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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

بر سه قسم ، محقق خراسانی عبادات مکروه را در مورد این عبادات وارد شده است که بود بحث در عبادات مکروهه و اشکالی

 نیبه نحوی است که بدل و جایگزی و عبادت ه نهی به خود عبادت متعلق شدهقسم اول عباداتی است ک ،کردند سخن در قسم اول بود

و راه اول این بود که این عبادت ، در این قسم محقق خراسانی سه راه برای حل مشکل ارائه کردند .مثل صوم روز عاشورا ،ندارد

ه آیا بررسی این راه حل بود ک جلسات گذشته درباره رو بحث ما تا کنون د ، سخنرا از قبیل مستحبین متزاحمین بدانیمترک آن 

  ؟متزاحمین قرار دهیم یا خیرترک آن را از قبیل مستحبین و  توانیم صوم روز عاشورامی

: صوم فرماید، عرض کردیم ایشان میاول را از محقق نایینی ذکر کردیم اشکال .عرض کردیم اشکاالتی به این راه وارد شده است

زاحم الزم واعد باب تاحمین یک شرط اساسی برای جریان قزیرا در مستحبین متز ،عاشورا از قبیل مستحبین متزاحمین نیست روز

ب ثالث این است که اگر ثالث تصویر نشود طلامکان تصویر  دو تصویر کرد و دلیل بتوان ثالثی برای آناین است که ت و آن اس

بررسی  ن همآ محقق خویی یک پاسخی به این اشکال دادند که .را تفصیال ذکر کردیماشکال این  .تخییری یا امر به تخییر معنا ندارد

  .شد

 محقق خراسانی در قسم اول ادامه بررسی راه حل اول

اشکال به محقق خراسانی  این شد که این ،نتیجه بحث در اشکال اول به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول عبادات مکروهه

  که باید بیان شوند. اشکال دیگر هم نسبت به این راه حل قابل ذکر است وارد است. چند

 اشکال دوم 

تواند نا بردارد یا اگر آن مبنا را نمیایشان یا باید دست از آن مب .خود محقق خراسانی سازگار نیستاین راه حل با بعضی از مبانی 

  توضیح ذلک: .بی فایده استاین راه حل  ،کنار بگذارد

تواند دو حکم در یک ، نمیبین احکام تضاد وجود دارد و بر این اساس اجتماع حکمین ممتنع است محقق خراسانی معتقد است که

 کردیم، ام خمسه تکلیفیه را قبال بیانما بحث  از تضاد بین احک ،ساسا بین احکام تکلیفیه تضاد وجود داردازیرا  ،مورد اجتماع کند

خراسانی  ، محققجا و همچنین در بحث از حقیقت نهیاین .به هر حال محقق خراسانی معتقد به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است

ایشان  ،از یک طرف نهی عبارت از طلب ترک استاز طلب ترک است. حال این دو مطلب را در نظر بگیرد، تد است نهی عبارت معق

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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حال این دو  ،داند مخصوصا در اینجا که عرض خواهیم  کرد و از سوی دیگر قائل به تضاد بین احکام استحقیقت نهی را این می

 کند؟مطلب در مانحن فیه تولید اشکال میونه التزام به این دو چگ ؟کندیمچه مشکلی ایجاد با هم 

م بر م السالاز مداومت ائمه علیه ، اگر فرض کنیمگردد به امر به ترک صوم روز عاشوراتیم نهی از صوم روز عاشورا بر میگفاگر 

نهی در واقع بر این « تصم یوم العاشورال»مثال  ،شودت به این صوم استفاده مینسب یک نهیی ولو تنزیهی ترک روزه روز عاشورا،

پس نهی از صوم یوم العاشور به معنای طلب ترک آن «. اترک صوم هذا الیوم»دد به امر  به ترک این صوم کانه به ما گفتند: رگمی

