
  

161 

 

 

 

 

 

 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

است از این جهت مهم است که به تعیین به چه معنا ردیم اینکه نهی در این عنوان در امر پنجم سخن درباره معنای نهی بود. عرض ک

کنیم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا نه؟ منظور چه نهیی است؟ چون نهی انواع و کند، اینکه ما بحث میمحل نزاع کمک می

و  ریمی دانهی اصل ، نهی نفسی داریم و نهی غیری،ی داریم و نهی ارشادی، نهی مولونهی تنزیهی داریم و نهی تحریمیاقسامی دارد، 

کاشف از فساد است همه این اقسام را نهی  شودخواهیم ببینیم وقتی گفته میمی، شوند، اینها اقسام مختلف نهی شمرده میتبعی نهی

  .ج هستندراام از محل نزاع خاز این اقس گیرد یا برخیدر بر می

اگر . یهی استزننهی ت ،انداز محل نزاع شده آن ف شده و بعضی قائل به خروجاختالدر آن  یکی از مواردی که محل بحث است و

زاع نتنزیهی از محل  ، اما به نظر برخی نهیدر محل نزاع داخل هستند که نهی تنزیهی و تحریمی هر دو طرتان باشد در کفایه آمدهخا

 .خارج است 
 حق در مورد نهی تنزیهی

 و نزاع داخل هستند. یعنی در این جهت فرقی بین نهی تنزیهیی هر دو در محل تنزیه که نهی چه تحریمی و چه این است ولی حق

 لذا با مقربیت قابل ،وض موال استمی وجود ندارد. وجهش هم روشن است زیرا نهی یعنی چیزی که مبغکراهتی و بین نهی تحری

ند اتوفر دارد چگونه می؟ چیزی که موال از آن تنتواند مقرب الی الموال باشد. اگر چیزی مبغوض واقع شد چگونه میجمع نیست

همانند نهی تحریمی با صحت ای از مبغضویت را دارا است، لذا نهی تنزیهی همرتب؟ باالخره نهی تنزیهی باعث قرب به موال شود

 . منافات دارد
 اشکال

د اریم که موردی د؟ قدر مسلم این است که در باب معامالت ما موارنهی تنزیهی با صحت قابل جمع نیست :گوییدشما چطور می 

قائل به  ده ولی کسیشی متعلق شورنهی تنزیهی به کفن ف مثال باشد.ته است  و در عین حال صحیح هم مینهی تنزیهی قرار گرف

  ؟استی کاشف از فساد هگویید: این نور میشما چطآنگاه  ،این معامله نشده استبطالن 
 پاسخ

 (عبادات متوجه بهنهی  مثل) نهی اقسام همین که یک قسم از اقسام نهی بحث کنیمباره شمول عنوان نهی نسبت به خواهییم دراگر می

خواهیم ببینیم آیا نهی تنزیهی از این بحث خارج میما باالخره  .کندت مییکفا برای تعمیم عنوان محل بحث نهی تنزیهی شود شامل

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ن ینکه عنوان بحث را یک عنواهایی کافی است برای انهی تنزیهی در مورد عبادات کاشف از فساد باشد، به تن ؟ اگراست یا خیر

   .و نهی تحریمی استم و بگوییم منظور از این نهی اعم از نهی تنزیهی رار دهیجامع ق
 اشکال

اشف ک ی باشد و متوجه عبادت شودزیهنهی اگر تن . یعنینیم قائل به فساد شویماتوما نمی دشودر نهی تنزیهی که متوجه عبادت می

 ه، بلکه به اموری که بشودیست. زیرا در موارد تعلق نهی تنزیهی به عبادت چه بسا این نهی به خود عبادت متعلق نمیاز فساد ن

ره ا.  دیروز هم اشددگرعبادت با آنها یکی شده است بر میاز اوصاف که این  به بعضییعنی نوعی خارج از ذات آن عبادت هستند، 

همت نماز که در موضع تیناز ا کنند یه، ما را نفی موضع التهمه شود به نماز، یا متعلق فی الحمام صلوة د بهشوشد که اگر نهی متعلق 

