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 (197)جلسه  8/12/95یکشنبه 

قبل از ورود در بحث اموری را متذکر می شوند، بعد رسیدیم به بحث اجزاء، در بحث اجزاء مرحوم آخوند 

از این امور وارد بحث می شوند، ان شاء اهلل بحث ما در اجزاء یکی در مقدمه یکی هم در سه مقام است، 

مقام اول اجزاء اتیان مأمور به اختیاری از امر اختیاری، مقام دوم اجزاء اتیان مأمور به اضطراری از مأمور 

مقام سوم اجزاء به اتیان مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی، ان شاء اهلل. در مقدمه اموری را به اختیاری، و 

که مرحوم آخوند متذکر می شوند، این امور توضیح عنوان بحث است، عنوان بحث این است که هل یقتضی 

مه ی اقتضاء است اتیان المأمور به بوجهه االجزاء ام ال در این عبارت یکی کلمه ی بوجهه است یکی کل

یکی کلمه ی اجزاء است و یکی هم به مناسبت فرق مقام را با بحث مره و تکرار و همچنین فرق مقام را با 

 بحث تبعیّة القضاء لألداء مطرح می کند و مقدمه تمام می شود. 

أیید می کند کلمه ی علی وجهه، در کلمه ی علی وجهه دو احتمال در کفایه ذکر می کند. احتمال اول را ت اما

و احتمال دوم را رد می کند، احتمال اول این است که علی وجهه یعنی علی النهج الذی یؤتی به شرعا و 

عقال، یعنی اگر مأمور به را با تمام شرائط شرعی و عقلی اش بیاوریم آیا مجزی است یا نه؟. احتمال دوم 

قصد وجه داریم و یک قصد تمییز، قصد این است که علی وجهه را به معنای قصد وجه می گیرد، ما یک 

وجه یعنی عنوان این مأمور به و وجه این مأمور به استحباب است یا وجوب است، قصد تمییز یعنی مصداق 

مأمور به چیست؟ اگر اآلن دو لباس دارد که یقین دارد یکی از این دو تا نجس است، دو نماز باید بخواند، 

ر بپرسند این قصد وجه می تواند بکند؟ بله، چون می داند امری که یکی در این ثوب یکی در آن ثوب، اگ

به او متوجه است امر وجوبی است، قصد تمییز می تواند بکند؟ نه ، چون قصد تمییز یعنی مصداق واجب 

نمی داند کدام یکی است، ولی یک وقت هست نمی داند نماز آیات هنگامی که رعد و برق می زند، واجب 

ست، این جا قصد وجه نمی تواند بکند چون عنوان امر و وجه امر را نمی داند. بعضی مثل است یا مستحب ا

صاحب جواهر علی وجهه را زدند به قصد وجه، به این قصد وجه مرحوم آقای آخوند سه تا اشکال می 

سوال کند، اشکال اول این است که معظم فقهای شیعه قائل به لزوم قصد وجه نیستند، خیلی از مردم گاهی 

می کنند من بگویم چهار رکعت نماز واجب قربة الی اهلل یا واجب را نگویم، یک بنده خدایی غصه می خورد 
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گفت حاج آقا یک کسی به من گفته واجب را نگوئی نمازت باطل می شود، یک آقایی گفته اگر واجب را 

خواست بگو و اگر نخواست بگوئی نمازت باطل می شود، چه کار کنم؟ گفتم هر طور دلت می خواهد، دلت 

نگو، قصد وجه الزم نیست، معظم فقهاء قصد وجه را قبول نکردند در عین حال فرموده اند هل یقتضی اتیان 

المأمور بوجهه، پس معلوم می شود این وجه مرادقصد وجه نیست، چون معظم این ها که قائل به قصد وجه 

 د باز کلمه ی بوجهه را آورده اند، این اشکال اول. نشده اند، همان هایی که قائل به قصد وجه نشده ان

اشکال دوم این است که این کلمه ی وجهه، لغو است چون وقتی قصد وجه در مأمور به دخیل است، خود 

اتیان مأمور به مغنی از این قید است چون اتیان به مأمور به یعنی چه؟ اگر شما بدون قصد وجه بیاورید 

 .مأمور به را نیاورده اید

اشکال سوم این است که این مأمور به مثال صالة دوازده تا جزء و شرط و رکوع و سجود و طهور و قیام و 

قصد قربت و قصد وجه و...، چه وجهی دارد با این دوازده شرط وقت فقط این را ذکر کنند مگر این قشنگ 

علی اجزاءه، این سه اشکال را می تر از بقیه است؟ باید بگوید هل یقتضی اتیان المأمور به علی مثال شرطه 

کنند و می فرمایند، این معنی بعید است. معنایی که خود ایشان انتخاب می کنند، علی نهجه الذی یؤتی به 

شرعا و عقال، خب عقال را چرا قاطی می کنید؟ می فرماید چون مثل قصد قربت، در مأمور به فقط عقل این 

کند، پس باید عقال و شرعا هر دو را بیاوری، از این جا معلوم شد را اخذ می کند و شرع این را اخذ نمی 

وقتی ما علی وجهه را به این معنی می گیریم علی وجهه قید توضیحی نمی شود، قید تأسیسی می شود چرا؟ 

چون اگر علی وجهه نبود، هل اتیان المأمور به، خب این الزمه اش این است که نماز بدون قصد قربت مأمور 

 ، چون مرحوم آخوند، می فرماید قصد امر را نمی شود در متعلق امر اخذ کرد. به است

 سوال : قید شرعا برای چیست ؟ 

جواب : اگر قید عقال را اگر تنها بیاورد، یعنی چیزهایی که عقال معتبر است، و این قید اگر تنها بیاید باعث 

ظاهرش این است که یعنی تمام اجزاء و شرائط می شود مأمور به مجمل شود یعنی قیود عقلی فقط، مأمور به 

 ولی یک قیدی باشد، ما یصلح للقرینیه باشد، مجمل می کند.
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هم قید شرعا و هم قید عقال این توضیحی هم نمی شود و مشکلی هم ایجاد نمی شود، مضافا به این که اگر 

تص به عبادات بشود چون بوجهه را به معنی قصد وجه بگیریم این الزمه اش این است که این نزاع مخ

کسانی که فرموده اند قصد وجه معتبر است آن ها قصد وجه را در عبادات گفته اند در غیر عبادات که نگفته 

اند، هیچ کس در غیر عبادات قائل به قصد وجه نشده است. این امر اول، البته اگر همان طور که ما عرض 

شاذ است در میان اهل فن که کسی بگوید قصد قربت را  کردیم که تقریبا اآلن فرمایش آقای آخوند خیلی

در متعلق تکلیف نمی شود اخذ کرد، این قول اآلن تقریبا از بین رفته است یا به امر اول یا به متمم جعل، 

 اآلن تقریبا از بین رفته است، ولی این مسلم است بوجهه به معنای قصد وجه نیست، جای شبهه ندارد.

اقتضاء است یقتضی، یقتضی مرحوم آخوند می فرماید به دو معنا استعمال می شود، یکی امر دوم در کلمه ی 

یقتضی به معنای یؤثر، تأثیر می گذارید، یکی به معنای یدّل، هل یقتضی االمر الوجوب ام ال یعنی یدل، هل 

است یا به معنای یدل، یقتضی االجتماع امر و النهی االستحالة ام ال این یؤثر، این جا اقتضاء به معنای یؤثر 

آخوند می فرمایند به معنای یؤثر، چون بحث ما در لفظ نیست، بحث ما در حکم عقل است لذا این مسأله 

عقلیه است، بلکه عقلیت این مسأله اوضح است از عقلیت وجوب مقدمه چون وجوب مقدمه ممکن است 

لت می کند بر وجوب مقدمه یا نه؟ یک طوری کسی بگوید این اذا قمتم الی الصالة یا اقیموا الصالة، آیا دال

به لفظ بزنیم، ولی این جا اصال ربطی به لفظ ندارد، لفظ کاره ای نیست ما می خواهیم ببینیم اگر مأمور به را 

به تمام اجزاءه و شرائطه العقلیة و الشرعیة بیاوریم این مجزی است یا مجزی نیست؟ بحث عقلی محض 

قای آخوند در بحث استلزامات عقلیه طرح کرده است، آخوند در کفایه نیامده است لذا اجزاء را مرحوم آ

مثل مرحوم مظفر بحث مالزمات را جدا کند ولی از اجزاء، مقدمه ی واجب، امر به شئ مقتضی نهی از ضد 

تا هست، امر اآلمره مع العلم بانتفاء شرطه، با اجتماع امر و نهی، نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ 

قبل از مفاهیم این ها همه بحث مالزمات است، البته در وسط دو بحث را ذکر کرده اند که کاش ذکر نمی 

کردند، یکی بحث این که اگر وجوب نسخ شد جواز باقی می ماند یا نه؟ یکی هم این که واجب تخییری و 

خل احکام عقلیه کنیم و واجب کفائی، حقیقتش چیست؟ این واجب تخییری و واجب کفایی را می توانیم دا

یک طوری جفت و جور کنیم، امر اآلمر مع العلم بانتفاء شرطه، قطعا داخل در مباحث عقلی است، تعلق امر 
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به طبایع، واجب تخییری و واجب کفائی و این اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام ال اگر این ها را آخوند 

ء می فرمود بحث المالزمات العقلیة این أنسب بود، البته به قبل از بحث اجزاء طرح می کرد، و از بحث اجزا

نظر من این نوع تقسیم بندی ها در علم اصول اتالف عمر است، چرا؟ چون بحث ما به قول ایشان در اجزاء 

عقلی است بحث ما در اجتماع امر و نهی عقلی است، ما بیاییم یک بحث عقلی جدا درست کنیم وجهی 

اشکالی دارد؟ چون این مناسبت با مباحث الفاظ دارد و مناسبت با مباحث حجج و  ندارد قاطی باشد، چه

امارات ندارد لذا من اصال موافق نیستم اگر کسی بخواهد اآلن اصول بنویسد بگوید بحث مالزمات را جدا 

برد. کنیم بعد بیاییم بحث کنیم که آیا اجزاء بحث عقلی است یا بحث لفظی است؟ که شاید دو جلسه وقت ب

به چه درد می خورد که این لفظی است یا عقلی؟ ما باید ادله را ببینیم حاال ادله یا لفظی است یا عقلی. لذا 

این نوع کارهایی که اخیرا بعضی انجام می دهند کما این که این بنده خدایی که کفایه را با حاشیه مرحوم 

خراب کرده. اینها کارهایی است که تخصص  آقای ایروانی آورده، بعضی جاها که می خواسته مبوّب بکند

 می خواهد و آنی هم که متخصص است، عمرش را برای این کارها نمی گذارد. باید در مطلب فکر کرد. 

در مقابل این قول مرحوم آقای ایروانی فرموده اقتضاء یک معنای واحد بیشتر ندارد. بله یکی از مصادیقش 

ر است. نه این که اقتضاء مشترک لفظی داشته باشد و دو تا معنا داللت است. یکی از مصادیقش هم تأثی

 داشته باشد. 

 در مقابل این قول بعضی فرمودند اصال در بحث اجزاء این یقتضی به معنای یدلّ است نه تأثیر.

پس سه قول شد. یکی فرمایش آخوند که یقتضی به معنای تاثیر است نه به معنای داللت و کشف. یکی 

 نی. یکی هم شاید آقا ضیاء و شاید هم قول آقای ایروانی باشد که اآلن شک کردم. آقای ایروا

مرحوم آخوند می فرماید چون بحث ما در اجزاء این است که آیا اتیان مامور به، به جمیع اجزائه اما فرمایش 

داده به اتیان.  و شرائطه عقال یؤثر فی االجزاء ام ال. یدل نیست. به همین جهت اقتضاء مرحوم آخوند نسبت

نفرمود که هل یقتضی االمر. هل یقتضی االتیان. بعد از آن که مامور به مشخص شد اگر آن را علی وجهه 

 بیاوریم آیا یؤثر در اجزاء او ال یؤثر؟ این بحث عقلی است.
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ه مقام دوم و سوم است که آیا اتیان بان قلت: این طور که کار خراب می شود چون  در بحث اجزاء عمده 

مامور به اضطراری، از مامور به واقعی مجزی است یا نه؟ یا آیا اتیان به مامور به ظاهری، از مامور به واقعی 

مجزی است یا نه؟ و در آنها بحث از داللت است. آیا این امر ظاهری داللت بر اجزاء می کند؟ اطالق دارد؟ 

 ؟یا امر اضطراری داللت بر اجزاء می کند و اطالق دارد یا نه

قلت: آخوند می فرماید بحث ما در اجزاء بحث کبروی است. بله منشأ این که یک عده قائل شده اند به این 

که اتیان به مامور به اضطراری از مامور به واقعی اختیاری مجزی هست یا نیست، منشأ این نزاع در کبری، 

 نزاع در صغری است. 

ر به واقعی اولی اختیاری عن امره، این فقط نزاع کبروی پس ما سه مقام داریم. یکی اجزاء به اتیان مامو

است و بحث اجزاء است. یک مقام داریم هل یقتضی اتیان به مامور به اضطراری عن الواقعی؟ این هم نزاع 

کبروی است. منتها منشأ نزاع کبروی، نزاع صغروی است. مقام سوم هم همینطور است. چون ما در واقع در 

بری بحث را می کنیم، آیا اتیان به مامور به ای که وافی به غرض از امر مولی است، بحث اجزاء دو تا ک

مجزی از امر مولی هست یا نه؟ این بحث کبروی است. موال یک امر اختیاری دارد. بنده اگر مامور به 

به غرض اضطراری را آوردم و این مامور به اضطراری وافی به غرض مولی بود، آیا اتیان به شیئی که وافی 

مولی است، این از امر مجزی است یا نه؟ این بحث کبروی است. منتها این که آیا امر اضطراری وافی به 

غرض مولی است یا نه؟ این بحث صغروی است که به داللت لفظ بر می گردد. یعنی در واقع آن منقح صغرای 

لفظ باشد. به همین جهت در هر  این ربطی ندارد به این که کبری بهاین کبری است. این یک کبری است. 

سه تا اقتضاء را اسناد داده اند به اتیان. هل یقتضی اتیان مامور به اضطراری، ظاهری؟ پس بحث، بحث لفظی 

 نیست.

در مقابل این فرمایش آخوند مرحوم میرزا علی ایروانی فرموده نه، اصال اقتضاء دو معنا ندارد. اقتضاء یعنی 

 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، محال را یا نه؟ این یعنی این استعمال، تعیین شیء. هل یقتضی مثال

تعیین می کند محالیت را یا نه؟ هل یقتضی صیغه افعل، وجوب را یا نه؟ یعنی صیغه افعل آیا آن وجوب را 
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ضاء به تعیین می کند برای خودش یا نه؟ یک معنا بیشتر نیست. لذا این بحث غلط است که بگوییم این اقت

 معنای تاثیر است یا به معنای داللت و کشف است؟

در مقابل یک عده فرمودند جناب آخوند، اصل این که ما می گوییم آیا اتیان به مامور به واقعی از امر واقعی 

مجزی است یا نه؟ این بحث لفظی است چون ما نمی دانیم وقتی می فرماید صلّ، داللت می کند بر تعدد 

لّ، صلّ، صلّ یا این که داللت بر وحدة مطلوب می کند. آنی که می فرماید مقتضی اجزاء مطلوب؟ یعنی ص

که می فرماید مقتضی اجزاء نیست یعنی داللت می  ینماید داللت می کند وحدت مطلوب. آاست او می فر

 کند بر تعدد مطلوب. باز بحث لفظی است نه عقلی. 

شود. ظاهر فرمایش آخوند این است که اگر ثابت شد که یک توضیحی می دهم برای این که کفایه روشن 

امر داللت بر وحدت می کند و صرف الوجود می کند، آیا بعد از این، این بحث کبروی پیش می آید که آیا 

اتیان به این مجزی است یا نه؟ خوب جناب آخوند مگر این مورد نزاع واقع شده؟ کسی بگوید امر داللت 

مع ذلک نزاع بشود که بگوییم آیا اتیان به مامور به واقعی، یقتضی االجزاء ام ال؟ بر وحدت مطلوب می کند 

 می فرماید بله. از بعضی این قول در مفاتیح االصول نقل شده. 

واقعی است، این بحث، بحث لفظی است. نه واقعی. ی مجزی از به ظاهر اما این که در بحث آیا اتیان به مامور

بحث لفظی است یا عقلی؟ غرض آن بحثی است که در کتاب طرح شده. به همین  مراد از این که این بحث،

جهت مرحوم آخوند در مقدمه ی واجب می فرماید بحث از وجوب مقدمه نیست بحث از مالزمه است. حاال 

یک کسی بگوید من می خواهم بحث از وجوب کنم. خوب این یک مسئله عقلی نمی شود، می شود بحث 

ی شرعی. در بحث اجزاء، اصال این کبرای اجزاء مامور به اضطراری از مامور به واقعی،  از مسئله و وظیفه

اصال این کبری مطوی است. یعنی نود و هشت درصد بحثهای اجزاء مربوط به مباحث لفظی است که آیا 

بیت است؟ اطالق صیغه امر داللت می کند بر این که این وافی بر غرض است یا نه؟ یا در امر ظاهری، آیا سب

می شود یا نمی شود؟ خوب اینها را شمای آخوند ؟ طریقیت است؟ آیا مالک استیفاء موضوعیت است

این وجهی ندارد. یک بحثی در  جزء مبادی تصدیقیه ی این بحث است!بفرمایید اینها طردا للباب است! 

ه نه این بحث، بحث اصول طرح شده. هشتاد در صد مباحثش لفظی است. حاال شما بیایید اشکال کنید ک
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عقلی است. و بحث این است که آیا اتیان مامور به اضطراری از این جهت که وافی به غرض است مجزی 

هست یا مجزی نیست؟ این حرف خالف اسلوب فن است. اصال بحث کبروی مطوی در کلمات است. شما 

 بفرمایید این بحث، بحث عقلی است وجهی ندارد.

یروانی فرمود که یقتضی، به معنای این که تعیین می کند، این را که ما نفهمیدیم. یعنی اما این کالمی که آقای ا

تعیین، چه تعیین می کند؟ داللت می کند؟ یعنی تاثیر می گذارد؟ ولی خیلی مهم نیست. ممکن است بگویید 

 مشترک معنوی است. یدل هم یک مصداقش است. آن هم یک مصداقش است. این حل بحث نیست. 

که بعضی فرمودند بحث اجزاء، بحث لفظی است. در این که آیا امر داللت می کند بر وحدت مطلوب یا  این

بعد از آنکه بحث مره و تکرار بر تعدد مطلوب؟ این حرف هم غلط است. چون این آقایون کسانی هستند که 

ح نمیکردند یا در ذیل بحث را طرح کرده اند، باز بحث اجزاء را طرح کرده اند. اگر بحث مره و تکرار را طر

مره و تکرار می فرمودند یکی از نتایج تکرار، عدم اجزاء است و صرف الوجود و مره، اجزاء است و دیگر 

اصال بحث اجزاء را طرح نمی کردند، خوب این حرف جا داشت. ولی وقتی اینها هم آن بحث را طرح کرده 

 لوم می شود این دو بحث، دو حیث دارد. اند و بعد بالفاصله این بحث را طرح کرده اند، مع

همانی که مرحوم آخوند فرموده همان خوب است فقط اگر یک کلمه را در کفایه نمی آورد، عالی بود. آن 

یک کلمه هم این است که بحث اجزاء در مقام به معنای یکشف و یدل است نه به معنای تاثیر و آن بحث، 

 بحث صغروی باشد. 

کرده اند  که یعنی یُسقط االمر. بعضی معنا ی اجزاء است. اجزاء را بعضی معنا کرده اندکلمه ی بعدی، کلمه 

یعنی یُسقط القضاء و االعاده. آخوند می فرماید اینها غلط است. اجزاء در این عنوان، به معنای لغوی است. 

ان است. مکفی مجزی است یعنی مکفی است. خوب مکفی، یک کافی دارد و یک مکفی عنه دارد. کافیش اتی

عنه، هم سقوط است. یعنی در واقع قضاء، معنای اجزاء نیست بلکه متعلق اجزاء است یعنی هل یقتضی 

االجزاء عن القضاء؟ هل یقتضی االجزاء عن االعادة؟ عن سقوط االمر؟ لذا اجزاء به معنای اصطالحی در 

 اینجا نیست. 
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هل یقتضی اتیان مامور به اختیاری، عن امره خوب در اینجا یک اشکالی هست که آنهایی که فرمودند 

االختیاری، یعنی هل یقتضی االتیان سقوط االمر، و شمای آخوند اقتضاء را به معنای تاثیر گرفتید، این غلط 

باشد. امر علت اتیان است. اتیان، علت سقوط  باشد اتیان مامور به مؤثر در سقوطاست. چرا؟ چون اگر قرار 

خوب این که می گویند هر وقت حکمی یا معلولی مستلزم انتفاء علتش بشود، محال امر می خواهد بشود. 

است در خارج موجود شود. این که استحاله ی ذاتی دارد. چطور ممکن است چیزی که علت اتیان است، 

این در واقع خودش معلول امر است، این اتیان، در عین حال علت سقوط است. معلول هیچ وقت نمی تواند 

 سقوط علت باشد. علت 

خوب از اینجا یک کلمه معلوم شد. اصال آقای آخوند حتی در آن مقام اول که هل اتیان مامور به واقعی 

یقتضی االجزاء عن االمر الواقعی به معنای سقوط، حتی آن هم به معنای تاثیر نیست. آن هم به معنای داللت 

ه را در خارج آوردم، امد حکم تمام شد یا باقی است. چرا؟ چون باید بحث کنیم که آیا اگر من مامور ب

است؟ خوب امد حکم تمام شد، این داللت لفظی است. لفظ آیا اطالق دارد که حتی بعد از اتیان را شامل 

 شود یا اطالق ندارد. این بحث لفظی است. 

این مسقطش باشد.  تلخص مما ذکرنا که یؤثر معنا ندارد به خاطر این که در واقع سقوط امر، معنا ندارد که

أمد امر مهم است و أمدش که آمد تمام می شود. بله ما باید بحث کنیم که آیا یا ایها الذین آمنوا، آیا امدش 

حتی بعد از اتیان هم هست یا نه؟ لذا اگر آخوند این بحث را لفظی می گرفت و بعد چاشنی اش را عقلی 

 ایه برعکس فرموده، این انسب بود. می گرفت، صغری را عقلی می گرفت کما این که در کف

 (198)جلسه  14/12/95شنبه 

کالم دراین بود که آیا اتیان به مأمور به مجزی از امر هست یا نه؟ عرض کردیم این بحث دریک مقدمه و 

سه مقام واقع می شود، مقدمه توضیح عناوین وارده در بحث بود یکی عنوان علی وجهه بود یا بوجهه بود 

قتضاء بود یکی عنوان اجزاء و یکی هم در کفایه به عنوان امر رابع فرق بین مقام و بین مسأله یکی عنوان ا

مره و تکرار و بین مقام و بین مسأله ی تبعیة القضاء لألداء. خالصه ی فرمایشات مرحوم آخوند این شد که 

ی داللت و کشف، مسأله عقلی مقصود از اقتضاء اقتضاء عقلی و به معنای تأثیر و ایجاد و علیت و نه به معنا
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است نه لفظی، مراد از بوجهه هم قصد وجه نیست بوجهه یعنی علی جمیع شروط المعتبرة در تحصیل غرض 

یا در مأمور به شرعا و عقال نه قصد وجه، اجزاء هم به معنای لغوی که کفایت است می باشد نه به معنی 

فایت منتهی یکفی عن القضاء او االعاده، این متعلق مسقط قضاء، اجزاء همان معنای لغوی اش است یعنی ک

کفایت است نه این که معنای اجزاء سقوط اعاده و قضاء باشد، امر رابع در کفایه این است که فرق بحث و 

از مأمور به  فرمایند بحث در اجزاء بعد از فراغاجزاء و مسأله مره و تکرار در چیست؟ مرحوم آخوند می 

د مأمور به چیست، آن وقت بحث می کنیم که آیا اتیان این مأمور به مجزی است یا است وقتی که واضح ش

مجزی نیست به خالف مسأله ی مره و تکرار، مسأله مره و تکرار بحث در تعیین مدلول امر است، آیا مدلول 

شود چه طور امر مره است یا تکرار یا هیچ کدام، بله عمال قول به عدم اجزاء نتیجتا مثل قول به تکرار می 

قول به تکرار می گوید مأمور به را دو مرتبه باید بیاوری متعلق امر را دو مرتبه بیاوری قائل به عدم اجزاء 

هم می فرماید دو مرتبه باید بیاوری نه این که این بحث ها یکی باشد. تبعیة القضاء لألداء هم همین طور 

ه وقتی شارع می فرماید اذا زالت الشمس فصلّ آیا است ما در بحث تبعیة القضاء لألداء بحث می کنیم ک

مدلول این صلّ متعدد است یکی طبیعی صالة یکی صالة در وقت که اگر وقت تمام شد آن مطلوب اولی که 

صالة در وقت است ساقط می شود ولی مطلوب دومی که طبیعی و ذات صالة است باقی است یا نه این اذا 

شمس شد مدلول صلّ یک چیز بیشتر نیست آن هم صالة در وقت  زالت الشمس فصلّ این وقتی غروب

است، مقید، وقتی زمان منتهی شد مقید هم ساقط می شود اگر کسی قائل است به این که متعلق امر متعدد 

است، و امر داللت بر تعدد مطلوب می کند معنایش این است که قضاء تابع اداء است امر جدید نمی خواهد 

مود اذا زالت الشمس فصلّ و انت فی وقتهما حتی تغرب الشمس غروب شمس که شد اگر همین که شارع فر

کسی در وقت نماز نخوانده بایستی بعد الوقت بخواند چرا؟ چون دو مأمور به دارد یکی صالة در وقت که 

نه  ساقط شده یکی طبیعی صالة که باقی است و باید بیاورد قضاء امر جدید نمی خواهد اما اگر کسی گفت

مأمور به یک چیز بیشتر نیست آن هم مقید وقتی زمان منتهی شد مقید منتفی می شود تعدد ندارد او می 

گوید قضاء به امر جدید است به همین جهت مرحوم آقای خوئی می فرمایند که فاقد الطهورین امر ندارد 

هم خارج وقت بعضی گفته مشهور و معروف این است که فاقد الطهورین هم باید داخل وقت نماز بخواند 
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اند داخل وقت بخواند بدون طهارت احتیاجی به قضاء هم ندارد مرحوم آقای خوئی فرموده اند نه فاقد 

الطهورین در وقت امر ندارد فقط قضایش را باید بجا بیاورد چرا؟ ما باشیم و قاعده ی اولی آنی که واجب 

مقدور نیست این مأمور به ساقط است، امر جدید شده صالة با وضوء است صالة با تیمم است، وقتی که 

دلیل می خواهد دلیل نداریم دلیل در استحاضه است، روایت استحاضه هم که سند ندارد فأنها التسقط بحال 

سند ندارد ما این عدم سقوط را از ادله ی ابدال اضطراریه فهمیدیم، طرف می گوید نمی توانم بأیستم می 

می فرماید نمی توانم وضوء بگیرم، تیمم بکن، استقرار ندارم، اشکال ندارد در حال  فرماید نشسته نماز بخوان

حرکت بخوان اما در خصوص فاقد الطهورین دلیل وارد نشده، بدل ندارد بله طهارت مائیه بدل دارد طهارت 

می شود، این  ترابیه بدل آن است اما  کسی که فاقد طهارت مائیه و ترابیه است این بدل ندارد، نمازش ساقط

سرّش همین است که چون مأمور به یک چیز بیشتر نیست، این بحث با بحث اجزاء فرقش واضح است در 

بحث اجزاء بحث از تعیین مأمور به و مدلول امر در واجبات موقته نمی کنیم که واجبات موقته اگر وقت 

م بعد از آنی که محرز شد، فارق تمام شد آیا ذات واجب باقی است وجوبش یا باقی نیست، ما بحث می کنی

شدیم که مأمور به موقت است، متعدد نیست وحدت مطلوب است آیا این مجزی هست عن االعادة و القضاء 

یا نه، بله نتیجه ی قول به عدم اجزاء قول همان کسی می شود که می گوید قضاء تابع اداء است و امر جدید 

وقت باید در خارج وقت بیاورد، لذا اصال این ها با هم فرقی نمی خواهد کسی که مأمور به را نیاورد در 

نمی کنند. این فرمایش مرحوم آخوند در امر رابع، این کالم آخوند و لو مورد موافقت بعضی از بزرگان واقع 

شده و برخی هم اشکال کرده اند ولی این حرف اصال معقول نیست که بگوئیم بحث اجزاء با بحث مره و 

است ماهیتا دو بحث است چرا؟ چون اگر در بحث اجزاء بحث از این جهت است که آیا  تکرار دو بحث

اتیان به مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به واقعی است یا مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی 

ود است اگر بحث در این است اصال این که طرح امر را بع غلط است چرا؟ چون مثل این است که گفته ش

امر رابع توهم نشود بحث اجزاء با بحث اجتماع امر و نهی، مگر کسی توهم می کند اصال بحث اجتماع امر 

و نهی چه ارتباطی به بحث اجزاء دارد از دو وادی اند این دو، اگر شما آقای آخوند در بحث اجزاء بحثتان 

هست یا نه یا اتیان به مأمور به ظاهری  در این است آیا اتیان به مأمور به اضطراری از واقعی اختیاری مجزی
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از واقعی مجزی هست یا نه؟ اگر این بحث است این اصال ربطی به اجزاء ندارد و دو وادی است، اما اگر نه 

بحث شما در این است که آیا اتیان به مأمور به واقعی از خود امر واقعی مجزی هست یا نه این یعنی چه که 

؟ این یعنی چه که بگوئیم در مره و تکرار نزاع در مدلول صیغه ی امر است حاال با مره و تکرار فرق می کند

ست؟ ولی در بحث یه مدلول صیغه ی امر به خاطره ی داللت خود صیغه یا به خاطر قرائن خارجیه چی

از تعیین مأمور به بحث در این است که آیا مجزی هست یا نه؟ اصال این معنی ندارد،  اجزاء بعد از فراغ

ون یعنی چه که مجزی هست یعنی بعد از آنی که ما گفتیم مأمور به مقید به قید مره نیست مقید به قید چ

تکرار نیست صرف الوجود طبیعی است بعد بحث کنیم که آیا مجزی هست یا نه؟ اتیان به صرف الوجود 

 این که اصال معنا ندارد. مجزی هست یا نه؟ 

گفتیم امر داللت بر طبیعت می کند نه مره و نه تکرار، آیا امر داللت بر بعضی گفته اند نه، بعد از آن که ما 

طبیعت ساریه می کند؟ جمیع وجودات طبیعت؟ یا امر داللت بر صرف الوجود طبیعت می کند؟ قائل به عدم 

اجزاء ، نظرش این است که مقصود از طبیعت، طبیعت ساریه است. قائل به اجزاء، مقصودش این است که 

 یعت، فقط صرف الوجود است و طبیعت ساریه مقصود نیست. این طب

خوب این توجیهی که بعضی کرده اند، غلط است چون اگر شما بحث می کنید که آیا مقصود از این مامور 

به طبیعت ساریه است یا طبیعت غیر ساریه و صرف الوجود، این در واقع بحث از مدلول امر است، که مدلول 

آیا طبیعت ساریه است؟ که همان بحث مره و تکرار است. یا مدلول امر، طبیعت  امر چیست؟ مدلول امر

از مدلول  فارق شدیم که چه هست، بعد از فراغساریه نیست؟ این توجیه وجهی ندارد. اگر ما از مدلول امر 

مجزی  امر بیاییم بحث کنیم که آیا مجزی هست یا نه؟ این را نفهمیدم یعنی چه؟ خوب آورده دیگر یعنی چه

 هست یا مجزی نیست؟!

بله آنطور که ما قبال عرض کردیم که اصال بحث در اجزاء، بحث از این جهت نیست که آیا اتیان به مامور به 

واقعی، از خود امر واقعی مجزی هست یا نه؟ این اصال محل بحث نیست. حاال یک نفر گفته که مجزی 

را ندیده ایم. ولی این حرف اصال جای گفتن ندارد که  نیست و مناقشه در اجزاء کرده که آن هم ما کالمش
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بگوییم اتیان به مامور به واقعی از امر واقعی بعد از آن که مشخص شد که مدلول امر، ذات طبیعت و صرف 

 الوجود طبیعت است، مجزی هست یا مجزی نیست. این وجهی ندارد.

ار نیست. بله، آن مقام دوم و سوم غیر از مره و لذا این مسأله اگر این معنا باشد، چیزی غیر از مره و تکر

 تکرار است و ربطی به این بحث و تبعیة القضاء لالداء ندارد. 

 این نسبت به مقدمات.

 اما مقام اول این است که آیا اتیان به مامور به واقعی از امر واقعی، مجزی هست یا مجزی نیست؟

بی معناست چون اگر شارع فرموده آب بیاور، خوب این بحث همانطور که عرض کردیم بحث لغوی است و 

آب آورده. اگر شارع فرموده من صرف الوجود آب را می خواهم و شما هم صرف الوجود آب را آوردی، 

بعد آب باید بیاوری یا نه؟! این بی معناست. قطعا اگر شارع امر کرده که آب بیاور، آب آوردی امر ساقط 

 نایی که گفتیم که امر، أمدش تمام می شود.می شود. حاال سقوط به همان مع

این که بعضی در اینجا آمده اند بحث کرده اند که بله، امتثال ثانی الزم نیست ولی تبدیل امتثال جائز است؛ 

تبدیل امتثال هم واقعا مما یذهک به السکلی است. من لیوان آب آورده ام. بعد دوباره بروم لیوانی بیاورم 

اولی مصداق امر نیست، دومی را مصداق قرار دادم! امتثال که امر اعتباری نیست.  بگویم آقای مولی آن

امتثال از عنوان ثانویه و معقول ثانی فلسفی است. معقول ثانی فلسفی، در اختیار شخص نیست. ده تا لیوان 

 دیگر بعدش بیاوری، تبدیل امتثال نیست. 

ب بخورد، آب ریخت، باید مجددا امر کند که آب بیاورد بله اگر یک جایی این مولی تشنه بود، قبل از آن آ

یا مجددا امر الزم نیست چون آنی که واجب است، تحصیل اغراض مولی است. اگر من می دانم که غرض 

 مولی، رفع تشنگی است، دوباره باید آب بیاورم. اما تبدیل امتثال معنا ندارد.

 بحث مره و تکرار مفصل کردیم لذا اعاده نمی کنیم. این بحث را این آقایون اینجا کرده اند و ما در 
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نه تبدیل امتثال در اینجا معنا دارد و نه بحث اجزاء. بله یک بحثی را عرض کردیم که این در فرمایشات 

آقایون نیست. مولی آیا باید امرش مطابق غرضش باشد؟ نه. الزم نیست. لذا یک جایی ممکن است مولی 

روی رکوع نبرد. بعد به یک قرینه ی خارجیه ای تفهیم کند که رکوع داخل در  امر را ببرد روی ده جزء.

غرض من است. داخل در امر من نیست، اشکال ندارد. اینجا مامور به را بیاوری، مجزی است؟ نه. چون 

 اصال عقل با امر کار ندارد. عقل می گوید باید اغراض مولی حاصل شود. 

ة اال برکوع یا ال صالة اال بطهور، اینها داللت می کند که رکوع جزء است، لذا این که مثال می گویند ال صال

طهور، شرط است، این حرف، وجهی ندارد. ممکن است بگوییم ال صالة اال برکوع، یعنی رکوع در حصول 

 غرض معتبر است. 

ل باشد. حرفی منتها ما عرض کردیم که این چه اثری دارد؟ رکوع در مامور به داخل باشد یا در غرض داخ

که آقای صدر قبال زد که ولو مامور به محصل غرض نباشد، اتیان به مامور به قطعا مسقط است، هم حرف 

 نامربوطی است و هم مخالف مبانی خودش است. چون اثر عملی ندارد لذا بحثش هم غلط است.

ه که رکوع جزء است و بله یک مطلب را خیلی اصرار نمی کنیم چون از قدیم، در اذهان متشرعه این بود

طهارت شرط است و تفصیل بین اجزاء دخیل در غرض و اجزاء دخیل در امر نمی دهند، ما هم می  گوییم 

 اشکال ندارد ولی ما باشیم و متفاهیم از ال صالة اال برکوع نیست. اما اثر عملی ندارد و بحثش هم لغو است. 

ه واقعی از امر واقعی مجزی هست یا نه؟ بحثی است که اصال و اال از این نکته گذشته، بحث اتیان به مامور ب

 فی غیر محله است.

 اما مقام دوم: 

آیا اتیان به مامور به اضطراری از مامور به واقعی مجزی هست یا نیست؟ نماز با تیمم خوانده، بعد آب پیدا 

 م نیست؟شد، آیا بایستی باید دوباره بیاورد یا نه؟ یا در خارج وقت قضاء کند یا الز

این بحث در دو نکته واقع می شود: نکته ی اولی بحث ثبوتی است. مامور به اضطراری چهار احتمال و 

 چهار صورت ثبوتا تصور دارد:
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 یکی این که مامور به اضطراری وافی به تمام مالک مامور به اختیاری است.

شارع امر به نماز با وضو کرده؟  یک کسی بگوید اگر وافی به تمام مالک مامور به اضطراری است؟ پس چرا

 بفرماید نماز با وضو یا با تیمم، تخییر.

تمام مالک است یعنی اتیان به مامور به اضطراری در ظرف اضطرار وافی به این که ما می گوییم وافی به 

تمام مامور به اختیاری در ظرف اختیار است. ولی اگر آب داری، ظرف اضطرار نیست. لذا به قول مرحوم 

شیخنا االستاذ می فرمود ما دلیل نداریم که کسی که نماز با تیمم خوانده، نمازش کمتر از نماز با وضو است. 

مخصوصا متفاهم عرفی از روایاتی که در تیمم واقع شده، این است که صالة با تیمم جمیع مراتب مالک صاله 

سنین. از این مهمتر آن روایتی که تعلیل  با وضو را دارد. چون می فرماید التراب احد الطهورین. یکفیک عشر

دارد ان رب الماء رب التراب. یعنی همان خدایی که فرموده وضو بگیر، فرموده تیمم هم بکن. فرقی نمی 

 کند. یا اگر یک کسی نشسته نماز می خواند، مالکش عین همان مالکی است که ایستاده می خواند. 

ان، نماز به دلم نچسبید، دوباره بخوانم، حتی مجتهد اعلم ممکن بعضی از عوام الناس می گوید من بیمارست

است این روحیه در او باشد. خوب این اشکال ندارد به لحاظ احتمال در مقام اثبات. اما ممکن است خداوند 

ی سبحان آن نماز را که با تیمم بوده و با لباس نجس بوده و حتی رو به قبله نبوده، مالکا با نماز اختیاری فرق

 نکند.

احتمال دوم این است که مامور به اضطراری وافی به جمیع مالک مامور به اختیاری نیست، وافی به معظمش 

است. یک بخشی باقی می ماند منتها آن بخش، در حد لزوم نیست. استحباب است. بعضی از مالک مامور 

اری، صد درجه مالک دارد، این به اختیاری فوت می شود اما در حد لزوم نیست. مثال اگر مامور به اختی

 هشتاد درجه را استیفاء می کند. 

احتمال سوم این است که مامور به اضطراری وافی به معظم مالک مامور به اختیاری نیست یعنی اگر مامور 

به اختیاری، صدر درجه مالک دارد، مامور به اضطراری سی درجه مالک دارد. منتها وقتی این مامور به 

آوردی، آن هفتاد درجه دیگر قابل استیفاء نیست. مثل کسی می ماند که دکتر به او گفته شما اضطراری را 
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قضاء آبکی بخوری روزی سه کیلو. بعد این شخص حواسش نبود برنج خورد به اندازه ای که سیر  بایستی،

قرصی که دکتر می  شد. بعد یادش آمد، اآلن قضاء آبکی برای او مالک دارد ولی نمی تواند استیفاء کند. مثل

 نویسد ولی پیدا نمی شود. معظم مالک فوت می شود ولکن قابل استیفاء نیست. 

احتمال چهارم این است که معظم مالک فوت می شود ولی قابل استیفاء است. مثل کسی که به او گفته اند 

ره مامور به باید هر روز یک لیوان آب گرم بخوری، بعد او یک لیوان آب سرد خورد. این شخص دوبا

 اختیاری را می آورد.

از این چهار صورت، سه صورتش، مساوی است با اجزاء: یکی آنجایی که غالب مصلحت استیفاء شده. یکی 

آنجایی که تمام مصلحت استیفاء شده. یکی آنجایی که غالب مصلت تفویت شده ولی قابل استیفاء نیست. 

آن هم صورتی است که معظم مالک فوت شده و  سه صورت مساوی است با اجزاء ولی یک صورت نه و

 قابل استیفاء هم هست. عبد قدرت بر استیفاء دارد. خوب باید استیفاء کند.

آیا جواز بدار هست یا نه؟ در صورت اول بله. در صورت دوم بله. در صورت چهارم بله. ولی در صورت 

د. کسی که قدرت دارد اگر کاری کند سوم نه چون در صورت سوم کاری می کند که مامور به را عاجز شو

 که عاجز از استیفاء شود و عاجز از امتثال شود و مالک مولی تفویت شود، قبیح است. 

 این نسبت به نکته ی اولی و بحث در مقام ثبوت.

اما نکته ی ثانیه بحث درمقام اثبات است که آیا ادله اضطراریه ظهور دارند که از قسم اول هستند که یعنی 

ی به تمام مالک است یا از قسم ثانی هستند که معظم مالک است یا از قسم ثالثند که وافی به معظم مالک واف

نیست ولی معظم مالک قابل استیفاء نیست یا از قسم رابع است؟ این بحث اثباتی است. اگر ثابت شد که از 

 ثانی و ثالث اند، می شود اجزاء. قسم رابع هستند قطعا می شود عدم اجزاء. اگر ثابت شد که از قسم اول و 

حاال اگر از ادله لفظیه و اثباتیه نتوانستیم بفهمیم که این از کدام قسم است؟ نوبت به اصل عملی می رسد که 

 آیا مقتضای اصل عملی اجزاء است یا عدم اجزاء است  ان شاء اهلل فردا. بعد وارد مقام ثالث می شویم. 
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 (199)جلسه  15/12/95یکشنبه 

الم در این بود که آیا اتیان به مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی است یا نه؟ عرض کردیم این ک

بحث در دو نکته واقع می شود نکته ی اولی بحث در مقام ثبوت است که ثبوتا مأمور به اضطراری چند 

ارد و چند تا مقتضی صورت برایش متصور است و از این صور ثبوتی چند تا مالزم و مقتضی اجزا را د

اجزاء را ندارد. در این مقام ثبوت جهات اربعه ای را اصولیون بحث کرده اند منتهی آقای صدر این جهات 

اربعه را جدا کرده ، یک و دو و سه و چهار و بقیه نه همین طور به صورت شرح مزجی بحث کرده اند. حکم 

وافی به تمام مالک است یا وافی به تمام مالک نیست  اول این بود که عرض کردیم این مأمور به اضطراری یا

اگر وافی به تمام مالک است خب این صورت قطعا مجزی است چرا؟ چون شارع می خواهد مالکش استیفاء 

بشود، و مالک استیفاء شده بقاء امر بعد از مالک لغو است این قطعا مجزی است، صورت ثانیه که مرحوم 

که عرض کردیم این ها در فرمایشات تمام اعالم هست، صورت ثانیه این است آقای آخوند در کفایه دارد 

که وافی به تمام مالک نیست وافی به معظم مالک است یک مقداری باقی می ماند ولی این مقدار الزم 

االستیفاء نیست، مستحب است اعاده کند یا قضاء کند این هم مساوق با اجزاء است، صورت ثالثه این است 

ن مأمور به اضطراری مشتمل بر معظم مالک نیست، بلکه شاید سه چهارم مالک باقی می ماند و مقدار که ای

باقی مانده الزم االستیفاء است این که می گوئیم مشتمل بر معظم مالک نیست یعنی آن مقداری از مالک که 

ین است که بعد از اتیان باقی می ماند خودش الزم االستیفاء است، این صورت ثالثه دو شق دارد یک شق ا

مأمور به اضطراری مالک باقی مانده قابل استیفاء است، این قطعا مساوق با اجزاء نیست، مجزی نیست چرا؟ 

چون مالک باقی مانده و این مالک را شارع می فرماید باید بیاورید، یک وقت است مقداری از مالک که 

ء نیست عبد بعد از اتیان مأمور به اضطراری قدرت و تمکن باقی مانده الزم االستیفاء است ولی قابل استیفا

از استیفاء ندارد مثل این که دیروز عرض کردیم یک کسی دکتر به او گفته شما باید غذاهای آبکی روان 

بخورید، غذای خشک نخورید و حتما باید این غذا را بخورید تا روده های شما خوب بشود، بعد او عمدا 

تلیت کرد خورد یا برنج را خورد، بعد و لو این غذای آبکی برایش مالک دارد ولی سیر یا سهوا آبگوشت را 

شده و نمی تواند بخورد، اگر قابل استیفاء نباشد این هم قطعا مجزی است، مراد ما از مجزی است این است 

صوری بود ثبوتا که  که آن مأمور به اختیاری را أداءا و قضاءا نیاز نیست اتیان کند، این در حکم اول بود که
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آخوند بیان فرمودند. فرمایشی که آخوند این جا بیان فرموده و بزرگان هم تبعیت کرده اند دو ابهام و دو 

شبهه دارد. شبهه اول به مسلک خود آقای آخوند هم وارد است، آن شبهه این است که آقای آخوند اگر 

احکام تابع مصالح و مفاسد نیست احکام دل  کسی مثل اشاعره قائل شد مالکی در متعلق وجود ندارد و

بخواهی خداوند سبحان است چرخی می زند نماز واجب است و چرخی می زند نماز حرام است یا نه 

احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی طبق نظر شمای آخوند مصالح و مفاسد در خود حکم است نه در 

خوند هم اشکال وارد است، آخوند در یک جای کفایه متعلق، البته این که عرض می کنیم به مسلک خود آ

این از قلمش در رفته است حاال اگر کسی نسبت به آقای آخوند جنسش خراب باشد که بخواهد آقای 

آخوند را بی خودی اشکال کند به او می گوید آقا پس... ولی سرتاسر کفایه بر خالف این مشی کرده و بر 

جا فرموده یک جای کفایه... نمی خواهم بگویم خدای نکرده کسانی  ممشای قوم مشی کرده حاال در این

که ... جنس خراب اصولی یعنی ... بنده این طوری هستم که کالم بزرگان را تا جایی که ممکن است طوری 

توضیح می دهم که صحیح باشد مگر این که جا نداشته باشد اگر هم یک جایی... به هر جهت بزرگان معصوم 

اند ممکن است یک کالم سخیفی از او صادر شود، سخیف نه به معنای خالف شرع یعنی کالمی نیستند بشر

که از لحاظ علمی محتوای علمی ندارد، این نشانه ی اعجاز خداوند سبحان است که اگر بزرگان اشتباه 

د حاال فاحش نکنند خدای نکرده شبهه ی عصمت در آن ها برده می شود... نقل نمی کنم اصال چه کار دار

یک شخصی که نوکر امام زمان است و حضرت به او عنایت دارد و عمرش را برای مذهب گذاشته حاال 

یک مطلبی این جا... من بیایم همان را نقل کنم و اشکال کنم این به نظر من حمل بر صحتش این است که 

ت که کی هست، این جهالت است مگر این که چرا جهات دیگری داشته باشد، بعضی ها االن خاطرم نیس

اشکال را به نظرم به آخوند کرده اند که آقا این خالف مسلک خودتان است، حاال اآلن نمی خواهم...شک 

دارم شاید از بزرگان هم باشد، مثال بد نیست که در ذیلش می فرمود مخالف کالم شما در فالن جاست، 

ام تابع مصالح و مفاسد در جعل است نه فرض کنید یک جایی گیر کرده می خواسته در برود می گوید احک

این که مسلکش این باشد، احکام تابع مصالح و مفاسد در جعل است این حرف خیلی سست و بی محتوا و 

مخالف اعتقادات مذهب است این در رفته از دستش، ولی این اشکال علی ای حال وارد است که آقا بحث 
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ه قائل به مالکات نیست او هم بحث اجزاء را مطرح می کند اجزاء ربطی به مالکات ندارد خالصه آنی هم ک

 این طور که شما ثبوتی بحث کرده اید اخص از محل نزاع و مدعی است.

 سوال : تصویر اجزاء طبق مبنای اشاعره چگونه است ؟

 جواب : می گوید امر نمی خواهد، تصویرش نکته ی دومی است که عرض می کنیم.

وم آخوند این است که ما عرض کردیم که این که احکام تابع مصالح و مفاسد شبهه ی دوم به فرمایش مرح

است معنایش این نیست که هر جا مصلحت و مفسده باشد باید شارع حکم کند این غلط است، هم غلط 

است عقال و هم مخالف صد در صد فرمایشات قرآن کریم و اهل بیت علیهم السالم است، اگر کسی این 

ل بر صحتش این است که عن جهالة و عن غفلة گفته است آنی که ما قبول داریم و مذهب حرف را بزند حم

حق است این است که شارع هر جا حکم کند باید مالک باشد نه این که هر جا که مالک باشد باید حکم 

بأوسع  کند، خب به خاطر این که خود شما ها می گوئید که حدیث رفع امتنانی است، یا لقد منّ اهلل علیکم

من السماء و االرض و قد جعل لکم الماء طهورا و لم یجعله نجسا لقد من اهلل علیکم اگر وظیفه اش را خدا 

سبحان انجام داده چون هر جا مالک باشد باید حکم کند اگر وظیفه اش را انجام داده لقد من اهلل یعنی چه؟ 

ن مزخرفاتی که می گویند، اگر منت سوراخی می گوید من اهلل به معنای منت چه می دانم سوراخی است همی

است پس خدایا ما هم  منت می گذاریم که مومن هستیم پس چرا قرآن می فرماید ال تمنون علیّ اسالمکم 

بل اهلل یمن علیکم ان هداکم لالیمان شما حق ندارید منت بگذارید شما وظیفه تان را انجام می دهید خداوند 

خداوند سبحان واجب نیست که لطف کند، لطف می کند می خواهد عباد را  سبحان است که لطف می کند بر

نجات بدهد این که هر جایی که مالک باشد شارع باید حکم کند این نه مقتضای عقل است و نه مقتضای 

شرع است نه مقتضای سیره ی عقالست خب حاال شارع، جناب آقای آخوند مأمور به اضطراری وافی به 

و مالک به مقدار الزم االستیفاء باقی مانده است این را قابل استیفاء هم هست و عبد هم معظم مالک نیست 

می تواند استیفاء کند شما می فرمایید در این صورت قطعا مجزی نیست، چرا؟ ممکن است خداوند سبحان 

ورد بفرماید نمی خواهم. بس است. ولش کن. اتفاقا در سیره عقالء هم هست. طرف می خواهد قرص بخ

 برایش چای آورده اند. می گوید ولش کن همینطور بدون آب می خورم. 
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و لذا آن شبهه ی اول که اشاعره چطور بحث می کنند؟ خوب اشاعره معلوم است چطور بحث می کنند. می 

گویند اگر ما این نماز با تیمم را خواندیم، آیا شارع باز امر با وضو دارد یا ندارد؟ بحث مالک نیست. دل 

خواهی است دیگر. همان دلبخواهی دارد یا ندارد؟ شیعه هم همین است. می گوید مالک باقی مانده. مگر ب

شما نمی گویید آقای خوئی، آقای آخوند، مگر شما نمی فرمایید حدیث رفع، ال حرج، شارع می تواند 

ن روایت بریرة ظاهرا تکلیف کند، ولی لطف کرده تکلیف نکرده. ولو ان اشق علی امتی ألمرتهم بالسواک. آ

که پرسید آیا هر سال حج واجب است؟ فرمود چرا سوال می کنی؟ اگر بگویم هر سال واجب است باید هر 

سال بیاوری. خوب اگر قرار باشد هر جایی که مصلحت باشد )امر کند(، اگر میگفتم یعنی چه؟ مگر به میل 

را ببرد بهشت، کسی حق حرف زدن ندارد. خودت است نستجیر باهلل. اگر خداوند سبحان بخواهد عاصی 

عوام الناس می گویند حق الناس است، حق الناس را خداوند نمی بخشد! یعنی چه نمی بخشد؟ مگر ما حق 

الناس داریم؟ آیا نمی تواند بفرماید جائز عبای فالنی را برداری؟ مگر در حق المارة نفرموده؟ مگر در کسی 

وده؟ بله این هم از لطف خداوند سبحان است که برای این که دل او هم که دارد از گرسنگی می میرد نفرم

نشکند، به او چیزی می دهد تا راضی شود و اال اگر لج کرد گفت من به هیچ وجه راضی نمی شوم، می 

گوید به جهنم که راضی نمی شوی. مگر خداوند سبحان که حالل کرده تصرف در اموال کفار را بدون اذن 

کال دارد؟ خوب می توانست جائز کند تصرف در اموال مسلمین را. تازه من اگر بخواهم در آنها، مگر اش

 مال خودم تصرف کنم باید از او اجازه بگیرم. تمام عالم باید مطیع ذات اقدس حق باشند. 

پس آقای آخوند اینطور نیست که اگر مالک ملزمه باشد بگوییم که قطعا اجزاء نیست. ممکن است شارع 

 اید نمی خواهم. همین بس است. بفرم

پس این دو شبهه در این حکم اول ثبوتا هست که اوال این که بحث اجزاء را بیاوریم در دایره مالکات و 

مفاسد و مصالح خودش اخص از مدعاست چون بحث اجزاء بر همه مسالک است و دوم این که اگر مقدار 

 طعا مجزی نیست نه وجهی عقلی دارد و نه شرعی.معظمی از مالک باقی مانده شارع باید امر کند و ق

 اما حکم دوم:
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حاال اگر کسی اول وقت، نماز با تیمم خواند چون آب نداشت، آیا این نماز صحیح است؟ دو این که آیا 

 تکلیفا جائز است یا نه؟

ین، مثل این که آقای صدر تعبیر به بدار وضعی می کند، خالف اصطالح اصولی است. لذا ای کاش به جای ا

آخوند و آقای خوئی و دیگران یک بحث از صحت می کنیم و دو بحث از جواز تکلیفی می کنیم. البته اینها 

 مهم نیست.

اما به لحاظ صحت، در صورت اولی، که این مامور به اضطراری وافی به تمام مالک است باید ببینیم آیا 

ت؟ اگر کسی گفت اضطرار و در بعض الوقاضطرار مستوعب و در جمیع الوقت یا اضطرار غیر مستوعب 

مستوعب این مامور به وافی به تمام مالک است قطعا اگر در اول وقت بیاورد بعد اضطرار برطرف شود، این 

 نماز صحیح نیست. این نماز باطل است. باطل است به این معنا که باید آن مامور به را بیاورد. 

ثل این می ماند که یک کسی نماز پشت به قبله می خواند. تشریع اما تکلیفا چطور؟ تکلیفا اشکال ندارد. م

که نمی کند. خیلی مواقع پیش می آید نماز جماعت برگذار می شود می گوید نمی دانم از دستشویی که 

آمدم بیرون، وضو گرفتم یا نه؟ می گوییم خوب نماز جماعت بخوان بعد برو وضو بگیر دوباره بخوان. یک 

در رساله ننوشته که باید برود وضو بگیرد؟ آن باید برود یعنی نمی تواند به این نماز  کسی می گوید مگر

اکتفاء کند. بخوان شاید وضو داشته باشی فضیلت جماعت را درک می کنی. یا مثال به جایی می رود که امام 

ویند شاید جماعت معتبری در آنجا است ولی این شخص وضو ندارد، خوب اگر بخواهد نماز نخواند می گ

امام جماعت اشکالی داشته که او پشت سرش نماز نخوانده. تازه در نماز بی وضو یک شبهه اکی وجود دارد 

که نماز بی وضو شاید حرمت تکلیفی داشته باشد لذا مثال به قبله زدم. البته آن هم شبهه اکی است. خوب 

 این نماز صحیح نیست ولی تکلیفا جائز است. 

م مالک است، و مقدار باقی مانده الزم االستیفاء نیست، این هم باز الکالم الکالم. اینی که اگر مشتمل بر معظ

مشتمل بر معظم مالک است یعنی ولو اضطرار در بعض الوقت یا نه اضطرار در جمیع الوقت. اگر اضطرار در 
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است قطعا صحیح بعض الوقت، این قطعا صحیح است. جوار تکلیفی هم دارد. اگر اضطرار در جمیع الوقت 

 نیست ولی جواز تکلیفی دارد.

صورت ثالثه این است که معظم مالک باقی است ولی قابل استیفاء است. اینجا اگر نماز را خواند صحیح 

 نیست. ولی تکلیفا جائز است. می گوید نماز پشت به قبله ای خواندیم می خواستیم تمرین کنیم.

ل بر تمام یا معظم مالک نیست، مشتمل بر بعض المالک است و انما الکالم در صورت رابعه است که مشتم

 آن بعض باقی مانده الزم االستیفاء است ولی اگر مامور به اضطراری با بیاورد دیگر قابل استیفاء نیست. 

خوب اینجا تکلیفا جائز نیست چون تفویت غرض و مالک مولی می شود ولی اگر خواند، وضعا صحیح 

یح اینجا غلط است . یعنی اگر خواند، دیگر قضاء و اعاده ندارد مثل کسی که دستش است. البته تعبیر صح

 را قطع کند، دیگر امر به وضو ندارد. 

سوال: اینجا هم اشکال قبلی می آید. ممکن است مولی نهی نکند. جایی که مفسده ملزمه دارد، مولی نخواهد 

 نهی کند. تکلیفا چرا باید حرمت داشته باشد؟ 

ما نمی گوییم مولی نهی دارد. مقصود این است که معاقب است. مثل عصیان. مگر عصیان نهی دارد؟ جواب: 

عاصی معاقب نیست؟ متجری معاقب نیست؟ چوب می خورد به خاطر این که تفویت مالک مولی کرده و 

 اال تعبیر نهی غلط است. نهی عقلی دارد. 

 سوال: این شخص زمان اضطرار امر ندارد. 

این یک بحثی هست که اگر کسی واکسن رض این است که در زمان اضطرار امر به اختیاری دارد. جواب: ف

زده، اآلن آب برایش ضرر دارد، ولی می داند دو ساعت دیگر آب اشکال ندارد، این از اول وقت امر به 

. اینها اصول صالة با وضو دارد. قبال این را عرض کردیم. حاال اگر یک وقتی شد دوباره بررسی می کنیم

 است. 
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خوب حال شبهه ای به ذهن می رسد که اگر این نماز منهی عنه است و مبغوض مولی است، پس چطور 

 صحیح است و حال آن که در عبادت ، مقتضی فساد است.

با آن توضیحی که ما دادیم اصال این شبهه جا ندارد چون گفتیم مراد ما از صحت در اینجا صحت نیست 

همه ی آن بحثهایی که عبادت صحیح نیست، یعنی این مصداق مامور ر را از بین بردن است. بلکه موضوع ام

به باشد، یعنی این مقرب باشد، اینها محال است. ولی این که یک فعل حرامی باعث شود که یک موضوعی 

ولی دیگر از بین برود، این جای اشکال ندارد. اگر کسی میت مسلمانی را آتش زد. فعل حرام انجام داده 

دفن میت ندارد. این بحث طرحش غلط است. این طرح غلط، منشأش همان کلمه ی صحت شده. صحت 

نیست.عدم امر به اداء و قضاء است. لذا این که آقای صدر بحث کرده که نهی غیری مبغوض است، مبغوض 

ه یعنی آن صحتی نیست؟ این حرفها نیست. نهی غیری مبغوض است، همه ی اینها حرفها درست ، اینها هم

 که بخواهد مصداق مامور به باشد و مقرب باشد نه صحت در مقام. 

 سوال: آنی که مفوّت مالک است، اتیان فعل بر وجه قربی است. لذا این بحث معنا پیدا می کند. 

جواب: اوال این حرف کامال اشتباه است به خاطر این که اتیان فعل به وجه قربی اگر مفوّت مالک باشد، 

 حال است که بتواند این فعل را بر وجه قربی بیاورد. م

 سوال: نماز ظهر باعث می شود که نماز جمعه دیگر نتوانیم بخوانیم.

 جواب: اگر در همانجا کسی گفت ظهر حرام است چون اگر نماز ظهر بخواند، ...

 سوال: دیگر اینجا اصال فعل حرمت ندارد. فعل موجب فوات مالک دیگر می شود. 

ب: گفته اند آن قصد قربت، گفته اند قصد قربت لوالیی. یعنی نمازی که با غمض عین از این مشکل امر جوا

داشت، آن نماز مفوّت مالک است. نه نمازی که اآلن هم بشود در آن قصد قربت کرد. اگر اآلن بشود در آن 

ی، خداوند که نمی تواند به قصد قربت کرد، حرمت ندارد. مبغوض هم نیست. شیئی که عقال نمی توانی بیاور

آن امر کند. خداوند می تواند به تجری امر کند؟! پس قصد قربت ندارد. پس مراد این است که نمازی که با 

غمض عین از قصد امر، فی حد نفسه همه ی اجزاء و شرائط را دارد. این یک بحث مهمی است که اثرهم 
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ی می کند. آیا اشکال دارد یا نه؟ مثل آقای خوئی که معامله زیاد دارد. مثال کسی می رود با بانک معامله ربو

باطل می دانست، آن وقت بحث می شود که این که معامله ربوی حرام است، یعنی معامله ای که با بانک را 

با غمض عین از ربا صحیح و تمام باشد یا نه، ولو با غمض عین از ربا باطل باشد. این بحث مهمی  است 

سی بگوید معامله ربوی با بانک اشکال ندارد. اشکال ندارد یعنی می گوید چون این معامله که ممکن است ک

مثل معامله با صبی است. نمی گوییم این حرف درست و آقای خوئی می فرماید. این بحثی است که در آنجا 

 مطرح است.

ه اشکالی دارد که فعل خوب در ما نحن فیه مراد ما از صحت یعنی دیگر امر به قضاء و اعاده ندارد. چ

حرامی باعث شود که امر به قضاء و اعاده نباشد؟ مثال های زیادی دارد. کسی که دستش را قطع می کند، 

امر به وضو دارد؟ کسی که اذان را می گویند آب را می ریزد، مگر این آب حرام نیست؟ امر به وضو دارد؟ 

د ما از این که صحیح است این نیست که این مقرب نه؟ این نماز هم در ما نحن فیه مبغوض است اما مرا

 است و مالک دارد. مراد ما از صحت این است که آن یکی امر ندارد. 

سوال: پس چرا این را اینجا مطرح کرده اند؟ این که مامور به اضطراری نیست. هزار تا چیز ممکن است 

 مفوّت مالک باشد. باید اینجا بحث شوند؟

 م این است که آیا مامور به اضطراری همچین چیزی هست یا نیست؟ جواب: اوال اینکه کال

 سوال: تفویت مالک هم بشود ترتبا، فوقش می شود مثل اجتماع امر و نهی.

 جواب: اینجا می تواند بیاورد.

 سوال: خوب بتواند اگر می خواهد قطعا ترک کند، اضطراری را بیاورد.

 ست اصال مالک داشته باشد. باید اصل مالک محرز باشد. جواب: اضطراری فائده ای ندارد. معلوم نی

 وقتی امر می کند مالک دارد. سوال: مالک که دارد

 چون در بعض الوقت امر ندارد.  جواب: مالک ندارد
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 سوال: ترتبا امر دارد.

جواب: در بعض الوقت امر ندارد لذا اگر کسی می داند در دوساعت دیگر مریضی اش خوب می شود، این 

 ال امر به نماز با تیمم ندارد. اص

این در ما نحن فیه نسبت به صحت تکلیف به معنای اسقاط قضاء و اعاده و یکی هم نسبت به جواز تکلیفی 

 بدار.

 حکم چهارم تعجیز نفس است. آیا انسان می تواند خودش را داخل در مامور به اضطراری کند یا نمی تواند؟ 

ل جواب نیست. نمی خواهم وارد هم بشوم که چرا قابل جواب نیست خوب این بحث یک بحثی است که قاب

ولی اشاره می کنم و فردا یک کمی توضیح می دهم. اصلش را هم جای دیگر پیدا کنید. مثال مسافر می 

تواند اول وقت نماز نخواند، می گوید بروم در منزل می خوانم. حاضر می تواند برود مسافر شود نماز قصر 

وزه اش را بگیرد. خوب چه فرقی هست بین نماز با تیمم و صالة مسافر. ولم تجدوا، خوب اآلن بخواند. یا ر

 لم تجدوا هستم. آب ها را ریخته ام. 

می گوید مامور به اضطرای اسمش با خودش است یعنی انسان مضطر شود. کسی که به دست خودش مضطر 

 کند که مامور به اضطراری نیست.

ه در روایت نداریم که مامور به اضطراری. این کلمه اصطالح فقهاست. اسم اضطرار جوابش این است که ما ک

 را بردارید اگر ناراحت هستید. 

ولی در عین حال همه فرموده اند یعنی فکر نمی کنم کسی مخالف باشد که انسان نمی تواند بعد از وقت، 

 فسه و خودبه خود. بالتعمد خودش را داخل در اضطرار کند. این یعنی اضطرار فی حد ن

آن صورتی که بدار تکلیفا جائز نیست و مفوّت است، این بحث برای آنجا می آید که تعجیز نفس، من اآلن 

یک جایی بروم باید قطعا نماز صوری هم که شده بخوانم . اگر نخوانم می کشند. خوب اگر رفتم آنجا باید 

 ند می خواستی نری. نماز بخوانم ولی در عین حال عقاب هم می شوم. می گوی
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این که بعضی می گویند ما چکار کنیم؟ چطور در فالن جا دینم را نگه دارم؟ یا می گوید مقتضای شغل من 

 است. خوب شغلت را عوض کن. الم تکن ارض اهلل واسعه؟ 

اینجا تعجیز نفس حرام است. حرام است نه این که حرمت شرعی دارد. یعنی معاقب است، قبیح است عقال. 

رمت عقلی دارد نه شرعی. حتی حرمت غیری هم ندارد چون ما گفتیم امر غیری و نهی غیری کشک است. ح

مرحوم آقای خوئی هم فرموده. مقدمه ی واجب که وجوب شرعی ندارد. مقدمه ی حرام هم حرمت شرعی 

 ندارد. 

وغ است. مرجعش این خودش محل ابتالست. در حج، یک کسی محرم شد، رفت دید مسجد الحرام، بسیار شل

هم نوشته طواف باید بین بیت و مقام باشد و مقام هم جایش را حرکت داده اند و قدر متیقن آن نیم متر 

است. سعی هم همینطور. می گوید می روم می خوابم، می خوابد تا غروب عرفه. غروب عرفه، لباسش را 

سختش بوده. حرج هم نبوده. آقای در می آورد و محل می شود. نه این که قدرت نداشته. قدرت داشته 

همین خوئی فرموده این از احرام در می آید. اصال یکی از علتهایی که من هیچ وقت عمره مشرف نشده ام 

است که عمره باطل نمی شود. بعد از سی سال هم که نظرت برگردد باید درستش کنی. ولی حج زمان دارد. 

اند که اگر کسی حجش را عمدا باطل کند، فلیحلل بعمرة  این فتوای آقای خوئی نادر است. بقیه فرموده

مفردة. چرا؟ چون آن کسی که فات منه الحج، کسی که درک نکرد  وقوف در مشعر را فقد فاته الحج ولیتحلل 

بعمرة مفردة. خوب آقای خوئی فرموده فات الحج یعنی از دستش برود نه کسی از خودش از دست بدهد. 

ا تمکن نداشته اند. این تمکن داشته، خسته بوده یا جاهل بوده، ترک کرده. فاته مال کسانی است که واقع

الحج او را نمی گیرد. عین همین که فاته الحج او را نمی گیرد و دیگران فتوا داده اند که او را می گیرد، لم 

تتمکنوا، می گویند تجدوا هم همین است. لم تجدوا یعنی لم تتمکنوا. اگر بنده آب را ریختم، نمی گویند لم 

تمکن داشتی. به خالف عنوان مسافر و حاضر. عنوان مسافر، وقتی که رفت، مسافر است. چون عنوانی که 

در خطاب اخذ شده، لم تتمکنوا است لذا اگر کسی عمدا خودش را عاجز کند، خطاب لم تتمکنوا او را نمی 

 گیرد. 
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د، می گوید دلیل تیمم هم مرا نمی گیرد. بله آیه خوب اگر این طور باشد یک کسی در وقت آب را می ریز

 شریفه او را نمی گیرد. آن دلیلی که فانها ال تسقط بحال او شما را می گیرد.

 سوال: آن هم که سند ندارد. 

 جواب: دیروز گفتیم تمام این صالتهایی که ابدال دارد، اگر عمدا مبدل را از بین برد نوبت به بدل می رسد. 

ین است که آقای خوئی لم تجدوا به همان معنای لم تجدوا است نه لم تتمکنوا. این هم مخالف ولی جوابش ا

مبنای خود آقای خوئی ره است و هم اینکه خالف ظاهر آیه شریفه است. لم تجدوا یعنی فاقد الماء ، آب 

 را که ریخت می شود فاقد الماء. 

 (200)جلسه  16/12/95دوشنبه 

ا مأمور به اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ عرض کردیم این در دو نکته کالم در این بود که آی

باید بحث شود نکته ی اولی در مقام ثبوت است، نکته ی ثانیه در مقام اثبات است، اما نکته ی اولی که در 

ر دارد مقام ثبوت است چهار حکم برایش اعالم ذکر کرده اند یکی وجوه متصوره ای که در مقام ثبوت تصو

کدام وجهش مساوق اجزاء است و کدام وجهش مساوق اجزاء نیست، حکم دوم در صحت این مأمور به 

اضطراری و اجزائش از واقع است، حکم سوم در جواز بدار تکلیفا است و حکم چهارم هم در جواز تعجیز 

در این نکته ی اولی که  نفس. رسیدیم به حکم سوم که جواز بدار بود تکلیفا مطالبی که ان شاء اهلل امروز

مقام ثبوت است بحث می کنیم چند مطلب است، مطلب اول این بود که چطور ممکن است در صورت ثالثه 

که مأمور به اضطراری وافی به تمام مالک مأمور به واقعی نیست وافی به معظم مالک هم نیست غایت االمر 

بد دیگر بعد از اتیان به مأمور به اضطراری تمکن این معظم مالکی که باقی می ماند قابل استیفاء نیست ع

است استیفاء ندارد این چطور ممکن است صحیح باشد و حال آن که نهی در عبادت مقتضی فساد است، از 

یک طرف می گوئید این مأمور به اضطراری را که عبد می آورد مجزی است یعنی اعاده و قضاء نمی خواهد 

ست چون مفوت غرض مولی است و این ها با هم جمع نمی شوند نهی از یک طرف می گوئید حرام هم ه

در عبادت مقتضی فساد است، این اشکالی بود که در مقام شده بود، سه جواب در کلمات آقای صدر ذکر 

شده است یک جوابش این است که تارة این مأمور به اضطراری که مفوت مالک مأمور به اختیاری است از 



27 

 

مالک مأمور به اضطراری و مالک مأمور به اختیاری متضاداند و قابل جمع نیستند مثل  این باب است که این

این که کسی وارد مسجد می شود و می بیند هم زلزله آمد و هم نزدیک غروب است نماز دارد قضاء می 

فته شده شود این ها متضاداند این طور نیست که این ها مانع از هم باشند قابل جمع نیستند، در جای خود گ

اگر این دو قابل جمع نیستند اصال این مأمور به اضطراری نهی ندارد چون امر به شئ که مقتضی نهی از 

ضدش نیست ربطی ندارد، این صحیح است چون که این منهی عن نیست اصال صغرا غلط است که نهی در 

است و در نهایة الدرایة هم عبادت است، این ها که ایشان ذکر کرده اند و ذیلش فرمایشات حاج شیخ )ره( 

هست، از خود آقای صدر نیست. اما اگر بگوئیم نه این مأمور به اضطراری که مانع از مأمور به اختیاری 

است از باب تضاد نیست مالک این مانع از تحقق مالک آن است در واقع مثل رطوبتی است که مانع از 

ه عدمش که شد مقدمه وجودش نهی غیری پیدا سوختن است خب وقتی که این شد عدم این می شود مقدم

می کند، و نهی غیری مبغوضیت غیری پیدا می کند و مبغوضیت غیریه موجب بطالن عبادت می شود پس 

سر این که می گوئیم مأمور به اضطراری باطل است به خاطره ی این است که فرض کردیم این مانع از تحقق 

و وجودش نهی غیری پیدا می کند و نهی غیر مبغوضیت غیریه  آن است، مانع که شد عدمش می شود مقدمه

را دنبال خود دارد و مبغوضیت غیریه هم موجب بطالن است، اگر کسی این تقریب را بکند، ایشان اشکال 

کرده که این مبتنی بر سه مقدمه است یک، مقدمه واجب باشد، و ضد مقدمه حرام باشد دو، مقدمیت ترکش 

ی ای باشد سه، مبغوض غیری ای موجب بطالن بشود و ما هر سه تا را می فرماید مالزم با مبغوض غیر

اشکال کردیم، که نه نهی غیری دارد نه نهی مساوق با مبغوضیت غیری است و نه مبغوضیت غیریه موجب 

بطالن است لذا در ما نحن فیه اشکال از ریشه باطل است چون این نهی هم داشته باشد نهیی است که موجب 

ساد نمی شود چون مبغوضیت غیریه است و مبغوضیت غیریه موجب بطالن نمی شود، این یک جواب،جواب ف

دومی که از دیگران نقل کرده است لو سلمنا مبغوضیت غیریه موجب بطالن بشود و نهی غیری هم مالزم با 

عبادت مبغوضیت غیری باشد مع ذلک در مقام یک خصوصیتی هست که این خصوصیت نمی گذارد این 

باطل بشود آن خصوصیت چیست؟ این است که یلزم من وجوده عدمه، اگر قرار باشد این مبغوضیت موجب 

بطالن شود یلزم من وجود مبغوضیت عدم المبغوضیة چرا؟ چون اگر این مبغوضیت داشته باشد و بخواهد 
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می تواند صحیحا اتیان باطل شود کی مبغوضیت دارد؟ وقتی که این را مکلف بتواند صحیحا اتیان کند کی 

کند وقتی که مبغوضیت نداشته باشد، پس یلزم من وجوب المبغوضیة عدم مبغوضیت. این یک بیان، بیان 

دوم، یعنی بیان سوم در کلمات ایشان این است که یلزم من وجوده عدمه نیست اگر ما بگوئیم این نهی غیری 

تواند این نهی را عصیان کند وقتی این نماز را  موجب بطالن است قادر بر عصیان نیست، چرا؟ چون کی می

به وجه قربی بیاورد، مأمور به اضطراری را به وجه قربی بیاورد وقتی که ما گفتیم مبغوض است، شئ مبغوض 

را که نمی تواند به وجه قربی بیاورد، امر ندارد پس مکلف قدرت بر عصیان ندارد، همان طور که شرط 

ست شرط صحت نهی هم قدرت بر عصیان است، وقتی مکلف نمی تواند عصیان صحت امر قدرت بر امتثال ا

 کند وجهی ندارد که بگوئیم این عمل منهی عنه است

 این سه تا جوابی است که ایشان در کلماتش ذکر می کند. 

بعد مطلب سوم خود ایشان از این دو تا جواب آخری جواب می دهد و می فرماید دو جواب آخری ناتمام 

 است.

اما این آخری ناتمام است که عبد قدرت بر عصیان ندارد و جایی که عبد قدرت بر عصیان نداشت، تکلیف 

محال است. می گوید آنی که به قیر مقدور محال است تعلق بگیرد نهی است. ولی آنی که در مقام موجب 

غض می تواند. مبغوضیت، بطالن شده، مبغوضیت غیریه است. نهی نمی تواند به غیر مقدور تعلق بگیرد ولی ب

شرطش قدرت نیست. نهی شرطش قدرت است. شما خودت را بکشی می گویی این مقدمه وجوب ندارد، 

 ترکش منهی عنه نیست ولی مبغوضیت که هست و منشأ بطالن، مبغوضیت است. 

ضیت، اما جواب قبلی که یلزم من وجوده عدمه، آن هم غلط است. چون یلزم من وجود مبغوضیت، عدم مبغو

این معنا ندارد. بغض تعلق می گیرد به آن وجود ذهنی. در افق نفس. چون حب و بغض مثل علم امر نفسی 

هستند. علم نمی تواند به خارج تعلق بگیرد. بغض جایش نفس است و نمی تواند به خارج تعلق بگیرد. آنی 

غایة االمر مکلف، قدرت بر که مبغوض است، صالة در ذهن است و این صالة در ذهن دائما مبغوض است. 

 ایجاد ندارد. یلزم من وجوده عدمه نیست. این بغض به وجود خارجی تعلق نمی گیرد. 
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لذا می گوید جواب حق همانی است که ما گفتیم که مبغوضیت غیریه را قبول نداریم. و بر فرض هم باشد، 

 مبغوضیت غیریه موجب بطالن نمی شود.

 این هم مطلب سوم. 

: به عقل قاصر ما این اشکاالت به این جوابها ناتمام است. چون اوال آقای صدر آنی که گفت مطلب چهارم

یلزم من وجوده عدمه، مقصودش مبغوضیت نبود، مقصودش بطالن بود. یلزم من وجود بطالن، عدم البطالن. 

نحن موجب  یعنی او می خواست بگوید ولو ما بگوییم نهی غیری موجب فساد است در جاهای دیگر، در ما

فساد نیست چون یک خصوصیت دارد. این با صالة در دار غصبی در حال خروج فرق می کند. صالة در 

دار غصبی در حال خروج باطل است. ولی این نهی این جا موجب بطالن نمی شود. چون صالة در دار 

غوض است و حرام غصبی که حرام است او چه قصد قربت بکند و چه قصد قربت نکند، همین راه رفتنش مب

است. ولی در ما نحن فیه کِی این می شود مصداق حرام؟ وقتی که به قصد قربت بیاورد چون اگر به غیر 

و اگر قرار باشد این به قصد قربت مبغوض باشد، محال است قصد قربت بیاورد که مصداق حرام نمی شود 

ل می شود که مبغوضیت داشته باشد. وقتی که باطل باشد چون یلزم من البطالن عدم البطالن. وقتی این باط

مبغوضیت دارد که باطل نباشد. صحیح باشد. نه این که یلزم من وجود المبغوضیة عدم مغبوضیت تا شما 

 بگویید مبغوضیت تعلق می گیرد به وجود ذهنی. این اوال.

زه سر بال مگس به ثانیا یک حرفی در اصول و فلسفه جزء مسلمات قرار گرفته بدون این که احدی به اندا

آن فکر کرده باشد. خوب بغض به خارج تعلق می گیرد. به ذهن تعلق نمی گیرد. واقعا آنی که مبغوض است 

وجود خارجی است. آنی که محبوب است وجود خارجی است. شما پسرت را در خارج دوست داری 

رجی باشد. محال است ذهن حقیقتا. منتها می گویی چطور ممکن است امری که ذهنی باشد متعلقش امر خا

به خارج تعلق بگیرد. چرا؟ چون ظرف تعلق باید یکی باشد. من بارها عرض کرده ام اگر یک نفر فقط نتیجه 

ی درسش این باشد که بفهماند مطالب را ریز کنید ببینید برهان دارید یا ادعاست؟ اگر ادعاست که هر بقالی 

ر ذهنی است. به خارج می تواند تعلق بگیرد؟ نه. چرا نه؟ آن را بدون قیمت می فروشد. شما می گویی ام

چون باید عرض و معروض در خارج با هم باشند. دلیلش هم بدیهی است. خوب از آن طرف هم کسی می 
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گوید واقعا انسان این وجود خارجی را مبغوض دارد. نه صورت ذهنی را. این امر وجدانی است. می گوید 

 هم نمی شود.  نمی شود. می گوییم خوب این

از این گذشته یک نقضی هم دارد. معقوالت ثانی فلسفی همه اش از این قبیل است. عالم وجودش در ذهن 

عالم می است یا در خارج؟ در ذهن است. ما در خارج یک علم داریم و یک زید داریم. خارج متصف به 

ذهن است و یکی در خارج شود یا وجود ذهنی؟ خارج . می گوییم خیلی خوب چطور می شود یکی در 

 است؟ هر وقت آنجا را درست کردی اینجا را هم درست کن. 

حاال علم و حب و بغض به چه چیز تعلق می گیرد؟ به خارج. چطور می شود؟ خوب این که خود حاجی 

سبزواری هم در منظومه گفته که امور نفسانی تصدیقش از بدیهی ترین اشیاء است ولی تصورش و فهم ذاتش 

غایة الخفاء. انسان بالوجدان می فهمد که بغض دارد و حب دارد. اما حاال چطور است؟ نمی دانیم. اگر فی 

 انسان فهم داشته باشد باید بگوید تحلیلش کار ما نیست. 

 البته ما اصال احتیاج به جواب دوم نداریم و همان جواب اول کافی است.

گویید مبغوضیت غیریه، به غیر مقدور که تعلق می اما اشکال به جواب دوم هم غلط است چون شما می 

گیرد، ما با نهی چکار داریم. آقا اصال او که حرفش این نیست. او حرفش این است که وقتی این باطل می 

شود که مصداق مبغوض غیری باشد. اینی که در خارج داری، محال است که مصداق مبغوض غیری باشد. 

این آقا عکس به دیوار بزند سه ماه زندان دارد.  بکشد و ر کس عکس ببرمثل این می ماند که کسی بگوید ه

ببر می کشد ولی تا می خواهد به دیوار بزند تبدیل به عکس شیر می شود. قاضی بگوید سه ماه زندانی 

داری! می گوید من به دیوار عکس شیر زدم. می گوید چه چیز باطل می شود؟ آنی که مبغوض غیری  است. 

ی را قدرت ندارد در خارج ایجاد کند تا مصداق باطل شود. آقای صدر این حرف چیست که مبغوض غیر

بغض به غیر مقدور تعلق میگیرد؟ مگر او همچنین حرفی زده؟ می گوید وقتی گفتید مبغوض آن نمازی است 

غوض که با قصد قربت باشد خوب من هیچوقت نمی توانم این را به قصد قربت بیاورم. پس هیچوقت من مب
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را قدرت ندارد در خارج ایجاد کنم تا شما بگویید این باطل است چون مبغوض است. یعنی هیچوقت وجود 

 خارجی این صالة متصف به مبغوضیت نمی شود تا باطل شود.

اما جواب اولی را که قبول کردی، آن هم ایراد دارد. چرا؟ چون مبغوضیت غیریه موجب بطالن است. نهی 

ست. هر کس که می گوید موجب بطالن نیست یا محل نزاع را مثل مرحوم آقای خوئی غیری موجب بطالن ا

متوجه نشده. اصال قصد قربت، عبادت، ما کی می توانیم یک فعلی را به قصد قربت بیاوریم؟ اصال یا  ...

وقتی که وجودش در نظر مولی احسن از عدمش باشد. اگر یک کسی بگوید به خاطر شما من دیشب خیابان 

رم را آسفالت کردم. میگویم من که با آسفالت آن کاری ندارم. اصال لب عبادت این است که ما چیزی را ا

می توانیم عبادتا اتیان کنیم که وجودش در نزد مولی احب از عدمش باشد. به همین جهت می گویند ما 

کنیم که اینی که نهی عبادت مباح نداریم. حداقلش استحباب است. عبادت مکروه نداریم. حاال سوال می 

نهی غیری دارد، خدایا وجودش برایت بهتر است یا عدمش؟ قطعا می فرماید عدمش بهتر است برای من، 

معنایش همین است ولو این که عدمش بهتر است، به خاطر این بهتر است که کار دیگری انجام بدهی. یک 

اطر یک مالک دیگر، ولی به هر جهت وقت عدم این بهتر است، به خاطر خودش بهتر است، یک وقت به خ

عدمش بهتر است. اگر بنده می گویم به بچه برو درس بخون. می گوید می روم نان بگیرم. اشکال دارد؟ 

خوب می گویم من اآلن نان گرفتن را نمی خواهم. ولو نمی خواهم به خاطر این که منجر به درس نخواندن 

 می شود.

 ، در ظرف ترک اهم، واجب مهم باطل است. اگر بگویید پس خالصه در باب تزاحم

می گوییم نه. این آنی است که مرحوم آقای خوئی ره ... منتها خوب در کلماتش پرورانده نشده. او می گوید 

نه، کی شما می خواهی مهم را انجام دهی؟ وقتی نمی خواهی اهم را انجام دهی. در ظرفی که نمی خواهی 

دیگر مهم مبغوض من نیست. نهی ندارم. نه این که نهی دارم و باز صحیح اهم را انجام دهی، با این شرط 

است. لذا خدا رحمتش کند فرمود اگر مقدمه واجب باشد، مقدمه ی موصله واجب است. مقدمه ای که موصله 

نیست که اصال امر ندارد. آنجا سرش این است که وقتی او می آورد در ظرفی که او می آورد، نهی غیری 

 ندارد. 
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 سوال: یعنی مقید به اراده است؟

جواب: مقید به اراده نیست، می گوید اراده کن، برو. ولی اگر نمی خواهی اراده کنی یعنی نهی، مقدم به این 

 است که تو که قصد اتیان ذی المقدمه را داری. 

ید حاال که نان این امر طبیعی است. اگر انسان به اوالدش می گوید برو نان بخر. می گوید نمی خرم. می گو

نمی خری، اتاق را جمع کن، فوتبال بازی نکن. این اشکال ندارد. چون در ظرفی که این نمی خواهد نان 

 بخرد، دیگر اتاق جمع کردن نهی ندارد.

مبغوضیت غیری چیست آقای صدر؟ اصال ما مبغوضیت غیری نمی خواهیم. خود نهی موجب فساد است. 

ادت به یک کلمه است یعنی وجود این برای مولی احب از عدمش است. غیری باشد یا نفسی چون قوام عب

به همین جهت می گویند نذر باید متعلقش رحجان داشته باشد، مباح را نمی شود نذر کرد. این که مدرکش 

آیه و روایت نیست. چون شما می خواهی بگویی خدایا به خاطر تو می خواهم این کار را بکنم. خوب کسی 

 به خاطر کسی این کار را بکند، باید او دوست داشته باشد.  که می خواهد

 )مطلب پنجم( لذا جواب درست از این اشکال دو جواب است:

یک جواب مطلبی بود که دیروز عرض کردیم: صحت در مقام به معنای امتثال نیست. به معنای از بین بردن 

 موضوع تکلیف بعدی است. 

د است. ممکن است کسی بگوید ان قلت: کی این موضوع را از بین می و لکن به این مقدار یک اشکالی وار

برد؟ وقتی که نماز صحیح باشد؟ با قصد امتثال باشد. درست است که امتثال خودش موضوعیت ندارد، ولی 

 وقتی این موضوع امتثال باشد. 

