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

شدن قائل آیا بر نزاع و اختالف بین یعنی  ؟یا خیر باشدی میااقتضاء و عدم اقتضاء ثمره عملیه بحث در این بود که آیا بین قول به

 خیر؟مترتب می شود یا ای ثمره عملیهز ضد نیست، اکه امر به شئ مقتضی نهی یا اینمقتضی نهی از ضد است  به این که امر به شئ

در ضد خاص عبادی باید قائل  ،قائل به اقتضاء شویم: این بحث دارای ثمره عملیه است و آن این که، اگر محقق خراسانی فرمودند

یعنی طبق  .باشدمیعمل عبادی که ضد خاص به حساب می آید صحیح ، به فساد و بطالن شویم و اگر قائل به عدم اقتضاء شویم

اما طبق قول به عدم اقتضاء نماز باطل  ؛به آن تعلق گرفته است باشد، زیرا نهیاست باطل می حم با ازالهنمازی که مزاقول به اقتضاء 

  ، زیرا نهی به آن تعلق نگرفته است.نیست

  :از دو راه مورد انکار قرار گرفتاین ثمره 

طبق قول به عدم اقتضاء مسئله اما  .اقتضاء اقتضاء شویم و چه قائل به عدم ، چه قائل بهصحیح است زاعلی ای حال این نم :راه اول

نماز  بهنهی  نیز هرچندبه اقتضاء طبق قول اما  ،فاسد باشد زاست تا بخواهد به خاطر آن نهی نمدر کار نی یروشن است زیرا نهی

  .اما این نهی یک نهی غیری و مقدمی است و نهی غیری مستلزم فساد نیست ،متعلق می شود

اما طبق  .این نماز فاسد و باطل استبنابر هر دو قول فرمود: ایشان  ،ری این ثمره را منکر شدیگشیخ بهایی به طریق د راه دوم:

عدم به طبق قول اما  باشد؛می نهی مستلزم فساد زاله در واقع مقتضی نهی از ضد خاصش یعنی نماز است واامر به  قول به اقتضاء،

 ( اما مشکلتعلق نگرفته است زای به نمهاقتضاء، هر چند که نهیی در کار نیست )زیرا امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست و لذا ن

 و اگر مأموربه به نیستمورزاحمت و تزاحم با ازاله، دیگر مأدر اثر میعنی نماز  .نگرفته است ه امری نیز به ضد تعلقاین است ک

  . فاسد استآن عمل  ،نباشدبت قصد قر قصد قربت نمود و اگر در عبادتتوان برای انجام آن ، دیگر نمینبود

زاله پیدا کرده نماز با الق به نماز به خاطر مزاحمتی که امر متع .نماز امر ندارد قبول داریم که اشکال محقق خراسانی به شیخ بهایی:

یی که سبب آن چیزهاو مقربیت ، حسن، مصلحت ،ولی مالک امر موجود است. مالک امر عبارت است از محبوبیت رفته،است کنار 

اگر جایی امر کنار رفت مالکش که  .را داشته باشیم عبادی حتما قصد امر آنالزم نیست برای یک عمل  اصالً امر شده بود. لذا

عمل عبادیت  ،و با این قصد اتیان نماید مصلحت و حسن ،مقربیت ،محبوبیتپس مکلف می تواند عمل را به قصد  .وجود دارد

  . بیندآسیبی نمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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در  کند. درست استبرای انجام عمل کفایت می باشد تعلق نگرفتهار که نهی به آن فعل عبادی که ضد خاص میقدم نهمی اینبنابر

یان کنیم پس در این بحث ثمره عملی اتمی توانیم  ماز را به طور صحیحنپس  .وجود دارد نداریم ولی مالک امرهم ما نحن فیه امری 

 وجود دارد.

 محقق خراسانی اشکال محقق نایینی بر

مالک و مناط  و امر فعلی به آن عمل شرط است یا امر فعلی شرط نیست ،به طور کلی یا برای عبادیت یک عمل و صحت عبادت

 :شارع بفرماید وامر متعلق شود  د به آنحیح باشد یا باینماز یا هر عمل عبادی بخواهد صکند. اگر برای صحت عبادت کفایت میامر 

 شود و باید نماز را اتیان نمایند، لذامتوجه مکلفین میامر  هنگام ظهر ،د که اگر امر فعلی موجود باشدننماز ظهر بخوانمکلفین باید 