ورده است خالصلوة فی الحمام اع قیعبادت نخورده است بلکه مثال به ابه خود نهی موارد  یندر ا ،تصم فی یوم العاشورام، یا النخوانی

این ال اشده است و  یا متوجه شده به کون فی موضع التهمه یا مثال متوجه شده به تشبه به بنی امیه که این صوم مصداقی از آن

  .هستند تعلق پیدا کرده استن مقارن با آ اینها همه به یک اموری که، ی به آتها متعلق شدهعباداتی که نهی تنزیه

ین مورد برای ا کهی اهاقسام سه گان ،باشد دتی نداریم که نهی تنزیهی به آن متعلق شده باشد و فاسدباع پس لقائل ان یقول که ما

ثواب  یتاقل رشاد بهامثال بیان کردند از جمله این که  هایی، دیگران نیز راه حلکرد ذکربرای آنها محقق خراسانی راه حلی  بیان شد،

ند که این دای معتقآنجا عده سی که حاضر است به مسافر اقتدا کندکراهت دارد ک گفتند: ،در مورد اقتدا حاضر به مسافردارند. مثال 

است  یتکمتر از جماع ،که امامش مسافر باشد یتدر جماعثواب ، یعنی است تای اقلیت ثواب نسبت به نماز جماعکراهت به معن

 ،که این شخص بخوانداست های فرادایی ثواب نسبت به نماز: این اقلیت اندگفتههم . بعضی نی غیر مسافر باشدعیامامش حاضر که 

بیان کردیم  که هایی بودیکی از راه . ایندا نکنده خود شخص بخواند و به مسافر اقتک است یی فرادایهامتر از نمازیعنی این ثوابش ک

 شود. پس معلوم میکنداب ارشاد می، یا به اقلیت ثود طبق نظر بعضیشویا به خصوصیات الحق به عبادات متعلق میو گفتیم این 

 فساد نیست. کاشف از که نهی در مورد عبادات

در مورد  ،قطعا کاشف از فساد نیست ی تنزیهی در مورد معامالتزیرا نه پس نتیجه این شد که نهی تنزیهی از محل نزاع خارج است،

اده یا فسیکشف عن یم که آیا نهی متعلق به عبادت نه است تا ما بحث  کرداین نهی به ذات عبادت نخو ید کهبینعبادات هم می

که  صیتی متعلق شده استبه خصو ،که خارج از ذات عبادت است الیکشف عن فساده؟ این نهی در واقع به چیزی متعلق شده است

ی از محل تنزیه؟ پس باید بگوییم نهی یهی داخل در محل نزاع استذا ما به چه دلیل بگوییم نهی تنزل ،جین شده استبا عبادت ع

 .عنوان محل بحث نهی تحریمی است نیا از نهی در رونزاع خارج است و منظ
  پاسخ

وییم در اینکه بگ یافی الحمام شده  ، نهی متعلق به ایقاع الصلوةحمام ر، اینکه در نماز دقبول نکردیمبعضی از این توجهیات را ما 

 :جواب داریم دوما اینجا ت را قبول نکردیم. به آن خصوصیات اسه نهی متوج ینبرخی از موارد دیگر ا

یات  خصوص این نهی به آنفرض بحث ما جایی است که نهی تنزیهی به خود عبادت متعلق شده نه خصوصیات آن. به عالوه  :اوالً

نهی  آیا این استخره ساال باال .لی که بیان کردیمشود، به همان دلی، اما این موجب خروج نهی تنزیهی از محل نزاع نمیمتعلق شود
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لذا  ؟خیر کند و آیا مبغوضیت آن با مقربیت آن متعلق منافات دارد یاکند یا نمیت از مبغوضیت متعلقش نزد موال میحکای تنزیهی

 کنیم آیا نهی از شئ کاشف از فساد است یا خیر؟ اگر ما بحث می

بدون قصد قربت باشد اقتدا باطل است. پس این دیگر خصوصیت در برخی موارد مثل اقتداء این خودش عبادت است و لذا اگر  :ثانیاً

