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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 

جهت  اول  ،را مطرح کردیماول  لسه گذشته جهتج. چهار فرض را محقق خراسانی مطرح کردند ،در قسم سوم از عبادات مکروهه

نیز  گذشت و مثالش ین صورتاتحاد و باابرقول به اجتما  بود. ککم اال علی فرضاداتی مثل نماز در موضع تهمت، عبمربوط به 

نهی به عاوان عبادت خورده در  ،این دو عاوان با هم متحد شدندضع تهمت بود که گفتیم در این فرض، همین صورت نماز در مو

 سه جهت .دی داردبا عبادت اتحاد وجو ق شده است که، بلکه به عاوانی متعلقیقت به خود عبادت متعلق نشدهولی در ک ،ظاهر دلیل

  .را باید عرض کایم دیگر باقی مانده که آنها
 دوم )فرض اتحاد، بنابر قول به امتناع(  جهت 

موضع  راست در همین فرض نماز د هم به آن تعلق گرفته عاوان نهی ر نهی به عبادتی متعلق شود که متحد با عاوانی است که آناگ

در ایاجا قائلین به امتاا  ککم به  ؟مشکل عبادت مکروهه را کل کایم وتوانیم محذور چگونه میاا  شویم، تهمت اگر قائل به امت

ور کلی به ط .صحیح استاین نماز اما  متعلق شده، به نماز در موضع تهمت هیا ایاکه نب :گویاداند، آنها میردهصحت چاین نمازی ک

شود که یماند معلوم از آنجا که نماز را صحیح دانسته ولی ،جانب نهی رادهاد یا ها یا جانب امر را غلبه میدر این موارد امتااعی

بیایم کال باید ب .به است تردیدی نیسته نماز در موضع تهمت از دید ایشان مأمورک، لذا در ایاجانب امر را بر جانب نهی غلبه دادند

؟ این نشان باشدباشیم و بگوییم این نماز صحیح نیز میشد و قائل به امتاا  اجتما  امر و نهی به بان است این نماز مأمورممک طورچ

  و در عین کال نهی هم نباید باشد؟ موربه است و هم نماز صحیح استاین هم مأبه چه دلیل ، که نهی ایاجا وجود ندارد دهدمی

، دش تصل فی الحمام گفتهنداریم، در مثل ال مثل قسم دوم مولوی هیبله ن ،به نظر محقق خراسانی نهی در این موارد ارشادی است

کاد به آن افراد و خصوصیاتی که با موضع دی باشد یعای ارشاد میاگر نهی ارشا ،در آن ارشادی است یهیک راه این است که ن

نمازی  ،افرادی که در موضع تهمت نیستاددی است به ، نهی ارشال فی موضع التهمهصتبه عبارت دیگر نهی در ال .تهمت اتحاد ندارند

پس علی القول باالمتاا  و باابر فرض  .شود، خوانده میمسجد و یا هر مکان دیگری که خالی از موضع تهمت استکه در خانه، 

  .این نهی را کمل بر ارشاد کایم ه کل مسئله عبارت است از ایاکهرا ،عاهدی عاوان عبادت و نیز عاوان ماهیاتحاد وجو
 ()فرض مالزمه، بنابر قول به اجتماعسوم  جهت

ت هر دلیل به عاوان عبادابتدای بحث گفته شد که نهی به کسب ظا ر، زیرا دفرض سوم فرض مالزمه است علی القول باالجتما 

و صورت در د .متعلق شده است عاوان عبادت استعاوانی که مالزم با  ، بلکه بهشود اما کقیقتا به عبادت تعلق نگرفتهمتعلق می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ترک اکد  ه گفته شد این بودمثالی ک، دودی است، اما ایاجا مالزمه وجود داردو عاوان اتحاد وج ینکه بین ا اول فرض این بود

مثل مسئله  ،یک نهی تازیهی باشد ،زیرا باید نهی ،کال فرض کایم مسئله کرمت در کار نباشدیگر است، الضدین مالزم با فعل ضد د

رض ولی فک ازاله است کال در این مثال البته نهی تحریمی داریم زم با ترالم زا، فعل نمقامه نماز، نماز ضد ازاله استترک ازاله و ا

نهی  در ظاهر اما از طرف دیگر ،امر داشته باشد دت که به عاوان عبادیت قاعدتا بایگیریم که از یک طرف عبادتی اسایی میرا ج

