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بحث در برهان اول در اقتضاا نیی سسااد سعل بود .حاصال انن برهان چنین بود که نیی از سعل کاشف از
مفساد بودن نن منیی عنه اسا و چون منیی عنه بودن کشف از ثبوت مفسد دارد انن مفسد با مصلح هم
قابلجمع نیسا ؛ به دلیل اننکه اجتماع مفساد و مصالح در امر واحد ممکن نیسا بنابرانن کشف از عد
االمر میکند .چون نیی به انن تعلقگرسته اساا

نمیتواند دنگر امر به نن تعلق بگیرد

نکشااف از اننکه

انن عمل مأمور به مولی نیس  ،وقتی نبود بنابرانن مسقط امر نیس و سعل باطل خواهد بود .نعنی امر همچنان
به حال خود باقی اسا البته اگر امر باشاد ،اگر تکلیفی به ذمه مکلف نمد اس انن تکلیف همچنان به حال
خود باقی اس و وجوب اعاد و قضا دارد.
اس اتاد شاایید رضااوانالله تعالی علیه انن برهان را برا اثبات سساااد متعلق کاسی نمیداند؛ بله سقط در نک
ا
سرض از سروض نواهی و اقساا نییی که ما قبَل بیان کردنم میتواند دالل بر سساد کند در نن سرض اول اس ؛
در ننجانی که نیی از سعل کاشاف از نن باشاد که خود نن سعل مفساد اسا نعنی مفسااد نا مصلح در خود
متعلق باشد نه در اثر مترتب بر متعلق ،مفسد و مصلح اثر نباشد.
ا
گفتیم مثَل در شارب خمر مفساد در اثر اس که بر نن بار میشود و خود شرب خمر بهعنوان شرب خمر
مفساد نیسا  .اما در مثل شار خود انن شار بالله نک سسااد و مفسد اس نعنی مفسد در خود متعلق
وجود دارد .به عبارتی وقتی میگوند ال تشااار بالله ،نیی به خود عنوان شااار خورد و خود عنوان شااار
مفساد اسا ؛ انن قسم اول نواهی .قسم اول نواهی که ما بیان کردنم انن بود که مفسد در خود نن متعلق نیی
باشاد .اگر انن ما قسام اول نیی را در ن ر بگیرنم انن برهان درس اس ؛ نعنی چون شیء واحد نمیتواند هم
خود مفساد و هم مصلح باشد ،اما میتواند نک اثر سساد و نک اثر صَلحی داشته باشد؛ نعنی دو اثر متضاد
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باشااد و به لحاظ نک اثر ذو مفسااد و به لحاظ نک اثرش ذو مصاالح باشااد انن اشااکالی ندارد .اما اننکه
نکچیز هم مفسد و هم مصلح داشته باشد قابلجمع با همدنگر نیس  .لذا اگر نن قسم اول نیی را بخواهیم
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در ن ر بگیرنم انن نیی میتواند سسااد را اثبات کند ،اگر نیی ما از قبیل نن قسام اول نواهی باشد ،نیی از قبیل
ال تشاار بله انن کشااف از سساااد نن عمل شاارکی میکند ،هرچه میخواهد باشااد .اما نیی از قبیل ال تشاارب
الخمر نا امثال اننها سینفساه کاشاف از بطَلن و سسااد نیسا  ،مگر اننکه وجه دنگر داشته باشد .انن وجه
برا اثبات سساد کفان نمیکند ،چون اشکالی ندارد؛ منعی وجود ندارد که شیئی دو اثر داشته باشد و به لحاظ
