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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 ادامه بحث در امر دوم 

بحث  در امر دوم از امور مقدماتی در مسئله اقتضاء نهی یا کاشفیت نهی از فساد بود. در امر دوم درباره تفاوت بین مسئله اجتماع 

، سه وجه دیروز عرض کردیم وجوهی برای فرق بین این دو مسئله ذکر شده است .کردیمیت نهی از فساد بحث میو کاشفامر و نهی 

  ،را روشن کند مسئله ند فرق این دواتوعلوم شد این سه وجه نمیمگرفت و  مورد اشاره قرار

 وجه چهارم 

یان بان است که امام خیمنی هم ،تواند به عنوان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و کاشفیت نهی از فساد بیان شودآن چیزی که می

 ه بعضاآن جهاتی ک و باید یک اختالف ذاتی ین دو مسئلهوجه این است که اختالف ا ینمحصل ا ،یرفتیم. ما این بیان را پذفرمودند

ول البته صاحب فص ی است،عرض است که مربوط به یک جهتدر واقع اختالفی دند رحتی وجهی که خود محقق خراسانی بیان ک

ر جا دو تعبی، زیرا آناز تعابیر یطبق یک) ن کندتواند تفاوت را بیانوعی می به وع اشاره کرد کهاختالف موض دو به یندر فرق بین ا

الف زیرا اختبین این دو مسئله به تفاوت در موضوع و محمول این دو مسئله است.  علی ای حال طبق این وجه تفاوت (ذکر کردیم

ز مسائل یک علم از دو مسئله ااگر . اختالف در محمول و یا به اختالف هر دو دو مسئله است یا بهدر موضوع ذاتی یا به اختالف 

  .است دو مسئله اختالف ذاتی توانیم بگوییم اختالف اینمیلف باشند تجهات سه گانه مخ نای ازیکی 

در این قضیه موضوع  ؟هل یکون جایز ام ال ،اجتماع االمر و النهیاست که  ینا ر قضیه اجتماع امر و نهی مسئلهبر این اساس د

کاشفیت نهی از یا طبق نظر ما )قتضاء نهی للفساد اما در مسئله ا است، زجواز و یا عدم جواع االمر و النهی است و محمول اجتما

بادتی که ؟ عنیست ؟ عبادت منهی عنه آیا فاسد است یاعنها هل تکون فاسده ام المنهی القضیه و مسئله این است که العبادة  (فساد

دو قضیه را با هم مقایسه کنید هم موضوعشان متفاوت است هم ر این گ؟ اتعلق گرفته است آیا فاسد است یا خیرنهی به آن 

. محمول در قضیه اول عبارت منهی عنها استال ی است اما در قضیه العبادةهمر و النماع االتیه اول اج. موضوع در قضمحمولشان

و نه محموال چون نه موضوعا ، لذا این دو قضیه سادفساد و عدم ف ت است ازرادوم عب اما در قضیه ،جواز یا عدم جوازاست از 

  .است این بین این دو مسئله تفاوت و اختالف ذاتی، بنابریکی نیستند

 ان قلت 

و تفاوت قائل شویم که محدودیتی برای ها تغایر گر محسوب شوند و ما به کلی بین آنستقل از یکدیتوانند مدو مسئله زمانی می

 زاع درقولی نتوانند در نای گروهی طبق . اگر در مسئلهنزاع در مسئله دیگر نباشدئله برای شرکت در سقائلین به هر قول در آن م
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مر و نهی بعضی قائل به جواز اله اجتماع ئس. در مو مسئله کامال از هم جدا نیستندشود که این دوم میلئله دیگر شرکت کنند، معسم

سئله دوم و در رتبه تواند در مجواز شد آن وقت می ی قائل بهله اجتماع امر و نهئسامتناع، اگر کسی در م هستند و بعضی قابل به

ئله اول قائل به س؟ اما اگر کسی در مکند یا خیریمیا داللت بر فساد  شودمی عبادت موجب فسادد که آیا نهی از بعد بررسی کن

هی در عبادت موجب فساد آیا ن کهاع در اینمسئله دوم و نز تواند درینجا دیگر نمیا ،النهیامتناع شد و گفت: یمتنع اجتماع االمر و 

