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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
  : اقسام نهی به حسب متعلقامر دهم

ند. این امر پیرامون اقسام نهی به حسب متعلق اهبیان کردراسانی در مباحث مقدماتی این مسئله این آخرین امری است که محقق خ

سیم در یک تقیم، ردعرض ک .یمردنهی مطالبی را عرض کنهی است. در گذشته در یکی از مقدمات درباره اقسام نهی به حسب خود 

بود  در این حثبجا ، اصلی و تبعی؛ آندر یک تقسیم ، نفسی و غیری،در یک تقسیم ،شوددو قسم مولوی و تنزیهی تقسیم می بهنهی 

 نیلکن ا ،ندیامورد اقسام نهی مطالبی را می فرمدر ؟ اینجا نیز قساما برخی ازباشند یا یمهمه این اقسام داخل در محل نزاع  آیا که

توجه داشته  این؟ بنابرطش استجزئش است یا شر یا است و معاملهآیا متعلق نهی خود عبادت  حسب متعلق نهی است که تقسیم به

  .گیردر دهم از حیث متعلق مورد بررسی قرار میدر امکه اقسام نهی باشید 

قدمه ر این مک. برخی معتقدند اساسا وجهی برای ذدختالف وجود دارا زم است یا خیر،المقدمه  این امر و اینآیا البته درباره اینکه 

 عنوان را به نلذا اینظری غیر از این دارند،  ارد اما محقق خراسانینداست و هیچ دخالتی در بحث  از محل بحث ما خارجنیست و 

و کدام خارج از باشد این اقسام داخل در محل نزاع می از دام یککنند که کم اشاره میاه بیان کردند و در ضمن  بیان اقسیک مقدم

  ت.محل نزاع اس

ین مقدمه و اینکه  آیا  اساسا  ذکر ا کنیمرا بررسی می طالبی که ایشان فرمودندکنیم و آنگاه مق خراسانی را بیان میم محقما ابتدا کال

 .کدام قسمش داخل در محل نزع است و کدام نیست رد تعرض قرار گرفته است،ویا خیر و بعد آن اقسامی که مرست است د

 کالم محقق خراسانی

 نکه با مالحظه آ دکنیگر را نیز ضمیمه مکند لکن در پایان  این امر دو قسم دیبتدا پنج قسم برای نهی ذکر میمحقق خراسانی در ا

 ابتدایی عبارتند از:پنج قسم  ند. آنکندو قسم مجموعا هفت قسم تصویر می

متعلق شود، مثل  نماز در ایام حیض که این مجموع و نفس این وع عبادت نفس عبادت یا مجم نهی ممکن است به :اولقسم 

   .یردگاین خصوصیت مورد نهی قرار می اعبادت ب

   .ی که دارای سجده واجب هستندسوره های تعلق شود مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز یعنیمعبادت  نهی به جزء :قسم دوم

صیل طهارت است ولی وضو با آب تحشرط نماز مثل نهی از وضو با آب غصبی،  ود،نهی به شرط عبادت متعلق ش :قسم سوم

  ت.واقع شده اسمتنجس یا غصبی مورد نهی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7911/آذر /71 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
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گوییم این وصف ، اینکه میدر نمازهای اخفاتی ،مثل نهی از جهر به قرائت ،که مالزم با عبادت استنهی از وصفی  :قسم چهارم

، بلکه همواره با قرائت همراه اخفات وصفی نیست که بدون قرائت قابل تحقق باشد ور که اصوال جه برای این استمالزم است، 

  است.

ت سدت تحقق پیدا کند و ممکن ای وصفی که ممکن است همراه با عبایعن ،با عبادت شود وصف مفارقنهی متعلق به  :قسم پنجم

 دررفته، لکن غصب گاهی نهی از غصب صورت گ ااینج. ز نماز در مکان مغصوبامثل نهی  ،بدون همراهی با عبادت محقق شود

 . نماز یرو گاهی در غکند ضمن نماز تحقق پیدا می

 باشند؟ م داخل در محل بحث میاز این زاویه که کدادهد منتهی م را مورد بررسی قرار میایشان این پنج قس

ا داللت بر فساد ، آیخواهیم ببینم اگر نهی به عبادت متعلق شد یا به معامله تعلق گرفت، میموضوع بحث ما اقتضاء نهی للفساد است

