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

بوط به ری معبادات و دیگر همربوط ب، یکی بحث کنیم باید در دو مقامعرض کردیم  ،در مسئله کاشفیت نهی از عبادت از فساد

بحث از جهت اول  .لفظی و دیگری از جهت عقلی از جهت یکی ،گیردگفتیم از دو جهت بحث صورت می هم اولدر مقام الت. ممعا

  روز گذشت.دی
 جهت دوم: جهت عقلی

تواند صحیح یا می اقتضاء فساد دارد رد، آیا عقالککه اگر عبادتی متعلق نهی واقع شد و حرمت پیدا  این استدر این جهت  ثحب 

جه اول به این سؤال پاسخ در در اینجا یک بحثی را مطرح کردند که محقق خراسانیث در جهت دوم است. ح؟ این موضوع بباشد

دهند یخ مکنند و به آن پاس؟ و بعد به مناسبت اشکالی را مطرح میچه اقتضایی دارد اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، عقال دهند کهمی

   ؟حرمت ذاتی در عبادات وجود دارد یا خیرسا امکان و آن اینکه اسا

ینجا دیگر نهی ارشادی ای مولوی تحریمی است، هآوریم منظور نعنایت بفرمایید وقتی ما سخن از تعلق نهی به عبادت به میان می

و لذا دیگر بحث از یمی مولوی به آن متعلق شده یعنی یک نهی تحر عنه واقع شده است،گوییم عبادتی منهیی، وقتی ممنظور نیست

عبادت به ما هو  یک بهکند، چنانچه آن را حرام می ود،شعلق به شرب خمر مت ، لذا همانطور که نهی اگرنهی ارشادی مطرح نیست

ید این گوشد می یند عبادتی به دلیل تعلق نهی مولوی تحریمی حراممی ب عقل وقتیکند و را حرام مین آمتعلق شود، هم عبادت 

ر ، چه عبادت را آنطور که در فقه تفسیر کردند تفسیبدانیم تواند صحیح باشد، چه عبادت را به معنای مورد نظر متکلمینعبادت نمی

، یکی اینکه ذاتا صالحیت مقربیت داشته باشد، یعنی بتواند انسان را به خداوند نزدیک کند، زیرا عبادت دو ویژگی مهم دارد ،یمکن

مقرب  عنوان را به ا آنامشد و اال اگر صالحیت مقربیت داشته باشد داشته باینکه مکلف هم قصد تقرب با آن عبادت و عمل م ادو

تعلق م د عبادتی کهیدر نظر بگیرها در عبادت باید باشد. حال شما ؛ در هر صورت این ویژگیعبادت نیست، دالی الموال انجام نده

لذا  رداصالحیت مقربیت ند دیگر بغوض است وم عبادت است که این ینمعنایش اتی پیدا کرده، ت و حرمت ذانهی واقع شده اس

ر گد. پس از نظر عقلی تعلق نهی به عبادت مقتضی فساد است. اشبابه خداوند و موال داشته با این عمل قصد تقرب تواند مکلف نمی

 شود. می فاسد عبادتی حرمت ذاتی پیدا کرد، مسلما

، حال اشدداشته ب یتمقرب یتعمل باید صالح. زیرا باالخره نیست حثی هم در آنارد و بدعلی الظاهر مشکلی ن است که این مطلبی

دو حکم  اجتماع .تواند چنین قصدی بکند زیرا امری وجود ندارددر تحقق عبادت معتبر باشد اینجا اساسا نمی امر اگر قصد امتثال

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 رمعنایش این است که امر ندارد وقتی ام لذا چون نهی به آن تعلق گرفتهامر دارد و هم نهی  ممتنع است نمی توانیم بگوییم این هم

عبادت قصد امتثال امر معتبر است. اگر هم  و فرض هم این است که در تحققنداشت دیگر قصد امتثال امر در آن محقق نیست 

مکلف  ا. لذضیت داردمبغوبق فرض محبوبیت هم ندارد، بلکه کند، طو صرف محبوبیت کفایت می امر معتبر نیست بگوییم قصد امتثال

