
  

932 

 

 

 

 

 

 «عن م ج لي  اعدائهم ا  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

بحث ما درباره اقسام نهی از حیث متعلق آن بود. کالم محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم به نظر ایشان کدام یک از این اقسام 

ز رد معامالت نییم مربوط به عبادات بود، همین بحث در موین اقسام در بحثی که داشتا داخل در محل نزاع است و کدام یک خارج،

 در مورد معامالت نیز تقریبا همین اقسامداریم که یک یک این موارد را در معامالت توضیح دهیم، نجریان دارد یعنی دیگر نیازی 

  جریان دارد.

حث ین بامه متعرض آنها خواهیم شد، ولی قبل از ورود به ااد درکه ن شده است یامقدمه انظار و آراء گوناگونی ب باره این سخن ودر

 م.دهیکنم و بعد بحث از مقدمه دهم را ادامه میابتدا آن مقدمه را عرض می رسد مناسب باشد.تذکر مطلبی از مقدمه نهم به نظر می

 تتمه از مقدمه نهم 

 کالم  امام خمینی

زمند نیا وجود دارد کهخمینی در کالم امام  میمینی و چه بسا ابهاسخنی است از امام خمربوط به  نهم باقی مانده، ای که از مقدمهنکته

 : فرمایدخمینی می امام ،در مسئله فرعی فقهیو عبادات سیس اصل در معامالت . در بحث از تأتوضیح و تبیین است

 ل، اصباشد کراز مالغ از احبعد از فرا اگر شک در فساد فساد است اما در عبادات مقتضای اصلالت معن یقال، در معا والتحقیق

ر جایی که شک در فساد عبادت د چرا فساد دارد؟قتضای شک در تحقق خود مالک باشد، اصل ا ولی اگر اقتضای صحت دارد

 ،ی استوجود مالک کاف عبادت برای اینکه در صحت :گویند؟ میکندمالک احراز شد اصل اقتضای صحت میبعد از آنکه باشد، 

باشیم یا اگر خود امر هم  باید امر داشته ادت ما یابرای عبادیت یک عب :مودندایشان فر ،که محقق خراسانی داشتند یهمان نظر

مثل مواردی که نهی  امر هم موجود نبود، چند هر ،اردی ایشان حکم به صحت عبادت کردند. لذا در مومالکش موجود باشدنیست، 

پس از ترک ه کنمازی : فرمودند، د واجب استت از مسجی از نماز در جایی که ازاله نجاسه، محقق خراسانی در نشودضد می از

د موجو صحت در آن صحیح است زیرا مالک زاولی این نمکه نهی غیری به آن متعلق شده یح است، با اینصحازاله خوانده شود 

بحث از نهی  در، ایشان فرمایند، لذا با اینکه امر ندارد صحیح است. امام خمینی نیز همین را مید، مالک امر در آن وجود داراست

عبادت متعلق شود و ما شک کنیم در  اگر نهی به ،امر موجود است. پس در جایی که ما احراز کنیم مالک فرموده استضد چنین 

  و وجود مالک برای صحت کافی است.ز شده ی صحت دارد زیرا مالک احراضااصل اقتاینجا عبادت   فساد آن

ک ش، یعنی در واقع ثیری داردعبادت خورده، چه تأ که به بیاید که پس نهییسوال به ذهن ممکن است این اشکال یا این ان قلت: 

  ؟کندهی بر چه معنا و مدلولی داللت میداریم که این ن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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یعنی در واقع  ،کنداللت مییی داندانیم این نهی بر چه معاد این عبادت به واسطه اینکه نمیکنیم در فسهمین که ما شک می: قلت

هی ن، ما مالک را احراز کردیم ، فساد از ناحیه مالک نیست،دیگری دارد یا ندارد جهتفساد به ارشاد به  یم که آیا این نهیدارشک 

که متوجه این ، لکن شک داریم  نهیی محرز استما است و این  برای عبادیت نیز در این عبادت موجود  مالکده، رعبادت خو به

اد به فساد نهی ارش در واقع شک داریم در اینکه این؟  به تعبیر دیگر به چه دلیل استکند، که قاعدتا ارشاد به فساد میشده عبادت 

