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

ام داز حیث متعلق و اینکه کدام قسم داخل در محل نزاع و کبحث در اشکاالتی بود که به کالم محقق خراسانی درباره اقسام نهی 

  .د بررسی قرار گرفتروچهار اشکال مهم مطرح شد و م. تا کنون خارج از محل نزاع هستند، وارد شده است

 پنجم  اشکالادامه 

ق مالزم و مفار ایشان وصف را به .و پنجم فرمودندم در قسم چهار راسانی است کهان محقق خنمربوط به بخشی از سخاین اشکال 

ارج از خد بعضی از اقسام فرمودند راین اقسام قائل به این شدند که داخل در محل نزاع هستند و در مو و در بعضی از یم کردندتقس

  ین مسئله مدخلیت دارد.در ا هم نهی و رو نهی و جواز اجتماع ام قول به امتناع اجتماع امر، البته محل نزاع است

  .هت مورد اشکال واقع شده استعرض کردیم این مطلب از چند ج

 در سرایتردیم این بود که تفکیک بین وصف مالزم و وصف مفارق وجهی ندارد، زیرا اگر مالک را دیروز عرض ک که اول:ت هج

که وصف و موصوف وجود واحد دارند، این وحدت وجود، موجب وحدت در حکم  این قرار دادیموصف به موصوف  حرمت از

 رق و وصف مالزم در این ناحیه نیست. وصف بین مفای ، لذا فرقشودمی

درست است که محقق خراسانی استدالل کردند بر  .است قرائتعدم اتحاد وجودی جهر و این جهت درباره اتحاد یا  :ت دومجه

لکن  از  ،اینها از هم قابل انفکاف نیستند سرایت نهی به اینکه اساسا محال است که مثال قرائت مأموربه باشد و جهر منهی عنه، زیرا

و  تعدد وجود این داصل  لذا .ر گرفتندراگویا اینها دو وجودند که با هم و در کنار هم ق ناحیه دیگری این سخن دال بر این است که

بلکه  دو حقیقت و دو وجود نیستندشود، اینها یمه محقق خراسانی  پذیرفته شده است، در حالیکه به حسب دقت نظر معلوم از ناحی

د قرائت است، وجو. قرائت جهری مرتبه شدیده شوندیا اخفات یک وجود هستند، لکن دو مرتبه از وجود محسوب می قرائت و جهر

هم  تری دارد و آن، قرائت هم کأنه یک فرد قوینور شدید و نور ضعیف داریم ، مثل نور کهتبه ضعیفه قرائت استقرائت اخفاتی مر

و وجود  د. بنابراین همانطور که نور ضعیف و نور قوی تیه استافه آن قرائت اخفرد ضعیف تری دارد ک قرائت جهریه است و یک

و ضعف و قرائت یا جهر و  ت که شدتهمینطور اس ئت همراق ر، دجدا از خود نور نیست تند و شدت و ضعف در نورمستقل نیس

   .و سخن محقق خراسانی تمام نیست ترسد محل اشکال اس، لذا این جهت هم  به نظر میقرائت غیر از خود قرائت نیستت افاخ

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/آذر /42 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 2448 ربیع الثانی 82مصادف با:        –مقام اول: عبادات از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟آیا نهی    :جزئی موضوع       

                    جهت اول: جهت لفظی                              

 24 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 



  

852 

 

ال قرار گرفته مربوط به استدالل ایشان بر سرایت نهی از وصف به اشک رددر کالم محقق خراسانی مواین جهت که  جهت سوم:

رائت از حیث قچون ممکن نیست  ،کندن دلیل آوردند بر اینکه نهی از وصف به موصوف سرایت مییم ایشاردعرض کموصوف است. 

 دکنفرمودند که نهی از وصف سرایت میلذا  باشد و هم امر،متعلق شده  ، هم نهی فعلی به آنعنهجهر منهیموربه باشد و از حیث مأ

  .به موصوف

شود، می ی به قرائت متعلقهکه وقتی ن زیرا نهایتش این استاثبات نیست قابل قع شده است که این استحاله ن هم مورد اشکال واای

رایت غیر از س تفاع االمرار، متعلق امر واقع شود شده، ندارد قرائتی که مالزم با محرم معنا شود، زیراامر به قرائت می ب ارتفاع موج

شود، یک حرمت برای قرائت ثابت می ،گوییم با نهی، یک وقت میبین این دو فرق است ،شودو موجب حرمت قرائت می نهی است

