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

چه قائل به اقتضاء شویم و چه  و فرمودند:شیخ بهایی ثمره مسئله ضد را انکار کرده  کهبحث در ثمره مسئله ضد به این جا رسید 

  .باطل استمزاحم با ازاله نجاست از مسجد  نماز ،قائل به عدم اقتضاء

 به ایشان داده شد: پاسخ هایی 

 کلفهمین مقدار که عمل محبوب مولی باشد و م ،الزم نیست برای عبادت قصد امر کنیم :به شیخ بهایی محقق خراسانیپاسخ اول 

 کافی است.  دقصد محبوبیت یا قصد مالک کن

 و مورد بررسی قرار گرفت در جلسات قبل بیان شدکه مورد اشکال محقق نایینی قرار گرفت پاسخ محقق خراسانی به شیخ بهایی 

و بعد به است محقق کرکی  اصل آن نیز از بیان شده است که در کفایه بعد از بحث ترتب این پاسخ البته) :شیخ بهایی بهپاسخ دوم 

زیرا اگر قائل به  ،فرقی بین دو قول از حیث بطالن نماز نیست شیخ بهایی فرمودند: (آن را بیان کرده است.الغطاء  تبع ایشان کاشف

مقابل ازاله مورد نهی قرار گرفته است  نماز به عنوان واجب مهم در اقتضاء شویم و بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است طبیعتاً

پس علی القول به اقتضاء این نماز باطل است اما علی القول بعدم  .موجب فساد استتعلق بگیرد به این عمل عبادی نهی اگر  و

 این ولی مشکل دیگری وجود دارد و آن این که ،رابر ازاله است نهی نداردب معنایش این است که دیگر این نماز که درنیز تضاء االق

 ،ده و ازاله واجب اهم از نماز استرولی چون مزاحمت با ازاله پیدا ک ،منهی عنه نیست زدرست است که نما .امر نداردنماز دیگر 

توانیم عمل دیگر نمی ،امر نداشت نمازوقتی  .نه این نماز دیگر امر نداردأک د،یگر امر به نماز کنار می روبا وجود امر به ازاله د قهراً 

  .فاسد است ،قصد قربت نباشد در آن کهعبادتی زیرا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و  .را به قصد قربت بیاوریم

 باشیم عمل فاسد است. نیز نتیجه این است که اگر قائل بعدم اقتضاء

 .متزاحمین مضیق باشند هاست کدرست در جایی  تنها سخن شیخ بهایی (پاسخ محقق کرکی و کاشف الغطاء و محقق خراسانی)

است از مسجد جاز یک طرف امر به ازاله ن ،د که مسجد نجس استرشخصی وارد مسجد شد و مشاهده ک ،غروب هنگامیعنی اگر 

 د.که آن ها نیز واجب فوری می باشن طرف دیگر امر به نماز ظهر و عصر و از شودمی که یک واجب فوری است متوجه او

زیرا باالخره امر به دو فعلی که  .اشکال شیخ بهایی وارد است ،باشندو واجب فوری هر دگر ا. فرض این است که وقت ضیق است

با هم نیست. پس ناچار  امکان انجامشان کارهایی کند کهمکلفین را مأمور به ع ارشامکان ندارد  ،ال استحقابل اجتماع نیستند م

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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واجب اهم بر واجب امر زیرا . کدام واجب مهمو کدام واجب اهم است  در این مسئله باید ببینیم که قهراً ،یکی از این دو باید کنار رود

  .مور به نیستأدر این زمان مواجب مهم  و طبعاً کندغلبه پیدا می مهم

اول ظهر وارد مسجد شود  مکلف مثل این که و غیر فوری. موسع دیگری و و فوری یکی مضیق متوجه مکلف شد،ب جوا اما اگر دو

امر به دیگر از طرف و  که یک واجب فوری است متوجه او شده استامر به ازاله نجاست از یک طرف  د مسجد نجس استو ببین

توانیم در جایی که تزاحم بین واجب مضیق و واجب موسع باشد می :گویدحقق  کرکی می شده. م او متوجه که مضیق نیستظهر  نماز

 . شویم به صحت فرد مزاحم با واجب اهم قائل

زیرا خواه یا ناخواه یک امر کنار می رود و زمانی که یک امر  .و واجب مضیق باشد تمام استدر جایی که دشیخ بهایی سخن پس 