ما پنج قسم نهی داریم که به عبادت متعلق می شوند، آیا همه اینها  گویدنتهی ایشان میم؟ خیر کند یا کاشف از فساد است یامی

د ، هم نهی از خوتدت موجب  فساد و کاشف از فساد اسرسیدیم به اینکه نهی از عبار گامثال ؟ یعنی باشندمحل نزاع می در داخل

 اقسام از محل نزاع خارج هستند؟بعضی از این یا اینکه یرد گئش و هم نهی از شرط را در بر میزی از جهعبادت و هم ن
  قسم اول

 لق شود،به خود عبادت متع قدر متیقن از نزاع این صورت است، یعنی اگر نهی محل نزاع است و اساسا راین مورد قطعا داخل د

   .لذا این روشن است و بحثی ندارد ،حث داخل استبما در محل حت
  قسم دوم

به  ،  زیرا اگر چیزیداخل در بحث و محل نزاع استقسم نیز این فرماید: ود ایشان مییی که نهی به جزء عبادت متعلق شیعنی جا

نیم اتوزاء این عبادت متعلق شود، مینهی به جزیی از اج ر، لذا اگد، اجزاء آن هم عنوان عبادت دارنشود عنوان عبادت شناخته

لذا نهی از جزء عبادت در واقع نهی از خود  ،نیز عبادت است . پس کأنه جزء العبادةته اسدبگوییم نهی به خود عبادت متعلق ش

  :گویندمیکنند و ر مییجا ایشان دو فرض و دو صورت تصوحال این .عبادت است

بنابر قول به اقتضاء نهی للفساد  ،اتیان کندرام جزء را به نحو ح جزء عبادت متعلق شود و مکلف هم آناگر نهی به  صورت اول:

یرا اطل نشود، زاطل باشد اما کل عبادت ببگویند ممکن است آن جزء یم؟ اینجا ت نیز فاسد و باطل است یا خیرآیا مجموع عباد

کسی  ، مثل اینکهکندیم، به جای آن، جزء دیگر را اتیان کنداز آن صرف نظر می کند و سپسسی اتیان به جزء باطل میک چه بسا

است لکن  آن شده زیرا نهی از ،حرام استد ای در حمرهرائت چنین سوق آن است، اجب درخواند که سجده ویای مدر نماز  سوره

 ت،بطالن عبادت نیساینجا از این حیث وجهی برای  ،خواند که این سوره دیگر سجده واجبه نداردسوره دیگری می نبعد از قرائت آ

ندارد، حال اگر کسی  هالن جزء با بطالن کل مالزم، ولی به جای آن جزء دیگر آورده شود و بطزیرا  ممکن است جزیی باطل شود

 ی عنه بودههمنکه آورده جزیی ، فساد کل را ندارد این اقتضاءفرض کرد، کالعدم سجده واجبه دارد را خواند و آن را  یسوره دیگر

  به جای آن اتیان شده است. یولی جزء دیگر

دارد ولی از حیث قران زوایه دیگر عبادت دچار مشکل شود، یعنی مشکلی از حیث بحث ما ن البته در همین فرض ممکن است  از

السورتین ین ب ز فقها که معتقدند قراناپس برخی  .قائل به بطالن شویمبین سورتین که برخی فتوا به حرمت آن دادند ممکن است 
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الش و به دنب ، ربطی به بطالن جزءبر اساس فتوای آن گروه زام، لکن بطالن این نداننددر نماز جایز نیست، این نماز را باطل می

لق ر نهی به جزء عبادت متعگکند. پس ا، این یک جهت و جریان دیگری یا حیث دیگری پیدا میبطالن کل یا عدم بطالن کل ندارد

نکه جزء دیگری را جایگزین یا ط، به شرشودجزء را در عبادت اتیان کند، از این حیث عبادت دچار مشکل نمی و مکلف آن شود

 ، کندآن 

ه که در عبادت آوردرا چون جزیی اینجا . جایگزین نکند راجزء دیگری  لیکند وه جزء حرام ان بیتممکن است ا صورت دوم:

نه  به شرط اینکه جزء دیگری حرام و منهی ع جای این بحث است که اتیان به جزءمتعلق نهی واقع شده و جزء صحیح را نیاورده 