شود خود فرض مالزمه نیز دو صورت می متعلق شده، ،ن استیار کقیقت به آن چیزی که مالزم با به این عبادت ولی دمتعلق شده 

 .یکی فرض قول به اجتما  و دیگری قول به امتاا  ،برایش تصویر کرد

و یا شادی است باالخره یا این نهی ار ،مشکل و محذوری نیست قهراً ،باابر قول به اجتما  و مالزمه وجودی بین این دو عاوان

ده شود و اگر هم نهی مولوی ست که نماز در غیر این موضع خواندر کقیقت ارشاد به این ا نهی این ،اگر نهی ارشادی باشدمولوی، 

بلکه مجازی و عرضی  ،نهی متعلق به این نماز نهی کقیقی نیست :گویادهمانطور که در فرض اتحاد گفته شد، ایاجا نیز می ،باشد

ده العرض به نماز نسبت داده شو ب به صورت مجاز واقع رشود التصل فی موضع التهمه، دیل اگر گفته می، یعای در لسان دلاست

قسم از عبادات مکروهه  نیا رو قول به اجتما  مشکل و محذوری درض مالزمه . پس باابر فموربه است لیس االمأ این نمازاست، 

 .نیست
 (نابر قول به امتناعبفرض مالزمه چهارم ) جهت 

 .نه از دید قائلین به امتاا  و نه از دید قائلین به اجتما  وجود ندارد : به طور کلی هیچ محذور و مشکلیفرمایدمحقق خراسانی می

، همهکون فی موضع الت دیگری عبادت و ،یز داریم، یعای دو چمالزمه به میان بیاید، زیرا اگر پای بحث خارج است زیرا این مورد از

حاد اتشود که ایاها در خارج ناشی می جاایانهی مشکل از  در مسئله اجتما  امر و .اتحاد ندارند هم مالزمه دارند، طبق فرض باها ایا

در شود و داخل نهی خارج می از دایره بحث اجتما  امر وگر مسئله مالزمه در میان باشد، دیگر کأنه ولی ا ،وجودی پیدا کااد

م الزمتالزمین نظر محقق خراسانی  به، موربه است و یکی ماهی عاهأ، یکی ماندمالزم شده باهم ن دو عاوانیشود، امی متالزمین

فرمایاد در کال آنچه که ایشان می .داشته باشاد: اختالف در ککم نیز نباید گویاد، اما ایشان مینیست اتحاد در ککم داشته باشاد

در اتحاد  که متالزین الزم نیست کهدرست است  :گفتاد قبال .فرموند واقع با مساکمه و با نادیده گرفتن مطلبی است که در گذشته

ککم داشته باشاد اما اختالف هم نباید داشته باشاد، کال ایاجا اختالف در ککم دارند، یکی واجب است و یکی متعلق نهی واقع 

داشته  فککم نباید ایاچاین اختال ن از کیثولی متالزمیشده است، نهی تازیهی هم که باشد یکی مستحب است و دیگری مکروه، 

اکه اساس این بحث با توجه به ای: فرمایدای می، ایاجا با یک تازل و مسامحهرا فرموده بودمطلب  با ایاکه ایشان قبال این .باشاد

یست و باید ککمشان چکال ایاکه خود این دو  ،کادی پیدا نمیهو ن اجتما  امر در میان است دیگر ارتباطی با بحثپای مالزمه 

و ا  از موارد اجتم مورد علی القول باالمتاا  نیز مشکلی نیست و اساسا اینکه مده این است ، عاست یبحث دیگر چگونه باشد،

  .شودیمامر و نهی محسوب ن

هی با گویاد ایاجا امر و نآنها هم نمی، دانادنهی را در این مورد ممتاع نمی که قائلین به امتاا  نیز اجتما  امر و پس نتیجه این است

  .ادستقابل اجتما  نی هم

 نتیجه 
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 .االمتاا  بررسی کردندهم علی القول بهم علی القول باالجتما  و  ،را هلوهه محقق خراسانی مسئرپس در قسم سوم از عبادات مک

خره یا این نهی کمل بر ارشاد ، باالچه در فرض مالزمه و چه در فرض اتحاد مالکظه کردید مشکلی نیست ،قول باالجتما العلی 

ا نهی متوجه کقیقت ،اگر نهی مولوی باشد گفته شده که این نهی بالعرض و مجازا به نماز متعلق شده استشود یا کمل بر مولویت، می

نها آ افراد و مصادیق است که در این مسئله مشکلی برای ر، اگر ارشادی باشد عرض کردیم ارشاد به سایکون فی موضع التهمه است