ر داینکه آیا نهی از عبادت  ر، پس شک ما دمطمئنیم که مسئله فقدان مالک مطرح نیست  ؟دارد یا ندارد یعبادت از ناحیه دیگر

ا این ( به شک در اینکه آیدر جایی که مالک احراز شده باشد)گردد ع بر میدر واق کند یا خیر،یله فرعی فقهی داللت بر فساد ممسئ

 بازگشتش به این است که  جهت دیگری غیر از  مسئله مالک دارد یا ندارد  و این در واقعاد به فساد این عبادت به خاطر ارش نهی

. اگر شک کنیم در مانعیت نهی از عبادت در شودی برائت جاری میو در چنین موارداز عبادت در مانعیت نهی ریم اما شک د

یم این کنیرائت نفی مواقع  شک در مانعیت نهی از عبادت است، بنابراین  با اجرای ب این درحالیکه مالک هم برای ما محرز است، 

   .کنیممی صحت مانعیت را و حکم به
قبل از این   ، ولیشودینجا االن گفتیم برائت جاری میاتوجه داشته باشید که ما الیخفی علیک و  :گویندجا می البته ایشان  همین

ه  ن، کأت دیگربه عبار ؛عن المقام، اجنبی اکثر باشد شک بین اقل واز قواعد و اینکه مثال شک در اینجا از قبیل اجرای بعضی گفتیم، 

ل  ی بعضی از اصول و قواعد مثااین گفتید اجررائت است اما قبل از ی براد مجیگویکند که شما اینجا میکسی از ایشان سؤال می

چطور یک  ،ت نهی و کاشفیت نهی از فساد نداردلی عن المقام و ربطی به دالاقل و اکثر و یا قاعده تجاوز، اجنببرائت در دواران بین 

 گوییدویید اجنبی عن المقام و یک جا میگمیشود یک جا گویید برائت جاری میجا می یک شود ویمبرائت جاری ن گوییدجا می

  .ئت استرارای باین مج

دهند که بین دیگر توضیح نمی «ما تقدم آنفا و بین المقام  من اجراء البرائه فال تغفلفرق بین الالیخفی علیک »فریاد و می ایشان

تنافی  نمی شود فکر نکنید که بینشبرائت جاری  ت اینکه ما می گوییم اینجا مجرای برائت است آنجا می گوییمنیساینها منافات 

ی از عبادت باشد  آن هم در جایی که مالک برای ما احراز شده هر شک در مانعیت نگه ارباالخ فرقش معلوم است،وجود دارد، 

» آ کثر و بهایم به اقل و نردان را برگیاران بین اقل و اکثر  است و ما کند با اینکه ما بگوییم این شک در موارد دواست، این فرق می

  . البته این خیلی به بحث ما مربوط نیست.ئت جاری کنیمراجهت بخواهیم ب

، اصل اقتضای صحت نهی بر فساد یک عبادتشک کنیم در داللت  از شود، وبرای ما احر ر مالکگخمینی فرمود ا تا اینجا امام

بادت اصال مالکش دانیم این عیمالک هم مشکوک است،  نم نیست و یامراز آنجا که ، ایمان محرز نباشداگر مالک بر ادارد، ام

ر ما بدانیم این نماز ام) نماز متوقف است یا بر احراز امر را صحتزی فرماید اصل اقتضای فساد دارد،محقق است یا خیر؟ اینجا می

  ادت را بپذیریم.انیم صحت این عبتویممالک، وقتی نه امر باشد و نه مالک، دیگر ما نیا احراز  (دارد

 ینجاا یا خیر،ست آیا مالک ه هشک داریم ک ، وقتیباید اصل فساد جاری کنیم که ما شک داریم یجای ر: دفرمایدآن وقت ایشان می

ست زیرا طعا نی، امر که ققطعا این عبادت فاسد است امر وجود دارد و نه مالک پس وقتی نه باید بگوییم اصل مقتضی فساد است.