؟ اینجا نیز باید دید آن جزء چه جزیی است ولی طبق نظر محقق خراسانی علی اقتضاء فساد دارد یا خیر ین آن نکند، آیازجایگ

 اقتضاء فساد دارد.  ده اینعلقاا
  قسم سوم

به راحتی  و شرط دیگر مثل جزء نیست که ایشان بفرماید جزء العبادة عبادةبه شرط عبادت متعلق شود. ت که نهی این اسقسم سوم 

یکون ن ایمکن  ، شرط العبادةدت باشد و ممکن است عبادت نباشد، زیرا شرط ممکن است عبادهدرار را داخل در محل نزاع قآن 

  :ع شرط داریمون و، لذا ما ددت باشدعبادة، نه اینکه همیشه عبا

   .ندارنداز شرایط عبادیت  برخی.1. دیت دارنداشرایط عب زابرخی  .2

اما شرط ، ت است، یک شرط عبادی است، یعنی خودش هم عباددر نماز زنیم، مثال شرط طهارت و وضومثال می رد نمازدر مو

  .دیگر عبادیت نداردست نجا طهارت لباس یا بدن از

فرماید این داخل در محل میمحقق خراسانی  ،باشد هداشت ه شرطی متعلق شود که عبادیتاول که نهی ب در صورت صورت اول:

ی این بحث ا، اینجا جو بگیرد و نماز بخواندکسی با آب غصبی وض ، ولیبگویند با آب غصبی وضو نگیرید ت. اگرسانزاع بحث و 

باشد ؟ کاشف از فساد عبادت میاقتضای فساد عبادت را دارد یا ندارد ،نهی به شرط عبادت که خودش هم عبادت است است که آیا

لذا نمازی که با این اش این است که این وضو فاسد و باطل است، از فساد شدیم نتیجه اقتضاء کاشفیت نهیقائل به  یا خیر؟ اگر

 ، زیرا مشروط بدون شرط اتیان شده است. شودباطل خوانده شده باطل می وضو

از تطهیر لباس کنند  یهشرطی که خودش عبادت نیست، از محل نزاع خارج است. مثال اگر نیعنی دوم  اما صورت صورت دوم:

 ،است اینجا از محل نزاع خارج ،د نماز بخواند، بعد بایستکندب غصبی بدن یا لباسش را تطیهر و کسی با آ ا  بدن با آب غصبیی

رد، کرد نماز باید اتیان میمو ، آن شرطی هم که درمشکلی ندارد نمازش  اماه مرتکب یک حرام و معصیت شده، زیرا درست است ک

ولی به هر حال آب این م شده، ب معصیت و حراتکمر به خاطر غصب آب بله ،با آب غصبی محقق شده است ولو طهارة الثوب

 .تدوم از محل نزاع و بحث خارج اس . پس صورتبخواند زانم توانسته با آنه و او میطهارت را در او ایجاد کرد
 قسم چهارم

حمد  و خواندید نماز جهری میبای به وصفی متعلق شود که آن وصف مالزم با عبادت است. مثال مکلف هبود که ن این قسم چهارم

نیم یخواهیم بباینجا می ،مثال جهرا قرائت کند را یاست، یا به عکس، نماز اخفات اتا خواندهخفاما ا کرد،را با وصف جهر قرائت می

 تهحیح است و امر داشم و بگوییم ذات قرائت صینکیک کفجهر ت بین قرائت و؟ چون امکان دارد قسم در محل نزاع داخل است این
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با این  قرائت راعنه بوده است و نباید این این منهی مشکل دارد، جهر بوده یا اخفات ثال ، اما وصفش که مستا امتثال کرده و مکلف

ییم: . بگومالزمش تفکیک کنیم وصف آن شئ  ل است که بین یک شئ و ذاتماید: محاراسانی می فمحقق خر .کردمی وصف اتیان

، تاین اصال شدنی نیس :گویندمی ،موربه باشد اما وصفش منهی عنه باشدئت مأا، قراما وصفش منهی عنه است خودش مأموربه است،

