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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 ثمره ششم 

ورتی در ص ،قائل به وجوب مقدمه شویم ه واجب وجوب شرعی داشته باشد واند. اگر مقدماسانی نیز این ثمره را بیان کردهمحقق خر

یعنی این مسئله از مصادیق باب ، اجتماع امر و نهی الزم می آید؛ که مقدمه حرام باشد و به جهتی متصف به وصف حرمت شود

 از تعلق حکم حرمت واقع شود قهراچه به جهتی این مقدمه مر وجوب مقدمه را قبول نکنیم چناناما اگ .اجتماع امر و نهی می شود

 موارد باب اجتماع امر و نهی نخواهد بود. 

مکان یعنی اگر کسی قائل به ا .ثمره مترتب استکه بر خود مسئله اجتماع امر و نهی ه ثمره بیان شد عنوانبه این دلیل ب این مورد

واز ج ی باشد، ثمره دارد. خود قول بهالح  اجتماعی باشد یا قائل به عدم امکان اجتماع باشد یعنی امتناعطاجتماع باشد یعنی به اص

 است. اجتماع امر و نهی یا عدم جواز اجتماع امر و نهی دارای آثاری 

ولی قول به عدم  ادیق باب اجتماع امر و نهی قرار می دهدمواردی بحث را از مصمقدمه در  قول به وجوب، اگر ثابت شود بنابراین

 که قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه دارای ثمره است.دهنده آن است نشان ، وجوب مقدمه مسئله را وارد آن باب نمی کند

اجتماع امر و نهی می شود و طبق باب  رمبنا داخل د یک مقدمه متصف به حرمت شود طبق این که چنانچه زچه ثمره ای واضح تر ا

 شود.وارد باب اجتماع امر و نهی نمی  مبنای دیگر

 بررسی ثمره ششم

 کرده اند. ایراد سه اشکال به این ثمرهو ا قبول نکرده محقق خراسانی این ثمره ر
 اشکال اول

نوان امر باشد و عدو عنوان داشته باشیم. یک عنوان متعلق جایی تحقق پیدا می کند که  راجتماع امر و نهی دور کلی مسئله به ط

آن  مر بهعنوانی است که ا ، مثل نماز در دار غصبی که نمازشوند، منتهی این عناوین خارجا در مورد واحد مجتمع دیگر متعلق نهی

دو عنوان می باشند که هر کدام جداگانه و مستقال این ها ه آن تعلق گرفته است. عنوانی است که نهی ب تعلق گرفته است و غصب

یعنی شخصی رفته در خانه ای که صاحب  .مورد واحد رربما یتفق اجتماع این دو عنوان د ک حکم الزامی واقع شده اند. ولیمتعلق ی

 ن که قید ممدوحه باشد یا نباشدای .ار غصبی بخواندآن راضی نیست و نماز او نیز در حال قضا شدن است و می خواهد نماز در د

م این عمل هلذا  .غاصبانه استخود کون فی هذا المکان یک تصرف  فعال نفس اقامه نماز و این قیام و قعود و .بحث دیگری است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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موردی پیش می آید که دو عنوان داشته باشیم که احدهما متعلق  ق نماز. پس اجتماع امر و نهی درمصداق غصب است و هم مصدا

 لکن در مورد واحد بر هم منطبق می شوند.  ،خری متعلق نهیاالامر و 

 طعا قلق گرفته است هم نهی، این ن تعیک عنوان داریم که هم امر به آیعنی  یک عنوان داشته باشیم نه دو عنوان،در جایی که ما اما 

ایی یک عنوان بود که از یک جهت نیاز به دو عنوان دارد اما اگر ج . زیرا اجتماع امر و نهیاجتماع امر و نهی نیستداخل در مسئله 

 دیگر ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد و ما نحن فیه از این قبیل است. اقع شد و از یک جهت متعلق نهی،متعلق امر و

اه ن گآ .ش به عنوان این که مقدمه ذی المقدمه است وجوب غیری پیدا کرده استبحث ما در مانحن فیه در این است که مقدمه خود

از یک جهت متعلق امر و از جهت دیگر لذا حکم حرام به آن متعلق شده است.  عنوان حرام پیدا کرده و جهت دیگرهمین مقدمه به 

ال کسی در حمثال ر کند. ز زمین غصبی عبوامکلف که  این نحوبه یک مقدمه ای دارد . فرض کنید نجات غریق است متعلق نهی

دمه است، باید از یک زمین غصبی واجب است ولی برای آن واجب نفسی که ذی المق نبی خدا است و حفظ او غرق شدن است که

 ت؛ اما از باب این که خودش غصب اسغیری دارد اجب نفسی است وجوبعبور کند. این عبور از باب این که مقدمه برای آن و

نفس محترمه و حفظ نفس پیامبر است وجوب  غصبی به عنوان این که مقدمه انقاذپس مرور بر زمین  .لق نهی واقع شده استمتع

 زیرا تصرف در مال غیر است.  ،خری حرام استا ر من جهةهمین کاولی  .دارد

از یک حیث این عنوان متعلق نهی است و از یک حیث متعلق امر  و عنوان نداریم بلکه یک عنوان وجود دارد.این جا ما دبنابر این 

ق وان باشد. که یکی متعلما گفتیم اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عن ؟این چه ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی دارداست. 