نک اثرش ذو مفساد و به لحاظ اثر دنگرش ذو مصلح باشد؛ اجتماع انن دو در نکجا ممکن اس اما اننکه
خود شایء هم مصالح داشاته باشاد خود همان هم مفسد داشته باشد انن اس که ممکن نیس ؛ و لذا اگر
نیی ما از قبیل قسام اول نواهی بیان شد باشد انن برهان جار اس ولی سانر اقسا که نیی به لحاظ مفسد
ا
مترتب بر نن اس نا به لحاظ مفسد مترتب بر عنوان نخر اصَل نیی وارد شد اس  ،اگر چنین باشد انن برهان
دنگر برا اثبات اقتضا نیی نسب به سساد کاربرد ندارد.
اگر کسای نماز خواند که انن نماز مصادا شر بود انن اقتضا سساد میکند و دنگر راهی برا صح
چنین نماز وجود ندارد .اگر کسای نماز شارکی خواند ،نماز که مصادا شار بود ،انن نماز که مصادا
شار اسا نمیتواند دنگر مصادا عبادت باشد .شر اس  ،وقتی ال تشر بالله میگوند چنین میشود و
لذا اگر رنا عمل را مصدا شر میکند نا عرض شود که صَلة لقصد تشرنع اس  ،نماز که کسی بخواند اما
در انن نماز چیز از یش خودش اضاسه کند که تشرنع میشود انن نماز شر میشود ،نماز که چیز اضاسه
کند و بگوند انن هم اضااااسه من؛ خودش را جا خدا بگذارد و بخواهد کار را که خدا میکند را بکند چنین
اس  .خَلصه اگر مصدا شر شد مبطل خواهد بود.
انن بستگی به شکل برهان دارد ،انن برهانی که ما مینورنم گاهی برهانی اس که از ناحیه قصور ذاتی اثبات
سسااد میکند و گاهی برهان برهانی اسا که از ناحیه قصور ذاتی اثبات سساد نمیکند .ما گفتیم انن برهانی که
برهان اول اسا انن برهان اثبات قصاور ذاتی سعل میکند و لذا چون قصاور ذاتی سعل را اثبات میکند ،قصور
ا
ذاتی از اننکه بتواند مصادا مقرب باشاد ،مصادا عبادت باشد نا مصدا مأمور به کَل باشد چه عبادت و چه
غیر عبادت چنین اس ا  .گفتیم چنین برهانی اثبات میکند که اگر منیی عنه ،اگر متعلق نیی خود محل و خود
ا
جانگا مفساد بود ،معنیش انن اسا که بگونیم خود انن شایء ذاتا قاصاار اسا از اننکه نؤتی به امر خدا ،نا
ا
امتثال المر الله چون اصَل نمیشود امر به انن تعلق بگیرد ،نعنی دنگر انن امر (انن شیء) قابلی تعلق امر از
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اننجا مجاز اس ا ؛ مراد انن اس ا که هل نمکن ،انن کار سینفسااه ممکن اس ا نا خیر؟ اگر در خود نن شاایء
قابلی وجود ندارد انن قصاور از ساعل نیسا بلکه قصاور از قابل اس  .اننجا قصور ذاتی خود سعل اس که
ا
چنین سعلی چون قصاور ذاتی دارد ال نمکن أن نؤتی به امتثاال لَلمر ،نا بگوند ال نمکن ان نتعلق به االمر ،اصَل
تعلق امر به نن ممکن نیسا  ،انن معنی قصااور ذاتی اسا  .لذا گفتیم نتیجه انن برهان اول قصااور ذاتی اسا .
اشکال سی
خب انن از اشاکالی که اساتاد شاید سرمود اسا  ،اشاکال هم اشاکال درستی اس نعنی اشکال،
ِ

