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 «معينج و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اه علي محمد ل  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

  .گرفته استان شده که محل نقض و اشکال قرار ثمره ای عملی بی ؟«امر به شئ مقتضی نهی از ضد می باشد یا خیر»برای بحث از 

موجب بطالن نماز اگر ازاله ترک شود،  ،باشدمثل نماز که ضد ازاله می در ضد خاص عبادی ،قائل به اقتضاء شویماگر  ی:ثمره عمل

صحیح نماز  اگر اتیان به نماز شود، ضاء شویم نتیجه اش این است که در حالی که ازاله واجب بودهعدم اقت قائل به است؛ ولی اگر

 است. 

صورت این  در یکیک قول اگر مکلف در حالی که باید از مسجد ازاله نجاست کند نماز بخواند، نمازش صحیح است و طبق پس 

  .نماز باطل است

وجهی و روشن است مسئله  مر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست،شویم که ا . اگر قائلدر هر صورت این نماز صحیح است اشکال:

شویم که امر به شئ مفتضی  قائلاگر تا موجب فساد نماز گردد. هی متعلق به نماز نشده زیرا ن نماز وجود ندارد، برای فساد و بطالن

 .موجب فساد این عبادت نمی شود ،نهی غیری و مقدمی است (یعنی نماز) ،ضد خاص عبادی ، چون نهی متعلق بهنهی از ضد است

نهی مستقیما به خود  و یک نهی مولوی تحریمی نفسی باشدآن نهی نهی متعلق به عبادت موجب فساد است که  زیرا در صورتی

مثل  «خرال لنفسه بل لمزاحمته لواجب اآل» طور مستقیم به نماز نخورداما اگر نهی به  ؛ثل نهی از نماز زن حائضم ،عبادت بخورد

در نظر گرفت و نوبت به  ن بحث نمی توانبرای ای ظر را بپذیریم، ثمره عملیاین ن نمی آید. اگراز آن فساد به دست  ما نحن فیه

 گاه می توان راههای دیگر را بررسی نمود. این اشکال را نادیده بگیریم آناگر ما اما  ؛راهها و طرق دیگر نمی رسد

  طریق دوم برای انکار ثمره

 در جلساتچه . آنراه دیگراند، منتهی از شیخ بهایی نیز به نوعی این ثمره را انکار نمودهاند چه محقق خراسانی در کفایه گفتهبنابر آن

دیگر این ، لذا صحیح استمزاحم با ازاله نجاست  نمازِقولین، علی ال به این بیان که بنائاً .بود عملی این بحث انکار ثمره قبل بیان شد

 شود ثمره عملی ندارد و نماز در هر صورت صحیح است.د یا نمیشویاین که آیا اقتضاء ثابت ماختالف و 

عدم  چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل بهاند این است که به طور کلی دهفرمواین بحث اما آن چه شیخ بهایی برای انکار ثمره 

 زا؛ چه بگوییم بنابر هر دو قول نمی کنداند، فرقی نم. لذا شیخ بهایی نیز منکر ثمره عملی این بحث شدهنماز باطل استاقتضاء 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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باب بحث  رای که برای اختالف و نزاع دثمره  تیجه یک چیز است ون ؛صحیح است و چه بگوییم بنابر هر دو قول نماز باطل است

، معنایش این  است که  ثمره یکسان باشد اثر هر دو قول صال ثمره نیست. وقتی نتیجه وزیرا ا .ثمره لغوی است ضد گفته شده،

  .قابل تصویر نیستبرای این بحث ای عملیه

ضد خاص عبادت چه چنان ،قتضی نهی از ضد خاص استم اگر گفتیم امر به شئ :می فرمایدشیخ بهایی در دلیل ادعای خویش 

است از مسجد مقتضی نهی از نماز مزاحم با ازاله ، اگر گفتیم امر به ازاله نجعبادت فاسد می شوده واسطه تعلق نهی، ب باشد طبیعتاً

زیرا تعلق نهی به عبادت  .نماز باطل و فاسد است ،متعلق می شود زابه نمآید و نهی  یمپای نهی به میان خواه یا ناخواه وقتی  ،است

  .ا و این قول مسئله روشن استنبپس طبق این م .موجب فساد عبادت است

جا که دیگر که دیگر مسئله نهی در میان نیست، این جا؟ اینباطل باشد ، در این صورت چرا نمازبه عدم اقتضاء شدیم اما اگر قائل

امر به ازاله نجاست از  :کسی که می گوید ؟باطل باشد خاص آن ضد عبادی جا، چرا ایناص نیستنهی از ضد خدردل امر به شئ، 

زیرا فرض این است که  ؟به چه دلیل بگوید نماز فاسد و باطل استنجاست استفاده نمی شود،  نهی از نماز مزاحم با ازالهمسجد، از 

