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

ردند، ک در بحث از اقسام نهی به حسب متعلق آن عرض کردیم محقق خراسانی ضمن اینکه پنج قسم برای نهی به این اعتبار ذکر

 یم اشکاالتی نسبت به این سخن محقق خراسانیگفتو بعضی از محل نزاع خارج است.  داخل محل نزاعند بعضی ازاین اقسام دفرمو

ت سرای اگر بحث از ارد، زیرانحن فیه نداساسا این بحث ارتباطی به ما . اشکال اول را دیروز عرض کردیم، و آن اینکهوارد است

حث ی است که در مبایک جهت بحث فقهمشروط یا موصوف بینجامد، از به فساد کل یا یا شرط یا وصف ، اینکه فساد جزء باشد

هی از یت نلت و کاشفدال، لذا ارتباطی با اساسا یک امر عقلی است خلل باید به آن پرداخته شود و از جهت دیگر  و زاویه دیگر

   .فساد ندارد

 اشکال دوم  

کانه سخن از  فساد خود عبادت است، چون  آیدیان میم: جزء العبادة عبادة، لذا وقتی بحث از فساد جزء به فرمود محقق خراسانی

 جزء العبادة عبادة.  

 مسلماً ،شودب نمیعبادت محسو، زیرا قد یتفق که جزء عبادت، توانیم این سخن را بپذیریماین است که به نحو مطلق نمیاشکال 

، اما اگر امر به عمل مرکب متعلق شود و این مرکب دارای اجزایی باشد، سجودبادت است مثل رکوع و ، عبعضی از اجزاء عبادت

عنوان  را به زاخواهیم نم، وقتی میاز اجزاء این عمل است، مثال تقید نماز به شرط، جزیی ندستعبادت نی قطعاً بعضی از این اجزاء

به ز تقید اء نمازج، یکی از ادشونمی شناخته زابه عنوان جزء نم م و ...ا، قیسجودنیت، قرائت،  ،ب دارای اجزاء برشماریمیک مرک

زء بالشرط ج الصلوة، اما تقید درست است خود قید و شرط خارج استز به شرط هم جزء است، ا، نفس تقید نماست زاشروط نم

طلق ، لذا به نحو مواقع شود یده به نحو عباز به شرط معتبر نیست کاو این قطعا عبادت نیست، در تقید نم بالمرک من اجزاء هذا

روط به ، اما اگر عمل عبادی مشدت هستندامرکب عبادی عبزاء ج: جزء العبادة عبادة. بله بعضی بلکه بسیاری از اتوانیم بگوییمنمی

  . یت معتبر نیست، در حالیکه در آن عبادتقیید به آن شرط جزء مرکب است شرطی باشد

 ال سوم کاش

شود به متعلق میگاهی نهی  د:وان فرمایش .احتیاجی به این تقسیم نداریم فرض بپذیریم جزء عبادت نیز عبادت است، باز هم بر

 . به شرط و گاهی به وصف ، گاهیشود به جزء العبادهگاهی متعلق می نفس العباده،

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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وصف عبادت هم  ،عبادت هم عبادت است شرط گفتیم: جزء عبادت هم عبادت است،اگر ما در مورد جزء  یا شرط یا وصف، 

ش این عبادت مجموع و خودش باشد یا جزئ  دکنرقی نمیدیگر ف آیددت است پس وقتی بحث از داللت نهی بر فساد به میان میعبا

ه نحو ب  د که مثال شرط تارةا این محور را  تعقیب نمودن، عمدتاین اقسام ذکر کردندباشد یا شرط؛ زیرا ایشان در صوری که برای 

دن عتبر است، اما در طهارت البموضو  ودر آن معتبر نیست، مثال عبادیت در شرط طهارت  ان شود و اخری عبادیتبادیت باید اتیع

ه باشد کشرط به نحوی  رج کردند. اگرازمحل نزاع خا ست، آن وقت اولی را داخل در محل نزاع کردند و دومی را عبادیت معتبر نی

این عبادت  کند،  فرقی نمیآوریمی از عبادت بر فساد به میان میهست  پس وقتی ما بحث از داللت نمعتبر ا بادیت در آنع

گفتیم  ر ماگ، حال ااز عبادت بر فساد است یه، عبادت عبادت است.  بحث در داللت یا کاشفیت نشرطش باشدمجموعش باشد یا 

