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

اند و در هر یک از اقسام سه گانه راه محقق خراسانی ذکر کردهای را در بحث از عبادات مکروهه عرض کردیم اقسام سه گانه

هایی را ارائه دادند. بحث در قسم اول بود یعنی عباداتی که در آنها نهی متعلق به عبادت شده است و در عین حال بدل هم برای حل

آخرین راه حل این  ،وهه ذکر کردیممشکل عبادات مکرحل شش راه حل برای  آنها وجود ندارد، مثل روزه روز عاشورا. تا کنون

، منتهی از آنجا که در قسم دوم یعنی مثل نماز در حمام ،شودتعلق به عبادت شده است، حمل بر ارشاد میبود که نهی تنزیهی که م

ین ب یشود و یک تفاوتحمل بر ارشاد میهم ، نیز یک راه حل چهارمی ذکر شده است که بر اساس آن نهی متعلق به نماز در حمام

ای به تفاوت داشته مناسب است اشاره وجود دارد نهی ارشادی متعلق به روزه روز عاشورا و نهی ارشادی متعلق به نماز در حمام

اعم از اینکه آن  کند به تحصیل آن عنوان راجح،حقیقت ارشاد می درارشادی است و  در روزه روز عاشورا نهینه یعنی کأ شود.

رک ، تالیه در قسم اول، پس مرشدشودمیو ترک صوم مصداق آن محسوب باشد یا منطبق بر آن باشد  با ترک صوم وان مالزمعن

 یک راه دیگری ه عالوهشود بجاری میهم ین بیان در نماز در حمام همین نهی ارشادی با هم .صوم استترک موربه و طبیعت مأ

الیه اتیان الطبیعه فی ضمن سایر مصادیق هذه نیست بلکه مرشدبق آن راه دیگر مرشدالیه ترک بر ط ،شودبرای آن تصویر می نیز

یب تو شود ثواب بیشتری نص خواهیخواهد بگوید اگر می: التصل فی الحمام، یعنی میگویدموال می نه وقتی، یعنی کأالطبیعه است

اینجا بین این دو قسم وجود دارد اما در خانه بخوان یا در مسجد بخوان، این یک تفاوتی است که  بخواننماز را در بیرون از حمام 

 :گویدمیموال لیت ثواب است، یعنی وقتی ارشاد به اق ،شودکه نهی تنزیهی حمل بر ارشاد می اجماال قدر مشترک این دو راه عالوه بر

تر ولی ثوابش کمصوم ثواب دارد ؛ بیشتر در گرو ترک صوم استکند به اینکه مصلحت ، یعنی این نهی ارشاد میم العاشوروالتصم ی

 ،موربه اگر در ضمن سایر مصادیق اتیان شود ثوابش بیشتر استکند به اینکه مأ، التصل فی الحمام نیز ارشاد میاز ترک صوم است

ترکی  اما یک قدر مشجود دارد، الیه بین این دو نهی ارشادی ورف نظر از تفاوتی که از جهت مرشدپس ص ،این فرد ثوابش کمتر است

از ناحیه بعضی از اعاظم  عرض کردیم که این راه حل علی ای حال .ارشاد به اقلیت ثواب استنهی نه در هر دو این ، کأوجود دارد

 . است یه عبادات مکروهه در قسم اول عبادات مکروهه ارائه شدهرگان پذیرفته شده و به عنوان توجو بز

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 کالم امام خمینی

م اینکه محقق خراسانی در قسالبته بدون ذکر این دو نوع نهی ارشادی و )را ذکر کردند امام خمینی است، راه  از جمله کسانی که این

ر کردند که ارشادی ذک یهیک تقریر دیگری نیز برای نتقریر دارند و در قسم دوم اضافه بر آن  برای نهی ارشادی یک نوع تبیین اول

ذاتها و مدة هو الجواب اما تعلق النهی بفالع»: فرمایدمام خمینی به طور کلی میا( ،ردیماشاره ک نیز راآن ما هر دو را گفتیم و تفاوت 

و فرقی بین قسم اول و دوم کند ه را ذکر میاین راهای مکروهه جواب چیست؟ ایشان در کلیه عبادت «بدل لها کصوم یوم العاشورال

