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 الصحیح واألعم

الة صحیح در همه عبادات و معامالت هم افراد صحیح داريم و هم افراد فاسد )ص

سه آه  يا ال ا   سوالط م رس ا سدو  ـــ  یح صحیح و  یح فا سد ـ بادات و عو صالة فا

ــد  فراد ین ا آه  رای جامح اند يا اينمعامالت  رای جامح  ین افراد صــحیح و ــح  

د   ا ند  اند. اگر  رای معنای جامح  ین افراد صحیح و ح صحیح و فاسد و ح  د 

سه. مباحثط داخل اين  حث م ر سد  التجوز ا ستعمال  نها در افراد فا سه ا س  د  ا

 آنیم:آه اهمیّه دارد و ما در دو مقام  حث مط

 مقام اوّل: اسماء عبادات

 ود و ايقاعاتومقام: دوّم: اسماء معامالت )اعم از عق

 مقام اوّل: اسماء عبادات

ث حقیقه از جهات مختل ط در  ن  حث داريم: جهه اوّل: ارتباط اين  حث  ا  ح

بادات  رای  رعیه اسه. در حقیقه  رعیه دو نظر م رس  د يکط اين  ود آه ال ا  ع

  رعیه و ح اند و يک نظر اين  ود آه اين ال ا   رای معانطمعانط  رعیه و ح  د 

ط هستند آه اند دسته اوّل آساناند و ح  د  اسه دو دستهاند. آسانط آه گ تهنشد 

عیه و ح آرد  اند يعنط خود  ارع اين ال ا  را  رای معانط  رقائل  ه حقیقه  رعیه

ل ا   رای همین اند آه قبل از  ارع اين اگ ته =اسه و دسته دوّم مانند مرحوم  خوند

سالمط  کل و  رايط اين عبانمعانط  رعیه و ح  د  ادات د و فقط در  ريعه ا

 تغییر آرد  اسه.

ل از  ارع اگر گ تیم اينها معنای  رعط دارند چه  ارع و ح آرد   ا د و چه قب

افراد صحیح  و ح  د   ا د سؤ ل اين اسه آه  يا اين ال ا   رای معنای جامح   ین

 یح و افراد فاسد؟و ح  د  اسه يا  رای معنای جامح اعم از افراد صح

ستعمال  ارع در معنای  رعط مجازی  سانط آه قائل  ودند آه ا امّا روی قول آ

صحیح و اعم  سه آه  حث  شکلط پیش  مد  و  ن اين ا سه روی اين نظر م  ود  ا

 المو وع اسه زيرا وقتط گ تیم اينها در زمان  ارع  رای معانط  رعیه و ح نشد  و 

 ود چه در ستعمال  ارع در معانط  رعیه مجازی مطقبل از او هم و ح نشد  اسه ا

سد در هر دو مجازی مط ستعمال آند و چه در فا ای  ود پس اين  حث ثمر صحیح ا
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 ندارد.

 9ل ا  نبط اآرماز اين ا کال دو جواب داد   د: جواب اوّل: اگر قبول آنیم آه در ا

صومین سه ثمر   ه و ح  د آه ق عاً در معانط  رعی :ثمر  ندارد ولط در ال ا  مع ا

  يا  يا  رای خصوص صحیح و ح  د :آنیم آه در زمان معصومیناسه و سؤال مط

 اعم؟

ز مرحوم اهای زيادی  ـــد  جواب دوّم: حتّط در مورد مجاز هم ثمر  دارد و تالش

ــ هانط = خوند ــوير مرحوم آه  نا ر مجازيه ثمر  دارد و ما فقط  ه ت =و مرحوم اص ص

ل ظ  9آرمنیم و  ن اين اســـه آه ما قبول آرديم در زمان نبط اآا ـــار  مط = خوند

نط پیامبر آه در ت هیم اين معا ـــد و احتمال اينعبادات  ه نحو مجاز اســـتعمال مط

وز پنج  ار آردند منت ط اسـه زيرا الاقل هر رو مشـترعه قرينه خاصـه رآر مط 9اآرم

 ورند  لکه يک ينه خاصـــه مططور نبود آه قر ردند و ايناين ل ظ صـــلوة را  کار مط

سه  ن قرينه قرينه عامه وجود دا ه آه مراد ان از اين ال ا  معانط  رعیه  ود  ا

نه چه  ود  يا آرد مدلول  ن قريمط  ه  ن اعتماد 9عامه آه در محاورات پیامبر اآرم

سد فهمید صحیح و فا صحیح  ود يا اعم از   د؟   مطم اد و نتیجه  ن معنای جامح 

ستعمال در يک معنای خاصّ  و ينهرق ستعمال يا تداول ا سه. اگر عامه  ن آثرت ا د  ا

 ــود. ما از آجا م اد قرينه عامه صــحیح  ود حمل  ر صــحیح وگرنه حمل  ر اعم مط

در و آشـــن آنیم آه قرينه عامه م ادش صـــحیح اســـه يا اعم؟ جواب دادند آه تبا

س صحیح و فا صحیح  ود  يا اعم از  سباق  ه معنای  ا از يک ل ظ د. و تبادر يک معنان

سه  سه و يا معلول قرينه ا سه، يا معلول و ح ا نا راين از  معلول يکط از دو  طء ا

  ود آه قرينه عامه م ادش  يا صحیح  ود  اسه يا اعم.تبادر آشن مط

ه چو حاصــل اين جهه اوّل اين اســه آه چه قائل  ه حقیقه  ــرعیه  شــويم و 

 نشويم اين  حث ثمر  دارد.

 جهه دوّم: معنای صحّه و فساد

اند مثالً يکط از  نها اين علمای ما  رای صــحیح و فاســد معانط مختل ط رآر آرد 

 1اســه آه: الصــحیح هو الموافم للمامور ه وال اســد ما لیس  موافم للمامور ه. تقري 
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سوّم:  ّصل لل رض. معنای  سد ما لیس  مح ّصل للغرض وال ا صحیح هو المح دوّم: ال

صحیح سد ما لیس آذلک. معنای چهارم )مرحوم  لل ضاء واالعادة وال ا سقط للق هوالم

ــد ما لیس =و مرحوم  قای خويط = خوند ــرائط وال اس ــحیح هو تا االخراء والش و: الص

ــدر ــحیح ما هو الواجد للحیثیا المربوب =آذلک. معنای پنجم )مرحوم  قای ص و: الص

 فیها من وراء رلک الشطء.

سائط را  از تعرين چهارم اين اسه آه اين تعرين  =صدرعلّه عدول مرحوم  قای 

ود آه  سیط قائل   = ود زيرا مرحوم  خوند ود و تنها مرآبات را  امل مط امل نمط

فرمايد  سیط مط = ود نه صحّه و فساد. ولط مرحوم صدرمتصن  ه وجود و عدم مط

ساد مط صحّه و ف صن  ه  سهم مت جزاء و ایط گرچه  ود مانند فکر و اعتقاد، زيرا  

طور اگر اين  ـــرايط ندارد ولط حیثیه مربوب فیها را دارد آه موافقه  ا واقح  ا ـــد

 طور نبا د فاسد اسه. ا د صحیح اسه و اگر اين

عرين تو ما همان همین آه معنای صحّه و فساد رو ن  ا د  رای ما آافط اسه 

 آنیم زيرا در عبادات،  سیط نداريم.چهارم را قبول مط

شرائط امر نسبط اسه ماند: نکته اوّل: بالباً تام االجزاء والدر مقام سه نکته  اقط مط

ر مرد نماز آند مثالً اگو مکلّن  ه مکلّن و مورد  ه مورد و  ـــرط  ه  ـــرط فرق مط

سه ولط زن   شرائط ا سرش را نپو اند نمازش تا االجزاء و ال صورت ه اين خواند و 

نديم فاسد اسه شرائط اسه يا نماز صبح را اگر  هسته خوانماز  خواند نمازش ناقص ال

سه  نا راين تام االجزاء صحیح ا سته  خوانیم  شرائط امر  ولط اگر نماز ظهر را  ه وال

 نسبط اسه.

ــد يعنط  ــرائط  ا  نکته دوّم: ما در تعرين صــحیح گ تیم آه  ايد تام االجزاء و الش

صاریتمامیه هم در اجزاء و هم در  رائط  ايد  ا د  در م ارس  = ه مرحوم  یخ ان

سه فقط تمامیه  شد  ا سمط اخذ ن سبه داد   د  آه تمامیه  رايط در م االنظار ن

سه و دو  یئط آه هم رتبه  سه زيرا مقتضط نسبه  ه  رط مقدم ا اجزاء اخذ  د  ا

ستند نمط ضط نی سبه  ه  رايط مانند مقت سمط اخذ آنیم اجزاء ن توانیم هر دو را در م

گذارد آه رط اسه. و  رط در طول مقتضط اسه يعنط وقتط اثرش را مطنسبه  ه  

مقتضط موجود  ا د و مانح وقتط مانح اسه آه مقتضط وجود دا ته  ا د. در نماز آه 
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اجزاء وقتط ناهط از فحشــاء  اثرش انتهاء از فحشــاء و منکر اســه صــلوة يعنط همین

وء و چون  رط در رتبه  عد اسه آه  راي س وجود دا ته  ا د مانند استقبال و و 

ــمط نمط ــه در مس ــط اس توانیم هر دو را اخذ آنیم  نا راين تنها اجزاء را در از مقتض

 دهیم.مسمط قرار مط

هستند نه  فرمودند: اينها در وجود عینط و خارجط در طول هم =مرحوم  قای خويط

وّر آنیم اين دو صدر وجود رهنط و م هوم. و ما در مسمیات آه  ايد اجزاء و  رايط را ت

مايیم  یتوانیم  ا هم تصـــوّر آنیم و  رای مجموع اينرا مط ن م اهیم ها تســـمیه ن

 مقتضط و  رط تقدم و تأخیر نیسه.

صدر ضط و وجود  رط طولیتط نیمط =مرحوم  قای  سه فرمايند:  ین وجود مقت

سه و تأثیر  رط  عد از تأ ضط وتأثیر  رط طولیه ا ضط ثیر مق لکه  ین تأثیر مقت ت

ه در رتبهو يعنط اســه مثالً تأثیر نار در احتراق مقدم اســه  ر تأثیر عدم رطو ه )البت

 زمانط  رط متمم فاعلیه فاعل اسه آه فاعلط  ا د.

شرايط را  رای صحیح قبول آرد سوّم: ما تعرين تام االجراء وال يم.  رايط دو نکته 

سته سته آه در متعلم امر اخذ مطد ساند يک د حال مته  راي ط آه  وند و يک د

صد قر ه.  يا اين سه در متعلم امر اخذ  ود مانند ق شرايط، هر دو آه گ تیم تام الا

سته از  رايط را  امل مط سه د ه  رايط آ ود يا  رايط قا ل اخذ را؟ جواب اين ا

ه  ه  ن امر آخواهیم جامعط را در نظر  گیريم  ــود زيرا ما مطقا ل اخذ را  ــامل مط

سه ولط ه  ا د لذا  راي ط آه اخذش در امر امکان ندارد محل  حث نتعلم گرفت ی

صد قر ه را مط سه آه ق سه اين ا سهّل امر  اخذ آرد  توان در متعلم امر نچه آه م

 پس اين مورد هم داخل محل  حث اسه.

سه و اين يک امر نسجمح سه  ندی: مراد از صحّه تمامیه اجزاء و  رايط ا بط ا

اد از  رايط سمط اجزاء اخذ  د ،  رايط نیز اخذ نشد  اسه و موطور آه در مو همان

سه آه اخذش در متعلم امر ممکن  ا د و اگر  رطط وجود دا ته  ا ند   راي ط ا

 آه اخذش در مسمط ممکن نبا د در محل  حث و مسمط داخل نیسه.

 جهه سوّم: تصوير جامح

سماء عبادات چه نظرمان اين  ا د آه  رای جامح  صحیح و ح ما در ا  ین افراد 
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ــه  نا ر هر دو قول  ــد  اس ــح   ــد و  ــحیح و فاس ــد  يا  رای جامح  ین افراد ص  

)صــحیحط و اعمطو ما  ايد جمعط تصــوّر آنیم آه اين اســماء عبادات  رای  ن جامح 

صلوة درهمه افرادش  آه  کار مط رود  ه معنای و ح  د   ا د زيرا  الا کال آلمه 

 ريم مثالً در افراد صحیح  ه دی آه آلمه صلوة را  کار مطما در هر مور اسه 1حقیقط

ــد  ه يک معنط  ــحیح و فاس ــه  لکه اين آلمه را در افراد ص ــترل ل ظ نیس نحو مش

ــتعمال مط ــت اد  مطاس آنیم پس  ايد يک معنای جامعط آنیم و چون  ه يک معنا اس

سماء  ا د پس  ا توجّه  سمای اين ا آه آلمه  ه ايندا ته  ا د آه  ن معنای جامح م

ستعمال مط سائر آلمات عبادات  ه معنای واحدی ا شترل ل ظط صلوة و   وند و م

صوّر  کنیم  ستند پس ما  ايد يک معنای واحدی را ت سماء اجناس ه ستند  و مانند ا نی

)چه قائل  ه صحیح  شويم و چه قائل  ه اعمو آه اين ل ظ  رای  ن معنای واحد و ح 

 رای صحیح و ح  ضط قائل  دند ما اگر  گويیم ل ظ صلوةو نامگذاری  د   ا د  ع

اند اگر  گويیم  رای اعم و ح  د  اسه میان افراد صحیح جامح نداريم و  عضط گ ته

صوير  سد معنای جامح نداريم پس ما  ايد  بینیم ت صحط و فا سه میان افراد   د  ا

جامح معقول جامح روی هر دو نظر معقول اســه يا نیســه اگر روی يک نظر تصــوير 

 ود آه  ن نظر دوّم را انتخاب آنیم و اگر گ تیم تصوير جامح  نا ر هر نشد متعین مط

دو مســلک )صــحیحط و اعمطو ممکن اســه  ايد  حث آنیم آه مســمای اين ال ا  

سد. سه يا معنای جامح  ین صحیح و فا امّا اگر گ تیم  معنای جامح  ین افراد صحیح ا

 ود آلمه صلوة مثاًل جامح ممکن نیسه المحاله متعین مط نه مثالً  نا ر اعمط تصوير

 و ح  د  اسه  رای جامح صحیحط.  نا راين تصوير جامح حتماً الزم اسه.

صوير جامح  ین افدر اين جهه در دو مقام  حث مط صحیح. آنیم: مقام اوّل: ت راد 

 مقام دوّم: تصوير جامح  ین افراد صحیح و افراد فاسد.

ای م رس  د  اسه آه ه تصوير جامح  ین افارد صحیح  ا د  بههدر مقام اوّل آ

صحیح نمط صحیح محال در افراد  صوير جامح  ین افراد  توانیم جامح دا ته  ا یم و ت

اسه منشأ  بهه عرض عريض  ین افراد صحیح اسه مثالً در صلوة فردی داريم آه 

 ود و آه دارد برق مط ود مانند صالة آسط  ا يک تکبیر  االحرام صالة محقّم مط
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سه و يک نماز آامل چهار رآعتط  ا تمام اجزاء و  رايط داريم و  در حال جان دادن ا

در  ین اينها نمازهای زيادی وجود دارد آه در اجزاء و  رايط آماً و آی اً  ا هم ت اوت 

ــه آه  ــبهه اين اس ــط وجود دارد و   ــحیح عرض عريض دارند  نا راين  ین افراد ص

صیغهتوانینمط صوّر آنیم اين  بهه را  ه  های مختلن  یان م  ین اين افراد جامعط ت

صیغهآرد  صیغهاند در میان اين  صدرها،  تر تر و دقیماند فنطگ ته =ای را آه مرحوم 

 یان ايشان اين اسه آه تصويرجامح  نا ر قول  ه صحیحط از  آنیم. ا د  یان مطمط

سه يا جامح مرآّ   سه دو حال خارج نی سیط  ا د از  سه و اگر   سیط ا سه يا   ا

صورت مرآّ  چهار  سیط و يک  صورت   سه  سه پس مجموع اين  صورت خارج نی

 آدام درسه نیسه. ود آه هیچصورت مط

صوّر آنیم جامح مرآّ   ا د يعنط تماامّا اگر جامعط آه مط م  ن قیودی خواهیم ت

ة عبارت اسه مثالً  گويیم صال آه در صالة دخیل اسه  ن قیود را در معنا اخذ آنیم

 ا د اين جامح  ه نحو از عملط آه واجد تکبیر و حمد و سور  و رآوع و سجود و... مط

 مرآّ  اسه.

سه آه اگر مراد  ما از قیود معتبر   ن قیودی  ا د آه در  ا کال اين جامح اين ا

ستند )نیّه و تکبی شتر نی سه  ن قیود دو تا  ی صالة معتبر ا ر االحرامو حال همه افراد 

سه و تکبیرة االحرام قرار دهیم اگر  خص در حال اختیار  صالة را  رای نی سم  اگر ا

خواهیم جامح  ین  ـــود چون فرض اين اســـه آه مطاين دو را انجام دهد نماز نمط

 1افراد صــحیح را تصــوير آنیم ولط اگر مراد  ن قیودی اســه آه در  ن فردک تام آامل

سه اگر اين قیود در  سه مثالً اگر ا سه ا فرد ا  راری و بیر تام نبا د  از نماز در

گ تیم يکط از اجزاء نماز حمد و سور  اسه  ن  خصط آه ناسط حمد و سور  اسه و 

سه در حالط صحیح ا سور   رای او جزء نماز نیسه نمازش  آه جزء مسمط را حمد و 

فرض آنیم آه تمام ندارد  نا راين امکان ندارد آه جامح مرآّ   رای افراد صـــحیح 

 . ودرا  امل مط 2افراد

سا بوجط ) اب آلیان  سه حال خارج نیسه يا جامح راتط  اب اي سیط از  امّا جامح  

                                                 

 ـ معتبر. 1

 ـ صحيح. 2
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سه. امّا جامح راتط  سه و يا جامح عر ط ا سه و يا جامح راتط  اب  رهان ا سطو ا ن 

سه )مانند حیوا سبه  ه افراد جنس ا سه يا ن سم خارج نی سه ق سا بوجط از ن  اب اي

سبه  ه زيد و  سان ن سه )مانند ان سبه  ه افرادش نوع ا سبه  ه  قر و بنمو و يا ن ن

 عمرو و  کرو و يا نسبه  ه افراد فصل اسه )مانند ناطم نسبه  ه زيد و عمروو.

ــطء دو  ه الزم  الماهیا راتط  اب  رهان گوين امّا جامح راتط  اب  رهان: د. لوازم  

ين ک اسه )چه در لماهیا. الزم الماهیا  طء از  ن الدسته اسه: الزم الوجود و الزم ا

ــد الزم  خارج و چه در رهنو ولط الزم الوجود تا ح همان وجود اســه اگر در رهن  ا 

مانند زوجیه )الوجود  ن رهنط اسه و اگر در خارج  ا د الزم الوجود  ن خارجط اسه 

 وج اسهو.زارج هم  رای ار عه آه الزم ماهیه اسه ار عه در رهن هم زوج اسه در خ

ی عارض  ر جامح عر ط: آه نه مقتضای رات اسه و نه از لوازم رات.  لکه  ه امر

ــود مانند ا یض آه افرادش ديوار و آابذ و پارچه و... رات اطالق مط ــتند و هر ه  س

ح اند يعنط مصـداق جاميک  ه خاطر عروض  یاض  ر  ن  ـطء مصـداق ا یض  ـد 

 ض  ر اين امور عارض  د  اسه.آه  ن عراند  خاطر اين د 

یط خواهیم  رای صــحیح درســه آنیم اگر  خواهد جامح  ســمعنای جامعط آه مط

 ه.آه هیچیک از اين قسم هم درسه نیس ا د از اين قسم خارج نیسه و حالط

ة مجموعه تواند درسه  ا د زيرا حقیقه صالامّا جامح راتط  اب آلیات خمس نمط

ه  ه جنس و نه توانیم جامعط در  ن دا ته  ا یم نه آه نمطامور متباين و مت اوت اس

  ه نوع و نه  ه فصل.

ســه آه در اامّا جامح راتط  اب  رهان نیســه زيرا اگر  خواهد  ا ــد معنايش اين 

تواند علّه الزم الماهیا )آه مانند معلول  ه علّه اســهو معلول آه  ســیط اســه نمط

سه اگر جامعط مرآّ  دا ته  ا د  نا راين صالة آه  ا ته  ا د آه دمرآّ  از اجزاء ا

سی ط  ا د الزم مط سیطمانند زوجیه  رای ار عه يک امر   معلول   يد يک  طء  

 يک امر مرآّ  ) رآوع و سجود و تکبیرة االحرام و حمد و...و  ا د.

امّا جامح  ســیط عر ــط معقول اســه ولط خالا ارتکاز و وجدان ماســه زيرا  ه 

گويیم حقیقاً، نه  خاطر خصــوصــیتط )مانند تنهط عن اتها صــالة مطاجزاء صــالة  ذ

 ــود امّا  ه عنوان مثال  ه ديوار ا یض اطالق ال حشــاء والمنکرو آه  ر  ن عارض مط
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آه  خاطر رات آه خصوصیه  یاض  ه  ن عارض  د  اسه نه اين ود  خاطر اينمط

ه  عد سعط زيادی  د  اسه تا   =ديوار  ه  ن اطالق ا یض  ود از زمان مرحوم  خوند

 اين ا کال جواب داد   ود.

سیط =ــــ جواب مرحوم  خوند1آنیم: ما  ه دو جواب مهم ا ار  مط ـ 2و )جامح  

 آنیم.را  یان مط =جواب مرحوم صدر جواب مرحوم )جامح مرآّ و ا تداء

 و=تصوير جامح مرآّ   رای افراد صحیح )آالم مرحوم صدر

بادات هر از اينجا پیش  مد  آه اينها فکر آردند در ع اصــل تصــوير جامح مرآّ 

ود جامح   ود اگر وجودش اخذ  ود يا نمطيک از اجزاء و  رايط يا وجودش اخذ مط

نماز اخرس آه  ا   ود مثالً اگر تکبیرة االحرام اخذ  ودفرد فاقد  ن جزء را  امل نمط

صحطگويد  ايد  اطل  ا د در حالا ار  تکبیرة االحرام مط سه و اگرآه نماز او   یح ا

رة االحرام اش اين اسه آه خود مختار و بیر اخرس اگر تکبیوجودش اخذ نشود الزمه

 رط،  و همچنین اسه نسبه  ه آه  اطل اسهنگويد نمازش صحیح  ا د و حال اين

سه حال اگر و وء را اخذ آنیم الزمه سه آه يکط از  رايط نماز و وء ا اش  اين ا

ز آسط آه عمداً اش اين اسه نما اطل  ا د و اگر اين را اخذ نکنیم الزمه نماز متیمم

ــوء نمط ــد و حال اينو  ــحیح  ا  ــه آه گیرد ص ــه. اين محذوری اس آه  اطل اس

مر دائر مدار طور نیسه آه اآه ايناند و حال اينمستشکلین در تصوير جامح رآر آرد 

ــیئط آه وجود پیدا م ــد.   ــتر نط ین اخذ و عدم اخذ  ا  دارد ولط آند يک وجود  یش

 عدمش اعدام مختل ط اســه مثالً حمد و ســور  وجودش يکط اســه ولط اعدامش

ــور  از ــیان و عدم حمد و س ــور  از روی نس ــه مانند عدم حمد و س روی  مختلن اس

سور  از روی اختیار و عدم ح سور  از ا  رار )مانند نماز اخرسو و عدم حمد و  مد و 

ــه ما مطروی جهل. حال چون ا ه لحا  توانیم يک جزء را  عدام يک جزء مختلن اس

ماز اخرسو معدوم ناين اعدام مقیّد آنیم مثالً  گويیم اگر حمد از روی ا ــ رار )مانند 

سیان معدوم  ود ا کال ندارد ولط اگر از روی اختیار معدوم  ود   ود يا از روی ن

 ر  ا د.ه از روی اختیاا کال دارد يعین عدم حمد وسور  مانح اسه در صورتط آ

آه تصوير جامح مرآّ  را تمام آرد   ا د  ن را در مثال صالة  عد ايشان  رای اين

پیاد  آرد  اسه ايشان فرمود:   ور آلّط اجزاء و  رايط نماز اب پنج حال خارج نیسه 
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سه و يا اين سه يعنط مقوم نماز ا طور يا جزء و  رط در همه حاالت در نماز دخیل ا

آه در همه حاالت دخیل  ا د و در صورت دوّم يا  دل ندارد و يا  دل دارد و در نیسه 

سه و  دل عر ط يا  سه و يا  دلش عر ط ا صورتط آه  دل دارد يا  دلش طولط ا

 تخییری اسه يا تعیینط.

سه جزء مثل نیه و قصد قر ه در نماز و  رط  قسم اوّل: در همه حاالت دخیل ا

يعنط نماز  مصلط و نیه در همه حاالت  رط و جزء هستندمانند اسالم مصلط. اسالم 

 .اگر فاقد اين جزء و  رط  ا د در هر صورتط نمازش  اطل اسه

سه ي سم دوّم: اين جزء يا  رط  دل دارد منتهط  دلش عر ط تخییری ا عنط ق

سه آه اين را  یاورد يا ديگری را  یاورد. جزء مانند حمد سبیحات   خص مخیر ا و ت

سه يا  ا اآه  خص در روز جمعه مخیر آعتین اخیرتین و  رط مانند اينار عه در ر

سبیحات ار عه تجا جامح  ین حمد و بسل جمعه ناز  خواند و يا  ا و وء.  ارع در اين

دهد و  ن را دهیم و در  رط جامح  ین و وء و بسل را  رط قرار مطرا جزء قرار مط

 آند.در جامح ترآیبط اخذ مط

سوّم: ج سم  سه جزء ماق نند زء و  رط  دل دارد منتهط  دلش عر ط تعیینط ا

سه  ین ايناين س ر يا چهار رآعهآه  خص مخیر ا  خواند  آه دو رآعه  خواند در 

 خوانم و  توانم دو رآعهاين  دل تعیینط اسه يعنط وقتط حا ر هستم نمط در حضر.

