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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

خل محل نزاع هستند یا بعضی از اقسام داخل محل نزاع هستند در مورد اقسام نهی از حیث متعلق و اینکه آیا همه این اقسام دا

سخن محقق خراسانی ذکر شد. عرض کردیم اشکاالتی به این کالم وارد شده که این اشکاالت بعضا به اصل انعقاد این مقدمه است 

از این زاویه  ین اقسام نیست و بعضیکه ضرورتی برای آن ندیدند و اینکه ربطی به بحثی ندارد، بعضی از این زاویه که نیازی به ذکر ا

  سخن محققق خراسانی محل اشکال است.همچنین از این جهت که بعضی از مواضع و که این بحث اجنبی عن المقام 

  .دهیمآنها را مورد بررسی قرار میکنیم و این اساس ما اشکاالت را مرور می بر

 بررسی کالم محقق خراسانی

 اشکال اول 

این مقدمه نیست و این مقدمه تأثیری در بحث ما ندارد، به عبارت دیگر مطالب این  به بیان ینیازاساسا اشکال اول این است که 

ادت گر نهی به عباارد؟ نهی داللت بر فساد دارد یا ند است که آیا نزاع  و بحث در این ، برای اینکهتمقدمه از محل نزاع بیگانه اس

 ود ندارد.شو چیزهایی که بوسیله عقل معلوم میمسئله عقلی  ارتباطی با این ،شود کاشف از فساد است یا خیرای متعلق املهیا مع

رمودند که این کلی فبه طور توضیحی ندادند و فقط ایشان البته  ،تقریبا اشکالی است که امام خمینی در این  بحث دارند اشکالاین 

ا باید ربیگانه است این مقدمه از بحث ما چرا اینکه رتی به ذکر این مقدمه نبوده. ولی ت و هیچ ضروما بیگانه اس ثمطلب از بح

  معلوم شود. عدم ارتباط این مقدمه با بحث مامقداری توضیح دهیم تا 

ازگشت به بدیگر هم هست که دو قسم در آخر فرمودند که  انی نهی را از حیث متعلقش به پنج قسم تقسیم کردند، البتهسمحقق خرا

  .کندمی دیگر گانهاقسام پنج 

 . است ما همین مورد ع بحثووضرد، بحثی نیست. زیرا منفس عبادت بخو در قسم اول که نهی به

است، آنگاه بحث در این است و باطل اسد ف آن جزءشود که به جزء عبادت متعلق می ی، محقق خراسانی فرمودند که نهسم دومدر ق

 ، یک صورت اینکه این قسم ایشان دو صورت فرض کردند در  ؟شود یا خیرجزء  موجوب فساد کل میکه آیا بطالن و فساد 

 ورت دوم اینکه به اینص ،ز حمد قرائت کندبعد ا مثال فقط سوره دارای سجده واجبه رابه همان جزء منهی عنه اکتفا کند، شخص  

   .تداخل در محل نزاع اس: این صورت نیز ایشان فرمود. قرائت کند آن، بلکه یک سوره دیگری را بعد از جزء منهی عنه اکتفا نکند

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/آذر /91 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
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  ،خیر خود عبادت یا ، آیا سرایت می کند بهو این جزء باطل بوداینجا بحث این است که اینکه اگر نهی به جزء عبادت متعلق شد 

کند یمساد لت بر فدالث کنیم که آیا این نهی ای نیست که در اصول ما از آن بحدر واقع یک مسئله فرعی فقهی است، این مسئله این

ت چه ربطی به داللاین اتیان شد و به همان جزء اکتفا شود  این جزءخواهیم ببینیم اگر رده است و ما میجزء خو نهی بهیا خیر؟ 

 عبادت  جزء یکه و به عنوان یک مسئله فقهی باید درباره آن بحث شود که اگر مثالفق ؟ این مطلبی است که دربر فساد دارد یهن

ارتباطی که  ستنی ؟ این بحث، بحثیشود یا خیردت فاسد میکل عبادت و مجموع عبا، آیا فاسد شد و شخص به همان جزء اکتفا کرد

  .با این مسئله داشته باشد

عبادیت  هجنبرط جنبه عبادیت دارد و اخری  این ش متعلق شود، منتهی تارة بادتین بود که نهی به شرط عسم سوم بحث در ادر ق

ینکه ا فساد شرط و االلتش چه ربطی دارد بیا عدم د عنهفساد منهی بحث از داللت نهی بر. این صورت نیز مورد اشکال است. ندارد

و ت بحث عقلی اس ایت فساد از شرط به مشروط یکباز بحث از سر؟ یعنی شود یا خیرمی مشروط هم فاسد اگر شرط فاسد بود