مراد از عبادت، مقتضی فساد است گفتیم که می گوییم این غلط است. چطوری که در بحث نهی از عبادت 

عبادت لوالئی است یعنی لوال النهی، این مامور به بود. نه این که این اآلن مامور به باشد. چون معنا ندارد 

که اآلن مامور به باشد، نهی هم داشته باشد، این که می شود اجتماع امر و نهی. ما نحن فیه هم ما که می 

 بیشتر ندارد: گوییم مامور به اضطراری مانع است، این دو راه



33 

 

یک راه آن راهی است که مرحوم حاج شیخ اصفهانی رفته که اینها متضادین هستند نه این که مانع و ممنوع 

باشند. متضادین منافاتی ندارند، آ ن مالک را که استیفاء کنی، این مالک قابل استیفاء نیست. آن اصال نهی 

 ندارد. مثل متزاحمین است.

اضطراری در ظرفی که وقت برای مامور به اختیاری باقی است، اصال مصلحت اگر کسی بگوید مامور به 

ندارد، مفوت است. این را باید معنا کنیم آن مامور بهی صحیح است من جمیع الجهات لوال قصد االمر. مثل 

ت نهی در عبادت. یعنی کسی که نماز با تیمم بخواند که اگر این حیث تفویت نبود، درست بود، آن نماز مفوّ 

مالک است. لذا این اشکال هم ندارد و محذوری ندارد و این اجزاء به همان معنایی است که ما گفتیم. اجزاء 

 به معنای امتثال نیست. اجزاء به معنای فعل صحیح نیست. مثل کسی است که دستش را قطع می کند. 

شما می آوری صحیح است و فتلخص مما ذکرنا که یا قائل می شویم مامور به اضطراری در این ظرفی که 

مصلحت دارد و امر دارد و لکن جمع بین مالکین ممکن نیست. این که اصال اشکال از ریشه معنا ندارد به 

قول حاج شیخ. اگر بر آن فرض دیگر هم بگیریم باید این معنایی که عرض کردیم معنا کنیم و اال مطلب 

 درست نمی شود. این مطلب پنجم.

ر کالم آخوند است که کفایه روشن شود. آنجا دارد که چرا این حرام است؟ لما فیه مطلب ششم دو نکته د

 من نقض الغرض یا تفویت الغرض.بعد هم دارد فافهم. این به چه معناست؟ ان شاءاهلل فردا. 

 (201)جلسه  17/12/95سه شنبه 

یا مجزی نیست، اتیان به  کالم در این بود که آیا اتیان به مأمور به اضطراری از امر واقعی مجزی هست

مأمور به اضطراری در زمان اضطرار قطعا از امر اضطراری مجزی است، این جای تکلم ندارد انما الکالم 

این است که اتیان به مأمور به اضطراری بعد از رفع اضطرار از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه ؟ عرض 

قام ثبوت یکی در مقام اثبات، در مقام ثبوت در احکام کردیم که در دو نکته باید صحبت بکنیم، یکی در م

اربعه ای تکلم کردند اعالم، نکته ی اولی جهت اولی حکم اول، به لحاظ اجزاء بود که وجوه متصوره ی 

مأمور به اضطراری ثبوتا چهار صورت داشت و سه صورتش مجزی بود یک صورتش فرمودند مجزی 

ر به اضطراری و اجزاء بود که اول وقت اگر بیاورد، حکم سوم نیست، حکم دوم به لحاظ صحت این مأمو
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در جواز بدار تکلیفا بود، حکم چهارم در تعجیز نفس، که آیا اگر انسان خودش را در آن صورتی که مأمور 

به واقعی مالکش قابل استیفاء نیست اگر عمدا خودش را عاجز کند و به سوء اختیار خودش را در اضطرار 

این جایز است یا نه معاقب است؟ قبل از آن که وارد حکم رابع بشویم عرض کردیم یک دو  بیاندازد آیا

نکته در کفایه هست که احتیاج به توضیح دارد آن دو نکته را عرض کنیم بعد وارد حکم چهارم بشویم، 

مور به اضطراری مرحوم آقای آخوند می فرمایند : و کذا لو لم یکن وافیا و لکن ال یمکن تدارکه، یعنی اگر مأ

وافی به معظم مالک نیست، و لکن آن بقیه ی مالک و ولو معظم است و در حد الزام است ولی قابل استیفاء 

نیست، بعد می فرماید و ال یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة ، در این صورت بدار جایز نیست یعنی به 

اضطراری را انجام دهد، این جا عبارت مرحوم  مجرد این که اول وقت اضطرار طاری شد نمی تواند تکلیف

آخوند یا مطلق است یا مهمل است، این سه صورت دارد، یک صورت این است که یقین دارد این اضطرار 

الی آخر الوقت باقی می ماند و مرتفع نمی شود، در این صورت قطعا مقصود آخوند نیست این جا بدار جایز 

یقین دارد، که اضطرار مرتفع می شود در وقت، تا آخر وقت باقی نمی است، صورت ثانیه این است که نه 

ماند، این صورت قطعا مقصود آخوند هست که الیسوغ له البدار، بدار جایز نیست به خاطره ی این تفویت 

غرض مولی می شود انما الکالم در صورت ثالثه است که در این صورت اگر اآلن اضطرار طاری شده و 

این اضطرار تا آخر وقت باقی می ماند یا باقی نمی ماند، این جا عبارت آخوند، یا باید بگوئیم لکن نمی داند 

مطلق است ال یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة، قدر متیقن از صورتی که خارج می شود آن جایی است 

ن صورت عبارت آخوند که علم به بقاء اضطرار دارد، یا حداقل باید بگوئیم مهمل و مجمل است نسبت به ای

 به این صورت نظر ندارد.

 سوال : مقصود آخوند بیان ثبوت است، یعنی ثبوتا اگر این باشد خدا نباید این را جایز بداند.

می خواهیم بدانیم ثبوتا حکم چیست، ممکن است  جواب : 

 کسی بگوید اثباتا دلیل داریم اگر صورتی که شک کردیم ثبوتا دلیلش چیست؟ 

عضی فرموده اند در صورت احتمال جایز نیست چرا؟ چون تفوین غرض مولی می شود صد در این جا ب

صد، و نمی داند مکلف معذور است یا نه، مثل موارد شک در قدرت است، تفویت غرض مولی می شود صد 
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این در صد نمی داند معذور است یا نه،  بعضی فرموده اند جایز نیست کما این که ظاهر عبارات آقای صدر 

است که در صورتی که احتمال می دهیم عذر تا آخر وقت مرتفع می شود بدار جایز نیست، بعضی فرموده 

اند در این جا بدار جایز است چون استصحاب بقای عذر می کنیم و می گوئیم عذر باقی است تا آخر وقت، 

ستصحاب جاری کدام یکی حق است؟ استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ ممکن است کسی بگوید ا

می شود چرا؟ چون من اآلن اضطرار دارم احتمال می دهم اضطرار تا آخر وقت باقی باشد استصحاب بقای 

اضطرار می کنم، احتمال دارد کسی بگوید نه استصحاب جاری نمی شود، چون این با موارد شک در قدرت 

ست ما نحن فیه هم جای چه فرقی می کند؟ چطور در موارد شک در قدرت جای برائت و استصحاب نی

برائت و استصحاب نیست جای قاعده ی اشتغال است چون مالکی مولی قطعا دارد نمی دانم، این مالک من 

قدرت بر استیفاء دارم یا قدرت بر استیفاء ندارم ، استصحاب می گوید قدرت بر استیفاء نداری یا برائت می 

اقی است، اگر قرار باشد استصحاب جاری بشود در گوید تکلیف نداری یا در این جا می گوید اضطرار ب

 شک در قدرت هم بایستی استصحاب جاری شود.

 سوال : این در جایی است که قدرت حالت سابقه نداشته، یا اگر هم داشته باشد اشکالی که قبال می فرمودید.

ه باشم شاید جواب : همان اشکال این جا هم هست چون من اضطرار به صرف الوجود معلوم نیست داشت

 اضطرار به صرف الوجود نداشته باشم، بعد آن اشکال را ما عرض کردیم در کلمات آقایون نیست.

در ما نحن فیه، می گوئیم آن جا استصحاب عدم قدرت جاری می شود؟ بله، خب این جا هم استصحاب 

چون اصل مالک  بقای اضطرار جاری می شود، اگر می گوئید آن جا استصحاب عدم قدرت جاری نمی شود

مولی مسلم است شک دارم در این که می توانم استیفاء کنم یا نه؟  این جا هم همین طور است، اگر می 

گوئید آن جا استصحاب قدرت حالت سابقه ندارد این جا هم اضطرار حالت سابقه ندارد، چون اضطرار به 

نحن فیه، استصحاب جاری می شود  ترک مأمور به است، این حرف غلط است به عقل قاصر فاطر ما در ما

و حق با فحولی است که فرموده اند استصحاب جاری می شود و با شک در قدرت قیاس نمی شود، آن 

هایی که صورت احتمال را گفته اند من در غیر صدر تصریح ندیده ام، اگر هم هست تصریح ندیدم، فقط 

رت ما قطع داریم که چه عاجز باشیم چه قادر صدر این تصریح را دارد، که غلط است، چرا؟ در شک در قد
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باشیم مالک هست، منتهی در صورت عجز مالک تفویت می شود ولی من معذورم چون عاجزم ، ولی این 

جا اگر اضطرار تا آخر وقت باشد اصال مأمور به اختیاری معلوم نیست مالک داشته باشد، نگوئید فرض این 

الک است یعنی اگر در وقت رفع عذر شد این مأمور به قطعا است که مالک دارد، فرض این است که م

مالکش است و این مصلحت را استیفاء نکرده و قابل استیفاء هم نیست، وقتی که می گوئیم استصحاب می 

گوید اضطرار تا آخر وقت باقی است، می گوید ما شک داریم اصل مالکی باشد که این مالک تفویت بشود 

ردم، اگر آقای صدر می خواست دقت بکند، حداقل باید این نکته را توجه می داد و بعد من دنبال عذر بگ

اگر اهل فن باشد باید به این نکته توجه می داد که آقا این که شما فرض می کنید تفویت مالک می شود 

این  یعنی چه؟ و لو این که اضطراری مستوعب باشد در علم اهلل باز مالک تفویت می شود؟ یا نه بحث ما در

است که فرق این صورت با صورت قبلی این است که در صور قبلی اگر در اثناء وقعت رفع اضطرار شد، 

مالک استیفاء شده، حاال یا کلش یا معظمش یا اگر هم استیفاء نشده قابل استیفاء است. ولی در اینجا نه، 

بایستی بگوییم در این صورت  اگر چنانچه این اضطرار مستوعب باشد ، اصال مالک دیگر وجود ندارد. یا

هم مالک وجود دارد. اگر به این نکته توجه می داد باز می گفتم در مطلب هست ولی وقتی از این نکته 

غفلت کرده، اینجا با موارد شک در قدرت قیاس نمی شود. حاال عبارت مرحوم آخوند حمل بر صحتش 

لصورة کاری به صورت شک ندارد. حداقلش این این است که بگوییم و ال یکاد یسوغ له البدار فی هذه ا

 است که آخوند مفر دارد چون تصریح نکرده که در صورت احتمال بقاء عذر هم بدار جائز نیست. 

بعد اینجا دارد لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة لوال مراعاة ما هو فیه من االهم. این ال 

؟ بدار جائز نیست یعنی اگر انجام داد خوب این قطعا مجزی است به یکاد یسوغ له البدار، مقصود چیست

این معنا که قضاء و اعاده ساقط می شود چون فرض این است که بقیه ی مصلحت امکان تدارک ندارد. این 

جواز تکلیفی است. وقتی شد جواز تکلیفی، لما فیه من نقض الغرض ، مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال 

ط است. نقض غرض نمی شود. چرا؟ چون فرض این است که این مامور به اضطراری هم کرده که این غل

مالک دارد منتها شارع مشکلش این است که نمی تواند هر دو مالک استیفاء بشود. لذا اشکال کرده که نقض 

 غرض درست نیست.
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غرضم این اما آقای حاج شیخ نقض غرض درست است چون نقض غرض به خاطر این است که اگر بنده 

است که کل مالک استیفاء شود، در ما نحن فیه یک کاری را تجویز کنم که آن مالک من از بین می رود، 

نقض غرض است. اگر مولی وقتی که اهم را واجب کرده، در ظرف وجوب اهم، بفرماید مهم هم واجب است 

ر خارج اتیان شود، یا جائز است انجام دهی، نقض غرض است. چرا؟ چون غرضش این است که اهم د

 کاری می کند که غرضش محقق نشود. این نقض غرض است. 

 و تفویت مقدار من المصلحة، عطف تفسیری است، دو تا وجه نیست. 

بعد دارد لوال مراعاة ما هو فیه من االهم، این در صورتی است که در بدار خودش یک مصلحتی نباشد که 

ار مصلحتی باشد که اهم باشد، قطعا بدارش جائز است بلکه گاهی آن مصلحت اهم باشد و اال اگر در خود بد

 واجب است. 

خوب این را مرحوم آقای ایروانی و شاید دیگران اشکال کرده اند که این خروج از بحث است. چون بحث 

ما در این است که اگر این را بیاورد مقداری از مصلحت، تفویت می شود. مراد از تفویت مصلحت، یعنی 

ت جنس مصلحت. اگر کسی مثال یک جنسی را در ایران می فروخته پانصد هزار تومان سودش بوده، تفوی

واحد پول آن کشور. بعد بگوید ما مقداری از پولمان از دست  حاال برده در بالد غربی فروخته، فالن مقدار به

می گویند خوب بجایش  رفت! چرا؟ می گوید چون اگر در ایران می فروختم، پانصد هزار تومان سودش بود.

آن مقدار واحد پول آن کشور به دست آوردی. وقتی می گویند مالک از بین رفت که جنس مالک از بین 

برود و اال اگر جابجایی مالک باشد که این تفویت نیست. لذا این جمله ای که مرحوم آخوند، لوال فرموده 

به اضطراری را که در اول وقت می آورد، خروج از بحث است چون بحث ما در این است که این مامور 

قطعا مقداری از مالک فوت می شود چون او تدارک نشده. اما اگر تدارک شود ولو به نوع دیگری از مالک، 

مثل این مثالی که عرض کردم، از محل بحث خارج است. این فافهم شاید اشاره به این باشد که لوال مراعاة 

 ث است و این قید جا ندارد. ما هو فیه من االهم خروج از بح
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نکته: در ما نحن فیه این که می گوییم بدار جائز نیست، تفصیل دارد. یک وقت هست مجرد طریان اضطرار 

ولو فی بعض الوقت، موجب تفویت مالک است. یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از ظهر مریض شده که آب 

اعت دو یا سه بعد از ظهر خوب شده، دیگر برایش ضرر دارد، خود این مریضی باعث می شود که اگر س

نتواند نماز با وضو را بخواند. این صورت قطعا بدار جائز است. چون اتیان مامور به اضطراری نیست که 

 باعث شود من تفویت کنم که دست من باشد. طریان اضطرار است و اضطرار هم پیش آمده.

نمی شود که امکان استیفاء نباشد بلکه مراد ما  پس بحث ما در جایی است که مجرد طریان اضطرار موجب

 در جایی است که اتیان به مامور به اضطراری در اول وقت موجب تفویت و عدم امکان استیفاء می شود.

یک امر به این است که کسی که اما این که امر دارد یا ندارد؟ امر در اول وقت ندارد. شارع، دوتا امر دارد.

ور به اضطراری، قطعا مامور به اضطراری برای او جائز است و کسی که متمکن شد مضطر شد به اتیان مام

از اتیان صرف الوجود اختیاری، این برایش اضطراری واجب نیست. امر به طبیعی را دارد، کالم این است که 

نه این که  آیا من حق دارم این امر به طبیعی را به مجرد این که در اول وقت مضطر هستم، اتیان کنم یا نه؟

 در خصوص اول وقت امر داشته باشم. 

 سوال:

 جواب: این کالم شما را بعضی اشکال کرده اند که اصال امر اضطراری در ما نحن فیه امکان ندارد.

این حرف دو جواب دارد: یک جواب این است که بحث ما در این نیست که امر به خصوص شده. بحث ما 

. حاال می خواهیم ببینیم این طبیعی اولین فرد را هم شامل می شود یا نمی در این است که امر به طبیعی شده

 شود؟ 

ثانیا می گوییم اصال امر هم دارد. شارع در اول وقت امر می کند. آنی که مفوت غرض است، اتیان تو است 

 نه امر من. بله اگر امر من مفوت باشد نمی شود.

ن چه امری است که شارع امر کرده، عقل هم می گوید ممکن است کسی بگوید این امر لغو می شود. ای

 نکن؟!
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این را هم جوابش را دادیم که شارع به خصوص این مورد که امر نمی کند. شارع یک امر مطلق دارد. این 

 را هم شامل می شود. 

ین بعد شما بیاورید، عقل می گوید نیار، نه این که امر مولی نیست، امر مولی هست، غرضش نیست. به هم

جهت ما گفته ایم ترتّب غلط است. امر به اهم هست، امر به مهم هست. هر دو هست. مطلق هم هست. منتها 

عقل می گوید چون امر به مهم در این صورتی که موجب تفویت اهم می شوی،نباید بیاوری. لذا یک وقتی 

ب را درست کرد. خوب چند سال میگفتند اصال امر به مهم معنا ندارد. میرزای شیرازی ، میرزای نائینی ترت

 آینده ترتب هم غلط خواهد بود. هر دو امر مطلق هست. 

مطلب هشتم: مرحوم آقای ایروانی به کفایه یک حاشیه دارد. آن حاشیه این است که آخوند فرمود تارتا این 

مامور به اضطراری وافی به کل مالک است. یک وقت هست وافی به معظم مالک است. یک وقت هست 

وافی به معظم مالک نیست. اینی که وافی به معظم مالک نیست، یک  وقت هست قابل استیفاء است مالک  

و یک وقت هست که قابل استیفاء نیست. یعنی عقال و ثبوتا مامور به اضطراری چهار صورت بیشتر ندارد. 

ن است مامور به مرحوم آقای ایروانی اشکال کرده که صورت پنجم دارد و آن این است که اصال ممک

اضطراری یک مصلحت مجزا داشته باشد مثل نماز و روزه. این غلط است که ما بگوییم نماز اکثر مالک 

صوم را استیفاء می کند. ربطی ندارد اصال. مالکها مجزا است به طوری که اگر یک مکلف هم مضطر می شد 

 و هم مختار می شد، دو تا امر می داشت. 

ت نیست چون بحث ما در مامور به اضطراری است یعنی بدل. اگر قرار باشد خوب این فرض پنجم درس

این خودش فی حد نفسه در عرض او مالک داشته باشد، دیگر بدل گفته نمی شود. مامور به اضطراری 

 نیست. 

 ممکن است شما بگویید این کلمه ی بدل، کلمه ی مامور به اضطراری که در روایات نیامده. خوب بردارید.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إَِلى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ گوییم بله صحبت در لفظ بدل نیست. مثال تیمم  می

 رُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضىهَّوَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ



40 

 

فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، ظاهر آیه  سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً أَوْ عَلى

م مکلفی شریفه تنویع است. مکلف را دو قسم می کند. یک قسم مکلفی که متمکن از وضو است. یک قس

که متمکن از وضو نیست. این دیگر صحبت این که مصلحت دیگری داشته باشد معنا ندارد. التقسیم قاطع 

للشرکة. وقتی می گویند مکلف یا حاضر است یا مسافر است معنایش این نیست که در ظرفی که مسافر 

 اهم و مهم نیست. است اگر حاضر هم بود، نماز چهار رکعتی برایش مصلحت داشت. اینجا مثل باب 

اما صورت رابعه این بود که اگر مامور به اضطراری وافی به معظم مالک نیست، معظم مالک تفویت می شود 

ولی قابل استیفاء است. اینجا آخوند فرمود یجوز البدار. می گوید نماز را می خوانم. اگر اضطرار بر طرف 

 آورم، و لکن مجزی نیست.شدآن را هم می آورم. اگر برطرف نشد، آن را هم نمی 

اینجا مرحوم آقای ایروانی و مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده اند به آخوند فرموده اند اگر مامور به 

اضطراری در بعض الوقت امر داشته باشد، قطعا مساوق با اجزاست. امر به مامور به اضطراری فی صورة 

گر مجزی نباشد الزم می آید تخییر بین اقل و اکثر طریان االضطرار فی بعض الوقت، مساوق لالجزاء چون ا

و تخییر بین اقل و اکثر عقال محال است. چرا؟ چون اآلن شخصی ساعت یک بعد از ظهر آب ندارد ولی 

ساعت سه می داند آب پیدا می کند. اآلن که می خواهد نماز بخواند، امر دارد؟ اگر امر داشته باشد معنایش 

ثبوت تعلق گرفته به جامع بین مامور به اختیاری در آخر وقت فقط یا به مامور به  این است که امر در مقام

اضطراری در اول وقت بعالوه مامور به اختیاری در آخر وقت. چرا؟ چون قطعا کسی که در اول وقت مضطر 

مور به است و می داند که در آخر وقت رفع اضطرار می شود شبهه ای ندارد که می تواند منتظر بماند و ما

اختیاری را بیاورد. اگر قرار باشد در اول وقت امر داشته باشد قطعاامر در مقام ثبوت امر تخییری است به 

جامع بین مامور به اختیاری فقط یا مامور به اختیاری بعالوه مامور به اضطراری. این تخییر بین اقل و اکثر 

اش اظهر من الشمس است و با آن یک تسبیح است و از آن تخییرهای بین اقل واکثری هست که استحاله 

اربع و سه تا تسبیح اربع، فرق می کند. آنجا ممکن است یک تخییری درست کنیم ولی اینجا اصال قابل 

درست کردن نیست. لذا در ما نحن فیه مرحوم آقای خوئی یک عبارت مختصر دارد که هر جا بدار واقعا 

یست که به دلیلش نگاه کنیم. ولی بدار واقعا نه جواز ظاهری جائز باشد، قطعا مجزی است. احتیاج هم ن
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لذا این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه در صورت رابعه اشتباه است. چون جواز ظاهری که جواز نیست. 

این غیر از اشکالی است که ما کردیم. اشکالی که ما کردیم این بود که منافات ندارد که مالک باشد ولی 

خواهم. این اشکال، اشکال مازاد است که قطعا اینجا بدار اگر جائز باشد چون فرض ما  شارع بگوید نمی

ثبوتی است، اگر بدار جائز باشد که ظاهر فرمایش آخوند است، قطعا مجزی است لذا در جمیع صور اربعه، 

اصال  اگر مامور به اضطراری امر داشته باشد در صورت اضطرار فی بعض الوقت، صد در صدر مجزی است.

 دیگر تکرار ندارد حتی صورت رابعه. 

این نسبت به مقام ثبوت. البته یک تقریبی آقای صدر دارد که بخواهد درست کند، آن را در اصل عملی ذکر 

 می کنیم. 

تعجیز نفس هم مشخص شد که فقط در صورت ثالثه که تفویت مالک می شود، تعجیز نفس جائز نیست به 

 مالک از بین برود و من معذور نیستم. خاطر این که موجب می شود 

اما در مقام اثبات ما احتیاج نداریم که کدام یک از این اقسام است. همین مقدار که بتوانیم ثابت کنیم اضطرار 

در بعض الوقت امر دارد، اگر بتوانیم ثابت کنیم از ادله که اضطرار فی بعض الوقت امر دارد، یکفی لالجزاء. 

در دو مقام بحث می کنیم: یک اگر رفع اضطرار در وقت شد، یعنی اعاده الزم است یا نه؟  لذا در مقام اثبات

 دو اگر رفع اضطرار بعد از وقت شد و اضطرار مستوعب بود، آیا قضاء الزم دارد یا نه؟ ان شاء اهلل فردا. 

 (202)جلسه  18/12/95چهارشنبه 

مأمور به واقعی مجزی هست یا نه؟ عرض کردیم در دو  کالم در این بود که آیا اتیان مأمور به اضطراری از

نکته باید بحث شود، نکته اولی در مقام ثبوت بود که ثبوتا، چند صورت ممکن است امر اضطراری واقع 

شود، احکام اربعه اش را عرض کردیم امروز ان شاء اهلل وارد نکته دوم و مقام اثبات می شویم که متفاهم 

ک از این انحاء اربعه است تا ببینیم مجزی هست یا نه. مرحوم آخوند فرموده عرفی از خطابات کدام ی

مقتضای اطالق امر اضطراری اجزاء است اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد 

ی اجزاء می رسد و ان کنتم مرضی او علی سفر ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، اطالق این فتیمموا مقتض

است و اگر اطالق نباشد مقتضای اصل عملی برائت است ما عرض کردیم اول ان شاء اهلل این عبارت آخوند 
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را توضیح می دهیم بعد وارد در تحلیل مطلب می شویم چون خود متن کفایه موضوعیت دارد، این مقتضای 

د، ظهور فتیمموا باالطالق در وجوب اطالق همان طور که بعضی از بزرگان مثل مرحوم ایروانی توجیه کرده ان

تعیینی است و حال آن که اگر بخواهد مجزی نباشد بایستی وجوب تخییری باشد که شما تیمم بکن و باز 

اگر در وقت عذر بر طرف شد وضوء بگیر نماز بخوان یا بایست آخر وقت ولی این فتیمموا اطالقش اقتضاء 

نشود قطعا وجوب تیمم دارد پس این اطالق دو چیز باید  می کند چه عذر بر طرف بشود چه عذر بر طرف

به آن ضمیمه کنیم، یکی این که سواء ارتفع العذر الی آخر الوقت او لم یرتفع و دو اطالق این صیغه یقتضی 

تعیینیه ، این دو تا را که به هم ضمیمه کنیم می شود اجزاء و اال یعنی اگر اطالق منعقد نشود و مقدمات 

نشود یا مثال مأمور به اضطراری ما یک دلیل لبی داشته باشد، اجماع باشد، این جا مقتضای حکمت جاری 

 اصل برائت است.

سوال : اگر مقتض اجزاء هم باشد باز امر تخییری در مقام هست، می گوید یا اآلن می توانی اضطراری را 

 بجا بیاوری یا صبر کن اختیاری را بخوان.

ه اش می شود مأمور به اضطراری به عالوه ی اختیاری بعد الوقت یا جواب : واجب تخییری یک لنگ

 اختیاری تنها.

 مستشکل : این در صورت عدم اجزاء است و در صورت اجزاء هم یک تخییری هست.

جواب : آن مقید از خارج دارد، که وقتی که آب پیدا کردی اگر نماز نخواندی...او واجب تخییری نیست 

 تقیید است.

ساب کنیم اجزاء هست یا نه؟ تارة عذر در وقت مرتفع می شود، این جایی که عذر در وقت مرتفع ما باید ح

می شود همان طور که فرمایشات مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای ایروانی ازش پیداست این است که آیا 

ت اوضح، موضوع اگر کسی در بعض الوقت مضطر شد، واقعا مأمور به اضطراری دارد یا ندارد، یعنی به عبار

مأمور به اضطراری، آیا اضطراری مستوعب است یا و لو اضطرار فی بعض الوقت، اگر بگوئیم اضطراری 

مستوعب است که اصال ما در اضطرار در بعض الوقت امر نداریم تا بحث شود که این مأمور به اضطراری 
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م تا آخر وقت اضطرارم باقی مجزی است یا نه؟ اگر هم کسی بگوید ما در اول مضطر شدیم شک می کنی

است یا نه، استصحاب می کنم و اتیان می کنم، این در واقع امر ظاهری است نه امر اضطراری این بحثش 

برای بعد است، پس اگر مأمور به ما موضوعش اضطراری فی بعض الوقت باشد به طوری که کسی در بعض 

در وقت مرتفع می شود، این صد در صد مجزی الوقت مضطر شد این قطعا امر اضطراری دارد، و اضطرار 

است، چرا؟ چون ما عرض کردیم این مأمور به اضطراری در مقام ثبوت چهار صورت بیشتر نداشت یک 

صورت این بود وافی به تمام مالک باشد در این صورت که قطعا مجزی است، صورت دوم این بود که وافی 

صورت سوم این بود که وافی به معظم مالک نیست بلکه  به معظم مالک است این هم که قطعا مجزی است

معظم مالک باقی مانده ولی قابل استیفاء نیست، این هم قطعا مجزی است، فقط عدم اجزاء تصور دارد در 

صورت رابعه که مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک نباشد، و قابل استیفاء هم باشد، عقال این صورت 

امر داشته باشد مأمور به اضطراری فی بعض الوقت واقعا، احتمال این که این صورت رابعه محال است، اگر 

رابعه باشد محال است، چرا محال است؟ به خاطر این که الزمه ی صورت رابعه، تخییر بین اقل و اکثر است 

اختیاری چون بال اشکال، مکلف اگر مأموربه اضطراری را انجام ندهد قطعا بایستد در آخر وقت مأمور به 

را بیاورد این صد در صد مجزی است، اگر بخواهد صورت رابعه باشد یعنی باید مأمور به اضطراری را در 

اول وقت بیاورد و مأمور به اختیاری هم در آخر وقت بیاورد چون معظم مالک باقی مانده، و قابل استیفاء 

بین این که مأموربه اضطراری به عالوه  است، این الزمه اش تخییر بین اقل و اکثر است که مکلف مخیر است

مأمور به اختیاری را بیاورد یا این که فقط مأمور به اختیاری را بیاورد، تخییر بین اقل و اکثر هم محال است، 

به خاطر این که این جا در واقع این تخییر معنایش این است که یک عدل واجب به میل خود مکلف است 

نخواهد نمی آورد، و محال است عدل واجب دلش بخواهد بیاورد و دلش دلش می خواهد میاورد و دلش 

نخواهد نیاورد، حتی اگر ما گفتیم تخییر بین اقل و اکثر ممکن است به این بیان که یک لنگ را برگردانیم به 

اقل به شرط ال، و یک عدل را برگردانیم به اقل به شرط شئ که بشود متباینین مثل این که مأمور به در 

سبیحات اربع در رکعت ثالثه و رابعه مخیریم بین یک تسبیح به شرط ال از زیاده یا یک تسبیح به شرط ت

دوتا زیاده چون اینجا تخییر لغو نمی شود، اگر کسی دوتا آورد، نمازش باطل می شود. حتی اگر این تخییر  
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یه ، آن تخییری که برگردانیم به را در مثل تسبیحات قبول کنیم، در ما نحن فیه جا ندارد چون در ما نحن ف

بشرط ال و بشرط شیء در جایی جا دارد که متضادین، لهما ثالث باشد مثل تسبیحات اربع که نمی دانم یکی 

است یا سه تا؟ این ثالثش این است که دوتا باشد. ولی در ما نحن فیه ضدین ال ثالث لهما است. چرا؟ چون 

، یا هیچی نمی آوری، این مصداق به شرط ال است، یا یک چیزی شما مامور به اختیاری را که می آوری

معقول باشد. لذا این تخییرش تحصیل  ،می آوری، مصداق به بشرط شیء است. فرض سوم ندارد تا تخییر

حتی اگر قبول کنیم اینجا تخییر بین اقل و اکثر را برگردانیم به تخییر بشرط ال و حاصل است و لغو است. 

 خییر درست شود ولی مقام یک خصوصیتی دارد که تخییر درست نمی شود. بشرط شیء، تا ت

 آقای صدر به این که تخییر بین اقل و اکثر محال است دو اشکال کرده:

 یک اشکال از خود مرحوم آقای خوئی است در بحث مطلق و مقید و یک اشکال از خودش است.

اطالق و تقیید فرموده اگر ما یک خطابی داریم  اشکالی که از مرحوم آقای خوئی است این است که در بحث

آیا اینجا جای حمل مطلق بر مقید است یا نه؟ مرحوم « اعتق رغبة مؤمنة»یک خطابی داریم « اعتق رغبة»

آقای خوئی دو جا را مسلما موضوع حمل مطلق بر مقید می داند مثل دیگران، یکی جایی که متنافیین باشند 

دوم جایی که وحدت حکم باشد یعنی ما یقین داریم که یک «. الفساق من العلما ال تکرم»و « اکرم العلما»

عتق بیشتر واجب نیست. نمی دانم آن یک عتق تعلق گرفته به ذات رغبة یا تعلق گرفته به رغبة مؤمنة. اینجا 

 فرموده مقتضای قاعده تقیید است. یک مورد سوم هم هست که آقای خوئی گاهی در اصول غفلت فرموده

و آنجایی است که تعدد حکم باشد و مثبتین باشد مثل احل اهلل البیع، و احل اهلل البیع المنشأ باللفظ. این را 

هم به مقتضای آنچه که در مفهوم وصف فرموده و در بعضی از جاها تصریح کرده، جای حمل مطلق بر مقید 

 د مثبتین جای حمل مطلق بر مقید نیست. است. ولی در بحث مطلق و مقید اینها را قبول نمی کند و می فرمای

اینجایی که وحدت حکم است، اینجا چرا جای حمل مطلق بر مقید است؟ مجموعه فرمایشاتش در بحث 

مطلق و مقید این است که سه صورت تصور دارد. یکی حمل مطلق بر مقید که ثبت المطلوب. یکی این که 

ای خودش عتقش کافی است ولی افضل، رغبة مومنه است.  مقید را حمل کنیم بر افضل افراد. یعنی هر رغبه
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این را حمل کنیم بر وجوب تخییری یعنی بگوییم یک لنگه ی واجب ، عتق رغبة مومنة سوم این است که 

است فقط و یک لنگه اش، عتق رغبة مومنة ای است که قبلش عتق رغبة ی کافره کرده باشی یعنی بفرماید 

کافره اوال ثم عتق رغبه ی مومنه. این وجه ثالث را ثبوتا اشکال نکرده و  واجب است بر تو عتق رغبه ی

 فرموده عقال ممکن است. ولی فرموده خالف مقام اثبات است.

آقای صدر اینجا اشکال کرده به آقای خوئی که اگر شما در دوران امر بین مطلق و مقید در جایی که وحدت 

همان تخییر اینجا هم می آید. پس نباید بفرمایید تخییر در مقام حکم باشد، این تخییر را قبول کردید عین 

 عقال معقول نیست. 

البته ما این را سابقا که خود آقای صدر پذیرفته بود اشکال کردیم. همان اشکالی که سابقا به آقای صدر 

ع بفرماید واجب کرده بودیم اینجا همین اشکال را ایشان به آقای خوئی کرده که در ما نحن فیه این که شار

است بر تو عتق رغبة کافرة اوال ثم عتق رغبة مؤمنة، ما قبال اینطور اشکال می کردیم که این عدل اولی به 

اختیار مکلف است یعنی اگر دلش بخواهد رغبة کافرة را آزاد می کند اوال و اگر دلش بخواهد آزاد نمی کند. 

ف است. آقای صدر هم اینجا اشکال کرده ولی به این که وجوب نشد، یعنی وجوبی است که به دست مکل

فهم ما کالم ایشان واضح نیست. ولی این اشکالش این است که آقای خوئی در ما نحن فیه این واجب 

تخییری، صحبت این نیست که ضدین ال ثالث لهما است نه، این واجب تخییری، یک عدل واجب به اختیار 

بة کافرة را اول آزاد کنی، باید بعد رغبة مومنة را بعدا آزاد کنی. خود مکلف است. یعنی اگر دلت خواست رغ

این اشکال دارد. آقای خوئی در بحث مطلق و مقید در محاضرات دیدم یک خط این غفلت شده، و اال در 

کل بحث فقه و اصول ایشان تخییر بین اقل و اکثر را محال دانسته. در بحث واجب تخییری که جایش بوده، 

 سته، در همه جا، در مطلق و مقید یک کلمه در رفته. محال دان

اشکال دومی که آقای صدر کرده به این بیان مرحوم آقای خوئی این است که شما گفتید اگر مامور به 

اضطراری در بعض الوقت امر داشته باشد واقعا این قطعا مجزی است چون دو صورت بیشتر فرض ندارد. 

زی نباشد. اگر مجزی نباشد مآلش به تخییر بین اقل و اکثر است. و تخییر بین یا باید مجزی باشد یا باید مج

اقل و اکثر محال است. ایشان فرموده نه، یک وجه سومی و احتمال سومی ثبوتا هست که می توانیم بگوییم 
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ر. مجزی نیست و مآلش به تخییر بین اقل و اکثر هم نیست. می گوییم ما دوتا امر فرض می کنیم نه یک ام

عیب شما این است که یک امر فرض کرده اید و فرمودید این یک امر یا خصوص مامور به اضطراری است 

یا تخییر بین اقل و اکثر. نه، ما دو تا امر فرض می کنیم . میگوییم شارع برای مضطر دوتا امر جعل کرده. 

اضطراری است و یکیش مامور عدلهایش یکیش مامور به یک امر تخییری، و یک امر تعیینی. امر تخییری، 

یعنی کسی که در به اختیاری است. تخییر بین اقل و اکثر نیست. امر دومی فقط مامور به اختیاری است. 

بعض الوقت آب ندارد، دوتا امر دارد: یک، امر تخییری به مامور به اضطراری یا واقعی، دو، بعد از رفع 

ثبوتا محذوری ندارد، تخییر بین اقل و اکثر نیست و هم مجزی اضطرار، امر دارد به مامور به واقعی. این هم 

 نیست. 

 ممکن است بگویید این شخص می ایستد و آخر وقت می آورد. 

می گوید اشکال ندارد. اگر ایستاد آخر وقت آورد، هر دو امر را امتثال کرد. امر تخییری را امتثال کرده چون 

ومی را امتثال کرده، چون مامور به اختیاری بود. اگر انجام ندهد، یک لنگه اش مامور به اختیاری بوده. امر د

دوتا عقاب دارد به خاطر این که اگر این مامور به اضطراری را در اول وقت بیاورد، یک واجب را امتثال 

 ولی یک واجب را باقی گذاشته که مامور به اختیاری باشد. کرده 

 ده، دو تا اشکال دارد:خوب این تصویری که آقای صدر ثبوتا تصور کر

 یکی این که کسی قائل نشده که دوتا عقاب دارد. این مسلم است که یک عقاب بیشتر نیست.

اشکال دوم این است که ضرورت فقه اقتضاء می کند که هر مکلفی در طول شبانه روز پنج نماز بر او واجب 

کنم این که اینها را غیر از آقای  نیست، در حالیکه شما برای مضطر شش نماز درست کردید. من خیال می

 صدر نفرموده چون حواسشان بوده. 

 سوال: بحث ثبوتی بود نه اثباتی.

 جواب: ثبوتی است که با توجه به مقام اثبات است.



47 

 

اما اشکال سوم که فنی است: آقای صدر، شما که دوتا امر درست کردید باز یک امرش لغو است. چون می 

. یکی این که یا این را بیاورد و یا آخری را بیاورد، و یکی این که آخری را گوییم مضطر دوتا امر دارد

بیاورد، این در واقع عبارة اخری از اشکال آقای خوئی شد که واجب است عتق رغبة کافرة را اول داشته 

و عوامی باشد و بعد عتق رغبة مومنه را . منتها اشکال آقای خوئی فنی بود و شما همان را به بیان غیر فنی 

ذکر کردید چون اگر واجب باشد، خوب این دوتا واجب نتیجه اش این می شود که واجبش در اختیار من 

است. دلم بخواهد انجام می دهم و دلم نخواست انجام نمی دهم چون یک واجب را که قطعا باید بیاورم. آن 

ب اول الکی است، اینجا هم واجب دیگر الکی است. چطور آنجا به آقای خوئی اشکال کردید که آن واج

 الکی است. مگر اینکه ایشان گفته باشد ما این اشکال را کردیم ولی قبول نداریم. 

تلخص مما ذکرنا ما می گوییم که ای کسی که می گویید امر اگر داشته باشد، مجزی نیست، قطعا مجزی 

رفته به سراغ اطالق مامور به است. چرا؟ چون این مامور به اختیاری ما از دو حال خارج نیست. آخوند 

اضطراری، این غلط است. چون گفتیم این اطالق، در مقابل تخییر است و تخییرش گفتیم محال است. اطالق 

را باید ببریم در مامور به اختیاری، می گوییم کسی  که اضطرار در بعض الوقت دارد، یا مامور به اختیاری 

ا شاملش نمی شود. اگر شاملش نمی شود اجزاء قطعا هست. اگر اطالق دارد و این فرد را شامل می شود ی

شاملش می شود و فرض کردیم که مامور به اضطراری واقعا امر دارد، قطعا اطالق مامور به اختیاری مقید 

می شود به این مامور به اضطراری چون اگر مقید نشود، این بر می گردد به تخییر بین اقل و اکثر، لذا قائل 

می شویم، نه به اطالق مامور به اضطراری که آخوند تمسک کرده، به اطالق مامور به اختیاری برای  به اجزاء

کسی که عذر غیر مستوعب دارد، یا اطالق دارد یا ندارد. اگر اطالق ندارد خوب دیگر بحثی نداریم، امری 

مور به اضطراری چون اگر تقیید نیست. اگر اطالق دارد ، اطالق مامور به اختیاری قطعا باید تقیید شود به ما

 نشود، مآلش به تخییر بین اقل و اکثر است که گفتیم محال است. 

 بحث ما به لحاظ اصولی تمام شد ولی دو اشاره فقهی هم بکنیم: 

اگر کسی بگوید ما اصال جایی داریم که مامور به اضطراری امر داشته باشد در بعض الوقت؟ مرحوم آقای 

ل زده:یکی موارد تقیه. اینی که می فرماید صلوا فی عشائرهم، یا کسی که با آنها نماز خوئی دو جا را مثا
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بخواند مثل کسی است که پشت سر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله اقتدا کرده یا در بعضی روایات مثل کسی 

ر مستوعب است که در رکاب ایشان جنگیده. ممکن است بگویید صلوا فی عشائرهم مال کسی است که غذ

 دارد. خوب به قول آقای خوئی کدام شیعه است که از صبح تا شب در عشائر آنها باشد؟

من دیشب یک نکته ای به ذهنم رسید. ما سابقا می گفتیم که صلوا فی عشائرهم اگر مثال در یک جایی رفته 

نیم روی موکت یا ایم در خانه یک عامی ای و آنجا مهر نیست، صلوا فی عشائرهم بگوییم پس نماز بخوا

فرش. اما این اطالق ندارد و این فکر اشتباه است. صلوا فی عشائرهم که ندارد بدون مهر. همانطور که قبال 

عرض کردم این سرش این است که شیعه را متهم می کنند که نماز نمی خواند. صلوا فی عشائرهم معنایش 

بروید تا آنها ببینند شیعه نماز می خواند. ما  این نیست که بر روی فرش سجده کنید، معنایش این است که

را متهم نکنند به بی نمازی. اآلن بعد از این همه امکانات و رسانه ها، هنوز می گویند شیعه نماز نمی خواند 

 چه برسد به آن زمان. بله یک وقت خوف قتل است، بحث دیگری دارد. 

 (203)جلسه  21/12/95شنبه 

ر مقام اثبات مقتضای ادله این است که مأمور به اضطراری مجزی هست یا مجزی کالم در این بود که آیا د

نیست، مرحوم آقای آخوند مثال به آیه ی شریفه ی ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا یا التراب احد 

الطهورین ، یکفیک عشر سنین تمسک کرده، این ها بحث فقهی است اصول کلیات را بحث می کند لذا ما 

ببینیم اطالق ادله ی اضطراری مفید اجزاء هست یا مفید اجزاء نیست، اما خصوص بعضی از موارد این  باید

ها در واقع مسأله فقهی است و مربوط به اصول نیست که ما بحث بکنیم که التراب احد الطهورین چگونه 

بشود در بعض الوقت است. به این جا رسیدیم که مرحوم آقای خوئی فرمود اگر مأمور به اضطراری ثابت 

و بدار واقعا جایز باشد جواز بدار مساوق لالجزاء، چرا؟ چون چهار صورت تصور داشت، سه صورت آن 

که قطعا مجزی بود صورت رابعه که مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک نیست و معظم مالک باقی است 

مأمور به اختیاری را بیاوری، مرحوم  و قابل استیفاء هم هست این جا، عقل می گفت مجزی نیست و باید

آقای خوئی فرمایش ایشان این بود که اگر امر اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت واقعا ثابت شود قطعا 

از صورت رابعه نخواهد بود چون صورت رابعه ثبوتا بر می گشت به تخییر بین اقل و اکثر ، و تخییر بین اقل 
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اند امر کند عقال به این که کسی که مضطر است در بعض وقت امر دارد و اکثر محال است، و شارع نمی تو

به جامع مأمور به اضطراری فی بعض الوقت به عالوه ی مأمور به اختیاری فی آخر الوقت، یا خصوص 

مأمور به اختیاری فی آخر الوقت شارع نمی تواند چنین امری کند، تخییر بین اقل و اکثر عقال قبیح است، 

اشکالی که به مرحوم آقای خوئی داشت این بود که فرمایش آقای خوئی تمام نیست یک تصویر آقای صدر 

دیگری می شود کرد که مساوق اجزاء نباشد، آن تصویر این است که ما بگوئیم شخصی که مضطر می شود 

تیاری و مأمور یا هر مکلفی، دو امر دارد یک امر به مأمور به اختیاری، یک امر هم به جامع بین مأمور به اخ

به اضطراری، یعنی هر مکلفی در شبانه روز، این جا دو امر دارد در ظهر یا در صبح یا در شب، یکی به 

جامع بین مأمور به اختیاری یا اضطراری، یکی هم به خصوص اختیاری، این دیگر لغو نیست و تخییر بین 

وقت اتیان کند هر دو امر را امتثال کرده، هم  اقل و اکثر نیست، حاال اگر این مکلف مأمور به اختیاری را در

مأمور به اختیاری را آورده و هم جامع را، اگر این مکلف مأمور به اضطراری را در بعض الوقت امتثال کند 

قطعا باید مأمور به اختیاری را بیاورد چون دو امر دارد یک امر را قطعا امتثال کرده و یک امر باقی مانده 

رد یک صورتی که ما امر را ثبوتا تصویر کنیم و عقال هم مساوی با اجزاء نباشد، با عدم است، پس تصور دا

اجزاء بسازد، روز چهارشنبه عرض کردیم این فرمایش شما این اشکال را دارد که این جامع لغو است، چون 

در این وسط لغو و بی  قطعا باید مأمور به اختیاری را باید بیاورد وقتی قطعا باید بیاورد، مأمور به اضطراری

آن اشکال این است « اشکال و دفع»فائده است، ایشان خودش متوجه این اشکال هست، لذا تعبیری دارد 

که، یک کسی که مأمور به اختیاری را قطعا به آن امر شده، جامع بین اختیاری و اضطراری لغو است، جواب 

دارد که در تمام وقت نمی تواند وضوء بگیرد می دهد، می گوید مکلف سه قسم می شود، یا عذر مستوعب 

یا اختیار مستوعب دارد که از اول وقت تا آخر وقت هیچ اضطراری ندارد یا نه در بعض الوقت عذر دارد و 

فی بعض الوقت هم عذر ندارد، شارع بخواهد برای این سه امر جعل کند، که هر سه را شامل شود این دو 

بیاید و یک مأمور اضطراری، جعل کند برای مستوعب یک مأمور اختیاری راه دارد، یک راه این است که 

جعل کند برای کسی که عدم عذر مستوعب دارد یعنی در تمام وقت مختار است، عبارت آقای صدر مقداری 

خیال می کنم بعضی کلماتش مخلّ است یا برای خودش نیست، و برای مقرر است ... من طوری تقریر می 
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االت بشود، اگر مقصودش همین است چه بهتر و اال کمکی شده باشد به ایشان، می گوید کنم که دفع اشک

شارع دو جور می تواند امر کند، یکی این است که یک امر اختیاری بکند و یک امر اضطراری یکی این 

ی است که می آید یک امر اختیاری می کند و یک امر به جامع می کند، پس دو راه دارد، این که عرض م

کنم این تقریب در کالم ایشان نیست عرض کردم ولی می شود... چون بعضی کلمات خراب است ... شارع 

دو را دارد یک راه این است که مکلف را شقه کند و برای یک شق آن یک امر جعل کند و برای شق دیگر 

ر جعل کند، یکی امر یک امر جعل کند، یک راه این است که مکلف را شقه نکند، برای جمیع مکلفین دو ام

به جامع یکی هم امر به خصوص حصه اختیاری وقتی ثبوتا دو راه ممکن بود، اثباتا دلیل اضطرار اطالق 

دارد، یعنی اضطراری فی بعض الوقت را هم شامل می شود، دلیل مأمور به اختیاری هم اطالق دارد، یعنی 

می شود، اطالق ها ثبوتا قابل اخذ است،  کسی که فی بعض الوقت مختار است و متمکن است را هم شامل

چطور قابل اخذ است ؟ به این که دو امر می کند یکی به جامع و یکی هم به خصوص فرد اختیاری، دو راه 

دارد یکی این که بیاید مکلف را شقه کند بگوید برای کسی که عذر مستوعب دارد، تیمم جعل کردم مثال، 

ء جعل کردم، یک راه این است که مکلف را شقه نمی کند، برای برای کسی که عذر مستوعب ندارد وضو

همه ی مکلفین دو امر جعل می کند، یکی جامع یکی هم خصوص، مأمور به اختیاری این هیچ اشکالی ندارد 

و محذور ثبوتی ندارد. در مقام اثبات فرض این است که ادله ی اضطراری اطالق دارد ادله ی اختیاری هم 

می گوئید اطالق ادله ی اضطراری مقدم است بر ادله ی اختیاری چرا ؟ چون صورت رابعه  اطالق دارد شما

ممکن نیست، گفتیم صورت رابعه ممکن است، وقتی محذوری در مقام ثبوت نیست به هر دو اطالق اخذ 

تیاری می کنیم لذا می گوئیم کسی که اضطراری فی بعض الوقت دارد امرش دائر است بین این که مأمور به اخ

را بایستد در آخر وقت بخواند یا مأمور به اضطراری را در اول وقت بخواند و مأمور به اختیاری را هم در 

 آخر وقت بخواند این مساوق با اجزاء است.

عرضم به حضور شما که این کالم ایشان با این بیانی که عرض کردیم، که بیان خودش آن طوری که من 

اعوجاج دارد ولی مقصودش همین باید باشد، با این بیانی که عرض کردیم تقریرات را دیدم یک خورده 

ناتمام است، چرا؟ چون شما تصویر کردید دو امر را ولی این دو امر قطعا قبیح است، چرا؟ چون مکلف سه 
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قسم که به قول شما بیشتر ندارد، یک قسم عذر مستوعب است، آنی که عذر مستوعب است که او قطعا 

ختیاری ندارد او فقط مأمور به اضطراری دارد، بخواهد او را دو امر کند این معنی ندارد بخواهد مأمور به ا

او را به جامع امر کند این هم معنی ندارد، بنده که نمی توانم عتق رقبه کنم شارع به من بفرماید تو مخیری 

ماند آن مکلفی که در تمام  قبه و بین صیام شهرین متتابعین، این خطاب به من قبیح است. میبین عتق ر

وقت، عذر ندارد و مختار است. این هم دوتا امر برایش لغو است. امر به جامع برای چیست؟ می ماند کسی 

که در بعض وقت غذر دارد و در بعض وقت، عذر ندارد. اگر در بعض وقت عذر دارد و در بعض وقت عذر 

ت چون این هم می گوید من مامور به آخری را می آورم ندارد، شارع بخواهد به او دو تا امر کند ، لغو اس

دیگر. خالصه این دوتا امر شما باید برای یک طایفه حداقل اثر داشته باشد. به قول شما سه طائفه که بیشتر 

نیست و برای هر سه لغو است. بنابراین درست است که این تخییر بین اقل و اکثر نیست چون دوتا امر است 

 ی است چون دوتا امر برای هیچ کدام معقول نیست. ولی اشکال باق

پس وجه اول این بود که مامور به اختیاری اگر اطالق داشته باشد، قطعا اطالق مامور به اضطراری او را 

 تقیید می کند . 

وجه دوم این است که ما بگوییم مامور به اضطراری اطالق لفظی ندارد، اطالق مقامی دارد و مامور به 

، اگر اطالق لفظی داشت، همیشه اطالق مقامی مقدم است بر اطالق لفظی، اظهر است، نکته ی اختیاری

 اظهریتش را عرض می کنم. 

یا أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا تبیین این مطلب به این است که ما بگوییم وقتی که می فرماید 

وَ إِنْ کُنُْتمْ کُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَ

فَتََیمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، این  سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مَِن الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً أَوْ عَلى مَرْضى

آیه شریفه اطالق مقامی دارد، اطالق مقامیش چیست؟ این است که آیه در مقام بیان تمام وظایفی است که 

شخص مضطر دارد. اگر شخص مضطر فی بعض الوقت باید بعد از زوال عذر نماز با وضو بخواند، باید ذکر 

، نفرمود که بعدش وضو بگیر. وقتی اطالق مقامی داشت، این اطالق عیداً طَیِّباًمی فرمود. آیه فرمود فَتَیَمَُّموا صَ

 مقامی مقدم بر اطالق لفظی است. اطالقات آن ادله ای که ال صالة اال بوضوء، آنها را تقیید می زند. 
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 به این بیان دو تا اشکال می کند: 

است به خالف اطالق لفظی. اطالق لفظی، یک اشکال این است که گفتیم اطالق مقامی احرازش کار سختی 

اصل اولی این است که مولی در مقام بیان است. ولی اطالق مقامی، آیه در مقام بیان تمام وظائفی است که 

شخص فاقد الماء دارد ولو بعد از آن که واجد الماء شد، این از کجا؟ آیه در مقام بیان وظیفه ی فعلی فاقد 

 ا بعد که واجد الماء شد، این از کجا در مقام بیان است؟ الماء است که تیمم است، ام

اشکال دوم اشکال مشترک الورود بین وجه اول و وجه ثانی است. در وجه اول اگر ما گفتیم خصوص 

شخصی که مضطر فی بعض الوقت است، این برایش امر آمده به این که مامور به اضطراری را بیاور، این 

د به خاطر این که تقیید نکند الزم می آید تخییر بین اقل و اکثر. اما اگر ما در قطعا اطالق را تقیید می کن

أَوْ  وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضىخصوص این امر اضطراری، در اضطرار فی بعض الوقت، امر نداریم. یک اطالق داریم، 

فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، خوب این اطالق  اءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءًسَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّس عَلى

دارد، در تمام وقت مریض باشی یا در بعض وقت. امر دائر بین دوتا اطالق است. یک اطالق می فرماید 

إِذا شخص مضطر امر دارد. اطالق دارد چه اضطرارش مستوعب باشد و چه اضطرارش غیر مستوعب باشد. 

، این هم اطالق دارد. کسی که متمکن از وضو است، وظیفه اش نماز با مْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْقُمْتُ

وضو است چه مستوعب باشد و چه غیر مستوعب باشد. اینجا بین دو اطالق چه وجهی دارد که ما اطالق 

 اولی را مقدم کنیم؟ اینها تعارض می کنند، تساقط می کنند. 

ست کسی بفرماید که تعارض می کنند و تساقط می کنند، باز برائت از وجوب اعاده جاری می شود، ممکن ا

 نتیجه اش می شود اجزاء. 

می فرماید درست است ولی گاهی ممکن است عند التعارض، مرجح وجود داشته باشد. مثال اطالق ادله 

یاری گفتیم امر اضطراری قطعا امر اخت اختیاری مقدم باشد به خاطر موافق کتاب یا شهرت. پس این که ما

را قید می زند چون ممکن نیست شخصی که در بعض الوقت مضطر است دو تا امر داشته باشد یا تخییر بین 

اقل و اکثر باشد، این در صورتی است که ما قبول کنیم که در خصوص اضطرار فی بعض الوقت، دلیل وارد 
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اما اگر قبول نکنیم و فقط اطالق باشد، اطالق امر اضطراری در شده مثل صلوا فی عشائرهم، صلوا معهم. 

اضطرار فی بعض الوقت با اطالق امر اختیاری تعارض و تساقط می کند اگر مرجح نباشد. اگر مرجح باشد 

اشکال ندارد و ما ملتزم می شویم که مقدم است. پس اینطور نیست که وجه اول علی ای تقدیر درست باشد 

 م امر فی بعض الوقت مساوق با اجزاء است.حتی اگر بگویی

همین اشکال هم در وجه دوم می آید چون این در صورتی است که اطالق مقامی در خصوص این مورد 

تمام شود. اما اگر اطالق مقامی مطلق باشد که تعارض کند و تساقط کند، باز آنی که مرجح دارد، آن مقدم 

ختیاری باشد، بله اگر مرجح نباشد، به اصل عملی رجوع می کنیم. می شود. چه بسا که مرجح با مامور به ا

 این کلمات ایشان در این دو وجه. 

این کالم ایشان در جای خودش باید بحث شود که آیا اطالق مقامی بر اطالق لفظی مقدم است یا نه؟ اقوال 

بیان است. اطالق مقامی، در اینجا مختلف است. بعضی می فرماید اطالق لفظی، خیلی قوی تر است چون او 

سکوت است. لذا اطالق لفظی مقدم است. مثال اگر خطابی می آید می گوید اکرم العالم، یک خطابی دیگری 

می آید، سائل سؤال می کند، من یجب اکرامه؟ می فرماید مثال عالم فقیه، عالم عادل، هاشمی فالن، متدین 

ت چون اطالق مقامی اینجا اقتضاء می کند که عالم فاسق فالن، این اطالق مقامی با اطالق لفظی درگیر اس

اکرم العالم اقتضاء می کند که عالم فاسق هم ، اکرامش واجب باشد. اینجا ما آیا بگوییم اکرامش واجب نباشد. 

اطالق مقامی مقدم است بر اطالق لفظی یا نه؟ این مؤنه دارد. بعضی فرمودند که اطالق لفظی، زورش بیشتر 

 ن خودش بیان می شود. است و ای

 (204)جلسه  22/12/95یکشنبه 

کالم در این بود که آیا مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی اگر اضطراری فی بعض الوقت بود و قبل از 

تمام شدن وقت اضطرار بر طرف شد مجزی است یا مجزی نیست؟ بیان هایی برای اجزاء ذکر شده، بیان 

قای خوئی در فرمایشات ایروانی و دیگران، که اگر مجزی نباشد الزمه اش تخییر اول بیانی بود که مرحوم آ

بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر محال است، دو اشکال آقای صدر به این بیان کرد و اشکال ها 

فی بعض را جواب دادیم و عرض کردیم این بیان مرحوم آقای خوئی تمام است که اگر بدار واقعا ثابت شود 
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الوقت ثبوت بدار و جواز بدار واقعا مساوی است با اجزاء و محال است اجزاء نباشد، تقریب دوم بیانی بود 

که آقای صدر ذکر کرد و آن بیان خالصه اش این بود که ما به اطالق مقامی دلیل اضطرار تمسک می کنیم، 

ا التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین، مثال این آیه ی شریفه که می فرماید و لم تجدوا ماء فتیمموا ی

اطالق مقامی دارد، اطالق مقامی اش چیست؟ این است که وظیفه ی مکلف را کال بیان فرموده چه حین 

االضطراری چه بعد از رفع اضطرار، این اطالق مقامی می فرماید اگر او واجد الماء شد و اضطراری مرتفع 

ری را بیاورد، اعاده الزم نیست، و این اطالق مقامی بر اطالق لفظی شد برش واجب نیست که مأمور به اختیا

آن دلیل واقعی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق 

که اطالق این اطالق مقامی بر او مقدم است، به این تقریبی که کرده دو اشکال کرده بود اشکال اول این بود 

مقامی دلیل می خواهد به خالف اطالق لفظی، اطالق لفظی اصل اولی این است که متکلم در مقام بیان تمام 

خصوصیات حکم و موضوع و متعلق است، وقتی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة این اطالق 

بخواهد مدعی شود احل اهلل البیع اطالق ندارد و دارد در مقام بیان است احل اهلل البیع اطالق دارد، اگر کسی 

فقط در مقام بیان اصل امضاء بیع در مقابل حرمت ربا است و فرق بین این دو تا است باید دلیل بیاورد بله 

در عبادات مثال یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة به لحاظ خصوصیات نماز و اجزاء و شرائط نماز در مقام 

چون یکی از اجزاء و شرائط نماز را ذکر نکرده و صالة هم یک مرکب مخترعه ی شرعی  بیان نیست چرا؟

است و مردم که نماز نمی خواندند ببینند نماز چطور است، اما به لحاظ قیود وجوب در مقام بیان است، احل 

ا زن، اطالق دارد، چرا اهلل البیع در مقام بیان است، هر بیعی ، بیع تلفنی، بیع اینترنتی، بیع زن با زن، مرد ب

چون کسی که می خواهد مدعی شود اطالق ندارد باید قرینه بیاورد به خالف اطالق مقامی که اصل این 

است که در مقام بیان نیست، بایستی اگر می خواهد اگر می خواهد احراز کند که متکلم در مقام بیان است 

است، جاهای دیگر ظاهرا وجود نداشته باشد، حاال اگر باید قرینه بیاورد، لذا اطالق مقامی در دو جا ثابت 

کسی مدعی هم شود... بله دیگر مثل ادعا های سایر چیز هاست که واهی است ادعاهای واهی هم که بحمد 

اهلل بازارش گرم است، مورد اول جایی است که قید مما یغفل عنه العامه باشد، مثال می گویند، الصالة ثالثة 

ی دارد نسبت به قصد وجه چرا؟ چون مردم قصد وجه را اصال در فکرش نیستند و نوع اثالث اطالق مقام
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مردم غافل اند اگر بخواهد این قصد وجه معتبر باشد بایستی بیان بفرماید یا مثال در این افاضه ی عرفات یا 

ین روز عید مشعر حکم حاکم عامه نسبت به این ک مشعر است یا عرفه است معتبر است، اما این که فردا ا

قربان است و اعمال منا را انجام بده، حلق بکن ذبح بکن، رمی جمره ی عقبه بکن بیتوته بکن، این ها دلیل 

 می خواهد، شارع تعبدا فرموده دیروز عرفه است اما امروز روز اضحی است این دلیل می خواهد. 

 سوال : به اماره فرموده نه به اصل.

تعبد است، تعبد به حکم حاکم معنایش این نیست که در آن طرف نیز تعبد جواب : این اصل است نه اماره 

 کرده است.

این مثال یکی از جواب هایی که آن جا می دهند این است که فرموده اند مالزمه ی عرفیه است یعنی وقتی 

اضحی  که شارع می فرماید امروز روز عید است روز عرفه است قطعا فردا هم مردم در ذهنشان این است که

است، یکی از جواب هایی که باز می شود آن جا داد همین اطالق مقامی است، که اگر شارع مقدس می 

خواست حکم حاکم عامه را در خصوص عرفه معتبر کند نه در اضحی این مردم غافل اند، مما یغفل عنه 

ا باید کار های خود را انجام العامه است باید بیان کند، امروز عرفه است ولی فردا را من نگفتم منا است، من

دهی، اشکال هم ندارد چون که عرفه، مطابق تقیه است، چون امروز عامه می روند، اگر امروز نری فردا 

بروی شناخته می شود اما فردا که اضحی است، این تقیه نیست، به خاطر این که آن ها در منا هستند، شما 

آن شلوغی، اصال کسی چه می داند رمی کردی یا نکردی،  هم در منا هستید، مخصوصا در رمی جمره هم در

ذبح هم همین طور است آن ها ذبح را فردا هم انجام می دهند در ایام تشریق هم انجام می دهند. بیتوته هم 

همین است چون آنها شب سیزدهم نیز بیتوته می کنند. لذا ممکن است شارع، آن را معتبر دانسته باشد و این 

 لی این مما یغفل عنه العامه است و اطالق مقامی دارد. را نه. خوب و

سوال: این با حرفتان در عدم وجوب ردع از سیره ... قابل جمعند؟ چون اگر غافلند که غافلند و اگر هم 

 این را قبال هم بیان فرموده بودید.مطلعند که احتیاط می کنند. 



56 

 

کنم که در اطالق مقامی ما یک شبهه داریم چون جواب: این فرمایش شما متین و اآلن می خواستم اشاره ب

آنی که غافل است که غافل است و اشکال ندارد. آنی که غافل نیست احتیاط می کند یا به اصول عملیه 

رجوع می کند. چه وجهی دارد که ما بگوییم اینجا حجت است؟ و لکن ما اآلن بر ممشای قوم بحث می 

 کنیم.

ایی است که مثال راوی سوال می کند که خمس در چه چیزهایی واجب مورد دوم در اطالق مقامی آن ج

است؟ امام علیه اسالم در اینجا در مقام تحدید است. اما قطعا در مقام بیان است. لذا در صحیحه علی بن 

مهزیار هر چه را که حضرت نشمرده، خمسش واجب نیست. در ارث خمس واجب نیست به خاطر این 

هبه ی صغیرة خمس واجب نیست به نظر بعضی به خاطر این صحیحه است. چون  صحیحه است. این که در

فرمود والجائزة التی لها خطر، مثال به پول اآلن صد یا هشتاد هزارتومان بیارزد. حاال این که جائزه است و 

 چطور بعضی حمل بر هبه کرده اند، هبه با جائزه فرق می کند اینها مربوط به خمس است. 

د، اطالق مقامی است. اما غیر از اینها به چه دلیل اطالق مقامی دارد؟ امام علیه السالم فرموده این دو مور

سَفَرٍ أَوْ جاَء  أَوْ عَلى وَ إِنْ کُنْتُْم مَرْضىالتراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین. یا قرآن کریم می فرماید 

، قدر مسلم این است که آیه در فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً  ءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءًأَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّسا

مقام بیان وظیفه ی مضطر حین االضطرار است. مضطر حین االضطرار، تیمم بر او واجب است. اما حاال رفع 

ریفه می فرماید اضطرارش شد، تکلیف دیگر بر او واجب است یا نه؟ این چه ربطی دارد؟ مثل این که آیه ش

و من رأی منکم الشهر فلیصمه، بگوییم این که روزه بگیرد دیگر ماه شعبان بر او واجب نیست! خوب چرا 

واجب نیست؟ آیه در مقام بیان تکلیف ماه رمضان است. منافات ندارد که ماه شعبان هم صوم واجب باشد. 

رست است ولی در غیر این دو مورد ، این پس اطالق مقامی احرازش قرینه می خواهد و در این دو مورد د

قرینه خاصه می خواهد و اال همینطور انسان ادعا کند که این اطالق مقامی دارد، وجهی ندارد. این شبهه 

 اول.

ایشان به اطالق مقامی می کند این است که می فرماید اطالق مقامی دو صورت دارد. یک شبهه دومی که 

فی بعض الوقت می شود، نه در تمام وقت، این نماز با تیمم بخواند،  وقت می فرماید یک کسی که مضطر
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یک وقت هست نه، می فرماید شخصی که مضطر می شود نماز با تیمم بخواند. اگر بفرماید شخصی که مضطر 

می شود فی بعض الوقت این نماز با تیمم بخواند، این اطالق مقامی بر فرض انعقادش بر اطالق لفظی آن یا 

لذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة مقدم می شود. اما اگر نه، دلیل مامور به اضطراری ما اینطور نیست، دلیل ایها ا

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أََحدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ  أَوْ عَلى وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضىمامور به اضطراری ما این است که 

فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً، یعنی چه کسی که عذرش مستوعب است، در تمام وقت، و چه  ماءًالنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا 

کسی عذرش مستوعب نیست، اینجا اطالق مقامی با اطالق لفظی معارضینند. عام و خاص من وجه می شود 

لَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ یا أَیَُّها الَّذیَن آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِبه خاطر این که آیه شریفه می فرماید 

، این اطالق دارد چه کسی در تمام وقت واجد الماء باشد و چه کسی که در بعض الوقت واجد إِلَى الْمَرافِقِ

الماء باشد. دلیل اضطرار هم اطالق دارد. چه کسی که در تمام وقت مضطر باشد و چه کسی که در بعض 

شد. حاال یک کسی که در بعض الوقت مضطر است، این اطالق با آن اطالق مامور به اختیاری الوقت مضطر با

با هم تعارض می کند و تساقط می کند، وجهی ندارد که بگوییم این اطالق مقامی مقدم است چون آنجایی 

ضطراری می گوییم این اطالق مقامی مقدم است که مثل آن قسم اول باشد که مولی در خصوص مامور به ا

بفرماید اگر کسی در بعض الوقت مضطر شد، نماز با تیمم بخواند. ما که همچین دلیلی نداریم. حرف بزند و 

دلیل این است که کسی که مضطر می شود، خوب اطالق دارد. لذا اینجا تعارض می کند و تساقط می کند و 

ت است چون این اطالق مقامی، که باید رجوع کنیم به اصول عملیه یا به مرجحات. و این اشکال هم درس

چاشنیش یک اطالق لفظی است، این اطالق مقامی را از کجا به دست آوردید؟ از اطالق لفظی ان کنتم 

مرضی او علی سفر و لم تجدوا ماء. می گویید این اطالق دارد. مرضی فی تمام الوقت یا مرضی فی بعض 

و علی سفر و لم تجدوا ماء فی بعض الوقت فتیمموا، الوقت. یک وقت هست نه، می فرماید ان کنتم مرضی ا

لذا یک کلمه ایشان دارد تارة اطالق مقامی در طول تصریح به مامور به اضطراری است و یک وقت اطالق 

مقامی در طول اطالق مامور به اضطراری است. یک وقت مامور به اضطراری، خودش تصریح است در 

طالق مقامیش مقدم است. ولی یک وقت مامور به اضطراری، خودش اضطرار فی بعض الوقت، این درست . ا

تصریح نیست بلکه اطالق است. اطالق مقامی ای که در طول اطالق مامور به اضطراری باشد، این اطالق 
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مقامی با اطالق لفظی دلیلی که در مامور به اختیاری آمده تعارض می کند. وجهی ندارد که مقدم است چون 

می گردد به دوتا اطالق لفظی. باید اول آن اطالق لفظی مامور به اضطراری تمام شود تا بعد  در واقع لبش بر

این وجه دوم و درست هم هست چون اینجا اطالق مقامی به درد نمی بگویید اطالق مقامیش مقدم است. 

اشد خورد چون اطالق مقامی ای که می گوییم مقدم است اطالق مقامی ای است که در خصوص موردی ب

که آن مورد، مقید باشد مثل این که راوی سوال می کند که آیا در ارث، خمس واجب است؟ می فرماید مثال 

در ارثی که من حیث ال یحتسب باشد و مورد رجاء نباشد، الزم است. این درست است اطالق مقامی اش 

ین در جایی که خودش به مقدم است بر دلیلی که می فرماید در همه فوائد و در آمدها خمس هست. ولی ا

 اطالق لفظی مورد را شامل می شود، جای تعارض است. این تقریب دوم کالم ایشان.

تقریب سومی که در کالم ایشان هست که ریشه اش از مرحوم آقا ضیاء هست این است که اگر ما از ادله ی 

ل منزله ی مامور به اختیاری مامور به اضطراری فهمیدیم که این مامور به اضطراری، بدل است. و این ناز

است. حاال این را از خصوص قرینه ی لفظیه فهمیدیم مثل این که التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین 

یا ان رب الماء رب التراب یا رب التراب رب الماء، چه بهتر . یا نه، ممکن است از مجموع ادله اضطراری و 

ضطراری به منزله ی بدل است نه این که خودش مستقیما مالک داشته ادله اختیاری، بفهمیم که این مامور به ا

باشد و مامور به باشد. در این صورت دلیل مامور به اضطراری مقدم است و لو این که اطالق داشته باشد 

چون حاکم است. اگر بین دوتا خطاب عام و خاص من وجه باشد، دلیل حاکم چطوری که مقدم است، اطالق 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا فرماید بر اطالق دلیل محکوم مقدم است.  دلیل حاکم هم

این در واقع مامور به اختیاری است. اطالق دارد چه کسی که در تمام الوقت،  وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ

باشد و چه کسی که در بعض الوقت. اما آن دلیلی که می فرماید التراب واجد الماء باشد و متمکن از وضو 

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ  أَوْ عَلى وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى احد الطهورین یا آن دلیلی که می فرماید

یِّباً اگر ما از آن استفاده کردیم که این بدل آن است، این حاکم فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

است و نظر دارد. وقتی که نظر دارد خود نظر که حکومت می آورد، دلیل حاکم مقدم است. اگر عام و خاص 

من وجهی داشته باشیم که احدهما حاکم بر دیگری باشد، مثل رفع ما ال یعلمون و ادله حجیت امارات. ادله 
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امارات با رفع ما ال یعلمون، عام و خاص من وجه است. ولی در عین حال چون ادله حجیت امارات  حجیت

بیان تمامی است. فقط مانده اثبات صغرایش که ما حاکم است مقدم است. این بیان را آقای صدر می فرماید 

 بتوانیم بدلیت را از ادله اثبات کنیم.

به این تقریبی که درفرمایشات خودش هست دو تا اشکال کرده: و لکن مع ذلک مرحوم آقا ضیاء عراقی ره 

اشکال اول این است که آن مامور به اختیاری، می فرماید در صالة با وضو چیست؟ مصلحت است. وقتی 

که مصلحت باشد انسان حق ندارد تفویت کند این مصلحت را. اگر شما آمدی خودت را داخل اضطرار 

ویت کردی. خوب جائز نیست تفویت. پس دخول در این اضرار حرام است. کردی ، یعنی مامور به را تف

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إَِلى  وقتی دخول در این اضطرار حرام بود، آن ادله ی مامور به اختیاری، یعنی

این اضطرار، موضوع نیست، این را طرد می کند. می فرماید  الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ

وَ إِنْ چرا؟ چون این اضطرار مفوّت است. وقتی این اضطرار شد مفوّت یعنی آن دلیلی که می آید می گوید 

فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبًا،  ماءً سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ عَلى کُنْتُمْ مَرْضى

 یعنی این اضطرار مفوّت را شامل نمی شود که اضطرار فی بعض الوقت می شود. لذا حکومت نیست.

آقای صدر می گوید من تعجب می کنم از این اشکال آقا ضیاء تا حدی که اگر این در کالم ایشان در مقاالت 

خوب چرا آقای صدر این قدر تعجب می کنید؟ می گوید مامور به نبود می گفتم این اصال از ایشان نیست. 

اختیاری، می گوید این اضطرار حرام است. تفویت، حرام است. اما این اضطراری که حرام است و تفویت و 

جائز نیست آیا این اضطرار موضوع یک دلیل دیگر هست یا نه؟ این دیگر به این چه مربوط است؟ ما یک 

 سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً أَوْ عَلى نْ کُنْتُمْ مَرْضىوَ إِدلیلی داریم 

فَتَیَمَُّموا صَعیداً طَیِّباً، مامور به اختیاری، فرمود جائز نیست خودت را داخل در این اضطرار کنی، حال اگر 

کرد، آیا این موضوع مامور به اضطراری هست یا نیست، اطالقش این را شامل  کسی این اضطرار را موجود

تا ببینیم این می شود یا نمی شود، این چه ربطی به آن دلیل دارد؟ این چکار دارد با موضوع دلیل دیگر؟ 

 تعجب جا دارد یا نه. 
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 (205)جلسه  23/12/95دوشنبه 

داشته باشد در اضطرار فی بعض الوقت آیا این مجزی هست  کالم در این بود که اگر مأمور به اضطراری امر

به طوری که اگر عذر برطرف شد در آخر وقت الزم نباشد مأمور به اختیاری را بیاورد یا مجزی نیست ؟ 

وجوهی برای اجزاء گفته شده بود، وجه سوم این بود که این دلیل مأمور به اضطراری در متفاهم عرفی از 

ود که بدل از واقع است، لذا نظر دارد به مأمور به اختیاری و حاکم بر آن است و حاکم آن این فهمیده می ش

هم مقدم است چطوری که اصل دلیل حاکم مقدم است اطالق دلیل حاکم هم بر اطالق دلیل محکوم مقدم 

است و اگر بین دلیل حاکم و محکوم عام و خاص من وجه باشد باز حاکم مقدم است، فقط در یک صورت 

دلیل محکوم بر حاکم مقدم است آن هم جایی که اگر دلیل حاکم مقدم بشود دلیل محکوم لغو بشود یا حمل 

بر فرد نادر شود و کاللغو شود و اال اگر دلیل محکوم، لغو نشود یا کاللغو نشود و لو نسبتش نسبت عام و 

ایشی که خودش نقل کرده به خاص من وجه باشد دلیل حاکم مقدم است، مرحوم آقاضیاء عراقی به این فرم

این وجه دو اشکال کرده است، اشکال اول این بود که وقتی که مأمور به اختیاری اطالق دارد که اگر در 

بعض الوقت هم شما مختار باشید بتوانی مأمور به را بیاوری باید بیاوری و مصلحت به مبدل قائم است، در 

کند که انسان جایز نیست تفویت قدرت کند و خود را در  این جا این دلیل مأمور به اختیاری داللت می

اضطراری بیاندازد و مصلحت را از بین ببرد لذا داخل در اضطرار شدن این خودش حرام است قبیح است و 

موجب تفویت مصلحت و مالک مأمور به اختیاری می شود،)ببینید چطور تقریب می کنم که تعجبی که آقای 

واب از آقای صدر روشن شود ان شاء اهلل( وقتی دلیل مأمور به اختیاری داللت صدر کرده روشن بشود و ج

کرد بر حرمت ایجاد این اضطرار این داللت می کند که این اضطرار از موضوع دلیل اضطراری خارج است 

تجدوا یعنی دلیلی که می فرماید و ان کنتم مرضی او علی سفر ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا این از لم 

خارج است وقتی این از لم تجدوا خارج شد مأمور به اضطراری اطالق ندارد و این را شامل نمی شود و به 

 همین جهت مجزی نیست.

 سوال : کدام کدام را شامل نمی شود، وقتی که خودم خودم را مضطر کردم ؟ 

 جواب : بله، خودت، خودت را مضطر کردی.
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 ست.مستشکل : همه ی بحث در این جا نی

 جواب : این را تمام کنیم ذیل کالم شما هم می آید .

می گوید این اضطراری داخل آن موضوع نیست، آقای صدر می گوید من تعجب می کنم که این چه حرفی 

است که آقاضیاء فرموده و اگر نبود که این در مقاالت نوشته شده من هر کس این را به آقاضیاء نسبت می 

قاضیاء نیست، ولی چه کنیم که به قلم مبارک نوشته، چرا؟ چون می گوید مرحوم داد می گفتم این حرف آ

آقاضیاء دو مطلب را با هم خلط کرده، یک مطلب این است که یک دلیلی نظر دارد به دلیل دیگر و موضوع 

اید دلیل دیگر را توسعه می دهد یا تضییق می کند مثل این که می فرماید العالم الفاسق جاهل، یا می فرم

الجاهل العادل و الزاهد عالم، این توسعه می دهد و نظر دارد، این جا درست است موضوع آن را کوچک می 

کند یا توسعه می دهد، اما یک وقت هست این دلیلی که حاکم است و نظر دارد با موضوع کاری ندارد، می 

فروختن حرام است، اما اگر گوید ایجاد این موضوع حرام است مثل این که کسی می گوید مال مردم را 

کسی این موضوع را ایجاد کرد این داخل در دلیل احل اهلل البیع می شود یا نمی شود این کاری به آن ندارد 

این می گوید این موضوع حرام است، این موضوع حرام است یک مطلب است این که آن دلیل آخر این فرد 

و این ها را نباید قاطی کرد، آقای آقاضیاء فرمایش  موضوع را شامل می شود یا نمی شود یک مطلب است

شما دلیل مأمور به اختیاری وقتی که اطالقش می فرماید تفویت این مالک جایز نیست، دخول در اضطرار 

که موجب تفویت این مالک شود جایز نیست، این فقط داللت می کند که ایجاد این موضوع حرام است حاال 

د شد آن دلیلی که می فرماید و ان کنتم مرضی او علی سفر و لم تجدوا ماءا اگر این موضوع حرام موجو

فتیمموا صعیدا طیبا این را شامل می شود یا نمی شود، این چه ربطی دارد این کی می گوید آن موضوعش 

و این را شامل نمی شود، شما دو مطلب را خلط کرده اید، باید آن دلیل باید جنبه ی اخباریت داشته باشد، 

لو انشاء باشد نظر داشته باشد به موضوع دلیل آخر نه این که نظر داشته باشد فی حد نفسه به ایجاد این 

موضوع در خارج که آیا این حرام است یا حالل است، شما این دو را با هم خلط کرده اید. این اشکالی 

شکال به آقاضیاء وارد نیست، است که آقای صدر به مرحوم آقاضیاء کرده، به عرض قاصر و فاطر ما این ا

آقای صدر جای تعجب از آقاضیاء هم نیست، جای تعجب از خودت است، چرا؟ چون که کالم ایشان این 
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است که این شبیه اجتماع امر و نهی است، وقتی که شارع بفرماید ایجاد این موضوع حرام است... خوب 

با داللت التزامی می  -جب از صدر است؟ دقت کنید چی می خواهم بگوید کی می تواند بگوید چرا تع

این فرمایش شما مقداری که من متوجه می شوم نه، شاید یک معنای دیگری  –فهماند موضوع را هم می زند 

را قصد دارید، در صورتی که آن دلیل دومی حکم وضعی باشد حق با شما است آقای صدر درست است، 

کن یا نکن کاری ندارد، او می گوید اگر بیع را ایجاد کردی حکمش  احل اهلل البیع نمی گوید این بیع را ایجاد

این است ولی تحریص نمی کند به ایجاد و لکن در ما نحن فیه، و یک کلمه، وقتی حکم وضعی می آید و 

تمام می کند کار را که آن حکم تکلیفی عصیان شده، اسقاط شده مثل کسی که می بیند دستش را قطع کرده 

جراحت وارد شده، حاال که وارد شده تیمم کند، اما یک وقت هست نه، او که داخل در اضطرار  اند، می بیند

می کند خود را به مجرد دخول در اضطرار موضوع آن یکی از بین نرفته و مصلحت تفویت نشده، کی 

به  مصلحت تفویت می شود؟ وقتی که شارع امر کند که حاال که تو خود را به اضطرار انداختی، مأمور

اضطراری را بیاور، این قبیح است دیگر، این صد در صدر قبیح است چرا؟ به خاطره ی این که وقتی که شما 

شارع مقدس می فرمایید مالک من در مأمور به اختیاری مهم است آن مصلحت باید استیفاء شود و تفویت 

 م دهد و از بین برود.نشود و لکن این عبد خود را داخل اضطرار کرد چرا شما امر کنید که انجا

 سوال : فرض این است که نمی تواند اختیاری را انجام دهد.

 جواب : آخر وقت می تواند انجام دهد، فرض این است که اضطرار در بعض الوقت است.

می گوید وقتی او می تواند از اضطرار خارج شود چرا شما به او می گویید، مأمور به اضطراری را بیاورد، 

می شود با مواردی که اگر شما موضوعی را موجود کردید عصیانا، منافات ندارد که دلیل آخر این قیاس ن

شامل آن شود، چرا؟ چون آن جا وقتی موضوع فرض این است که در خارج موجود شد یعنی آن مصلحت 

ا فوت شد یا مفسده ایجاد شد بعد از آن شارع می گوید دیگر فایده ندارد به خالف جایی که موضوع ر

درست که مثل کسی می ماند که آتش انداخته روی دستش، می گوید آتش انداخته روی دستش درست 

است ولی به مجرد این که آتش روی دست بیفتد که دست نمی سوزد سه چهار دقیقه باید بماند، چرا شما 

 سه چهار دقیقه را نگه داشتید روی دستش.
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 ما نفی کردید امر اضطراری داشته باشیم.سوال : فرض این است که امر اضطراری داریم، ش

جواب : می گوید اطالقش نمی گیرد این اضطرار را، خالف فرض نیست، کالم این است که می خواهیم 

ببینیم چرا اطالق این بر اطالق آن مقدم است، ایشان حرفش این است که اطالق دلیل اضطراری اضطرار فی 

 بعض الوقت را شامل نمی شود.

نحن فیه آقای صدر اشکالش واضح است دیگر چه تعجبی شما از آقاضیاء دارید؟ که اگر به قلم این در ما 

شریفش نبود... این طور هو کردی آقاضیاء را؟ بله ایرادش این است که مقاالت خیلی دقیق است و مهم تر 

هایة الدرایه ی هم این است که خدا رحمتش کند، مقاالت االصول کتابی است که سنگینی آن پانصد برابر ن

مرحوم حاج شیخ اصفهانی است. ولی حاال آقای صدر کالم آقا ضیاء را خوب تحلیل نکرده یا یا خوب 

 تحلیل کرده موقع اشکال کردن پرت شده؟ خدا می داند. 

اما کالم آقا ضیاء ره، کالم ایشان این مقدمه اش تمام نیست که اطالق دلیل اختیاری، می گوید ایجاد اضطرار 

م است. چرا؟ چون ما دوتا سوال از مرحوم آقا ضیاء داریم. جناب آقا ضیاء، این اطالق دلیل اضطراری حرا

اگر می گیرد، ایجاد این ، ولم تجدوا، آیا اضطرار ولو به سوء اختیار و به عمد را می گیرد یا نمی گیرد؟ 

می شود، این ایجادش حرام  اضطرار حرام نیست. چرا؟ چون شما گفتید که چون تفویت مامور به اختیاری

است و قبیح است. این تفویت مامور به اختیاری نمی شود. مثل نماز مسافر و نماز حاضر می شود. موضوع 

 ها را عوض کرده. 

اگر بگویید او اصال اضطرار به سوء اختیار را شامل نمی شود، خوب اگر شامل نمی شود، خودش هم مضطر 

ین که یک کسی می گوید بروم مسافرت، آمد مسافرت، به او می گویند نمازت کند باز فائده ای ندارد. مثل ا

را چهار رکعتی بخوان چون اون سفری که نماز قصر می شود، سفر غیر معصیت است و سفر شما سفر معصیت 

 است. داخل در موضوع نیستید. 

کردیم حتی به آقای اگر آن اطالق، شاملش می شود که سوء اختیار نیست . به همین جهت ما عرض می 

سیستانی عرض کردیم که چرا کسی که می خواهد برود مکه، بگوییم بیا قرائتت را درست کن. همین که 
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قرائت را خواند به او می گوییم قرائتت مجزی است. چکار داری با این کارها. ایشان فرمود که این دروغ 

ی است، مشمول حدیث ال تعاد است. بعد می شود. گفتم دروغ نمی شود چون با گفتن من که قرائتش مجز

فرمود که این تقصیر می شود. گفتم که تقصیر وقتی است که مخالفت واقع شود. قبول کرد. به بعضی دیگر از 

 آقایون عرض کردیم قبول کردند. 

م مورد دوم هم همینطور. اصال بر اعلم الزم نیست که فتوا دهد. فالن چیز را حرام می داند. سخت است. مرد

نمی توانند عمل کنند. خوب این شخص فتوا نمی دهد. نه تنها که فتوا نمی دهد بلکه فتوای مرجع بعد از 

خودش را می نویسد. می نویسد مثال یجوز النظر به وجه و کفین. می گویند این بر خالف نوشته. برخالف 

ست که من وقتی فتوا ندارم، فتوای این اآلن وظیفه مقلد را تعیین می کند. خوب وظیفه مقلد این ا که نوشته.

 بعد ازمن حجت است. 