آه هنگام ظهر ند اينتوانم چهار رآعتط  خوانم. و  ــرط مانوقتط مســافر هســتم نمط

سل جنا ه و نماز  ا و وء يعنط مط سه  ین نماز  ا ب تواند خودش را محدث مخیر ا

ــط در اينجا تعیی ــغر آند  دلّ عر  ــه  ه حدث اآبر آند يا محدث  ه حدث اص نط اس

سط آه وظی ه سم جاآ سه. در اين ق سه و وء  گیرد  اطل ا سل جنا ه ا مح اش ب

سه  ه جامح  ین دو رآعترآیبط  ه اين صورت اخذ مط تط در  ود آه  خص مخیر ا

س ر سه  ه  حال  امح  ین جو  ین چهار رآعتط در حال حضر. و در مثال  رط مخیر ا

 بسل مسبوق  ه جنا ه و  ین و وء مسبوق  ه حدث اصغر.

 آوع جلوسطقسم چهارم: جزء يا  رط  دل طولط دارد جزء مانند رآوع عن قیام و ر

آوع قیامط و در صــورت عجز از  ن اســه و  ــرط مانند رآوع جلوســط در طول ر

سه اين سم اين ا سه و نحو  اخد اين ق صورت عجز از و وء ا آه  رطیه تیمم در 
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آند  ه جامح  ین رآوع عن قیام در حال اختیار و رآوع عن جلوس در آه  ارع امر مط

وجدان  ن  آند  ه جامح  ین و وء در حالحال ا  رار، و در مثال  رط  ارع امر مط

 و تیمم در حال فقدان  ب.

ل تقید آه قســم پنجم: جزء يا  ــرط  دل ندارد جزء مانند  ســم ام در حمد در حا

ترل  ـــود. در  توانیم در اين حال  ســـم ام نگويیم و  دل نیز ندارد اگر اين جزءمط

 ه ع ما را آند؟ صوری دارد يکط  ن اسه آه  ارجا  ارع جامح را چگونه اخذ مطاين

ال تقیه تکلین جامح  ین حمد  ا  ســم ام در حال اختیار و حمد  دون  ســم ام در ح

 آند.مط

ن آرد   ن را  یا =اين تصوير جامح مرآّ   رای فراد صحیح اسه آه مرحوم صدر

آه فهمد  ا اينفرمايد: ان قله آه عرا اين چیزها را نمطمط =اسه.  عد مرحوم صدر

صالة معنای عرفط صدر معنای  صويری آه مرحوم  سه ولط ت ح داد  از معنای جام =ا

د اسه و عرا اجزاء اسه  سیار معقّد اسه. قله: ات اقاً در امور مرآبه معانط  سیار معق

 ناسد مانند طداند  لکه فقط  االجمال يک عمل عبادی را مو  رايط را  الت صیل نمط

دانند ولط عرا  ن ها  ن را مط ناسند ترآیباتط دارد آه فقط  عضطدارو آه همه نمط

سپرين مط را سردرد  ن را مط ه نام مثالً   سد و هنگام  طور خورد. نماز نیز همین نا

جه را قبول وفرمايد در اين اعمال  ايد اين معانط معقد  ا ــد و اين اســه ايشــان مط

 فرمايند از هر ا کالط سلیم اسه.آردند و مط

 و=یح )آالم مرحوم  خوندتصوير جامح  سیط  رای افراد صح

ايشان  رای  یان جامح  سیط دو مقدمه رآر آرد  اسه: مقدمه اوّل: ما در  ريعه 

سالم وقتط  ه  يات و روايات سه توجّه مط ا صالة  ثاری رآر  د  ا آنیم مثالً  رای 

مانند نهط از فحشـــاء و منکر. مقدمه دوّم: طبم قاعد  الواحد حتماً اين اثر واحد مؤثر 

 ود اثر واحد  ا د و مؤثر متعدّد  ا د  نا راين تمام افراد صالة آه ی دارد و نمطواحد

صالة  شترآند يک جهه جامح دارند اين جهه جامح را  شاءو م در اين اثر )نهط از فح

ــد جهه جامح نمطآنیم و چون هماننامگذاری مط ــبهه گ ته   تواند طوری آه در  

 ــود و هر يک محذوری دارد  نا راين و يا نمط ــود مرآّ   ا ــد زيرا يا جزء اخذ مط

ــه نه واحد  ــان از اثر واحد، واحد  النوع اس ــه. )مراد ايش ــیط اس اين جهه جامح  س
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سه زيرا نهط از  سیط راتط  اب  رهان ا سیط، جامح   شخص و مراد ان از جامح    ال

سیط عر ط نیسه زيرا قاعد  الواحد  سه و جامح   در فحشاء از لوازم ماهیه صالة ا

صیتط آه  ه نماز  میمه مطجامح عر ط نمط صو سه  ن خ  ود يک  يد  لکه آافی

خصوصیه مشترل  ا د و ديگر نیازی  ه قاعد  الواحد نیسه و همچنین جامح  سیط 

ــه و  ــد  اس ــکیل   ــه زيرا نماز از مقوالت مختلن تش راتط  اب آلیات خمس نیس

ــکاالت عديد  =ديگران  ر مرحوم  خوند تواند تحه يکط از آلیاتنمط اند. ای آرد ا 

 آنیم:ما  ه دو ا کال  ار  مط

وم  قای  مد  اســه و مورد تأيید مرح =ا ــکال اوّل: در آالم مرحوم  قای خويط

گويید طم ا د و  ن اين اسه آه  ما آه قرار گرفته اسه و ا کال خو ط مط =صدر

احد، واحد وه آه اين نماز اثر واحدی دارد )نهط از فحشاءو درسه اسه سؤال اين اس

شان  سه. مراد اي سه يا واحد  العنوان ا سه يا واحد  النوع ا شخص ا احد  النوع و ال

سه و قاع سه آه در ما نحن فیه واحد  العنوان ا سه ولط نظر ما اين ا د  الواحد در ا

  يد. يد ولط در واحد  ه عنوان نمطواحد  الشخص و واحد  النوع مط

رود. مثالً گ ته آار مطحد  ه عدد اسه آه در موجودات  همراد از واحد  الشخص وا

 ود اين درخه واحد  الشخص اسه يا اين انسان مثالً زيد واحد  الشخص اسه و مط

مراد از واحد  النوع يعنط در ماهیه و نوع واحد هســـتند مثالً زيد و عمرو و  کر و... 

ست شخص ه ستند ولط زيد و فرس نه واحد  ال ند و نه واحد  النوع و امّا واحد  النوع ه

واحد  ه عنوان عبارتسه از جايط آه منشأ وحدت خصوصیتط خارج از نوع و رات  ا د 

آار مانند ا یض آه واحد  ا  ــخص نیســه زيرا واحد  الشــخص در موجود خارجط  ه

)نوع جدای از موجودات نیسهو  لکه واحد  ه عنوان  1رود و واحد  النوع نیسه چونمط

آند و مانند عالم آند و هم  ر  جر و هم  ر حجر صدق مطر زيد صدق مطاسه هم  

آنیم آه صدق سپس در واحد  ه عنوان، عنوانط را درسه مطآه واحد  ه عنوان اسه. 

اين عنوان  ه جهه وجود خصوصیتط اسه آه در هرجا  ا د اين عنوان صادق اسه، 

 گرچه از مقوالت مختلن  ا ند.

گويد علّه واحد معلول واحد دارد و معلول واحد علّه واحد دارد قاعد  الواحد آه مط

                                                 

 ـ افراد ابيض ـ مثالً ـ از انواع مختلف هستند. ص 1
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 يد يعنط يک  خص از مدلول يک  خص فقط در واحد  الشخص و واحد  النوع مط

از علّه دارد نه دو  ـــخص از علّه. و همچنین اســـه در نوع، مثالً حرارت آه واحد 

ــد و انواع مختل توانند علّه  رای ن نمط النوع اســه علّه  ن هم  ايد واحد  النوع  ا 

  ن  ا ند.

حد  ه عد  در وا قا ـــأعنوان نمطولط اين  حد منش عد  وا قا یل  يد زيرا دل ش لزوم  

شخص و واحد  النوع اين  سه آه در واحد  ال نخیه سسنخیه  ین علّه و معلول ا

عنوان  ود الزم نیسه آه حتماً وجود دارد ولط در واحد  ه عنوان  اگر معلول ما واحد  ه

عنايش اين مجا آه معلول واحد  ه عنوان اســه عنوان  ا ــد زيرا در  نلّه واحد  هع

 ود ختلن مطتواند از انواع مختلن  ا د. پس علّه  ن هم انواع ماسه آه معلول مط

العنوان اسه  مثالً اگر گ تیم جسم ا یض م رّق نور  صر اسه ت رق نو  صر يک واحد 

سم م رّق هدا تای تواند علل مختل هيعنط مط سه ج سم نور    ا د و الزم نی صر ج

ا یض  ا د يا  تواند حجر ا یض  ا د يا  جر ا یض  ا د يا ديوارواحدی  ا د  لکه مط

 پارچه ا یض  ا د و...

ارند آه فرمايد همه افراد صــالة اثر مشــترل دمط =در ما نحن فیه مرحوم  خوند

شاء و منکر. اين سه  عبارت  ا د از انتهاء از فح شخص نی واحد  النوع  واثر واحد  ال

سه  لکه شاء و منکر نی سه زيرا مراد از انتهاء از فح يعنط عمل آردن  واحد  العنوان ا

  ه يک وظی ه و يک  ـــريعه، يعنط فحش ندهم دروگ نگويم بیبه نکنم  ـــراب

 نخورم و...

وان اينها تحه يک مقوله نیســتند پس تحه يک نوع نیســتند  لکه تحه يک  عن

ص و واحد  ه  ا ند و قاعد  الواحد فقط در واحد  ه  خستند پس واحد  العنوان مطه

 د  لکه واحد  يد و صلوتط آه ناهط از فحشاء اسه الزم نیسه واحد  ه نوع  انوع مط

سه و ما از قاعد  الواحد نمط ه عنوان )انتهاء از ه توانیم   همیم آه علهک واحد عنوان ا

 ا کال خو ط اسه. =اسه. اين ا کال مرحوم خويطفحشاءو واحد  النوع 

ند قای خويط=ا ـــکال دوّم  ر آالم مرحوم  خو  =: اين ا ـــکال را هم مرحوم  

شان وارد آرد  شاءو  رای جامح  ین  راي سه آه اگر اثر )انتهاء از فح اند و  یانش اين ا

صیات فرديه نبايد هیچ نقش و تأثیری در  ن اثر دا  صو صالة  ا د خ ته  ا د افراد 
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ـــه و زما و مکان هیچ فرقط در اين اثر ندارند امّا در صـــالة  مثالً اثر نار حرارت اس

 ینیم آه اين اثر مال خصوصیات فرديه اسه مثالً نماز صبح وقتط نهط از فحشاء مط

سالم در جای خودش اتیان  ود و  اقط اجزاء نماز نیز در مو ح خود ان مط آند آه 

صیات انجام گیرند  نا راين ا صو سه  لکه  رای خ شاء مال جامح نی ين اثر نهط از فح

فرديه اســه چون اگر اثر مال جامح  ود خصــوصــیات هیچ نقشــط در اين اثر ندا ــته 

سه مؤثر )جامحو هم  نا راين  ا قاعد  الواحد نمط ست اد  آرد آه چون اثر واحد ا توان ا

  ايد واحد  ا د.

ــدر ــکال ا =مرحوم  قای ص ــه در نظر مرحجواب دادند آه ا  ــان وارد نیس وم يش

صیات فرديه در وجود  ن اثر هیچ تأثیری ندارند  لکه جامح = خوند صو  ین افراد در  خ

 ود  خاطر اين اسه آه آه  دون خصوصیات اثر محقّم نمطگذارد و ايناثر، تأثیر مط

سه نه اين شد  ا ه  ا د آه عدم  ن خصوصیات فرديه نقش دا تجامح راتط محقّم ن

ستند و اگر يکط را  رداريم زوج نداريم معنا 8الً )مث سی  زوج ه سه عدد  يش اين نی

سه و  ا نبودن  ن زوج از  ین مط سی  زوج ا سه آه رود  لکه معنايش ايآه يک  ن ا

سی  سی  در میان  يجاد سی  محقّم  د  و زوج ا 8های ديگر  ا د اگر اين يک 

ل مرحوم يک سی و.  نا راين ا کاسی  اسه نه  8 ود  نچه آه محقّم زوج اسه مط

  ه اين  یان صحیح نیسه. =خويط

صدر صه: مرحوم  صحیح م =خال صوير جامح  ه نحو مرآّ  را  رای افراد  عقول ت

سیط را ممکن نمطمط صورت   حیح نه ص رای افراد  =داند ولط مرحوم خويطداند و  

 داند.جاع مرآّ  و نه جامح  سیط را معقول نمط

جامح مرآّ  معقول اسه و هم جامح  سیط معقول اسه جامح  سیط  ه نظر ما هم 

سیط راتط  اب  رهان و  سیط راتط  اب آلیات خمس و جامح   سم دارد جامح   سه ق

 ن را پذيرفتند مثالً در نماز  =جامح  سیط عر ط در جامح  سیط عر ط مرحوم صدر

زيد ا یض  خاطر زيد اين جامح معقول اسه و لط خالا ارتکاز و وجدان اسه مثالً در 

ـــه  ودن  ه او ا یض نمط گويند  لکه  خاطر عروض  یاض  ر او آه امر خارج از اوس

گويیم نه  ه گونه نیسه زيرا  ه خود فعل نماز مطآند امّا در صالة اينا یض صدق مط

عارض مط آه  ر  ن  خارجط  جامح خاطر امر  يد  ما  ا ماز  گويیم پس   ـــود  ن را ن
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توان م آه راتط  ا د و جامح  سیط راتط  ین افراد نماز را وقتط مط سی ط تصوير آنی

ای از ماهیات مت اوت اسه يک مرآت  حقیقط تصوير آرد آه صلوتط را آه مجموعه

  ه وجود  يد تا جامح راتط قا ل تصوير  ا د وگرنه اين امر ممکن نیسه.

ندارند  رآی  رادر مرآّ  حقیقط اجزاء  عد از ترآی  خصـــوصـــیات اجزاء قبل از ت

سیژن و هیدروژن وقتط ترآی   وند و تبديل  ه  ب  وند حقیقه  ا اين  ب  مانند اآ

س دو فرق دارد و اين دو صیات قبل از ترآی  را ندارند و مانند ان صو ان آه از اجزاء خ

اســه آه  ديگری بیر از اجزاء دارد و مرآّ  اعتباری اين ــود و حقیقه تشــکیل مط

ه و اجزاء  ن. مرآّ  ند و همان  ثار قبل از ترآی  را دارند مانند خاناجزاء آنار هم هست

 رنج. اعتباری حقیقه واحد  نیسه  لکه واحد  ه اعتبار اسه مانند يک آیسه 

سجو سه از مجموع افعال خاص )مانند تکبیر و  د و رآوع در مثل نماز آه عبارت ا

ضط در تح ستند  ع ضط در  ه مقوله آین وو قرائه آه اينها از مقوالت مت اوت ه  ع

رآّ  متحه مقوله و ـــح و  عضـــط ديگر در تحه مقوله ديگر هســـتندو اگر  توانند 

ــیط راتط مط ــکیل دهند جامح  س ــیم ولط اگرحقیقط را تش ــته  ا  ترآی   توانیم دا 

 توانیم دا ته  ا یم.اعتباری  ا د جامح  سیط راتط نمط

ــخواهد  گويد چون  رای نماز مط =مرحوم  خوند ــه نش ــد  اس ان يک اثر رآر  

 النوع اسه و  از واحد، واحد =دهند آه نماز مرآّ  حقیقط اسه )مراد مرحوم  خوندمط

ؤمن و ناهط از م نا راين معنا جامح  سیط در صالة تصوير داردو  ثاری همچون )معراج 

صالة اين  ثار را دارد مجمح اين  ثار جا شاء و...و آه هر فرد از  سه آفح سیط ا ه مح  

سه مسمای صالة مط ا از  اب ي ا د منتهط اين جامح راتط  يا از  اب آلیات خمس ا

سه از اينجا نمط  اب  رهان آه  جا آه هر جامح راتطولط از  نتوانیم   همیم  رهان ا

ـــه  ه  اب آلیات  رمط ـــه آه در الزم ماهیه اس حه تگردد زيرا ماهیه چیزی اس

 گیرد.آلیات خمس قرار مط

گونه آه مرحوم  نا ر قول  ه صــحیحط جامح مرآّ  تصــوير دارد همان  ندی:جمح

صوير دارد  ه  رط اين =صدر سیط نیز ت آه  ه مرآّ  حقیقط  یان فرمودند و جامح  

توانیم  داريم مط رگردد. اگر در  ريعه ثا ه  ود آه اثر واحد  النوع  رای صالة مثالً

 ثا ه آنیم جامح  سیط راتط ممکن اسه.
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گر بیر از ل معراج مؤمن  عید نیســـه آه واحد  النوع  ا ـــد آه  ر اعمال ديدر مث

يگر نیز من بم صالة من بم نیسه ولط در انتهاء از فحشاء عالو   ر صالة  ر اعمال د

 ود آه طم ر صالة اسه معلوم  آه در مثل معراج مؤمن آه فقط من بماسه. از اين

دش، چه جامح ح در  ن اتحاد دارد  ا افراله حقیقط وجود دارد و جامدر صــالة مو ــوع

صوير جامح  نا ر تجا  حث در مورد راتط  اب آلیات  ا د چه الزم الماهیا  ا د. تا اين

 قول  ه صحیحط  ود.

 تصوير جامح  نا ر قول  ه اعم:

ــکال  =مرحوم  خوند يه واز اقائل اســه آه تصــوير جامح  نا ر اعم فط بايا اال 

سه  اينمجموع ا کاالتط آه فر مح اعمط از توان  یان آرد آه اين جاگونه مطمود  ا

سیط  ا د ا  سه اگر   سیط يا مرآّ  ا سه يا اين جامح   کالش اين دو حال خارج نی

ند از روايات اسه آه ما دلیلط نداريم آه افراد صحیح و فاسد در يک اثر مشترل هست

ــه مط ــترآند ولو  يات  دس ــحیح در اثر مش ثر در افراد ط  ر اتحاد ا وريم آه افراد ص

صوّر  آنیم  سد دلیلط نداريم تا جامعط  ین  نها  توانیم ت سیط در  )صحیح و فا جامح  

ــدو امّا جامح مرآّ ــته  ا  ــه آه  ین افراد اثر واحدی وجود دا    از دو حال جايط اس

 سهو را در تعرينای از اجزاء معین )مانند ارآان خمخارج نیسه يا  ه اين اسه آه پار 

آه اجزاء را معین آنیم مثاًل آنیم  دون اينآنیم يا معظم اجزاء را اخذ مطنماز اخذ مط

ـــه آه دارای مط ـــد. 7گويیم نماز  ن اس ال خارج جامح مرآّ  از اين دو ح جزء  ا 

سه آه  گر نماز انیسه ولط يک ا کال مشترل در هر دو حال وجود دارد و  ن اين ا

 ود از  اب اطالق جزء  ر  وريم اطالق نماز  ر ن مجاز مطرا تام االجزاء والشرائظ  جا 

 آه اين اطالق  ر تام االجزاء و الشرائط مجاز نیسه.آلّ، و حال اين

ــدر =مرحوم خويط ــهید  =و مرحوم ص ــکال  ر مدند مرحوم   در مقام دفح اين ا 

  بهه  ر جامح مرآّ  = بهه  ر جامح  سیط را جواب داد و مرحوم  قای خويط =صدر

فرمودند: ناز فاسد دو قسم داريم يک قسم اين اسه  =را جواب داد. مرحوم  قای صدر

آه در هر حال و  ــرايط اين نماز  اطل اســه مانند نماز فاقد قصــد قر ه و نماز بیر 

سه و در  سه آه در  عضط از احوال و  رايط نماز  اطل ا مسلمان. و يک قسم اين ا

نماز  ودن رآوع از  خص مختار و نماز  دون   عضط از احوال نماز صحیح اسه مانند
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صدر سی ط از فرمودند مط =رآوع از  خص مض ر و بیر قادر. مرحوم  توانیم جامح  

قسم دوّم درسه آنیم يعنط جامح  سی ط درسه آنیم آه اعم از افراد صحیح و افراد 

سه آه مرحوم  خوند سد  ه معنای دوّم  ا د و  ن جامح  بیه  ه  ن جامعط ا در  =فا

سه آه نمازی  سه تصوير اين جامح اين ا سیط در افراد صحیح گ ته ا قول  ه جامح  

لجمله ناهط از فحشاء آه فط الجملا ناهط از فحشاء  ا د. مثالً نماز  دون تکبیر فط ا

سه ) زيرا گرچه تکبیر  رای قادر  رط سه ولط  رای ا ا سه  نا راين ا خرس  رط نی

 . ا دوهط از فحشاء مطنماز  دون تکبیر  رای اخرس نا

م اّول يک ا کال دارد و ا کالش اين اسه آه قس =ولط اين فرمايش مرحوم صدر

 ــودو اين قســم از خواند  مطآند )مانند نمازی آه از روی رياءاز فاســد را چه آار مط

سه آرد  امل اي شان در سه و اين جامعط آه اي سد ا صاديم رو ن نماز فا ن نماز م

  ود.فاسد نمط

اند آه گونه جواب داد  ر جامح ترآیبط را اين =ا کال مرحوم  خوند =حوم خويطمر

سم  سم داريم: ق شرط دو ق سه آه ال  سه و  ن اين ا صورت گرفته ا در اينجا خل ط 

اوّل: وجود  طء دخیل نیسه و عدمش مضر نیسه مثالً  ب نسبه  ه ظرا ال شرط 

ـــه يعنط مجموع  ب و لیوان را  ب نمط را  ن در دريا و در آوز  نیز  ب گويند زياس

اسه و وجود و عدم لیوان دخیل در صدق  ب  ر  ب و مضر  ر صدق  ن نیسه. قسم 

سه  سه و دخیل ا ضرّ نیسه ولط اگر وجود دا ته  ا د جزء ا دوّم: اگر معلوم  ا د م

سه يعنط اگر  دون اين شرط ا سبه  ه حوص و پارآینگ آه ال  ها  ا د مانند خانه ن

ها نبا ند مضر نیسه و مانند آلمه آه در تعري ش داريم دو انه اسه و اگر اينواقعاً خ

سه يعنط نبودنش  شرط ا شتر ال  سبه  ه حرفهای  ی شتر  ا د اين آلمه ن حرا يا  ی

مضر نیسه ولط اگر  ا د جزء اسه و دخیل اسه. صالة اگر از قسم اوّل  ا د ا کال 

گر ا افه  د خارج از صالة اسه امّا اگر صحیح اسه زيرا اجزاء ديگر ا =مرحوم  خوند

از قسم دوّم  ا د ا کال وارد نیسه زيرا اگر تشهد  ا د جزء اسه و اگر نبا د مضر 

 معظم اجزاء محقّم  ا ند. 1نیسه البته اگر  ن

سه و در ماهیه   نا راين هرچه آه ا افه  ود خارج از اطالق و خارج از ماهیه ا

                                                 

 ـ ارکان يا .ص 1
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 ء  شم خارج از نماز اسه.ورد جزء اسه و جزدخیل نیسه در صالة اين پنج م

را يک   عد خود ايشــان ا ــکال آردند آه اين خالا وجدان اســه تکه مثالً آلمه

س ه و  عد حرا ا افه آنند  ن حرا جزء آلمه  ود و اگر حذا  ود  از هم آلمه ا

عنوانديگر  جواب دادند آه در مثل آلمه اجزاء  ه نحو ال شــرط اخذ نشــد  اســه  لکه

سه )ل ظ زائد  ر يک حراو  نا راين اگر آلمها د هر حرفط حرفط  ا  6ای خذ  د  ا

سبه  ه خانه مط سه. و ن شتمل  ر اجزء آلمه ا سه آه م ساختمانط ا ين اجزاء گويیم 

 ق اسه.حداقل  ا د و اگر مشتمل  ر اجزاء ديگر هم  ود همان ساختمان هم صاد

صدر ختراع آنیم آه ای اعتبار و ارا  ه گونه توانیم عنوانفرمايد: ما مطمط =مرحوم 

توانیم در صــالة فرمايد: مطاگر جزئط ا ــافه  ــد خارج از ماهیه نبا ــد ايشــان مط

سه آنیم آه از هر چند جزء صالة  عنوانط در شکیل  ود داخل در عنوان  ا د مثاًل ت

ر تمل  گويیم صالة عبارت از مجموعه عملط اسه آه حداقل مشدر ارآان خمسه مط

صالة عبارت از عملطاين پنج جزء  ا د يا در معظم اجزاء مط سه آه  ر  گويیم آه  ا

ری و اختراعط جزء مشتمل  ا د  ه اين جامح، جامح اعتبا 28جزء مختلن از  6 یش از 

 گويند نه ال شرط.مط

ه  چه قائل  ه صــحیحط  ــويم و چه قائل  = ندی: روی نظريه مرحوم صــدرجمح

دلّه  يا اين ال ا  ا ین افراد وجود دارد امّا  ايد ديد آه  ا رجوع  ه اعمط  ـــويم جامح 

 اند يا اعم. رای جامح صحیحط و ح  د 

نا ر قول  ه اعم تصـــوير جامح را ندارد. و مر =مرحوم  خوند  =حوم خويطفرمود:  

 فرمود:  نا ر قول  ه صحیح تصوير جامح ممکن نیسه.

