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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 ثمره نزاع بین مشهور و صاحب  فصول 

نوبت به بحث از ثمره نزاع و اختالف بین مشهور و  ،آن که نظر صاحب فصول مبنی بر وجوب غیری مقدمه موصله بیان شدبعد از 

در مقابل صاحب فصول و  (علی القول بالمالزمه)مطلق مقدمه وجوب دارد  :این که مشاهور می وویند . صااحب فصاول می ر اد   

ا دارد ی این اختالف یک ثمره علمی ؟ آیااختالف مترتب ا ت چه ثمره ای بر این ؛وجوب غیری را مختص مقدمه موصله می داند

 ؟دو نظر اثر خاصی به دنبال دارد ینابه این معنا که آیا در فقه هر یک از  ؛ثمره عملیه نیز بر آن مترتب ا ت

البته محقق خویی این ثمره را تکثیر کرد و شاید حدود هفت ثمره در این  .محقق خرا انی ثمره ای را بر این نزاع مترتب کرده اند

ه می اشااارنیز ن می کنیم و به دنبال آن به ثمرات دیگر ااند را بی ره ای که محقق خرا ااانی بیان کردهثمابتدا  1.مقام ذکر کرده اند

 .کنیم

 ولثمره ا

ی هم با این فرض که وقت برا نماز؛ آن مثل ازاله نجا اات عن المدااجد و ،مهم باشااد دیگری در جایی که دو واجب یکی اهم و

طبق نظر صاحب  ،المداجد به اقامه نماز برردازد  اور کدای به جای ازاله  نجا ات عن  در این صاورت  دارد،  خواندن نماز وجود

رای ببر  ر نماز کدی ا ت که  بحثداشته باشید که توجه مشهور نماز او باطل ا ت. قول ولی طبق  ؛فصول نماز او صحیح ا ت

 اجب. او وبه وردن او ا تنیز تنگ نیدت و در  عین حال یک واجب فوری به نام ازاله نجا ت  وقت دارد و وقت اونماز خواندن 

   ت.ا صحیحنماز او صاحب فصول  ا ت؛ اما طبق نظرطبق نظر مشهور نمازش باطل  این جا ترک می کند و به نماز می ایدتد، را

 :چند مطلب ا ته ترتب این  ثمره متوقف بر توجه کرد ک تبیین این مدئله باید برای

اید یعنی ب «تمعانشیئان وجودیان ال یج»ا ت از  ند اززیرا ضدان عبارتضاد دیگر باشد.   ترک احد الضادین مقدمه  اول: مطلب

زیرا دو شا  هداتند که هر دو وجودی هدتند و قابل    .این که ازاله و نماز ضادان هداتند   اله را مقدمه نماز بدانیم از بابترک از

پس مطلب اول این ا ت که ترک یکی از   .کرد و بالعکسنجا ت را ازاله د . یعنی هم زمان با نماز خواندن نمی شواجتماع نیدتند

  .ترک نماز مقدمه ازاله ا ت ،نماز ا ت هترک ازاله مقدم .دو ضد مقدمه ضد دیگر ا ت
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ن ا ت دهید معنایش ای. یعنی وقتی وفته می شود فالن کار را انجام از ضد ا ت یهبرذیریم که امر به شا  مقتضی ن  :مطلب دوم

ازل »امر به ازاله نجا ات می شاود، این امر مقتضی نهی از ضدش که نماز ا ت می باشد.   . مثال اور که از ضادش نهی می شاود  

 .را امر به ش  مقتضی نهی از ضدش ا تا ت. زی« ال تصل»مقتضی « النجا ه

بال ق باشد. می یز مدلتزم فداد در عبادتنهی غیری ن ،عبادت ا ات  رن طور که نهی نفدای مداتلزم فدااد د   هما مطلب سووم: 

 نقرآطبق آیات  معامله در وقت نداء به نماز جمعه ؛مثال نهی از بیع وقت النداء .ی در معامالت مدااتلزم فداااد نیدااتخواندیم نه