 سوال: خوب مگر او تخطئه نکرده قول به جواز را؟

جواب: اصال تخطئه کند. اینها را مرحوم آقای خوئی جواب داده. اوال این که این حرف را که بعضی زده اند 

عدم کار در فقه و اصول است.  و در رساله شان هم بین احتیاطات، تفصیل داده اند، منشأش عدم دقت و

طبیعی است وقتی انسان در همه ها رشته ها کار کند بدون عمق می شود. اگر مقلد بفهمد که من تخطئه کرده 

ام دیگر نمی تواند رجوع کند. ولی من چه کار دارم که به او بفهمانم که تخطئه کرده ام. یک وقتی مرحوم 

هم خیلی پیچیده است. گفت من محل اسکانم با محل کارم ده  استاد مسئله ی سختی سوال کرد که جوابش

کیلومتر فاصله دارد و من هر روز باید این مسیر را بروم. ماه رمضان تکلیف روزه ی ما چه می شود؟ این 

واقعا عویصه است که روزه اش باطل است؟ درست است؟ من به استاد گفتم که چرا فکر می کنید؟ بنویسید 

است. من صام فی السفر جهال، شما نظرت این است که اینجا را شامل می شود. خوب  روزه بگیرد درست

چرا به او فتوا بدهید که او عالم شود. بعد نوشتند که روزه باید بگیرد ، چرا باید بگیرد؟ از باب احتیاط. و 

 روزه اش هم قضاء ندارد وقتی که گرفت. 
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دم تقلید بر او جائز نیست تازه همین حرف هم درست نیست. اگر من به مقلد بفهمانم که من او را تخطئه کر

 خوب من چکار دارم که به او بفهمانم؟ 

خوب در ما نحن فیه این تقصیر نیست. این موضوع عوض کردن است. این را هم آقای سیستانی قبول کرد 

ن یعنی چه؟! حاال این ولی بعضی های دیگر گفتند که نه، بر اعلم فتوا دادن واجب است !! بر اعلم فتوا داد

منین که عرض کردم آقای سیستانی این یک بحث شفاهی و حضوری بوده در نجف اشرف علی امیر المو

آالف التهیة و الثناء. لذا کسی نرود از ایشان فتواهایی بیاورد که خالف این است. مقصود این است که بحث 

یند آقا تو رو خدا اشکال ما وارد نیست؟ علمی است. بحث علمی باید برای اهلش حل شود. بعضی می گو

می گویم انگار محکمه است که ببینیم وارد است یا نه؟ تو باید بتوانی از اشکالت دفاع کنی. حاال وارد است 

 یا وارد نیست. 

در ما نحن فیه، آقا ضیاء! اگر او اطالق داشته باشد، این در واقع، تفویت نیست، حرام نیست، سوء اختیار 

 نیست. 

از آن جوابی که به آقای صدر عرض کردیم معلوم شد که این حرف که این اشکال بر فرض درست هم باشد 

مال جایی است که به سوء اختیار باشد، نه! این ربطی ندارد. چرا؟ چون ما عرض کردیم یک بخشی از این 

امر کند شارع تفویت به دست کیست؟ نه یک بخشی، کل این تفویت به ید شارع است. شارع وقتی که 

خودش تفویت کرده. آقا ضیاء هم شاید مقصودش همین باشد ولو عبارتش نارساست. ما در این جهت به 

آقای صدر اشکال نداریم در تقریب آقا ضیاء، ولی آن را ممکن است این طور جواب دهیم که چون یک 

شود. این اشکال اولی که بخش یا عمده، همه ی کار از جانب شارع مقدس است ، لذا اطالقش شامل نمی 

 مرحوم آقا ضیاء ره به این تقریب ثالث کرده.

اشکال دومی که آقا ضیاء کرده این است که اطالق دلیل مامور به اختیاری، ظهورش می گیرد آنجایی که 

انسان در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت مختار است. او می گوید باید مامور به اختیاری را 

طالق مامور به اضطراری، آن هم می گیرد کسی که در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت بیاوری. ا
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هم مختار است. چرا می گوییم اطالق؟ چون مامور به اختیاری، یک فرد دیگر را هم میگرد، آن کسی که 

یع الوقت در جمیع الوقت مختار است. مامور به اضطراری هم یک فرد دیگر را می گیرد، آن کسی که در جم

 مضطر است. دعوا در این وسطی است که در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت مختار است. اینجا

مرحوم آقاضیاء اشکالش این است که می فرماید درست است که اینها عام و خاص من وجه اند ولی ظهور 

ست و عند التعارض ظهور مامور به اختیاری، ظهور وضعی است و ظهور مامور به اضطراری ظهور اطالقی ا

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ وضعی بر ظهور اطالقی مقدم است. توضیح مطلب این است که وقتی می فرماید 

هر قیدی که در کالم اخذ می شود، این قید ظهورش در إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ 

ضوعیت است که این دخیل در مصلحت است به طوری که اگر این نباشد، مصلحت نیست . وقتی می مو

فرماید نماز را با وضو بخوان یعنی نماز بدون وضو مصلحت ندارد. این ظهور وضعی است. این مقتضای 

، غْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاهیئت ترکیبی کالم است. 

این ظهورش در این است که وضو و غسل وجه و یدین و مسح دخیل در مصلحت است. این ظهورش 

وضعی است به طوری که بدون این مصلحت ندارد. مامور به اضطراری به اطالقش می گوید نه، برای کسی 

دل حاال یا جمیع مراتب مبدل را دارد و یا معظم مراتب مبدل را دارد. که در بعض وقت مضطر است، این ب

 پس لذا دخیل نیست. خوب او ظهورش وضعی است و این ظهورش اطالقی است. 

آقای صدر اشکال کرده که این دلیل مامور به اختیاری به اطالق می گوید وضو دخیل در مصلحت است 

جمیع وقت مختار است و یکی کسی که در بعض وقت مضطر  چون آن هم دوتا فرض دارد، یکی کسی که در

 است و در بعض وقت مختار است. خوب هر دوتا می شود اطالق و این دوتا اطالق، با هم تعارض می کنند. 

 این اشکال هم جواب دارد منتها این به عنوان فتامل فکر کنید و پیدا کنید.

 که مرحوم آقا ضیاء کرد.  هذا تمام الکالم در این وجه ثالث با دو اشکالی

 سوال: 
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جواب: ... آقا ضیاء با این اشکاالتش می خواهد بگوید حکومت از طرف مامور به اضطراری نیست، حکومت 

طرف مامور به اختیاری است چون صحبت این که این بدل است و نظر دارد و اینها، اینها در کالم آقا از 

ر هم دقت کنید یک جمله ای دارد که تقریب ثالث یشبه تقریب ضیاء نیست. لذا اگر به خود کالم آقای صد

مرحوم آقا ضیاء را. این تعبیر حکومت و ناظر است در فرمایشات آقا ضیاء نیست. لذا آقا ضیاء می خواهد 

 حکومت را از آن طرف درست کند و از این طرف حکومتی نیست.

 هذا تمام الکالم در وجه ثالث. 

مامور به اضطراری بر مامور به اختیاری ذکر کرده اند که مشتمل بر دو مقدمه ی  وجه رابعی که برای تقدم

 از مرحوم آقا ضیاء، آقای صدر نقل می کند ان شاء اهلل فردا. 

 (206)جلسه  24/12/95سه شنبه 

کالم در این اگر امر اضطراری فی بعض الوقت ثابت بشود واقعا، آیا این مجزی هست یا نه؟ عرض کردیم 

و جهت باید بحث شود ان شاء اهلل یکی در رفع االضطراری فی بعض الوقت یکی هم در رفع االضطرار در د

بعد الوقت، کالم ما در رفع االضطرار فی بعض الوقت بود وجوهی برای اجزاء ذکر شده بود، وجه اول وجهی 

ل و اکثر محال است بود که مرحوم آقای خوئی فرمود که خالصه ی آن وجه این شد که چون تخییر بین اق

لذا قطعا ثبوت امر اضطراری در جایی که عذر مستوعب نیست مساوق است با اجزاء به این بیان دو اشکال 

مرحوم آقای صدر کرد که عرض کردیم این دو اشکال هیچ کدام درست نبود البته یک اشکالش که از خود 

ریب دوم تقریبی بود که آقای صدر ذکر آقای خوئی در جای دیگر بود و یک اشکالش هم بی ربط بود، تق

کرده بود که ما یک اطالق مقامی داشته باشیم و این اطالق مقامی مقدم است و این هم دو اشکال شده که 

تقریب ناتمام بود، تقریب سوم تقریبی بود که تقریبا ماحصل فرمایش آقاضیاء عراقی بود که آن هم آقای 

اء عراقی کرده بود این دو اشکال را آقای صدر جواب داد یک صدر قبول کرد دو اشکال مرحوم آقاضی

اشکالش را که گفت خیلی تعجب می کنم و یک اشکالش را هم تعجب نکرد، جواب داد که عرض کردیم نه 

اشکالی که ایشان می کند هیچ تعجبی نیست بلکه تعجب از آقای صدر است که چرا متوجه کالم آقاضیاء 

م بود منتهی با یک فتأمل رد شدیم. تقریب چهارم، تقریبی است که در فرمایشات نشده اشکال دوم هم ناتما
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مرحوم آقاضیاء از مقاالت است البته این تقریب در نهایة االفکار هم هست، بدائع االفکار را من ندارم که 

آقاضیاء را  ببینم هست یا نه؟ منتهی ایشان آدرس داده به مقاالت و بدائع االفکار، هست منتهی ایشان بیان

جمع و جور کرده حاال ما به عنوان یک بیان...بیان آقاضیاء کاری نداریم... این تقریب رابع دو مقدمه دارد، 

مقدمه اولی تقریب رابع این است که وقتی شارع می فرماید و ان کنتم مرضی او علی سفر و لم تجدوا ماءا 

یت دارد، اطالق مأمور به اضطراری ظهور در تعیینیت فتیمموا صعیدا طیبا، این امر اضطراری ظهور در تعیین

دارد به خاطر این که در بحث های گذشته گذشت اطالق الصیغة یقتضی التعیینیة و العینیة و النفسیة، و این 

وجوب تعیینی مقدمه اولی بود، مقدمه ثانی این است که این وجوب تعیینی قطعا مساوق با اجزاست چرا 

ت؟ در مقدمه ثانیه می فرماید چون سه فرض تصور دارد، فرض اول این است که این قطعا مساوق با اجزاس

مأمور به اضطراری وافی به تمام مالک مأمور به اختیاری باشد، فرض دوم این است که این مأمور به 

ی اضطراری وافی به تمام مالک مأمور به اختیاری نیست، بلکه معظم مالک باقی می ماند، ولی آن مالک باق

مانده قابل استیفاء نیست، عبد قدرت بر استیفاء ندارد، فرض سوم این است که این مأمور به اضطراری وافی 

به تمام مالک یا معظم مالک نیست بلکه معظم مالک باقی می ماند و این معظم مالک که باقی می ماند قابل 

جزاء نیست چرا؟ به خاطر این استیفاء هم هست، فرض اول و دوم مساوق اجزاء است فرض سوم مساوق ا

که مالک مأمور به اختیاری باقی مانده و قابل استیفاء هم هست وجهی ندارد شارع از مالکش بگذرد، ولی 

فرض اول و دوم مساوق اجزاء است، ایشان )مرحوم آقاضیاء( نظرش این است که این وجوب تعیینی مأمور 

انی در کالم من با فرض ثانی در کالم آقای صدر به اضطراری فقط با فرض ثانی سازگار است، فرض ث

خلط نشود که باز بگوئید، چاپ کتاب ها که عوض میشه این جا به جا شده، بد نقل کرده است صور را، این 

فرض ثانی این بود که اگر چه که این مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک نیست و معظم مالک باقی می 

ابل استیفاء نیست لذا اجزاء است، چرا آقای آقاضیاء با فرض سوم نمی سازد، ماند اما این معظم مالک ق

چون فرض اول و دوم اجزاء است، چرا با فرض سوم نمی سازد، و چرا می فرمایید این منحصر می شود 

در فرض ثانی؟ می فرماید به خاطر این که طبق فرض اول امر تعیینی غلط است، چرا؟ چون فرض این 

ر به اختیاری مشتمل بر  مالک است، مأمور به اضطراری هم مشتمل بر مالک است و تمام است که مأمو
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مالک یا معظم مال ک استیفاء می شود، این باید قطعا امر به جامع بکند، چرا؟ چون اگر هم نماز با تیمم 

ک است مشتمل بر مالک است و در ظرف اضطرار و هم بعد از ظرف اضطرار نماز با وضوء مشتمل بر مال

وجهی ندارد شارع مقدس فقط امر کند به خصوص مأمور به اضطراری، باید امر به جامع کند، و ظهور صیغه 

ی افعل در تعیینیت این احتمال را نفی می کند، احتمال ثالث را هم نفی می کند چرا؟ چون در احتمال ثالث 

که ما دو امر داریم یک امر به  که بخواهد مجزی نباشد، قبال گذشت آقای صدر چطور تصویر کرد؟ گفت

جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری و یک امر هم به خصوص مأمور به اختیاری، چون فرض 

این است که معظم مالک باقی می ماند و قابل استیفاء هم هست، امر به خصوص مأمور به اضطراری تعیینا 

 نمی سازد این حداقل باید امر به جامع می شد.

سوال : کسانی که قائل به وجوب ظهر و جمعه اند می گویند هر کدام جداگانه مصلحت دارد، و ثبوتا بر می 

 گردانند به جامع.

 جواب : آن چون دلیل دارد در یک خطاب می گوید ظهر بخوانید و در یک خطاب جمعه بخوانید.

به معظم مالک نیست، مأمور به اختیاری  اما احتمال ثانی، احتمال ثانی این است که مأمور به اضطراری وافی

اگر مأمور به اضطراری اتیان شد مالکش دیگر قابل استیفاء نیست، این جا باید شارع امر کند تعیینا به مأمور 

به اضطراری، چرا؟ این جا هم امر به جامع می کند، می فرماید شما یا مأمور به اضطراری در اول وقت را 

ری در آخر وقت را، می فرماید نه، اگر امر به جامع کند به درد نمی خورد چرا؟ چون بیاور یا مأمور به اختیا

اگر امر به جامع کند، عقل می گوید، تو حق نداری مأمور به اضطراری را بیاوری، چرا؟ به خاطر این که این 

کم، این اطالق مفوت مالک مولی است، مثل این که اآلن شارع فرموده، اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوه

دارد چه در دار غصبی، چه در غیر دار غصبی، عقل می گوید درست است این جامع است اما من قیدش 

می زنم، دار غصبی را نباید بیاوری. پس اگر امر به جامع کند، به مقصودش نمی رسد چون فرض این است 

صوص مامور به اضطراری امر کند تعیینا. که مامور به اضطراری امر دارد. لذا شارع باید چکار کند؟ باید به خ

وقتی که تعیینا امر کرد، عقل میگوید معلوم می شود شارع از مالکش دست برداشته. می گویند خوب مالکش 

تفویت می شود. می گوید خوب بشود. خود شارع این اذن را داده که مالکش تفویت شود. به همین جهت 
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ی سازد با این احتمال ثانی در عرائض ما. پس در ما نحن فیه امر ظهور صیغه امر در تعیینیت فقط و فقط م

 تعیینی قطعا مساوق با اجزاست چون مساوی است با آن احتمال دوم.

 آقای صدر به این تقریب آقا ضیاء دو اشکال می کند:

یاری یک اشکال این است که این فرض ثانی که مامور به اضطراری مفوّت مالک موالست، این مامور به اخت

که امر دارد، از دو صورت خارج نیست. یا امرش مشروط است یعنی می گوید بر تو واجب است نماز با 

وضویی را بیاوری که قبلش نماز با تیمم نیاورده باشی. این حصه مامور به است. الصلوة متوضأ التی لم 

لت می خواهد قبلش بیاور و تسبقها الصلوة متیمما. یک فرضش هم این است که امر به این، مطلق بوده، د

 دلت می خواهد قبلش نیاور، منتها اگر قبلش بیاوری، دیگر این امر ندارد. از این دو حال که خارج نیست. 

اگر صورت اولی باشد که امر به مامور به اختیاری مقید باشد به عدم مسبوقیتش به مامور به اضطراری، 

وقتی شارع می فرماید نماز با وضو بخوان، باید وضو بگیری.  خوب این قطعا امر به مقید، امر به قید است.

ام به قید است. قیدش چیست؟ عدم اتیان مامور به اضطراری قبلش. خوب این امر به مقید، الزام به مقید، الز

خوب چطور ممکن است شارع هم امر کند به این که مامور به اضطراری را قبلش نیاور و هم امر کند که 

ر به اضطراری را بیاور. این که اجتماع نقیضین است و محال است. پس این فرض که درست تعیینا مامو

 نیست.

اما فرض دوم که مطلق باشد: این دیگر امر اضطراری واجب نیست اتیانش. نهایتش ترخیص دارد. شما می 

وجوب، اولی است گویید ظهور امر در تعیینیت. این اصال ظهور امر در وجوب می افتد و قطعا ظهور امر در 

از ظهور امر در تعیینیت. اصال ظهور امر در تعیینیت قطعا ساقط است چون فرض اولش که محال است. 

فرض دوم هم که ترخیص و عدم الزام است. پس چطور شما می فرمایید که این وجوب تعیینی، قطعا با 

 به وجوب تعیینی. احتمال سوم جمع می شود؟ احتمال سوم اصال با وجوب جمع نمی شود فکیف 

 این اشکال اول آقای صدر. 

 سوال: اگر می شود دوباره توضیح دهید.
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جواب: آقا ضیاء فرمود امر تعیینی به حصه اضطراری، قطعا مساوی است با این که این حصه اضطراری وافی 

ین به معظم مالک نیست، معظم مالک فوت می شود، ولی شارع هم گفته فدای سرت. اشکال آقای صدر ا

است که می گوید در فرض ثانی که معظم مالک فوت می شود، دو شق بیشتر تصور ندارد. یک شق این 

چون اگر صالة اضطراریة بیاید است که شارع امر کند به صالة اختیاریه ای که لم یسبقه الصالة االضطراریه. 

الة با وضو؟ خوب به خاطر مفوت است. مثل این که شارع امر کرده به صاله با وضو. چرا امر کردی به ص

این که وضو دخیل در مالک است یا وضو دخیل در استیفاء مالک است. خوب اینجا هم شارع قطعا امر می 

کند به حصه ی مقیدة. حصه ی مقیدة آن صالتی است که لم یسبقه الصالة االضطراریة. چرا؟ به خاطر این 

می توانی مالک را استیفاء کنی. خوب امر به مقید، که دخیل در استیفاء مالک است. اگر بیاوری ، دیگر ن

الزام مقید، الزام به قید است. حاال شرعا هم که نباشد، عقال که هست. چجور ممکن است شارع یا عقل از 

این طرف الزام کند به ترک مامور به اضطراری، از آن طرف هم شارع امر بفرماید به مامور به اضطراری 

 محال است. تعیینا. پس شق اول که 

شق دوم این است که شارع کسی که در بعض الوقت، اضطرار ندارد، امر بهش کرده به مامور به اختیاری، 

مطلق، قید ندارد. غایة االمر اگر آن اولی را بیاوریم، دیگر دومی ساقط می شودچون مالکش قابل استیفاء 

اضطراری در اول وقت جائز باشد. نمی نیست. خوب نتیجه این شق ثانی هم این است که اتیان مامور به 

شود این واجب باشد. خوب وقتی اینطور شد، پس اصال صورت ثانیه در کالم ما با وجوب نمی سازد فکیف 

به این که با وجوب تعیینی بسازد. لذا قطعا باید اگر صورت ثالثه باشد حمل بر استحباب بشود و اذا دار 

یا حمل بر وجوب جامع شود تخییری، این که اولی است چون  االمر بین این که حمل بر استحباب شود

 ظهور صیغه افعل در وجوب اقوی است از ظهورش در تعیینیت. این اشکال اول.

این اشکال به عقل قاصر فاطر ما به مرحوم آقا ضیاء وارد نیست. چرا؟ چون که کالم ما در اینجاست که 

لوقت دارد. ترخیص که امر نیست. قطعا امر دارد. ترخیص، شارع قطعا امر به مامور به اضطراری فی بعض ا

شارع امر باید بکند. این امر قطعا مامور به اضطراری  را نمی فهماند که شما این صالة اضطراری را بیار. 

باید بیاورم. حاال یا مامور به اضطراری را بیاورم و مامور به اختیاری را هم بیاورم یا این که نه، مامور به 
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راری را بیاورم بدون مامور به اختیاری. شما اگر گفتید که این مطلق است، طلق است آقای صدر یعنی اضط

مامور به اضطراری امر دارد یا ندارد؟ اگر امر ندارد خروج از فرض است. اگر هم امر دارد، قطعا امرش یا 

خود شما در بحث های گذشته  باید تعیینی باشد یا تخییری باشد. این را از کجا در آوردید؟ و عجیب است

اشکال کردی به آقای خوئی. چه بسا ممکن است شارع نگاه می کند می بیند این مامور به اختیاری، صدتا 

مالک دارد. مامور به اضطراری هم چهل تا مالک دارد. اگر این چهل مالک استیفاء شود، آن شصت تا فوت 

تا استیفاء نشود، آن صدتا استیفاء می شود. خوب شارع می شود و قابل استیفاء نیست. ولی اگر این چهل 

نگاه می کند می گوید من دوتا امر می کنم چون تابستان است اگر نخوابد، این اذیت می شود، من به او 

بگویم صبر کن، عصیان می کند، شصت تا که از دستم رفته، آن چهل تا هم از دستم می رود. می گوید من 

بیاور که اگر خوابید و عصیان کرد، یک مقداری از مالک استیفاء شود. پس مامور به به او می گویم این را 

اضطراری امر دارد. این یک فرض است. فرض دوم این است که شارع نگاه می کند می گوید درست است 

ب که مالک تفویت می شود، ولی رحمة اهلل الواسعه است، می گوید امروز استثناء چراغ قرمز آزاد است. خو

اگر بخواهد این کار را بکند که من اصال نمی خواهم آن دومی را، چکار می کند؟ تعیینا امر می کند. آقا 

ضیاء این را می فرماید و شما به کجای آن اشکال دارید؟ این حرفها چیست که یا مسبوق است یا مطلق 

ه خارج از محل بحث است. یا است؟ مطلق به چه معنا؟ مطلق است که مامور به اضطراری امر ندارد؟ این ک

مطلق است که مامور به اضطراری امر دارد به لحاظ این قید، مقید نیست. خوب اگر این باشد که کالم آقا 

 ضیاء همین است. 

 سوال: 

جواب: مولی نمی تواند بگوید فقط این چون هم آقای صدر هم مرحوم آقا ضیاء می فرمایند اگر مالک در 

 عدل قبیح است.  جامع باشد، امر به یک

 سوال: اینجا هم همینطور است. 
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جواب: اینجا مصلحت در جامع نیست. مصلحت فقط در آخری است متعینا. منتها شارع می خواهد از 

مالکش بگذرد. اینجا مختار نمی شود چون اگر مختار بشود، معنایش این است که تو اختیار داری، می گوید 

 از نمی خوانم. خوب من می روم می خوابم، اصال نم

 سوال:

جواب: دوتا مطلب است. یک وقت هست شارع می گوید من به خاطر کسر و انکسارات، تو یک کاری می 

کنی که دومی مالک نداشته باشد مثالآب را می ریزی. مثال در باب وضو، اگر کسی اآلن تیمم کرد، نماز 

فت السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته دید که خواند، عذرش تا ظهر باقی ماند. ظهر آب نبود تیمم کرد. تا گ

آب می آید، گفته اند مجزی است. آقا چرا مجزی است؟! گفته نمی خواهم دیگر. دو تا مطلب خلط نشود 

یک وقت کسی مبنای ما را اختیار می کند، او درست است، به آقا ضیاء اشکال می کند. ولی یک حرف این 

 بط است. است که این اشکال آقای صدر بی ر

 سوال: این اشکال آقای صدر مبتنی بر مبنای شما نیست؟ 

جواب: نه. ما گفتیم حتی ممکن است مصلحت در جامع باشد، شارع به یکیش امر کند. چون آنی که عقال 

 محال است این است که شارع امر کند به چیزی که مالک ندارد، اما به هر چیزی که مالک دارد؟ نه.

 مالک دارد، آقا ضیاء فرمود بی خیال مالکش می شود.سوال: اآلن اینجا 

جواب: نگفت که بی خیال مالکش می شود. گفت می گوید کاری بکن که دیگر مالک من قابل استیفاء نشود. 

 می گویند قبل از وقت انسان می تواند آب را بریزد. بعد از وقت تیمم می کند. 

استکه این امر تعیینی به صالة اضطراری، امر حقیقی است  اشکال دومی که آقای صدر به آقا ضیاء کرده این

یا امر صوری است؟ از دو حال خارج نیست. اگر حقیقی است، یک الزمه ای دارد که این الزمه اش قابل 

التزام نیست. چون اگر کسی مامور به اضطراری را ترک کرد، گفت می خواهم عصیان کنم. مامور به اختیاری 

تا عقاب باید بشود. اگر کسی مامور به اضطراری را ترک کرد، بعدا پشیمان شد و وضو را هم ترک کرد، دو

 گرفت و نماز خواند. این باید چندتاعقاب شود؟ یکی؟ می پذیرید آقا ضیاء؟ قطعا نمی پذیرید. 
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 اگر امر، امر صوری باشد، امر صوری که اصال وجوب نیست، الکی است. خوب این چطور می شود؟

آقای صدر هم وارد نیست چون آقا ضیاء می فرماید که بائک تجر و بائی ال تجر که نمی شود. این اشکال 

خودت چند صفحه قبل به آقای خوئی اشکال کردید که ما می توانیم تصویر کنیم دوتا امر را. خوب این هم 

لفی هست که همان است دیگر. ثانیا آقا ضیاء جواب می دهد که این آقا مکلف را دو قسم کرده. یک مک

مطیع من است. یک مکلفی هست که عاصی است. مکلف مطیع، قطعا مامور به اضطراری را بیاورد. نگویید 

این که محال است چون که گفتید امر نمی تواند معلق به آوردن باشد، معلق به شرط آوردن نشده، معلق به 

صدر! ء در جای دیگر فرموده. آقای اطاعت شده، عقل هم می گوید باید مطیع باشی. این را خود آقا ضیا

مکلف را دو قسم می کند، یکی مکلفی که مامور به اختیاری را می خواهد بیاورد. یعنی هوای نفس ندارد. 

امر مولی باشد اطاعت می کند . این یک قسم. یک قسم هم غیر این. آنی که غیر این است، او فقط امر 

نی که امر اختیاری دارد، آن کسی است که اگر امر مولی باشد می اضطراری دارد. امر اختیاری اصال ندارد. آ

خواهد بیاورد. اگر مامور به اولی را آورد، دومی دیگر امر ندارد چون امر ندارد مولی تا بخواهد بیاورد. اگر 

اورا نیاورد، باز مامور به اضطراری امر ندارد چون داخل این موضوع است. علی ای تقدیر، این مکلف یک 

 قاب بیشتر ندارد. این جمله ای که عرض کردم خیلی دقیق است و قابل تأمل است. ع

تلخص مما ذکرنا که اشکاالت آقای صدر وارد نیست و فرمایش آقا ضیاء بر مبنای خودش درست است. 

ظهور این در تعیینیت مفید اجزاء هم هست. کبرایش درست است منتها بعضی از جاهایش را ما قبول نداریم 

 ی آن مبنا که آن هم در جای خودش. هذا تمام الکالم در تقریب رابع. رو

 (207)جلسه  25/12/95چهارشنبه 

کالم دراین بود که اگر دلیل مأمور به اضطراری اطالق داشته باشد و دلیل مأمور به اختیاری اهم اطالق 

ختیاری یا مقدم نمی شود، وجه داشته باشد، آیا دلیل مأمور به اضطراری مقدم می شود بر دلیل مأمور به ا

چهارمی که آقای صدر بیان کرده وجهی است که از مرحوم حاج شیخ اصفهانی نقل می کند و آن وجه این 

است که این مأمور به اضطراری تارة وافی به تمام مالک مأمور به اختیاری است، مأمور به اختیاری صد 

ست، معظمی از مالک که به حد الزام است باقی می ماند مالک دارد این هم صد مالک دارد، و اخری وافی نی
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در صورت اول که قطعا اجزاء است چون معظم مالک یا کل مالک استیفاء شده اما صورت دوم، درست است 

که این مأمور به اضطراری عمده ی مالک را ندارد و معظم مالک باقی مانده ام مشکل این است که دلیل 

را؟ یک مرتبه ای از مالک در جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری ندارد که بقیه را بیاور چ

هست آن جامع مثال سی درصد است، هفتاد درصد از مالک در آن قید و خصوصیت است، شما مأمور به 

اختیاری را در نظر بگیرید صالة قائما، مأمور به اضطراری را در نظر بگیرید صالة جالسا، سی در صدر از 

ک در جامع هست، هفتاد درصد مالک در خصوصیت قائم است، اآلن شارع باید امر کند به آن خصوصیت مال

قائم آنی که در خارج امر دارد صالة قائما است آن مالک ندارد، آنی که مالک دارد که خصوصیت قیام است 

ه امر دارد مشتمل بر مالک آن امر ندارد، پس بنا بر این آنی که مشتمل بر مالک است آن امر ندارد و آنی ک

نیست چون که سی درصد مالک مثال در جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری هست، هفتاد 

درصد در آن خصوصیت و قید است مولی که به قید امر نکرده، آنی که امر کرده به مقید امر کرده، مقید که 

ا مقام اثبات ضیق است و دلیلی که ما مأمور به اختیاری مالک ندارد، آنی که مالک دارد به آن امر نشده لذ

را بیاوریم نداریم، این تقریبی است که مرحوم حاج شیخ به نقل آقای صدر کرده. آقای صدر به این تقریب 

سه اشکال می کند، اشکال اول این است که، جناب آقای حاج شیخ شما خودت متفتن به یک نکته شدی 

نکته این است که ممکن است دو مالک باشد، یک مالک مثال سی درصدی، یک مالک در نهایة الدرایة و آن 

صد درصدی که این سی درصد از آن صد در صد نیست ولی این سی درصد در واقع جبران می کند مثل 

این می ماند که در داروخانه می گویند مشابه آن هست یعنی کار آن را انجام می دهد این جا وقتی شما می 

بقیه ی مالک در خود مقید است نه در خود قید چون فرض این است که شما دو مصلحت تصور کرده  آورید

اید، مقداری از مصلحت در مأمور به اضطراری و مصلحت دیگر در مأمور به اختیاری، این مأمور به 

ست؟ در اضطراری بخشی از آن مصلحت را جبران می کند که عمده اش باقی می ماند، این جا مالک در چی

خود مقید، امر هم که به مقید شده، نفرمایید این از محل بحث خارج است، چرا؟ به خاطره ی این که در ما 

نحن فیه فرض این است که مأمور به اضطراری مقداری از مصلحت را استیفاء می کند این که شما می گویید 

نیست، این را جواب می دهد خود اصال یک مصلحت مباین را استیفاء می کند، مقداری از این مصلحت 
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حاج شیخ که مراد ما از مقداری از مصلحت نه از خصوص همان شخص مصلحت، یعنی جنس مصلحت، 

مثل کسی که می گوید ما اآلن یک پالستیکی می خواهیم که این درخت را بپوشانیم، می گوید یک پالستیکی 

می گوید این باعث می شود درخت هم سرما  می خواهی که این درخت را بپوشانی، این جا چکار می کند،

نخورد هم باران نخورد، یک وقت هست پارچه میاوری، پارچه فقط جلوی سرما را می گیرد، مرتبه ای از 

شخص همان مصلحت را استیفاء می کند اما یک وقت هست نه، شما نه پارچه می آوری نه پالستیک منتهی 

رد میوه اش خراب نشود، این جا مصلحت استیفاء نشده، ولی یک موادی می زنی که اگر این سرما هم خو

مقصود این است که جنس مصلحت، جنس مصلحت یعنی میوه باقی بماند، اگر این طور شد آنی که اآلن 

بقیه ی مصلحت را دارد خصوص مقید است امر هم به مقید شده، این اشکال اول. اشکال دوم این است که 

که مصلحت در قید است، به دقة العقلیة اما به نظر عرفی اگر شارع بخواهد  آقای صدر می گوید درست است

این مصلحت را استیفاء کند عرفا امر به مقید باید بکند، چون قید به تنهایی که معنا ندارد عرفا لذا میزان در 

ی گوید امر فهم عرفی و طریقه ی عرفی است، اآلن کسی می گوید من می خواهم فالنی بمیرد و نباشد، م

خب بگو او را بکش، وقتی می گوید او را بکش، می گوید او را بکش که... می گوید اگر من به او بگویم 

فالنی می خواهد بمیرد متوجه نمی شود می گوید می خواهد بمیرد که بمیرد چه کار کنم؟ درست است که 

می گوید بکش فالنی را، چون  مصلحت در مردن اوست یا مفسده در وجود اوست ولی این جا ها القاء امر،

اگر بخواهد بگوید بمیرد متوجه نمی شود بمیرد یعنی چه؟ لذا یک جاهایی هست که درست است که در قید 

مصلحت هست و لکن طریقه ی عرفی و محاوره عرفی این است که امر می کند به خود مقید به خاطر این 

کالم آقای صدر جواب سوم ذکر شده، اما جواب که مصلحت قید استیفاء بشود این هم جواب دوم که در 

سوم که در کالم ایشان جواب دوم است این است که آقای صدر می گوید ما ممکن است تصویر کنیم صالة 

اضطراری هم سی در صد مالک دارد هم صد درصد نسبت به سی درصد، علت تامه است، جامع نه صالة 

ست، یعنی در هر کدام ایجاد شود این سی درصد را استیفاء اضطراری، جامع نسبت به سی درصد علت تامه ا

کرده، اما در صد درصدی مقتضی است مثل این می ماند که مثال می گوید این میوه چه خام بخوری چه 

پخته بخوری برای معده خوب است اما اگر بخواهد برای کبد هم فائده داشته باشد باید پخته بشود، جامع 
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علت تامه است در هر فردی موجود شود سی درصد استیفاء شده، نسبت به صد  صالة نسبت به سی درصد

درصد مقتضی است اگر بخواهد این مقتضی به فعلیت برسد و تأثیر بگذارد شرط الزم دارد، شرطش این 

ع است که این جامع را مثال با قید قائما بیاوری یا این جامع را متوضئاً بیاوری یا این جامع را مثال با رکو

اختیاری بیاوری، این کار درست شد، مولی امر کرده به جامع شما رفتی این جامع را در ضمن فرد اضطراری 

آوردی، درست است سی درصد استیفاء شد ولی همین جامع مصلحت صد درصدی دارد که بالقوه است. 

 این را با قید اتیان بکن. خوب حاال می گوید این بالقوة اش را هم به فعلیت برسان. چطور به فعلیت برسانم؟ 

فتلخص مما ذکرنا که ممکن است ثبوتا وقتی عمده ی مالک باقی مانده و این عمده ی مالک، قابل استیفاء 

هست ممکن است بگوییم شارع امر می کند به صاله اختیارا. چرا؟ چون جامع دو تا مصلحت دارد. یکی 

تامه است. یک مصلحت اکثر که این جامع نسبت  مصلحت اقل که نسبت به آن مصلحت اقل، این جامع علت

به آن  مقتضی است و علت تامه نیست و اگر بخواهد این مقتضی به فعلیت برسد، یک شرطی باید تحقق 

پیدا کند، لذا شارع امر کرده که این جامع را در ضمن آن حصه بیاور و با آن قید بیاور. به هر جهت دیگر 

شما بفرمایید آنی که مصلحت دارد، خصوص قید است. او از بین رفته،  این طور نیست آقای حاج شیخ که

آنی که مصلحت ندارد، او جامع است که او امر دارد. نه، مصلحت هم در جامع است، در این مقید است، امر 

 هم به مقید شده، هیچ محذوری ندارد. 

 این اشکاالت درست است. 

ر به اختیاری، اطالق دارد، مامور به اضطراری هم اطالق تا اینجا خالصه بحث این شد که یک وقت مامو

دارد. اینجا آقای صدر پنج وجه بیان کرد. این پنج وجه ، یک وجهش ثبوتی بود که مرحوم آقای خوئی 

پذیرفت که ثبوتا اطالق مامور به اضطراری بر مامور به اختیاری مقدم است به خاطر این که اگر مقدم نباشد، 

تخییر بین اقل و اکثر. چهار وجه هم اثباتی بود. یکی اطالق مقامی بود. یکی این که اینها منجر می شود به 

بدل و تنزیلند، حکومت دارد، اطالق دلیل حاکم مقدم است. یکی بیان آقا ضیاء ره بود که سه فرض دارد و 

انی بود که بیان مطابق اجزاء است. یکی هم بیان مرحوم حاج شیخ اصفهقطعا این مطابق آن فرضی است که 

 شد. 
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حاال فرض دوم این است که مامور به اختیاری، اطالق ندارد اصال. اگر مامور به اختیاری اطالق نداشته 

باشد مثل این که دلیل لبی ای مثل اجماع قائم است که نماز با طمأنینة واجب است یا دفن میت واجب است. 

می رسد چون مامور به اضطراری را آورده، نمی داند  اینجا اگر اطالق نداشته باشد، نوبت به اصل عملی

 مجزی هست یا نه؟ به اصل علمی باید رجوع کند. 

مثل این ثالثة مامور به اختیاری اطالق دارد، ولی دلیل قیدی که مامور به اضطراری است ، او اطالق ندارد. 

ین طمأنینة باشد یا نباشد. حاال که الصالة ثالثة اثالث، نماز سه ثلث است، طهور و رکوع و سجود، خوب ا

اجماع داریم که طمأنینة شرط است منتها نمی دانیم شرط است در همه ی حاالت یا شرط است فقط برای 

کسی که قدرت مستوعب دارد یعنی از اول وقت تا آخر وقت می تواند با طمأنینة نماز بخواند، او باید با 

وقت عذر دارد و در بعضی از وقت عذر ندارد، اینجا دلیل مامور طمأنینة نماز بخواند. ولی اگر در بعضی از 

به اضطراری اطالق ندارد. وقتی که اطالق نداشت، ما به آن اطالق اخذ می کنیم و می گوییم نماز بدون 

طمأنینة کافی است. این در واقع نه این که مامور به اختیاری اطالق دارد، جامع اطالق دارد و مامور به 

طالق ندارد چون، مامور به اختیاری، نماز با طمأنینة است و اطالق ندارد چون به اجماع ثابت اختیاری ا

 شد.

پس مامور به اختیاری اطالق داشته باشد و مامور به اضطراری هم اطالق داشته باشد، پنج وجه بود که 

ری اطالق دارد، دلیل گذشت. مامور به اختیاری اطالق ندارد، بلکه جامع بین مامور به اختیاری و اضطرا

اختیاری مجمل است و اطالق ندارد. حاال یا دلیل لبی است یا اگر هم لفظی است، اطالق ندارد. دلیل سوم 

این است که جامع اطالق ندارد، مامور به اختیاری هم اطالق ندارد، در اینصورت گفتیم باید رجوع کند به 

ق دارد، مامور به اضطراری اطالق ندارد، اول بحث اصل عملی. صورت چهارم که مامور به اختیاری اطال

. کالم در جایی است که شخصی گفتیم که این از محل بحث خارج است چون این اصال امر اضطراری ندارد

که دربعض الوقت معذور است امر اضطراری داشته باشد. اگر ما دلیلی نداریم، اطالقی نداریم که در اضطرار 

ا ثابت کند، این از محل بحث خارج است. این تمام شقوق ثبوتی و اثباتی نسبت فی بعض الوقت مامور به ر

به اصل لفظی که ما عرض کردیم فقط همان وجه آقای خوئی که تخییر بین اقل و اکثر است، تمام است. لذا 
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جا اگر همانطوری که ایشان فرموده هر جایی که مامور به اضطراری ثابت شود، بدار واقعا ثابت شود، این

قطعا بدار مساوق با اجزاست چون اگر مساوق با اجزاء نباشد مستلزم تخییر بین اقل و اکثر است که محال 

 است.

 هذا تمام الکالم نسبت به اصل لفظی.

مرحوم آخوند ره این اصل لفظی را ریشه اش را ذکر کرده بود. این فروض دیگری که آقای صدر ذکر کرده، 

د نود هم پیش ماست. آخوند در کفایه یک کلمه فرمود تارة این دلیل مامور به اینها در واقع چون که صد آم

اضطراری اطالق دارد، اینجا فرمود که مجزی است. واال اصل عملی، منتها این واال اصل عملی را باید قیچی 

 کرد که عرض کردیم. 

م مقتضای اصل لفظی هذا تمام الکالم در صورتی که رفع اضطرار شود در بعض الوقت و از آن طرف ه

 چیست؟

اآلن بحث واقع می شود در این که بحث ما در اجزاء امر اضطراری از امر واقعی است در مقام این که اضطرار 

در بعض الوقت مرتفع می شود فقط فرقش با بحث قبلی این است که در بحث قبلی، مقتضای اصل لفظی را 

 حث کنیم. بحث می کنیم و اآلن مقتضای اصل عملی را باید ب

مرحوم آخوند فرموده اصل برائت است. چرا؟ به خاطر این که مامور به اضطراری را قطعا آورده، اآلن که 

رفع اضطرار شده، نمی داند امر جدید حادث شده یا نه؟ اینجا مقتضای قاعده برائت این است که حادث 

ر اختیاری نداشته. بعد که امر اضطراری نشده. پس در موقعی که مضطر بوده که قطعا امر اضطراری داشته و ام

را اتیان کرد و رفع اضطرار شد، نمی داند که امر اختیاری، شامل این شخص می شود یا نمی شود؟ امر جدید 

 دارد یا ندارد؟ رفع ما الیعلمون. 

دو، به فرمایش آخوند اشکال شده که اگر بنده ساعت دوازده و ربع که اذان ظهر است آب ندارم ولی ساعت 

آب می آید. امر من به نماز با وضو، ساعت دو نمی آید، امر من به نماز با وضو، همان ساعت دوازده و ربع 

می آید چون قدرت بر صرف الوجود الزم است. اآلن من می توانم بین الحدین نماز با وضو بخوانم. این 
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د از رفع اضطرار و حدوث اختیار می برائت مرحوم آخوند مبتنی بر این است که ما بگوییم امر اختیاری، بع

آید، خوب اینجا می گوید شک داریم که آمده یا نه؟ برائت. اما اگر گفتیم کما هو الحق و علیه اهله، که امر 

اختیاری برای کسی که در بعض الوقت مضطر است از اول دخول وقت می آید نه اینکه بعدش بیاید چون 

ر به را از من نخواسته. عرض کردیم چند مدت پیش که اگر کسی به من قدرت بر امتثال، دارد. اآلن که مامو

؟ می گوییم بله. می گوید اآلن قدرت داری؟ می گویم بله. می بگوید قدرت داری فردا ده هزار تومان بدهی

گوید تو که پنج دقیقه پیش گفتی یک قران پول در جیبم نیست. می گویم اآلن قدرت بر پول دادن اآلن 

ی اآلن قدرت بر پول دادن فردا دارم. شما هم می گویید فردا پول می خواهم . قدرت در ظرف ندارم ول

امتثال الزم است نه قدرت در ظرف تکلیف. تکلیف می خواهد برود روی جامع، روی صرف الوجود بین 

مانحن فیه الحدین، سر ظهر، من تکلیف دارم اگر می توانم آخر وقت بیاورم. خوب اآلن اگر شما بگویید در 

این تکلیفی که داری، نمی دانی بعد از رفع اضطرار تکلیف جدید آمده یا نه؟ این غلط است بلکه مقام دوران 

امر بین تعیین و تخییر است چون اول وقت قطعا یک تکلیفی به ذمه ی من آمد، نمی دانم آن تکلیف خصوص 

ری؟ در دوران امر بین تخییر و تعیین هم آن حصه ی اختیاریه بود یا جامع تخییر بین اختیاری و اضطرا

مرحوم آخوند و هم مرحوم آقا ضیاء قائل به احتیاط شده اند. قائل به اشتغال شده اند. لذا مرحوم آقا ضیاء 

اشکال کرده فرموده ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است نه دوران امر بین حدوث تکلیف جدید 

در دوران امر بین تعیین و تخییر هم مقتضای قاعده به مسلک آخوند و آقا که بگویید جای برائت است. 

 ضیاء اشتغال است. 

این اشکال آیا وارد است یا نه و اشکاالت دیگر که این جا استصحاب تعلیقی می شود جاری کرد یا نه؟ ان 

 شاء اهلل چهارده فروردین.

 (208)جلسه  14/1/96دوشنبه 

ا امر اضطراری از امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ عرض کردیم تارة به این جا رسید مطلب که آی

باید بحث کنیم که رفع اضطرار در وقت می شود و اخری رفع اضطرار خارج وقت می شود، بحث ما در 

مقام اول که رفع اضطرار در وقت بود، در صورتی که رفع اضطرار در وقت بشود عرض کردیم تارة به لحاظ 
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و امارات نصوص بحث می کنیم و اخری به لحاظ اصل عملی، به لحاظ امارات گذشت پنج وجه  قواعد اولیه

در کلمات آقای صدر ذکر شد بلکه شش وجه که آن وجوه اثباتی همه اش مناقشه داشت و وجه صحیح 

همان وجهی بود که مرحوم آقای خوئی فرمود و خالصه اش این بود که اگر امر اضطراری در وقت واقع 

د اضطرار فی بعض الوقت، بدار واقعا جایز باشد اجزاء قطعی است، ثبوت امر اضطراری فی بعض الوقت شو

یا به عبارت اخری ثبوت البدار، جواز البدار واقعا این مساوق لالجزاء چون اگر مساوی اجزاء نباشد است 

، لذا اآلن که وارد در اصول مستلزم تخییر امر بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر هم محال است

عملیه می شویم قاعده اش این است که اصل عملی را در جایی طرح کنیم که دلیل امر اضطراری اطالق 

نداشته باشد، دلیل امر اختیاری هم اطالق ندارد، یعنی اصل ثبوت و جواز بدار واقعا فی اول الوقت ثابت 

اضطرار فی بعض الوقت را بگیرد، اضطرار فی بعض الوقت نیست، چون اگر امر اضطراری اطالق داشته باشد، 

قطعا مساوق با اجزاء است، اگر امر اضطراری اطالق نداشته باشد ولی امر اختیاری اطالق داشته باشد اطالق 

امر اختیاری می گوید مجزی نیست، چون امر اختیاری می گوید شما و لو در بعض الوقت متمکن باشی 

وانی، اصل این بحث اصل عملی را باید در جایی بحث کنیم که ما نه اطالقی در امر باید نماز با وضوء بخ

اضطراری داریم نه اطالقی در امر اختیاری داریم. البته آقای صدر اشکاالتی که به آقاضیاء کرده است این 

ضیاء قاطی ها را به حساب قاطی کرده است، حاال قاطی کرده، مثال آقاضیاء قاطی کرده؟ فکر نمی کنم آقا

کرده باشد ایشان قاطی کرده است، و لکن ما اآلن که بحث می کنیم که ان شاء اهلل اول کالم آخوند را عرض 

می کنیم بعد کلمات آقاضیاء را عرض می کنیم، بعد اشکاالت ایشان)صدر( بر مرحوم آقاضیاء بعد هم عرض 

د یعنی آقای صدر از محل بحث خارج خودمان را عرض می کنیم، اصل این ها از محل بحث خارج شده ان

شده، حاال مثال شاید کسی بگوید نه ایشان می خواسته چون دیگران بحث کرده اند ایشان هم بحث کنند، 

ظاهر عبارت آقای آخوند هم همین است، منتهی آخوند چون تخییر بین اقل و اکثر را محال نمی دانند لذا 

اطی شده اگر بعضی جاها را آقای صدر یک مقدار اضافه بحث ایشان درست است، و لکن این بحث ها ق

می کرد شاید مطلب منقح تر بود. مرحوم آقای آخوند یک کلمه فرموده اند، اگر ما شک کردیم در اجزاء و 

عدم اجزاء و اضطرار فی بعض الوقت مرتفع شد، وقتی که اضطرار مرتفع شد شک می کنیم امر به اعاده داریم 
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یعلمون، برائت از اعاده جاری می کنیم، این دیگر تمام کرده مطلب را، مرحوم آقاضیاء یا نه، رفع ما ال 

فرموده علی ایّ تقدیر اگر شک کنیم در اجزاء و عدم اجزاء مقتضای اصل عملی اشتغال است و احتیاط، 

ت یا نه سرّش هم این است که تارة ما که نمی دانیم این مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی هس

سرّ این که نمی دانیم به خاطر این که قطع داریم این مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک نیست این را 

می دانیم )فرض این است( و لکن نمی دانیم معظم مالکی که باقی مانده قابل استیفاء هست یا نه؟ اگر کسی 

این دیگر مفوت است، عقال نمی شود آن را  مأمور به اضطراری را اتیان کرد و بعض مالک را استیفاء کرد

استیفاء کنی، اگر این باشد مرحوم آقاضیاء فرموده مقتضای قاعده احتیاط است، چون می شود شک در 

قدرت، من قطع دارم مالکی از مولی را نمی دانم این مالک قابل استیفاء هست یا نه؟ یا به عبارة اخری شک 

شک در قدرت است و موارد شک در قدرت مجرای اشتغال و احتیاط  دارم در تکلیف، منشأ شک در تکلیف

است، اما اگر نه، سرّ این که من شک دارم در این که این مأمور به اضطراری مجزی هست یا نه؟ به خاطر 

این که نمی دانم وافی به معظم مالک هست یا نه؟ مثال اگر مأمور به اختیاری صد تا مالک دارد مأمور به 

نمی دانیم هشتاد تا را دارد یا نه، اگر هشتاد تا را داشته باشد مجزی است و اگر نداشته باشد اضطراری، 

مجزی نیست، این جا باز فرموده مقتضای اصل عملی اشتغال است، چون دوران امر بین تعیین و تخییر است، 

ین مأمور به اضطراری و اگر این مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک باشد، قطعا امر واقعی مخیر است ب

مأمور به اختیاری، اما اگر نه این وافی نباشد، قطعا مأمور به اضطراری امر ندارد و تعیینا مأمور به اختیاری 

امر دارد، این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر، در دوران امر بین تعیین و تخییر، مقتضای قاعده به نظر 

ت جاری نمی شود، در دوران امر بین اقل و اکثر برائت جاری می شود در مرحوم آقاضیاء احتیاط است برائ

دوران امر بین اطالق و تقیید برائت جاری می شود، ولی در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده 

احتیاط است، این نسبت به قسمت اول فرمایش ایشان، بعد خدا رحمتش کند می فرماید اگر کسی از این 

تخطی کرد گفت نه ما دوران امر بین تعیین و تخییر را قبول نداریم، اشتغال جاری نمی کنیم یا شک  حرف ما

در قدرت نیست یا اگر شک در قدرت هم هست، مجرای برائت است، سه تا استصحاب ذکر می کند که 

ای اشتغال بوسیله این سه استصحاب، احتیاط را ثابت کند. یکی استصحاب بقاء مصلحت، یکی استصحاب بق
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ذمه، یکی هم استصحاب تعلیقی. می فرماید اگر بیان ما را قبول نکردی این سه استصحاب، هر سه تا اشکال 

 دارد. 

پس فرمایش آقا ضیاء را ما در دو بخش تنظیم کردیم. یک بخش این است که نظر مبارک ایشان این است 

است یا از موارد شک در تعیین و تخییر که مجرای قاعده، اشتغال است چون یا از موارد شک در قدرت 

است. بخش دوم فرمایش ایشان هم این بود که ما در واقع، می گوییم اگر این دوران امر بین تعیین و تخییر 

باشد را قبول نکنید، این سه استصحاب، مثبت احتیاط است ولی این سه  حتیاطاقدرت مجرای و یا شک در 

 استصحاب غلط است. 

 ختار مرحوم آقا ضیاء اشکال می کند:آقای صدر به م

اشکال اولی که دارد این است که شک در قدرت مجرای اشتغال است ولی نه اینجا. شک در قدرت در جایی 

مجرای اشتغال است که من نمی دانم آن مامور بهی که مولی امر کرده نمی توانم بیاورم یا نه؟ مثل این که 

ن سفت است، کلنگ درست و درمانی هم ندارم نمی دانم قدرت بر اتیان شارع فرموده دّفنوا موتاکم، این زمی

متعلق دارم یا ندارم، مجرای احتیاط است. اما اگر آنی که مولی امر کرده، آن را قطعا می توانم بیاورم، منتها 

ای نمی دانم که آیا این مشتمل بر مالک هست؟ مالک مولی را استیفاء می کند یا نمی کند؟ اینجا دیگر ج

احتیاط نیست. چرا؟ یک کبری دارد: آن مقداری که مولی تصدی کرده تحصیلش را،آن مقدار را شما اگر 

شک داری می توانی بیاوری یا نه، باید بیاوری. ولی آنی که تصدی نکرده تحصیلش را چه وجهی دارد که 

نتها نمی دانم این نماز به من باید بیاورم؟ اگر مولی خودش فرموده نماز بخوان، خوب من نماز می خوانم م

درد مولی می خورد یا نمی خورد، خوب نفرموده نمازی را بخوان که مشتمل بر مالک باشد. لذا اینجا جای 

 برائت است. 

اما دوران امر بین تعیین و تخییر را اشکال کرده که تارة ما قائل می شویم که امر اضطراری در بعض الوقت 

یم مجزی هست یا نه؟ شک در اصل امر نداریم، شک در اجزا داریم، این قطعا ثابت است منتها شک دار

دوران امر بین تعیین و تخییر نمی شود، چرا؟ این در واقع دوران امر بین این که متعلق تکلیف، خصوص امر 
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اختیاری است یا خصوص امر اختیاری بعالوه امر اضطراری؟ چون امر اضطراری قطعا هست. خوب این 

اقل و اکثر است. اگر تخییر بین اقل و اکثر را کسی معقول دانست، اینجا مقتضای قاعده برائت تخییر بین 

است چون مولی امر کرده به یک جامعی قطعا، آن جامع یک عدلش خصوص امر تعیینی است. یک عدل 

دیگرش نمی دانم خصوص امر اضطراری است یا خصوص امر اضطراری بعالوه امر اختیاری. خوب در ما 

نحن فیه اینجا از آن مواردی است که یک عدل واجب تخییری، امرش مردد بین اقل و اکثر است مثل این 

که مولی فرموده مثال من افطر فیه نهار شهر رمضان فعلیه عتق رغبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین 

در آن هست یا عتق رغبه ی مسکین منتها نمی دانم آن عتق رغبه، غیر از آن ده هزار تومان صدقه هم 

تنهاست. اگر یک عدل واجب تخییری امرش مردد شد بین اقل و اکثر جای برائت است، تعیین و تخییر 

ت. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر را شک ندارم. یقین دارم مامور به اختیاری هم امر دارد. یقین نیس

لش که مامور به اضطراری است نمی دانم این مامور به دارم مامور به اضطراری هم امر دارد. منتها یک عد

اضطراری یک ضمیمه هم دارد، مامور به اضطراری بعالوه مامور به اختیاری؟ یا نه ضمیمه ندارد. مامور به 

 اضطراری تنهاست. خوب مجرای برائت است. لذا این فرمایش آقا ضیاء ره تمام نیست. 

مرحوم آقا ضیاء وارد نیست چون یکی از مسائلی که در اصول منقح به عقل قاصر فاطر ما این اشکاالت به 

نشده و شاید پنجاه مسئله اصولی باشد که کاربرد زیاد دارد ولی منقح نشده، یکی از آنها شک در قدرت 

است. این که شک در قدرت، مجرای برائت است یا احتیاط، منقح نشده. یک بیانی مرحوم آقای خوئی دارد 

ن فنی است که شک در قدرت دو قسم است: یک وقت شک در قدرت داریم و در نتیجه شک که آخرین بیا

در مالک داریم. احتمال می دهیم اصال کسی که قدرت نداشته باشد، اصال برایش مالک نداشته باشد. این 

مجرای برائت است. یک وقت هست شک در قدرت داریم ولی قدرت شرط استیفاء است، دخالت در مالک 

د. کسی که قدرت ندارد، مالک از او فوت می شود منتها معذور است. این مجرای احتیاط است. چرا؟ ندار

چون عقل می گوید همانطور که باید قطع پیدا کنی به فراغ یقینی از تکلیف یقینی، باید قطع پیدا کنی به این 

این تفصیل دارد. البته این که این غرضی که از مولی تفویت می شود، این غرض در تفویتش معذوری. بنابر
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تفصیل را ایشان در اصول داده، در فقه بنده تفصیلی در فتاوای ایشان ندیدم. یعنی فتوایی از ایشان بتوانیم 

 بدست بیاوریم که داللت بر تفصیل کند، پیدا نکردیم. 

هید به رفع بیان دیگر این است که در موارد شک در قدرت، مجرای قاعده، احتیاط است چون شما می خوا

ماالیعلمون تمسک کنید، رفع ماالیعلمون، اطالقش از موارد شک در قدرت منصرف است چون عقال در 

 موارد شک در قدرت احتیاط می کنند. این هم بیان عوامی و عرفیش.

این بیان دوم که سیره بر این بوده که در موارد شک در قدرت احتیاط می کرده اند، این حرفی است که 

مؤنه دارد. چطور ممکن است انسان بگوید احراز می کنیم در زمان ائمه علیهم السالم مردم هر وقت  اثباتش

 شک در قدرت می کردند، احتیاط می کرده اند و شارع هم ردع نفرمود. 

 سوال: از آن طرف می گوییم اطالق رفع ما الیعلمون هم محرز نیست.

د که چاه ویل است چون یعنی چه که اطالق نمی فهمیم؟! جواب: این حرف اگر زده شود، سر چاهی رفته ای

 ما که اطالق می فهمیم.

آنی که در مقام هست این است که چجور می شود شما قائل شوید که شک در قدرت مجرای احتیاط نیست 

و حال آن که فقها،  همه شک در قدرت را مجرای احتیاط دانسته اند. خالصه معلوم می شود که اینها اطالق 

 نفهمیده اند. این را چکار کنیم؟

این کالم یک گیری دارد که چند دفعه عرض کرده ام که در فقه حل نشده. مثال غسل جنابت ترتیب بین 

طرف راست و چپ یک دلیلی که به اندازه سر بال مگس داللت داشته باشد وجود ندارد. یک روایتی هست 

سروگردن را می شوری، بعد آب میریزی روی منکب  که سندش هم در ذهنم هست که ایراد دارد که فرمود

میمن و بعد روی منکب ایسر. خوب ندارد روی منکب ایمن که ریختی، تمام منکب میمن را بشور. بعد هم 

این منکب میمین چجور ممکن است آب بریزد که تمام آن قسمت شسته شود. در عین حال معروف و مشهور 

ترتیب الزم دارد. خوب این چکار باید کرد؟ از اینطرف فقها به یک بین فقها همین است که غسل جنابت، 

ادله ای تمسک کرده اند که انسان وقتی که نگاه می کند، تعجب می کند. مثال در در بیع فضولی که آیا باید 
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مجیز در حال عقد باشد یا نباشد؟ مرحوم عالمه که در دقت و فتانت و نبوغ مثل او شاید ده تا هم نداشته 

اشیم، وقتی می خواهد دلیل بیاورد می فرماید باید مجیز وجود داشته باشد به خاطر این که اگر وجود ب

نداشته باشد محال است که عقد صحیح شود، عقدی که در یک زمان قلیل، محال باشد، در کل زمان محال 

 است. خوب این چه برهانی است؟! 

صدر این تفصیلی که شما در آوردید، در خواب بوده و مقصود من از همه ی این حرفها این است که آقای 

یکی از معضالت امروز که دین دارد از بین می رود، سرش همین است. مسلمات دین کنار گذاشته می شود 

بدون دلیل بعد یک حرفهای بی محتوا و بی منطق به اسم دین مطرح می شود، بعد می گویند که آقا رد کن. 

. خوب آقای صدر شما می گویید شک در قدرت در آنجا مجرای احتیاط است حاال این اجزاء مهم نیست

نه در اینجا. یک ذره فکر کرده اید که به چه دلیل؟ اگر حرف آقای خوئی را بزنید، اتفاقا در آنجا مجرای 

اشتغال است. اگر حرف فقها و اجماع را بزنید، این را هم که شما بررسی نکردید. خوب از کجا این را در 

آوردید؟ این شک در قدرت جایش اینجا نبود ولی به عنوان مقدمه عرض کردم چون اگر عرض نمی کردم 

می گفتند که حرف آقای صدر را از خودش رد می کند. خوب آقای صدر شما باید اول بررسی کنید که آن 

 ید نیست؟ کسانی که گفته اند شک در قدرت مجرای اشتغال است، چه گفته اند که شما اینجا می گوی

لذا من هم در موارد شک در قدرت احتیاط میکنم. هر فقیهی که احتیاط نکند، حمل بر صحتش این است 

که فقیه نیست و اال مستأکل بعلمه است. چرا احتیاط می کنیم؟ چون به هر جهت ما یک حلقه ی مفقوده ای 

ریم. این که بزرگان قبل از ما این کار را در فقه داریم. نمی توانیم خودمان را از این حلقه ی مفقوده جدا بگی

 کرده اند، حداقلش این است که احتیاط سبیل نجات است. اگر فتوا دادی باید فردای قیامت جواب بدهی. 

 فتلخص مما ذکرنا که این موارد شک در قدرت، اشکال آقای صدر بالوجه است. 

 به اغراض نیستیم ...سوال: حرف آقای صدر این استکه آقا ضیاء می گوید ما مکلف 

جواب: حاال که این را گفتید یک اشتباه دیگری ایشان کرده که می گوید وقتی که شارع در جایی امر تعیینی 

کند، قطعا می تواند از غرضش بگذرد، جایی که احتماال از غرضش بگذرد، خوب به طریق اولی است. می 
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ارد شک در قدرت هم شارع می تواند برائت جاری گوییم دوتا مطلب خلط نشود. همه قبول دارند که در مو

م را نمی کند. کالم این است که دلیل داریم یا نداریم؟ بله اگر امر تعیینی داشتیم یعنی شارع فرموده من غرض

خواهم تو همان را بیاور، من از بقیه غرض رفع ید کردم. ولی اگر نمی دانیم شارع از غرضش رفع ید کرده 

 ن قدر رسوا بود که نقل نکردم.یا نه؟ این حرف ای

تخلص مما ذکر این را من برای این عرض کردم که این در فکر خودتان حداقل...، گاهی مواقع مسلمات 

کنار گذاشته می شود، یک مطالب جدید به عنوان دین گفته می شود، بعد سیره متشرعه کم کم عوض می 

از او نماز جماعت نخواسته، از او بیرون رفتن نخواسته، شود. زنی که شارع مقدس، از او نماز جمعه نخواسته، 

تبلیغ می کنند برای اعتکاف زنها! حضرت زهرا سالم اهلل علیها یک بار اعتکاف در مسجد کرده؟ یا راهش 

دور بود؟ یا مریض بود؟ هیچکدام. آن هم مسجد النبی. چون من این مساجدی که در زمینهای وقفی است، 

 . شبهه دارم مسجد باشد

می گویند اعتکاف مستحب نیست؟ بله هست. اطالق ندارد؟ نه. وقتی که دارد ال جماعة و ال جمعة، خوب 

جماعت که واجب نیست، ال جماعة علی النساء یعنی مشروع نیست. مسجد المرأة بیتها، همه نوشته اند که 

ر کدام مسجد؟ مسجد کوفه نماز در خانه ثوابش بیشتر است. حضرت زینب سالم اهلل علیها اعتکاف کرد؟ د

یکی از مساجد مهم دین اسالم است. شنیده اید که بگویند حضرت زینب در مسجد کوفه اعتکاف داشته؟ 

ممکن است بگویید بوده ولی مخفی بوده. خوب اگر بوده مخفی بوده، بگذارید این هم مخفی باشد، هر که 

 رفت، رفت. 

 (209)جلسه  15/1/96سه شنبه 

د که اگر ما به وسیله ی ادله ی لفظیه نتوانستیم اجزاء را ثابت کنیم یا عدم اجزاء را مقتضای کالم در این بو

اصل عملی چیست ؟ آیا مقضای اصل عملی اجزاء است یا عدم اجزاء است؟ مرحوم آخوند فرموده مقتضای 

ر به اختیاری اصل عملی اجزاء است چرا؟ چون بعد از ارتفاع عذر شک می کند که این خطاب امر به مأمو

او را شامل شده یا نه؟ رفع ماالیعلمون، تا وقتی که او معذور بوده و آب نداشته یا مریض بوده است که قطعا 

امر به نماز با وضوء نداشته اما بعد از آنی که این نماز با تیمم را خوانده در زوال عذر شده شک دارد که آیا 
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ص را شامل می شود یا شامل نمی شود این فرمایش مرحوم آخوند یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة این شخ

مجمل است که آخوند مقصودش چیست؟ یعنی این مأمور به اضطراری را علی اهلل و رجاءا خوانده یا مأمور 

به اضطراری امر داشته است ظاهر عبارت کفایه صدر و ذیلش این است که مأمور به اضطراری امر نداشته، 

اگر اطالق داشته باشد فیتبع، اگر اطالق داشته باشد فیتبع یعنی اگر دلیل مأمور به اضطراری  چرا؟ چون فرمود

اضطرار فی بعض الوقت را بگیرد فیتبع و مجزی است و اال فاالصل البراءة، و اال یعنی اگر اطالق نداشته 

مأمور به اضطراری را باشد، اگر کسی این طور عبارت کفایه را توضیح بدهد که محتمل است، بنا بر این 

رجاءا آورده است منتهی در اوائل بحث اجزاء وقتی می خواستیم کالم کفایه را توضیح دهیم عرض کردیم 

مراد این فإن کان له اطالق یعنی اطالق به لحاظ این که صورت عذر غیر مستوعب را هم شامل بشود فی 

بله همین طور است که عرض کردیم ولی اگر  بعض الوقت عذر داشته باشد را هم شامل شود این اگر باشد،

کسی مثل مرحوم آقای ایروانی فرمود اگر اطالق داشته باشد یعنی اطالقی که ظهور در تعیینیت دارد، اگر 

این اطالق که ظهور در تعیینیت دارد نباشد چه بسا ممکن است که آخوند می فرماید درست است که اصل 

ممکن است وقتی که ظهور در تعیینیت نداشت تخییر بین اقل و  مأمور به اضطراری مشخص است و لکن

اکثر باشد، که یعنی کسی که عذر غیر مستوعب دارد، نمی دانم خصوص امر اختیاری یعنی قطع دارم جامعی 

که یک عدلش امر اختیاری است عدل دیگرش امر اختیاری به عالوه ی اضطراری است، پس این عبارت 

رجوع نکردم ولی اگر شرحی این عبارت را توضیح داده باشد معلوم می شود من  کفایه حاال من به شروح

عند اهلل یرزق فکر نمی کنم کسی در کفایه این عبارت را بررسی کرده باشد که و اال یعنی چه، و اال یعنی 

ه و اال مأمور به اضطراری امر دارد؟ مسلم است؟ ولی اطالق ندارد یعنی چه امر دارد و اطالق ندارد؟ یا ن

یعنی مأمور به اضطراری اطالق نداشته که اضطرار فی بعض الوقت را شامل شود او همین طور رجاءا خوانده 

اگر این جایی که رجاءا خوانده، این اوضح است یعنی توضیح کفایه راحت می شود ولی اگر کسی بگوید و 

ده یا عدل مأمور به بوده این مسلم است اال یعنی اصل امر اضطراری این که مأمور به اضطراری متعلق امر بو

منتهی نمی دانیم عدل مأمور به خصوص امر اضطراری به عالوه امر اختیاری بوده یا نه خصوص امر اختیاری 

بوده است این بنا بر آن تقریب مرحوم ایروانی که اطالق را معنی کرد، اطالق در تعیینیت، یعنی ظهور امر در 
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اری تعیینا واجب است، این توضیح عبارت کفایه است، و هر دو احتمال هم هست این که این مأمور به اضطر

و لکن چون آخوند تخییر بین اقل و اکثر را جایز می داند این را به این توجیهی که مرحوم آقای ایروانی 

توضیح کرده که مراد است اطالق یعنی ظهور امر در تعیینیت این اولی است و آن یکی را اگر کسی بگوید آن 

عوامی کفایه است، ولی حداقل اگر بخواهد مراد صاحب کفایه هشتاد درصد این احتمالی که عرض کردیم، 

که مراد از اطالق اطالق در تعیینیت باشد و بیست درصد هم احتمال دارد نظر مرحوم آخوند آن باشد. این 

ید کنید یعنی بگویید این مأمور فرمایش مرحوم آخوند دو اشکال دارد، رفع ما الیعلمون شما جاری بخواه

به اضطراری را توکلت علی اهلل خوانده ام اگر این است مقصود، این جا وقتی که عذر بر طرف می شود نمی 

دانیم مأمور به اختیاری شما را گرفته یا نگرفته چون احتمال می دهیم مأمور به اختیاری کسی را بگیرد که 

نیاورده، این درست است رفع ماال یعلمون به خاطر این که شک دارد در بعض الوقت مأمور به اضطراری را 

که واقعا در بعض الوقت که مأمور به اضطراری را آورده بعد نمی داند مأمور به اختیاری متوجه او شده یا 

 نشده.

 سوال : اصل سببی ندارد که اصال ما امر اضطراری نداریم.

امر اختیاری داریم از این طرف هم اصل این است که امر جواب : امر اضطراری نداریم ثابت نمی کند 

 اختیاری نداریم. مستشکل : امر اختیاری که قطعا داریم، اگر اضطراری را انجام ندهد.

 اگر انجام ندهد ولی اگر انجام دهد نه.جواب : 

 مستشکل : تعارض می کند باید هر دو را انجام دهد.

 ی نداشتن اثری ندارد، قطعا بر او واجب نبوده بیاورد آورده.جواب : تعارض نمی کند چون امر اضطرار

در مانحن فیه به این فرمایش مرحوم آخوند به این تقریبی که عرض کردیم یک اشکالی کردند، آن اشکال 

این است که در ما نحن فیه ما یک استصحاب تعلیقی داریم، آن استصحاب چیست؟ می گوییم اگر این 

را در اول وقت نمی آورد قطعا بر او مأمور به اختیاری واجب بود چون بی نماز  شخص مأمور به اضطراری

که نمی شود، شک می کنیم اآلن که آورده باز مأمور به اختیاری واجب هست یا نه؟ استصحاب می کنیم، 
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 عصیرش غلیان پیدا کرده نمی دانیم که آیا این عصیر مویزی با غلیان، حراممثل این است که یک مویزی 

می شود یا نه؟ خوب در ما نحن فیه  چطور آنجا می گوییم این مویز وقتی که عنب بود، اگر غلیان پیدا می 

کرد قطعا حرام می شد، اآلن که حالت مویزی پیدا کرده، غلیان پیدا کند نمی دانیم حرام می شود یا نه 

که مامور به اضطراری را  استصحاب می گوید حرام می شود. در اینجا هم میگوییم این مکلف در حالی

نیاورده بود، قطعا اختیاری بر او واجب بود، اآلن که مامور به اضطراری را آورده، نمی دانیم باز اختیاری بر 

او واجب است یا واجب نیست؟ اینجا استصحاب می کنیم بقاء وجوب اختیاری را. منتها این استصحاب 

 تعلیقی است. 

 هست: در این استصحاب تعلیقی سه شبهه

 یک شبهه این است که آیا استصحاب تعلیقی، کبرویا جاری است یا نه؟

 اشکال دوم این است که آیا استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه اصال صغری دارد یا ندارد؟

اشکال سوم این است که آیا استصحاب تعلیقی در مقام، استصحاب تعلیقی در موضوعات است که ال یقول 

علیقی در احکام است که بعضی مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم، قائل به به احد یا استصحاب ت

 جریانند و بعضی مثل مرحوم آقای نائینی و مثل مرحوم آقای خوئی قائل به جریان نیستند. 

آن اشکال اول که اشکال کبروی است، بررسی او در اینجا خیال می کنم که وجهی ندارد. شاید آخر بحث 

 دیم.یک اشاره ای کر

اشکال دوم این است که آیا اینجا صغری استصحاب تعلیقی است یا نه؟ در مثال مویز ما سه چیز داریم: یک 

غلیان داریم. یک حالت عنب و مویز داریم. یک حرمت داریم. حرمت در دلیل معلق شده بر غلیان. منتها 

ویز شده. مویز که شده، نمی دلیل که معلق شده بر غلیان، موضوعش چیست؟ عنب است. حاال این عنب، م

دانیم این حالت را هم شامل می شود یا نه؟ خوب استصحاب تعلیقی می کنیم. یعنی در واقع استصحاب، کار 

در احکام، کار مقدمات حکمت را می کند. به جای اطالق مقدمات حکمت را می کند. حقیقت استصحاب 

ین اطالق داشته باشد سواء زال تغیره او لم یزل، است. مثال شارع می فرماید الماء المتغیر نجس، اگر ا



91 

 

استصحاب نمی خواهیم. وقتی استصحاب می خواهیم که مقدمات حکمت جاری نشود. می گوییم نمی دانیم 

آیا دلیل شامل صورت زوال تغیر هم می شود یا نه؟ استصحاب می کنیم می گوییم شامل صورت زوال تغیر 

 هم می شود. 

م همین است. اگر العنب اذا غلی یحرم، اطالق داشته باشد، چه در حالت عنبیت، چه در استصحاب تعلیقی ه

در حالت زبیبیت، استصحاب نمی خواهیم. این وقتی که اطالق ندارد، استصحاب در واقع کار مقدمات حکمت 

 را می کند. 

مامور به اضطراری  حاال می آییم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه ما یک مکلف داریم مثل عنب. یک اتیان

داریم. یک امر به مامور به اختیاری. خوب این امر به مامور به اختیاری معلق شده بر عدم اتیان اضطراری. 

یعنی اگر کسی نیاورد. حاال شما می گویید اگر آورد چه؟ مثل این می ماند که العنب اذا غلی یحرم، بگویید 

لیان پیدا نکرد، حرمتی نیست. آنجا فرض غلیان می شد و اگر عنب غلیان پیدا نکرد، می گوید خوب اگر غ

لکن در حالت عنبیت، قطعا فرض غلیان می شود، در حالت زبیبیت شک داشتیم. ولی آن حالت عنبیت و 

زبیبیت در آنجا این جا چیست؟ شما می گویید اگر این شخص در این جا نمی آورد، خوب حاال که آورده، 

ل این می ماند اگر عنب غلیان پیدا می کرد حرام می شد، حاال که غلیان خوب این که شرط است که. مث

پیدا نکرده، خوب اگر نکرده که هیچ. این که اصال حکم و متیقن منتفی است. شما باید دو حالت را درست 

ی  کنید. این دو حالت باید غیر از آن اتیان مامور به اضطراری باشد چون اتیان مامور به اضطراری به منزله

 غلیان است که شرط است. خوب آن دو حالت کو؟

ما اصالح می کنیم کالممان را می گوییم این مامور به اضطراری در صورتی که نیاورد، قطعا مامور ان قلت: 

به اختیاری، واجب بود. حاال که مامور به اضطراری را آورده، نمی دانیم این مامور به اضطراری وافی به 

؟ یعنی این آوردن مثل غیر آوردن است یا نه مثل آوردن است؟ خوب این هم که جمیع مالک هست یا نه

فائده ندارد به خاطر این که شما باید این ارکان استصحاب تعلیقی را درست کنید. آن استصحاب تعلیقی سه 

چیز الزم دارد. یکی حکم، یکی شرط، یکی هم حالت. در عنب روشن است. حکم: حرمت. شرط: غلیان. 

: حالت عنبیت و زبیبیت. در ما نحن فیه، امر اختیاری: حکم. عدم اتیان اضطراری: شرط. سومی حالت
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چیست؟ سومی این است که شما می گویید نمی دانم این وافی به مصلحت مامور به اختیاری هست یا 

ت یا نیست؟ نیست؟ خوب این کدام حالت شد؟ باید در مقابل این که نمی دانی وافی به مامور به اختیاری هس

یک حالت دیگر درست کنی که در آن حالت قطعا وجوب هست و در این حالت مشکوک است. لذا این 

شبهه وجود دارد که در ما نحن فیه اصال استصحاب تعلیقی، موضوع ندارد تا ما بگوییم که آیا استصحاب 

 تعلیقی کبرایش جاری می شود یا نمی شود؟

ب تعلیقی در موضوعات است یا استصحاب تعلیقی در احکام است؟ نه، اما اشکال سوم که آیا این استصحا

 این استصحاب تعلیقی در احکام است.

استصحاب تعلیقی در موضوعات مثل این است که این آقا در سن دوازده سالگی اگر می رفت حوزه و بیست 

یست سال را زحمت سال خوب درس می خواند، کفایه را ترجمه می کرد. اآلن در سن سی سالگی رفته. ب

کشیده نمی دانیم که آیا می تواند کفایه را ترجمه کند یا نه؟ استصحاب می گوید که اگر کفایه را در سن 

 دوازده سالگی می رفت ترجمه می کرد، اآلن هم استصحاب می گوید که ترجمه می کند. 

یقی در حکم است و حاال لم این که چرا این استصحاب تعلیقی در موضوع است و آن، استصحاب تعل

 ؟استصحاب تعلیقی در موضوع، احدی قائل به جریانش نشده، استصحاب تعلیقی در حکم محل مناقشه است

مثال در روایت داریم یجوز تقلید المجتهد. این آقا از محله بوده، فامیل بوده، سی سال پیش رفته نجف منتها 

تقلید از او جائز باشد یا نه؟ می گوییم که اگر در  در سن سی سالگی، نمی دانیم که آیا اآلن مجتهد شده که

سن ده سالگی می رفت، قطع داشتیم که تا سی سال مجتهد می شد، اآلن که در سن سی سالگی رفته نمی 

دانیم که بعد از سی سال مجتهد شده یا نه؟ استصحاب می کنیم می گوییم مجتهد شده. این می شود استصحاب 

 تعلیقی در موضوع. 

ییم این شخص با سی سال قطعا مجتهد می شد، اآلن نمی دانیم مجتهد شده یا نه؟ ما بوسیله استصحاب می گو

می خواهیم چه چیز را ثابت کنیم؟ موضوع حکم شرعی را، منتها موضوع حکم شرعی یک وقت هست 

وال خودش حالت سابقه اش فعلی است، می گوییم این آقا ده سال پیش مجتهد بود، اآلن نمی دانیم ز
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استصحاب شده یا نه؟ استصحاب می گوید زوال اجتهاد نشده. این می شود استصحاب تنجیزی در 

موضوعات. خوب همه قبول دارند. ولی اآلن که این استصحابی که می خواهم بکنم، تنجیزی نیست، این که 

تعلیقی در  قبال مجتهد نبوده، بله اگر قبال در سن ده سالگی می رفت، مجتهد می شد. این استصحاب

 موضوعات را احدی قبول ندارد.

ولی استصحاب تعلیقی در احکام مثل این که العنب اذا غلی یحرم، این عنب قبال اگر قلیان پیدا می کرد، 

حرام می شد. حاال که مویز شده نمی دانم با غلیان حرام می شود یا نه؟ استصحاب حرمت معلقه می کنیم. 

ود برایش شرط درست کرد، می شود حالت برایش درست کرد، آن هم راه آنجا در موضوع، آن را هم می ش

دارد، منتها شرطش آبکی است. شرطش چیست؟ می گوییم این آقا در سن سی سالگی نسبت به سن ده 

سالگی، مثال قدش بیشتر شده، محاسن در آورده، اجتهاد معلق بر یک شرطی است، آن شرط چیست؟ سی 

ی که یقینی بود، چیست؟ ده سالگی. حالتی که اآلن مشکوک است چیست؟ سال درس خواندن. حالت قبل

سی سالگی. خوب ممکن است که کسی بگوید این آدم سی ساله با آن آدم ده ساله، عرفا دوتاست. موضوع 

عنب است که حاال خشک عرفا همان زبیب تغییر کرده، این مثل همان عنب و زبیب است که می گویند 

یقینی، غلیان بود در حالت عنبیت و در حالت زبیبیت مشکوک بود. اینجا هم شرطی که شده. در آنجا شرط 

 یقینی بود سی سال در سن ده سالگی و سی سال در حالت سی سالگی مشکوک است.

 خوب حاال چرا می گویند استصحاب تعلیقی در موضوعات قائل ندارد و در احکام قائل دارد؟

قی در موضوعات بی معناست، در احکام ممکن است جاری شود این سر اینکه می گویند استصحاب تعلی

است که مرحوم آقای آخوند می فرماید حکم تعلیقی، سنخ من الحکم، ولی اجتهاد تعلیقی، در خارج یا 

مجتهد هست یا نیست. ما که اجتهاد تعلیقی نداریم. حکم چون امر اعتباری است، سنخ من الحکم. خوب 

حوم آخوند و شیخ چه می فرماید؟ می فرماید ما چطور که یک وقت عدم حکم جاری می شود. یعنی مر

داریم، یک وقت حرمت منجز داریم، یک وقت حرمت معلق داریم. مثال این عنب یک وقت هست اصال 

حرمت ندارد. یک وقت هست اآلن حرام است. یک وقت هست حرمت معلقه دارد یعنی حرمت بر فرض 
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علق خودش سنخی از حکم است، ولی اجتهاد معلق که ما نداریم. امور تکوینی غلیان. اگر کسی گفت حکم م

 که معلق نمی شود. 

تمام نزاع مرحوم آقای خوئی با مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند در همین یک کلمه است که آنها می 

علق فرمایند حکم معلق، خودش یک حکمی است، سنخی از حکم است. آقای خوئی می فرماید ما حکم م

نداریم. شارع یا حکم را جعل کرده و یا جعل نکرده. اگر کسی بفرماید حرمت معلق معنا ندارد یعنی 

استصحاب تعلیقی در احکام جاری نمی شود. اگر کسی بفرماید حکم معلق در احکام معنا دارد، یعنی 

چرا ع چیست و استصحاب تعلیقی در احکام جاری می شود. این لمّ این که استصحاب تعلیقی در موضو

 جاری نمی شود وللکالم تتمة.

 (210)جلسه  16/1/95چهارشنبه 

کالم در این بود که آیا امر اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری هست؟ یعنی اگر طرف با تیمم نماز خواند 

ارج بعد رفع عذر شد دو مرتبه باید نماز بخواند یا نه؟ گفتیم تارة رفع اضطرار در وقت است اخری در خ

اضطرار در وقت بود. گفتیم در رفع اضطرار در وقت تارة ادله ی لفظیه را مقتضایش   وقت، بحث ما در رفع

را باید ببینیم، اخری اصل عملی را بحث ادله ی لفظیه گذشت بحث رسید به اصل عملی، اصل عملی جهاتی 

سه نقطه می گنجد که البته حدود  را بحث کردیم جمع بندی عرائض ما در اصل عملی در مقام ان شاء اهلل در

هشتاد درصد مطالب را در دو جلسه گذشته توضیح دادیم، در این جمع بندی هم بیست درصد باقی مانده 

را عرض می کنیم هم جمع بندی بشود که ان شا اهلل آقایونی که آن دو روز نبودند یه مقداری در فضای بحث 

 واقع بشوند.

وند بود که ایشان می فرمایند و اال یعنی اگر اطالق نباشد اصل مقتضایش نقطه ی اول در تقریب کالم آخ

برائت است چرا؟ به خاطر این که شک در اصل تکلیف داریم این شک در اصل تکلیف داریم این عبارت 

آخوند عرض کردیم عبارت مجملی است و دیشب من به منتهی الدرایه اتفاقا مراجعه کردم )این که منتهی 

ا عرض می کنم به خاطر این که مرحوم مروج جزائری هم خودش رحمة اهلل علیه بی نظیر است الدرایه ر

هم شرح کفایه ی منتهی الدرایه بی نظیر است نمی خواهم بگویم شرحی است که صددرصد مطالب کفایه را 
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دانم شرحی  توضیح داده ولی الی اآلن شرحی مثل منتهی الدرایه اگر هم هست من در جریان نیستم، بعید می

مثل منتهی الدرایه در بیاید حتی بعدا فکر نمی کنم( دیدم ایشان هم این عبارت را با آن نگاه سریعی که 

داشتم شاید خوب به مقصود آخوند به عقل قاصر ما نمی خواهم جسارت کنیم نرسیده است، ولی در آخر 

رد بلکه سه تفسیر دارد آن تفسیری که هم سر در نوشته ما کالم کفایه را بعد از این که گفتیم دو تفسیر دا

مناسب شأن آخوند باشد و هم با مبنای آخوند بسازد و ما آن تفسیر را گفتیم احسن به عبارت آخوند این 

را نوشتیم و اهلل سبحانه و تعالی هو العالم، آخوند مقصودش این است که اصل عملی ما اصل امر اضطراری 

که مقتضی اجزاء باشد نه اطالقی که مقتضی شمول صورت عذر فی بعض  را می دانیم اطالق یعنی اطالقی

الوقت باشد نه فرض کنیم قطعا شخصی که مضطر شده مثال فاقد الماء است یا مریض است فی بعض الوقت 

امر به نماز با تیمم دارد این امر هست منتهی اطالق این دلیلی که نماز با تیمم را اثبات کرده اطالقی نیست 

جزاء را ثابت کند، که عرض کردیم که ظهور در تعیینیتی که مرحوم آقای ایروانی داشت. این مأمور به که ا

اضطراری را آورد و اتیان کرد حاال عذر برطرف شد نمی داند مجزی هست یا نه؟ قطعا اگر بخواهد مجزی 

؟ یا شما خصوص امر اختیاری نباشد مأمور به واقعی به نظر آقای آخوند تخییر بین اقل و اکثر است یعنی چه 

را بیاور یا مجموع امر اختیاری به عالوه ی امر اضطراری را بیاور، آخوند عرض کردیم تخییر بین اقل و 

اکثر را جایز می داند این می شود شک در اصل تکلیف، چون که تکلیف اضطراری قطعا مسلم است منتهی 

راری است یا به عالوه ی تکلیف اختیاری است، نمی داند آن لنگه ای که عدل است خصوص تکلیف اضط

این جزء دوم مشکوک است آخوند هم دارد لکونه شکا فی اصل التکلیف، این حتی از آن دوران بین اقل و 

اکثر هایی است که احدی زیر این آسمان کبود مخالفت نکرده چون اقل و اکثر استقاللی است اگر کسی 

مور به اختیاری را بعد بیاورد چه نیاورد این مأمور به اضطراری صحیح مأمور به اضطراری را بیاورد چه مأ

است و بعض مالک را استیفاء کرده است، خب برائت جاری می شود، بعضی آمده اند لکونه شکا فی اصل 

التکلیف را زده اند به این که بعد از آنی که زوال عذر شد، شک می کنیم که آیا تکلیف جدید اآلن به ما 

شد یا نه؟ رفع ماالیعلمون، یعنی شک را زده اند به شک در حدوث تکلیف بعد از زوال عذر این متوجه 

عرض کردیم چندین اشکال دارد در نوشته هم نوشتیم، حتما هر کس که می خواهد به عرائض ما برسد باید 
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یا بیان نشده  نوشته های خودم را در بعد از بحث ببیند چون تا آن جا را نبیند بعضی مطالب ممکن است

باشد یا تکمیل نشده باشد، نوشته دلم می خواهم اصلح باشد چون به نوشته بیشتر رجوع می کنند، منتهی 

بله توضیح در صحبت بیشتر است هر چقدر انسان بنویسد ده درصد مطالب را نمی تواند لذا از روی نوشته 

بعد از این مال می شود، در ما نحن فیه پس  کسی ابدا مال نمی شود، کسی نه به کتاب خواندن مال شده و نه

آخوند این شد لکونه شکا فی اصل التکلیف، ندارد شک در حدوث تکلیف است، حاال ما نمی خواهیم صد 

در صدر نظر مرحوم آخوند این است و آن هایی که آن طوری توضیح داده اند اشتباه توضیح داده اند، نه 

م ظاهر ابتدایی کفایه همینی است که شک در حدوث تکلیف است چه بسا ممکن است در نوشته هم نوشتی

 بعد از زوال عذر ولی مراد کفایه بعد از تأمل قلیل اینی است که عرض کردیم.

