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بحث در اقتضاا نیی للسساد بود و مقدماتی را مطرح کردنم .مقدمه اول انن بود که مقصود از نیی در اننجا
نیی مولو تحرنمی اسا نه نیی ارشاد به فساد .مقدمه دوم انن بود که مقصود از فساد عدم االجزاء و وجوب
اعاده نا قضاس  .مقدمه سوم هم انن بود که اقسام نیی را بیان کردنم و گستیم پنج نوع نیی وجود دارد:
نا مَلک در خود متعلق نیی اس که در انن صورت میتواند سه قسم باشد:
 .1نیی نسسی خطابا و مَلکا
 .2نیی نسسی خطابا ال مَلکا
 .3نیی خطابا و مَلکا غیر (نعنی نسسی نباشد نه خطابا و نه مَلکا).
بعد هم گستیم دو قسم نیی دنگر هم وجود دارد که مَلک در آنها غیر متعلق نیی اس :
 .1آنجانی که مَلک در اصل جعل اس .
 .2مَلک در نک عنوان دنگر اس که آن عنوان دنگر منطبق بر متعلق نیی میشود.
بحث امروز هم -که به اصاال بحث میپردازنم -در اصاال اقتضااا نیی للسساااد اس ا  .در ابتدا باند درباره
اقتضاا نیی للسساد در عبادات بحث کنیم و ببینیم آنا نیی در عبادت اقتضا فساد میکند و اگر میکند دلیل
آن چیسا

پس بخش اول بحث ما اقتضاا فسااد به وسیله نیی از عبادت اس ؛ باند ادله و براهین اقتضا

فسااد را بحث کنیم و بعد ببینیم مقتضاا هر دلیلی نسب به اقسام نواهی که بیان کردنم چگونه اس  .بیان شد
پنج نوع نیی دارنم و باند دند که کدام دلیل که اقتضااا فساااد برا عبادت را اثبات میکند .آنا نیی به معنا
اول ،دوم ،سوم ،چیارم و نا پنجم انن را هم باند بحث کنیم.
قبل از اننکه وارد بحث شااونم به انن نکته هم اشاااره میکنیم که اگر میگونیم نیی از فعلی که موجب فساااد
اس  ،نعنی دالل بر فساد آن فعل میکند گاهی به انن معناس که کاشف از قصور ذاتی آن فعل مثَل نسب به
عبادن اسا  .قصاور ذاتی دارد هم نعنی انن فعل خودبهخود دنگر نمیتواند مقرب باشد و قابلی انن را ندارد
که با آن قصاد قرب الی الله انجام بگیرد ،پس اقتضاا فساد به انن نحو اس و انن نحوه اقتضا فساد را
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دارد .اقتضاا فساد به انن معناس که انن مدل نیی کاشف از قصور ذاتی فعل اس ؛ انن فعل ال نمکن ان
نکون مقربا الی الله ،ال نمکن ان نکون عبادتا و دنگر مشکل در مکلف نیس  ،مشکل در خود فعل اس  ،خود
فعل نمیتواند مقرب باشد .انن نک نوع اقتضا فساد به وسیله نیی اس .
اما گاهی اقتضااا فساااد به وساایله نیی به انن معنی اس ا که انن مکلف دنگر نمیتواند به انن فعل قصااد
قرب کند؛ نعنی به اصااطَلح بحث در قصااور مکلف اسا ؛ به عبارتی بحث در عدم توانانی مکلف از اتیان انن
فعل علی نحو العبادة اس .