محلاه اسااا کاه اگر ما بخواهیم با انن برهان اثبات سسااااد کنیم سقط میتواند انن برهان نن نوع اول از نیی را
موجب سساد بداند و در سانر اقسا نواهی انن برهان جرنان نخواهد داش  .انن از برهان اول.
برهان دو  :برهان دو هم از دو مقدمه تشکیل میشود:
مقدمه اول :اننکه سرض میکنیم که نیی ما نیی کاشف از عد مصلح در متعلق خود نیی نیس  ،انن نیی

ننچنان نییی نیسا که کاشاف از نن باشد که مفسد در خود متعلق اس نه اننکه مفسد چنین نییی میتواند
ناشای از مفساد در اثر که بر متعلق بار میشاود وجود داشاته باشد .بنابرانن دنگر انن برهان مثل برهان اول
چنین نیسا که بگونیم چون نیی کاشاف از مفساد بودن متعلق اسا
مَل امر نیساا

مَل امر هم منتفی اساا

انن قابلجمع با مصلح بودن نا

مسااقط اساا  .دنگر نن حر را نمیتوانیم بزنیم؛ انن

مقدمه اول .مقدمه اول انن اسااا که ما سرض میکنیم که متعلق نیی متعلقی اسااا ؛ نن سعلی نا نن عنوانی که
نیی به نن تعلق گرسته اسا نک متعلقی اسا نا عنوانی اس که مفسد بر اثر مترتب بر نن بار میشود نه اننکه
خود نن متعلق منشأ مفسد باشد نا متعلق مفسد باشد.
مقدمه دو  :انن اسا که درس اس که بنا بر مقدمه اول سرض ما انن شد که مفسد بر ذات عنوان متعلق
نیی بار نمیشااود بلکه مفسااد بر اثر نن عنوان متعلق نیی بار میشاااود اما بههرحال تا انن مفساااد غالب بر
مصاالح مترتب بر سعل نباشااد نیی تعلق نمیگیرد ،چون نیی هم نیی بالفعل اس ا  .نییی اس ا که ما سرض
میکنیم اْلن نیی و زجر بالفعل از انن امر اسا  .انن زجر بالفعل و نیی بالفعل نمیتواند نیی بالفعل باشد مگر
ننکه مفساد ا که مترتب بر عنوان متعلق میشاود غلبه بر مصالح کرد باشاد ،باند غلبه بر مصالح داشته
نیی بی مَل میشااود نا بدتر اگر مغلوب مصاالح باشااد نیی بی
باشااد واال اگر غلبه نداشااته باشااد انن نیی ِ

مَل

اسا  .نیی چه وقتی مَل و مقتضای صدور دارد؟ وقتی اقتضا برا چنین نییی وجود دارد که مَل

انن نیی غلبه بر نن مَل امر کند که به انن سعل تعلقگرسته اسا  .غلبه کند نعنی مفسد ا که مترتب بر انن
عنوان میشود انن مفسد باند غالب بر مصلح مترتبه انن عنوان شود .انن هم مقدمه دو .
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با توجه به انن دو مقدمه بنابرانن گفته میشاااود ازننجاکه نیی متعلق به انن عنوان کاشاااف از غلبه مفساااد
مترتبه بر انن عنوان اس و غلبه مفسد به معنا انن اس که دنگر مصلحتی وجود ندارد که مقتضی امر باشد،
امر سااقط خواهد بود
متعلق امر نیسا

انن سعل مأمور به نیسا  .وقتی مأمور به نبود دنگر مسقط امر هم نخواهد بود،

مساقط نخواهد بود .اتیان به مأمور به مسقط امر اس نه اتیان بشیء نخر غیر مأمور به.

در چنین سرد که ما سرض کردنم که اثر مترتب بر انن عنوان منیی عنه مفسد غالبی دارد که بر مصلح مترتبه
بر انن سعل غلبه میکند معنی غلبه انن اس که

نن امر دنگر مَل ندارد ،امر اگر مَل نداشته باشد نعنی

دنگر امر باه انن عنوان تعلق نگرستاه اسااا  .وقتی امر تعلق نگرستاه اسااا
بالمأمور به؛ مطابق با امر ندارد.

اتیان به انن عمل لی

امتثاال

موجب سسااد خواهد شاد .انن تقرنب دو اقتضاا نیی نسب به سساد

متعلق نیی اس .
نتانجی که بر انن برهان بار میشود؛ نعنی اگر ما انن برهان را بپذنرنم بر برهان چند نتیجه بار میشود.
ا
اوال نتیجها که بار میشاااود انن اسااا که انن برهان بر قسااام چیار از نواهی جار نیسااا و در ننجا
نمیتواند اثبات بطَلن کند .قسم چیار ننجانی بود که گفتیم مصلح نا بگونید مَل در اصل جعل میشود،
حاال نا مصالح نا مفسد  .البته چون اننجا میخواهیم بگونیم مصلح در جعل اس باند مصلح بگونیم.
مصالح در اصل جعل اس ننجانی بود که گفتیم قسم چیار اس ؛ نعنی مصلح در خود جعل نیی اس .
در خود نیی نه در متعلق نیی؛ در خود نیی مصاالحتی اس ا  .نیی کشااف از وجود مفسااد و مَل در متعلق
نمیکند؛ به لحاظ وجود مفساد در متعلق نیسا بلکه در خود انن نیی مصلح وجود دارد .انن قسم چیار
بود.
گفتیم مصالح نیی مصلح در جعل باشد نه به لحاظ مفسد در متعلق نه به لحاظ مَل در متعلق .اگر
نیی چنین نییی بود دنگر وجود مصالح در متعلق نیی نیسا بلکه در خود نیی اسا  .انن مصلحتی که در
خود نیی هس انن با مصلح در متعلق نیی معارض نیس .
ما گفتیم در انن برهان نییی که به سعل خورد اسا کاشاف از نک مفساد غالب بر مصلح اس و چون
غالب بر مصاالح اسا دنگر مصاالح کارنمد ندارد،
انن نیی قسام چیار مصالح در خود جعل نیی بود