نقطه ثانیه، این است که اگر ما قبول کردیم که برائت جاری می شود مقام مجرای برائت است یا نه کسی 

قبول کردیم فرمایش آخوند صحیح باشد اصل حاکمی در  گفت جای برائت نیست، علی فرض این که ما

مقام وجود دارد بر این برائت؟ یا اصل حاکم وجود ندارد؟ این نکته ی ثانیه است، ربما یتوهم استصحاب 

تعلیقی و استصحاب وجوب فعل اختیاری بعد از زوال عذر جاری می شود و استصحاب بر برائت حاکم 

هر چه هست مسلم است با وجود استصحاب برائت جاری نمی شود، در  است یا حاکم است یا مقدم است،

این استصحاب و نکته ی ثانیه چند جهت را باید متذکر بشویم، جهت اول تقریب این استصحاب است جهت 

دوم اموری است که این استصحاب بر این امور متوقف است جهت سوم اشکاالت و ایرادات و نقض و ابرام 

ام که آیا این استصحاب جاری می شود یا نه؟ این ها مطالب نقطه ثانیه است، نقطه ی و تعیین حق در مق

ثالثه هم این است که اصال این مسأله مجرای برائت است یا مجرای اشتغال است؟ حکم این چیست و حق 

 در مقام و مختار چیست؟ 

ال عذر شده اگر قبل از اتیان اما نقطه ی دوم این استصحاب تقریبش این است، فرمودند این مکلفی که زو

مأمور به اضطراری زوال عذر می شد قطعا برش واجب بود مأمور به اختیاری را بیاورد مثل این که تا 

ساعت سه فکر کرد خون است و بعد معلوم شد نه و رفت و شست دید که برطرف شده پس واجب بود 

ر به اضطراری، حاال زال العذر بعد االتیان خصوص مأمور به اختیاری لو زال العذر قبل االتیان بالمأمو
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بالمأمور به اضطراری استصحاب می گوید وجوب هست، این استصحاب شبیه استصحاب تعلیقی عنب است 

آن جا می گفتیم این عنب اگر در حال عنبیت غلیان پیدا می کرد قطعا حرام می شد حاال این عنب اگر در 

م حرمت دارد یا نه؟ این جا هم می گوییم این مکلف اگر در حال قبل حال زبیبیت غلیان پیدا کند آیا باز ه

از اتیان به مأمور به اضطراری زال عذره قطعا مأمور به اختیاری برش واجب است همین مکلف حالش 

عوض شده آن جا عنب زبیب شده این جا این مکلف این مأمور به اضطراری را اتیان کرده است، بعد از این 

به اضطراری شک می کنیم زال عذره این وجوب فعل اختیاری برش هست یا نه استصحاب می اتیان مأمور 

 کنیم، این استصحاب تعلیقی در احکام است و تنجیزی نیست و اشکال ندارد.

جهت دوم، اموری که این استصحاب بر آن متوقف است پنج شش مطلب است، یکی این که کبرای استصحاب 

این که قبول کنیم در مقام حکم معلق است و این صغرای این کبری است سوم این تعلیقی را قبول کنیم دوم 

که قبول کنیم که این استصحاب تعلیقی معارض ندارد مثل مرحوم آقای خوئی که می فرمایند استصحاب در 

شبهات حکمیه جاری نمی شود چهارم این که ما اصل استصحاب را بپذیریم، اگر کسی مثل ما منکر 

شد و گفت ما استصحاب نداریم و فقط در دو مورد استصحاب داریم. این اموری که متوقف است استصحاب 

جایش این جا نیست فقط یک مطلب باید منقح شود که ما نحن فیه صغرای این کبری هست یا صغرای این 

دارد کبری نیست، اما اگر صغرای این کبری بود حاال اشکاالتی که اصل استصحاب یا استصحاب تعلیقی 

ربطی به این جا ندارد و خالف رویه ی تدریس است، جهت سوم اشکاالتی که بر صغری شده، اشکاالتی 

که بر صغری شده ممکن است چند تا باشد ولی سه ایراد اساسی به این صغری شده است، این سه ایراد 

هم فرموده اند اساسی یکی در فرمایشات مرحوم آقاضیاء است و یکی هم در کلمات آقای صدر)دیگران 

ولی این جا جمع و جور تر است( است و یکی هم در کلمات دیدم اشاره کرده اند ولی به شخص خاصی 

 نمی توانم نسبت بدهم که چه کسی این را... . 

اشکال آقاضیاء این است که ما نحن فیه استصحاب تعلیقی صغری ندارد، چرا؟ چون امر این استصحاب دائر 

ا عدم دخالت اختیار در حکم، هر کدام باشد استصحاب جاری نمی شود، این بحث است بین عدم موضوع ی

خیلی بحث مهمی است و در تنبیهات اشتغال مرحوم استاد رحمة اهلل علیه یک وقتی مطرح می فرمود و 
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عجیب این است که در ذهنم این است که آقای حکیم در آن جا یک بحثی کرده و اشکال کرده ولی همین 

ائق همان جا که اشکال کرده جوابی که آن جا مرحوم استاد و شاید مرحوم آقای خوئی به آقای جا در حق

حکیم می داد همان جواب را آقای حکیم به آقاضیاء کرده است. قبل از آن که وارد بحث شوم مثال واضح 

جاست )این تر را بزنم، چی می خواهم بگویم؟ در فقه یک مسأله ای هست که اگر یک حیوانی رفت روی ن

ها را که من گاهی سوال می کنم به خاطر این است که... قصدم این نیست که اآلن جواب دهید قصد قصوی 

این نیست قصد قصوی این است که وقتی مطالعه می کنید اول تأمل کنید که این بحث به کجاها می خورد، 

به خاطر این است که جاهل اند، نه خیلی از این ها که اشکال می کنند مسائل اصولی به چه درد می خورد 

اصول بلدند و نه فقه، خدا رحمتش کند مرحوم استاد با هم در سفر فرمود فالنی چطور است گفتم واهلل اآلن 

که چند سال است تارک است فاصله شده بعد خندید و فرمود اگر از اول فاصله نبوده باشد، گاهی بعضی ها 

ضی ها از اول فاصله بوده و نوع اهل حوزه این طوری اند منتهی کار بر اثر ترک از دست می دهند گاهی بع

به بچه ها که می رسد به اصول و این ها حمله می کنند قبال اگر یک بزرگی سواد هم نداشت سرش را پایین 

می انداخت و می گفت حریم را نباید بشکنم ولی اآلن آب هدر شده به هر جا که می رود می رود.( در 

در بحث نجاست بدن حیوان یک اشکالی است، اگر ما بگوئیم بدن حیوان نجس نمی شود فقط  مانحن فیه

نجاست است که روی بدن حیوان است یعنی حیوان متنجس نیست و حامل النجاسة است حاال اگر یک 

سوسکی از سوراخ در آمد و چرخی زد و آمد روی پای شخص یا مثال نمی داند این خیس بود یا نه بگوید 

استصحاب می کنیم بقای آن رطوبت نجس را گفتند این استصحاب به درد نمی خورد چون مثبت و است  ما

و اثبات نمی کند مالقات کرده با نجاست، ولی اگر ما گفتیم بدن حیوان نجس می شود ولی با زوال نجاست 

جاست آن باقی پاک می شود، این رفته نجس شده اآلن نمی دانیم پاک شده یا نه استصحاب می گوید ن

است، چون این رجل خنفث نمی دانیم آیا خشک شد یا خشک نشد؟ مالقات با این رجل قطعی است نمی 

دانم این رجل نجس بوده یا نبوده استصحاب نجاست می کنم، ولی آن جا آنی که استصحاب بقائش را می 

آنی که در خاطرم هست( اشکال کردم مالقات با اول معلوم نبود و الزمه ی عقلی بود، مرحوم آقای حکیم )

کرده بود که این استصحاب جاری نمی شود و فرقی بین المسلکین نیست، چرا؟ چون بدن حیوان قطعا منشأ 
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نجاست این مالقی نشده است، چرا نشده؟ چون یا آن نجاست باقی است اگر باقی است قبل از آن که بدن 

ن بدن کاره ای نیست مثل این می ماند که دست کسی مالقات کند با رجل مالقات کرده با آن نجاست پس آ

قاذوره است و دست می دهد می گوید دست تو دست مرا نجس کرد می گوید دست من کاره ای نیست قبل 

از این که دستم به دستت بخورد قاذوره برخورد کرده، اگر آن از بین رفته قطعا بدن پاک شده لذا استصحاب 

آن جا یک کلمه مرحوم شیخنا االستاذ، می فرماید ما در اصول عملیه احتیاج  بقاء برای چه می خواهی کنی؟

داریم به شک در بقاء مثال در استصحاب اما منشأ شک در بقاء مهم نیست چیست، درست است که این 

مالقات با بدن قطعا موجب نجاست نشده است، ولی ما با مالقات با بدن ارکان استصحاب را احراز می کنیم، 

اشکال آقای حکیم را مرحوم آقاضیاء فرموده و عین جوابی که آن جا عرض کردیم، به آن مقداری که  عین

سریع حقائق را نگاه کردم همین مقصودش بود، ایشان فرموده شما چکار می خواهی بکنی؟ در عصیر عنبی 

در  حرف درست است چون چی منشأ حرمت است؟ غلیان، این غلیان در عنب قطعا سبب حرمت است

حالت زبیبیت شک می کنم سبب حرمت است جای استصحاب است، شما به جای شرط غلیان چی گذاشتید؟ 

زوال عذر و مختار بودن قبل از اتیان، مختار بودن قبل از اتیان هیچ دخالتی در وجوب ندارد، اگر این 

س معلوم می وجوب هست که قبل زوال عذر بشود چه بعد زوال عذر شود هست اگر این وجوب نیست پ

شود که اختیار بعد زوال عذر کاره ای نیست، خدا رحمتش کند مرحوم آقاضیاء دو کلمه دارد می فرماید 

این شخصی که مأمور به اضطراری را آورده یا مجزی هست یا مجزی نیست، از دو حال خارج نیست فی 

از بین برده و شکی نیست ویقین علم اهلل، اگر مجزی هست معلوم می شود زوال عذر بعد االتیان موضوع را 

دارم موضوع را از بین برده مثل همان قضیه ی رجل خنفس می شود می شود اگر مجزی نیست معنایش 

این است که این زوال عذر قبل از اختیار هیچ دخالتی نداشته است، این جا آقای حکیم )در ذهنم این است، 

من اخالقم این است که اگر کسی خدوم به مذهب چون آقای حکیم شخص بزرگ و خدوم به مذهب بودند، 

باشد اگر مطلبی به ذهن خودم هم رسیده باشد اگر هیوال در کالمش ببینم می گویم ایشان مقصودش این 

بوده باشد برای او ثوابش برای او( ایشان می فرماید ما الزم نداریم بگوئیم زوال عذر دخالت داشته یا نه 

وئیم بدن حیوان دخالت داشته یا نداشته، انما الکالم این است که ما در صورت چطور آن جا الزم نداریم بگ
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زوال عذر قبل از اتیان یقین داریم در صورت زوال عذر بعد االتیان شک داریم منشأ یقین و شک مهم است 

در استصحاب نه منشأ حکم و لو یقین داشته باشیم آنی که منشأ یقین و شک ماست اصال در حکم دخیل 

یست مثل این قضیه ای که اآلن عرض کردم در رجل خنفس این اشکالی است که مرحوم آقاضیاء کرده، ن

یک دفعه دیگر عرض می کنم، می فرماید شما یا قائل به اجزاء می شود یا نمی شوید اگر قائل به اجزاء می 

شرط نیست و حکم  شوید استصحاب موضوع ندارد چون معنایش این است که زوال عذر بعد از اتیان قطعا

هم مرتفع شده و اگر قائل به اجزاء نمی شوید معلوم می شود زوال حکم قبل از اتیان دخالت در حکم نداشته 

است چون حتی اگر قبل اتیان هم عذر زائل نمی شود بعد از اتیان زائل می شود باز ما باید دو دفعه می 

 آوردیم .

 این است که نمی دانیم اجزاء هست یا نه ؟  سوال : متوجه نمی شویم به خاطر این که فرض

جواب : مگر در آن جا نمی دانستید نجس هست یا نه منتهی باید طوری باشد که دخالت در حکم داشته 

باشد، چطور می گویند من نمی دانم نماز ظهر را سه رکعت خواندم یا عصرم را می گویند عصر باطل است 

است چون ترتیب رعایت نشده اگر عصر را سه رکعت خواندی  چون اگر ظهر را سه رکعت خواندی باطل

فی علم اهلل عصر باطل است، ما باید فی علم اهلل احتمال ثبوتی دخالت این شرط را در حکم درست کنیم 

 بعد بگوئیم شک داریم. 

 مستشکل : اگر واقع را دخیل کنیم می شود استصحاب کنیم.

 جواب : نه مثل غلیان 

 ا یا واقعا نجس می شود یا نمی شود.مستشکل : در آن ج

جواب : آن جا اگر واقعا هم نجس شود غلیان دخالت داشته است ولی این جا اگر واقعا مجزی نباشد این 

شرط دخالت ندارد، آن جا اگر بدن حیوان واقعا نجس باشد بدن حیوان دخالت نداشت و آن نجاستی که 

 قبلش بود و چسبید دخالت داشته.
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 (211)جلسه  19/1/96شنبه 

کالم در این بود که اگر شک کردیم امر اضطراری آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ این تارة عرض کردیم 

امر اضطراری اطالق دارد، اطالقش مفید اجزاء است این گذشت یا نه امر اضطراری اطالق ندارد امر اختیاری 

نه امر اضطراری اطالق دارد و نه امر اختیاری نوبت  اطالق دارد که مفید اجزاء نیست این هم گذشت. اما اگر

برسد به اصل عملی مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض کردیم عرائضی که در مطلب عرض می کنیم در 

سه نقطه بیان می شود، نقطه اولی تقریب فرمایش آخوند بود که فرمود مقام مجرای برائت است، نکته ثانیه 

درست باشد و بگوئیم مجرای برائت است آیا اصل حاکمی در مقام هست این بود که لو فرض کالم آخوند 

یا نه؟ در این بحث بودیم که ممکن است کسی بگوید و لو در ما نحن فیه مقتضای قاعده برائت است نه 

اشتغال اما استصحاب تکلیف اختیاری حاکم است و با وجود استصحاب تکلیف اختیاری نوبت به برائت 

جا یکی تقریب استصحاب بود که عرض کردیم این استصحاب استصحاب تعلیقی است نمی رسد، در این 

می گوئیم این مکلف اگر قبل از اتیان مأمور به اضطراری زوال عذرش می شد قطعا بر او واجب بود مأمور 

به اختیاری حاال که زوال عذر بعد از زوال عذر شده نمی دانیم وجوب دارد یا نه استصحاب بقای وجوب 

ی کنیم. جهت ثانیه اموری بود که این استصحاب بر این امور متوقف بود، چند امر بود آنی که مربوط به م

مقام می شد این بود که آیا ما نحن فیه صغرای این استصحاب هست یا صغرای استصحاب تعلیقی نیست 

ا به عنوان لعل مقصود این جا دو اشکال کرده اند و ای کاش سه اشکال می کردند، ما اشکال سوم خودمان ر

آقاضیاء این باشد عرض کردیم، اشکال اولی که روز چهار شنبه عرض کردیم این بود که این استصحاب 

تعلیقی مرحوم آقاضیاء فرموده در مقام صغری ندارد چرا؟ چون یا موضوع ندارد یا اگر هم موضوع داشته 

ن فیه اگر این مأمور به اضطراری که اتیان باشد اختیار مکلف قطعا در این وجوب دخیل نیست، در ما نح

شده وافی به کل مالک یا معظم آن باشد دیگر شک در بقاء نداریم و قطع داریم که مأمور به اختیاری واجب 

نیست و مجزی است اگر وافی به معظم مالک نباشد و بقیه ی مالک قابل استیفاء باشد، اختیار نیست که این 

مصلحت ملزمه ی باقیه ی کامنه ی در این مأمور به اختیاری آن مصلحت موجب وجوب را آورده باشد بلکه 

شده همان طور که قبل از اتیان مأمور به اختیاری واجب باشد بعد از اتیان هم مأمور به اختیاری واجب 

ر باشد، در استصحاب تعلیقی باید شرط دخالت داشته باشد مثال می گوئیم العنب اذا غلی یحرم این غلیان د
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نشوء حرمت اثر دارد ولی شما می گوئید این شخص اگر قبل از اتیان مأمور به اضطراری زوال عذرش می 

شد بر او مأمور به اختیاری واجب بود اختیار دخالت ندارد در این آنی که منشأ وجوب است مصلحتی است 

ما نحن فیه این شرط  که در این شئ هست اختیار باشد یا نباشد حتی در ظرف اضطرار همین بود پس در

دخالت ندارد لذا یا اصال این استصحاب موضوع ندارد چون شک در بقاء نداری، قطعا مرتفع شده است یا 

اگر هم موضوع دارد اختیاری کاره ای نیست این اشکال مرحوم آقاضیاء عراقی بود. به این اشکال آقاضیاء 

ال کرده اند، اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده عراقی اشکال کرده اند مرحوم آقای حکیم و دیگران اشک

اند این است که ما در استصحاب یقین و شک الزم داریم اما منشأ شک چیست، به ما مربوط نیست آنی که 

ما می خواهیم این است که در این حال متیقن باشد و در این حال مشکوک باشد چه بسا ممکن است اصال 

ه عرض کردیم آن حال قطعا در این حکم دخیل نیست مثال عرض در حالی که مشکوک است، چهارشنب

کردیم در بدن حیوان دو قول است، بدن حیوان نجس می شود و با زوال نجاست پاک می شود، بدن حیوان 

نجس نمی شود فقط حامل النجاسة است مثل عبائی که خشک است یک تکه قاذوره ی خشک روی آن 

روی آن است، بدن حیوان نجس نمی شود، فرموده اند اگر بدن است، عبا نجس نیست یک تکه نجاست 

، حامل النجاسة باشد اگر شک کنیم اآلن که این حیوان مالقات کرد با این ثوب، آیا این حیوان نجس نشود

ثوب نجس شد یا نشد؟ اینجا استصحاب بقاء نجاست بر بدن حیوان به درد نمی خورد. اثبات مالقات نمی 

یم بدن حیوان نجس می شود، با زوال عین پاک می شود، غسل نمی خواهد، اینجا با کند. ولی اگر گفت

استصحاب بقاء نجاست، نجس می شود چون مالقات با بدن حیوان، قطعی است، شک می کنیم بدن حیوان 

نجس است یا نجس نیست، استصحاب بقاء نجاست می کنیم. خوب آنجا اشکال کرده اند که قطعا بدن این 

وجب نجاست این ثوب نشده چون یا عین نجاست بوده روی بدن حیوان یا نبوده؟ اگر نبوده که حیوان م

پاک شده و نجاستی در کار نیست و اگر بوده، قبل از آن که آن عبا با بدن حیوان مالقات پیدا کند و نجس 

شک مهم این است که شود با عین نجاست مالقات کرده. آنجا همین را فرموده اند که در ال تنقض الیقین بال

ارکان استصحاب در چه صورت تمام است. آقا ضیاء! ارکان استصحاب در چه صورت تمام است؟ در 

صورتی که زوال اختیار بعد از اتیان مامور به اضطراری باشد ارکان استصحاب تمام است. اما این که این 
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خوب نداشته باشد. آنجا هم قطعا بدن  اختیار دخالت در این حکم دارد یا ندارد؟ شما می فرمایید ندارد،

 حیوان دخالت در نجاست عبا ندارد. ارکان تمام است. 

این اشکال به مرحوم آقا ضیاء وارد است که مرحوم آقای حکیم کرده اما  در ذهن ما این است که شاید نظر 

ا جعل شود. اگر آقا ضیاء به این مطلب است که استصحاب تعلیقی در جایی جاری می شود که حکم، تعلیق

بفرماید العنب اذا غلی یحرم، این جای استصحاب تعلیقی دارد. اما اگر بفرماید العنب الغلی یحرم، این جای 

مطلب اشتباه شده اگر جسارت نباشد. یکی مرحوم آقای خوئی و استصحاب تعلیقی ندارد. اینجا دو تا 

ایند استصحاب تعلیقی جاری نمی شود حداقل ستند که می فرممرحوم آقای نائینی که سر سلسله ی کسانی ه

سرسلسله در زمان متاخر چون قبل از آقای نائینی شیخ و آخوند ره قائل به استصحاب تعلیقی بودند. یک 

خلطی اینجا شاید صورت گرفته شده باشد اگر جسارت نباشد به مقام شامخ مرحوم آقای خوئی که آقا، این 

ی یحرم، با العصیر المغلی یحرم، هر دو یکی است و استصحاب در هیچکدام که شما می فرمایید العصیر اذا غل

جاری نمی شود، این مطلب ناتمام است در جای خودش بحث کردیم و این هم که کسی بگوید العصیر اذا 

غلی یحرم، با العصیر المغلی یحرم، فرقی نمی کنند و در هر دو استصحاب تعلیقی جاری می شود هم اشتباه 

ا باید تفصیل بدهیم اگر بفرماید العنب اذا غلی یحرم، این استصحاب تعلیقی دارد و اگر بفرماید العنب است. م

 المغلی یحرم، استصحاب تعلیقی ندارد. حاال وجهش چیست؟ در جای خودش مفصل بحث کردیم. 

ود، ما در اشکالی که در اینجا در صغری هست این است که آقایی که قائلی استصحاب تعلیقی جاری می ش

خطاب نداریم که المکلف اذا کان مختارا یجب علیه کذا. لعل اینطور باشد که یجب الصلوة القیامیة نه این که 

اذا کان مختارا و غیر معذور یجب علیه الصلوة القیامیة. لذا باید این اثبات شود که حکم به نحو تعلیق جعل 

 ت ایشان از این مطلب دور است. شده، لعل منظور آقا ضیاء همین است که البته عبار

 این اشکال اول بر این استصحاب.

اشکالی دومی که بر این استصحاب شده اشکال آقای صدر است: شما می گویید اگر قبل از آنکه اتیان مامور 

به اضطراری کرد زوال عذر می شد، قطعا مامور  به اختیاری واجب بود. ما این را قبول نداریم چون اگر 
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بعد از ظهر و این شخص، مضطر است ولی هنوز مامور به اضطراری را اتیان نکرده. خوب لعل  ساعت یک

هم اضطرار فی بعض الوقت خودش موجب شود که جامع واجب باشد چون ممکن است مامور به اضطراری 

دی تا وافی به مالک است. جامع واجب بوده قبل از اتیان منتها شما یک فردش را اتیان نکردی، اتیان نکر

این که منحصر شده در فرد دوم. پس اگر شما می خواهی بگویی قبل از وقت اگر مختار می شد، قطعا مامور 

بهش واجب اختیاری بود، ما این را قبول نداریم. شاید مامور به جامع بود. بله اگر قبل از وقت مختار می 

امور به اختیاری و اضطراری و شد، مصداق مامور بهش منحصر بود در اختیاری چون جامع بود بین م

اضطراری که از دست رفت، منحصر می شود در اختیاری. شما اگر می خواهید استصحاب کنید بقاء وجوب 

را حالت سابقه ندارد. اگر می خواهید انحصار جامع را در این فرد، انحصار جامع در این فرد، عقلی است و 

ب است، یک فردش را تمکن نداری، قطعا جامع منحصر شرعی نیست. عقل می گوید وقتی جامع بر تو واج

می شود در فرد آخر. پس آنی که یقین و شکش درست است، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم 

 شرعی. آنی که موضوع حکم شرعی است، یقین و شکش درست نیست. 

فا به این که اصل ادله این اشکالی هم که ایشان به این استصحاب تعلیقی کرده درست است و وارد است مضا

استصحاب گفتیم اطالق ندارد و گفتیم که استصحاب فقط در دو مورد، یکی طهارت عن الحدث و یکی 

طهارت عن الخبث جاری است. لذا ما حتی استصحاب بقاء نجاست هم نداریم. لذا اگر ثوبی قبال نجس بوده، 

این که قدما استصحاب را از باب اخبار شک داریم پاک شده یا نه؟ قاعده طهارت جاری می شود. و سر 

حجت نمی دانستند تا زمان شیخ بهاء ره، من متعجبم از متاخرین که چطور به خودشان اجازه دادند که این 

التنقض الیقین بالشک به این واضحی بوده تا زمان شیخ بهاء هیچ کس نفهمید. اینها مطالب عقلی که نیست. 

دالالت قدما به عقل قاصر آدم واهی می آید . مضافا به این که گفتیم هیچ بله در مطالب عقلی خیلی از است

 دلیلی نداریم که ال، ال جنس باشد. لعل عهد باشد. 

 این تمام الکالم در استصحاب.

بعضی گفته اند جای برائت نیست چون علم اجمالی داریم. علم اجمالی این است که این شخص یقین داریم 

مامور به اضطراری حین االضطرار یا بر او واجب بود مامور به اختیاری ولو بعد از  که یا بر او واجب بود
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اتیان مامور به اضطراری چون در صورتی که در زمان بقاء عذر، مامور به اضطراری را نیاورد و عذر زائل 

آورد، این علم شود، قطعا مامور به اختیاری بر او واجب است و جای شبهه ندارد. اگر مامور به اضطراری را 

اجمالی دارد که یا مامور به اضطراری بر او واجب است یا مامور به اختیاری در فرض اتیان مامور به 

اضطراری چون در فرضی که مامور به اضطراری را اتیان نکند که قطعا مامور به اختیاری بر او واجب است 

 و این علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کند.

به عنوان ان قلت و قلت اجمالی هم واضح البطالن است و نمی دانم چرا آقای صدر آن را  خوب این علم

ذکر کرده زیرا این علم اجمالی منجز نیست و هیچ وقت منجر نمی شود به تکلیف فعلی یا به ترخیص در 

گر بیاورد مخالفت قطعیه عملیه و سرش این است که یا این مامور به اضطراری را می آورد یا نمی آورد. ا

خوب این علم اجمالی یک عدلش بیشتر واجب نیست و آن عدلش مامور به اختیاری واجب باشد بعد از 

اتیان مامور به اضطراری. اگر نیاورد باز یک عدلش بیشتر معنا ندارد لذا این علم اجمالی هیچوقت علم 

 ه قطعیه نمی شود. اجمالی به تکلیف فعلی نمی شود و هیچوقت مستلزم ترخیص در مخالفت عملی

هذا تمام الکالم در نقطه ثانیه که خالصه ماذکرنا این شد که در ما نحن فیه جای استصحاب اصال نیست به 

دوتااشکال یکی آن اشکالی که عرض کردیم که لعل مراد آقا ضیاء باشد که ما در خارج خطاب اینطوری 

 که اصل استصحاب هم معنا ندارد. نداریم و یکی هم اشکالی که آقای صدر کرده مضافا به این

نقطه ی سوم بررسی اصل مطلب است که خالصه اینجا جای برائت است یا جای اشتغال است؟ استصحاب 

 که قطعا نیست.

 مرحوم آقا ضیاء فرموده اینجا جای اشتغال است نه برائت.

ست یا مجزی نیست، تقریب فرمایش ایشان این است که این که ما شک داریم مامور به اضطراری مجزی ه

 منشأش دو چیز است. اجزاء در احد التقدیرین می شود:

تقدیر اول این است که این مامور به اضطراری وافی به مالک نیست. قطع داریم معظم مالک باقی می ماند. 

 منتها این که نمی دانیم مجزی هست یا نه؟ سرش این است که معظم مالکی که باقی ماند، قابل استیفاء هست
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یا قابل استیفاء نیست؟ اگر قابل استیفاء باشد قطعا مجزی نیست. اگر قابل استیفاء باشد واین مفوّت باشد، 

قطعا مجزی است. خوب این می شود مورد شک در قدرت چون من شک دارم وقتی این مامور به اضطراری 

قدرت مورد احتیاط است را آوردم، آیا قدرت دارم بر تحصیل غرض مولی یا قدرت ندارم. موارد شک در 

 و مورد اشتغال است.

تقدیر دوم این است که این مامور به اضطراری، مفوّت نیست، معظم مالک را اگر استیفاء می کند، مجزی 

است و اگر استیفاء نمی کند، مجزی نیست. خوب این اگر باشد مآلش به دوران امر بین تعیین و تخییر است 

به معظم مالک باشد قطعا مامور به، تخییر است. جامع بین اضطراری و به خاطر این که اگر این وافی 

اختیاری. اگر وافی به معظم مالک نباشد قطعا مامور به خصوص اختیاری است. در دوران امر بین تعیین و 

 تخییر مرحوم آقا ضیاء می فرماید ما قائل به اشتغال شدیم. 

قدرت یا بر می گردد به شک در دوران امر بین تعیین و لذا این شک در اجزاء یا بر می گردد به شک در 

 تخییر که به هر کدام برگردد مجرای قاعده اشتغال است. 

 آقای صدر به هر دو تقدیر آقا ضیاء اشکال کرده:

 اشکالی که به تقدیر اول کرده این است که این ربطی به شک در قدرت ندارد چون اینجا سه تا مبناست: 

ت که ما بگوییم مامور به اضطراری وافی به مالک نیست. معظم مالک باقی می ماند واگر مبنای اول این اس

اتیان شود، آن معظم مالک قابل استیفاء نیست چون مالک مامور به اختیاری با مالک مامور به اضطراری 

ده؟ لمصلحة تضاد دارند. خوب اگر تضاد دارند و معظم مالک هم باقی می ماند، چرا شارع به این امر فرمو

خوب بنابر این مبنا این در واقع از شک در قدرت خارج است. این در واقع دوران امر بین تعیین التسهیل. 

و تخییر است چون من حیث المجموع یعنی مامور به اضطراری مالک دارد، سی درصد خودش دارد، پنجاه 

 ز این بحث خارج است.درصد هم تسهیل است این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر و ا

مبنای دوم مبنای خود آقا ضیاء ره است که مبنای ایشان این است که این شک در قدرت است و این مفّوت 

است و این موجب می شود که بقیه مالک قابل استیفاء نباشد. خوب اگر بقیه مالک قابل استیفاء نیست پس 
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خاطر این که حکم عقل به قبح تطبیق بر این را رفع برای چه شارع به آن امر فرموده؟ آقا ضیاء فرمود به 

کند که آقا من ولو مالکم تفویت می شود اشکال ندارد. خوب اگر این باشد، این هم جای احتیاط نیست 

چون اینی که می گویند شک در قدرت مجرای اشتغال است یعنی آنی که به عهده ی من آمده. آنی که شارع 

ک کنیم می توانم آن را در خارج اتیان کنم یا نه ؟ باید احتیاط کنم مثل این به عهده ی من گذاشته، اگر ش

که شارع فرموده دفّنوا موتاکم، اینجا زمین سخت است. حداقل باید شصت سانت هم بکنم نمی دانم می توانم 

ولی بر  یا نه؟ خوب اینجا جای احتیاط است. اما اگر آنی که بر عهده ی من گذاشته، قطعا برآن قدرت دارم

یک چیزی که اصلش معلوم نیست که بر عهده ی من گذاشته است یا نه؟ من قدرت ندارم، آن جای شک 

در قدرت نیست. در ما نحن فیه آنی که به عهده ی مکلف است مامور به اختیاری است. خوب آن را قطعا 

هم می شود یا نه؟ غرض  می تواند بیاورد. اما این که نمی داند این مامور به اختیاری، آیا محصل غرض

مولی را می تواند تحصیل کند یا نه؟ درست است شک دارد در قدرت بر تحصیل غرض، ولی غرض را که 

به عهده ی من نگذاشته. آنی که بر عهده ی من گذاشته مامور به اختیاری است. لذا روی مسلک آقا ضیاء 

 نیست.  شک در قدرتهم اینجا جای 

ما نحن فیه تفویت غرض، قبیح است. شارع هم اصال نمی تواند ترخیص بدهد.  مبنای سوم این است که در

کالم آقا ضیاء هم درست نیست. اینجا اگر من مامور به اضطراری را آوردم، شک دارم در اصل تکلیف، 

شک در قدرت در جایی مجرای احتیاط است که اصل تکلیف محرز باشد. اینجا اصل تکلیف محرز نیست 

که وقتی من مامور به اضطراری را آوردم شک می کنم که آیا مامور به اختیاری بر من واجب به خاطر این 

 هست یا واجب نیست؟ اصل تکلیف محرز نیست. 

 مبانی جای شک در قدرت نیست.  این پس بنا بر هیچ کدام از

 این تقدیر اول آقا ضیاء.

تخییر است: باز ایشان فرموده آقا ضیاء! سه مبنا تقدیر دوم آقا ضیاء که ما نحن  فیه دوران امر بین تعیین و 

 وجود دارد:
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یک مبنا این است که بگوییم شارع مامور به اضطراری را امر کرده ولی تخییر بین اقل و اکثر، جایز است لذا 

من نمی دانم مامور به آیا خصوص اختیاری است یا اختیاری بعالوه اضطراری؟ اینجا دوران امر بین تعیین 

یر نیست بلکه قطع دارم تکلیف تعلق گرفته به جامع غایة االمر یک عدل جامع را نمی دانم دو چیز و تخی

است یا یک چیز؟ خصوص اضطراری است یا اضطراری بعالوه اختیاری؟ خوب اینجا جای برائت است 

ن اگر مامور به، چون بر می گردد به دوران امر بین اقل و اکثر و آن هم اقل و اکثر استقاللی نه ارتباطی چو

عدل دومش دو جزء داشته باشد یکی اضطراری یکی اختیاری، من اختیاری را نیاورم، اضطراری درست 

است. در جایی که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است مجرای برائت است در آن جایی که دوران امر 

به جامع است و یک عدلش قطعا تعیینی بین اقل و اکثر استقاللی است به طریق اولی است. پس قطعا مامور 

 است و عدل دومش مشکوک است.

اما بنا بر این مبنا که کسی بگوید تخییر بین اقل و اکثر محال است مثل آقای خوئی: اینجا یا قطعا مامور به 

خصوص اختیاری است یا جامع بین اختیاری و اضطراری چون مجموع اضطراری و اختیاری قطعا عدل 

شود تخییر بین اقل و اکثر. در این مبنا می فرماید بله، اینجا هر کسی به مبنای خودش، کسی  نیست، آن می

 که مثل آقا ضیاء احتیاطی است، احتیاط و کسی که مثل آقای خوئی برائتی است، برائت.

اما مبنای سوم: مبنای سوم در مقام این است که بگوییم کسی که در بعض الوقت معذور است اصال شک 

یم که مامور به اضطراری به گردن او هست یا نیست؟ وقتی که مامور به اضطراری را آورد، شک می کند دار

که آیا تکلیف جدید به گردنش آمد یا نه؟ اینجا جای برائت است. دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. شک 

 در اصل تکلیف است. لذا بر هر دو تقدیر کالم آقا ضیاء اشکال کرده.

 قاصر فاطر ما اشکاالت ایشان به آقا ضیاء وارد نیست: به فکر

اما تقدیر اول کالم آقا ضیاء که آقا ضیاء فرمود ما نحن فیه شک در قدرت است، ایشان گفت ربطی به شک 

در قدرت ندارد، سه مبنا درست کرد. هیچکدام از این مبانی هم گفت که ربطی به شک در قدرت ندارد، 

ی صدر! این که شک در قدرت مجرای اشتغال است، این را شما باید بررسی می عرض ما این است که آقا
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کردید. همینطور ادعا کنید که اینجا جای شک در قدرت نیست. آقا ضیاء هم می فرماید جای شک در 

 ک در قدرت مجرای اشتغال است؟ دو وجه ذکر کرده اند:قدرت هست. این که چرا ش

 وئی است. یک وجه هم در البالی کلمات هست.یک وجه در فرمایشات اصول آقای خ

وجهی که در فرمایشات اصولی آقای خوئی است این است که قدرت دو قسم است. یک وقت قدرت دخیل 

در اصل مالک است و یک وقت دخیل در استیفاء مالک است. مثال یک کسی پایش قطع شده. پول هم ندارد 

وب کفش اصال به درد او نمی خورد چون اصال مالک که کفش بخرد یا قدرت ندارد که کفش بپوشد. خ

برایش ندارد. اما یک کسی هست که پا دارد اما پول ندارد، کفش مالک دارد ولی استیفاء نمی تواند بکند. 

در اصول فرموده اگر قدرت، شرط استیفاء باشد اینجا باید احتیاط کند چون هر جایی که مالک مولی تفویت 

یت می شود، عقل باید قطعا احراز کند که معذور است. اما اگر آنجایی که شک می شود، غرض مولی تفو

در قدرت داریم چون احتمال می دهیم که قدرت اصال دخیل در مالک باشد، آنجا جای برائت است چون 

مالک و غرض مولی و تکلیف مشکوک است. این یک بیان است که در اصول فرموده ولی در فقه بر طبقش 

 و در جمیع موارد شک در قدرت مرحوم آقای خوئی ره احتیاط فرموده.مشی نکرده 

مبنای دوم هم این است که ما می گوییم اطالق رفع ماالیعلمون از موارد شک در قدرت منصرف است چون 

شک در قدرت در سیره عقالء مجرای اشتغال است. این مبنا هم که عرض کردیم که احراز این سیره در 

السالم مشکل است. فقط یک راه دارد و آن هم این که فتاوای فقها را بررسی کنیم و ببینیم  زمان ائمه علیهم

 که آیا در موارد شک در قدرت احتیاط کرده اند یا نه؟

خوب آقای صدر ما چرا باید یک چیزهایی که دلیل ندارد به عنوان اصل مسلم بگیریم بعد تبلیغ کنیم و 

ف کنیم و بعد بشویم مصداق این آیه شریفه که الذین یحسبون انهم یحسنون دیگران را بکوبیم و دین را منحر

به همین جهت ما گفتیم که دلیلی بر استحباب اعتکاف زن نداریم. درست است در صنعا و هم ال یعلمون. 

رساله ها نوشته که اعتکاف مستحب است هم بر زن و هم بر مرد. ولی مثل این می ماند که یک کسی سوال 

ه زیارت حضرت معصومه سالم اهلل علیها مستحب است؟ بله. زیارت حضرت رضا علیه السالم مستحب کند ک
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است؟ بله. حاال یک کسی دارد می رود به زیارت حضرت رضا علیه السالم، بگوییم صبر کن، بیا برو به 

این است که زیارت حضرت معصومه! می گوید من دارم مستحب بهتر را انجام می دهم. مستحب بهتر بر زن 

 در خانه باشد. 

 (212)جلسه  20/1/96یکشنبه 

کالم در این بود که اگر شک کردیم مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه، مقتضای اصل 

عملی چیست؟ عرض کردیم مرحوم آقاضیاء)کالم در نقطه ی ثالثه بود( فرمود مقتضای قاعده اشتغال است 

ست یا دوران امر بین تعیین و تخییر است و سرّ ذلک این است که کسی که مأمور چون یا شک در قدرت ا

به اضطراری را می آورد احتمال می دهد مجزی باشد اجزاء در یکی از این دو صورت است یا در این 

صورت است که این وافی به معظم مالک و تمام مالک هست لذا مالکی باقی نمی ماند تا شارع بخواهد امر 

یا نه وافی به معظم مالک و تمام المالک نیست، معظم مالک باقی می ماند ولی قابل استیفاء نیست به  کند

خاطر تضادی که بین این مصلحت مأمور به اضطراری و مأمور به اختیاری هست لذا قابل استیفاء نیست به 

چون اآلن می داند  همین جهت مجزی نیست آقای آقاضیاء فرمود اگر دومی باشد این شک در قدرت است

مأمور به اختیاری مالکش استیفاء نشده منتهی نمی داند قدرت بر استیفاء دارد یا نه؟ موارد شک در قدرت 

مجرای اشتغال است و اگر هم از این باب باشد که محتمل است این وافی به معظم مالک یا کل مالک باشد، 

ک باشد این قطعا مأمور به در واقع می شود جامع بین اگر مأمور به اضطراری وافی به معظم مالک یا کل مال

اختیاری و اضطراری این که نمی دانیم وافی به مالک هست یا وافی به مالک نیست، این بر می گردد به این 

که آیا مأمور به تعیین است خصوص اختیاری، یا تخییر است جامع بین اختیاری و اضطراری و در دوران 

ر مجرای قاعده اشتغال است، این فرمایش آقاضیاء عراقی بود، آقای صدر به هر دو امر بین تعیین و تخیی

تقدیر کالم آقاضیاء اشکال کرد اما به تقدیر این که این شک در قدرت است و موارد شک در قدرت مجرای 

ر به احتیاط است این را اشکال کرد که در ما نحن فیه سه مبنی متصور است، مبنای اول این بود که مأمو

اضطراری وافی به معظم مالک نیست معظم مالک فوت می شود و لکن در کنار این که معظم مالک فوت می 

شود این مأمور به اضطراری مصلحت تسهیل را دارد، و این خودش یک مصلحتی است لذا این مصلحت 
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چیزی در می تسهیل را به عالوه ی آن مختصر مالکی که در مأمور به اضطراری است بکنیم خودش یک 

آید، بنابر این مبنی این در واقع بر می گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر و تقدیر ثانی یعنی مأمور به 

اضطراری وافی به مالک است منتهی فرقش این است که نه مالک مأمور به اختیاری مالک تسهیل و یک کم 

نیست دوران امر بین تعیین و تخییر است.  هم از مأمور به اختیاری، بنابر این مبنی جای شک در قدرت

مبنای دوم این است که بگوئیم مسلک ما مسلک آقاضیاء است یعنی چه؟ یعنی اگر یک جایی یک فعلی 

مفوت مالک مولی هست عقل قبیح نمی داند که شارع ترخیص بدهد در مفوت بگوید مأمور به اضطراری 

مالک من تفویت هم شد اشکال ندارد، اگر این باشد را بیاور خودش به دست خودش ترخیص بدهد بگوید 

وقتی که ما گفتیم آن جایی که قطع داریم مفوت است شارع می تواند امر کند جایی که احتمال می دهیم 

مفوت است به طریق اولی می تواند امر کند یک وقت این مکلف از اول ملتفت است که در اثناء عذرش بر 

لتفت نیست اگر از اول ملتفت باشد مأمور به اضطراری را که آورد شک طرف می شود یک وقت از اول م

دارد که مأمور به اختیاری به گردنش هست یا نه؟ چون که اگر ما گفتیم شارع جایز است امر به تفویت 

مالک کند معنایش این است که مأمور به واقعی و اختیاری مشروط است وجوبش به عدم اتیان اضطراری 

اری را آوردم شک می کنم که مأمور به اختیاری بر من واجب است یا واجب نیست رفع وقتی من اضطر

ماالیعلمون، این که شک در قدرت نیست نگوئید غرض مولی قطعا دارد فوت می شود نمی دانم قدرت بر 

به  استیفاء دارم یا ندارم، آنی که شک بر قدرت بر او موجب احتیاط است آنی است که به عهده مکلف بیاید

عهده ی مکلف غرض که نیامده به عهده ی مکلف مأمور به اختیاری آمده است احتمال می دهیم این مأمور 

به اختیاری هم االن ساقط باشد آنی که به عهده ی من آمده قطع دارم بر قدرت امتثال او شک دارم آیا او 

ست این مبنای دوم. مبنای سوم به عهده ی من آمده یا نیامده رفع ماالیعلمون این جای شک در قدرت نی

این است که ما بگوئیم شارع نمی تواند ترخیص بدهد در تفویت مالکش بفرماید غرض من را تفویت بکن 

این قبیح است، اگر این شد معنایش این است که مأمور به اختیاری من قید دارد، فرق مبنای ثالث با مبنای 

به اختیاری قید دارد در مبنای ثالث متعلق و واجب قید دارد ثانی این است که در مبنای ثانی وجوب مأمور 

احتمال می دهم این وجوب تعیینی تعلق گرفته باشد به نماز مثال عن قیام که قبلش مأمور به اضطراری را 
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نیاورده باشد این می شود دوران امر بین اقل و اکثر من نمی دانم چنین چیزی هست یا نیست. این اشکاالتی 

قای صدر به سه مبنا به مرحوم آقاضیاء عراقی گرفته دیروز عرض کردیم به عقل قاصر فاطر ما است که آ

این اشکاالت وارد نیست اما مبنای ثالث، مبنای ثالث یک بحث سنگینی است و معموال هم اگر هم طرح 

را بحث کرده  کردند که کردند شسته و رفته از کار در نیاورده اند آقای صدر یک جایی در بحث طهارت این

ولی حاال تا مقداری که یادم است)چون برای حدود بیست سال پیش است( فکر می کنم خالی از مناقشه 

 نباشد 

یک جاهایی هست که این مبنای سوم آقای صدر است. گاهی مواقع هم دوران امر بین اقل و اکثر است در 

امر تعلق گرفته به خصوص مامور به متعلق و هم اصل وجوب مشکوک است. مثل همینجا. نمی دانم آیا 

اختیاری ای که قبلش مامور به اضطراری را اتیان نکرده باشد که اگر این باشد قطعا اینجا تکلیف ساقط 

. یا امر تعلق گرفت به طبیعی و مطلق مامور به است چون من قدرت ندارم و مامور به اضطراری را آورده ام

اشم و چه قبلش اضطراری را نیاورده باشم. اگر این باشد تکلیف اختیاری چه قبلش اضطراری را آورده ب

اآلن محرز است. اینجا چه کار کنم؟ از این طرف نگاه می کنم، رفع ماالیعلمون می گوید تکلیف نداری چون 

شک در تکلیف دارم. از آن طرف نگاه می کنم، دوران امر بین اقل و اکثر است، مطلق و مقید است، برائت 

 قید جزء نیست، پس تکلیف داری. اینجا تکلیف چیست؟ این برائت را جاری کنم یا آن برائت را؟ می گوید 

سوال: خود آقای صدر می گوید که تکلیف اختیاری قطعا معلوم است. من قبل از آن که بیاورم، قطعا اختیاری 

علق بگیرد. پس اختیاری را دارم. چرا؟ چون فرض مبنای ثالث این است که اضطراری نمی تواند به آن امر ت

 را قطعا دارم. نمی دانم مقید هست یا مقید نیست؟ برائت از قید جاری می شود پس باید بیاورم. 

جواب: این که من قطعا اختیاری را دارم، نمی دانم اختیاری آیا مقید است یا مطلق است؟ بعد از آنی که من 

یش شما درست است. اگر اآلن اول وقت معذورم اضطراری را آوردم، شک در بقاء وجوب دارم. این فرما

و لکن می دانم در آینده عذرم مرتفع می شود، یقین دارم مامور به اختیاری را دارم، نمی دانم مقید است یا 

مقید نیست؟ رفع ماالیعلمون از تقیید، اثبات نمی کند که وقتی که من مامور به اضطراری را آوردم وجوب، 

ست. ما احتیاج داریم به استصحاب وجوب تکلیف. اگر استصحاب نکنیم تکلیف را. باقی است. این مثبت ا



113 

 

این با سائر موارد دوران امر بین اقل و اکثر فرق می کند. در یک جاهایی هست که دوران امر بین اقل و 

؟ اکثر منجر نمی شود به شک در تکلیف مثل این که من نمی دانم در نماز قنوت واجب است یا واجب نیست

حاال من قنوت را بخوانم یا اگر ترک کنم، امر قطعا باقی است. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است. ولی 

بعد از آنکه در ما نحن فیه من مامور به اضطراری را آوردم اگر مامور به اضطراری را آوردم دیگر شک 

به اختیاری فی علم اهلل مقید باشد، دارم که مامور به اختیاری به عهده ی من هست یا نه؟ چون اگر مامور 

الزم می آید که مامور به اختیاری بعد از اضطراری ساقط شده باشد. کالم این است که بعد از اتیان مامور 

به اضطراری، وجوب معلوم نیست. این به خالف دوران امر بین اقل و اکثرهای دیگر است. در دوران امر 

قید را بیاورم و چه نیاورم، وجوب از سائر جهات باقی است مگر از بین اقل و اکثرهای دیگر چه من این 

حیث این قید. اآلن اگر این مامور به اختیاری من مقید باشد ، این جا برائت فائده نداره چون برائت اثبات 

 نمی کند که بعدش وجوب به گردن من هست، قطعا باید بیاورم. تا وقتی که مامور به اضطراری را نیاورده ام

که قطع دارم که مامور به اختیاری را باید بیاورم. کی من باید برائت جاری کنم؟ در ظرفی که این را عصیان 

کنم یعنی این شرط را نیاورم. یعنی مامور به اضطراری را اتیان کنم و ترک نکنم. در آن ظرف، من شک در 

مور به اضطراری وجوب مامور به وجوب دارم. شما اگر مقصودت این است که این وجوب قبل از اتیان ما

اختیاری بر من معلوم است حتی در ظرفی که مامور به اضطراری را بیاورم؟ خوب این که قطعا اینطور 

نیست. اگر بخواهید بگویید نه، در ظرفی که او را نیاورم، در ظرفی که او را نیاورم اصال دوران امر بین اقل 

د برائت جاری کند در ظرفی که من می آورم، او اصل وجوب و اکثر معنا ندارد چون اگر شارع بخواه

مشکوک است. اگر بخواهد برائت جاری کند در ظرفی که من نمی آورم، اثر عملی ندارد. مثل این می ماند 

 که بگوید اگر تشهدت را ترک کردی، رفع ماالیعلمون می گوید مانع نیست. 

امر بین اقل و اکثر است، در چه ظرفی شما می خواهید  اآلن که من مامور به اضطراری را نیاوردم دوران

برائت جاری کنید؟ در ظرفی که من مامور به را نیاورم؟ آن که برائت معنا ندارد. در ظرفی که بیاورم؟ آن که 

 شک در اصل تکلیف است. 
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ی برائت منتها این یک کلمه هست که آیا آن برائت از اکثر حاکم است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید وقت

جاری شد، حاکم است. می گوید بیاور. خوب این حرفی است که در جای خودش اشکال کرده اند. آنهائی 

که حدیث رفع را امتنانی می دانند گفته اند اینجا رفع ماالیعلمون خالف امتنان الزم می آید چون از جریان 

جاری نمی شود. خوب این را عرض کردم که رفع ماالیعلمون از قید زائد، تکلیف الزم می آید. لذا گفته اند 

این یک بحثی است که پخته نیست و ندیدم کسی که آن را پخته کند. عرض ما این است که رفع ماالیعلمون 

از آن قید جاری می شود به خاطر این که هم حدیث رفع امتنانی هست را قبول نداریم و هم این که حدیث 

کسی نمی داند آیا مولی آب سرد می خواهد که اگر آب سرد  رفع در واقع مثبتاتش حجت است. وقتی

بخواهد من نمی توانم بیاورم یا مطلق آب می خواهد که اگر مطلق آب بخواهد می توانم بیاورم، در سیره ی 

عقال وقتی که گفت اگر قید سرد را شک داشتی، برائت جاری کن، این معنایش این است که مطلق آب را 

جا مقتضای قاعده این است که من باید بعدش مامور به اختیاری را بیاورم. پس در مبنای بیاور. لذا در این

 ثالث، مقتضای قاعده این است که مامور به اضطراری را بیاور. 

اما مبنای ثانی: مبنای ثانی هم حق با آقا ضیاء است چون آقای صدر مخصوصا این که شما از کسانی هستید 

پوست است. روح تکلیف، غرض مولی است. اینها صناعتی بیش نیست. وقتی که که می گویید تکالیف مثل 

من قطع دارم مولی غرض دارد که اگر من  قدرت داشته باشم باید آن غرض را استیفاء کنم بعد شما بگویید 

 اینجا شک در قدرت نیست؟ قطعا شک در قدرت است. 

تخییر است اینجا هم آقای صدر می گوید سه مبنا اما تقریب دوم: تقریب دوم که دوران امر بین تعیین و 

 هست:

یک مبنا این است که ما در مامور به اضطراری اگر قائل شدیم اجزاء نیست یعنی دوتا امر درست کردیم که 

خودش قبول کرد. یک امر به مامور به اختیاری. یک امر هم به جامع بین مامور به اختیاری و مامور به 

مامور به اضطراری را آورد، آن امر به جامع را قطعا امتثال کرده. می ماند این امر  اضطراری. اگراین شخص

خصوص اختیاری. خوب این را هم که در حدوثش شک دارد. رفع ماالیعلمون. چون اگر مجزی نباشد امر 

بین تعیین  دوم دارد و اگر مجزی باشد که نه. پس بنابر آن مبنایی که ما انتخاب کردیم می فرماید دوران امر
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و تخییر نیست بلکه دوران امر بین دوتا تکلیف و یک تکلیف است. یک تکلیف یقینی است و تکلیف دوم 

 مشکوک است. برائت جاری می کنیم. 

اما مبنای دوم این است که ما قائل به اجزاء شویم منتها نگوییم که دوتا امر داریم مثل آخوند. تخییر بین اقل 

ر به جامعی تعلق گرفته. آن جامع یک عدلش خصوص اختیاری است. عدل دومش و اکثر. قطع داریم ام

نمی دانم خصوص اضطراری است یا جمع بین اضطراری و اختیاری؟ خوب بنا براین مبنا هم دوران امر بین 

تعیین و تخییر نیست. چرا؟ چون بنابر این مبنا قطع دارم که مامور به تخییر است. جامع است. منتها یک 

این جامع را شک دارم یک جزءدارد یا دو جزء؟ رفع ماالیعلمون از جزء دوم جاری می شود مخصوصا  عدل

که این دوتا جزء اقل و اکثر استقاللی هستند نه ارتباطی. پس بنابر مبنای دوم هم تخییر بین اقل و اکثر 

 نیست.

اکثر هم محال است. منتها نمی دانم اما مبنای سوم این است که یک امر است نه دوتا امر. تخییر بین اقل و 

آن یک امر تعلق گرفته به خصوص اختیاری یا تعلق گرفته به جامع بین اختیاری و اضطراری. بله بنابراین 

 مبنای سوم، دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. هر کسی مسلک خودش.

 این اشکال هم به آقا ضیاء وارد نیست:

که برای خود آقای صدر است و از محل بحث خارج است و توالی فاسده  اما آن حرف اول که دوتا امر،

 زیادی دارد و قبال بحثش را کردیم.

می ماند بین دوم و سوم. خوب این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. منتها نمی دانم مامور به، خصوص 

صوص اختیاری یا اضطراری یا تخییر تعیین است یا تخییر است؟ حاال تخییر باز دو لنگه دارد. تخییر بین خ

بین خصوص خصوص اختیاری یا خصوص اختیاری بعالوه اضطراری. بر این مبنا و بر آن مبنا چیست؟ 

چون اصل امر اضطراری که در مقام محرز نیست. خوب این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. منتها 

د. یک تعیین که محتمل است خصوص اختیاری واجب دوران امر بین تعیین و تخییری است که سه لنگه دار

باشد. یک تخییر که محتمل است خصوص اختیاری یا اضطراری، یک تخییر که محتمل است خصوص 
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اختیاری یا جمع اختیاری و اضطراری. این دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؟! لذا این اشکال هم به آقا 

 یث تمام است.ضیاء وارد نیست و کالم ایشان از این ح

 هذا تمام الکالم در فرمایشات آقایان.

 حاال ما چه بگوییم؟ اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی اجزاست یا عدم اجزاء؟

ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است چون فرض این است که مامور به اضطراری، اطالق ندارد که 

این است که مامور به اختیاری، اطالق ندارد که اضطراری فی بعض الوقت را شامل شود و فرض دوم 

اختیاری فی بعض الوقت را هم شامل شود. اآلن که در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت مختار 

است، نمی دانم آیا خصوص مامور به واقعی اولی اختیاری واجب است یا جامع بین اختیاری و اضطراری 

گفته ایم محال است. در دوران بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین جاری چون تخییر بین اقل و اکثر هم که ما 

 می شود و مجزی است و احتیاج به اعاده ندارد.

 هذا تمام الکالم در اضطراری فی بعض الوقت چه به لحاظ ادله اجتهادی و چه به لحاظ ادله فقاهتی.

 دو تبصره در مقام باقی مانده:

 تبصره اول: 

آقای بروجردی دارد که می فرماید اصال این بحث که امر اضطراری مجزی از امر واقعی یک کالمی مرحوم 

هست یا نه؟ غلط است. چون طرح این نزاع از ریشه غلط است چون مال جایی است که ما یک امر 

اضطراری داشته باشیم، یک امر اختیاری داشته باشیم. یک کسی امر اضطراری را اتیان کند. بحث می کنیم 

این امر اضطراری که اتیان کردی، مجزی از امر اختیاری هست یا نه؟ اما ایشان فرموده تمام مکلفین یک  که

وجوب دارند. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة. منتها مصادیق صلوة ، مختلف است. صلوة آدمی که قدرت 

وة جلوسی است... . مصادیق دارد، مصداقش صلبر قیام دارد، مصداقش قائما است. صلوة کسی که قدرت ن

مختلف است. وقتی امرش را امتثال کرد.بعد شما چه بحثی می کنید؟! این در واقع داخل در بحث این است 

که آیا اتیان مامور به از امرش مجزی است یا نه؟ خوب همه گفته اند مجزی است. بله این که آیا کسی که 
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بخواند آیا او در واقع مصداقش صلوة جلوسی است یا  در بعض الوقت مضطر است، نمی تواند قائما نماز

قیامی؟ باید از ادله درآوریم. اما اگر از ادله به دست آوردیم که مصداقش این است، دوتا امر نیست که شما 

 بگوییم این امر مجزی هست یا مجزی نیست؟ این ما حصل کالم ایشان.

صویر دارد. یک تصویر این است که بگوییم صلوة عبارت این که ما بگوییم همه مکلفین دو امر دارند، دوتا ت

است از رکوع. منتها رکوع خودش چه چیز جزء است؟ جامع بین رکوع اختیاری برای مختار، یا رکوع 

ایمائی بالراس للمتمکن منه یا باالیماء بالعین للمتمکن منه. باز همینطور جامع بین سجده، ایماء، تمام این 

 هر کدام می شود بیست تا مثال. اجزاء نماز در واقع 

تصویر دوم هم تصویری که صاحب تهذیب االصول فرموده. ایشان می فرماید وقتی که می فرماید یا ایها 

الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ما دوتا امر نداریم. یک امر است. 

نتها شارع به این شخصی که قدرت بر وضو دارد می گوید اگر خواستی همه ی مردم مکلف شده اند به نماز. م

آن نماز را بخوانی، وضو بگیر. آنی یکی می فرماید اگر خواستی نماز بخوانی، حمد بخوان. آن یکی دیگر 

می فرماید تیمم بکن. همه ی این اشکال منشأش از اینجا درست شده که خیال کرده اند جزئیت و شرطیت 

ستقاللی نیست. اگر جزئیت و شرطیت قابل جعل استقاللی نباشد، اینجا تعدد امر است و باید قابل جعل ا

بحث کنیم که امر اضطراری مجزی هست یا نه؟ ولی اگر جزئیت و شرطیت قابل جعل استقاللی باشد یک 

. نه این اوامر امر است، می گوید آن را بیاور، آن را بیاور، ... لذا مصادیق مختلف است. کیفیات مختلف است

 متعدده باشد تا بحث کنیم امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟

 خوب این دو فرمایش ناتمام است.

اوال اثر عملی ندارند چون وقتی گفتیم تخییر بین اقل و اکثر محال است، از دو حال خارج نیست. یا مضطر 

یا امر ندارد. اگر امر دارد گفتیم ثبوت امر فی  فی بعض الوقت، مصداق هست یا مصداق نیست. یا امر دارد

اگر امر ندارد الجمله برای مضطر، قطعا مساوق با اجزاست چون اصال تخییر بین اقل و اکثر محال است. 

 مصداق نیست. 
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مضافا به این که همانطور که مرحوم آشیخ حسین حلی فرموده این که آقای بروجردی بگوییم همه ی مامور 

اری از این قبیل است قطعا غلط است. به خاطر این که اگر به کسی بگویید نماز را معنا بکن، به های اضطر

هیچ کس صد و سی جزء نمی شمارد. بعضی جاها درست است حق با شماست ولی در بعضی جاها اینطور 

دارد یا نیست. مثال در حج اینطور نیست. کسی که مثال نمی تواند از میقات محرم بشود، این امر دیگری 

 کسی که در مشعر نمی تواند وقوف پیدا کند، همه جا نمی توانیم بگوییم اینطور است. 

اما این که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة، همه مخاطبند به نماز، اشکال ندارد مثل این می 

واند. یعنی هر کسی امرش را امتثال ماند که نماز هزار تا امر دارد به مردم می گوید هر کسی نمازش را بخ

 کند. مثل اطیعوا اهلل است.

 اما کالم تهذیب االصول دوتا اشکال دارد:

اوال جعل جزئیت محال است. تمام کلمات ایشان در این خلط بین تکوین و تشریع که فرموده، متاسفانه خود 

ریع کردید، خودشان خلط کرده اند. کسانی که اشکال می کنند به آقای نائینی که شما خلط بین تکوین و تش

جزئیت تکوینی است. ما جزئیت اعتباری نداریم. لذا معنا ندارد مرکبی را شارع جعل کند، بعد یک چیزی 

را در آن جزء قرار دهد. این محال است. در جای خودش مفصل بحث کردیم. بله شارع می تواند بگوید 

بیاور. این می شود دخالت در غرض. این را هیچ کس منکر  این مامور به اگرچه این جزءش نیست اما بااین

 نیست.

اشکال دومی که به ایشان وارد است این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة، به کدام صلوة؟ آنی 

مامور بهی که می فرماید اگر خواستی آن را بیاوری، وضو بگیر، آن چیست؟ چون اقرأ فی صلوتک هم که 

قهقهه هم در نماز نداشته باشد که دارد. آن چیست؟ آن را ایشان ذکر نفرموده در تهذیب االصول. آن  دارد.

صلوتی که امر می کند باید یک چیزی باشد. بله اگر خصوص وضو بود، ممکن بود بگوییم این نمازی که 

همین امرهای استقاللی  شما می خواهی بکنی، این نماز را وضو هم بگیر. ولی اکثر اجزاء و شرائط نماز به
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شده، لذا این که اینها جعل استقاللی داشته باشد هم معقول نیست و هم خالف مرتکز عند المتشرعه است. 

 هذا تمام الکالم در تبصره ی اول.

 (213)جلسه  26/1/95شنبه 

أمور به واقعی کالم در این بود که اگر اضطرار در بعض وقت باشد اتیان مأمور به اضطراری مجزی از اتیان م

می شود یا مجزی نیست اعاده الزم دارد، این بحث گذشت، عرض کردیم که اگر جواز بدار واقعا ثابت بشود 

و عذر غیر مستوعب موضوع امر اضطراری باشد ثبوت امر اضطراری فی بعض الوقت مساوق با اجزاء است 

ذکر می شود، تبصره ی اولی کالمی بود عقال و جای شبهه ندارد، در نهایت گفتیم دو تبصره در ذیل مطلب 

که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم، که ما اصال دو امر نداریم و بحث اجزاء غلط است ما یک امر بیشتر 

نداریم منتهی مصادیق این مأمور به برای افراد مختلف است این طور نیست که کسی که فاقد الماء است و 

ه باشد، این را دو توجیه بود، یک توجیه ما عرض کردیم یک توجیه در باید تیمم کند یک امر دیگر داشت

کلمات تهذیب االصول بود که عرض کردیم که توضیحی که در فرمایشات تهذیب االصول است غلط است 

در جای خودش همانی که مرحوم آقای نائینی و دیگران فرموده اند عقال حق با آن هاست ولکن این جا 

خود بحث اجزاء همین طور طوالنی هست و طوالنی شد، تبصره ی دوم، این است که  وارد نمی شویم چون

آیا ما اصال موردی داریم که امر اضطراری فی بعض الوقت ثابت بشود یا موردی نداریم، کار اصولی بررسی 

ارد عمومات و اطالقات است که آیا اطالق امر اضطراری اضطرار فی بعض الوقت را می گیرد یا نه اما مو

خاصه و جزئی آن ربطی به اصولی ندارد و کار فقیه است و در فقه باید بررسی شود ولی حاال یک اشاره 

ای می کنیم، مرحوم آقاضیاء عراقی ادله ی اضطرار دو قسم است یک قسم عمومات رفع ما اضطروا الیه ما 

ین ها ظاهرش اضطرار مستوعب جعل لکم فی الدین من حرج ما من محرم اال و قد احله االضطرار، فرموده ا

است رفع ما اضطروا الیه یعنی اگر مضطر شدی به ترک صالة عن قیام، چون صرف الوجود صالة عن قیام 

واجب است این مضطر شدی یعنی مضطر به ترک صرف الوجود، مضطر به ترک صرف الوجود ظاهرش این 

فی بعض الوقت را می گیرد، مثال است که کسی که عذر مستوعب دارد ولی بعض موارد خاصه اضطرار 

فرموده آیه ی شریفه ی اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ظاهر آیه ی شریفه، اذا 
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قمتم الی الصلوة یعنی هر وقت خواستید نماز بخوانید این اطالق دارد و لو یک بعد از ظهر، اگر در حین نماز 

بخوانی فاقد المائی متمکن نیستی تیمم کن این اطالق دارد، یا در موارد تقیه  در حینی که اراده کردی نماز

روایاتی که دارد صلوا فی عشائرهم صلوا معهم، کم کسی پیدا می شود از اذان ظهر تا اذان مغرب با آن ها 

حظه باشد می رود یک ساعت دو ساعت بعد می آید خانه این صلوا فی عشائرهم، صلوا معهم یعنی در آن ل

ای که با آن ها محشوری و کنار آن ها هستی این طور نماز بخوان، این کالم آقاضیاء اگر ما بگوئیم بعید 

نیست اذا قمتم الی الصلوة درست است ظاهرش این است که وقتی که می خواهی نماز بخوانی ولی این مفتی 

ی ساعت یک آب ندارد، آب به نیست این تقریبا جزء مسلمات مذهب و مرتکزات مذهب است که اگر کس

قطع شده  ولی می داند ساعت دو آب می آید یا آب می آورند این بگوئیم که امر به تیمم دارد، راجع آن 

صلوا معهم آن هم عرض کردیم نماز با آن ها بحث تقیه نیست این اشتباه است در بحث فقه مفصل عرض 

ز نمی خوانند حتی از اتهاماتی که مرحوم عالمه امینی کردیم چون عامه شیعه را متهم می کردند که این ها نما

نقل می کند، این ها مساجد را خراب می کنند، به خاطر این که به این ها نشان دهید نماز می خوانید بروید 

با آن ها نماز بخوانید، اما ندارد که با آن ها نماز بخوانید دست بسته، ندارد با آن ها نماز بخوانید روی فرش، 

رد حتی با آن ها نماز بخوانید حمد و سوره را آهسته بخوانید، صلوا فی عشائرهم یعنی همین نماز مطابق ندا

مذهب شیعه را همان جا بخوانید، بله یک وقت هست که کسی خوف ضرر دارد که آن از بحث خارج است 

د ما نداریم البته شنیدم او پیش یهودی هم باشد همین طور است، ولی ما تقیه ی مداراتی که بعضی فرموده ان

بعضی دیگر تقیه ی مداراتی را منکر شده اند، مهم نیست منکر شوند یا نه ما تقیه ی مداراتی نداریم صلوا 

فی عشائرهم یعنی نماز خودتان را بخوانید منتهی آن جا نماز بخوانید که آن ها باورشان شود که شیعه نماز 

کنید به خاطر این که آن وقت شیعه کیان نداشته که تشییع جنازه می خواند در تشییع جنازه ی آن ها شرکت 

داشته باشد مسجد داشته باشد ببیند، بروید در تشییع جنازه که نگویند از آداب اسالمی به دور اند، بدانند که 

که نه این ها هم به تشییع جنازه می آیند و نماز می خوانند، برای رفع اتهام است نه برای دل جویی و این 

الفت بر قرار شود، ما تقیه ی مداراتی به این معنی عرض کردیم در فقه به عقل قاصر ما نداریم اگر چه که 

مرحوم آقای خوئی و شیخنا االستاذ فرمودند ولی این صد در صد مخالف ادله ای است که از آن استفاده 
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بعض الوقت موضوع امر اضطراری باشد کرده اند. من تا به اآلن موردی را در فقه سراغ ندارم که اضطرار فی 

بله یک کسی که تیمم کرده در وقت نماز خوانده که منصوص است بالخصوص، بعد وقت بعدی داخل شده 

او می تواند نماز بخواند و ولو این که یقین دارد عذر بر طرف می شود اما یک جایی شخصی فی حد نفسه 

برطرف می شود، اینجا شارع امر فرموده به امر اضطراری،  اضطرار در فی بعض الوقت دارد، یقین دارد عذرش

این در شریعت من سراغ ندارم. یک مورد هست که مورد ابتالء هست. این هم معموال فقها درست نفهمیده 

اند که چه می فرمایند با این که با بعضی از آنها هم صحبت می شد و در حج محل ابتالء است. مثال انسان 

ساعت نه و ده برود در مطاف و طواف به جا بیاورد، بعد نمازش را خلف المقام نمی تواند  می داند اگر صبح

بخواند، ولی اگر بین نماز ظهر و عصر طوافش را قرار بدهد، خلف المقام و عند المقام می تواند بخواند، آیا 

بخوان یا خلف المقام یا واقعا اطالق این ادله ای که وقتی رفتی طواف کردی آنجایی که امکان دارد، نماز 

بعد از ظهر است  4عند المقام، این واقعا اطالق دارد ولو این که من اآلن که می روم به مسجد الحرام ساعت 

و بعد از نماز عصر است که معموال مطاف شلوغ است، این اطالقش اینجا را می گیرد، یا اطالقش اینجا را 

گیرد و اگر کسی یقین دارد که اگر در یک وقتی وارد مسجد نمی گیرد؟ به عقل قاصر ما که اطالقش نمی 

الحرام بشود، می تواند نمازش را خلف المقام بخواند، باید طوافش را در همان ساعت قرار بدهد. این مساله 

 محل ابتالئی است. 

 هذا تمام الکالم در نکته ی اولی که مضطر فی بعض الوقت می شود.

آیا اگر اضطرار مستوعب شد، اضطرار فی جمیع الوقت بود، امر ضطراری  اما نکته ی ثانیه این است که

 مجزی از قضاء هست یا نه؟

 این هم باید در دو جهت بررسی کنیم. یکی به لحاظ دلیل لفظی و یکی به لحاظ اصل عملی. 

در بعض الوقت،  اما به لحاظ اصل لفظی، تمام بیاناتی که در نکته ی اولی، اجزاء امر اضطراری از اداء و اعاده

ر اینجا هم می آید. من جمله آن وجه عقلی ای بود که مرحوم آقای خوئی برای اجزاء فرموده بود که اگر ام

اضطراری فی بعض الوقت ثابت شد واقعا، این مساوق اجزاست چون اگر مجزی نباشد، الزم می آید تخییر 
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یه هم می آید؟ یعنی اگر چنانچه کسی عذر بین اقل و اکثر که  محال است. آیا این وجه در نکته ی ثان

مستوعب داشت ، نمیتوانست صالة عن قیام بخواند، اگر اینجا امر اضطراری داشت که صالة عن جلوس 

 بخواند، مجزی از قضاء عقال هست یا نه؟ یا امر به قضاء عقال ممکن است؟

قیام در مالک عند االضطرار  ممکن است کسی بگوید عین همان بیان اینجا هم می آید چون می گوید یا

دخیل است یعنی آن کسی که از اول وقت تا آخر وقت نمی تواند صالة عن قیام بخواند، ولی باز مالک در 

صالة عن قیام است. یا مالک دخیل نیست. اگر مالک دخیل است، پس چرا شارع در وقت امر به صالة عن 

قضاء معنا ندارد چون چیزی فوت نشده. در حال جلوس کرده؟ اگر قیام دخیل در مالک نیست، امر به 

اضطرار، قیام در مالک او دخیل نبوده. صالة عن جلوس مالک داشته و آن را هم استیفاء کرده. به همین 

 جهت ممکن است کسی بگوید آن بیان این جا هم می آید.

ن قیام، یک مصلحت آقای صدر اشکال کرده که اینجا با آنجا فرق دارد چون ممکن است بگوییم صالة ع

شدید دارد، مثال صد و پنجاه تا. صالة عن جلوس هفتاد تا مالک دارد یعنی قیام دخیل در هشتاد تا مالک 

است از صدو پنجاه تا نه در کل مالک ولی خود هفتاد تا مالک، مالک ملزم است. لذا شارع امر می کند به 

تاد درجه و مالک ملزم است. و امر به قضاء صالة عن جلوس در وقت چون صالة عن جلوس مالک دارد هف

می کند چون باز آن قیام در هشتاد تا مالک دخیل است که هشتاد تا مالک هم خودش ملزم است. لذا 

منافات ندارد که هم صالة عن جلوس در وقت اداءا واجب باشد و هم صالة عن قیام قضاءا واجب باشد. آن 

ید چون اینجا هم صالة ادائی بر او واجب است و هم صالة ادائی. تخییر تخییر بین اقل و اکثر هم اینجا نمی آ

بین اقل و اکثر نیست. این شخص قطعا باید صالة ادائی بخواند و صالة قضائی هم باید بخواند. بله اگر می 

 ف دارد. . اما اگر نمی تواند دو تا تکلیتوانست صالة ادائی عن قیام در وقت بخواند، همه را استیفاء کرده بود

 و این مطلب درست هم هست. آن برهانی عقلی ای که در آنجا داشتیم در ما نحن فیه جاری نمی شود. 

اما چهارتا بیان اثباتی که اگر مامور به اضطراری برای شخصی که عذر مستوعب دارد در وقت ثابت شد، 

 اطالق مقامی بود.  این مقدم بر دلیل قضاء است و قضاء بر او واجب نیست، یکی از آن چهارتا
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یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ خوب اطالق مقامی در مانحن فیه امرش اصعب است یعنی وقتی که می فرماید 

عْبَیْنِ وَ إِنْ کُنُْتمْ إِلَى الْکَ  إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ 

سَفَرٍ أَوْ جاَء أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماًء  أَوْ عَلى جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى

بیان تمام وظیفه ی مکلف در وقت و این باید بگوییم اطالق مقامی دارد که در مقام ، فَتَیَمَُّموا صَعیداً طَیِّباً 

خارج وقت است. اگر همچین اطالق مقامی ای ثاب شود که این در مقام بیان تمام وظیفه مکلف هست، هم 

در وقت و در خارج وقت و فقط صالة عن تیمم را واجب کرده، این اطالق مقامی مقدم است و دلیل وجوب 

راز کنیم که مولی در مقام بیان همه ی تکالیفی است که بر این قضاء را قید می زند اما ما کجا می توانیم اح

 عبد مترتب می شود نسبت به این نماز چه در وقت و چه در خارج وقت.

وجه دوم که قبال در کالم آقای صدر گذشت حکومت بود که دلیل اضطراری، ظاهرش این است که مامور 

 یاری.به اضطراری را تنزیل می کند به منزله مامور به اخت

این را هم گفتیم که غلط است و حکومتی نیست و نظری ندارد. بله اگر نظر داشته باشد که صالة با تیمم 

صالة با وضو است، اطالق تنزیل قضاء را نفی می کند. منتها در جای خودش گفتیم که این وجه غلط است 

 و درست نیست. 

ظهور امر در تعیینیت است و این تعیینیت تمام نمی وجه سوم، وجهی بود که آقا ضیاء عراقی فرموده بود که 

 شود مگر با آن مورد سوم اجزاء که باقی مالک قابل استیفاء نیست. 

آن وجه هم در ما نحن فیه جاری نمی شود چون گفتیم قطعا در ما نحن فیه امر تعیینی هست چون کسی که 

 ی ندارد به آن قسمی که قابل استیفاء نباشد.عذر مستوعب دارد، قطعا باید نماز با تیمم بخواند. این ربط

وجه چهارمی که در فرمایشات مرحوم حاج شیخ اصفهانی بود که آنی که مالک دارد، خصوصیت است، امر 

 ندارد و آنی که امر دارد به ذی الخصوصیة است و ذی الخصوصیة، مالک ندارد. 

د در ما نحن فیه ناتمام بود چون در ما نحن فیه وقتی آن بیان نه تنها که آنجا تمام نبود، اگر آنجا هم تمام بو

ادله دارد اقض مافات کما فات، آنی که فوت شده از تو، خصوصیت است و خصوصیت را باید بیاورد. مضافا 
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به این که آنجا تمام نیست. لذا ما باشیم و طبق صناعت، نمی توانیم بگوییم امر اضطراری از امر به قضاء 

 م از آن ادله، تمام نیست. مجزی است. هیچکدا

و لکن اگر امر اضطراری در وقت ثابت شود، واقعا قضاء واجب نیست چون در شریعت موردی سراغ ندارم 

که هم امر اضطراری در وقت واجب باشد و هم قضاءش در خارج وقت. بله مواردی هست که در رساله ها 

وقت، قضاء کند مثل کسی که فاقد الطهورین است، نوشته اند، هم باید نماز در وقت بخواند و هم در خارج 

این حکم ظاهری است، این به لحاظ علم اجمالی است. نه این که در هر دوتا واجب است. یا مثال در باب 

صوم، کسی که از شب نیت سفر نداشته، یک دفعه قبل از ظهر به او خبر می دهند، یک سفری برایش پیش 

هم برود، مرحوم آقای خوئی فرموده هم آن روز را روزه بگیرد و هم  می آید که می خواهد مسافت شرعی

قضاءش را روزه بگیرد، این هم حکم ظاهری است و به خاطر علم اجمالی است و اال لوال علم اجمالی، من 

اآلن در ذهنم نیست که یک شخصی هم مامور به اضطراری داشته باشد و هم مامور به قضاء باشد مخصوصا 

ز که مکلف در طول شبانه روز، پنج تکلیف بیشتر ندارد. کسی که پنج تکلیف دارد و همه را انجام در باب نما

داده، باز قضاء بر او واجب باشد، همچین چیزی در شریعت وجود ندارد و اال ما باشیم و آن وجوهی که 

 نسبت به اضطرار فی بعض الوقت گفتیم، آنها اجزاء را در مقام ثابت نمی کند. 

 نسبت به جهت اولی که اصل لفظی باشد.این 

 اما نسبت به اصل عملی:

مجزی است و اگر الوقت را شامل شد، این قطعا  بعضاگر مامور به اضطراری، اطالق داشت که اضطرار در

مامور به اضطراری، اطالق نداشته باشد و دلیل به قضاء اطالق داشته باشد که هر کس در وقت ترک کند و 

باز این امر به قضاء دارد و نوبت به اصل عملی نمی رسد. وقتی نوبت به اصل عملی می لو عن اضطرار، 

رسد که نه امر اضطراری اطالق داشته باشد و نه امر به قضاء، شک می کنیم که آیا اینجا اگر مامور به 

 اضطراری را آوردیم قضاء واجب است یا نه؟ 
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ضطراری اطالق دارد، مامور به اضطراری را باید بیاورد. باز ظاهر عبارت آخوند ره این است که نه، امر ا

 بعد از آنکه مامور  به اضطراری را آورد، نمی داند امر به قضاء دارد یا نه؟ ایشان برائت جاری کرد.

ما عرض کردیم، برائت نمی خواهد. چون اگر امر اضطراری در وقت، برای کسی که عذر مستوعب دارد 

به خاطر این که ما در شریعت موردی نداریم که طرف هم امر اضطراری داشته  ثابت شود، قطعا مجزی است

 باشد و هم امر اختیاری. پس معلوم می شود قضاء در جاهایی است که امر ادائی را اتیان نکرده. 

بنابراین، اینی که ظاهر آخوند است، اصال بحث ما نیست همانطور که دربحث اداء گفتیم. آنی که محل بحث 

این است که اگر امر اضطراری اطالق ندارد که اضطرار مستوعب، امر داشته باشد و امر به قضاء هم  ماست

اطالق ندارد، ما باشیم و اصل عملی، اینجا آیا برائت از قضاء جاری می شود یا برائت از قضاء جاری نمی 

 شود؟

ر ما مامور به اضطراری واجب خوب این برائت از قضاء غلط است چون ما علم اجمالی داریم یا در وقت ب

است یا در خارج وقت، امر به قضاء داریم در ظرف اتیان به امر اضطراری. این علم اجمالی منجز است یا 

 نه؟ 

مرحوم آقای خوئی فرموده منجز است. ما عرض کردیم منجز نیست چون مرحوم آقای خوئی می فرماید 

بد به متضادین الزم آید مثل این که این آب هم حالت تنجیز علم اجمالی در سه جاست. یک جا این که تع

سابقه اش طهارت بوده و هم حالت سابقه اش نجاست بوده، استصحاب بقاء طهارت و استصحاب بقاء 

 نجاست، تعبد به متناقضین و ضدین است. این معقول نیست. علم اجمالی اینجا منجز است.

ملیه الزم بیاید. این آب، حالت سابقه اش طهارت بوده، مورد دوم این است که ترخیص در مخالفت قطعیه ع

اناء شرقی، اناء غربی هم حالت سابقه اش طهارت بوده، علم داریم احدهمانجس شده، استصحاب بقاء 

طهارت در اناء شرقی و استصحاب بقاء طهارت در اناء غربی، موجب می شود که مکلف بتواند هر دو را 

 ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه می شود. این دو مورد مسلم است. بخورد و اگر شارع اجازه بدهد
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مورد سومی که مرحوم آقای خوئی اضافه کرده، ترخیص قطعی در مخالفت واقع است مثل همین مثال صومی 

که زدم. اگر شخصی از شب، قصد سفر نداشته، یک دفعه صبح برایش پیش آمده که سفر برود، آقای خوئی 

م آن روز را روزه بگیرد و هم قضائش را بگیرد. چرا؟ چون علم اجمالی داریم یا روزه فرموده واجب است ه

ی آن روز در شهر رمضان واجب است یا قضاءش واجب است در ظرفی که روزه بگیرد، چون اگر روزه 

در مخالفت قطعیه نمی شود چون اگر آن روز را روزه نگیرد که قطعا قضاءش واجب است. اینجا ترخیص 

د، قضائش قطعی است و باید بگیرد و اگر آن روز را روزه بگیرد، پس مخالفت احتمالیه کرده. روی این نگیر

جهت این را فرموده ترخیص قطعی در مخالفت واقع. ترخیص قطعی در مخالفت واقع یعنی چه؟ یعنی شارع 

وم است در شهر رمضان، فرموده تکلیف من هر چه که هست، به تو اجازه دادم که مخالفت کنی. اگر امر به ص

من به تو اجازه دادم مخالفت کنی. اگر امر به تو قضاء است در ظرف اتیان صوم در شهر رمضان، این را به 

تو اجازه دادم که عصیان کنی. این در ما نحن فیه، اسمش ترخیص قطعی در مخالفت واقع است. یک ترخیص 

رقی و اناء غربی. یک ترخیص قطعی داریم در مخالفت در مخالفت قطعیه داریم، آن مسلم است ، مثل اناء ش

واقع داریم که این موردی است که مثال زدم و ما نحن فیه صغرای همین کبری است به خاطر این که شخصی 

که مضطر فی تمام الوقت است اگر در وقت، مامور به را نیاورد که قطعا قضاء بر او واجب است. ولی شارع 

هد مامور به اضطراری را در وقت ترک کن، دلت می خواهد مامور به اضطراری را به او گفته دلت می خوا

 در وقت بیاور و قضاء را در خارج وقت ترک کن. 

 سوال: مامور به اضطراری در وقت منجز تعیینی دارد چون باید در وقت که آن را بیاورد. 

است مثال ناراحتی کلیه دارد، این روزه جواب: اطالق که ندارد. از کجا می دانیم؟ مثل کسی که اآلن مضطر 

 برایش واجب نیست، باید قضاء کند. یا کسی که در تمام وقت، فاقد الطهورین است. 

این علم اجمالی که ترخیص قطعی در مخالفت واقع است، به عقل قاصر ما این علم منجز نیست و مکلف 

ارج وقت قضاء را بیاورد. منتها اگر این را مخیر است، یا در وقت، مامور به اضطراری را بیاورد یا در خ

 نیاورد قطعا باید قضاء را بیاورد. 
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 هذا تمام الکالم در امر اضطراری. 