سه. جهه چهارم: سأله ا سماء   يا اين همه نزاع و اختالا آه در ثمر  اين م  يا ا

ــد  ــح   ــحیح و   ه دو ثمر   اند يا اعم، ثمر  عملط دارد يا ندارد. ماعبادات  رای ص

 آنیم:ا ار  مط

سه و همه  ه  ن ا ار  آرد  سیار مهم ا سه آه ما اگر در ثمر  اوّل: آه   اند اين ا

زئیه يا  ـــرطیه يا جزئیه يا  ـــرطیه چیزی  ـــکّ آرديم و دلیل اجتهادی  ر ج

عدمش ندا تیم  ايد رجوع آنیم  ه اصل عملط. مثالً  کّ آرديم آه سور  جزء اسه 

صل عملط آنیم. حال اگر قائل  ه  سه و دلیل اجتهادی ندا تیم  ايد رجوع  ه ا يا نی
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ضای  صحیح  ديم مقت سه و اگر قائل  ه  صل عملط  رائه ا ضای ا اعم  ديم مقت

 اسه.اصل عملط ا تغال و احتیاط 

 ر  تمام نیسه.اين ثمر  اگر  خواهد تمام  ا د  ايد دو مقدمه تمام  ا د وگرنه ثم

سی  صحیحط قائل  ويم جامح امر   سه آه  نا ر قول  سه مقدمه اوّل: اين ا ط ا

ط اســه آما آما ره  الیه اآلخوند و نا ر قول اعمط قائل  ــويم آه جامح امر مرآب

 ره  الیه اآلخوند.

در وجوب  اسه آه  نا ر قول اعمط آه جامح مرآّ  اسه  کّ مامقدمه دوّم: اين 

سه آه مجرای  رائه مط امح افراد ج ا د ولط اگر گ تیم سور   کّ در اقل و اآثر ا

سیط در طول افراد  ا د و افراد علّه سه  ايد جامح   سیط ا سیط  صالة امر   جامح  

صالة در خارج  ّصل  سه يا  9 ا د تا  کّ ما  رگردد آه ندانیم مح جزء.  10جزء ا

دانیم آه مطو ک در محّصل مجزای احتیاط اسه. مثالً امر  ديم  ه قتل حیوانط و ن

شتن  ديم  رای  ر ه واحد حیوان را مط شد يا دو  ر ه، چون امر  ه آ قین  ه يآ

آرد  اسه و صالة  امتثال  ايد دو  ر ه  زنیم. در ما نحن فیه  ارع ما را امر  ه صالة

سه و نمط فر اً امر سی ط ا صالة   صالة امتثا 9دانیم  ا   ود يا ل مطجزئط امر  ه 

زئط را اتیان ج 10 ـــود اينجا  ايد  یاوريم ق عاً امتثال مط جزئط 10 ـــود و اگر نمط

صول امتثال پیدا آنیم اگر اين دو مقدمه يا احدی  لمقدمتین ناتمام اآنیم تا يقین  ه ح

  ود ثمر  عملط تمام نیسه.

 قدمه مورد مناقشه قرار گرفته اسه.هردو م

سه آه  شان قائل ا سه اي امّا مقدمه اوّل: مرحوم صدر اين مقدمه را ا کال آرد  ا

 نا ر صحیح جامح  سیط تصوير ندارد  لکه جامح مرآّ  تصوير دارد و اگر قائل  ه اعم 

سه جامح حتماً مرآّ   ا د  لکه مط سیط  ا د و نظر مرحوم ديم المز نی  تواند  

صدر اين اسه آه هم  نا ر صحیحط و هم  نا ر اعمط جامح مرآّ  اسه  پس مقدمه 

توان تصوير آرد  نا ر هر دو قول جامح اوّل ناتمام اسه. و عرض آرديم جامعط آه مط

ــکّ در جزئیه مجرای  ــحیح و چه اعمط،   ــه پس  نا ر هر و قول چه ص مرآّ  اس

ــه چون نماز  ــه و نماز 9 رائه اس محرز  1جزئط تکلین  ه اجزاء 10 جزئط ق عط اس
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 اسه.

بیعط و فردو مانند امّا مقدمه دوّم: گاهط جامح  سیط  ا افرادش را  ه اتحاد دارد ) ط

سب  دارد )طولیهو مانند سب  و سحات وگاهط را  ه م سالت و م قتل  طهارت  ا ب

 نسبه  ه  رب.

سب   ا د تا مجرای ا سب  و م سبه  ه افراد  ايد وزان  سیط ن اط  ود حتیجامح  

سه. مرحوم  خوند=   کال آرد اوگرنه اگر را  ه طبیعط و فرد دا ه مجرای  رائه ا

صل آه جامح  سیط  ا د آافط نیسه آه  کّ در جزئیه  کّ در محآه صرا اين

ر ما نحن فیه  ا د و احتیاط جاری  ود  لکه  ايد وزانش وزان سب  و مسب   ا د و د

ا داراسـه رو فرد را  ه طبیعط )ناهط از فحشـاءو مانند صـالة، جامح  سـیط  ا فردش 

جز همین  پس مجرای  رائه اسه زيرا ما امر  ه صالة  ديم و صالة در خارج چیزی

سه يا  9اجزاء و  رايط نیسه و  کّ داريم آه  سبه  10جزء ا جزء  9ه  جزء، پس ن

سبه  ه جزء دهم  کّ  مط سيقین داريم و ن له اگر ه.  آنیم و اينجا مجرای  رائه ا

سب  و مسب   جامح امر  سیط  ا د و را  ه  ن جامح نسبه  ه اجزاء را  ه طولیه يا

  ود. ا د  کّ در محصّل  ود  و مجرای احتیاط مط

ست اد  از آلمات ديگران آالم مرحوم  خوند را ا کال صدر  ا ا سه  مرحوم  آرد  ا

سه  سه نی صورت آبرای آلّط در شان  ه  سه آه آالم اي ا  ه رآه هرجا و  ن اين ا

سب   ا د مجرای احتیاط و هرجا طبیعط و فرد  ا د مجرای  رائ ه  ا د سب  و م

ان باق   لکه گاهط را  ه طولط اســـه و مجرای  رائه اســـه و گاهط را  ه اتحاد و

  ا د.اسه و مجرای احتیاط مط

سیط از يکط از  سه آه جامح   س 5تو یحش اين ا سه ق سه در  سم خارج نی م ق

 يسه و در دو قسم احتیاط جاری اسه. رائه جار

شکول سیط ما جامح م سه آه جامح   سم اوّل:  ن جايط ا سه يعنط دارای  1ق ا

سه و  دت و  عن دارد حال  ن عمل خارجط فر ا  جزء  ن محقّم  د  9مرات  ا

جزء محقّم  ــود  10 ــود ولط در مرتبه  ــعین. و اگر  ن جامح مشــکک محقّم مط

در مرتبه  ديد. اگر  ارع امر آند  ه ايجاد امر مشکک  ود جامح مشکک محقّم مط
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آه چیزی آه در تحه طل  رفته اســه مرتبه  ــديد  از امر  و جامح و ما  ــکّ آنیم

صورت مقتضای قاعد  چیسه؟  رائه اسه، مشکک اسه يا مرتبه  عی ه  ن، در اين

د   ه آنیم آه مرتبه  ــديو  ــکّ مطچون مرتبه  ــعی ه ق عاً  ه عهد   مد  اســه 

آند آه جامح  سیط مشکک  ر آنم و فرقط نمط مد  يا نیامد  رائه جاری مط 1)وجودو

 ن اجزاء مسب   ا د يا من بم  ا د. پس فرمايش مرحوم  خوند آه در مورد اتحادی 

ــحیح  ــم ص ــه در اين قس ــه و در موارد طولیه مجرای احتیاط اس مجرای  رائه اس

 نیسه.

سه آه جامح سم دوّم:  نجايط ا سیط ق سه منتهط اين جامح   شکک ن سیط م  ا   

ســه اخاطر يک حیثیه عر ــط و خارجط جمح قرار گرفته اجزاء متحد اســه ولط  ه

سه منتهط  ه اعتبار حیثیه ايجاد الم د ضروب اگر مانند )مؤلمو خود  رب مؤلم ا ر م

سه اگر مامولط ما را  ه ايالم زيد امر آرد ايالم من بم  ر  رب آه  کّ آرديم  ها ا

رب  ا د مؤلم   ود يا  ا دو  رب، ق عاً اگر دو  يا  ا يک  رب اين ايالم ايجاد مط

سه آه  ا ادانیم مولم اسه يا نیسه؟ در اينجا جامح  سی ط اسه امّا يک  رب نمط

ــتغال مط د در  ا ــد پس فرمايش مرحوم  خوناجزاء خارجط متحد اســه و مجرای ا 

سه آه فرمودند هرجا  سه نی سیط  ا اجزاء را  ه اينجا در بیعط و فرد طرا  ه جامح  

سه. علّه جريان احتیاط و عدم جريان  رائه در اي سم اين  ا د مجرای  رائه ا ن ق

 اسه آه ما مأمور  ديم  ه چیزی آه خارج از  رب اسه.

سب  قسم سوّم: جايط اسه آه جامح  سیط بیر مشکک اسه )مانند قتلو ولط م

مسب  از  رب  ولط ما را امر آرد  اسه  ه قتل حیوانط آهآه ماز اجزاء اسه مثل اين

حیوان بیر   ود يا خیر؟ خوردن تیر  هدانیم آه  ا يک تیر قتل حاصل مطاسه و نمط

ــه و در اين ــل احتیاط جاری مط از قتل اس ــم اص ــود و فرمايش مرحوم  خقس وند  

ن پیدا آنیم آه يقیجا تکلین قتل اسه و قاعد  در اينجا اين اسه درسه اسه. در اين

 قتل ايجاد  د  اسه پس  ايد احتیاط آنیم.

سبه قسم چهارم:  سیط بیر مشککط مأمور  ديم آه ن سه آه ما  ه جامح   اين ا

صورت  ر  ن اجزاء خارجط من بم  سه نه عر ط خارجط آه در اين   ه افراد راتط ا
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)ناهط از فحشاءو  اسه )وزان طبیعط  ه فردو مثالً ما مأمور  ديم  ه جامح  سیط صالة

آه نسبه  ه اجزاء وزان طبیعط و فرد اسه و راتط اسه. اگر  کّ آرديم آه  يا يکط 

سه آه ما  سه ا سه زيرا در سه اينجا مجزای  رائه ا سه يا نی سور  ا از اجزاء نماز 

جزء  9جزء،  10جزء اسه يا  9توانیم اين ماهیه مأمور  ديم  ه ماهیه صالة، و نمط

 آنیم آه جزء دهم  ه عهد   مد  اسه.و  کّ مطق عاً  مد  اسه 

 اسه. يا نیامد  اسه مجرای  رائه اسه اينجا هم فرمايش مرحوم  خوند درسه

ور، قســم پنجم: اين اســه آه جامح ما يک جامح  ســیط اعتباری اســه مانند ظه

)الصــالة   ــارع در صــالة يک  ــیئط )امر اعتباریو را اعتبار آرد  اســه و فرمود :

سه مسح مناال  ه سه بسل و  سه آه يا  ارع  ر   بم آرد  ورو طهور امر اعتباری ا

ا د چه  ه نحو  جزء قرار داد  اسه چه  ه نحو اوّل  6اسه و يا  ه نحو مسب  از اين 

سه حال اگر  کّ آرديم آه  يا   وء همین ودوّم  ا د جامح ما يک جامح اعتباری ا

ها استقرار هم معتبر سه مثالً  يا بیر از اينجزء اسه يا جزء ه تم نیز در  ن معتبر ا 6

گط مسح  ود  ود يا مثالً در و وء  يا تا همان  رجستاسه يا نیسه  رائه جاری مط

ناوين اعتباريه عآافط اسه يا  ايد تا م صل ادامه دهیم اينجا مجرای  رائه اسه زيرا 

يعنط  ات اسهعنوان مشیر هستند مثالً طهور عنوان مشیر  ه همان بسالت و مسح

سه و نمط سحات ق عاً تکلین تعلم گرفته ا سالت و م دانم آه چیز  ه اين مقدار از ب

ــه يا خیر، فرقط نمط ــافه آرد  اس ــالت و آه طهور  ا ب آندديگری را  رعهد  ا  س

 .مسحات متحد  ا د يا مسب  از  ن  ا د در هر دو صورت  رائه جاری اسه

 ندارد. گیرد و مو وعیها عنوان مشیر مطزيرا در جوامح اعتباريه عرفط اين ر

ـــه زيرا ثمر  مذآور  ر مط گردد  ه پس نتیجه مط گیريم آه ثمر  اوّل تمام نیس

سیط  ا د يا مرآّ  )نه ايناين صحیح وآه جامح ما   اعمطو. اگر  آه  رگردد  ه قول 

پنجم  هارم وجامح مرآّ   ا د مجرای  رائه اسه و اگر  سیط  ا د در قسم اوّل و چ

سوّم ا تعال جاری مط رائه جاری مط سم دوّم و   نا راين اين ثمر    ود، ود و در ق

 اوّل ر  ط  ه صحیح و اعم ندارد و مر وط  ه جامح اسه.

وارد  د مانند )اقم  1ثمر  دوّم: )ثمر  فقهطو گ ه  د آه اگر در يک خ اب دلیل
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سه صالة ا سور  جزئط از  صالةو و  کّ آرديم آه  يا  سه  نا ر قول اعمط  ال يا نی

شکول را ن ط مطرجوع  ه اطالق اين دلیل مط آنیم ولط  نا ر آنیم و جزئیه  طء م

ــکول نمط توانیم  ه اطالق ل ظط مراجعه آنیم. قول صــحیحط  رای ن ط جزئیه مش

سه  رای  صالة مثالً و ح  د  ا شتر از  ن )مراد از  4زيرا  نا ر قول  ه اعم  جزء و  ی

کبیر و رآوع و سجود و طهور اسهو اگر  کّ آرديم در صالتط آه واج  چهار جزء ت

چه آه يقین داريم اين اسه آه سور   د  اسه  سور  هم جزء  ن اسه يا نیسه  ن

 ود )گرچه فاسد دخیل در مسمط نیسه زيرا  ه صالة  دون سور  هم صالة گ ته مط

سه يا  ا دو حال نمط صحّه نماز معتبر ا سور  در  ضای اطالق دلیل دانم  خیر؟ مقت

عدم وجوب ســور  اســه اين  یان  نا ر قول اعمط  ود امّا  نا ر قول صــحیحط، وقتط 

سه  رای معنای جامح  ین افراد  صالة و ح  د  ا صالةو و  سه )اقم ال مولط گ ته ا

توانم  ه دانم آه در  ن جامح ســور  اخذ  ــد  اســه يا خیر؟ نمطصــحیح ، و من نمط

سک آنم  سه مقدمه تمام اطالق تم سه آه  صحیح ا سک  ه اطالق  زيرا زمانط تم

و  ا ــد مقدمه اوّل اين اســه آه  ايد عنوان م روض  ر فرد مشــکول من بم  ا ــد 

دان مراد م لم عالم اسه  ن صدق آند مثالً مولط گ ته اسه ) اآرم العالم و و نمط ر

سمو يا اين سه در )هم عادل و هم فا جا يقین داريم آه اينآه مراد فقط عالم عادل ا

 ه عالم بیر عادل عالم صادق اسه ولط در جايط آه اصل صدق عالم  ر  ن مشکول 

دانم او هم  يا مصــداق عالم اســه يا  ا ــد مثل  هنگری آه  هنگری  لد اســه نمط

توان  ه اطالق اآرم العالم تمســـک آنم تا نتیجه  گیرم آه نیســـه در اين مورد نمط

درما نحن فیه  نا ر قول صــحیحط  ــکّ در جزئیه  ــطء   هنگر نیز عالم اســه.

ق مشکول  کّ در اطالق صالة  ر فرد فاقد جزء مشکول اسه و  ا تمسک  ه اطال

صالة  ردلیل نمط شکول الجزئیا را نتیجه گرفته  توان  مول ل ظ  فرد فاقد  طء م

آه  وقتط تمسک  ه اطالق امکان ندا ه  ايد  ه اصل عملط رجوع آرد و اصل عملط

  ود  رائه اسه.جا جاری مطدر اين

 آنیم:ای گرفته  د و ما  ه دو ا کال ا ار  مط ر اين ثمر  ا کاالت عديد 

ا ـــکال اوّل: نقض آردند آه فقهاء ما اعم از صـــحیح و اعمط  ه اطالق دلیله 

ّسک مط صیات نماز تم صحیحه حماد امام تمام خصو سه آه در  آنند  اهدش اين ا
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و هر موقح  کّ آردند آه فالن  طء جزء يا  رط اسه يا خیر؟ همه  ه تام را فرمود 

اند چه قائلین  ه صحیحط اطالق اين روايه  رای ن ط جزئیه و  رطیه تمسّک آرد 

 و چه قائلین  ه اعمط.

صحیحه حمّاد، ّسک  ه اطالق  سانط آه تم سه زيرا آ سه نی  ه  اين ا کالش در

 ته  ــد گآه در اين ثمر  الق ل ظط. و ايناند نه اطاطالق مقامط  ن تمســـک آرد 

ـــه امّا  ه اطالق مقصـــحیحط رجوع  ه اطالق نمط امط آند مراد اطالق ل ظط اس

 توان رجوع آرد گرچه قائل  ه صحیح  ويم.مط

صط در مقام  یان تما سکوتطو يعنط وقتط  خ م اجزاء و اطالق مقامط )يا حالط يا 

ول  ود آه  طء مشک طء فهمید  مطسکوتش نسبه  ه يک   رايط امری  ا د از

 جزء يا  رط  ن امر نیسه.

صا کال دوّم: اين ثمر   ط سه مقدمه  سه زيرا مقدمه دوّم از  ّسک فائد  ا حّه تم

جزاء و اتمام  ه اطالق مخدوش اســه مقدمه دوّم اين اســه آه مولط در مقام  یان 

ا نحن فیه مولط در   رايط  ا د و چیزی  آه  کول اسه را در  یان رآر نکرد   ا د

ــد و  در هیچ  يه و روايتط نداريم آه آلمه ــالة و اقبال  ن  مد   ا  يه و روايه در  ص

ـــد مثالً  يه )وام علط الناس حج البیهو در م قام  یان اجزاء و مقام  یان اجزائش  ا 

  رايط نیسه  لکه در مقام تشريح خود واج  اسه.

ای از  ای از  يات و پار ادند آه در پار مرحوم  قای خويط از اين ا ـــکال جواب د

سماء عبادات در مقام  یان مط صیام آما آت  روايات ا  ا ند مانند  يه )آت  علیکم ال

علط الذين من قبلکم...و حقیقه صوم امسال از أآل و  رب اسه و اگر  کّ آرديم 

سه يا نیسه  ه اطالق  يه مط صوم ا م جزئیه توانیم  رای عددر چیزی آه دخیل در 

صوم  ضر  ه  شیدن يا ارتماس در  ب م سیگار آ سک آنیم مثالً  يا  يا  رطیه  ن تم

سه يا نیسه  يه اطالق دارد و مط صیامط آه  ر ديگران واج   ود  ر  ما ا گويد هر 

هم واج  آرديم و صــیام ديگران امســال از أآل و  ــرب  ود. يا در  عضــط روايات 

ــهدو در اين ــهادت  ه داريم امام فرمود )لیتش ــه يعنط   جا امام در مقام  یان  ود  اس

دو، امر ديگری همو معتبر اســه يا وحدانیه و رســاله. حال  يا در تشــهد )بیر از اين

سه مط سک آنیم. اين آالم مرحوم  قای خويط در نی توانیم  ه اطالق اين روايه تم
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شان ادعا آردند  ايد در فق سه و مواردی آه اي سط جواب از ا کال دوّم ا ه مورد  رر

 اش چه در صوم يا صالة دخیل هستند مطقرار گیرد آه  يا واقعاً دلیل در مقام  یان  ن

فرمايد  قیه يا خیر؟  ـــايد آســـط  گويد در مقام  یان نیســـه  له مرحوم خويط مط

اين ثمر  فهمیم. اين تمام آالم در ثمر  دوّم  ود و ما م  رات را ما از دلیل متصل مط

نا  ر صـــحیحط دوّم را ق ندارد پس   قه خیلط  روز و ظهوری  بول داريم ولو در ف

شکول را ن ط آنیم  لکه نمط ّسک آنیم تا جزئیه  طء م توانیم  ه اطالق ل ظط تم

ــل عملط مراجعه آنیم مگر اين ــک آنیم.  ايد  ه اص آه  توانیم  ه اطالق مقامط تمس

نا  ر قول اعمط مط ـــک ولط   آنیم. ثمرات ديگری هم توانیم  ه اطالق ل ظط تمس

سه منتها ثمر  عمد  همین دو ثمر   ود آه رآر آرديم.  رای اين دو قول رآر  د  ا

 اين تمام آالم در جهه چهارم  ود.

سماء عبادات  ستند ا سانط آه قائل ه رای جامح  جهه پنجم: ادلّه دو قول )يعنط آ

طور آسانط آه قائل همین اند.ای رآر آرد اند ادلّه ین افراد صحیح و فاسد و ح  د 

صحیح و ح  د  سماء عبادات  رای جامح  ین افراد  ستند ا اء ادلّه قائلین اندو ما ا تده

 آنیم.را  یان مط اند و ما اهم  نهاآنیم. اينها  ه وجوهط تمسک آرد  ه اعم را رآر مط

حیح فراد صاو: اسماء عبادات  رای معنای جامح  ین =وجه اوّل )مرحوم  قای خويط

سد و ح  د  صحیح. و ن مو فا صوص معنای جامح  ین افراد  عنای اند نه  رای خ

ر ــــ رآوع ـ آه مسمای نماز عبارت از چهار جزء اسه )تکبیجامح عبادات اسه از اين

ــ طهورو. اگر اين چهار جزء  ا د صالة صادق اسه و نسبه  ه  قی ال  ءه  اجزاسجود ـ

ــه  ه اين  ــرط اس ــرايط عمل آرديم و   یه اجزاء ه  ق عنا آه اگرم ش نها را اتیان و  

ضرّ  ه مسمای مآرديم  نها دخیل در مسمای صالة هستند و اگر  نها را اتیان نکرديم 

 صالة نیستند.

ـــان فرمودند: ما  رای تعیین  مرحوم خويط در مقام اســـتدالل  ر فرمايش خود 

ه  وريم  لکه  ايد  ه توانیم پیش خودمان فکر آنیم و  ن را  ه دسمسمای صالة نمط

ادلّه و روايات رجوع آنیم و  بینیم مســمای آلمه صــالة چیســه؟ وقتط  ه ادلّه رجوع 

 ینیم مسمايش همین چهار جزء اسه. نسبه  ه تکبیرة االحرام روايه داريم آنیم مط

آه  ود مگر اين خص مصلط وارد نماز نمط تکبیر اسه يعنط آه افتتاس صالة  ه اين
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در روايه التعاد آه اســمط از تکبیرة االحرام  رد  نشــد  اســه  ه  د  ــايدتکبیر  گوي

خاطر اين  ا ــد آه صــالتط  ايد محقّم  ــد   ا ــد تا اعاد  معنا پیدا آند آســط آه 

صحبتط از  سه تا اعاد  معنا پیدا آند لذا  شد  ا صالتط  روع ن تکبیرة االحرام نگويد 

 تکبیرة االحرام در حديث التعاد نشد  اسه.

الصــالة ثالثا اثالث، ثلث »امّا نســبه  ه رآوع و ســجود و طهور روايه داريم آه 

يعنط صالة سه جزء دارد يک سوّم  ن رآوع اسه  1«.طهور و ثلث رآوع و ثلث سجود

سه.  نا راين در اين روايه صالة  سوّم  ن طهور ا سه و يک  سوّم  ن سجود ا و يک 

 را متشکل از اين سه جزء دانسته اسه.

ـــه ثلث دارد پس تکبیرة االحرامه: اين روايه آه مطان قل آجا قید  گويد نماز س

سه يک  طء چهار ثلث دا ته  ا د خود امام فرمود سه زيرا محال ا ند ثلث  د  ا

 صالة طهور اسه و ثلث  ن رآوع و ثلث  ن سجود اسه.

 توان  هطمقله:  له، هر  ــیئط  یشــتر از ســه ثلث ندارد لکن يکط از دو جواب را 

ّد يه تکبیرة االحرام مقی يه را  ه روا يا اطالق اين روا آنیم يعنط مط ا ـــکال دارد: 

سه تا چیزی در صالة جزء نیسه مگر تکبیرة االحرمط ام. و توصیه گويیم بیر از اين 

رد و افتتاس نماز آه نماز حادث  د نماز سه جزء داآه  گويیم  عد از اين ديگر اين اسه

ــه ــه.    ه تکبیرة االحرام اس ــه جزء  ه لحا   عد از حدوث نماز اس نا راين از پس س

جزء در مسمای   ود آه نماز چهار جزء  یشتر ندارد يعنط اين چهارروايات است اد  مط

 نماز دخیلند.

سجو سه چون مراد از رآوع و  صالة برقط  ا ا ار  اين اجزاء را دارا ع جامح  ین )

صالة میه، سه. و  صالة  ر  ن  ه نحو رآوع اختیاری و ا  راری ا ا ترال  اطالق 

 ل ظط اسه و حقیقتاً صالة نیسهو.

ــه آردند و فرمودن ــدر فرمايش مرحوم  قای خويط را مناقش د: اين مرحوم  قای ص

 فرمايش صدراً و ريالً تمام نیسه.

 ايشان آالم مرحوم خويط را  ه دو  خش سلبط و ايجا ط تقسیم آردند:

خويط فرمودند بیر از اين چهار تا، داخل در   خش سلبط اين اسه آه مرحوم  قای
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سه آه ايشان فرموند: اين چهار تا داخل  مسمای صالة نیسه. و  خش ايجا ط اين ا

صدر  ر هو دو  خش اعتراض آردند. قبل از اين آه در مسمای صالة هستند. مرحوم 

ه اند آه مرحوم  قای خويط  ا قائلین  وارد اين دو  خش  ـــوند يک اعتراض آرد 

ــه نه  ــلبط اس ــان در  خش س ــحّه در آدام  خش  ا هم اختالا دارند؟ اختالفش ص

گويند آه اين چهار تا در مســمط داخل هســتند و ايجا ط. چون قائلین  ه صــحّه مط

داند پس در  خش ايجا ط اخالفط  ا هم مرحوم خويط هم اينها را خارج از مسمط نمط

ــلبط مرحوم  قای خويط ب ــمای ندارند امّا در  خش س یر اين چهار جزء را خارج از مس

دانند داند ولط قائلین  ه صـــحّه بیر اين چهار جزء را داخل در مســـما مطنماز مط

ــالة  نا راين اين ــمای ص ــجودو در مس آه اين چهار جزء )تکبیر و طهور و رآوع و س

 ها  ا مرحوم  قای خويط اختالفط ندارند.دخیلند صحیحط

 ویر اين چهار تار از مسما و حقیقه صالة رای  خش سلبط )يعنط خروج ب

 توانیم درسه آنیم.سه وجه مط

ثالً اگر فراموش وجه اوّل: اين اسه آه ما در بیر اين چهار تا، اگر فراموش آنیم )م

ز نشــان آنیم آه حمد يا تشــهد را  جا  وريمو نماز ما صــحیح اســه صــحّه ايه نما

سه )ولط اگر اين مط صحیح  چهار تا را فراموش آنیمدهد آه نماز محقّم  د  ا نماز 

سهو پس معلوم مط ستنی صالة دخیل نی سمای  ند، )امّا  ود آه بیر اين چهار تا در م

در مســمط  نیّه از  ــرايط تأثیر اســه  در  حث  ــرايط تأثیر خواهیم گ ه آه اينها

 دخیل نیستندو.