یزی که از چ یهکه ن است ؟ معنایش اینآیا نهی از عبادت موجب فساد است یا خیر :گوییم، زیرا وقتی میاست یا خیر شرکت کند

امر وجوبی یا حال یا ) عبادت بدون امر معنا ندارد ،عبادت یعنی چیزی که امر دارد زیرا؟ دارای امر است موجب فساد است یا خیر

پیدا کند  تداان عبعنو اندبتوید امر متوجه آن عمل شده باشد تا اکه بعنه است در مسئله دوم کأنه این مفروغ  پس (امر استحبابی

جتماع کسی که قائل به امتناع ا ؟ حالاقتضاء فساد دارد یا خیر ؟از عبادت کاشف از فساد است یا خیر کنیم آیا نهیآن وقت بحث می

بل انظر کند؟ او معتقد است امر و نهی ق هارله وارد شود و در این نزاع شرکت کند و اظبیاید در این مسئاند تونهی است آیا می مر وا

دانیم امر دارد اگر نهی به آن متوجه شود، آیا داللت بر عمل و عبادتی که می بحث شود که این برسد که نوبت به تاد اع نیستناجتم

  ؟کند یا خیریمفساد 

وت و انهی و اقتضاء نهی للفساد تف مر واد بین دو مسئله اجتماع بخواهی این شد که شما هر چه تالش کنید وپس محصل اشکال 

 د دارد و آناما یک محدویت بزرگی در مقابل شما وجو (باشنداین دو مسئله متفاوت  و محموالً ولو موضوعاً) ،تغایر ایجاد کنید

آنهایی که قائل  ،یوناجتماع که عبارتند از توانند در مسئله دوم وارد شوند، میدر مسئله اول دو دسته دسته از اینکه اساسا تنها یک

؟ زیرا یا خیر دنکیمدر عبادت کشف از فساد آن عبادت  توانند بحث کنند که آیا نهی، اینها میجواز اجتماع و امر و نهی هستند به

 خوردب نهی به عبادتو عقیده دارد که اصال معنا ندارد که  نیست اسا امکان اجتماع امر و نهی: اسیدگوکسی که امتناعی است و می

عبادت یعنی چیزی که امر دارد پس در مسئله  از عبادت مقتضی و کاشف از فساد هست یا نه؟ چون تواند بحث کند که آیا نهینمی

که بین امر و نهی اجتماع پدید  اش این استتوجه شود، این الزمههم زمان بخواهد نهی نیز به آن ملذا اگر ما امر مفروض است و 

 .بیاید

 قلت

ه در مورد کاشفیت نهی از توانند در نزاعی کاجتماعیون میهم گمان مستشکل هم امتناعیون و  بر خالف: فرمایدامام خمینی می

در این مسئله نیز وارد  نندتوا، میله اولئدر مس و هر دو گروه طرف دعوا یعنی هیچ محدودیتی نیست .وارد شوند فساد وجود دارد

  .کنندر نظر او اظه شوند

عمده  کنند.میمحذوری پیدا ن مسئله اقتضاء نهی للفساد برای بحث در امر و نهی هستنداجتماع  انی که قائل بهسنظر مستشکل کطبق 

نهی متقضی فساد  ما در مسئله دوم این است که آیاث بح :ویندگاین است که می ئله و مشکلمس، مشکل در مورد امتناعیون است

ذا ل گمان کرده است که عبادت یعنی چیزی که دارای امر است ؟ اوخیر آیا نهی از عبادت کاشف از فساد است یا ؟است یا خیر

؟ رد یا خیرگیتعلق میی هسی که قائل به امتناع است اینجا بحث کند، ببیند چیزی که امر دارد آیا به آن نک شودگوید: چطور میمی

منظور از عبادت یعنی لو لم یکن نهیا  ،شدا آن چیزی نیست که دارای امر بامنظور از عبادت در اینج ست.این نی هلدر حالیکه مس

روزه  د، مثال در مورمحذور پیش بیاید، بالفعل امر ندارد تا آن االن عبادت نیستشد، سوب میاگر نهی نبود عبادت مح ،کان عبادتا
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؟ اینجا آن چیزی که امر موجب فساد است یا خیرا روروزه عید قربان یا روزه روز عاش آیا نهی ازبحث این است که  ،ربانعید ق

