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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 پاسخ تفصیلی محقق خراسانی

 .شودائلین به جواز وارد میقئلین به امتناع و این ره گذر متوجه قا که ازبود در مورد عبادات مکروهه و اشکالی  بحث

یز اما یک پاسخ تفصیلی ن ،دیروز عرض کردیماجمالی به مسئله عبادات مکروهه دادند که  محقق خراسانی یک پاسخکردیم عرض 

دن برای مسئله هدف محقق خراسانی در واقع  این است که این موارد را از مصداق بو .ایشان در مورد عبادات مکروهه بیان کردند

یعنی تصویری ارائه دهد که هیچ یک از اقسام سه گانه عبادات مکروهه مصداق مسئله اجتماع امر و  ،اجتماع امر و نهی خارج کند

که در کفایه بیان کردند ذکر  مکروهه را گانهعبادات سهقبل از اینکه پاسخ تفصیلی ایشان را بیان کنیم الزم  است اقسام . نهی نباشند

  .هددچه تصویری از این مسئله ارائه میایشان ببینیم و ه کرد

 اقسام عبادات مکروهه

 راهت شدند سه قسمند: متصف به کنی عباداتی که یع ،سه قسم عبادت مکروه داریمفرماید به طور کلی ن ابتدا میایشا

 ،ته استتعلق گرف که امر به آنیعنی همان چیزی  ،متعلق شده است نهی تنزیهی به عنوان عبادت عباداتی است که در آنقسم اول: 

رض ف گرفته است و پای عنوان دیگری در کار نیست ونهی هم به نفس همان عبادت تعلق  ،حال چه امر وجوبی و چه امر استحبابی

 ده است و جایگزینبه خود روز عاشورا متعلق شزیهی ن نهی تنورا که در آمثل روزه روزه عاش ،هم این است که جایگزینی هم ندارد

  .یعنی روزه روز دهم جایگزینی مثل روزه روز یازدهم ندارد ،و بدل هم ندارد

ن یک مثل نماز در حمام که به عنوا ،مندوحه دارد ها تعلق گرفته است ولی بدل وت که نهی تنزیهی به آنعباداتی اس قسم دوم:

متعلق شده و در عین حال مکلف  یهی به آنتنز، یتشود نهی کراهبه عنوان اینکه در حمام واقع می امر دارد ولی عبادت و عنوان نماز

  .اق بخواند یا در مسجد بخوانداتمثال در  ،چاره دارد که نماز را در غیر حمام بخواند
  .با هم ندارند فرق قسم اول و دوم تنها در جایگزین داشتن و جایگزین نداشتن است و اال در سایر جهات تفاوتی

، عبادت امر دارد ولی نهی به چیزی خورده است که آن چیز جایی است که نهی به خود عنوان عبادت متعلق نشده است :قسم سوم

ه و یا بیا اتحاد وجودی در خارج با این عبادت پیدا کرده است  ،یا مالزمه با هم دارند دا کرده استبا عبادت در خارج اتحاد پی یا

 تهمت که ، اما در موضعمر وجوبی و چه استحبابیاچه  ما انه نماز امر دارد،نماز ب، مثل نماز در موضع تهمت، مالزمه دارندعی نو

ده به نماز در موضع تهمت شدلیلی نداریم که متعلق  ، یعنینماز در موضع تهمت نیز خودش متعلق نهی نیستشود، نماز خوانده می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ع قرار گرفتن در موضدستور داده شده که از  ،خودش عنوانی است که  نهی به آن متعلق شده است اما کون فی موضع التهمهباشد. 

 .ستا اتحاد وجودی پیدا کرده ،اتحاد پیدا کرده است با نماز، ولی االن این عنوان که متعلق نهی واقع شده است تهمت خودداری کنید

، پس نهی به یک شودد، موجب تهمت نسبت به او میدر این مکان ببین خواند که اگر کسی او رانماز را در جایی میحال مکلف 

 .عنوان متحد شده است در خارج با عنوان نماز عنوانی خورده که آن

 در قسم اول راه حل محقق خراسانی 

ن اقسام سه گانه ی هر یک از ایبرا ها را از موارد و مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی خارج کنندبرای اینکه این محقق خراسانی

کنید که قصد محقق خراسانی این است  عنایت)دهد. وز عاشورا ایشان سه راه ارائه میدر قسم اول مثل روزه ر. راه حلی ارائه دادند

 نهی نیست.( ها از مصادیق اجتماع امر واینکه بگوید: 