 (214)جلسه  27/1/96یکشنبه 

کالم در این مقام ثالث هست که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ در مقام ثانی که اجزاء 

ختیاری در مورد قضاء سه چهار نکته باقی مانده بود ولی آقایان ان شاء اهلل به امر اضصراری از امر واقعی ا

نوشته مراجعه کنند احتیاجی به بیان ندارد آن ها را در نوشته عرض کردم و نکته ی خاصی ندارد که احتیاج 

تکلم کنیم، به توضیح داشته باشد. در مقام ثالث که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است باید در دو جهت 

جهت اولی به لحاظ مقام ثبوت، آیا ثبوتا در چه صورت مجزی است و در چه صورت مجزی نیست، جهت 

ثانیه به لحاظ مقام اثبات، و بحث در هر کدام از جهت اولی و جهت ثانیه در دو نکته واقع می شود، به لحاظ 

هت اولی که به لحاظ مقام کشف خالف در وقت و به لحاظ کشف خالف در خارج وقت، اما بحث در ج

ثبوت است آن هم در نکته اولی که به لحاظ کشف خالف در وقت است در سه نقطه ان شاء اهلل تکلم می 

کنیم، نقطه ی اولی توضیح کفایه و نقض و ابرام هایی که بر کفایه شده نقطه ی ثانیه بیان سایر اقوال و نقض 

اهلل بیان قول مختار، نقطه ی اولی کالم کفایه مشتمل بر نکاتی  و ابرام های آن ها و نقطه ی ثالثه هم ان شاء

است، نکته ی اولی در کفایه این است که مرحوم آقای آخوند تفصیل داده بین آن حکم ظاهری ای که در 

مقام تنقیح موضوع تکلیف و متعلق تکلیف است و بین آن حکم ظاهری ای که در مقام احراز اصل تکلیف 

ارات و یا اصول هستند که در مقام بیان تنقیح موضوع اند مثال اگر ثوبی با آب طاهر شسته است، بعضی از ام

شود پاک می شود قاعده ی طهارت یا استصحاب طهارت این جا موضوع را منتقح می کند که این آب طاهر 

هر باشد قاعده است و یا ممکن است متعلق را منقح کند، مثل این که مثال صالة باید با ثوب طاهر و بدن طا

ی طهارت این جا متعلق تکلیف را که شرط صالة است، طهارت ثوب یا طهارت بدن را احراز می کند، یک 

وقت ممکن است این حکم ظاهری در مقام احراز اصل تکلیف باشد مثل این که نمی دانم آیا نماز جمعه 

الة جمعه است ما بوسیله ی این واجب است یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب یا اماره ای که دال بر وجوب ص

احراز می کنیم اصل وجوب را این ها را تفصیل داده است در قسم اول که اماره یا اصلی باشد که در مقام 

بیان احراز متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف است باز مرحوم آقای آخوند تفصیل داده، نکته ی ثانیه در کفایه 
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ل قاعده ی تجاوز ری مثل قاعده ی طهارت مثل قاعده ی حل مثاین است، می فرماید تارة این حکم ظاه

مثل استصحاب طهارت و استصحاب حلیّت علی وجه قوی این ها در واقع مثبت شرط  مثل قاعده ی فراغ

اند و جعل طهارت می کنند و جعل حلیت می کنند، یا اثبات رکوع می کند در نماز یا استصحاب طهارت 

این ها جعل طهارت کردند این دلیل کل شئ لک طاهر که ظهارت ظاهری جعل طهارت می کند که وقتی 

جعل می کند حاکم است بر دلیلی که می فرماید ثوب اگر با آب پاک شسته شود پاک می شود این توسعه 

می دهد شرط را و می فرماید شرط اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی و مثال صالة باید در اجزاء 

باشد در اجزاء حیوان حالل گوشت باشد، کل شئ لک حالل وقتی جعل حلیت می کند این  ما یؤکل لحمه

توسعه می دهد شرطی که در نماز است که آن شرط اعم است از حلیت ظاهری و حلیت واقعی، یک وقت 

از این قبیل است این جا می فرماید مجزی است، استصحاب چی ؟ این استصحاب علی وجه قوی را بعضی 

اند یعنی استصحاب اصل باشد نه اماره باشد، بنا بر این که استصحاب اصل باشد، این مقدار ناقص نوشته 

است در کفایه، علی وجه قوی یعنی استصحاب اصل باشد و جعل حکم مماثل هم باشد مثال وقتی که 

اگر مفاد  استصحاب بقاء طهارت می کند بگوئی مفاد ال تنقض الیقین بالشک جعل طهارت ظاهریه است، اما

ال تنقض الیقین بالشک جعل علمیت یا جعل طریقیت باشد این ها به درد نمی خورد علی وجه قوی یعنی 

 اصل باشد اماره نباشد و مفادش هم جعل حکم مماثل باشد.

سوال : اصل بودن موضوعیت ندارد همین که جعل حکم مماثل باشد کافی است، این که می گویند اصل 

است که آخوند می گوید اصل جعل حکم مماثل می کند اماره نمی کند و اال اگر اماره  باشند به خاطر این

 هم طبق قول شیخ جعل حکم مماثل کند فرقی نمی کند و اجزاء ثابت می شود.

جواب : این فرمایش شما درست است یعنی له وجه اما آیا آخوند این جا این را قبول دارد یا ندارد، آخوند 

جا، آخوند بین اصل و اماره تفصیل می دهد و لو مفاد اماره جعل حکم مماثل باشد، تا ببینیم قبول ندارد این 

 این اشکال شما که بعضی دیگر )مرحوم ایروانی( به آخوند کرده اند جا دارد یا ندارد.

پس استصحابهما علی وجه قوی معنایش این بود که عرض کردیم، چرا این مجزی است چون شارع فرموده 

مثال شما با آب طاهر باید وضوء بگیرید، کل شئ لک طاهر حکم می کند که این آب پاک است وقتی است 
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که می فرماید که این آب پاک است یعنی آن دلیلی که فرموده یشترط فی الماء الوضوء الطهارة آن طهارت 

ین آب دیروز اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. خوب حاال اگر کشف خالف شد، فهمیدیم که ا

که با آن وضو گرفته ام، قبلش یک موشی در آن مرده بوده. اینجا درست است که کشف خالف می شود و 

معلوم می شود که قبال نجس بوده اما کشف نمی شود که آب وضوی من شرط را نداشته. چرا؟ چون آب 

م دیروز نجس بوده، باز وضوی من شرطش اعم بوده از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. اآلن هم که فهمید

دیروز قطعا طهارت ظاهری را داشته. ما در احکام ظاهریه مصوبه هستیم. وقتی که جهل برطرف می شود 

کشف نمی شود که آن حکم ظاهری غلط بوده. حکم ظاهری، امدش تمام می شود. مثل یک خطی در نظر 

؟ کل شیء لک طاهر در او جاری بگیرید. وقتی در روز شنبه شک می کنم که این آب پاک است یا نجس

کردم، حین وضو طهارت ظاهری داشتم و وضو گرفتم و نماز خواندم، روز یک شنبه اگر فهمیدم که این روز 

شنبه موش در آن افتاده بوده و من یقین پیدا کردم، از روز یکشنبه حکم می شود که این آب در روز شنبه 

ارت ظاهری، امدش برداشته می شود. درست است که نجس بوده. کشف حکمی است. از روز یکشنبه طه

طهارت ظاهری روز شنبه برداشته می شود، ولی یک وقت طهارت ظاهری روز شنبه در روز شنبه، خیال 

می کنی خطا بوده و یک وقت طهارت ظاهری در روز شنبه واقعا بوده، همین طهارت ظاهری در روز شنبه، 

شف حکمی است و در امور اعتباری اشکال ندارد. مثل این می ماند روز یکشنبه از بین رفته. که حقیقت ک

که از دیروز ملک زید است. کشف که می گوید دیروز این کتاب ملک شما بوده ولی از امروز حکم می کنم 

خالف نیست. انتهاء امد حکم است. این طور نیست که ما بفهمیم قاعده طهارت اشتباه بوده. اشتباه نبوده. 

رت ظاهری بوده. اآلن هم طهارت ظاهری در روز شنبه هست، یعنی روز شنبه در روز شنبه. ولی واقعا طها

در روز یکشنبه طهارت ظاهری از روز یکشنبه برداشته می شود. خوب پس برای چه مجزی نباشد؟ من 

آب متعلق تکلیف را آورده ام. کشف خالف نشده. شرط اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی بوده. این 

هم واقعا طهارت ظاهری را داشته. بله از حین ارتفاع جهل، حکم ظاهری برداشته می شود. یعنی اگر اآلن 

اگر ممکن باشد کسی برگردد به روز شنبه و اآلن برود با آن آب در روز شنبه وضو بگیرد، آن وضو باطل 

فادش همینطور باشد، همینطور است. چون دیگر اآلن در روز شنبه آن آب طهارت ندارد. استصحاب هم اگر م
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است. قاعده حل هم اگر مفادش حلیت ظاهری است، اگر من نمی دانم ارنب، گوشتش حالل است یا نه؟ 

کل شیء لک حالل جاری کردم و در پوست ارنب نماز خواندم، این قطعا در ظرف نماز، نماز، شرط را 

م ظاهری برداشته می شود. لذا کسی که داشته. کشف خالف در صالة نمی شود. از حین ارتفاع جهل، حک

بگوید مجزی نیست، اشتباه می کند. شرط اعم است، شرط را دارا بوده و اآلن هم داراست. یک نکته ی مهم 

است که از آن غفلت نکنید. می گویند اگر کسی اعمالی را انجام داده، این اعمال، باید اگر روزی مرجعش 

ا اگر کسی همینطور بدون تقلید انجام داده، حاال می خواهد ببیند این فوت کرد، مطابق مجتهد فعلی باشد ی

اعمال درست است یا نه؟ با فتوای مرجع آن زمان نباید کار داشته باشد. با اعلم این زمان باید کار داشته 

 باشد. چرا؟ چون انسان تا لحظه ای که می میرد، باید برای اعمال گذشته اش حجت داشته باشد. اگر بنده

، اآلن بایستی نسبت به صحت آن حجم اماره داشته باشم. اگر ده امربیست و شش سال پیش حج به جا آو

نظر من امروز عوض شد و آن حج به نظرم باطل بود، باید دوباره بیاورم. آن کسی که مقلد است اگر آن روز 

جا بیاورد. هر عملی  حجش مطابق مرجعش بوده ولی اآلن مطابق مرجعش نیست، باید حجش را دوباره به

که انسان انجام می دهد و قضاء دارد و اثر دارد، باید تا لحظه ای که می میرد حجت داشته باشد. نماز هم 

همینطور است. نمازی که شما بیست سال پیش خواندید اگر در آن نماز حجت نداشته باشید باید اعاده کنید. 

انیون کاروان یاد می دهند که ببین مقلد کیست؟ این لذا در باب حج این یک کار غلطی است که به روح

حرفها چیست؟ این دأب علما نیست. حج بنایش بر احتیاط است. چون اگر بعدا کشف خالف شود آن هم 

ه می شود؟ چطور می خواهد با این تقلیدهایی که خیلی هایش روی موازین شرعی نیست تکلیف اینها چ

ست. مخصوصا روحانیون و کسانی که برای مردم مسأله می گویند. آقا این عاقالنه نیه حج برود؟ دوباره ب

ملقد کی هستی؟! مقلد کی هستی چیست؟ چون فردای قیامت خداوند از شما هم نمی گذرد. انسان بایستی 

 حجت الهی را بگوید. 

ا بوده؟ می در ما نحن فیه که اآلن حجت دارم، اگر از من بپرسند نمازی که روز شنبه خواندی، شرط را دار

گویم بله. کأن مثل این می شود که شارع فرموده مثال مالقات با بول منجس نیست و حاال حکمش را نسخ 

کرده. میگویم حاال حکمش را نسخ کرده ولی آن زمانی که من خواندم درست بوده. عمل، کشف خالف 
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ن حکم می شود از گذشته نشده، امد حکم ظاهری تمام شده ولو ما قائل به کشف حکمی هستیم که از اآل

طهارت ظاهری برداشته می شود. خوب این عمل، مرحوم آخوند می فرماید گیری ندارد. مرحوم آخوند می 

 فرماید اجزاء صد در صد است. 

 این نسبت به مثل قاعده طهارت و قاعده حل و استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و اینها. 

مفادش مثل امارات باشد که حکومت درست نکند: اینجا آخوند می  اما اگر چنانچه از قسم دوم باشد یعنی

فرماید مجزی نیست. چون وقتی امارة قائم می شود این آب پاک است یعنی شارع تعبد می کند آن طهارت 

واقعی بوده. حاال که تعبد می کند طهارت واقعی بوده، بعد کشف خالف می شود. خوب معلوم می شود نبوده 

ته هچون تعبد برداشته شد. شرط و طهارت واقعی، واقعا نبوده. لذا می فرماید اگر مفادش و شرط را نداش

فاد امارات باشد که شارع شرط را توسعه نداده، شرط همان طهارت واقعی است و لکن شارع تعبد کرده م

ن نکته ای که طهارت واقعی هست، حاال اآلن معلوم می شود که نبوده، اینجا نماز از اآلن شرط را ندارد. آ

عرض کردم، آن نکته مهم است. انسان حین العمل حجت داشته باشد، کافی نیست. بلکه باید برای این عمل 

تا لحظه مردن حجت داشته باشد. یک کلمه هست که خیلی از رساله نویس ها را به غلط انداخته. آن یک 

از خواب می شوید خطاب می آید که می گویند زمان عمل حجت داشته! خوب امروز که کلمه همین است 

که اقض ما فات کما فات، اگر نمازت ایراد داشت باید قضاء کنی. من امروز صبح باید احراز کنم که نمازم 

 ایراد نداشته تا دلیل وجوب قضاء من را شامل نشود. 

 این در ما نحن فیه نسبت به امارات.

ة ما درامارات قائل می شویم از باب طریقیت در امارات مرحوم آخوند تفصیل می دهد. می فرماید تار

حجت است نه از باب موضوعیت و سببیت. اگر از باب طریقیت حجت باشد، وقتی در اماره کشف خالف 

می شود عمل باطل است و مجزی نیست. ولی اگر از باب موضوعیت باشد، از باب سببیت باشد، اماره که 

ت پیدا می کند، شما وضو می گیرید. این آیا مجزی هست یا قائم می شود این آب طاهر است، واقعا مصلح

نه؟ مثَل امارات بنابر سببیت، مثل امر اضطراری از امر واقعی است. آنجا تفصیل دادیم گفتیم تارة این امر 
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اضطراری وافی به معظم مالک است، قطعا مجزی است. اخری وافی نیست، بقیه ی مالک قابل استیفاء است، 

ست. بقیه مالک قابل استیفاء نیست، آن هم مجزی است. عین همان تفاصیل را مرحوم آخوند قطعا مجزی نی

در مقام می فرماید. اگر این اماره ای که قائم شده و من با این آب وضو گرفتم و نماز خواندم، تارة این که 

عی را ندارد، خودش مشتمل بر مالک است، معظم مالک واقعی را دارد، خوب مجزی است. معظم مالک واق

باید تفصیل بدهیم. آن بقیه ی مالک معظمی که باقی مانده، قابل استیفاء است یا قابل استیفاء نیست؟ اگر 

 قابل استیفاء هست مجزی نیست و اگر قابل استیفاء نیست و تفویت شده، مجزی است و الزم نیست بیاورم. 

استصحاب بقاء طهارت و فراغ و تجاوز و  فتلخص مما ذکرنا که در مثل قاعده طهارت و اصالة الحل و

حلیت، فتوای به اجزاء می دهد مطلقا. در امارات بنابر طریقیت فتوای به عدم اجزاء می دهد مطلقا. بنابر 

 سببیت همان دستگاه امر اضطراری را اینجا پیاده می کند. 

 خوب این نقطه ی اولی در نکته ی اولی در جهت اولی بود.

 وم آخوند را اشکال کرده اند:این فرمایشات مرح

یک اشکالی که کرده اند این است که اگر ما در امارات قائل به جعل حکم مماثل شدیم نه قائل به طریقیت 

و تعبد به علم و تنجیز و تعذیر، در این صورت اگراماره قائم شد این آب طاهر است بعد کشف خالف شد، 

ارت مفاد قاعده طهارت باشد یا طهارت مفاد اماره باشد. شارع جعل طهارت می کند، چه فرقی می کند طه

به همین جهت بعضی مثل مرحوم آقای خوئی عبارت آخوند را بر مسلک خودش توجیه کرده و فرموده 

 چون آخوند در امارات قائل به تجیز و تعذیر است و قائل به جعل حکم نیست، لذا مجزی نیست.

دهد حتی بر مسلک حکم مماثل. اصال نظرش به جعل حکم مماثل اما این اشتباه است. آخوند تفصیل می 

است یعنی اگر ما در امارات، گفتیم جعل حکم مماثل، اگر بینه قائم شد این آب طاهر است بعد کشف خالف 

شد، مجزی نیست ولی اگر قاعده طهارت بود، مجزی است. لذا اینجا مرحوم آقای ایروانی به جناب آخوند 

ای آخوند چه فرقی هست؟ همانطور که این جعل حکم طهارت ظاهری می کند، آن هم اشکال کرده که آق

 جعل طهارت ظاهری می کند. همانطور که این کشف خالف نمی شود، آن هم کشف خالف نمی شود.
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ولکن نظر آخوند به عقل قاصر ما به یک نکته ای است که شاید به آن نکته مرحوم آقای ایروانی دقت نکرده 

عده طهارت وقتی جعل طهارت می کند، اگر شرط را توسعه ندهد، این جعل طهارت لغو است. چرا؟ باشد. قا

چون شارع فرموده با آبی که طاهر است واقعا، ثوب را بشویی پاک می شود. خوب حاال شارع فرموده این 

 آب طاهر است ظاهرا. به چه درد می خورد؟ 

 سوال: برای خوردن چطور؟

 نطور است. موضوعش طهارت واقعی است. جواب: خوردن هم همی

آخوند فرمایشش این است که مفاد اصل کاری به طهارت واقعی ندارد. می گوید این طاهر است ظاهرا. 

 خوب اگر طاهر است ظاهرا وتوسعه ندهد به درد نمی خورد. 

 سوال: توسعه ی واقعی یا ظاهری؟

 جواب: این توسعه قطعا باید واقعی باشد 

ره. آخوند می فرماید اماره می گوید این واجد است للشرط واقعا. اماره طهارت دیگر جعل به خالف اما

نمی کند. حتی بنابر جعل حکم مماثل، تعبد می کند به طهارت واقعیه. نمی گوید شرط اعم است. شرط را 

 داراست. حاال می بینیم شرط را دارا نیست. 

 ؟سوال: چرا اصل، تعبد به طهارت واقعی نمی کند

کل شی لک طاهر است، می گوید طاهر جواب: چون کل شی طاهر اصال کاری با طهارت واقعی ندارد. 

است اما کِی می گوید طهارت واقعی است؟ به خالف اماره. اماره چون کاشف از واقع است، شارع همانی 

مه این است که فرق اماره با اصل یک کلمه است و آن یک کلکه او خبر می دهد، همان را تعبد می کند. 

اصل وقتی می گوید این طاهر است ظاهرا، اصال کاری با طهارت واقعیه ندارد. اگر از قاعده طهارت بپرسید 

طهارت واقعیه هست یا نه؟ می گوید من اصال کاری ندارد. این قطعا بدون توسعه شرط معنا ندارد. به خالف 

 اماره، اماره آن شرط واقعی را می فرماید داراست.
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کسی بخواهد به آخوند اشکال کند، باید این اشکال را کند که مفاد اصل ، با مفاد حجیت اماره یکی است  اگر

و هر دو توسعه ظاهری  و حکومت ظاهری است. قاعده طهارت هم تعبد می کند به طهارت واقعیه نه این 

 که یک طهارت ظاهریه ای جداگانه جعل می کند. 

کرده نقض خوبی است. جناب آخوند! یعنی اگر کسی با آبی که مشکوک لذا مرحوم آقای خوئی نقضی که 

الطهارة است وضو گرفت، بعد کشف شد که آب نجس است، این وضو صحیح است؟ خودت ملتزم می شوی؟ 

بعد چطور می خواهید ملتزم شوید و حال آن که موثقه عمار می گوید وضو گرفتم، بعد دیدم که در آن آب 

فرمود که تمام نمازهایی که با آن وضو خواندی را اعاده می کنی و دوباره وضو می  فارة ای متسلخ شده،

 گیری و هر جایی که آن آب پاشیده می شوری. 

این کاشف از این نکته است که از این اجماع و از این روایتی که خواندم ما ملتزم می شویم که همانطور که 

عی نیست. کل شیء لک طاهر، مفادش جعل طهارت واقعیه اماره، توسعه واقعی نیست، اصل هم توسعه واق

است تعبدا. نمی گوید من یک طهارت ظاهریه جعل می کنم و کاری با طهارت واقعیه ندارم. می گویم این 

 طاهر واقعی است تعبدا. 

به آخوند یک اشکال، آن هم با این چاشنی ای که مرحوم آقای خوئی ره فرموده وارد است. تمام فرمایش 

خوند نیم کلمه است. مفاد کل شیء لک طاهر با مفاد صدق العادل فرق می کند. او جعل یک طهارت آ

ظاهری است و کاری با واقع ندارد لذا قطعا باید توسعه دهد. این توسعه نمی دهد، همان شرط واقعی را تعبد 

فاد صدق العادل است می کند . اشکال به آخوند هم همین یک کلمه است که مفاد کل شیء لک طاهر عین م

و هیچ فرقی نمی کند. شاهد بر این که مفادش عین مفاد صدق العادل است موثقه عمار و همان اجماع و 

 تسالمی است که قابل خدشه نیست. و للکالم تتمة.

 (215)جلسه  28/1/96دوشنبه 

فصیل داد فرمود این امر کالم در این بود که آیا امر ظاهری از امر واقعی مجزی هست یا نه؟ مرحوم آخوند ت

ظاهری تارة محقق موضوع تکلیف و متعلق تکلیف است و این جایی که محقق موضوع تکلیف و متعلق 

تکلیف است این باز خودش دو قسم است یک وقت هست مثل قاعده ی طهارت، اصالة الحل، استصحاب 
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شرط را که توسعه می دهد طهارت، استصحاب حل، قاعده ی فراغ و تجاوز که جعل می کند حکم را آن 

شرط را در این موارد فرمود مجزی است، ولی در مثل امارات بنا بر طریقیت که مجزی نیست بنا بر سببیت 

هم فرمود همان تفاصیلی که در جای خودش در بحث امر اضطراری گفتیم همان تفاصیل بنا بر سببیت در 

 امارات هم می آید.

یراد اول ایرادی است که مرحوم آقای ایروانی کرده بود که چه فرقی هست به فرمایش آخوند چند ایراد شد، ا

بین امارات و بین قاعده ی طهارت که شما در قاعده ی طهارت قائل به اجزاء شدید و فرمودید دلیل اشتراط 

را توسعه می دهد ولی در امارات فرمودی حتی بنا بر مسلک جعل حکم مماثل اجزاء نیست و توسعه ای 

ر نیست، ما یک توجیهی کردیم که چرا مرحوم آقای آخوند تفصیل داده ولی در فرمایشات آقایون در کا

ندیدم این توجیه را دلم می خواهد دوستان یک تورقی بکنند ببینند این جمله ای که عرض کردیم کسی 

 دیگر فرموده یا نه؟.

شان کرده اند نقض هایی است که به ایراد دوم ایرادی است که مرحوم آقای خوئی کرده اند ایرادی که ای

آخوند وارد کرده اند سه نقض به آخوند وارد کرده اند یکی این که الزمه ی کالم شما این است که اگر ما با 

یک آب مشکوک الطهارة قاعده ی طهارت جاری کردیم وضوء گرفتیم بعد انکشف که این آب نجس بوده 

نمی کنم احدی از فقهاء حتی آقای آخوند می فرماید قائل ما باید بگوئیم این وضوء صحیح است و فکر 

شود مضافا به این که عرض کردیم خودش مورد موثقه ی عمار است که این وضوء باطل است بر فرض 

قائل هم داشته باشد این بی معنی است، نقض دوم این بود که اگر چنان چه یک آب مشکوک الطهارة هست 

؟ با قاعده ی طهارت یا با استصحاب طهارت این ثوب را شست بعد  و طرف نمی داند پاک است یا نه

انکشف که این آب نجس بوده باید قائل شوید که این ثوب پاک می شود چون کل شئ نجس غسل بماء 

طاهر یطهر، این آب طاهر بوده و شرط را هم توسعه داده و حال آن که احدی ملتزم نمی شود، مورد سوم 

خانه ای ملک وی بوده بعد شک می کنیم که خانه را فروخته یا نه؟ استصحاب جایی است که شخصی یک 

بقاء ملکیت می کنیم بعد این خانه را اگر کسی بخرد ثم انکشف که قبال این خانه را فروخته بوده و ملکش 

لکیت نبوده باید بگوئید این بیع صحیح است چرا؟ چون ال بیع اال فی ملک ، ملکیت را توسعه داده اعم از م
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واقعی و ظاهری، این واقعا شرط را دارا بوده این ها را می شود متلزم شد آقای آخوند؟ نه کسی ملتزم نشده 

و شما هم ملتزم نمی شوید از این ها معلوم می شود که در غیر باب صالة در ابواب عبادات و معامالت این 

 فرمایش آخوند مخدوش است و نقض وارد است. 

ی صدر یک جوابی می دهد آن جوابی که آقای صدر می دهد این است که می گوید ما از این نقض ها آقا

ممکن است از آخوند دفاع کنیم بگوئیم نقض های شما وارد نیست، در باب صالة شرط طهارت ثوب و بدن 

است و کل شئ لک طاهر شرط را توسعه می دهد می گوید این شرط هست، و لکن در باب وضوء مانع 

یا در باب غسل ثوب مانع نجاست است، استصحاب می گوید این طاهر است بعد انکشف که نجاست است 

این نجس بوده است این مانع دارد واقعا مانع برداشته نشده منتهی فقهیا این را باید آخوند در جای خود 

ه این ثابت کند که فرق است بین باب صالة و بین باب وضوء و تطهیر ثوب نجس، این کالم آقای صدر ب

مقداری که در تقریرات عبد الساتر ذکر شده است اشکالش واضح است و اصال نمی دانم این از آقای صدر 

هست یا نیست؟ چرا ؟ چون آقای صدر اگر یک آب مشکوک الطهارة این جا هست شما با این آب می 

ء بگیرید احدی این را توانید وضوء بگیرید یا نه ؟ کل شئ لک طاهر جاری می کنید ؟ قطعا می توانید وضو

منکر نشده یا اگر یک آبی هست مشکوک الطهارة با قاعده ی طهارت طهارتش را اثبات کردی می توانی با 

این آب ثوبت را بشوئی و پاک شود؟ قطعا می توانی، اگر نجاست مانع است چطور با این آب وضوء می 

مقدار یک طوری است منتهی این شبهه گیری و حکم به طهارت ثوب و صحت وضوء می شود، این به این 

را در مباحث االصول دیدم ایشان طرح کرده حاال نمی دانم این از خود صدر است یا نه ایشان، ولی ظاهرش 

این است که باید از خود آقای صدر باشد چون تقریرات ایشان را می نویسد اگر چیزی بخواهد خودش 

ی این اشکال را بکند در مباحث االصول ایشان از این اشکال اضافه کند... نمی دانم علی ای حال. اگر کس

جواب داده، گفته قاعده طهارت وقتی که جاری شد، طهارت ظاهری عرفا مالزم است )به بیان ما( . لذا وقتی 

طهارت ثابت شد، عدم نجاست ثابت می شود. عدم نجاست که ثابت شد می شود وضو گرفت. پس کشف 

یست؟ چرا این وضو باطل است؟ چرا آن ثوب نجس است؟ ایشان در مباحث خالف که شد، چرا مجزی ن

االصول در جواب این ان قلت، یک قلت ای دارد و آن این است که فرق است بین شرط و مانع. وقتی جامع 
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شرط شد، احد افراد جامع وقتی موجود باشد، شرط حقیقتا هست. شرط، جامع بین طهارت ظاهری و 

ر کدام از اینها باشد، کافی است چون یتحقق بوجود احد افراده. به خالف مانع. مانع طهارت واقعی است. ه

باید جمیع افراد جامع منعدم شود نه بعضی از افراد جامع. خوب شما اگر با این آب وضو گرفتی، بعد از 

ن عدم نجاست وضو یقین پیدا کردی که این آب نجس بوده واقعا، خوب این مانع را داشته چون مانع، جامع بی

ظاهری و عدم نجاست واقعی است. لذا این باطل است. به خالف ناحیه اشتراط. ناحیه اشتراط، وقتی که 

 یکی از افراد جامع بود کافی است. لذا این اشکال وارد نیست و فرمایش آخوند ره تمام است.

صود چیست. اگر جامع بین خوب به این مقداری که ایشان در قلت ذکر کرده، ما درست متوجه نشدیم که مق

عدم نجاست ظاهری و عدم نجاست واقعی، شرط است، خوب وقتی بخواهیم وضو بگیریم، باید احراز کنیم 

هر دو را. بله طهارت ظاهری، مالزم است با عدم نجاست ظاهری، عدم نجاست واقعی را چطور احراز 

ست واقعی هم هست. نه اینها دو چیز کردیم؟ نگویید که خود این عدم نجاست ظاهری، تعبد به عدم نجا

 است. چطور که طهارت واقعی غیر از طهارت ظاهری شد، نجاست واقعی هم غیر از این است. 

 سوال: نسبت به آن معذر است. توسعه می دهد.

جواب: شما می گویید یا باید بگویید مانع علی سبیل منع الخلو، یعنی یکی از این دوتا باشد، مانع نیست، 

ین الزمه اش اجزاء است. توسعه معنایش این است . یعنی مانع این است که باید هر دو باشد، هم خوب ا

آبی نجس باشد واقعا و هم آبی نجس باشد ظاهرا. اگر بگویید نه، باید آب هم نجس نباشد واقعا و هم نجس 

 نباشد ظاهرا، در نجاست واقعی که توسعه نداده. شرط را توسعه داده. 

 نم ایشان چه می خواهد بگوید. لذا نمی دا

یک نقض دیگر هم در ذهن ما هست که به آقای صدر وارد است که دیدم مباحث االصول هم این نقض را 

نقل کرده و ظاهرا از این نقض معلوم می شود که شاید این ان قلت و قلت، و این نقضها برای خودش باشد 

 و در کلمات آقای صدر نباشد. 
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این کالم شما یک الزمه ای دارد آقای صدر! اگر آبی هست من نمی دانم نجس است  آن نقض این است که

یا نه؟ استصحاب بقاء نجاست می کنم، وقتی استصحاب بقاء نجاست کردم ، رجاءا با آن وضو گرفتم، بعد 

واقعا  انکشف که این آب طاهر بوده واقعا و من اشتباه می کرده ام. باید ملتزم شویم که این وضو باطل است

چون وقتی که جامع بین نجاست واقعی و نجاست ظاهری، مانع شد و گفتیم که در باب مانعیت جمیع افراد 

منعدم باشد، یعنی آبی می شود با آن وضو گرفت که نه محکوم باشد به نجاست ظاهری و نه محکوم باشد 

محکوم به نجاست ظاهری به نجاست واقعی. این آب درست است که محکوم به نجاست واقعی نیست، ولی 

هست. آیا می شود که ملتزم شد این وضو باطل است؟ آیا می شود ملتزم شد، ثوبی که با آب طاهر واقعی 

ولی مستصحب النجاسة، شستیم، این ثوب نجس است؟ لذا ما چه بگوییم نجاست مانع است و چه بگوییم 

وک الطهارة نمی توانیم وضو بگیریم، نمی طهارت شرط است، یا بایستی آن نقض را بپذیریم که با آب مشک

توانیم لباس را بشوییم، اگر می توانیم بشوییم گرفتار می شویم و نقض مرحوم آخوند وارد است. این بحث 

هم که آیا نجاست مانع است یا طهارت شرط است؟ این بالوجه است. یک ثمره ی دیگری بار کرده اند که 

الزم است. لذا انسان یک عبائی دارد، باال و پایین همه اش نجس  اگر نجاست مانع باشد، تقلیل نجاست

است. پایینش را می تواند بشوید. باید بشورد. چون نجاست مانع انحاللی است. ولی اگر طهارت شرط است، 

یا کل این ثوب را می تواند بشورد یا نمی تواند. اگر نتواند، تقلیل، الزم نیست. حاال این ثمره درست است 

نه؟ در بحث خودش در فقه. و این نقضهای آقای خوئی وارد است که شما باید ملتزم شوید که وضو یا 

صحیح است، باید ملتزم شوید این ثوب پاک می شود، این بیع دار صحیح است و جوابی که آقای صدر از 

 این نقضها داده، نه این که غلط است، اصال جواب نداده ایشان. 

 وم آقای خوئی گرفته.این ایراد دومی که مرح

ایراد سومی که مرحوم آقای خوئی به آخوند گرفته این است که این که شما در قسم اول، آنجایی که یک 

اماره ای محقق موضوع است یا محقق متعلق است، تفصیل دادی بین طریقیت و سببیت، این هم اشتباه است 

، آنها در احکام قائل هستند نه در موضوعات. چون آنهایی که می گویند امارات معتبر است از باب سببیت

اگر بینه ای قائم شد که این آب طاهر است ولی در واقع نجس بود، اینجا را کسی قائل به سببیت نشده. آنی 



139 

 

لحم ارنب، بعد فی علم اهلل که قائل به سببیت هست، در احکام است. اگر مثال یک اماره قائم شد بر طهارت 

ئل شده اند به تصویب و به سببیت، ولی اینجایی که محل بحث است در موضوعات، نجس بود، اینجا را قا

 این را کسی قائل نشده. 

این اشکال ظاهرا به مرحوم آخوند وارد نباشد چون آخوند به حسب ظاهر، نظر دارد به کالم شیخ اعظم و 

که آنی که فوت می مصلحت سلوکیه و کالم شیخ اعظم، ظاهرش این است که مطلق است. به خاطر این 

شود، او را شارع باید جبران کند که تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش نیاید. همانطور که اگر اماره قائم 

شد بر حلیت لحم ارنب و این موجب شد که القاء در مفسده شود، باید این مفسده جبران شود، در موضوعات 

شیخ هم در رسائل به حسب آنچه از تعلیالت و فرمایشات  هم باید جبران شود. این نظر به شیخ دارد و کالم

 بر می آید مطلق است اگر چه نزاع در تصویب مختص اماراتی باشد که بر حکم قائم می شود. 

اشکال چهارم که مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی به آخوند کرده اند، این است که ما یک حکومت ظاهریه 

. این که شرط را توسعه می دهد، این مال حکومت واقعیه است. حکومت داریم و یک حکومت واقعیه داریم

واقعیه مثل الطواف بالبیت صالة. اینجا ادله ای که ال صالة اال بطهور، آنها را واقعا توسعه می دهد. در باب 

حکومت واقعیه، دلیل حاکم و محکوم، در عرض هم هستند نه در طول هم. شک در یکی در موضوع دیگری 

نشده. به خالف حکومت ظاهریه. حکومت ظاهریه، دلیل حاکم و محکوم در عرض هم نیستند. در طول اخذ 

هم هستند. مثل این که مثال یک دلیلی داریم که کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر. بعد یک دلیلی داریم 

حاکم اخذ شده. که الماء اذا شک فی طهارته طاهر. این در واقع شک در طهارت واقعیه در موضوع دلیل 

پس این دلیل حاکم و دلیل محکوم، در دو رتبه هستند و در طول هم هستند. هر جایی که در طول هم باشند، 

 این حکومت، حکومت ظاهریه است و حکومت واقعیه نیست. 

خوب در ما نحن فیه ، کل شیء لک طاهر، این قاعده طهارت، شک در طهارت واقعیه، در موضوعش اخذ 

ینها حکومت ظاهری است و حکومت ظاهری هم توسعه در مقام ظاهر و در صورت شک است شده. لذا ا

نه این که واقع را توسعه می دهد. لذا وقتی شک برطرف شد، شرط همان طهارت واقعی است. به همین 

 جهت کسی که نماز خوانده یا وضو گرفته، این شرط را حقیقتا نداشته. بله مادامی که جاهل بوده، شرط را
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داشته. ولی وقتی که عالم شد، شرط را توسعه نداده. حکومت ظاهریه، در واقع توسعه ی در شرط است یا 

 تعبد به شرط است در ظرف شک. 

آقای صدر به این بیان آقای خوئی اشکال کرده: شما دو مطلب را با هم خلط کردید. ما سه تا دلیل داریم. 

یل داریم، الماء اذا لم یالقی نجسا یطهر مثال. یک دلیل داریم، کل یک دلیل داریم، ال صالة اال بطهور. یک دل

مشکوک المالقاة مع النجس یا کل مشکوک الطهارة یطهر. طولیت بین این قاعده ی طهارت و آن دلیلی که 

طهارت واقعی را بیان می کند هست. دلیلی که طهارت واقعی را بیان می کند این است که هر آبی  که با 

قات نکند، طاهرٌ. شک در این مالقات در کل شیء لک طاهر اخذ شده. یا شک در آن طهارت نجسی مال

واقعیه در کل شیء لک طاهر اخذ شده. اینها بله، طولیت دارد و حکومتش ظاهری است. اما بحث ما آقای 

ا قاعده خوئی! بین کل شیء لک طاهر هست با ال صالة اال بطهور. در ال صالة اال بطهور، هیچ طولیتی ب

طهارت ندارد. به اگر قاعده طهارت مفادش این بود که کسی که در طهارت ثوبش شک دارد می تواند با آن 

نماز بخواند، این درست بود. این بین این قاعده طهارت و دلیل ال صالة اال بطهور، طولیت بود. و لکن دلیل 

ه طولیت دارد و شک در او در موضوع این قاعده طهارت، اصال کاری با ال صالة اال بطهور ندارد. آنی ک

اخذ شده، آن دلیل ثالثی است که مثال الماء اذا لم یالقی نجس، فهو طاهر. این دو تا با هم در طول هم 

هستند. نظر آخوند این است که کل شیء لک طاهر، توسعه می دهد شرط صالة را. نمی گوید توسعه می 

توسعه اش، توسعه ی ظاهری است. حکومتش حکومت ظاهری  دهد طهارت واقعی را تا شما بگویید این

 است. این می خواهد برود به آن ال صالة اال بطهور. 

 دلیل وجدانی نسبتش چیست؟ تخصیص خورده دیگر.سوال: خود ال صالة اال بطهور با آن 

چ متکفل شرط جواب: نه ربطی به هم ندارد. ال صالة اال بطهور در جای خودش گفته شده، قضیه حقیقیه، هی

و موضوعش نیست. این می گوید صالة بدون طهور نمی شود. اما کجا طاهر است؟ کجا طاهر نیست؟ می 

گوید من نمی دانم. ادله ی دیگر می آیند موضوع این را منقح می کنند. خوب یکی از آن ادله ای موضوع 

 این را منقح می کند کل شیء لک طاهر است. 
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آقای صدر وارد نیست چون اگر آقای صدر مبنایش آن مبنایی که مرحوم آقای  به عقل قاصر ما این اشکال

خوئی فرموده، بود جواب دوم داشتیم ولی این جواب را رفع ید می کردیم. ولی مبنای آقای صدر، درست 

مبنای مخالف آقای خوئی است. اگر یک خطابی داریم اکرم العلماء، یک خطابی داریم العالم الفاسق، لیس 

لم، در بحث حکومت که حکومت آیا نظر می خواهد یا نه؟ آنجا آقای صدر به مرحوم آقای خوئی اشکال بعا

کرده. آقای خوئی می فرماید نظر نمی خواهد. اکرم العلماء قضیه ی حقیقیه است. می گوید عالم هر جا که 

ق لیس بعالم، می گوید عالم هست، اکرامش کن. اما کی عالم است و کی عالم نیست، کاری ندارد. العالم الفاس

نیست. به عبارت اوضح، مرحوم آقای خوئی می فرماید اکرم العلماء متکفل عقد الحمل است. می گوید اذا 

وجد فی الخارج عالم، فاکرمه. با عقد الوضع کاری ندارد. با موضوع کاری ندارد. دلیل حاکم که العالم الفاسق 

با حکم کار ندارد. لذا هر کدام متکفل یک جهتی هستند غیر از لیس بعالم، او متکفل عقد الوضع است و 

که درست است که اکرم العلماء متکفل  جهت دیگری. این فرمایش آقای خوئی را آقای صدر اشکال می کند

عقد الحمل است و متکفل حکم است، ولی موضوعش چیست؟ عالم واقعی. وقتی شد عالم واقعی، با العالم 

تنافی پیدا می کند. چرا؟ چون اکرم العلما به کمک انطباق موضوع، قهرا می گوید عالم الفاسق لیس بعالم، 

فاسق اکرامش واجب است. العالم الفاسق لیس بعالم می گوید واجب نیست. خوب تنافی دارد. اصال شاهد 

وجوب نداشت؟ بر این که تنافی دارد این است که اگر العالم الفاسق لیس بعالم نبود، آیا عالم فاسق اکرام 

قطعا داشت. پس تنافی دارد. منتها این تنافی را باید حل کرد و اال تنافی بدوی که هست . این به خالف 

تخصص است. در تخصص، بله تنافی بدوی نیست. ولی در اینجا تنافی هست. باید نظر باشد، باید شرح 

ت. و کالم آقای خوئی ناتمام است باشد، باید توجه باشد. و این کالم آقای صدر در جای خودش تمام اس

و مرحوم استاد هم اصرار داشت که این قضیه حقیقیه است و ربطی به هم ندارد. ولی درست است که این 

قضیه حقیقیه است، ولی قضیه ی حقیقیه ولی انطباق بر موضوع قهری است، قطعا آنجا تعارض پیدا می شود. 

واقعی است. می گوید اگر شک داشتی در طهارت واقعی، اینجا لذا اینجا ال صالة اال بطهور، شرطش طهارت 

باید کل شیء لک طاهر جاری کنی و بگویی طاهر است ظاهرا. خوب این طاهر است ظاهرا یعنی شرط را 

دارد. کل شیء لک طاهر یعنی چه؟ یعنی در تمام مواردی که شرط، طهارت است، من توسعه دادم در صورت 
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در اشتراط است و این قطعا طولیت است. لذا این حرفی که شما آقای صدر  شک در او. خوب این توسعه

می زنی عجیب است. چون کل شیء لک طاهر، اطالق دلیل حاکم می گوید هر جا که شرطی به اسم طهارت 

و للکالم باشد و شک کردی در آن اشتراط، من شرط دیگری هم جایش قرار می دهم و توسعه می دهم. 

 تتمة. 

 (216)جلسه  29/1/96سه شنبه 

کالم در این بود که آیا امر ظاهری از امر واقعی مجزی هست یا نه؟ مرحوم آخوند تفصیل دارد بین بعضی 

 از اصول عملیه و بین امارات در آن جایی که محقق موضوع و متعلق حکم هست.

آخوند مرحوم آقای  به فرمایش مرحوم آقای آخوند ایراد هایی شده بود یک ایراد نقض هایی بود که به 

خوئی و مرحوم نائینی کرده بودند که این نقض ها را یک جوابی آقای صدر دارد که عرض کردیم این جواب 

ناتمام است و یک جوابی هم آقای روحانی در منتقی داده و این جا را تقریبا مفصل بحث کرده من درست 

بفرماید ظاهرا فرمایش ایشان ناتمام باشد، متوجه نشدم مقصود ایشان را از این جواب که چی می خواهد 

 عرض هم نمی کنم در نوشته هم نیاورده ام، آقایان مراجعه کنند. 

اشکال دوم )در واقع اشکال سوم، چون اشکال اول اشکال آقای ایروانی بود( اشکالی بود که مرحوم آقای 

اید بین این که امارات از باب طریقیت خوئی کرده بود که آقای آخوند اصال این که شما در مقام تفصیل داده 

موضوع باشد یا از باب سببیت این هم بال وجه است به خاطر این که این در اماراتی که بر احکام قائم می 

شود در اماراتی که بر موضوعات قائم می شود مثل این که بینه می گوید این آب طاهر است یا نجس است 

ت مطرح نیست در این جا همه قائل به طریقیت اند، این اشکال هم در این جا اصال بحث سببیت و طریقی

 بررسی شد.

اشکال دیگر اشکالی است که مرحوم آقای خوئی کرده و مرحوم آقای نائینی، آقای صدر وقتی این اشکاالت 

را نقل می کند بعضی از اشکاالت را نسبت می دهد به مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی بعد هم اشکالی 

کند که این اشکال اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی در حاشیه اجود کرده است این  می

مرحوم آقای خوئی شده لذا ما در این اشکال چهارم به  ت تأمل و دقت در فرمایشاتها ظاهرا ناشی از قلّ
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رد و اشکال تمامی خاطر این که حق در مقام روشن شود و اشکال آقای خوئی اشکالی است که جواب ندا

است این جا دو تقریب برای اشکال رابع عرض می کنیم یک تقریب تقریبی است که مرحوم میرزای نائینی 

در اجود دارد یک تقریب هم تقریبی است که مرحوم آقای خوئی در محاضرات دارد، تقریب مرحوم میرزای 

حالل نسبت به ادله ی شرطیت  نائینی این است که اصال محال است کل شئ لک طاهر یا کل شئ لک

حکومت واقعیه داشته باشد، محال است چرا ؟ چون که حکومت واقعیه در جایی متصور است که حاکم و 

محکوم در یک رتبه باشد نه در دو رتبه باشد اگر حاکم و محکوم در عرض هم باشند و در یک رتبه باشند 

بین الثالث و االربع فلیبن علی االربع، کسی که این جا حکومت، حکومت واقعیه است مثل این که من شک 

شک بین سه و چهار کند بنا را بر چهار بگذارد یک خطاب دیگر می آید می فرماید ال شک لکثیر الشک 

این جا جای حکومت واقعیه است چون در عرض هم اند اما اگر یک جایی دلیل حاکم در طول دلیل محکوم 

هریه است، و حکومت حکومت واقعیه نخواهد شد محال است، مثال بود این جا قطعا حکومت، حکومت ظا

حکومت قاعده ی طهارت بر ادله ی مثال کل شئ القی نجسا ینجس، کل شئ القی نجسا ینجس با این کل 

شئ لک طاهر این حکومتش ظاهریه است چرا؟ به خاطر این که آن جمله ای که می فرماید کل شئ القی 

ت این جمله ی حاکم که می فرماید کل ما شک فی مالقاته مثال فهو طاهر این نجسا آن جمله که محکوم اس

در موضوعش شک در او اخذ شده وقتی شک در آن اخذ شده در طول است در رتبه ی متأخر است نمی 

تواند حکومتش واقعیه باشد در ما نحن فیه از این قبیل است این دلیلی که می فرماید ال صالة اال بطهور با 

کل ما شک فی طهارته فهو طاهر این نمی تواند حکومت واقعی داشته باشد که توسعه بدهد واقعا سرّش این 

چیست ؟ میرزای نائینی می فرماید اگر بخواهد دلیل حاکم توسعه ی واقعیه بدهد و حکومت واقعیه داشته 

د طهارت را شرط باشد باید در ظرف دلیل محکوم آن حاکم مفروغ عنه باشد یعنی وقتی شارع می خواه

صالة قرار دهد باید طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه با قطع نظر از این خطاب محکوم مفروغ عنه باشد 

یعنی این که متوقف بر این نباشد، او را بعد لحاظ می کند شرط قرار می دهد اما چیزی که خودش وجودش 

هریه وجودش متوقف بر دلیل اشتراط متوقف بر این است آن مفروغ عنه نیست در ما نحن فیه طهارت ظا

است وقتی که وجودش متوقف بر دلیل اشتراط شد دلیل اشتراط نمی تواند او را )شرط را( اعم قرار دهد که 
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بگوئیم حاکم است چون با غمز عین از دلیل اشتراط طهارت ظاهریه اصال مفروغ عنه نیست این اشکالی که 

کرده آقای خوئی در حاشیه ی اجود اشکال کرده به آقای نائینی، به مرحوم آقای نائینی در اجود التقریرات 

ایشان فرموده مطلب یک طوری شده چون ما سه دلیل داریم یک کل شئ لک طاهر داریم )قاعده ی طهارت( 

یک دلیل طهارت واقعیه و نجاست واقعیه داریم کل ما القی نجسا ینجس یک دلیلی داریم ال صالة اال بطهور، 

را ما قبول داریم حاکم اگر بخواهد حکومت واقعیه داشته باشد باید در عرض باشد و باید مفروغ  بله کبری

عنه باشد ولی تطبیقش اشتباه است چون آنی که در طول است، قاعده طهارت در طول آن دلیلی که می 

م حکومت فرماید کل ماالقی نجسا ینجس، کل شیء لک طاهر در طول این دلیل است. آنی که ما میگویی

واقعیه دارد، کل شیء لک طاهر نسبت به ال صالة اال بطهور است. به آنی که حکومت واقعیه دارد، نسبت به 

او در طول نیست. شک در شرطیت طهارت در صالة در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده. بله اگر در 

رط یا لیس بشرط، این موضوع قاعده طهارت اخذ می شود کل ما شک فی شرطیته فی الصالة مثال فهو ش

خوب بود. آنی که حکومت واقعیه دارد، آن در واقع نسبت به دلیل محکوم طولیت ندارد. در عرض هم است 

چون شک در او در موضوع این اخذ نشده. آنی که طولیت دارد و در عرض هم نیست، آقای نائینی! کسی 

ء لک طاهر حکومت واقعیه دارد نسبت به که قائل به حکومت واقعیه او نشده. اگر کسی می فرمود کل شی

آن دلیلی که می فرماید کل ما القی نجسا ینجس، اگر کسی می گفت حکومت واقعیه دارد نسبت به او، 

اشکال شما آقای نائینی وارد بود. اما آنی که مدعی است حکومت کل شیء لک طاهر را بر چه چیز می 

 طی ندارد. سنجد؟ با ال صالة اال بطهور. اینها به هم رب

آقای صدر این اشکالی که آقای خوئی در حاشیه اجود به آقای نائینی کرده، این اشکال را در ما نحن فیه 

آورده، باز اگر به آقای نائینی می کرد خوب بود، چون من از افرادی هستم که می گویم الزم نیست حتما 

اشکالی را به آقای نائینی و آقای خوئی نسبت وقتی انسان اشکال کسی را نقل می کند اسم ببرد، ولی این که 

بدهید بعد ایرادی که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی کرده، آن ایراد را در ما نحن فیه به آقای خوئی کنید 

 ظاهرا ناشی از عدم دقت است. 
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وئی اما چرا آقای صدر این خلط را کرده؟ منشأ این خلط، این است که یک کلمه در فرمایشات آقای خ

هست که این کل شیء لک طاهر، در طول ادله شرطیت است نه در عرض ادله شرطیت و حکومتش حکومت 

ظاهریه است. این کلمه طول، در محاضرات باعث خلط شده و فکر کرده که ایشان هم می خواهد کالم آقای 

عد از آنکه خودش در نائینی را بفرماید و دیگر غافل از این شده که این کلمه ی طولی که ایشان دارد ب

 حاشیه اجود اعتراض کرده، معلوم می شود که یک نکته ی دیگری دارد. 

 این تقریب میرزای نایئینی که همانطور که مرحوم آقای خوئی به آن اشکال کرده ناتمام است.

را  اما تقریبی که مرحوم آقای خوئی دارد: آن جمله ای که عرض کردم ندیدم در فرمایشات که کالم آخوند

صاف بیان نکرده. خوب توضیح دهند. حتی مرحوم آقای خوئی با همه ی جاللتش باز در نوشته هایش، 

مرحوم حاج شیخ اصفهانی متعرض فرمایش آخوند شده ولی باز این کلمه. اگر یادتان باشد در روز اول 

طهارت  عرض کردم مرحوم آخوند کل شیء لک طاهر را اینطور دیده که کل شیء لک طاهر جعل یک

ظاهریه است بدون این که توجهی و ربطی به طهارت واقعیه داشته باشد. وقتی جعل یک طهارت ظاهریه 

بدون این که ربطی داشته باشد خود به خود لغو می شود. شارع برای چه طهارت ظاهریه را جعل کرده؟ از 

و اال اگر ادله اشتراط را توسعه  این معلوم می شود که نظر دارد که می خواهد ادله اشتراط را توسعه بدهد.

ندهد و آنی که شرط است همان طهارت واقعیه باشد، این کل شیء لک طاهر به چه درد می خورد؟ لذا 

عرض کردیم فرق گذاشته بین امارات و بین اصول. در اماره هم درست است که جعل طهارت می کند ولی 

 این جعل طهارتش بما هو طهارت واقع است. 

وم آقای خوئی، جان کالمش همین یک کلمه است که روز اول عرض کردم که کل شیء لک جواب مرح

طاهر، این طهارت ظاهریه را که جعل می کند، یک طهارت ظاهریه ی بریده از طهارت واقع نیست. این را 

به عنوان طهارت واقعی جعل می کند و به غرض تنجیز و تعذیر از واقع جعل می کند. آقای خوئی ره 

ابش این یک کلمه است که در محاضرات مطوی است و البته واضح نیست. آن وقت، وقتی که اینطور جو

شد، می شود مثل مفاد امارات و حکومت ظاهری می شود. اما چرا مفادش این است؟ یک کلمه در آن وسط 

دلیلی که می دارد. می فرماید به خاطر این که مقصودش قطعا انقالب و تبدیل در واقع نیست. یعنی این 
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فرماید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر نمی خواهد بفرماید اگر این شیء فی علم اهلل با نجس هم 

مالقات کرده، من برایش طهارت جعل کردم. نه، تبدیل نیست، انقالب نیست، این تصویب مجمع علی بطالنه 

گوید ان قلت: چطور ممکن است است. اینها در فرمایشاتش هست. بعد توضیح می دهد ممکن است کسی ب

شارع هم جعل طهارت ظاهری کند و هم نجس باشد واقعا؟ می فرماید در جای خودش گفتیم تمام تعاند و 

تضاد و تناقض و تماثل، همه ی اینها مال امور تکوینی است. امور اعتباری، ضد و نقیض معنا ندارد چون 

معه واجب باشد، فرض می کند نماز جمعه حرام حقیقت اعتبار یعنی فرض. شارع فرض می کند نماز ج

باشد. فرض محال که محال نیست. امور اعتباری از دایره ی امکان و استحاله خارج است. اگر بخواهد دو 

حکم با هم تضاد و تنافی داشته باشد، این تضاد و تنافی یا باید برگردد به مبدأ چون بنابر مسلک عدلیه، 

است. وقتی شارع نماز جمعه را واجب می کند، یعنی مصلحت در نماز جمعه احکام تابع مصالح و مفاسد 

هست، مصلحت ملزمه غالبه. وقتی حرام می کند یعنی مفسده ی غالبه ملزمه و نمی تواند یک شیء هم 

ته باشد و هم مفسده ملزمه غالبه چون مصلحت و مفسده از امور تکوینی هستند و مصلحت ملزمه غالبه داش

تباری نیستند. این به لحاظ مبدأ. اما به لحاظ منتهی دو معنا دارد که اینجا آقای خوئی به یک از امور اع

معنایش اشاره کرده و به معنای دیگرش در جاهای دیگر اشاره فرموده. به لحاظ منتهی، وجوب و حرمت 

غرض امتثال. با هم تنافی دارند چون وجوب را جعل می کند به غرض امتثال. حرمت را جعل می کند به 

مکلف نمی تواند هم انجام دهد و هم انجام ندهد. اما اگر یک جایی تنافی به مبدا و منتهی برنگشت، نفس 

احکام چون امور اعتباری هستند، تنافی ندارند. شارع این شیء را هم حرام کرده واقعا و هم حالل کرده 

د. اما در مبدأ تنافی ندارد چون در حرمت ظاهرا. حرمت واقعی و حلیت ظاهری، اینها با هم تنافی ندارن

واقعی، حرمت تابع مفسده ی در متعلق است. در احکام ظاهریه، حلیت تابع مصلحت در جعل است. منافات 

ندارد که این متعلقش مفسده داشته باشد ولی اآلن جعل حلیت، برایش مصلحت داشته باشد چون مردم 

 ه می خواهید بکنید. تحمل شدائد ندارند، می فرماید هر کاری ک

در ما نحن فیه این خمر حرام است و مفسده دارد. اگر شک داشتی، جعل حلیت مصلحت دارد، مصلحت 

تسهیل که مردم از دین زده نشوند. پس در مبدأ تنافی ندارد چون متعلق مصلحت در حکم ظاهری، خود 
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در منتهی می فرماید، ای عبد! تا جعل است و در آنجا متعلق جعل است. در منتهی هم تنافی ندارد چون 

وقتی که شک داری من امتثال حرمت خمر را از تو نخواستم. همان حلیت. وقتی یقین پیدا کردی، دیگر امد 

حکم ظاهری تمام می شودو آن وقت امتثال حکم واقعی را از تو می خواهم. پس در ما نحن فیه، کل شیء 

ها احکام عذریه است. یعنی به غرض تنجیز و تعذیر است. لک حالل یا کل شیء لک طاهر، می فرماید این

نظر ندارد به توسعه ی شرطیت. فقط نظر دارد که آثار واقع را بار کن. اگر واقع بود فبها و نعم. اگر واقع نبود، 

واقع نبود شما عمل را فاقد شرط انجام دادی. فاقد شرط بخواهد مجزی باشد دلیل می خواهد هیچ. وقتی 

غیر مامور بهی از مامور به مجزی نیست. دلیل می خواهد. شما نمازی که خواندی، وضویی که چون هیچ 

گرفتی با آب نجس گرفتی. وضویت شرط را نداشته. اجزاءش دلیل می خواهد. بله در باب صالة دلیل داریم، 

صدر شما در  ملتزم می شویم. در غیر باب صالة دلیل نداریم. این فرمایش مرحوم آقای خوئی است. آقای

این اشکال کن. جان یک کلمه است که کل شیء لک طاهر، جعل یک طهارت بریده نیست. یک طهارت 

دیگری در کنار طهارت واقعی. این می خواهد این را به عنوان طهارت واقعی و به غرض تنجیز و تعذیر او 

احکام ظاهری، ارتکاز جعل کند. و این حرف درستی هم هست که کل شیءلک طاهر و کل شیء لک حالل، 

قطعیه متشرعه، اجماع علما و روایاتی که در باب هست مثل موثقه ی عمار که عرض کردیم، اینها همه 

احکام عذری و حکم ظاهری است و این فرمایش آقای خوئی هم قابل اشکال نیست. اگر آقای صدر می 

 هی، اصال حرف آقای خوئی نیست. خواهی اشکال کنی، این جا را اشکال کن. آنهائی که شما نسبت می د

اشکال دیگری که مرحوم آقای نائینی به مرحوم آخوند کرده این است که شما فرمودید کل شیء لک حالل 

یا کل شیء لک طاهر، حاکم بر ادله اشتراط است و حال آن که در کفایه شما حکومت را فقط و فقط منحصر 

 در کل شیء لک طاهر کجا همچین چیزی دارد؟ و« افسر»یا « ای»کردید در حکومت تفسیری مثل 

این اشکال را مرحوم آقای روحانی در منتقی جواب داده و همان اشکال را آقای صدر در تقریراتشان هست 

 و مرحوم آقای خوئی هم به کرّات و مرّات جواب داده. 

ورود، با تعبیر حکومت  آقای صدر تعبیرش این است که این در صورتی است که ورود نباشد. حاال این تعبیر

یک بحث دقیقی دارد که حق با حکومت است و ورود نیست ولی امروز در این بحث توضیح نمی دهم. می 
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گوید اشکالی که شما می کنید مبتنی بر این است که نظر مرحوم آخوند به حکومت باشد ولی نظر مرحوم 

ء، موضوعش عالم واقعی است. اگر کسی درس آخوند به ورود است چون تارة دلیل محکوم، مثال اکرم العلما

می دهد عالم درست می کند. این اصال کاری با اکرم العلما ندارد. فقط تکوینا برای اکرم العلما فرد درست 

می کند. ما نحن فیه از این قبیل است. کل شیء لک طاهر، عینا مثل معلمی است که درس می دهد عالم 

شرط است، اعم شد از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، کل شیء لک  درست می کند. وقتی که طهارتی که

طاهر، یک کارخانه ای است که حقیقتا شرط بیرون می دهد چون وقتی که طهارت ظاهری جعل کرد، عینا 

مثل طلبه ای می شود که درس می خواند عالم می شود. این حقیقتش ورود است. موضوع حقیقتا درست 

می خواند عالم می شود حقیقتا موضوع درست می شود، قاعده طهارت هم  می شود. چطور که کسی درس

حقیقتا طهارت درست می کند. بگویید طهارت واقعی درست می کند؟ می گوید نه. چون شرط اعم است از 

طهارت واقعی و طهارت ظاهری. مثل این می ماند که اکرم العلما را فرض کن، عالم را شارع فرموده یعنی 

ر. هر کس عمامه گذاشت، این حقیقتا داخل در موضوع است. در ما نحن فیه، آقای نائینی این عمامه به س

حکومت نیست بلکه ورود است و موضوع سازی حقیقی است. آنی که آخوند در کفایه فرموده باید به لسان 

عد از آن تفسیر باشد، در جایی است که حکومت باشد. موضوع حقیقتا درست نشود. ولی در ما نحن فیه ب

که گفتیم شرط، حقیقتا اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، کل شیء لک طاهر، حقیقتا موضوع 

درست می کند. شرط درست می کند. این ورود است. نه تنزیل به لحاظ سریان حکم و تسریه ی حکم تا 

ون می خواهد حکم را نظر داشته باشد. یک وقت مثل الطواف بالبیت صالة است. او باید تفسیر باشد چ

سرایت بدهد. اینجا اصال با حکم کاری ندارد. موضوع را حقیقتا درست می کند. چطور که اکرم العلماء اگر 

کسی رفت درس خواند، عالم شد، می شود موضوع نه این که بخواهد حکم را توسعه دهد و سرایت بدهد، 

 شد، کل شیء لک طاهر، شرط درست می کند. طهارت واقعیه و ظاهریه  بعد از آن که اشتراط هم اعم از

 (217)جلسه  30/1/96چهارشنبه 

کالم در این بود که مرحوم آقای آخوند فرمود آن قسم از احکام ظاهریه ای که مثل کل شئ لک طاهر، کل 

شئ لک حالل استصحاب، قاعده ی فراغ، قاعده ی تجاوز، جعل مدلول مثل طهارت یا حلیت می کند این 
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ست چون توسعه می دهد در ادله ی شرطیت و می فرماید شرط اعم است از مثال طهارت واقعی ها مجزی ا

و طهارت ظاهری، عرض کردیم آن دقتی که در کالم کفایه است که فرق بین اماره و بین قاعده ی طهارت 

 گذاشته است این است که اماره چون به مسلک شیخ انصاری که جعل حکم مماثل است جعل مؤدی است،

و چون مؤدی واقع است ثقه از واقع خبر می دهد شارع در واقع جعل مؤدی می کند، این جعل مؤدی به 

قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی اگر چه لبا جعل یک حکم ظاهری است، مثل طهارت است ولی عنوانا به 

ندارد، فقط یک عنوان واقع جعل می کند این جا اجزاء نیست، به خالف قاعده ی طهارت که کاری با واقع 

طهارت جعل می کند اگر قرار باشد این شرط اعم از طهارت واقعی  و طهارت ظاهری نباشد جعل این 

طهارت ظاهری لغو است و مکلف نمی تواند وارد نماز شود، این نکته را دیدم مرحوم آقاضیاء عراقی به آن 

طور که عرض کردم دیدم ایشان توضیح رسیده است رضوان اهلل تعالی علیه ایشان در نهایة االفکار همان 

 داده اند که فرق بین اماره و اصل چیست؟. 

پنچ تا، شش تا اشکال به آخوند شده بود که اشکال اساسی اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی کرده بود هم 

نقضا و هم حلّا آقای صدر هم که یک جواب حلی داده است همان جواب آقای خوئی است و نکته ای 

ه ندارد چون چیزی نمی شود اضافه کرد، و دو کلمه دارد که یک خورده ایراد دارد که منتهی احتیاج اضاف

 نیست نقل کنیم.

آقای بروجردی فرموده حق با آخوند است ما در اوامر ظاهری قائل به اجزاء می شویم فرق هم نمی کند که 

امارات باشد، چرا؟ ایشان در فرمایشاتش این امر ظاهری قاعده ی طهارت باشد، قاعده ی فراق باشد و یا 

چهار، پنج نکته دارد که همه ی این ها یا مصادره ی به مطلوب است یا مدعای بال دلیل است یا اصال 

خودش باطل است، آن چهار، پنج نکته ای که در کالم آقای بروجردی هست این است که ایشان می فرماید 

الل یا اماره ای که قائم می شود بر طهارت این شئ و شارع مفاد کل شئ لک طاهر یا مفاد کل شئ لک ح

می فرماید عمل کن یعنی آثار واقع را بار کن یعنی هر چه که من آثاری برای طهارت ذکر کرده ام، آن آثار 

را بار کن، یعنی اآلن اگر طاهر واقعی بودی چطور نماز می خواندی چطور وضوء می گرفتی اگر این حلیت 

کار می کردی؟ اآلن هم که شارع تعبد کرده یعنی آثار واقع را بار کن، حکومتش حکومت  واقعی بود چه
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واقعیه است و اال معنی ندارد بگوید آثار را بار کن تا وقتی که اگر تا آخر عمر جهلت مستمر بود، اگر قرار 

گر جهلت تا آخر باشد بفرماید کلّ شئ لک طاهر من جعل طهارت می کنم آثار را بر این طهارت بار کن ا

عمر مستمر بود این که قابل احراز نیست، چه کسی می تواند بگوید جهل من تا آخر عمر مستمر است؟ لذا 

پس این معنایش این است که سواء زال الجهل و انکشف الخالف او استمر الجهل آثار را بار کن این هم که 

م عذریه هستند، می فرمایند احکام عذریه در در کلمات شما هست مثل آقای نائینی و دیگران این ها احکا

ما نحن فیه غلط است چرا؟ چون اگر مقصود این است که این ها منجز اند احکام ظاهریه ی تنجیز اند که 

تنجیز به همان که می دانی نماز را باید در ثوب و بدن طاهر خواند، خود همان تنجیز را آورده اگر بگوئید 

عذریه اند  یعنی شما نماز بخوان اگر کشف خالف شد، معذوری ایشان می فرماید  این ها منجز نیستند احکام

این حرف یعنی چه؟ خود شارع من را به خالف می اندازد بعد هم می فرماید اگر خالف بود معذوری، اگر 

ع کل شئ لک طاهر را جعل نمی کرد من می رفتم، ثوبم را می شستم و با ثوب قطعی الطهارة و با بدن مقطو

الطهارة نماز می خواندم چه کسی من را به خالف انداخته؟ خود امر شارع، شارع امر فرموده که من تفویت 

کردم بعد هم بفرماید شما معذورید، معنی ندارد، معذوری وقتی است که من از قبل خودم به خالف بی افتم 

خته بعد می فرماید معذوری؟ این آن وقت شارع می فرماید تو معذوری ولی این جا شارع مرا به خالف اندا

معنی ندارد. نقض ها را که می رسد می فرماید این نقض ها وارد نیست چرا؟ چون وقتی که شما مالقات 

کرد این ثوب شما با آب مشکوک الطهارة بعد حکم به طهارت کردی، وقتی کشف خالف شد معلوم شد آن 

ا آب مقطوع النجاسة، وضوء با آب نجس هم همین آب نجس بوده، از این به بعد ثوب من مالقات کرده ب

طور و مطلب را تمام کرده. این فرمایشات آقای بروجردی نه برهانی ذکر شده و نه دقتی شده اما این که 

فرموده مقام اثبات، کل شئ لک طاهر استفاده می شود توسعه ی واقعی که طهارت هر جا که شرط است 

متفاهم و متسالم علیه فقها هست  که اگر کسی در مثل این احکامی که آثار را بار کن مطلقا. این خالف 

شک در آن اخذ شده و به اسم احکامی هستند که مختص به حالت شک هستند، اینها را توسعه ی واقع از 

آنها نفهمیده اند. اگر چه عبارتی در کلمات آقای بروجردی یا کسی دیگر بود که تا زمان شیخ اعظم این 

م بوده و از زمان شیخ اعظم این مطلب، محل مناقشه واقع شده و این صحبتها در آمده. این کالم اجزاء مسل
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اجزاء مسلم بوده یعنی چه؟ یعنی اگر کسی با آب مشکوک الطهارة وضو می گرفت که در زمان شیخ اعظم 

؟ اینها که و بعد می فهمید که آب، نجس است می گفتند وضویت درست است؟ یا می گفتند ثوبت پاک است

فکر نمی کنم اینطور باشد. در خصوص باب صالة بود و در آن باب دلیل داریم، بعد از شیخ اعظم هم مطلب 

همینطور بوده. فکر نمی کنم چیزی در اصول یا فقه، تا زمان شیخ اعظم مطلب مسلم بوده از زمان شیخ 

ممکن است ولی در فهم روایات گمان  مطلب کامال واژگونه شده من سراغ ندارم. در مسائل عقلی و پیچیده

 نمی کنم. 

اما این جمله ای که شما فرمودید یا این طهارت هست تا مادامی که جهل مستمر باشد الی االبد بعد چطور 

ما احراز کنیم، احتیاج نیست. شارع می فرماید من این طهارت را جعل کردم، مادام الجهل. مادام الجهل، این 

است. حاال جهلش کم طول بکشد یا تا ابد طول بکشد. حاال اگر کم طول کشید، به جای طهارت واقعی 

وقتی که کشف خالف شد در زمان حیات این طهارت برداشته می شود. آن ادله ای که می فرماید اقض 

 مافات کما فات، بایستی این نماز، اعاده شود مگر این که دلیلی خاص بر اجزاء داشته باشیم. 

یید این احکام عذریه نیست چون شارع من را به خالف انداخته لذا خودش امر به تفویت این که می فرما

به خاطر این که شارع فرموده کل شیء لک طاهر، مگر فرموده تو حتما در این کرده، این هم نادرست است 

م و ثوب مشکوک الطهارة نماز بخوان؟ فرموده دلت می خواهد ثوبت را بشور ولی من یک تسهیلی می ده

اگر با همین حالت نماز خواندی و در قیامت معلوم شد که در ثوب نجس است، معذوری. این چه اشکالی 

دارد؟ کجا شارع ما را به عذر انداخته؟ این حرف در امارات ممکن است یک جایی که شارع بفرماید قطعا 

 ا انجام می دادم. تو باید این کار را بکنی بعد بگویید که اگر تو نمی فرمودی من کار خودم ر

و اما آنچه که از نقض جواب دادید، آن هم عجیب است. خوب اشکال همین است. اگر شما میگویی این 

آب مالقات کرده با طاهر، وقتی کشف خالف شد معلوم می شود مالقات کرده با نجس، اگر مالقات کرده با 

ائینی هم همین است. تا اآلن نماز نجس، خوب نجس می شود. خوب آنجا هم اشکال آقای خوئی و آقای ن

شما در ثوب طاهر بوده. اآلن انکشف در ثوب نجس بوده. شما در واقع نقض را جواب ندادی بلکه ملتزم 

 شدی.
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بعضی در حاشیه هایی که در ذیل زده اند خواسته اند از این نقض جواب بدهند. یک جوابهایی داده اند که 

شده که نامربوط است بعد زور زده که نقضها را جواب دهد ولی نامربوط است و خود ایشان هم متوجه 

 نقض ها که جواب ندارد. 

هذا تمام الکالم در این قسم اول فرمایش مرحوم آخوند که آنچه که از این احکام ظاهریه، مفادش، کل شیء 

 لک طاهر و اینها هست، اجزاء ندارد در صورت کشف خالف.

یل داده بین این که امارات از باب طریقیت حجت باشد یا از باب موضوعیت اما در امارات، مرحوم آخوند تفص

و سببیت. بنابر طریقیت فرموده که مجزی نیست چون تعبد به واقع کرده، بعد هم واقع نبوده. عمل فاقد بوده، 

امر مصلحت استیفاء نشده، باید بیاورد. بنابر سببیت، عرض کردیم که مرحوم آخوند همان دستگاهی که در 

 اضطراری چید، همان دستگاه را در سببیت آورد.

به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا هم اشکال شده. قبل از آنکه وارد اشکال و تطبیق این دو مبنا بر مقام 

شویم، همانطور که مرحوم آقای خوئی، مرحوم حاج شیخ و دیگران وارده شده، اگر چه جایش اینجا نیست، 

 ک مقداری وارد می شویم. ولی بالمناسبة ما هم ی

 توضیح مسلک طریقیت و مسلک سببیت: 

در طریقیت دو مسلک هست. یکی مسلک حق که در جای خودش ان شاء اهلل خواهد آمد که شارع که 

اماره را حجت قرار داده، مصلحت دارد. مصلحتش منتها در جعل است. مصلحت تسهیل. اگر قرار بود مردم 

کنند، امر مشکل می شد. دین مشکل می شد. باید همه راه می افتادند به دنبال همه می خواستند علم پیدا 

احکام شرعی. این مصلحت تسهیل باعث شده که شارع اماره را حجت قرار بدهد. شبهه ابن قبه هم مندفع 

است. به خاطر این که القاء در مفسده شده، تفویت مصلحت شده، اشکال ندارد چون مصلحت تسهیل اهم 

 خداوند سبحان می خواهد مردم متدین بمانند ولو این که مقداری از احکام را برخالف عمل کنند.است. 

یک کلمه هم در فرمایشات شیخ ره هست که به عنوان احتمال می شود آن را ذکر کرده و آن این است که 

قع است ولی به وا خالفمشارع مقدس، نگاهی به علم های افراد کرده دیده، علم های افراد هشتاد درصد 
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خالف واقع است. این مصلحت تسهیل هم نیست. من حیث می کند، می بیند که شصت درصد ماماره که عمل 

المجموع می بیند این بیشتر واقع استیفاء می شود. این مسلک حقی است که در باب حجیت امارات ذکر 

 شده. مرحوم آقای خوئی و دیگران اینطور فرموده اند و تمام است.

ی صدر یک مسلک دیگر انتخاب کرده که اینجا هم اشاره می کند. آن مسلک این است که می فرماید ما آقا

یک تزاحم در مقام جعل داریم و یک تزاحم در مقام امتثال داریم. یک تزاحم در مقام حفظ داریم. آن تزاحم 

ند و کسر و انکسار می شود در مقام جعل، کار مولی است و ربطی به ما ندارد. مالکات را خودش نگاه می ک

و حکم را بر طبق اقوی المالکات جعل می کند. تزاحم در مقام امتثال هم باب تزاحم است و اهم است و 

 آنها هم دستگاهی دارد که خودش ان شاء اهلل می آید. 

ی قسم سوم که تزاحم حفظی است، در تزاحم حفظی ایشان می فرماید تارة مرجح را قوت احتمال در نظر م

گیرد که این می شود امارة. اخری مرجح را قوت محتمل در نظر می گیرد که این می شود اصل عملی محض 

یا غیر محرز. یک وقت هست مرجح را قوت محتمل به عالوه یک نکته ی دیگری مثل قاعده فراغ و تجاوز 

ن اماره قائم می و استصحاب که اینها هم می شود اصل محرز و اصل تنزیلی. توضیحش این است که اآل

شود که این آب است، اماره قائم می شود که این خمر است. اآلن که مکلف مشکوک است، نمی تواند مالک 

واقع را علی ای تقدیر حفظ کند چون بگوید بخور، شاید مالک خمر باشد و القاء در مفسده شود. بگوید 

ظ واقع گیر می کند و باید یکی را فدا کند. نخور، شاید این آب باشد و اباحه اش مصلحت دارد. در مقام حف

منتها وقتی اماره قائم می شود که این خمر است، اینجا احتمال این که اینجا مفسده باشد هشتاد درصد است. 

احتمال این که اینجا آب باشد بیست درصد است. می فرماید قوت احتمال را. یعنی  هرچه اماره گفت. لذا 

اده اماره باشد و یک وقت ممکن است حلیت مفاده اماره باشد. اما یک یک وقت ممکن است حرمت مف

وقت قوت محتمل را میزان قرار می دهد. این مایع نمی داند آب است یا خمر است؟ هیچکدام هم احتمالش 

مرجحی ندارد ولی نگاه می کند می بیند اگر آب باشد این محتمل اباحه، مالکش قوی است. اگر خمر باشد، 

عیف است. اینجا جانب اباحه را مقدم می دارد که اسمش را گذاشته قوت محتمل یعنی محتمل که مالکش ض

 اباحه هست قوت دارد. یک وقت هست به عالوه یک نکته ای است مثل استصحاب. 
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خوب اینهایی که ایشان ذکر کرده مضافا به این که من درآوردی است، خالف هم هست چون اگر اماره قائم 

 آب است، این احتیاط کرد نخورد، به مشکل می خورد؟ شد که این 

 سوال: ترخیص خودش اقتضاء دارد. 

 جواب: یعنی باید بخورند؟

 سوال: یعنی جائز است 

جواب: پس چرا شارع فرموده احتیاطش مستحب است. مثل این می ماند که بگوید مصلحت دارد جعل 

 اباحه، بعد جعل احتیاط کرده. 

قائل به طریقیت بشود یک راه دارد، مصلحت تسهیل یا فرمایش مرحوم شیخ که نگاه لذا اگر کسی بخواهد 

می کند می بیند امارات اکثر مطابقتا با واقع هستند مضافا به این که اصال شبهه ی ابن قبه در اینجاست. با 

ماره را حجت توجه به این که مکلف می تواند برود علم پیدا کند، متمکن از تحصیل علم است، شارع چطور ا

قرار داده؟ امام صادق علیه السالم در مدینه تشریف دارد، در منزل باز است، می تواند از حضرت بپرسد، در 

راه محمد بن مسلم را می بیند می پرسد، این کجایش تزاحم حفظی است؟ خوب می رود سوال می کند واقع 

د، شبهه ابن قبه را حل نمی کند چون شبهه را می فهمد. اصال این تزاحم حفظی بر فرض غلط اگر درست باش

این است که اگر در جایی که طرف متمکن از تحصیل علم و رفع جهل است، می فرماید نه تو نرو  ابن قبه

 تحصیل علم نکن و همینجا این کار را بکن.

 این نسبت به مسلک طریقیت.

سببیت ذکر کرده و آقای خوئی اما نسبت به مسلک سببیت، آقای صدر هفت مسلک یا بیشتر برای مسلک 

 سه مسلک برای سببیت ذکر کرده. 

یک مسلک، سببیت اشاعره است که آقای خوئی می فرماید معلوم نیست اشاعره این حرف را بزنند. آقای 

صدر هم یک کلمه دارد که ما کاری نداریم که این نسبت درست است یا نه. می گویند لوح محفوظ خالی 
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هستند که مجتهد نظرش چه بشود، بعد نظر او را در آنجا بنویسند. بنا براین مسلک است و مالئکه منتظر 

 اجزاء مسلم است منتها این مسلک باطل است عقال و نقال و جای شبهه ندارد. 

تصویب دوم، تصویب معتزله هست که واقع هست ولی واقع عوض می شود. حاال این واقع عوض می شود، 

ل می کنم یک اختالفی هست. واقع عوض می شود من تا حاال در ذهنم این در فرمایشات اعالم من خیا

بود که یعنی حکم اهلل را عوض می کند. و لکن بعضی از عبارت های مرحوم آقای خوئی ره این است که 

واقع را عوض نمی کند، حکم واقعی، فعلی نیست بلکه به شأنیت خودش باقی می ماند. حکم فعلی آنی 

ه االمارة. عین این حرف را امام در تهذیب االصول در عام و خاص یا مطلق و مقید دارد. است که أدت الی

اگر خطابی داریم اکرم العلما، یک خطابی داریم ال تکرم الفساق یا خطابی داریم احل اهلل البیع، یک خطابی 

شائی است. فعی داریم حرم اهلل البیع الربوی، تخصیص به این معناست که عام نسبت به خاص، حکمش ان

نمی شود. من در ذهنم این بود که نه، اصال آن حکم جعل نشده نه انشائی و نه فعلی. حاال آنجا مسلم است 

که کالم ایشان در عام و خاص منحصر به خودشان است و درست نیست. ولی اینجا تا حاال خیال می کردم 

اینی که ایشان فرموده که نه، حکم واقعی به که تصویب معتزلی، واقع را عوض می کند و مثل نسخ است. اما 

 شأنیت خودش باقی است. غایة االمر حکم فعلی اینی می شود که أدت الیه االمارة یا مجتهد فتوا داده. 

 سوال: حکم قبلی انشاءش هست؟ اگر باشد، دو حکم مخالف با هم انشاء شده.

 با هم تنافی ندارند. جواب: بله و اشکالی ندارد چون احکام در مرحله ی انشاء که

خوب این هم که قطعا مجزی است چون من که حکم فعلی ای نداشتم که بگویم مخالف است. حکم انشائی 

 که امتثال نمی خواهد. عمل من هم بر طبق حکم فعلی است. اینجا هم اجزاء مسلم است. 

ح واقع به جای مسلک ثالث، مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه است. واقع عوض نمی شود. لو

خودش هست. متعلق اگر مصلحت داشته، تبدیل به مفسده نمی شود. اگر مفسده داشته، تبدیل به مصلحت 

نمی شود. غایة االمر به خاطر این که شارع مکلف را به خطا انداخته، در اینجا سلوک این امارة یک مصلحتی 

جبران می کند. مرحوم آقای نائینی تبعا  دارد و یک مالکی دارد که آن مالکی که فوت شده، آن مالک را
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لشیخ االعظم ره این مسلک را اختیار کرده اند. طبق این مسلک اجزاء نیست به خاطر این که اگر در وقت 

کشف خالف شد، آن مقداری که اماره موجب شده از بین برود چیست؟ فضیلت اول وقت است. ولی اصل 

اجزاء نیست. اگر در خارج وقت کشف خالف شد، باز اینجا  مالک که باقی است چون وقت باقی است. لذا

الکالم الکالم. اینجا تفصیل داده اند. بعضی فرموده اند اگر در خارج وقت کشف خالف شد، مجزی نیست. 

چرا؟ چون آن مقداری از مصلحت که فوت شده، مصلحت در وقت است. آن مقدار دیگر که فوت نشده تا 

عضی دیگر تفصیل داده اند که فکر می کنم در فرمایشات آقای خوئی ره این شارع بخواهد جبران کند. ب

تفصیل هست، که آقا تارة ما قائل می شویم که قضا تابع اداست. یعنی در وقت مکلف دو تا امر دارد، یکی 

ش امر به طبیعی صالة و یکی امر به صالة در وقت. اگر اماره بر خالف رفت، آن امر به صالة در وقت، مالک

فوت شده، شارع جبران می فرماید با سلوک امارة. مصلحتی در سلوک اماره هست. اما آن امر به طبیعی، 

آن که فوت نشده. خوب آن را بیاور. لذا مجزی نیست. اما اگر بگوییم قضا به امر جدید است نه به امر قدیم. 

ت فوت شده، به سلوک اماره این دو تا امر نیست. اینجا فرمودند مجزی است چون مصلحت مامور به در وق

مالک استیفاء شده. خوب دیگر فوتی نیست. مالکی از دست نرفته. لذا اگر بگوییم قضا به امر جدید است 

 ملتزم شده اند که اجزاء هست. و للکالم تتمة. 

 (218)جلسه  2/2/96شنبه 

یقیت و مسلک سببیت تفصیل کالم در این فرمایش مرحوم آخوند بود آقای آخوند در امارات بین مسلک طر

داد فرمود بنا بر طریقیت اجزاء معنی ندارد چرا؟ چون عمل فاقد شرط بوده شارع تعبد کرده این جا واقع 

است، کشف خالف شد عمل فاقد شرط است غیر مأمور به از مأمور به بخواهد مجزی باشد دلیل می خواهد، 

راری ذکر کردیم که تارة این مأمور به اضطراری وافی بنا بر سببیت فرمود همان تفصیلی در مأمور به اضط

به معظم مالک هست این جا هم بنا بر سببیت مأمور به ظاهری مالک پیدا می کند، اگر وافی به معظم مالک 

باشد مجزی است و اگر مجزی به معظم مالک نباشد، معظم مالکی که در حد ملزمه است باقی مانده اگر قابل 

ء نیست اگر قابل استیفاء نباش اجزاء هست، مرحوم آقای خوئی فرمود در سببیت سه استیفاء باشد اجزا

مسلک است یک مسلک، مسلک اشاعره، مسلک اشاعره اجزاء قطعی است چون چیزی غیر مؤدای اماره و 
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فتوای مجتهد نیست ولکن این تصویب عقال محال است، یک تصویب معتزله است، تسبیب معتزله هم اجزاء 

ت چرا؟ چون واقع عوض شده اآلن مأمور به این است اتیان کردی، منتهی تصویب معتزله اشکال قطعا هس

عقلی ندارد ولی خالف ضرورت فقه است، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مرحوم آقای خوئی از شیخ 

جاهل ولی  اعظم نقل می کند که ایشان فرموده اخبار متواتر است بر این که احکام مشترک است بین عالم و

خوب اگر منظور این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است، حتی ما به این مضمون یک روایت 

هم نداریم، فضال از تواتر ولی اگر مقصودش اطالقات ادله است، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصالة این اطالق 

ینک، اگر قرار باشد که ما قائل به تصویب دارد چه عالم چه جاهل، یا اخبار احتیاط، اخوک دینک فاحتط لد

معتزله بشویم اخبار احتیاط معنی ندارد یا رفع ما الیعلمون، برائت اگر قائل به تصویب معتزله بشویم برائت 

معنی ندارد، اگر مقصودش این هاست این ها بله در حد تواتر هست، سببیت سوم، سببیتی است که مرحوم 

نی ملتزم شده اند، سرّش هم این است که ابن قبه، این طوری که نقل می کنند شیخ اعظم و مرحوم آقای نائی

مستبصر شده رحمة اهلل علیه ایشان فرموده اگر شارع با تمکن از تحصیل علم اماره را حجت می کند این 

موجب القاء فی المفسده یا تفویت مصلحت می شود یک جایی اگر برود این تحقیق کند می فهمد که حرام 

ت دیگر مرتکب نمی شود اقتحام در مفسده نمی کند، شارع یک اماره ای که دال بر اباحه یا استحباب اس

هست را حجت قرار داده این موجب القاء در مفسده می شود، یا نه یک جایی شارع یک اماره ای قائم شده 

ق می کرد حکم اهلل بر حرمت یا قائم شده بر استحباب و لکن این را حجت قرار داده اگر می رفت تحقی

وجوب بود و این به واقع می رسید مصلحت فوت نمی شد این ها قبیح است بر شارع شارع به خاطر این 

که این مصلحتی که فوت شده و این مفسده ای که مکلف خودش را در آن انداخته جبران بکند در خود 

ه قرار داده این به اندازه ی مفسده سلوک این اماره یک مصلحتی قرار داده این مصلحتی که در سلوک امار

ای است که مرتکب شده یا مصلحتی است که فوت شده، این جا اجزاء هست یا نه؟ تصویب هست یا نه؟ 

مرحوم آقای نائینی فرموده این مئالش به تصویب نیست، اجزاء هم فرموده این مجزی نیست، چون آن عملی 

قع که مصلحتش استیفاء نشده مثل این که مثال کسی نماز که مصلحت دارد آن سلوک بر طبق اماره است، وا

نخوانده روزه گرفته، می گوید روزه گرفتی درست است مصلحت روزه را استیفاء کردی، اما این ربطی به 
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مصلحت نمازی که فوت شده ندارد، شما نمازت را لذا باید نمازت را بخوانی. این فرمایشی است که مرحوم 

آقای خوئی در این سببیت مرحوم آقای نائینی و شیخ اعظم سه کلمه دارد، کلمه اول  آقای نائینی فرموده،

این است که این سببیتی که مرحوم شیخ ملتزم شده بال وجه است، کلمه ی دوم این است که این سببیتی که 

سببیت مرحوم شیخ ملتزم شده و میرزای نائینی این مئالش به تصویب است، کلمه ی سوم این است که این 

 میرزای نائینی بر بعضی از مسالک موجب اجزاء هست بر بعضی از مسالک موجب اجزاء نیست.

توضیح کلمه اول، این است که جناب میرزای نائینی شارع اماره را حجت کرده است، القاء در مفسده شده 

است که بفرماید  به قول شما یا تفویت مصلحت شده این اشکال ندارد چون شارع دو راه داشت یک راه این

هر کسی که امکان دارد تحصیل علم کند باید برود تحصیل کند و اگر تحصیل علم هم نکرد باید احتیاط کند 

که دیگر نه القاء فی المفسده بشود نه تفویت مصلحت. خوب این راه درست است، مصالح استیفاء می شد. 