کند  زمان ایجاد می بیع در آن یاوقت نداء به نماز جمعه، در ت ا ت که یک حرمت تکلیفی بر بیع. نهی از مورد نهی قرار ورفته

لذا نهی در معامالت موجب فداد در  .باطل نیدت در آن وقت بیع انجام داد، بیع اواما اور کدای عصایان کرد و    .دراو به دنبال د

موجب فداد عبادت  ،نهی نفدی از عبادت همان طور که مقدمه  وم طبقلذا  .نهی در عبادت موجب فداد ا ت. اما معامله نیدت

 . دت ا تنهی غیری از عبادت نیز موجب فداد عبا ،ا ت

 دخیل ا ت.  ه مطلب عبارت ا ت از: رش این ثمرهاین  ه مطلب در پذیپس 

 ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر ا ت. .1

 از ضد ا ت. نهی امر به ش  مقتضی .2

 در عبادت ا ت، نهی غیری نیز مقتضی فداد در عبادت ا ت. همان طور که نهی نفدی مدتلزم فداد .4

 می رویم. غ توضیح ثمره ا توجه به این مطلب  راب

ازاله  .واجب اهم ا ت و دیگری واجب مهم یکی .ل هم به عنوان دو ضاد مطر  هدتند بدر ما نحن فیه مدائله ازاله و نماز در مقا 

. یعنی طبق فرض فرصت فوری نیدت رااز خواندن واجب مهم ا ت زینم .فوری ا ت رازی ،نجا ات از مداجد واجب اهم ا ت  

و متوجه نجا ت  دهمدجد ر ی ظهر بهز  ااعت دو بعد ا  مکلف مثال .اوقات بعدی وجود دارد ری تأخیر نماز و اتیان به نماز دابر

اجب مهم ا ت زیرا واما نماز  ،اهم ا ت اجباینجا ازاله مدجد و دارد؛ و عصر ی  نماز ظهررابمدجد شده ا ت و تا غروب وقت 

ن چون ضدی و ممکن نیدت که اجتماع آن ها هدتند  ی دو ش ن، یعضدیت دارند این دو کار نیز .فرصات دارد که بعدا انجام بدهد 

زیرا   .و بالعکس ترک نماز مقدمه ازاله ا تترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر ا ت. یعنی ترک ازاله مقدمه فعل نماز ا ت  هدتند

 . «لضد االخرلمقدمة ترک احد الضدین »

 تحقق چها کند تحقق پید در خارج  به دنبالش المقدمه چه ذی ،مقدمه مطلقا وجوب غیری دارد :وویند مشاااهور که مینظر طبق 

ه عبارت ا ت ذی المقدم ،داریم و یک ذی المقدمه هیک مقدم در ما نحن فیه  )چون، ترک نماز را مقدمه ازاله بدانیمپیدا نکند. اور 

بر این ا اس ترک نماز مقدمه  «ضد االخرلل ترک احد الضدین مقدمة» . زیرا وفتیم:از ازاله نجا ات و مقدمه نیز ترک نماز ا ات  

این ا ت که مقدمه دارای وجوب  زیرا فرض) .بنابر قول به مالزمه ترک نماز وجوب غیری پیدا می کند (نجا ت ازاله ا ات برای 

 اور چیزی وجوب پیدا کرد نقیضش (.پس ترک نماز وجوب غیری پیدا می کند ،ه ا تنیز ترک نماز مقدمه شد . اکنونغیری ا ت

نقیض ترک نماز باید حرام باشد. لذا و یدا کرده ا ات  ماز به عنوان مقدمه وجوب غیری پجا ترک ن االن این .یدا می کندحرمت پ

رفته و نهی متعلق به عبادت نیز تعلق و یعنی نهی به آن ؛پس فعل نماز حرام ا اااتنفیض ترک نماز عبارت ا ااات از فعل نماز. 
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 ه  وی خداوندبمبغوض ا ت و نمی تواند مقرب عبد  و منهی عنه ا ت که آن ش  موجب فداد عبادت ا ت زیرا معنای نهی این

