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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

 

 اشکال عبارتی به مکاسب:ک ی

 بحث ما در ارتباط با فرمایش شیخ و بررسی آن بود.

ه شیخ وارد است اما مطلب شیخ واضح عبارةً بیکی از رفقا یک اشکال عبارتی داشتند. اشکال ایشان 

حتمال اول این که مصدر . اجود داشتوسه احتمال  شرطدیث حباره ی درعبارت شیخ در است. 

، دو معنا داشتیم. یکی مصدر با حیث حدثی خودش بود که اشتقاق و این احتمالاین  خوددر  و باشد

 ر بمعنی المفعول بود که معنای مجازی است ولی شیخ گفتد و یکی هم مصدی آممدر از آن ها 

ا عبارت شیخ به این . یک احتمال هم معنای اسمی شرط بود. امش در حدیث شرط هستلاحتما

 ست. تعبیر ایشان این است:روانی نی

ال یحمل علیهما االطالقات فقد تلخص مما ذکرنا أن للشرط معنیین عرفیین و آخرین اصطالحیین 

رادة العرفیة بل هی  مرددة بین األولیین فإن قامت قرینة علی ارادة المصدر تعین االول أو علی ا

 الجامد تعین الثانی و إال حصل االجمال...
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می خواهیم نتیجه بگیریم که آن اشکال را می شود در معنا از شیخ برداشت اما  "ظهر ایضا"با عبارت 

 های اطالق هر یک ازدر لفظ اشکال وارد است. چون شیخ دیگر تصمیمش را این جا گرفته که 

 عرفی بدون قرینه، مجمل است. بعد گفته است:

المومنون عند شروطهم هو الشرط باعتبار  لوات اهلل علیهمصفی قولهم بالشرط المراد و ظهر ایضا أن 

 صدرا...کونه  م

ری بود اشکالی اگر این طو. باشد  "أو بأعتبار کونه اسما"باید "بإعتبار کونه مصدرا"عدل عبارت 

باعتبار "مصدری را از شرط اسمی جدا کرد و باید این طوری می گفت  طدر عبارت نبود. شیخ شر

 ان این است:اما این طوری نگفته است بلکه عبارت ایش ."کونه مصدرا أو باعتبار کونه اسما

ما مستعمال فی معناه أعنی الزاما علی أنفسهم و إما مستعمال بمعنی هو الشرط باعتبار کونه مصدرا إ

 ملتزماتهم...

 این دو معنای مصدر بود. بعد می گوید:

 ...و إما بمعنی جعل الشئ شرطا بالمعنی الثانی

نباید ذیل مصدر بیاید. چون  "إما"مشکل برطرف می شود اما در عبارت این  "بالمعنی الثانی"با این 

. "ال فعل فاعل لیس مصدرا و"خ قبال گفته بودند که ی ثانی را شیمعنای ثانی دیگر مصدر نیست. معنا

که به  "شئ عند عدم آخرالمعنی الثانی بمعنی التزام عدم ب"تصریح می کند شیخ ولو این که لذا 

با  جامد اسمی را معنای نبایددیگر  کند بخواهد عبارت را مرتباگر ولی  اصطالح معنای جامد است
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ی مصدر می شود در حالی که  ورد چون اگر این باشد معنای ثانی زیر مجموعهبیاسر مصدر  "إما"

 این قطعا مراد شیخ نیست چون قبال خوانده ایم که معنای ثانی مصدر نیست. ولی عبارت واضح است.

علی أی حال جناب شیخ در حدیث شرط سه احتمال دادند. احتمال مصدری که خودش به دو 

 یگر، احتمال اسمی و جامدی و غیر حدثی شرط بود. احتمال دیگر منقسم می شد و احتمال د

 

 :و ابهام در اشکال ایشان محقق خوئی به مرحوم شیخ اعظمشکال صغروی اذکر 

عرض کردیم  که این مطلب شیخ، مورد اشکال و ایراد أعالم قرار گرفته است. یکی از این أعالم، 

محقق خوئی رضوان اهلل تعالی علیه است. در بحث حدیث سلطنت دیدید که برای درست کردن 

خوئی باید عبارات ایشان را روی هم ریخت. چون شیخ چند تا حرف زده است لذا عبارات محقق 

. حاال ما دو بررسی ایشان را می گوییم و بعد جمع دنآقای خوئی هم چند جور آن را بررسی کرده ا

 بندی می کنیم.

در اول خیارات گفت شرط فقط و  استاز ضمنی و ابتدائی شیخ در مساله ی معاطاة گفت شرط اعم 

همان بحث اول خیارات  ذیل –از موسوعه  83جلد  – ر تنقیحدیک بار محقق خوئی  ضمنی است.

 این است:ایشان عبارت م آن را بررسی کرده اند. هعد بیان شیخ را آورده اند و ب

 ثم ناقش فیه بأن الشرط ال یطلق علی االلتزامات االبتدائیة...

 اشکال شیخ را بیان کرده اند و بعد آن را بررسی کرده اند. امختصر
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و مطلب را شماره گذاری اید این دبررسی حرف شیخ دو مطلب مهم دارد که بآقای خوئی این جا در 

کنیم. بعد حرف ایشان ذیل رساله ی شرط را هم می گوییم تا ببینیم که از فرمایش آقای خوئی چه در 

 می آید.

