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 «عينم ج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل رب العالمين و صلي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

ه را مثل روزه روز عاشورا راه حل هایی ارائه شده برای تعلق نهی و کراهت به این عبادات، تا کنون هدر قسم اول از عبادات مکروه

ود که ب رانیز بنابر مبنای مختاه حل سوم . ربیان گردید شد و اشکاالت آنها اسانی و راه حل محقق نایینی ذکرحل اول محقق خر

جه ندارد و شامل عموم به عموم و خصوص من واجتماع امر و نهی جایز است و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص 

های ، ممکن است راه حلاین نیستراه حل منحصر در  ،دواهد آمالبته بنابر مبنای مختار چنانچه خ .شودهم میخصوص مطلق 

د ولی اجتماع هستن راه حل چهارم بنابر مبنای صاحب فصول بود که قائل به .محذور و مشکلی نداشته باشد و هم ارائه شود دیگری

 . نسبت عموم و خصوص من وجه باشد هاداند که بین عنواننزاع را منحصر به جایی می

رچه این دو راه گ ؛دو راه دیگر نیز ذکر کردند ،یعنی مسئله تزاحم مستحبین که بیان کردیم،محقق خراسانی به غیر از آن راه اول 

سی خوب است که مورد بررنیز کامل شدن بحث این دو راه را  ، ولی برایواقع نشده است (مخصوصا راه دوم)چندان مورد توجه 

رض مورد تع ها را، مجموعه راه حلاما برای کامل شدن بحث ،ای به راه دوم محقق خراسانی کردیم، البته دیروز اشارهدهیمقرار 

طرح شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد  کسی نگوید این چه ضرورتی دارد که این همه راه حل که مورد اشکال استدهیم. )قرار می

رچوب فکری اعالم، آشنا ظار وآراء مختلف این است که با مذاق بزرگان، با چاعمده هدف در طرح انکنیم که در پاسخ عرض می

 اینکه طرح آراء این بزرگان در خوداز پس غیر  ،آراء این بزرگان یاد بگیریم شویم و راه تفکر و نقد و بررسی را از رهگذر طرح

گردد به اصل راه نقد و تفکر در مورد موضوعات و آشنایی با مبانی فکری اعالم و بر می اهمش موضوع اهمیت دارد ولی فایده آن

شود در واقع میها ذکر کنیم ادات مکروهه در عداد بقیه راه حلعبقسم اول راه حل دوم محقق خراسانی را در اگر بخواهیم  بزرگان(،

  .داشتیمنیز به این راه حل ای راه حل پنجم. دیروز اشاره

 حل پنجمراه 

 ،داینطور نیست که مسئله انطباق مطرح باش ،در واقع ترک صوم مصداق مخالفت با بنی امیه نیست ،راه حل دوم محقق خراسانیطبق 

میه لکن مخالفت با اطلب متعلق شده به مخالفت با بنیامیه است یعنی کأنه ، ترک صوم مالزم با مخالفت با بنیطبق این راه حل

  .امیه در اینجا مالزم با ترک صوم استبنی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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در این است که در راه حل اول  شود راه حل پنجمشمارش ما میکه در و راه حل دوم ایشان  محقق خراسانی پس فرق راه حل اول

اگر صوم  ارددمالزمه با ترک صوم  امیه مصلحتی دارد و از آنجا کهمخالفت با بنی ،انطباق مطرح بود و اینجا مسئله مالزمه مسئله

آن  و بین این دو راه است گفتیم یک فرقی نیز ت با آن عنوان ولذا ترک الصوم مالزم اس ،دیگر آن عنوان تحقق نداردمحقق شود، 

 مسئله اینکه:

کانه  ،زیرا یک طلب استحبابی به ترک صوم محقق شده است ،یک نهی حقیقی است به صوم متعلق شده، که طبق فرض انطباق، نهیی

، به طلب، از مالزمه استاما در جایی که سخن  ،طلب کردند و این یک مصلحت راجحه دارد ، آن رااز ما خواستند روزه نگیرید

حقق م که طبق مبنای است و قبال هم گفته شد ترک صوم متعلق نشده است بلکه به عنوانی متعلق شده که مالزم با ترک صوم

تواند حکمشان متفاوت باشد اینجا لزوما طرف دیگر مالزمه آن حکم را ندارد، می الزمین حکمی داشتتخراسانی اگر یکی از م

تحب م است آن هم مسوندارد طرف مالزمه که این جا ترک صحکمش استحباب باشد اما ضرورتی  تواندمی امیها بنیعنوان مخالفت ب