 اولوجه 

آن را به عنوان یک عمل مستحب قرار داده  ،است و امر استحبابیموربه واقع شده مأما اینجا یک عنوان صیام داریم که بما انه فعل 

از مصلحت در  درجهپنجاه ای برای مصلحت در نظر بگیریم، اگر درجهمثال  ،طبیعتا عمل مستحب یک مصلحت راجحه دارد .است

ال ممثل سایر اعطبیعتا ، ه تنهایی در نظر گرفته شودخودش بصوم اگر  یک عنوان ترک صیام هم داریم که ،ل وجود دارداین عم

عنوانی انطباق پیدا کرده است که به واسطه  ترک با یکجا این ولی اینمصلحت است،  این از دست رفتنموجب آن ترک مستحبه 

وانی نترک صیام چون یک ع، مثال عنوان مخالفت با بنی امیه ،تر از فعل صیام شده استیک مصلحت قویانطباق با آن عنوان دارای 

ای یک مصلحتی شده است که این مصلحت مجموعا اقوی راکه عبارت است از مخالفت با بنی امیه، خودش د عارض شده بر آن

ن روز را امیه به عنوان جشن و پیروزی ایشد برای این است که آن ایام بنی آن هم همانطور که بیان ،است از مصلحت فعل صیام

  ردند.ک علیهم السالم هیچ یک در چنین روزی روزه نگرفتند و روزه آن روز را ترک مینمعصوبینیم که ائمه گرفتند و لذا میروزه می

لحت ای مصی است و یک ترک صیام داریم که بواسطه انطباق عنوان خاصی دارپس ما یک فعل صیام داریم که دارای یک مصلحت

ه یکی فعل صیام ک ،ده استیش آمتزاحم  پنه بین دو چیز ، پس کأشده است که این مصلحت اقوی است از مصلحت فعل صیام

یدا خودش استحباب پ، ترک صیام نیز کأنه تری استلصیام که دارای یک مصلحت قویدارای یک مصلحتی است و یکی ترک ا

اگر متزاحمین در یک  ،در موارد تزاحم همانطور که کرارا مطرح شده است .شود از قبیل تزاحم مستحبینمورد می. لذا کرده است

اگر یکی از متزاحمین اهم از دیگری باشند  ،از متزاحمین یکمخیر است در اختیار هر  انسان ،رتبه و درجه باشند متساوی باشندم

ما  ،از قبیل مستحبین متزاحمین باشدبل ترک این روزه اینجا اگر مسئله روزه روز عاشورا و در مقاعمل به اهم متعین است. قطعا 

اگر  یام متعین است و باید اختیار شود،قهرا ترک ص ،صیام اهم است از فعل صیام، ترک ز این دو اهم استباید ببینیم که کدام یک ا

کند مسئله ی پیدا نمیهاجتماع امر ون مسئله ما مورد صیام روز عاشورا را از موارد تزاحم مستحبین دانستیم دیگر هیچ ارتباطی به

این ربطی به اجتماع  ،ها با هم تزاحم پیدا کردندداریم که فعال به دالیلی اینیعنی ما دو امر ، گردد به مقام امتثالتزاحم در واقع  بر می

 فتزاحم شویم به مقام امتثال مکل موارد که ممکن است ما گرفتار د، این مثل بسیاری ازاشکاالت پیش بیای ی ندارد تا آنامر و نه

 ا انجام دهد و اهم را انتخاب کند. ن دو راز ایر کند که کدام یک امربوط است و مکلف باید اختی
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 اشتهدیک مصلحت راجحی  گر ترک یک فعلا . چون در سایر مکروهاتمثل سایر مکروهات نیست مسئله صوم روز عاشوراالبته 

 اینچنیناست؟ عاشورا مثل سایر مکروهات اصطالحی روزه روز توانیم بگوییم ،حال آیا میگوییم مکروه، اصطالحا به این میباشد

در سایر . دارد شود وجودنامیده میکراهت سایر اعمال که به عنوان مکروهات اصطالحی  یک فرقی بین این کراهت با ،نیست

یک  ،ل و کمی باشد، ممکن است مصلحت قلییعنی فعل یک مصلحتی دارد ،فعل است ات در واقع مصلحت و مفسده در خودمکروه

 ،یز مکروه است، مثال خوردن فالن چدو در خود فعل است، ولی مصحلت و مفسده هر ستا ر از مصلحتشتای دارد که بیسدهمف