ت لالرفت دی به آن تعلق گنیم اگر نهیبب . پس هر چه عبادت است بایدرا ذکر کنیمم نیازی ندارد که این اقسا رجزء العبادة عبادة، دیگ

  .درسوجهی برای این تقسیم به نظر نمی؟ پس دیگر بر فساد دارد یا خیر

 محقق نایینی()اشکال چهارم 

: تارة به این دو صورت داردگانه یاد شده، یعنی تعلق نهی به جزء عبادت، فرمودند که محقق خراسانی در قسم دوم از اقسام پنج

. شودمی آورده ی در کنار جزء منهی عنهراخری جزء دیگ و شود، یعنی جزء دیگری کنار آن آورده نمیشودمیء افاکتجزء منهی عنه 

 یم،نباش ینسورتقائل به حرمت و عدم جواز قران بین  نانچهورده شود، چعنه آ: اگر جزء دیگری کنار جزء منهیمودندروقت ف آن

این جزء فاسد است و  اگر چون ، کنده نشود، آنگاه نهی داللت بر فساد میدرن آودیگری کنار ایعمل صحیح است، اما اگر جزء این 

   .عبادت استود مستلزم فساد خ اتیان شود

نیم یبب م تاکن، من خالصه بیان ایشان را بیان میرندم دوم مالحظه و تأملی داین سخن محقق خراسانی در قسنسبت به ا محقق نایینی

: جزیی که دفرمایایشان می ر؟یین اشکال وارد است یا ختا ببینیم آیا اکنیم سخن ایشان را بررسی میگاه آن، اشکال ایشان چیست

 . نشده است اخذ یا عدد خاص در آن یا عدد خاص در آن اخذ شدهمتلعق نهی قرار گرفته 

سوره جزء نماز است و فرض ما این است که این سوره باید به تنهایی  ، مثل اینکهاخذ شده باشد اگر عدد خاص در آن فرض اول:

 ، همراه با حمد فقط یک سوره بایددو سوره خوانده شود ،در قرائتت دیگر قران بین سورتین حرام است، نباید به عبار ،رده شودوآ

یکی  یمتسوره عز)شود از قرائت سوره عزیمت، ن صورت اگر نهی متعلق شود به یکی از افراد این جزء، مثال نهی ، در ایشود ذکر

ه است ک ینض ارو ف ز جزئیت دارد، سوره عزیمت یکی از افراد سوره است که جزء نماز استاسوره برای نم (ده سوره استافراز 

 یست: نکند از دو حال خارج کسی که سوره عزیمت را قرائت می . حال اینجاتمیبه قرائت سوره عز ی متعلق شدههن

نکند و اکتفا به همین سوره  اگر سوره دیگری را قرائت .کندکند یا قرائت مییمن یا سوره دیگری غیر از سوره عزیمت را قرائت

سوره غیر عزیمت بود ولی  آوردینیاورده، آن جزیی که باید م عبادت را را کأنه یک جزءزی ،دت باطل استعزیمت کند، این عبا

 ،ندارد ر سوره عزیمت جزئیت برای نمازگکه دی خودش دلیل بر این است اینو نهی از سوره عزیمت عزیمت را آورده  االن سوره

 . ش باطل استزا، پس نمرا نیاورده است یعنی جزء نمازکه اکتفا به سوره عزیمت کرده کسی  نهپس کأ
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ت که قران موجب سا ینو فرض ا ،قران مزی را هم قرائت کند، این یستلرشد و در کنارش سوره دیگ نااتیاگر سوره عزمیت اما 

باید فقط یک سوره آورده شود و پس ت اخذ شده، قید وحد ،عدد خاص اخذ شده استجزء  این در است زیرا گفتیم زان نمبطال

  .رام استح قران بین السورتین

 ،ن است که قران حرام استیااش ، که نتیجهمثال جزء عدد خاص اخذ شده باشد، یعنی قید الوحدهدر این طبق این مبنا که بنابراین 

، زیرا اگر سوره دیگری ل این نماز باطل است، در هر حانکند سوره عزیمت ضمیمه کند یا را به یگردی ورهصورت، چه س در این

واقع حاکی از این  ر، زیرا نهی از سوره عزیمت درا نیاورده است ءماند که اصال جزضمیمه نکند مثل این می یمتین سوره عزا هبرا 