شفیت از اک ای داللت بر فساداگر نهی به عبادت متعلق شد،  بحث ما در اینجا این است که، ندارد سادنهی بر فربطی به داللت خود 

بادت ه آیا فساد شرطی که عیک بحث عقلی است ک یر؟ لذا چنانچه این شرط عبادیت داشته باشد طبیعتا بحث آنفساد دارد یا خ

 ؟شود یا خیراست، موجب فساد مشروط می

هی از آیا ن. و مورد نهی قرار گرفتبا عبادت بود  ه اگر وصفی مالزمک بحث این بودارم که بحث از وصف به میان آمد، هدر قسم چ

 از این وصف موجب یه؟ ناست ائت آیا موجب نهی از قرائت جهرینهی از جهر به قر  ؟کند یا خیراین وصف به موصوف سرایت می

به  از وصف اینکه نهی. بر فساد ندارد یهری به داللت ناایت مطرح است و در واقع کبحث سر اینجا باز ؟نهی از خود عبادت است

  .ثیری در بحث ما نداردین است که تأواقعش ا؟ لذا در این قسم نیز چه ربطی به مسئله اصولی داردموصوف سرایت بکند، 

انی شده است نیز محقق خراس با نماز متحد که، مثل نهی از غصب ز که مسئله تعلق نهی به وصف مفارق مطرح شدیندر قسم پنجم 

نهی بر فساد و اینکه اگر نهی به عبادت یا نیز مسئله داللت  در این قسم ،ه استنرو اخری مقا وجودی است ،اتحاد گفتند که تارة

ت می ک عبادت سرایوصف مفارق ی ازینیم نهی که بببا این ندارد  اطی، ارتباست یا خیر ای متعلق شود، کاشف از فساد آنمعامله

 کند به خود عبادت یا خیر؟

مه  ه عبادت بخورد یا شرط عبادت بخورد یا وصف عبادت بخورد باین مقدمه بیان شده که نهی به جزء آنچه در اپس به طور کلی 

 . ی نداردطابا بحث ما هیچ ارتبفقهی است یا یک بحث عقلی که بحث  در واقع  یا یکصوری که ایشان بیان کردند، 

 . استفاده کردیم خمینی از آنخن امام بیان شده است که حاال ما در توضیح سنیز  2مات محقق اصفهانیاین اشکال در کل

 هبهایی که در رابطه با تعلق نهی اشکال که در واقع  بیگانه بودن این مقدمه با موضوع بحث ما است این است که بحث محصل این

اد جزء کل به سبب فس ر ما این مسئله را در نظر بگیریم که آیا فساداگ فقهی است یا عقلی، شود یاجزء یا شرط یا وصف مطرح می

د یا وش، آیا موصوف به سبب فساد وصف فاسد میریخشود یا رط فاسد گرفتار فساد میبه ش طو؟ آیا مشرشود یا خیرحاصل می

ه است که باید در مباحث خلل در فق ایی،  این بحث هندارداد بحث از اقتضاء نهی از عبادت للفس اطی بهبت؟ اینها هیچ کدام ارخیر

کند به کل و مرکب؟ اگر بحث از سرایت گوییم آیا حرمت  از جزء یا وصف یا شرط سرایت میما یک وقت میآن پرداخته شود  به
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ک یمرکب ثابت شده  یا: تارة این حرمتی که براینجا دو صورت دارد جموع مطرح شود،رط و وصف به مرکب و مزء شاز جحرمت 

علق به مت، یعنی حقیقتا حرمت دهیم بالعرض و المجاز استر ما حرمت را به مرکب نسبت میگحرمت عرضی است به این معنا که ا

 ه  مرکب فیاین دیگر خیلی واضح است ک .دوشداده می و کل نسبت بیا شرط است اما بالعرض والمجاز به مرک ء یا وصفزج

دهیم ی؟  زیرا مجازا به آن نسبت مدارد یا خیر سادفلت بر ی به آن تعلق نگرفته است تا بحث کنیم که آیا دالهو نالواقع حرام نشده 

  ؟خیر د دارد یابر فساداللت  پس دیگر جایی برای این بحث نیست کهوصف خورده.  و حقیقتا نهی به جزء و شرط و

ر سطه داو ،کند، به این معنا که حرمت جزء، کل حقیقتا حرمت پیدا میشودیماگر هم منظور این است که مرکب فی الواقع حرام 

حرمت وصف واسطه در ، دوشرکب و کل میی مراببوت حرمت واسطه در ث، حرمت شرط، شودی کل و مرکب میراثبوت حرمت ب

لتش دالدیق عبادت محرم و مصا شود ازاینجا این عبادت می اگر این را گفتیم آن وقت درشود. بوت حرمت برای مرکب و کل میث