پس وقتی ما میگونیم نیی موجب فسااد اسا باند روشان کنیم که انن انجاب السسااد نا اقتضاء السساد به
شاکل اول ا سا نا به شاکل دوم .اگر اقتضااء فسااد به نحو اول بود ،نعنی اگر نیی مقتضاای فساد فعل بود به
معناا اننکاه ال نمکن لیااا السعال ان نکون محبوبا للمولی ،ال نمکن ان نکون مطلوبا للمولی ،دنگر فرقی بین
عبادت و معامله نیسااا و چنین نییی هم در عبادت و هم در معامَلت باند اقتضاااا فسااااد کند؛ زنرا اثبات
میکند که انن فعل ذاتا قصااور دارد از اننکه متعلق امر مولی باشااد ،حاال چه انن امر وجوبی ،وجوب علی نحو
وجوب تعبد بوده و چه وجوب علی نحو وجوب توصاالی باشااد .حتی مثَل شااسااتن لباس نجس که به جی
تطییر با آب که قصد قرب نیاز ندارد و عبادت نیس  ،حتی اننجا هم اگر نیی به آن تعلق بگیرد باند معنیش آن
َ
باشد که چنین غسلی ال نکون امتثاال المر واجب .اگر اغسل به آن خورده باشد و محقق اثر شرعی نیس  ،اگر
نییی که به فعل میخورد نییی باشاد که کاشف از قصور فعل از تعلق امر مولی باشد ،از قصور فعل که مطلوب
مولی شاود ،فعل ذاتا قاصار اسا از اننکه مطلوب مولی و متعلق امر مولی باشد .اگر نیی چنین داللتی داشته
باشد ،اگر نیی داللتش علی السساد به انن شکل باشد که فعل ٌ
قاصر ذاتا از اننکه محقق غرض مولی باشد ،ذاتا
اگر چنین قصاور در فعل انجاد شاد دنگر فرقی بین معامله و عبادت وجود نخواهد داش نعنی فعل چه فعل
معاملی باشد و چه فعل عباد در هر دو صورت انن نیی اقتضا فساد میکند.
اما آنجانی که اقتضا فساد در نیی ناشی از قصور ذاتی فعل نباشد و ناشی از قصور در مکلف باشد نعنی
مکلف نمیتواند انن فعل را به عنوان مأمور به مولی بیاورد نا قصااد امر کند ،اقتضااا فساااد اننچنینی ش اامل
معامَلت نمیشود؛ نعنی اگر دلیلی داشتیم که انن دلیل اقتضا فساد را در نیی ثاب میکرد اما اقتضا از انن
نیی وارد ،نمیتواند با انن فعل قصااد قرب کند و نمیتواند با
نحو ،اقتضااا به انن معنی که مکلف با توجه به ِ
انن فعل قصااد امر کند ،اگر چنین باشااد ،کاربر اننچنین دلیلی فقط در عبادات خواهد بود؛ نعنی اقتضااا
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فساااد را به وساایله نیی اثبات میکند البته در عبادات .ولی انن اقتضااا را در معامَلت نخواهد داش ا  .انن هم
مقدمها دنگر.
حال بررسای اصال ادلها که میتوان برا اقتضا نیی نسب به فساد آورد .برهان اولی که میتوان اقامه
کرد -برهان اول برا اننکه نیی مقتضای فسااد اس  -خود بر دو مقدمه استوار اس ؛ مقدمه اول از انن برهان
اول انن اس ا که نییی که به فعل تعلق میگیرد کشااف انی از ثبوت المسساادة فی السعل میکند .ما معتقدنم که
نواهی و اوامر مولی همه نشاأت گرفته از مصاال و مساسد اس بنابرانن نییی که مولی از فعلی میکند کشف از
ثبوت المسسااادة فی السعال میکناد ،اگر مسساااده در آن فعل ثاب نبود چرا مولی نیی از آن فعل کند پس نیی
کشاف انی میکند .مراد از کشاسانی هم نعنی کشاف معلول از عل  .معلوم میشود که عل انن نیی مسسدها
اس که در آن فعل وجود دارد.