نجاست  فقط گفته ،منع نکرده استاست جد نجس مس دردر حالی که ندن شارع ما را از نماز خوا طبق این  قول ودر کار نیست نهی 

باطل  زا. پس این جا چرا نمطبق این  قول نهی متعلق  به عبادت مزاحم با ازاله نشده است د.زائل کند ولی نگفته که نماز نخوانرا 

  ؟باشد

این است که ازاله نجاست و نماز خواندن با هم  آن متوجه نشده، نهی نیز به علت بطالن و فساد این نماز که :شیخ بهایی می فرماید

د و هم نماز جاست کنهم ازاله نزمان مکلف هم ین است که امکان ندارد کهفرض ا .به این معنا که قابل اجتماع نیستند ،ضدیت دارند

را تواند مکلفین بل اتیان نبودند شارع نیز نمیبا هم قا دو کاراین وقتی  .انجام و اتیان این دو واجب با هم ممکن نیستپس . بخواند

تواند بگوید هر دو کار را با نیز نمیشارع  ،ند هم زمان با هم انجام دهدتواکار را نمی دو. وقتی مکلف به هر دو مکلف کندبالفعل 

اجتماع  ف فعلی به دو ضد غیر قابلدو تکلی کند امر به نماز نیز نماید.که امر به ازاله نجاست می . یعنی در عین اینهم انجام دهید

بر مهم  اهم مقدم ،جب اهم از دیگری استاچون یکی از این دو ولکن  .رودناچار یکی از دو امر باید کنار  بهجا . اینمحال است

 .ت ندارددیگر فعلی و فعلی است و امر به واجب مهم از مدار فعلیت خارج می شودو یعنی امر به واجب اهم باقی می ماند شود. می

امر به نماز  فعالً د،نماز بخوانیدر همان حال  دتوانیو چون نمی یدنجاست را از مسجد زائل کن ،گفته است عنی کأنه شارع به مکلفینی

  ت خارج می کنم.از مدار فعلیو را کنار می گذارم 

 مور بهو چون مأ مور به نیستامر ندارد و مأ ، دیگرعنوان واجب اهم پیدا می کند پس در واقع این عبادت وقتی مزاحمت با ازاله به

باید قصد قربت  . اگر مکلف قصد خواندن نماز را داشت،زیرا قصد قربت یعنی قصد امر .متمشی نمی شوداز آن قصد قربت  نیست

 .در کار نیستزیرا امری  .دهد که چون خدا دستور داده تواند پاسخنمی ؟خوانینماز میرا ل کنند چ. حال اگر از او سوأمی کرد

  .اصال عبادت نیست ،عبادت بدون قصد قربت نیز فاسد و باطل است

؛ منتهی و باطل است هی از ضد خاص نیست همچنان ضد خاص عبادی فاسدشئ مقتضی نپس حتی اگر قائل شویم که امر به 

به خاطر این است که نماز  دساف لکن .اقتضاء را منکر شدیم . زیرا طبق فرض،زیرا نهیی در کار نیست ی نیست،خاطر نهه بفسادش 

نداشت قصد قربت تحقق پیدا  روقتی ام ندارد و یپیدا می کند دیگر امر مزاحمت با واجب اهمی  به نام ازالهعمل عبادی وقتی این 



  

19 

 

بهایی در  این بیان مرحوم شیخ  .و عبادتی که قصد قربت نداشته باشد باطل است قربت یعنی قصد امتثال امرزیرا قصد  .نمی کند

 .1برابر  آن ثمره و  برای انکار  ثمره است این  بیان را مرحوم آخوند در کفایه از شیخ بهایی نقل کرده

نیز خراسانی  خود محقق است. سخن دو پاسخ را خود محقق خراسانی بیان کردهبه سخن شیخ بهایی اشکاالتی وارد شده است که 

این که ایینی است نمحقق  ،نی که به پاسخ محقق خراسانی به شیخ بهایی ایراد گرفتهکساه ل. از جممورد اشکال  قرار گرفته است

  .پاسخ و اشکال ها را اجماال نقل می کنیم

 بررسی طریق دوم

 اول محقق خراسانی به شیخ بهاییپاسخ 

امر قصد توان نمی ،و طبق این قول امر ندارد ،است ، مثل نمازی که مزاحم ازاله نجاستدرست است که عبادت مزاحم با واجب اهم

های دیگری نیز وجود دارد  که ، بلکه راهبا قصد امر محقق نمی شودتنها عبادت  .اما قصد قربت فقط به معنای قصد امر نیست ؛کرد

 دهد بدون این که قصد امر کند. انسان یک عمل عبادی را انجام 

ه کسی گفته است که چ .همین معنای تقرب را قصد کند رب به خدا انجام دهد ومی تواند برای قعملی را انسان : ایشان می فرمایند