رسد داخل توجیهی که بیان شد، به نظر می در مورد عبادات حداقل با اینشود بلکه خود عبادت است. بنابراین عبادت محسوب نمی

ل به خروج که قائ 1قق نایینیمثل محاما  ،داخل در محل نزاع هستندو هم نهی تنزیهی هر دو  هم نهی تحریمی ،ل نزاع استدر مح

یهي كالنّهي فالقول بأنّ النّهي التنز»تعبیر ایشان این است:   .حرف درستی نیستشده است مثل برخی دیگر  نزاعل محنهی تنزیهی از 

 رحث قرایهی مثل نهی تحریمی در محدوده این بزاگر بگوییم نهی تن ؛«.التحریمي داخل في حریم اقتضاء النّهي للفساد ضعیف جدّاً

 . رد این قول ضعیف استیگیم

ت نه به این ذات عباد ه،به حسب ظاهر به عبادات خورددر شریعت واقع شده و که نواهی تنزیهی که  شان این استتمام استدالل ای

 ؟ نه،خیریا  تاسعبادات فساد نهی متعلق به عبادت کاشف از  یمحال ببین ،بگوییم متعلق امر و نهیشان یکی استتا نخورده است 

   یک خصوصیاتی که مالزم یا ملصق یا ملحق به این عبادات هستند متوجه شده.اینها در واقع به 

شف از این است که اصل این نهی کا رازی ،دشوروج از محل نزاع نمیاینها هیچ کدام موجب خش را هم که دقت فرمودید که پاسخ

، ولو در مورد نیستو جمع بین مبغضویت و مقربیت ممکن باشد  تواند مقربکه مبغوض است نمی یاین مبغوض است و چیز

  .ارددراه ن ر آندکه ما یقین داریم که فساد  مواردی پیدا شودمعامالت، 

 . نهی غیری2

 داریم و یک واجب یگفتیم یک واجب نفس .همانطور که در واجب این دو قسم را داریم، یداریم و یک نهی غیرا یک نهی نفسی م

نین اینچ ، ولی واجب غیریوبت یا عقوبت استواجب نفسی خودش مطلوبیت دارد و اتیان یا مخالفتش مستلزم استحقاق مث. غیری

ب مستلزم استحقاق عقو قالغیری خودش مست وجوب ، واجب غیری وجوبش به خاطر غیر است  و به همین جهت مخالفت بانیست

 ی، مثال وضو برای نماز وجوب غیرآورددر میه سر از ترک واجب نفسی شود کق عقوبت میاجهت منجر به استحق از این ،نیست

. شودز نخواندن عقاب میاطر نماشود بلکه به خوضو گرفتن عقاب نمی ربه خاط اگر کسی وضو نگرفت و نماز نخواند، ، حالدارد

  .غیر ر خودش مورد نهی است و گاهی به خاطرطابه خ ییزچ ، گاهینهی نیز همینطور است لدر مقاب

بلکه مختص به نهی نفسی  ،شودیمن یی در عنوان محل بحث شامل نهی غیرنهان این است که نجا بعضی مثل میرزای قمی نظرشیا

ی معنا ندارد ال نهی غیراین در مورد نهی نفسی است و ا ؟یا نهی از چیزی موجب فساد است یا خیرکنیم که آ. اینکه بحث میاست

ای عقاب سا مدار بررا برای نهی غیری استحقاق عقوبت متصور نیست، خودش رأزی ؟از فساد است یا نهکه بگوییم آیا این کاشف 

  ؟کاشف از فساد است یا نه یآیا نهی غیربحثی ندارد که ما بگوییم لذا دیگر  ،و ثواب نیست
 حق در مورد نهی غیری 

شود بحث کرد که آیا در مورد نهی غیری نیز مییک شاهد مهمی بر اینکه . ی داخل در محل نزاع استی غیررسد نهنظر می لکن به