 ، ارتفاع امر از قرائت مقتضی ثبوت حرمت برای قرائت نیست. اگر قرار بودشودقرائت مرتفع می تعلق بهییم با نهی امر مگووقت می

کم احد المتالزمین حیعنی از  ،این سرایت اتفاق بیفتددارد  اموری که بینشان تالزم وجود، پس باید در همه ت در کار باشدیسرا

ل سرایت . لذا اصباشند حدمعتقد است الزم نیست متالزمین در حکم متنی نیز محقق خراساسرایت کند به دیگری، در حالیکه خود 

  .داللی که ایشان فرموده است قابل اثبات نیستتسحکم و سرایت نهی از وصف به موصوف با ا

 از این. تارة محل اشکال است از حیث متعلق منعقد شده، درباره اقسام نهیامر دهم یا مقدمه دهم که  رنا کله:فتحصل مما ذک

، کما  ذهب الیه بعض، مثل امام خمینی و محقق اصفهانی و سلمنا مقدمه وجود ندارد ینزی به این اقسام و ذکر ایاهت که اساسا  نج

ی دو نمونه را یکی متوجه ایشان است که ت. بعضا اشکاالنیست ینانی پذیرفتسکه چنین نیازی باشد، بعضی از سخنان محقق خرا

از  ها قبول شد و برخی پذیرفته نشد و برخیبعضی از آن سی قرار گرفت ورنی فرمودند که مورد بریکی را محقق نایی ،یمردعرض ک

  .رسد این اشکاالت وارد استر این مقام فرمودند که به نظر میهم بعضی از بزرگان درا الت کااین اش

  .الکالم فی المقدمات هذا تمام

 عبادت یا معامله کاشف از فساد است یا خیر؟ از آیا نهی

یت یا کاشفآ ؟ به تعبیر دیگر  که ما آن را اختیار کردیم،دارد یا خیر فساد د که آیا نهی از عبادت یا معامله اقتضاءاصل بحث در این بو

   ؟یا خیر کند بر فساد منهی عنه؟ و به تعبیر سوم آیا داللت میاز فساد دارد یا خیر

 ،کندباالخره نهی از عبادت یا معامله داللت بر فساد مینیم که ید دنبال کاین بحث را با. است این مسئله که گفتیم برای یاتهمه مقدم

  ؟خیر فساد دارد یا کاشفیت از

ث ی ایشان در بحهالت. منتممربوط به معا یبوط به عبادات است و دیگرر، یکی مدر دو مقام مطرح کردندمحقق خراسانی بحث را 

اما در مورد ی از جهت عقلی، یکی از جهت لفظی و دیگر ،قرار داده است یگت را مورد رسیددو جهاز نهی متعلق به معامالت 

آن جهت لفظی مربوط به عبادت منهی عنه را نیز ما ه بحث کامل شود کاما برای این، عبادات تفکیک بین این دو جهت نکرده است

  .ویمشمتعرض می

 مقام اول درباره عبادات که تارة :شودیم ر دو جهت ساماندهیقام دو هر م مقام در دووع بحث ما در این قسمت این اساس مجم بر

از جهت لفظی و اخری  الت است که تارةمم دوم در مورد معاا. مقگیردر میاز جهت لفظی و اخری از جهت عقلی مورد رسیدگی قرا

را محقق خراسانی بحث مانطور که اشاره شد از این چهار قسمت بحث سه قسم ه . منتهیگیردمیاز جهت  عقلی مورد بررسی قرار 
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و اخری  کنیمشود تارة از جهت لفظی بحث میمی از عبادت یهمقام اول این تفکیک را نکرده است. ما در مقام اول که ندر  ،ندردک

  .جهت عقلی از

 مقام اول: نهی متعلق به عبادت

وقتی   ؟تاست فاسد است یا نیس گرفته یم این عبادتی که متعلق نهی قرارخواهیم ببینو میعبادت متعلق شده  بهنهی  دیفرض کن

شود  می (عقلی قطع نظر از اقتضاء با) لفظاً ز عبادتنهی اخواهیم ببینیم که آیا از آید در واقع میجهت لفظی به میان می سخن از

مقرب نیست  بادتعکه این  کاشف از این است ؟ به تعبیر دیگر آیا  نهی متعلق به عبادتنداردهیچ اثری  استفاده کرد که این عبادت