م ند و حکب دو عنوان مستقل می باشماز و غص. اقامه ناجتماع کرده اند در یک مورد خاص منتهی ،باشد متعلق نهی امر و دیگری

 و حیثتشان نیز حیثیت تقییدیه است. این چه ربطی دارد به نیز متوجه خود این عناوین است و عناوین نیز دخیل در حکم می باشند

و شده است یک عنوان داریم که از یک جهت متعلق امر واقع  .و از یک جهت حرام از یک جهت واجب شدهمقدمه ما نحن فیه که 

 . از طرف دیگر متعلق نهی

جزء  .این عنوان مقدمه یک عنوان تعلیلی است که خارج از متعلق امر استولی . ممکن است که بگویید عنوان مقدمیت دخالت دارد

 این باعث می شود که به کلی از موارد اجتماع امر و نهی راهش جدا شود.لذا موضوع نیست. 

 پاسخ محقق خویی به اشکال اول

می فرماید این اشکال محقق خراسانی وارد نیست. زیرا درست است عنوان مقدمه یک عنوان تعلیلی است و خارج از متعلق ایشان 

 مآن طبیعت است که جامع بین این فرد حرام و غیر حرام است. یعنی فرد محرَّ ،که این جا مامور به واقع شده آن چه ولی .امر است

مر غیر از لذا متعلق ا .طبیعت این ها متعلق امر واقع شده است .استشده متعلق نهی  صبطبیعت غ ق نهی نیست بلکهمتعلخودش 

ن غصب. اصه خاصی از این طبیعی است بعنومتعلق نهی یک ح ؛متعلق امر عبارت است از طبیعی وضو یا غسل .متعلق نهی است

  9ارد اجتماع امر و نهی.شود از مویاند پس مپس چون متعلق امر و نهی در یک مورد خاص اجتماع کرده

ما باید ببینیم که آیا این تالش به نتیجه  .دهداز موارد اجتماع امر و نهی قرار  تالش محقق خویی این است که این مورد رادر واقع 

 آیا واقعا این  چیزی که این جا متعلق واقع شده است طبیعت است یا فرد. ؟می رسد یا نه

                                                 
 622،ص 6محاضرات، ج  1
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  پاسخ محقق خویی بررسی

 .ه استبه دلیلی حرام شد مقدمه ایر بدهیم نیست. فرض این است که وجهی برای این که ما طبیعت را متعلق امر قرا می رسدبه نظر 

ن چه آ .اما این غصب مقدمه شده برای حفظ نفس ،غصب فی نفسه حرام است .یعنی یک حرامی مقدمه یک واجب نفسی شده است

 مرور است یا یک حصه خاصی؟ این لق امر است آیا واقعا طبیعت که این جا متع

م دو عنوان نداریجا  وارد نیست. زیرا این ا محقق خراسانی است و اشکال محقق خوییگمان ما بر این است که در این مسئله حق ب

ا ام ؛بعبارت است از غص علق نهی است ویک عنوان بیشتر نداریم که متاین جا  ،که یکی متعلق امر شده باشد و یکی متعلق نهی

وانی همان عن ست. این عبور از زمین غصبی،خارج از دایره امر او جنبه تعلیلی پیدا کرده است که االن مقدمه واقع شده چیزی این 

هی متعلق امر و ن و مصداق مقدمه است ل شایع مقدمه است یعنی خارجاکه به حم ه نهی به آن تعلق  گرفته است. آن چیزیاست ک

 ،تغصب اساین کون و مرور در زمین غصبی مصداق برای  .چه دلیل بگوییم طبیعت متعلق امر استاین جا به  .واقع شده است

علق امر هم می باشد؟ یا خود این مت. اما آچیزی که متعلق نهی است عنوان غصب است. آن مصداق برای مقدمه واجب هم می باشد

لذا هم امر و هم نهی متعلق  .مقدمه متعلق امر واقع نشده است هی مااست عنوان مقدمه است و مقدمه ب که متعلق امر یخیر. آن چیز

