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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
  تنبیه اول

د ان یک تنبیه مورچرا مسئله عبادات مکروهه به عنو توضیح دادیم که . در جلسه قبلتنبیه اول پیرامون عبادات مکروهه است

ید اامتناع ب اشاره شد که هم قائلین به جواز اجتماع و هم قائلین به چیست، همچنینآن گیرد و دلیل پرداختن به رسیدگی قرار می

  .دد دارد را حل کننومشکلی که در عبادات مکروهه وج

مثل  ،بپردازند حل این نکته این شود باید بهها محسوب میاین موارد در واقع نقض بر نظر آنکه  امتناع قهرا از این باب قائلین به

 دای، بن فی واحد ممتنع است باید مشکل کراهت نماز در حمام را حل کندیانی که معتقد است اجتماع حکمین شرعیمحقق خراس

هایی آن ،دو حکم  وجوب و کراهت مجتمع شدند از در حمام واقع شده است که در آن،پاسخ دهد که چطور در شرع مواردی مثل نم

 ؟ کنندجیه میستد چگونه این موارد را توکه قائل به امتناع ه

مثل ما که قائل به  ،ها را توجیه کنندبه نوعی باید به برخی از این موارد پاسخ دهند و آن نیز ل به جواز هستندکه قائ هم کسانی

بعضی مثل محقق نایینی تعدد مقولتین حال  ،ها قرار دادیمها و طبیعتو اساس و پایه جواز را بر تعدد عنوان جواز اجتماع شدیم

بینیم یماین موارد  در حالیکه در متعدد شوند یمتعلق امر و نه باالخره باید وین و بعضی تعدد طبیعت را گفتند.ضی تعدد عناند، بعگفت

موارد که شامل عبادات مکروهه و نماز در مسجد که  پس ضرورت توجیه این .ان بیشتر نیستی در کار نیست و یک عنوکه تعدد

 این موارد را حل کنیم.خواهیم چگونه میروشن است، اما سؤال این است که  شودمی اجتماع کردند در آن وجوب و استحباب
 محقق خراسانی اجمالی راه حل

 .اجمالی ایشان سه وجه را ذکر کردند . در مقام پاسخمحقق خراسانی یک پاسخ اجمالی به این مشکل دادند و یک پاسخ تفصیلی

  ویم.رمی سراغ بیان تفصیلی ایشان کنیم و بعدقق خرسانی را بیان و بررسی میسخ  اجمالی محپابرای حل این مشکل اول 

 وجه اول

 ،تو حرمت ممتنع اس، اجتماع الحکمین اعم از وجوب نهی ممتنع است اگر به دلیل عقلی قطعی برایمان ثابت شد که اجتماع امر و

توجیه کنیم. زیرا از  آن را و تصرف به نوعیفی واحد هست  دلیلی که دال بر اجتماع دو حکم در در مواجهه با چنین مواردی باید

 در. ستحکم ا مفادش اجتماع دو دلهرود و از این طرف این اتناع داریم که مو الی درز آن نمییک طرف دلیل عقلی قطعی بر ام

ل قهرا باید در ظاهر  این دلی استن باز باب تصرف در آ دلیل دیگر که ظهور صرف ول تقاب ری غیعطه یک دلیل قهتصادم و مواج

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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حکم قطعی عقل  ین مسئله را حل کنیم که با آنا به نوعی باید، اما شده استا به حسب ظاهر اجتماع دو حکم هایندر  ،تصرف کنیم

 .منافات نداشته باشد

موارد قهرا  یندر ا ، حالنهی و اجتماع دو حکم ممتنع است و راجتماع ام کهیل قطعی اقامه کردیم باالخره ما یک دل :گویدمیایشان 

  .به حسب مورد باید تصرف در ظاهر هر کدام کنیم

 وجه دوم

ال کگر این اشعبارت دی به .بلکه قائلین به اجتماع هم باید به این اشکال پاسخ دهند ،این اشکال نه تنها متوجه قائلین به امتناع است

اشد وان هم متعدد بگوییم اگر عن، ما میبه هر حال مسئله اجتماع الحکمین فی واحد ممتنع دانسته شده است مشترک الورود است.

