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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 نسبت به نهی از ضدبه شئ عملی بحث اقتضاء امر ثمره 

نه مقتضی نهی از ضد عام است. تنها یک  که امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد خاص است وشد  ضد این نظر مختار در بحث از

مقتضی  بحث از ثمره مسئله ضد است. این بحث که امر به شئ باقی مانده که دروازه ورود به بحث ترتب می باشد و آن نیز مسئله

 اگر؟ داردنیز یک بحث علمی است یا ثمره عملی  صرفاًبحث این آیا ؟ نهی از ضد می باشد یا خیر؛ آیا ثمره ای دارد یا ندارد

ر به ازاله نجاست اگر ام ؟ مثالًنیز این اختالف اثر دارد یا ندارددر عمل  ئل به عدم اقتضاء،شد و دیگری قاقائل به اقتضاء  شخصی

امر  ،طبق نظر قائل به اقتضاء( ضد خاص ازاله مثل نماز)که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است باشیم معتقد از مسجد شد و 

د است امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست یعنی امر به ازاله مقتضی که معتق نجاست مقتضی نهی از نماز است. اما شخصیبه ازاله 

آیا بین این دو قول از نظر نتیجه عملی فرق است؟ آیا ثمره عملی بر التزام به هر حال  نماز به عنوان ضد خاص ازاله نیست.نهی از 

ه شئ نسبت به نهی از مسئله اقتضاء امر بیک از این دو قول مترتب می شود یا خیر؟ پس بحث فعلی درباره ثمره عملی نزاع در 

 ایجاد می کند. برای بحث ترتبین بحث به نوعی معبری اضد است. 

 در این بحث مشخص می شود.ترتب  جایگاه بحثسپس  و سی می کنیمذکر شده را برربرای این بحث که عملی ثمره ابتدا 
 ثمره عملی

ئل شدیم که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص اق. اگر عملی پیدا می کندمسئله اقتضاء ثمره ، باشد ادتعباگر ضد خاص یک شئ 

و نیز پذیرفتیم که نهی از عبادت موجب فساد باشد  (که یک عبادت است)امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از نماز  مثالًیعنی  ،است

چون امر به ازاله نجاست  ،وده شده استآلدید مسجد به نجاست وارد مسجد شد و  ، نتیجه اش این است که اگر کسیعبادت است

  .باطل است شنمازمر اعتنا نکند و نماز بخواند اگر به این ا ،گریبان او را گرفته

و به که ازاله نجاست را ترک کرده  نماز کسی قهراً ،اما اگر کسی قائل به اقتضاء نشد و گفت امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست

مبنای قائلین به عدم اقتضاء در طبق  .زیرا نهی به عمل او متوجه نشده است ؛اطل و فاسد نیستجای آن مشغول نماز شده است ب

نماز صحیح . لذا چون نهی به نماز تعلق نگرفته خاص آن که عبادت و نماز است نمی باشد مقتضی نهی از ضد ،امر به ازالهمانحن فیه 

 است و دلیلی بر بطالن و فساد این نماز نیست.

 سوال: 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1397/مهر /7 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
    1440 محرم19 مصادف با:    به شئی ثمره عملی بحث اقتضاءامر  –ضد   :جزئی موضوع       

                  از ضد  نسبت به نهی                               

 2جلسه:                                                                              دهمسال        
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 .ندارد زیرا کار حرامی انجام نداده استنیز عقاب حتی مخالفتش  ،که اگر گفتیم نهی غیری است خواهیم کرداشاره استاد: در ادامه 

  سوال:

خاص می باشد یا خیر؟ این ضد نیز یا ضد عام است که به معنای ضد به طور کلی بحث شده که امر به شئ مقتضی نهی از استاد: 

گوشه ای  کهمی شوید  یوارد مسجد است. مثال وقتیخاص است که یک فعل وجودی مزاحم با این فعل  ترک الشئ است یا ضد

در ما نحن  .اما در مورد نماز وقت داریم ؛ازاله نجاست یک واجب فوری است که باید مکلف آن را برطرف کند ،نجس استاز آن 

جس مسجد نمشاهده نموده که  و که مکلف وارد مسجد شده بلکه فرض این است نیست که خواندن نماز مضیق استاین فرض فیه 

 واجب شده است ولی موسع است و تا غروب وقت است. است و از آن طرف نیز نماز ظهر

 سوال:

کار حرامی کرده اما از این طرف نسبت  .استاد: به عنوان ترک مامور به یعنی این که باید ازاله می کرده و به آن امر اعتناء نکرده است

