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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

نای طبق مب :عرض کردیم محقق خراسانی می فرمایند .مقدمه موصله بودبحث در ثمره نزاع بین مشهور و صاحب  فصول در باب 

باطل است اما طبق مبنای صاحب فصول  که وقت برای اقامه نماز داشتهدر حالی  ،مشهور نماز کسی که ازاله نجاست را ترک کند

مبنای صاحب فصول نماز و بر این شص  باطل  توضیا دادیم که چگونه بر مبنای مشهور نماز نماز این شخص  صخحیا اسخت.   

 صحیا است. 

 اشکال شیخ انصاری به ثمره اول

  .را بیان می کند ند. ایشان در دو مرحله اشکال خودرا انکار کرد آنو  در مورد این ثمره اشکال کرده انصاریشیخ 

احب مبنای ص ر وبنای مشهوطبق م د بررسی قرار دهیم باید بگوییمبا دقت مسخلله را مور در مرحله اول می فرماید: اگر بصواهیم 

 رپس د .و اگر بصواهیم با تساما این مسلله را بررسی کنیم باید بگوییم طبق هر دو مبنا نماز باطل استنماز صحیا است فصول 

ر این گ: ادندر مرحله دوم می فرمای .می فرماید نماز طبق هر دو مبنا صحیا استشیخ انصاری دقت است  مرحله اول که مبتنی بر

 ماز باطل است.ن طبق هر دو مبناباید بگوییم را کنار بگذاریم ت دق

 مرحله اول

 طبق نظرکه فرض این اسخخت  .کند یو به همین جهت وجوب غیری پیدا م ترک نماز مقدمیت دارد برای ازاله نجاسخختگفته شخخد 

از طرف اعم از این که موصخل باشد یا نباشد. پس ترک نماز مطلقا وجوب غیری دارد.   ،مطلق مقدمه وجوب غیری دارد ،مشخهور 

اگر  «نقیض کل شئ رفعه»زیرا  «عدم ترک الصلوة». نقیض ترک نماز می شود هر چیزی که واجب باشد نقیضش حرام استدیگر 

ترک نماز واجب باشد قهرا نقیض آن یعنی تی وقیعنی عدم ترک الصلوه پس عدم ترک الصلوه حرام می شود.  ترک نماز رفع شود

 شود. یمعدم ترک نماز حرام 

 :می گویندان ایش .دناگر با دقت مالحظه کنید طبق نظر مشهور نیز نماز صحیا است به این جا نظر دار :گفتندانصاری این که شیخ 

م ترک عد»یک عنوان است  «فعل الصلوة» «فعل الصلوة»نه است  «عدم ترک الصلوة» انی که متعلق حرمت قرار گرفته عنوانعنو

 .عبارت است از عدم ترک الصلوة که حرام شده به اعتبار حرمت نقیض آن آن چه .یک عنوان دیگر است «الصلوة

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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د تعلق نگرفته باش اقع نشخده است. اگر خود فعل نماز حرام نباشد و نهی به آن متعلق نهی و نشخده، چون پس خود فعل نماز حرام 

 نیست و نماز صحیا است.  بر فساد آنی دیگر دلیل

ان هماگر تحقق پیدا کند یعنی عدم نصواندن نماز در خارج  .حد با فعل نماز استخارجا مت« عدم الترک الصلوة»درسخت است که  

به  بصواهید مصداق عدم ترک نماز را در خارج نشان دهید قهرا باید . اگرفعل نماز اسخت و خارجا بین این دو مفهوم اتحاد اسخت  

ود خلی این اتحاد در وجود خارجی است اما و ،مالزم با وجود است «عدم العدم»شیخ انصاری خود  به تعبیر ،فعل نماز اشاره کنید

 و حرمت به یک مفهوم رنماز با هم مغایر اسخخت اگبا مفهوم فعل  «عدم ترک الصخخلوة»مفهوم  .مفهوم این ها با هم متفاوت هسخختند

 ولو این که وجودا یکی ،خارج متحد باشند رو عنوان دیگر ولو این که این ها دسرایت کند به مفهوم  که بصورد دلیلی ندارد عنوان

هی و نبحث تعلق نهی است که به این عنوان خورده و سرایت نهی از این عنوان به عنوان دیگر دلیلی ندارد. پس وقتی  . پسباشند

 .فعل نماز دیگر منهی عنه نیست و لذا فاسد نصواهد بود و نماز صحیا است ،از عدم ترک نماز به فعل نمازیت  نکرد سخرا حرمت 

 پس اگر با دقت این مسلله را تحلیل کنیم طبق هر دوم مبنا نماز صحیا است. .که این نماز صحیا بود نیز طبق نظر صاحب فصول