ت انکسار این مصلح اما کسر و ،دارد که به حد لزوم اجتناب نرسیده فرض کنید خوردن چیزی یک مصلحت دارد و یک مفسدهحال 

عل، در ف مصلحت در ترک است و مفسدهز عاشورا اما در مسئله صیام رو ،کند که ما جانب ترک را ترجیح دهیمتضا میقو مفسده ا

  .این فارق بین صوم روز عاشوره و سایر مکروهات است

از این مورد را  خواهندبه این طریق می و کنندقسم اول حل می راز طریق تزاحم مستحبین مشکل را د پس در راه اول ایشان

  .کنندنهی خارج می مصادیق اجتماع امر و

 دوم وجه

نوانی یک ع به گفتیم مثال امر ،ئله انطباق و تطبیق را مطرح کردمس در واقعایشان در راه اول . با راه اول دارد تفاوتیک راه دوم 

این متوجه یک عنوانی ، صیام  یوم العاشور نیست ترک ولی این در واقع متوجه خود رک صوم روزه عاشورامثل ت ،خورده است

مسئله امیه است اما در طریق دوم بنی هم مسئله مخالفت بااق با آن پیدا کرده و آن ده است و انطباست که متحد با این عنوان ش

 وارد هبین اینکه ما از طریق مالزمدارد. فرق است  عنوانالزمه با این به چیزی خورده است که آن ممالزمه مطرح است یعنی نهی 

 . شویم یا از طریق انطباق وارد شویم
 دومفرق وجه اول و 

به  نهی حقیقی، و نهی متعلق به صوم یوم العاشور شده است طرحمطرح شده است نهی به خود صوم مدر راه اول که مسئله انطباق 

متوجه به  این نهی، ترک این روزه مستحب است بنابرزیرا ترک این صوم طلب شده است .معنای نهی کراهتی و تنزیهی حقیقی است

 طلب در واقع به یک عنوانیه است و مسئله انطباق مطرح نیست اما در طریق دوم که راه مالزم .ستاقعی ااین صوم نهی حقیقی و و

 ،و چون خود محقق خراسانی معتقدند متالزمین الزم نیست اتحاد در حکم داشته باشندست متعلق شده است که با ترک صوم مالزم ا

متعلق شده  زیچی نهی به خود روزه متعلق نشده بلکه به، لذا (باشد اگر یکی از آن دو مستحب بود لزومی ندارد که دیگری مستحب)

ان که آن مالزم با این عنو نهی به یک عنوانی خورده ،این خود این فعل حقیقتا مورد نهی واقع نشده استابربنت. ترک اسکه مالزم 

علق در این طریق نهی مت ،نهی حقیقی است ،در طریق اول نهیین صوم در واقع یک نهی مجازی است، متعلق به ا است، بنابراین نهی

اینکه ما قائل به طریق اول شویم و از راه انطباق پیش  ،داردهم البته این ثمره و این فرق دارد. به صیام نهی عرضی و مجازی است 

 ثمره دارد. از راه مالزمه وارد شویم بیاییم یا طریق دوم و

ه بمتعلق شده نهی چون ، و نهی نیست رشود، این دیگر مصداق اجتماع امدیگر منتفی میی همسئله اجتماع امر و نطبق این وجه هم 

 ،عنوان نیز همان مخالفت با بنی امیه است آنولی ، اتحاد وجودی و انطباق باشداینکه نه است، عنوان یک عنوانی که مالزم با این 

ست برای عنوان ا و مصداق قرار گرفته یرا ترک منطبق شدهخورده زگوییم نهی به خود صوم می کند در طریق اول مافرقی نمی
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در طریق  .امیهصوم مالزم است با مخالفت با بنی صوم زیرا ترکوییم نهی متعلق شده است به گ. در راه دوم میامیها بنیمخالفت ب

طور که گفته همان امیه است ویترک صوم مالزم با مخالفت با بن امیه است در طریق دوممخالفت صوم مصداق مخالفت با بنیاول 

 نهی است.اش در حقیقی بودن یا مجازی بودن آن ف تغییر عنوان و لفظ نیست و ثمرهثمره هم دارد و صر شد

 سوم  وجه

 ، حاالدارد و این نهی مولوی است ی وجود. در دو راه قبلی قبول کردیم که نهبه طور کلی متفاوت از دو راه قبلی استراه سوم 

وییم اگر ما بگ ،فرق این دو چیستکنند نهی ارشادی است. ، اما در راه سوم ادعا میمولوی که لزوما تحریمی نیست تنزیهی،مولوی 