امیه ، آنچه که مستحب است مخالفت با بنیترک الصوم مستحب نیستفرض مالزمه و در این راه حل پنجم  بنابراین طبق .باشد

د ترک شوأنه اگر گفته میکی حقیقی نیست، بلکه یک نهی مجازی است، در واقع نهصوم خورده است ، پس نهی که به این است

و  نجمپاساسی راه حل این فرق  ،است و اال ترک صوم استحبابی ندارد شود که مستحبگفته می مجازادر واقع صوم مستحب است 

 .اول و دوم محقق خراسانی استحل یا به تعبیر دیگر فرق راه  ،راه حل اول است

 بررسی راه حل پنجم 

فته شد ردد، آنجا نیز گگفتیم برگ هبعید نیست به همان راه حل چهارمی ک ،به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرداگر بخواهد این راه حل 

به : طلب گوییم، حال اینجا میامیه منهی عنه استبه عنوان مصداقی از تشبه به بنی امیه و صومکه نهی متعلق شده به تشبه به بنی

لکن  ،امیه استبا بنی پس آنچه که در واقع مستحب است مخالفت، تامیه متعلق شده و این مالزم با ترک صوم اسمخالفت با بنی

 است که ترک صوم مستحب نتیجه این راه این ،و این معنایش این نیست که ترک صوم مستحب باشد دارد با ترک صوم مالزمه

گوییم این راه حل ب ، بعید نیستامیهد به مسئله تشبه و مخالفت با بنیدرمه چیز برگست و هگر گفتیم ترک صوم مستحب نیا ،نیست

  .است حل چهارم از این سخن محقق خراسانی محذوری ندارد و اساسا شاید اتخاد راه فی الجمله هم

 شویم.و با توجه به این توضیح وارد بیان راه حل ششم می کنم، یک توضیحی عرض میای عنایت بفرمایداینجا به یک نکته

 سوال:

حبین مستمحقق خراسانی در قسم اول سه راه حل بیان کردند، یکی مسئله مالزمه در مقابل مسئله انطباق که همان تزاحم  استاد:

  .کنیماست که آن را عرض میحمل نهی تنزیهی بر ارشاد و آن راه حلی که در قسم دوم هم آمده  وت دارد بابود این تفا

 راه حل ششم 

 مقدمه 

اقع و جایی است که محل لغزش اقدام، اینجا خوب دقت کنید کنم،میآوری یادای را نکتهاین راه حل را ذکر کنم فقط قبل از اینکه 

ا سه قسم ر همکروهجلسه اول عرض کردم محقق خراسانی عبادات  .صورت نگرفته است تفکیک یبه درست شده و بعضا بین اینها

قسم دوم آن است که نهی  ،نهی به خود عبادت خورده است و بدل هم ندارد م فی یوم العاشور است که در آنقسم اول مثل صو ،کرد
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ع موض مثل نماز در ،جایی است که نهی متعلق شده به نماز قسم سوم ،به عبادت متعلق شده و بدل هم دارد مثل نماز فی الحمام

ود شبالنعل جاری مینعل الفرمودند: همان سه راه حل طابق در قسم دوم راسانی در قسم اول سه راه حل ذکر کردند، . محقق ختهمت

خراسانی در قسم اول مثل روزه راه حل سوم محقق  .خصوص در قسم دوم جریان دارد به اضافه یک راه حل چهارمی که این به

کنند حمل نهی بر ارشاد می م ذکروکه در قسم دهم اتفاقا راه حل چهارمی  ،یمکن دکه نهی را حمل بر ارشا این است اروز عاشور

دو در  کند که ایندو طریق برای حل مسئله ارائه می یعنی نماز در حمام که بدل و جایگزین دارد ایشان ،نه در قسم دوم، کأاست

ا یک راه این است که قسم اول یعنی روزه روز عاشورنه در کأ ،فرق هم دارندبا هم اما در عین حال  حمل نهی بر ارشاد مشترکند

یز ، آنجا ندر قسم دوم یعنی نماز در حمام ،دهیمتوضیح می ، حاال این راحمل بر ارشاد شود تنزیهی که به عبادت متعلق شده،نهی 

، اما به نحوی کنیمبر ارشاد میی نهی را حمل ن، یعکند، راه حل سوم نیز جریان پیدا میکندرا گفتند جریان پیدا میحل  راه آن دو