مقدمه دوم هم ثبوت مسساده در فعل اسا  .مراد از انن ثبوت مسساده در فعل هم ثبوت مسسده بالسعل اس
نعنی در حال حاضاار آن ه بر انن فعل بار میشااود مسسااده دارد و لاا نیی به انن فعل تعلقگرفته اس ا  .در انن
مقدمه دوم چنین میگونیم :ثبوت مسسااده در فعل کاشااف از انتسا مصاالح اساا  ،معلوم میشااود دنگر
مصالحتی در انن فعل نیسا ؛ نعنی حتی اگر مصالحتی هم بوده انن مصالح مندک در مسساده شده اس به
عبارتی تح تأثیر انن مسساده قرارگرفته و مسساده غلبه بر آن مصلح پیداکرده اس  .غلبه بدون وجود مزاحم
لاا منشأ نیی شده اس  .چون نیی نیی بالسعل اس پس مسسده بالسعل در آن عمل وجود دارد؛ مسسده بالسعل
در آن عمل نعنی دنگر مصالح فعلیه در آن وجود ندارد .مصلح فعلیه وجود ندارد هم نعنی مَلک آن عمل،
مَلک امر در آن منتسی اسا  ،مَلک امر در آن منتسی اس نعنی آن فعل برا مولی محبوبیتی ندارد ،مطلوبیتی
ندارد .خب چون چنین اسا و لاا آن فعل اگر انجاد شود نعنی اتیان به آن فعل شود آن فعل فاسد خواهد بود،
چرا چون اننچنین فعلی محقق غرض مولی نیس ا  ،چون ال مصاالح فی چنین فعلی ،در انن فعل مَلک امر
کَل منتسی اساا  ،ال مَلک ،مَلکی ندارد .مَلک انن امر منتسی اساا  .دلیل بر انتسا امر هم فعلی مسسااده
اس ا  .چون مسسااده دارد و در نتیجۀ غلبه انن مسسااده بر مصاالح نیی از سااو مولی به انن فعل تعلقگرفته
اسا  .وقتی نیی از ساو مولی به انن فعل تعلق گرفته اس کاشف از مسسده بالسعل غالب بر مصلحتی اس
اگر مصالحتی باشاد .لاا خواهناخواه کاشاف از عدم المصالح در فعل اس  .عدم المصلح در فعل نعنی چه
نعنی مَلک امر دنگر در آن فعل منتسی اس  .پس اگر انن فعل واجب باشد چون مَلک امر منتسی اس مسقط
اسا و محقق غرض مولی نیسا ؛ نعنی انن آنی نیسا که مولی خواس اس  .وقتی انن عمل آن چیز که
مولی خواسا نباشاد ،نعنی دنگر مجز نیسا  .حال اگر وق اسا باند اعاده و اگر خارج وق اس باند
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قضا کند؛ انن معنا را میدهد .بنابرانن اگر فعل عبادت بود مجز نخواهد بود ،چون چنین فعلی فاقد امر اس
و اتیان به انن فعل عبادتا ممکن نیس .
نتانج انن برهان؛ اگر انن برهان صاحی و اگر ثاب باشاد نتانجی بر آن مترتب میشود .نتیجه اول اننکه اگر
انن برهاان ثااب شاااد ،بنا بر انن برهان ،قصاااور ذاتی فعل از تعلق امر ثاب میشاااود .ما گستیم که اگر نواهی
اقتضا فساد کنند به دو شکل اس ؛ گاهی اقتضا فسادشان به نسی قابلی اس  ،نعنی نتیجه اثبات اقتضاء
اثبات قصاور ذاتی فعل اسا از اننکه بتواند متعلق امر مولی باشد .انن برهان اننگونه اقتضاء را اثبات میکند؛
اثباات میکناد که انن فعل قصاااور ذاتی دارد از اننکه تعلق امر به او محقق شاااود و لاا هم در عبادات و هم در
معامَلت جار میشاود .زنرا اگر انن برهان ثاب شاود معلوم میشود که در انن فعلی که نیی به آن تعلقگرفته
اس هیچگونه مَلکی برا مولی وجود ندارد و هیچ غرضی از مولی را محقق نمیکند .بنابرانن اگر هیچ غرضی
از مولی به وسایله انن فعل محقق نمیشود چه عبادت باشد و چه معامله باشد دنگر واجب نخواهد بود و امر به
آن تعلق نخواهد گرف  ،پس مجز هم نخواهد بود چه انن عمل عبادت و چه معامله باشد.