درست  ،موسع بود ،مضیق و یک واجب ،ولی اگر یک واجب .کرد توانهم نمی را الکشکنار می رود دیگر قصد آن امر و یا حتی م

اهم اعتنا نکرد و نماز  رام به ولی اگر کسی، امر به ازاله مقدمه بر امر به نماز است ، یعنیاست امر به اهم مقدم بر امر به مهم است

  ز شده است.طبیعت نمامتوجه زیرا امر  .صحیح است شمازن ،خواند

آن طبیعت ، ماز می خواندنبه جای ازاله، مکلف امر به طبیعت به قوت خودش باقی است و وقتی  ،اگر مصداقی از نماز مشکل داشت

ولی این  ،مور به نیستأهو م موربه بماأمصداق م نماز مزاحم. درست است که دشواتیان میبه عنوان مصداق باقی است و همچنان 

اما مصداق  ،موربه را نیاوردهأوربه بما هو مأممصداق م هر چند مکلف :مصداق طبیعت نماز است و به همین اعتبار عقل می گوید

 1.ش صحیح استده و عملرک مکلف امتثال امر مولی رابنابراین از نظر عقل  .اتیان کرده است بوده را طبیعتی که مورد امر

 محققتوسط و  هتقریر شد یک نحوه اب دوم توسط محقق خراسانیجوذکرشود  ایهمقدم ابتدا الزم استقبل از بررسی پاسخ دوم 

 (دیمراجعه نمای ؛312ص ،1ج ،به فوائد االصول. )با هم فرق می کنندتقریر این دو  شده است. نایینی طور دیگر تقریر

صحبت  شبیه هم بزرگانتوجه قرار نگیرد و تفاوت های سخنان مالحظه نشود گمان می شود همه این  اگر مطالب به طور دقیق مورد

  اند.نیز به ایشان پاسخی دادهطاء غشف الاک و شیخ بهایی اشکالی کرده است و محقق کرکی. کردند

چه بسا اگر . ری تقریر کرده استتقریر کرده و محقق نایینی طور دیگیک نحو محقق خراسانی  را جواب محقق کرکی به شیخ بهایی

با ، از پاسخ محقق کرکی به شیخ بهایی ارائه دادند محقق نایینیتقریبی که  حالی که دربه نظر بیایند، این دو مثل هم  نشود، دقت

 تقریبی که محقق  خراسانی از بیان محقق کرکی ارائه دادند فرق می کند.

با واجب اهم  ،این فرد مزاحم نجاست از مسجد شده است، ازاله حممزا چون نمازه د کمحقق خراسانی می پذیرد و قبول دارکأنه 

 بخاطر مزاحمت از دایره امر خارج شده است. 

 به مزاحمت با ازاله شده نمازی که مبتال .است زیرا امری به آن تعلق نگرفته ،کیه شیخ بهایی بر این نکته بود که نماز فاسد استت

زیرا نماز به عنوان  ممکن نیست.علی وجه صحیح ولو این که نهی متوجه آن نشده باشد، اتیانش امر ندارد ی فعلهمین که  .امر ندارد

وقتی نماز . د امر استوخ عبادت احتیاج به قصد قربت دارد و قصد قربت نیز همان امتثال امر است و قصد امتثال امر نیز متوقف بر

   .ن کردنمی شود آن را علی وجه صحه اتیا ،امر ندارد
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 ما نیز قبول داریم نماز با مزاحمت با ازاله :بهایی می فرمایددر پاسخ به شیخ  ،مقام تقریر اشکال محقق کرکی محقق خراسانی در

دیگر ، ستنجاست از مسجد ا به مزاحمت با ازاله الن فرد از نماز که مبتاییعنی  .موربه خارج می شودأاز دایره م نجاست از مسجد

کند یا خیر؟ بله، چون امر صدق می زیا خیر؟ آیا بر او نما باشدنماز می ت ولی آیا این نماز بخصوص مصداق طبیعتموربه نیسأم

 ،ین طبیعت را اتیان کردها مصداق مکلفبه طبیعت تعلق گرفته و این نیز مصداق طبیعت است و وقتی عقل مشاهده می کند که 

 . لذا عقلاز این عبادت را تحصیل کردهرا لی وغرض ممکلف محصل غرض مولی است و  این عمل وانجام شده امتثال  :گویدمی

 .ندینمی بی از جهت امتثال مور بهأفرقی بین این نماز و نماز مصداق م

 است.به نحو دیگری بیان کرده  را پاسخ محقق کرکیمحقق نایینی همین 

 ،زیرا مقام فرماید:می گونهاین در این جاپس چرا  .ثمره را انکار و از شیخ بهایی دفاع کرده استدشان خوکسی نگوید محقق نایینی 

 مقام تقریر سخن محقق کرکی است.