 ت.با موضوع بحث اس مقدمه ایناین بیان فنی بیگانه بودن  .بر فساد ندارددیگر ربطی 

،  مطالب داردشده ن قدمه گفتهفساد ارتباطی با آنچه که در این م از داللت یا کاشفیت نهی ازپس اشکال اول اساسا این است که بحث 

یک  گیرد یار میراهمین بحث تعلق نهی به عبادت ق جزء قهراً چونا نیازی به بحث ندارد، این مقدمه یا باید در فقه بحث شود ی

به یک  یهن ، کأنههستندرط وصف تنها واسطه در ثبوت ش مرکب حقیقی است و جزء ور گفتیم نهی متعلق به گاست. ا بحث عقلی

ببینیم  نداریم که یدیگر دلیلشود همان قسم اول و این می ،خیر لت برفساد دارد یام ببینیم دالخواهیعبادتی خورده است که ما می

ه نسبت داد بمجازا به مرک یهاگر نهی به جزأ بخورد یا به شرط بخورد یا به وصف بخورد چه سرانجامی دارد؟ اگر هم حرمت و ن

و اهیم به نحاگر هم بخو ،شودمجازا و بالعرض نسبت داده می حرمتزیرا فساد مطرح نیست،  دیگر جای بحث از داللت بر، شود

ت هشود بحث عقلی و از یک جیک جهت می از ود،شوصف فاسد میو  رطش باالخره آیا کل با فساد جزء و کلی بحث کنیم که

  که در مباحث خلل باید بحث شود. شود بحث فقهیمی

 مقدمه اجنبی عنادعا کردند این  ر کلیبه طو هم خمینی ی فرمودند و اماماین اشکال اول است که اصل این اشکال را محقق اصفهان

 این اشکال وارد است. رسدبه نظر میالمقام است و خیلی توضیح ندادند. به هر حال 

 حقیقت تفکر

  فرمایند:می (ع)امام صادق 

 9«دَلیلُ الْعاقِل  التَِّفَكُِّروَ  لِكُل ِّ شَیءٍ دَلیلٌ»

  .شخص عاقل تفکر استراهنمای  و دلیل و هر چیزی یک دلیل و راهنمایی دارد

وعات اندیشیدن کرده در موض و دعوت به تفکر و تفکر سخن گفته شده باره؟ اینکه این همه در آیات قرآن درمنظور از تفکر چیست

 ها وه، آن هم در یک عرصهشد بیانقرآن  رحدود پنجاه مورد دعوت به تفکر د شاید چیزی در ؟این به چه دلیل است ،مختلف

قل  «فَاعْتَب رُوا یا أُولِی الْأَبْصار» ،درباره تحوالت تاریخ، تفکر درباره گذشتگان، تفکر درباره معاد ،هان خلقتج هایی مثلساحت

  ست،ا و در روایات نیز همینطورآنها شده است  بارهسیروا فی االرض، موضوعاتی مختلفی در قرآن وجود دارد که دعوت به تفکر در
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تفکر یک ساعت بهتر است از عبادت این که  2«تَفَكُّرَ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَام  لَیْلَة»یا  «9من عباده سنه تفكر ساعة خیر» روایاتی مانند

  و این همه ما را دعوت می کند به فکر کردن. همتر استمها ت به آنبدارد و نس تیمآن چه تفکری است که اه یک شب

ل در چیزی د به معنای به کار بردندر لغت تفکر . مالحظه شده است زنی یحالچه بسا در معانی اصط تفکر یک معنای  لغوی دارد که

مجهوالت  حرکت ذهن از سوی معلومات به ،ت استعبارت از دو حرک است. در اصطالح منطقیآمد دل در چیزی  یا تردد و رفت و

مجموع این  ،لومات به سوی مقصودسوی معلومات و دوباره از حرکت از مع حرکت ذهن از مجهوالت به ،مجهوالت برای کشف آن

موضوع  های اخالقی بهتفکر اقدام به تعریف کردند یعنی در کتابدرباره هم علمای علم اخالق گویند کت را در منطق تفکر میدو حر

جو و تسج تفکر عبارت است از :گویداشانی میعبدالرزاق کمثال ت مختلف است، ا، حاال تعریفتعریف ارائه دادند تفکر پرداختند و

سید شریف یا  شف کندبتواند حقیقت را که ینکا ا کند برایتفکر یعنی اینکه انسان بصیرت پید طلب بصیرت برای دستیابی به حقیقت،

 یغزالیا  ، مسیردارددارد تتفکر جهشود، و مضار آن دیده می وسیله آن خیر و شر و منافعداند که بچراغ دل میفکر را انی تجرج

