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

عبادات را توجیه کنیم که از  توانیم این قسم ازکه چگونه می بود یعنی مثل نماز در حمامبحث در قسم دوم از عبادات مکروهه، 

ه دلیل نهی ، بامر استحبابی به آنها متعلق شده است و به همین جهت عبادیت پیدا کردند و از سوی دیگر مکروه شمرده شدند ،طرفی

راهی بود که  راه حل چهارماز عبادات مکروهه ارائه شده است:  هایی برای این قسمکه متوجه آنها شده است. عرض کردیم راه حل

ه ص شد این اشکال بند و ما آن را بررسی کردیم که مشصکرداشکال به این راه حل  ق نایینیکه محق محقق خراسانی ذکر کردند

 ،جلسه گذشته بیان کردیم، تفصیل راه حل ایشان را ه حل دیگری ارائه کردندخود محقق نایینی را .محقق خراسانی وارد نیست

تارتا یقصد به االرشاد الی مانعیة متعلقه عن گیرد محصل این راه این بود که نهیی که از یک شئ مرتبط با عمل واجب صورت می

در صورت اول چیزی  :ایشان فرمودندودش است، اخری یکون مولویا که در حقیقت در صدد زجر و منع از متعلق خ العمل و صحة

 تارتا، اما اگر نهی مولوی باشد، به استاین مستلزم تقیید اطالق مأمور شود وعمل استفاده نمی تعلق نهی از صحتزائد بر مانعیت م

الق ، اما اگر تنزیهی باشد، مستلزم تقیید اطموربه استقیید اطالق مأمستلزم ت ، اگر تحریمی باشد،اخری تحریمی تنزیهی است و

 .ادیمد ، که توضیحش را در جلسه قبلمقام االمتثال لحکم و البحسببینهما البحسب مقام جعل ا ه المنافاةنیست، ألن بهمأمور

 بررسی راه حل دوم 

  :به نظر می رسد دو اشکال مهم به راه حل محقق نایینی وارد است
 اشکال اول 

حقق زیرا اساس راه حل م .متعلق نهی تنزیهی باشد ،نمی شود از یک طرف طبیعت متعلق امر باشد و از سوی دیگر فرد و مصداق آن

عنی ی ،ه استد الطبیعومتعلق امر صرف وج ،دآیش نمیلذا تضادی پی ،نایینی بر این اصل استوار شد که متعلق دو حکم متفاوت است

 زاخاص از این طبیعت که عبارت است  ولی نهی به یک فرد و مصداقطبیعة الصلوة متعلق شده است، امر به نماز به صرف وجود 

ورده خ ف بگوییم امر به صرف وجود الطبیعةاز یک طرت که این دو با هم قابل جمع نیست، یعنی اشکال این اس است. ر حمامنماز د

طبیعة شود امر به صرف وجود . چرا نمیتنزیهی استالخاص از این منهی عنه بالنهی است ولی در عین حال یک فرد و مصداق 

  .است مکروه باشد مام که یک فرد از آننماز در ح اما در عین حال ،خوردالصلوة ب

. مصلحت 3؛ غلبه دارد اشبر مفسده مصلحت آن. 2؛ غلبه دارد اشبر مصلحت مفسده آن. 1سه حال خارج نیست:  زیرا این فرد از

گوییم بوده که متعلق نهی واقع شده است، اصال وقتی می ای در اوو مفسده آن مساوی است. زیرا فرض این است که این فرد مفسده

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/مهر /8 :تاریخ                                                                             نواهی موضوع کلی:     
 1442 صفر 11مصادف با:                   – مکروهه عبادات– اول تنبیه –تنبیهات اجتماع امر ونهی    :جزئی موضوع       

 راه حل سوم و بررسی آن  -ررسی آن راه حل دوم و ب –قسم دوم  
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س پ .منتهی چون به حد الزام نرسیده مصلحت هم دارد ،ای استیش این است که مشتمل بر یک مفسدهمکروه است معنا فرد این

، یا مصلحت نیستهم مصلحت ولی نسبت مصلحت و مفسده از این سه حال خارج  هم مفسده دارد ویعنی نماز در حمام این فرد 