امر فعلی  ،ت عبادتیا اینکه بگوییم برای عبادیت یک عمل و صح صحیح است شانعملنماز خواندند  ،مکلفین طبق دستوراگر 

پس برای کند.  شارع امر به اتیان عملیهایی که باعث شده یت و چیزمحبوب ، مصلحت،مقربیت ینمالک امر یعبلکه ، شرط نیست

 . یا مالک امر یک عمل یا باید خود امر فعلی وجود داشته باشد عبادیت

 . یعنی در صورتیدر هر صورت این ضد عبادی فاسد است ،صحت عبادت تعلق امر فعلی شرط است گفتیم برایاگر  قسم اول:

در هر صورت . لذا فعلیت داشته باشد قصد اتیان نماز را دارد که ت که امر به نماز ظهر در حق عبد در زمانینماز ظهر صحیح اس

 :. زیراچه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء ست،فاسد اعبد نماز 

فعلی نماز امر  یگرد ،دن نهیز است با آماله مقتضی نهی از ضد خاصش یعنی نمامر به ازااگر قائل به اقتضاء باشیم و بگوییم  الف(

ت دارای این است که عباد لصحت عم شرط طبق فرض زیرا ندارد و وقتی امر فعلی نداشت دیگر به صورت صحیح واقع نمی شود

پس  .دیگر امر فعلی نداردوجود دارد و خودش منهی عنه واقع شده است،  طبیعتا نمازی که مقابل آن امر به ازاله و باشد امر فعلی

 را ندارد. است، که همان وجود امر فعلی این عمل فاسد است زیرا شرط اصلی 

ندارد ولی این نماز اکنون نهی  درست است که نهی از ضد نیست، در این صورتقائل به این باشیم که امر به شئ مقتضی اگر  ب(

در مقابلش واجب اهمی به نام ازاله وجود است. چون  به مزاحمت شده بتالمنماز زیرا  .امر آن هم از مدار فعلیت خارج شده است

امر به نماز فعلیت  قهراً لذا ،زاله و هم صلوة را اتیان کندتواند هم انمی مکلفوجود ندارد. هم که هر دو واجب  امکان اتیان به. دارد

 نیز نماز باطل است. . به همین دلیل طبق این قولحتی علی القول به عدم اقتضاء ،ندارد

بیان  )همان چیزی که محقق خراسانی امر فعلی یا به تعبیر دیگر فعلیت امر برای صحت عبادت شرط نیست اگر گفتیم قسم دوم:

انجام عمل کافی است، علی ای حال عمل عبادی ضد خاص به بگوییم همین قدر که مالک امر وجود داشته باشد برای  و( نمودند

 امر به شئ نسبت به نهی از ضد باشیم چه قائل به عدم اقتضاء شویم.به اقتضاء چه قائل صورت صحیح واقع می شود، 

لذا  .در هر صورت می گوییم این عمل صحیح استعبادت کافی است،  برای صحتمالک وجود اگر گفتیم امر فعلی کنار می رود و 

، حرف صحیحی قول بعدم االقتضاء عمل صحیح استاالقتضاء عمل باطل است و علی العلی القول ب اند: این که محقق خراسانی گفته

 :زیرا نیست.
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و نماز منهی عنه نیست وجود ندارد ی اصال نه زیرا، مطلب روشن است این که بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیستبنابر الف(

و همین برای صحت  مالکش نیز باقی و موجود استاز طرف دیگر هر چند امر هم به خاطر مزاحمت کنار رفته ولی طبق فرض و 

 عبادت کافی است. خود محقق خراسانی هم این قسم را صحیح می داند.

 مستلزم فسادهرچند نهی  ونماز متعلق نهی واقع شده عبادت و این  قهراً  ،از ضد است این که بگوییم امر به شئ مقتضی نهیبرابن (ب

این یا مالزمه ترک نماز برای ازاله غیری است و ناشی از مقدمیت ترک یک نهی نماز  ق بهمتعلجا چون نهی عبادت است ولی این

که نهی  رتی این عمل و این عبادت فاسد استشود. در صوموجب فساد این عبادت نمی اما نجاست از مسجد است، ازاله  نماز با

ای نهی غیری لطمههمانطور که قبال به آن اشاره نمودیم  .نهی نفسی نیستدر مانحن فیه خبری از نفسی به آن تعلق می گرفت. اما 

: گوید، بلکه مینفسه مقرب نیستشارع گفته نماز نخوان اما نه اینکه این نماز فی  .مانع مقربیت نمی شود و به مالک امر نمی زند