آن  که عبادات مکروهه این است که بگوییم نهی متعلق شده به یک عنواناب در وفرماید به طور کلی ج، میکندذکر نمیو سوم نیز 

 لصوم است و منهی عنه تشبه به بنی امیه است، لکن ازمور به ذات اامیه، پس کأنه مأعنوان منطبق بر صوم است مثل تشبه به بنی

نهی  ،«نهی عنه ارشادا الی ترک التشبه» ،تآنجا که عنوان تشبه به بنی امیه بر صوم منطبق شده است و ترک تشبه اهم از صوم اس

کند ، ارشاد میترک تشبهکند به این نهی ارشاد میولی  ،تنزیهی است و متعلق شده به صوم یه، این نتصم یوم العاشورال ،از صوم شده

مینی به نظر امام خ ایم مرشد الیه نهی از ترک طبیعت مأموربه است، اماز محقق خراسانی نقل کرد ، طبق بیانی کهترک تشبه به

، روزه نگیرید در روز عاشورا التصم یوم العاشورخورده، به صوم  ت است که به حسب ظاهر نهیدرس ،الیه ترک تشبه استمرشد

به  دکن، یعنی ارشاد میکند به ترک طبیعتکند و ارشاد مییکند، اینکه این نهی م، فرق میکندمی این نهی ارشاد الی ترک التشبه ولی

، ترک طبیعت است یا بگوییم الیه ترک صوم استاینچنین دارد، اینکه بگوییم مرشد هایتوها یک تفا، تعبیرمخالفت با بنی امیه

که به  ییهکه بگوییم نهی از عبادت، ن رسد که آنچه با این بیان و مبنا سازگارتر است این است، به نظر میالیه ترک تشبه استمرشد

ترک ثوابش بیش  خواهد بگوید آن، یعنی کأنه میدی است که ارشادش به آن ترک تشبه استشااقع نهی اردر ورده است وصوم خ

 خمینی امم، بدون اینکه اامیه و ترک تشبه به آن ثوابش بیش از خود فعل صوم در چنین روزی است، مخالفت با بنیاز فعل است

 ،کندگوید: فقط یک تقریر از این دو تا جریان پیدا میقق خراسانی میمحدر قسم اول حالیکه  ر، دفرق بگذارند بین قسم اول و دوم

داند، محقق خراسانی این تقریر را آن تقریر دوم نهی ارشادی را جاری میی نیز این است که در قسم اول نیز ظاهر کالم امام خمین

 2.مرشدالیه اتیان الطبیعه ضمن سایر الخصوصیات است به است اما طبق تقریر دومارائه داد که نهی در آن ارشاد به ترک طبیعت مامور

 .داندبیان را در قسم اول نیز جاری می آندر قسم دوم بیان شده،  این است که همان بیانی کهظاهر کالم امام خمینی 

  نظیر این راه حل را بعضی از بزرگان نیز بیان کردند

 :سوال

امام خمینی اینجا اشاره به این نکرده است که اینجا بدل ندارد زیرا آنجا در حقیقت اتیان به سایر االفراد است، امام خمینی  استاد:

 گوید: ترک تشبه بکند، ترک تشبه اولی است. گوید اتیان به سایر افراد بکند، امام خمینی مینمی

 کالم بعضی از بزرگان

ی روزه هر یعن .به نحو عموم استغراقی: صوم فی نفسه مستحب است، است که بگوییمت مکروهه این فرماید: راه حل عباداایشان می

 ،ندارد ، این روزه بدلی نیزاش مستحب استزهای سال روزهدو روز همه رو، در طول سال غیر از رمضان و آن روز مستحب بذاته

، منتهی ندارنداش مستحب است و بدل هم ه روزهای سال روزه، همبدل لهز چهارم الو، روزه ربدل لهه صفر الروزه روز سوم ما
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 ،متر شودکاز سایر افراد ها کمتر باشد و ثوابشان مصلحت آن ه هستند که باعث شدهابعضی از افراد صوم با خصوصیات و اموری همر

به عنوان  ان امر استحبابیمثال روزه روز عاشورا به عنو ،استحباب خودشان باقی هستند ولی بر آن شوداینکه ثوابشان کم می در عین

وزها در بعضی از ر ،نوع مکلفین متعارف نیست که هر روز روزه بگیرندبین استحبابی دارد، اما از آنجایی که معموال  ،روز روزه یک

عاشورا در  شود به روزه روزعلق میتوقتی نهی ماینجا  گیرند،روزه میدر سال ها را گیرند و نهایتا بعض روزطول سال روزه نمی

کند به اولویت غیر هذا فردی که یک منقصت و حزازتی در آن است و در واقع این نهی ارشاد می شود به آنواقع این نهی متعلق می

 الفرد بدال عنه.