 ، یا هر دو یکسان هستند.ا مفسده غلبه داردغلبه دارد، ی

، معنای کراهت نماز در حمام ت یک فرد، اصال معنای کراهشود، این عمل مکروه میاول که مفسده غلبه داشته باشد در صورت .9

ود وجود متعلق ش هی برای اینکه امر به آنشته باشد، دیگر وجاگر مفسده غلبه دابر مصلحتش،  غلبه دارد این است که مفسده آن

توان ، آنگاه چگونه میشودمحو می شود ودیگر این مصلحت نادیده گرفته می نه، کأزیرا با فرض غلبه مفسده بر مصلحت ،ندارد

ه به این کینی امری ر محقق نایاین است که به نظهم فرض  ،معنا ندارد ، امتثال در مورد آنچیزی که امر ندارد ،کردرا تصویر امتثال 

 ،متعلق شده است زاگوییم امری که به این نممی. یک وقت دیگر به اطالق خودش باقی است و مقید نشده استعبادت خورده بود، 

 اشکالی ،اگر تقیید پذیرفته شود ،اند که صل فی غیر الحمام، کأنه به ما گفتهشود، این امر بعد از این نهی مقید میصل به عنوان نماز

امر کرده امتثال  ،خواند زا، لذا اگر کسی در غیر حمام نمبه نماز مقید شده به عدم وقوعه فی الحمام، آن امر وجود دارد و امر ندارد

وجب تقیید شد این مبا تنزیهی به نهی مولوی نهیوقتی لکن محقق نایینی معتقدند که  ،ایقاعه فی الحمامعدم امر مقید شده به است، 

طبیعة وجود  شده به صرف ه، امر متعلقبه یک طبیعتی خورد رمشود که ااین است که چطور می لال سواشود حامر نمیاطالق 

عت ن طبیبه یک فردی از ایهم این است که یک نهی تنزیهی مولوی نیز فرض الصلوة، پس متعلقش طلب صرف وجود الطبیعه است ، 

، پس شودن نهی موجب تقیید اطالق  امر نمیکه ای ایشان این است از فرضحمام است و ب رمتوجه شده است و آن هم نماز د

ای که ( نهی به خاطر مفسدهحمام رشود در یک فرد )نماز دباشند و هیچ تقییدی در کار نیست، حال چطور میتعدد میها ممتعلق

 ،فرض هم این است که آن امر تقیید نشده استاین مفسده غلبه بر مصلحت پیدا کرده است و  وبه آن متوجه شده است  در آن بوده،

زیرا این فرد مالک امر را  ،امر نباید کرده باشد لی القاعده طبق بیان محقق نایینی امتثالخواند عنماز در حمام می حال کسی که

باقی  ی برای مالک امریگر جاید ،باشدشده ده غالبه مکروه شمرده پیدا کرده باشد و به دلیل این مفساگر مفسده غلبه  پس .ندارد

این فردی که مفسده اش غلبه دارد امر داشته باشد، در بقیه مکروهات یک مفسده غالبه بوده و مورد نهی واقع  ماند به چه دلیلنمی

 ینجا بااتوانست داشته باشد، حال نداشت زیرا نمیهم امری  مفسده غلبه داشته بر مصلحت و است منتهی به حد الزام نرسیده،شده 

وهات فرقی با سایر مکر شود مثل بقیه مکروهات و، میشود فاقد مالک امراین عمل میاین بیانی که محقق نایینی فرمودند در واقع 

 .یعد امتثاال لالمرمکلف کاری کرده است که ال طبق نظر محقق نایینی ،اگر در حمام انجام شود این نماز ندارد و

 سوال:

یید این فرد خاص متعلق نهی تنزیهی وگ. اگر شما میبه طور قهری این نتیجه را دارد ،این راه حلی که ایشان بیان کردند استاد:

لبه غ که در متعلق نهی است و این مفسده ایخاطر مفسده نهی شده بهاز این عمل نهی تنزیهی مولوی است یعنی  رگ، امولوی است