 . بنابراینشود که یک واجب اهم می باشدازاله ترک می ،نماز خوانده شودشود. اگر می به ترک ازالهاین نماز را نخوان، زیرا منجر 

و کند ت مییفاخواهد نماز بخواند همین مقدار کبرای کسی که مینماز کماکان مصلحت دارد و مقرب است و همین کافی است و 

  این همان مطلبی است که ما در راه اول برای رد ثمره به آن اشاره کردیم.1.نیست حکم به فساد و بطالن عبادتوجهی برای 

 محصل اشکال مرحوم نایینی به محقق خراسانی

  :از دو حال خارج نیست ین نمازبه طور کلی اپس 

 .یا صحت آن منوط به داشتن امر فعلی است .1

قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء این نماز باطل است. زیرا علی القول به اقتضاء نه تنها این در هر صورت چه 

عمل امر ندارد بلکه نهی نیز متوجه او شده است و علی القول بعدم االقتضاء  درست است که نهی متوجه این عبادت نشده ولی 

ته باشد عمل باطل است. زیرا شرط و فرض این قسم برای صحت عبادت این امر فعلی نیز ندارد و وقتی امر فعلی وجود نداش

 است که امر فعلی داشته باشد.

   .مالک کافی استمالک امر و بودن  صرف  .2

و نماز منهی عنه نیست وجود ندارد ی قول به عدم اقتضاء اصال نه بنابر . زیرانماز شویمحت در هر صورت باید قائل به ص

ء هر چند به این نماز نهی متعلق شده، اما چون یک نهی غیری قول باالقتضاال و علی باقی و موجود استو مالکش نیز 

 که سر از فساد در می آورد نهی نفسی است.  . آن نهیینماز نمی شود منجر به فساد عبادت واست 

 توضیح صاحب منتقی االصول

م محقق نایینی روشن برای این که کال .مشترک استانکار ثمره بیان کردیم چه که ما در طریق اول با آنبخشی از کالم محقق نایینی 

ایشان  بهو بعد اشکالی که  ، ذکر می کنیمبیان کرده را که صاحب منتقی االصول در توضیح کالم محقق نایینی ایتر شود ابتدا نکته

 ؟حقق نایینی از مالک چیستاست که منظور م بیان نمودند این محقق نایینی برای کالم ایشانکه  . توضیحیاند را نقل می کنیمکرده

                                                 
 .262، ص1اجود التقریرات،سید ابوالقاسم خویی، ج 1
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 یا باید بگوییم امر فعلی شرط نیست و مالکامر فعلی در آن شرط شده  نماز به خاطر امر فعلی باید صحیح باشد وند: یا ایشان گفت

  .به تنهایی کافی است امر

 :اما در بین  این احتماالت دو احتمال مهم است ؛مالک در کالم محقق نایینی وجود دارد احتمال در موردچند 

 . یعنی نماز در مسجد چون مزاحمامر محبوبیت ذاتیه عمل باشدمنظور از مالک این است که از مالک  منظور محقق نایینی .1

اتی ذنماز خوشش می آید و محبوبیت  زباالخره خدا ا .اما محبوبیت ذاتیه دارد ،درست است که امر ندارد شده، با ازاله

  .است ولی آن محبوبیت ذاتی اش به قوت خودش باقی استله دارد. به هر حال این نماز ولو این که مزاحم با ازا

فرق است بین محبوبیت یک چیز  .مصلحتی است که در این عمل وجود دارد ،نمازمحقق نایینی از مالک در مورد  منظور .2

باقی است : در این عمل و نماز مالک امر محقق نایینی می گویدو مصلحتی که از آن چیز نصیب انسان می شود. این که 

مثال . این مصلحت از بین نمی رود ه اماددارد که هر چند مزاحم با ازاله شیعنی در هر صورت یک مصلحتی در آن وجود 

ساس این مصلحت هایی است که بر ا .است «الناهی علی الفحشاء و المنکر»یا  «قربان کل تقی»یا  «منمعراج کل مؤ»

  .تصور کرد زابرخی ادله  می توان  برای نم

منظور ایشان  دهدقرائنی وجود دارد که نشان می. نه محبوبیت ذاتیه ت استحلاز بین این دو احتمال مصمقصود محقق نایینی 