. حال استم این ،قرار بگیردند متعلق قصد تقرب تواچیزی که مبعد است نمیچون به واسطه این عمل  قصد تقرب کند،  اندتونمی

  .مشکلی ندارد و ا بحثی نیستظاهر است، فساد به عبادت  و حرمت ذاتی عبادت عقال مقتضینهی که تعلق نیپس در ا

  .است و پاسخ داده هیشان مطرح کرداای راسانی است که یک اشکال و شبههبخش دوم کالم محقق خما عمده ا
 اشکال 

پیدا   حرمت ذاتی ؟ شما فرض گرفتید عبادت به واسطه تعلق نهی،رد یا خیرآیا اساسا امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت وجود دا

سد است، اما آیا اساسا ااین عبادت ف کندرده حکم میکیند عبادت حرمت ذاتی پیدا ب: عقل وقتی مییدگوی. آن وقت میکرده است

هایی دهد و بحثبه آن می ت که محقق خراسانی سه پاسخلی اسکا؟ این آن اشدارد عبادت وجود به امکان تعلق حرمت ذاتی

راسانی محقق خ یهاو بعد ببینیم پاسخ را توضیح دهیمال کشاصل ا ، ما بایدپیرامون پاسخ های محقق خراسانی در گرفته است

 . توضیح ذلک:چیست

  ؟دلیلش چیست ؟ندا کپید یتندارد عبادت حرمت ذا امکانچرا از دید مستشکل 

ت عبادت بدون قصد قربت حرم ،ام دهدی که شما  معتقدید حرام شده بدون قصد قربت انجتر مکلف آن عبادگ: اگویدمستشکل می

ه قصد قربت بلکه به عنوان اینکه مثال تحرک نماز را نه بچنانچه ، مثال زنی که در ایام حیض حرام است نماز بخواند، نداردذاتی 

قصد  ،از عبادت محقق شده ییک صورتبلکه فقط  ام نیست،حر فعل او این، دهد این عمل را اتیان کندباشد و کاری انجام داشته 

ذاتی  ، اصال حرمتعبادت بدون قصد قربت انجام شود . پس اینکهشودقربت اصال محقق نمی ادت بدون قصدو عب که نکردهقربت 

 ندارد.

قصد  ذا، لصالحیت مقربیت نداردشده  واقع طبق فرض متعلق نهی هک جادت  از آناین عبا اگر هم  عبادت با قصد قربت انجام دهد،

با چنین عملی قصد قربت کند، کار حرامی کرده ولی حرمتش، حرمت  ر کسیگشود، ولی اتقرب به آن هم موجب عبادیت نمی

مقرب به خودش  اند خداوند تبارک و تعالی  نماز او رادیکه ممکلف با ایناینکه حرمت تشریعی یعنی  ی.تتشریعی است نه حرمت ذا

ی دیگر امکان اینکه حرمت ذات ردک اعی پیدمت تشریراگر ح آنگاه .کند که نماز من مقرب باشدقرار نداده اما او اینچنین اعتبار می

 مانطور کهه. تل اجتماع مثلین است و این محال اساز قبیاجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی زیرا  ،ه باشد وجود نداردتداش

 . اجتماع مثلین هم محال استاجتماع ضدین محال است، 

ا  بدون قصد قربت اتیان کند که اساسعبادت را اگر . ت ذاتی نداردحرمبنابراین شما هر یک از این دو صورت را که در نظر بگیرید 

   است. فایدهشود که بییم، یک حرکتی انجام به یک معنا اصال حرمتی در کار نیست ذاتی ندارد وحرمت 

رمت تشریعی کند و اگر حیعنه را به قصد قربت انجام دهد، نهایتش این است که حرمت تشریعی پیدا مر هم این عبادت منهی گا

  آورد که محال است.در می جتماع مثلینا سر از رازی ،حرمت ذاتی وجود ندارد انکدیگر ام دکر یداپ
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هی ن عبادتی به کنیداین است که اساسا تعلق حرمت ذاتی به عبادت ممکن نیست. حال چطور شما فرض میال اصلی اشک سپ