امر ندارد و این اصال  مسلما این عبادت ،هم اینطور بوداین عبادت متعلق شده است، در فرض اول  بهین است که نهی فرض ا
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م ر شک داشته باشیم باید بگوییگ، لذا انداریم . اگر امر نباشد ما راهی برای احراز مالکق شدهلعی به آن متنه رازی ،ستمفروض ما

  4اصل فساد این عبادت است.
 کالم امام خمینیبررسی 

نی فرمودند که اگر شک کنیم در داللت نهی بر یمشود. در یک فرض امام خمشاهده میی در  کالم امام خمینی ماینجا کأنه یک ابها

ن کالم وجود دارد این است که خود امام خمینی که در ای ، در یک فرض فرمودند اصل فساد است. ابهامیحت استفساد، اصل ص

: اصل اقتضای فرمایدامر و نهی در مورد صحت نماز در دار غصبی تردید کردند، حال اینجا در صورت اول میدر بحث اجتماع 

توان هم عبادت را ست که چطور میسوال این ا. یمرداحراز ک عبادت ولی در عین حال مالک رابه  کند، نهی متعلق شدهصحت می

ر ؟ دعبادت و وجود مالک با هم قابل جمع هستند دیگر چگونه تعلق نهی بهت عبار به ؟و هم مالک را احراز کردمنهی عنه دانست 

   ،شود متعلق ی هم به آنهباشد نکه امر داشته یک عبادتی ضمن این نمی شودمورد امر گفته شد با وجود نهی دیگر امر معنا ندارد، 

؟  این جای  قابل احراز باشد  ین حال مالک آنعنه باشد و هم در عآیا واقعا می شود هم عبادتی منهی  چه؟مالک  رددر مو اام

خصوصا م ،م از این جهت است؟ ابهای صحت دارداضتقگوییم اصل ا، چطور میع نیستاگر واقعا این دو با هم قابل جم ت کهسابحث 

   ؟خیر ح است یاداشتند که آیا صحیبت به نماز در دار غصبی تردید مر و نهی نسادر بحث اجتماع  خمینیبا توجه به اینکه امام 

ید ما فرض کن؟ این امکانش وجود دارد، ال انسان مالک را احراز کندحکه هم نهی باشد و هم در عین  داردبینیم آیا امکان حال ب

لی امر به دلیلکن  ،قربیت دارد، ذاتا مالی الموال است : این عمل مقربگوییمیم دانیم یا محبوبیت؛مالک عبادیت را  مقربیت می

نیست،  ر آند زین عمل اساسا مالک مقربیت نیاست که دیگر ا ینمتعلق نشود این معنایش اامر اگر  آیا، متعلق شود آن تواند بهنمی

طرار و ضرورت به یک فعل و عملی که منهی عنه یم که مسئله اضآید، گفتی انسان اضطرار یا  ضرورت پیش میادر مواردی که بر

در یک شرایط  رماز اینکه ا نظر ، ولی آیا صرفمثل نماز در دار غصبی بادت امرش کنار رودشود که آن عمل و عاست باعث می

ه االن مبتلی باین  ؟ندارد ین است که فی نفسه این عمل مقربیتاین معنایش ا دارد از تعلق به این عمل و عبادت،خاصی محذور 

این مقربیت و مالک را احراز کنیم. پس ممکن از یک طریقی ت اس ممکن مانع شده که شارع و موال نتوانسته به آن امر کند و اال

 یل این مطلبذدر  حال مالک باقی باشد. امام خمینی در عین اق به عبادت شود و موجب شود امر کنار رود املکه نهی متعاست 

مّا د، ألنّ صحّة الصالة تتوقّف إفاألصل یقتضی الفسا -أیضا -أمّا إذا کان الشکّ فی تحقّق المالک و»شان فرمود: ، ایعبارتی دارد

 « .النهی فی عنوان واحد، و مع عدمه ال طریق إلحراز المالک األمر ال یجتمع مع وعلى إحراز األمر، أو المالک، 

له ئسم مانحن فیه از ،کنندعنوان واحد اجتماع نمی رامر با نهی د« النهی فی عنوان واحد األمر ال یجتمع مع و»است ه لجم شاهد این

به باشد مورخواهد مأهی دو عنوان بود، اینجا یک عنوان است که هم میمر و نادر مسئله اجتماع  تر است.و نهی مشکلاجتماع امر 