 ،ردی وجود ندا( اینجا نهدر همه ایام) در اینکه صوم مطلقا مستحب استبابی داریم مثال ما امر استحنحو مطلق است، د صوم به راد

د، حال ما االن کاری به اینجا دیگر این صوم فی الواقع امر ندار شودید قربان یا روز عید فطر متعلق میکه نهی به صوم روز ع وقتی

بحث ی تنزیهی وارد شده، قبال به تفصیل ه، در مورد روز عاشورا که ننداریمکند شود و چه سرنوشتی پیدا میاینکه امر چطور می

این ه گوییم نهی در عبادت کاشف از فساد است یا نه معنایش این است ککه وقتی می عمده این است ،یمدرردیم و انظار را بیان کک

 چه هستآن ،مر نداریمانه اینجا شد، کأ، اگر این نهی نبود مثل بقیه ایام این هم عبادت محسوب میلم یکن نهیا کان عبادتا شئ لو

فعلیت  از رابرش ظاهر شد که آن امرب در یع، منتهی مانداشت رما نهی است و این قابلیت و شأنیت را دارد که لوال این نهی، این فعل

این نزاع و این بحث  توانند درر و نهی قابل اجتماع نیستند میمه امتناع هستند و معتقدند ابحتی کسانی که قائل پس افتاده است، 

اشفیت ر مسئله کو نزاع د نسبت به حضورین گروه برای ا یتنه حضور داشته باشند و محدودی اکه آیا نهی کاشف از فساد است ی

  ؟از استقالل و تغایر این دو مسئله است یعچه مان با این حساب دیگرنهی از فساد نیست. 

و ا از فساد موضوع یهنهی با مسئله کاشفیت ن و رم، مسئله اجتماع اغایرندمبا هم : این دو مسئله کامال ذکر نا کله فتحصل مما

وم در مسئله دل به امتناع اجتماع هستند کسانی که در مسئله اول قائ شرکت ری برایذوهستند و هیچ محمحموال با هم متفاوت 

  .فاوت این دو مسئله روشن استبراین استقالل و تاوجود ندارد. بن

 اصولی است یا خیر؟  امر سوم: این مسئله

ی ه اصولئلین مسکه آیا ا حث بودب ناجتماع امر و نهی ای ئلهس. در منیز داشتیم یهن مر واله اجتماع سئتقریبا همین بحث را در م

مثال در  ی از مسائل علم اصول باشد.یکتصدیقیه ند از مبادی تواین است که میمعنایش انباشد  یه اصولاگر مسئل ؟است یا خیر

تواند  میاصالتزاحم است، یا  تصدیقیه مسئله تعارض و قدند مسئله اجتماع امر و نهی از مبادیی معتاجتماع و امر نهی برخ مسئله

است  یک مسئله اصولی ،کاشف از فساد است یا خیر ،از عبادت یا معاملهحال بحث ما که آیا نهی ، می یا فقهی باشدالیک مسئله ک

 یا فقهی؟ 

صولی بودن ا گفتیم مالک قبالبر آن منطبق است، زیرا مالک و ضابطه اصولی بودن مسئله  ،رسد این مسئله اصولی استبه نظر می

ن کبرای اعنو در قیاس استنباط به ه آنجکه نتی ای، هر مسئلهواقع شود کبرا عنوان یاس استنباط بهاین است که بتواند آن مسئله در ق

 صغری ،دهیمیل میتشک . مثال اینجا ما یک صغری و کبریاین مالک اینجا وجود داردشود مسئله اصولی و آن  قیاس واقع شود می

کبری  ،د تو نیست مورد نهی قرار گرفته استبیع چیزی که مال تو نیست و نز« عنه ابیع ما لیس عندک، یکون منهی»این است که  ما

نتیجه این  ،موجب فساد معامله استکسی رسید به اینکه نهی  رگایا معامله مقتضی فساد است، لذا عبادت  متعلق به یهکه ن این است

لذا تعریف  ستای هال اسد است. این یک حکم کلی فرعییع چیزی که مال تو نیست فبک یکون فاسدا، شود که بیع ما لیس عندمی