مة االجتناب نبوده که حرام شود لذا شده مکروه، ایشان فرمود متعلق نهی در آن یک فرد خاص داشته بر مصلحت، منتهی مفسده الز

از طبیعت است، حال شما چطور می خواهید در عین حال بگویید این امر دارد و فرض ایشان نیز این است که مفسده غلبه دارد با 

 توان تصویر کرد.وجود غلبه مفسده چه امری اینجا می

 سوال
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شود اگر شما بگویید این موجب تقیید اطالق امر می ،اتفاقا اختالف متعلق در جایی که یکی طبیعت است و یکی فرد استد: استا

یکی مطلق  ،این  بود که اینها متعلقشان متفاوت است نهی های محذور اجتماع امر وحل یکی از راهکامال مورد قبول و توجیه است، 

 ،هیچ اطالق وتقییدی در کار نیست :گویندولی ایشان می ،امر به مطلق بخورد و نهی از مقید شود ، اشکالی ندارداست و یکی مقید

 این فرد خاص مالک امر وجود دارد؟ گویید دراطالق و تقیید، میحال شما چطور با فرض عدم التزام به 

گرفته  تنزیهی مولوی قراراصی که مورد نهی یعنی مثال این فرد خ ،دشاکه مصلحت غلبه بر مفسده داشته ب دوم این استصورت . 2

فردی مصلحتش غلبه ، معنا ندارد اگر این باشد اساسا دیگر کراهتی نخواهد داشت ،اما غلبه با مصلحت است ،مفسده دارد است

 ، پس این اصال دیگر مالک کراهت در آن نیست.اما در عین حال بگویند مکروه است ،داشته باشد

دیت از حیث واج شده واقع ، یعنی فردی که متعلق نهی تنزیهییکسان باشد که مصلحت و مفسده در آنم این است سو . صورت9

 ، وجوب و استحبابعنا نداردم نشود و کراهت نسبت به آاباحه می ، در این صورت حکم بهدر یک مرحله است المفسدة مصلحت او

 .معنا ندارد نیز در مورد آن

به  ت ونیز نشده اس یدمق و فرض این است که ایناست و مطلق  هردبگوییم امر به طبیعت خو فاینکه به طور کلی از یک طرپس 

بله اگر کسی بگوید این نهی مولوی  ،نیست فرد خورده است، این با هم قابل جمع هاشود و نهی هم به ایناطالقه شامل این فرد می

  ست.توجه او نیماشکال  آن یک مسئله دیگری دارد و این، است و مستلزم تقیید هم هست

سوی دیگر  زامراست و ا یک طرف ما بگوییم طبیعت، متعلق که از ستنی گفتند با هم قابل جمع یپس این دو مطلب که محقق نایین

نیست. امر  نیز مستلزم تقیید اطالق تنزیهی است و در عین حال بگوییم این نهی مولوی تنزیهی هی مولوینبگوییم فرد خاص متعلق 

 جمع نیست. با هم قابل اینها

 سوال:

هی ن ورد خاص است و اینم یند به منقصت در اشاوید ارگیک وقت می ،اقلیت ثواب است ارشاد به گوید اینیک وقت می استاد:

  .نیز این را قبول داریم و خودمان نیز همین را گفتیم ماارشادی است، 

 ست.ا به عبارت دیگر ایشان فرمود این خالف ظاهربه منقصت و حزازت در این فرد است؟  بگوییم این ارشاد کالی دارد ماچه اش

مقام اشکال به محقق خراسانی در همین  راشکال به همین راه حل در قسم دوم، ددر قسم اول و همین جا و  در راه حل سوم ایشان

. عرض یم خالف ظاهر است و با ظاهر نهی سازگار نیستاینکه ما نهی را حمل بر ارشاد کن ،ظاهراست الفخاین قسم دوم فرمود 

فرمایید، آن مسئله ارشاد و آنی که شما می  .وجود دارداز این چه محذور و مانعی  ،است که اگر الزامی برای این کار باشد ما این

 باشد. ما در حال بررسیشان میرسد متوجه ای. لذا این اشکال به نظر میگوییم، ما میت در آن فرد را محقق نایینی نگفتندحزاز

اینها متعلقهایشان متفاوت است امر متعلق به صرف وجود الطبیعه و نهی مولوی تنزیهی  حل ایشان این بود کهکالم ایشان هستیم، راه 

ت را اگر این را بگوییم این مشکال باشد، همه بر این اساس است که متعلق شده به فرد خاص بدون اینکه مستلزم تقیید اطالق امر

 دارد. 