 مرحله دوم 

کنیم. دلیل بطالن نماز طبق مبنای مشخهور واضخا است و    طبق هر دو مبنا باید حکم به بطالن نماز ،اگر این دقت را کنار بگذاریم

نقیض ذا ل .به همین جهت وجوب غیری به آن تعلق گرفته است ،مشهور معتقدند ترک نماز مقدمه ازاله نجاست است .قبال بیان شد

فعل نماز است. درست است که و عدم ترک نماز مالزم با  «حرام وةعدم ترک الصل»یعنی  ،باید حرام باشدآن یعنی عدم ترک نماز 

 ،ما که قصد نداریم روی مفاهیم بحث کنیم .کند عدم ترک نماز جز با فعل نماز تحقق پیدا نمی شان فرق می کند ولی عنوان این دو

با  قصد نداردنعوذ باهلل خدا که د. نباید محقق شو، ن کرده اسخت ارا با یک عنوانی بی کاری از طرف خدا مبغوض اسخت و آن  وقتی

خره آن چیزی که انسان می فهمد این است که الااز باشخد یا عدم ترک نماز باشد. ب ، چه عنوانش فعل نمالفاظ و مفاهیم بازی کند

قطع  طبق مبنای شهور با پس است، فاسد خواهد بود. حرام و منهی عنهاین فعل چون ت نماز اسخت و لذا  حرم در دایرهفعل نماز 

  .شد نماز باطل استگفته دقتی که  نظر از آن

له وجوب موص نماز باطل است. زیرا صاحب فصول معتقد است مقدمه نااما بنابر نظر صاحب فصول: طبق این مبنا نیز به همین بی

ب غیری وهر ترک نمازی وج .منجر به ازاله نجاست شود وجوب غیری داردچنان چه ترک نماز غیری دارد نه مطلق مقدمه. یعنی 

ری غی بومی کند از این که آن ترک نماز وجاین کشف  ،کسخی نماز را ترک کند و به دنبالش ازاله نجاست محقق شود  رگ. اندارد

 حال اگر چیزی وجوب غیریاین نتیجه مبنای صاحب فصول است.  ؛«موصله واجب بالوجوب الغیریال ترک الصلوة»داشت. پس 

ای ق مبنیعنی طب «موصلهال عدم ترک الصلوة»عبارت است از  «موصخله ال ترک الصخلوة »شخود. نقیض   یم داشخت نقیضخش حرام  

  :دو مصداق دارد که ، می بینیمتحلیل کنیم ت. وقتی عدم ترک نماز موصله راحرام اس «موصله عدم ترک صلوة»صاحب فصول 

یک می شخخود این  .هیچ کدام را انجام ندهد و ازاله راهم نماز را ترک کند هم این که مکلف  ازاله یعنیو ترک  زاترک نم .9

  «موصلهال عدم ترک الصلوة»مصداق 

 است. « موصلهال عدم ترک الصلوة»مصداق  . این نیزاست که نماز بصواند اما ازاله نکند مصداق دیگر آن .6
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باید هر دو  ،دو مصخخداق بودم اسخخت و نقیض دارای . زیرا اگر گفتیم نقیض واجب غیری حراق هر دو حرام اسخختااین دو مصخخد

 فتهچیزی نگ اول کاری نداریم که مکلف هر دو را ترک کند، محقق خراسانی نیز راجع به آنمصداق  مصداقش متعلق نهی باشد. با

 به چه دلیل این مورد را که مصداق .یعنی نماز بصواند وازاله نکند، «فعل الصلوة و ترک االزاله»، عمده مصداق دوم است یعنی است

ماز فعل ن ، مصادیق آن  نیز حرام می شود؛نقیض چیزی حرام شد رگاوقتی می گوییم  .است را حرام ندانیم عدم ترک نماز موصل

طبق مبنای  حتی ،به این نماز نیز تعلق گرفته یه. پس در واقع نو ترک ازاله نیز به عنوان یکی از مصادیق آن نقیض باید حرام شود

 . صاحب فصول

طبق نظر صاحب نماز بر اسا  همان راه  طی شد، ای مشهورنببرای بطالن نماز طبق مهمان راهی که به عبارت دیگر بر اسخا   

بق نظر ط قیض که حرمتش مسلم دانسته شده،فرق بین مشهور و صاحب فصول فقط در این است که آن ن .فصول نیز باطل می شود

هر دو از این راه وارد می شوند که ترک نماز  ،است ؛ راه یکیول دو مصداق داردمشهور یک مصداق دارد اما طبق نظر صاحب فص