  .شده اند به شئ واحد

 به نظر می رسد حق با محقق خراسانی است و اشکال محقق خویی وارد نیست

 اشکال دوم

ئله این مس اصال مقتضی برای این که ما :یعنی کانه می فرمایند .این جا اصال اجتماع وجوب و حرمت در شئ واحد پیش نمی آید

  .یا منحصر است یا غیر منحصر .زیرا مقدمه از دو حال خارج نیست اجتماع امر و نهی قرار دهیم وجود نداردرا از موارد 

 در این صورت امکان تحقق ذی المقدمه وجود دارد،ق این مقدمه فقط از طری و مقدمه منحصره باشد به این معنا که فقط ،اگر مقدمه

بدیهی است که اگر  .مالک وجوب اقوی است یا مالک حرمت آیا که محرام شود ما این جا مقایسه می کنیبر فرض به یک جهتی 

قهرا وجوب  ،اگر مالک حرمت اقوی باشد .مالک وجوب اقوی باشد خود بخود حرمت از بین می رود و مالک وجوب باقی می ماند

مقدمه  ر. زیرا دوجوب اجتماع کرده اند حرمت وبگوییم نیست که  ینپس دیگر جایی برای ا .از بین می رود و حرمت باقی می ماند

 منحصره یا مالک وجوب اقوی است یا حرمت. هر کدام که اقوی باشند آن باقی می ماند و دیگری از بین می رود. 

یز طریق و چند چ فرض کنید چند .این جا قهرا وجوب اختصاص پیدا می کند به مقدمه غیر حرام ؛باشد ةاگر هم مقدمه غیر منحصر

. وجوب کانه از دارد ین مقدمات حرام شدند راه چاره وجوداند مقدمه واقع شوند برای تحقق ذی المقدمه قهرا اگر برخی از می توان

ن مقدمه ای که حرام آو  یعنی کانه از اول وجوب سراغ مقدمه محرمه نمی رود .ن مقدمه حرام منتقل می شود به مقدمه غیر حرامآ

ی مالزمه است. اوجوب از ذی المقدمه سرایت می کند به مقدمه ای که حرام نیست. اصال این مقتض ین. یعجب می شودنیست وا

بین وجوب یک شئ و  . عقل هیچ گاهمعنای مالزمه این  است که بین وجوب یک شئ و وجوب مقدمات آن شئ مالزمه باشد

هیچ وقت مالزمه را بین وجوب  و سباتش این  را در نظر می گیردعقل در محا تی که حرام می باشند مالزمه نمی بیند.مقدما

ن نوبت به ای این اساساوجوب پیدا می کند. بنابر نیستلذا قهرا آن مقدمه ای که حرام  .المقدمه و وجوب مقدمه حرام نمی بیندذی

 این فرض اجتماع کنند.  رسد که امر و نهی در بحث مقدمه درنمی 
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و نهی را در این فرض مطرح کنیم  ربرای این که ما مسئله اجتماع ام دیگر جایی ،وجوب  و حرمت نشداگر مقدمه مجمع عنوان 

 باقی نمی ماند. 

ثمره این بود که علی القول بوجوب المقدمه در مواردی که مقدمه حرام باشد این مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی می شود که 

  .زیرا یا مقدمه منحصر است یا غیر منحصر .این جا اصال اجتماع امر و نهی پیش نمی آید :می فرمایند یقق خراسانمح

ض می شوند اما در این صورت بای دید کدام مالکش اقوی اگر منحصر باشد درست است که دو عنوان وجوب و حرمت با هم معار

  .که مالکش اقوی است باقی می ماند است آن چیزی

ای که حرام شده نمی شود بلکه سراغ : اساسا وجوب دیگر متعلق به مقدمهر باشد که ایشان می فرمایدمه غیر منحصدقم ماگر ه

 مقدمات غیر حرام می رود که راهش نیز باز است.
 محقق خویی به اشکال دومپاسخ 

 مخالف.  ؛ اما با بخشی از آنبا بخشی از کالم محقق خراسانی موافقیمایشان می فرمایند: 

مثال فرض کنید کسی در حال تلف شدن است و تنها راه نجات او ورود در خانه و ملک  ،نحصر باشد به همین امر حراماگر مقدمه م

اقوی  کدامباید ببینیم مالک  .واجبدیگر طرف و از از یک طرف این مقدمه حرام است  ،غیر است این جا باید با هم سنجیده شوند

لذا باید سنجید که مالک وجوب قوی تر است یا مالک  ،یک وقت یک مومنحال مردن است و  راست یک وقت یک کافری د