 ان قلت: اینجا فرض این است که بدل ندارد، صوم یوم العاشور بدل ندارد.

رک ، روزه این روز را تنه اکثر ثواب منهغیره أل فی مصاترک صوم هذا الیوم و  ،ان شده استبی اینگونه، هیناینجا گویا امر و قلت: 

خواهد نی می، یع. پس این نهی ارشادی به لحاظ حالت متعارف مکلفین استر استشتروزه بقیه روزها را بگیر چون ثوابش بیو  کن

 رشود نه بدل عرضی که دبنای عملی نوع مکلفین ایجاد میکه به حسب  طولی استکنیم، یک بدل : اگر بدلی اینجا تصویر میبگوید

 روزه روز ،به حسب جعل هیچ بدلی ندارد ،بدل لهعاشورا الروزه روز رای آن گذاشته شده باشد، بدلی بقام جعل حکم از ابتدا م

به سیره  ءگرفت ولی ایشان در واقع با اتکاآن روزه را شود در روزهای یازدهم و نهم محرم نمیعاشورا فقط همین یک روز است و 

بعضی از گیرند و بلکه بعضی از روزها را روزه می ،گیرندو بنای عملی مکلفین و اینکه به طور متعارف همه روزها را روزه نمی

 لصوم مستحب فی نفسه،در مقام جعل هیچ بدلی نیست و کل فرد من ا کند،درست مینه یک بدل طولی گیرند، کأروزها را نمی

نهی  . اینگیرندچون مکلفین همه روزها را روزه نمی روزه مستحب که به حسب جعل هیچ بدلی برایشان نیست بلکه 333شود می

زیرا  ،بگیریدروزه بقیه روزها را گیری، نه روزه روز عاشورا را از آن روزهایی قرار بده که روزه نمیخواهد بگوید کأدر واقع می

 2روزه غیر روز عاشورا بیشتر از است از ثواب روزه روز عاشورا.ثواب 

توجه به این توضیحی که از بعضی از بزرگان ذکر   با ،ای بدل نیست ارائه شوداراینکه این راه حل به خصوص در مورد آنچه که د

 .به نوعی می تواند یک توجیهی باشد شد،

 بررسی کالم امام خمینی و بعضی از بزرگان

گفتیم  رگ، اای بدل استراتواند در فرضی جاری شود که دراه فقط می راه حلی را ذکر کنیم که اینشود مالحظه کردید که چطور می

که سایر افراد و مصادیق مصلحت و ثواب بیشتری است  این به جهت ،افرادحقیقت ارشاد است به اتیان به سایر مصادیق و  نهی در

رد، توان تصویر کمی را اینجا بدل ز را در اتاق یا مسجد بخوانیم،اکند به اینکه نماد میشم در واقع ما را ارز در حماا، نهی از نمدارند

این  ر، این رأی و نظر بمبیان را در اینجا تطبیق دهی خواهیم این، چطور میبدل ندارد اما در صوم یوم العاشور چه؟ این صورت که

کردیم در واقع بر این اساس استوار است که کانه یک بدلی را برای صوم یوم  ز بزرگان نقلی اضاز بع ، آنچه کهاساس استوار است

بلکه  ،گیرندم جعل بلکه به حسب حاالت متعارف مکلفین که در همه سال روزه نمیکند، اما نه به حسب مقاالعاشور تصویر می

 گیرند.گیرند و بعضی را نمیرا می بعضی

                                                 
 .211، ص3منتقی االصول، ج 1



  

54 

 

، حال عمدتا بحث ما راه حلی که بر اساس این راه حل نهی متعلق به عبادت حمل بر ارشاد شده است مواجهیم با یکما باالخره 

ه کیانی ب خواهیم ببینیم آیا حمل این نهی بر ارشاد به آن، میتصم یوم العاشور، الیعنی عباداتی که بدل ندارند ،قسم اول است رد