ی و نه علی فرض المالزمه مشکل دفرض االتحا، در این صورت نیز نه علی اگر هم قائل به امتاا  شدیم، در غیر موضع تهمت، نیست

  .وجود ندارد

 .آیادگونه در صدد کل و توجیه آن بر میپس قسم سوم از عبادات مکروهه را مالکظه  کردید که محقق خراسانی چ

 تتمه 

 .چه بسا به مقدار زیادی راه گشاست محقق خراسانی مطلبی را فرمودند که ذکرش خالی از فایده نیست بلکهت، در پایان این قسم

ریان ج جیه و بیان در برخی از این اقساماین تو ،به طور کلی اگر کراهت در عبادت را به معاای اقلیت ثواب بدانیم فرماید:ایشان می

 ارشادی ان توضیح و تقریری است که از نهیاز اقلیت ثواب هم روگویم که ماظیادآوری می)جهت  .دارد و در برخی جریان ندارد

که نهی  یت، یعای عبادادر التصل فی الحمام :شد ایشان فرمودبااگر خاطرتان  (در پاسخ چهارم محقق خراسانی در قسم دوم گفتیم

ان سه راه در این هم ،قسم اول یعای صوم روز عاشورا بیان شد همان سه راه کلی که در :گفتاد ،تعلق شده و بدل هم داردمها به آن

کاد به کم بودن ی از نماز در کمام ارشاد میهعای نهی ارشادی به این معاا که نی. شود به اضافه یک راه چهارمجا نیز جاری می

راه  ،راه بود دوم عبادات مکروهه. دوچهارم از قسم  یح ایشان در پاسخضو، اقلیت ثواب در واقع عاوانی است برای تثواب این فرد

همان جا نیز اشاره شد که این راه در قسم اول جاری د و راه چهارم که در قسم دوم و البته شجاری میهم سوم که در قسم اول 

ور ارشاد تصم یوم العاش، المصحلت بیشتر در ترک این فعل است ادی در این عبادات ارشاد به وجودشرایم تارتا نهی گفت ،شودنمی

یعای این  کادیموکزازت در خود روزه روز عاشورا نبه مصحلت بیشتر در ترک روزه روز عاشورا است و اال اشاره به ماقصت 

قریر دیگر از تگویاد، بلکه عاوان اقلیت ثواب برای آن ماقصتی ندارد اما ترکش مصلحت بیشتری دارد، به این بیان اقلیت ثواب نمی

و سایر  یا به تعبیر دیگر به ایاکه سایر افراد ،کاد به اقلیت ثواب هذا الفردصل فی الحمام ارشاد میبگوییم التادی است که رشنهی ا

د سایر افراد گوییر افراد در واقع میاکاد به س، وقتی ارشاد میتر از آنها استو این مورد ثوابش کم خصوصیات ثواب بیشتری دارند

 . کمتر است ولی این ثوابش شتر استثوابشان بی

از اقسام گویاد این است که نهی ارشادی و تفسیر کراهت به اقلیت ثواب در هر سه قسم ای که محقق خراسانی میهلمسئ لکا

 فرماید: ایشان می برخی جاری نیست. ر، در برخی جاری است و دشودعبادات مکروهه جاری نمی

ه کم بودن د کاد بشاتواند ما را اریم، یعای التصم یوم العاشور، نبول نیستاین تفسیر قابل ق امطلقم اول از عبادات مکروهه در قس

سم از که این ق به طور کلی از آنجا امتاا  شویم. قائل به اجتما  شویم و چه قائل به، چه ثواب این فرد در مقایسه با افراد دیگر

 است، و این ینر افراد و ایاکه سایر افراد ثوابش بیش از ابه سایکاد ین نهی ما را ارشاد میارد که بگوییم امعاا ند، بدل نداردعبادت 

لذا اقلیت ثواب این فرد نسبت به سایر افراد معاا ارد، د ندووجثوابش اقل از آن ها است با توجه به ایاکه بدل برای این صورت 

اقل  ،ثواب هذا الفرد هر صورت معاای اقلیت ثواب این است که زیرا در .ه قائل به امتاا  شویم، چه قائل به اجتما  شویم و چندارد
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توانیم مورد بخواهد اقل باشد. پس در قسم اول مطلقا نمی که این دن است که فرد دیگری وجود نداری، ایاجا فرض ار االفرادمن سای

پیشاهاد دادند و عمده همان  است که نظر محقق خراسانی راه کل همان سه راهیپس طبق  .بدانیم به معاای اقلیت ثواب کراهت را

یک فعل است و یک ترک این نهی ارشاد شود کمل میحلت بیشتر که در ترک این فعل است. مص به بر ارشاد که نهی راه سوم بود

 می کاد به ایاکه ترک مصلحتش بیش از فعل است ایاجا ارشاد به سایر افراد نیست. 