است، کانه ما نسبت به صوم یوم العاشور دو حکم داریم، یکی امر به فعل این صوم است به عنوان اینکه روزی از روزهای سال 

مستحب است یعنی امر دارد پس از یک طرف  ربان و عید فطر که حرام است(اال دو روز عید ق)ر همه روزهای سال است و روزه د

امر به ترک این صوم داریم چون فرض این است  از روزهای سال را  داریم. از طرف دیگر امر به فعل این صوم به عنوان صوم یکی

ابش رجحان دارد بر آن فعل پس در یک مورد حکم به فعل این صوم و حکم به که ترک این صوم نیز استحباب دارد و حتی استحب

 م بین احکام تضاد وجود دارد اینجاترک این صوم با هم اجتماع کردند، اگر مسئله تضاد بین احکام را ما ملتزم شویم و قائل شوی

با این  ر در این مورداگهم استحباب ترک را،  اشیم وداشته ب نباید این دو حکم بتوانند با هم اجتماع کنند، ما هم استحباب فعل را

توانیم از این راه می ،نهی به معنای طلب ترک است مه مواردی که نهیی وجود دارد و آندر ه ،خواهید مشکل را حل کنیدبیان شما ب

  .استفاده کنیم و مشکل را برطرف کنیم

ها مختلف است، ، زیرا متعلق آنتضاد نیست نهی بگوییم بین امر و و کامپس یا باید به طور کلی ملتزم شویم به عدم تضاد بین االح

که این برخالف مبنای محقق خراسانی است یا متلزم شویم به اینکه تضاد همه است و دیگری متعلقش ترک است  یکی متعلقش فعل

م دو حک که این د بین احکام این استاضر ما تضاد را قبول کردیم معنای تاگ ،جا وجود دارد در مانحن فیه نیز تضاد وجود دارد

این راه  یرا اساسز ،شودکان اجتماع دو حکم را قبول کردیم، موضوع این راه حل منتفی میعدم امتواننند مجتمع شوند و اگر نمی

  .تزاحم پیش بیایده استوار است که بشود دو حکم با هم اجتماع کنند و آن وقت بینشان حل بر این پای

 تضاد بین احکام است که این راه حل با مبنای محقق خراسانی که قائل به کلی اشکال دوم به این راه حل این استپس به طور 

ر بخواهد ت قابل جمع نیست یا اگقبال گفته اسست بردارد که اگر از آن مبنا دست بردارد با آنچه مبنا د سازگار نیست. یا باید از آن

اصیت راه حل دیگر خ اش این است که بر اساس تضاد بین احکام ایناین وجود دارد و نتیجه ه نیزنحن فیبنا را حفظ کند، در مام  آن

 ن مشکل را برطرف کند.تواند ایای ندارد و دیگر نمیندارد و فایده

 اشکال سوم

 ندام بیاشان در مورد اعاست که ای اراشکال امام خمینی بر یک مبنایی استود. اشکالی است که امام خمینی بیان فرمودناشکال دیگر 

 کنیمیق میا تطبر اشکال آن مبنانا را اول توضیح میدهیم و بعد بر اساس ب، ما آن منا را قبول دارندبم، البته دیگران نیز این نداهکرد

  .نسبت به این مورد

ضی اینکه عدم در کلمات بع ،چیزی نیست تا بخواهد متصف به یک وصفی شود ،است که ترک و عدم اساسا هیچ استآن مبنا این 

ی یک و مطلق باشد عدمع عدم نداریم که یکی ، ما دو نومسامحه و تجوز استشود به عدم مطلق و عدم مضاف، مبتنی بر تقسیم می
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بعضی از بزرگان بین عدم  .مثل اینکه بگوییم عدم الماء و عدم الهواءعدمی که اضافه شده به یک شئ خاص،  عنیعدم مضاف، ی

  ای از وجود ندارد.، به خالف عدم مطلق که هیچ بهرهحظی از وجود دارد: عدم مضاف گویند، میدم مطلق فرق گذاشتندمضاف و ع