قائل گر ا ن ثمره  برای بحث ضد  گفتیم:م بیادر مقا. آنجا قبال ذکر کردیمای است که در مسئله ضد ؟ ثمرهکاشف از فساد است یا نه

                                                 
 .454، ص1فوائد االصول، ج 1



  

161 

 

قتضاء ا ، اما اگر قائل بهباطل است شنمازکه چنانچه کسی ازاله را ترک کند و نماز بخواند  معنایش این است ،به اقتضاء باشیم

ی از امر به ازاله مقتضی نه بنامن یطبق اگاه ، آناز یک طرف امر به ازاله داریم و نماز ضد ازاله است، چون باطل نبست زا، نمنباشیم

نماز  گویند: ترک؟ قائلین به اقتضاء مییک نهی غیرییا ت نهی نفسی اس. حال این نهی یک پس نماز منهی عنه است  ،نماز است

وجوب  زار ترک نماگ، ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله  وجوب غیری پیدا کرده است، یعنی ازاله که واجب شده، مقدمه ازاله است

وب غیری پیدا کرد زیرا اگر ترک چیزی وج .حرمتی که االن نماز دارد حرمت غیری است ،شود، فعل نماز حرام میغیری پیدا کرد

ساد فاقتضاء همین نهی غیری را مستلزم  قائلین به. غیری است. پس نهی متعلق به نماز یک نهی کندفعلش نیز حرمت غیری پیدا می

اصل اقتضاء ، هم اشکال دارد این حرف از چند جهت ،نداریم ین حرفغلطی ا ما کاری به درستی یا .دانندز میااد نمو مقتضی فس

ده این عمین جهت خیلی تاثیری ندارد، ، هم اینکه اگر ترک چیزی وجوب غیری پیدا کرد فعلش حرام است یا نه؟ احث استب لمح

 مبنا نهی غیری ینباالخره طبق ا  ،نهی غیری بر فساد بحث کنیماره داللت بتوانیم درما می است که طبق برخی از اقوال و مبانی

ضد است. لذا وجهی  زیرا امر به شئ متقضی نهی از .دکه این نهی غیری اقتضاء فساد داراند ینها معتقد شدهت و امتوجه نماز شده اس

سی نهی نف جاینمقصود از نهی در ا :گویدمیقمی . اینکه محقق از محل نزاع خارج است وجود ندارد یبرای اینکه بگوییم نهی غیر

  .نیست  یحرف درست، ردندا هاین بحث را یاست و در مورد نهی غیر

و امّا النّهي الغیري »: گویدمی. ایشان اشاره کرده است، محقق نایینی هم به نوعی به آن نظیر این مطلب را که محقق قمی فرمودند

ي دخوله النّواهي التّبعیّة المتعلّقة بالعبادة، فف منو أمثال ذلك  -بناء على اقتضائه النّهي عن ضده -ءبالشي األمر من المستفادالتّبعي 

به جهت اینکه محل نزاع باشند محل کالم است،  راینکه داخل دگوید، ی غیری تبعی میهایشان در مورد ن 9«في محلّ النزاع كالم

آن داللت ر ب نهی غیری تبعینهایت چیزی که این کند. یمی و تبعی کاشف از عدم مالک نیست و این برای فساد کفایت ناین نهی غیر

فاده است، این قابل که مالک هم وجود ندارد از این نهی استفاده کنیمبخواهیم  دارد اما اینکهاینجا امری وجود ناین است که کند می

ت حا در صیک اختالفی است که آیه اینجا بتال ،کشف کنیم توانیم فساد را از آن، لذا ما نمیکاشف از عدم مالک نیستنیست و چون 

اشد باگر یک عبادتی بخواهد صحیح  ،اشاره داشتیمر م، این را ما در بحث اواید باشدباعبادت مالک به تنهایی کافی است یا امر هم 

محقق  ،گویند حتما باید امر باشد، بعضی میاگر امر هم نباشد و صرفا مالک هم باشد کافی است یا داشته باشد وحتما باید امر 