را زی ،القران شود من جهةنماز می ن، اگر هم سوره دیگر را به آن ضمیمه کند باز موجب بطالجزئیت نداردبرای نماز  این است که

  .است زاموجب بطالن نم آوردن دو سوره،السورتین یعنی  بین آورد و قرانرض این بود که باید یک سوره میف

اما عدد خاصی  ر شدهک، یعنی مثال سوره به عنوان جزء نماز ذه استدشاخذ ن عدد خاصدر جزء، اما بر فرض دوم که  فرض دوم:

ت و موجب قران بین السورتین ممنوع نیس احتمال طبق این ،داردن یی قران مانعن، یعبار اتیان شود مثال باید یک که برایش بیان نشده

 طالن نیست. ب

ت را مسوره عزی و نماز بخواندادت به واسطه تعدد جزء باطل است، یعنی اگر کسی عب :فرمایددر این فرض نیز محقق نایینی می

 ؛سوره و قران مانعی نداشته باشدضمیمه کردن سوره دیگر به این  و طبق فرض بیاورد کنار سوره عزیمت یسوره دیگر و بخواند

 ر هم باطلگ، اصحیح است زانماین  ،فرمود اشکالی ندارد که محقق خراسانی ی استجای هماننماز عبادت باطل است. این باز هم 

رای و جهت بد ،ینلوجه .ل استباط ، اما به نظر ایشان قران مانعیتی نداردت که سین اهت القران است که اینجا فرض اباشد من ج

  :بیان کردتوان بطالن این عبادت می

ه تفرگ ر، یعنی این جزء مورد نهی قراسوره عزیمت را حرام کرده است دلیل ، یکواجهیماین است که ما با دو دلیل م :ولجهت ا

ر طرف دیگر دلیل جواز قران داریم به دداریم و آن هم قرائت سوره عزیمت است، را است، پس در یک طرف دلیل تحریم جزء 

ز وجب تخصیص دلیل جوام ریم جزءتح لدلی یعنی این دلیل دو سوره خوانده شود اشکالی ندارد. در نماز رگاین معنا که گفتند ا

 یر صورتدر غص چیست؟ نتیجه این تخصیص این است که قران جایز است نتیجه این تخصی زند،قران است و آن را تخصیص می

ای را بتوانیم با هم قرائت دو سوره راشند که هداده ب هه اجازجواز قران مطلق باشد و ما ب لست که دلیطور نیاین یعنی محرم، اتیان به

شود ییمت موجب م، کأنه دلیل تحریم قرائت سوره عزخواندنش جایز باشد و سورهد تی جایز است که  هررور صقران د بلکه ،کنیم

به هر نحوی و شامل یک سوره ران مطلق باشد از ق، نه اینکه جوسورهدلیل جواز قران مقید شود به صورت جواز قرائت هر دو 

   .جایز باشند ، سورهسورهجایی است که هر دو  جواز قران فقط و فقط مربوط به ، نه،یک سوره غیر جایز باشدجایز و 

 . تاس زاواز قران، این ضمیمه کردن و آوردن سوره دیگری در کنار سوره عزیمت موجب بطالن نمبنابر قول به جبنابراین حتی 

ست که این عبادت نسبت به آن جزء به شرط ال است، معنایش این ا است که تحریم یک جزء مثل قرائت سوره این: جهت دوم

یی هم نباید اتیان ز با این اجزاء باید اتیان شود و یک اجزااکه نمعزیمت، کأنه به ما گفته شده  شود از سورهیعنی  وقتی نهی می

ط عدم رنماز به ش ،ال است الجزء  به شرط ، پس نماز  بالنسبه الی هذایمت استه عزیان شود سورید اتباکه ن ،  یکی از اجزاییشود
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اگر  ؟ندکاین چه محذوری دارد و چه اشکالی ایجاد می این نماز، نمازی است که به آن امر شده. ،یمت صحیح استقرائت سوره عز

  :شودز میان نموجب بطالشود که ممترتب می سه امر بر آنعنه به شرط ال باشد، ز و کل و مرکب نسبت به جزء منهیانم

ر نهی شده از سوره عزیمت و سوره عزیمت نسبت به نماز  گکه آن شرط مانع است، یعنی ا بودن این است معنای به شرط ال اول:

 زااز چیزی که عدمش در نم تارت اسع عبناا مر، زیاست زاعدمش شرط است، این یعنی اینکه اگر سوره عزیمت باشد، مانع نم