ی نماز در حمام ذکر قسم دوم یعن در به همان بیانی که یا عالوه بر آنشود د جاری میی در خصوص قسم اول گفتنمحقق خراسان

 ؟هم جاری شود شده است در آن

 نددنکر بین قسم اول و بقیه اقسام شود و تفکیکیودند که این نهی حمل بر ارشاد میکه امام خمینی به طور کلی فرم یدمالحظه فرمود

دل داشته را اگر بزی بر ارشاد گویند این را باید حمل کنیمزیرا عمده می) به استبه تش و طبق بیان ایشان، این نهی ارشاد به ترک

ی اما محقق خراسان (.کنندآن را اینطور حل میاین مشکل دارد که  ،رداخیلی مشکل ند باشد یا از قبیل نماز در موضع  تهمت باشد

  جاری است.گویند که هر دو بیان می را ذکر کردند و در قسم دومفقط همان بیانی که ما گفتیم اول در قسم 

 فقط مشکل در رابطه با عبادتی است .شودمی حمل بر ارشاد در عبادات مکروهه نهی :فرمایندبعضی از بزرگان نیز به طور کلی می

بیشتر  ن ثوابشانچو، ارشاد کند به اینکه شما افراد دیگری را بیاورید نهی اینخواهد که بدل ندارد، زیرا سوال این است که چطور می

که درست  کند، این هم اینطور توجیه میت و ثواب بیشترحخواهد ارشاد کند به افراد با مصل، چطور میاینجا بدلی وجود ندارد ؟است

انیم توالت مکلفین و روش متعارف آنها میاما به حسب حا ،است که بدل ندارد اما این بدل به حسب مقام جعل است که وجود ندارد

کند به اد می، در واقع ارشتصم یوم العاشور: الگویدموال می وقتی و دیگر مشکلی نیست لذا بدلیت طولی تصویر کنیم نحوه یکبه 

  .ری دارندتشصوم سایر روزها که ثواب بی

طبق این بیان تشبه اما  د به ترکنکو ارشاد می آنجا نهی ،بیانی که ما عرض کردیم به عنوان راه حل ششم فرق دارد این بیان با

ل  در مقام جعکه ینآن هم نه ا ،که ثوابش بیش از این روز است دیگر روزه در روزهای ین، یعکند به اتیان به سایر افرادارشاد می

ند، کأنه گیرها را روزه نمین از آنجا که نوع مکلفین همه روزلک ،کندایجاد می امیه یک منقصتیبله تشبه به بنی، اینچنین باشد

خواهید روزه بگیرید. به دلیل اینکه ثوابش کمتر ایها الناس روزه روز عاشورا را از آن روزهایی قرار دهید که نمیخواهند بگویند می

 است و ثواب روزه سایر افراد بیشتر است.

این گوید یمارند و خود ایشان هم ولی اینجا ذکر کردند اشکال درسد که این تصویری که بعضی از بزرگان برای بدلیت طبه نظر می

 . از این راه عبور کنیم ،حل این مشکل و عبور از این مسئله یای نداریم براخالف ظاهر است ولی چاره
 نتیجه بحث در قسم اول 

راه حل  ششتا اینجا  ؛سابقا گفتیم، آنچه که یعنی مثل صوم یوم العاشور ،قسم اول از عبادات مکروهرسد در به هر حال به نظر می

 : گفته شد

  .نکردیم لمسئله تزاحم  مستحبین بود را قبوراه حل اول که محقق خراسانی گفتند و 

 راه حل دوم که محقق  نایینی فرموند نیز مبتال به اشکال بود. 