کم فرعی ع شود و به ما یک حی واقس استنباط به عنوان کبراشده؛ آنچه که بتواند در قی قبر آن منطب و ضابطه اصولی بودن مسئله

  .اصولی است هیک مسئل للفساد یه، پس مسئله اقتضاء نه دهدجهی را نتیال

 مسئله عقلی است یا لفظی؟  : این امر چهارم
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مقدمه  در ؟سئله عقلی است یا لفظیم یا اقتضاء نهی للفساد یکی از فساد هین است که آیا مسئله کاشفیت ندر این امر بحث در ا

، یک یظیک مسئله عقلی است نه لفر و نهی گفتیم که مسئله اجتماع ام ما این بحث را مطرح کردیم و یهن بحث اجتماع امر وپنجم 

تماعشان اج مکان اجتماع دارند یای با هم اه، اینکه آیا امر و ناست، بلکه مربوط به عقل عالم الفاظ نیست است که مربوط به یبحث

ف کاشنهی در عبادت یا معامله . حال همین سؤال در مانحن فیه مطرح است که آیا بحث از اینکه یک امر عقلی استممتنع است، 

رسی و بعد بر کنیمتدا نظر محقق خراسانی را بیان میما اب؟  بحث لفظی است یا عقلیاست یا خیر؟ یک عبادت ا ی هاز فساد آن معامل

 ئله چیست؟سکنیم که حق در ممی
 قول اول: لفظی

له یکی ئسزیرا در این م ،گویند این بحث لفظی استمی ،ت بر خالف بحث قبلسا که این یک مسئله لفظی ندداسانی معتقمحقق خر

، اقتضاء ای متعلق شودملهاکه اگر  نهی به مع این است. گروهی نظرشان ت مقتضی فساد استالمکه نهی در معا از اقوال این است

 .مسئله لفظی است تا بفهمیم این مسئله یک کند به ما؟ همین نظر را اگر تحلیل کنیم کمک میببینیم مقصود اینها چیست؛ داردفساد 

: این نهی داللت گویدمیاست.  حرامکند بر اینکه آن فعل رد داللت میای بخوهلماعبادت یا مع نهی به رگاینها این است که امنظور 

منظور قائل  :گوییم. یک وقت میکند نه اینکه عقال مالزم با فساد باشداینجا این حرمت ارشاد به فساد میکند بر حرمت لکن می

، بدانیم یتوانیم این مسئله را عقل، به این ترتیب میو حرمت عقال مالزم با  فساد است کندمی حرمتی داللت بر هکه ن این است

کند و نهی دال بر حرمت این فعل است و این مالزم با فساد است.این معنا گوید: ال تبع ما لیس عندک یعنی نهی مییوقتی شارع م

وما به معنای فساد زای حرام شد له، اگر یک معاملحرمت مالزم با فاسد نیست اد بگوید اساسخواهیر واقع مد، او نیست لمنظور قائ

، نیست معامله  اینطورتواند مقرب باشد، اما در نمی عبادت اگر مبغوض واقع شود ،دت فرق استمعامله نیست، بین معامله و عبا

ت الماساسا ماهیت عبادات با معازیرا  ،یحا واقع شودحصباشد و ای مبغوض شارع و خداوند باشد ولی باطل نملهاممکن است یک مع

: گوییم، لذا یک وقت میشدابفساد داشته  که ارشاد بهینافات ندارد با اناین م. لکن نیاز به قصد قربت ندارد ، معامله متفاوت است

قلی مسئله یک بحث ع :در این صورت باید بگوییم ،است الزم با فسادنظور ما این است که عقال محرمت مقتضی فساد است و م

ه ب د.  ارشاد به فساد به فساد داردشاار و آن را حرام کرده ولی این نهیوییم نهی به معامله تعلق گرفته گ، اما یک وقت میاست

ت که اگر ش این اسرو، چه بسا منظمقتضی فساد است نهی این :گویدست. پس آنکه میسئله عقلی ام کنیست که این ی این یامعن

ن و بحث از اینکه آیا ای کندشاد به فساد آن معامله میدارد ار یه، یعنی این نو این معامله فاسد بود گرفت ای تعلقبه معاملهنهی 