ودش را به خدا که با این عمل خ باشداگر کسی عملی را انجام داد و قصدش این  ،خیر؟ صحت عمل عبادی فقط به قصد امر است

این عمل عبادت  ؛اشدمقربیت به خداوند ب قصدش تعلق گرفته یا نگرفته بلکهاین فعل امر به کاری ندارد که  نزدیک کند و اصالً

وقتی از او  .کند محبوبیت تواند قصد، میمقربیت کند تواند قصد، میقصد امر کندمکلف عبادیت عمل فقط به این نیست که  .است

من این کار   :گویدیا می .م می دهماجان دارد: چون خدا این عمل را دوست می گویددهی؟ سوال شود که چرا این عمل را انجام می

ند آن وجه اتومی ، با این راه نیزدهم، یا چون خدا محبوب من است این عمل را انجام میرا انجام می دهم تا محبوب خدا شوم

انجام ، آن را جود دارددر این کار و خاطر مصلحتی کهه است و من بحتی مصلدر این کار  :بگوید یا اساساً .عبادی عمل را حفظ کند

 شود.می عمل نی که در این کار وجود دارد منشأ اتیان به آنحسیا  دهممی

خوانم چون ز را میامن این: می گوید .شدبامرش نداشته ای هم به رامی تواند همین نماز را  بخواند کانسان  ؟چه اشکالی دارد این

ه قصد امر کبدون این  شود،انجام میری مصحلت و حسن  است و با این نیت عمل عبادی را چون نماز دا ،مقرب من به خداست

 .کاری ندارد به این که امری وجود دارد یا ندارد اصالً .کند

م این نماز مقرب ما کجا بدانیاز  ؟ما از کجا بدانیم این عمل محبوب خداست ؟ما چگونه بفهمیم که این عمل مصلحت دارد :ان قلت

مقربیت  ،نماز مزاحم با ازاله اگر امر نباشد چگونه بفهمیم دست می آید وا امر به گفتید، تنها ب شما باشد؟ تمام چیزهایی کهبه خدا می

طور ینحقق خراسانی امستشکل به م ، کأنهگرددبه امر بر میچیز هم همه  ز. پس بامحبوبیت دارد وحسن دارد  ،مصلحت دارد ،دارد

ها همه با ، ایندده، حسن، محبوبیت و مصلحت انجام مقربیتمثل دواعی  بهعملش را تواند : شما که می گویید: مکلف میگویدمی

  .شودامر این امور معلوم نمیامر قابل کشف است و بدون 

ت یک عمل یا مصحلت داشتن آن  توانیم مقربیّ. یعنی خودمان نمیقابل استشکاف نیستدرست است این امور ابتدائاً بدون امر  :قلت

 وجود داشته، منتهی اکنونامر باشد ولی مسئله این است که در مانحن فیه این امر م و باید حبوبیت آن عمل را  کشف کنیرا یا م
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عملی که امر به آن متوجه نشده را به داعی  می خواستیم ابتدائاً. اگر این امر کنار رفته است موقتاً یواجب دیگربا  خاطر مزاحمتهب

ز کجا بداند کدام یک از این ا. این همه اعمال و افعال وجود دارد، مکلف نبود ها انجام دهیم ممکنبوبیت و امثال اینت و محمقربیّ 

 به آن زیرا قبالً .است این جا این امر بوده واین نماز برای مکلف دارای مصحلت لی باید امر باشد وقطعاً ؟ل محبوب خدا استاعما

ن عمل فراهم  ییعنی مقتضی در ا .امر شده است  به آنزیرا قبالً ،به سوی خداستاین نماز مقرب عبد انیم که دمی .شده است امر

. مشکل این است که االن مزاحمتی نام تزاحم مانعی به ،؛ پس مشکل در چیست؟ در مانع، عبادیتش از نظر اقتضاء ثابت شدهاست

به دلیل مزاحمت با امر نماز به به یرا امر ز . مکلف نمیتواند قصد امر کند،رودر کنار مبا ازاله پیدا کرده و این مانع باعث شده که ا

 توان کرد؟ پس ممکنن عمل را نمید مصحلت داشتن ایقص و قصد محبوبیت ،قصد مقربیت ه است؛ اما آیاازاله از مدار خارج شد

 ن مواردچون در ای .نداشته باشدفعلی  که امر دهد هرچندعمل عبادی را به قصد قربت انجام یک  ،دهدانسان عبادت را انجام  است

 . است داشته ولی به دلیل مزاحمت امرش کنار رفتهوجود امر  قبالً

 ارا کنار گذاشت و سراغ نماز رفت، ب ازالهنیست، اگر  مأموربه نماز ازاله نجاستخاطر هازاله نجاست بود و ب لذا اگر وظیفه مکلف

کند . زیرا قصد قربت صرفا با قصد امر تحقق پیدا نمیاما باز هم مشکلی برای این نماز ایجاد نمی شود ،ندارد این نماز امراین که 

که این  )یعنی مقربیت و مصلحت داشتن را با همین بیانی که گذشتتواند قصد محبوبیت، ، مکلف میشودبدون این که قصد امری 

، حال اگر کسی مانعی امرش کنار رفتهخاطر هن در آن بوده است. ولی بپس مقتضی مصحلت و مقربیت و حسنماز قبال امر داشته، 

( قصد تقرب با این عمل کند که می داند صالحیت مقربیت دارد ،قصد امر نکنداین نماز و این عبادت را انجام دهد در حالی که 

  1نماید.

