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

ارائه دادند و  راه حلی محقق نایینی، شامل عباداتی مثل صوم روز عاشورا است عرض کردیم در قسم اول از عبادات مکروهه که

 ،یمتوضیح داد فصیل این راه حل را که مبتنی بر یک مقدمه بودت به . در جلسه قبلاندیی اشکالی متوجه این راه حل کردهمحقق خو

تغایر و اختالفی بین متعلق امر  یک تعدد وتحبی، تعلق اجاره به یک عمل مس خالصه این راه این بود که همانطور که در مورد

اینجا نیز بین متعلق نهی تنزیهی  در ،کنیمو به نوعی طولیت درست میابی متوجه به عبادت ایجاد امر استحب از اجاره و وجوبی ناشی

به  تعلق امر استحبابی متعلقموجود دارد. اختالف  مر استحبابی که متوجه صوم شده،که متوجه به روزه روز عاشورا شده و متعلق ا

ضدین  اجتماعلذا محذور اجتماع امر و نهی فی شئ واحد یا  ،تعبد بهذه العباده است ،تنزیهیولی متعلق نهی  ذات العباده استصوم، 

  .آیدفی امر واحد پیش نمی

 .اند اشکال کردنداز این مقدمه کردهای که ایشان ه و استفادهجو هم به نتیمحقق نایینی اشکال کردند  ههم به مقدم ،محقق خویی

 (محقق خویی اشکال کالم محقق نایینی و) راه حل دوم بررسی

ی محقق خویی به محقق نایین خواهیم ببینیم آیا آنچه که محقق نایینی در بیان این راه حل فرموده است و همچنین اشکالحال می

 قابل قبول است یا خیر؟ 

 شویمکه اجماال این اشکاالت را متعرض می یینی و همچنین محقق خویی اشکاالتی وارد استبه نظر ما در مواضعی از کالم محقق نا
 اشکال اول

ینی محقق نای .نبود در اینجا ضروری این مقدمه به این تفصیلذکر  .محقق نایینی فرمودند ای کهشود به مقدمهاین اشکال مربوط می

مسئله اصلی همانطور که خود ایشان نظرشان است اشاره کند.  ای که مدبه آن نکتهتوانست ذکر این مقدمه نسبتا طوالنی هم می بدون

دو  متعلق اینبین ین است که خواست تاکید کند و غرضش ا، ایشان میاست و نهی امر متعلقغفلت آقایان از اختالف  ،فرموده است

توانست آنچه را که فرموده است که در مقام تنظیر می ایت ایننه ،نیازی به این مقدمه طوالنی نداشتغرض این  .تغایر ایجاد کند

اما اینکه این مقدمه را با این تفصیل بیان کند و فرق بین اوامر مربوط تنظیر کند به اوامر اجاره و توضیحی درمورد اوامر اجاره بدهد، 

 آمد.ره را بیان کند ضروری به نظر نمیبه نذر و اجا
 اشکال دوم 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ن ینی این مطلب را قبول کردیم و آعا لالمام خمو آن را ما درگذشته بیان کردیم و تب ی استبه محقق ناییناین اشکال نیز متوجه 

  :اینکه

به نذر  ، یعنی متعلق امرمتعلق این امر عبارت است از وفاء به نذر ،شوده نذر متعلق به یک عمل مستحبی میک اساسا در مواردی

ایش این نیست که متعلق اوفوا بالنذور خود نماز شب باشد و آنگاه ننماز شب بخواند معکند که نذر می کسی خود آن عمل نیست،

، تنها ماندنذر نیز بر استحباب خودش باقی میحب است و حتی بعد از تس، نماز شب مخیر ،به اعتبار این امر نماز شب واجب شود

ر است نه نماز وفای به نذ ،پس متعلق امر در نذر ،کندرا واجب می نذور وفای به این نذرفوا بالوافتد این است که امر ااتفاقی که می

بنابراین  .شوندها هیچ کدام متعلق امر در نذر واقع نمیاین ،واقع شود نه هیچ عمل مستحبی دیگری که منذورو ف و نه صوم و نه طوا

ش خود علقمتبادت متعلق شده است، که به ع هم امر استحبابیبه نذر،  متعلقش عبارت است از وفای ،امری که ناشی از نذر است

، پس به  طور کلی وقتی نذر به یک عمل مستحبی تعلق یا طواف هر چه که هست ، حال یا صوم است یا صالةاست عنوان عبادت

امال کنذر است و این جایی برای وحدت متعلق وجود ندارد که آن محذور پیش بیاید، متعلق امر در نذر وفاء به  اساسا ،گیردمی