امر دنگر وجود ندارد ،انن سرض چیار نعنی در
کشاف از وجود نک مفسااد در متعلق نمیکند

مناساتی ندارد که مصالح در متعلق نیی باشاد .خب اگر مصالح در متعلق نیی هسا بااننکه مصلح بر
جعل نیی هم وجود دارد ،انن با صح عمل مناسات ندارد؛ نعنی ممکن اس مولی به لحاظ مصلح در جعل
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ا
نیی از نک عبادت کند اما اگر برا ما اثبات شد که انن مصلح در جعل ،اگر مثَل در بعضی از موارد نا بعضی
از موارد تقیه نیی از نک عمل بر اساااس مصاالح در جعل اسا خب اگر اننجا نن شااخ

عمل را اتیان کرد

باند قائل به صح شونم بااننکه متعلق نیی اس  .منتیا چون نییش نیی مصلح در جعلی اس دنگر چنین
نییی کشف از بطَلن عمل ،از سقوط امر و عد االمر نمیکند ،کشف از انتفا مَل امر نمیکند بلکه مَل
امر میتواند ساار جا خود باقی بماند .مَل امر هس ا  ،خود امر هم هس ا اذا نتی به انن سعل بقصااد االمر
سعل صحیح اس و لذا انن برهان در انن نوع از نواهی کارانی ندارد .انن نتیجه اول بود.
نعنی نیی باه سعال خورد اسااا  ،امر هم باه سعل خورد اسااا و تناسی وجود ندارد زنرا انن امر به لحاظ
مصالح در جعل اسا نعنی خود اننکه بگوند نکن مصالح دارد نه اننکه عد عمل نا نکردن کار مصلح
داشااته باشااد ،خود اننکه بگوند انجا ند  ،اننکه مصاالح در خود انن نیی وجود داشااته باشااد مناسات ندارد
بااننکه در خود نن سعل هم مصلح وجود داشته باشد .نعنی مَل امر در نن سعل وجود داشته باشد .خب اگر
ا
مَل باشاد نعنی خود امر هسا دنگر ،خب امر که باشاد انن شخ هم جاء بالعمل امتثاال لَلمر نصح منه
انن عمل و موجب سقوط امر میشود.
مَل هم هسا و مَل سعل وجود دارد .چون مَل هسا

امرش هم هس ؛ انن مَل مناسات با

انن مَل نیی ندارد ،وقتی نیی منشاأ سسااد میشود که مَل نیی غالب بر مَل نن امر شود و مَل امر را
از بین ببرد .مَل امر را که از بین ببرد امر دنگر وجود ندارد ،اگر انن عمل را انجا بدهد انن عمل عمل مأمور
به نخواهد بود اما اگر گفتیم مصالح در خود جعل نیی اسا اننجا نیی میتواند مصالح داشته باشد بدون
اننکه مناسات داشته باشد با مصلحتی که در متعلق نیی اس  ،ننهم میتواند مصلح داشته باشد.
اگر بهعنوان امر مولو باشد انن معنا را میدهد که در خود نن عمل مصلح و مَل وجود دارد؛ نعنی چه
مولون ؟ نخر انن مولون باند باشد دنگر .اگر گفتید مولون دارد ،مولون که با عد المولونة ثاب نمیشود،
نعنی با نک امر غیر مولو بگوند که مولی اسا اما انن نمیشاود .البته اگر گفتید مصلح در جعل اس انن
حر ما هم مینند و تما شاد .اگر شما مصلح را در جعل قراردادند انن اشکالی که ما گفتیم و انن نتیجها
که گفتیم بار میشاود؛ اما شاما میخواهید کار کنید که بگونید انن مولون چون هس