 ه این فعل خاص نه حرمت تکلیفی دارد نه  فساد.ب

اگر قائل  هی از ضد بیان نمودند این است کهثمره ای که محقق خراسانی برای بحث ضد و مسئله اقتضاء امر نسبت به نبه هر حال 

و این  نیست فاسد اما بنابر قول به عدم اقتضاء این  عمل ؛عمل فاسد است ینفعل ضد خاص باطل است و ا به اقتضاء شدیم قهراً 

 .یک ثمره عملی است که زی دهد و دیگری فتوا به بطالن نمانماز میک ثمره عملی است زیرا یکی فتوا به صحت 

 ق اول برای انکار ثمرهیطر

ریشه حکم به  . زیرااقتضاء شویم و چه قائل به اقتضاء شویم این عمل علی ای حال صحیح است برخی گفته اند چه قائل به عدم

به طور نهی تعلق شده است. البته این است که نهی به این نماز م نجاست از مسجد است، ازاله، در حالی که وظیفه مکلف نماز فساد

  .امر به ازاله مقتضی نهی از نماز استامر به ازاله شده است و  به خود نماز تعلق نگرفته است، بلکهمستقیم 
 مقدمه 

اال دلیل دیگری برای حکم به بطالن برآمده از دل امر به ازاله است و همان نهی بیان کنیم،  نمازانیم برای بطالن یلی که می توتنها دل

مستلزم از عبادت  ؟ اصال چه کسی گفته نهیبه عبادتی متعلق شد به چه دلیل موجب فساد است نهی اگر. حال باید ببینیم نداریمنماز 

اال نه در آیه ای این مضمون آمده و در هیچ روایتی  و تحلیل عقلی و یک بیان عقلی است یکدلیل عمده  فساد آن عبادت است.

: اگر چیزی به این صورت که عقل می گوید ،این عقل است که این را درک می کند .ت موجب فساد استنهی از عباد وارد شده که

مولی باشد و  اگر هم چیزی مبغوض ،ن امر می کندباشد و این محبوبیت و مصلحت به حد الزام برسد موال به آ محبوب مولی

د حتما شارع آن اگر یک مصلحت ملزمه در چیزی بو .نهی می کندز آن امولی  ،د که الزام آور باشدمبغوضیتش نیز به حدی برس

از آن نهی  مولیدر این صورت  (ترک شودباید حتما ای که مفسده)، اگر چیزی مفسده ملزمه داشتو دهد مور به قرار میچیز را مأ

دلیل این است که آن چیز نزد مولی مبغوض است و مولی نسبت به آن تنفر نهی از یک چیز به  .این یک مالک کلی است .می کند

وجود دارد دستور می  آن هم نه بخاطر خودش بلکه بخاطر مفسده ای که در آن شئ ،نسبت به آن بغض دارد دارد و چون مولی

 .است. عقل چنین برداشتی را دارد ولیعنه نزد م ضیت منهیمبغو ،مالک نهی مولوی تحریمیپس  .شودباید ترک  دهد که آن شئ
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بوده و لذا امر به آن  مصلحت ملزمه ای وجود داشته که محبوب مولییک  درک می کند که در مأموربهعقل  ،چه در مورد امرچنان

  است. شده

معنای این جمله این است که  متعلق به عبادت بما هو عبادت می شود. نهی ،متعلق شودبا توجه به این نکته اگر نهی به یک عبادت 

این عمل را با این که عبادت است اما دارای مفسده می داند. عبادت یعنی چیزی  غوض مولی است یعنی مولیاین عبادت فی نفسه مب

 ،مور به واقع شد و البته قصد قربت در آن معتبر بودزی مأ. اگر چیتا چیزی امر نداشته باشد عبادت نمی شودو که متعلق امر است 

  .عبادت می شود عمل این

معنایش این  ،گفته شود که این نماز نباید خوانده شود مثالً  ،گیرد، مورد نهی قرار عبادتی که فی نفسه دارای مصلحت استاگر حال 

فی یک عمل  ،امکان ندارد اصالً ،دم مبعّ ب عبد باشد و هزیرا امکان ندارد که یک عمل هم مقرّ ،مبغوض استعمل است که این 

. اگر کندمی ملزمه داشت انسان را از خدا دور ه. اگر چیزی مفسدنفسه نمی تواند هم دارای مصلحت ملزمه باشد و هم مفسده ملزمه

دور شد و اگر کسی مرتکب آن باشد که باید از یمای در آن و شراب نخورید معنایش این است که مفسدهگناه نکنید  :می گوید خدا

 ر عملی مصحلت ملزمه داشت و دستور بهاگ .در مورد عبادت است مطلب نظیر این .شود باعث بعد و دوری او از خدا می شود