  .لفظی است نه عقلی؟ یک بحث نهی ارشاد به فساد دارد یا ندارد

دارد  به فساد دشاتبع ارال که آیا یک بحث لفظی است؟ این یا خیر شودآیا از یک نهی ارشاد به فساد استفاده میبحث کنیم که اگر 

 . این ربطی به عقل ندارد  ؟یا خیر

 ان قلت

ود شمی  نین است که نتیجه حرف شما ابله فوقش ای ،طور نیست این بیان در مورد معامالت درست است اما در مورد عبادات این

در عبادات دیگر سخن  از داللت نهی بر ارشاد به ر عبادات اینطور نیست. زیرا است اما د یک مسئله لفظی که در معامالت مسئله

ا خیر؟  حرمت و فساد مالزمه است ی ا در عبادت بین. آنجا بحث در این است که آیاین مسئله لفظی استگویید فساد نیست تا شما ب
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یگر تفصیل . به عبارت داما در عبادات عقلی است ،ی استلفظ ،مسئله اقضاء للفساد در معامالتبنابراین باید ملتزم شویم به اینکه 

 ، چرا یکسره بگوییم لفظی است.قائل شویم

 قلت

بحث از این است که  گوییدزیرا در عبادات که شما می .یک مسئله لفظی است ورد عبادات همم درحتی  :گویدمحقق خراسانی می

ظ بر که لف ؛ یک مالزمه بیّندر واقع منظور از این مالزمه داللت التزامیه است بین فساد مالزمه وجود دارد یا خیر؟ آیا بین حرمت و

خودش از اقسام داللت لفظیه  اللت لفظ بر الزم معنا است کهدر واقع به اعتبار د ،شود حعقلی نیز مطرمالزمه اگر  .آن داللت دارد

رمت و بین نهی و حزاع در عبادت در این باشد که آیا بین اگر ن است. یک مسئله لفظیمسئله  ناین بیاه . پس در عبادت نیز باست

ه مطرح شود فوری نگوییم که مزالتا اسم م ،که مسئله تبدیل به یک مسئله عقلی شود شود؟ باعث نمیخیر یا فساد مالزمه است

د عقل باید بررسی شود که آیا آید ولی در واقع همین مالزمه که از دییمسئله مالزمه اینجا پایش به میان بله م ه،مسئله عقلی شد

 ا در مورد عبادتتفعل کذلفظی که آیا این نهی و لفظ و التبع یا ال شود به داللتیم؟ مربوط ه است یا خیرزمبین حرمت و فساد مال

س این اسابر  است و لفظی مسئله یک مسئله رنطور باشد دیگاگر ای ؟یا خیرکند فساد می برداللت که از آن حرمت استفاده می شود، 

  .استین مسئله یک مسئله کامال لفظی د است اتقمحقق خراسانی مع

 اشکال محقق اصفهانی 

از داللت  شمامعنا ندارد که مالزمه ثبوتا محل اشکال است  وقتی اصل ایناند که محقق اصفهانی اشکالی به محقق خراسانی گرفته

 2.رفته استکند ایراد گ رای اینکه مسئله را تبدیل به یک مسئله لفظیانی بسابحث کنید. یعنی کأنه به توجیه محقق خر لفظیه

ید گوی، حال چطور میگویید محل  اشکال استای که شما مین مالزمهیایشان به محقق خراسانی اشکال نموده است که اصل اپس 

 ؟از داللت التزامیه استبحث 

 پاسخ 

اینکه آیا  کند در. زیرا محقق خراسانی که بحث میفهانی به محقق خراسانی وارد نیستمطالبی که بیان شد این اشکال محقق اصبا 

 مه بیّنی که ناشی ازیعنی مالز؟ منظورش از مالزمه، دارد یا خیرزمه کند با  فساد عبادت ماللت بر حرمت میالنهی در عبادات که د

 زامیه نیست.تزمه ییر بین که شما اشکال کنید که اصال جای بحث از داللت ال، نه یک مالداللت لفظ است

 همسئل مالت یکانهی للفساد چه در باب عبادات و چه در باب مع د است که مسئله اقتضاءمحقق خراسانی معتق :فتحصل مما ذکرنا

 لفظی است نه عقلی.
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