 ، ولی ما فعال کاری با آن نداریم.فرمود حرمت با ترخیص منافات دارد اما کراهت ندارد هم چنین ایشان
 اشکال دوم 
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 ه این راه حل با یک مطلبی که خود ایشان فرمودند سازگار نیست.است ک اشکال دوم در واقع این

ده است نهی متعلق به فرد ش ز صرف وجود طبیعة الصلوة،امر عبارت است ا امر به طبیعت خورده و متعلقایشان ملتزم شده به اینکه 

اش این است ها بخواهیم فرق قائل شویم الزمه، مسئله این است که اگر اینچنین بین متعلقلذا این فرد خاص کراهت پیدا کرده است

ر مورد این ( دگفتند ینایینبا همه آنچه که محقق )باالخره  .حکم پیش بیایدمورد این فرد خاص یک تزاحم همیشگی بین دو  که در

از فرد خاص و این تزاحم دائمی  نماز است و از یک طرف نهی ، از یک طرف امر بهآید، تزاحم پیش مینماز در حمامفرد یعنی 

تش به بازگش قد استتی بین دو حکم معمدائ . محقق نایینی در مورد تزاحممواضع خاص باشد مواقع و زا نه اینکه در بعضی ،است

 مقام جعل و رگردد به تعارض، یعنی دتزاحم داشته باشند در واقع بر می مواردی همیشه ر: اگر دو حکم دگویداست، میتعارض 

در  لامتثا مکلف در مقامفرض کنیم اگر  ،اند که در این مورد خاص همواره بینشان تنافی وجود داردم جعل شدهحک تشریع این دو

کند  ر بخواهد عملباالخره اگ نتواند به هر دو عمل کند،ش پیش بیاید که ، این گرفتاری برایها نه همیشهیک بخشی از موقعیت

یش اناین مع ،تزاحم و تنافی در مقام امتثال همیشگی باشد یناگر ا ،ند عمل کنداتویکی میرا ندارد و فقط به  هر دو قدرت بر امتثال

این دو  فته است و قانون گذار یک طوریرگن قرار اند که این جهت در آن مورد توجهدهتشریع شرتی ه حکم به صوک این است

  .دو عمل کند تواند به اینکه باالخره در یک بخشی از مواضع و مواقع مکلف نمی حکم را تشریع کرده

یک تزاحم دائمی بین این دو یعنی امر به  شودباعث میکند و آن اینکه مشکل و تالی فاسد دیگری ایجاد میپس این راه حل یک 

ارض تعاش ی التعارض و راه حلی که نتیجهجع الیربه نظر محقق نایینی  یمو تزاحم دائ شودحمام ایجاد می رز و نهی از نماز دانم

 است.بین الحکمین باشد این نه تنها این مشکل را حل نکرده است بلکه یک مشکل بزرگتری ایجاد کرده 

 راه حل

و تنزیهی هم هست نهی مولوی است  ،این نهی :گویندایشان می .است که بعضی از بزرگان در این مقام بیان کردند راهی سومراه حل 

 ام یک منقصتی و حزازتیز در حما، نموجود دارد، شکی در این نیست ای است که در متعلق آنو این به دلیل حزازت و مفسده

 عنی ایقاع الصلوة، یبلکه تقید الفرد بهذا الخصوصیه است، فرد نیست، اما متعلق نهی ،شود نهی کراهتی به آن متعلق اعث شدهب دارد که

مام نیز محذوری ندارد و نهی به کون فی الح ، آنکه امر دارد، امر به طبیعت صلوه متوجه او نیز شده است،مام منهی عنه استلحفی ا

، حمامتقید الصلوه بوقوعه فی ال ،هذه الخصوصیةاز تقید هذا الفرد بعبارت  شده ی به آن متعلقهن، آنچه که هم متعلق نشده است آن

که نهی مولوی تنزیهی به آن قصت و حزازت دارد و موجب شده پس منهی عنه نه کون در حمام است نه خود نماز آن چیزی که من

 خودش ،عمل و نمازشود، لمتعلقین تفاوت و تغایر ایجاد میبین ابنابراین  متعلق شود، عبارت است از تقید الصلوة بوقوعه فی الحمام.