  .باطل استل بر این جزء باشد مر نمازی مشتگ. پس اشدباوجود داشته  زاشود نباید در نم، چیزی که مانع شمرده میشرط است

 ،شرط ال اخذ شده هم به نحو به و آنآنجا که مورد نهی قرار گرفته ز ا، قائل به جواز قران شویم یمت ولو ماردن سوره عزآو :دوم

شود، شرط ز میا، زیرا در آن زیادتی که باعث باطل شدن نماست زادر نماز مبطل نم بادهو ز ده در نماز استب زیادر واقع  موج

مبطل نیست  زا، یک عمل زائدی انجام دهد که جزء نمای انجام دهدهفر اضایک کا  زا، اگر کسی در نمیت شودنشده که قصد جزئ

 باشد. نشده ند قصد جزئیت هم ز است، هرچانم

شود و ادله جواز ر محسوب نمیکز نسبت به آن بشرط ال بوده، دیگر ذار کسی سوره عزیمت را قرائت کند در حالیکه نمگا سوم:

، فی نفسه عنوان حسن دارد رکاست، زیرا ذنماز  رمطلق ذکر دادله مجوز  بله برخی از .دشومل آن نمیاش رر در نماز دیگکمطلق ذ

 ؟ایز باشدحساب کنیم که  اتیانش در نماز ج یمت را از مصادیق ذکرتوانیم سوره عزده شده، حال آیا میرجایز شمز ار در نمکلذا ذ

باعث  آن را ریم  به عنوان مصداق ذکست، می تواننشده بود به نحو بشرط ال اخذآن تعلق نگرفته بود و اگر سوره عزیمت اگر نهی به 

می غیر کال ای که هرادله، آن شودبه آن تعلق گرفته است کأنه مشمول عمومات مبطلیت کالم می، ولی وقتی نهی انیمندز ابطالن نم

جایز است  که  زاالمی در نمکا طبق آن ادله شود، زیرت هم میمل قرائت سوره عزیماداند شاز ذکر را  در نماز باعث بطالن می

ادله  الذ ،متعلق شده و حرام شده است ، نهی به آنذکری است که، لکن ست است که ذکر استردمصداق ذکر باشد و سوره عزیمت 

  ت نخواهد شد.شامل سوره عزیم رجواز مطلق ذکر دیگ

 نه عدد خاصی درمنهی ع جزء چه ،نماز باطل استبگیرد  ررد نهی قراور جزء مگ: در هر صورت افرمایدمحقق نایینی میاین بنابر

 و چهچه نمازگزار اکتفا به سوره عزیمت کند ی اخذ شده باشد، عدد خاص رگ. اباشدخاصی اخذ نشده  شده باشد چه عدد اخذ آن

صورت دوم نیز که در جزء عدد خاص اخذ نشده باشد، یعنی  رز باطل است. داضمیمه کند در هر حال نم به آن سوره دیگری را

 صیصخاز این باب که دلیل تحریم جزء باعث ت : یاعبادت باطل است لوجهینقران را جایز بدانیم، در این صورت هم ایشان فرمود 

ان شود، نه اینکه یکی محرم باشد و یا از غیر محرم اتی کند کهنی دلیل جواز قران را مختص جایی مییعشود، ران میجواز ق دلیل

 تیسه جه زیکی ا بهکند و اگر اینچنین شد عبادت را نسبت به آن جزء بشرط ال می در واقع  نماز و این باب که دلیل تحریم جزء

  .شودباطل میکه بیان کردیم نماز و عبادت 

 در اینجا قران فی نفسه مانع: گویدتالف و تفاوت سخن محقق نایینی با محقق خراسانی در این است که محقق خراسانی میپس اخ

زیرا وقتی جزء  ،به آن دو جهتی که گفته شد ، چرا؟شودالن نماز میو موجب بط نعیت دارداقران م: گویدنایینی می محققنیست، اما 

 2شود.از آن دو بیان موجب بطالن نماز می یحرام شد به یک که
 بحث جلسه آینده
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باید بررسی اند. ایشان کرده اشکالی به، محقق خویی است هشد گرفته نسبت به بخشی از اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی ایراد

 ؟ وارد است یا خیر؟ اشکالی که محقق خویی کردند نایینی درست است یا خیرکنیم که آیا اصل سخن محقق 

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