  .در مقدمه منحصره حرف ایشان صحیح استلذا در مورد مقدمه منحصره اشکالی نیست و  .حرمت

ه رام نباشد به چدر صورتی که مقدمه منحصر به این ح . زیراتمام استه باشد سخن ایشان ناصورتی که مقدمه غیر منحصر راما د

و موجبی برای این که وجوب را تخصیص بزنیم به  ما این جا لزوم .که وجوب به آن مقدمه مباح متعلق می شود دلیل می گویید

یکی از  ،ن مقدمه وجود داردفرض این است که این جا چندی. یابیمدمه مباح را واجب کنیم نمیصورت مقدمه مباح و خصوص مق

ج راخ هاست باید بگوییم این از گردون حرام نیستند. آیا به صرف این که این مقدمه حرام این مقدمات حرام است و بقیه مقدمات

 ؟ ماالدلیل علی ذلکض مقدمیت می باشند که مباح باشند؟ می شود و تنها مقدماتی در معر

ه مقدمض از طریق این ذی المقدمه متوقف بر این است و غر چون .مالک قوی نیز دارد ،مقدمه ای مالک مقدمیت را داردفرض کنید 

آن هم بخاطر  ده،حرام ش و تنها مشکلش این است که مقدمه وجود دارد رال با توجه به این که این مالک دح تحقق پیدا می کند.

و ولی آیا اتصاف به عنوان غصب و محرم باعث می شود آن حیث مقدمیت  عارض شده، مثل غصب عنوان محرمیاین که مثال 

 از بین برود؟واجدیت مالک در آن 

مالک وجوب اگر قوی تر باشد منحصره گفتید اشکالی ندارد و  مهدقم ر: شما به همان مالکی که دایشان در واقع می خواهد بگوید

 روی خواهید ببرید مقدمه غیر منحصر نیز همین طور است. شما چرا فقط وجوب را می ر، دما آن را مقدم می کنیم بر مالک حرمت

. چرا؟ زیرا مالک مقدمیت ما می گوییم همه مقدمات وجوب غیری دارند .وجوب غیری دارد یید فقط مقدمه مباحمقدمه مباح و بگو

 .دکن المقدمه از این طریق تحقق پیداواجب را انجام دهیم و غرض از امر به ذی  آن، شئ قابلیت دارد که از طریق این است که آن

انطباق عنوان محرم بر  ولی آیا ،ا اگر مقدمه ای حرام باشد یک مانعی وجود داردام .حال اگر مقدمه ای حرام نباشد مشکلی نیست

ن آ نیز از بین برود؟ خیر، از توقف واجب بر مقدمه،ت که عبارت اسآن مالک  یت مقدمیت واین مقدمه باعث می شود که آن ظرف
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اگر واجب نفسی با یک عنوان محرمی مجتمع  ه نیاید. همان طور کهباقی است چه عنوان محرم بیاید و چخصوصیت علی ای حال 

 ،فرق نمی کند .قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیماگر  ،شود باعث نمی شود که آن صفت مطلوبیت خودش را از دست بدهد

تعلق مخره عنوان نهی و امر هر کدام از حیث خودشان باید ببینیم که مالک کدام قوی تر است ولی باال اگر باشدواجب نفسی هم 

به  ،به اعتبار آن وجوب پیدا کرده باز آن مالکی که ،جا حتی اگر مقدمه غیر منحصر باشد این .این جا نیز همینطور است .می شوند

 مانعی مثل حرمت آن مالک را از بین نمی برد و آن مالک سرجایش باقی است.عروض قوت خودش باقی است و 
 پاسخ محقق خوییبررسی 

 .زیرا درست است در مقدمه غیر منحصره ولو مقدمه حرام باشد این مالک وجود دارد .ل نیز وارد نیستاکاشبه نظر می رسد این 

اگر کسی بخواهد به ذی المقدمه برسد از طریق  ین. یعوجود دارد الخره مالک توقف ذی المقدمه بر آنیعنی مقدمه محرمه نیز با

رابر این ب رمتصف به حرمت شد یک مانعی د هدر مقدمه غیر منحصره اگر مقدم منتهی مشکل این است که .مقدمه نیز می تواند برسد

ه مقدمه منتفی می شود ب ما نمی گوییم مالک از بین می رود ما نمی گوییم دیگر توقف ذی المقدمه بر این .مالک ایجاد شده است

  .کند یماز بهره مندی از این مالک محروم د دارد که ما را ولی مشکل این  است که مانعی وجو ،این توقف وجود دارد هر حال

 .ال دوم محقق خراسانی وارد نیستکخویی به اش قلذا پاسخ محق

 «هلل رب العالمین.والحمد»                                                    