نباند نن عمل را

انجا دهد باند نیی مولی را امتثال کند اگر اننچنین اس معلو میشود در اتیان به نن عمل مفسد وجود دارد.
اگر هم انن اس که مصلح در صر نیی اس انن مناسات ندارد بااننکه در خود نن عمل مصلح وجود
داشته باشد و مصلح همراهش باشد.
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در متعلقش مَلکی وجود ندارد نعنی نیی
مناسات ندارد که در متعلق

از باب مَل نیی در متعلق نیس بلکه مَل در خود نیی اس  .اگر انن اس

مَل امر وجود داشااته باشااد .اگر میگونید که نخیر انن مَل در خود نیی اساا سینفسااه و هیچ کار به
متعلق ندارد ،اگر چنین اساا باوجود مَل در متعلق نیی مناسات ندارد.

نصااح منه العبد اتیان نن متعلق

نیی.
انن اولین نتیجها اسا که بر انن برهان بار میشاود .خَلصاهاش انن شاد که انن برهان نمیتواند در قسم
رابع از اقسا نواهی که بیان کردنم اثبات سساد متعلق کند که مصلح در جعل بود.
ا
نتیجه دو  :اننکه اگر چنین عملی ،در چیز که مثَل مصالح در خود نیی باشاد بخواهد باطل شود- .در
انن نییی که ما گفتیم -اگر بخواهد عمل باطل شااود بطَلن عمل باند ناشاای از عد قدرت مکلف بر اتیان سعل
بهقصاد القربة باشاد ،نعنی ناشای از قصور ذاتی نخواهد بود زنرا گفتیم چنین نییی ناشی از قصور ذاتی نیس .
میتواند چنین نییی وجود داشاته باشاد خود نن سعل هم سینفساه میتواند مقرب باشد چون میتواند متعلق امر
باشاااد .سعل متعلق امر میتواند نیی به نن تعلق بگیرد ،منتیا نییی که به نحو مصااالح در جعل باشاااد.
ا
سینفساه نن عمل امکان اتیانه بهقصاد القربة ذاتا وجود دارد .اگر عد امکانی باشاد انن نشااأت گرسته از قصور
موجود در خود ذات مکلف اسا ؛ انن مکلف اس که نمیتواند .حاال به هر سرضی که مکلف بتواند ،در سرض
نساایان جعل به نیی نن ،اگر مکلف بتواند به هر شااکلی اتیان کند انن عمل را بهقصااد قرب ،نصااح منه ،مناساتی
ندارد .اگر بتواند چون قصاور در ذات الفعل نیسا  ،ذات الفعل قاصار از ان نؤتی به بقصاد القربة نیس  ،ذات
الفعل قاصاار از اننکه ان نؤتی به امتثاال لَلمر نیس ا و میتواند امتثال امر باشااد .قصااور ناشاای از ذات الفعل
نیسا ؛ اگر قصاور در کار باشاد انن قصور ناشی از خود مکلف اس که مکلف نمیتواند ال نتاتی ،النتمشی
منه قصد القربة در نک چنین مورد .
نعنی اگر سرض کردنم که چنین نییی که صاادرشاد  ،هرچقدر متوجه انن نیی میشود نمیتواند قصد قرب
کند ،تقصایر خودش اس  ،قصور قصور خودش اس ؛ به محض اننکه متوجه به نیی مولی میشود میبیند که
نمیتواند قصاد قرب به انن سعل کند .اننجا انن نمیتواند نشأت گرسته از چیس ؟ انن نمیتواند مکلف اس نه
نمیتواند که خود از سعل نشأت گرسته شد باشد ،خود سعل نمکن ان نتقرب به الی الله.
نتیجه ساومی که بر انن برهان بار میشاود انن اسا که انن برهان در عبادات جار میشود و در معامَلت
ا
جار نمیشاود زنرا در معامَلت اصَل قصد قرب شرط نیس  .بنابرانن اگر انن برهان را بپذنرنم نعنی بگونیم

