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

اء اقامه وجوهی بر اقتض گفته شد که ضد خاص می باشد یا خیر؟آیا امر به شئ مقتضی نهی از  این که ، یعنیبود در مقام اولبحث 

 مقتضی نهی از ضد خاص مثل فعل نماز است.  ،معتقدند امر به شئ مثل ازاله نجاست. برخی شده است

شده است مقدمیت است. یعنی ترک احد الضدین مقدمه فعل دیگر  توضیی  دادی  که مه  ترین وجه و دلییی که برا  اقتضیاء رکر  

اگر  ترک نماز واج، می شود و پس ،ترک نماز مقدمه ازاله نجاسیت است. وو  مقدمه است و مقدمه واج،، واج، است  اسیت، 

 . «اقتضاء النهی عنه وهذا هو معنا»حرام می شود  واج، شد فعل آ رک نماز ت

پس ترک احد الضدین  ،واج، است ،دلیل اول این شد که ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر است و وو  مقدمه واج،محصل 

ت اقتضاء را ثاب بیا  خواستند اینبه  .واج، می شود و اگر ترک احد الضدین واج، شد فعل آ  حرام می شود ،نیز از باب مقدمه

 سه مطی، است.  اثبات تمامیت این دلیل مبتنی بردر جیسه قبل عرض کردی  که  .کنند

  .مقدمیت ترک احد الضدین لفعل اآلخر :مطلب اول

  .ش مالزمه در بحث مقدمه واج،وجوب مقدمه و پذیر :مطلب دوم

  .امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد :مطلب سوم

 مطی، اول را بشکافی  و بررسیتنها باید این جا  ومطی، دوم را قبال بحث  کردی   و مطی، سیوم را در آینده رسییدگی می کنی   

ری  که یبپذ خر بپذیری  و ثانیاًمقدمیت ترک احد الضدین لیضد اآل دلیل اعتماد کنی  که اوالًدر صورتی می توانی  به این پس نی . ک

ن دلیل سراغ ای مقدمه را انکار کند اصال به بمطی، را قبول نداری  و کسی که وجوقبال گفتی  این  شرعا ولیمقدمه الوج، واجبة 

ی، سوم را وگونگی وابستگی این دلیل به مط .نهی از ضد عام نیز می باشد یری  که امر به شیئ مقتض یبپذ و ثالثاًنمی تواند بیایید 

  .کردم به این دلیلود  اشاره ا  اجمالی وو  بعضی از دوستا  نب دادی .  در جیسه قبل توضی

 (مقدمیت ترک احدالضدین للضد اآلخرتقریر مطلب اول )

درسیت اسیت که این دلیل بر سه رکن و پایه استوار است اما وو  رکن دوم را قبال بحث کردی  و رکن سوم را بعدا   که  گفته شید 

قدمه ازاله م ،مقدمیت ترک احد الضدین لیضد اآلخر. مثال ترک نماز که عبارت است ازشود  حث می کنی  تنها رکن اول باید ثابتب

 است. ند زیرا نماز ضد خاص ازاله ک ککند راهی ندارد جز آ  که نماز خواند  را تر اگر کسی بخواهد ازاله نجاست .نجاست است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 فعل ضد دیگر است؟ ورا ترک احد الضدین مقدمه .شودمقدمه ازاله نجاست محسوب می اسیت ورا ترک نماز   همه بحث در این

 توضی  رلک:

معیوم  ضد کامالً دو؛ اوال باید نسبت و رابطه بین بخواهی  مقدمیت ترک یکی از دو ضد را نسبت به فعل ضد دیگر تشری  کنی اگر 

 مه  ترین ویز  ؟ا  بین این ها است سیاهی و سفید  با ه  وه نسبتی دارند و وه رابطه ؟دارندبا ه  وه رابطه ا  شود. دو ضد 

و نمی  ر دارندیعنی این ها مانع ه  می باشند و از ه  تنف .که برا  ضدا  گفته می شود این است که بین آ  ها تمانع و تنافر است

 سفید  استهی باشد مانع ااگر سی .د با ه  یک جا جمع شوندرا. سیاهی و سفید  امکا  ندبا ه  یک جا جمع شوندهر دو توانند 

ین دو ضد تمانع یعنی هر یک از ا. وقتی می گویی  است ع و تنافرتمان . پس نسبت بین دوضدو اگر سفید  باشد مانع سیاهی است

 .اله نجاست مانع نماز است و ه  نماز مانع ازاله نجاست. ه  ازاست اسیت و ه  آ  مانع این  این مانع آ ، ه  مانع دیگر  اسیت 