 زش باطل ا ت.تد طبق نظر مشهور نمااین اور کدی به جای ازاله  نجا ت به نماز بایدباشد. بنابر

 ز متصف به حرمتنقیضش یعنی فعل نما .وجوب غیری پیدا می کند مه ازاله نجا ات ا ت و دقترک نماز، م آن که چونخالصاه  

اور کدی نماز بخواند نماز  لذا و نهی از عبادت هم موجب فداد ا ت. که فعل نماز متعلق نهی واقع شده ا ت و این یعنی آن ا ت

 .این طبق نظر مشهور ا ت .طل ا تاو با

 ا ت که موصل به ذی واجب زیرا طبق نظر ایشان مقدمه فقط در صورتی .این نماز صاحیح ا ات   لنظر صااحب فصاو  طبق اما 

: این جا مقدمه عبارت پیاده کنیم در مثال خودمان بحث راوجوب غیری ندارد . این  ،المقدمه باشااد اور مقدمه ای موصاال نباشااد

عن المداجد. آیا به نظر صاحب فصول مطلق ترک نماز وجوب  ا ات از ترک نماز و ذی المقدمه عبارت ا ات از ازاله نجا ات    

 :داند و می ووید ایشان مقدمه موصله را واجب میکه غیری دارد یا آن ترک نمازی که منجر به ازاله نجا ات شاود؟ معلوم ا ت   

نماز موصل وجوب ترک نماز در صورتی متصف به وجوب غیری می شود که ما را به ازاله نجا ت عن الدمجد بر اند. اور ترک 

نقیض ترک نماز موصل عبارت ا ت از عدم ترک نماز موصل. . می شود حرامترک نماز موصال  ، نقیض این غیری داشاته باشاد  

عبارت  ،حرام ا تاکنون این جا که ه نماز موصال به ازاله عبارت ا ت از عدم ترک نماز موصل به ازاله. یعنی آن چ  نقیض ترک

 می الب دو مصداق محقققپیدا کند در تحقق  در خارج اور بخواهدنماز موصل به ازاله ک عدم تر .ا ت از عدم ترک نماز موصل

 :شود

اور کدی نماز نخواند و ازاله هم نکند این مصداق  .دهد یما ترک می کند و اازله را انجام نبه این صورت ا ت که نماز ر  .1

  رک نماز موصل به ازاله نجا ت ا ت.عدم ت

  له نکند.ازا لیواند وکه نماز بخ صورت این به .2

 نماز می یا این کهمی کند وازاله ن نماز نمی خواند و این ا اات که یا به ،پس اور می ووییم نقیض ترک نماز موصاال حرام ا اات

 .«الموصل الی االزاله یصدق علیه انه عدم ترک الصلوة»نیز خواند و ازاله نمی کند و این 

آیا کدی که نماز بخواند ولی  طبق نظر صاحب فصول آیا این وجوب غیری دارد یا خیر؟ ،بخواند و ازاله نکند راال اور کدی نمح

 موصل مه ایدقپس اور مله واجب ا ت. صویت دارد؟ زیرا ایشاان می ووید فقط مقدمه م فصاول مقدم  به نظر صااحب ازاله نکند 

کدی نماز را ترک کند  روحال ا« خرضداآللدمة لترک احد الضدین مق»زیرا  .ازاله یانبود واجب نیدت. ترک نماز مقدمه ا ت بر

اور  .به جای آن ازاله انجام دهدو  دک کنرا تر زا. یعنی نمعنوان مقدمه ازاله در صاورتی وجوب دارد که ازاله نیز حاصال شود   به

؛ یا ترک نماز همراه با ترک ازاله نجا ت از دو چیز ا ت که یکی از آن .شاود  یمجوب غیری داشات نفیض آن نیز حرام  این  و

ه نظر ایشان دیگر خواندن نماز با ترک ازاله نجا ت از مدجد باین  ولی ازاله نجا ت از مدجد. ترکاز همراه با یا فعل نم مدجد