گریزان می شدند به خاطر این که باید از مفاسد اجتناب می شد و لکن مشکلش این است که مردم هم از 

صبح کار و زندگی را رها می کردند و دم در خانه امام صادق علیه السالم صف می کشیدند و می پرسیدند 

این مسأله حکمش چیست؟! این شریعتی که سهله سمحه است، نمی خواهد مردم را به مشفت بیاندازد. 

این نسبت به کسانی است که در زمان ائمه معصومین علیهم السالم  احتیاط بکند آن هم که درد سر دارد. تازه

حاضر بودند و دسترسی داشتند فکیف به آنهایی که در بالد دور بودند ، فضال از مایی که در عصر غیبت 

زندگی می کنیم و دسترسی به حضرت ولی عصر عج نداریم. برای ما که امکان ندارد و اگر بخواهیم احتیاط 

گی  نمی شود کرد. مگر ضروریات دین چقدر است و شاید اصال ضروری دین با خصوصیات کنیم، زند

نداشته باشیم. خوب مصلحت تسهیل اقتضاء دارد شارع اماره را حجت قرار دهد. در سلوک اماره باید 

مصلحت باشد یعنی چه؟ احتیاجی نیست. اصال این فرمایش شما برای جواب به شبهه ابن قبه الزم نیست و 

همان مصلحت تسهیل کار را تمام می کند. بله این اشکال به آقای صدر وارد است چون آقای صدر در 

حجیت امارات مصلحت تسهیل را قبول ندارد. ایشان گیر است به خاطر این که قوت احتمال، قوت محتمل، 

عه و اصولیین خوب احتیاط می کرد. ولی کسی که مصلحت تسهیل را قبول دارد که تقریبا همه فقهای شی
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هستند مشکلی ندارد. این حرف درست هم هست و با توجه به مصلحت تسهیل دیگر وجهی ندارد که 

 بخواهیم جواب از شبهه ابن قبه بدهیم.

اما وجه دوم، فرموده این فرمایش شما مآلش به تصویب است چون اآلن حکم واقعی مثال وجوب ظهر است. 

بر طبق اماره مصلحت دارد. قطعا باید شارع حکم اهلل را تخییر جعل  اماره قائم شده به وجوب جمعه. سلوک

کند که مکلف مخیر است بین اینکه واقع را بیاورد یا بر طبق اماره سلوک کند در صورت مخالفت چون وقتی 

که مصلحتی که در واقع هست، به همان مقدار مصلحت در سلوک اماره هم هست، شارع وجهی ندارد که 

ر کند به واقع. این خالف حکمت است و لغو است. وقتی که همان مصلحتی که دو رکعت نماز حکم را منحص

دارد، فرض کن اطعام ده مسکین دارد، اینجا وجهی ندارد که شارع وجوب را اختصاص دهد به دو رکعت 

یر بین نماز. اگر سلوک اماره به همان مقدار مصلحت را دارد، قطعا این تصویب می شود که حکم اهلل تخی

 حکم واقعی و سلوک بر طبق اماره است. این نسبت به نکته ی دوم.

در این نکته دو اشکال ممکن است بشود. یک اشکال که اشکال درستی است که سابقا هم عرض کردیم این 

است که شارع طبق مسلک عدلیه، نمی تواند حکم کند بر طبق چیزی که مصلحت ندارد. اما هر جایی که 

آنجا باید حکم کند؟! اصال اگر کسی این مبنا را بپذیرد که هر جایی که مصلحت هست باید مصلحت هست، 

شارع حکم کند، این قطعا در فرمایشات ائمه علیهم السالم به بن بست می رسد. امکان ندارد کسی بتواند 

ی کند و دلش این را توجیه کند. ما باید بپذیریم که در جایی که مصلحت دارد، شارع دلش بخواهد حکم م

بخواهد حکم نمی کند به خاطر این که حکم، دو حیث دارد. یک حیث، حیث مصلحت و مفسده است. شارع 

که نمی فرماید تو باید اینجا حتما این کار را بکنی. به من چه مربوط است؟ من نسبت به حقی که خودم 

این فرمایش مرحوم آقای خوئی  داشتم گذشتم. حتما الزم نیست که خداوند سبحان حقش را استیفاء کند.

که خیلی از بزرگان قائلند به مسلمات مذهب خدشه وارد می شود. وعیدهای الهی ، قطعی نیست. خوب 

آقای خوئی! خداوند سبحان اگر توعیه به عذاب فرموده، آیا عذابش مصلحت دارد یا ندارد؟ قطعا مصلحت 

اگر مصلحت دارد، چطور عذاب نمی کند؟ فرموده  دارد. خداوند سبحان کار بیهوده انجام نمی دهد. خوب

نه، ممکن است من ببخشم. آقای خوئی مگر شما ال ضرر را امتنانی نمی دانید؟ مگر حدیث رفع را امتنانی 
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نمی دانید؟ امتنان یعنی چه؟ یعنی اگر شارع می خواست در مورد اضطرار، وجوب جعل کند که اگر شخصی 

می میرد! خوب بمیرد، ولی لطف فرموده. خوب اگر قرار باشد بر طبق مضطر شد، باید وجوب جعل کند، 

مصلحتش حکم کند، امتنان معنا ندارد. مضافا به این که ارسال رسل و انزال کتب و جعل اوصیاء و ائمه 

ؤْمِنیَن علیهم السالم می شود وظائف عقلی خداوند سبحان و حال آن که این طور نیست. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُ

. بعضی می گویند من انفسهم منت است. می گوییم من انفسهم، مصلحت دارد أَنْفُسِهِم إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُوالً مِنْ

یا ندارد؟ اگر مصلحت دارد، منت نیست وظیفه اش را انجام می دهد نستجیر باهلل. اگر هم مصلحت ندارد که 

. اگر قرار بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإیمان إِسْالمَکُمْ تَمُنُّوا عَلَیَ  حق ندارد این کار را انجام بدهد. قُلْ ال

باشد که انسان، وظیفه اش که ایمان بیاورد لذا منت ندارد، خوب همان عقلی که بر انسان وظیفه ی ایمان را 

ایت بکند. پس چرا ما منت نگذاریم، گذاشت، بر خداوند سبحان هم وظیفه اسالم را گذاشته که باید هد

خداوند سبحان منت بگذارد. اینها چون بحث اعتقادات است و سیره ی فقها این بوده که در مسائل دین، 

ری با تعارف با احدی نداشته اند. لذا شیخ انصاری که مجسمه ادب و اخالق است، یا بزرگان دیگر، طو

باشد که کسی جرأت نکند. یعنی کسی که حرفی می زند بداند افرادی برخورد می کنند که. باید دین طوری 

که فردا شمشیر بر علیهش بلند است. حاال کاری نداریم که اآلن دین خدا ارزشش از گرگ وحشی هم کمتر 

شده. گرگ وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی دین خداوند سبحان، حفاظت ندارد. این جمله 

که هر جا که مصلحت باشد، قطعا خداوند سبحان بایستی حکم کند. بله اگر جایی  را ما نمی توانیم بپذیریم

بخواهد شارع حکم کند، باید مصلحت باشد. ولی اگر مصلحت بود، حکم می خواهد بکند یا نکند، در اختیار 

خودش است. عقوبتش به حکمت است و عفوش به احسان. خداوند سبحان در جایی که عقوبت می کند، 

یست، به حکمت است. در همان جایی که اگر عقوبت کند به حکمت است، عفوش تفضل است. خالف ن

شفاعت ائمه علیهم السالم، توبه، مگر خداوند سبحان نمی توانست توبه را قبول نکند؟ ولی از روی لطف و 

سمیته  تفضلش، امام سجاد علیه السالم عرضه می دارد که خدایا بابی را بر روی عباد مفتوح فرمودی و

 التوبه. خوب اینها همه نقض مسلم است جناب آقای خوئی بر کالم شما!
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یک اشکال دیگر هم ممکن است اینجا بشود که در کلمات آقای صدر هست. این فرمایش مرحوم آقای 

نائینی که اگر بر طبق اماره سلوک کرد، مصلحت دارد، این شبیه احتمال هفتمی است که آقای صدر در 

ز مرحوم حاج شیخ اصفهانی نقل می کند در کتاب بحوث فی اصول مرحوم حاج شیخ. مسلک حجیت ا

منتها عرض کردیم، آقای صدر که هفت تا درست کرده، این هفت تا در واقع ریشه اش همان سه تایی است 

که آقای خوئی ذکر کرده. مسلک هفتمی که ایشان ذکر می کند از مرحوم حاج شیخ اصفهانی، البته همین 

ک آقای نائینی را آقای صدر به عنوان احتمال ششم ذکر می کند منتها اشکالی که اآلن عرض می کنیم مسل

ایشان در احتمال هفتم آورده که اینجا هم می آید. احتمال ششم که در فرمایش آقای خوئی سببیت مرحوم 

در خود مؤدی  مصلحت نائینی است، مصلحت در سلوک اماره است. احتمال هفتم که حاج شیخ فرموده،

است نه واقع، مؤدی بما هو مؤدی. حاال این شاید اگر الفاظ را غیر از آقای نائینی درست کنیم ولی واقعش 

یکی است. چه بگوییم مؤدی بما هو مؤدی است که مرحوم حاج شیخ فرموده و چه بگوییم مصلحت در 

، یک اشکالی کرده اند که آن اشکال را سلوک اماره است که مرحوم آقای نائینی فرموده. به آن احتمال هفتم

آقای صدر جواب می خواهد بدهد، عین همان اشکال هم در احتمال ششم هست که فرمایش میرزای نائینی 

است. حاال نمی دانم چرا ذکر نکرده. آن اشکال این است که ممکن است کسی بگوید اینجا محال است به 

گر اماره بر خالف رفت، حکم واقعی تو تخییر است بین تصویب برگردد چون شارع می خواهد بفرماید ا

واقع و بین سلوک بر طبق اماره. خوب این از کجا احراز کند که اماره بر خالف رفته؟ اگر احراز کند که 

اماره از حجیت می افتد چون شرط حجیت اماره این است که احتمال مصادفت بدهد. اگر احراز هم نکند 

ی رسد هیچ وقت. مثل این می ماند که بگوید اگر کسی می داند که واقع این است، که این حکم به فعلیت نم

اماره بر طبقش عمل جائز است! این را جوابهایی داده اند. یک جوابش که شسته و رفته هم هست و در 

کالم آقای صدر هم این جواب ذکر شده این است که یک وقت ممکن است ما بگوییم امر به جامع مشروط 

یعنی اگر شارع اینطور امر کند: در صورتی که احرزت ان هذه االمارة مخالفة للواقع ، فأمرتک بالجامع،  است.

این بله، مشکل دارد. اما اگر حکم اهلل برای همه، ابتداء تخییر است . شارع امر فرموده به جامع بین واقع و 

صورتی که اماره، مخالف واقع باشد. این بین سلوک اماره یا به فرمایش حاج شیخ، عمل به مؤدای اماره در 
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اشکال ندارد. ممکن است بگویید یکی از عدلهای واجب تخییری، در امان خداست چون یکی از عدلها این 

 است که در صورتی که مخالف واقع باشد. خوب از کجا بدانیم که مخالف واقع است؟ 

ز مخالفت واقع ممکن نیست و اگر هم جواب این حرف واضح است. در ما نحن فیه، درست است که احرا

کسی احراز کند اماره از حجیت می افتد، ولی این تخییر لغو نیست استثناءا. منتها اینها در کلمات آقای صدر 

نیست چون جواب حق این است و آن مقداری که در کلمات ایشان هست ناقص است. این اشکالی ندارد 

اماره، وقتی عمل کردم قطعا واقع را اتیان کرده ام چون یا واقع چون می گوید من عمل می کنم بر طبق این 

همین است، یک عدل واجب تخییری است یا مخالف واقع است، عدل دیگر واجب تخییری است. در مواردی 

که یک عدل واجب تخییری هیچ اثری نداشته باشد، آن لغو است ولی در ما نحن فیه اثر دارد چون از این 

لف یک علم تفصیلی تحصیل می کند که مثال نماز جمعه خواندن، قطعا واقع است و از واجب تخییری، مک

دو حال خارج نیست. یا واقع همین است و یا این اماره بر خالف واقع است و سلوک بر طبق اماره است. 

ست. لذا این اشکال به مرحوم آقای خوئی وارد نیست که اگر بگوییم به تصویب بر می گردد، این اشکال ه

 فقط همان اشکالی که عرض کردیم. 

کلمه و نکته ی سوم این است که آقای خوئی ره فرموده آیا این مصلحت سلوکیه قطعا مستلزم اجزاء است 

یا مستلزم اجزاء نیست؟ ایشان فرموده مستلزم اجزاء نیست چون اگر در وقت کشف خالف شود، فضیلت 

قائم شده بر وجوب نماز جمعه، این هم نماز جمعه خوانده ، اول وقت از بین رفته، مثل این که اماره ای 

مرجعش فرمود فتوای من عوض شد، نماز ظهر واجب است و نماز جمعه ساعت سه بعد از ظهر دید که 

مجزی نیست. اینجا آنی که فوت می شود، سلوک بر طبق اماره آن را تدارک می کند و اینجا که مصلحت 

ارج وقت باشد و بعد از وقت کشف خالف شود، مجزی نیست چون می در وقت، فوت نشده. اما اگر خ

فرماید تارة ما ملتزم می شویم که قضاء به امر سابق است یعنی سابق، دوتا مطلوب بوده. یکی اصل صالة 

ویکی صالة در وقت. بر طبق اماره سلوک کردی، صالة در وقت فوت شد. آن مالکش تدارک می شود ولی 

و باید بخوانی. اینجا اجزاء نیست ولی این مسلک غلط است چون یا این مأمور بهی  اصل صالة باقی است

که مقید به وقت است، مثال اقم الصلوة لدلوک الشمس، اینجا ظاهرش یک مطلوب است. تعدد مطلوب خالف 
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رماید ظاهر است. اگر هم مخصص منفصل باشد مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، بعد در جای دیگر بف

اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این اگر باشد خوب در مقید منفصل هم اطالق و تقیید اقتضاء می 

کند که یک مطلوب باشد. همان مطلوب، مقید می شود. می فرماید اگر تعدد مطلوب قرار باشد که باشد کاسه 

ت که یک مطلوب است، آن مطلوب یا کوزه ی اطالق و تقیید جمع می شود چون سر اطالق و تقیید این اس

مطلق است یا مقید است. اگر مطلوب، متعدد باشد وجهی ندارد که حمل مطلق بر مقید کنیم. خوب بنا بر این 

مسلک که اجزاء نیست. درست هم هست چون واقع فوت نشده منتها مسلک، خالف ظاهر ادله است. اما 

 و للکالم تتمة.فرموده که اجزاءنیست  مسلک ثانی که قضاء به امر جدید است، اینجا هم

 (219)جلسه  4/2/96دوشنبه 

کالم در این بود که بنا بر قول به سببیت آیا اجزاء هست یا نیست؟ مطالبی که ان شاء اهلل عرض می کنیم پنج 

مطلب شاید ان شاء اهلل به مطلب ششم هم وارد بشویم. مطلب اول این بود که مرحوم آقای نائینی فرمود 

ارات بنا بر طریقیت حجت است اگر این که آقای صدر نسبت داده به مرحوم آقای نائینی که ایشان تبع ام

شیخ انصاری را در مصلحت سلوکیه، ظاهرا این نسبت اشتباه است آنی که در اجود از مرحوم آقای نائینی 

شود اگر کسی بگوید هست این است که ایشان می فرماید بنابر طریقیت شبهه ی ابن قبه جواب داده می 

شبهه ی ابن قبه بنابر طریقیت جواب داده نمی شود آن سببیتی که مرحوم شیخ اعظم ملتزم شده که مصلحت 

سلوکیه باشد آن سببیت هیچ محذوری ندارد و جواب ابن قبه هم داده می شود، هیچ محذوری ندارد یعنی 

نه مستلزم تصویب است و مستلزم اجزاء  سببیت مرحوم شیخ اعظم میرزای نائینی می فرماید این سببیت

است، اما مستلزم تصویب نیست به خاطر این که واقع به جای خود است سلوک اماره مصلحت دارد، واقع 

عوض نمی شود، سببیت معتزله یا سببیت اشاعره نیست واقع عوض نمی شود. اجزاء هم نیست چون بنا بر 

ر مصلحتی که بر اثر سلوک اماره فوت شده آن مصلحت مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه آن مقدا

تدارک می شود اگر یک اماره ای مثال در اول وقت روز جمعه قائم شد بر وجوب صالة جمعه بعد قبل از 

انقضاء وقت کشف خالف شد، این جا آن مصلحتی که فوت شده مصلحت فضیلت اول وقت است، آن مقدار 

ک اماره تدارک می شود اما مصلحت اصل واجب که صالة در مصلحت فضیلت اول وقت بوسیله ی سلو
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وقت است فوت نشده چون وقت باقی است و کشف خالف هم شده است شارع می فرماید بیاور. اگر چنان 

چه کشف خالف بعد از انقضاء وقت بشود باز آن مصلحت صالة در وقت و آن واجب در وقت آن فوت شده 

ود اما مصلحت اصل اتیان واجب و اصل طبیعی فعل آن فوت نشده است آن را در سلوک اماره تدارک می ش

نماز را خارج وقت می خواند وجهی ندارد اجزاء باشد چون فوت نشده است، پس نه این سببیت مستلزم 

 تصویب است نه مستلزم اجزاء است، این مطلب اول تقریب فرمایش مرحوم محقق نائینی بود.

م آقای خوئی به میرزای نائینی می کند عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای مطلب دوم ایرادی است که مرحو

خوئی حول کالم مرحوم نائینی سه کلمه است، کلمه ی اول این است که ضرورتی ندارد ما مصلحت سلوکیه 

را ملتزم شویم چون شارع اماره را معتبر فرموده، شما می فرمایید این تفویت مصلحت و القاء در مفسده 

شد قبیح است ؟ نه به خاطر مصلحت تسهیل، شریعت، شریعت سمحه و سهله است امر دائر است است، با

مردم، همه بی دین بشوند اال قلیلی یا قاطبه ی مردم، مصلحت نوع اقتضاء کرده شارع مقدس این را حجت 

ستلزم تصویب قرار داده، این کلمه اول بود، کلمه ی دوم این بود که این فرمایش مرحوم میرزای نائینی م

است چون اگر جناب آقای نائینی، سلوک اماره مصلحت دارد به مقدار همان مصلحت واجب، وجهی ندارد 

شارع این جا فقط صالة را واجب بفرماید، چرا؟ چون وقتی که دو شئ مالک دارد و مساوی هم هستند اگر 

ت و احکام تابع مصالح است و هر جا شارع به یکی امر بفرماید تعیینا این ترجیح بال مرجح است و قبیح اس

مصلحت باشد شارع باید حکم بفرماید، این جا عبارت مرحوم آقای خوئی در محاضرات این است که الزم 

می آید عالم فقط صالة ظهر بر او واجب باشد ولی جاهل تکلیفش جامع باشد، تخییر بین واقع و بین سلوک 

ت و اشتراک احکام بین عالم و جاهل نشد، عالم فقط واجب اماره ای که مخالف واقع است این تصویب اس

تعیینی دارد جاهل واجب تخییری دارد، این کلمه دوم بود که گذشت. کلمه ی سوم مرحوم آقای خوئی در 

قبال فرمایش آقای نائینی این است که ایشان می فرماید آقای نائینی این کالم شما که اماره بنا بر قول به 

جزاء نیست در این جهت فرقی بین طریقیت و سببیت نیست، این مبتنی بر یک مسلک سببیت مستلزم ا

فاسدی است، آن مسلک فاسد این است که ما ملتزم بشویم، قضاء تابع اداء است یعنی در وقت دو مصلحت 

وجود دارد یک مصلحت در اصل فعل، یک مصلحت در فعل در وقت، کسی که فعل در وقت را بیاورد هر 
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ت استیفاء شده، کسی که فعل در وقت را نیاورد آن مصلحت در وقت فوت شده، سلوک اماره آن دو مصلح

را جبران می کند اما مصلحت در اصل عمل آن فوت نشده است می تواند بیاورد، برای چه اجزاء باشد؟ لذا 

آقای نائینی در عدم اجزاء فرقی بین طریقیت و موضوعیت و سببیت نیست، بنا بر این مسلک فرمایش شما 

تمام است اما اگر کسی گفت این مسلک باطل است مسلک حق این است که قضاء به امر جدید است به امر 

سابق نیست چرا؟ چون این واجب های مقید به وقت دو قسم اند یک قسم، اصال از اول دلیل واجب مقید 

ب اینهایی که صالة مقید به وقت، است مثل اقم الصلوة لدلوک الشمس یا و من شهد منکم الشهر فلیصمه، خو

متصال واجب شده، خوب این یک مطلوب است، تعدد نیست. حاال اگر وقت تمام شد، این مطلوب از بین 

رفته. بله قضاء یک امر جدید می خواهد. اگر هم نه، این واجب مقید در مقام اثبات، یک خطاب مطلق دارد 

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مثال و یک خطاب مقید دارد. خطاب مطلق این است که 

و در یک جای دیگر می فرماید و من شهد منکم الشهر فلیصمه. خوب این هم می فرماید جمع بین مطلق و 

مقید این است که مطلق قید می خورد نه این که حمل بر تعدد مطلوب می شود. اگر یک خطابی می فرماید 

ن فلیعتق رغبة بعد در یک خطاب دیگر می فرماید من افطر فی نهار شهر رمضان من افطر فی نهار شهر رمضا

فلیعتق رغبة مؤمنة، اینجا جای مطلق و مقید است. یک مطلوب در مقام ثبوت بیشتر نیست. اگر بگویید در 

وجوب عتق رغبة مومنة اصال دستگاه مقام ثبوت دوتا مطلوب است، یکی وجوب عتق اصل رغبة و یکی هم 

مطلق بر مقید به هم می خورد. وقتی یک واجب است، قید که منتفی شد، مقید هم منتفی می شود.  حمل

 قضاء، امر جدید می خواهد. 

بنا بر این که قضاء به امر جدید می خواهد و تابع اداء نیست، می فرماید: آقای نائینی! اینجا مجزی است اما 

حوم آقای خوئی مشخص است که اگر قضاء به امر دیگر در محاضرات توضیح نمی دهد. ولی مقصود مر

جدید شد می گوید کسی که مالک واقع از او فوت شده، او مصلحت دارد، یک مصلحت جدیدی که قضائش 

را بیاورد. خوب سلوک اماره می گوید که فوت نشده. یک مصلحت جدید هست. برای کسی است که فوت 

مرحوم آقای نائینی اشکال فرموده که سببیت مرحوم شیخ  شود و سلوک اماره می گوید فوت نشده. لذا به

 اعظم، هم مستلزم تصویب است و هم مستلزم اجزاء.
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این دو کالم مرحوم آقای خوئی باید محل مناقشه واقع شود. حاال آقای صدر، کلمه ی سوم ایشان را اشکال 

کرده و لکن اشکاالتی که مرحوم  کرده ولی به فرمایش دوم آقای خوئی اشکال نکرده و آن را تلقی به قبول

حاج شیخ اصفهانی به خودش در بحوث فی االصول و در نهایة الدرایة کرده که آقای صدر نقل می کند، آن 

 اشکاالت ظاهرا به مرحوم آقای خوئی هم وارد است.

وم یعنی عرض ما این بود که این کلمه ی دوم و کلمه ی سوم آقای خوئی ظاهرا ناتمام باشد. اما کلمه ی س

آن وجهی که مرحوم حاج شیخ بیان فرموده، در این جهت مشترک است. فرمایش دوم آقای خوئی با 

فرمایش سوم آقای خوئی این است که آقای خوئی! درست است، این قضاء به امر جدید است. این امر 

د آن جدید هم مصلحت جدید است و این هم درست. اما این مصلحت جدید، یک طوری تدارک می کن

مصلحت فائته را. فرق است بین کسی که نماز نخوانده، روزه گرفته با کسی که نمازش قضاء شده، قضاء را 

به جا آورده. کسی که نماز نخوانده روزه گرفته، اصال مصلحت صوم، ربطی به مصلحت صالة ندارد. مصلحت 

ه دو تاتجارت داشته، یکی ضرر صالة از او فوت شده، از بین رفته، منتها یک مصلحت دیگری. مثل این ک

داشته و یکی سود کرده. اما قضاء، ظاهر مقام اثبات که من فاتته الفریضة فلیقضها، ظاهرش این است که این 

مصلحت یک طوری جبران مصلحت آن واجب را می کند. منتها نه همه اش را، یک بخشیش را. اگر اآلن 

روز جمعه نرسیده اند ، شنبه شش بعد از ظهر می توانند  یک خطابی وارد شود، کسانی که به جلسه امتحان،

روز جمعه با معدل دوازده قبول می شد، روز شنبه با مثال با معدل پانزده قبول میشد. حاال شرکت کنند. منتها 

یک آقای سوال کرده روز جمعه امتحان ساعت چند است؟ گفته ساعت یازده صبح. رفت دید که جلسه 

ده بوده. خوب آمد یقه این آقا را گرفت و گفت که تو مرا بیچاره کردی؟ می گوید  امتحان ساعت هشت تا

چرا؟ می گوید من اگر شرکت می کردم با معدل دوازده قبول می شدم. می گوید این چهار نمره را من برایت 

د، برو درست می کنم. می گوید دوازده نمره را هم درست کن. جواب می دهد دوازده نمره به من کار ندار

شرکت کن. این مهم نیست که این مصلحت، همان مصلحت باشد یا جایگزین باشد. خالصه فوت نشده است 

 آقای خوئی. این نسبته به کلمه ی سوم.

 اما کلمه ی دوم که این مستلزم اجزاء هست یا مستلزم اجزاء نیست؟ 
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االتی را مطرح فرموده که آن مرحوم حاج شیخ ره هم در بحوث فی االصول و هم در نهایة الدرایة اشک

اشکاالت به مرحوم آقای خوئی هم وارد می شود و اصال وجهی ندارد که آقای صدر هفت وجه کرده. آن 

سه تایی که مرحوم آقای خوئی و دیگران درست کرده اند تمام است و بقیه اش تکرار مکررات است یا 

 اختالفات جزئی بی اثر است. 

کرده که این اشکال را به عنوان ان قلت در نهایة الدرایة ذکر می کند، این اشکالی که مرحوم حاج شیخ 

اشکال به عبارتی که مرحوم آقای خوئی در محاضرات از او نقل شده، اقوی است و روی آن عبارت بعضی 

 از جوابهایی که آقای صدر داده ناتمام است. 

لزم تصویب است. ما مفصل عرض کردیم اشکال اول این است که آقای خوئی، شما می فرمایید این مست

مسلتزم تصویب نیست. اصال الزم نیست که هر جایی که مالک باشد، شارع امر کند. این هم عقال حرف 

 باطلی است و هم نقال. قرآن کریم، فرمایشات ائمه، مسلمات دین این را نقض می کند.

وارد می کند این است که آقای خوئی! اما اشکالی که مرحوم حاج شیخ به عنوان ان قلت به مطلب خودش 

شما فرمودید عالم، واجب تعیینی دارد. جاهل، واجب تخییری دارد. خوب شارع نمی تواند واجب تخییری 

برای جاهل جعل کند به خاطر این که اگر شارع واجب تخییری برای جاهل جعل کند، جاهل می گوید من 

الم هم بشوم، این حکم می پرد. می فرماید ای کسی که می تا جاهلم که موضوع را احراز نکرده ام و تا ع

دانی اماره بر خالف رفته و اماره ی برخالف رفته، تو مخیری. من اگر بدانم اماره بر خالف رفته، اماره از 

حجیت می افتد. شرط حجیت اماره این است که احتمال مصادفت با واقع را بدهیم. البته به این مقدار که 

ند، من خیال می کنم آقای خوئی حواسش هست. آقای خوئی ممکن است بفرماید ما نگفتیم کسی اشکال ک

ای کسی که علم داری اماره بر خالف رفته، شما مخیری بین واقع و سلوک این اماره. می گوییم ای جاهل 

این حرف به مصادفت این اماره با واقع، تو مخیری بین واقع و بین سلوک این اماره. آقای صدر اگر کسی 

، شما زور بی خودی برای چه زدید؟ آقای خوئی نمی خواهد بفرماید کسی که می داند اماره بر را بزند

خالف واقع رفته، او تکلیفش تخییر است تا شما اشکال کنید جعل این تکلیف لغو است چون تا او نفهمد 

ن را آقای خوئی حواسش هست. می این حکم فعلیت پیدا نمی کند و اگر بفهمد، اماره از حجیت می افتد. ای
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فرماید عالم به خطا، تکلیف واقعی دارد. جاهل به واقع، مخیر است. لذا این اشکال احتیاجی نیست به آن 

 جواب دومی که آقای صدر ذکر کرده. 

مضافا به این، اشکال دومی ممکن است به آقای خوئی بکنیم و آن این است که ما نمی گوییم جاهل و عالم 

فرق می کنند. ما می گوییم همه مکلفین مخیرند. امر شده اند به جامع که یا واقع را انجام دهی یا  با هم

سلوک بر طبق اماره ای که بر خالف واقع است. خوب وقتی همه اینطور باشند، این هم باز تصویب است 

ر هست. یا اشتراک یعنی واقع را عوض می کند. منتها این را دیگر نمی شود اسمش را گذاشت، بله محذو

عالم و جاهل نیست. آن طور که آقای خوئی اشکال را تقریب می کند، عدم اشتراک بین عالم و جاهل را 

 خوب این اشکال اول.درست می کند. 

اشکال دومی که مرحوم حاج شیخ به خودش کرده که آن اشکال به مرحوم آقای خوئی هم وارد است این 

دانی این فرمایش شما یلزم من وجوده عدمه؟ چرا؟ چون شارع می  است که آقای خوئی می دانی، می

فرماید تو مخیری بین این که عمل به واقع کنی یا عمل به اماره ای که بر خالف واقع رفته. خوب اگر من 

واقعی ندارم، اماره بر خالف واقع رفته، یعنی چه؟ مثل این می ماند که یک کسی به یک زنی بگوید شما 

ختنه کنی )چون استحباب ختنه که بر زن هست( و اگر بر خالف این واجب عمل کردی. بعد واجب بوده 

شارع بفرماید که بر زن واجب نیست ختنه. خراب شد کار من که. چون بر خالف این واجب عمل کردی 

 یعنی فرض این است که واجب باید باشد. می فرماید اماره بر خالف واقع رفته یعنی چه؟ اگر من تکلیف

ندارم، اماره بر خالف واقع رفته یعنی چه؟ مگر شما نمی فرمایید تکلیف شما تخییر است. پس اماره کجا بر 

خالف واقع رفته؟ اماره بر خالف واقع رفته یعنی باید شارع فرض بفرماید من یک مامور به تعیینی واقعی 

باز تکلیفت تخییر است یعنی چه؟ اگر  دارم، اماره بر خالف رفته. اگر من مامور به تعیینی واقعی دارم، پس

مامور به تعیینی واقعی ندارم، اماره بر خالف رفته یعنی چه؟ من که تکلیف ندارم. چطور که بنابر مسلک 

سببیت اشاعره گفتیم اصال اماره بر خطا رفته غلط است. این اشکال را مرحوم حاج شیخ کرده. آقای صدر 

 ه منافات ندارد و للکالم تتمة.  می خواسته این اشکال را جواب دهد ک
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کالم در این بود که مرحوم آقای خوئی فرمود این سببیتی که مرحوم شیخ اعظم ادعا فرموده که در سلوک 

اماره مصلحتی باشد جبران کند آن چه را که فوت شده این سببیت فرمود مساوق با تصویب است چرا؟ به 

گر شارع فی علم اهلل نماز را واجب کرده است اماره ای قائم شده بر وجوب صالة جمعه، اگر خاطر این که ا

در سلوک این اماره مصلحت هست به اندازه ی مصلحت صالة ظهر وجهی ندارد شارع فقط صالة ظهر را 

جعل  واجب کند این می شود ترجیح بال مرجح دو فعلی که مصلحت آن مثل هم است قطعا شارع باید تخییر

کند لذا احکام مشترک بین عالم و جاهل نمی شود عالم تکلیفش فقط صالة ظهر است جاهل تکلیفش جامع 

است و تخییر است این تصویب است. این جا سه اشکال بود با اشکالی که ما عرض کردیم چهار تا که جناب 

ع بفرماید آن کسی که عالم آقای خوئی شارع نمی تواند تخییر جعل کند، اشکال اول این بود که اگر شار

است به این که این اماره بر خالف واقع اصابت می کند او تکلیفش جامع و تخییر است این تکلیف اصال 

قابل فعلیت نیست، چرا؟ چون مکلف تا علم پیدا نکند که تکلیف فعلی نمی شود به مجرد این که علم پیدا 

می افتد چون شرط حجیت اماره این است که احتمال  کرد که این اماره مخالف واقع است اماره از حجیت

 مصادفت با واقع را بدهد، این اشکال اول بود از این اشکال اول دو بلکه سه جواب دادیم و تمام شد.

مطالبی که ان شاء اهلل شروع می کنیم چند مطلب است، مطلب اول تقریر اشکال دومی است که به این 

شود بشود چون عرض کردیم این اشکاالت را مرحوم حاج شیخ فرمایش آقای خوئی شده است )می 

اصفهانی بر مبنای سببیتی که موجب احداث مصلحت در مؤدی می شود ذکر کرده ولی عین همان اشکاالت 

این جا به آقای خوئی هم وارد می شود لذا ما این اشکاالت را به آقای خوئی عرض می کنیم( اشکال دوم 

ارع می خواهد تکلیف جعل کند عالم تکلیفش چیست؟ نماز ظهر جاهل به قول این است که آقای خوئی ش

شما تکلیفش چیست؟ تخییر بین واقع و اماره ای که بر خالف واقع رفته است، اگر جاهل در واقع تکلیفی 

ندارد حقیقت تکلیفش تخییر است یعنی چه اماره بر خالف رفته است، وقتی معنی دارد اماره بر خالف برود 

تکلیفی که جاهل دارد واجب تعیینی صالة ظهر باشد مثال اما اگر فی علم اهلل تکلیف جاهل تخییر است  که

یعنی چه این اماره بر خالف رفته؟ اماره که بر خالف نرفته، پس اماره بر خالف رفته معنا ندارد مگر در 
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این طرف می خواهد جایی که برای جاهل یک واقعی محفوظ باشد یک واجب تعیینی محفوظ باشد از 

 حقیقتا می خواهد تکلیف تخییر باشد، جور در نمی آید.

 سوال : حتما باید عنوان مخالفت اخذ در موضوع شود؟ 

جواب : بله، حتی در متعلق تکلیف اخذ کنیم، می گوید شما مخیرید بین واقع و بین سلوک اماره ای که بر 

 خالف واقع رفته. 

 کم، هر چه که هست، بر خالف نماز جمعه.سوال : می توان گفت بر خالف ح

 جواب : عنوان نماز جمعه که نمی تواند اخذ کند چون سلوک اماره به عنوان خالف واقع اخذ می شود.

 سوال : تکلیف جاهل تکلیفی است که اماره بر خالف تکلیف عالم باشد.

ای که خالف واقع رفته، ثانیا  جواب : اوال این که می فرمایید خالف کالم مدعی است، او می گوید اماره

این که شما می فرمایید بر خالف تکلیف عالم محاذیر زیادی دارد مثال یکی از محاذیرش این است که اماره 

ای قائم می شود بر این که نماز ظهر اخفات است واقع عالم برایش جهر است اگر کسی که بر خالف حکم 

عالم است، آن وقت الزم می آید که مثال اگر این تکلیف  عالم عمل کرد این یک احکامی داریم که مختص

واقع این شخص مثال شارع مثل همین ظهر و اخفات شارع در واقع برای عالم به جهر، جهر را در نماز اخذ 

کرده برای جاهل به جهر هیچ کدام را اخذ نکرده، اگر یک اماره ای آمد بر خالف حکم عالم باید بگوئیم 

چرا؟ چون که گفت سلوک اماره کجا مصلحت دارد در جایی که تفویت بشود این جا که  نماز او باطل است

تفویت نشده. چون تکلیف جاهل که تکلیفی نیست. جاهل تکلیفش تخییر بوده. فی علم اهلل هم تخییر بوده. 

اماره ای موجب احداث مصلحت می شود که بر خالف تکلیف خودش باشد. اصال سر این که شارع می 

اید عمل به اماره موجب احداث مصلحت می شود چیست؟ چون ابن قبه گفت وقتی من به نماز جمعه فرم

عمل می کنم مصلحتی از من فوت می شود. خوب اگر قرار باشد نماز ظهر بر من واجب نباشد، بر عالم 

فویت واجب باشد، از من چیزی فوت نمی شود. این مصلحت سلوکیه را برای چه درست کرده، به خاطر ت

آن چیزی که فوت می شود. اآلن یک زنی مثال اعمال مستحاضه را انجام نداده. بعد یک اماره ای قائم شده، 
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شارع بفرماید این نماز شما هم مصلحت پیدا کرد. می گوید چرا؟ می گوید به خاطر این که تفویت مصلحت 

ندارم. آنی که تکلیف دارد. لذا  از شما شده. می گوید به من چه مربوط است؟ من که به استحاضه تکلیف

 قطعا باید واقع را اخذ کند. واقعی که بر این شخصی که اماره برای او حجت شده. خوب این اشکال دوم. 

این اشکال دوم را بعضی مثل آقای صدر خواسته اند جواب بدهند. یک جوابی داده، بعد باز یک طوری 

هم ریخته است که آدم سر در نمی آورد می خواهد اشکال  اشکال کرده. اما خیلی این جا چینش مطالبش به

 کند یا نه؟ 

خوب اینجا ما دوتا عرض داریم که واقع مطلب روشن شود. یک عرض این است که آیا این اشکال، جواب 

دارد یا نه؟ یک عرض این است که این تقریبی که در کالم حاج شیخ اصفهانی هست، این تقریب جواب 

ون ممکن است کسی بگوید وقتی ما اشکال را تقریب می کنیم، این اشکال اصال جواب دارد یا ندارد؟ چ

ندارد. یک وقت ممکن است کسی بگوید درست است که این تقریبی که می کنیم جواب ندارد، ولی آن 

 تقریبی که در نهایة الدرایة هست که این نیست. اشکال به نهایة الدرایة وارد است.

 ا تقریب می کنیم که جواب ندارد. حاال ما اول اشکال ر

جعل حکم، استحاله و محذورش از دو ناحیه است. یا از ناحیه جعل است یا از ناحیه فعلیت و امتثال است. 

از ناحیه جعل یعنی شارع نمی تواند جعل کند. یک وقت هست شارع به لحاظ جعل مشکلی ندارد، در 

لیت به مشکل بخورد، شارع هم نمی تواند آن را جعل فعلیت به مشکل می خورد. بله هر حکمی که در فع

کند اما یک وقت محذور در خود جعل است و یک وقت در ناحیه فعلیت است. آقای صدر وقتی که می 

خواهد اشکال کند به این تقریب حاج شیخ، خیال کرده اشکال ایشان به لحاظ مقام جعل است. خود حاج 

رسی کرده حاج شیخ اصفهانی است در بحث اخذ علم به حکم. شیخ یعنی کسی که خوب این مطلب را بر

شارع می خواهد جعل کند مثال وجوب صالة جمعه را برای عالم به وجوب صالة جمعه. می تواند یا نمی 

تواند؟ بعضی اشکال دور را گفته اند. بعضی اشکال خلف را گفته اند. بعضی اشکال تقدم الشیء علی نفسه 

م از این اشکاالت وارد نیست. اخذ علم به حکم در ناحیه موضوع حکم، هیچ کدام از را گفته اند. هیچ کدا
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این اشکاالت را ندارد. چرا؟ چون شارع می خواهد بفرماید ای عالم به این شخص وجوبی که برای تو 

هست. برایت وجوب را جعل کردم. گفته اند جعل حکم به نحو قضیه حقیقیة، متوقف بر این است که مولی 

ر مقام جعل، فرض موضوع کند. خوب موضوع حکم، چیست؟ عالم به این وجوب. گفته اند عالم به د

وجوب، کی می شود؟ وقتی که وجوبی باشد. می شود خلف. چرا؟ چون عالم به وجوب کی می شود؟ وقتی 

یا که حکم باشد. از این طرف هم در مقام موضوع که حکمی نیست. لذا می شود تقدم الشیء علی نفسه 

خوب این درست نیست. چون شارع، مرحوم آقای خوئی هم راضی شده.  ،خلف که حتی به این اشکال

فرض می کند عالم به حکم را . می گویید عالم به حکم، بدون فرض حکم، بدون حکم؟ بله. نهایتش می 

بدون  خواهید بگویید فرض محال است. خوب فرض محال که محال نیست. بنده فرض می کنم پسر زید را

این که فرض زید بکنم. نهایتش می خواهید بگویید فرض محال است. فرض محال که محال نیست. پس 

اوال ما قبول نداریم که شارع در مقام جعل ، فرض موضوع، متوقف بر فرض حکم است. حتی متوقف بر 

ه تقدم فرض حکم نیست، فکیف به این که متوقف بر خود حکم باشد در خارج. خوب چه خلفی شد؟ چ

الشیء علی نفسه ای شد؟ ثانیا می گوییم مولی می خواهد فرض کند عالم به حکم را در مقام جعل، خوب 

فرض می کند. وقتی که می خواهد فرض کند، فرض عالم به حکم، نهایتا متوقف بر این است که فرض حکم 

ی شود فرض محال . بکند. خوب مگر نمی شود فرض حکم کند قبل از آن که حکمی باشد؟ باز فوقش م

فرض محال که محال نیست. لذا من تعجب می کنم این بزرگان و اعالمی که مثل کفایه و شیخ اعظم و آقا 

ضیاء و آقای خوئی، یعنی چه که اخذ علم به حکم در موضوع حکم، در مقام جعل محال است؟ خوب اآلن 

 جعل کردم دیگر. مگر جعل چیست؟ اعتبار است و ابراز است. 

ن مع ذلک اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است چون این حکم، قابل فعلیت نیست مگر در و لک

آدمی که مثل هبنقه باشد چون شارع جعل کرد، اگر علم به وجوب نماز جمعه داری، می گویم من علم به 

که من  وجوب نماز جمعه ندارم. صالة جمعه ای برای من جعل نشده. جعل، کی فعلیت پیدا میکند؟ وقتی

علم پیدا کنم. من علم پیدا نمی کنم. مثل این می ماند که بچه ای که خودش خبر دارد بچه، تکلیف ندارد. 
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بعد شارع به او بفرماید اگر علم پیدا کردی به وجوب صالة، صدقه بده. میگوید من که تکلیف ندارم مگر 

 یک آدمی باشد مثل هبنقه که حواسش نباشد. این محذور درست است.

آقای صدر یک اشکالی کرده که ظاهرا این را می خواهد بگوید. ولی نمی دانم چرا مطلب را شسته و رفته 

ذکر نکرده. این که شارع بخواهد بگوید من برای جاهل به حکم، تخییر را جعل کردم. تخییر چیست؟ این 

اماره ای که مخالف واقع که یا واقع را سلوک بر طبق اماره ای که مخالف واقع باشد. خوب سلوک بر طبق 

خالف واقع باشد. باشد، عینا مثل همان علم به جعل است. شارع، تصور میکند سلوک بر طبق اماره ای که 

می گویید باید واقع داشته باشد! نه. واقع الزم نیست داشته باشد. سلوک بر طبق اماره، واقع الزم نیست 

واهد. چه می خواهد؟ مخالفت واقع را. مثل همان علم داشته باشد. فرض واقع. تازه فرض واقع هم نمی خ

به حکم است. نهایتش زور بزنید، فرض واقع. لذا این چه محذوری دارد که ینقلب التخییری، تعیینیا. نه، 

مشکلی ندارد. ولی در عین حال این محال است آقای خوئی. چرا؟ چون هیچ وقت این در خارج فعلیت 

که اگر بگوید آن سلوک اماره ای که علم به مخالفت با واقع داری، آن نمی تواند پیدا نمی کند. به خاطر این 

علم به مخالفت واقع پیدا کند. چون نمی تواند علم به مخالفت با واقع پیدا کند، مثل علم به جعل است. مشکل 

 دارد. 

ی اخذ کنیم. یعنی ولی این اشکال در صورتی است که علم به مخالفت با واقع را در آن عدل واجب تخییر

 بگوییم تکلیف شمای جاهل، تخییر است بین واقع و بین سلوک بر طبق اماره ای که علم به مخالفته للواقع. 

اگر آقای خوئی بفرماید ما می گوییم شارع وجوب تخییری را اینطور جعل می کند که تکلیف شما یا واقع 

سلوک بر طبق اماره ای که علمت بمخالفته للواقع. است یا سلوک بر طبق اماره ای که مخالف واقع است نه 

 دیگر اگر علم را برداری، در ناحیه فعلیت هم مشکل ندارد. 

آقای صدر من نمی دانم چرا اول به حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده. و دو، چرا باز به اشکال خودش اشکال 

 کرده. 
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کال، نه محذوری در ناحیه جعل دارد نه در این نسبت به نکته ی اول. نکته ی اول این بود که تقریب اش

 ناحیه فعلیت . بله اگر علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کند، در ناحیه فعلیت به مشکل می خورد. 

اما نکته ی دوم: آیا حاج شیخ اصفهانی این اشکالی که آقای صدر کرده به او وارد است یا نه؟ یعنی آیا حاج 

جعل تا شما بگویید که این اشکال به حاج شیخ وارد است و شما کاری به شیخ اشکال را برده در ناحیه 

جواب خودت نداشته باش و او دارد به حاج شیخ اشکال می کند؟ یا حاج شیخ اشکال را در ناحیه جعل 

نبرده؟ یک کلمه در نهایة الدرایة هست که آن یک کلمه موجب خلط شده. آن کلمه این است که می فرماید 

ری، فرض این است که ثابت شود یک واقعی برای مکلف چون تا واقعی برای مکلف ثابت نشود، واجب تخیی

معنا ندارد که بگوییم اماره مخالف با واقع، سلوکش مصلحت دارد. از این طرف دیگر شما می گویید واجب 

رده که مکلف تعیینی نیست تخییری است. آن یک کلمه فرع ثبوت موضوع، از این آقای صدر استفاده ک

ایشان محذور را برده در ناحیه جعل. خوب نه، حاج شیخی که در بحث علم به حکم حواسش هست و 

محذور را می فهمد باید به کجا ببرد، این عبارت هم قابل توجیه است که مرادش از فرع ثبوت موضوع، 

تثال کند، باید فرض یعنی چون اگر بخواهد این حکم در خارج، فعلیت پیدا کند و مکلف بخواهد آن را ام

بشود که واقعی هست. حاال یک کسی گفت نه، ما این را قبول نداریم. خوب قبول نداشته باشید. بحث ما که 

در اشکال به حاج شیخ نیست. بحث ما این است که آیا فرمایش آقای خوئی که این مصلحت سلوکیه مستلزم 

طور که عرض کردم لذا فرمایش آقای خوئی تصویب است، درست است غلط است. این محذوری ندارد همان

 بتون آرمه است. 

 این هم محذور دوم. 

محذور سوم که ممکن است به فرمایش آقای خوئی اشکال شود این است که اگر قرار باشد تکلیف، در حق 

جاهل تخییر باشد، الزم می آید که معلول، نفی علت خودش را بکند و معلولی که نفی علت خودش را بکند، 

این معلول محال است که درخارج محقق شود. چرا؟ چون تا بخواهد، علتش می رود و علتش برود معلولی 

نیست. تقریبش چیست؟ می گوید این مصلحتی که احداث شده در این سلوک بر طبق اماره مخالف واقع، 

ایجاد نمی  علت و مولد این مصلحت چیست؟ مخالفت واقع است. چون اگر مخالفت واقع نبود که مصلحتی
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اماره مخالف واقع مصلحت پیدا کند. از این طرف تا مصلحت شد. پس واقع باید باشد تا این که عمل بر طبق 

پیدا کرد، واقع از بین می رود چون تبدیل می شود به واجب تخییری. پس تا واقع نباشد، این سلوک بر طبق 

از بین می رود چون مصلحت هم در این سلوک  اماره مصلحت پیدا نمی کند. تا این مصلحت پیدا کند، واقع

هست و هم در واقع، وجوب تخییری می شود. پس این نفی علتش را می کند. وقتی که نفی علتش کرد، 

معلولی که وجودش مستلزم نفی و اعدام علتش باشد، این شیء محال است در خارج محقق شود. این هم 

ارد که آقای خوئی شما که فرمودید این سببیت به معنای اشکال سومی که می شود به مرحوم آقای خوئی و

مصلحت سلوکیه، مستلزم تصویب است، نه این اگر بخواهد به تصویب برسد، الزم می آید که شیء، معلول، 

 معدم علتش باشد. 

 به این اشکال، آقای صدر یک جواب نقضی داده و یک جواب حلی داده. 

ه، خودش به درد نمی خورد یعنی چیز مهمی نیست . ولی یک جواب نقضی ای که اینجا آقای صدر داد

کبرایی بود که ما چندین سال است در فقه، خیلی از مواردی که اشکال می کنند، این کبری را تطبیق می 

کنیم که این در واقع ادعای محض است. مثال می گویند شارع مثال جهاد را واجب کرده. از این طرف دیگر، 

انده نمی شود. فرمانده هم بایستی یک نظامی ای باشد که بفهمد جنگ چی به چیست؟ جهاد که بدون فرم

پس قطعا سرلشگر زید، فرمانده ی جهاد است. خوب می گوییم شما از کجا می گویید شارع جهاد را واجب 

فار کرده؟ می گوید این همه در آیات دارد جاهد الکفار و المنافقین، خوب می گوییم درست است. جاهد الک

و المنافقین یک دلیل است. جنگ فرمانده می خواهد هم یک دلیل است. پس قطعا جنگ بدون فرمانده، 

محال است. حاال جنگ بدون فرمانده محال است از کجا می گویید پس فرمانده تعیین کرده؟ شاید جنگ را 

دومی؟ خوب اولی را نفی واجب نکرده. این در واقع ،علت مرکب از دوتا مقدمه است. شما چرا چسبیدید به 

کنید. بگویید جنگ را واجب نکرده. منتها این ثمره اش در مسائل مستحدثه فقهی و مسائل اجتماعی زیاد 

در مسائل عبادی هم هست، ولی آنها کمتر است. آقای صدر همین نقض را در ما نحن فیه پیاده کرده است. 

 و للکالم تتمة.



176 

 

 (221)جلسه  9/2/96شنبه 

بود که آیا این مصلحت سلوکیه ای که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده این مستلزم تصویب و  کالم دراین

اجزاء هست یا نه ؟ مرحوم آقای خوئی فرمود که این مستلزم تصویب است به خاطر این که الزم می آید 

بر طبق عالم به واقع واجب تعیینی اش واقع باشد، ولی جاهل حکمش مشترک باشد بین واقع و بین سلوک 

اماره، سه اشکال به فرمایش آقای خوئی ممکن بود وارد بشود، کالم در اشکال سوم بود، اشکال سوم این 

بود که آقای خوئی اگر قرار باشد حکم جاهل به واقع تخییر باشد این عقال محال است چرا؟ چون این که 

بود که امر واقعی باعث می شود که حکم به تخییر برای جاهل به واقع دو مقدمه دارد، مقدمه ی اولی این 

مالک در این جامع پیدا می شود در این سلوک اماره پیدا می شود، مقدمه ی ثانیه اش این بود که وقتی که 

هم مالک در سلوک اماره است و هم مالک در واقع هست شارع باید تخییر جعل کند، تخییر اگر بخواهد 

ز یک طرف امر واقعی علت تخییر شده است از یک طرف تخییر که جعل کند، باید امر واقعی از بین برود، ا

معلول است معدم و نافی علت خودش است و معلول نمی تواند نافی علت خود باشد چون اگر معلول نافی 

علت خود باشد الزمه اش این است که نافی خودش هم باشد چون وقتی علت موجود نشود معلول موجود 

د شئ علت عدم خود باشد و مساوق باشد با عدم خود و این محال است. از این نمی شود، لذا الزم می آی

اشکال دو جواب داده اند... عرض کردیم وقتی آقای صدر کالم آقای خوئی در تصویب را طرح می کند این 

اشکال ها را به ایشان نمی کند، مرحوم حاج شیخ اصفهانی یک وجه دیگری ذکر کرده که اگر اماره موجب 

مصلحت در مؤدی ایجاد شود این اشکاالت را آن جا حاج شیخ به خودش وارد کرده و آقای صدر  شود

خواسته جواب بدهد، منتهی ما عرض کردیم که نمی فهیم چه فرقی هست بین این اشکاالت بین وجه سادسی 

شیخ  که مرحوم آقای نائینی ذکر کرده که موجب مصلحت در سلوک اماره می شود و بین وجهی که حاج

ذکر کرده که مؤدای اماره مصلحت پیدا می کند و این اشکاالت که حاج شیخ به خودش کرده و آقای صدر 

جواب داده این اشکاالت ظاهرا همان طوری که به کالم حاج شیخ که ایجاد مصلحت در مؤدی می کند وارد 

رده نمی دانم، این یک نکته، است، به خود آقای خوئی هم این اشکاالت وارد است، حاال چرا ایشان ذکر نک

نکته ی دوم هم این جوابی که آقای صدر نقضی و حلی از این اشکال داده است با عقل قاصر من نه جواب 

درست در کلمات ایشان تقریر شده، نه عبد الساتر نه مباحث االصول و نه هم بحوث اصال جواب را تقریر 
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ام می خورد این را هم ما نفهمیدیم چرا این حرف ها را نکرده اند و بعد این جواب هم به چه دردی در مق

آقای صدر زده است، لذا اآلن دو نکته را توضیح می دهیم یکی تقریب نقض و حل البته با بیانی که عرض 

می کنم قاعدتا باید مقصودشان همین باشد و اگر غیر از این هم بود مهم نیست چون این ایشون مثل حلقه 

 برای غیر است و حلش هم برای غیر است ایشان فقط ناقل است. ی وسط است چون اصلش

تقریر این جواب نقضی و حلی جواب نقضی تقریرش این است که آقای مستشکل ما در این اشکال دو 

مقدمه داشتیم، یک مقدمه این بود که امر تعیینی موجب مالک در جامع می شود، دو مالک در جامع که 

ن علت را از بین می برد شما گفتید که نمی شود شئ معدم علت خودش باشد موجب تخییر می شود تخییر آ

و نافی علت خودش باشد، پس قطعا مقدمه ثانی باطل است این جا تصویب نباید بشود، اگر یک نتیجه ی 

فاسدی از دو مقدمه حاصل شد وجهی ندارد که بگوئیم این فساد نتیجه الزمه اش فساد مقدمه ی ثانیه است، 

گوئیم فساد مقدمه ی اولی است که امر به واقع موجب مالک نمی شود چه کسی گفته که این موجب  نه می

مقدمه ی ثانیه است؟ این جواب نقضی، پس وجهی ندارد که شما بگوئید نه تخییر نمی شود و اولی را می 

 زنیم.

 سوال : چه نقضی شد به هر حال همین که امر به واقعی بود موجب تخییر شد؟

: آنی که موجب تخییر می شود مالک است، مالک چون در هر دو یکسان است شارع باید حکم  جواب

 تخییری جعل کند، ولی آن مالک را چه آورده؟ امر به واقع، می گوید امر به واقع مالک نمی آورد.

 سوال : همان دلیلی که بر مصلحت سلوکیه داللت دارد این جا هم می گوید باید مالک داشته باشد.

 جواب : اشکال ندارد. وقتی که نتیجه فاسد دارد می گوییم آن مقدمه )مصلحت سلوکیه( غلط است. 

اما جواب حلی: باز عرض کردم عمده اینجاست که خوب واضح نکرده و آن این است که چه کسی گفته 

جاد یک مالک، امر به واقع علتش هست. اصال ربطی ندارد. شاید مصلحت سلوک بر طبق اماره، خودش ای

مصلحتی می کند. مثل کسی که تشنه می شود، آب خوردن برایش مالک دارد. علت آب خوردن تشنگی 

نیست. این که آب خوردن برایش مالک دارد، تشنگی نیست. به خاطر این است که مثال اگر آب نخورد، آب 
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دارند. چه کسی گفته  بدنش کم می شود، سیستم ایمنی بدنش به هم می ریزد. اینها هست که در واقع مالک

که مالک در جامع، علتش آن امر واقعی است. بله آنی که هست، اگر بخواهد این مالک را استیفاء کند، امکان 

اتیان این جامع در خارج، متوقف بر این است که یک واقعی باشد. چرا؟ چون این کی می تواند این جامع 

مؤدایی که خالف واقع است. خوب اگر واقعی نباشد، عمل را در خارج اتیان کند؟ وقتی که عمل کند بر طبق 

ه بر طبق مؤدایی که خالف واقع است، معنا ندارد. منتها این را دیگر آقای صدر در تقریراتش توضیح نداده ک

واقع می خواهد اما چرا امر به واقع امکان اتیان، خوب مسلم است که یعنی چه امر به واقع علت نیست. 

ا در کلماتش توضیح نداده که عرض کردیم سرش این است که مالک جامع، ربطی به واقع علت نیست، این ر

ندارد. چه بسا ممکن است مثال وقتی که زید می آید در خانه، مالک دارد که زیر سقف چهارتا کاسه بگذراند. 

داخل خانه،  به خاطر این که ایشان گفته من هر وقت باران می آید می آیم داخل خانه. این وقتی که آمد

می فهمیم باران می آید. آب چکه می کند و می ریزد روی فرشها. به خاطر این که فرشها خراب نشود، یعنی 

 مالک در فرشهاست. حفظ فرشهاست. خوب البد اگر معنای معقولی مقصود ایشان باشد این است. 

ر کند؟ خالصه آن آقا می این اشکال نقضی و حلی. اما اصل مطلب من نفهمیدم آقای صدر میخواهد چکا

گوید جعل تخییر محال است. چرا؟ چون این نافی علت خودش است. شما بد کالم را تقریب کردید و اشکال 

کردید چه ربطی به او دارد؟ او تقریب می کند می گوید کی تخییر معقول است؟ وقتی که یک: این مامور به 

کلف اتیان کند . خوب جایی که امکان ندارد، تخییر معنا مالک داشته باشد. دو: امکان داشته باشد که این م

تخییر بشود نافی علتش ندارد. اینجا هم می گوید قطعا اگر بخواهد این مامور به، این جامع، مالکش موجب 

است. نافی علتش است ولو از این جهت که علتش، امکان استیفاء هم هست. فرض کنید که معلوم است که 

قیقت ال اله اال اهلل را بر بام کعبه بلند کنی، مسلم است که خیلی عالی است و لکن فقط اگر قدرت باشد که ح

این امر دو چیز می خواهد. یک چیز که نیست. این دوتا چیز، می گوید این نافی علتش است. این دیگه به 

 نقض شما و به حل شما نفهمیدیم این چه ربطی دارد؟ 

است. جواب ندارد که آقای خوئی! این که شما فرمودید فرمایش شیخ لذا این اشکال به آقای خوئی وارد 

 اعظم ره مستلزم تصویب است، این سه اشکال اساسی دارد:
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یک اشکال اساسی آنی بود که ما عرض کردیم که هر جایی که مالک باشد، معنا ندارد که واجب باشد شارع 

عقال محال است. چرا؟ چون این تخییر هیچ وقت امر کند. اشکال اساسی دوم، این است که جعل این تخییر، 

قابل وصول نیست. کی مکلف می تواند بفهمد این حکم تخییری را؟ وقتی که واقعی باشد. خوب وقتی که 

این می داند که واقع این مکلف تخییر است، دیگر معنا ندارد که بگوید من اآلن علم پیدا کردم که این اماره، 

که عرض کردیم این از هبنقه هم ادنی باشد. اشکال سوم هم همین اشکال است خالف واقع است. مگر این 

که اگر شارع بخواهد این تخییر را جعل کند، در واقع قابل امتثال نیست. چرا؟ چون وقتی این مصداق امتثال 

 رفته؟!می شود که این اماره بر خالف واقع برود. خوب وقتی واقعی در کار نیست، اماره چطور برخالف واقع 

این اشکاالت وارد است. حاال آقای صدر شما چه می خواهید جواب دهید؟ لذا این اشکاالت هست که 

مصلحت سلوکیه همانطور که شیخ اعظم و میرزای نائینی فرموده اند، مستلزم تصویب نیست. مگر همانی که 

ضی از کلمات آقای خوئی، ما عرض کردیم که این کالم را سر و صورت بدهیم که بعید هم نیست چون در بع

ایشات آقای خوئی نکرده، یا خود آقای خوئی بر آن نکته یک کلمه اشاره هست، حاال یا مقرر، دقت به فرم

انگشت نگذاشته. این فقط حلش به این است که ما بگوییم تصویب به این معنا که یک واقع انشائی ای برای 

ائی رفت، حکم فعلی در حق این عوض می شود که همه محفوظ است، اگر اماره ای بر خالف واقع انش

تصویب معتزلی را هم آقای خوئی در بعضی از کلماتش به همین معنا تقریب فرموده. اگر این مقصود باشد، 

این درست است البته با غمض عین از اشکال اولی ما. اما اگر مقصود این است که حتی در حق جاهل، 

 اشکال دوم و سوم وارد است و جواب ندارد. شارع واقع انشائی هم ندارد، این 

 هذا تمام الکالم در این که آیا این سببیت مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست؟ 

خالصه عرض ما این شد که تصویب و اجزاء متالزمینند. هر جا که تصویب باشد، قطعا اجزاء هست. اما هر 

 جایی که اجزاء باشد قطعا تصویب هست؟ 

ر مالزمه را از طرفین ادعا کرده. کما این که ظاهر فرمایش آقای خوئی ره هم همین است. هرجا آقای صد

 اجزاء باشد، تصویب هست و هر جا تصویب باشد اجزاء هست.
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خوب این کالم آقای صدر هم درست نیست. بله هر جا که تصویب باشد، اجزاء هست ولی هر جاکه اجزاء 

کن است شارع، امر کرده به نماز. و آنی که مصلحت دارد نماز است. باشد تصویب نیست چون چه بسا مم

درست است که در کنار نماز، دعا هم مصلحت داشته، ولی شارع به دعا امر نکرده. ولی حاال این رفته دعا 

خوانده. مصلحتی که در نماز بوده، در دعا هم استیفاء شده. اآلن دیگر نماز، بی مصلحت است. خوب اینجا 

هست ولی تصویب نیست. چون وقتی که ما گفتیم اینطور نیست که هر جایی که مالک باشد، شارع  اجزاء

باید امر کند، لذا مالزمه درست نیست. ولی خوب آقای صدر مالزمه را از دو طرف ادعا فرموده و مرحوم 

 آقای خوئی هم ادعا فرموده. 

است که اجزاء، از باب استیفاء مالک باشد. اما آقای صدر: ما که گفتیم اجزاء مالزم تصویب است در جایی 

اگر منشأ اجزاء این است که این مامور به را که اتیان می کند، مالک ندارد، ولی دیگر قدرت بر استیفاء مالک 

 نیست. خوب اینجا اجزاء هست ولی تصویب هم نیست. 

. یا این مؤدی یا به تعبیر ما ان قلت: این اجزاء، در ما نحن فیه محال است چون از دو حال خارج نیست

سلوک بر طبق اماره، )اینها را که من قاطی می کنم چون فرقی ندارد.( یا مصلحتش مساوی با مصلحت واقع 

است، یا مساوی نیست، ادنی است. اگر مساوی است که قطعا باید امر به واقع کند چون مثل این می ماند که 

. صد درجه مالک هم پیدا کردم. پس نماز نمی خوانم. می یک کسی بگوید من روزه گرفتم. بسیار خوب

گویند چه ربطی دارد؟ روزه مالک خودش را دارد و نماز هم مالک خودش را دارد. اجزاء وقتی هست که 

همان مالک باشد نه یک مالک دیگری. مثل این که یک کسی می گوید من درس خواندم اصولی درجه یک 

ه هم برای تو مالک دارد. فقه هم باید بخوانی. اینجا قطعا همان مصلحت باشد. خوب باشد، فقه چطور؟ فق

که نیست. یا مساوی است یا ادنی است. اگر مساوی است باید دوتا امر تعیینی کند. هم بر طبق اماره سلوک 

ی کن، هم واقع را بیاور. اگر ادنی است، به قدری که آن مالک باقی مانده در حد الزام است، خوب شارع نم

تواند این اماره را حجت قرار بدهد. بحث ما در چیست؟ عمل بر طبق اماره ی معتبره. اگر این اماره، موجب 

می شود که مالک واقع از دست برود، شارع نمی تواند امر کند. نقض غرض است. شارع نمی تواند به چیزی 

می گویید اجزاء، اگر از باب  که مفوّت مالکش و نقض غرضش است امر کند. لذا این احتمال دوم که شما
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عدم امکان استیفاء باشد، مساوق با تصویب نیست، محال است چون یا دوتا امر تعیینی می خواهد یا اعتبار 

 اماره، قبیح است عقال. 

آقای صدر می گوید هر دو شق را می توانیم انتخاب کنیم. اما شق دوم را می توانیم انتخاب کنیم، آن شق 

این مالکش ادنی است. آقای صدر می گوید این اشکال ندارد. این در واقع همان شبهه ابن  دوم این است که

 قبه است. در واقع مطلب جدیدی نیست. 

این جواب غلط است. اینجا با اصل حجیت اماره فرق می کند چون در اصل حجیت اماره، شارع می گوید 

ور. لذا به من مربوط نیست. مثل این می ماند که بنده من که نگفتم واقع را نیاور. احتیاط بکن. هر دو را بیا

می گویم کسانی که سقف خانه شان ایراد دارد، احتمال هم دارد زلزله بیاید، اگر در آن خانه ها زندگی کنند، 

من چوب نمی زنم. ولی در اینجا وقتی که مصلحت تنافی دارد، این دیگر نمی تواند احتیاط کند چون می 

کند نماز ظهور و جمعه را هر دو را بخواند. خوب این نمی تواند احتیاط کند. پس باید دلیل خواهد، احتیاط 

 حجیت اماره را مقید کند چون من که نمی دانم این در واقع مفوت است. 

 سوال: می شود احتیاط کرد.

ار نمی داد، خوب جواب: اوال این که نمی شود احتیاط کرد به خاطر این که اگر شارع این اماره را معتبر قر

من احتیاط می کردم. اآلن که معتبر قرار داده، لغو است. به خالف آنجا. آنجا اگر معتبر قرار داده، لغو نیست. 

می گوید من از حق خودم گذشتم. ولی اینجا که از حق خودش نمی تواند بگذرد چون اگر از حق خودش 

مصلحت تسهیل بود ولی اینجا مصلحت تسهیل بگذرد، مفوت مالک است. در آنجا هم که شما میگویید، 

نیست. لذا آنجا عرض کردیم کسی که مصلحت تسهیل را قبول ندارد، اصال از شبهه ابن قبه نمی تواند جواب 

بدهد مگر با آن بیانی که عرض کردیم که آن بیان را هم ما قبول داریم که آن بیان این است که شارع الزم 

. می گوید من از حق خودم می گذرم. اما شما آقای صدر که قبول ندارید آن نیست بر طبق مالکات امر کند

مبنا را، خوب شما نمی توانید این کار را بکنید. بله شارع می تواند بگوید من کل شیء لک حالل را معتبر 

کردم. می گوید کل شیء لک حالل را معتبر کردی، تسهیل! می گوید من تسهیل نمی خواهم، می گوید من 
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ز حق خودم میگذرم. من می خواهم تو عقاب نشوی. می گوید من که خمر بخورم، اگر فی علم اهلل این ا

خمر باشد، عقلم را از دست می دهم. میگوید به من چه مربوط است؟ نخور. بنابراین اشکال حل نمی شود 

 قابل حل است. چون اصل شبهه ابن قبه با مصلحت تسهیل حل شده. لوال مصلحت تسهیل فقط به عرض ما 

 سوال:

جواب: اگر مصلحت تسهیل باشد، از محل بحث خارج است. دیگر معنا ندارد که بگوییم فوت شده چیزی. 

فوت نشده اصال. جابجا شده. این در واقع داخل همان قسم اول می شود. این دیگر تفویت غرض نیست که 

ت که امروز برود نان بخرد، ولی اگر امروز و این بچه، امر دائر اسمثل این می ماند که  بگوییم قبیح است.

فردا به او بگویم که برو نان بخر، از سال آینده دیگر درس نمی خواند و از خانه بیرون می رود. می گوید 

من تکلیف نمی کنم. میل خودت. خواستی بری نان بخری، نخواستی نه. این نمی گوید مالک من فوت شد 

می کنند. اگر کسی مثال پایش را در می آورد که سالم باشد، نمی گوید  چون مالک را در سطح اعلی نگاه

 من تفویت مصلحت کردم در کسر و انکسار. 

اما آن شق اول که اگر متساویین باشد، اگر متساویین باشد ایشان حرفش این است که اگر واقع هم مالک 

نمی تواند بکند. چرا؟ چون فرض این است دارد. سلوک بر طبق اماره هم مالک دارد، اینجا دوتا امر تعیینی 

که این دوتا مصلحت متزاحمین هستند. چون قدرت بر استیفاء نیست. مقسم ما چه بود؟ مقسم ما این بود که 

با اتیان مؤدی، واقع را دیگر نمی تواند استیفاء کند. منتها حاال این اتیان مؤدی یا خودش مالک دارد به 

دنی است. ولی فرض این است که مفوّت است. خوب اگر این را بخواهد اتیان اندازه واقع یا نه، مالکش ا

کند، واقع را نمیتواند اتیان کند. اگر تزاحم نباشد قطعا باید به هر دو تا امر تعیینی کند. در صورت تزاحم، 

چون دوتا امر محال است. هیچ وقت در ما نحن فیه، آقای صدر می گوید تزاحم به وجود نمی آید. چرا؟ 

تزاحم، در ظرف وصول دوتا تکلیف است. کی من وارد مسجد که می شوم هم صالة آیات و هم ازل النجاسة 

متزاحمین می شود؟ وقتی که وارد مسجد بشوم بفهمم زلزله آمد و نجاست را ببینم. ولی اگر وصول نشود که 

ت. چرا محال است؟ چون تزاحم نیست. در ما نحن فیه می گوید وصول این دوتا تکلیف باهم محال اس

یکیش این است که سلوک بر طبق اماره ای که خالف واقع باشد. خوب من اگر واقع را بدانم، که این اماره 
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حجت نیست. این واصل نشده. اگر واقع را ندانم، واقع واصل نشده. پس در مانحن فیه چون متزاحمین 

چ وقت تزاحم پیدا نمی کنند. چرا؟ چون قابل وصول نیست، شارع قطعا باید دوتا امر تعیینی بکند. اینها هی

نیستند باهم دیگر. وصول هر کدام، مستلزم عدم وصول آخر است. اگر واقع واصل شود، اماره از حجیت می 

افتد دیگر. اگر اماره واصل شود و حجت شود، معلوم می شود که واقع، واصل نشده چون شرط حجیت 

اشد واحتمال مصادفت هم بدهد. خوب اگر من می دانم که نماز ظهر اماره این است که بر خالف واقع ب

واجب است، اماره هم بر وجوب نماز جمعه واقع شده، خوب این غلط است دیگر. روی این جهت در ما 

نحن فیه ممکن است ما بگوییم شارع، امر می تواند بکند بر طبق این اماره. میگویید مفوّت است. می گوییم 

 صورتی نمی تواند امر کند که متزاحمین هر دو واصل بشوند. اینجا وصول هر دو محال است. باشد، چون در 

خوب اشکال این بود که اگر این مفوّت است شارع چطور امر می کند؟ شارع که نمی تواند امر کند به مفّوت. 

الک مساوی دارد جواب می دهد که نه، این که مفوّت است دو شق دارد. یا در عین حال که مفّوت است، م

یا در عین حال که مفوّت است، مالک ادنی است. اگر مالک ادنی است، می گوید شما که اشکال جدید 

نکردید، این همان اشکال ابن قبه است. اگر مالک مساوی دارد، اینجا می تواند امر کند. چرا؟ چون امر به 

. اینها در عرض هم واصل نمی شوند. متزاحمین در جایی قبیح است که هر دوتا در عرض هم واصل شوند

بعد وارد این بحث می  وصول هر کدامی مستلزم عدم وصول دیگری است. ببینیم این جواب چه می شود؟

 شویم که اگر اماره، کشف خالف شد ولی نه به کشف وجدانی و حقیقی بلکه به کشف تعبدی.

 (222)جلسه  11/2/96دوشنبه 

 بنابر سببیت، مجزی از واقع هستند یا نه؟کالم در این بود که آیا امارات 

مرحوم آقای خوئی ره و آقای صدر اینطور فرمودند که اجزاء با تصویب مالزم است. خوب اینها بحثهایش 

گذشت. بعد رسیدیم به اینجا که اینهایی که می گویند هر جا اجزاء باشد، تصویب هم هست، این در صورتی 

وک اماره، مصلحت واقع استیفاء بشود. اما اگر اجزاء به این جهت است است که بوسیله عمل به اماره و سل

که با عمل به اماره و سلوک اماره، واقع، مصلحتش استیفاء نمی شود و لکن مجزی است از این جهت که 
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امکان استیفاء مصلحت واقع نیست. این عمل به اماره و سلوک اماره، مفوت است. خوب در اینجا که قطعا 

 ست. در اینجا، اجزاء هست ولی تصویب نیست. تصویب نی

آقای صدر در توضیح این مطلب این را گفت که آنجایی که اماره مصلحت دارد، یک مصلحت جداگانه ولی 

مفوّت واقع است، این دو صورت دارد. یک وقت هست، واقع مالک صد درجه دارد. سلوک بر طبق اماره 

ه هم ندارند. اما هر دو مالک قابل استیفاء نیستند به خاطر این که هم مالک صد درجه دارد ولی اینها ربطی ب

تزاحم بینشان هست و مکلف قدرب بر اسیتفاء ندارد و نقص در مکلف است. مورد و صورت دوم این است 

که این مالک سلوک بر طبق اماره، یا مصلحتی که در مؤدی ایجاد می شود، از واقع، خیلی کمتر است و لکن 

ء این، دیگر مالک واقع قابل استیفاء نیست و فوت می شود. خوب این دو صورتی بود که در این با استیفا

 فرض اجزاء دون التصویب هست. 

بعد یک اشکالی مطرح کرد که اگر این عمل به اماره مفوّت واقع است، چه معنا دارد که شارع امر کند به این 

ر اماره نقض غرض مولی و مفوّت غرض مولی است و مالکی عمل به اماره و اماره را معتبر کند؟ خوب اعتبا

که مولی به خاطر آن امر کرده تفویت می شود. لذا اعتبارش قبیح است. امر به عمل برطبق این اماره قبیح 

 است.

ایشان این اشکال را جواب داد که ما تارة صورت اول را در نظر می گیریم، که دوتا مصلحت مساوی هست. 

لحت مساوی هست، مکلف چرا نمی تواند هر دوتا را استیفاء کند؟ به خاطر این که نقص خوب اگر دومص

در قدرتش هست و اینها متزاحمین هستند. وقتی که متزاحمین شدند، در صورت تزاحم باید از یکی رفع ید 

ال بر شق کند. وقتی که هر دو مساوی هستند باید تخییر جعل کند. دیگر نمی تواند تصویب نباشد. این اشک

اول که الزمه شق اول تصویب است چون این دو متزاحمین هستند و وقتی که نقص در قدرت مکلف است، 

مثل همدیگر هم هستند، ترجیح احدهما بر دیگری، ترجیح بال مرجع است و قبیح است و باید تخییر جعل 

مل بر طبق اماره همان کند. باز این مآلش برگشت به تصویب. ایشان جواب می دهد فرض این است که ع

مصلحتی را دارد که واقع دارد. منتها اینها دوتا مصلحت جداگانه اند. بدل نیست. لذا لوال التزاحم، شارع باید 

هر دو را واجب می کرد. استیفاء هر دو واجب بود. اما به جهت تزاحم، هر دو را نمی تواند واجب کند. 
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آید چون تزاحم، فرض وصول دوتکلیف است. اینجا وصول  خوب در ما نحن فیه هیچ وقت تزاحم پیش نمی

دو تکلیف، عقال محال است. اگر واقع واصل شود قطعا مؤدای اماره واصل نشده چون شرط حجیت اماره، 

این است که احتمال مصادفت با واقع بدهیم. اگر واقع واصل نشود واماره واصل شود، خوب فرض وصول 

. لذا در مانحن فیه اصال تزاحم، نیست. تا شما بخواهید بگویید به خاطر اماره، فرض عدم وصول واقع است

تزاحم، باید شارع رفع ید کند. خوب چرا تصویب نمی شود؟ می فرماید واقع مصلحت دارد. مصلحت تعیینیه 

واقع، موجود است. مانع هم که مفقود است. مانع چه بود؟ مزاحم. مزاحم هم نیست. چون وقتی واقع واصل 

عالم. کجایش تصویب ، خوب آن یکی که واصل نشده. لذا واقع جعل می شود. هم برای جاهل، هم برای شود

 است؟ 

اما اگر بگویید نه، آن عمل به واقع، مصلحتش کمتر است )صورت دوم( ولی مفوّت است. اشکال این بود که 

ل جدیدی نیست. این همان چرا شارع امر کرده به مفوّت؟ این قبیح است. ایشان جواب داد که این اشکا

شبهه ابن قبه است در اعتبار اماره. اگر کسی گفت تفویت اشکال ندارد، خوب هیچ، الجواب، الجواب. اگر 

کسی گفت تفویت اشکال دارد، خوب یک مصلحتی در این جعل اعتبار هست که جبران می کند تفویت واقع 

 را.

ست مخصوصا آن صورت اولی. در صورت اولی دو عرض ما این است که این فرمایش آقای صدر ناتمام ا

 اشکال به عقل قاصر ما می رسد:

یک اشکال این است که هر دوتا مصلحت دارد، مصلحت مساوی به طوری که اگر تزاحم نبود، شارع هر 

دورا واجب می کرد و استیفاء هر دو مالک الزم بود. ولی چون تزاحم هست، رفع ید می کند. بعد جواب 

، فرع وصول است و وصول هر دو ممکن نیست. خوب درست. وقتی می خواهد نتیجه بگیرد، می داد تزاحم

لذا واقع جعل می شود. خوب  است دگوید پس مصلحت واقعیه موجود است و مزاحم که مانع است، مفقو

ود اگر اینطور باشد الکالم الکالم. مؤدای اماره هم مصلحتش موجود است، مانع هم وصول واقع است، مفق

است. خوب آن هم باید جعل شود. چرا شما فقط آوردید به واقع؟ خوب هر دو باید جعل شوند منتها واقع 
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منجز نیست. اینطور تصویب  نشد؟ درست است که آن تصویب اصطالحی نیست ولی اینطور نیست که فقط 

 واقع جعل شود. باز هردوتا هست وتزاحم که به قول شما نیست. 

نجا نقص در قدرت مکلف است یعنی چه؟ چرا در قدرت مکلف است؟ اگر این دو مصلحت ایبعد نفهمیدم که 

تضاد نداشته باشند خوب هر دو را انجام می دهد. قدرت مکلف که نقص ندارد. این مثل این نیست که هم 

مسجد نجس است و هم صالة آیات واجب است. این که مکلف قدرت ندارد، منشأش تضاد مصلحتین است 

که تضاد مصلحتین شد، این می شود تضاد مالکات. مالکات تزاحم دارد و کار مولی است و باید  و وقتی

بررسی کند و کسر و انکسار کند و حکم را جعل کند. اگر مساوی باشند می شود تخییر، اگر مساوی هم 

مکلف است. نشوند، برطبق ارجح المالکات جعل می کند. این را نفهمیدم که یعنی چه که مشکل در قدرت 

اگر کلمه تزاحم شما را گول زده، کلمه ی تزاحم را که شما درست کردید چون فرض ما این استکه این 

اجزاء به خاطر این است که مالک اماره، مفوت مالک واقع است یعنی تضاد دارد. شما اگر این را ببرید در 

 . نمی دانم این چطور شده؟ قدرت مکلف از فرض خارج می شوید و خودت هم نبردید روی قدرت مکلف

پس یک اشکال این بود که اینجا معنا ندارد که شما بگویید واقع، مصلحتش موجود است مزاحم نیست چون 

الکالم الکالم. از آن طرف هم می گوییم مؤدای اماره، مصلحتش موجود است. مزاحم چون واصل نشده 

رت مکلف و گفتیم که این قدرت مکلف نیست. این نیست. اشکال دوم این بود که شما این را بردید روی قد

تزاحم در باب مالکات است. مالکات کسر و انکسار می کند و بایستی حکم بر طبق یا اقوی المالکین یا 

 تخییر جعل شود. همانطور که اشکال کرده اند این مآلش به تخییر است.

، خیلی مصلحتش کم است ولی مفوت اما فرض دوم که بگوییم مصلحت واقع، زیاد است و عمل به اماره

واقع است. خوب اشکال این بود که چرا مولی امر کرده؟ شما می گویید الکالم الکالم. این الکالم الکالم 

غلط است چون آنهایی که شبهه ی ابن قبه را جواب داده اند گفته اند بنابر طریقیت، مصلحت تسهیل. 

اماره را اعتبار کرده. ولی اینهایی که قائل به سببیت شده اند مصلحت تسهیل اقتضاء می کند که اینجا شارع 

مثل شیخ انصاری، این معلوم می شود برای شبهه ابن قبه، مصلحت تسهیل را کافی ندانسته . اگر کافی می 

دانست، برای چه قائل به مصلحت سلوکیه شود؟ پس کسی که قائل به سببیت است، آقای صدر! در این 
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د امر به اماره کند. نگویید الکالم الکالم. الکالم الکالم به مسلک کسی است که مصلحت فرض دوم نمی توان

تسهیل را کافی میداند. کسی که قائل به سببیت می شود مثل شیخ اعظم، معلوم می شود برای دفع شبهه ابن 

د آن مقداری که قبه، مصلحت تسهیل را کافی نمی داند، قطعا باید مصلحت سلوکیه را قائل شود و قطعا بای

 فوت می شود، این جبران کند و در فرض دوم، اعتبار اماره، عقال محال است بنابر سببیت.

یک اشکال دیگر هم این است که اصال اینجا بایستی اماره را معتبر نکند چون اگر اینجا اماره را معتبر کرد، 

ولی در آنجایی که شبهه تضاد نیست، احتیاط دیگر ممکن نیست مگر در فرض این که اول واقع را بیاورد. 

می گوید من اماره را معتبر کردم، به شما که نگفتم عمل کن. احتیاط علی ای تقدیر ممکن است. اینجا احتیاط 

فقط بر یک تقدیر ممکن است و بر تقدیر دیگر ممکن نیست. این نسبت به قول به سببیت و آخرین کالمی 

 که از آقای صدر ذکر کردیم.

ی آقای بروجردی در اجزاء دارد که آن بیان را هم عرض می کنیم و بعد قول مختار را می گوییم یک بیان

ان شاءاهلل. بیانی که در اجزاء دارد ما حصلش این است که شارع دوتا امر دارد. یک امر به واقع، برای همه. 

می، برای خصوص شاک، یک امر به فاقد شرط. یعنی مامور به اولی، صالة با طهارت است. مامور به دو

 صالة بدون طهارت است. 

خوب آقای بروجردی! برای چه شارع دو تا جعل بکند؟ یک جعل می کند می فرماید نماز، مانعش عمل به 

نجاست است. مامور به عبارت است از اجزاءو شرائطی که یکی از آنها عدم علم به نجاست است. وقتی 

ه طاهر است واقعا درست می شود و هم نمازی که طهارت گفت عدم علم به نجاست، هم این نمازی ک

 ظاهری دارد. این چه کاری است که دو مامور به طولی انجام دهد؟

جواب می دهد چون آنی که واقعا مالک دارد صالة با طهارت است. صالتی که طهارت ندارد، مالک ندارد. 

 اگر مالک ندارد، چطور مجزی است؟ 
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ارت، مالکش مزاحمت می کند با تعسر. اگر شارع بفرماید همه باید طهارت می فرماید این صالة با طه

خوب پس باید چه کار کرد؟ شارع به خاطر این مزاحمت تحصیل کنند، همه باید در شست و شو باشند. 

 تعسر رفع ید می کند. 

استیفاء  بعد اشکال می کند که آقای بروجردی! مالک واقع استیفاء نشده. شک دارید؟ خوب مالک واقع

نشده. وقتی استیفاء نشده، اجزاء یعنی چه؟ مالک باقی مانده. تعسر درست است. می گوید عقابت نمی کنم. 

 خوب بعد که مالک واقع استیفاء نشده چطور؟ 

می فرماید مالک واقعی اوامر، مالکات یعنی چه؟ مالک واقعی اوامر، اختبار عباد است. می خواهد ببیند مردم 

ا عاصی هستند. خوب وقتی می خواهد ببیند مطیع هستند یا عاصی؟ چه فرقی می کند که نماز مطیع هستند ی

بخواند یا وزنه برداری کند؟ می فرماید اگر اینطور باشد چرا شارع امر فرموده نماز بخوانی؟ خوب می رفتند 

اگر قرار باشد اختبار صبحها به مسابقه ی دو که ورزش هم باشد؟ می فرماید نه! وقتی که واقع مالک دارد، 

کند به غیر واقع، یعنی به یک چیز دیگری، ترجیح بال مرجح است. مثل این می ماند که یک کسی می خواهد 

یک نوکری انتخاب کند، به او بگوید اینجا بنشین سنگ بزن ببینم قدرت داری یا نه؟ زن این ارباب می گوید 

آبی ما بخوریم هم امتحان شود قدرتش. اگر واقع، مالک  خدا عقلت دهد، بگو الاقل آب از چاه بکشد که هم

دارد خوب قطعا باید اختبار و امتحان به واقع بشود. می گوید اگر واقع مالک دارد، مالک ملزم دارد و باید 

اختبار به آن باشد، سوال می کنیم که آقای بروجردی! این طهارت، آیا در مالک واقع، دخیل است یا دخیل 

حال خارج نیست. اگر دخیل است، پس مالک استیفاء نشده. پس مجزی نیست. اگر دخیل  نیست؟ از دو

نیست، چرا اختبار را برده روی صالة با طهارت؟ می برد روی صالة بدون طهارت. می فرماید دخیل است 

ومی ندارد. منتها نه به حد لزوم. بلکه به حد ندب. شارع می خواهد انقیاد عباد را امتحان کند. اآلن مالک لز

ولی مالک استحبابی دارد. باز حق ندارد برود به آنی که بی مالک است امتحان کند. به مالک استحبابی. می 

گوید نماز شب بخوان. می خواهد ببیند این آیا شبها بیدار می ایستد که به عنوان فرمانده ی جنگ انتخابش 

لزوم تا اجزاء نباشد. بلکه در مالک به حد  کند. طهارت در مالک دخیل است. منتها نه در مالک به حد

استحباب. وقتی در مالک به حد استحباب شد، اجزاء هم هست چون مقصود نهائی که اختبار عباد شد. 
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اختبار هم که شد. دید تکلیف را انجام داده. می ماند مالک واقع از بین رفته. آن هم که ندبی بوده. الزامی 

تصویب نیست. هم جمع بین حکم واقعی و ظاهری راحت است. آخر سر می نبوده. لذا هم اجزاء هست هم 

شما می گویید طهارت در مالک واقع دخیل است نه به حد الزام. به حد استحباب. آیه بر شما گوید ان قلت: 

نازل شده؟ می فرماید نه. فقط ما احتمال می دهیم و یقین نداریم. خوب اگر احتمال می دهید، اجزاء را به 

دلیل ثابت می کنید؟ می فرماید این تکلیف، فرض این است که ادله احکام ظاهریه، در ظاهر داللت بر  چه

اجزاء میکند. ما می خواهیم ببینیم، اجزاء ثبوتا محتمل است یا محتمل نیست؟ اگر ثبوتا محتمل است ما به 

کنیم. ما حرفمان این است که  این ظاهر اخذ می کنیم. اگر ثبوتا محتمل نیست، باید از این ظاهر رفع ید

منافات ندارد عمل به این مامور به ظاهری، مجزی باشد. سرش هم این است که احتمال دارد این طهارت، 

 در مالکی که دخیل است، به حد مالک ندب باشد نه مالک وجوب. 