و با نبودن امر ما « .مع عدمه ال طریق إلحراز المالک»ی در کار نیست و امر رشود، با وجود نهی دیگکه این نمی نهی عنهو هم م

نه تنها طریق احراز ، کأالک عبادت و صحت را استخراج کنیمنیم متوار امر نباشد ما چطور میگ. امالک نداریمراهی برای احراز 

 .  نداریم ی احراز مالکاود امر است، اگر نهی آمد و امر کنار رفت دیگر ما راهی برمالک  وج
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إن کان ف» :ا آنجا فرمودرزیافتی داشته باشد، ممکن است به نظر بدوی یک ته فرمودند در صورت اولمطلبی که با آن این مطلب 

  .جا اصل اقتضای صحت دارد؛ آن«الشکّ فی فسادها بعد الفراغ عن إحراز المالک کما فی النهی عن الضدّ، فاألصل یقتضی الصحّة

از احراز  اغبعد از فر، آن ممکن است فاسد باشدی بر فساد یا اساسا اینکه ضد اگر منهی عنه باشد، هدر نهی از ضد، شک در داللت ن

ز ین عبادتی که مالکش احراکنیم که او ما االن شک میک احراز شده مال امر آمده، این عنوان امر داشته و یعنی اول ک است.مال

ز این قبل این است که مالک اینجا فرض ا ؟د یا خیرشود که فاسد شو، آیا این باعث میقرار گرفته شده، و ضدِ یک عمل دیگری

است مورد نهی واقع شده است. اینجا در حقیقت  منافات با یک فعل اهم پیدا کرده واسطه اینکه و بهامر بوده  ،شرایط احراز شده

ادت به عب جا نهی متعلق شدهینا ،عنوان نیست اینجا دو ؟اینجا چه اامساد بعد از فراغ از احراز مالک است، فشک در داللت نهی بر 

است، اگر فرض تعلق امر به آن شود عبادت است و این برای ما احراز  مر به لکان عبادتااال لو فرض تعلقهم عبادت ز امنظور ما  و

دو صورت  ینلذا بین ااحراز کنیم، تا مالک را  نداریمی هم االن رما تست یا نیسین مالک در آن هکه ا نشده نشده است، احراز

  فرق است.

،  یستدارد و قابل قبول ن تا حدی ابهامبعضی فرمودند که این سخن امام خمینی که الزم بود اینجا داده شود، زیرا  بود این توضیحی

ع باشد که ند شاید قبل جمچه که در گذشته گفترد و با آنمی شود این مطلب را قبول ک سد کهر، ولی به نظر میشود لذا باید توجیه

امر نیست و امر هم که نباشد، راهی برای احراز مالک نداریم،  زیرادارد، فساد  اصل اقتضاء ،شک در تحقق مالک داشته باشیماگر ما 

با آمدن نهی امر  که  این است ش، فوقز شده استمالک احرا ،است که قبل از این فرض این ، آنجاکند با صورت اولیاین فرق م

 کند.رود اما مالک که مشکلی پیدا نمیکنار می

 امردهم 
از این  یبعض ، اقسامی برای نهی به حسب متعلق ذکر کردند و محقق خراسانی فرمودنداستسیمی مطرح شده در امر دهم گفتیم تق

 .اشکال است، چند اینجا اشکاالتی متوجه محقق خراسانی است اقسام داخل در محل نزاع است و برخی خارج از محل نزاع.

ستند، ه ت نیز دو دستهاالکاین اشبیان،  به یکناینی  قو محقن یاک بی محقق اصفهانی به ،به یک نحو اشکال کردند خمینی امام

ی به طادمه را زیر سؤال برده و معتقدند که این مقدمه ارتبقین مقدمه و ابتناء بحث بر این ما رکضرورت ذیک دسته در واقع اصل 

محقق مل است،  مث ییح اضافیعنی یک توض ،وجهی برایش نیست . یک دسته گفتند این تقسیممثل امام خمینیما ندارد،  بحث

  .گرددبه بعضی از مواضع سخن محقق خراسانی بر میکاالت نیز به نوعی ی از اشهانی و بخشفاص

 «والحمد هلل رب العالمین»