جلسه  13اصول فقه (اقتضاء نهی للفساد) ،مدرسه فیضیه

 23مهر ماه 1331

که چون نیی کاشاف از مفساد غالب اسا  ،مفساد غالب با مصلح در سعل مأمور به جمع نمیشود ،چون
ا
جمع نمیشاود به انن معنا که کشاف از سقوط مصلح نا عد المصلح در سعل میکند امر نیس  .مثَل
امر اننجا در چنین مورد صار غلبه مفساد بر سعل امر ،قصد امتثال امر از نن متمشی نخواهد بود .البته اگر
عبادت باشاد چون نشترط در عبادت قصد االمر ،اما اگر سعل عباد نیس خب نتی به .بههرحال وقتی نتی به
اسا

مأمور به حاصل میشود .ارچها نج

بود و در نب استاد اس ؛ بههرحال طاهر شد اس  .نب

کر هم بود و ازالة نجاسا هم شد و تما شد اس قصد قرب هم نبود و بههرحال طاهر میشود .اگر انن
عملی که نیی به نن تعلق گرسته اس عمل عباد نباشد بهرغم اننکه مفسد نیی غالب اس و بر مصلح امر
میچربد ،معذالک در چنین جانی امر ساااقط میشااود؛ البته اگر امر با انجا سعل انن سعل منیی عنه باشااد.
زنرا در چنین مورد ننچه موجب سااقوط امر میشااود ذات الفعل اس ا نه ذات الفعل بهقصااد القربة و قصااد
قرب متمشای نیسا  .قصد قرب ممکن نیس چون مفسد غالب بر مصلح اس  ،اما اتیان الفعل خود نن
اتیان الفعل محقق غرض مولی اس ا ؛ هر غرضاای میخواهد داشااته باشااد .وقتی غرض مولی محقق شااد امر
ساقط خواهد شد.
نتیجه چیار  :انن اس که اگر انن برهان صحیح باشد ،بنابرانن اگر بخواهیم برا اثبات سساد به وسیله نیی
تمساااک کنیم ،نیی به وجود واقعیاش مانع از صاااح سعل خواهد شاااد نه به وجود علمیاش؛ زنرا انن نیی
کشاف از غلبه مفساد میکند و غلبه مفسد امر واقعی اس ؛ نعنی غلبه انن مفسد در واقع بر مصلح امر
اسا  .چون چنین اسا که غلبه مفسد در واقع مانع از صح انن عبادت نا صح انن عمل اس لذا حتی
ا
اگر علم هم نداشاته باشد مثَل سرض کنید به تعلق نیی باشد بعد معلو شود که نیی به انن سعل تعلق گرسته بود
اس ا اننجا باند اعاد کند .نیی با وجود واقعیاش موجب سساااد میشااود و لو اننکه در زمانی که انن عمل را
ا
انجا میداد  ،چون علم به نیی نداشا  .سرض کنید اگر مثَل در لباس غصاابی نماز خواند (سرض میکنیم) اگر
ما معتقد شااونم که نییی که به غصااب خورد مشااروط به علم نیس ا بلکه خود به غصااب بماهو غصااب نیی
خورد اسا نعنی نیی به وجود واقعیاش اننجا مانع از صح عبادت میشود .اگر چنین گفتیم؛ لذا اگر کسی
در نک لباس غصابی نماز خواند قصد قرب هم متمشی بود نا اگر در مکان غصبی قصد قرب هم کرد  ،چون
نمیدانساته غصابی اسا و منیی عنه .اننجا باند قائل شاونم به بطَلن انن عمل؛ زنرا غصاابی اس و غصب
بماهو غصاب در واقع مناسات با قصاد قرب دارد نه غصاب معلو الغصابیة .،البته انن ستوا چنین نیس  ،ستوا
برخَل انن اس و ما سقط سرض میکنیم.
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بنابرانن انن قسام نا انن نوع از اساتدالل ،انن برهان از براهین اقتضاا سساد در نیی در ننجانی که نکی از
نتانجش انن اسا که نیی با وجود واقعیاش مانع از صاح سعل خواهد شد لذا حتی اگر عن جیل بالنیی و
عن جیال بالحرمة انن عمل را انجا دهد معذالک مبطل خواهد بود .انن چیار اثر نا چیار نتیجه اسااا که بر
انن نوع از استدالل مترتب میشود.
و صلی الله علی محمد و نله و سلم