ا ساقط ر اتیان شود، اعاده و قضا رگاین نهی که به عبادت متعلق شده، به نحوی است که اخواهیم ببینیم یا خیر؟ به تعبیر سوم می

شرایط،   ،لسان ادله کثیرا ما که در است یناجهت لفظی هم بحث کنیم  ازینکه در عبادات علت ا؟ چنین داللتی نداردنکند یا خیر 

 ؛«هارةصل مع الط» :گویدبلکه می« الطهارة شرط للصلوة» شارع نگفته یعنی .با امر و نهی بیان شده است موانع و قواطع عبادات

   :حتمال وجود داردین امر دو انسبت به ا

وبی جحکم نفسی و در این دلیل یک «صل» . اگرنفسی وجوبی باشدصرفا یک حکم « ةصل مع الطهار»که  این است احتمال اول:

ت که انجام نداده و مرتکب معصی دادهانجام می مکلف باید یک کاری  ،گناه داردباشد، معنایش این است که مخالفت با این امر صرفا 

 آید که مثال اگر کسی بدون وضو نماز بخواند نمازش باطل است.شده، ولی دیگر از آن  به دست نمی

ز، امن طهارت برای کند به شرطیتر نفسی نیست، بلکه ارشاد میمه صرفا یک ارن است که  امر به نماز مع الطهاای :احتمال دوم

  نماز بدون طهارت خوانده شود، باطل است. رارت برای نماز این است که اگت طهشرطی معنای ارشاد به

اش این ممکن است یک نهی نفسی باشد که  نتیجه طبق احتمال اول ،  این نهیکل لحمهالیؤوبر ما  یا مثال اگر نهی شود از نماز در

وقتی  احتمال دوم طبق ولیرتکب گناه شده است. ولی م تیح اسمه بخواند نمازش صحکه  نماز در وبر ما الیؤکل لحکسی است که 

  لباس برای نماز.این مانعیت ند به کأنه ارشاد میک ،کند از نماز در چنین لباسیشارع نهی می

 .واطع وجود داردمورد اوامر و نواهی شرعیه، نسبت به شرایط و موانع و ق رپس به طور کلی این دو احتمال د

 شده فتهگ بلکه در جای خود ،دنشی نیست که اینها صرفا یک حکم نفسی بانا چنین احتمالی پذیرفت. اساساحتمال اول مردود است

وانع و م ء و شرایط وزااجاز آنجا که لسان ادله مبینه لذا . قاطعیت این امور دارند یت وکه اینها ارشاد به شرطیت و جزئیت یا مانع

فسی ن ی آیا این ظهور در یک حکم تکلیفیتبادعشود از یک م وقتی  نهی میباشد که ببینیقواطع اینچنین است، جای این بحث می

 تیمانع ظهور دارد در ارشاد به جزئیت و شرطیت یا ارشاد بهگوییم ما می ؟فساد دارد وی دارد یا  ظهور در ارشاد بهیا تحریم مول

( ارشاد به مانعیت یک فرد خاصی از عبادت حتی) شود از عبادتاینچنین است که وقتی نهی می در خود عبادت هم ،و قاطعیت

در  هورتعین کند، ظمای هم در کار نباشد که یکی از احتماالت را اینجا برای ما نهو قریاگر  ما باشیم و نهی از عبادت   یعنی. کندمی

 . کندبه فساد میاین دارد که ارشاد 

یم ینه داشتاگر قر ،ی نیست. در آن بحثکندکم تکلیفی را بیان میوقت قرینه داریم که نهی در واقع  به نحوی است که  کأنه ح یک

ا کند یگوییم این دلیل یک تحریم نفسی مولوی را بیان میکنیم یا میهی را حمل بر ذوالقرینه؛ میطبیتعا به واسطه قرینه، دلیل و ن

ست که این ا ینظاهرش ا  ؟کندا امر داللت بر چه مینهی ی کار نباشد،ای در . لکن اگر قرینهمانعیت و فساد دارد د بهگوییم ارشامی
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ت بادعه این عبادت دیگر مقربیت ندارد، این است ک ینا ش، معنایعبادتی متعلق شودر نهی به گ، یعنی افساد عبادت دارد ارشاد به

واقع  متعلق به عبادت درپس نهی . شود این استیماثری که بر عبادت مترتب . باالخره ضا نیستق عاده واگر اتیان شود مسقط ا