این  ولی هر دوی ما بر، کافی استبرای جواز اجتماع ز معتقدند که تعدد عنوان اما قائلین به جوا ،یکفی برای اجتماعتعدد عنوان ال

تناع قائلین به امیعنی هم قائلین به جواز اجتماع و هم  ،نهی ممتنع است امر اتفاق نظر داریم که اگر عنوان واحد باشد اجتماع امر و

 ،واحد باشد امکان اینکه اجتماع فی واحد پیش بیاید وجود ندارد ناینکه اگر عنوا اجتماع، در یک نقطه با هم اتفاق نظر دارند و آن

جا ذکر شده است، ین مواردی که اینهر دو بر امتناع اجتماع الحکمین فی شئ واحد به عنوان واحد متفقند و بر این توافق دارند و ا

 ی و یک عنوان، یک عنوان نمازدو عنوان بود صبی. در نماز در دار غان نیستند، یعنی عنوان واحد دارند و دو عنوهمه از این قبیلند

هر  ولی به ،غصب بر این صادق است و هم نماز یعنی هم ،تصادق پیدا کردند رجفی شئ واحد در خا هادرست است که این ،غصبی

 .عنوان نداریم نهی به عنوان غصب ولی در مانحن فیه ما دو است و کرد که امر به عنوان نماز خوردهحال قائل به جواز ادعا می

تواند متعلق طبق قول قائلین به جواز عنوان نماز خودش میعنوان مستقلی است و  که مور به استأقطعا م حمام، نماز ردر نماز د

ه بالحمام  فی نفسه اگر خودش ان دوم کجاست؟ کون فی در این مشکل و بحثی نیست اما سوال این است که عنو ،امر واقع شود

اما  ،توانستیم بگوییم دو عنوان استدر قالب نماز باشد یا غیر نماز، میاز اینکه  غفار ،وضوع مستقل متعلق کراهت بودعنوان یک م

پس ما عنوان مستقلی به عنوان کون فی الحمام نداریم که متعلق نهی ولو نهی تنزیهی واقع  ،کون فی الحمام را مکروه ندانستند ،ادله

 ،متفاوت از عنوان نماز نیست، نماز در حمام یک عنوان است ولی حمام است رنماز د ،ق نهی واقع شدهه متعلک ، آن چیزیشده باشد

ال ح ،پس یک عنوان بیشتر نیست ،عنوان نماز با قید فی الحمام متعلق نهی ،ان کلی نماز متعلق امر استین است که عنوفوقش ا

که یکی مطلق است و یکی مقید،  درست است ؟امر باشد و هم متعلق نهیتعلق متواند هم ر میوطیک عنوان که هر دو نماز است چ

اما  ،درست است که هر دو نماز است و یکی مطلق و یکی مقید ،مطلق نماز است و یکی نماز مقید به قید کون فی الحمام ییک

همان  دمقی ،از عنوان مطلق باشد غیر . اینطور نیست که عنوان مقیدغایر ماهوی ندارندطلق و مقید باهم تنافی ماهوی و تباالخره م

: این گویند؟ پس محقق خراسانی میکنندبه جواز هستند با مثل این مورد چه می کسانی که قائل مطلق است به اضافه یک قید.