  می بینی ،کنی  اگر اجزاء عیت تامه را مالحظه .عیت تامه یک شئ است اجزاء از ش می آید مانع یک جزءوقتی سخن از مانع پی

 ویز است: مرک، از سه ،عیت تامه یک شئ

 عدم المانع.  .4. شرط؛ 1مقتضی؛ . 2 

  بخواهی  ویز  بسوزد: اگر

  .باید آتش موجود باشدتا احراق صورت گیرد :اوالً

  .آ  را بسوزاند تا نزدیک به این شئ شود رط این است که آتشش .محقق شود شرط ه  بایدثانیاً: 

  .شئ مرطوب نمی سوزدمثال شئ نباشد. ثالثاً: مانعی از سوختن در آ  

شئ مرطوب  . آ 4آتش به آ  شئ؛  نزدیک شد یعنی  ،شرط .1 ؛است . وجود مقتضیی یعنی آتش 2متوقف بر  شیئ احراق پس 

 . نباشد

است برا  این که ضد  محقق شود  وو  بین دو ضد تمانع و تنافر جزیی از اجزاء عیت تامه اسیت. بر این اسا   عدم المانعلذا 

ف بر این کند متوقپیدا اگر مثال ضد اول بخواهد تحقق  .از اجزاء عیت تامه عدم المانع است . زیرا یکیباشددر برابرش  مانعینباید 

 ضد دوم مانع ضد اول است. زیرا  ،شدبااست که ضد دوم وجود نداشته 

. به عنوا  یک مقدمه محسوب می شود قهراً ،. اگر عدم المانع یکی از اجزاء عیت تامه شدعیت تامه است المانع از اجزاء عدمپس 

  «.جزء العیة مقدمة»  که یدخوان قبالً

  دیگر.د الضدین مقدمه است برا  ضد کردید که وطور عدم یک ضد و ترک احپس مالحظه 

  مدعا به راحتی قابل اثبات است.این با ضمیمه این وند مطی،  لذا

  .این اسا  هر یک از این دو ضدمانع از دیگر  است . براوال: بین دو ضد تمانع و تنافر است

  .زیرا عدم المانع یکی از اجزاء عیت تامه است .تحقق هر یک از این دو ضد متوقف است بر عدم ضد دیگرثانیا: 

 . است مانعیت ضد را قبول کردی  پس عدم آ  ضد از اجزاء عیت تامه این ضدر ثالثا: اگ

  .ویز  که جزء العیه باشد از مقدمات محسوب میشود رابعا:
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عدم المانع است و عدم مانع در این  یکی از اجزاء عیت آ  ،کندپیدا ضد  مثل ازاله نجاست اگر بخواهد تحقق نتیجه این است که 

اگر ترک نماز « ارا وج، ترک ضده فقد حرم ضده قهراو»نجاست است.  ترک نماز مقدمه ازالهپس  ؛جا یعنی عدم ضید مثل نماز 

 این هما  مطی، سومی است که استدالل متوقف بر آ  .اج، باشید ضید عام نماز که عبارت از فعل  نماز اسیت حرام می شود   و

بعدا در  د.باش عام نیزه تمامیت این دلیل متوقف پذیرش این است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد دی  کیروز توضیی  دا . داسیت 

  این باره بحث خواهی  کرد.

بتوانی   ایدب «خرترک احد الضدین مقدمة لفعل اآل»یعنی باید قبول کنی   . پس مالحظه کردید که این مه  ترین رکن استدالل است

 سییت واج، شیید آ ترک نماز را مقدمه ازاله بدانی  که اگر ترک نماز به عنوا  مقدمه ازاله نجا .کنی  به عنوا  مقدمه آ  را قیمداد

 است.  سوم که فعل نماز نیز حرام بر اسا  مطی، وقت نتیجه بگیری 

 سوال:

و راه واره ا  نیست مثل این که نجاست  ی شود جمع کردنم ضدا  یعنی بین دوحه نیست.شما فرض را ببرید جایی که مناستاد: 

  . طرف دیگر مسجد استیک طرف مسجد است و محل نماز 

کی ترک یاین که  .بود مقدمیت اول یعنیرکن درباره   ید. آ  وه که اینجا توضی  دااسا  طریق مقدمیت سه رکن دارد خالصه:

که این مقدمه ضد دیگر  بعد از این که این ثابت شد به کمک رکن دوم می گویی  حال .دیگر محسوب شود دو ضید مقدمه ضد  زا

فعل ضد عام این حرام  ،گویی  حال که ترک این ضد واج، شد یکمک رکن سوم مبه  سپس واج، می شودآ  ترک  اسیت پس 