( امر اینچنین است )کهمتعلق امر و نهی را متفاوت بدانیم در راه حل سوم گفته شد که اگر  ،چهارم قابل پذیرش است راه حل سوم و

عموم  هدیگر و نسبت بین این دو متعلق و دو عنوان، چه عموم خصوص مطلق باشد و چیز تعلق پیدا کرده و نهی به چیز به یک چ

 نهی، وجود دارد. این تفاوت و اختالف و عدم اتحاد متعلق امر وکند فرقی نمی ،خصوص من وجه
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 ،نهی فقط در عموم خصوص من وجه وارد است که نزاع در باب اجتماع امر و شویمراه پنجم این بود که مثل صاحب فصول معتقد 

ردیم عرض ک طبق همین مبنا نیز که ما رود و ایشان قائل به جواز اجتماع شداع بیرون میزر عموم وخصوص مطلق باشد از نگو اال ا

 ه ارشادی.نولی این نهی مولوی است امیه است بنیکه راه دارد که بگوییم آنچه منهی عنه است صوم نیست، متعلق نهی تشبه به 

  .راه حل ششم این است فرقش با

تفاوتی که در این  د بانتوانیم، قائلین به اجتماع واقع مشکلی نداریم ر، یعنی ما ددر راه حل چهارم و پنجم اصل سخن درست است

ولی خب این دو راه در واقع آن نقطه اصلی بحث ما که توجیه  ،توانند مشکل اجتماع امر و نهی را برطرف کننددارد می دو وجود

دت متعلق شده است و طبق فرض محذوری هم ینیم که باالخره این نهیی که به عباخواهیم بب. میکنداست را حل نمی عبادت مکروه

شود مثل بقیه وم میص ؟ این عبادت وشود مثل مکروهات دیگر، این نهی خودش چیست؟ یعنی میبرای اجتماعش با امر نیست

 کنند. یند ولی کار را تمام نمیآواقع تا نیمه راه می رراه حل پنچم هم همین است. اینها د مکروهات؟

وری محذمولوی متعلق به عبادت بدانیم که  امر ، اینکه ما امر را یکاین راه به نظر ما قابل قبول است .ماند راه حل ششممیلذا تنها 

ما  به کند وارشاد می کند؟. ارشاد به چه میبگوییم نهی ارشادی است را تعلق به فرد خاصی از عبادت شده استم و نهیی کهندارد 

خواهد راهنمایی کند و داللت کند ما را به یک ، اما مینهی تحریمی مولوی نیست ،در واقع نهی مولوی نیست گوید روزه نگیر،می

 ،ه استآن منهی عن ،امیه تشبه پیدا کنیشود تو به بنی، موجب میامیهبنیتشبهک ب، ألنه یوجب موضوع، روز عاشورا روزه نگیر

 ،این روزه مصلحت و ثواب کمتری داردامیه است و چون این عنوان منطبق شده است بر روزه ما، منهی عنه است تشبه به بنی آنچه

لحت و ثواب مصاالجتناب باشد نه مفسده ندارد اصال بلکه غیر الزمه نه اینکه مکروه اصطالحی باشد، نه اینکه فی نفسه یک مفسده 

 . کمتری دارد

 ،نه باز یک اهم و مهم داریمکه ترک التشبه اهم من صوم المستحب، یعنی کأ کندخمینی باز مقداری ابهام ایجاد می این تعبیر امام البته

حب گوید مسترا دیگر نمی خود ترک تشبه است، امام خمینی ب، مهمتر است از روزه ای که مستحترک تشبه مهمتر است از روزه

حلت گوید ترک تشبه اهم است و به همین دلیل مصاست که تزاحم مستحبین پیش بیاید )همانی که محقق خراسانی گفتند( بلکه می

  .ب بیشتری داردو ثوا

ادی شعضی از بزرگان فرمودند که نهی ارب چه کهرد و آنذکر ک در قسم اولبرای توجیه این عبادت  توانه را میبه نظر می رسد این را

د ردنبدل درست کل ندارد و توجیهی که ایشان برای با توجه به اینکه قسم اول بد ،کند در واقع به سایر مصادیقاست و ارشاد می

لبته این راه را برای هر سه ایشان هم ا ،را قبول کرد شود آنیمیعنی درست کردن ابدال طولی، حداقل در این قسم جاری نیست و ن

  .نباشد خالی از اشکالسد ریقسم گفته است ولی به نظر م

در قسم اول از عبادات مکروهه راه همین است که ما نهی تنزیهی متعلق به عبادت را حمل کنیم بر ارشاد  فتحصل مما ذکرنا کله:

به آن عنوان که حاال این ترک الصوم یک مصداقی از ترک تشبه  ارشادواقع شاد به ترک صوم، در و آن هم ارشاد به ترک تشبه نه ار

 شده است.
 

 «والحمد هلل رب العالمین»


