حمن این نماز را می خوانم که مصل: در واقع می گوید ،را به داعی مصلحت بخواند یبخواهد نمازمکلف عبارت دیگر اگر 

برای  انسانداعی  مثال .الحق است ،عینیالسابق است و بوجوده  ،علمیالا این طور است داعی بوجوده داعی کلً  .نصیب من شود

اما  موجود است،وجود علمی رفع گرسنگی در ذهن  .می باشد انسان رفع گرسنگی االن در ذهنو خوردن غذا رفع گرسنگی است 

طور است هر داعی این .سابق استداعی علمی وجود  :می گویند الذ .بعد از خوردن غذا ؟رفع می شود چه زمانیحقیقتا گرسنگی 

االن  داعی بر  عمل وجود ذهنی شود،محقق می جخار و سپس بعد از انجام عمل در شکل می گیرددر ذهن یعنی اول این داعی 

بعد از عمل است که  .پس قبل از عمل تنها وجود علمی داعی وجود دارد. بعد از عمل است نوجود خارجی آولی است موجود 

 می شود. محقق  نوجود عینی آ

این زیارت می روم که ثوابش نصیب به من  :می گوید انجام دهد، یعنی داعی ترتب ثواب عبادتی را به اگر کسی عمل و :مثال دیگر

فقط در ذهن این عمل االن  ،خیر ؟عمل موجود است نآیا ترتب ثواب قبل از آ ،اگر ترتب ثواب بر عبادت داعی شود .من شود

توانیم نمی. سپس اثر بر آن مترتب شود ،بعد از عمل. یعنی اول باید عبادیت محقق شود ؟کی ثواب مترتب می شود ،استشخص 

  .عبادیت قرار است به مکلف برسد چیزی را قصد کنیم که بعد از، شود که عبادیت یک عمل محقققبل از آن ،قبل از عمل

 :گوییدیعنی می .قصد مصلحت عبادیت درست کنید خواهید باکه شما می اشکال ایشان به محقق نایینی این است بر این اساس

 .پس مالک امر موجود است ،این فعل وجود دارد موربه نیست اما چون مصالحی درأعمل امر ندارد و االن م درست است که این

این مصلحت ها در جایی که تکلیف  .آن چه که باعث شده خدا امر به این نماز کند مصلحت هایی است که در این نماز وجود داشته

مسجد پیش می آید به قوت خود باقی است و با این که در یک زمانی بنده مکلف به ازاله از مسجد شود از بین  از نجاست ازاله
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عمل را ، تواند با قصد این مصلحتباقی است و مکلف می شبه قوت خودد پس این مصلحت ولو این که امرش کنار رو .نمی رود

 انجام دهد.  ةعبادالی وجه عل

قصد  .مترتب می شود عبادیت را قبل از عمل درست کنید بعداً توانید با چیزی کهاشکال ایشان به محقق نایینی این است که شما نمی

االن واجد این  ؟واجد آن مصالح می شود چه زمانی مصلحت داعی می شود برای نماز  خواندن اما بحث این است که این نماز

اما  ،سابق است ،بوجوده العلمی شود زیرا داعیمعلوم است مصلحت بعد از عمل پیدا می ؟پیدا می شود مصالح می شود یا بعداً

 ،شودبعد از عمل پیدا می ود آنخ وم آن را قصد کنیم یخواهتازه می است. حال چیزی که االن موجود نیست و الحق ،بوجوده العینی

قصد آن را هم می توانست  ، و بندهمصحح عبادیت بود ،اگر االن موجود بود .وجب عبادیت و مصحح عبادیت عمل شودتواند منمی

لذا قصد چیزی که االن  .شودمی پیدا لبعد از عمو نیست  االناما فرض این است که این مصلحت  ،نیز صحیح باشد شو عمل دکن

  .نمی تواند عبادت درست کن باشد ،اند مصحح عبادیت شودتوموجود نیست و بعدا می خواهد موجود شود نمی

و می کند قصد امتثال امر را  بندهو امر نیز االن موجود است و امر کرده  شارع  بود، قصد امر مصحح عبادیت، بودموجود  امر اگر

و منظور از مالک  دقصد مالک کن بندهاما اگر امر کنار رفته باشد و  ؛عبادیت این عمل تمام و درست استد، عمل را انجام می ده