 منتهی ؛نقیض ترک نماز می شود عدم ترک نمازمی شود؛ حرام لذا نقیضش  واجب غیری اسخت و  ،نجاسخت  به عنوان مقدمه ازاله

 شود می حرامکه « عدم ترک الصلوه»ت از ، این نقیض یک مصداق بیشتر ندارد که عبارت اسندمشهور چون قیدی کنار مقدمه ندار

در نظر صاحب فصول این نقیض دو مصداق دارد، زیرا چه به ازاله نجاست منتهی شود و چه نشود؛ اما  و این همان فعل نماز است،

م واین عنوان دو مصداق داشت هر دو مصداقش محک رگ. اله واجب استصوواجب نیست بلکه مقدمه ممطلق مقدمه به نظر ایشان 

این جا نیز چون عنوان دو مصداق دارد هر دو محکوم  ور همان یک مصداق محکوم به حرمت بودهش. طبق نظر مبه حرمت اسخت 

کانه طبق مبنای مشهور یک راه برای ارتکاب حرام است   ین. یعنتیجه این می شود که این نماز نیز باطل استبه حرمت است لذا 

. گاهی حرام در قالب کند وگرنه در اصل حرام بودن فرقی نمیارتکاب حرام وجود دارد؛  برایولی طبق نظر صاحب فصول دو راه 

  9.نماز باطل می شود اینپس طبق هر دو مبنا مصداق اول تحقق پیدا می کند و گاهی در قالب مصداق دوم. 

 شیخ انصاریاشکال  پاسخ محقق خراسانی به

تنها فرق این دو مبنا در این است که حرام بر طبق مبنای روی آن تکیه کرده )و گفته انصاری شیخ که ن مطلبی را ایشان دقیقا هما

له نمی لموجب فرق در نتیجه مس تاثیری ندارد ورد و این اطبق مبنای صخاحب فصول دو مصداق د  مشخهور یک مصخداق دارد و  

نمی شود، محقق خراسانی می فرمایند: اتفاقا  مطلب موجب فرقفرموده این انصاری این که شیخ  را محل اشکال دانسته اند. (،شود

 موجب فرق می شود. 

نیست که عدم ترک نماز موصل دو  ، این گونهوقتی عنوان و مفهوم عدم ترک نماز موصخل را بررسخی می کنیم   ند:ایشخان می گوی 

می کند و گاهی به نحو  به نحو اول تحقق خارجی پیدا ک نماز موصل گاهیم ترته باشد. بلکه بحث این است که عدمصخداق داش 

ا هم زمان این دو فرد ی ن ندارداک. اصال امن تحقق آن عدم ترک نماز موصل هم زمان در خارج باشداکام . این طور نیست کهدوم

محقق می شود و گاهی به هر دو الب ترک ازاله و نماز وصل یک وقت در قعدم ترک نماز م .شوند این دو نحوه تحقق با هم جمع

پس این دو نحوه در واقع به این معنا است که عدم ترک  .ند و ازاله راترک می کندحقق می شود که مکلف نماز می خوااین نحو م

 است.  ، گاهی مالزم با این نحو است گاهی مالزم با آن نحونماز موصل

                                                 
 .87مطارح االنظار، ص  9
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د المتالزمین . اگر احاقتضا نمی کند حکم از احد المتالزمین سرایت کند به متالزم دیگر همان طور که در تبیین ثمره گفته شد تالزم

مالزمش که فعل نماز همرا با ترک ازاله باشد حرام آن که حتما  ستبه این معنا نی موصلهالالصلوة  عنوان عدم ترک لمثحرام شخد  

حرام  الزمیکی از دو م ،مستحب باشد متالزم دیگرین واجب باشد وممکن است احد المتالزم ،کنیم ادعا می از این را باالتر. باشد

م تعلق گرفت این حکم سرایت به متالزه کلی است که اگر حکمی به احد المتالزمین باشد. این یک قاعد باشد و مالزم دیگر مباح

عدم ترک نماز موصل گاهی مقارن  این جا در واقع .نیست بلکه صرفا مقارنت استهم  . در ما نحن فیه حتی مالزمهدیگر نمی کند

اگر  .دنجی پیدا می کراتحقق خ ،این به دو نحوگفتیم  رازی .با ترک نماز و ازاله است و گاهی مقارن با فعل نماز و ترک ازاله است

را در زی. کند یمفرض مقارنت به طریق اولی سخخرایت ندر  ،م سخخرایت به متالزم دیگر نکردمتالزمین حکم از یکی از دو متالزدر 

در  ندکاند از یکی سرایت به دیگری حکم نمی تو این جا که قابل جدا شخدن نیستند، ، دا شخدنی نیسختند  این ها از هم ج متالزمین

طبق  ندارد که یدلیلبر این اسا  مقارنین که شدت ارتباط و اتصالشان مثل متالزمین نیست به طریق اولی  حکم سرایت نمی کند. 