است ین ا تنها مسئلهمتوجه به آنها هستند،  ها متعلق امر استحبابیعبادت و عنوان عبادت مثل نماز و صوم است که این مغایر با خود

حبابی است و از طرف دیگر مصداق به به امر استطرفی مصداق و مأمور، االن این نماز از اینها در خارج با هم  مجتمع شدندکه 

ر خود ین دا. بنابرربطی به ظرف تعلق امر نداردکنند، دو عنوان اتحاد پیدا خارج این  که در، اینبه نذر است به وفای ، به امرمور بهمأ

  .آیدنذر هم وحدت متعلق پیش نمی

اجیر کند برای انجام  دیگری را، مثال کسی اگر یک عمل مستحبی متعلق اجاره واقع شودو به شرح ایضا در مورد امر به اجاره. 

شود این عمل مستحبی را نیابتا عن الغیر مر استحبابی این عمل مستحب شده، ولی کسی که اجیر میاینجا به اعتبار ا ،طواف مستحبی

عقود فوا بالویعنی ااجاره وفای به عقد است،  ر، متعلق امر داینجا این عمل مستحبی متعلق امر در اجاره واقع نشده است ،انجام دهد

ت از ی عبارت اساجاره عنوان وفای به عقد است و متعلق امر استحباب در ، پس متعلق امرفای به عقد الزم استوکند که اقتضا می

 ،یمتعلق امر در اجاره و آن امر استحباب، بین بنابراین بین موضوع نذر و موضوع امر استحبابینماز مستحبی و طواف مستحبی، 

  . مغایرند و وجه تغایر هم معلوم شد اینها کامال با هم ،اساسا اتحاد و وحدتی نیست

به یک عمل   ه نذردر جایی ک ،مربوط به نذر : در اوامرفرماید، ایشان میدیگر آنچه که محقق نایینی گفته صحیح نیستبر این اساس 

ین است که متعلق شود و ریشه اندکاک نیز ادو امر در هم مندک می کنند و این، اینها وحدت متعلق پیدا میگیردمستحبی تعلق می

آورد یا که اگر اندکاک صورت نگیرد سر از اجتماع ضدین فی شئ واحد در می محقق نایینی حرفشان این بود .این دو یکی است

 ،موارد قهری است ینکه اندکاک در ا نظر ایشان این است ،این دو امر است یکی واجب یکی مستحبی ،کنداجتماع مثلین فرقی نمی

اجاره و بین  رن متعلق امر دگیرد چون بیبه این دلیل فرمود اندکاک صورت نمیدر مورد اجاره  اما، شودیکی مین را متعلقشازی

زیرا گفتند متعلق امر استحبابی ذات العباده است ولی متعلق امر وجوبی اتیان العمل نیابتا عن  ،متعلق امر استحبابی تغایر وجود دارد

درست  .آید و بعد فرمود مسئله عبادات مکروه و صوم یوم العاشور از قبیل مورد اجاره استیمپیش نر است و لذا گفتند اندکاکی الغی

 ه تغایر بهبلک ،اجاره و آن امر استحبابی تغایر درست کرده است ولی به نظر ما این تغایر به این جهت نیست ر، ایشان در امر داست
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 ده است به وفای به عهد و هیچ ربطی به عبادت و اتیان العمل نیابتا عن الغیردلیل است که اساسا امر در باب اجاره متعلق ش این

  .آن عبادت است خود ندارد و امر استحبابی متعلقش

  .دوم این شد که این مطلبی که ایشان در مقدمه فرمودند تمام نیست پس اشکال
 اشکال سوم 

 :. ایشان در مقدمه اینچنین فرمودالواحد من االمرین را مطرح کردند له تولد االمرمسئ وجه محقق نایینی است کهاین اشکال نیز مت

رجحانی است که در خود آن عبادت وجود  یم که ناشی ازما یک امر وجوبی داریم که ناشی از نذر است و یک امر استحبابی دار

دو امر، یک امر متولد  از دل اینشان، شوند به دلیل وحدت متعلقها مندک میاینکه حال وقتی  ،ولی به حد لزوم نرسیده است دارد

کند و امر استحبابی جهت لزوم را شود، یک امر واحد وجوبی عبادی که آن امر وجوبی جهت تعبد را از امر استحبابی کسب میمی

 عنی چه؟ز امر استحبابی یاکتساب جهت تعبدی ا اصالرسد این مطلب نیز صحیح نیست. کند، اما به نظر میاز امر وجوبی کسب می