اء و  رايط  ه فرمايد: اين وجه تمام نیسه. زيرا قبالً گ تیم آه اجزمرحوم صدر مط

شتر ندارد ولط  ه لحا  انعدام و فقدان حاالت زيادی دارد ما  لحا  وجود يک حاله  ی

توانیم يک  ـــطء را جزء يا  ـــرط قرار دهیم و  ه لحا  فقدانش تقیید  زنیم  ه مط

سهوی و ا  راری. مثالً مط سمط اخذ آنیم  ه فقدان عمدی و  شهد را در م توانیم ت

ر واقعاً جزء صال   ا د و در حال نسیان واقعاً جزء صالة نبا د و رآنحوی آه در حال 

توانیم هما بیر اين چهار تا را در مســمّا داخل آنیم  ه فرمايد: ما مطمرحوم صــدر مط

نحوی آه در حال رُآر جزء  ا ند و در حال ترل بیر عمدی جزء نبا ند. اين  خاطر 

ـــه آه يک  ـــطء  ه لحا  وجودش قهمان نکته خورد ولط  ه لحا  ید نمطای اس
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 تواند قید  خورد.فقدانش مط

ـــه آه وقتط ما  ه روايات  یانیه نگا   ـــلبط اين اس وجه دوّم  رای اين دعوای س

ـــ رآوع ـ آنیم  نمط چه آه  رای نماز رآر  د  اسه بیر از اين چهار مورد )تکبیر ـ

سه پس از عدم رآر بیر اين چهار مورد مط آه بیر اين  فهمیمسجود ـــــ طهورو نی

 1چهار تا داخل در مسمای نماز نیستند و فقط اين چهار مورد در مسما دخلیند.

شه مط صدر مناق آنند آه در اخبار  یانیه  آه فقط اين چهار مورد  ه عنوان مرحوم 

ارآان رآر  د  اسه  يا ارآان در واج  مراد اسه يا ارآان در مسما مراد اسه.  ايد 

سما. در آدام روايه داريم آه ارآان در اين چهار مورد ارآان و اج   ا ند نه ارآان م

سما اين چهار مورد هستند. پس  ن سما م سه امکان دارد آه در م شد  ا چه آه رآر ن

 اين جواب مرحوم صدر از وجه دوّم اسه. 2دخیل  ا ند ولط رآن در واج  نبا ند.

سوّم )عمد  سوجه  سلبطو: روايه اثالث ا گ ته  ه در روايهترين وجه  رای جهه 

س سه و يک ثلث رآوع و يک ثلث  سه ثلث دارد يک ثلث طهور ا جود  د آه نماز 

ل نیستند و از اسه م هوم روايه اين اسه آه بیر از اين سه تا هیچکدام در نماز داخ

سه زيرا تحديد  د   ستند. اين م هوم رو ن اين روايه ا سه و نصّ ااجزاء نماز نی

ثش سجود یشتر نیسه ثلثش طهور اسه و ثلثش رآوع و ثلاسه آه در نماز سه ثلث  

 اسه.

ط  رگرديم فرمايند اين  یان تمام نیسه.  ه آالم مرحوم  قای خويمرحوم صدر مط

 اند.مرحوم  قای خويط  ه دو  یان روايه تکبیر و اثالث را جمح آرد 

ـــهيک  یان اين  ود آه م هوم اين روايه مط ر نماز تا داخل د گويد بیر از اين س

شهد و رآر و بیر اينها را  امل مط سه حمد و ت سه اين م لم ا  ود. روايتط آه نی

صالة افتتاحها التکبیر»گويد: مط سه. وقتط مقیّد « ال مقیّد اطالق روايه ثالثا اثالث ا

ــتیم در بیر فرد مقیّد  ه اطالق اخذ مط ــالة  آنیم.  ن روايتط آهاطالق دا  افتتاس ص

ـــه. اين  یان اوّل مرحوم خويط  ود.  یان داند مقیّد اطالمط ق روايه ثالثا اثالث اس

                                                 

 له است.ـ به عبارت ديگر مقتضات اطالق مقامي عدم مدخليت غير اين چهار جزء در مسمي و موضوع 1

ـــ به تعبيري ديگري در اطالق مقامي بايد احراز  ود که متکلر در مقام بيان برده و بيان نکرده است و ما از 2  ـ
دانير که  ارع در مقام بيان أجراء مسمّي بوده است چون آنچه وظيفه اوست بيان أجزاء واجب است کجا مي

 نه بيان أجزاء مسمّي.
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ديگر ايشان اين  ود آه وقتط نماز  روع  د  اين سه جزء را دارد يعنط  روع نماز  ه 

 تکبیرة االحرام اسه و  عد از  روع و تکبیرة االحرام اين سه ثلث را دارد.

 فرمايد: هر دو جمح نادرسه اسه.مرحوم  قای صدر مط

سه زيرا اگر تقیید  ر اطالق وارد  د در ب سه ا یر مورد تقیید  ه امّا  یان اوّل نادر

سه مثالً گ ته مطاطالق احدّ مط سه ا ، العالم «لماآرم العا» ود آنیم اين آبری در

سه و  امل همه افراد عالم مط اليج  »گويد:  يد و مط ود. دلیل خاصّ مطم لم ا

 ـــود و در بیر زيد  ه ، زيد از تحه اطالق خارج مط ا اين دلیل خاصّ«. اآرم زيد

سه آه مدلول آالم  ه اطالق يا عمواطالق رجوع مط م  ا د نه  ود. اين در جايط ا

ماز سه ثلث آه  ه صورت نصّ و تصريح  ا د در ما نحن فیه نصّ وجود دارد آه ناين

ــه ــجود تقیید جمح عرفط  ین م لم و مقید اس روايه  وقتط دارد. طهور و رآوع و س

 نصّ دارد جای اين جمح نیسه.  نا راين جمح اوّل درسه نیسه.

سه جزء  آه نماز  ا تکبیر  االحرام امّا جمح دوّم )آه فرمودند  عد از اين روع  د 

ســازد زيرا طهور : طور و رآوع و ســجودو درســه نیســه چون  ا رآر طهور نمطدارد

شه قبل از صالة حادث مط سم همی سه  رای بسل و و وء و تی ود. طهور ا مم. و ا

 سازد.مح نمطج ود. پس رآر ظهور  ا اين هر يک از اين افعال قبل از نماز انجام مط

  نا راين هر دو جمح مرحوم  قای خويط ناتمام اسه.

سه آه وقتط گ ته مط سه جزجمح عرفط اين ا سه يعنط  سه ثلث ا ء  ود نماز 

سه آما  سه مورد ا صلط و مهم نماز اين  لتوحید ثلث اسورة »آه در روايه داريم اينا

سه  ا اين« القر ن سورة توحید ا سوّم قر ن  سيعنط يک  وّم قر ن آه  الا کال يک 

سور  توحید سه آه اهمیّه  سه پس معنايش اين ا سه   ه مقداری سور  توحید نی ا

زله ه آانه  منآآه آانّها يک سوّم قر ن اسه و يا نکات و دقائقط در اين سور   اسه 

نماز اين سه   ا د. در ما نحن فیه هم يعنط اجزاء رئیسط دريک سوّم دقائم قر ن مط

سه. سه  نا راين منافاتط ندارد آه در م تا ا سمای نماز  قیه اين  یان يک امر عرفط ا

ــهد و حمد و بیر اين ــه اجزاء همچون تش ــند. و رآر اين س ورد  ه مدو هم داخل  ا 

سه  ها در برضخاطر اهمیّه اين سه مثالً برض صالة عروج مؤمن ا اين  وصالة ا

 سه جزء )طهور و رآوع و سجودو نقش اساسط در عروج مؤمن دارند.
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سه  ر اين سما نپس اين روايه دلیل نی سه مورد داخل در م ستند. آه بیر اين  ی

ـــلبط فرمايش مرحوم  قای خويط دلیلط نداردآه فنتیجه اين رمودند: آه اين جهه س

 چهار جزء در مسمای صالة دخیل نیستند.بیر از اين 

ــ طهور ـ  امّا  خش ايجا ط آه در حقیقه مسمای نماز فقط اين چهار جزء )تکبیر ـ

سه جزء بیر از سبه  ه  سجودو دخیلند، دلیل مرحوم  قای خويط ن تکبیرة  رآوع ــــ 

آوع و ثلث رالصـــالة ثالثا اثالث ثلث طهور و ثلث » االحرام روايه اثالث  ود آه 

 «.دسجو

ـــ ه نه اين روايه را جواب داديم آه  ه لحا  اهمیّه و دخل در برض مولط اس

 آه  قیه اجزاء در مسمای نماز داخل نبا ند. خاطر اين

گويد ســه ثلث يک جواب ديگر هم داريم و  ن اين اســه آه روايه اثالث آه مط

را  گويد آه اين ســه جزء مســمای صــالةنماز طهور و رآوع و ســجود هســتند  يا مط

دهند و  ه و واج  را تشکیل مطگويد اين سه جزء، صالة مأموردهند يا مطتشکیل مط

آند آه اين ســـه ثلث دخیل در حقیقه و مســـمای صـــالة دلیل و روايه ثا ه  نمط

 1هستند.

روايات را رآر  طائ ه از 6امّا راجح  ه تکبیرة االحرام، مرحوم  قای صـــدر مجموعاً 

نداً و داللاً  ال گر  ه اين روايات توجّه آنیم. از روايتط آه ســـفرمايند اآنند و مطمط

ست اد  آنیم آه افتتاس صالة تکبیرة  الحرام اسه چنین اا کال  ا د تا از  ن  توانیم ا

ضمونط را دا ته  ا یم نقض م  ود آه طچیزی را نداريم و  ر فرض اگر هم چنین م

بو را داريم. اگر از  ن الة اال   اتحا الکتادر بیر تکبیرة االحرام اين تعا یر مثل ) ال ص

مثل اين تعا یر را  روايات جزئیه تکبیرة االحرام را اســـت اد  آرديم  ايد از رواياتط آه

ن جهه ايجا ط دارند جزئیه اجزايط مانند فاتحا الکتاب را هم اســـت اد  آنیم. پس اي

 هم قا ل اثبات نیسه.

نا راين اين وجه اوّل را آه مرحوم   قای خويط  رای قول  ه اعم رآر فرمودند  ا  

                                                 

صالة»ـــــ اگر بگوييده ظاهر  1 ست. مي« ال صالة ا صورت بين اين در روايت ماهيت و حقيقت  گوييره در اين 
اســت.  ن تلته در روايت فاتحة الکتاب ترينه دارير که تعارض « الصــالة االبفاتحة الکتاب»روايت و روايت 

 ود. تلته تبالً فاتحة الکتاب جزء مسمي نيست چون اگر در حال نيسان خوانده نشود نماز صحيح محقّق مي
  ود يک  يء در حال وجود جزء با د و در حال عدم جزء مسمي نبا د.گفتير مي
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 جوا ط آه از  ن داد   د قبول نکرديم.

ح آرديم در روايات دلیل دوّم ) رای قول  ه اعمو: گ تند وقتط ما روايات آثیر  را تتب

س صالة فا شتقاتش در  صالة يا م سه و اين آلمه  صالة  مد  ا د   ه آار آثیر  آلمه 

سه. مثل  صلّط  ال »رفته ا ستد  راً»و « طهورمن  صلّط م ص» و « من  لّط  ال من 

ت آلمه صـــالة  کار و تعا یر ديگر. ما موارد زيادی داريم آه در روايا« تکبیرة االحرام

سه و مراد امام ستعما 7رفته ا سه. از اين ا سد ا صالة فا سائل  توانیم ل مطيا مراد 

 سه.او فاسد است اد  آنیم آه مسمای اين آلمه معنای جامح  ین افراد صحیح 

ه از هر از اين دلیل جوا ط داد   ــد آه اين جواب داد   ــد  يک جواب آلّط اســ

ا اين جواب جايط آه  خواهند  ه اســـتعمال اســـتدالل آنند تا معنا را تعیین آنند  

 استدالل نادرسه اسه.

سما ومو وعسؤال مط ستدل آه  رای تعیین م ستعمال ود از اين م اين  له  ه ا

ممکن اسه  ة فاسد استدالل آرد  اسه اين استدالل  ه يکط از سه نحوآلمه در صال

وّل استدالل اآدام يک از اين سه مورد مراد اسه هر آدام آه  ا د  اطل اسه. نحو  

ز صالة صحیح ادانیم آه در اين روايات آلمه صالة در اعم اين اسه آه  گويیم ما مط

له آه مو وعل استدالل آنیم  ه اينو فاسد استعمال  د  اسه يعنط  ه اصل استعما

يرا اعم از صــحیح و فاســد اســه. اين نحو  اوّل اســتدالل   النش رو ــن اســه ز

 یسه.ناستعمال اعم از حقیقه و مجاز اسه و همیشه استعمال مساوق  ا حقیقه 

ال  د  اسه نحو  دوّم استدالل اين اسه آه  گويیم اين آلمه در اين معنا استعم

آنیم آه م آه اين اســـتعمال  ه نحو حقیقه  ود  اســـه پس اثبات مطو ما ق ح داري

اثبات يک  معنای حقیقط آلمه اين معنا اسه. اين استدالل هم  اطل اسه چون  رای

سک آرد  ستعم طء  ه خود  ن  طء تم ال  ه ايم زيرا وقتط فرض آرديم آه اين ا

سه و ق ح داريم آه اين معنا معنای حقیقط سه  نحو حقیقط  ود  ا يگر الزم دآلمه ا

 نیسه آه استدالل آنیم اين معنا معنای حقیقط آلمه اسه.

سه آه آلمه ستدالل اين ا سوّم ا سه و ما نحو   ستعمالط  د  ا ای در معنايط ا

ما  ه آمک اين نمط يا معنای مجازی اس ولط  ـــه  دانیم آه  ن معنای حقیقط اس

ن معنا، معنای حقیقط اسه. در ما استعمال و  ه آمک اصالا الحقیقا اثبات آنیم آه اي



 32 

دانیم اين نحن فیه صــالة در اعم از صــحیح و فاســد اســتعمال  ــد  اســه و ما نمط

صالا الحقیقا مط سه يا مجازی، ا ستعمال حقیقط ا سه ا ستعمال حقیقط ا گويد اين ا

سه پس نتیجه مط ستدالل نیز  اطل ا سه. اين نحو  ا گیريم آه مسمای صالة اعم ا

ست اد  مط چون ما اصالا  ود آه الحقیقا را  یجا  کار  رديم. اصالا الحقیقا در جايط ا

آار يک ل ظ يک معنای حقیقط دارد و يک معنای مجازی دارد و متکلم اين ل ظ را  ه

دانم آه معنای حقیقط مراد متکلم اســـه يا معنای مجازی، اصـــالا  رد و من نمطمط

قا مل آن آالم متکلم را  مط الحقی يد ح نای حقیقط و اينگو آه مراد متکلم ر مع

ـــه. ولط در جايط آه من مراد متکل را مط دانم اين دانم ولط نمطمعنای حقیقط اس

صالا الحقیقا  سه يا معنای مجازی، ا سه معنای حقیقط ا معنايط آه مراد م متکلم ا

  ود.اينجا جاری نمط

اســتعمال  قیقط  هپس يک آبرای آلّط را  یان آرديم آه اگر  رای تعیین معنای ح

ست سه و  ه هر يک آه تمّسک  ود ا سه نحو مذآور ا دالل تمسک  ود  ه يکط از 

  اطل اسه. پس اين دلیل دوّم نیز ناتمام اسه.

قات ل ظ اعاد  از مشــت :دلیل ســوّم ) رای قول  ه اعمو: گ تند در روايات آثیر  ائمه

 واند   د  پرسیدندخردی از نماز در مو 7اند مثالً از امامفاسد است اد  آرد   رای صالة

پس معنايش  ، معنای اعاد  در لغه تکرار اســه«يعید الصــالة»جواب فرمودند:  7امام

سه آه امام ست اد  مط 7اين ا سد فرمودند: تکرار  کن. از اين  یان ا  ود آه نماز فا

سه وگرنه تکرار معنا ندارد مثل اين سط گ ه من فکر آردم ونماز ا ز  ام روظی هآه آ

مايد: نمازت را   ر 7اسه گرفتم  عد فهمیدم  ايد نماز  خوانم،  يا درسه اسه آه امام

سه. در ما نحن فیه هم رآر ل  ظ تکرار دلیل تکرار آن؟ خیر، چون نماز تکرار روز  نی

سه وگرنه تکرار معنا ندارد همانمط سد نماز ا طوری آه روز  حقیقتاً  ود آه نماز فا

 ن.آگويند نمازت را تکرار طر آسط آه روز  گرفه نمطنماز نیسه  ه همط خا

صدر  ه اين دلیل دو ا کال وارد آرد  ضطمرحوم  قای  و يک  اند يک ا کال نق

 ا کال حلّط.

ضط:  ما  صالة االمن خمس»ا کال نق گويید؟ معنايش )تعاد را چه مط« التعاد ال

سه يعنط اگر نماز  سه و مراد از خمس ارآان نماز ا  ما يکط رآنط را من خمسو ا
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ست اد  مط  ود آه  ر نماز  دون يک رآن نماز ندا ه نماز را اعاد  آن از اين جمله ا

گويید رآن در مسمط اخذ  د  اسه و ها مطآه  ما اعمط ود و حال ايناطالق مط

صادق  ا د در حالط آه از رآر ل ظ اعاد  در  سمط  شود نبايد م اگر يک رآن اتیان ن

ــت ا ــود آه  ه نماز  دون يکط از ارآان نماز اطالق مطد  مطاين روايه اس ــود تا    

 تکرار معنا پیدا آند.

سا کال حلّط: همان ستعمال اعم از حقیقه و مجاز ا ه.  له طوری آه گ ته  د ا

سد  ه 7امام صالة فا ستعمالآلمه اعاد  را در صرا ا سه امّا  اعاد  در  ن  آار  رد  ا

م هم ناتمام فته معنای حقیقط  ود  اسه. پس دلیل سوّ ود آه معنای  کار ردلیل نمط

 اسه.

 ــود معنای اند وقتط آلمه صــالة  ــنید  مطدلیل چهارم) رای قول  ه اعمو: گ ته

 آند نه خصوص معنای جامح  ین افراد صحیح.اعم  ه رهن تبادر مط

 علوم نیســهمرحوم  قای صــدر جواب دادند: اوالً تبادر معنای اعم از ل ظ صــالة م

امح  ین ها هم  رای اثبات مدعايشـان آه ال ا  عبادات  رای معنای جچون صـحیحط

صحیح و ح  د  ّسک نمود افراد  ادر معنای اعم را اند. ثانیاً اگر هم تباند  ه تبادر تم

ــؤال مط ــقبول آنیم س ــما تبادر معنای اعم در زمان   ارع و ائمه: آنیم آه  يا مراد  

سه يا مراد تبادر در زمان سه. اگر مراد تبادر معنای اعم در ز ا  :مان  ارع و ائمهما ا

سه زيرا ما نمط ص ا د اين آالم رجم  ه بی  ا الة در زمان دانیم آه  ا  نیدن ل ظ 

ان ما  ا ــد و ما هم آرد. و اگر مراد تبادر در زمچه معنايط  ه رهن  نها تبادر مط :ائمه

نای اعم  ه رهن نیز مع :آه در زمان ائمهآند قبول آنیم تأثیری ندارد زيرا اثبات نمط

 آرد و معنای حقیقط معنای اعم  ود.تبادر مط

آنیم  عد  ه آمک اصالا ان قله: ما حقیقط  ودن معنای اعم را  ه تبادر است اد  مط

 ود  اسه. آنیم آه در زمان ائمه: نیز همین معنا معنای حقیقط عدم نقل ثا ه مط

صدر جواب مط صل دهمرحوم  قای  صالا الثُباتو يک ا صالا عدم نقل )يا ا ند آه ا

صل عقاليط ين نکته سه. ا صالا عدم نقل عقاليط ا سه آه اين ا ای دارد و  ن اين ا

صالا عدم نقل در جايط جاری مط ضط مؤآّدی  رای نقل نبا د وگرنه ا  ود آم مقت

اسه آه  صحیح نیسه. در ما نحن فیه مقتضط مؤآّد  رای نقل موجود اسه و  ن اين
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در محاورات عرفط زمان ما اســتعمال ل ظ نماز در نمازهای فاســد آثرت دارد.  ا وجود 

اين مقتضط مؤآّد  رای نقل يا  ا وجود اين مالل نقل ديگر اصل عقاليط اصالا عدم 

 نقل ثا ه نیسه.  نا راين دلیل چهارم هم تمام نیسه.

ــ هانط ــ هانط  و: مرحوم  قایدلیل پنجم ) رای قول  ه اعم، از مرحوم  قای اص اص

سه آه وقتط يک   سیر  عقالء در  اب اختراعات اين ا طء را ا داع ادعا فرمودند آه 

ص جامح  ین آنند نه  رای خصوآنند  رای اعم اختیار مطآنند اسمط آه اختیار مطمط

 افراد صحیح.

شان ادعا آرد  سه آه اي  ود يک اند وقتط  یئط اختراع مطتو یح م ل  اين ا

آنند ولط مط ری اجزاء دارد و يک سری  رايط دارد اجزاء را در مسمط و تعرين اخذس

جزء تشکیل  10آنند مثالً قرص  سپرين دارويط اسه آه از  رايط را در  ن اخذ نمط

سه آه مثالً  ا يک لیوا ستو زمای مؤثر ا سکین درد ا سه و اثرش ت  ب خورد    د  ا

سم ود و معد  خالط نبا د و  رايط ديگ سپرين را ا قرار  ر.  خص مخترع قرص  

ی داروی آه اســـم  گذارد  راجزء اســـه نه اين 10دهد  رای دوايط آه مرآّ  از مط

ء در اختراعات جزء آه  ا يک لیوان  ب خورد   ود.  نا راين رو ن عقال 10مرآّ  از 

ند پس آنمطنآنند ولط  ــرايط را در  ن اخذ اين اســه آه اجزاء را در تعرين اخذ مط

ة را  رای طور اسه هنگام نامگذاری صال وند نماز نیز همین ه لحا   رايط اعم مط

مچون گذارند ولط  ــراي ط هرآوع و ســجود و حمد و تشــهد و اجزاء ديگر اســم مط

 آنند.استقبال و ساتر و طهارت و بیر  را در نامگذاری اخذ نمط

ستدالل  رای  ص هانط در ا  ا د و نظیر قول  ه اعم مطاين فرمايش مرحوم  قای ا

ه وقتط آآنند آه روش عقالء اين اســه همین  یان را قائلین  ه صــحیح هم رآر مط

 آنند.آنند اسم را  رای جامح افراد صحیح اختیار مط یئط را ا داع مط

ص هانط گ ته اند دارند و  ارع ما اگر  پذيريم آه عقالء رو ط را آه مرحوم  قای ا

رد  اسه  از آالم مرحوم  قای اص هانط قا ل مناقشه نها اتباع آمقدس هم از روش  

صورت  شان  ین  رايط تأثیر و  ین  رايط فعلیّه تأثیر خل ط  سه. زيرا در آالم اي ا

سه.  رط تأثیر مانند اين سه آه  10آه گرفته ا سپیرين وقتط مؤثر ا جزء مرآّ  در  

آه علیّه تأثیر مانند ايندر دمای صــ ر درجه ترآی  صــورت گرفته  ا ــد. و  ــرط ف
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سپرين را  ا يک لیوان اش خالط  ب  خورد يا وقتط  خورد آه معد   خص مستعمل  

سم اوّل از  رايط مر وط  ه خود  طء  سپرين فعلیّه پیدا آند. ق نبا د تا تأثیر اين  

سه و در تعرين اخذ مط سم دوّم ر  ط  ه  ن  طء ندارد و در تعرين اخذ ا  ود و ق

سه  رای دارويط آه مرآّ  از . مثالً گ ته مط ودنمط سم ا سپرين ا جزء  10 ود  

ص ر درجه ترآی   د   ا ند. در ما نحن فیه نماز وقتط قا لیّه و   ا د آه در دمای 

سه در تعرين   أنیّه تأثیر دارد آه  ا طهارت انجام  ود و چون طهارت  رط تأثیر ا

 ص هانط تمام نیسه.و مسمط دخیل اسه. پس فرمايش مرحوم  قای ا

ستدالل آردند  ه يک حديث نبوی آه د شم ) رای قول  ه اعمو: ا ر طرق دلیل  

الة ايام دعط الصــ»اســه آه فرمودند:  9 ــیعه وارد  ــد  اســه و روايه از نبط اآرم

ــوعاز اتیان صــالة در ايام عادت نهط نمط 9پیامبر اآرم« اقرائک له فرمودند: اگر مو 

ض قدرت  ر افراد صحیح  ا د نهط معنا ندارد زيرا  خص حائصالة معنای جامح  ین 

صحیح را ندارد پس نهط  ه يک  طء بیر مقدور تعلم گرفته  سه  همین ااتیان نماز 

صورت نهط معنا ندارد  نا راين معلوم مط صالة جهه گ تیم در اين  سمای   ود آه م

سد اس و زن قدرت  رانجام اين صحیح و فا ا دارد زيرا صالة ر معنای جامح  ین افراد 

عم از صحیح و  ود آه صالة  رای اتواند اتیان آند و نتیجه اين مطصالة فاسد را مط

 فاسد و ح  د  اسه.