یک  مفسده وه این فعل و این عمل یک معنایش این است ک، مولوی است اگر گفتیم نهی متوجه صوم؟ نهی مولوی است یا ارشادی

اما وقتی  ،منتهی به حد لزوم اجتناب نرسیده استاست،  منقصت به آن نهی تعلق گرفتهمنقصتی دارد که به خاطر این مفسده و 

تر را به خواهید مصلحت قویاگر میاینکه  کند بهما را ارشاد میست که ی یک نهی ارشادی است معنایش این اگوییم این نهمی

اشورا وزه روز عپس طبق این بیان ر .روزه روز عاشورا را ترک کنید ،هشتاد درجه مصحلت را کسب کنید ،آن هفتاد ،دست بیاورید

ر کند به اینکه دراهنمایی میدر واقع ما را  ،تصم یوم العاشورگوید الوقتی میی ارشادی است یک نه کراهت ندارد، زیرا نهی آن

شد که خارجا نهی به دلیل عنوانی با اینجا اینکند ، حاال فرق نمیشودما میتری نصیب شصورت ترک این عمل یک مصلحت قوی

کند و می این نهی ،کندیا مالزمه در این صورت فرقی نمی مسئله انطباق .یا عنوانی که مالزم با این  فعل است متحد با این فعل شده

 ق خراسانی برایواقع طبق بیان محق رنهی د اجتماع امر و .چون نهی ارشادی است دیگر مسئله اجتماع امر و نهی پیش نخواهد آمد

ر مسئله یگکنند اما اینجا اگر گفتیم نهی ارشادی است در نهی ارشادی دلوی و نهی مولوی با هم اجتماع میاین است که امر مو

  .اجتماع امر ونهی قابل تصویر نیست
 خالصه وجه سه گانه در قسم اول

اجتماع این طریق مشکل ایشان از آید، و نهی پیش نمی امردر عباداتی مثل صوم یوم العاشور به نظر محقق خراسانی اجتماع پس 

لذا  ،نهی نیست مر واین مصداق اجتماع ا :گویدو میکند و مصداق بودن این مورد را برای اجتماع امر و نهی رد می امر و نهی را

  .گوییددر مورد این قسم عبادات مکروهه چه می هستید، کسی به ما اشکال نکند که شما که قائل به امتناع

فعل، و ترکش به  به عنوانی که منطبق است برها نهی متعلق شده عباداتی که بدل ندارند و در آن این است که قسم اول یعنیپاسخ 

ز قبیل تزاحم مستحبین است یا ا زیرا یا از قبیل ،این اصال ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی ندارداست،  ل آن عنوان توصیه شدهدلی

در واقع چون مالزمه پیدا کرده است عنوان ترک با یک عنوانی که آن عنوان متعلق ین دو یعنی این فعل و ترک فعل که اجایی است 

  .بود که نهی مولوی باشد نی، این دو طریق بر فرض اعنه نیست، لذا خود این حقیقتا منهیامر واقع شده است

 وند شمسئله اجتماع امر و نهی خارج می س قسم اول به طور کلی از دایرهپ ،در راه سوم نیز فرمودند که نهی یک نهی ارشادی است

، در قسم دوم مثل نماز شود ولی بدل و جایگزین هم داردهی به نفس عبادت متعلق میقسم دوم از عبادات مکروهه جایی است که ن

محقق  ،نماز را در خارج از حمام بخواند مکلف چاره دارد که نهی متعلق شده به صوم فی الحمام اما فرض این است کهدر حمام 

دقیقا همان سه طریق که برای حل  ،کندریان پیدا میدر این قسم هم همه آن طرق سه گانه که گفته شد ج :فرمایدخراسانی می



  

00 

 

طریق را  کند، تنها یک طریق دیگر هم اینجا محتمل است که آنجا نیز جریان پیدا میسم اول ذکر شد همان سه طریق اینمشکله ق

  . باید ذکر کنیم

ا واقعا با این سه طریقی که محقق خراسانی در قسم اول گفتند درست است؟ آیمحقق خراسانی  حال سوال این است که آیا آنچه

 یء و انظاری دارند و اشکاالتاینجا بزرگان آرا ؟د یا خیرشوصداقیت اجتماع امر و نهی خارج میگفتند مسئله صوم یوم العاشور از م

  اهلل ببینیم این اشکاالت وارد است یا خیر؟االت را باید متعرض شویم و انشاءکه این اشک دارند

 «والحمد هلل رب العالمین» 