 ،قرار گرفته در نظر بگیرید که به هر دلیل مورد نهیرا عبادتی حال . مقرب انسان استم آن داده شد، نشان دهنده این است که انجا

شارع  این یعنی و مبغوض است د انسان است و نزد مولیاین است که مبعّعبادت باشد معنای تعلق نهی به هر چیزی ولو این که 

  .راضی به اتیان و عمل آن نیست

شده. همین ادت به انجام یک عبمتعلق این جا نهی نهی شده، از خواندن نماز در ایام حیض در مورد زن حائض که د فرض کنی مثالً

 روز و باید انجام شود ولی در این چندآن نماز دارای مصلحت ملزمه است شده است، به خواندن نماز در غیر ایام حیض  مورزن مأ

 این نماز مقرب نیست و مبغوض مولی این نهی را نهی تحریمی مولوی دانستیم معنایش این است که . اگرمورد نهی است نماز او

نمی توانیم بگوییم نماز  .بد باشد و هم مقرّ. امکان ندارد یک عمل هم مبعّو موجب بعد است نزد خدا ارزشی ندارداست و این نماز 

  .چون حرام است ،از یک طرف او را دور می کندو می کند  زن حائض از یک طرف او را به خدا نزدیک

در بحث  اجتماع امر و نهی مثل نماز در دار مغصوبه ما دو  .غیر از مسئله اجتماع امر و نهی است مسئله اینتوجه داشته باشید که 

از یک حیث متعلق نهی؛ به اعتبار دار غصبی از یک حیث متعلق امر است و  ر، نماز دبا هم متحد شدند عنوان داریم که خارجاً 

نوان می باشند که در خارج دو عی عنوان غصب، است و یک . یکی عنوان امرم استراحو به اعتبار نهی است  مأموربه بودن واجب

از در دار غصبی نیست که دو عنوان منمانند نماز زن حائض  ،غیر از نماز زن حائض استمسئله این  .با هم اتحاد وجودی دارند

بنابراین اگر نهی به ، گاهی حائض است و گاهی طاهر. حال این زن فرق می کندلکن  ،نماز است ،بلکه یک فعل است ،داشته باشید

  است. عبادت فاسد و حرامبه حکم عقل  تعلق بگیردبادت یک ع

به عبادت موجب  فساد می شود چیست؟ چرا نهی متوجه عبادت باعث فساد عبادت تاکنون بیان  شد که مالک این که نهی متعلق 

اما اگر قائل به اقتضاء نماز باطل است  خراسانی گفتند: اگر قائل به اقتضاء شویممحقق ، با توجه به این مقدمه در ما نحن فیه. است

  .نماز صحیح استنشویم 
 اشکال به ثمره
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زیرا تنها دلیلی  .است صحیح زاه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به اقتضاء نشویم، این نمچبه ایشان این است که؛ پاسخ و اشکال 

قول علی الحتی  ،نماز به چه علت باطل باشد اینین است که . حال سوال اماز را ثابت کند تعلق نهی استنکه می تواند بطالن این 

  ؟به اقتضاء

زیرا تنها  .صحیح است نماز نیزنی که قائل به اقتضاء می باشند بق مبنای کسااما ط ،نماز صحیح استکه  بنابر قول به عدم اقتضاء

این نماز منهی عنه است و زمانی که از  :مالک بطالن این عمل عبادی که ضد ازاله است تعلق نهی است و قائل به اقتضاء می گوید

. به طور غیر مستقیم از دل امر به ازاله پیدا شده است این نهی :می گوید نهی تعلق گرفته است؟او سوال می کنیم کجا به این نماز 

 کرده است. یهنمعنایش این است که از هر عملی که ضد این باشد از جمله نماز  «ازل النجاسه» :می گوید وقتی مولی

یعنی این اقتضاء را به چند  .بودند که امر به شئ مقتضی نهی از ضد استاقتضاء به طرق متعدد قائل ن به خاطرتان باشد قائلیاگر 

  .نحو معنا کردند

 قدمیتالف( طبق مبنای قائلین به م

یعنی امر  به شئ مقدمه  .این اقتضاء به معنای مقدمیت است ،تقدند که وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد استای مع عده

نهی از ضد خاص  امر به شئ مقدمیت برایکسانی که قائلند  .را ثابت کردند تعلق نهی به نماز ،یعنی از راه مقدمیت. نهی از ضد است

ترک نماز مقدمه ازاله  این متقضی نهی از نماز است یعنی چون می کند، به ازاله نجاستن این است که وقتی خدا امر ورشامنظدارد، 

لذا نتیجه گرفتند  .استیز واجب نخوانیم و مقدمه واجب ن زا؟ وقتی نمله کنیمادر چه صورت می توانیم از .مأمور به می باشد است