تواند بودن دیگر نمیعنه ی قرار بگیرد با وصف منهیشد وقتی مورد نه با ازاله حبوبیت ذاتیه باشد. زیرا نماز که مزاحممتواند نمی

حال  .غیری باشد ولو نهی آن یک نهیمولی است مبغوض به هر حال ی که مورد نهی قرار گرفته است عمل. خدا باشدمحبوب ذاتی 

مبغوض  نزد او یمبا عملی که می دانتوان با آن قصد تقرب کرد. چطور د ولو به واسطه نهی غیری چطور میعملی که مبغوض باش

طرف چون نهی به آن تعلق گرفته  از یک ،این است که محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع شود معنایش قصد تقرب نماییم؟ این است

دیگر طرف از  .من از این کار خوشم نمی آید و تنفر دارم ، یعنیاین کار را نکن :گویدمولی است و وقتی به عبد میمبغوض است 

نمی شود چیزی که مبغوض است در عین  ،به آن امر کرده است خدا قبالً این عمل فی نفسه محبوبیت دارد چون :دد بگویمی خواه

اگر مالک محبوبیت  تی.لحت است نه محبوبیت ذامص ،نایینی از مالک گفته اند که مقصود محقق . لذا ایشانحال محبوب هم باشد

 1ذاتی باشد دیگر امکان قصد قربت وجود ندارد.

 خالصه و سیر بحث 

 را بیان کردیم.که منکر ثمره است  کالم شیخ بهایی مرحله اول:

ایشان بر خالف شیخ بهایی قائل به وجود ثمره عملی در بحث اشکال محقق خراسانی به شیخ بهایی در دفاع از ثمره که  :مرحله دوم

 بودند. 

 . نی در دفاع از شیخ بهاییل محقق نایینی به محقق خراسااشکا :مرحله سوم

از مالک در سخنان محقق  رومبنی بر این که منظ ذکر کرده برای کالم محقق نایینی صاحب منتقی االصولکه  توضیحی :مرحله چهارم

  حلت است و نه محبوبیت ذاتیه عمل.مصنایینی فقط 

 بررسی کالم صاحب منتقی االصول

                                                 
 .362ص ،2االصول، سید عبدالصاحب الحکیم، جمنتقی  1
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 ، لذا این که بگوییمزیرا ظاهر کالم مرحوم نایینی این است که مالک امر یک معنای عامی دارد .این سخن و توضیح ناتمام است

ما یک محبوبیت ذاتیه داریم که این زیرا نمی شود صحیح نیست.  محبوبیت ذاتیه عمل است و شاملخصوص مصلحت منظور ایشان 

شود ولی از یک عدم محبوبیت ی پوشیده مزاحمت مکن است به خاطر عروض عنوان یام .محبوبیت ذاتیه در همه حال وجود دارد

غیری است و نهی غیری باعث نمی شود که عمل حقق نایینی تصریح دارند که این نهی یک نهیم شود.هیچ وقت مبغوض نمی

بله نمازی که تا کنون مزاحم با ازاله نبود محبوب  .باعث نمی شود قصد تقرب به این عمل غیر ممکن شود ،اتی پیدا کندمبغوضیت ذ

 .نهی به آن متعلق شده است ،ذاتی بود و اتیانش ثواب داشت اما االن که این نماز مزاحمت با ازاله پیدا کرده و علی القول باالقتضاء

این مانعی از تقرب به عمل علی القول به . بنابراز بین نمی برد نهی غیری آن محبوبیت ذاتیه راو  ستاین نهی یک نهی غیری اولی 

 همان طور که می تواند قصد مصحلت کند. می تواند داشته باشدلذا مکلف قصد محبوبیت را  .اقتضاء نیست

. صاحب منتقی االصول قصد ه را قبول نداریمی االصول داده شدتوسط صاحب کتاب منتقتوضیحی که برای کالم محقق نایینی پس 

اعم از را بلکه می توانیم این  فقط مصلحت است ولی ما می گوییم: خیر، در مورد مالک امراثبات کند که نظر محقق نایینی داشت 

 .حبوبیت و حسن و امثال این ها بدانیممصلحت و م

 بحث جلسه آینده 

دفاع از محقق نایینی  نیز باید بیان کنیم و نهایتا محقق نایینی کرده که آن اشکال را به این اساس صاحب منتقی االصول اشکالیبر 

 .قابل قبول نیستبرسیم به این که این ثمره  کنیم و بعد

 «والحمد هلل رب العالمین»