 ،خواند نماز صاحیح ا ت و متعلق نهی نیدت تا از نهی  لذا نمازی که می. غیری نداشات وجوب ترک ضادش  زیرا  .حرمت ندارد

 را نتیجه بگیریم.فدادش 

 واجب درحالیکه ی شودمول نمازی که به عنوان یک واجب مهم به جای ازاله انجام پس نتیجه این شاد که طبق نظر صااحب فص  

 .ور این نماز باطل ا تاما طبق نظر مشهاهم ترک می شود، این نماز صحیح ا ت؛ 
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ک نقیضش حرام ا ت و نقیض ترزاله وجوب غیری دارد االالموصل الی  طبق نظر صاحب فصو ل که ترک الصلوة لقائل ان یقول:

 نیز ترک نماز و ازاله . یک مصداق آنازاله نیدت به ا ت که موصل «فعل الصلوة»یک مصداقش  .الموصل دو مصداق دارد الصلوة

ت. ه ا حرام شد ،ضحرمت نقی بر ا اس زیرا .خره ترک ازاله مقارن شده با فعل نماز و فعل نماز متعلق نهی ا تباال .هر دو ا ت

یری ال وجوب غکاری نداریم که این قب پس این نماز باید باطل باشد. زم فدااد عبادت ا ت لتمدا  نهی متعلق به عبادت نچولذا 

 ا ت و تعلق نهی مدتلزم فداد ا ت. باالخره به همین نماز نهی متعلق شده ،تهداشته یا نداش

فی  شجایی چیزی که مقید ا ات متصف به صفت وجوب شود و نقیضش متصف به حرمت شود دیگر نقیض  راور د :نقوللکننا 

 یان بهوجوب طبق این ب ،وفتیم ترک نماز موصل واجب ا ت روا« هیض کل ش  رفعنق»زیرا  .الواقع یک شا  واحد بیشتر نیدت 

فعل نماز  نییع« الموصل عدم ترک الصلوة»د می شو از مقید به قید ایصال. نقیض آن، یعنی ترک نمقید داردچیزی تعلق ورفته که 

با ترک نماز و ز و ترک ازاله ا ت و واهی مقارن در خارج مقارن با فعل نما ،تارة. این عدم ترک نماز موصال  می شاود  حرام که

اور به چیزی حرمت تعلق ورفت لزوما به  .م مالزمه بین این ها می باشدمقارنت غیر از این ا ت که بگویی. ترک ازاله هر دو ا ت

. در ات ا ات که نقیض ترک نماز موصال حرام شاده ا ت یعنی عدم ترک الصلوه موصل     ویردمیتعلق نحرمت مقارناتش نیز  

له، معنایش این نیدت که حرمت پیدا کرده ولی حرمت عدم ترک الصالوه الموصال اور درجایی مقارن شده با فعل نماز و ترک ازا  

ت. قابل قبول نیداابلکه از احد المتقارنین به دیگری فعل نماز نیز حرام شااده.  اارایت حرمت از احد المتالزمین به الزم دیگری 

آن واجب نباشد. لذا هر  واجب باشد اما مالزمچیزی ممکن ا ت چیزی خودش حرام باشد اما الزمه اش حرام نباشد ممکن ا ت 

اما اور اولی به عنوان یکی از  ،زمه ا ت و با هم مقارن می باشندالصلوه غیر موصل مالچند بین عدم ترک الصالوه موصل و فعل  

متقارنین حرام بود به این معنا نیدااات که دیگری نیز حرام باشاااد. پس تعدی حرمت از احدالمتالزمین به مالزم دیگر قابل قبول 

باشد معنایش این نیدت که مقارنات آن، یعنی ترک نماز و  حرام «زاله االة الموصل الی رک الصالو عدم ت»نیدات. این جا نیز اور  

 این عبادت ثابت نیدت.  فدادلق نهی و در نتیجه پس اصل تع ترک ازاله و نیز فعل نماز و ترک ازاله نیز حرام باشد.

 «والحمدهلل رب العالمین»

 