و بگوییم  واهیم سلّمنایی بحث کنیمیک مطلب آقای خوئی این است که حتی اگر ما بخنجا، در ای

خوب توجه کنید چون من بعدا می خواهم  – سلّمنا که شرط یستعمل فی االلتزامات االبتدائیة

 ا می خواهد سلمنایی بحث کنددر گفتار ایشان کم شود. این جها مختارات ایشان را بگویم که تهافت 

ضمنی هاست.  یعنی ما به شیخ بگوییم که الزم نبود شما مبنائی اشکال کنید و بگویید شرط فقط در –

نگیریم و نگوییم ال ا بپذیریم و با روایات اشکخیر! اگر شرط در التزامات ابتدائی هم باشد اگر این ر

حاال این را ما بررسی می کنیم  – که چه کسی گفته که شرط در الزامات ابتدائی به کار نرفته است

بعدا، قبال هم عرض کردم که این را باید بررسی کرد چون مهمترین مستند شیخ در کاربرد شرط در 

. و إال شیخ از صاحب قاموس و صاحب لسان نقل کرده است که شرط الزام ابتدائی، روایت است

باز هم می خواهیم بگوییم که این شرط بر بیع و مثل بیع صادق نیست. این  –ظاهر در ضمنی است 

 :حرف اول آقای خوئی است. یعنی در این فضا آقای خوئی می خواهد اشکال کند که

  ؛نی الزام و التزامشرط یع اوال:

  ؛الزام و التزام بر ابتدائی هم صادق است ثانیا:

 بر بیع صادق نیست.  الزام و التزام یول ثالثا:
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در این فضا می خواهد اشکال کند نه در آن فضا که بگویم شرط یعنی ربط. چون اگر بگویم معنای 

د. چون یببینم که چطوری بر بیع صدق نمی کند. این ها را دقت کنشرط، ربط است، آن موقع باید 

تبعا للمحقق آدرس می دهم که فرمایش آقای خوئی را مطالعه کنید. حرف نهایی آقای خوئی 

. ربط هم می تواند تکوینی باشد می تواند قراردادی باشد. اگر این است که شرط یعنی ربط االیروانی

؟ اگر شرط به معنای ربط باشد، پس عدم منایی استف ایشان سلّشرط یعنی ربط، آیا این جا حر

صدقش بر بیع چطور می شود؟ باید این ها را بررسی کنیم. یعنی این که داریم می گوییم شرط بر بیع 

ام؟ بعد بگوییم الزام و التزام بر لتزصدق نمی کند با فرض این است که بگوییم شرط یعنی الزام و ا

 ابتدائی هم که صدق کند بر بیع صدق نمی کند؟! عبارتشان این است:

فال نسلّم صحة اطالقه عرفا علی مثل البیع و غیره من المعامالت و إن کان شامال بحسب معناه 

 اللغوی...

ی جدی این جا داریم. بعدا اشکال اول آقای خوئی این جا این است. می گوید ما یک اشکال صغرو

هم که جمع بندی می کند این است که می گوید اگر کسی بخواهد از حدیث شرط مطابقة اثبات لزوم 

کند و التزاما اثبات صحت کند، این صغرایش مشکل دارد. صغرایش هم این است که ولو این که ما 

باید ما دق است ولی بر بیع و مثل بیع، شرط صادق نیست. قائل شویم که شرط بر شروط ابتدائی صا

 که: ن استآیا بحث سر ایمبداء تصدیقی بحث را بدانیم. 

 ؛و التزام استرط به معنای الزام ش اوال:

  ؛بر ابتدائی صادق است ثانیا:
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 ؟! اما بر بیع صادق نیست لثا:ثا

  :یا بحث سر این است که

  ؛شرط به معنای ربط است اوال:

  ؛بر ابتدائی صادق است ثانیا:

 ولی بر بیع صادق نیست؟!  ثالثا:

موسوعه ی  83شما جلد  بحث کدام است؟ حرف اول محقق خوئی را باید خوب توجه کرد.فضای 

که دیگر بحث شروط است. باید  04ببینید. در جلد ایشان را که همین تنقیح است ذیل بحث خیارات 

ببینیم این عدم صدق شرط بر بیع، ریشه اش به کجا خورده است؟ آیا ریشه ی بحث ایشان این است 

 متاسفانهت و بر بیع صادق نیست یا اگر الزام و التزام باشد صادق نیست؟! ه  اصال الزام و التزام نیسک

 در فرمایشات محقق خوئی مبهم است. این 

 

 ای اجمالی به اشکال کبروی محقق خوئی:اشاره 

اشکال کبروی هم دارد که اصال حدیث شرط، وجوب وضعی ندارد بلکه وجوب تکلیفی دارد.  یک

فعال ما کبرای ایشان را کاری نداریم. چون همه این کبری را از ایشان قبول نکرده اند و گفته اند خیر! 
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عمده ی بحث ما االن را خواهم گفت اما  این مطلبحدیث شرط ظاهر در وضع است نه تکلیف. 

 صغروی است. 

این است که شما شرط را چطور معنا می کنید که بعدش می گویید حتی  یپس سوال ما از محقق خوئ

 بیع صادق نیست؟! راگر بر ابتدائی صادق باشد ب

 عبارات ایشان را ببینید تا جلسه ی بعد بحث را ادامه دهیم.

 

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

 