ودید اصال خوب آقای بروجردی این فرمایشات شما اوال یک مقداری تعارض صدر و ذیل دارد. اولش فرم

دوتا مامور به نیست. مامور به از اول، مثال یک مامور بهی است که برای عالم طهارت شرط است برای غیر 

عالم طهارت شرط نیست. یک مامور به است، اجزاء و شرائطش مختلف است. اینجا اآلن دوتا درست 

 کردید. اینها آشفته است. البته اینها مهم نیست.

که اینکه شما فرمودید ادله داللت بر اجزاء می کند پس قطعا معلوم می شود آن طهارت اما کالم در این است 

در حد ندب دخالت داشته نه در حد لزوم و این که غرض اصلی تکالیف، انقیاد است، درست نیست. چون 

اگر غرض اصلی تکالیف، انقیاد باشد می شود خدای مردم آزار چون اگر من می خواهم اطاعت شما را 

کنم، برای چه می خواهم اطاعت شما را کنم؟ چون که در این تکالیفی که می کنید مصلحت است یا ب

همینطوری است؟ شما یک بنده ای درست کردید، هر چه هم دلت بخواهد امر می کنید و دنبال این هستی 

قربکم من الجنة که یکی را به جهنم ببری و یکی را به بهشت؟ این نیست. در روایت دارد که ما من شیئى ی

 ء یقربکم من النار و یباعدکم عن الجنة اال و قد نهیتکمبه و ما من شیى و یباعدکم عن النار اال و قد امرتکم

عنه ، پس معلوم می شود با غمض عین از امر و نهی، این فعل به بهشت نزدیک می کند و این فعل از جهنم 

 دور می کند. 
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 طور است. اگر جایی باشد که مقرب باشد، من امر می کنم. سوال: نمی گوییم که همه جا این

 جواب: این به مفهومش نفی می کند. چون اگر سیگار کشیدن، مبعد از نار نیست، برای چه نهیتکم عنه؟ 

 سوال: برای همان اختبار. 

 جواب: این روایت معنایش این است که همه تکالیف من برای اصالح جامعه است. 

فرماید هر جا که مقرب بوده را من بیان کردم. ولی معلوم نیست که کیفیتش تقربش چگونه سوال: روایت می 

 بوده. 

جواب: باید با غمض عین از جعل من مقرب باشد. اگر جعل مقرب بوده، باید بفرماید کل ما امرتکم یقرب 

 الی الجنه. موضوع را این قرار داده که المقرب الی الجنه ، امرتکم به.

ا می فرمایید آقای بروجردی! حرف اشاعره است. این یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند این که شم

 چون خود شما هم دارد اگر یک جایی هیچ مصلحتی نباشد، شارع میتواند اختبار کند به امر مباح. 

از این ندب  و ثانیا اگر قرار است این طهارت، ندبی است چون ندبی است امتحان کرده به خاطر این که اگر

می گذشت، این ترجیح مرجوح بر راجح بود، خوب ما ندب زیاد داریم. نماز اول وقت هم ندب است. 

حداقل اینطور می فرمود که شما یا باید نماز با شرط طهارت بخوانی یا اول وقت یا با جماعت یا ... . می 

 پذیرید این حرف را؟

 ویید الزم نیست هر جا که مالک باشد امر کند.سوال: شما که این حرف را قبول ندارید و می گ

 جواب: من به آقای بروجردی اشکال می کنم.

از این گذشته، اگر چنانچه از اجزاء بفهمیم که این مامور به طهارت در او شرط ندبی است، خوب کسی که 

شد، یا باید عالم به نجاست است هم الزم نیست شرط را بیاورد. بگویید آنجا الزامی است. می گوییم ن

تصویب قائل شوید یعنی بگویید برای عالم در حد الزام است و برای جاهل، در حد الزام نیست که قائل 
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نشدید. اگر می گویید طهارت برای همه ندب است که ظاهر کلمات شماست، خوب کسی هم که عالم به 

 نجاست است نمی آورد. 

 د؟سوال: خوب مالک ندبی را مگر نمی تواند الزام کن

اگر شارع چیزی را در مامور به اخذ کرده ولی من می دانم که ندبی است، می شود شرط استحبابی جواب: 

 دیگر. اصال این شرط استحبابی را نیاورده گناه کرده، چرا باید اعاده کند و مجزی نباشد؟

 سوال: دلیل فوت لغو می شود.

 الزامی است. جواب: این نقض به شماست. پس معلوم می شود که آن مالک 

 (223)جلسه  12/2/96سه شنبه 

کالم در این بود که مرحوم آقای بروجردی یک بیانی برای اجزاء داشت و ما به این بیان عرائضی داشتیم. 

 یک دفعه ی دیگر عرض می کنیم که اگر بعضی برایشان دیروز روشن نشده، ان شاء اهلل روشن شود.

گاهی مواقع و نه همیشه، مقصود اصلی و غرض اصلی از جعل، خالصه کالم آقای بروجردی این بود که 

 امتحان عبد است که ببیند این عبد، اطاعت می کند؟ انقیاد دارد؟ یا عاصی است؟

اینجا اگر بخواهد عبد را امتحان کند، قطعا باید به یک فعل خاصی امر کند. و اال اگر به یک فعل خاصی 

هر کسی در عالم یک کاری را دوست دارد و همان را انجام می  نباشد، بگوید یک کاری انجام بده، خوب

دهد. قطعا به یک فعل خاصی باید امر کند. این فعل خاص ممکن است اصال هیچ مالک نداشته باشد. فقط 

غرضش این است که موضوع درست کند برای امتحان عباد. اما اگر یک جایی یک فعلی باشد که در آن 

ک ملزم و چه مالک ندبی، قطعا امتحان به او اولویت دارد بلکه متعین است لقبح مالک باشد، حاال چه مال

لذا امر می کند به او. این امر یک مقصود اصلی  دارد و یک مقصود فرعی دارد. مقصود ترجیح المرجوح. 

فعال، اصلی، امتحان عباد است و مقصود فرعی این است که به مالک می رسد. اما اگر در هیچ کدام از این ا

مالکی برای مولی نیست از روی میل خودش امر می کند. حاال اگر در یک جایی غرض اصلی و مقصود 

اصلی، امتحان عباد باشد، مولی امر می کند به یک فعلی ولو این که مالک هم داشته باشد. تارة این مالکی 
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است که حتما باید استیفاء شود،  که در این فعل هست و امر کرده برای امتحان عباد، این مالک ، مالک ملزم

این هیچ. اما اگر مالکی که امر کرده، یک مالک ندبی است به طوری که اگر آن غرض اصلی و مقصود اصلی 

که امتحان عباد است نبود، امرش ندبی بود، مثل این که طهارت، دخالتش در مالک صالة ندبی است و به 

ک الزام دارد منتها طهارت، مالک را بیشتر می کند مثل نماز حد الزام نیست. یعنی صالة بدون طهارت، مال

اول وقت. حاال اگر اماره ای، اصلی، بینه ای قائم شده که تو طاهری و بعد کشف خالف شد، اینجا اجزاء 

هست. چرا؟ چون غرض اصلی مولی که امتحان عباد بوده، حاصل شده چون امر ظاهری بوده و او مطیع 

د مجزی نیست، خوب مالکی فوت نشده. آن مالکی که از طهارت فوت شده، در حد بوده. بخواهد بفرمای

 الزام نبوده. خود شارع، ابتداءا الزم نمی دانسته، حاال به طریق اولی اجزاء هست.

کسی اشکال نکند که اگر چنانچه این طهارت، دخالتش در مالک در حد ندب است، پس کسی هم که عالم 

 ، لباس بدون طهارت می آورد. چرا باید تطهیر کند؟به این که ثوبش نجس است

می فرماید به خاطر این که درست است که این طهارت را نمی خواهد، ولی یک غرض اصلی، شارع دارد 

و آن غرض اصلی، امتحان عباد است و بدون این طهارت، او مطیع نیست. دخالت شرط در مالک، ندبی 

 است نه در مامور به. 

 ء هست و مشکلی هم نیست.بنابراین اجزا

ممکن است بگویید این که شما می گویید احتمال است. چه بسا دخالت این طهارت در مالک، به حد الزام 

 باشد. 

می فرماید بله، بعد از آن که ثبوتا اجزاء ممکن شد و محذور عقلی نداشت، اثباتا هم ادله احکام ظاهریه، 

 داللت بر اجزاء می کند. 

 م آقای بروجردی، چهار عرض داریم.ما به این کال

عرض اول این است که شما از اول بحث اجزاء امر ظاهری تا اینجا کلماتت تهافت دارد. در این آخر، چند 

روز قبل که یک تکه از کالم ایشان را بیان می کردیم، عرض کردیم که ایشان در دو مقام بحث می کند. یک 
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بر اجزاء هست یا نه؟ مقام دوم این است که آیا محذور عقلی در این  مقام این است که آیا مقام اثبات، دال

اجزاء هست که ما از این اجزاء رفع ید کنیم یا نه؟ در آنجایی که مقام اثبات را می خواست توضیح دهد 

وقتی که اشکال می کردند، آنجا ایشان فرموده، نه، این ادله احکام ظاهریه مثل کل شیء لک طاهر، اینها 

ه در واقع است. یک امر بیشتر نیست. این شرط را توسعه می دهد. همان کالم مرحوم آخوند. منتها توسع

آخوند ره فقط در اصول فرمود، و ایشان در امارات هم فرمود. و به این کالم در جواب مرحوم آقای نائینی 

لذی یجوز للمکلف نفس دلیل حکم الظاهری ا و فیه ما عرفت من ان» تصریح می کند که  130در صفحه 

اتیان الصلوة مثال مع الطهارة الظاهریة ظاهر ایضا فی ان عمله بعد تحققه یصیر منطبقا لعنوان المامور به اعنی 

الصلوة و انه قد ادی وظیفته الصلوتیه بعد اتیانها فیما حکم الشارع بطهارته و الزم ذلک، کون الشرط اعم من 

ر درست کردید. یک امر واقعی و یک امر ظاهری. خوب اینها تهافت در این جا دوتا ام« الواقع و الظاهر.

 دارد و شما مسلکتان کدام است؟ حاال این تهافت عرض کردیم مهم نیست. 

اشکال دوم این است که اگر این مولی، می خواهد یک امر واقعی جعل کند برای مکلفی که عالم است، و 

ت. خوب چه داعی دارد امر کند مولی برای این عالم و یک امر دیگر جعل کند برای مکلفی که جاهل اس

جاهل، هر دو، عام جعل کند، طهارت را شرط کند بعد یک امر دیگری به صالة فاقد طهارت در حال جهل، 

 جعل کند. خوب از همان اول، یک امری کند بگوید علم به نجاست، دراینجا مانع است؟

صالة واجد طهارت، مالک دارد. وقتی در مالک است و ایشان می گوید آخر این طهارت واقعی، دخیل 

 مالک دارد، باید به همان امر کند. 

خوب ماعرض می کنیم این صالة واجد طهارت، مالک دارد حتی برای جاهل؟ یا برای جاهل مالک ندارد؟ 

د؟ می برای جاهل که مالک ندارد. به خاطر این که ما سوال می کنیم برای چه جاهل را یک امر دیگر کر

گویید به خاطر این که این طهارت، درست است که دخیل در مالک است ولی مالک این طهارت مزاحم 

است با مفسده ی عسر. خوب اینها با هم تنافی دارد. خوب وقتی تنافی دارد، من حیث المجموع معلوم می 

ن اشق علی امتی المرتهم شود این صالة با طهارت مالک ندارد برای جاهل. وقتی شارع می فرماید ولوال ا

بالسواک عند کل صالة، خوب معلوم می شود که اآلن مالک ندارد با کسر و انکسار. خوب وقتی مالک 
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ندارد، برای چه شارع یک امر مطلق می کند؟ می فرماید برای عالم به نجاست، نجاست مانع است. یک 

فعلی هم نمی شود به خاطر این که با آن مفسده  امری بکند! بعد این امر انشائی هم هست! بعد این امر انشائی

ی عسر تنافی دارد! خوب این وجه دوتا در فرمایش شما مشخص نیست و جوابی که از این اشکالی که به 

خودتان کردید مشخص نیست چون درست است که این طهارت، در مالک دخیل است ولی دخیل است در 

مزاحمت دارد با مفسده ی عسر، پس من حیث المجموع دخیل مالک، برای عالم. برای جاهل بعد از آنکه 

 نیست. 

سوال: دیروز جواب فرمودید که مزاحم با مالک اصلی نیست. مثل برائت . مگر برائت مالک واقع را برمی 

 دارد؟

جواب: با مفسده ی عسر دیگر مالک نیست چون خود ایشان می فرماید مزاحم است. من که عرض نمی 

 رماید سر این که امر دوم را می کند به خاطر این که مزاحم با مفسده ی عسر است.کنم. خودش می ف

 سوال: مثل همه ی مواردی که جعل اماره یا اصل می شود به خاطر مصلحت تسهیل.

جواب: اشکال ندارد چون آنها که نمی گویند امر دوم هست. ایشان دارد که امر دوم واقعا هست. یعنی غرض 

اول است، در این هم هست. لذا اگر این شخص به اماره عمل نکند، طبق این فرمایش آقای اصلی که در امر 

بروجردی، این به واقع مؤاخده نمی شود. به اماره مؤاخذه می شود. چرا؟ چون دیگر امر دومی طولی داشته. 

 امر اولی که در حق این فعلی نبوده. 

مطلق نمی گویید، در بعضی از موارد می فرمایید. اشکال سوم بر ایشان این است که درست است که شما 

اما یا احکام عقال باید تابع مصالح و مفاسد باشند یا عقال الزم نیست تابع باشد. اگر عقال الزم است تابع 

باشد، هیچ حکمی را شارع نمی تواند جعل کند به غرض حصول اطاعت و انقیاد. این مسلک اشاعره است. 

ست، حکم عقلی، تخصیص بردار نیست. شما پذیرفتید که شارع می تواند یک این اگر یک حکم عقلی ا

جایی به یک فعلی که هیچ مالک ندارد، امر حقیقی کند فقط به خاطر این که عباد را بسنجد. این خالف 

 ضروری مذهب شیعه است. 
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 سوال: یعنی قبیح است؟

ارد. مثل حضرت ابراهیم علیه السالم وقتی جواب: بله لذا وقتی که عبد به مقدماتش رسید باید دست نگه د

 مقدمات امتحان را انجام داد تمام است. و اال اگر تا آخر باید برود می شود اشعری. 

 سوال: باالخره امتحان همین است دیگر که تا آخر برود.

ین که جواب: مگر خداوند مردم آزار است. به همان اموری که مالک دارد امتحان هم می شود دیگر. مثل ا

دولت بگوید می خواهم رزمایش فالن انجام دهم. می گویند در فالن منطقه ی کشور جنگ است، شما می 

 خواهی رزمایش انجام دهی؟! خوب برو همانجا امتحان کن. 

بله خداوند سبحان، به غرض کمال عباد امر و نهی کرده. بعث رسل کرده به غرض کمال عباد. یزکّیهم که به 

گر یک موالیی اصال احتیاج به نوکر ندارد. یک نوکری گرفت، بعد شروع کرد به امتحان کمال برسند. ا

کردنش و بعد گفت پذیرفتمت. عبد می گوید امتحان تمام شد؟ می گوید بله. عبد می گوید چکار کنم؟ می 

عبد کمال  گوید هیچ. دیگر کاری ندارم. عبد می گوید مگر دیوانه بودی؟ غرض از بعثت انبیاء این بوده که

پیدا کند. بله کمال در قصد قربت هست. نه این که فقط امر کند و او بی جهت کمال پیدا کند. این حرف 

 منافات دارد با آنچه که مسلک عدلیه است. 

اشکال چهارم این است که شما می گویید اگر ادله ی ظاهری بر اجزاء تمام باشد، ما مشکل ثبوتی را رفع 

نمی شود بگوییم طهارت، دخیل در مالک است الزاما، ولی حاال نماز بدون مگر کردیم. خوب میگوییم 

طهارت خوانده، می فرماید نمی خواهم، رفع ید کردم از تکلیفم. چون تکلیف که وظیفه ی خداوند سبحان 

نیست. تکلیف، لطف از خداوند سبحان است. این حرف آقای بروجردی یعنی تکلیف، لطف نیست بلکه 

و حال آن که اهل فن فرموده اند ان الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیة. خدا رحمت  چماق است.

کند شیخ اعظم و صاحب اوثق را. یک کلمه آنجا هست که از قبل یادم هست که توضیح می دهد، یعنی عقل 

می کند، راه تکالیف را می گوید برو به کمال برس، راه کمال را بلد نیست. خداوند سبحان این تکالیف را که 

یاد می دهد. نماز، کمال است. صوم، کمال است... . خوب اینها را عقل بلد نیست. اگر خداوند نمی فرمود 
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نماز بخوانید، عقل کجا نماز خواندن را بلد بود؟ لذا می فرماید ان الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات 

جا شمامالک را نیاوردید ولی در عین حال من این مالک را نمی العقلیة. حاال خداوند سبحان می فرماید این

خواهم. مثل زن حائض که از همین قبیل است . یعنی نماز که برای حائض قضاء ندارد، برای غیر حائض 

قضاء دارد. این سرش این است که می بیند اگر قرار باشد این زن چند روز عادت است، چند روز هم که 

اید من نمی خواهم. ما که عرض کردیم که مالک الزامی ، به قول شمامی فرمایید من احتیاط کند. می فرم

می خواستم ببینم شما مطیع هستید یا نه؟ چه دلیلی داریم که اگر دیدیم که دخالت مالک در حد الزامی باشد، 

ه. شفاعت، اینها اجزاء عقال محال است؟ مگر حدیث رفع که می گویند امتنانی است یا منة علی العباد یا توب

همه نقض بر این حرف است و این چه خدایی شد که دستش را ببندند که حق نداری امر کنی و اینجا باید 

 امر کنی. این عرائض ما بود که به کلمات آقای بروجردی.

این شخص نماز خواند، بعد به او گفتند که ثوبش نجس است. یک اشکال دیگر هم دیروز عرض کردیم که 

ثوب نماز خواندی؟ بله. خوب تو عاصی هستی. می گوید بله عاصی هستم ولی قضاء برای چه؟  با همین

چون مالکی که از مولی فوت نشده. طهارت به حد ندبی بوده. مالکی فوت نشده. لذا اگر دقت کرده باشید 

است یعنی وقتی آنجا آقای بروجردی اینطور تقریب کرد، یک اشکالی به خودش کرد که این ثبوتا محتمل 

اگر ثبوتا یقین داشتیم، صد در صد مساوق اجزاء بود. ایشان فرمود ثبوتا محتمل است؟ اثباتا دلیل داریم. 

خوب می گوییم آقای بروجردی، وقتی که ما از کل شیء لک طاهر، فهمیدیم که دخالت طهارت در صالة 

 که این عاصی است و مطیع نیست.ندبی است، قضاء برای چه؟ بله عصیان کرده. خداوند سبحان هم فهمید 

 سوال: شاید یک اختبار دیگر هم در قضاء داشته باشد. 

جواب: اگر یک اختبار دیگر هم نسبت به قضاء دارد، در باب اجزاء هم یک اختبار دیگر دارد. چون فرض 

یست می این است که قضاء اختبار جدید نیست. به خاطر از بین رفتن مالک است. اختبار جدید که قضاء ن

 شود امر جدید و اختبار جدید. 

 بعد خدارحمتش کند در آخر کالم دوتا تذنیب دارد. 
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تذنیب اول این است که ما تعجب می کنیم چطور بعضی توهم کرده اند که اگر اماره، کشف خالف شود مجزی 

شود نیست ولی اگر کشف خالف نشود، مجزی است؟! اگر اجزاء هست فرقی بین کشف خالف بشود یا ن

نیست. اگر اجزاء نیست هم همینطور. چرا؟ چون بعد از آنکه مقام اثبات، تام است و داللت بر اجزاء می 

بی  ،کند، یا عقال محذور دارد اجزاء خوب باید رفع ید کنیم. یا عقال محذور ندارد، باید اخذ کنیم. تفصیل

 معناست. 

این اجماع حجت نیست. اجماعی حجت است که تذنیب دوم: یعنی چه که اجماع داریم بر بطالن تصویب؟! 

در مسائل فرعیه فقهیه باشد که بگوییم این متلقاة از امام علیه السالم است. اما این اجماع، اجماع متکلمین 

است. این اجماع کاشف از رای شارع نیست. متکلمین عامه سه طائفه اند. یک طائفه می گویند که صحابی 

و گناه کند. حاال نمی دانم این حرف را آقای بروجردی از قول چه کسی نقل اصال محال است که خطا کند 

می کند چون ما در بحث اعتقادات از تفتازانی و غیر آن خواندیم که هیچ کس قائل به عصمت خلفا نشده 

چه رسد به بقیه صحابی. جماعتی دیگر از اینها گفته اند که اینها گناه نمی کنند. خطا ممکن است بکنند. 

جماعتی دیگر هم گفته اند که اینها نه تنها که خطا می کنند بلکه ممکن است فسق از آنها صادر شوند. البته 

می گوید این جماعت در عامه کم هستند و خود آنها می گویند اصحاب بدع. این نسبت به عامه. نسبت به 

مصیب آنی است که به واقع  این است کهفرموده نظر فرقه حقه،  ،خاصه مرحوم شیخ طوسی ظاهرا در عده

می رسد و بقیه مخطی هستند. لذا این اجماع، اجماع در حکم عقل است. دیگر چیزی نمی آورد که خالصه 

تصویب محال است یا نه؟ سابقا در ذهنم بود که تقریرات ایشان دو جلد است. جلد دوم کفایه هم هست. 

الم و جاهل، ایشان چه می فرماید. این دو تا تذنیب ولی پیدا نکردم که ببینم در بحث اشتراک احکام بین ع

 تا ببینیم اینها درست است یا نه، ان شاء اهلل فردا. 

 (224)جلسه  13/2/96چهارشنبه 

کالم در این بود که آیا امر ظاهری از امر واقعی، مجزی هست یا مجزی نیست؟ مرحوم آقای بروجردی بعد 

اداء و هم نسبت به قضاء، دو تا تذنیب در ذیل دارد. تذنیب اول  از آنکه اجزاء را درست کرد هم نسبت به

این بود که تفصیل در اجزاء بین این که کشف خالف شود یا نشود، بال وجه است چون بعد از آن که مقام 
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اثبات، اطالق دارد. هم اجزاء در صورت عدم کشف خالف را اثبات می کند و هم اجزاء در صورت کشف 

نع و محذور عقلی از التزام به اجزاء هست، مطلقا هست و اگر مانع و نحذور عقلی نیست، خالف را. اگر ما

 مطلقا نیست. 

این فرمایش آقای بروجردی ناتمام است چون بخواهد امر ظاهری از امر واقعی مجزی باشد، هیچ محذور 

نشده، مجزی است معنایش عقلی ای ندارد و انما الکالم در مقام اثبات است. این که مادامی که کشف خالف 

این نیست که یعنی فی علم اهلل این عمل درست است و مطابق واقع است. ایشان یکی از اشتباهاتش همین 

است که استبعاد می کند می فرماید یعنی این شخص اگر تا آخر عمر، کشف خالف نشد، بگوییم بی نماز 

بوده. می فرماید این خیلی بعید است. خوب بوده؟! خوب چه می شود؟ می گوییم بی نماز بوده و معذور 

 چه بعدی دارد؟ حداقل این که بعید نیست این است که جماعت کثیری از فقها این را قبول کرده اند. 

در مقام اثبات، این معلوم است که مادامی که کشف خالف نشود مجزی است اما به این معنا که معذور است 

عنای حجیت است. این اماره معتبر است یعنی چه؟ اعتبار معنایی و مستحق عقاب نیست چون اصال این م

گر کشف خالف شد، این هم مجزی است، خوب ما عرض کردیم که آقای بروجردی! غیر از این ندارد. اما ا

این سیره عقال یا ادله ای که ال تنقض الیقین بالشک. می فرماید مادامی که شک داری به یقین سابقت عمل 

کشف خالف شد؟ اتفاقا در استصحاب، انقضه بیقین آخر، یعنی وقتی که یقین آخر پیدا کردی آن کن، اما اگر 

وقت آثار یقین آخر را بار کن. اینها کجا در مقام بیان این هستند که حاال اگر کشف خالف شد، بعد از کشف 

به قول مرحوم آقای  خالف بر شما قضاء واجب نیست؟ اینها اصال کاری با آن تکالیف ندارند. مخصوصا که

خوئی این امارات نوعا امضاء سیره عقالست و اصال در سیره عقال، جایی را من سراغ ندارم که اینها امر به 

قضاء داشته باشند و بعد که کشف خالف شد بگویند همان عمل کافی است و امام علیه السالم اینها را امضاء 

 کرده باشد!

این که خودشان فرموده اند مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا با توجه به  سوال: نسبت به نمازهای اهل البیت

 چه می فرمایید؟لَمْ أَعْلَمْ، 



199 

 

جواب: دو تا جواب دارد: یکی اینکه چه بسا حضرت در مقام تعلیم بوده که می خواسته وسواسی را بردارد 

قول بعضی از فقها که بعید هم نیست اینطور باشد که  و دقت در طهارت و نجاست را بردارد چون اصال به

اصال احتیاط در نجاسات، شاید مطلوب شارع نباشد. امام علیه السالم یک وقت هست که اراده می کند که 

حین صالة نداند. چون آنها علمشان در اختیار خودشان است. اذا ارادوا ان یعلموا علموا. وقتی دلشان نمی 

نمازشان واقعا صحیح است چون در نماز، علم به نجاست مانع است و این اتفاقی است. خواهد بداند، این 

 هذا اوال.

 .فَقِیلَ لَهُ: قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءسوال: این روایت هم هست که 

ده ی غسل داشته و آن خالف اوال آن روایت را ما قبول نداریم چون امام علیه السالم، قطعا اراجواب: 

 مذهب است. 

، خوب به مردم تفهیم کرده، بعد که حضرت برای مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌیا این که نه، اینجا فرموده 

نماز به منزل رفته، آن وقت حضرت اراده می کند که بداند. اگر اراده کرد، خوب علم پیدا می کند که بول 

 و بعد می شوید. شما از کجا می دانید که حضرت با لباس نجس نماز خوانده.  اصابت کرده

اما تذنیب دوم: خوب آقای بروجردی، کالم شما مستلزم تصویب است. چرا؟ چون فرمودید تکلیف جاهل، 

نماز بدون طهارت است. تصویب هم که اجماع بر بطالنش داریم. ایشان به خاطر این که این استیحاش را 

یک مسئله کالمی و عقلی است د می فرماید اجماعی ارزش دارد که در مسائل فقهی منعقد شود. این حل کن

و خیلی از افکار مردم، جزء اباطیل است. بعد می فرماید اگر به سیر تاریخی این اجماع نگاه کنید، که عامه 

حابی فاسق هم داریم. بعضی بعضی ها قائلند که هر کدام از صحابی معصوم بودند. بعضی ها قائلند که ما ص

هم قائل بودند که صحابی فاسق نداریم ولی مخطی داریم و مرحوم شیخ طوسی هم در جواب آنها فرموده 

که همیشه یک فرقه مصیب است و بقیه مخطی هستند و لکن معذورند. این اصال ربطی به فقه و حدیث ندارد 

 معصوم علیه السالم باشد. که این اجماع کاشف از این باشد که متلقات از امام 
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این کالم هم که ناتمام است چون اوال آقای بروجردی، این اجماعی که شما می فرمایید این مسئله، عقلی 

است، عقلی نیست. بله متکلمین بما هم متکلمین در او بحث کرده اند، ولی عقلی نیست. هر مسئله ی کالمی، 

کرده اند. ما که ندیدیم و بعید است. صحابی باید معصوم عقلی نیست. حتی خود عامه هم استدالل عقلی ن

باشد )به حکم عقل(؟ عجیب است در خود پیغمبر، عصمت را قبول ندارند. اینها به روایاتی تمسک کرده اند. 

یکی آن ال تجتمع امتی علی الخطاء. یکی مثل اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. خوب این را خاصه 

علوم می شود که اینها متلقات از امام علیه السالم است. بعد هم تصویب، بطالنش ضروری رد کرده. پس م

مذهب است. اطالقات روایات، حسن احتیاط، رفع ماالیعلمون، روایتی که وارد شده که می گوید من نماز 

ر موسی خواندم، بعد فهمیدم که وضو نداشتم، حضرت می فرماید نمازت را اعاده کن، یا مثل موثقه عما

 الساباطی که حکم ظاهری داشت، چون آبی دیده بود، قاعده طهارت در آن جاری می شد.

 این نسبت به فرمایشات ایشان و اقوال. 

تا اینجا سه نکته از کالم آخوند بررسی شد. نکته ی رابعه در فرمایشات آخوند این است که ایشان فرمود، 

یقیت حجت است، اینجا اجزاء نیست. اخری احراز می کنیم که از تارة ما احراز می کنیم که اماره از باب طر

باب سببیت، حجت است. اینجا هم فرمود، تشکیالت اضطرار هم در اینجا می آید در مقام ثبوت، اما در 

مقام اثبات، اطالق ادله ی حجیت، اثبات می کند که مجزی هست. اما اگر شک کردیم که اماره، از باب 

 از باب طریقیت؟ آیا اجزاء هست یا نه؟ سببیت حجت است یا 

آورده ایم مرحوم آخوند فرموده اگر شک کردی، اجزاء نیست چون شک می کنیم که آیا مسقط تکلیف را، 

 یا نه؟ استصحاب عدم اتیان ما یسقط معه التکلیف جاری می شود. 

سببیت بشویم، تکلیف ان قلت: شک می کنیم که آن تکلیف واقعی، فعلی هست یا نه؟ چون اگر قائل به 

واقعی فعلی نیست. اگر قائل به طریقیت شویم، تکلیف واقعی، فعلی است. شک می کنیم که آیا تکلیف واقعی، 

 فعلی هست یا نه؟ استصحاب عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا جاری می کنیم.
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بر قول به اصل مثبت. قلت: این به درد نمی خورد چون اثبات نمی کند اینی که آوردیم، مسقط است مگر بنا

 این در باب اداء. 

در باب قضاء می فرماید بنابر این که به امر جدید است مجزی است به خاطر این که شک می کند بعد از 

 وقت، تکلیف دیگر دارد یا نه؟ استصحاب می گوید تکلیف دیگر ندارد.

می خورد چون موضوع قضاء، فوت نگویید که استصحاب عدم اتیان می کنیم.  استصحاب عدم اتیان به درد ن

است و فوت هم امر وجودی است و الزمه ی عقلی عدم اتیان است. لذا مثبت است. بله اگر قضاء به امر 

 جدید نبود یا موضوع قضاء، عدم اتیان بود، وجوب قضاء هم ثابت می شد. این فرمایش آخوند.

صیل دادی. در اداء قائل به وجوب اعاده شدی بعد یک اشکالی به خودش می کند که شما بین قضاء و اداء تف

و اشکالت هم این بود که اصل، عدم اتیان ما یسقط معه التکلیف است. خوب چرا در باب اضطرار،این حرف 

را نزدید؟ اگر شک کردیم که مامور به اضطراری، مجزی از واقع هست یا نه؟ در وقت هم رفع اضطرار شد، 

 ق ما نحن فیه با آنجا در چیست؟چرا آنجا این حرف را نزدید؟ فر

می فرماید در باب اضطرار، من قطع دارم که حین االضطرار، به همین تکلیف مکلف بودم و تکلیف واقعی 

قطعا فعلی نبوده. بعد از اضطرار نمی دانم تکلیف واقعی فعلی شده یا نشده؟ استصحاب می گوید فعلی نشده. 

قطع ندارم که در وقت عدم کشف خالف، تکلیف واقعی فعلی نبوده به خالف ما نحن فیه. در ما نحن فیه من 

 چون اگر اماره از باب طریقیت حجت باشد، تکلیف واقعی در آن ظرف فعلی بوده. 

این فرمایش آخوند ره درست نیست. در ما نحن فیه اگر شک کردیم بین سببیت و طریقیت، نه وجوب اعاده 

شما نمی دانید تکلیف به مؤدی دارید یا تکلیف به واقع، چون اگر دارد و نه وجوب قضاء به خاطر این که 

سببیت باشد، تکلیف به مؤدی است.اگر تکلیف به مؤدی باشد که قطعا امتثال کردید. اگر تکلیف به واقع 

باشد، خوب شک دارید، برائت. امر دائر بین دوتا تکلیف است که یکی قطعا امتثال شده، و یکی اگر باشد، 

 . این کأن مثل دوران امر بین اقل واکثر است. باقی است

 ان قلت: علم اجمالی دارد مکلف، یا مؤدی واجب است یا واقع. این علم اجمالی منجز است. 
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قلت: این علم اجمالی دو فرض دارد. یک وقت علم اجمالی را قبل از عمل به مؤدی و اتیان مؤدای اماره 

نظر می گیریم. اگر قبلش در نظر بگیریم، این علم اجمالی در نظر می گیریم و یک وقت هست بعدش در 

منجز نیست چون علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول با هم تعارض کنند و اینجا اصول با هم 

تعارض نمی کنند چون عمل به مؤدی، قطعا کافی است وعقاب ندارد. حتی بنابر طریقیت هم عقاب ندارد 

فیه چون یک طرفش قطعا باید عمل کنم و اگر هم واقع غیر از آن باشد،  پس در ما نحنچون معذر است. 

معذورم در او برائت معنا ندارد، در این یکی هم برائت معنا ندارد، چون قطع دارم به معذوریت، این علم 

اجمالی به درد نمی خورد. اگر بعد از عمل و کشف خالف، آنجا چی؟ خوب این علم اجمالی هم به درد 

رد چون مثل کسی می ماند که روز پنجشنبه نذر کرده روزه بگیرد، شب که شد افطار کرد، شک کرد نمی خو

که پنجشنبه نذر کرده بوده یا جمعه؟ علم اجمالی، اینجا منجز نیست چون یک طرفش که پنجشنبه بوده، از 

م پیدا کرد، یک طرف محل ابتالء خارج شده و روزه اش را گرفته. اینجا هم اگر بعد از عمل به اماره، عل

علم اجمالی که مؤدی بوده، از محل ابتال خارج شده و یک طرف باقی مانده. آن یک طرف، برائت جاری 

 می شود. 

حاال نمی دانم مرحوم آقای خوئی ره در محاضرات، تفصیل داده بین علم قبل از عمل به مؤدی، آنجا را 

ؤدی. خیال می کنم این حرف قاطی شده و اال این حرف، عمل بعد از عمل به معلم فرموده بله منجز است با 

 وجه علمی ندارد. 

: کسی بگوید استصحاب بقاء تکلیف، یا استصحاب عدم اتیان آن مسقط. خوب ما که اصال اما استصحاب

گفتیم که استصحاب حجت نیست در موضوعات و نه در احکام. اما اگر کسی استصحاب را حجت بداند، 

نمی شود. خود آخوند هم جاری نمی داند. یکی از مواردی که برائت، حاکم  این استصحاب جاری

براستصحاب است، همین است که استصحاب بقاء تکلیف، چه کار می خواهد بکند؟ می خواهد بگوید اگر 

تکلیف، در واقع باشد و اماره از باب طریقیت حجت باشد، معاقبی. بیشتر از این که نیست. خوب وقتی خود 

رموده، وقتی برائت ازواقع جاری شد، عقابت نمی کنم، دیگر استصحاب چه کاره است. لذا این یا شارع ف

 حکم است یا تعارض می کند. 
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بله البته این یک عویصه ای که این استصحاب کلی قسم ثانی، در دوران امر بین اقل و اکثر یا در همه ی 

است که الی یومنا هذا، جوابی برایش نیست. واال موارد علم اجمالی، چرا جاری نمی شود؟ این عویصه ای 

هم این حاکم است ایراد دارد و هم آن تعارض، دردی را دوا نمی کند. ولی خوب آخوند که به این استصحاب 

 نظر ندارد به این معنا که چون نقض بر خودش می شود و هیچ کس قبول نکرده این استصحاب را. 

 .هذا تمام الکالم در نکته ی رابعه

فتخلص مما ذکرنا که فرمایشات آخوند ره در مقام اول، ذکر شد. فرمایشات قوم، ذکر شد. نقض و ابرام ها 

 هم در حد توان بیان شد.

بیان مختار: ما عرضمان این است که اگر کسی می خواهد بفرماید اجزاء در تکالیف ظاهری، در اوامر 

است. چون عرض کردیم شارع می فرماید مالک  ظاهریه، محال است، عقال نمی شود. این حرف بی ربط

 من باقی هم مانده ولی نمی خواهم. بر شارع که واجب نیست که قطعا مالکاتش را استیفاء کند.

اگر کسی در مقابل می خواهد بگوید اجزاء قطعی است مثل استبعاداتی که مرحوم آقای بروجردی داشت، 

تی کشف خالف شد، باید قضاء کنی، این هیچ محذوری این هم بی ربط است چون اگر شارع بفرماید وق

 ندارد و استبعادی هم ندارد. 

اگر یک جایی دلیل خاص بر اجزاء بیاید مثل باب نجاست و طهارت در صالة یا دلیل خاص بر عدم اجزاء 

 بیاید، مثل باب وضو، اخذ می کنیم. نه شبهه ای دارد و نه محذور ثبوتی ای دارد. 

این است که ما باشیم و این ادله ای که داللت بر حجیت امارات می کند، ان جاءکم فاسق بنبأ انما الکالم در 

یا ال تنقض الیقین بالشک یا کل شیء لک طاهر، ما باشیم و این ادله اعتبار، آیا از آنها اجزاء فهمیده می 

ی که داری، به این اماره شود؟ نه. اجزاء فهمیده نمی شود چون حضرت در مقام بیان این است که این تکلیف

عمل کن، یا اصابه می کند و انجام دادی، یا خطا می شود و معذوری. اما حاال اگر بعد کشف خالف شد، 

یک خطاب دیگر که اقض مافات کمافات را چکار می کنید؟ این اطالق مقامی است که احراز در مقام بیان 

ات ما عمده، حجیت خبر ثقه است، که اصال به بودنش خیلی قرینه و مؤنه می خواهد. مخصوصا که امار
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سیره عقالست و به ادله لفظی نیست. ظواهر است که همینطور. در اصول هم التنقض الیقین بالشک که 

بحمداهلل و المنة ال تنقض الیقین بالشک، یکی در طهارت عن الحدث جاری می شود و یکی در طهارت عن 

طهارت عن الخبثش در خود همان روایت دلیل دارد و طهارت عن الخبث و هر دو جا هم دلیل خاص دارد. 

با تکلیف. لذا استفاده الحدث هم موثقه عمار. رفع ماالیعلمون هم که اصال مفادش عقاب است و کاری ندارد 

 اجزاء ممکن نیست. 

ی فقط یک شبهه ای در ذهن ما هست. آن شبهه این است که اصحاب ائمه علیهم السالم وقتی مراجعه م

، حضرت مثال یک جای خاصی را می فرمود یا یک روایت معارضی را می فرمود، سوال نمی کردند کردند 

که تکلیف اعمالی که تا به حاال به جا آوردیم چیست؟ و امام علیه السالم هم یک جمله ای نفرمود که اعمال 

مفروغ عنه بوده که میزان،  گذشته را می خواهی چکار کنی؟ این معلوم می شود که درارتکاز متشرعه این

حال فعلی افراد است. همان وقتی که به حجت عمل کردی، بعدا کار نداشته باش. مخصوصا که یک روایتی 

هم هست که الحدیث، ینسخ کما ینسخ القرآن. یعنی هر کدام از فرمایشات ائمه علیهم السالم که فرموده اند، 

نیست. این شبهه در ذهن ما هست. لذا عرض کردیم که کسی  معنایش این است که از اآلن، مربوط به گذشته

بخواهد مثل آقای خوئی و دیگران، به طور قطع و یقین بفرماید که اجزاء هست، کم لطفی است. اما این که 

ما با این شبهه، قائل به اجزاء بشویم آن هم مخصوصا در موضوعات، حاال در احکام می شود یک کاری 

آب نجس بوده، بینه قائم شده، اینها را کسی بخواهد قائل به اجزاء شود، اشکال است.  کرد، ولی در جایی که

لذا ما عرض کردیم که علی ای حال، احوط، عدم اجزاء است مخصوصا در موضوعات چون آن جمله ای 

 که عرض کردیم در احکام می آید. 

 (225)جلسه  16/2/96شنبه 

تارة امارات و اصول در تنقیح موضوع و متعلق تکلیف واقع می کالم در این بود که مرحوم آخوند فرمود 

 شود و اخری در اصل اثبات تکلیف واقع می شود. 

قسم اول، ما حصل فرمایش آخوند ره این شد که در اصول، قائل به اجزاء شد و در امارات، بنابرطریقیت، 

ء مامور به اضطراری از مامور به واقعی فرمود اجزاء نیست و بنابر سببیت، فرمود همان تقسیماتی که در اجزا
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گفتیم، همان تقسیمات در مقام می آید ولی به لحاظ مقام اثبات، اطالق ادله حکم ظاهری، بنا بر سببیت، 

 مقتضی اجزاست. 

اما صورتی که اماره یا اصلی قائم می شود بر اصل تکلیف، مثال اماره قائم شد بر وجوب صالة جمعه، اینجا 

 نه؟ مجزی هست یا 

خوب بنابر طریقیت، وجهی ندارد مجزی باشد چون واقع، ظهر بوده و اماره هم به خطا رفته. بنابر سببیت 

هم مرحوم آخوند ره می فرماید اجزاء نیست چون بنابر سببیت، صالة جمعه مصلحت پیدا می کند و واجب 

بیت اجزاء هست و نه بنابر می شود، چه ربطی به واقع دارد؟ مصلحت واقع فوت شده. لذا نه بنا بر سب

طریقیت. بله اگر یک جایی دلیل خاصی واقع شود که ما یک مامور به بیشتر نداریم مثل باب صالة که در 

طول شبانه روز، پنج تکلیف بیشتر نداریم، اینجا اجزاء هست ولی اگر چنین دلیلی نباشد به مقتضای قاعده، 

 اماره، ربطی به واقع ندارد و اجزاء نیست.

ه این فرمایش مرحوم آخوند ره، مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که بنابر سببیت، اجزاء هست قطعا چون ب

یا سببیت، سببیت اشعری است که واقعی غیر از این در کار نیست و یا سببیت معتزلی است که واقع تغییر 

صلحت پیدا می کند، پیدا کرده و خالف واقع نشده و یا سببیت مرحوم شیخ است، این صالة جمعه که م

مصلحت از سنخ واقع است نه مصلحت جداگانه ای مثل مصلحت صالة و مصلحت صوم نسبت به هم. او 

قطعا از سنخ واقع است واال اگر غیر از این باشد جبران نمی کند. این مصلحت خودش را دارد. لذا بنابر 

مله ای که ما عرض کردیم که در سببیت، اجزاء هست و این اشکال آقای خوئی متین است. فقط همان ج

روایات هیچ وقت کسی از اصحاب یا خود ائمه، نسبت به اعمال ماضیه متعرض نشده اند. مخصوصا آن 

شبهه ای که در قسم اول ذکر کردیم، در اینجا آکد است. چون حاال آن موضوعات، وظیفه ی امام علیه السالم 

ة جمعه یا عامی بوده، خاصی بعد آمده، آن وقت طرف چند نیست اما اینجا که اماره قائم شده بر وجوب صال

سال عمل کرده، نه او سوال کرد، نه امام علیه السالم چیزی فرمود و همان روایت شریفه ای که ان الحدیث 

ینسخ کما ینسخ القرآن، آن شبهه اینجا اقوی است ولی باز من حیث المجموع، شبهه ای است. ما جازم به 

 لکن این شبهه هست و جواب هم ندارد. حاال حداقل این است که )عدم( اجزاء احوط است. اجزاء نیستیم و 
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هذا کله نسبت به این که اماره، کشف خالف می شود یا اصل کشف خالف می شود بالوجدان و بالقطع و 

 الیقین. 

 یا اجزاء هست یا نه؟اما اگر یک جایی اماره کشف خالف شد به اماره ای دیگر نه بالقطع و الیقین، اینجا آ

 باید در دو مقام بحث کنیم:

یک مقام که مسئله محل ابتالست و مهم هم هست این است که اگر یک مقلدی از مجتهدی تقلید می کرده، 

حاال خود این مجتهد، تبدل رأی برایش حاصل شده یا آن مجتهد فوت کرده و به مجتهد حی رجوع کرده یا 

لم شده. اینجا باید رجوع به حی کرد و او گفت اعمال سابقه باطل است. آن هم زنده است ولی دیگری اع

مثال مجتهد قبلی فتوا می داد که اذان مغرب، استتار قرص است کما این که بعضی فتوا دادند ولی نپخته گری 

 کردند و حداقل باید احتیاط می کردند. بعد او فوت کرد، به مجتهد حی رجوع کرد، گفت مغرب شرعی، زوال

حمره مشرقیه است. خوب این روزه هایی که گرفته، این نمازهای مغرب و عشائی که گرفته، تکلیف اینها 

 چه می شود؟ آیا اجزاء هست یا نه؟

اینجا معروف و مشهور قائل به اجزاء شده اند و لکن بعضی مثل مرحوم آقای خوئی، قائل به عدم اجزاء 

 م اجزاء؟ شده اند. آیا مقتضای قاعده، اجزاست یا عد

البته چون این مسئله محل ابتال است، اگر جایی بخواهند آقایون مسئله بگویند، آنی که قائل به اجزاست، در 

صورتی است که تقلید صحیح داشته باشد نه این تقلید نود و هشت درصد مردم که روی موازین شرعی 

 نیست. 

ذکر کرده و بهترین جوابی که به ایشان داده اند،  مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره بهترین استدالل برای اجزاء را

 جوابی است که مرحوم میرزای نائینی داده و آقای خوئی هم باز کرده و توضیح داده. 

فرمایش حاج شیخ این است که اگر اآلن اماره ای قائم شد بر وجوب صالة جمعه، بعد آن شخص، تقلید 

ظهر، اآلن که این مرجع دومی فتوا به وجوب صالة ظهر  کرد، بعد از مدتی اماره قائم شد بر وجوب صالة
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می دهد، در واقع فتوایش از اآلن حجت است و نسبت به سابق که حجت نیست و چه بسا که اصال این 

مرجعی که اآلن هست، به دنیا نیامده بوده یا اعلم نبوده، یا مجتهد نبوده، در واقع، فتوای مجتهد قبلی، کشف 

اء أمد حکم است. تنزیلی که در کتاب بحوث فی االصولش می کند این استکه مثل این خالف نمی شود، انته

می ماند که شارع در خبرین متعارضین فرموده بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک، یک هفته به خبر زراره 

ه خبر محمد بن مسلم اخذ می کند، این معنایش این نیست که وقتی باخذ می کند . یک ماه بعدش به خبر 

محمد بن مسلم اخذ می کند، خبر زراره دیگر حجت نیست، نه، خبر زراره تا اآلن حجت بوده و از اآلن این 

حجت می شود. شبیه نسخ است منتها چون حکم ظاهری است، به خبرین متعارضین مثال زده و خوب هم 

ای مجتهد، از تاریخ رجوع مثال زده. خوب چرا عدم اجزاء؟ بطالن اعمال سابقه ثابت نشده. چون این فتو

حجت است. نه این که این حجت می شود حتی نسبت به اعمال سابقه، ربطی به اعمال سابقه ندارد. لذا 

 اعمال سابقه کما این که سابقا برطبق حجت بوده، اآلن هم برطبق حجت است. کشف خطاء نشده. 

است که شکی نیست که مجتهدی که آقای خوئی یک کلمه با حاج شیخ اختالف دارد و آن یک کلمه این 

فوت کرده، تا زمان فوت، فتوایش حجت بوده. شکی نیست که این مجتهد حی که رجوع کرده، از زمان 

رجوع، فتوایش حجت می شود. این جای شبهه نیست. منتا یک مطلب سوم هست. آن مطلب سوم این است 

اخبار از حکم شرعی الهی است. حکم شرعی  که مجتهد ثانی، حی، که فتوا می دهد مفاد و مضمون فتوایش،

الهی که مختص به زمانی دون زمانی نیست. از بدو شریعت است. این مجتهد می فرماید حکم شرعی الهی، 

شریعت، وجوب صالة ظهر بوده. درست از اآلن حجت است ولی چه چیز را حجت می کند؟ حکم از بدو 

 ا اعمال سابقه می شود خالف حکم شرعی.شرعی را. ابتدایش کی بوده؟ از اول شریعت. لذ

نقض هم کرده که اگر دونفر هستند که فاسق هستند، توبه کردند و عادل شدند. بعد شهادت دادند که این 

خانه، پارسال برای زید بوده. آیا این شهادت اینها حجت هست یا حجت نیست؟ توهم می کند کسی که 

قبول نیست.نه، می گوید زمان شهادت، اینها عادل بودند. متعلق بگوید پارسال اینها فاسق بودند، قولشان م

است ولی متعلق اخبارش  81شهادت، آن است. ما نحن فیه هم همینطور است. زمان فتوا و اخبار، مثال سال 

 از اول شریعت است. لذا این نقض، و آن هم حل، عدم اجزاء علی القاعده است. اجزاء دلیل می خواهد.
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مرحوم آقای خوئی در جواب حاج شیخ فرموده، گره را باز نمی کند  چون این مطلبی که  این مقداری که

ایشان می فرماید مورد تسالم حاج شیخ است. حاج شیخ در فرمایشاتش دارد. بله مضمون فتوای مجتهد 

ین ثانی، حکم شرعی است. این هم جای خالف نیست. انما الکالم در این است که حجیت فتوای ثانی، از ب

می برد حجیت فتوای اول را یا نه؟ بنده اگر اآلن خبر دادم که زید از دیروز مرده، باید دلیل بیاوری که خبر 

من که حجت است، بر طبق مدلولش و از اول زمان مدلولش حجت است. اگر تبعض در حجیت شد آقای 

ن ما که یقین نداریم، قول خوئی! که بگوید درست است که خبر شما این است که زید از دیروز مرده، ولک

تبعض در حجیت. محل نزاع آقای خوئی با مرحوم حاج شیخ این است. شما را تعبدا قبول می کنیم از اآلن. 

شما در فرمایشات هیچ دلیلی، وجهی ذکر نفرمودی که این فتوای مجتهد ثانی حجت است من اول الشریعة. 

لیل ذکر نکردید. بر فرمایشات حاج شیخ هم دلیل بر نسبت به اعمال سابقه حتی. این دلیل می خواهد. د

مدعایش ذکر نشده ولی یک کلمه، در فرمایشات حاج شیخ هست و آن یک کلمه این است که می فرماید 

سر این که فتوای مجتهد ثانی مضمحل نمی کند حجیت فوای مجتهد اول را این است که ما تقلید، قائلیم به 

کرده بمنزله ی مقلد یعنی وقتی که مجتهد خبر ثقه را پیدا می کند، گویا مقلد  این که شارع، مجتهد را تنزیل

پیدا می کند. وقتی مجتهد، حجیت خبر ثقه را می فهمد، گویا مقلد می فهمد. وقتی که مجتهد فحص می کند 

است و از و معارض پیدا نمی کند، گویا مقلد پیدا می کند. ما قبول نداریم که فتوای مجتهد، طریق به واقع 

 این جهت حجت است. از باب تنزیل است. 

خوب این مقدار که از باب تنزیل است، آقای حاج شیخ، بلکه خالف مدعای شما را ثابت می کند چون 

مقلد، خبر ثقه پیدا کرده و دلیل حجیت خبر ثقه می فرماید این خبر ثقه حجت است، اطالق هم دارد، از بدو 

 شریعت. 

که ما بگوییم نظر حاج شیخ به این است که ادله تنزیل که مجتهد تنزیل شده به منزله مقلد اللهم اال ان یقال 

و به نیابت از مقلد، فحص می کند، این تنزیل کوتاه است و حجیتش از اآلن است و نسبت به سابق نیست. 

فی الجمله  این که ظاهرا هم همین مقصودش باید باشد، خوب این درست است. اما این فرمایش حاج شیخ،

دلیلی در فرمایشاتش هست ولی ما که دلیلی در فرمایشات آقای خوئی ره دلیلی پیدا نکردیم و مرحوم 
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شیخنا االستاذ هم وقتی کالم آقای خوئی را تقریب می فرمود، دلیلی ذکر نمی کرد. این دلیل می خواهد که 

 فتوای مجتهد، حجت است نسبت به کل مضمون فتوایش.

حاج شیخ فرموده هم ناتمام است به خاطر این که چه ماقائل شویم که فتوای مجتهد از باب  البته اینی که

 تنزیل حجت است و چه از باب طریقیت حجت است، الکالم الکالم، عمده، دلیل حجیت است. 

خوب دلیل حجیت چقدر است؟ ما دلیلی نداریم بر حجیت فتوای مجتهد بر طبق مضمون خبرش و فتوایش 

یره عقالست یا آیات و روایات است. اگر سیره عقالست که اصال عقالء این موارد که جایی وجوب چون یا س

ادله آیات . اگر هم بخواهد  )قابل احراز نیست( قضاء یا اعاده داشته باشد و بعد هم مؤاخذه کنند، اینها که ...

لَمُونَ، که اصال داللت بر جواز تقلید نمی کند. آیه وَ مَا کَانَ و روایات باشد، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ الَ تَعْ

الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً در جای خودش ذکر کردیم داللت بر جواز تقلید نمی کند. دلیلی که داللت بر جواز 

آخذ عنه ما أحتاج  تقلید کند و اطالق داشته باشد ما که در شریعت پیدا نکردیم. أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة

که مرحوم شیخنا االستاذ به او استدالل می کرد، اصال ربطی ندارد. او در مقام بیان  إلیه من معالم دینی؟

 صغری است. بله در ارتکازش این بوده که جواز تقلید هست. اما در کجا؟ 

 سوال: لعلهم یحذرون چطور؟

ص و احتیاط است و به خاطر علم اجمالی است و جواب: آن را هم جواب دادیم که از باب شبهه قبل الفح

 ربطی به تقلید ندارد. 

البته این معنایش این نیست که تقلید، دلیل ندارد. جواز تقلید، از این که آب خوردن جائز است و جزء 

ممکن است کسی مسلمات است. منتها دلیلی که ما به اطالقش اخذ کنیم نیست. خوب وقتی که دلیل نبود، 

ا فتوای مجتهد سابق را استصحاب می کنیم. مجتهد سابق تا اآلن قطعا حجت بود، اآلن نمی دانیم بگوید م

 نسبت به اعمال گذشته، حجت است یا نه؟ استصحاب بقاء حجیت میکنیم. 

اگر کسی بگوید این استصحاب در شبهات حکمیه است و آقای خوئی قبول ندارد و ما هم که کال قبول 

 الیعلمون از وجوب قضاء. نداریم، خوب رفع ما
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لذا ما باشیم و علی القاعدة، اآلن شاید حدود بیست سال یا بیشتر، این شبهه در ذهن ما هست و آن را به 

مرحوم استاد عرض می کردیم و جوابی هم ندارد و سر این که شاید مشهور قائل به اجزاء شدند همین است 

کنید که این فتوای مجتهد ثانی حجت است نسبت به کل  که آقای خوئی! یک کلمه است، دلیلی باید اقامه

 مضمون فتوایش و اعمال سابقه و این در فرمایشات شما آقای خوئی نیست. 

از اینجا معلوم شد که شاید نقض شما هم به حاج شیخ وارد نباشد چون حجیت بینه، اطالق دارد. دلیل دارد 

 ولی فتوای مجتهد که دلیل ندارد. 

 اعده اولیه. این نسبت به ق

اما نسبت به قاعده ثانویه، مرحوم شیخنا االستاذ، بقیه، قائل به این بودند که طبق قاعده اولیه اجزاء نیست 

 ولی طبق قاعده ثانویه اجزاء هست. 

برای قاعده ثانویه چند چیز را به هم ضمیمه می کنیم. البته اینها در فرمایشات مرحوم آقای نائینی به عنوان 

 لف ذکر شده. یکی این است که اگر فتوای مجتهد قبلی مجزی نباشد، الزم می آید عسر و حرج. وجوه مخت

این عسر و حرج هم جوابش این استکه مرحوم آقای خوئی قائل به اجزاء نبود حدود چهل سال هم اکثر 

فتادند، جمعیت دنیا هم مقلدش بودند، هیچ عسر و حرجی هم نشد. بر فرض هم که دونفر به عسر و حرج ا

خوب عسر و حرج، شخصی است. آنی که به عسر و حرج افتاد، به مقداری که توان دارد باید عمل کند و 

 آن مقدار که نمی تواند هیچ. ممکن است کسی در تقلید هم به عسر و حرج بیافتد. این ربطی به اجزاء ندارد. 

را کشته،  یشه گوسفندها و گاوهابعضی به ال ضرر تمسک کردند چون این ضرری می شود به خاطر این ک

بعد آقای حکیم فوت کرد، آقای خوئی مرجع اعلم شد، ایشان فرمود اینها همه میتة است و تنخیع کرده، 

 حرام است. می گوید یک تن گوشت است! 

خوب این هم الکالم الکالم. اوال این که ضرر، ما دلیلی نداریم. یک کسی صد کیلو، پانصد کیلو، روغن 

 خوب، در آن یک موش مرد، عسل درجه یک، در آن موش افتاد. دین باید تسلیم باشد.  حیوانی
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آن جمله ای که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، همان شبهه ای که ما عرض کردیم، البته با آن کیفیتی که 

د احراز کنیم که تنها حدیث نبود، که ائمه علیهم السالم یک نفر نیامد سوال کند، اینها هم که عرض کردیم بای

اتفاق می افتاده جایی که اعمال سابق باطل بوده، بعد این خبر جدید شنیده، عام البلوی بوده اینها اثباتش با 

 کرام الکاتبین است. 

لذا ما بخواهیم اجزاء را با قاعده ثانویه درست کنیم که مرحوم شیخنا االستاذ را قاعده ثانویه درست می 

 و االشکال است. ولی ما به همان قاعده اولیه اجزاء را درست می کنیم. کرد، فی غایة الصعوبه 

بعضی مثل صاحب عروه ره در اجزاء تفصیل داده اند فرموده اند یک وقت هست آن اعمال گذشته ، 

موضوعش هم از بین رفته، یک وقت هست نه، اآلن گوسفند را تنخیع کرده، گوسفند موجود است، بعد هم 

قای حکیم فوت کرد. اینجا را فرموده این گوشت، میتة است. ولی اگر گوشتها را فروخته، خبر آوردند که آ

یا مثال خانه ای قبال خریده، تمام شده رفته، یا خانه ای فروخته، تمام شده رفته، دیگر در آنها این بحث نمی 

می کند حاال این خانه آید. این تفصیل هم قطعا مقصودش آن قائده دوم است و اال این تذکیه شد، چه فرق 

ای که خریده اآلن موجود است یا گوسفندی که تنخیع کرده. علی ای حال اینها فکر نمی کنم وجه فنی 

 برایش بشود درست کرد.

هذا تمام الکالم در این که قاعده اولیه اجزاء هست منتها نه آنطور که حاج شیخ می فرماید که ما دلیل داریم 

ست. عدم اجزاء هم که آقای خوئی فرموده، آن هم برای فرمایش و ادعایش فتوای مجتهد ثانی حجت نی

دلیلی ذکر نکرده. بلکه همان که عرض کردیم، دلیل ندارد وقتی که دلیل ندارد نوبت می رسد یا به استصحاب 

حجیت فتوای سابق یا به رفع ماالیعلمون از وجوب قضاء. بله اگر کسی فتوای مجتهد سابق را استصحابش 

مواردش مثال ظهر نماز قبول نکرد باید تفصیل بدهد بین اعاده و قضاء و این هم تفصیلش فکر می کنم  را

خوانده بفهمد مرجع تقلیدش فوت کرده و باز زنده را پیدا کند و رجوع کند و بفهمد که مرجع تقلید زنده، 

اش خیلی کم است اگر چه ما فتوای او را قبول ندارد، این حداقل شش ماه طول می کشد. لذا مورد اعاده 

در نوشته یک کلم قلم انداختیم که در اعاده باید احتیاط کند ولی نسبت به قضاء رفع ماالیعلمون از وجوب 

 قضاء.
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 (226)جلسه  17/2/96یکشنبه 

کالم در این بود که اگر کسی از شخصی تقلید کرد، بعد اون مرجع فوت کرد یا نه، فوت نکرد، رجوع کرد به 

 چون دیگری اعلم شد و اعمال گذشته، مخالف مجتهد فعلی است، آیا مجزی است یا مجزی نیست؟ دیگری 

مرحوم حاج شیخ فرمود مجزی است. آقای خوئی فرمود مجزی نیست علی القاعده. ما عرض کردیم حق 

ضاء می با حاج شیخ است که مجزی نیست اما دلیل ایشان ناتمام است. در واقع از باب رجوع به برائت از ق

 گوییم مجزی نیست نه از باب این که فتوای سابق نسبت به اعمال گذشته، اآلن هم حجت باشد. 

بعضی در مقام فرمودند که اگر چه قاعده اولیه مقتضی عدم اجزاء است، ولی به قاعده ثانویه، قائل به اجزاء 

گر بخواهد مجزی نباشد و اعمال شدند. به وجوهی استدالل کردند. یکی از آن وجوه، قاعده الحرج بود که ا

سابقه را طرف دوباره قضاء کند کار سختی است مخصوصا که اگر طرف اآلن هفتاد سالش است، پنجاه سال 

بر طبق مرجع قبلی نماز خوانده، حاال اآلن فوت کرده، این آقا می گوید کل این نمازها باطل است. حجت 

چون مثال زکاة را می داده بیمارستان درست می کردند،  هم باطل است. زکاتهایی هم که دادی باطل است.

بعد ایشان می گوید نمی شود زکاة را به بیمارستان داد و باید به فقیر بدهی. خوب این چکار کند؟ حجش 

که باطل و زکاتش که باطل و هکذا. اینها را چکار کند؟ عسر و حرج می شود. و ما جعل علیکم فی الدین 

 د که ما بگوییم اینجا اجزاء هست. من حرج، باعث می شو

مرحوم آقای نائینی ره از این اشکالی که برای اجزاء کرده اند جواب میدهد می فرماید این مستدل خلط 

کرده بین آنجایی که حرج، حکمت جعل و علت جعل باشد و بین آنجایی که حرج، موضوع حکم شرعی 

ی کند می بیند نجاست حدید مالک دارد، اما اگر است. تارة حرج، علت و حکمت جعل است. شارع نگاه م

بخواهد برای حدید نجاست جعل کند، مردم همه از بین می روند. اینجا حرج، علت و حکمت می شود که 

شارع، طهارت را برای حدید جعل کند. یک وقت هست که حرج، موضوع است و حکم شرعی به نحو قضیه 

ه ای که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در آن اولی، حرج حقیقیه رفته روی حرج مثل همین آیه شریف

نوعی است. یعنی حرج برای نوع مردم، باعث شده که طهارت را شارع جعل کند و آن هم کار شارع است 

و مجتهد نمی تواند از جانب خودش جعل کند. مجتهد می تواند احکام شرعیه این که به نحو قضایای حقیقیه 
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اخبار دهد. حق ندارد که یک دفعه فتوا بدهد که اآلن چون طواف حرجی است، از پشت جعل شده، اینها را 

بام هم طواف کنند، اشکال ندارد. مجتهد می تواند بنویسد ، اگر برای کسی حرجی بود از پشت بام طواف 

ندارد.  کند اشکال ندارد. اما نمی تواند فتوا بدهد بگوید چون اآلن برای نوع مردم حرجی است، پس اشکال

یا ذبح در منی چون برای نوع مردم حرجی است، برداشته شده و اگر کسی در مکه یا مشعر هم ذبح کرد 

اشکال ندارد. این خالف وظیفه مجتهد است و مجتهد همچین حقی ندارد. این مستدلی که فرموده چون عدم 

اط حکم است و کار شارع اجزاء، موجب عسر و حرج است پس اجزاء است، این در واقع، آن حرجی که من

است، آن را با حرج کار خودش خلط کرده. آن جایی که حکم رفته روی حرج، حرج، حرج شخصی است. 

هر جا این موضوع محقق بشود حکم مرتفع می شود. کأن شارع فرموده احکام من در صورت حرج نیست. 

  خوب آنجایی که حرج شخصی هست مرتفع می شود. اما حرج نوعی یعنی چه؟

ال ضرر هم همینطور. بعضی توهم کردند که گاهی مواقع، خود ضرر و حرج منشأ حکم شرعی می شود 

آقای نائینی! اجماع داریم. فتوا می دهند. مثل خیار غبن. دلیلش چیست؟ ال ضرر. اینجا برای همه که ضرر 

 یار غبن هست. ندارد. ضرر نوعی باعث شده که مجتهد فتوا داده که اوفوا بالعقود نمی گیرد و خ

مرحوم آقای نائینی می فرماید این حرف غلط است. خیار غبن، ربطی به ال ضرر ندارد. خیار غبن، از باب 

شرط ارتکازی است. چون هر کسی که جنسی می فروشد یا می خرد، می خواهد مالیت جنس حفظ شود. 

. حاال اگر کمتر شده، این در اگر مالیت جنس ده هزار تومان است، می خواهد ده هزار تومانش حفظ شود

واقع خیاط تخلف شرط دارد. چون شرط ارتکازی در عقالء این است که من این جنس را که می فروشم 

می خواهم به قیمتش بفروشم یا مشتری به قیمتش بخرد. این مالیت، حفظ شود. خوب وقتی مالیت حفظ 

 ، ربطی به الضرر ندارد. نشده و به قیمش نخریده، حقط فسخ و خیار دارند. خیار غبن

ممکن است کسی بگوید ربطی به ال ضرر ندارد و مال شرط ارتکازی است، پس چرا ال ضرر را هم جزء 

 ادله شمرده اند در خیار غبن؟
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مرحوم آقای نائینی می فرماید این از باب تکثیر ادله است. خیلی از مواقع پیش می آید مجتهدی، دلیل 

. منتها می گوید به خاطر این که یک خورده محکمتر شود، چون وقتی یک اصلی و تمامش یک دلیل است

دلیل است،طرف مقابل تکیه به آن می کند و ان قلت و قلت میکند. ولی وقتی هشت تا دلیل است به او می 

گویند این نمی شود که شما همه ی هشت دلیل را رد کنی! لذا مثال مرحوم شیخ اعظم در مکاسب می فرماید 

الجماع و بعد االجماع. بعضی توجیه کرده اند که هر جا که می فرماید قبل االجماع یعنی دلیل اصلی، قبل ا

اینهاست و اجماع حاشیه است و آنجایی که می فرماید بعد االجماع یعنی دلیل اصلی اجماع است و آنها 

ا طرف بگردد این اجماع حاشیه است. حاال این توجیحات نمی دانم از کجا درآورده اند؟ ولی به هر جهت ت

 درست است یا نه؟ روز تمام می شود. 

از اینها گذشته اصال ضرر در خیار غبن شخصی است چون آن کسی که مغبون شده، شخصی است دیگر 

 چون اگر نوع مردم مغبون شدند ولی یک نفر مغبون نشد، او که خیار غبن ندارد. 

 .اینها فرمایشاتی که مرحوم آقای نائینی فرموده

اما آقای خوئی ره یک اشکالی به مرحوم آقای نائینی کرده که این چه فرمایشی است که هر جایی که حرج 

یا ضرر، موضوع باشد باید آن ضرر و حرج، شخصی باشد. ضرر و حرج نوعی، هیچ وقت موضوع نیست. 

نه اینطور نیست آنها داعی جعل و علت جعل است که مربوط به شارع مقدس است. به مجتهد ربطی ندارد! 

. ممکن است شارع به نحو قضیه حقیقیه حکمی جعل کند و موضوعش را حرج نوعی قرار دهد. موضوعش 

را ضرر نوعی قرار دهد. اینطور نیست که هر جایی که حکمی برروی ضرر یا حرج جعل شد، بگوییم این 

 قطعا شخصی است. 

ت. کسی نگوید پس اگر اینطور است ما جعل خوب این فرمایش مرحوم آقای خوئی و این اشکال وارد اس

علیکم فی الدین من حرج یا ال ضرر و ال ضرار فی االسالم، پس بگوییم اطالق دارد، هم ضرر نوعی و هم 

ضرر شخصی. می فرماید آنجا ضیق مقام اثبات و است و دلیل قاصر است و فقط حرج شخصی را می گیرد 

 مقام ثبوت، حرج نوعی هم می تواند موضوع واقع شود.  و اال لوال مقام اثبات، ما بودیم قاعده
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خوب این اشکال به آقای نائینی وارد است و هر کس هم که مطالعه کند، شاید بدوا این جمله به ذهنش 

بیاید. اما من خیال می کنم مرحوم آقای نائینی یک مطلب دیگری را می خواهد بفرماید و آن مطلب، مطلب 

جود همینطور که عرض کردیم نوشته و من هم نمی توانم بگویم که مرحوم آقای درستی است اگر چه که ا

که البته -خوئی، به مراد آقای نائینی نرسیده. اما آقای نائینی ظاهرا صحبتش این است که مجتهد، حق ندارد 

بنویسد یک قضیه حکم شرعی کلی را از ال حرج در بیاورد. این حق را ندارد. یعنی مجتهد  -تصریح هم دارد

که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد، بعد رجوع کرد به مجتهد حی، مخالف فتوای حی بود، اعمال گذشته اش 

مجزی است. فتوای کلی بدهد به اجزاء. بپرسی چرا؟ بگوید به خاطر این که حرج نوعی است. این غلط 

هر جایی که حرج نوعی باشد،  است. این کار شارع است. بله ایشان بخواهد فتوا بدهد باید فتوا بدهد که

شارع، حکم جعل نکرده. اما این که این را تطبیق کند بر اجزاء یا تطبیق کند بر باب حج، اینها کار مجتهد 

نیست و به مجتهد چه مربوط است؟ مجتهد استنباط احکام می کند. جاعل که نیست؟ معصوم که نیست. 

و حاکم شرع، کارش بیان احکام است. احکام کلی ربطی شارع که به مجتهد اجازه جعل حکم ندارد. مجتهد 

به مجتهد ندارد. او باید استنباط بکند. اشکال آقای نائینی، آقای خوئی! دست است که عبارتش نارسا است 

ولی اشکال ایشان این است که مجتهد چه حقی دارد که فتوا به اجزاء دهد به خاطر حرج نوعی. به مجتهد 

 چه مربوط است؟ 

ن حرف، حرف درستی هم هست. این که بعضی در باب حج فتوا می دهند چون حرج نوعی است، لذا و ای

اگر در رمی به باالتر هم بزند اشکال ندارد یا طواف اینطور بشود هم اشکال ندارد، اینها به مجتهد مربوط 

دهد. مفهوم راهم  نیست. مجتهد چه حقی دارد که تطبیق کند؟ مجتهد حق دارد قضیه کلیه الهیه را توضیح

بیان کند. مجتهد نمی تواند بگوید اآلن که حرج نوعی است، این عقب نشینی ها ولو خالف شرع است ولی 

اآلن که حرج نوعی است، طرف می تواند رد شود. خوب این حق ندارد. مجتهد باید فتوای اصلی را بدهد 

کرد حرج نوعی، بفرماید حرج نوعی. اگر  که در مواردی که حرج هست، جائز است. حاال اگر ادله استنباط

از ادله استنباط کرد حرج شخصی، بفرماید حرج شخصی. تطبیق که یک کبرای کلی و یک حکم کلی الهی 

 را بخواهد فتوا دهد که او در شریعت نیست، به مجتهد مربوط نیست. 
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 د باید عمل کند؟ سوال: از چه باب می گویید مجتهد، حق تطبیق ندارد و اگر خود شخص احراز کر

جواب: چون قول او حجت نیست. مجتهد موضوع را مثل آب یا حرج را معنا می کند. ولی این که تطبیق 

کند بگوید فتوایی را از شکم این درآورده که مجتهد دارد فتوا می دهد به اجزاء. میگوییم چرا فتوا می دهی 

رداشته شده! به او چه مربوط است. حق ندارد به اجزا؟ می گوید به خاطر این که حرج نوعی در شریعت ب

فتوا بدهد. کما این که اگر مجتهدی بگوید این آقا فقیر است، به او سهم سادات بده، قولش معتبر است. به او 

چه مربوط است که این فقیر است یا فقیر نیست. حتی اگر مجتهدی بگوید بیمارستان درست بکن، این 

ت نیست. این که بعضی مثال نظر می دادند که از سهم امام می شود به آموزش مصداق فی سبیل اهلل است، درس

و پرورش کمک کرد، خوب این فتوایش حجت نیست. او فقط می تواند فی سبیل اهلل را معنا کند. حاال سهم 

ع امام چون در اختیار اعلم است، در مورد خودش هم می تواند، مثال زکاة. مثل این کاری که مثال ستاد جم

آوری زکاة شنیدم انجام می دهد که هر روستایی که انجام می دهند، چهل درصد یا شصت درصدش را  در 

همان روستا خرج می کنند. خوب این جائز نیست. چون این ُپل، یا دستگاه رادیولوژی مصداق فی سبیل 

یست. مثل این که اهلل باشد، ستاد جمع آوری زکاة که قولش حجت نیست. حتی مرجع تقلید، قولش حجت ن

 مجتهدی یقین دارد که اآلن اذان گفته اند. او فقط باید بنویسد که اگر مصداق فی سبیل اهلل است جائز است. 

 سوال: چه فرقی هست بین تعیین مفهوم و تطبیق آن بر مصدایق؟

تواند فتوا  جواب: در مفهوم مرحوم شیخنا االستاذ که از بزرگان سابق گرفته می فرمود وقتی که مجتهد می

دهد، قطعا حجیت فهمش در مفاهیم اگر نباشد، فتوا نمی تواند بدهد. اینکه شبهات مفهومیه باید به مجتهد 

باید رجوع کند، این داخل خود جواز فتواست. حاال من در مقام این نیستم که این حرف درست است یا نه؟ 

توا بدهد به اجزاء، حق ندارد. به او چه مربوط ولی این جهت که او می خواهد تطبیق کند حرج نوعی را بعد ف

 است؟

این ظاهرا حرف میرزای نائینی است و حرف پاکیزه ای است. حاال اگر کسی بگوید این در کالم آقای نائینی 

 نیست، خوب نیست هیچ ما عرض می کنیم. 



217 

 

ری، تا وقتی که مطلب دیگر این است که بعضی فرمودند ما در احکام ظاهریه، مصوبه هستیم و حکم ظاه

وصول نشود، حجت نیست. بعد از وصول حجت می شود. وقتی بعد از وصول حجت شد، کشف خالف در 

حکم قبلی نمی شود. مرحوم آقای نائینی تقریبش این است. ایشان می فرماید در جمیع احکام ظاهریه، 

دارد. همه اش یا جعل حکم جعل نمی شود. شارع، یک حکمی به اسم حکم ظاهری، در مقابل حکم واقعی ن

احراز است یا تعبد به واقع است به غرض ترتیب آثار. اگر می فرماید کل شیء لک طاهر، معنایش این 

نیست که یعنی شارع، یک طهارتی جعل می کند برای این مشکوک النجاسة. چون اگر قرار باشد یک طهارتی 

ی کند یا تعبد به طهارت واقعیه به معنای جعل کند، این می شود تصویب. شارع، یا علم به طهارت جعل م

ترتیب آثار. حکم ندارد. درست است وقتی شارع استصحاب را حجت قرار می دهد ولو یک مجتهدی نفهمد 

که استصحاب حجت است، شارع احراز سابق را احراز به بقاء جعل کرده. اما فرق است بین احکام ظاهری 

تابع واقع است علم به المجتهد او لم یعلم. اگر این بیع معاطاتی و احکام واقعی. در احکام واقعی، آثار، 

صحیح است و مفید ملکیت است ولو مجتهدی نداند، وقتی بیع معاطاتی در خارج واقع شد، ملکیت می آید. 

به خالف جعل احراز در احکام ظاهریه. این احراز، درست است که جعلش ربطی به علم مکلف و علم 

کی اثر بار می شود؟ وقتی که این احراز وصول پیدا کند. تا واصل نشود این احراز، حجت مجتهد ندارد. ولی 

نمی شود. لذا اگر عامی داریم، طرف بعد از مدتی فحص کرد و خاصش را پیدا کرد، این طور نیست که این 

بوده. از  خاص چون بوده، آن عام حجت نبوده، ما خبر نداشتیم. نه، واقعا تا زمان وصول خاص، عام حجت

لحظه ای که خاص می آید أمدش تمام می شود. به همین جهت احکام ظاهری با احکام واقعی فرق می 

 کند. مثل احکام ظاهری، شبیه نسخ است که از اینجا برداشته می شود. 

 این فرمایش را مرحوم آقای خوئی هم در اجتهاد و تقلید در تنقیح، پذیرفته. 

نی هم به عقل قاصر ما ناتمام است. سرش این است که اوال در این عامی که ولکن این فرمایش آقای نائی

فرمودید جناب آقای نائینی! اگر عامی باشد که مخصص در معرض وصول است ، ولی این فحص نکرد، این 

عام حجت نیست چون آنی که جلوی عام را می گیرد خاص واصل نیست، خاص در معرض وصول است 

حو متعارف، فحص کند لوصل الیه. یا در خبر متعارض هم همینطور است. اگر خبری به طوری که اگر به ن
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معارض دارد به نحوی که اگر فحص کند واصل به آن می شود، این خبر حجت نیست. حاال ممکن است 

 این ها را بگوییم نظر آقای نائینی از وصول همین است. این خیلی مهم نیست ولو عبارتش نقصان دارد.

 لیل این حرف چیست؟سوال: د

 جواب: در اصالة العموم گفته اند که عامی که در معرض تخصیص است تا فحص نکنی آن عام حجت نیست. 

اما این فرمایش شما کلیت ندارد آقای نائینی و آقای خوئی! اگر شارع، استصحاب را حجت ندانسته، یا 

که خیال می کند استصحاب حجت نیست، شارع، استصحاب را حجت دانسته، رفع ماالیعلمون، این مجتهدی 

رفع ماالیعلمون را تمسک کرده، بعد از مدتی نظرش برگشت و گفت التنقض الیقین بالشک اطالق دارد و 

حجت است. این نمی شود بگوییم که برائت تا اآلن حجت بوده و از اآلن به بعد حجت نیست چون شارع، 

ه استصحاب تخصیص خورده. مثل این که مثال این رفع برائت را حجت قرار نداده. او در مقام ثبوت ب

ماالیعلمون اینطور بوده که رفع ماالیعلمون فی الشبهات التحریمیة. منتها این وسائلی که به دست ایشان 

رسیده نسخه غلط بوده و فی الشبهات التحریمیه اش از بین رفته. بعد از مدتی دید که این نسخه اصلی دارد 

 یمیه. این نمی شود که بگوییم تاحاال برائت حجت بوده، از حاال حجت نیست. فی الشبهات التحر

بله یک مطلب هست که توهم حجیت، حجت است عقالً یعنی اگر یک مجتهدی، توهم می کرده که شارع، 

برائت را مطلقا حجت قرار داده، این حجت عقلی است اما حجت عقلی است به خالف این است که حجت 

خالف این است که به وصول معلوم شود. بله در مثل عام و خاص، مثل خبر معارض،  شرعی باشد. به

آنجایی که در معرض وصول نباشد درست است ولی در این مثالهایی که عرض کردم، فرمایش آقای نائینی 

 و بالتبع، فرمایش آقای خوئی ناتمام است. 

در این که آن حجت بوده ، اآلن از بین  اگر کسی خیلی بی انصاف باشد حداقلش این است که شک داریم

 می رود یا این که از اول، تخصیص خورده و حجت نبوده. 

این هم مطلب دوم. آخرین مطلبی که ان شاء اهلل فردا عرض می کنیم این است که گفته اند درست است که 

 یم بر اجزاء.به قاعده اولی اجزاء نیست و ال ضرر و الحرج ربطی به اجزاء ندارد ولی اجماع دار
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 (227)جلسه  18/2/96دوشنبه 

کالم در این بود که علی القاعده اگر شخصی از زید تقلید کرد و بعد رجوع به عمرو کرد و عمرو، فتوایش 

 مخالف زید بود و اعمال سابقه را باطل دانست، اجزاء هست یا نه؟

 ود اجزاء را درست کرد یا نه؟اگر کسی گفت علی القاعده اجزاء نیست ببینیم به قاعده ثانویه می ش

بعضی تمسک کرده اند مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران به این که اجماع داریم بر اجزاء و این اجماع 

حجت است. مرحوم آقای نائینی این اعمال گذشته را سه قسمت می کند. یک قسمت عباداتی که انجام داده 

ید شمول اجماع، قطعی است. یک قسمت، آن اعمالی که و کال منقضی شده و رفته. در این قسمت می فرما

اآلن موضوعش باقی است. مثل این که طرف رفته گوسفندی را ذبح کرده و اآلن این مرجع فعلی می فرماید 

این میتة است و مذکی نیست چون تنخیع کردی. این را هم می فرماید قطعا مشمول اجماع نیست. این را 

ثانی معامالتی است که معامله کرده و پولش هم یا تلف شده یا اتالف کرده،  قسم ثالث قرار می دهد. قسم

خانه را فروخته یا نکاح کرده و تمام شده رفته. این قسم را می فرماید شمول اجماع، مشکل است. ما بایستی 

اوال ببینیم چنین اجماعی هست یا نه؟ و اگر هست، محدوده ی این اجماع کجاست و این اجماع حجت 

 ست یا نه؟ه

مرحوم شیخ انصاری در اصل این اجماع مناقشه کرده و فرموده خیلی ها این بحث را طرح نکردند. اما 

عروه در باب اجتهاد و تقلید می فرماید إذا قلد من یکتفی  53محدوده ی اجماع، مرحوم سید در مسئله 

لتیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک المجتهد و اکتفى بها أو قلد من یکتفی فی ا بالمرة مثال فی التسبیحات األربع

فقلد من یقول بوجوب التعدد ال یجب علیه إعادة األعمال السابقة و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد 

یحکم بالصحة ثمَّ مات و قلد من یقول بالبطالن یجوز له البناء على الصحة نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل 

 ء کالغسالة ثمَّ مات و قلد من یقول بنجاستهتهد الثانی و أما إذا قلد من یقول بطهارة شیبمقتضى فتوى المج

 )مثل مرحوم آقای خوئی که می فرماید غساله ای که غیر متعقب به طهارت محل است، نجس است(

ء لشیء و أما نفس ذلک افالصلوات و األعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی

إذا کان باقیا فال یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیة و الحرمة )مثل عبائی که غساله به آن ترشح کرده(، 
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مثال فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد )مثل شیشه یا استیل( فإذا أفتى المجتهد األول بجواز الذبح بغیر الحدید 

ة البیع و إباحة األکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصح

 وجودا فال یجوز بیعه و ال أکله و هکذا. م

خوب این فتوای مرحوم صاحب عروه، همان تفصیلی که مرحوم آقای نائینی داده، منتها اوسع است. در 

ه زنی را عقد کرده، نمی آنجایی که حیوان را فروخته، دیگر نمی فرماید پولش باقی است یا نه؟ یا آنجایی ک

فرماید زن، زنده هست یا نه؟ فقط در آنجایی که مثال لباس موجود است یا حیوان مذبوح هست، می فرماید 

 به فتوای مجتهد الحق و فعلی رجوع کند. 

من فکر می کردم که قائل به عدم اجزاء کم است و اگر کسی از من می پرسید آقای گلپایگانی، می گفتم 

یگانی قائل به اجزاست. اما ایشان حکم به عدم اجزاء فرموده. مرحوم آقای سید احمد خوانساری آقای گلپا

خوب طبیعی است چون ایشان اهل احتیاط است. مرحوم آقای حکیم و خیلی های دیگر، فتوای به عدم 

صوصیات اجزاء داده اند. این که کسی ادعای اجماع کند، همانطور که شیخ انصاری فرموده مخصوصا در خ

مثل این که حاال این خانه را فروخته، چون این مسائل اجتهاد و تقلید، خیلی در قدما طول و تفصیل و 

شقوق نبوده. علی ای حال، تحصیل اجماع، بی وجه است مخصوصا که شیخ هم فرموده و ایشان تتبعش 

 خوب بوده. 

اع، ممکن است بعضی که قائل به حاال بر فرض چنین اجماعی هم باشد به درد نمی خورد چون این اجم

اجزاء شده اند، علی القاعده، اجزاء را قبول داشته اند. ولی این که همه قائل به اجزاء شده باشند و همه هم 

قائده اولیه را عدم اجزاء می دانستند، تحصیل چنین اجماعی که کاشف از رأی امام علیه السالم باشد، صد 

 جماع، بالوجه است. در صد نادرست است و این ادعای ا

خوب چه باید کرد؟ در مطلبی که عرض کردیم که اقتضای قاعده اولی اجزاء است، در عبادات درست است. 

رفع ماالیعلمون. ولی در معامالت، آنجا که اصل اولی فساد است. یا آنجایی که ازدواج کرده، اصل اولی 

ه استصحاب را قبول نداریم، بعد بیاییم باز رجوع فساد است. طالق داده، اصل اولی فساد است. حاال ما هم ک
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کنیم این زن وطیش جائز است یا جائز نیست؟ خوب شبهه مصداقیه است. بعد او باید تمیکن کند یا نه؟ بر 

او واجب نیست. حاال گیریم که کسی بگوید رفع ماالیعلمون می گوید وطیش جائز است. ولی اون هم می 

یا نه؟ رفع ماالیعلمون، تمکین نمی کند. نفقه بر شوهر واجب است یا نه؟ گوید بر من تمکین واجب است 

رفع ماالیعلمون، می گوید نفقه نمی دهم. این تکلیف چه می شود؟ مخصوصا در زماننا هذا که بسیاری از 

 طالقهایی که داده می شود خالف شرع است، بعد اینها می روند ازدواج می کنند. 