 قصد مصلحت هم قابل تحقق نیست. پس اساساً .عبادیت نیستقصد مصحح این  ،نیز مصلحت باشد

عبادت می باشد و وقتی عبادیت مسلم  عمل یعنی اول باید فرض کنیم این .مترتب می شود «علی فرض کونه عبادتاً »مصلحت پس 

بر این افعال و تروک به  بلکهمی شود ناست مصلحت بر ذات این افعال و تروک مترتب  این که معلوم .شد مصلحت مترتب می شود

بعد مصحلت  ،درست شود عبادیت بایدابتدا پس  ،مصحلت بعد از تحقق عبادت مترتب می شود .شودمترتب می قید کونه عبادتاً

حالی  که شما  مصلحت بعد از تحقق عبادت مترتب می شود در .نمی تواند مصحح عبادیت باشد ،چیزی که بعدالعبادیه می آید .بیاید

  .دهیداین را مقدمه عبادیت و رکن عبادیت و مصحح عبادیت قرار می

مصحح  و عبادت درست کن مصلحت خودش توانیم یک عمل را به داعی مصلحت اتیان کنیم و همینیاصل اشکال این است که نم

تحقق العبادیه ال  فی طول ةقصد المصلح»ت در طول عبادیت است نه محقق عبادیت. به عبارت دیگر قصد مصلح .عبادیت شود

 نماز فاسد استهم االقتضاء  علی القول بعدمپس  .شودنمیقصد مالک و قصد مصلحت عبادیت این نماز درست  لذا با «.محقق لها

  در مورد وجود ثمره عملی ثابت می شود.انکار شیخ بهایی و 

است. علی ای حال این نماز طبق یک احتمال صحیح و طبق  یک احتمال فاسد  :محقق نایینی می خواستند بفرمایند خالصه اشکال:

محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی و در دفاع از شیخ . علی کال القولین نماز صحیح است ،در صورتی که مالک را قصد کنیم

اگر قصد امر کردید علی  .راامر یا مالک  ،عبادت باشد خواهد اتیان کندعملی که عبد می یا باید امر را قصد کنیم تا فرمودند: بهایی

عملی در این  ثمره ای را در نظر بگیریم علی کال القولین نماز صحیح است پس امر اگر قصد مالک و کال القولین نماز باطل است

 د.وجود ندار بحث

در اما . زیرا امری در کار نیست مورد بحث نیست،قصد امر که  :دند و می گویننایینی اشکال می کنمحقق صاحب منتقی االصول به 

زیرا قصد مصلحت فی طول  .قصد مصلحت هم قابل تحقق نیست :ثانیاً .منظوراز مالک مصلحت است :اوالًامر:  قصد مالکمورد 

شما می خواهید عبادیت را با قصد مصلحت  :نایینی بگویدمحقق می خواهد به تقی االصول نصاحب م .العبادیه است ال محقق لها
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یعنی در واقع می خواهد به  ،ان این است که عبادیت با قصد مالک و مصلحت درست نمی شودمما حرفلی که ادر حدرست کنید 

 .حق با محقق خراسانی است: محقق نایینی اشکال کند و بگوید

 جاتا این بحث اجمالی سیر

 .یمحقق خراسان توسط اصل ثمرهبیان  .1

  .شیخ بهاییانکار ثمره توسط  .2

 مبنی بر وجود ثمره. محقق خراسانی به شیخ بهاییاشکال  .3

ثمره داشتن ) القولین نتیجه یکی است علی کال به این بیان که .نایینی به محقق خراسانی در دفاع از شیخ بهاییاشکال محقق  .4

. (طبق یک مبنا نماز صحیح باشد و طبق یک مبنا نماز صحیح نباشد . یعنییا نداشتن یعنی نتیجه دوقول متفاوت باشد

در قصد امر را اگر بخواهیم  .قصد امر است یا قصد مالک ،یا مصحح عبادیت :امر ما از دو حال خارج نیست فرمود: ایشان

اقتضا و قبول این که  زیرا طبق پذیرش .باطل است زچه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء نما ،نظر بگیریم

اگر هم قائل به عدم اقتضاء   .و نهی مستلزم فساد استوجود دارد نهی  در مانحن فیه ،امر به شئ مقتضی نهی از ضد است

وقتی می گوییم از آن طرف ولی  ،منهی عنه نیست زیعنی این نما ،امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست :یعنی بگوییم ،شویم