 سوال:

ه جا این آقایان چکه آناین .یک مطلب است ؟این جواب درست است یا خیر این جا دو بحث است، این که بگوییم اساساً استاد:

  .نیستیمداوری است. ما در مقام  یحرف دیگر؟ و منظورشان چیست اندهگفت

 خالصه بحث

نمازی که با است  ستدر ،ی وجود نداردمالحظه کردید جواب اول محقق خراسانی به شیخ بهایی این بود که درست است که امر

 دنمی ک اما مالک امر وجود دارد و قصد مالک کفایت د،کن ش راقصد امر دناتوینممکلف امر ندارد و  فی الحالازاله مزاحمت دارد 

 را مالحظه فرمودید. انجام دادیمنسبت به کالم ایشان م صاحب منتقی االصول و بررسی هایی که ما الاشکال محقق نایینی و ک

زیرا راه تصحیح این عمل  ؟کنیمقصد آن را توانیم مالک را احراز  کنیم و بعد ترین مسئله این است که آیا واقعا میدر این بخش مهم

تواند قصد امر کند ولی نمیمکلف علی القول بعدم االقتضاء طبق پاسخ اول و سخن محقق خراسانی این است که درست است که 

اء زیرا علی القول بعدم االقتض .د که بر خالف ادعای شیخ بهایی این نزاع ثمره داردوجه آن می شینت بکند و می تواندرا قصد مالک 

 . نماز صحیح است و علی القول باالقتضاء نماز باطل

نماز صحیح است زیرا هم االقتضاء  علی کالالقولین نماز باطل است ولی محقق خراسانی فرمودند علی القول بعدم گفتند:شیخ بهایی 

امر بلکه قصد مالک  ،اما الزم نیست قصد امر کنیم ،امر ندارد نماز مزاحم با ازاله نجاست از مسجد درست است که ،داردوجود ننهی 

بحث  عمده ؟وجود دارد این است که مالک را چگونه می خواهید احراز کنید تا قصد مالک کنیدجا اینای که مالحظه .می کنیمرا 

 .در مورد این پاسخ احراز مالک است

با ه این شد که می توانیم مالک را به نوعی احراز کنیم و نتیج .محقق نایینی مطالبی فرمود که عرض کردیم، اشکاالتی مطرح شد

  به نماز مزاحم با ازاله نجاست اتیان کنیم.توانیم قصد مالک کنیم می

 نتیجه

 .خالفا للشیخ البهایی ،صحیح و نماز طبق قول بعدم االقتضاء صحیح است و طبق قول به اقتضاء باطل استپاسخ محقق خراسانی 

مورد واجب موسع و مضیق به نظر می رسد که شیخ بهایی اشتباه  در :ه محقق کرکی و به تبع ایشان دیگران گفتندبود ک اینپاسخ دوم 
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 از مسجد به جای ازاله ز راجا نمی شود نمامضیق متزاحم درست است و آندو حرف ایشان در مورد دو واجب اما  .کرده است

عرض شد  البته خدمت دوستان .که این نماز صحیحا اتیان شود وجود ندارد . اما اگر واجب مهم مضیق نباشد منعی از ایندادانجام 

  .بیان کرده و یک تقریر نیز محقق نایینی محقق کرکی یک تقریر از سخنانکه محقق خراسانی 

 بحث جلسه آینده

یک بحث مفصلی است که یعنی در واقع از راه ترتب  .ترتب است همین بحثشده که  این جا یک جواب سومی به شیخ بهایی داده

  .خواسته اند نماز مزاحم با ازاله را حل کنند

اند که چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء پس ترتب عنوانی است برای یک راه حل در مشکلی که شیخ بهایی گفته

 .شویم در هر صورت نماز  باطل است

  باید مورد توجه قرار گیرد. ترتب دو مسئله بحث ازدر پس 

 .برای یک مشکل استراه حل یک ترتب  .1

 ترتب چیست؟ .2

 «والحمد هلل رب العالمین»