 ؟مثال در بحث از اینکه آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر ،امام خمینی از این مبنا در بعضی از موارد استفاده کرده است

ز ضد شئ را نه مقتضی نهی اایشان به طور کلی امر  به  این بحث گفتیم ما درتان باشد اگر خاطر ،از این مبنا استفاده کرده است

ون ن معتقد است چشاای ،گذار استا در بسیاری از مسائل علم اصول تأثیرا این مبن، قهرداند و نه مقتضی نهی از ضد عامخاص می

و مطالبی  و شواهد هل، حال ادیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد استیوتوانیم بگنمی، بنابراین ولو عدم مضاف ،عدم چیزی نیست

ترک نماز مقدمه  :گوینداست که می شان بر این، عمده تکیهاما قائلین به اقتضاء ،ایشان دارند که در جای خودش گفته شده است

 زامگویند ترک نها میاین دو وجود دارد، آنو شروطی که بین قیود  ، با همه آنمسئله ازاله نجاست از مسجد و نماز ،فعل ازاله است

مسجد بیند که شود و میه وارد مسجد میکسی ک ،است ازاله واجب است پس مقدمه آن هم واجبمقدمه فعل ازاله است و چون 

 زامن، پس ترک بر ترک نماز است، منتهی این متوقف او واجب است که نجاست را از مسجد ازاله کندبر  آلوده به نجاست شده،

ازاله نتیجه  لذا از امر به ؛شودت و فعل آن حرام میاس بواجمقدمه د زیرا شوجب میا، به همین دلیل ترک نماز ومقدمه ازاله است

ز وجود ندارد اای . امام خمینی بر اساس همین مبنایی که اشاره کردیم که عدم هیچ بهرهگیرند که ضد خاص نیز منهی عنه استیم

 ،درست است که عدم مضاف است، عدم است، ترک نماز هیچ است :فرمایدیمتواند متصف به هیچ وصفی شود میو بر همین اساس ن

تواند ی، پس نمچیزی نیست در عدم بهره از وجود نیست. اگر ترک الصلوةولی بین عدم نماز و عدم مطلق هیچ فرقی  ،عدم نماز است

 ، اگر عدم هیچ است،صوف معنا نداردوصف بدون مو هر وصفی برای خودش نیاز به موصوف دارد و ،متصف به وصف مقدمیت شود

پس  ،لذا ترک نماز هیچ است ،ن به وصف نیز ممتنع استد اتصاف آپس اگر عدم نتواند موصوف باشتواند موصوف واقع شود. نمی

این توضیح اساس مبنای امام خمینی در  .حکم وجوب شودتواند متصف به در نتیجه نمی، د متصف به وصف مقدمیت شودنمی توان

 1فلسفی و اصولی خود مطرح کردند. را ایشان در مباحث.باب تروک و اعدام است

نطبق مخواهید آن را متصف به یک عنوانی کنید که راجح است و بر آن چیزی نیست تا ب ،عاشورا بر اساس این مبنا، ترک صوم روز

را از قبیل مستحبینی دانستند که ر واقع صوم روز عاشورا و ترک آن محقق خراسانی در راه اول د. استشده یا با آن مالزم شده 

ل را قائل شدند که فعهم مستحب است زی ، ولی باالخره آندرست است که عنوان ترک راجح است ،بینشان تزاحم پیش آمده است

شود ای از مصلحت هم نصیبش میاش صحیح است و درجهروزهروز عاشورا روزه گرفت  ر کسیگاین صوم هم صحیح است، یعنی ا

است که ترک صوم یوم العاشور بتواند متصف  این بر این اساس استوار پس ،شودنصیب او می یولی اگر ترک کند مصلحت بیشتر