  نو ایجای آن نشسته به زیرا امر به اهم  .قصد امر کنیمبواسطه آن امری هم وجود ندارد که بخواهیم  ،منهی عنه نیست زنما

 . زیرادیگرامکان قصد قربت نیست باطل است و زپس نما .قصد امر معنا ندارد ،امر نداشت و زمانی که امر ندارددیگر نماز 

، اگر پای قصد بلکه قصد مالک کافی است ،اگر هم بگوییم برای عبادیت قصد امر الزم نیست .قصد قربت یعنی قصد امر

توان نمی لذا ،نهیی متوجه نماز نشده است ،زیرا علی القول به عدم اقتضاء .صحیح است زمالک وسط بیاید علی کالالقولین نما

امر به  وکنار رفته  مت با ازاله نجاست از مسجدبه نماز به جهت مزاح که امر تدرست اس .نهی مستلزم فساد است گفت

اما علی القول باالقتضاء  .پس این عبادت صحیح است ،طبق فرض قصد مالک کافی است ولی چوننشسته  آناهم جای 

ن نهی یک نهی غیری است و نهی غیری یولی ا ،معنایش این است که نماز نهی دارد ،که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است

 فساد نیست پس علی کالالقولین نماز فاسد است. مستلزم

مبنی بر این که مقصود از مالک،مصلحت است نه محبوبیت  کالم محقق نایینیدرباره  کالم صاحب منتقی االصول توضیح .5

   ذاتی.

  ندانستیم.تمام  را توضیحی که ایشان برای کالم محقق نایینی دادندما 

قصد مصلحت در طول  زیرا .قصد مصلحت ممکن نیست نایینی مبنی بر این کهاشکال صاحب منتقی االصول به محقق  .6

  .«محقق لها ال»تحقق عبادیت است 

  بررسی اشکال صاحب منتقی االصول

 ،قصد مصلحت :ایشان می گویدکه گردد اشکال به این جا بر می . تمامبه نظر ما اشکال منتقی االصول بر مرحوم نایینی وارد نیست

  .محقق عبادیت نیست ،قصد مصلحت ،ق نیستممکن التحق
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اما آیا قصد مصلحت  ،چه که در طول تحقق عبادیت است خود مصلحت استآن ؟اشکال ما این است که چرا محقق عبادیت نباشد

 ،درست است که مصلحت بعدا محقق می شود ؟عمل ما یک عمل عبادی شود ،ند قبل از عبادت محقق شود و با این قصدانمی تو

، آن مثالی که ایشان زدند ؟چه مانعی از این است که قصد المصلحه خودش محقق عبادیت باشد ،االن موجود است ةاما قصد المصلح

 آیا این محقق عبادیت عمل می باشد یا ،اگر کسی عملی را به قصد ترتب ثواب انجام دهد ،اتیان العمل بداعی ترتب الثواب یعنی

 ،تحقق ثواب بعد از عمل عبادی است .بعد از عبادیت محقق می شود خود ثواب است می باشد وت خیر؟ آن چه که در طول عبادی

چه مانعی  ؟بگوییم با این قصد این عمل تبدیل به عبادت می شود نمی توانیم انجام دهد، آیا اما اگر کسی عملی را بقصد ترتب ثواب

  ؟از این وجود دارد

یعنی  .قصد مالک نمی تواند مصحح عبادیت باشد و باید فقط قصد امر داشته باشیم که یک بحث دیگر است گاهی می گوییم اساساً

 نفی کند و نقشش را در عبادیتامر قصد مالک  که از ابتداکسی  . اگربگوییم عمل به شرطی عبادت است که قصد امتثال امرش شود

  بحثش جداست.

 وال:س

دانیم که نماز امر داشته ولی االن بخاطر مزاحمت با ازاله امر . این جا میداردوجود نیم که امر دااستاد: این جا به خصوص ما می

 .مصلحت و حسن را قبال کشف کردیمبودن آن نسبت به کنار رفته است و اال واجد 

قصد مصلحت آن  و با هیچ منعی از این که مصلحت را قصد کنیمبه نظر می رسد  ،را مصحح عبادیت بدانیمامر اگر ما قصد مالک 

  .ای است که حرف ایشان را رد می کندنکتهاین . ردوجود ندا درست شود عبادیت

 «والحمد هلل رب العالمین»