سه  صاح  حا یه از اين دلیل جواب دادند آه اين نهط ار ادی ا م اد  ومرحوم 

سه آه ای حائض تو  ضمون حديث اين ا سه  نا راين م درت قنهط ار ادی اخبار ا

سه آه حائض قدرت ران صحیح ا انجام  ن را  جام نماز نداری. پس مراد از نماز، نماز 

 ندارد.

ستعما سه زيرا وقتط نهط ار ادی  د م اد و مدلول ا سه نی لط  ن اين جواب در

سهإخبار نمط ضمونش نهط ا سه و واقعاً م شاء ا ضمونش همان ان )مانند   ود  لکه م

صاح  حا یه آه فرمودننهط از  رب خمر و أآل خنزيرو. پس آالم  د م اد مرحوم 

 نهط ار ادی اخبار اسه صحیح نیسه.

سه آه م اد جملا  سه اين ا صالس جواب اوّل ا سه آه ا صالة »جواب در دعط ال

شاء در اين« ايام اقرائک سه ولط ان شاء ا سه زيرا اگر  ه نهط و ان جا  ه داعط زجر نی
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خواهد رادع زجر نیسه زيرا نمط داعط زجر  ا د نهط مولوی خواهد  ود اينجا  ه داعط

ـــاد آند آه نماز در اين حاله  اطل اســـه و ايجاد آند  لکه مط خواهد حائض را ار 

سه آه در حاله حیض مقدور  صحیح ا سه و اين نماز  صالة در اين حاله مقدور نی

  ا د.  نا راين استدالل  شم  رای قول  ه اعم نیز درسه نیسه.نمط

ستدالل  ه سه آقول اعم رآر  د عمد   ش وجهط آه  رای ا ه ترين وجوهط ا

 اند و هیچ يک تمام نیسه. رای اين قول رآر آرد 

سه آه قول  ه اعمطحال آه ادلّه اعمط ستیم معلوم نی  اطل  ا د  ها را تمام ندان

صحیحدهد پس  ايد ادلّزيرا   الن دلیل هیچ وقه   الن مدّعط را نتیجه نمط ها  طه 

 توان  ه قول  نها اخذ نمود.را  ررسط آنیم اگر دلیلشان تمام  ود مط

صحیح  ه وجو  عديد  اند و ما ای تمسک آرد قائلین  ه و ح ال ا  عبادات  رای 

 آنیم. ه عهد   نها ا ار  مط

ــط از  يات و روايات  ثار و لوازمط  ــالة رآر  دلیل اوّل: مقدمه اوّل: در  عض رای ص

ين ـــ الصالة مانند: الصالة تنهط عن ال حشاء والمنکر ـــ الصالة عمود الد د  اسه 

 معراج المؤمن و...

 مقدمه دوّم: ق عاً اين  ثار و لوازم  رای صالة فاسد نیسه.

حه ادلّه، تله صالة صحیح اسه خروج نماز فاسد از مقدمه سوّم: اگر گ تیم مو وع

صط مط ّص صالة  ود ولط اگر مو وعخروج تخ حه را اعم گرفتیم خروجش از تله 

 صالة تخصیص خواهد  ود.

 مقدمه چهارم: تخصـیص خالا اصـل اسـه. يک اصـل عقاليط داريم آه اگر در

 تخصیص  کّ آرديم اصل عدم تخصیص اسه.

صورت گ ا  میمه اين مقدمات نتیجه مط صیص  رفته گیريم آه در اين موارد تخ

صالة در سد از تحه عنوان  صالة فا سه و خروج  سه  نا ر ا صط ا ص اين ادلّه تخ

 له صالة جامح افراد صحیح اسه.مو وع

ای اسه آه در اصل م رس  د  اسه و  ن اين اسه آه در جواب اين دلیل مسأله

ّصص نمط صیص و تخ صیص مقدم دوران امر  ین تخ ّصص  ر تخ توانیم  گويیم تخ

و از طرفط قاطح  اسه يا اصل  ر عدم تخصیص اسه، مثالً خ ا ط داريم )اآرم العالمو
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سه يا  رورت وجود دارد  سه. مثالً اجماع قائم  د  ا ستیم آه اآرام زيد واج  نی ه

آه اآرام زيد واج  نیسه. منتهط زيد  ین عالم و جاهل  ودن مشکول اسه اگر زيد 

ــد خروجش  ــه و اگر عالم نبا  ــیص اس ــد خروجش از اآرم العالم  ه تخص عالم  ا 

ريم آه در اين مورد  گويد خروجش تخّصص اسه تخّصص اسه. در اصل اصلط ندا

سه آه اطالق يا عمومط آه گ تهو اين سه موردش جايط ا صل عدم تخصیص ا اند ا

صاً يا تقییداًداريم و احتمال مط صی از تحه اطالق يا عموم  دهیم آه يکط از افراد تخ

صل عدمدر اين خارج  د   ا د س گونه موارد ا صیص يا تقیید خالا ظاهر ا ه و تخ

هنگام  کّ در تخصیص يا تقیید اصل عدم اينهاسه. ولط در ما نحن فیه ق ح داريم 

آه اآرام زيد واج  نیسه و  کّ داريم آه خروجش از تحه )اآرام العالمو تخصیصط 

اينجا اصل عقاليط نداريم آه تخصیصط يا تخّصصط  ودن خروج  ،تخّصصط اسه يا

داريم آه )الصــالة معراج المؤمنو و خارجاً ق ح زيد را معلوم آند. در ما نحن فیه دلیل 

سد از تحه  صالة فا سه و  کّ داريم آه خروج  سد معراج مؤمن نی داريم آه نماز فا

سه يا تخّصصط صط ا صالة معراج المؤمنو تخصی صل عقاليط نداريم آه معین  ،)ال ا

سه.  نا راين  ا اين دلیل نمط صالة توان نتیجه گرفه آه خروج آند آدامیک مقدم ا

سه  نا راين  صالة نی سد  صالة فا سه پس  صص ا سد از تحه دلیل مذآور  ه تخ فا

 توان اين نتیجه را گرفه.له صالة جامح  ین افراد صحیح اسه. نمطمو وع

صالة اال   اتحا الک صحیحو:  ه روايه )ال  ّسک دلیل دوّم ) رای قول  ه  تابو تم

کتاب حقیقا نماز فاتحا ال نط نماز  دوناند. ل ظ )الو در ن ط حقیقه ظهور دارد يعآرد 

سه پس معلوم مط سه پس معلوم نی صالة نی سمای  خذ ا ود آه فاتحا الکتاب درم

سائر اجز سه و از طرفط علم داريم آه فرقط  ین فاتحا الکتاب و  اء و  رايط  د  ا

احتمال  نیسه  له  ین رآن و بیر رآن فرق هسه ولط فاتحا الکتاب رآن نیسه پس

سه تنماز  دون  ن فاتحا الکتاب و ديگر اجزاء وجود ندارد  نا راينفرق  ی شهد نماز نی

س شهد نماز نی سبیحات وجود ندارد  نا راين نماز  دون ت ه و نماز  دون و نماز  دون ت

سه يعنط نمازی آه يکط از اجزاء و  راي ش نبا سبیحات ار عه نماز نی سد ت  د و فا

  ین افراد صحیح و ح  د  اسه. ا د نماز نیسه پس نماز  رای جامح 

اسه آه ظهور ل ظ )الو   ر اين دلیل دو ا کال وارد  د  اسه: ا کال اوّل: درسه
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سه ولط در مواردی آه اين ل ظ  ه همرا  و احیات رآر مط  ود  عید در ن ط حقیقه ا

شود يعنط وقتط مط صراا   سه آه ادعای ان صراا دارد  ه نی صالة...و ان گويند: )ال 

)ال صالة مامور ه...و يعنط نماز  دون فاتحا الکتاب نماز مامور ه و واج  نیسه معنای 

آه حقیقاً نماز نبا ــد. چون در  اب و احیات اهتمام ســامح  ه چیزی اســه آه  ه اين

واج   د  اسه نه  ه حقیقه  ن  طء. پس معنای )ال صالة اال   اتحا الکتابو اين 

ز واج  نیسه ولط نماز اسه. مثالً اگر مولط امر اسه آه نماز  دون فاتحا الکتاب نما

ـــه اين آالم  آند  ه  وردن يک لیوان  ن و  عد آســـط  گويد  ن در ديگ  ب نیس

آه واقعاً  ب خواهد نه اينآه  ب در ديگ   ط نیسه آه مولط  ن را مطانصراا  ه اين

 در ديگ  ب نبا د.

ــما قبول نکرديد وگ تید ل ظ )الو ــکال دوّم: اگر   ــه ظاهر در ن ط حق ا  یقه اس

ثالث ثلث گويند: )الصـــالة ثالثا ا ـــود  ین اين روايه و رواياتط آه مطتعارض مط

ا ــند ولو  گويند. اگر اين ســه ثلث طهور و ثلث رآوع و ثلث ســجودو اين روايات مط

ست اد  مط  ود آه فاتحا الکتاب فاتحا الکتاب نبا د نماز هسه پس از اين روايات ا

ون فاتحا گويد: صــالة  دولط روايه )ال صــالة اال   اتحا الکتابو مط صــالة نیســه

 صالة نیسه.

مه اسه و يا جمح تعارض اين اسه آه يا  گويیم مراد از سه ثلث اجزاء رئیسه و مه

صالة. و يا اين سه نه ماهیه  صالة واجبه ا صالةو  آه  گويیم اين  گوئیم مراد از )ال 

قط آنند وتساديگری ترجیحط ندارند پس تعارض مط آدام  ردو روات يکسانند و هیچ

تصرّا نمايیم و  آنند وجهط ندارد آه توجیه اوّل را مقدم نکنیم حداقل نبايد در  نمط

رای قول  ه از تصـــريحش رفح يد نمايیم  ه روايه )ال صـــالة االّ   اتحا الکتابو  

 صحیح استدالل آنیم. پس دلیل دوّم نیز ناتمام اسه.

سوّم صحیحو: گ ته دلیل  سیر  عقالء وقتط  یئط ) رای قول  ه  ا ا داع و راند در 

اسم را  رای  آنند گرچه اين  طء در خارج و مزد دارد )صحیح و فاسدو ولطاختراع مط

روی آنند مثالً  ســپیرين را  رای داخصــوص صــحیح و ســالم و ــح و نامگذاری مط

  عقالء اين آنند  نا راين ســیرجزء آه آامل و مؤثر اســه نامگذاری مط 10مرآّ  از 

 گذارند.اسه آه ال ا  عبادات را اسم  رای افراد صحیح مط
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توانیم ق ح جواب اين دلیل اين اســه آه اگر اين ســیر  ادعا  ــد  را  پذيريم نمط

له  ــايد  ه  پیدا آنیم آه  ــارع از اين ســیر  عقالء در نامگذاری تبعیه آرد  اســه 

ــ ــبه  ه اين س ــارع نس اعتباری  یر  در نامگذاری ظن پیدا آنیم ولط اين ظناتباع  

 ندارد.

گويند نماز اند در محاورات عرفط وقتط مطدلیل چهارم ) رای قول  ه صحیحو: گ ته

استعماالت مختلن  آند. و متبادر از ال ا  عبادات درخواندم از  ن نماز صحیح تبادر مط

آه ال ا  ر اينعبادات عالمه اسه  و متعدّد نماز صحیح اسه و تبادر صحیح از ال ا  

 اند.عبادات  رای معنای جامح  ین افراد صحیح و ح  د 

سه قرينه  ر اراد  معنای  جواب داد   د در تمام اين موارد آه ادعای تبادر  د  ا

شأ تبادر سه يا و ح من شأ تبادر يکط از دو امر ا  ود و يا مط صحیح وجود دارد و من

بادر مستند  ه ود و معلوم نیسه آه در اين استعماالت مختلن ت قرينه منشأ تبادر مط

همین  و ــح  ا ــد چون در همه اين موارد صــحبه از نماز واج  و مامور ه اســه و

سه و زمانط تبادر عالمه قرينه مط صحیح ا قیقه و ح ح ود آه مراد از نماز، نماز 

 ل ظ در يک معنا اسه آه مستند  ه و ح  ا د نه قرينه.

بادات  رای عترين وجوهط  ود آه  رای اثبات و ــح ال ا  لّه چهارگانه عمد اين اد

 ايم.آدام را قبول نکرد معنای جامح  ین افراد صحیح رآر  د و ما هیچ

لین  ه و ــح در ما نحن فیه مرحوم  قای صــدر يک  یانط دارند آه بیر از  یان قائ

 د. ا د ولو و ح  رای اعم را نتیجه گرفتن رای اعم مط

شان فرمودند: ما  ايد مبنای خود را در مبحث حقیقه  رعیه  ه و ح  رای اعم  اي

  ا د ولو و ح  رای اعم را نتیجه گرفتند.مط

شان فرمودند: ما  ايد مبنای خود را در مبحث حقیقه  رعیه رو ن آ نیم تا  ر اي

سأله يعنط و ح ال ا  عبادات  رای جا ساس  ن مبنای خود را در اين م صا حیح و مح 

 يا جامح اعم اختیار آنیم زيرا دو مبحث  ه هم مرتبط اسه.

سه تا  ود. احتمال اوّل اين  ود آ سأله حقیقه  رعیه  ه اين حقايم احتماالت در م

ي ش را  رعیه همان حقايم عرفیه هستند منتهط  ارع مقدس  عضط از قیود و  را

 ا افه آرد  اسه



 40 

عنای عرفط معنای  رعط مت اوت اسه و ماحتمال دوّم اين  ود آه معنای عرفط  ا 

ل از معنای  التعیّن  ه معنای  ــرعط نقل داد   ــد  اســه يعنط در اثر آثرت اســتعما

سه  رای عرفط  ه معنای  رعط منتقل  د  اسه پس اين ال ا  و اسماء و ح  د  ا

 اين معانط  رعیه، منتهط و عش تعیّنط  ود  اسه.

ی  رعط عط بیر از معنای عرفط اسه و معنااحتمال سوّم اين اسه آه معنای  ر

ــد  اســه يعنط خود نبط اآرم ــما عبادات را  رای معن 9 التعیین و ــح   ای جديد اس

  رعط و ح نمودند.

سهو مو وع ساس احتمال اوّل )معنای  رعط همان معنای عرفط ا له آلمه  ر ا

صحصالة اعم مط صالة   رعط  یح ود زيرا معنا ندارد  ن اجزاء و  راي ط آه در 

صالة معنای  رعط سه در لغه اخذ  د   ا د زيرا فرض آرديم آه  ندارد و  معتبر ا

سه  ه نماز مسلمان نماز گ ته مط  ود  ه نماز مسیحط معنايش همان معنای عرفط ا

له اعم  ود وقتط مو وعله  ن اعم مط ود پس مو وعو يهودی نیز نماز اطالق مط

معنايش  اي ش آه در نماز ما  رط اسه در مسمارطور نیسه آه اجزاء و  ر د اين

 نیز  رط  ا د.

راجعه  ه مله اســماء عبادات اعم اســه زيرا  ا و  راســاس احتمال دوّم نیز مو ــوع

ستعمال  د روايات مط سه حتّط در   ینیم در اآثر موارد آلمه صالة در معنای اعم ا ا

ستعم ستعمال در صحیح  از آلمه در معنای اعم ا در مصداق  ال  د  اسه ولطموارد ا

رجالً صباس الیومو  دهد مثالً اگر )رجلو در )رأيهُصحیح. زيرا مصداق معنا را تغییر نمط

يم زيد  ود و رجلط و فردا هم  گويیم )رأيه رجالً صباس الیومو و رجلط آه روز اوّل ديد

ســـه ولط فته اآه روز  عد ديديم عمرو  ود در هر دو جمله )رجلو  ه يک معنا  کار ر

 مصداق  ن در دو جمله  ا هم فرق دارد.

و  راساس احتمال سوّم )معنای  رعط بیر از معنای عرفط اسه و خود  ارع و ح 

 التعیین دا ته  ا دو مشکل اسه آه  توانیم   همیم  ارع مقدس آلمه را  رای جامح 

صدر  سه مرحوم  قای  سه يا  رای معنای اعم و ح نمود  ا صحیح و ح آرد  ا

سه يعنط مط فرمايند: اوالً خود اين احتمال در  حث حقیقه  رعیه احتمال  عی ط ا

انسان م مئن اسه آه و ح  رای معای  رعیه  التعیین نبود  اسه. و ثانیاً حتّط اگر 
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سه آه   گويیم  ارع مقدس ال ا  عبادات را ما قائل  ه و ح  التعیین  ديم  عید نی

اجزاء و  رايط نمز  ه تدريج  ود  اسه مثالً امروز  رای اعم و ح آرد  اسه زيرا  یان 

 د و اوقات ديگر اجزاء و  رايط ديگر  یان  رايط  یان مط  رای نماز  عضط از اجزاء و

سه و تمام قیود و  رايط و موانح  ن در طول مدّت و در طول زمان  یان  د    د  ا

سه. چون اگر نبط اآرم صالة ر 9ا شريح ل ظ  صحیح و ح  خواهد در اوّل ت ا  رای 

 آرد   ا د يکط از سه صورت متصور اسه آه هر سه صورت  عید اسه.

صالة را و ح مط سه آه ل ظ  صحیصورت اوّل اين ا ح  ه آند  رای اين عبادات 

بادات نحوی آه م هوم صـحیح هم در تعرين اخذ  ـود يعنط  رای واقح صـحیح از ع

صحیح و ح مطو ح نمط صدر مطآندآند  لکه  رای م هوم  فرمايند . مرحوم  قای 

صالة را در رهن مط سه زيرا وقتط م هوم  وقه  وريم هیچاين احتمال در بايه  عد ا

ــحیح در رهن نمط ــالة و م هومم هوم ص ــتیم در تعرين ص ش  يد يعنط م مئن هس

 م هوم صحیح اخذ  د  اسه.

صالة را  رای تمام عبادات  ه سه آه  ارع مقدس ل ظ  جمح  صورت دوّم اين ا

سه امّا اجزاء و  راي ط آه  عداً  نها ر ا  یان فرمود  اجزاء و  راي ش و ح آرد  ا

سه چون سه. اين احتمال هم خیلط  عید ا سه و هنگام و ح  یان نکرد  ا معنايش   ا

 اين اسه آه هنوز چیزی مبیّن نشد  اسه  رايش نام  گذاريم.

خذ آند و ان را در مسمط صورت سوّم اين اسه آه  ارع تمام اجزاء و  رايط مبیّ

 اجزاء و  رايط بیر مبین را در مسمط اخذ نکند.

ة يک امر اين احتمال نیز  سیار  عید اسه زيرا معنايش اين اسه آه مسمای صال

دا آه جزء جزء و  رط اسه فر 5تدريجط اسه يعنط تا امروز اسم صالة  ر روی اين 

آند ما یدا مطديگر  از و ح تغییر پ ود و  ا  یان اجزاء  عدی  یان  د و ح عوض مط

سه امر تدري صالة  ه اين نحوی آه  یان  د  ا سمای  ستیم مکه م جط م مئن ه

 له آلمه صالة اعم اسه. ود آه مو وع ا د.  نا راين نتیجه مطنمط

سه آه تقويه آردند آه ای مسم اين آالم ما حصل فرمايش مرحوم  قای صدر ا

ه  ا آیان تمام اســه يا نیســه؟ ظاهرش اين اســه صــالة اعم اســه. حال  يا اين  

 توان موافقه آرد.فرمايش ايشان از صدر تا ريل نمط
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ــرعیه اين  ود آه ما  را ــان در احتمال اوّل در  حث حقیقه   ــماء آالم ايش ی اس

رحوم  قای عبادات معانط  ـرعیه نداريم معانط  ـرعیه همان معانط عرفیه هسـتند. م

سه چونصدر فرمودند اگر معانط   سمّا اعم ا احتمال  رعیه  ا د ق ح داريم آه م

ه در معنای آدهیم آه اجزاء و  رايط نماز د مسما اخذ  د   ا د احتمالش نیسه نمط

صالة قرا سلیم آه  عداً  ارع  ن را جزء  شهد و ت سجد  يا ت رداد اخذ  د  عرفط نماز 

ـــد  نا راين يقین داريم آه اگر احتمال اوّل )معنای  ـــرعیه انط عرفیه همان مع  ا 

ــتیم آه  ن ــد آه مرحوم  خوند  ن را تقويه آرد ما م مئن هس ــتندو  ا  معنا و  هس

 مسمای صالة اعم اسه نه صحیح.

نا ر قول  اين فرمايش مرحوم  قای صدر مبتنط اسه  ر مبنای ايشان آه فرمودند 

سه امّا اگر آسط ما ه صحیح جامعط آه ما تصوير مط مرحوم  نندآنیم جامح مرآّ  ا

صوير آنیم دي خوند گ ه ما مط سیط ت صحیح جامح   گر احتیاتط توانیم  نا ر قول  ه 

امح  ســیط مثل  ه جامح مرآّ  نداريم تا اجزاء و  ــرايط را در مســمط اخذ نمايیم. )ج

س سیط  ا د الزم نی صالة يک جامح   شاءو. اگر معنای  ه رآوع و عنوان ناهط از فح

ط اسه يا فرض آرديم آه حقیقه صالة قر ان آلّط تقسجود و تشهد در  ن اخذ  ود 

هايط آه ازتواند جامح صحیح  ا د  ین تمام نممعراج مؤمن اسه ای معنای عرفط مط

احتمال  اوّل  دهند  نا راين اين فرمايش ايشان درمسلمین و نصاری و يهود انجام مط

ا ل تصوير صحیح ق مبتنط اسه  ر مبنای خود ان آه گ تند جامح  سیط  نا ر قول  ه

سط قائل  ه قول مرحوم  خ سه امّا اگر آ سه و جامح ما جامح مرآّ  ا وند  د و ما نی

ل  ر قسمه هم پذيرفتیم آه جامح  سیط معقول اسه  ايد مسما اعم  ا د. اين ا کا

عنای  رعط نیز از اوّل آالم ايشان  ود. امّا قسمه دوّم آالم ايشان اين  ود آه اگر م

گويیم و ح طم ود منتهط و ح  ن  التعیّن و آثرت استعمال  ود  از هم معنای عرفط 

  رای اعم اسه.

ــان مط ــه ايش ــتعمال اس گويد وقتط  ه  يات و زيرا نکته و ــح  ه تعیّن آثرت اس

ــاهد  مطروايات رجوع مط ــتعمال اين آلمه در معنای اعم را مش آنیم، آنیم آثرت اس

و روايات صالة در جامح اعم استعمال  د  اسه  اين را ما ن همیديم آه در آدام  يات

چون صالة اگر تحه امر  رود مثل )اقم الصالةو مراد از  ن  ه و ح يا انصراا صالة 
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 صحیح اسه.

صالة معراج المؤمن،  صالة  ثاری رآر  د   ا د مانند ال ه و ح يا  ه  و اگر  رای 

  ود.انصراا صالة  ر معنای صحیح حمل مط

آار رفته اسه در اين عماالتط  ا د آه همرا   ا مشتقات )اعاد و  ه ايد مرادش است

سه آه همان را آه خوا صالة امر  د مراد اين نی ندی تکرار آن موارد وقتط  ه اعاد  

ا تکرار آن رزيرا قا ل تکرار نیسه  لکه معنايش اين اسه آه طبیعه و حقیقه صالة 

 ال در اعم اسه.منتهط در  من فرد ديگر اين آجا معنايش استعم

صالة  ا قید فقدان يکط از ا جزاء يا  رايط  له ما قبول آرديم در مواردی آه آلمه 

صلّط  ال طهر مطآر سه مثالً گ ته  ود: من  ور، يا گ ه  ود اينجا  ه معنای اعم ا

در  مگر ما چقدر  ود: من صلّط  ال رآوع. در امثال اين موارد مراد از صالة اعم اسه.

 ا د. آه  ه حدّ آثرت استعمال رسید  گونه تعا یر داريم تا اينروايات اين

ــه يک احتم ــه احتمال اس ــومط آه  یان آردند و فرمودند س ال اين امّا احتمال س

سه آه جمیح اجزاء و  را صحیح اخذ  ود يک احتمال اين ا سه آه م هوم  يط در ا

اين اسه  ال سوّم ود و احتممسمط اخذ  ود لکن اجزاء و  راي ط آه  عد تبیین مط

ه اين فرمايش آه فقط اجزاء و  رايط مبیّن اخذ  ود فرمودند هر سه احتمال  عید اس

سه قبول داريم امام در ا شان را آه اگر و ح  التعیین  ا د  عید ا سه احتمال، اي ين 

سه سو احتمال دوّم هیچ  عدی ندارد.  له در  حث حقیقه  رعیه اين احتمال م فط ن 

سوّم را احتمال  عیدی  سه ولط اگر در  حث حقیقه  رعیه اين احتمال  پذيريم آه  ا

 .را  التعیین و ح آرد  اسه ء ارع مقدس اين اسما

شان هم  سه. خود اي صیح و اعم اين احتمال دوّم هیچ احتمال  عیدی نی در  حث 

قبالً ا ار  دا تند آه در اين مرآبات اصالً الزم نیسه آه ديگران  ه ت صیل اجزاء و 

رايط را  دانند. ما فرض آرديم اين اجزاء و  رايط از اوّل  عثه  ود  اسه ولط  یانش  

سه  ارع آلمه  سه جزء يا چهار جزء  یان  د  ا سه فقط دو جزء يا  تدريجط  ود  ا

سه سه آه پیامبر  صالة را و ح آرد  ا صه و در رهن مردم ه  رای اين عبادت خا

ســمش صــالة اســه امّا اجزاء و  ــراي ش يک  عبادتط را  ورد   اســه آه ا  9اآرم

 الت صیل آدام اسه؟ معلوم نیسه حتّط  یان هم نشد  اسه منتهط همان مقداری آه 
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فعالً واج  آرد   یان نشـــد  اســـه منتهط همان مقداری آه فعالً واج  آرد   یان 

آه فردی دارويط را اختراع  کند نشد  اسه اين آجا خالا رهن عرفط اسه آما اين

سه آه نامش را  ُعد  سه  يا بیر عرفط ا فقط دو جزء را گ ته  ا د آه در اين دارو ه

آه اجزاء و  ــراي ش  رای مردم معلوم نیســه آه چه مثالً  ســپیرين  گذارد  ا اين

دانند آه در  ن دارو از اين دو جزء و دو عضــو اســت اد   ــد   ا ــند مردم فقط مطمط

 اسه.