لعاشورا وم ایدر صوم فی  .استطور در موارد دیگر نیز همین باشد،قائلین به جواز نیز میبلکه متوجه  مشکل فقط متوجه ما نیست

 . دارد نیز همین مشکل وجود

صوم یوم العاشورا عنوانی غیر از مطلق  ،نهی از صوم یوم العاشورا و نیز امر به مطلق صوم تعلق گرفته است در صوم روز عاشورا

تکیه جواز،  قول به ها برایزیرا آن ،شوندقائلین به جواز نیز دچار مشکل میلذا  .یک عنوان بیشتر وجود ندارد ، یعنی صوم نیست

، ستا و استحباب شده باجتماع وجو کردند بر تعدد عنوان و اینجا مسئله تعدد عنوان مطرح نیست و کذلک در نماز در مسجد که



  

643 

 

ز که یکی مطلق نما است یننیست فوقش ا جا نیز دو عنوان، آند باید دو عنوان باشدبخواهند اجتماع کنن دو حکمجا نیز اگر آن

. پس محقق خراسانی بارت است از نماز در مسجد و بین مطلق و مقید تنافی ماهوی وجود نداردکه ع نماز مقیداست و یکی 

را به  مطلب خواهد بگوید اینشود، لذا ایشان میشود بلکه متوجه قائلین به جواز نیز می: این اشکال نه تنها متوجه ما میگویندمی

 توانید وارد کنید. نوان اشکال بر قول به امتناع نمیع

 وجه سوم 

، اگر خاطرتان باشد به جایی است که مندوحه وجود دارد نهی مربوط بحث ما در مسئله اجتماع امر و :فرمایدمحقق خراسانی می

در نماز  ،ندوحه و چاره وجود داردنهی جایی است که م موضوع بحث در مسئله اجتماع امر ومطلب اشاره کردیم که به این ما قبال 

 ،غصبی نیز بخواند راد چاره دارد که نماز را در غیر دخواهد نماز بخوانین است که کسی که در دار غصبی میافرض دار غصبی در 

تواند خانه غصبی را دارد و هم می ن خواندن نماز دراکبوط به جایی است که شخص نمازگذار هم امیعنی اصال موضوع بحث مر

ن موضوع بحث است که آیا اجتماع  امر به نماز و نهی از غصب فی واحد با وجود قید مندوحه یا، خوانددر یک مکان مباح نماز ب

العاشورا  ، در نماز در حمام یا صوم یومه وجود نداردخیر؟ اما در این موارد اصال مندوحیعنی در فرض راه چاره ممکن است یا 

ال به ح ،به است یا منهی عنه موراشورا نیست یا این صوم مثال مأنام روز عزیرا یک روز بیشتر به  ،اصال بحث مندوحه معنا ندارد

ر نماز در ، البته دتواند این روزه را تبدیل کند به روزه یک روز دیگرجا دیگر معنا ندارد که مکلف می، ایننحو استحبابی یا تنزیهی

ولی در مثل روزه گیرد، ث ما قرار میدر بح که داخل بیرون حمام،نماز بخواند یا در حمام تواند ، یعنی مکلف میحمام مندوحه است

تنافیین یا متغایرین فی واحد مالجماع اجتماع الحکمین ال. یعنی بااز بحث ما خارج است ه قید مندوحه وجود ندارد،روز عاشوار ک

که ، اما ایننهی خارج است ر واجتماع ام دوحه ندارد از مورد بحثون قید منقبول دارند که صوم یوم العاشورا چممتنع است و همه 

ا ام خمسه تکلیفیه بکمجتمع شده است و اح : چون دو حکم در آنگویندمی از باب تضاد است، گویندمی بعضی ،چرا خارج است

 امتثال این اصال: گوینداست، میال عدم امکان امتث از باب تزاحم  وگویند: میبعضی  اجتماع در آن ممتنع است و ،هم متضاد هستند

  .حال باید یکی را ترجیح دهیم و راهی پیدا کنیم ،امتثال این دو حکم و امر و نهی فی واحد امکان ندارد ،ممکن نیست دو حکم

خواهد بگوید که بعضی از مواردی که شما به عنوان اشکال به ما وارد کردید و ذکر یموجه سوم در واقع  رپس محقق خراسانی د