بنابرانن انن برهان از آن براهینی اس ا که اگر صااحی باشااد و ثاب شااود هم در عبادات جار میشااود و
اثبات فساااد عبادت را میکند و هم در معامَلت جار میشااود و فساااد معامله را اثبات میکند .از آن براهینی
اس ا که هم در عبادت جار اس ا و هم در معامله جار اس ا  .چون انن برهان اثبات قصااور ذاتی فعل از
امکان تعلق امر میکند ،نعنی اثبات میکند که انن فعل ذاتا قاصاار اساا از اننکه امر به آن تعلق بگیرد و ذاتا
قاصاار اساا از اننکه مأمور به مولی و محقق غرض مولی باشااد؛ بنابرانن ال فرق بینان نکون انن فعل عبادة او
معامل  .چه عبادت باشاد و چه معامله باشد چون محقق غرض مولی نیس مجز نخواهد بود .لاا اگر داخل
وق باشد علیرغم اتیان به انن فعل باند اعاده کرده و اگر خارج از وق باشد باند قضا کند.
ناه اننکه نمیتواند ،انن نعنی وقتی قصاااور ذاتی را اثبات کند دنگر خواهناخواه فسااااد را که اثبات میکند
فسااد ناشی از عجز و عدم قدرت مکلف نیس  ،فساد نشأت گرفته از خود اننکه انن فعل دنگر نمیتواند مأمور
به باشد خواهد بود در وقتی فعل نمیتواند مأمور به باشد.
حال آنا انن برهان اثبات قصاور ذاتی فعل را دارد نا اثبات میکند که مکلف نمیتواند انن فعل را به قصد امر
مولی اتیاان کناد و مکلف عااجز از امتثال امر مولی اسااا  .اگر برهان ما اثبات کند که مکلف عاجز از اتیان و
امتثال امر مولی اسا  ،بنابرانن اگر انن فعل جاء به المکلف علیرغم اننکه عاجز از اتیان به قصاد االمر اس ،
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اگر جاء به مکلف اگر انن فعل معامله باشااد و عبادت نباشااد خب محقق غرض مولی اسا و تمام شااد .دنگر
چرا قائل به عدم اجزاء و فساد باشیم انن موارد را در براهین بعد بیان میکنیم.
انن از نتیجه اول که گستیم نتیجه اولی که بر انن برهان بار میشاود انن اس که انن برهان اگر صحی باشد،
اگر اشااکالی بر آن وارد نباشااد چنین اس ا  .حاال در انن بحث دارنم که باند ببینیم که آنا اشااکال بر انن برهان
وارد میشاود نا خیر اگر انن برهان صاحی باشاد ،اگر صاح انن برهان ثاب شود در انن حد میتواند اثبات
کند که به اندازه عدم امکان تعلق امر به انن فعل اثبات میکند که حد حد باالنی اسااا  ،نعنی باالترنن حد
اثبات فساد به وسیله انن برهان ثاب میشود .باالترنن حد اثبات فساد انن اس که اصَل انن فعل قابلی تعلق
امر مولی را ندارد ،وقتی قابلی تعلق امر مولی را نداشاا بأ شااکل کان بأ نحو کان اگر مکلف انن را اتیان
کرد انن دنگر متعلق امر مولی نخواهد بود و نخواهد شااد و لاا چنین نییی موجب فساااد خواهد شااد ،اگر انن
برهان را قبول کنیم موجب فساااد در فعل میشااود چه انن فعل را ما معامله بدانیم نا عبادت .انن نتیجه اولی که
بر انن برهان بار میشود.
نتیجه دوم انن اسا که اگر انن برهان ثاب شاد ،اثبات میکند که نیی به وجود واقعی خود مقتضاای فساااد
اسا نه وجود عملیا  .گاهی نیی با وجود علمیا مقتضاای فساااد اسا نعنی ان علم المکلف به انن نیی
دنگر نمیتواند اتیان به انن فعل به عنوان امتثال امر کند .اگر نیی با وجود علمی خود مانع صااح باشااد ،انن
معنی را میدهد که اگر مکلف عالم به انن نیی شد دنگر نمیتواند انن فعل را به قصد امر اتیان کند؛ اما اگر نیی
با وجود واقعیا نعنی کار ندارد که انن مکلف عالم هس نا عالم نیس  ،خود نیی فی ذاته عدم امکان مأمور
به بودن انن عمل را اقتضاا میکند .خب اگر نیی با وجود واقعیا مقتضای فساد باشد ،مجرد احتمال وجود
نیی مانع از صح در عبادت خواهد شد .وقتی ما زنرا با وجود واقعی احتمال بدهیم که نیی تعلق به انن عمل
پیادا کرده اسااا  ،دنگر با مجرد احتمال هم نمیتواند مکلف انن عمل را به قصاااد امر اتیان کند ،چون جزم به
متعلق امر نادارد .چون نیی باا وجود واقعیا امر را الغااء میکناد .پس احتمال میدهد که امر اننجا وجود
ناداشاااتاه بااشاااد .مجرد اننکاه احتمال وجود نیی میدهد ،معنی احتمال وجود نیی نعنی احتمال وجود نک
مسسادها که انن مسساده مانع از وجود مَلک امر در انن فعل میشود پس به انن معناس که انن مکلف امر
را که به انن فعل تعلق بگیرد احراز نکرده اس  ،وقتیکه احراز امر نکرده اس نمیتواند به قصد امر بیاورد و اال
نکون تشرنعا کسی که علم به انن عمل ندارد -به عملی که آنا امر به آن تعلقگرفته اس نا نگرفته اس  -بگوند
من انن عمل را به قصد امتثال امر اتیان کردم.