 مام نیسه. نا راين فرمايش مرحوم صدر نیز ت

سه يعنط مو وع صحیح ا سأله قول  ه  سماء عبادات جامختار ما در م مح  ین له ا

 افراد صحیح اسه و  ن جامح، جامح ترآیبط اسه آه قبالً گذ ه.

سماء عباد سه آه در جهه اوّل در ا ات  ه  ن ا ار  دلیل ما  ر اختیار اين مبنا  ن ا

ام عباداتط آه ماء  دو تا هسـتند و تمآرديم آه معانط  ـرعیه  ا معانط عرفیا اين اسـ

ش ستند يعنط در ا تداء آه  ارع نماز را ت صاديم معنای عرفط ه ريح آرد اين داريم م

ستعمال از سه منتهط  عد در اثر آثرت ا يک جهه  نماز مصداق م هوم عرفط صالة ا

سه آه و ح  ود خودش قرينهآه اگر چیزی ا داع مطآمط و از جهه ديگر اين ای ا

سه و  عد  ه و ح تعیّنط  رای هم  ود ین معنای  رای فرد جديدی آه ا داع  د  ا

د  منشأ  رعط صالة و ح  د  اسه. وقتط در معنای  رعط و ح تعینط پیدا آرد عم

سماء و ال اظط آه معنای  سه در تمام ا ستعمال ا امّط دارند عاين و ح تعینط آثرت ا

سد دارد  ن سالم و فا سچه آه اين معنا افراد  ستعماالت رايج ا ستعمال  نها آه در ا ه ا

شرو ات آه معانط عا سه در محاورات عرفط مأآوالت و م صحیح ا مّط دارند در افراد 

لم )نه در معنای اسه آه در مورد افراد سا چه آه در آار  رد  نها  متداول اسه اين ن

  وند.آار  رد  مطافراد سالمو  ه

سه زيرا  ثار و نکته  سالم  خصوصیات مترت   رهمین افراد صحیح واش رو ن ا

صه مط صالة  ه معنای عرفط  امل اين عبادت خا ستند وقتط آه آلمه   ود و در ه

ـــالم  ه  ار رد  آمحاورت حتّط محاورات قر نط و روايط در مورد افراد صـــحیح و س

صحیح  ه مرحله نقل مطمط ستعمال در مورد افراد  سد  ا توجّه  ه  ود و  ا آثرت ا ر

 حیح اسه.صله ال ا  عبادات جامح از افراد گیريم آه مو وعاين مقدمات نتیجه مط
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 گیريم:آه  ا چهار مقدمه و ح  رای صحیح را نتیجه مطخالصه اين

 مقدمه اوّل: تمام عبادات مصاديم م هوم عرفط اين آلماتند.

طور نط ايمقدمه دوّم: و ــح  رای معانط  ــرعیه  ه نحو تعیّن اســه نه تعیین يعن

 ها را  التعیین و ح آرد   ا د.نیسه آه  ارع مقدس اين

اصالً عرفط  سدها را و ح آرد   ا د  ه ما نرها اموری هستند آه اگر  ارع ايناين

 هم نیسه و احتیاج  ه و ح تعیینط ندارند.

 مقدمه سوّم: مهمترين منشأ و ح تعیّنط آثرت استعمال اسه.

ل اســه در اد صــحیح و فاســد دارند  نچه آه متداومقدمه چهارم: در معانط آه افر

صورت مط صحیح  ستعمال در مورد افراد  سه آه ا ستعماالت عرفط، اين ا گیرد نه ا

 جامح  ین افراد صحیح و فاسد.

 ت استعمالگیريم  ن معنايط آه  ا آثر ا  میمه آردن اين چهار مقدمه نتیجه مط

ما  ن  ح اعم. و جامح صحیحط آه ود جامح  ین افراد صحیح اسه نه جامحاصل مط

 اند.رد آايم همان جامح ترآیبط اسه آه مرحوم  قای صدر  ن را رآر را پذيرفته

ای آه در پايان  حث و ــح عبادات تذآرش الزم اســه اين اســه آه اگر ما نکته

قائل  ه اعم هم  شـويم ثمر  عملط آه قبالً رآر نموديم آه عبارت  ود از تمسـک  ه 

ط  نا ر قول  ه اعم، هیچ حاصلط ندارد زيرا اگر در جايط اين اسماء عبادات اطالق ل ظ

در  يات و روايات و محاورات عرفط  یايند منصــرا  ه افراد صــحیح هســتند و  ا اين 

 1توانند  ه اطالق ل ظط تمسک نمايند.ها هم نمطانصراا حتّط اعمط

 اين تمام  حث در مقام اوّل يعنط اسماء عبادات  ود.

 قام دوّم: اسماء معامالتم

سماء معامالت نیز م رس  سماء عبادات دا تیم همان  حث در ا وزان  حثط آه در ا

له در اســماء معامالت مانند  یح و صــلح و نکاس و رهن و  ــد  اســه آه  يا مو ــوع

سماء معامالت  رای  سه يعنط  يا ا صحیح ا صوص  سه يا خ ضار ه و بیر ، اعم ا م

اند يا  رای خصــوص جامح  ین افراد و فاســد و ــح  ــد  معنای جامح افراد صــحیح

                                                 

شريه که از اطالق لف 1 صوص دليل ت ستفاده ميــــ مگر در خ شکوک ا  ود و ظاهراً ظي عدم مدخليت جزء م
 اند نظر ان فقط به همين دسته از ادلّه بوده است.کساني هر که به اطالق لفظي تمسّک کرده
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 اند.صحیح و ح  د 

 آنیم. حث اين مقام را در چند جهه  یان مط

 جهه اوّل: در تحرير محل نزاع اسه.

ساد در   صحّه و ف سد داريم.  صحیح و افرادی فا سماء عبادات گ تیم افرادی  در ا

صحیح اسه و نمازی داريم آه  عبادات فقط  رعط اسه يعنط نمازی داريم آه  رعاً

 ــرعاً فاســد اســه در عبادات صــحّه و فســاد عقاليط ندا ــتیم امّا در معامالت هم 

صحّه و فساد  رعط داريم و هم صحّه و فساد عقاليط داريم )مثالً  یعط داريم آه 

صحیح  رعط اسه و  یعط داريم آه صحیح عقاليط اسه و همچنین  یعط داريم آه 

نسبه  ین صحّه  رعط و   یعط داريم آه فاسد عقاليط اسهو فاسد  رعط اسه و

صــحّه عرفط يا عقاليط عموم و خصــوص من وجه اســه گاهط يک عقدی عرفًا 

آه آسط اجیر  د  رای حمل خمر، آه صحیح اسه ولط  رعاً صحیح نیسه مثل اين

سه يا مثالً  یح خمر و  یح و قر صحیح نی سه ولط  رعاً  صحیح ا ض اين اجار  عرفاً 

صحّه  سه. و گاهط يک عقد  شرع  اطل ا سه ولط عند ال صحیح ا ر وی عند العرا 

اند آه عقد  یح ثمار صّحه  رعیه دارد ولط صحّه عرفیه ندارد مثالً  عضط قائل  د 

 رعط دارد ولط صحّه عرفط ندارد يا خیار مجلس و خیار حیوان صحّه  رعط دارد 

ند جايط آه پد ر دختر نا الغ خود را  ه عقد ديگری ولط صـــحّه عرفط ندارد يا مان

در ورد گ ته  د  اين عقد عند العقالء  اطل اسه ولط عند الشرع صحیح اسه يا اگر 

ستیالء آند مط سرقه و ا سلمانط را  سط  چه بیر م تواند  ه عنوان مهلول خودش آ

ــه )در نزد مرحوم  قای خويطو ولط عند  ــحیح اس ــرعاً اين  یح ص ــد    چه را   رو 

سهالعقال صّحه  1ء اين  یح  اطل ا صحّه  رعیه دارد و هم  و گاهط يک عقد هم 

عرفیه، پس نسـبه  ین صـحّه  ـرعیه و صـحّه عرفیه عموم و خصـوص من وجه 

 اسه.

سه آه در اين مقام وقتط  حث مطسؤالط در اين سه و  ن اين ا آنیم جا م رس ا

و فاسد،  مراد از صحیحاند يا  رای اعم،  يا آه اسماء معامالت  رای صحیح و ح  د 

آه هر صحیح و فاسد عند العرا اسه يا صحیح و فاسد عند الشرع مراد اسه يا اين

                                                 

 ـ مثل ازدواج موتت که عند العرف والعقالء باطل است ولي عند الشرع صحيح است. 1
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 دو مراد اسه؟

اد عرفط اند:  حثط آه ما داريم مراد فقط صــحّه و فســمرحوم  قای خويط فرمود 

یح اسه گويیم  يا مسمای اجار  معنای صحآه مطاسه نه صحّه و فساد  رعط. اين

شارع، زيرا يا معن سه نه صحیح عند ال ای آه در دلّهاای اعم، مراد صحیح عند العرا ا

جارة عن حلّ ام البیحو و )اال ان تکون ت ثل )ا عامالت داريم م تراضو و )اوفوا   اب م

مسمايشان صحیح  ها ادلّه امضائیه هستند. اگر آسط  گويد اين ال ا  العقودو همه اين

سه معنايش اين  شارع ا صحّعند ال صحیحو و )ت صحّح ام البیعه ال سه ) حوا العقود ا

ضیه  ه  رط محمول  رمط شارعو يعنط  ه ق صحیحا عند ال سه. پس گردد آه لغو اال

ه عند رود آه مراد از صــحّه، صــحّه عند الشــارع  ا ــد  لکه صــحّاحتمال هم نمط

صحّح ام البیح سه آه محذوری هم ندارد چون معنايش ) ص العقالء مراد ا حیح عند ال

صحیحا عند العقالءو مط صوا العقود ال صحّ صالعراو و )ت سادی  ود.  نا راين  حّه و ف

 آه در معامالت مورد  حث اسه صحّه و فساد عقاليط اسه نه  رعط.

 مرحوم  قای صدر  رفرمايش مرحوم  قای خويط دو مناقشه دارند:

سه آه  ر فرض قبول فرمايش  ما اگر ادلّه  شه اوّل اين ا ضائیهمناق لغو  ا د  ام

ضائیه مطالزمه صوص ادلّه ام سه آه در خ ی حقیقط گويیم آه  یح در معنااش اين ا

آار رفته اسه زيرا آار نرفته اسه  لکه در معنای مجازی )صحیح عرفطو  هخودش  ه

آه الزمه  يد. نه ايندر صورت اراد  معنای حقیقط )يعنط صحیح  رعطو لغو الزم مط

لّه بیر امضائیه آه نزاع ما در صحّه و فساد عند العرا اسه. و در ادلغويه اين  ا د 

مالم ي ترقاو مط عان  الخیار  ند )البی قط خودش )يعنط گويیم آه  یح در معنای حقیمان

  يد.آار رفته اسه زيرا لغويه الزم نمط یح صحیح  رعطو  ه

صالً لغويه الزم نمط سه آه ا شه دوّم اين ا گويیم آلمه ه مط يد. ما وقتط آمناق

سه م هوم صحیح  رعط در معنای  یح   یح  رای معنای صحیح  رعط و ح  د  ا

ــرعط در  ن اخذ مطاخذ نمط ــحیح   ــود  لکه واقح ص ــود يعنط )احلّ ام البیحو    

معنايش اين اسه آه )صحّح ام تملیک عین  عوض مقروناً  الر ا والبلوگو  ا توجّه  ه 

 هوم صـــحیح در معنای مذآور نیامد  اســـه. پس اگر ال ا  م  ینیم آهاين  یان مط
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  ود.قضیه  ه  رط محمول نمط 1معامالت مسمايشان صحیح عند الشارع  ا د

عم اســـه مرحوم  قای صـــدر  ا اين  یان نتیجه گرفتند آه  حث در ما نحن فیه ا

صحیح و ح  د وقتط  حث مط سماء معامالت  رای   ح واند يا  رای اعم آنیم ا

ساد عرفط مدّ  د صحّه و ف سه و هم  ساد  رعط مدّ نظر ا صحّه و ف  نظر اند هم 

 اسه.

توانیم اين  حث را م رس آنیم مناقشه مرحوم  قای صدر درسه اسه يعنط ما مط

صحیح و ح  د  سامط معامالت در  رع  رای  ای اند يا  رای اعم. ولط نکتهآه  يا ا

سه آه ظاهرا علماء ما اختالا ندار  رای  ند آه  ارع مقدس معنای جديدیرو ن ا

اسامط معامالت نیاورد  اسه يعنط در لسان  يات و روايات اين اسامط  ه همان معنای 

سهعرفط  ه سه حتّط در اين و 2آار رفته ا جا هم  مان فقط  مان عقاليط نبود  ا

 ه يک معنا اســـه، منتهط  ه لحا  مصـــداق  ا هم ت اوت دارند.  نا راين اســـتدالل 

سماء معامالت داريم در م سه ولکن  حثط آه ما در ا رحوم  قای خويط ظاهراً تمام نی

سه در همه  يات و روايات عقود را  ر معانط  ساد عرفط و عقاليط ا صحّه و ف همان 

صحیح عرفیه حمل مط سماء معامالت  رای  سه آه  يا ا آنند.  نا راين  حث ما اين ا

 اند.حیح و فاسد و ح  د اند يا  رای اعم از صدر عرا و ح  د 

 جهه دوّم: جريان نزاع در معامله  ه معنای مسبّ 

اهط  ر گاند اســـماء معامالت دو اطالق دارند يعنط گاهط  رســـب   و علماء گ ته

سبّ  اطالق مط شاء تملیم سه مثالً  یح ان شاء ا سب  ان ک عین  ه  وند و مراد از 

شاء تملیک من عه  ه عوض ا سه و اجار  ان  ود ) یحو و سه گاهط گ ته مطعوض ا

سامط مسبّ   از اين ان شاء اسه مثاًل معنايش همین انشاء اسه و گاهط مراد از اين ا

شاء تملیک در  یح، خود ملکیّه عین يا تملیک عین ) ه حمل سه  مسب  از ان  ايحو ا

 عه اسه.و مسبّ  از هبه ملکیّه عین اسه و مسبّ  از انشاء اجار  ملکیّه من 

توان  حث آرد آه اند اگر مراد از اسماء معامالت اسباب  ا د مطقائل  د مشهور 

مسمای اسماء معامالت خصوص صحیح اسه يا اعم، چون انشاء تملیک دو فرد دارد 

                                                 

 ـ ادلّه معنائيه. 1

ـــ بله در  ريعت  راياي اضافه  2  ده است ولي اضافه  رط موجب تغيير درمعناي عرفي نشده است يعني ـ
 کسي تائل نشده که بيه يک معناي  رعي دارد و يک معناي عرفي دارد.
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صحیح دارد مثل  س یه يا نا الغ مال خودش را   رو د يک فرد   نجايط آه يک فرد 

سد دارد. و گونه اسه يعنط يک فرد ص قیه معامالت نیز همین حیح دارد و يک فرد فا

اگر اين اســامط  ه معنای مســبّ   ا ــد دو فرد نداريم مثالً  یح آه  ر ملکیّه عین 

 ــود ديگر دو فرد ندارد. طالق آه  ر فراق  ــود يا نمط ــود يا محقّم مطاطالق مط

ــورت مطاطالق مط ــود يا فراق ص ــاء نکاس مطگیرد يا نمط  ــود يا گیرد وقتط انش  

 ــود و ديگر متصــن  ه صــحّه و فســاد  ــود و يا حاصــل نمطیه حاصــل مطزوج

  ود. اين قول مشهور اسه.نمط

عامالت مرحوم  قای خويط  ر قول مشــهور ا ــکال گرفتند و فرمودند چه اســماء م

ن سب  و مسّب  اسامط اسباب  ا ند و چه اسامط مسبّبات  ا ند اين نزاع جا دارد. چو

  يد.آنند آه اين نزاع در هر دو مطا مطای ديگر معنگونهرا  ه

سب  و مسب  داريم. گاهط مط شان فرمودند: در معامالت دوگونه  گويیم اين دو اي

گويیم. تارة  طء سب  و مسب  هستند و گاهط  ه دو  طء ديگر سب  و مسب  مط

اس سب  اسه و مراد از سب  انشاء اسه و مراد از مسب  مثالً ملکیّه اسه. انشاء نک

سه آه مشهور گ ته سه اين معنايط ا  ه اين معنا متصن اند ومسب زوجیه مسبّ  ا

آه حاصل  ود نه اين ود يا نمط ود، زيرا مسب  يا حاصل مط ه صحّه و فساد نمط

  شود و دو فرد )صحیح و فاسدو دا ته  ا ند.

اع امّا اگر ســب  و مســب   ه معنای ديگر  ا ــد يعنط ســب  را عبارت از عقدو ايق

  وند.را اعتبار ن سانط  گیريم متصن  ه صحّه و فساد مط 1 گیريم و معتبر

از دو  مرحوم  قای خويط قائل اســه آه حقیقه انشــاء بیر از عقد اســه و مرآّ 

ــاء يک اعتبار دارد و يک ا راز اعتبار دارد اين ا راز و ــه انش مبرز، عقد و ايقاع  جزء اس

سب  مط سه آه  سبّ ا سه مثالً در فروش آتاب من ملکیّ  ا د و اعتبار م ه اين ا

یغه ا راز صـــآنم و اين اعتبار را  ه آتاب را  رای  ـــما در عوض يک ثمن اعتبار مط

ع اين اعتبار هذا الکتاب  ألنو اين صیغه مبرز اسه و مجمو گويم: ) غتکآنم و مطمط

ـــاء مط وع ايجاب و گويیم و مجمگويیم و مبرز  ه تنهايط را ايجاب مطو مبرز را انش

 نامیم.قبول را عقد مط

                                                 

 ـ مسبب. 1
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سه  ر سم ا سه و گاهط  یح ا سم ا راز ا ای اعتبار در ما نحن فیه گاهط  یح فقط ا

 آه امری تمسانط اسه.

ه و يا خصوص گويیم مجموع ا راز و اعتبار  یح اسدر اينجا سه احتمال اسه يا مط 

ب  اسه و س ا د نه ا راز  یح اسه و يا خصوص اعتبار  یح اسه اگر مجموع اين دو 

سه و اگر اعتبار سب  ا سه اطالق  ر  سب ، اگر  گويیم ا راز  یح ا را  یح  دانیم  نه م

 عهو  ن را  ايم. هبه و  یح اين اسه آه  ا ن س گ تن )وهبه واطالق  ر مسب  آرد 

عتبار آنیم و  عد  ن اعتبار آنیم يعنط ا راز و اعتبار  ا هم همزمان هســتند و اگر اوّل ا

شاء هبه و  یح نکرد ر سه آه  ه نا خبر دهیم ان شاء زمانط ا  س همین ا راز ايم پس ان

سه  سب   ه معنای ا راز و عقد ا سب   ر اعتبار  واعتبار آنیم.  ا توجّه  ه اين  یان  م

  ود.ن سانط آه  ا اين ل ظ و صیغه و عقد مقارن  د، اسه اطالق مط

اين   ود و هم مسبّ  متصن  همط  ه اين معنا   سب  متصن  ه صحّه و فساد

ساد مانند ايندو مط صحّه و ف سب   ه  صاا  صی ود. ات سط آه اگر عقد را  ه  غه فار

ه صحّه و  خوانیم فاسد اسه و اگر  ه عر ط  خوانیم صحیح اسه و اتصاا مسبّ   

ساد مانند اين سه و از  اف سد ا صبط  ا د فا صحیح آه اگر اعتبار ملکیّه از  لغ  ا د 

  ود و هم مسب .ه پس  ه اين معنای دوّم هم سب   ه صحّه و فساد متصن مطاس

آنیم نه قول مشـــهور را، فرمايد ما معنای دوّم را اختیار مطمرحوم  قای خويط مط

سماء معامالت  ر مسب   ه معنای اوّل اطالق  ود )مانند ملکیّه عقالئیه يا  زيرا اگر ا

اليط فعل و اعتبار عقالء  ا ـد و ملکیّه  ـرعیه  ـرعیه در مورد  یحو  ايد ملکیّه عق

آه اين درســه فعل و اعتبار  ــارع  ا ــد يعنط  ايح عقالء و  ــارع  ا ــند و حال اين

آه نیســـه آه  گويیم خانه من را  ـــارع فروخه يا عقالء فروختند. پس احتمال اين

سم  ا ند  رای مسب   ه معنای اوّل، درسه نیسه. امّا ا سماء معامالت ا سب  و ا گر 

سباب اطالق آنیم و چه  سمامط معامالت را چه  ر ا سبّ  را  ه معنای دوّم  گیريم ا م

 ر مسبّبات اطالق آنیم فاعل خود  ايح اسه و خود  ايح سب  )عقدو و مسب  )اعتبارو 

سماء معامالت  ر آند. مرحوم  قای خويط مطرا ايجاد مط سه آه ا فرمايد احتمالش نی

ــب   ه معنای اوّل ــب   ه معنای دوّم قا ل قبلو  مس ــود و اطالق  نها  ر مس اطالق  

ساد مط صحّه و ف صن  ه  سه آه مت سماء ا  ود. پس وجهط ندارد آه  گويیم اگر ا
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معامالت اسماء اسباب  ا ند محل  حث اسه و اگر اسماء مسببات  ا ند  جای  حث 

سبب سما م سباب  ا ند و چه ا سماء ا صورت چه ا سه  لکه در هر دو  ات  ا ند در نی

 محل  حث داخلند.

شه صدر مناق سببط آه  ما معن آردمرحوم  قای  سب  و م ايد  ای دارند آه  ن 

سبّ  را  ه معنای اعتبار سب  را  ه معنای عقد و م سانط گرفتید  ا کالط ندارد اگر  ن 

ساد دارد  سب  اطالق  ود صحّه و ف سه آه اگر عقد  ر  اگر  ر  و یان  ما درسه ا

ارع و اند مسب  حکم  طالق  ود صحّه و فساد دارد ولط مشهور گ تهمسب  هم ا

شاء محقّم مط سه آه عقی  ان ماند ط مط ود فقط ا کال  ما  اقعقالء  ه ملکیّه ا

انیم معامالت اش اين اسه آه ما نتوآه اگر اين اسامط  ر مسببات اطالق  وند الزمه

ــارع و  ــتند آنیم زيرا ملکیّه فعل   ــخص مس ــه يعنط نمطرا  ه   توانیم عقالء اس

  گويیم ) اع زيد داردو.

سیم مط سم تق سه زيرا افعال  ر دو ق سه نی ری و  وند فعل مبا اين ا کال در

صله سه آه  ین من و فعل فا سبیبط. فعل مبا ری  ن ا سه امّافعل ت در فعل  ای نی

سه و من م سه آه فاعلش دائماً نار ا سبیبط من مبا رت ندارم و فعل ا وانم القاء تطت

ا ری نار اسه و  طء در نار آنم و نار علّه سوزاندن اسه در اين مثالً احراق فعل مب

ــتند مط ــه  ه همین خاطر عرفاً إحراق را  ه من مس ــبیبط من اس آنند لذا در فعل تس

سؤال مط ش ؟و جواب داد  مطعرا وقتط   ود )احرقه زيدو  ود )من احرق هذا الخ

ــتند  ه  ــان مطيعین احراق را مس ــخاص قدرت آنند و حال اين ــخص انس ر  آه ا 

 سوزاندن ندارند ولط سوزاندن فعل تسبیبط  نها اسه.

ــاء را اعتبار آرد  ــارع يا عقالء اين انش اند و  ن را مو ــوع  رای در ما نحن فیه  

ــرعیه ــوع را ايجاد مط اند.عقالئیه قرار داد  يا ملکیّه   ــوع من مو  آنم وقتط مو 

سب شاء را ايجاد ود ن سه زيرا  ارع و عقالء اين ان ه  ه محمول و حکم علّه تامّه ا

آنم اند همین آه من انشاء  یح مطمو وع  رای ملکیّه  رعیه و عقالئیه اعتبار آرد 

صل مط شاء من ملکیّه  رعیه يا عقالئیه حا  ود چون ملکیّه  رعیه و عقالئیه  ا ان

سبیبط من مط سبه مط ود  ه همین جهه  ن را  فعل ت دهند. پس ا کال ه من ن

سامط  سه آه اگر ا سه ا شهور در سه و حرا م سه نی شهور در مرحوم خويط  ر م
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معامالت را اسم  رای انشاء قرار دهیم نزاع مورد  حث جا دارد آه اين اسامط معامالت 

اند. اند يا  رای جامح  ین انشاء صحیح و فاسد و ح  د  رای انشاء صحیح و ح  د 

صح شاء  سد يعنط )ان شاء فا سه و ان شايط آه مو وع ملکیّه عقالئیه ا یح يعنط ان

انشايط آه مو وع ملکیّه عقالئیه نیسهوولط گر اسامط معامالت را اسم  رای مسبّ  

سدو ندارد )ملکیّه عقالئیهو قرار دهیم ديگر ملکیّه عقالئیه دو فرد )يعنط صحیح و  فا

 ــود  نا راين  ــود و يا حاصــل مطمط لکه  عد از انشــاء يا ملکیّه عقالئیه حاصــل 

 خويط  ر مشهور درسه نیسه. ممناقشه مرحو

 اين  یان مناقشه مرحوم  قای صدر  ر آالم مرحوم  قای خويط اسه.