اندکاک پیدا کنند و از دل  ،اینکه دو امر با هم متحد شوند ،این اصال معنا ندارد ؟اکتساب جهت لزومی از امر در باب نذر یعنی چه

ابع شرایط و ت عاءبه یک و مربوط ،برای اینکه به طور کلی امر ،اصال امر قابل قبولی نیست ،این ال معنا له ،اینها یک امر متولد شود

 ند،خود آن امر تغییر ک تواند تحت شرایطی،میتضایی صادر شده است چطور مقبر ای، بنودش است، اگر امری در یک وعائاص خخ

شود اما خود این امری که صادر شده با یک امری دیگر که برای یک متعلق دیگر صادر یک وقت یک امر جایگزینی برایش پیدا می

برهان،  ارگان بیشتر به شعر شبیه است تیک امر جدید متولد شود این به تعبیر برخی از بزد، و از دل این ها شده با هم مندک شون

  این تولد و وراثت واقعش این است که بیشتر بافتن است تا یک سخن بر مبنای صحیح.

 ینی فرمودند سه اشکال مهم ذکر شد.تا اینجا تقریبا نسبت به مقدمه ای که محقق نای
 اشکال چهارم

  .گردد به محقق نایینی و البته به نوعی به محقق خوییل در واقع به نوعی بر میاین  اشکا

 ،ریمما دو امر استحبابی دا ،محقق خویی به استادشان محقق نایینی اشکال کردند که اساسا امر استحبابی در این مقام دو امر است

نجام و من قبل نفسه این کار را اکه روزه بگیرد دارد  ابی رااینکه نایب هم این امر استحب ،بکی امر استحبابی متوجه به خود نایی

ک ی، این دو امر استحبابی اینجا وجود دارد، الغیر اتیان کند ، این عمل را عنداریم که این شخصامر استحبابی دیگر نیز  دهد و یک

ایینی ین محقق نب ، اختالفی کهواجب شده لغیراتیان العمل عن ا فوا بالعقودوبه دلیل ا ،امر وجوبی هم داریم که ناشی از اجاره است

خویی در مقام اشکال به ایشان ذکر محقق  چه کهمه فرموده و آنقد؛ یعنی آنچه که محقق نایینی در مخویی اینجا وجود داردمحقق و 

مل به قصد عمحقق نایینی نیابت را عبارت از اتیان  ،وجود داردب حقیقت نیابت واقع مبتنی بر اختالفی است که در با کردند در

بررسی  خواهیم، حال ما نمینه این معنا را در باب نیابت نپذیرفته استخویی کآ اما محقق ،دانده میعن اسقاط امر متعلق به منوب

جود دارد و تالفی که در آنکه این مقدمه و اخ است، اما مسئله این جای خودش رسیدگی شود حقیقت نیابت چیست و باید در کنیم

ه حقیقت کسی که قائل به این باشد کاستوار است،  ،ت چیستواقع بر این اساس که حقیقت نیاب و اشکالی که محقق خویی کردند در

ل تداخ ، قهرا جایی براینایینی فرموده است ، چنانچه محققنیابت عبارت است از اتیان العمل به قصد اسقاط امر متوجه به منوب عنه

 اینجاخل علی هذا المبنا، وجه لتوهم التدا، اصال الزیرا موضوع یکی منوب عنه است و موضوع دیگری نایب است ،آیدپیش نمی

آید اما اگر کسی قائل به این شد که نیابت عبارت است از به خاطر این تفاوت تداخل پیش نمیبین امر به عبادت با امر در اجاره 
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آید، میپیش  ، اینجا بین این دو تداخلشودنهی منتفی می تعدد متعلق امر و قهراً ،مشغول استری به آن اتیان به عملی که ذمه دیگ

که که اشکال محقق خویی به محقق  است . لذا اصل این مسئله اینوقت جای این اشکال استشود و آن اینها موضوعشان یکی می

  .اشکال مبنایی است ،لذا اشکال ،حقیقت نیابت وجود دارددر مقدمه در واقع ناشی از اختالفی است که در  نایینی
 اشکال پنجم 

 طریق هذا العباده دانستید و به اینق نایینی فرمود اینکه شما متعلق نهی تنزیهی را عبارت از تعبد بمحقق خویی در اشکال به محق

 ،این سخن درست استاصل  .این محذور باقی استشود و ی را مرتفع کنید، با این راه حاصل نمیهن خواستید محذور اجتماع امر و

، این در امر بادههذه الع، التعبد بقصد القربهمتعلق شده به صوم ب ،تنزیهی یعنی التصم یوم العاشور یینی فرمود نهیاینکه محقق نا