 1.به این عنوان شود و وصف راجحیت پیدا کند

 عدام و تروک چیزی نیستند و فرقی بین عدم مطلق و عدماگر کسی ملتزم شد که اگر اَ این اشکال، یک اشکال مبنایی است.طبیعتا 

مینی در خ پس پذیرش اشکال امام .این اشکال طبعا پذیرفته استعالم اعتبار و عالم واقعیت نیست،  مضاف نیست و فرقی هم بین

 قائل ان یقول:، لبین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست نیم کهواقع مبتنی بر دو مسئله است، یکی اینکه اصل این مبنا را قبول ک

                                                 
 .144، ص1، معتمد االصول، ج11، ص1الوصول، ج، مناهج 182، ص1تهذیب االصول، ج 2

 .414، ص1، تهذیب االصول، ج132، ص1مناهج، ج 1
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ک نسیمی از گوید وجود دارد بلکه ی، نمیو عدم مضاف رائحه وجود را استشمام کرده است عدم مطلق هیچ حظی از وجود ندارد

مکن زیرا م یات ملتزم شود،ره اعتباردای روجود به او خورده است، فرق می کند بین مطلق العدم یا عدم الماء و نیز همین مطلب را د

کند مطلق ، نیستی است فرقی نمیعدم است نیستی ،درست است که عدم :بگوید و عالم اعتبار و عالم واقعیت فرق بگذارد است بین

ن مکن است کسی ایدر اعتبار م: شود بین اینها فرق گذاشت یعنی بگوییمیمنیستی یا نیستی یک شئ خاص. اما در دایره اعتباریات 

با فرض پذیرش عدم الفرق بین مطلق العدم و عدم المضاف و با پذیرش فرق بین عالم تکوین  بر این اساس یعنی رق را قائل شود.ف

تا طبیع ، مثل محقق اصفهانی،عدم مضاف له حظ من الوجود ، اما اگر کسی گفت:ارد استو عالم اعتبار در این جهت، این اشکال و

 و در جای خودش.دفاع است که بماند در مباحث فلسفی خمینی قابل می رسد که سخن امام . به نظر این اشکال وارد نیست

 اشکال چهارم 

ه هر س. تقریبا ا اینجا سه اشکال به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم العاشور بیان شدت

مبنا  دا آن. ابتمبنا محل اشکال است آنمبتنی بر یک مبنایی است که . اشکال چهارم این است که این سخن اشکال را هم پذیرفتیم

  .کندکه چطور این مبنا تولید اشکال میکنم و سپس عرض می دهیمرا توضیح می

نماز  ،ب استجا: نماز وگوییم؟ مثال میآیا ترکش حرام است یا خیر ،بحثی مطرح است که اگر مثال فعلی واجب شددر مورد احکام 

 مانبسیاری بر این گ ؟یا مثال فعلی مستحب است اما آیا ترک آن مکروه است ؟اما آیا ترک نماز نیز حرام است ،خواندن واجب است

حکمی مبدل به دو حکم اش این است که هر ، ولی این صحیح نیست، زیرا الزمهحرام است هستند که اگر فعلی واجب شده ترک آن

فت نه هم با این واجب مخال، کأاگر کسی این واجب را ترک کندمثال  با هر واجبی دو استحقاق عقوبت داشته باشد د و مخالفتشو

 ،عقوبت نیستدو حق تسخواند مز نمیاحالیکه این واضح البطالن است و کسی که نم در ،کرده است و هم حرام انجام داده است

 ،جب است الزم استدن عملی که واانجام دا ،فعل واجب الزم است ،واجب باید اتیان شودکه  این استآنچه بر گردن مکلف است 

یل مخالفت با امر خدا؛ این به دل ،دلیل ترک این واجب به ،کندد در واقع استحقاق عقوبت پیدا میحال اگر کسی این عمل را ترک کر

نخواند مستحق مجازات است به دلیل مخالفت با امر خدا و ترک  ز، اگر کسی نماعقوبت به دلیل ارتکاب عمل حرام نیست ستحقاق