گونه  ا ــد آه ما  ا اين مناقشــه مرحوم  قای صــدر موافم نیســتیم زيرا اگر همین

ــان فرمود  ــارع و عقالايش ــتند آنیاند  ايد  توانیم معامله را  ه   ــان ء مس م چون ايش

فعل تسبیبط  فرمودند آه ملکیّه عقالئیه و  رعیه فعل مبا ری عقالء و  ارع اسه و

ر نسبه توانیم احراق را  ه فاعل مبا ر يعنط ناطوری آه مط خص اسه. پس همان

ــبه دهیم د ــارع و عقالء نس آه اگر ر حالطدهیم  ايد  توانیم فعل را در معامالت  ه  

ســه زيرا مرحوم ا) اع الشــارع داریو يا ) اع العقالء داریو اين اســتعمال بلط  گويیم 

سه آه فعل تسبیبط درسه آرد و  ارع و عقالء   قای صدر تنها آاری آه آرد اين ا

سه اگر اين ستناد  یح  ه  ارع و عقالءرا فاعل مبا ری دان سه  طور  ا د ا  ايد در

 بلط اسه. آه  الوجدان اين استعمال ا د و حال اين

مرحوم  قای خويط و  خش دا ـــه آه يک  خش مناقشـــه  ر آالم  امّا فرمايش

سه مط صدق  مهور  ود آه ما  ن را در شاء  صل ان سماء معامالت  رحا دانیم يعنط ا

ـــارع  ه ملکیّه  یح نمطنمط گويند  لکه  نچه آه در آند يعنط  ه ملکیّه و حکم  

یح اسه پس اين مناقشه  ر مشهور تمام اسه ارتکاز ما اسه اين اسه آه خود انشاء  

سه آه ملکیّه و حکم  ارع و عقالء  ه   ه خاطر دو نکته: نکته اوّل ارتکاز خودمان ا

 رای ملکیّه عقالء  گويیم و نکته دوّم اين اسه آه اگر اينها اسامطملکیّه را  یح نمط

و عقالء درسه  ا د و و  ارع  ا د  ايد استناد  یح و اجار  و معامالت ديگر  ه  ارع 

آه اين اســتناد  ايد  توانیم  گويیم ) اع الشــارع داری يا  اع العقالء داریو و حال اين

ايم ولط درســـه نیســـه پس ا ـــکال مرحوم  قای خويط  ر مشـــهور را قبول آرد 
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ايم آه گ ته  ودند اسامط معامالت اگر اسامط مسببات  ا ند  ان را نپذيرفتهاستدالل

 ان  ه ما درسه تواند استناد ه ما نبايد درسه  ا د نه منافات ندارد و مطاستناد ان 

  ا د.

ــ ــامط معامالت اس امط مبرز امّا ادعايط آه خود مرحوم  قای خويط فرمودند آه اس

شاء مط صط  ا ند در مبحث ان سامط اعتبار  خ شان در گويیم آه نظر ا ا ند يا ا ي

شاء م سه آه حقیقه ان شاء اين ا سه حاحقیقه ان ل اگر نظريه جموعه اعتبار و ا راز ا

ــان را  پذيريم  از معنايط آه گ ته ــه آه گاهط ايش و  یح  گويیم اند خالا ارتکاز اس

و  ا د ارتکاز و مراد مبرز  ا د و گاهط  یح  گويیم و مراد همان اعتبار  خصط )مسبّ 

 .داند  لکه در ارتکاز ما انشاء  یح اسهوجدان هیچکدام را  یح نمط

 1گويیم اسامط معامالت اسامط انشاء هستند آه مجموع ا راز و اعتبار اسه.ما مط

شکیل مط شاء را ت شاء نکته: ايجاب و قبول و عقد جزئط از ان دهند هم در ايجاب ان

داريم و هم در قبول انشاء داريم انشاء مجموعه ا راز و اعتبار اسه )نظر مرحوم خويطو 

و يک ا راز داريم در ايجاب يک اعتبار داريم)مانند  داريم در ايجاب و قبول يک اعتبار

گونه اسه يعنط يک اعتبار اعتبار تملیکو و يک ا راز اعتبار داريم و در قبول نیز همین

مجموع اعتبار تملیک و ا راز  ن را  )مانند اعتبار تملکو داريم و يک ا راز اعتبار داريم

 گويیم.ايجاب مط 2 ه تنهايط را گويیم و مبرزانشاء ايجا ط يا انشاء مط

ار اسه و يک گويیم يک جزء اعتبدر قبول مجموع اعتبار تملک و ا راز را انشاء مط

  ود.آه قبول گ ته مطجزء ا راز  ن

 گويیم.ا راز اعتبار تملیک و ا راز اعتبار تملک را عقد مط

شاء تعبیر مط سب   ه ان شهور از  سب  يط ا ود و در آالم مرحوم خودر قول م ز 

  ود و مراد و مبرز ايجاب و قبول اسه.تعبیر  ه صیغه مط

 جلسه سوّم: ثمر  نزاع در اسماء معامالت

در اسماء عبادات ثمراتط را  یان آردند آه  ه  یان دو ثمر  اآت اء  د و ثمر  اوّل را 

سه؟ ثمر  اوّل اين   سه يا نی سماء معامالت ه ود قبول نکرديم.  يا اين دو ثمر  در ا

                                                 

 داند.که مرحوم آتاي خويي اسامي مجموع اعتبار و ابراز و انشاي ميـ کما اين 1

 ـ صيغه. 2
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آه ما اگر  ـــکّ آرديم  يا چیزی در عبادات دخیل اســـه يا دخیل نیســـه و دلیل 

آنیم اجتهادی  ر ن ندا ته  ا یم گ ته  د  نا ر قول  ه اعم رجوع  ه اصالا البرائا مط

آنیم اين ثمر  را  نجا قبول نکرديم و و  نا ر صـحیحط  ه اصـالا اال ـتغال رجوع مط

ا آه اسماء معامالت اسه را  ندارد زيرا اگر  کّ آرديم جاگر هم  نجا  پذيريم در اين

صیغهو چه صحیحط  سه يا دخیل نیسه )مانند  آه  يا يک  طء در معامالت دخیل ا

سه رجوع آنیم.  ستصحاب ا سد آه همان ا صالا ال ا  ويم و چه اعمط  ويم  ايد  ه ا

 مالت جا ندارد. نا راين ثمر  اوّل  ر فرض تعامیتش در اسماء عبادات، در اسماء معا

امّا ثمر  دوّم آه تمســک  ه اطالق دلیل ل ظط  ود گ تیم آه اگر  ــکّ آرديم  يا 

سه اگر دلیل ل ظط دا تیم  نا ر قول  ه  سه يا نی جزئط يا  رطط در عبادات دخیل ا

صحیح نمطاعم  ه اطالق دلیل ل ظط رجوع مط توانیم  ه اطالق آنیم امّا  نا ر قول  ه 

گانه حکمه منت ط اسه اين آنیم چون مقدمه اوّل از مقدمات سهدلیل ل ظط تمسک 

سه. ما ثمر  سماء عبادات  یان آرديم. اين ثمر  در ما نحن فیه تمام ا ای  ود آه در ا

سه و  سه يا دخیل نی صحّه اين معامله دخیل ا اگر  کّ آرديم  يا فالن  طء در 

صــیغه معتبر اســه يا معتبر فرض آنیم دلیل ل ظط هم داريم مثالً  يا در صــحّه  یح 

ــه  ــه و دلیل ل ظط مثل )احلّ ام البیحو داريم اين دلیل اطالق دارد و نگ ته اس نیس

اند )احلّ ام البیح الصادر  الصیغاو حال اگر گ تیم اسامط معامالت  رای اعم و ح  د 

صیغه معتبر نیسه. ولط مط اگر توانیم  ه اطالق اين دلیل ل ظط رجوع آنیم و  گويیم 

گ تیم اسامط معامالت اسامط  رای خصوص صحیح هستند وقتط آه  کّ آرديم  يا 

سه نمط سه يا معتبر نی سک آنیم زيرا صیغه معتبر ا توانیم  ه اطالق دلیل ل ظط تم

ـــه مقدمه اوّل اين  ود آه عنوان مأخور در  مقدمه اوّل از مقدمات حکمه تمام نیس

مشکول را ق عاً  گیرد و فقط  کّ آنیم آه  خ اب  ايد عنوا عامّط  ا د آه اين فرد

سه؟ مثالً در )اآرم العالمو مط سه يا داخل نی شکول داخل در حکم ا دانیم  يا فرد م

سم را ق عاً مط سمگیرد ولط نمطآه عالم، عالم فا در حکم وجوب اآرام  دانیم عالم فا

مو تمســک آنیم. توانیم  ه اطالق )اآرم العالعالم داخل اســه يا نیســه؟ در اينجا مط

توانیم  ه اطالق )اآرم العالمو ولط اگر  کّ آنیم آه  يا نجّار عالم اسه يا نیسه؟ نمط

دانیم عنوان مأخور درخ اب آه )العالمو اسه  يا  ر نجّار صدق تمسک آنیم چون نمط
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سه آه در  مول مط سک  ه اطالق در اين مورد اين ا آند يا نه. دلیل عدم جواز تم

سه آه عنوان )العا صال م هوم )العالمو  رای ما رو ن نی لمو  ر اين مورد  کّ داريم ا

 يا چنان سعه دا ته  ا د آه  تواند  خص نجّار را هم  امل  ود. اگر قائل  ه و ح 

سامط معامالت  رای خصوص صحیح  ويم ما نحن فیه از همین قبیل مط  ود اگر ا

دانیم )احل ام البیحو داريم نمط فرض آنیم آه  یح اسم  یح صحیح اسه و دلیل ل ظط

 ود يا  امل  ن آه عنوان  یح  يا  امل  یعط آه فاقد جزء مشکول )صیغهو اسه مط

توانیم  ه اطالق  ود. وقتط  مول عنوان  ر فرد مشکول  رای ما معلوم نبود نمطنمط

دلیل ل ظط آه  ن عنوان در  ن اخذ  ــد  اســه تمســک آنیم. اين ثمر  در اســامط 

گونه آه در اســامط عبادا نیز اين ثمر  پذيرفته  ــد  امالت مورد قبول اســه همانمع

 اسه.

ود دا ه. و  ن ای را  ايد توجهداد آه در اسامط عبادات اين نکته وج{ا نکتهدر اين

س صحّه  رعیه ا شتر نیسه و  ن  صحّه  ی صحّه در عبادات يک  سه آه  ه اين ا

ه.  ن صحّه  رعیه و يکط صحّه عقالئیولط صحّه در معامالت دوگونه اسه يکط 

تارة  آه  ـکّ داريم در صـحّه معامله دخیل اسـه يا دخیل نیسـه دو صـورت دارد:

دهیم آه آه  ن  طء مشکول در صحّه عرفیه دخیل نیسه امّا احتمال مط دانیممط

العقالء صیغه  ودانیم آه در  یح ق عاً عند العرا در صحّه  رعیه دخیل  ا د مثال مط

سه زيرا اينمع صحیح ا سه و  یح معاطاتط درعرا  را انجام گونه معامله درعتبر نی

توانیم  ه طممیگیرد حال اگر  ــکّ آنیم آه عند الشــارع  يا صــیغه معتبر اســه يا نه 

ــارع را ن ــیغه عند الش ــک آنیم تا اعتبار ص  ط آنیم چون اطالق )احل ام البیحو تمس

رع آلمه  یح ا  رای  یح نیاورد  اسه وقتط  اايم آه  ارع معنای جديدی رفرض آرد 

عرفط صیغه   رد معنای عرفط ا مراد اسه و فرض اين اسه آه در معنایرا  ه آار مط

 اخذ نشد  اسه ولو ما  گويیم  یح  رای  یح صحیح عرفط و ح  د  اسه.

امّا اگر  کّ آرديم آه  يا يک  طء درنزد عقالء معتبر اسه يا نه )مانند صیغه در 

ــتند آه عند  ــه  عضــط قائل هس ــیغه دو قول اس عقد نکاسو در عقد نکاس راجح  ه ص

ضط قائل  سه. ولط  ع سه ا سه نکاس معاطاتط هم در سه ا العقالء اجار  معاطاتط در

هستند آه در نزد عرا صیغه معتبر اسه )ما تا ح همین دسته هستیمو حال اگر  کّ 
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سه )مراد سهو يا معتبر نیسه  آرديم آه  يا عند العرا صیغه معتبر ا صیغه در نکاس ا

صیغه معلوم  ا د مط صدق عنوان  ر فرد فاقد  توانیم  ه اگر اطالقط دا ته  ا یم و 

سه و ما  کّ داريم آه  اطالق رجوع آنیم امّا در فرض ما آه نکاس  ه معنای عرفط ا

ــه يا معتبر نیســه  نا راين در صــدق عنوان  ــیغه معتبر اس در معنای عرفط نکاس، ص

صیغه  کّ داريم و مقدمه اوّل از مقدمات حکمه تمام م أخور در خ اب  ر فرد فاقد 

توانیم  رای ن ط اعتبار صــیغه  ه گونه آه گ ته  ــد در اين موارد نمطنیســه و همان

 اطالق تمسک آنیم.

سه آه  کّ آنیم چیزی  صل  حث اين  د آه اين ثمر  وقتط تمام ا پس ماح

توانیم  نا ر قول  ه ل نیســه در اين فرض مطدرصــحه  ــرعیه دخیل اســه يا دخی

صحّه عقاليط دخیل  1صحیح سک آنیم ولط اگر  کّ آنیم چیزی در   ه اطالق تم

توانیم  ه اطالق ل ظط رجوع آنیم. اگر قائل  ويم آه اسامط اسه يا دخیل نیسه نمط

 2معامالت اسامط  رای صحیح هستند.

 اين تمام  حث در جهه سوّم  ود.

) آه   یان  دای آه در جهه سا م  رای و ح اسماء معامالت ثمر  جهه چهارم:

سه يا نه   نا ر قول  ه وقتط  کّ آرديم يک  طء جزءاً يا  رطاً در معامله دخیل ا

صحیح نمطاعم  ه اطالق ل ظط رجوع مط توانیم  ه اطالق ل ظط آنیم و  نا ر قول  ه 

اين مناقشه  چون مرحوم  قای صدر اند ورجوع آنیمو در اين ثمر   عضط مناقشه آرد 

 آنیم.مط را در جهه مستقلط عنوان نمود ما هم  التبح ايشان در جهه مستقل  حث

ــد آه فرمودند در  حث معامالت وقت ــبه داد    ــاری نس ــیخ انص ط  ه مرحوم  

سباب )مط سامط ا سماء معامالت ا سک آنیم آه ا شاءاتو توانیم  ه اطالق ل ظط تم ان

سامط  شاء آه همان تملیک  ه عوض در  یح  ا ند نه ا سببات )نتیجه ان اجار  يا  وم

 حکم عقالء  ه اين تملیک اسهو.

زيرا اگر گ تیم اينها اسامط اسباب هستند مقتضای اطالق در مثل ) احلّ ام البیحو 

صیغه را  امل  ود و هم  یح  ه معاطاة را  امل  ود )يعنط  سه آه هم  یح  ال اين ا

                                                 

 ـ وتول به أعر. 1

 توانير به اطالق تمسک کنير.لألعر  دير در اين صورت مي ـ ولي اگر تائل موضوع 2
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فعلط دارد هر دو مشمول اطالق دلیل ل ظط  ولط دارد و  یعط آه انشاء یعط آه انشاء ق

 دانیم.هستندو  نا راين ما  ه مقتضای اين اطالق انشاء معاطاتط  یح را صحیح مط

الق ل ظط توانیم  ه اطامّا اگر اســامط معامالت اســامط مســببات  ا ــند ديگر نمط

ضاء جمیح يرا امضاء مسب  امتمسک آنیم حتّط اگر قائل  ه و ح  رای اعم  ويم ز

تملیک  اسباب نیسه.  ارع مقدس آه تملیک عین  ه عوض را امضاء آرد  اسه اين

شاء آتبط  مط شاء فعلط  ا د يا ان شاء ل ظط  ا د يا ان سببش ان شاء تواند  ا د يا ان

یسه آه ای  ا د پس نتیجه امضاء  ارع نسبه  ه تملیک عین  ه عوض اين نا ار 

د العقالء ن تملیک را امضاء نمود   ا د. درسه اسه آه طبم فرض عنهمه اسباب اي

 ای. ار اوالعرا  یح اسم  رای نتیجه انشاء اسه ولط خود انشاء آتبط و انشاء 

 يا معنايش   ارع وقتط نتیجه انشاء )= تملیک عین  ه عوض در  یحو را امضاء آرد

ضاء نمط شاء را ام سه آه تمام  ن چهار ان س ود  اين ا ک آرد در ه اطالق ل ظط تم

سه اخذ مط ضايش قدر متیقن ا شاء قولط آه ام سه آنیم امّا نمطاين  ین  ه ان دانیم 

شاء ديگر )فعلط و آتبط و ا ار  سم ان سه؟  ه هق شاء ایو هم آافط اس يا نی مان ان

 آنیم.قولط اآت اء مط

ردی آه ــــ مو1 ود مگر در دو مورد: پس از انشاء مسب  انشاء سب  است اد  نمط

سه سب  نیز ا شاء  سب  ان شاء م سب  دا ته  ا د در اين مورد ان سب  يک  ـ 2. م

گر  خوانیم موردی آه در  ین اســـباب قدر متیقنط در  ین نبا ـــد چون در اين مورد ا

 ــود  نا راين در  گويیم  عضــط از اســباب امضــاء  ــد  اســه ترجیح  ال مرجح مط

ای آه رآر  ود. پس ثمر تمام اسباب است اد مط گونه موارد از امضاء مسب  امضاءاين

سه آهآرد  شاءاتو  ا اند در فر ط ا سباب )= ان سامط ا سامط معامالت ا  ند نه ا

 اسامط مسببات.

 اين آالمط اسه آه  ه مرحوم  یخ نسبه داد   د.

مرحوم  قای خويط  ر اين آالم ا ــکال گرفتند و فرمودند در اصــل تمســک  ه 

آند آه  گويیم اسامط معامالت، اسامط اسباب هستند يا فرقط نمط اطالق دلیل امضاء

سباب، انحاللط مط سامط مسببات هستند چون اين مسببات مانند ا  ا ند مثالً فرض ا

فرو ــد در اين مورد ملکیّه مســب  از انشــاء اش را  ه انشــاء ل ظط مطآنیم زيد خانه
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سه. اگر عمرو خانه شاء فعلط   ل ظط ا شاء فعلط اش را  ه ان رو د ملکیّه مسب  از ان

اش راب   انشاء آتبط   رو د ملکیّه مسب  از انشاء آتبط اسه و اسه. اگر  کر خانه

ای اسه. در ای   رو د ملکیّه مسب  از انشاء ا ار اش را  ه انشاء ا ار اگر خالد خانه

سببا سم اين م سه آه  یح ا سه اين مثال چهار مسب  وجود دارد و م روش اين ا ت ا

 ود چون قید نزد و نگ ه )احلّ ام البیحو اطالق دارد و هر چهار مسب  را  امل مط

ـــاء القولطو. در اين ـــل من االنش گويیم )احل ام  البیحو جا مط)احل ام البیح الحاص

 انحاللط اسه.

سه  ود آه نمط سب  دا ه اين حرا در سب   ود و چهار  توانیم  لکه اگر يک م

سب  داريم ه اطالق دل سب   ا چهار  سک آنیم ولط ما چهار م و اطالق  یل ل ظط تم

سببات را  امل مط سب و در همهدلیل همه م ها اين  ود چون ملکیّه عقاليط )= م

تبط و ايجاد  ــد  اســه و معنايش اين اســه آه چهار ســب  مذآور )قولط، فعلط، آ

هر چهار « بیحاحل ام ال»ایو عند الشارع سب  ملکیّه هستند )وقتط آه گ تیم ا ار 

سب  را  امل نمط سهو زيرا وقتط م سببات را  امل  د  ا سب  را مورد از م  ود 

  امل نشود.

یخ را  ــمرحوم  قای صــدر آالم مرحوم  قای خويط را نپذيرفتند و آالم مرحوم 

 اند.پذيرفته

عنا درسه م ا کال ايشان  ر مرحوم  قای خويط اين اسه آه ايشان ادلّه امضاء را

ساس فکر آرد نکرد  ساند لذا  ر اين ا ضاء، انحاللط ه آه تند و حال ايناند آه ادلّه ام

سه و اگراين سباب آند انحاللط ا ضاء ا ضاء، ام سه. اگر ادلّه ام سببات  طور نی روی م

 رفه انحاللط نیسه.

گر  یح را ا)احلّ ام البیحو  گويد:تو ــیح م ل  اين اســه آه دلیل امضــاء آه مط

س سم ا سه؟ و اگر  یح را ا شاء  گیريم  ايد  بینیم معنای دلیل چی سب   گیريم مم ان

  ود؟معنای دلیل چه مط

مالت آه اين م ل  را تو ــیح دهیم فرقط  ین ســب  و مســب  در معاقبل از اين

 هسه آه  یانش در رو ن  دن آالم ايشان مهم اسه.

ــاءاتو دائماً امور تکوينیه  ــباب )انش ــببات دائماً امور در معامالت، اس ــتند و مس هس
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 اعتباريه هستند.

ر اعتباريه در امور تکوينیه، انجامشــان  ه قدرت تکوينط وا ســته اســه ولط در امو

ه قدر قدرت تشــريعیه نیاز اســه مثالً  رای فروش آتاب  ه  ــخص ديگر احتیاج  

شريح و عقالءو و اعتب شريعط )اعم از ت سه تا مالک اين امر ت شريعط ا يجاد اری را ات

 آند.

 آنیم. ا توجّه  ه اين دو نکته فرق امضاء سب  و امضاء مسب  را  یان مط

سه آه در  یا صدر  ر مرحوم  قای خويط ا شان اين ا کال اوّل مرحوم  قای  ن اي

 و مضمون خلط  د  اسه.  ین دلیل امضاء و دلیل امضای مسب  در م اد

شاء رفرمايد آه مرحوم  قای صدر در  یان اين ا کال مط سب  وقتط  ارع ان ا آه 

شاء قدرت سه آه افراد را  ر ان ضاء اين ا ضاء آند اگر معنای ام سه ام شاء مط ا دهد ان

سه و قدرت تکوينط مط شاء خواهد و هر فردی قدرت تکوينط  يک امر تکوينط ا ر ان

درت را  ه ما قدارد و  ارع  ما هو  ارع در قدرت تکوينط مدخلیتط ندارد آه  خواهد 

 ء نمايد.اع ا

صحیح مط شاء را ت سه آه  ارع مقدس اين ان ضاء اين ا آند يعنط پس معنای ام

و انشاءات ديگر  اين انشاء عند الشارع صحیح و ناقد اسه اگر ما گ تیم اين انشاء  یح

ضاء مط شاءات نارا  ارع ام شارع اين ان سه آه عند ال سه. لذا آند معنايش اين ا قد ا

ـ مثالً ـ ايط را امضاء آند و يک انشاء را امضاء نگاهط ممکن اسه  ارع يک انش کند 

شاء اجار   ر عمل محرم را سه ولط ان ضاء آرد  ا شاء  یح را ام ضاء نکرد    ارع ان ام

ه آند. عند اسه يعنط عند الشارع نافذ نیسه. اگر  خصط  ه مالش زائد  ر ثلث وصی

نشاء ناقد نیسه. عندی اين االعرا و العقالء اين انشاء ناقد اسه ولط  ارع فرمود  آه 

 اين معنای امضاء انشاء اسه.

سب ، اگر  ارع  خواهد ملکیّه عقالئیه يا حکم عقالء  ه ملکیّه  ضای م امّا در ام

ستند و امور اعتباری  ضاء آند ملکیّه عقالئیه و تملیک عقالئیه امری اعتباری ه را ام

شريعط متوقن مط شريعط  ا ند عند  ر واليه اعتباری و واليه ت العقالء من واليه ت

شريعط عقاليطو  ر ايجاد ملکیّه و زوجیه را دارم  ارع  شريعط  رعط و ت )اعم از ت

سه آه  ه مکلّ ین اين  ضاء آند معنايش اين ا اگر  خواهد اين ملکیّه و زوجیه را ام
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گويد از طرا من  ارع  ما اين واليه را داريد آه ايجاد آند و مطواليه را اع اء مط

دهم. ما واليه تشـــريعیه یّه آنید يعنط من تملیک مال  ه عوض را اجاز  مطملک

آند. )پس ما دو قدرت عقالئیه داريم  ــارع همین واليه تشــريعیه را  ه ما اع اء مط

آنیم، قدرت تشــريعیه عقالئیه و قدرت تشــريعیه  ــرعیهو پس معنای امضــاء پیدا مط

سب  اع ای واليه  رعیه  ر ملکیّه و تملیک سه.  ارع  م مال يا من عه  عوض ا

سه ايها الناس  ما اين واليه را داريد آه اموالتان را  ه عوض تملیک آنید  فرمود  ا

دهم خودتان را  ه عوض تملیک آنید.  نا راين امضـــای ولط من  ه  ـــما اجاز  نمط

 سب   ه معنای تصحیح سب  اسه و امضای مسبّ   ه معنای اع ای واليه اسه.