  .از محل نزاع خارج استقسم  این :فرمایدمی لذا

احیه از نب ، خیلی از این مطالجای بحث داردحیح است یا خیر سخن ایشان را نقل می کنیم، اینکه این مطالب ص البته ما فعال

 ل واقع شده است.مورد اشکا محشین و غیر آنها
 قسم پنجم

نی با ت عبادت یعتواند به صوری به وصفی متعلق شود که مفارق است به این معنا که آن وصف هم میهکه ن این استقسم پنجم 

، کننددو صورت می ایشان این قسم راند. ک ضمن غیر عبادت تحقق پیدا  ردتواند خود عبادت و با موصوف همراه شود و هم می

 ولی مقارن ،اتحاد ندارد یعنی دارند، گاهی مقارنت وجودی هی با عبادت اتحاد وجودی دارد وگا ،با عبادت ارقوصف مف فرماید:می

  .است

محل نزاع دخول یا خروجش از  ی با عبادت داشته باشد، مثل غصب نسبت به نماز،داگر این وصف، اتحاد وجواول: صورت 

 متوانیر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم، میگاشود. ر باب اجتماع امر و نهی اتخاذ مید مبتنی بر مبنایی است که

بق طاست به نماز و نهی متعلق شده به غصب،  امر متعلق شدهگرفته است.  قرار یههر یک  متعلق امر یا ن بگوییم دوعنوان داریم که

تا ما بخواهیم بحث کنیم ین نماز متعلق نهی واقع نشده ا اپس اساس کند.نهی به متعلق دیگری سرایت نمی از امر و این مبنا هیچ یک

  .دشواین صورت از محل نزاع خارج میلذا  ؟از اینکه آیا داللت بر فساد دارد یا ندارد
این نماز در واقع گویا متعلق نهی واقع شدیم و جانب نهی را بر جانب امر مقدم دانستیم،  قائل به امتناع اجتماع امر و نهی اما اگر ما

ئله سرایت سمر و نهی ه اجتماع ام؟ زیرا بنابر قول بکندکند یا نمیباشد که آیا داللت بر فساد میه است. آنگاه جای این بحث میشد

 کند،می ر سرایتممتعلق خودش به متعلق ا زو بالعکس نهی ا کندتعلق خودش به متعلق نهی سرایت میامر از مشود، یعنی مطرح می

علق نماز ت اگر نهی بهلذا .  عنه استشود که این نماز منهیمعلوم می، مقدم بر جانب امر است یهشود جانب نته میفوقتی گلکن 

هرا کسی که قائل به اقتضاء و داللت نهی بر فساد باشد ق ؟داللت بر فساد دارد یا ندارد، جای این بحث است که آیا این نهی گرفت

   .اینجا بگوید این نماز باطل است باید

ا هم یعنی اینها ب ، بلکه صرف مقارنت وجودی باشد،که اتحاد وجودی بین وصف مفارق و عبادت نباشدیعنی جایی صورت دوم:

ظر ، حال این ندارد یهن هاجنبی نظر به. نگاه به نامحرم کند زاز، کسی در حال نماه در حال نمیاتفاقا همراه شدند، مثل نظر به اجنب

هم نها با منتهی ایز است، ااست و یک فعل نم هیبه اجنب ، یک فعل نظریک حقیقت نیستند ،اتحاد وجودی ندارند ،رن شده با نمازمقا

رده بلکه نهی نخو زاطی به بحث ما ندارد، زیرا نهی به نما: این قسم از محل نزاع خارج است و ارتبفرمایدایشان می. مقارن شدند

د ااین نهی آیا داللت بر فس پس اساسا جای این بحث نیست که ،واقع شده است زمایه خورده است و این در حال ناجنب به نگاه

   .این عبادت فی الواقع نهی ندارد رازی ؟کند یا خیریمعبادت 
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 مالحظه کردید که قسم اول و دوم و یک صورت از قسم سوم و یک صورت .کننداین پنج قسمی است که محقق خراسانی ذکر می

سه صورت قسم سوم و چهارم و پنجم  ازبعضی از صور اما  .ندتنجم داخل در محل نزاع هساز قسم چهارم و یک صورت از قسم پ

 . حل نزاع خارج هستنداز م

سام د در واقع بازگشت به اقکنیان میسمی که ایشان بق دو . البته آنکندبه دو قسم دیگر نیز اشاره مییان امحقق خراسانی در پ