 به تبع خواجه عبداهلل انصاری خمینی نیز امامیا  جهل است لمت ورج کننده او از ظو خا تفکر چیزی است که هادی انسان :گویدمی

. است ال آنایت کمکه غد و نتیجه وکه چشم قلب است برای رسیدن به مقصت کر عبارت است از جستجو کردن بصیرتف :دویگمی

ملی ع علمی و سعادت مطلقه این است که به کماله مقصد و مقصود ت کمسلم اس ت غایت کمال است وسمد نظر اآن مقصودی که 

نهایی ی به تکمال علم .ملی برسدکه انسان به کمال علمی و عسعادت مطلق این است  ،مقصد انسان سعادت مطلقه است حاصل آید،

  .نیز به تنهایی کافی نیستکمال عملی  ،عث گرفتاری شودای نیست بلکه ممکن است خودش بفاکافی نیست نه تنها ک

عادت یت و  ساسوی مقصد و غبه  ت بتواندبا این بصیر ن است که انسان بصیرت پیدا کند وای تفکر همانطور که در کلمات برخی آمده

 :گویند، اینکه می: راهنمای عاقلگویندکنند و می، اینکه انسان را دعوت به تفکر میل استحرکت کند، این تفکر است که دلیل عق

 رد هر چیزی عبادت نیست.مو رو اندیشیدن دهر چیزی  دروتفکر در منیست،  یقطعا تفکر در مورد هر چیز خیر من عباده سنه

کند در حالیکه ثروت های کسب ثروت مادی ائما تفکر در مورد راهیا کسی دتفکر کند  ی باطلر راههادنشیند انسان گمراهی بمثال 

ر به معنای منطقی تی تفکح کند،، آن تفکر و اندیشیدنی که قرآن به آن تکیه میاین تفکر نیست روم منظمادی برایش اصل باشد، مسل

ل ه دلی. تفکری ککامل نیست و ناقص استا کشف کند خوب است ولی اینکه انسان هر مجهولی ر و اصطالح منطقی صرف نیست.

اد اخالقی ایج ت و آگاهی برای رسیدن به کمال علمی وبصیر که برای انسان یکاست اندیشیدنی اهنمای شخص عاقل است و ر

صیرت ب، جهان خلقتتفکر درباره  ،دارد مه جهتاینها ه ،مورد موضوعات مختلف تفکر کنید کند دریم. قرآن این همه پیشنهاد کند

 ،ذشت پیشینیانگر، تفکر در مورد س، تفکر درباره آیات الهیدرست حرکت کند ،بتواند برای رسیدن به مقصد اعلی دهد کهبه انسان می

یک ساعت  گویند( سوال کردند اینکه میع)صادق  م. از امادند و االن از دنیا رفتندرکیندگی مدنیا ز آنهایی که یک زمان در این

  ؟تفکر بهتر از عبادت یک شب است یعنی چه

  ؛0«ب الدَّار ، فَیَقُولُ: أَیْنَ سَاكِنُوكِ؟ أَیْنَ بَانُوكِ؟ مَا لَكِ لَا تَتَكَلَّمِینیَمُرُّ ب الْخَر بَة  أَوْ »این است که  :فرمود )ع( صادق ماما
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ن بودند آنها که در تو ساکبگوید:  ای عبور کردکسی از ویرانه یا خانه که اگر بهتر است این است یک سالآن تفکری که از عبادت 

 این ساکنوک؟ گویدها میبه خانه ؟ین بانوکأ گویدها می؟ به ویرانهاین بانوک ؟آنها که تو را ساختند کجایند ؟این ساکنوک؟ کجایند

  ؟گویی؟ چرا سخن نمیما لک ال تتکلیمن

شود و انسان را به سوی مقصد و هدف راهنمایی وان چشم قلب شناخته میبه عن هکاندیشیدن، همان بصیرتی است  این ،این تفکر

  .ندکمی

. پس مقصد ن به آنبرای رسیدکند ، عاقل است که تفکر میکند، عاقل است که تفکر میشخص عاقل استپس اندیشیدن راهنمای 

، موضوعات است ینا ر، تفکر دماالت علمی و اخالق و سعادت مطلقهیابی به کتدس یاد به انسان برکنری که کمک میفکآن ت

: گوید، اگر میکند برای این است که عبرت باشد برای شما رفکگان تگوید در مورد گذشتاگر می ،حدوده آن را قرآن مشخص کردهم

گوید در مورد نظام هستی و مرگ تفکر ، اگر میآن هدف راهنمایی کند یشما را به سو ید برای این است کهکن ردر آیات الهی تفک

ه افضل ک این کار را انجام دهم چطور او اال همینطور که فکر کنم که فرداست  ضل من عباده سنةاف برای این است که این تفکر کنید

 نیست.  سنه من عبادة

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