ـــا اگر دفتری دارم و مط امّا در ما  ـــم اين خواهم  ه ديگری   رونحن فیه فر 

شاء آ شاء فعلط و ان شاء قولط و ان سه  ه ان شاء فروش  ه چهار نحو  ممکن ا تبط و ان

ض را  ه ای.  ــارع مقدس فرمود  اســه: من واليه  ر تملیک اين دفتر  ه عوا ــار 

شاءا ما داد  سه تا از اين ان ضاء نکندام فرض آنیم اگر  ارع  و تنها يکط از  ت را ام

س سه نی ضاء آند  يا اين آالم  ارع در شاء قولط  ا د ام ه آه فرمود   نها را آه ان

سه من  ه تو واليه تملیک اين دفتر  ه عوض را داد  سه اا سه  ارع ام؟ چرا، در

سه ام آه تملیک اين دفتر  ه عوض آفرمايد من  رای تو جعل واليه آرد مط نط امّا 

ام ای، امضاء نکرد ار   انشاء را آه عبارتند از:  انشاء فعلط، انشاء آتبط و انشاء ا نحو

ضاء آند  له واليه مط سباب را ام سه  ارع مقدس همه ا دهد آه از )چون الزم نی

اين  يک ســب  خاصّ اســت اد  آنیم مانند انشــاء ل ظطو پس معنای اع ای واليه

شاءات را امضاء  ه  ر تملیک گر  گويد من اع ای والياآند و نیسه آه  ارع همه ان

شاء فعلط و آتبط و ا ار اين دفتر  ه عوض آرد  سه ان ضاء نکرد ام و   نام ايای را ام

اند تهافه ا آرد گونه آه مرحوم  قای خويط معندو آالم  ا هم تهافتط ندارند ) ولط  ن

 اسه.  ودو پس معنای امضای مسب  اع ای واليه  ر ايجاد ملکیّهمط

 .اين  یان ا کال اوّل مرحوم  قای صدر  ر آالم مرحوم  قای خويط  ود

ــکال دوّم مرحوم ــه آه ا گر  ه  ا  ــدر  رآالم مرحوم  قای خويط اين اس  قای ص

ــط در ری المقدمه داد و يک ری   ینیموجدان عرفط رجوع آنیم مط اگر مولط ترخیص

بالمقدمه از طريم د  مقدمه ايجاد مط دلو.  يا معنای ترخیص در ری  ـــود )علط ال
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ـ آسط از پدرش اجاز  گرفه آه  يا  ـ مثالً  المقدمه ترخیص در هر د  مقدمه اسه؟ 

هايط توانیم پشه  ام  روم، پدرش گ ه: ا کال ندارد. اگر روی پشه  ام رفتن را مط

دارد يک راهش اين اســه آه از ديوار  اال  رود و يک راهش اين اســه آه از درخه 

سه آه  ه  اال   سه آه از نرد ان  اال  رود و يک راهش اين ا رود و يک راهش اين ا

ـــه  ام  ـــه آه از پش طناب خودش را  ويزان آند و  اال  رود و يک راهش اين اس

ــود و را  ــان   ــه  ام خانه خود  ــايه وارد پش های ديگر، حال وقتط آه پدر  ه همس

نايش اين اســه آه  ه هر فرزندش گ ه: ا ــکالط ندارد  ه پشــه  ام  روی،  يا مع

توانط  ه  نجا  روی؟ خیر،  لکه معنايش اين اســه خواهط مططريقط از اين طرق مط

عارا مط یه نیز آه از طريم صـــحیح و مت ما نحن ف جام دهط.  آار را ان توانط اين 

سباب نیسه.همین سه و ترخیص در مسب  ترخیص در مقام ا اين دو ا کال،  گونه ا

 قای صدر اسه.تمام فرمايش مرحوم  

سببات  ا ندجهه پنجم: گ ته  د  نا ر اين سامط م سماء معامالت ا  نا راين  آه ا

امط خواهیم  حث آنیم آه  يا اســقول صــحیحط و اعمط جای نزاع نیســه. حال مط

 معامالت اسامط اسباب هستند يا اسامط مسببات هستند؟

 د   یرب  و مسب  تعبعنوان سچه آه  هگويیم  نمقدمتاً  رای تو یح م ل  مط

 اسه يکط از چهار احتمال اسه:

سه، در اين احتمال  سبه داد   د  ا شهور ن سه آه  ه م احتمال اوّل، احتمالط ا

گ ته  د  آه مراد از سب  جمله انشائیه اسه و مراد از مسب  وجود انشايط منشأ )= 

ــ وقتط گ ته مط ــ مثالً ـ داری  کذاو اين  ود ) عتک مُنشأ  ه وجود  االنشائطو اسه ـ

شائیه مط سه )جمله ان شائیه ل ظیه ا ای تواند فعلط و آتبط و ا ار جمله يک جمله ان

گويیم وقتط اين جمله را گ تیم  یعه دار محّقم نیز  ا دو اين جمله انشائیه را سب  مط

 ــود تحقّم  یح دار  ه يک وجود انشــايط اســه نه وجود تکوينط. مســب  عبارت مط

سه از  یعط آ شايط موجود مطا گويند ا یاء انحايط  ود. مشهور مطه  ه يک وجود ان

از وجودات را دارند آه يکط از  نها وجود انشايط اسه آه  ا خود انشاء، مُنشأ آه وجود 

شايط دارد موجود مط سه ان شاء ايجاد المعنط  الل ظ ا شهور قائلند حقیقه ان  ود. م

 ود ـ اسه و  ه سب  ل ظ معنا ايجاد مطيعنط فعل مبا ری اسه و معنا فعل تسبیبط 
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ـ تا ) عه داریو گ ته  ود معنايش آه  یح دار اسه موجود مط  ود منتهط وجود مثالً 

 یح نه وجود عینط اســه و نه وجود رهنط اســه و نه وجود اعتباری اســه  لکه فقط 

 وجود انشايط اسه. 

ل اوّل آه قا ل احتمااحتمال دوّم احتمالط اســـه آه مرحوم  قای خويط  ن را در م

  ه مشهور نسبه داد   د  م رس آرد  اسه.

سه از ا را شاء عبارت از اعتبار و ا راز ا شان فرمودند: حقیقه ان س  و اي ز و ل ظ  ه 

ـ  ا گ تن ) عتک داری  کذااز اعتبار  ه مسب  تعبیر مط ـ مثالً  و ملکیّه اين خانه  ود 

آنم اين ل ظ مبرکز طا  ا ل ظ ) عتک...و ا راز مآنم اين اعتبار ررا  ه مشـــتری اعتبار مط

 اسه و  ن اعتبار ملکیّه، اعتبار متقوم  ه ن س معتبر اسه.

ــه  ــدر  ن را  یان آرد  اس ــه آه مرحوم  قای ص ــوّم احتمالط اس  ه  واحتمال س

 مشهور نسبه داد  اسه.

 ا د و خواهد ايشان فرمودند: مراد از سب  انشاء اسه حقیقه انشاء هر چه آه مط

گويیم ) عتک داری  کذاو مراد از مسب  حکم و امضاء عقاليط اسه ـ مثالً ـ وقتط مط

ـــاء  یح مط ـــاء يک حکم عقاليط داريم  ه تملیک و انش ین  ه عآنیم عقی  اين انش

ا مســب  عوض يا ملکیّه اين مال  رای مشــتری. اين حکم عقاليط  ه تملیک مال ر

 گويیم.مط

سه و جامعط  احتمال چهارم احتمالط  سوّم نزديک ا سه آه  ه احتمال  رای اين ا

 دو احتمال قا ل تصوّر اسه.

ضاء و اعت سب  ام سه و مراد از م شاء ا سب  ان بار و حکم در اين احتمال مراد از 

ــ  ا گ تن ) عتک داری  کذاو انشاء مط ــ مثالً ـ  ه  دار را و  ارعآنیم  یح رعط اسه ـ

سبه  ه اين دار ح شتری ن شتری آند  ه اين حکم  ارع  ه ملکیّکم مطملکیّه م ه م

  ود.در  یح مسبّ  گ ته مط

 اند.مرحوم  قای صدر  رای معنای سوّم و چهارم جامعط  یان فرمود 

رع اسه اعم اند: مراد از سب  انشاء اسه و مراد از مسب  امضاء  اايشان فرمود 

 از  ارع عقاليط و  ارع الهط.

ز چهار احتمال را دارد  حثط آه ما داريم در اين جهه  نا راين سب   مسب  يکط ا
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 اسه آه سب  و مسب   ه آدام يک از اين احتماالت معنای اسامط معامالت اسه.

یســـه زيرا ندر احتمال چهارم همه موافقند آه  یح  ه معنای مســـبّ   ه اين معنا 

سه  لکمه سه آه در  ريعه  یح معنای جديدی پیدا نکرد  ا  ه همان  مورد ات اق ا

ــرعط  ــب    ــه آه  یح  رای س ــه پس احتمالش نیس ا يمعنای عرفط  اقط ماند  اس

 مسبّ   رعط نامگذاری  د   ا د.

سب   ه معنای سم  رای م سه  یح ا چهارم  مرحوم  قای خويط قائلند آه ممکن نی

ضائیه لغويه الزم مط   يد زيرا وقتط گ ته  ود )احل ا د زيرا  نا راين معنا، در ادلّه ام

)احل ام البیح  ام البیحو در صورتط آه  یح را  ه معنای مسب   رعط  گیريم معنايش

  ود آه لغو اسه.الحاللو مط

قای صـــدر مط حذور الزم نمطمرحوم   يد اين م ما مال رفر يد ولط اين احت ا  

سم  رای مسنمط ب   ه معنای پذيريم زيرا م مئن هستیم و همه ات اق دارند آه  یح ا

 نیسه.چهارم 

سه و يا  در مورد احتمال اوّل گ ته  د آه يا اين احتمال  ط سوّم معنا ا ه احتمال 

د انشايط آه نه ما چیزی  ه نام وجو گردد )آه مراد از مسبّ  امضاء عقالء اسهو.مط ر

  ناسیم.وجود خارجط اسه و نه وجود رهنط و نه وجود اعتباری، نمط

ـــهدر مورد احتمال دوّم، خود مرحوم   آه گ تیم وجود اين قای خويط فرمود  اس

جود مستقل سب  و مسبّ ، تسامحط اسه واال هیچ سببیّتط در آار نیسه  لکه دو مو

توانیم ا راز آنیم در آار اسه يکط اعتبار و ديگری ا راز ـ  اهدش اين اسه آه ما مط

ــ  له ايشان قائل اس ه  ه مجموع ا راز ه آو اعتبار نکنیم يا اعتبار آنیم و ا راز نکنیم ـ

 گويند.و اعتبار  یح مط

رحوم  قای صدر ماند اين احتمال احتیاج  ه تو یح دارد. م نا راين احتمال سوّم مط

سه اين شهور در  ن اختالا و نزاع دارند آه  يا معامالت معتقد ا سبا ند اآه م سامط ا

 يا اسامط مسبّباتند  ه همین احتمال سوّم محل  حث  نها اسه.

ــه و مراهمان ــاء اس ــب  عبارت از انش ــد در اين احتمال س د از طوری آه گ ته  

 مسبّ  حکم و امضاء عقالء اسه.

مرحوم  قای صدر ن رمودند حقیقه انشاء چیسه؟ ولط فرمودند: در انشاء سه رآن 
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اساسط داريم: رآن اوّل ل ظ )مانند  عه و ا تريه در  یحو و يا  دل ل ظ )فعل و آتا ه 

. و رآن دوّم اعتبار اسه وقتط گ تیم ) عهو ملکیّه مشتری  ر مالمان را و ا ار و اسه

اعتبار آرديم. اگر اين اعتبار نبا ــد و  ــخص در مقام  ــوخط اين ل ظ را  ه آار  برد 

صل نمط شاء حا سبّ   ه يک ان صد مُنشء از اعتبار خودش  رای ت سوّم ق  ود و رآن 

آنیم آه در مرتبه  ا گ تن ) عهو قصــد مطاعتبار فوقانط )= اعتبار عقالءو اســه يعنط 

شاء  شطء ندا ته  ا د ان سبّ  را من صد ت فوق، عقالء اعتبار ملکیّه آنند. اگر اين ق

  ود.محقّم نمط

در طولش  فرمايند:  عد از تحقّم انشــاءمرحوم  قای صــدر در دنباله آالمشــان مط

در اعتبار  ین  ه عوضيک اعتبار عقاليط داريم يا امضـــاء يا حکم عقالء  ه تملیک ع

نامیم و  ن عقالء هســه پس ما اين انشــاء را آه فعل مبا ــری من اســه ســب  مط

سه يعنط  اعث مط ضاء عقاليط آه فعل تولیدی من ا  ود آه در اعتبار عقاليط يا ام

 گويیم.طول اين انشاء من امضاء عقاليط  ر فعل من ت بیم آند مسب  مط

سب  ما گ تیم حقیقه  یح تملیک عین  سه و اين عنوان هم  ر  هم  و ه عوض ا

سه  ر مسب  من بم اسه يعنط تملیک عین  ه عوض حقیقتاً يک مصداقش سب  ا

شاء مط سه  ه عبارت ديگر  خصط آه ان ارد آند دو فعل دو يک مصداقش مسب  ا

سب  تعبیر مط سه و ما از  ن  ه  شاء ا آنیم و يک فعل يک فعل مبا ری دارد آه ان

سبیبط دارد سبّ  تعبیر ت سه و ما از  ن  ه م آنیم، و هر مط آه همان اعتبار عقاليط ا

  ا ند.دو )= هم انشاء و هم اعتبارو مصداق تملیک عین  ه عوض مط

صدر مط سه ولط   دقطفرمايند: اين م ل  رآر  د   ه نظر مرحوم  قای  ه نظر ا

سبّ  را دو  طء سب  و م سامحط عرفط  ستقل نمط م سب   ینند  لکه حقیم  وقه 

 مسبّ   ه ديد مسامحط عرفط يک  طء اسه و  ن يک  طء نامش  یح اسه.

سامحط  ه چه دردمان مط سمّا گويیم: ما االن دخورد؟ مطاگر  گويیم: ديد م نبال م

شه در  اب ت سه و همین ديد مسامحط عرفط همی سمیه آار عرا ا سمیه هستیم و ت

 ا يکط ديد يک اســم  رایآافط اســه وقتط ديد مســامحط عرا ســب  و مســبّ  ر

 گذارد.آند و اسم اين مجموع را  یح مطمجموع انتخاب مط

 در واقح مرحوم  قای صدر دو ادعا دارند:
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  مصداق ادعای اوّل اين اسه آه اگر  ه ديد دقط نظر آنیم هم سب  و هم مسبّ

سه و هم  یح مط صداق  یح ا عل ف ا ند  ه عبارت ديگر هم فعل مبا ری  خص م

سبیب سه آه اگر  ه ديد مسامحط ت سه و ادعای دوّم اين ا رفط نظر عط مصداق  یح ا

سب    خورد ــــ عرا مسامحا مجموعآنیم ــــ آه اين نظر در  اب تسمیه  ه درد مط

 گذارد. یند و نام مجموع را  یح مطمسبّ  را يک  طء مط

شان وا ستیم، ا کالط آه  راي صدر موافم نی  ا د طرد مما  ا فرمايش مرحوم  قای 

سه آه اگر اعتبار و امضاء عقاليط يا اعتبار و امضاء  رعط خود ش مصداق  یح اين ا

سبه دهیم و حال   ا د  ايد  توانیم  یح را  ه  ارع يا عقالء ا افه نمود  و  ه  نها ن

اش را آه اين ا ــافه  الوجدان صــحیح نیســه يعنط در جايط آه  ــخصــط خانهاين

 ود: ) اع  ود و گ ته مطن  خص فرو ند  استناد داد  مطفرو د  یح حقیقتاً  ه ايمط

ع دار   کذاو يا فالن دار   کذاو و در اين فرض نادرسه اسه آه گ ته  ود: ) اع الشار

قاليط يا  رعط مصداق آه اگر واقعاً اعتبار و امضاء ع) اع العقالء دار   کذاو و حال اين

سه  ا د آما ا ستناد در ستناين یح  ا د  ايد اين ا سه آه در احراق اين ا سه ا د در

سبه داد   ود و گ ته سبی  ن سه آه احراق  ه فاعل  الت سه ا  ود  يعنط هم در

به داد   ود )احرق زيد دار عمروو و هم درسه اسه آه احراق  ه فاعل  المبا رة نس

 .و گ ته  ود: )احرقهک النارُ دار عمروو

ن اعتبار و  فرمايد: مسبّ  مط ايشانمرحوم صدر اين اسه آه  ا کال دوّم  ر آالم

ـ وقتط آتا ط را  ه  ما مط ـ مانند  عقالء چیزی  فرو م در عالمامضاء عقاليط اسه 

شاء اسه، محّقم آنیم آه در وراء ايجاب و قبول آه دو انآه از  ن تعبیر  ه مسبّ  مط

ا خصوصیات و    ود،  ناء عقاليط اسه. اگر دو ن ر  ا هم نقل و انتقال يک مال رامط

ر ملکیّه  رای آه  ن مال اعتبا ــرايط  یح انشــاء آنند  ناء عقالء مبتنط اســه  ر اين

  ود.آه ثمن اعتبار ملکیّه  رای  ايح مط ود آما اينمشتری مط

تاب اســـه آه امر ديگری آه بیر از  ناء عقالء داريم عبارت از خود ملکیّه اين آ

شاء ملکیّه عقاليط  رای   شاء اين ملکقبل از ان سه و  عد از ان شتری ايح ا یّه  رای م

 اسه.

سه اين صدر نی آه  ما اين دو امر در عالم وجود دارد. ا کال ما  ر مرحوم  قای 
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فرمايید مسبّ  اعتبار عقاليط اسه مرادتان از مسب  آدام يک از اين دو امر اسه مط

سه يا مراد ن س اين ملکیّ سه آه  عد از  يا مراد  ناء عقاليط  ر ملکیّه ا ه اعتباری ا

  یح  رای مشتری حاصل اسه.

سه ا کال اوّل سبّ   ناء عقالء  ا د دو ا کال وارد ا سه آه  اگر مراد از م اين ا

سه سه آه از ا تداء  ود  ا شد  لکه يک امری ا و ارتباطط  ه   ناء عقالء االن حادث ن

ـــه پ  یح من ندارد من چه  یح  کنم چه نکنم اين  ناء اء عقالء س اين  نعقالء هس

 مسب  از  یح من نیسه.

شاء من سب  از ان سه آه اگر فرض آنیم  ناء عقالء م سه و  ا کال دوّم اين ا ا

صداق تم سه اين  ناء عقالء  الوجدان م لیک عین حقیقه  یح تملیک عین  ه عوض ا

  ه عوض نیسه.

  نا راين اگر مراد  ما از مسبّ  نباء عقالء  ا د درسه نیسه.

ای مشتری حاصل راد  ما از مسبّ  ملکیّه عقالئیه  ا د آه  عد از انشاء  رو اگر م

صل مط  ود  له مط شاء من اين ملکیّه حا سه آه  ود ولط ا کال اين اا اين ان

ــداق م هوم  یح )= تملیک  ــتری ق عاً مص ــله  رای مش ین  ه عملکیّه عقالئیه حاص

سه امصداق  یح    عقاليطفرمايد: مسبعوضو نیسه. پس مرحوم  قای صدر آه مط

سه و يا مراد ملک سه از دو حال خارج نیسه يا مراد از  ن  ناء عقاليط ا یّه عقالئیه ا

 و هر آدام آه  ا د ا کال دارد.

فرمايد  ه ديد دقط ا کال سوّم  ر آالم مرحوم  قای صدر اين اسه آه ايشان مط

یسه نسببط در آار سب  و مسب  دو چیز اسه ولط  ه ديد مسامحط عرفط سب  و م

سامحط  درد مط ستند و چون در  حث ما ديد م خورد ــــ زيرا و اين دو يک  طء ه

سم و يک مسمط م سه  اين عرا يک ا  یند طوا ح اين ال ا  معامالت عرا عامه ا

ان اين اسه آه نامیم. ا کال اين آالمشـ  نا راين ما يک  طء داريم و  ن را  یح مط

ـــاء  بار عقاليط ديد  مطدر ديد عرفط فقط انش ناء عقاليط و اعت ملکیّه  و ـــود و  

سه و اين نکته فرق دارد  ا اينعقالئیه در ديد عرفط معقول آه  گويیم عرا دو عنه ا

ـــاء نمطتا را يکط مط ـــاء را  یند. پس عرا چیز جزء انش ه نام  یح   یند و همین انش

 آند.نامگذاری مط
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سبا سامط ا سامط معامالت ا سببات و نهدر نظر ما ا سامط م ستند نه ا سامط  ب ه ا

صادر مط سه آه از  ايح  شايط ا سبّبات.  یح همان ان سباب و م  ود و  راء مجموع ا

 يم. ود و در همه عقود ما دو انشاء دارانشايط اسه آه از مشتری صادر مط

فرمودند  آه مرحوم  قای خويطاين نظر  ا نظر مرحوم  قای خويط يکط اسه و اين

سم معام سه آه ا شاء ا سه مراد ان همان ان سبّ  ا سب  و م سم مجموع  ه  له ا

  ود.مجموع اعتبار و ا راز اطالق مط

شتری  یح گ ته نمط شاء م شاء  ايح و ان شاء  نا راين  ه مجموع ان  ود  لکه  ه ان

 گردد.صادر از  ايح  یح اطالق مط

ايد  یح واقح  ل نکرد ی  ما اگر  ايح انشاء نمود و مشتری قبوا کال:  نا ر فرمود 

  د   ا د.

ما از تمل ـــه و مراد  یک عین  ه عوض اس ما گ تیم حقیقه  یح تمل یک، جواب: 

قبول   ـود آه متعاق   هتملیک  ه حمل  ـايح اسـه و اين تملیک وقتط محقّم مط

  ود. ا د لذا اگر مشتری قبول نکرد حقیقه  یح محقّم نمط

س سامط ا سماء معامالت ا صحیحهجهه  شم:  يا ا سامط  رای باب  عم از ااند يا ا

  ا ند.صحیح و فاسد مط

ط، زيرا مراد از صحّه و فساد، صحّه و فساد عقاليط اسه نه صحّه و فساد  رع

  ارع مقدس معنای مستقلّط  رای اسامط معامالت ندارد.

 قای  اند و  عضط صحیحط، و  عضط مانند مرحومدر اين مسأله  عضط اعمط  د 

صحیح عند العقالء و ح  د   اند،نظر نکرد  خويط اظهار ا ند و چه  زيرا چه  رای 

نشــد    رای اعم، ثمر  عملط ندارد زيرا همین آه گ تیم  رای صــحیح  ــرعط و ــح

عتبار ااسه آافط اسه ولو  رای صحیح عقاليط و ح  د   ا ند در صورت  کّ در 

ض اين اسه آه آنیم زيرا فرصیغه در نزد  ارع  ه اطالق )احل ام البیحو تمّسک مط

 در  یح صحیح عند العقالء صیغه معتبر نیسه.

صدر قائلند آه مو وع صحیح و مرحوم  قای  سباب اعم از  سامط معامالت، ا له ا

سد مط سه و  ا د وقتط مطفا صحیح ا شاء گاهط  شاء  یح. و اين ان گويیم  یح يعنط ان

بط بیر ممیّز صادر  ود فاسد اسه گاهط فاسد. ـ مثالً ـ اگر  یح از  خص س یه يا ص
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 ولط اگر از  الغ يا ر ید صادر  ود صحیح اسه.

ل الزم فرمايد آه از و ح اسامط معامالت  رای صحیح ا کامرحوم  قای صدر مط

 ا د از   يد و  ن ا کال اين اسه آه اگر اسماء معامالت  رای صحیح و ح  د مط

عامله مم هوم )الصحیحو در مسمای دو صورت خارج نیسه صورت اوّل اين اسه آه 

ـ  یح و ح  ود  رای تملیک عین  ه عوض آه صحی ـ مثالً  ح  ا د. و اخذ  د   ا د 

سه آه در مسما واقح صحیح اخذ  ود يعنط اجزاء و  را يط معتبر  صورت دوّم اين ا

 فرمايد هر دو صورت ا کال ندارد.در مسما اخذ  ود. ايشان مط

سامط معامالت مانند  یح را مطصورت اوّل ا کالش اين ا  نويم سه آه وقتط ا

  يد.م هوم )الصحیحو  ه رهن ما نمط

ر و از يک  يد از يک جامعه تا جامعه ديگا کال صورت دوّم اين اسه آه الزم مط

ـ فرض آنیم در قد ـ مثالً  يم صیغه در  یح زمان تا زمان ديگر معنای  یح متغیر  ا د 

سه و امروز آ سه معنای  یح عوض معتبر  ود  ا صیغه در  یح معتبر نی د   ا د.  ه 

معنای  ن )تملیک  معنای  یح قبالً )تملیک عین  ه عوض مقارناً  الصیغهو  ود  و امروز

ـــد در حالط یح در تمام   ینیم آه معنا و م هوم آه ما  الوجدان مطعین  ه عوضو  ا 

 ها يکط اسه.جوامح و تمام زمان

صورت معلوم مط  نا راين  ا ا کال در سامط معامالت  ود آه مو وعهر دو  له ا

  ا د.اعم از صحیح و فاسد مط

ستیم. زي شان موافم نی صدر و نتیجه آالم اي سه ما  ا ا کال مرحوم  قای  را در

صحیح در مو وع سه ل م هوم  سه امّا اينا شد  ا سامط معامالت اخذ ن آه هر له ا

شود مبنط   سه آه  ايد جزء و رط هم در تعرين اخذ   شان ا امح  ین جر فرمايش اي

صحیح جامح مرآبط  ا د. ما مط سی ط را فرض آنیم افراد  ه  ر همه آتوانیم جامح  

ــ مط یح ــ مثالً ـ عوض  گويیم حقیقه  یح تملیک عین  ههای صحیح من بم  ا د ـ

 اسه.

صوّر آنیم آه اجزاء و  رايط  نا راين مط سی ط را معامله را ت در  ن توانیم جامح  

ــود آه های مختلن  ر ما هو المتعارا من بم مطاخذ نشــود و اين تملیک در عرا  

سه و يا چهار و يا  ش جزء مطاجزاء و  رايط  ا د، مانند ناهط از منکر در  ان يا 
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 ود. صالة آه تارة  ر چهار جزء و تارة  ر هشه جزء و تارة  ر  انزد  جزء من بم مط

صدر را انتخاب آنیم  دون اينتوانیم  قط  نا راين مط آه ثانط در آالم مرحوم  قای 

 ا کال ايشان  ر ما وارد  ود.

سامط مع سمای اين ا صحیحه م سباب  امالت ما معتقديم آه در ارتکازات عرفیه ا

 هستند زيرا حقیقتاً اسم معامله از معامله فاسد  صحّه سل  دارد.

سامط معامالت  را نکته قا ل رآر اين اسه آه چه قائل  ويم  ه و ح سباب ا ی ا

زئیه جصحیح و چه قائل  ه و ح  نها  رای اعم  ويم هنگام  کّ در  رطیه يا 

ــرعاً مط ک نمايیم ولط چیزی   ــّ ــکّ در اتوانیم  ه اطالق )احل ام البیحو تمس گر  

 ظط تمّسک توانیم  ه اطالق ل رطیه و جزئیه چیزی عند العقالء دا ته  ا یم نمط

 آنیم.

ــح  راینتیجتاً ــماء معامالت قائل  ه و  ــماء عبادات و هم در اس ــحیح   در اس ص

 ايم. د 

 