  گذشته. گردد به اقسامنوعی بر می به زکه این دو قسم نی این است پنج قسم را گفته دارد و شاید وجه اینکه در ابتدا پیشین
 ششم قسم

ع جزء عبادت منهی عنه است مثل اینکه نهی از قاالوشود ولی فییم تعلقی به خود عبادت مهاوقات نهی از اگفرماید: ایشان می

( ،انیمدندانیم و یک نهی مولوی ب ارشادیی را یک نهی هالبته بنابراین فرض که ما این ن)، التصل فی الحریر ز در لباس حریر شود،نما

ی به خود عبادت ه، درست است که ناما در واقع منظور این است که  حریر ساتریت ندارد ،عبادت مولوی است و خورده به یهن

، یقتاحق ود به شرط عبادت یا به وصف عبادتکذلک ممکن است نهی متعلق ش ،نه است جزء عبادت استاما آنچه که منهی عخورده 

قال تس، برای همین است که این را موصفی از جزء یا شرط و یا هن شوند به همانلحق میخود عبادت بخورد، اینها م اما صورتا به 

  .ده استبه  عنوان یک قسم جداگانه بیان نکراز ابتدا 

 ،ی استوصف ، جزء یا شرط یا وصف عبادت باشد، باید ببنیم که این وصف چهرد اما در واقع منهی عنهعبادت بخو اگر نهی بهپس 

که مقصود جزء عبادت باشد  ولی نهی از عبادت در صورتی ؟خیر گاه بگوییم داخل در محل نزاع است یا، آنستشرط چه شرطی ا

 شود به جزء دوم و داخل در محل نزاع. یملحق م
 قسم هفتم

و چیزی که  اما آن علتی که باعث نهی شده ،عنه استیهود و فی الواقع مجموع عبادت هم منشود عبادت متعلق میخی به هگاهی ن

بلی چه سم با قسم قاست به ذهن بیاید که این ق ممکنجزء یا شرط یا وصف عبادت است،  تعلق نهی به عبادت قرار گرفته،واسطه 

  .گفته شد سم قبلی نیز همین؟ در قفرقی دارد
 فرق قسم ششم و هفتم 

ا جزء یقتاما حق ،ق به نفس عبادت شده استنهی به حسب ظاهر متعل :فرمایند، محقق خراسانی در قسم ششم میفرق روشن است

اسطه یا شرط یا وصف و جزء اما، دهرو: نهی حقیقتا به خود عبادت خفرمایدی قرار گرفته است. اینجا میهیا شرط یا وصف متعلق ن

م ش، فرق قسم ششم و قسم هفتم در نحوه وساطت جزء یا شرط یا وصف است. در قسم شبه عبارت دیگر .شده است علق نهیت

ن ای ،ت استوبنحو واسطه در ث ر بهو وصف به نحو واسطه در عروض است، اما در قسم هفتم وساطت این امو شرطوساطت جزء، 

 . توانیم بیان کنیماست که بین قسم ششم و هفتم می تنها فرقی

؟ آیا بر خوردببنیم که به کدام قسم مید بایید گویقسم ششم را می گردد.بر می به قسم اولفرماید: این قسم نیز محقق خراسانی می

ر قسم درا زی ،د به قسم اولدگریید این بر ما(؟ اما در قسم هفتم می فرمبا صورتشان) دوم یا قسم سوم یا چهارمگردد به قسم می

 ر ثبوتیا شرط و یا وصف واسطه د ه، منتهی جزءدرواینجا نیز نهی به مجموع خ ،ه استدشمجموع عبادت متعلق به  یهاول ن

 هستند.
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شان داخل قسام به نظر ای، برخی از این انهی اقسامی تصویر کردند به حسب متعلق محقق خراسانی برای ه:صل مما ذکرنا کلفتح

 ند.  حال باید ببنیم این فرمایش محقق خراسانی درست است یا خیر؟شباستند و برخی خارج از محل نزاع میدر محل نزاع ه

  نایینی و امام خمینی اشکاالتی نسبت به سخن محقق خراسانی دارند که باید آنها را بررسی کنیم.محقق اصفهانی و محقق 

 «والحمد هلل رب العالمین»