   ؟عقل چنین عبادتی فاسد استد که از دید یبعد نتیجه بگیر ومولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کند 
 محقق خراسانی پاسخ 

محقق  اشکاالتی که به سخنانینیم ببدهند که ما این سه جواب را باید بیان کنیم و بعد این اشکال می واب بهسه جمحقق خراسانی 

   ؟نی شده چیستاخراس

ین مقام یعنی آن چیزی که بالفعل عبادت است و قصد قربت در آن عبادت در امنظور ما از گویا مستشکل گمان کرده  :اول پاسخ

 .ستا جا مورد قبولاز معانی مذکور ایننها دو معنا و ت ی مختلف وارد شدهبر است. در حالیکه ما قبال گفتیم: عبادت به معانتمع

جای  گر بهاکه این عمل  این است رو؛ منظقربیٍ نحوٍ، بتی بهأعبادیاً، الیکاد یسقط اال اذا  لو تعلق االمر به کان امره امراً یکی اینکه

اتیان  تد که آن را به قصد قربشمیمبرا  تی مکلف از این تکلیفامر به آن متعلق شده بود امرش عبادی بود و تنها در صور نهی،

ثل ، آنگاه این هم مشدلق میعر به آن متجای تعلق نهی همانند سایر ایام رمضان، ام اگر این روزه به ، مثل روزه روز عید فطر کهکند

که  . پس حاالن شودات اتیبد که به قصد قرشهای روز ماه مبارک رمضان عبادت بود و تنها در صورتی امر آن ساقط میسایر روزه

و امری به آن متعلق  اینکه بالفعل عبادت نیست؟ وجود دارد نمت ذاتی آرفطر، چه منعی از ح شده به روزه روز عید نهی متعلق

مثل نهی د توانمیعلق به روزه عید فطر نهی مت . پسرداند مولوی تحریمی و حرمت ذاتی وجودامکان تعلق نهی  دتا شما بگویینشده 

تواند یم، روزه عید فطر هم هولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کردشرب خمر به واسطه نهی م که همانطوری .شرب خمر باشد متعلق به

  ذاتی ندارد. منافاتی با حرمتاین معنا . پس عبادت به ذاتی پیدا کند حرمت

رد، مثل سجود، رکوع و انیازی به امر ند و اتا جنبه عبادیت داردذکه  است چیزیبر نظر محقق خراسانی( )بناعبادت  معنای دوم

ه ک. حال فرض کنیم چیزی دشوت محسوب میذاتا عبادند تبارک و تعالی که اگر هم امر به آن تعلق نگیرد، ابر خداوروع در بخش

رفته علق نهی قرار گمت؟ این عبادتی که حرمت ذاتی پیدا کند که این چه اشکالی دارد نهی واقع شد. قعبادیتش ذاتی است متعل

مر خ ، همانطور که شربهیچ فرقی با شرب خمر ندارد و مبغوض شارع استملی که ذاتا جنبه عبادیت دارد عکه  معنایش این است

شارع به زن حائض بگوید تو در حال حیض حق  که دارد ، چنین عبادتی هم حرمت ذاتی دارد، این چه مانعیت ذاتی داردحرم

  ؟حرمت ذاتی پیدا کندرا از سجده، این چه اشکالی دارد که منع کند او  ،سجده نداری

ست یمی به عبادت نیتعلق نهی مولوی تحرچ مشکلی در هی ،را عبادت بپذیریم و چه معنای دومبرای  را اولما چه معنای  ینابنابر

 . باشد ی و فساد آن عملتاشف از مبغوضیت و حرمت ذاک تواندمیاین نهی  و

مکلف  م کهیگیرفرض دوم را در نظر می ی، یعنحرمت تشریعی باشد این حرمت یک، که شما گفتید روسلمنا همانط پاسخ دوم:

متعلق نهی ر گابه نظر مستشکل  ؟ا کندمت تشریعی و حرمت ذاتی اجتماع پیدرعبادت را به قصد قربت اتیان کند، چه اشکالی دارد ح