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بنابرانن نتیجه دوم انن اسا که اگر با انن برهان اقتضاا فسااد را به وسیله نیی اثبات کنیم ،مجرد احتمال
چنین نییی منشااأ فساااد در عبادت خواهد شااد؛ زنرا در عبادت شاارا انن اسا که احراز امر کنیم تا بتوانیم با
قصاد امر عمل را انجام دهیم .وقتی احراز امر نباشاد ،اگر شاک در امر مولی داشته باشیم و شک در مطلوبی
مولی برا شاما حاصل شود ،چگونه میخواهید به قصد قرب به مولی عمل را انجام دهید ال نمکن؛ بنابرانن
نتیجه دومی که بر انن برهان بار میشااود انن اس ا که نیی با وجود واقعیا مانع از صااح عمل میشااود.
وقتی نیی با وجود واقعیا نه با وجود علمیا مانع از صح باشد مجرد احتمال وجود چنین نییی مانع از
صاااحا عبادت خواهد شاااد .وقتی احتمال وجود چنین نییی میدهیم معنیا انن اسااا که احتمال عدم
المصالح را میدهیم .به عبارتی احتمال عدم االمر میدهیم که نعنی وجود امر و مطلوبی برا مولی به وسیله
انن عمل اصاَل محرز نیس  .با وجود عدم احراز مطلوبی برا مولی چگونه میتوان به قصد امتثال امر او انن
عبادت نا انن عمل را انجام داد و اگر کساای چنین عملی را به قصااد عبادن انجام دهد تشاارنع مرتکب شااده
اس ؛ و التشرنع ُم َّ
حر ٌم.
البتاه انن نتیجه دوم در عبادن اسااا ؛ در نتیجه دوم انن اسااا که مجرد احتمال چنین نییی در عبادات
موجب بطَلن العبادة میشااود نعنی موجب عدم امکان اتیان العبادة بقصااد االمر میشااود .زنرا مجرد احتمال
چنین نیی موجب آن میشود که امر محرز نباشد چون احتمال وجود نیی در واقع نعنی احتمال ثبوت المسسدة
السعلی و احتمال ثبوت المسساادة السعلی نعنی احتمال انتسا مَلک و مصاالح بالسعل .احتمال انتسا مَلک
و مصااالحا باالسعال هم نعنی احتمال انتسا امر ،احتمال انتسا انن امر نعنی عدم احراز االمر و عدم احراز
االمر باا وجود عادم احراز تعلق امر باه ناک فعل ال نمکن اتیان به عبادة ،ال نمکن اتیان به بقصاااد االمر .واال
معنانش آن اس ا که بخواهید بدون اننکه امر به انن فعل انجامگرفته باشااد انن فعل را به خدا نسااب دهید و
َْ
َ ُ
َ َ ٌ
َ
َ َّ ْ َ
ُ ْ َ
آنوق میگوند که « َو ال َت ُقولوا ِل َما َت ِصا ُف أل ِسا َن ُتک ُم الک ِا َب َهاا َحَلل َو َهاا َح َر ٌام ِل َت ْس َت ُروا َعلی الل ِه الک ِا َب».1
انن افتراء علی الله میشااود؛ زنرا العیاذ بالله آنکساای که انن عمل را انجام میدهد ،نسااب انن عمل را اول به
َّ َ َ ُ َ َ
خدا میدهد بدون اننکه دلیلی بر انن نساب دادن داشته باشد .وقتی دلیل نباشد میشود« :آلل ُه أ ِذ َن لک ْم أ ْم َعلی
َّالله َت ْس َت ُر َ
ون» .2نک قضیها اس که دو شق بیشتر ندارد؛ نک شقش انن اس که باند اثبات شود اذن از سو
ِ
خدا به انن عمل نا امر بوده و اذن به اتیان به عبادة اسا و اگر نبود اتیان بقصاد العبادة افتراء علی الله و تشرنع
میشود.