 ، اینکه مستحب است همه روزهای سال درامر متوجه به صوم به عنوان روزه یعنی  ،در امر استحبابی استحبابی هم وجود دارد،

ور ولی چون محذاول به ذات عبادت خورده یعنی صوم، یعنی این امر استحبابی در مرحله  ،امر دارد وجود دارد وتعبد و قصد قربت 

مبنای  بقط)این  .و تعبد را نیز اخذ کرده است جعل قصد قربت کند از راه متمم توانسته در همان امر قصد قربت را ذکرداشته و نمی

ه کأنه نایینی حرفشان این است ک محقق (اشکال می کند ر اساس همین مبنا به محقق نایینیب و محقق خویی است محقق نایینیخود 

مم امر اول  اخذ کند یک مت تواند قصد قربت را در همینشود به عبادت صوم ولی چون نمیگوید: صم  اینجا امر متعلق میوقتی می

را به  آنکن،  م به قصد قربت اتیانگوید آن صومی را که من گفتینجا وجود دارد، کأنه درامر دوم میآورد یک امر دومی اجعل می

ارد د تعبد و قصد قربت در متعلق امر استحبابی نیز وجود اینکند، ، باالخره فرق نمیقصد قربت و به قصد امتثال امر من انجام بده

 شود.اه تغایر بین متعلق این دو امر منتفی میو اگر چنین باشد آنگ ولو از راه متمم جعل باشد

، پذیریمب وجود دارد و آن این که اصل این مبنا را ای، منتهی یک نکتهاین اشکال  محقق خویی به نظر ما به محقق نایینی وارد است

قالال یا مر دیگر یا استنیازی به یک او  کندو قصد قربت چیزی است که عقل به آن حکم میسا تعبد چون یک نظر این است که اسا

ل اکحال صرف نظر از این جهت  این اش .ضمنا ندارد و عقل ما حکم می کند که عبادت را باید به قصد قربت یا امتثال امر اتیان کنیم

هت جبی به آن تعلق گرفته باشد اما امر استحبا شود چیزی عبادت باشد ونایینی وارد است و به طور کلی نمیمحقق خویی به محقق 

یعنی این جهت تعبد هم در نهی تنزیهی وجود دارد و  ،آیدباز کأنه وحدت متعلق پیش می این را قبول کردیم اگر ،نباشد تعبد در آن

  .امر استحبابی ینهم در ا

 .جموعه اشکاالتی است که نسبت به محقق نایینی و محقق خویی وجود دارداینها م

عباداتی که در آنها نهی متوجه خود عبادت شده است و بدل و  یعنی)تا اینجا در قسم اول عبادات مکروهه : فتحصل مما ذکرنا کله

)یعنی  یم و مالحظه کردید که این راه حلاول محقق خراسانی را بررسی کرد راه حلن هم ندارد مثل روزه روز عاشورا( جایگزی

ابل ق این عبادات را مشکلش را حل کند( با آن بیانی که ذکر شد، حبینمست ، ایشان خواست از راه تزاحممستحبین له تزاحممسئ

 ود؛ چهار اشکال ما نسبت به آن راه حل ذکر کردیم.قبول نب

اجاره در اعمال  یر عبادات مکروه بهو تنظ هراه ذکر یک مقدمد، ایشان از نایینی ذکر کردن راه حل دوم راه حلی است که محقق

 مالحظه کردید که ، در صدد حل مشکل بر آمد.باشندتنزیهی و متعلق امر استحبابی با هم متفاوت می اینکه متعلق نهیمستحبی و 
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حقق م مجموعه این مطالبی که در جلسه بحث امروز ما .گرفتند ایشان ای کهمقدمه اشکال کردند و هم به نتیجهمحقق خویی هم به 

  .کردیم به ایشان کردند را ارزیابیمحقق خویی  و اشکالی که (راه حل دوم) فرمودندنایینی 

  .و نظر بود ن محقق نایینی و محقق خویی محل تأملاز مجموعه سخنا پنج موضعبه هر حال 

 توانسترا حل کند و نه راه محقق نایینی توانست مشکل  راسانیخ قآن راه پیشنهادی اول محق تا کنون راه حل سوم چیست؟

بررسی شود تا ببینیم این قسم از عبادات  آنها حداقل سه راه دیگر وجود دارد و باید ،آیا راه دیگری وجود دارد ،مشکل را حل کند

   چگونه حل و توجیه کنیم و پاسخ دهیم مکروهه را

 

 «والحمد هلل رب العالمین» 