م این هکفایت می کند، محقق خراسانی نیز بر همین عقیده هستند، مبه تنهایی این است که اگر امر نبود و مالک بود  اشی عقیدهنایین

 . خارج است تبعی به این دلیل از محل نزاع ینهی غیر :گویدکه ایشان می است

و بگوییم امر به شئ متقضی نهی از ضد  شویمشود. باالخره اگر قائل به اقتضاء یان شد بطالن این مطلب روشن میبی که ببا مطال

فساد  دلیل حکم به نهمی هبدانند و می یز را نهی غیرانهی متوجه به نم ،ائلین به اقتضاءق ز،اامر به ازاله و نهی از نمه ، در مسئلاست

صحت امر کافی است و  ک برایصرف مالو همین کافی است برای اینکه داخل در محل نزاع باشد. هرچند شما بگویید:  کردندآن 

بگویید نهی غیری کاشف از عدم مالک نیست؛ باشد مهم این است که علی القول باالقتضاء، قائلین به اقتضاء این نهی غیری را کاشف 

 حرف نیز به نظر می رسد درست نیست.این  فرمایید این خارج از محل کالم است؟ دانند، حال چطور شما میاز فساد عبادت می

 تبعی . نهی3
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ت چیس یاصلی داریم و یک واجب تبعی. اینکه واجب اصلی و واجب تبع یک واجب :ب گفتیمجاو تدر تقسیمااگر خاطرتان باشد 

 ،که ما دو قسم واجب داریم مهم این است .نظر دیگری دارند، مشهور یک نظری داشتند و محقق خراسانی است فالتدر آن اخ

یز ی نهن در ،تم قابل تصویر اساین دو قسدر امر همانطور که  ،چنین استنای مورد حرام نیز. قهرا در واجب اصلی و واجب تبعی

 شود؟ نیز می یاست یا یا شامل نهی تبعم که نزاع ما مختص به نهی اصلی نییخواهیم ببمی ست.ا ریقابل تصو

راه دالالتی ماننند ایماء واشاره و امثال اینها  از نهی تبعی ،لفظ ندارد این  نهی که مهمترین مسئله و نکته این استدر نهی تبعی 

گوییم النهی عن الشئ هل یقتضی او یکشف عن الفساد ام با توجه به این جهت اگر می یست.هیچ لفظی در کار ن و شوداستفاده می

  ؟گیردی تبعی را میهال آیا این ن
 حق در مورد نهی تبعی

لی شود ونزاع نمی ، لذا نهی تبعی که لفظ ندارد داخلکه لفظ دارددارد نهی اصلی  رر دو، ظهییم نهیوگبه حسب نظر بدوی وقتی می

یم فهمید بود یهییم اگر چنین نخواهیم بیبنکند. میاز مبغوضیت میحکایت این مالک  مالک نهی اینجا وجود داردینکه با توجه به ا

یت و مبغوض است که به خاطر منافاتی که بینپس جای بحث ؟ تواند واقعا مقربیت داشته باشدآیا می تکه این مبغوض شارع اس

 ؟شود یا خیرنهی تبعی هم داخل در محل نزاع میبحث کنیم که آیا  ،وجود دارد یتبمقر

شود. نهی تحریمی و نهی تنزیهی، نهی اصلی و نهی تبعی، نهی نفسی عنوان بحث شامل تمامی اقسام نهی می ا كله:نفتحصل مما ذكر

 .ی غیریو نه

فی وبر ما الیاکل لحم   تصلال کند مثلی میزمانعیت چی ارشاد به ی ارشادی کهه، نز محل نزاع خارج استد افقط برخی از مواربله 

حل روشن است و از ماین  برای نماز مانعیت دارد، یعنی مانع عن صحة الصالةکه پوشش و لباس اینچنینی به این کندکه ارشاد می

و اال بقیه اقسام نهی داخل در محل  ی بحث و نزاع نداردند و جاکفساد می داللت براین نهی یقینا عنا که این م نزاع خارج است، به

 نزاع هستند.

 «والحمدهلل رب العالمین»

 

 