ون َع َلی َّالله ْال َکا َب َال ُن ْسل ُح َ
 .1نحلَ 111:و َال َت ُق ُولوا ل َما َتص ُف َأ ْلس َن ُت ُک ُم ْال َکا َب َه َاا َح ََل ٌل َو َه َاا َح َر ٌام ل َت ْس َت ُروا َع َلی َّالله ْال َکا َب إ َّن َّالا َنن َن ْس َت ُر َ
ون
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 .2نونسُ 95 :ق ْل َأ َر َأ ْن ُت ْم َما َأ ْن َز َل َّالل ُه َل ُک ْم م ْن ر ْزق َف َج َع ْل ُت ْم م ْن ُه َح َراما َو َح ََلال ُق ْل َّآلل ُه َأذ َن َل ُک ْم َأ ْم َع َلی َّالله َت ْس َت ُر َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
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حاال بحث در انن اس که اگر با دلیل نیی انن معنا را اثبات کردنم که با خود وجود واقعیا موجب فساد
نیسا ؛ نعنی خود وجود انن نیی نمیتواند با امر جمع شود ،مثل نیی از شرک به خدا متعال فرضا ال تشرک
به ،آنوق اگر در چنین موارد مورد داشاته باشایم که امر محرز نیس اما نیی محرز اس  ،در انن صورت
به قصااد رجاء هم نمیشااود انن عمل را انجام داد ،وقتی نیی محرز اسا و امر هم محرز نیسا  ،اننجا قصااد
رجاء هم نیس و نمیتوان به قصد احتمال به قصد رجاء عمل را انجام داد.
البته فرض در انن اس ا که ما میدانیم انن نیی آمده و میدانیم که انن نیی نییی اس ا که وقوع مسسااده را
اثبات میکند .انن نیی نییی اسا که با واقع خود با آن امر قابلجمع نیس  .فرض بر انن اس که ما نییی
دارنم که انن نیی با وجود واقعیا اقتضااا عبادن و اقتضااا امر را در آن فعل را نسی میکند .نه اننکه اگر
شاک کنیم به انن شاکل اسا  .اگر شاک کنیم که آنا نیی چنین اسا نا چنان ،آن بحث دنگر اس که اگر
شااک کردنم باند چهکار کنیم .در انن قساام بحث بر ساار انن اس ا که اگر ما فرض بر انن کردنم که آمدنم و
نییی داشاتیم و برا ما ثاب شد که انن نیی ،نییی اس که اثبات مسسده واقعی را میکند ،آنچنان مسسدها
که انن مسساده به واقعه با مصلح و امر قابلجمع نیس  ،اگر چنین نییی ثاب شد اننجا نمیتوانیم امتثال امر
کنیم .حااال اگر انن نیی را احتمال دهیم که چنین نییی وجود دارد .اگر احتمال هم بدهیم در فرض احتمال هم
چون فرض احتمال در اننجا فرضاای اساا که فرض احتماالن نکون فی واقعه مانعا -بازهم اننجا نمیتوان بهقصااد رجا اتیان کرد .به دلیل اننکه میدانید که اگر نییی باشااد آن نیی با وجود واقعیا منشااأ مبغوضاای
میشاود و وقتی احتمال مبغوضی فعل در نزد خدا دارند در صورت دنگر رجائی حاصل نیس ؛ زنرا آن ه انن
رجاء را باطل میکند احتمال حرمتی اس آنهم احتمال حرم واقعی.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