 ، ایاجا نیزقائل به جواز اجتما  شویم : اگرفرمایدموضع تهمت محقق خراسانی می رد مثل نمازدر قسم سوم از عبادات مکروهه 

پس در قسم  .اشدبتواند میکراهت به معاای اقلیت ثواب  ، ولی اگر قائل به امتاا  شویم،توانیم کراهت را به این معاا تفسیر کایمنمی

هی با هم قابل ن امتاا  شویم و بگوییم امر و یعای اگر قائل به ،سیر کایمتوانیم کراهت را به اقلیت ثواب تفسوم بر طبق یک مباا می

اما اگر قائل  ،است ترمو این فرد ثوابش کر است تراد دیگر ثوابشان بیشافایاکه کاد به ارشاد می گوییم نهیمی قهراً ،اجتما  نیستاد

به یک عاوان  مرجواز معتقدند که ا زیرا قائلین به ؟اقلیت ثواب بدانیم کراهت را به معاای توانیممیچرا ایاجا ن ،به جواز اجتما  شویم

قتی امر ونهی به کون فی موضع التهمه متعلق شده است، ست و ا نماز متعلق شده امر بهمتعلق شده است و نهی نیز به عاوان دیگر، 

 .دو با هم قابل جمع هستاد ها هر؟ اینب استبگوییم کراهت به معاای اقلیت ثوا ، پس به چه دلیلتواناد مجتمع شوندیو نهی م

ای کمل کراهت به اقلیت ثواب نیست، در قسم دوم مطلقا در قسم دوم هیچ مشکلی براما باابر قول به اجتما  و قول به امتاا  

االخره ین قول بطبق ا ،علی القول باالمتاا  که معلوم است. اما ماممثل نماز درک  طور تفسیر کایم توانیم عبادات مکروهه را اینمی

باالجتما   لقولعلی ا اام ،کاد به ایاکه افراد دیگر ثوابشان بیش از این فرد استست، لذا این نهی ارشاد میمتفاوت نیایاها متعلقشان 

ه این نهی باالخر مسئله این است کهها متعدد هستاد، با ایاکه متعلق متفاوت است اما چه؟ باالخره در فرض جواز اجتما  نیز متعلق

  .این اجمالی است که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند، کاد به سایر افراد و ایاکه سایر افراد ثواب بیشتری داردیارشاد م

 بررسی راه حل محقق خراسانی 

این راه کل  :فرموندخراسانی  ایاکه محققبررسی کایم سپس  ؟این راه کل قابل قبول است یا خیردر قسم سوم  ببیایم باید کال

شود و در قسم اول جاری حو مطلق جاری میآیا فقط در قسم دوم به ن ، تفسیر کراهت به کم شدن ثوابیعای ارشاد به اقلیت ثواب

 صحیح است یا خیر؟ کادا میالقول باالمتاا  تاها جریان پید قسم دوم علیدر ایاکه شود و یمن
االجتما  آیا محذوری دارد یا خیر؟ عمده این است بر ارشاد علی القول ب یهکمل ن ؟شاد کایمتوانیم نهی را کمل بر ارآیا اساسا می

ت ثواب اهت را به اقلیتوانیم کریمگفتاد کتی علی القول باالجتما   چرا در قسم دوم ؟گذاشتاد دوم و سوم فرقکه چرا بین قسم 

  ؟دو می باشد نیچه فرقی بین ا کرد؟ معاا تفسیر به آنتوان نمیگویاد: علی القول باالجتما   آن را تفسیر کایم. اما در قسم سوم می

ای بحث جاجتما  و امتاا   بین قول به کیک، اما تفراه وجود دارد قابل قبول است م اجماال اینوسم سیعای ایاکه در ق کلیت مسئله

ه انیم همین راه را ذکرکایم کون را باید بررسی کایم و اصل این راه کل و کتی بعید نیست ما در قسم اول هم به نوعی بتیا. دارد

  کایم.را و مطلب محقق ناییای را در جلسه بعد بیان می بررسی آن

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