ی ریعتواند هم حرمت تشاست و دیگر نمی یمت تشریعنهایت این است که این حرمت یک حر رمت بکند،ح به این عبادت داللت بر

ک . یآید: محالی الزم نمیفرمایدولی محقق خراسانی می آید که محال است.را اجتماع مثلین پیش میزی یتهم حرمت ذا باشد و

ذاتی متفاوت است اگر  مت، زیرا متعلق حرمت تشریعی و حرهم حرمت ذاتی داشته باشد و یت تشریعهم حرمتواند عمل می

گوییم یکند. متعلق حرمت ذاتی فعل مکلف است، مثال وقتی مد، در حالیکه متعلق ها فرق میمتعلقشان یکی بود امکان اجتماع نبو
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 عمل خارجی مکلف، آن است امفعل مکلف حر که آناین است  رو، منظصوم عید فطر حرام است یا ،نماز در ایام حیض حرام است

 دیگر درباره فعل یدآبه میان می، ولی وقتی سخن از حرمت تشریعی ماند یعنی حرمت ذاتی داردمر میحرام است و مثل شرب خ

قاد در اعت او رازی ،حرمت تشریعی در واقع  به عمل قلبی مکلف مربوط است ، بلکهیدوگیمعمل خارجی مکلف سخن ن ی وخارج

نجا در واقع  آنچه که حرام ایدهد. پس مأموربه نیست را  به شارع نسبت می از طرف شارع چیزی را که خودش و در قلب خودش،

ن امر یم تو اگوید: وقتی من به تو امر نکردشارع می ،درداشارع او را از این کار باز می، اعتقاد قلبی است رجی نیست،اخ فعلشده 

پیش  ا، یعنی شخصی با اینکه علم دارد شارع هیچ امری راجع به این عمل ندارد امتشریع یعنی قانون گذاری، نده بته من نسرا ب

چون دهم عمل را انجام میمن این  :گویدکند، میخودش اعتبار می کند که شارع امر دارد زیرا این عمل را به قصد امر خدا اتیان می

بلکه فعل قلبی است. لذا  ،خارجی نیست لعمتعلق نهی واقع شده، ف چه کهنپس آ امر نکرده.داند خدا حالیکه می درخدا امر کرده، 

رام در ایام حیض ح مثل نمازفعل خارجی  یی یعنتلق شود و هم حرمت ذاعدارد عملی  هم حرمت تشریعی به آن متالی کچه اش

ی یعن ،م شودرادهد حمیخودش انجام  ری که این شخص در باطن خودش و قلبکاطور که شرب خمر حرام شده و هم شود، همان

  .حرام گردد ،ندارد یجنفس اسناد این عمل به شارع که ربطی به عمل خار

ادعای ذا لشود، یمپس اگر متعلق حرمت تشریعی و حرمت ذاتی را متفاوت دانستیم اجتماع این دو دیگر اجتماع مثلین محسوب ن

  .و باطل استهم ذاتی، مردود  باشد وی تشریعهم حرمت تواند که اینجا نمیمستشکل 

ی و حرمت تشریعی نیست و اساسا اینجا حرمت ذاتی تحرمت ذاسلمنا، ما با شما مماشات کنیم که امکان اجتماع  :سوم پاسخ

ه گرفتیم مثال حائض ک فرض. کندفایت میدت کباعفساد  برای بطالن و . اما همینتنها حرمت تشریعی وجود داردو  نداردوجود 

 همین حرمت تشریعی بطالن. اما از شودمرتکب می یکند، یک حرام تشریعبه قصد قربت اتیان میخواند و نمازش را نیز نماز می

ه چ ،شامل همه دارد، قاین امر اطال« سق الیللک الشمس الی غوة لداقم الصال»ظهر ز انم مثال امر شده به .شودیعبادت استفاده م

الصالة ایام  یدع»کند ز در ایام حیض آن را مقید میار به ترک نمما اام شود،، چه در ایام حیض و چه در غیر آن میمرد و چه زن

توجه م« اقم الصالة»دیگر ، به این معنا که ندک، نماز را در ایام حیض رها کن، ترک کن؛ این دلیل دلیل قبلی را مقید می«اقرائک