یوم  بگوییم التصم ز حمل  نهی تنزیهی بر ارشاد این است کهمنظور اکند؟ ، چه فرقی میرا حمل بر ارشاد کرد یهشود ندیگر نیز می

آن  این ،بله اینها با هم فرق دارد؟ولی آیا نیز نهیش نهی ارشادی است  نهی ارشادی است، التصل فی الحمام العاشور نهیش یک

ین ابه نظر محقق خراسانی نهیش ارشادی است، ای است که خواستم اشاره کنم که توجه داشته باشید اگر التصم یوم العاشور نکته

 ،نهی یک نهی ارشادی است ینشود ار کنیم و اگر در قسم دوم یعنی التصل فی الحمام نیز گفته میتوانیم برایش ذکیک تفسیری می

عنی یاما در قسم دوم  توانیم ارائه دهیم از نهی ارشادی،در قسم اول فقط یک تفسیر می ،کندجریان پیدا می ر آنین هر دو تفسیر دا

 .کنندالبته اینها با هم فرق میارائه دهیم که توانیم میدو تفسیر از این نهی ارشادی نماز در حمام 
انی از جمله امام خمینی، صاحب منتقی االصول و بعضی دیگر برای بزرگ هایی کهکنیم یکی از راه حلبه کالم بزرگان که رجوع می

تنزیهی و کراهتی که متعلق به روزه شده  ن تکیه کردند که این نهی یک نهیو اصال روی ایحل این مشکل ارائه دادند همین است 

دو  و قایان کدام یک از آن دو احتمالآن باید ببینیم طبق تفسیر ای .نهی ارشادی است ، ایناست یا متعلق به نماز فی الحمام شده

ی ات که من تذکرش را الزم دانستم برای اساین نکته ؟ها کدام یک از آن دو را به عنوان راه حل ذکر کردند؟ آنتفسیر درست است

فسیر امکان دو ت و اینها با هم فرق دارند و بعد با مالحظه بر ارشاد دو تصویر قابل ارائه است یحمل نهی تنزیهبرای اینکه بدانید 

کدام  ددنره به این راه روی آوراه حل بزرگانی ک یمیابی کن، آن وقت بتوانیم ارززیهی کراهتیاین نهی تن برای نهی ارشادی نسبت به

 یان کردیم بیشتر فرقشانتفصیل آنها را بکه بعد  ،کنماجمالی به فرق این دو راه حل می یک اشاره، من فقط یک از این دو تفسیر است

  .شودآشکار می

 راه حل

شود راه حل یمت که همان راه حل ششم اس این ،کنیم یعنی صوم روز عاشوراکه ما االن ذکر می یدر قسم اول یعنی در راه حل 

 د اما طبق ایندر راه حل اول ودوم نهی مولوی بو :گوینداول عبدادات مکروهه؛ محقق خراسانی مینی در قسم اسوم محقق خراس

 ،وییمگ، اما وقتی میعنه دارای منقصت استمنهی اول و دوم این است که ولویت نهی در راه حل ، معنای ماست شادیهی ارراه حل ن

خواهد بگوید این فعل یک ، نمیفعل یک منقصتی دارد ید اینوگخواهد بیم، در واقع نیوم العاشور نهیش ارشادی است التصم

س پ، دید این فعل را ترک کنبه یک مصلحت بالتر برسی خواهیداینکه اگر می راهنمایی کند بهخواهد ما را ، میمصلحت پایینی دارد

، آن رشتلحت بیراه وصول به مصتر یرا به اینکه راه وصول به مصحلت قو ما کندالتصم یوم العاشور در واقع راهنمایی و هدایت می
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، این روزه خودش منهی عنه به نیست که روزه کراهت داردنایش این ، اما معاین است که روزه نگیرید ،جه مصحلتهفتاد هشتاد در

لحت مصاگر روزه بگیری به پنچاه درجه ، ای مکلف :را بگوید خواهد ایناقع میو درنحو مولوی نیست بلکه التصم یوم العاشور 

نظر ی که به مشکل مطرح نیست، آنبه آن معنا  پس مسئله کراهت .ی داردرتصلحت باالم نگرفتن یک گوید نگیر کهرسی ولی میمی

این  رایست زنی دارواین اشکال  ،داللت بر کراهت کند شود که التصم یوم العاشورچطور می ،آید که عبادات مکروه باشدبرخی می

امر  ه وجود دارد و آنبه روز یامر استحبابن نهی یک نهی ارشادی است به اینکه مصلحت بیشتر در گرو ترک است و مقابلش هما