 نو سر آ  یعنی هم ما قبول داریم و هم شما ،زیرا باالجماع اجتماع در این موارد ممتنع است ،حث خارج هستندکردید از موضوع ب

 . بخواهیم مشکلی را حل کنیمنزاعی نداریم که 
 راه حل اجمالیصه خال

محصل این سه پاسخ اجمالی این شد که  ،کندسه وجه و سه پاسخ اجمالی به اشکالی که به محقق خراسانی شده ذکر می پس ایشان

رایشان ک توجیهی بی حال ،عبادات تصرف کنیم این امتناع داریم باید در ظواهر ادلهطعی بر باتوجه به اینکه ما دلیل عقلی ق :اوال

  .داریمظنی از یک دلیل قطعی دست بر نمی به خاطر یک دلیلما  کنیم؛یمپیدا 

ای که شما قائلین به امتناع از همان زاویه به .هم به قائلین به اجتماع و هم به قائلین به امتناع .این اشکال مشترک الورود است :ثانیا

در این موارد یک عنوان بیشتر  ،عنوان نداریم جا ما دوز این جهت وارد است که اساسا ایناما به قائلین به جواز ا ،گفتید وارد است

  .تماع ممتنع استعدد نباشد اجمت د که در جایی  که عنوانان نیز قائلنها خودش، آننیست
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بل تصویر اای ق، یک راه فرار و چارهداشته باشد در جایی است که قید مندوجه وجودبحث اجتماع  سئلهمبه طور کلی در  ثالثا:

  .ای نداردردی که شما مثال زدید راه چارها، اما بعضی از این موشداب
 برترین اعمال  

 1«إن قَلََّ وأدوَمُهُ  أفضَلُ العَمَلِ»قال رسول اهلل)ص(: 

 برترین اعمال با دوام ترین و مستمرین اعمال است اگر چه کم باشد.

 :یمگفت ، اما اینکهبه مسیر حق و اعمال حق و صالحه اشاره دارد این حدیث البته اشاره دارد به یک سنت الهی. در واقعحدیث این 

و تقطیع  هستیم به بریدگی ما نوعا مبتال شود.و نتیجه میر عمل منجر به موفقیت باالخره در مسیر باطل هم استمرا ،یک سنت است

آن   شویم وشویم اما کم کم سرد می، با حرارت در ابتدا وارد کاری میکنیمو نیت شروع می با انگیزه را کارهای خیر ،در کارهایمان

مشکل  در رفتار فردی ما این ،حاکم است مور اجتماعی ما، در ادر امور درسی و علمی ما حاکم است مشکل این، کنیمکار را رها می

 ،دبرای انسان که کارش را نیمه کاره رها کن این یک آفت بسیار بزرگی است .شویمری زده و خسته میکاخیلی زود از  .ره داردسیط

حضرت . اینکه بستگی داردسان به آن کارهای اساسی که سرنوشت و آینده ان، آن دهدهایش را در اوقات محدودی انجام کار

گ غیر مستمر شد از کار بزرباه تیک کار کوچک اگر استمرار داش :خواهد بگویدمی؛ «إن قَلََّ أدوَمُهُ و أفضَلُ العَمَلِ» :فرمایدمی

عرض  . ماد، فرق هم نمی کنحیث آثار دنیوی است و هم از حیث آثار اخرویاز حال این افضلیت هم ، است رارزشش بیشتر و باالت

بیشتر  ت، هم ثواب اخروی آناس راش بیشتیجهیک کار کوچک مستمر هم در دنیا نت ،کردم این روایت ناظر به اعمال صالحه است

ا که بعد از ث بنمثل احدا ،دنالبته بعضی از کارها ذاتا قابلیت استمرار ندار .است تا کاری که بزرگ باشد و استمرار نداشته باشد

ند مثل نماز اول وقت خواندن و حسن خلق داشتن و صبر و شکیبایی ردا ، اما اعمالی که قابلیت استمرارشودیماحداث بنا تمام 