 نیفرض ا رازی ،  نمازش باطل است،نماز نداشت و همین که امر به شود، یعنی حائض دیگر امر به نماز نداردشخص حائض نمی

ام ر ندارد و اگر عبادتی امر نداشت انجمکند، در حالیکه این عمل اقربت و به قصد امتثال امر اتیان میرا به قصد  زانمکه او این  است

  ر است باطل است.منماز حائض از آنجا که فاقد ا سدادنش یعنی باطل بودن.  پ

 قاگر نماز زن حائض مأموربه نیست و متعل خرهباال، موجود است اما مالک امر در آن ،امر ندارد ازدرست است که این نم ت:لان ق

  .موجود است  امر واقع نشده ولی مالک امر در آن

شته دااز او برنیست که مثل شخص مضطر باشد که به دالئلی امر فعلی طور ینیعنی ا .وجود ندارد در مورد حائض مالک امرقلت: 

 لیامر به آن متعلق شود، اما مالکش باقی است، و شودیموجود دارد که نع . آنجا یک مانبرای او باقی استر ام ک، اما مالشودمی

حائض نه امر دارد و  یعبادت برا کند که اینایت از این میکدر واقع ح« ایام اقرائک الصالة یدع»، در مورد حائض اینطور نیست

 .شود این عبادت صحیح نیستیم، معلوم جود استونه مالک م نه امر دارد و یین وقتا. بنابرمالک است نه واجد
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 سوال:

ما می گوییم کسی که مضطر می شود به نماز در دار غصبی از یک طرف باید از دار غصبی خارج شود و از آن طرف باید  استاد:

ه م بارد لذا حکامر ندارد، زیرا اضطرار باعث عدم فعلیت امر می شود اما مالکش وجود د ، آنجا چون اضطرار پیدا کردهنماز بخواند

در مورد حائض نه تنها امر نیست بلکه مالکش هم نیست و وقتی یک عملی و عبادتی نه امر  صحت نماز در دار غصبی کردند ولی

 داشته باشد و نه مالک امر در آن باشد قهرا باطل است.

 ل کنیم و بگوییم حرمتبوقرا  یمت تشریععنه تنها حرجواب سوم محقق خراسانی این شد که فرضا ما در مورد عبادت منهیپس 

  .کنددت میعبا عی داللت بر بطالنیتشر اما همین حرمت ،ی به آن متعلق نشدهتذا
 خالصه بحث

یت حنه صال زیرا ،و بطالن آن  داکند از فسکند، از نظر عقلی کشف میی پیدا میتند: عبادت چون حرمت ذادفرمو خراسانی محقق

  .وجود داردان قصد تقرب با آن مکا نهمقربیت دارد و 

؟  است د آنتضی فساقعبادت م حرمت ذاتی بهگویید: تعلق ب تا شما ی پیدا کندتحرمت ذا شد که چگونه ممکن است عبادتل ااشک

 : ی پاسخ دادندمحقق خراسان

ن آن امکا کنید کهای معنا میرا به گونهعبادت  شما ،کندلی ایجاد نمیککه مش تعلق گرفتهازعبادت ایی به معنحرمت ذاتی  .2

  .اشدفساد بلق شود و کاشف از عی به آن متهن توانددیم میکرذکر ولی معنایی که ما برای عبادت ، عبادت نیست ردمو در

 کان اجتماع این: اممستشکل گفت .وجود دارد یتاجتماع آن با حرمت ذا امکان اما بر فرض این حرمت تشریعی هم باشد .9

 تواند حرمت ذاتی هم داشته باشد.، میثابت شود هم یحرمت تشریعاگر گوید می ولی محقق خراسانی دو نیست

 فساد و بطالن عبادت است. مقتضی گوید: حرمت تشریعینباشد می ذاتیامکان حرمت  رضبر ف .3

درست طالب ماین فساد دارد. حال باید ببینیم  یاپس به طور کلی نهی متعلق به عبادت چه از جهت لفظی و چه از جهت عقلی اقتض

  خیر؟ است یا

 «والحمد هلل رب العالمین»