 است. واجبک نماز مقدمه ازاله است که واجب است و مقدمه واجب نیز تر .واجب دیگر استاست زیرا مقدمه که ترک نماز واجب 

  .و لذا فعل آن حرام استمی کند پس ترک نماز وجوب پیدا 

 آیا به این طریق این نهی قابلیت دارد فساد نماز را ثابت کند یا خیر؟ با توجه به مطالب بیان شدهحال 

اگر ترک نماز  .وب غیری استبلکه وجکه وجوبی که به مقدمه متعلق می شود وجوب نفسی نیست اگر خاطرتان باشد قبال گفتیم 

موافقتش . وجوب غیری نه و وجوب غیری مخالفتش مستلزم استحقاق عقوبت نیست این یک وجوب غیری استواجب است 

ر موافقت و مخالفت واجب نفسی ب ثواب فقطعقاب و زیرا  ،موجب استحقاق عقاب است موجب استحقاق ثواب است نه مخالفتش

این وجوب غیری  ،وب یک وجوب غیری استچون این وج ،اگر گفتیم ترک این نماز واجب و در نتیجه فعلش حرام است .است

المقدمه یعنی ازاله انجام شود و اال  است که ذی مهم این .نه مبعد یعنی ترک نماز نه مقرب است و .تت دارد و نه مبعدیّنه مقربیّ

اگر وجوب ترک نماز غیری شد آن نهی متعلق به فعل نماز نیز یک  .داردنماز به عنوان مقدمه ازاله یک وجوب غیری ترک وجوب 

نجاست  کند و نجاست ازالهحریمی نیست. درست است که امر شده که مکلف یک نهی مولوی نفسی تیعنی  ؛پیدا می کندجنبه غیری 

نماز با  نتیجه گرفتیم که فعلکه این عمل را انجام دهد و ز مقدمه ازاله است پس واجب است و ما گفتیم چون ترک نما درا پاک کن

  ؟نفسی است یا یک نهی غیری آیا این یک نهی ولی ؛زیرا نهی به آن متعلق شده ،حرام استوجود امر به ازاله 

نه به این علت که نخواندن  ؛ که نماز نخوانا گفتندبه م ؛«خرمقدمتا التیان واجب اآل» می گوییم: چرا به ما گفتند که نماز نخوان،

غیری پس این نهی یک نهی غیری است. اگرنهی  .خاطر ازالهه چرا؟ ب ؛االن نماز نخوان:نماز خودش موضوعیت دارد بلکه گفتند

معنای نهی غیری ی است و یک نهی غیر با این نهی  مخالفت کند، چون نهیبنابراین اگر کسی مخالفتش مستلزم عقاب نیست.  ،شد
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به چه دلیل بگوییم این نماز فاسد  دیگر معنایش این است که این دیگر مبغوض نیست پس ،که مخالفتش عقاب ندارد این است

  ؟است

 .نماز اتیان شده صحیح استلذا 

 سوال:

 دیگر طرفرف امر به ازاله شده است و از از یک ط ،ایجاد شده است ، اما این جا تزاحمییت داشتهفی نفسه آن نماز مقرباستاد: بله 

: این جا اصال نهیی وجود عدم اقتضائیم می گوییم که قائل بهما مثل  ،. اگر گفتیم این جا اصال نهیی وجود ندارداز خواندن نماز نهی

و بیان کردند  یمختلفمعانی قائلین به اقتضاء خودشان  :اما بنابر قول به قائلین به اقتضاء می گوییم .تکلیف روشن است لذا ندارد و

 .د نهی مستلزم فساد نیستنظر بگیرن رطبق هر معنایی که د
 خالصه اشکال به ثمره

مالک فساد عبادت  .بررسی می کنیم این مسئله را ، با آن مالککه چرا نهی باعث فساد می شود بیان کردیم و گفتیم مالک فساد را

نهی را از اگر  حال ببینیم .کار خوشش نیاید و این در نهی تحریمی نفسی است عمل مبغوض باشد و شارع از این؟ این که چیست

ضاء هر کدام از راهی قائلین به اقت (باعث نهی از شئ شده است این امرشود به چه دلیل  باید معلوم )زیراباب مقدمیت ثابت کنیم 

نهیی که به این  مشاهده کردید کهشما  .مه واجب استمقد : چون ترک امر،گفتندشدند و  از راه مقدمیت وارد ای عده وارد شدند،

 شود یک نهی غیری است و با نهی غیری فساد و عقاب ثابت نمی شود. طریق ثابت

 «والحمد هلل رب العالمین»