اجبات پس در مورد و دانند.دیگر مستحق عقاب نمی .ترک واجب است حرامی انجام داده که را از این جهت که اینجا او ،یک واجب

ت و مستحق ثواب اسام شود ک حکم بیشتر نداریم که اگر مطابق با آن تکلیف انجی ت و همینطور مستحبات و مکروهات،و محرما

  .اگر مخالفت شود عقاب است

ای طلب اگر ما نهی را به معن ،حب بدانیمتسم مستحبین مبتنی بر این است که ترک مکروه را مبا توجه به این مطلب قول به تزاح

ا نکه روزه روز  عاشورر شده به صوم یوم عاشور به عنوان یک عمل مستحب در طول سال نه ایفرض این است که ام ،ترک دانستیم

یعنی   ،طرف نهی شده است از این روزه خصوصیت داشته باشد، نه، روزه روز عاشورا نیز مثل سایر روزها مستحب است. از آن

ل این ترک مستحب و راجح دانسته طلب ترک است و به همین دلی روزه این روز و فرض محقق خراسانی این است که نهی به معنای

صوم(  )ترک، ترک یعنی گر چیزی مستحب دانسته شد، یعنی ترک صوم روز عاشورا، معنایش این نیست که ترک آن، اما اشده است

گر اترک روزه روز عاشورا  ،شدبامکروه باشد یا اگر چیزی مکروه دانسته شد معنایش این نیست که ترک آن استحباب داشته 

 .مستحب شودکه ترک آن شود هی از صوم روزه عاشورا موجب نمیترک که باید مکروه باشد، ن شود ترکِمستحب شد فعلش می
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گوییم ب باید س، پنهی از این صوم اگر طبق فرض به معنای طلب ترک آن باشد ،نهی شده استبینیم که از روزه روز عاشورا می ما

واجب گوییم هر حرام یا مکروهی ترک آن ی، در مورد همه موارد نهی مزنیممستحب است؟ ما در همه موارد نهی این حرف را می

 در حالیکه این صحیح نیست.  یا فعلش مستحب است

ه لارجاع نهی به طلب ترک و ناسازگاری آن با مسئ هلاین اشکال، اشکالی غیر از اشکال دوم است، زیرا در اشکال دوم سخن از مسئ

کله سخن از یک مش ،استاینجا سخن از یک مبنای دیگر  مطرح است ولی نی به آن ملتزم شدندتضاد بین احکام که محقق خراسا

ر این راه حل بر اشکال ب و تکیه کیدشود ولی عمده تأع نهی به طلب ترک نیز استفاده میارجا، درست است که از مسئله دیگر است

ام نیست و ترک حر ، همانطور که ترک واجب حرامترک مستحب مکروه نیست ،زند که ترک مکروه مستحب نیستاین مدار دور می

 ای نیست و قابل قبول نیست.، یک مبنای قبول شدهاصل این مبنانیز واجب نیست که 

از راه تزاحم مستحبین مشکل روزه روز عاشورا را حل کنیم و کسانی مثل محقق توانیم ، نمیپس تا کنون به دلیل این چهار اشکال

 . اشکال را از این طریق حل کنندتوانند نمی تناع اجتماع امر و نهی هستندام خراسانی که قائل به

چه باید کرد؟ راه حل چیست؟ انشاء اهلل در جلسه بعد این راه حل ها بیان پس در مورد قسم اول و مواردی مثل صوم یوم العاشور 

سوم از عبادات، و تازه راه حل های دیگری نیز  این باید برویم در قسم ومی شود. دقت کنید که مسیر بحث را حفظ کنید. بعد از 

 در قسم اول وجود دارد که باید این ها را بررسی کنیم تا نهایتا ببینیم به چه راهی باید ملتزم شویم در باب عبادات مکروهه.

 «والحمد هلل رب العالمین» 