آید و محذور اینکه دو ، بنابراین اجتماع ضدین فی شئ واحد پیش نمیالقید متعلق نهی است متعلق امر است و تخصص و تقید بهذا

شود که هم عبادت باشد و در عین حال توجیه می، اینطور این نماز در حمام، بنابرشودطرف می حکم به یک شئ متعلق شوند بر

 1.شود، موجب منقصت میاما تقید فرد من هذه الطبیعه بهذا الخصوصیه ،طبیعتتش عبادت است ،مکروه هم باشد
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 زیرا محقق خراسانی نهی را حمل بر. اولی است ه محقق خراسانی در کفایه گفته،از راه حلی ک ،ایشان ادعا می کند که این راه حل

تنزیهی مولوی است و ظاهر نهی این است که مولوی است،  نهی را مولوی بدانیم،ا ما باید ، لذارشاد کرد و ارشاد خالف ظاهر است

  ،باید طوری معنا کنیم که با این ظاهر هماهنگ و سازگار باشد

 بررسی راه حل سوم 

 چون: .تجای اشکال اسمطلبی که ایشان فرموده ، در ملفیه تأ این ادعای ایشان

م، نداشته باشیدر صورتی است که ما الزامی برای این حمل این  ،حمل  نهی بر ارشاد خالف ظاهر است :گویداینکه ایشان میاوال: 

 این نه تنها اشکالی ندارد بلکه قابل قبول است. شدیم خالف ظاهر بر ی بود که ناچار به حملاگر الزامی بود یا شرایط اما

ن خالف ینکه ایا هم گفتند که با ا، آنجحمل بر ارشاد کنیمباید  نهی را شود که ایناستفاده می ایشان در قسم اولاز مجموع بیانات 

باالخره شما به همان وجهی که آنجا مجبور شدید به نوعی حمل کنید نهی را بر  ال این است، حال سؤای نیستظاهر است اما چاره

توانیم ما خالف ظاهر مرتکب شویم و میراه باز است که  کنند که اینجارد اگرادعا می خالف ظاهرش اینجا نیز چه منعی وجود دا

 اینجا نیز راه باز نیست. حمل کنیم بر نهی تنزیهی مولوی، عرض ما این است که 

جب منقصت و وعرض کنیم که این تقید آیا مذه الخصوصیه باعث نهی شده است، این مسئله ای که ایشان می گوید که تقید به ثانیاً:

این  ه تقید بهبلکنیست،  اینکه ما بگوییم متعلق فرد ،است نواهی افعال انسان و د یا خیر؟ باالخره متعلق اوامرمفسده در فرد می شو

ود به چه شمینموجب منقصت در فرد اگر  ؟است یاخیر صت و مفسدهتقید آیا موجب منق ال این است که اینخصوصیت است، سؤ

کنیم  این مفسده غلبه دارد یا غلبه ندارد، سؤال می وقت این مفسده موجب شده که نهی به آن تعلق بگیرد آن اگردلیل نهی شود؟ 

اگر مفسده غلبه داشته باشد دیگر امر به  آن معنا ندارد، اگر خود این متعلق نهی واقع شده باشد وموجب تقیید اطالق امر نشود، 

نکه بگویند این باعث تقیید اطالق امر می شود که این در کلمات ایشان ذکر نشده است. بله، جایی دیگر برای امر باقی نیست مگر ای

 شود له وجه. اگر بگویند این موجب تقیید اطالق امر می

رسد این راه نیز چندان قابل اعتماد نیست و بهترین راه همانی است که محقق خراسانی گفتند که ما جمع بندی بنابراین به نظر می

 کنیم.را فردا عرض می آن

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