باشد تان اگر خاطر. تواند صحیح باشدر نمیدیگ توجه به این نهی بادارد که این عبادت این ، ارشاد به فساد آن عبادت دارد ارشاد به

د که ما هم پیش نیایاشتباه و تو بحث کردیم.جهت )درباره این سیس اصل مطرح شد ر هشتم یا هفتم  که بحث تأمدر ادر گذشته 

در باب  نیمیخواهیم ببمی ،یم اگر دست ما از دلیل کوتاه بودتفدمه بحث از تأسیس اصل بود، گقم رد جاآن کنیم.حث را تکرار میمبا

ت و اخری در جه یباشد یا خیر؟ آنجا تارة در جهت لفظکند که نهی متعلق به عبادت کاشف از فساد مییعبادات قاعده اقتضا م

نجا ای اما .یمدررا مطرح ک تالت هر دو جهمهم در باب معا و ، هم در باب عباداترالت هم همینطومامع . در بابیمردبحث ک یعقل

، ردایی دتضاق، اصل چه اکوتاه شد لر دست ما از دلیگتیم اف، آنجا گاست نیست، بحث از داللت خود دلیلسیس اصل بحث از تأ

 ؟ارشاد به فساد و مانعیت دارد یا نداردنهی باالخره  ؟چیست لدلی ؟ مدولول اینرسانده معنایی را میچگوییم خود دلیل اینجا می

حو ، ایشان به نده شده استیک نشکفهت و جهت عقلی تج بین این وخراسانی ذکر نشده  است که در کالم محقق یتاین همان جه

  ؟(د یا خیرکنیمی داللت بر فساد ها این لفظ نآی به عبادت متعلق شد یه، اگر نرا مطرح کرده است باب عبادت این مسئله درکلی 

ا توجه و ب لق به عبادتع( و تلقی عرف از نهی متکنیمهایی تکیه میرسد با تکیه بر فهم عرف، )دقت کنید ما به چه نشانهبه نظر می

به  یم که نهی متعلقه بگیرتوانیم نتیجکند، مینهی بیان می ور ماجزاء و موانع و قواطع را با ا شرایط و شارع که معموال به روش

ت که ین اسفاهم عرفی امت عبادت فاسد است. کند اینو این مجموع هیئت و ماده داللت بر این می هعبادت، یعنی این لفظ و صیغ

ت راجیت و مقربیت و قربان کل تقی نیسمع موجب ،ت ندارد؟ یعنی اینکه مقربید عبادت چیستسامعنای فاین عبادت  فاسد است، 

حرکت  ری به حرمت نفسی واآن تکلیف را اعاده یا قضا کند و کشود باید  برداشته ین تکلیف از اود اگر کسی بخواهو در نتیجه ا

 تکلیفی نفسی ندارد. 

 ی وکند و هم حرمت وضعی میفلیکمت ترد، یعنی لفظ نهی هم داللت بر حشوتوانیم بگوییم هر دو از آن استفاده مینمیهمچنین 

  کند.یبر فساد دارد و ارشاد به فساد م داللت پس ،استفاده نیستابل فساد؛ هر دو از آن ق

 بحث جلسه آینده

 حصحی تواندعلق نهی واقع شد و حرمت پیدا کرد، آیا میعبادتی مت رگینیم اخواهیم ببدوم مربوط به اقتضاء عقل است. میجهت 

 ؟ چنین عبادتی وجود دارد یا ندارد ؟ از نظر عقل امکان صحتباشد

است که  معلوم اماکند یم. با اینکه تصریح به این جهت نبحث کرده است حقق خراسانی از آنای است که ماینجا تقریبا همان ناحیه

ی د، اگر نهی به عبادتی متعلق شد این مقتضکنرا درک می عقل این بادت مقتضی فساد است،عبحثش حول اقتضاء است که نهی از 

  فساد آن عبادت است.

مقربیت نداشته باشد عقل  این عبادت کندضاء میت: عقل اقخواهد بگویدد؟ یعنی میذیرپتضاء را ایشان اینجا میدلیل این اقبه چه 

ه و به این عبادت اعادشود با اتیان ی موجب میهکه این ن این است گوید: الزمه نهیبیند عبادتی منهی عنه قرار گرفت میوقتی می

 .دنشو قضا ساقط

 «هلل رب العالمینوالحمد »