  .م می شودنماز ترکش واج، شد فعل نماز حرامی شود. اگر 

 .ی  دادی که توض این معنا  اقتضا بود
 اشکال دور

و زمه مال ایشا  ضد برا  ضد دیگر اشکال کرده اند.مقدمیت ترک یکی از دو  به رکن و مطی، اول یعنیمحقق خراسیانی نسیبت   

رکن اول اسییت که محقق  بحث درعمده  .در مورد اقتضییا  نسییبت به ضیید عام نیز بعدا بحث می شییود  ا قبول کرده.ررکن دوم 

 . توضی  رلک:مبتال به مشکل دور است :خراسانی می فرمایند

معنایش این است که وجود این ضد متوقف بر عدم ضد دیگر  دارد، برا  فعل دیگر وقتی ادعا می شیود ترک یک ضد مقدمیت  

یعنی وجود ازاله نجاست متوقف بر عدم نماز یا ترک نماز است. این توقف ناشی از ویست؟ ورا وجود یک ضد متوقف بر  .است

اله نجاست متوقف اگر از .ع این استشد؟ زیرا آ  مان بر عدم نماز یا ترک نمازد ازاله نجاست متوقف ورا وجو ؟دیگر شد عدم ضد

 به خاطر این است که نماز مانعیت دارد نسبت به ازاله نجاست.  بر ترک نماز است

 مانع وت انع است و ما اصال این جا اصطالحین توقفی وجود دارد. زیرا بین ضدین تمنونیز یک  دیگر فطر مشکل این است که از

واند  به دلیل تمانعی که با نماز خ ؛ اگر ازاله نجاستهر یک از این دو ضد مانعیت دارد نسبت به دیگر  ین. یعتنافی به کار بردی 

ترک  است. ورا ازالهبر وجود  وقفمته   دارد. یعنی عدم نماز ن توقف وجودای طرف نیز یناز ا بر ترک نماز اسیت،  متوقفدارد 

 رکفعل ازاله است. ت متوقف بر این جا نیز عدم نمازلیل همین مانعیت. نکند؟ به د ازالهمتوقف بر این اسیت که او مبادرت به  نماز 

 هذا دور.و  زیرا بین این ها تمانع وجود دارد ؛است ازاله متوقف برنماز 
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ترک  لبه وه دلیاشکال دور این است که  .به هما  بیانی که گفتی  «خریضد اآللترک احد الضدین مقدمة » :گوید یمستدل مپس 

زیرا بین این ها تمانع است و  ؟ورا شما ترک یکی از دو ضد را مقدمه ضد دیگر قرار دادید لضیدین مقدمه ضد دیگر است؟ احد ا

توقف پس وجود یک ضد م .اشته شودپس برا  این که آ  ضد تحقق پیدا کند این مانع باید برد ،این ضد مانعیت دارد برا  آ  ضد

  .وا  این که این مقدمه است برا  آ است بر عدم ضد دیگر به عن شده

ضد است هما   د ه  متوقف بر وجودض عدم آ  اشیکال دور این اسیت که دقیقا همین توقف در طرف دیگر نیز وجود دارد یعنی  

عکس آ  نیز نجاسییت  هت و ترک نماز مقدمیت دارد برا  ازالطور که وجود ازاله  نجاسییت متوقف بر عدم نماز و ترک نماز اسیی

از هر  میت دارد برا  وجود ازاله لذااز این باب که عدم المانع اسیییت پس مقد ترک نماز توقف دارد بر وجود ازالهوجود دارد که 

 .طرف ونین توقفی دارد

از هر دو طرف این توقف وجود دارد  «الضد د هذاعدم راک الضد یتوقف عیی وجو د ووجود هذا الضد متوقف عیی عدم راک الض»

 است ضیید این ضید مانع آ   تمانع از باب تفاعل اسیت به معنا  مانع طرفینی اسیت هما  طور که   .زیرا بین ضیدین تمانع اسیت  

ف عدم آ  ضد طر این ضد متوقف بر عدم آ  ضد است از آ هما  طور  که  .عکسش نیز صادق است آ  ضد مانع این ضد است

ین مقدمیت برا  ضد دیگر داشت ترک ضد دیگر نیز مقدمیت دارد برا  ترک احدالضد پس اگر .ضد است ه  متوقف بر وجود این

در حقیقت بازگشت به این دارد که و این . می آورد زیرا سیر از توقف الشئ عیی نفسه در  ؛ضید و هذا دور باطل محال  وجود این

 . ک بطال  دور همین استمال واین  ضد وجودش متوقف بر خودش است 

 البته نسبت به این اشکال پاسخی داده شده است که فردا مطرح می کنی . 

 «والحمد هلل رب العالمین» 