. این در حقیقت راه حل ششم استحبابی داللت می کند که روزه روز عاشورا همان مصحلت پنجاه درجه ای خود را داشته باشد

کند که دیگر فرق راه حل تصریح می البته ایشان در ذیل ایناست،  در قسم اول محقق خراسانیاست که در واقع راه حل سوم 

 تیعنی ممکن اس ،هر دو ممکن است ،ما از طریق مالزمه این را به دست بیاوریم یا از راه انطباقکه ، بین اینکند در مقام ارشادنمی

این  هه منطبق بر ترک است و ممکن است این نهی ما را به عنوانی ارشاد که که مالزم با ترک است کعنوانی ارشاد کند ک نهی به

  .ری در ماجرا نداردیلی تاثیخ

 در قسم اول اقع همان راه حل سوم محقق خراسانیدر وکه م راه حل ششم یاسمش را گذاشتینجا اما اما راه حل ششم، آنچه که 

کند، یعنی در نماز در حمام نیز این راه می تواند این مشکل فرماید این راه به عینه در قسم دوم نیز جریان پیدا می، ایشان میاست

نوان عبادتی که منهی عنه واقع شده و بدل هم دارد زیرا می تواند این عبادت را را حل کند می توانیم بگوییم التصل فی الحمام به ع

تصل فی الحمام یک نهی توانیم بگوییم الیم اشور که بدل نداشت، اینجا همدر خارج از حمام امتثال کند به خالف صوم یوم الع

 ، نماز در حمام راشود تری عایدشمصلحت بی خواهیر میما را به اینکه اگکند واقع این نهی دارد ارشاد می یعنی در ،ارشادی است

و ترک رشتر و مصلحت راجح در گبه مصحلت بی ست، یعنی ارشاد به اینکه وصولا نهی ارشادی ،این نهی مولوی نیستترک کن، 

 تفسیر که طابق النعل بالنعل هماین غیر از  اما به ،ی است که در قسم اول ارائه شدراین دقیقا مثل همان تفسی ،در حمام است زانم

توانیم تصویر دیگری نیز می یک ،است رو قابل ذک دوم از عبادات مکروهه قابل ارائه عبادات مکروهه و هم در قسماز در قسم اول 

  .ذاریم در قسم دومگکنم و توضیح بیشتر را میان میمن فقط اشارتا اینجا این فرق را بی .برای نهی ارشادی ذکر کنیم

 (ورنماز در حمام است نه صوم یوم العاشط به بواین مر) است که توانیم ذکر کنیم اینشادی میاجمال تصویر دومی که برای نهی ار

از را و ماموربه را در ضمن یک فرد که نمینکند به ایرا ارشاد م ماه، حمام شد به عنوان نهی که متلعق به نماز در تصل فی الحمامال

د، خب ممکن اشنبمنقصت و اقلیت در ثواب میفاقد دیگری غیر از این فرد اتیان نمایید یعنی ارشاد به فرد یا افراد و مصادیقی که 

به افراد و کند ، اینجا ارشاد میک فعل یا کاری که مصلحت بیشتری داردکرد به ی، آنجا ارشاد میکنداست بگویید چه فرقی می

  ؟نیست مصادیقی که این منقصت در ثواب آنها

فرقش این است که در نهی ارشادی جاری در قسم اول ما یک عنوان راجحی داشتیم که یا منطبق بر ترک بود یا مالزم با ترک و 

نهی  ،تصم یوم العاشور، الامیهاد به تحصیل عنوان مخالفت با بنیارش ،عنوان راجح بود د و راهنمایی و هدایت به تحصیل آنارشا

 الیه درد، پس مرشامیه به این دلیل که مصلحت بیشتری داردند به تحصیل عنوان مخالفت با بنیکاست که ما را ارشاد می ارشادی

 نصوم فی یوم العاشور بود، ترک صلوة فی الحمام است، در آترک  ،دترک طبیعة ماموربه بو (نهی از صوم یوم العاشوردر قسم اول )

سم ویر دوم در قگوید: )چون گفتیم این تصنهی ارشادی با تصویر اول، اما اینجا چه؟ در این تصویر دوم از نهی ارشادی وقتی می
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کند که به این طبیعت در ضمن سایر افراد و مصادیق اتیان کنیم،  التصل فی الحمام در واقع ما را ارشاد می دوم فقط جاری است(