به محقق خراسانی  را این که اشکال محقق  نایینیقبل از منتهی  نموده استنایینی به محقق خراسانی در این بحث اشکالی  محقق

 ی پردازیم.مبه شیخ بهایی را نقل می نماییم و سپس به بیان اشکال محقق نایینی محقق خراسانی دوم اشکال بیان کنیم، 
 اشکال دوم محقق خراسانی به شیخ بهایی

. ما امر نداریم خودش محل  اشکال است نماز با ازاله دیگر امر ما به خاطر مزاحمت این :اساسا این ادعا که شیخ بهایی می گوید

به امر داریم که این امر در واقع انحالل پیدا می کند  . ما یک امر به طبیعت نمازتداریم منتهی متعلق امر به دو نحو قابل تصویر اس

هر فضایی  ر، امر به طبیعت نماز دطبیعت نماز در واقع امر می کند به «ا الصلوةاقیمو» :یعنی وقتی شارع می گوید .مصادیق نماز

این امر یکی  . پسدوشنبهبه عدد افراد مکلفین در ظهر روز ل پیدا می کند ن که ظهر می شود این خطاب انحال. اآلیک مصداق دارد

جد می شود و می وارد  مس است. کسی که جا وجود ندارد امر به مصداقکه اینچه . آنو یکی امر به طبیعت امر به مصداق است

 ، در آن مکاندر آن وقتمصادیق نماز  از بیند مسجد نجس است، امر به نماز در آن مسجد بخصوص به عنوان  یک مصداقیمی

چه به قوت خودش باقی است. آن ولی اصل تعلق امر به طبیعت نماز ،است مبتلی به مانع شده. زیرا این نماز و مصداق کنار می رود

مزاحمی به ء خاطر ابتاله این مصداق ب .مور بهنه طبیعت مأ به استیق مأمورمصداقی از مصاد شودمیبه بودن خارج که از مدار مأمور
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 جا قصد این مصداق رانیست. در آن« ا الصلوةاقیمو»نه از مصادیق . یعنی کأبه بودن خارج می شودبه نام ازاله از دایره مأمور

 است.  بیعت این عبادت به قوت خودش باقیامر به ط ،زیرا امری در کار نیست ولی امر به طبیعت نماز ،بکنیم توانیمنمی

بها عت مأموردر مسجدی که آلوده به نجاست است مصداق برای طبی چرا نماز خواندن ؟این طبیعت نیستچرا این مورد مصداق 

مور به است قرار  مأ ت این نماز برای طبیعت نماز کهراه مصداقی مانعی شده است که سربه خاطر مانع ازاله. این مزاحمت نیست؟ 

یرا واجب اهمی در ثیر این مزاحمت و مانع چیست؟ این که امر به خود این مصداق و مزاحم برداشته شود ز. نهایت تأاست گرفته

قدر اثر ندارد که ذات این امر آن اما این کنار رفتن .می رود خاطر امر به واجب اهم کنارمصداق واجب مهم بهپس امر به  .کار است

جامش هم زمان وجود امکان ان به این علت بود کهمصداق نکرده جا شارع امر به این . اگر اینعمل را خالی از مقربیت و حسن کند

 ندارد. 

ر و تعلق امر به طبیعت به قوت اما اصل ام ،طبیعت نیست ت که این مورد دیگر مصداق برای آناس پس مشکل اصلی این جا این

پس اصال معنا ندارد که اش همین است که امر به طبایع تعلق می گیرد نه به افراد. ی است و اصال محقق خراسانی عقیدهخودش باق

به داعی  ی است و ما این نماز راقوت خودش باق گیرد و این امر به طبیعت بهلذا امر به طبیعت تعلق می .امر به مصداق تعلق بگیرد

 1.امر متعلق به طبیعت امتثال می کنیم

 خالصه دو اشکال محقق خراسانی به شیخ بهایی

  .ریمواصال نیازی نیست ما عبادت را به داعی  امر بیا اشکال اول:

 نه امر به مصداق بلکه امر به طبیعت نماز.، منتهی ما این عبادت را به داعی امر می آوریم اشکال دوم:

 «رب العالمینوالحمد هلل »
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