یم: طبق م و می گویگونه تقریر می کنی نبله مسلله را طبق نظر صاحب فصول ای .به بطالن نماز شودفصخول حکم  مبنای صخاحب  

 عدم ترک الصخخلوة»شخخود که عبارت اسخخت از  یمنظر ایشخخان ترک نماز موصخخل به ازاله واجب غیری اسخخت نقیض آن نیز حرام 

 اگر .ازاله است و گاهی نیز مقارن با ترک هر دو استز موصل گاهی مقارن با فعل نماز و ترک اولی این عدم ترک نم «الموصخله 

 . اگر عدم ترک صلوةضخرورتا این طور نیست که چیزی که مقارن با آن است نیز حرام باشد  ،عدم ترک نماز موصخل حرام باشخد  

ود بطالن این نماز وج حرام نیست. اگر فعل نماز حرام نبود دلیلی بر ، لزوما فعل نماز که همراه با ترک ازاله استموصل حرام باشد

  .ندارد و طبق نظر صاحب فصول می توانیم بگوییم این نماز صحیا است

و مشهور. طبق نظر مشهور  لیعنی فرق است در همین راه بین نظر صاحب فصو .ما حکم به بطالن می کنیم ،اما طبق نظر مشخهور 

 نجاست کند باید نماز هلاکسی بصواهد ازاگر  «خرللضد اآل ترک احد الضدین مقدمة»زیرا  .مقدمه ازاله است ،می گوییم ترک نماز

یعنی ترک نماز  ؛مقدمه نیز طبق نظریه مشخخهور وجوب غیری دارد مطلقا .را ترک کند و ترک نماز مقدمه ازاله نجاسخخت می شخخود

نقیضش حرام می  چیزی واجب شد رگنجاست حاصل شود و چه نشود. از باب این که اچه بعدش ازاله  ،مطلقا وجوب غیری دارد

. عدم ترک نماز مساوی می شود حرامپس عدم ترک الصلوة  ، در این مثال نقیض ترک نماز عبارت است از عدم ترک الصلوة؛شود

مت و نهی به عدم ترک نماز متعلق می شود آیا به فعل نماز نیز متعلق با فعل نماز است. حال تمام بحث این جا است  که وقتی حر

؛ مازمتفاوت است با فعل ن الصلوة ین جا گفتیم درست است که این دو عنوان متفاوت هستند و مفهوما عدم ترکا یا خیر؟ می شود

می شود به عدم ترک نماز چون اتحاد عینی و خارجی  وقتی نهی متعلق .ها اتحاد عینی وخارجی دارنداما عمده این است که این 

 باطل است. نماز حرمت قرار می گیرد و لذا دارد بافعل نماز پس فعل نماز نیز متعلق نهی و

می گوییم؟ زیرا آن جا مسلله مبنای صاحب فصول ن اما چرا این را بر ،ن حکم به بطالن نماز می شخود این بیاطبق نظر مشخهور با  

 نمازعنوان نقیض مقدمه حرام می شخخود و عدم ترک ب« ةموصخخلال عدم ترک الصخخلوة»آن جا گفیتم  ت.نیسخخی جی و خارعیناتحاد 

عینی و  دداشته باشد که به اعتبار اتحا یجکه با یک چیزی اتحاد عینی و خار این طور نیست .الب دو نحوه تحقق دارددر قموصل 

  .کنیم تخارجی حکم به سرایت حرم
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ه آن ه بخواان تی حرمت به آن تعلق بگیرد خواهاز موصل متحد خارجا مع فعل الصلوة لذا وقاین جا طبق نظر مشهور عدم ترک نم

. رجی مطرح نیست بلکه صرفا یک مقارنت استااما طبق نظر صاحب فصول دیگر مسلله اتحاد عینی وخیکی نیز متعلق می شود. 

شخخود با فعل نماز و ترک ازاله و تعلق حرمت به احد المتالزمین مسخختلزم   می مقارن اوقات یهآن جا عدم ترک نماز موصخخل گا

دیگر حرمت از عدم ترک نماز موصخخل  و لذانیسخخت  زیرا این جا اتحاد عینی و خارجی دیگر نیسخخت.سخخرایت حرمت به متالزم 

 سرایت نمی کند به فعل نماز. لذا آن جا نماز صحیا است.

 «والحمدهلل رب العالمین»