 در عبارت دیگر به .کند، ما را ارشاد به افراد دیگر میخود آنها دارای مراتب است ،فی المسجد ،ی الداریعنی نماز با خصوصیت ف

نداریم که آن عنوان راجح منطبق یا مالزم با ترک باشد زیرا اینجا اصال مسئله حمام ما یک عنوان راجحی  رد مثل نماز این قسم در

رد بین افراد و مصادیق و کانه گفته می شود مثال آن افراد ثواب و یگصورت میترک مطرح نیست بلکه در واقع یک مقایسه ای 

 ارشادی این یهمصلحتشان بیشتر است، قهرا نتیجه اش این است که این ثوابش کمتر است. پس عمده فرق بین این دو تصویر از ن

راجح و متوجه ترک می شود که حاال آن عنوان کند به آن عنوان شاد میواقع نهی ارکه در تصویر اول از نهی ارشادی، در است 

این  ،ترک است طبق این تفسیر اصال مسئله ترک مطرح نیست ت یا مالزم با ترک است، تمرکزش بریا منطبق با ترک اس راجح

 کند به افراد دیگر با مصلحت بیشتر، ارشاد به مصادیق دیگر با مصلحت باالتر و این دو بینشان فرق است.ارشاد می

یعنی  ،در راه حل ششم که در واقع همان راه حل سوم محقق خراسانی در قسم اول عبادات مکروهه است ذکرنا کله: حصل ممافت

آوریم که یک نهی ر ترک روزه روز عاشورا به دست میاگر ما از مداومت ائمه ب، نهی ارشادی است، این نهی ،صوم روز عاشورا

د به اشبلکه ارشادی است و ار ،نهی یک نهی مولوی نیست آوریم، اینلعاشور را به دست میالتصم یوم ا ایناز  ،وجود دارد تنزیهی

بق بر ترک صوم یا مالزم تواند منطکه میاست یه ام، مخالفت با بنیتر است و آن عنوانوان راجح است که دارای مصلحت قویآن عن

، زیرا اساسا ترک هذا الصوم طلبی مصادیق اجتماع امر و نهی نیستشود و مسئله از با آن باشد، بر این اساس مشکل بر طرف می

عبادت  اساسا نهیی به این، یعنی تعلق کراهت به عبادت مطرح نیست مشکل وقت ، دیگر آنتعلق نگرفته تا مستحب شود به آن

مستحب است  که ، آنییمگویم ترک این صوم مستحب است مجازا مگویی، نهی حقیقی متوجه نشده است، اگر هم مینخورده است

حل هم در  این راه مکن. و باز هم تاکید میاستگوییم مستحب چون مالزم با این عنوان شده ما می کنامیه است، لمخالفت با بنی

توانیم ارائه می از نهی ارشادی لکن در قسم دوم یعنی صلوة فی الحمام یک تصویر دیگری، سم دومق ردارد و هم د ل جریانوقسم ا

اما در  ی ارشادی قابل ذکر استنه زا ر و یک تفسیر، در صوم یوم عاشورا یک تصویباشندوت میتصویر با هم متفا یم که با اینده

 نماز در حمام هر دو تفسیر از نهی ارشادی قابل بیان است. فرق این دو را نیز عرض کردیم، در این تصویر که ما در بحثمان به

ما اارشاد به ترک است ارشاد به یک عنوانی است که راجح است و مالزم و منطبق با ترک است، عنوان راه حل ششم ذکر کردیم 

ه به اتیان الطبیعه فی ضمن سایر االفراد و المصادیق است، یعنی کأن در تصویر دوم اصال مسئله ترک مطرح نیست بلکه صرفا ارشاد

 . ورید که دچار اقلیت ثواب نیستندافراد و مصادیق را بیا گوید آنما می شود و کأنه این را بهای بین افراد و مصادیق مییک مقایسه

این راه حل در کلمات بعضی از بزرگان نیز پذیرفته شده است حال باید ببینیم آنچه که به عنوان راه حل در کالم بزرگان ارائه شده 

و به طور کلی برای حل مشکل عبادات مکروهه این راه است و به طور کلی آن را بیان کردند وفرقی بین قسم اول و دوم نگذاشتند 

گفتند در  اآنها کدام تصویر را گفتند و باید ببینیم که راهی که آنه ت را متعرض نشدند،حل را ذکر کردند و دیگر تفاصیل و جزئیا

                                                        .کند که باید بحث کنیمیا فرق میهمه اقسام جاری است 

 

 «والحمد هلل رب العالمین» 