 خواندن ، درسروحیه شکر و تواضع ،و فزع کنیم بعد دیگر صبرمان تمام شود و جزع بر کنیم و، اینکه ما در یک موضعی صداشتن

گری دی . در روایتکندولی بعد آن را رها  دهدی قابل ستایشی انجام تالش علم یک و تالش علمی. ممکن است کسی در یک مقطع

، المداومه المداومه ؛4«فإنََّ اللَّه َ لَم یَجعَلْ لِعَمَلِ المُؤمِنینَ غایَةً إالَّ المَوتَ المُداوَمَةَ المُداوَمَةَ:»فرماید)ع( میداریم که حضرت علی

ان تا وقتی انس ، یعنیمنین پایانی قرار نداده است مگر موتعمل مؤ چون خداوند تبارک و تعالی برای ؟چرا ،گیری و استمرارپی

فإنََّ اللَّه َ لَم یَجعَلْ لِعَمَلِ المُؤمِنینَ غایَةً إالَّ » ،تا زنده است باید کار کند ،انسان تا زنده است باید بدود ،زنده است باید تالش کند

  .و دوندگی کوشش و خستگی ناپذیریعنی تالش و این ی «المَوتَ

که دارد را هم رسد بلکه آنچه یم، آدم تنبل نه تنها به جایی نهایی که ما داریم  و جامعه ما دارد وضعمان معلوم استلیبا این تنب

شویم ینیم به این موفقیت کوچک خیره میشنمی  ،کنیمجا پیدا میوچک که در یکما عادت داریم که یک موفقیت ک ،کندتضییع می

الش و تدانیم هر موفقیتی آغاز یک حرکت . نمیشویماست و غرق لذت در این موفقیت  میکنیم دیگر این پایان کار و فکر می

ا گر کاری را ،بیست سال یا ده سال ،خود کند اگر در عمر، واقعا انسان فکر میگذشته است دیگری است. از هر کدام شما سنی

 ،ما الزم است ه که برای، آنچمثل حفظ روایت و یا مطالعه روایتی یا تفسیر یا تاریخ صرف کرده باشد، وقتبرایش روزانه پنج دقیقه 
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ه ت کهای ما معموال این طوراس، ولی برنامهداشتیمون اینکه فشاری بیاید در ذهن خود بدم وسیعی از اطالعات و دانش را یک حج

در رفاقت نیز  ،طور استدر خورد و خوراکمان نیز همین ،بگیریم ز را یادخواهیم همه چیدر عرض دو یا سه روز یا یک هفته می

مثل اینکه نردبانی  ،بگیریم ارتفاع توانیماست که نمیاین   ،شل کن صفت کن شدیم ،طور هستیمدر همه چیز این ،طور استهمین

م که بینیآخرش هم می وگذرد به همین صورت می. عمرمان آییم پایینیک پله می رویم باال ویک پله می آن،دائما از  و گذاشتیم

نگاه ها لتبعضی از م. در احوال کند، در بین ملت ما بیداد میمفید نبودن .هر گامی باید مبنای گام بعدی باشد ،هنوز به قله نرسیدیم

انسان  گونه ، بله همهاستفاده از وقت است ،تالش است کار واش عیاشی نیست، شود همهها گزارش می، آنچه از برخی از ملتکنید

 وجود دارد خوبی . استعدادهایرساندهای بلند مادی و معنوی میها را به قلهکار و تالش است که ملت این ،شودجا پیدا میدر همه

گرفتاری واقعا  ،تدش اسوای تنبلی خبر یهایانسان دنبال بهانه ی، گاهنباید بیاوریم که گرفتاریم بهانه نیز استفاده شود. آنز که باید ا

 .هایی برای تنبلی نباشدها بهانهزیاد است ولی مراقب باشیم که این

 «والحمد هلل رب العالمین»

          