ی از قسمتهایش را حتی کسانی که قائل به اجزاء شده اند نمی گویند. مثال این این یک مشکلی است که بعض

شخص تقلید می کرده از یک مجتهدی، سوال کرده این زنی که خواهم بگیرم ده رضعه از مادر من شیر 

خورده، نمی دانم خواهر رضاعی می شود یا نه؟ مجتهد فتوا داده که نمی شود. بعد رجوع می کند به بعدی، 

ی گوید ده رضعه هم می شود خواهر رضاعی. اینجا که بعضی ها فرمودند چون می گوید از این محارم م

بوده، اصال آن اجماع اجزاء اینجا را نمی گیرد. در مثل عبادات، در صالة مثال مرحوم آقای خوئی اگر چه 

ا اگر خلل به غیر ارکان بخورد، قاعده اولیه را عدم اجزاء دانسته و قاعده ثانویه را هم عدم اجزاء دانسته ام

 فرموده حدیث ال تعاد این را شامل می شود چون جاهل قاصر را هم می گیرد. 

ما در ماه رمضان گذشته در التعاد مفصل بحث کردیم و گفتیم که حدیث ال تعاد اصال جاهل مقصر را نمی 

تعاد مختص ساهی و ناسی و  گیرد. اگر فتوایی کشف خالف شد، مقتضای قاعده، عدم اجزاست و حدیث ال

 اینهاست. لذا در حدیث ال تعاد هم آقای خوئی مشکل پیدا می کند. 

اما در مثل نکاح چطور؟ مثال نکاح با یهودیه یا نصارایی که حاال اهل ذمه باشند یا نباشند، نکاح دائمشان 

ن نکاح باطل است. یا مثال را مرجع قبلی جائز می دانسته، این رجوع کرده به مرجع بعدی که می فرماید ای

بعضی مثل آقای خوئی می فرمایند در عده متعه به مجرد این که حیض سوم شروع شد، از عده خارج شده. 

بعضی قائلند که باید این حیض دوم تمام شود. یا در همین طالق رجعی یا طالق بائن، آیا شروع آن حیض 

ف است. طرف ازدواج کرده یا وطی در عده شده، سوم مالک است یا اتمامش مالک است؟ اینها محل اختال

بعضیش حرمت ابدی می آورد. اینها تکلیفش چه می شود؟ یک وقتی من به مرحوم شیخنا االستاذ عرض 

می کردم این مسلک انشائی که آقای خوئی فرموده، تمام نکاح های مردم باطل است چون هیچ کس مسلک 
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نیستند. اگر بلد هم باشد باید حواسش جمع باشد. ایشان می فرمود آقای خوئی را اعمال نمی کند. اصال بلد 

اینها که کمتر از طالق یهود و نصاری که نیست. لکل قوم نکاح. خوب این حرف درست نیست چون اگر 

اینطور باشد یک کسی نکاحی کرده اشتباه، حتی بر طبق فتوای مرجع خودش مثال قبول را اول گفته، بعد 

اح نصاری و عامه که کمتر نیست. آن لکل قوم مال کسانی است که بر طبق قوم خودشان بگوییم این از نک

نکاح انجام داده باشند. اما اگر یک شیعه ای بر طبق مذهب خودش نکاح انجام نداده، لکل قوم نکاح، اینجاها 

نوشته اند و  را شامل می شود یا نه؟ یا مثال در باب حج، این طرف مخصوصا اآلن که افراد زیادی رساله

مردم هم بدون موازین شرعی تقلید می کنند و یا حتی با موازین شرعی، طرف می رود حج، می گوید من 

مقلد آیة اهلل العظمی شیخ انصاری هستم، می گویند حجت درست است، یا می گوید این احتیاط دارد رجوع 

ت، این دورکعت نماز که نیست کن به دیگری، خوب این بعد می آید همشه محرم است یا حجش باطل اس

که دوباره بخواند. اینجاها تکلیف چه می شود؟ آن اصل عملی را هم که ما عرض کردیم همه جا درست 

نیست؟ این در عبادات درست است. در عبادات، رفع ماالیعلمون از وجوب قضاء، اما در حج که اینطور 

در حج که اینطور نیست. این مستطیع شده، باید نیست. تازه در عبادات در آنجاهایی که قضاء دارد ولی 

 حجش را برود. 

این در مانحن فیه کار مشکل می شود مخصوصا مثل بنده که ال تعادر را اشکال کردیم که مختص به ساهی 

 و ناسی است. 

م حاال این به فرض مجتهد بتواند تمام آن تفاصیل را ذکر کند، کی هست که این را برای مردم بگوید و مرد

از کجا بفهمند؟ این هم که فتوی به اجزاء بدهد، خوب این هم مشکل است چون در زمان ائمه علیهم السالم 

که این مشکالت نبوده. اینها همه به خاطر این که فقه ما اکل میتة است و عدم حضور حضرت حجت عج 

مکیل و موزون را بدون کیل و است. آن زمان اینطور نبوده و خیلی نادر بوده و این اآلن زیاد شده که بیع 

وزن انجام دهند یا این آپارتمانهایی که اآلن فروخته می شود، همه ی اینها خالف شرع است چون آپارتمانی 

که پیش فروش می شود قبل از آن که اسکلت، تقسیم بندی شود. آهنها را گذاشته اند، می نویسند پیش 

قبض ثمن در مجلس بشود. آن وقت این باید بگوید من فروش می شود، خوب این معامله سلم است، باید 
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این را به شما می فروشم، آپارتمان در طبقه پنجم، سمت شرق، آشپزخانه اش اینطور، کاشیش اینطور، مثال 

به سیصد میلیون و آن هم پول کنار دستش باشد نه در گاوصندوق که مجبور باشد از جایش بلند شود و آن 

نه معامله سلم اینطور هم پیدا نمی شود. بله راه دیگر دارد که بگوید من این آپارتمان را باز کند. خوب یک دا

را می فروشم به بیست میلیون تومان بعد بیست میلیون در کیسه، نقد باشد بعد بگوید به شرط این که چهل 

این را خیلی  درصد که پیش رفت، اینقدر به من بفروشی، پنجاه درصد که پیش رفت، اینقدر به من ببخشی.

از کسانی که رساله می نویسند بلد نیستند چه برسد به کسانی که بنگاه دارند و قولنامه می نویسند. یا باید 

اول برود این پول را به او به قرض بدهد تا به ذمه طلبکار شود بعد بگوید به آن دین من به تو می فروشم. 

ه این است که بنویسد فالقول باالجزاء مشکل و االحوط اینها اآلن پیش آمده. علی ای حال راحت تر از هم

عدم االجزاء، همانی که مرحوم آقای گلپایگانی ره فتوا داده چون گاهی ذکر تفاصیل موجب ابهام و گیج 

 شدن مردم می شود. 

این نسبت به اجزائی که کسی از مجتهدی تقلید می کند، بعد به مجتهد حی رجوع کرده، اینجا عرض کردیم 

آن تفاصیلی که عرض کردیم یا اگر هم انسان می خواهد بی درد سر باشد، همینطور بنویسد فالقول  یا

باالجزاء مشکل مخصوصا که ما در سند حدیث رفع شبهه کردیم. آن هم محمد بن یحیی العطار، در آن هست 

نیست. یا اصال که شبهه دارد. در قاعده طهارت هم همینطور. حداقل همین اصول عملیه هم خیلی واضح 

قضیه اجزاء را ننویسد در رساله اش. گاهی مجتهد اعلم نمی نویسد تا مردم به حرج نیافتند، او برود یک 

 کاری بکند. آدم عاقل نمی آید فتوا دهد که مردم کیف بکنند و او به جهنم برود. 

ده بود که نماز جمعه واجب اما مقام ثانی این است که اگر چنانچه خود مجتهد، تا دیروز اماره ای پیدا کر

است و امروز اماره ای پیدا کرد که نماز ظهر واجب است. بعد تعارض کرد و بعد دید که این موافق کتاب 

است یا مشهور است یا مخالف عامه است و خالصه مرجح دارد. اینجا آیا اجزاء هست یا نه؟ ممکن است 

بر ثقه، مثل فتوای مجتهد نیست که بگوییم دلیل کسی بگوید اینجا قطعا اجزاء نیست چون دلیل حجیت خ

حجیتش اطالق ندارد. دلیل حجیت خبر ثقه، این خبر ثقه را شامل می شود واین خبر ثقه مضمونش از بدو 

شریعت است لذا اعمالش مخالف حجت می شود، اقض مافات می گیرد باید قضاء کند. یا تا دیروز استصحاب 
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می داند. اعمال گذشته اش که به برائت رجوع کرده اشکال پیدا کرده، را حجت نمی دانست، امروز حجت 

اینجا آیا این حرف درست است که باید عدم اجزاء صحیح باشد یا نه، فرقی بین مجتهدی که به خبر ثقه ای 

 اطالع پیدا کرده با آن کسی که مجتهدش مرده، به مجتهد جدید رجوع کرده، نیست. ان شاء اهلل فردا. 

 (228)جلسه  19/2/96ه سه شنب

کالم در این بود که اگر شخصی بر طبق رأی مجتهد سابق، اعمالش را انجام داده، بعد رجوع کرده به مجتهد 

الحق، حاال یا مجتهد سابق فوت کرده یا این اعلم شده، یا او شرائط را از دست داده، رجوع کرد به مجتهد 

فرماید مطابق شرع نیست. آیا اینجا اجزاء هست یا اجزاء الحق و او اعمال سابق را باطل می داند و می 

 نیست؟

قاعده اولیه، بعضی مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند اجزاء نیست. بعضی مثل حاج شیخ اصفهانی فرمودند 

اجزاء هست. حاال اگر کسی در قاعده اولیه نظرش این شد که اجزاء نیست، آیا مقتضای قاعده ثانویه اجزاء 

 هست یا نه؟

یکی از وجوهی که برای اجزاء استدالل کرده بودند، اجماع بود. این اجماع را مرحوم آقای خوئی اشکال 

کرده، مرحوم آقای حکیم هم اشکال کرده. شیخ انصاری هم آن طور که حکایت کرده اند در مطارح االنظار 

ت قدما مطرح نیست و به اشکال کرده که اصال چطور می شود ادعای اجماع کرد و حال آن که این در کلما

عرض من اصال آنها کتاب اجتهاد و تقلید ندارند مضافا به این که عمیدی و عالمه، درست ادعای اجماع بر 

خالف کردند و فرمودند که اجماع نیست. لذا اینجا تحصیل اجماع و ادعایش صد در صد باطل است و بر 

اجماع مقطوع المدرک است یا محتمل المدرک است فرض که اینجا اجماع باشد، آقای خوئی می فرماید این 

همین وجوهی که قبال گفتیم عسر و حرج و ال ضرر و قاعده اولیه و اینها منشأ اجزاء است و اینها هم که 

مدرکش درست نیست. ما هم  عرض کردیم ولو اجماع مدرکی را حجت می دانیم اما اجماع مدرکی ای را 

یک مدرک استناد کرده اند و آن مدرک را ما باطل می دانیم، اگر همه حجت می دانیم که همه مجمعین به 

ی مجمعین به یک مدرک استدالل کرده اند و ما باطل می دانیم، معلوم می شود آن مدرک درست است. اما 

اگر یک جایی خود مجمعین دو طائفه اند و یک طائفه، به یک مدرک و طائفه ی دیگر به مدرک دیگر استناد 
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د، به طوری که آن طائفه ای که به مدرک اولی استناد کرده اند، خودشان معترف هستند که اگر کرده ان

 مدرکشان غلط باشد، مدرک طائفه ی دیگر قطعا غلط است. 

 سوال: اگر ندانیم چه؟

 جواب: آنجایی که مصر هستیم که قطعا حجت نیست، همینجایی است که عرض کردیم.

 این نسبت به اجماع. 

ز از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که ایشان در اجزاء اشکال کرده . خوب اعتماد کردیم به حاشیه ما دیرو 

ی ای که از ایشان به عروه زده اند بعد دیدم در منهاج، ایشان قائل به اجزاء است و در مستمسک در کتاب 

اعده اولیه که قاعده اولیه این اجتهاد و تقلید، ایشان قائل به اجزاست منتها نه خاطر اجماع، بلکه به خاطر ق

است که فتوای مجتهد فعلی، دلیل حجیتی ندارد که اطالق داشته باشد حتی نسبت به اعمال سابقه چون 

دلیلش یا سیره است یا دوران امر بین تعیین و تخییر است، اصالة التعیین است. یا ارتکازات متشرعه از 

تعجبم از آقای خوئی با آن دقتی که دارد چطور از این مطلب  سوالهاست. اینها هیچ کدام اطالق ندارد و من

غفلت کرده و حداقل جواب مرحوم آقای حکیم را نداده چون اصال تنقیح، نظر دارد به مستمسک و انصافا 

اگر کسی بخواهد یک دوره فقه را کار کند، تا آن مقداری که مستمسک دارد، بهتر از مستمسک، کتاب وجود 

مختصر و دقیق است هم در اصول و هم در فقه واگر این کتاب نبود عظمت آقای حکیم  ندارد چون خیلی

 مخفی می ماند. 

فقط یک جایی که مرحوم آقای حکیم استثناء فرموده این است که اگر رجوع می کند به مجتهد الحق، 

ت اعلم نبوده، مجتهد الحق اعلم است. یک وقت هست رجوع که میکند، میت اعلم بوده ولی مات، یا نه می

مساوی بودند خوب رجوع کرده، اینها نه، آنجایی که الحق اعلم باشد فرموده فالقول باالجزاء مشکل. حاال 

نمی دانم این حاشیه عروه را چطور زده اند؟! ایشان فقط اشکال را برده در جایی که مجتهد الحق، اعلم 

لیل حجیت اطالق دارد و اطالقش شامل می باشد و سرش هم این است که اگر مجتهد الحق اعلم باشد، د

شود حتی فتاوای گذشته را و اعمال سابقه را. این از آقای حکیم کم لطفی است چون دلیل تقلید از اعلم هم 
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لفظی نیست. البته این معنایش این نیست که دلیل ندارد. یعنی همان دلیلی که در اصل تقلید هست که جزء 

اعلم هم جزء مسلمات است و اگر کسی بگوید اعلم وجوب تقلید ندارد، من مسلمات است تقلید، تقلید از 

خیال می کنم مجتهد که نیست هیچ، اصال تقلید را نفهمیده. در روایاتی هم دارد که اگر کسی در یک قومی 

خودش را مطرح کند و حال آن که می داند اعلم از او در آن کار موجود است، فهو خائن. اعلم هم اطالقی 

 ارد که شما بفرمایید استثناست. ند

آقای سیستانی در حاشیه ی عروه اش ، البته منهاج را نگاه نکردم ولی قاعدتا همین است چون مبنای ایشان 

همین است، فتوایش یک تفصیلی است که قابل نوشتن نیست یعنی یکی یکی مثال زده اند. اگر خلل به 

آن جزء و شرط آمده مثال کلوا مما ذکر اسم اهلل علیه، این  اعمال سابقه که خورده، خللی است که در قرآن

تقلید می کرده از کسی که می گفته بسم اهلل مستحب است یا بسم اهلل در صورت علم الزم است، اگر جاهل 

بودی بسم اهلل الزم نیست، بعد رجوع کرد به مجتهد الحق، او گفت چه در حال جهل و چه در حال علم، 

وید میتة است. خوب اینجا اجزاء نیست چون اسم اهلل در قرآن هست. اما اگر مثال مجتهد اگر بسم اهلل نگ

قبلی فتوا می داده که با زجاج ، غیر حدید مثال استیل، فری اوداج اربعه شود کافی است. مجتهد الحق 

شد. اینها در فرموده بایستی با حدید باشد این مجزی است چون در قرآن نیامده که تذکیه باید با حدید با

روایات است. یا مثال مثل مثالی که صاحب عروه زده، اگر تیمم می کرده با یک ضربه، بعد مجتهد بعدی فتوا 

داده دوضربه علی االرض الزم است، این مجزی است چون در قرآن نیامده که یک ضربه یا دو ضربه یا در 

د قبلی فتوا می داده که جائز است، باب وضو، اول دست چپش را می شسته بعد دست راستش را، مجته

مجتهد بعدی فتوا داد که باید اول ید یمنی شسته شود ، این مجزی است چون در قرآن که نمی فرماید اول 

 باید ید یمنی را بشوری. حتی اگر کسی اول دستش را می شسته بعد صورتش را. 

ه هرجایی که خلل بخورد اگر فریضه سرش این است که ایشان در حدیث التعاد، التعاد را سرایت دارد ب

 یعنی آنی که در قرآن آمده درست باشد، این خلل بخورد به سنت، ال تنقض الفریضة بالسنة. 

خوب این فتوایی که ایشان داده قطعا درست نیست به خاطر این که اوال در بحث حدیث التعاد، ما عرض 

ناسی است و تعارض دارد. غیر از این، تعلیل،  کردیم که حدیث التعاد، جاهل قاصر را نمی گیرد و مختص
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اطالق ندارد. التنقض الفریضة بالسنة، ما یک اصطالح معهودی نداریم که آنی که در قرآن باشد بگویند 

فریضه و آنی که در قرآن نباشد بگویند سنة. مثال بگویند فرائض را بشمار، بگوید بیع ربوی حرام است، جزء 

وزون باید به کیل و وزن فروخته شود، این سنت است. فریضه در دو مورد معهود فرائض است ولی مکیل و م

است. یکی در باب ارث است که آنی که در قرآن فرض شده و مازادش را فریضه نمی گویند. یکی هم در 

نماز است. اما از این دوتا گذشته، فریضه اطالق داشته باشد، معهود باشد، در روایات یا حتی در ارتکاز 

 متشرعه به آنی که در قرآن هست، این چنین چیزی نیست. این اوال. 

ثانیا لو فرض که این فریضه این اطالق را هم دارد، خوب همان اشکالی که در استصحاب عرض کردیم که 

 عهد باشد اینجا هم همینطور است.« ال»گفتیم ممکن است 

احدی از فقها این معنا را نفهمیده، حتی به ثالثا این حرفی که شما می زنید شاهد بطالنش این است که 

مرحوم آقای خوئی هم که بعضی نسبت می دهند غلط است چون در همانجا مواردی را آوردیم که ایشان 

اصال روحش بی خبر است. حاال یک جایی در تقریرات یک کلمه نوشته باشد، اینها که مبنای انسان نمی 

 شود. 

اج مرحوم آقای حکیم زده، آنجا تفصیل بین اعاده و قضاء داده که در آقای صدر در حاشیه ای که بر منه

 اعاده اجزاء مشکل است و عدم االجزاء احوط است ولی نسبت به قضاء اجزاء هست. 

این حرف هم از ایشان غلط است. ما که این تفصیل را دادیم چون استصحاب را در شبهات حکمیه قبول 

هات حکمیه را قبول دارد، آقای حکیم می فرماید استصحاب حجیت نداریم ولی کسی که استصحاب در شب

فتوای مجتهد سابق تا بعد از رجوع نسبت به اعمال ماضیه، این جواب ندارد، درست هم می گوید. حاال یک 

کسی مثل آقای خوئی، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه را قبول ندارد، تعارض عدم جعل و بقاء مجعول، 

ی مثل ما که استصحاب را حجت نمی دانیم در هیچ جا غیر از آن دو مورد روایت، ولی این درست. یک کس

یک کسی که مثل آقای صدر که استصحاب را قبول دارد و تعارض آقای خوئی را رد می کند، ایشان نباید 

قضاء،  تفصیل بدهد بین اعاده و قضاء. وانگهی اصال این تفصیلی که شما دادید خیلی خام است چون اعاده و
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همین نماز و اینهاست. حاال این ازدواج کرده، ازدواجش را مجتهد بعدی می گوید باطل است. این نه به 

 اعاده می خورد و نه به قضاء. این معامله ای کرده، اینها را هیچ فتوای شما در تعلیقه منهاج واضح نیست. 

بود که مثال حج، اشکال می کنید که  یک اشکالی دیروز آقای خادمی کرد که اشکال خوبی بود و آن این

اینجاباید اعاده کند چون نمی داند این امری که شده مجزی است یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی فراغا یقینیا. 

حج هم که قضاء ندارد. ایشان اشکال کرد که اگر مجتهد قبلی، فرموده این که باید صالة طواف پشت سر 

ب شرطی نیست که یعنی اگر فاصله شد، طواف باطل است، صالة طواف باشد، واجب تکلیفی است. واج

طواف باطل است. خوب این هم طواف کرد و بعد طواف خورد به نماز عصر و نماز عصر خواند و بعددید 

که مطاف شلوغ شد و خلف المقام شلوغ شد و این هم فقط جنازه اش مانده، گفت می روم بین نماز مغرب 

نماز خلف المقام می خوانم. بعد رجوع کرد به مجتهد الحق که گفت که طواف،  و عشاء می آیم و آن وقت

شرط صحتش این است صالة، پشتش باشد و اگر فاصله افتاده هم طواف باطل است و هم صالة. خوب این 

در مواقع چکار کند؟ چرا مابرائت از اشتراط جاری نکنیم؟ چون وقتی فتوای این مجتهد سابق نسبت به 

اضی حجت نیست و مجتهد فعلی هم فتوایش نسبت به اعمال ماضی، اآلن حجت نیست شک می اعمال م

کنیم که آیا طواف، مشروط هست به مواالت بین طواف و صالة، رفع ماالیعلمون از اشتراط جاری می کنیم. 

بله این مطلب در معامالت نمی آید چون شک در جزئیت و شرطیت، جای رفع ماالیعلمون نیست، جای 

 اشتغال است، دوبیان دارد که چند دفعه عرض کردیم و نمی خواهیم اآلن در آن وارد شویم.

اینها مطالبی بود که نسبت به آن شق اول که مقلد از مجتهد سابق تقلید می کرده، بعد رجوع می کند به مجتهد 

 الحق ، تدارک کردیم. 

مسئله را اصال مجتهد ننویسد. خیلی از مسائل ما عرض کردیم که فتوای به اجزاء مشکل است.یا بایستی این 

را می بینی که مجتهد نمی نویسد. این نه این که حواسش نیست. عمدا ننوشته که مردم در ضیق واقع نشوند. 

یا اگر هم می خواهد بنویسد، بایستی احوط عدم اجزاء است چون در اعاده در عبادات، ایراداتی هست 

ا دلیلی نداریم، قاعده طهارت دلیل ندارد، اینها مبنی بر احتیاط است لذا چون عرض کردیم این برائت را م
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همانی که از آقای حکیم در عروه نوشته که احوط، عدم اجزاء است اگر از خودش هم نوشته باشد، خوب 

 نوشته. 

 این نسبت به شق اول که نسبت به مقلد بود.

تی تمسک می کرده، بعد به یک روایت دیگری اما نسبت به خود مجتهد چطور؟ مجتهد قبال به یک روای

 تمسک کرده. اینجا اجزاء هست یا نه؟

اینجا باید تفصیل داد. یک وقت مجتهد روایتی را خیال می کرده که ظاهر است ، بعد فهمیده که ظاهر نیست 

رد. و مجمل است. این که اصال از محل بحث خارج است چون این اماره نداشته، خیال می کرده اماره دا

 چون آنی که اماره است ظاهر است. این توهم ظهور داشته. 

یا مثال یک وقت هست که خبر ثقه را حجت می دانسته بعد دیده که نه، خبر ثقه حجت نیست. این هم در 

واقع باز، توهم حجیت می کرده. این از محل بحث خارج است. این مال جایی است که قطع داشته به حجت، 

 . بحث ما این است که کسی به اماره معتبره شرعی عمل می کرده.بعد کشف خالف شده

یا مثال روایتی بوده از ابن سنان، خیال می کرده عبداهلل بن سنان است و بعد فهمیده که محمد بن سنان است 

و او که توثیق ندارد. خوب این هم توهم حجت بوده. لذا مواردی که واقعا صغرای مقام باشد خیلی کم است. 

 اآلن دو مورد را می توانم بشمارم.من 

یک مورد آنجایی است که عامی بوده، مخصصش در معرض وصول نبوده، مثال در کتاب طهارت، در کتاب 

صالة اینها را بررسی کرده، دیده مخصصی ندارد. بعد در کتاب غصب دید که روایتی هست. این مخصص 

ن عملش بر طبق حجت بوده چون این اصالة العموم چون در معرض وصول نبوده، اآلن که پیدا کرده، تا اآل

 در سیره عقال ججت است. بله اگر در معرض وصول باشد و این فحص نکند، این غلط است.

مورد دیگر هم آنجایی است که دو خبر متعارض است. این یک خبر را قبال پیدا کرده، بعد خبر جدید را باز 

را بعد از مدتی پیدا کرده، اینجا هم حضرت فرموده که  فحص کرده، در معرض وصول نبوده، خبر جدید
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موافق کتاب را مقدم بدار. در باب تعارض هم بعید نیست که بگوییم تا خبر معارض واصل نشود به معنای 

 این که در معرض وصول نباشد، مضر به حجیت نیست. 

وموردی که عرض کردیم. این نسبت به خود مجتهد که اکثر مواردش از محل بحث خارج است. اما آن د

 حاال ببینید مواردی دیگر هم پیدا می کنید یا نه؟ 

 اما نسبت به این دو مورد، آیا مقتضای قاعده اجزاء هست یا نه؟ 

همان عرضی که ما گفتیم نسبت به فتوای مجتهد، همان در ما نحن فیه هم هست. حجیت خبر ثقه، دلیل 

لم است از این روایاتی که وارد شده، که در ارتکاز متشرعه، حجیت لفظی ندارد که اطالق داشته باشد. بله مس

خبر ثقه بوده، اما کدام ثقه و مثال مطلق است که حتی نسبت به اعمال ماضیه یا فقط نسبت به اعمال الحق، 

ست اینها که ما در اصل حجیت خبر ثقه هم ... . این هم الکالم، الکالم، دلیلی نداریم که این خبر ثقه، حجت ا

حتی نسبت به اعمال ماضی. ظهور هم همینطور است. حجیت ظواهر هم به سیره عقالست و عرض کردیم 

 که در میان عقالء این حرفها اصال مطرح نیست تا ما بفهمیم که اینها چکار می کنند؟

تبدل رأی،  از ما ذکرنا معلوم شد که این شقّی که بعضی آمده اند و این را جدا کرده اند و آنجا اختالفی در

فرمودند اگر مجتهدی فتوایش این بوده که نماز جمعه واجب است بعد فتوایش عوض شده که نماز ظهر 

واجب است، فرمودند نه، اینجا مجزی نیست. اینجا هم الکالم الکالم چون وقتی که گفتیم دلیل بر حجیت 

سبت به اعمال گذشته اش. این فتوا اطالق ندارد، ما چه می دانیم که این فتوای دومی حجت است حتی ن

حرف، وجهی ندارد. نمی دانم چرا بعضی از اعالم این را از صورتی که رجوع کند به مجتهد دیگر، جدا کرده 

 اند. 

معلوم شد از ماذکرنا که چه در موردی که مقلد، رجوع کرده به یک مجتهدی، بعد عدول کرده، چه در موردی 

احکام مجتهد نسبت به خودش که حجت دیگری پیدا کرده، در همه که تبدل رأی حاصل شود، چه در خود 

ی اینها اگر کسی قائل به برائت شد، در غیر معامالت اجزاء هست چون برائت جاری می شود یا از اصل 

وجوب قضاء یا برائت از اشتراط جاری می شود و فرقی هم بین قضاء و اعاده ندارد. در واقع می شود گفت 
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تکالیف و بین وضعیات که در تکالیف، مقتضای قاعده اجزاء است و در وضعیات، مقتضای  تفصیل بدهیم بین

 قاعده عدم اجزاء است. 

مرحوم آقای خوئی به مطلبی اینجا اشاره کرده و حال آنکه مربوط به اینجا نیست، مثال در باب قضاء اگر 

ه؟ خوب اینجا، استصحاب عدم فوت، کسی وقت تمام می شود، بعد از وقت، شک می کند که نماز خواند یا ن

برائت از قضاء، قاعده حیلوله، قاعده تجاوز، حاال ما که قاعده تجاوز را در اینجا قبول نداریم، ولی آنهائی 

 که قبول دارند مثل آقای خوئی، این چهار دلیل می گوید قضاء لزومی ندارد.

نه؟ استصحاب گفت که نماز نخوانده، بعد اما اگر چنانچه این شخص، در وقت شک کرد که نماز خواند یا 

غفلت کرد و بعد از غروب یادش آمده که ما یک نماز استصحابی داشتیم، این قضاء دارد یا نه؟ ایشان فرموده 

قضاء دارد چون برائت از وجوب قضاء، استصحاب عدم فوت نداریم. می فرماید من فاتته الفریضة فلیقضها 

چه فریضه ظاهری. این شخص که ساعت چهار بعد از ظهر شک کرده نماز  اطالق دارد، چه فریضه واقعی و

خوانده یا نه، استصحاب کرده گفته نخواندم یقین دارد که آن فریضه استصحابی را نخوانده یعنی فرض، این 

است. این فریضه، فوتش وجدانی است. فریضه، ظاهری است ولی فوتش وجدانی است. یا مثال علم اجمالی 

فرسخ رفته، پنج فرسخ برگشته، گفته اند که احوط این است که قصر و تمام بخواند. این قصر را  دارد، سه

خواند، گفت حوصله تمام ندارم. بعد پشیمان شد، گفت حاال باید چکار کنم؟ باید تمام، قضاء بخوانم یا نه؟ 

داشتی، آن فریضه آقای خوئی می فرماید بله چون آن جا علم اجمالیت منجز بود، یک فریضه ظاهری 

 ظاهری را فوت کردی. قاعده اشتغال است. 

اینجا را مرحوم شیخنا االستاذ از مرحوم آقای خوئی جدا می شد که در استصحاب درست است ولی در 

قاعده اشتغال، فریضه درست نمیکند و این قاعده حکم عقل است و لذا اگر کسی علم اجمالی دارد و این 

نخواند، دیگر بعدش الزم نیست تمام را قضاء کند. بله اگر فی علم اهلل، تمام واجب  قصر را خواند و تمام را

 باشد چوب می خورد چون در وقت تکلیفش را انجام نداده ولی برای قضاء چوب نمی خورد. 
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خوب ما که استصحاب را قبول نداریم و این ها ربطی به مقام نداریم و ما در همان زمان یک شبهه ای می 

به مرحوم استاد که اگر اینطور باشد، آن صورتی که این آقا غافل بالمرة بوده، بعد از وقت شک می  کردیم

کند که تکلیفش را انجام داده یا نه؟ می گوید من اول وقت که نماز نخواندم، نخواندم، نخواندم، ... تا دم 

 نمی رفت.  غروب استصحاب می کند. آن فریضه ظاهری فوتش وجدانی است. ایشان زیر بار

 (229)جلسه  20/2/96چهارشنبه 

کالم در این بود که اگر کسی به امر ظاهری عمل کند بعد کشف خالف شود به یک حجت معتبری دیگر، 

 این مجزی هست یا نه؟

مرحوم آخوند ره در امارات فرمود مجزی نیست، در فتوای مجتهد هم در بحث اجتهاد و تقلید، می فرماید 

 مجزی نیست. 

رض کردیم باید تارة بحث شود نسبت به مقلدی که از مجتهدی تقلید می کند بعد رجوع به مجتهد آخر ما ع

می کند و اخری، مجتهد تبدل رأی پیدا می کند، همان مجتهد است، ولی تبدل رای پیدا می کند. تارة خود 

خالف شده مثل این که مجتهد قبال به یک اماره عمل می کرده، اآلن یک اماره دیگری پیدا کرده که کشف 

 عامی را تمسک کرده، بعد به خاصی ظفر پیدا کرده که این مخصص هم در معرض وصول نبوده. 

اعالم، بعضی تفصیل داده بودند بین این سه صورت ولی ما عرض کردیم که اینها یک کاسه است چون 

دارد که از آن استفاده شود همانطور که فتوای مجتهد فعلی ، دلیلی که بر حجیتش اقامه می شود اطالق ن

حجیت این فتوی نسبت به اعمال سابقه. بله آن فتوای سابق هم دلیلش اطالق ندارد که اآلن هم نسبت به 

اعمال سابقه حجت باشد. اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کرد، که اینجا مسلم است به خاطر 

اگر کسی قبول نکرد حاال یا اصل استصحاب را قبول  این که فتوای سابق را حجتیش را استصحاب می کند.

ندارد کما بنینا علیه، یا می فرماید استصحاب، تعارض بقاء مجعول با عدم جعل است که مرحوم آقای خوئی 

فرموده، این نسبت به احکام تکلیفیه عرض کردیم اینجا یا برائت از وجوب قضاء جاری می کند یا برائت از 

ران امر بین اقل و اکثر است. اما نسبت به احکام وضعیه چون ما استصحاب احکام خود آن متعلق که دو

وضعیه را قبول نداریم، این بر می گردد به احکام تکلیفیه مترتبه بر آن حکم وضعی مثل عبائی که قبال آن 
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 مجتهد می گفته طاهر است، اآلن حکم به نجاستش کرده، ما که استصحاب نجاست را قبول نداریم یا

استصحاب چیزهای دیگر را قبول نداریم، اینجا باید آن احکام مترتبه بر آن جواز شرب، وضو گرفتن و 

هکذا، اینها مواردش مختلف است، بعضی مجرای برائت است، بعضی مجرای اشتغال است، بعضی علم اجمالی 

نحل می شود. لذا پیدا می کند در خصوص مسئله که منشأ احتیاط می شود. گاهی موارد علم اجمالیش م

این موارد نمی شود تک تکش را انسان بنویسد. لذا در این نوع موارد می نویسند فی االحکام الوضعیه 

تفاصیل البد من مالحظه کل مورد منها. بعد باید مورد بررسی شود. و لکن ما عرض کردیم چون اینها سخت 

وضعیه، آدم یک کاسه می کند می گوید است و طرف نمی تواند بفهمد و تبیینش مشکل است، در احکام 

 احوط عدم اجزاست. اما آنچه مقتضای فن است این است که مورد بالخصوص بایستی لحاظ شود.

خوب آن مواردی که مشمول حدیث التعاد است ،ما که حدیث التعاد را قبول نکردیم ولی مثل آقای خوئی 

ی، مواردی که مشمول حدیث التعاد باشد، از عدم که حدیث التعاد را قبول کرده، آقای صدر، آقای سیستان

 اجزاء استثناء می شود. 

فتوایی که از آقای سیستانی عرض کردیم که ایشان تفصیل می دهد چون حدیث التعاد را ایشان جاری می 

داند مطلقا، یعنی منحصر به صالة نیست. تعدی می کند به همه معامالت و عبادات که اگر آنی که خلل 

در قرآن کریم ذکر شده، مجرای حدیث التعاد نیست و مجزی نیست و اگر در قرآن کردیم ذکر نشده، خورده، 

 مجزی است و حدیث التعاد شاملش می شود چون جاهل قاصر را می گیرد.

این مطلب هم ایشان در عروه یک عبارتی دارد که از سابق االیام این تیپ عبارتها در فهمش بین مرحوم 

و آنی که به ذهن قاصر ما می آید اختالف بود. گاهی مواقع در حاشیه عروه، مجتهدی می شیخنا االستاذ 

نویسد که البأس به و لکن فی هذا المورد، البد ان یحتاط یا البأس به اال در آنجایی که حالت سابقه اش 

احتیاط واجب  نجاست باشد، اینجایی که استدراک می کنند به مثل لکن یا اال، آیا احتیاط مستحب است یا

است؟ مرحوم استاد می فرمود این احتیاط مستحب است. ما عرض می کردیم که این احتیاط واجب است. 

آقای سیستانی هم در حاشیه عروه اش اولش دارد که االجزاء هو االوجه اال مواردی که در قرآن ذکر شده، 

سابق داشتیم، این احتیاط واجب است. که در این موارد، احوط عدم اجزاست. خوب ما به همان فهمی که از 
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اما در منهاج الصالحین، ایشان تصریح کرده و الیبعد االجزاء فی هذه الصورة ایضا. البته ایشان کبری را قبول 

 دارد که حدیث التعاد مختص به صالة نیست اما اینجا در عبارت منهاج تصریح دارد به الیبعد. 

 این نسبت به اجزاء. 

م آقای خوئی دارد که ربطی به بحث اجزاء ندارد. ما تااینجا بحث که می کردیم نسبت به یک عبارتی مرحو

اجزاء نسبت به عمل خودش بود که شخصی عملی را نجام داده، بعد برایش کشف خالف شده. یک بحثی 

هم و هست که مربوط به اینجا نمی شود اما ایشان در تنبیهات ذکر فرموده که اگر من عملی را انجام می د

این عمل به نظر من درست است ولی به نظر طرف مقابل باطل است، آیا این عمل من مجزی هست برای 

طرف آخر یا مجزی نیست. مثال یک کسی وضوی جبیره گرفته به خاطر قیری که به دستش چسبیده بوده 

صی که به او اقتدا و نتوانسته بکند و مرجعش فرموده که جبیره بگیرد و حاال این شخص امام شده، اما شخ

کرده، مرجعش فرموده که این وظیفه اش تیمم است. وضوی جبیره در خصوص کسر و جرح و قرح وارد 

شده. اما آنجایی که مانعی هست که قابل ازاله نیست، اینجا وضوی جبیره دلیل ندارد و مقتضای قاعده اولیه 

 تیمم است. حاال به این شخص می شود اقتدا کرد؟

ی نظرش این است که در تسبیحات اربع، یکی کافی است و این شخصی که می خواهد اقتدا یا مثال شخص

 کند، نظرش این است که سه مرتبه باید تسبیحات اربع بگوید. می تواند اقتدا کند یا نه؟

فرموده اینجاهایی که نماز امام جماعت به نظر مأموم، واقعا صحیح است، اینجا اقتدا جائز است. مثل 

یی که یک مرتبه و سه مرتبه چون به نظر این مأموم، صالة امام جماعت مشمول حدیث التعاد است همینجا

و خلل بخورد اشکال ندارد ولی در مثل آن مسئله وضوی جبیره، اقتدا جائز نیست به خاطر اینکه آنجا خلل 

یست. لذا اگر امام خورده به طهور و جزء مستثنیات قاعده التعاد است و جاری نمی شود و اقتدا جائز ن

جماعتی هست که می گوید من که در قم درس می خوانم، وظیفه ی من قصر است و حال آنکه مأموم وظیفه 

اش را تمام می داند، اینجا اقتدا جائز نیست چون باید به فتوای مأموم یا مرجع مأموم، باید واقعا صحیح 

 باشد. 
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صالة جماعت است. من اجماال اشاره می کنم که بعید  خوب حاال اینجا درست است یا نه؟ تفصیلش از باب

نیست که بگوییم اگر صالة امام جماعت صحیح ظاهری بود، کافی است که برای مأموم صحیح واقعی باشد. 

الزم نیست که مشمول التعاد باشد. حتی اگر او طبق حجت هم عمل نکند، آمده ایستاده، این امام جماعت 

د، بعد خودش یا ماموم فهمید که )امام( وضو نداشته، اینجا نمازش درست است یا اصال وضو ندارد، اقتدا کر

جماعتش درست است؟ آقای خوئی فرموده جماعتش باطل است، نمازش درست است. چرا نمازش درست 

است؟ چون خلل خورده به قرائت ماموم، و قرائت ماموم هم جزء مستثنیات التعاد است. ولی از آن روایاتی 

سر کسی نماز خواندم بعد انکشف که یهودی است، نصرانی است، فاسق است، ظاهر آن روایات  که پشت

 بعید نیست که بگوییم جماعتش صحیح است. 

مورد دیگر که مرحوم آقای خوئی فتوا داده، مورد نکاح و طالق است که اگر نکاح به نظر خودش درست 

 نظر خودش درست بود، آثار صحت را بار می کند.  بود، آثار صحت را شخص آخر بار میکند. طالق اگر به

نمی دانم که این حرف را که آقای خوئی زده، در فقه ملتزم می شود یا نه چون لکل قوم نکاح، یعنی باید 

هر کسی نکاح را به مذهب خودش صحیح انجام دهد. وقتی که من می دانم این نکاح به مذهب شیعه باطل 

کنم؟ وقتی می دانم این طالق به مذهب شیعه باطل است، مثال یک کسی مثل است، چطور آثار صحت را بار 

آقای صدر والیت بر طالق درست می کند، وقتی می دانم که در مذهب شیعه والیت بر طالق نیست یا 

والیت بر طالق، برای حاکم شرع ثابت نیست. عجیب این است که فرموده سیره قطعیه متشرعه، مومنین من 

لی اهلل علیه و آله و سلم و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین، الی یومنا هذا بر این بوده که بر نکاحها زمن النبی ص

و طالقهای دیگران آثار صحت بار می کردند. کجا آقای خوئی در صدر اسالم اگر کسی می دانسته نکاح 

د؟ خوب طرف زن گرفته، شیعه ای باطل است، آثار نکاح یا طالق را بار می کرده؟ اصال کجا پیش می آی

این چه می داند باطل است؟ فتوای فقیه که مذهب نمی شود. شیعه، مذهب است. عامه، مذهب است. اما این 

که یک کسی برداشت اشتباه کرده. بعید می دانم که آقای خوئی به چنین حرفی ملتزم شود و من تا آنجا که 

 می دانم ایشان چنین حرفی را نمی زند. 



236 

 

بت به طالق و نکاح که باید صحیح واقعی باشد طبق مذهب. حتی اگر قومی دیگر هم باشد، خوب این نس

آنی که نسبت به عامه هست، الزموهم بما یلزمون به انفسهم. لذا اگر زن شیعه ای زن عامه ای شده و می داند 

ده ی وطئ به شبهه که این نکاح به مذهب آنها باطل است، این می تواند تمکین نکند و برود جای دیگر و ع

که تمام شد یا اگر دخول نکرده، برود ازدواج کند. قاعده الزام در جایی است که به نفع شیعه باشد نه آنجایی 

که به ضرر شیعه هست. بله این می تواند نفقه اش را بگیرد. اما آنجایی که به ضرر هست، در قاعد الزام بار 

که این فرار کند، می گوییم خوب واجب که نبوده، ولی اگر  نمی کنند. ممکن است بگویید سیره کجا بوده

رفت. بعد هم در نکاح خیلی اختالفی نیست. طالق است که آنها شهود عدلین را الزم نمی دانند. ولی اگر 

یک جایی که باطل شد، حتی درعامه هم ما قبول نداریم. هرحکمی که نسبت به عامه هست، همه از باب 

دند اگر نبود که شیعه در سعه باشد، حکم کفار بر آنها جاری می شد. اینکه طاهرند، لطف است و ائمه فرمو

اینکه نکاح آنها جائز است، اینها همه در روایت دارد که انعاما لکم. قاعده الزام هم همینطور. لذا اگر جایی 

ریم که خودش ملزم بر مذهب شیعه باطل است، می تواند الزام کند ولی خودش ملزم نمی شود. ما دلیلی ندا

شود. حاال این را هم فتوی نمی دهیم و می گوییم بر زن شیعه احوط این است که آثار نکاح صحیح را بار 

 کند. اما این شبهه هست آقای خوئی! چه برسد به این که دو شیعه در یک مسئله فقهی اختالف دارند.

است است. می فرماید اگر چیزی به نظر آن مورد سومی که آقای خوئی ره استثناء فرموده، در طهارت و نج

آقا طاهر بود، به نظر شما نجس بود، شما هم حکم طهارت را بار کن به خاطر سیره قطعیه متشرعه. عامه 

که ازاله نجاست را مطهر می دانند، مردم با اینها محشور بودند و امام علیه السالم از اینها جنس می خریده 

بخورید. معلوم می شود که آنی که آنها طاهر می دانند ولو به نظر ما نجس  و می فرموده شما هم بخرید،

 باشد ولی آثار طهارت بار می شود.

این را مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که درست است که سیره بر این بوده که با آنها معامله طاهر می کردند 

وست می خریدند با اینکه آنها مجرد و از آنها جنس می خریدند، دوغ می خریدند، ماست می خریدند، پ

دباغی را تذکیه می دانند یا مثال پنیر می خریدند و حال آن که آنها میتة را نجس نمی دانستند، خوب ایشان 

می فرماید که این به خاطر این است که یا به قول حاج آقا رضا همدانی ره متنجس، منجس نیست و اال 
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باشد. ایشان فرموده که متنجس، منجس نیست البته بعدش فرموده  الزم می آید که عالم و آدم همه نجس

اگر چه که حکم به تنجیس متنجس مشکل است ولی رفع ید از اجماع اشکل است و ایشان هم فتوا نداده. 

یا غائب شدن مسلمان، درست است که این شخص دستش خون آمده ولی بعدا رفته حمام و شسته و غائب 

رات است. یا حالتین متعاقبتین است و اینها می فرماید این طهارت و نجاست را شدن مسلمان یکی از مطه

ما قبول نمی کنیم. ولی خوب آقای خوئی هر کاری که کنید، اگر با عامه معامله می کردند و غذا می خوردند 

یا حکم  و به خانه آنها می رفتند، نهایتش این است که بگوییم متنجس اول را و اال باید در متنجس بعدی

کنیم که متنجس، منجس نیست یا این که بگوییم اگر طهارت در نزد آنها بود، آثار طهارت را بار کنیم و اال 

 مفرّی به اینهائی که شما فرمودی نداریم. 

 این تمام کالم نسبت به اجزاء.

جزاء نیست دو تذنیب مرحوم آخوند دارد. یک تذنیب این است که همه مواردی که گفتیم اجزاء هست یا ا

برای جایی است که شخصی به یک امر ظاهری عمل کرده بعد کشف خالف شده اما یک جایی به امر 

ظاهری عمل نکرده، توهم امر کرده، مثل این که مثال خیال کرده این خبر ثقه است. خیال کرده استصحاب 

د الینبغی توهم االجزاء حجت است بعد انکشف که اینها همه بی خود بوده. اینجا مرحوم آخوند می فرمای

چون اصال امر ظاهری ای نبوده که بگوییم آیا اتیان او، مجزی از واقع هست یا نه؟ خیال بوده. مثل کسی 

که خیال کرده که وقت داخل شده بعد فهمیده که اصال وقت داخل نشده بوده. بله فرموده گاهی مواقع ممکن 

آن مصلحت به اندازه واقع باشد و استیفاء مصلحت واقع  است استثناء در این متعلق، یک مصلحتی باشد که

بکند یا این که نه، به اندازه مصلحت واقع نیست و مصلحت واقع باقی مانده، اما قابل استیفاء نیست و این 

نمی گذارد که استیفاء شود. در این موارد اجزاء روی خصوصیت مورد است نه این که قطع این خصوصیت 

ر ظاهری. مثل جهر و اخفات و قصر و اتمام. در روایاتی که فرموده که رجل اجهر فی ما را دارد و توهم ام

ال یبنغی االجهار فیه یا اجهر فی ما ینبغی االخفات فیه، حضرت فرمود که صحت صالته، تمت صالته یا در 

ده که یعنی ال باب قصر واتمام که مسافر، نمازش را تمام خوانده، حضرت فرمود که اگر آیه بر او تفسیر ش

جناج به معنای تعیین است نه تخییری که عامه می گویند، باید اعاده کند اما اگر برایش قرائت نشده اشکال 
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ندارد، این به خاطر خصوصیت مورد است نه این که قطع این خاصیت را داشته باشد که توهم امر ظاهری 

ت و قلتی مرحوم حاج شیخ اصفهانی کرده که هم به منزله امر ظاهری باشد. این تذنیب آخوند، یک ان قل

ممکن است کسی بگوید چه فرقی می کند؟ در باب امر ظاهری و اضطراری هم شما همین را فرمودید. تارة 

این مامور به اضطراری مشتمل بر همه مصلحت هست و اخری مشتمل بر مقداری هست ولی بقیه قابل 

، خوب چرا می فرمایید این خارج از بحث ما هست؟ حاج استیفاء نیست و در سببیت هم همین را فرمودی

شیخ ره می فرماید که اصولی، همیشه در ضابطه کلی بحث می کند. مثال در ضابطه کلی، مرحوم آخوند 

فرمود اطالق ادله اضطراری، یقتضی االجزاء. اطالق ادله ظاهری بنا بر مسلک سببیت، یقتضی االجزاء. این 

 جایی بالخصوص قرینه داریم، این کار فقیه است. کار اصولی است. اما یک 

اصل مطلب هم به عقل قاصر ما درست نیست. از آن دستگاهی که ما چیدیم معلوم شد که فرمایش مرحوم 

آخوند، ناتمام است چون تارة این مجتهدی که قطع به امر ظاهری پیدا میکند، بعد کشف خالف می شود، 

و یقین پیدا کرد که آن حجت نیست و بی فائده است، این مطلبی که  کشف خالف بالقطع و الیقین می شود

آخوند فرموده متین است. اما یک وقت هست ایشان توهم می کرده که خبر ثقه حجت است، بعد یک دلیلی 

پیدا کرده که خبر ثقه حجت نیست، کشف خالف به یقین نشده، کشف خالف به حجت شده، این الکالم 

ه آمده دلیل حجیتش اطالق ندارد که از اول آنرا از بین ببرد لذا در اصول عملیه می افتیم. الکالم. این دلیلی ک

همان برائت، همان تشکیالت در ما نحن فیه هم هست. خالصه این که فرقی بین توهم امر ظاهری یا امر 

شد که نسبت به ظاهری یا فتوای مجتهد یا عدول نیست چون ما دلیلی نداریم که این حجت، اطالق داشته با

 اعمال گذشته هم حجت است. 

 (230)جلسه  23/2/96شنبه 

آخرین مطلب از مرحوم آخوند ره در بحث اجزاء که عرض کردیم دوتا تذنیب دارد. تذنیب اول این بود که 

اگر کسی قطع به حکم واقعی پیدا کرد یا قطع به حکم ظاهری پیدا کرد اما هیچ واقعی نبود، توهم بود، این 

  جای توهم اجزاء نیست. این گذشت و ما هم یک شبهه ای داشتیم که فرقی نمی کند.اصال
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تذنیب دوم این است که آیا اجزاء مالزم با تصویب هست یا مالزم با تصویب نیست؟ حتی بنابر سببیتی که 

 ست؟مرحوم شیخ اعظم می فرماید، مصلحت سلوکیه، آیا این مالزم با تصویب است یا مالزم با تصویب نی

در این تذنیب، ان شاء اهلل یکی فرمایش آخوند و یکی فرمایش حاج شیخ اصفهانی و یکی هم فرمایش شیخ 

 اعظم و یکی هم عرض خودمان را بیان می کنیم.

فرمایش مرحوم آخوند مدعایش این است که اجزاء مالزم با تصویب نیست. آن تصویبی که محال است یا 

لی اجماع بر بطالنش داریم، آن تصویب در مقام پیس نمی آید. یک بیان آن تصویبی که محال نیست عقال و

مرحوم آخوند اینجا دارد و یکی هم در بحث اشتغال و تقلید. حاال من خیال می کنم فرمایش آخوند در 

اینجا با فرمایش ایشان در اجتهاد و تقلید یک مقداری به حسب ظاهر تفاوت دارد. مرحوم حاج شیخ 

ن اختالف اشاره نکرده و و تقریبا آنطور که ما متوجه شدیم، یک کاسه اینجا و آنجا را بیان اصفهانی به ای

 فرموده.

 فرمایش مرحوم آخوند مبتنی بر دو مقدمه است. 

مقدمه اول این است که احکام که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود، چهار مرحله دارد. مرحله اقتضاء، 

مرحله تنجز. حاال آن اقتضاء و تنجز خیلی محل ما اآلن نیست و آخوند هم مرحله انشاء، مرحله فعلیت، 

 خیلی آن دو مرحله را کار ندارد. عمده انشاء و فعلیت است.

حکم انشائی حقیقتش همین است که مالکی در فعل وجود دارد، و شارع بر طبق این مالک، حکم جعل 

مسلک آخوند یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد کرده. حکمی هم که جعل کرده، انشاء کرده، انشاء به 

معنا. این حکم انشائی است. و در احکام انشائیه نه تضاد و نه تنافی و نه تماثل است و نه استحاله ای چون 

حقیقت احکام انشائیه چیزی غیر از اعتبار وابراز نیست و حقیقت اعتبار هم چیزی غیر از فرض نیست. 

حال نیست. ابراز هم که انسان می تواند بگوید اآلن باران می بارد و باران اآلن نمی خوب فرض محال که م

 آید. ابراز هم که محذوری ندارد. 
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ولی حکم فعلی، به مسلک آخوند یعنی اراده. اراده امر تکوینی است. انسان نمی تواند بگوید من اآلن اراده 

نخورم. اراده به ضدین، اراده به نقیضین، نسبت به شیء  می کنم این مایع را بخورم و اآلن اراده می کنم که

 واحد در زمان واحد محال است.

مقدمه ثانیه این است که این اجماع و ضرورتی که از مذهب قائم شده که احکام مشترک بین عالم و جاهل 

واقعه ای است و هر واقعه ای برای عالم و جاهل، حکم واحد دارد، مقصود چیست؟ مقصود این است که هر 

حکم واحد دارد و مشترک بین عالم و جاهل، حکم فعلی؟ نه حکم انشائی است. حکم انشائی بین عالم و 

جاهل مشترک است و این اجماع و ضرورت مذهب است. حاال اگر یک کسی قائل به اجزاء شد ولو بر 

ا عوض شده یا نه، مسلک مصلحت سلوکیه، آیا این معنایش این است که حکم انشائی برای جاهل نیست ی

حکم انشائی در حق جاهل فعلی نیست؟ اینجا که حکم انشائی در حق جاهل، فعلی نیست، اینجا مشترک 

بین بحث اجزاءو آن کالمی که در اجتهاد و تقلید دارد، اما حاال که این حکم انشائی که مشترک است در 

به اسم مودای اماره، یا نه اصال در  حق جاهل، فعلی نیست، آیا در حق جاهل، حکم دیگری فعلی می شود

حق جاهل، هیچ حکمی فعلی نیست، نه واقع و نه مؤدی؟ اینجا عبارت مرحوم آخوند در بحث اجتهادو 

تقلید می شود گفت که دوتا حکم فعلی دارد یعنی یک حکم فعلی ای عالم دارد و یک حکم فعلی ای جاهل 

م صاف نیست ولی می شود توجیه کرد. ولی در این بحث دارد و حکم فعلی عالم، مؤدای اماره است. آن ه

اجزاء نه، ظاهرش این است که در حق جاهل، هیچ حکمی فعلی نیست نه حکم واقعی و نه مؤدای اماره. 

 باز عبارت آخوند در اینجا هم می شود توجیه کرد ولی ظاهر عبارت آخوند نمی خورد به این حرف. 

آن این است که این حکم انشائی آیا باید ناشی از مالک و مصلحت یک تتمه ای هم مقدمه دوم دارد و 

باشد؟ یا الزم نیست که ناشی از مالک و مصلحت باشد؟ خوب ظاهر عبارت آخوند در این جهت خوب 

ساخته و پرداخته نشده اگر چه می شود عبارت آخوند را به این معنا توجیه کرد اما این حکم انشائی ای که 

حکم انشائی، آیا باید ناشی از مالک باشد هم در حق عالم و هم در حق جاهل؟ مالک مشترک است، این 

فعلی؟ یا نه، حکم انشائی تابع مالک لوالئی است یعنی اگر در حق جاهل هم اماره بر خالف نمی رفت یا 

 معذور نبود، قصور نداشت، این مالک نسبت به جاهل هم بود. 
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یک مرحله فعلیت دارد، این یک مقدمه است که بین ایشان و مرحوم این که حکم یک مرحله انشاء دارد و 

 حاج شیخ اختالف است. این خیلی مهم نیست.

آن دومی که محل اختالف است و جای بررسی دارد این است که این حکم انشائی که تابع مالک است، 

خوب اگر مالک در هردو مقتضی هست، آیا باید این مالک، در حالت علم و حالت جهل، هر دو فعلی باشد؟ 

فعلی است، برای چه حکم واقعی به فعلیت نمی رسد در حالت جهل، نه به خاطر عدم مالک، به خاطر وجود 

مانع. مانع چیست؟ آن مصلحت غالبه ای که در مؤدی هست، آن مصلحت غالبه، مانع می شود از این که این 

این دوتا کلمه، بین مرحوم آخوند و حاج شیخ  مصلحت واقع تأثیر بگذارد و این حکم واقعی، فعلی شود.

 محل مناقشه است.

قائل عبارت شیخ با عبارت آخوند، یک فرقی دارد. عبارت شیخ ره می شود این طور توجیه کرد که شیخ  

است حکم انشائی، تابع مالک است و مقتضی است، اما آن مقتضی باید در حالت جهل هم فعلی باشد آن 

هل، لوالئی است یعنی لوال اینکه اماره بر خطا رفته، اگر این نبود، مالک دراینجا بود. مالک؟ یا در حالت ج

 أن المراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقاؤه هو الحکم» عبارت شیخ در بحث امکان تعبد به ظن این است که 

ر السفراء بتبلیغه و إن لم یلزم بالعباد الذی یحکى عنه األمارة و یتعلق به العلم و الظن و أم المتعلق المتعین

امتثاله فعال فی حق من قامت عنده أمارة على خالفه إال أنه یکفی فی کونه حکمه الواقعی أنه ال یعذر فیه إذا 

کان عالما به أو جاهال مقصرا و الرخصة فی ترکه عقال کما فی الجاهل القاصر أو شرعا کمن قامت عنده أمارة 

 معتبر على خالفه. ...

 « هذه لیست أحکاما فعلیة بمجرد وجودها الواقعی. نعم

اما این دیگر درش نیافتاده که این حکم انشائی ناشی از مالکی است که این مالک، فعال هم در این حالت 

 جهل هم هست یا نه؟
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ان عدم فعلیة الحکم الواقعی فی صورة خطأ االمارة من جهة فعلیة » عبارت مرحوم آخوند این است که 

الظاهری و مؤدی االمارة و اال فالمقتضی للحکم الواقعی االنشائی موجود اال ان عدم تأثیره فی الفعلیة  الحکم

 «انما هو لوجود المانع و هو فعلیة المؤدی لمکان التضاد بین الحکمین الفعلیین.

ا اآلن در همین این عبارت را مرحوم آخوند در اجتهاد و تقلید دارد و در اجزاء این عبارت را ندارد. خوب م

دو کلمه ایم.یک کلمه این است که آیا حکم انشائی، باید تابع مالک فعلی باشد که اآلن مصلحت حتی در 

حالت جهل هم باید باشد تا حکم انشائی جعل کند یا نه؟ این در عبارت مرحوم آخوند ظاهرش این است 

خ اعظم این مخفی است و چیزی که باید باشد چون تصریح کرد که مقتضی موجود است. در عبارت شی

 نیست. مرحوم حاج شیخ ره می فرماید نه، باید باشد. حاج شیخ به آخوند دو تا اشکال دارد:

یک اشکال این است که شما می فرمایید حکم مشترک، حکم انشائی است، بسیار خوب و این حکم انشائی 

ی باشد، می شود معلول بالعلة ، مقتضی باید تابع مالک باشد. اگر مالک در صورت جهل نیست، حکم انشائ

ندارد و اگر هم نباشد می شود تصویب. خوب بعد شما می فرمایید که مالک هست. خوب چطور مالک 

هست؟ اگر این مؤدای اماره مصلحت غالبه دارد مثال نماز جمعه، فی علم اهلل حرام است، اماره قائم شده بر 

ی واقع مضمحل است در این مصلحت فعلی، خوب اینجا در جوازش و مصلحت غالبه دارد که آن مفسده 

واقع مالک نیست چون مالک عبارت است از مصلحت خالصه ی ملزمه، یا مصلحت غالبه ی ملزمه.  مفسده 

ی خالصه ی ملزمه یا مفسده ی غالبه ی ملزمه. اما مصحلتی که مندک شده، مفسده ای که مندک شده، 

نیست. مالک حکم نیست. پس چطور ممکن است حکم انشائی باشد. مضحمل شده، این دیگر مقتضی حکم 

اگر بخواهد حکم انشائی باشد، از دو حال خارج نیست، بدون مالک یلزم ملعول بالعلة چون علت حکم 

انشائی، مقتضی مالک است که نیست. نباشد، یلزم التصویب. پس در ما نحن فیه، این اشکال اولی است که 

 کند.  حاج شیخ به آخوند می

اشکال دیگری که به آخوند می کند این است که حکم انشائی ای که فعلی می شود، عبارت است از حکم 

انشائی ای که انشئ بداعی جعل داعی. یعنی این حکم را جعل می کنند که امکان داشته باشد داعی شود 

د، امکان داعویت ندارد. برای عبد برای امتثال. این حکم، درش وصول افتاده چون مادامی که واصل نشو
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امکان داعویت، در وصول به انحائه است. پس الزم نیست قید بزند بفرماید من این حکم را جعل کردم به 

داعی این که مثال داعی شود، امکان داعویت داشته باشد به شرط عدم جهل مثال. به شرط عدم جهل نمی 

در قوامش هست. لذا حقیقت حکم فعلی  خواهد چون وقتی که جهل هست، امکان داعویت نیست. این

چیست؟ حکمی است که به انشئ به داعی جعل داعی منتها وقتی که واصل شود، فعلی می شود. وصولش 

هم قید خارجی نیست بلکه در خود امکان داعویت نهفته است چون تا واصل نشود، داعویت ندارد. این دو 

 حرف مرحوم حاج شیخ.

رمایید؟ آیا مستلزم تصویب هست یا نیست؟ می فرماید نیست. چرا؟ خوب آقای حاج شیخ! چی می ف

دوکلمه دارد. یک کلمه اش این است که قول به اجزاء، متوقف بر این نیست که مصلحت مؤدی غالب باشد 

و اقوی باشد. بلکه تساوی هم که باشد، باز اجزاء هست. کلمه دوم این است که نه مستلزم محذور است و 

یب است. اما مستلزم تصویب نیست چون حکم انشائی به قوت خودش باقی است و مالکش نه مستلزم تصو

هم هست. مستلزم محذور نیست چون هیچوقت حکم انشائی و مؤدی با هم فعلی نمی شود چون کِی حکم 

واقعی فعلی می شود؟ وقتی که وصول پیدا کند. خوب وصول پیدا کند، اماره وصول پیدا نکرده و او فعلی 

ت. اماره وصول پیدا کند، پس حکم واقعی فعلی نیست. محذور در ناحیه فعلیت است که اجتماع فعلیتین نیس

 نشده. تصویب در ناحیه انشاء است که تصویبی نشده. 

 سوال: تخییر جعل می کند.

 یم. جواب: تخییر هم که قبال گذشت که شارع نمی تواند حکم به تخییر جعل کند و ما هم حق را به ایشان داد

خوب حاج شیخ می فرماید سر عدم فعلیت حکم واقعی، فعلیت اماره نیست که این مانع از تاثیر شود آقای 

آخوند. بلکه سر عدم فعلیت حکم واقعی عدم وصول است. چون زمانی فعلی می شود که امکان داعویت 

 داشته باشد و امکان داعویتش هم مقید به وصول است. 

 این یک کلمه. 
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وم هم این است که حکم واقعی، مالکش هست چون زمانی مالکش از بین می رود که مؤدای اماره، کلمه ی د

مصلحتش غالب باشد. اقوی باشد. ما که قبول نداریم اجزاء مستلزم این است که مالک اقوی باشد. بلکه 

 اجزاء می خواند با این که مصلحتش مساوی باشد. 

ل قاصر ما جای مناقشه دارد. ما نفهمیدیم اگر شما می فرمایید این دوتا فرمایش حاج شیخ، هردو به عق

وقتی که مصلحت مؤدی اقوی باشد، اینجا مقتضی موجود نیست، اگر بخواهد حکم انشائی باشد می شود 

معلول بالعلة، خوب چرا؟ چون معنایش این است که مقتضی حکم انشائی، عبارت است از مالک خالص و 

غالب است واین مندک است، به درد نمی خورد. خوب در صورت تساوی هم  مالک غالب. حاال چون او

این مالک نیست. چون در صورت تساوی هم در واقع مندک است. اگر اآلن یک جایی مصلحت یک فعلی 

با مفسده ی یک فعلی برابر باشد ، اینجا مقتضی وجوب هست؟ خوب نه. این که شما بین صورت تساوی 

 گذاشتید، ال نفهم وجه الفرق. و بین صورت غالب فرق 

اشکال دوم این است که آقای حاج شیخ! شما می فرمایید وصول یعنی عدم فعلیت حکم واقعی، از جهت 

مانع نیست که فعلیت مؤدی مانع شده از فعلیت او، عدم فعلیت او به خاطر عدم مقتضیش است نه مقتضی 

ی شود؟ وقتی که امکان داعویت داشته باشد. امکان برای انشاء، بلکه مقتضی برای فعلیت چون فعلیت کی م

داعویت هم به وصول است. خودش هم دارد وصول بانحائه. خوب یکی از انحاء وصول، احتمال است. اگر 

اآلن یک کسی احتمال می دهد که دعای عند رؤیة الهالل واجب باشد. این اآلن دعا می کند، به او بگویید 

امر مولی. خوب وقتی اینطور شد، در جایی که اماره ای بر خالف قائم می  چی داعی شما شده؟ می فرماید

شود، احتمال حکم واقعی می دهی یا نمی دهی؟ خوب حکم واقعی فعلی است. مؤدی هم که هست. دوتا 

فعلی شد. چرا یکی از فعلیت می افتد؟ خوب قطعا بایستی بگویید این مؤدی مانع است. بله یک عبارتی 

نائینی ره دارد در باب داعویت، می فرماید در صورت شک، امر مولی داعی نیست، احتمال  مرحوم میرزای

امر مولی داعی است. این را که از همان قدیم االیام متوجه نشدیم. اگر اینطور باشد در صورت علم به امر 

، گفتم که مولی هم امر مولی داعی نیست، علم به امر مولی داعی است. ایشان وقتی گفت انحاء وصول

حواسش هست ولکن وقتی آمد در این که چرا در فعلیت باهم تنافی ندارد، آنجا دیدم که زده به این که چون 
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واصل نشده. از این که زده به این که چون واصل نشده، معلوم می شود آن انحاء وصول، مقصودش احتمال 

 نیست ظاهرا. 

 . اما فرمایش آخوند و شیخ اعظم، ان شاء اهلل فردا

 (231)جلسه  24/2/96یکشنبه 

کالم در این بود که آیا قول به اجزاء مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست. مرحوم آخوند ره در 

اجتهادو تقلید فرمود آن تصویبی که به اجماع باطل است، این است که حکم انشائی، مشترک بین عالم و 

، مختص به عالم باشد. قول به اجزاء، مالزم با این جاهل نباشد. حکم انشائی که مضمون خطابات است

تصویب نیست ولو ما قائل به سببیت شویم و قائل به اجزاء شویم، حکم انشائی، مشترک بین عالم و جاهل 

است، یک. دو، این حکم انشائی در ظرفی که اماره خطا شود یا در ظرفی که شارع ترخیص دهد فعلی 

و چه قائل به موضوعیت و چه قائل شویم به اجزاء و چه قائل شویم به نیست چه قائل به طریقیت شویم 

عدم اجزاء، این فعلی نیست. اما آیا مؤدای اماره به عنوان حکم فعلی در حق این کسی که اماره به خطا 

رفته، جعل شده یا جعل نشده؟ در این اجزاء در این جهت ساکت است اما در بحث اجتهاد و تقلید تصریح 

 بله ، حکم فعلی، مؤدای اماره هست در حق این شخص و تصویب هم نیست.  دارد که

خوب این کالم شیخ اعظم، یک فرقی با آخوند دارد. شیخ اعظم، اوال این اشکال که حکم انشائی که در 

حالت جهل هم هست، در حالت علم هم هست، آیا در حالت جهل، ناشی از مالک شده؟ مقتضیش موجود 

را نقل می کند در رسائل، همین اشکال حاج شیخ را، می فرماید آیا این حکم انشائی است؟ این اشکال 

مالک دارد یا ندارد؟ اگر مالک ندارد، خوب الزم می آید حکم بال مالک و این غلط است و اگر مالک ندارد، 

شیخ اصال جواب  این می شود تصویب. اگر مالک دارد پس اجزاء نشده. اما اینکه مالک دارد یا ندارد، این را

 نمی دهد.

شیخ ره می فرماید آن حکم انشائی ای که مضمون خطابات است و در حق عالم و جاهل هم مشترک است 

آن حکم انشائی ای است که لوال عذر عقلی و لوال ترخیص شرعی، واجب االمتثال بود، اما آیا کاشف از 
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د نیست که آنجا نظرش این است که مالک ندارد مالک هست یا نه؟ مالک دارد یا ندارد؟ این را ساکت و بعی

 چون اگر مالک می داشت می فرمود.

اما آیا مؤدای اماره به عنوان حکم فعلی جعل می شود یا نه؟ خوب حکم واقعی که فعلی نیست به نظر شیخ، 

نیست.  شأنی است. اما آیا حکم فعلی ای به عنوان مؤدای اماره جعل می شود یا نه؟ این هم در کلمات شیخ

بله یک حکم ظاهری ای که شیخ در حجیت، مسلکش جعل حکم ظاهری است، این هست ولی این که این 

 حکم فعلی است، این در فرمایشات شیخ اعظم نیست. 

حال ما چه باید عرض کنیم؟ این که اجزاء مالزم با تصویب است، نه، این حرف غلطی است. چه ما قائل به 

سببیت شویم، اجزاء ربطی به تصویب ندارد. حتی قائل به طریقیت شویم، عمل طریقیت شویم و چه قائل به 

به اماره هیچ مصلحت هم ندارد. شارع می گوید همان عمل کافی است. من اعاده نمی خواهم. قضاء نمی 

خواهم. حتی مالکش هم استیفاء نشده، فوت شده، قابل استیفاء هم هست، نمی خواهد چون عرض کردیم 

زم نیست بر شارع که هر جایی که مالک باشد، حتما باید امر کند. چون امر، حق مولویت خداوند که عقال ال

سبحان است و از حقش می گذرد. می گوید تفویت مصلحت می شود. خوب مگر من گفته ام که نیار، برو 

 یم. بیار. من نمی خواهم جلویت را که نگرفتم. این مطلب واضح است حتی اگر قائل به طریقیت شو

اما این جمله در فرمایشات اعالم، مخفی است. نه آخوند این را بیان فرموده و نه شیخ اعظم در فرمایشاتش 

هست و نه دیگران من دیده ام. آیا مؤدای اماره، حکم فعلی است حتی بنابر سببیت شیخ، نه آن معتزله و 

. اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه و فی اشاعره، به این معنا که حتما مکلف باید بر طبق این علم کند؟ نه

علم اهلل هم نماز جمعه حرام است. این می گوید اماره قائم شده ولی معلوم نیست که این خبر مطابق واقع 

باشد، ما نماز ظهر می خوانیم، بعد انکشف که نماز جمعه حرام بوده، این واقعا معاقب است؟ به این معنا که 

ای اماره بوده عمل نکرده؟ یا نه این فقط متجری است و اگر تجری استحقاق چون حکم فعلی ای که مؤد

عقاب داشته باشد، عقاب دارد و اگر مثل شیخ قائل به استحقاق عقاب نبودیم که هیچ. این در فرمایشات 

 اعالم، مخفی است.
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اره عمل کردو عرض ما این است که دلیلی ندارد حتی مصلحت سلوکیه ی شیخ، این است که اگر کسی به ام

چیزی از دستش رفت، من جبران می کنم.خوب این که عمل نکرده. چیزی از دستش نرفته. بر فرض هم که 

چیزی از دستش برود، به خاطر اماره نرفته. این نکته مهم است که اگر حاج شیخ اصفهانی و مرحوم آخوند 

کند. اگر عمل نکند ولو این اماره ره نظرشان این است که مؤی حکم فعلی است که یعنی باید عبد، عمل 

مخالف واقع باشد و این به واقع عمل کرده، مستحق عقاب است چون عاصی است، این دلیل ندارد. در 

کلمات شیخ که اصال این حرف را ندارد. آخوند هم کلمه ی فعلی را دارد اما اینها را باز نکرده. مرحوم آقای 

کرده. آقای صدر هم که اصال این تنبیه را در اینجا مطرح نکرده. حاال خوئی هم با همه جاللتش اینها را باز ن

اگر در آن بحث اشتراک احکام بین عالم وجاهل در جلد دو کفایه، آنجا چیزی بیان کرده، که بعید می دانم 

 نکته ی مازادی داشته باشد. 

ندارد. چه ما قائل شویم که پس مختار ما سه کلمه شد: یک کلمه این بود که اجزاء، هیچ ربطی به تصویب 

امارات از باب طریقیت حجت است یا از باب موضوعیت حجت است، چه ما قائل شویم که مصلحت واقع 

 استیفاء شده و چه قائل شویم استیفاء نشده، هیچ ربطی ندارد. اجزاء به تصویب هیچ ربطی ندارد. 

، ولی حکم فعلی در حق این شخصی که نکته ی دوم این بود که این که حکم انشائی مشترک است، درست

قامت عند االماره خطاءا آیا مؤدی حکم فعلی است به این معنا که باید عمل کند و اگر عمل نکند، معاقب 

است؟ ربطی به تجری ندارد؟ این دلیلی ندارد و در فرمایشات شیخ اعظم هم نیست و مرحوم آخوند هم 

 صودش چیست؟کلمه ی فعلی را دارد ولی باز نکرده که مق

نکته ی سوم این است که آیا آن حکم واقعی که انشائی است در حق این کسی که قامت عنده االماره، علی 

خالف الواقع، فعلی هست یا فعلی نیست؟ مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، تصریح دارند که فعلی نیست. مرحوم 

ست چون حکم فعلی به فعلیت موضوع آقای خوئی تبعا لشیخه آقای نائینی ره نظرشان این است که فعلی ا

است، وقتی شارع فرمود الخمر حرام، این هم خمر است، ولو بینه قائم شده که این خل است، این حرام است 

 دیگر. فعلیت حرمت، چیزی غیر از فعلیت موضوع نیست.
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کام به فعلیت ولی عرض مااین است که کما مر مفصال در بحث طلب و اراده و فعلیت احکام که نه، فعلیت اح

موضوع نیست. همانطور که مرحوم آقا ضیاء فرموده ما یک مرحله ای داریم در حکم، به عنوان اجرا گذاشتن 

که از این تعبیر به فعلیت می کنیم و خود مرحوم آقای خوئی ره هم در فرمایشاتش و در کلمات شیخنا 

و بعد می گوید این قانون از سال آینده به  االستاذ هم ... . مثال اآلن مجلس یک قانونی را تصویب می کند

اجرا گذاشته می شود. خوب این حکم اآلن فعلی نیست. فعلیت غیر از تنجز است. یک وقت از سال آینده 

به اجرا گذاشته می شود مثال از شب چهارده خرداد، بعد یک دفعه فردا ماشینی می آید گردش به چپ می 

وید این قانون از دیشب به اجرا گذاشته شده. او می گوید من خبر کند، پلیس جلویش را می گیرد، می گ

نداشتم. پلیس می گوید خبر نداشتی،برو. تنجز یک مطلب است و به اجرا گذاشتن یک مطلب است. و این 

که اماره بر خالف شده و شارع هم فرموده به این اماره عمل کن معنایش این است که در حق این شخص، 

جرا نگذاشتم. این حکم را به اجرا گذاشتم در حق کسانی که اماره بر خالفش نرفته. این این حکم را به ا

فعلیت حکم به این معنا که می خواهم اجرا شود، یک وقت هست می گوید آب بیاور، می گوید اآلن می 

ین خواهی؟ می گوید نه، تا یک ساعت دیگر هم آوردی، آوردی. خود آقای خوئی ره در ارتکازش متوجه ا

مطلب است منتها نمی دانم چطور غفلت شده. آقای خوئی! فرق بین حکم نفسی با غیر نفسی چیست؟ می 

فرمایید حکم نفسی به غرض بعث و زجر. غرض بعث و زجر چیست؟ می خواهم این کار را بکنی. خوب 

است؟ غیر از این می خواهم چیست؟ این می خواهم را ذکر نفرموده یعنی چه؟ حاال این می خواهم اراده 

اراده است؟ ما در بحث طلب و اراده، مفصل بحث کردیم و تمام کسانی که اینجا تکلم فرموده اند، این جهت 

که می خواهم آیا اراده است یا اراده نیست؟ اصال قابل تشخیص نیست چون علوم ارتکازی تفصیلش و 

دارم، محبت چیست؟ می گوید  تحدیدش از محاالت است. هر کسی یک چیزی می گوید. محبت دارم، شوق

می ترسم، وحشت دارم، اضطراب دارم، اینها چیست؟ یک آثاری در خارج دارد. اینها هم نه خیلی دخلی 

در معارف دارد و نه در مباحث عقلی. اجمالش مشخص است و تفصیلش هم که آنهایی که کوه علم اند گفته 

ن معنا که شارع می خواهد، شارع نمی خواهد. اما اند که جوابش نفهمی است. خوب این فعلی نیست، به ای

حاال کیفیتش چطور است؟ مفصل گذشته بعد در آینده هم خواهد آمد ان شاء اهلل. بله به نظر مرحوم آخوند 
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که حکم، فعلیتش فقط به تحقق موضوعش است، این حکم، فعلی هم هست، تنجز ندارد. هذا تمام الکالم در 

 که اجزاء، هیچ ربطی به تصویب ندارد.  تذنیب دوم مرحوم آخوند ره

 اما مقدمه ی واجب:

در مقدمه ی واجب، مرحوم آخوند می فرماید قبل الخوض فی المسئله ینبغی تقدیم امور. در امر اول آخوند 

ره سه کلمه را بررسی فرموده. کلمه اول این است که آیا بحث مقدمه واجب، آیا بحث اصولی است یا بحث 

ز مبادی احکام است؟ نکته دوم این است که آیا بحث مقدمه واجب، آیا بحث لفظی است یا فقهی است یا ا

بحث عقلی؟ نکته ی سوم در واقع امر جداگانه ای نیست ولی یک مرحوم آخوند فرموده که این خط محیر 

که دقت  العقول است که چه در ذهن آخوند بوده؟ این را به عنوان نکته ی سوم در کلمات آخوند جدا کردیم

 بیشتری در آن شود. 

اما امر اول که این مسئله، مسئله اصولی است یا فقهی یا کالمی؟ آخوند ره می فرماید این مسئله اصولی 

است. خوب اگر مسئله اصولی است، در اصول بحث شده که هل مقدمه الواجب واجبة ام ال؟ یا فصل فی 

 فقهی است.  وجوب المقدمة. خوب وجوب که حکم شرعی است و مسئله

از این اشکال، یک جوابی آخوند در کفایه داده و یک جوابی مرحوم آقا ضیاء داده البته ایشان جواب آخوند 

 را هم قبول فرموده، منتها جواب دوم داده.

آخوند می فرماید درست است که در لفظ، بحث وجوب مقدمه شده، اما بحث در این مقدمه ی واجب، در 

قدمه و وجوب ذی المقدمه است که آیا مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی مالزمه ی بین وجوب م

المقدمه هست یا نیست؟ خوب این بحث اصولی است چون در طریق استنباط واقع می شود منتها به خاطر 

این که راحت تر عنوان بحث را بیان فرموده باشند، فرمودند، هل مقدمه الواجب، واجبة ام ال؟ یا فصل فی 

 المقدمة. ولی بحث در وجوب مقدمة نیست. بحث در مالزمه است. وجوب 

جوابی که مرحوم آقا ضیاء می فرماید، این است که هر جا که بحث از حکم شرعی شود، مسئله فقهی نمی 

شود. مسئله فقهی معنایش این است که هر حکمی در واقع، به مالک خودش برای موضوع خودش ثابت می 
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به مالکی است غیر از مالک وجوب صوم. غیر از مالک وجوب حج. ولی در باب شود. مثال وجوب صالة 

مقدمه، مقدمه ی همه ی واجبها، به یک مالک واجب است آن هم به مالک مقدمیت. لذا این می شود حکم 

 شرعی، ولی مسئله اصولی است. 

چون دیده اند که بحث،  خوب فقهی نیست، اما چرا کالمی نیست؟ آنهائی که تصور کرده اند که کالمی است

عقلی است گفته اند کالمی است و حال آنکه هر بحث عقلی ای که کالمی نیست. نه هر بحث کالمی ای 

عقلی است و نه هر بحث عقلی ای کالمی است. عام و خاص من وجه است. بحث کالمی آن بحثی است که 

مقدمه نه مربوط به مبدأ است و نه مربوط  درباره مبدأ و معاد و نسبت به عقاب و ثواب و اینها باشد. وجوب

به معاد و نه ثواب و نه عقاب چون آنی هم که قائل به وجوب شده، استحقاب عقاب را قبول ندارد. آنی هم 

 که قائل نشده، استحقاب عقاب را قبول ندارد.

 پس تا اینجا، مسئله اصولی شد. 

قلی است یا لفظی؟ فرموده عقلی است چون باید نکته ی دوم در فرمایش آخوند این است که این مسئله، ع

 ببینیم این مالزمه را عقل می بیند یا نمی بیند؟ 

مرحوم صاحب معالم ره این مسئله را لفظی تصور فرموده. خوب این اشتباه است. چطور لفظی فرموده؟ این 

لفظی است. یکی این  دوتا دلیل مرحوم آخوند ذکر می فرماید که نظر صاحب معالم، به این است که مسئله

که وقتی که می خواسته استدالل بفرماید بر عدم وجوب مقدمه، فرموده بانتفاء دالالت الثالث. داللت مطابقی 

نیست، تضمنی نیست، التزامی هم نیست. خوب معلوم می شود این لفظی است و اال اگر عقلی بود، عقلی 

و نه داللت مطابقی. چون آن مالزمه ای داللت التزامی ممکن است نه داللت تضمنی باشد و نه داللت التزامی 

لفظی می شود که لزوم بین بالمعنی االخص باشد. ولی اگر مالزمه باشد بین مقدمه و ذی المقدمه ولی تالزمش 

تالزم بین بالمعنی االخص نباشد، حاال یا بین بالمعنی االعم باشد یا غیر بین باشد مثل مجموع زوایای مثلث، 

ه است، خوب این غیر بین است. با استدالل باید روشن شود. این لفظی غلط است. چون بحث ما درج 180

 در مالزمه است. اگر این مالزمه عقال ثابت شود ولو داخل هیچکدام از مباحث لفظی نباشد، این کافی است.
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را در مباحث  نکته ی دومی که استشهاد می فرماید آخوند این است که مرحوم صاحب المعالم، این بحث

 الفاظ ذکر کرده. خوب اگر این مباحث، عقلی است، برای چه شما این را در مباحث الفاظ ذکر کردید؟

خوب این شاهد دوم را بعضی اشکال کرده اند و درست هم هست. در کتب قدما و خود آخوند هم همینطور 

لی است در اوامر ذکر کرده. امر است. اصال مباحث عقلی را جدا نکرده. مثال مقدمه واجب را که بحث عق

تخییری یا آیا نسخ داللت می کند بر عدم وجب یا جواز بالمعنی االعم است؟ این را در بعد از بحث امر به 

 شیء آیا مقتضی نهی از ضد است؟ ذکر کرده. اینها قاطی است. 

ن که آخوند فرموده عرض ما هم اتفاقا این است که ان شاء اهلل بحث مقدمه واجب، بحث لفظی است و ای

 بحث عقلی است، اشتباه است که در جای خودش خواهد آمد.

اما نکته ی سوم، اشکالی است که به صاحب معالم ره کرده که بحث از اثبات، در جایی است که ثبوتش 

مسلّم باشد. جایی که اصل ثبوتش محل اشکال است، چجور بحث از اثبات می شود کرد؟ خود مالزمه بین 

دمه و وجوب ذی المقدمه وقتی که عقال محل اشکال است ثبوتا، شما بحث می کنید که اثباتا آیا وجوب مق

 لفظ، داللت می کند یا نمی کند؟ لفظ در جایی است که ثبوتا تمام باشد. 

این جمله مورد مناقشه واقع شده. مرحوم آقای ایروانی ره فرموده اگر ما اصال نمی دانیم آیا این لفظ مثال 

برای این شخص وضع شده یا نه؟ وضع را ثبوتا نمی دانیم، به مقام اثبات تمسک نمی کنید؟ قطعا تمسک  زید،

می کنید. می فرمایید تبادر می کنید، صحت سلب دارد. اطراد دارد. یا مثال این که آیا وجوب تخییری داریم 

 یا نه؟ ثبوتا هست یا نه؟ 

خوند دفاع کنیم. شاید مقصود آخوند این است که این بحث حاال به این مقدار، ممکن است ما از مرحوم آ

اثباتی در جایی است که ثبوتا، عقال تمام باشد. مثال مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه عقال، 

هست منتها نمی دانیم آیا لفظ، داللت می کند یا نمی کند؟ این جای بحث است. ولی بحث وضع، بحث عقلی 

خواهد بفرماید هر جایی که ثبوتا واضح نبود، یقین نداشتیم، اثباتا نمی شود بحث کرد.  نیست. آخوند نمی

خوب اگر اینطور باشد که فقیه باید برود بخوابد چون این که ادله را بررسی می کند چون ثبوتا نمی داند که 
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ا نمی خواهد بفرماید. آخوند نماز جمعه واجب است یا نه؟ و اال اگر بداند که با ادله کاری ندارد. آخوند این ر

می خواهد بفرماید که چیزی که عقال ثبوتش محل اشکال است، به مقام اثبات تمسک نمی کنند. توجیهش 

هم این است که بعضی در فرمایشاتشان اشاره فرمودند که اصال گیریم جناب صاحب معالم، انتفاء دالالت 

اللت مطابقی و نه به داللت التزامی و نه به داللت تضمنی، ثالث، یعنی لفظ )دلیل وجوب ذی المقدمه(، نه به د

به هیچکدام داللت نمیکند. خوب شما با این نمی توانید آن مسئله ثبوتی را نفی کنید. چرا؟ چون ممکن 

است مالزمه باشد ولی مالزمه بالمعنی االعم. بین بالمعنی االعم یا غیر بین. لذا آن ثبوتا، باید تمام شود، بعد 

 بحث اثبات کنیم.ما 

یک کلمه هم بعضی فرموده اند که از مبادی احکامیه است، چون می گوییم مبادی احکامیه، یعنی از لوازم و 

مالزمات و ملزومات احکام شرعی. خوب اینجا بحث می کنیم هل وجوب المقدمه یستلزم وجوب المقدمه 

 ام ال؟ خوب این می شود از مبادی احکامیه.

بحثش ارزش ندارد که اینطور بگوییم هل وجوب المقدمة یستلزم؟ یا بگوییم هل المالزمة  منتها اینها اصال

موجودة بین وجوب المقدمة و ذی المقدمة؟ این بحثها هم تقریبا از اصول جمع شده. اینهایی که می گویند 

اند. آنهایی را  اصول متورم، این را حالیشان نمی شود که آنجاهایی که الزم باشد، خود اصولیین جمع کرده

که جمع نکرده اند، اگر مرد هستید، در مورد آنها حرف بزنید. تازه آنهائی که آنها جمع کرده اند، شما نمی 

توانستید جمع کنید. همین اآلن اگر الزم باشد می توانم برای مبادی احکامیه ثمره عملی ذکر کنیم، پنج ثمره 

 کرده اند و کنار گذاشته اند چون آن ثمرات عملیه، جواب دارد.  آماده دارم. ولی آنها که اهل فن بودند، جمع

 ان شاء اهلل فردا امر ثانی، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه. 

 


