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

جهت دوم بحث در جهت دوم از مقام اول پیرامون اقتضاء نهی للفساد بود. عرض کردیم در جهت اول یعنی جهت لفظی و نیز در 

لکن   .دکنیعنی جهت عقلی، حق آن است که نهی از عبادت موجب فساد و مقتصی فساد نیست و به تعبیر دیگر داللت بر فساد نمی

   .دهیمکنیم و مورد بررسی قرار میمطلبی دارند که مطلب ایشان را نقل میدر این مقام  م خمینیاما

 کالم امام خمینی

  نهی غیری است. سی است و اخری نهی تنزیهی و ثالثةتارة نهی تحریمی نففرماید: نهی از عبادت امام خمینی می

 نهی تحریمی نفسی به عبادت .تعلق1

، ودق شاگر نهی تحریمی نفسی مولوی به عبادتی متعل که فرماید این استخمینی نیز همان را می امام و مطرح کردیمنچه تا به حال آ

د و این عبادت متعلق شو به یهکه در جهت لفظی گفته شد، اگر ن رومانطیعنی از جهت عقلی ه ،فساد داردضاء تقشکی نیست که ا

، کشف از مبغوضیت آن عمل نزد شارع شودریمی نفسی باشد، مقتضی فساد است. زیرا وقتی نهی به عبادت متعلق میح، نهی تنهی

تواند مقرب دیگر نمیت که آن عمل دارای مفسده است. حال چیزی که دارای مبغوضیت یا مفسده باشد، سکند یا کاشف از این امی

بین مقربیت و مبغوضیت و مفسده داشتن، جمع شود. لذا ال  بادت خصوصیت مقربیت اخذ شده، و ممکن نیستع در باشد.الی الموال 

  .تندفگخمینی نیز همین را نیست و امام روشن است و بحثی در آن  این  مطلب .لفسادنفسی لالتحریمی الشبة فی اقتضاء النهی 

ش تالشان خودشان را به زحمت انداخته و ه ایک ،دای به سخن استادشان صاحب درر، مرحوم حاج شیخ می کننمنتهی ایشان اشاره

نحوی  حاج شیخ به، مرحوم درر در. 1لق به عبادت به حسب ظاهر را به نوعی متوجه امر خارج از عبادت کنندعی متهکرده که ن

این کار درستی : فرمایدخمینی می امام قرار داده، اجتماع امر و نهی تحت عنوان مسئلهبحث را که اساسا این مسئله را تصویر کرده 

ده شعبادت خودش متعلق نهی واقع ردیم که یعنی فرض ک بحث، بعد از این است که عبادت متعلق نهی قرار گرفته،،  زیرا نیست

  ؟اقتضاء فساد دارد یا ندارد کنیم که این نهی متعلق به نفس العباده آیا، آنگاه بحث میاست

شود که است که باعث می ی، این امرت قرار دهدرج از خود عبادمتعلق نهی را امری خا کندوم حاج شیخ تالش میمرحپس اینکه 

  رسد حق با امام خمینی است.به نظر میای ندارد و این مطلب هم مسئله .ث خارج شویمبحاز موضوع 

                                                 
 .188و 181درر، ص  1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1922/آذر /92 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 1441 جمادی االولی 4مصادف با:        –مقام اول: عبادات  از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟آیا نهی    :جزئی موضوع       

                                کالم امام خمینی و بررسی آن –جهت دوم: جهت عقلی                                
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 تنزیهی به عبادت. تعلق نهی 9

. در مورد تعلق نهی نهی غیری رددر موخمینی در مورد نهی تنزیهی فرمودند و البته بعد  امامعمده سخن درباره مطلبی است که 

 شو تغییر نکند، داللت بر مرجوحیت  متعلق خود نزیهیت باقی بماندبر ت فرماید: اگر این نهییهی و کراهتی  به عبادت  ایشان میزتن

ین مرجوحیت ا ، معنایاست که نزد شارع عدمش بهتر از وجود آن کند و اگر مرجوحیت متعلق نهی ثابت شد، معنایش این استمی

ال از این خدواند متع، یعنی استت آن عمل به معنای مرجوحی . درست است شارع تحریم مولوی و الزامی نکرده، اما کراهتاست

ی است؟ مرجوحیت با لرا بگوییم مقرب الی الموحیت دارد یزی که مرجوتوانیم چطور میچ، حال آیدچندان خوشش نمیعمل 

شود یم: نگویدعقل می، این امر مسلم و واضحی است. اع نیستممقربیت قابل اجت ر که مبغوضیت باوجمع نیست، همانط لمقربیت قاب

جه خفیف در ین است کهافتد همو هم محبوب، آنچه در مورد مکروه اتفاق میهم مبغوض باشد عد، چیزی هم مقرب باشدو هم مب

، آنوقت چطور عقل آیدداوند چندان از این عمل خوشش نمیخ ز مبغوضیت یعنی مرجوحیت نسبت به این عبادت وجود دارد،ری ات

لذا  .رغبتی ندارد انجامش باعث قرب و محبوبیت نزد موال شود جوح است و خیلی موال نسبت به آند که چیزی که مرریپذمی

تضی فساد ق، پس کأنه نظر ایشان این شد که نهی تنزیهی از عبادت نیز مع نیستایشان معتقد است نهی تنزیهی نیز با صحت قابل جم

 است. 

شارع متعال چیزی را که مرجوح است، ه محل بحث است این است که چطور ، آنچاین روشن است: فرمایدامه ایشان میادبعد در 

اجازه داده، یعنی عمل را  است و اینکه انجام آندر انجام آن اذن ؟ زیرا معنای کراهت و نهی تنزیهی، داده است اذن در اتیان به آن

د ترخیص ده که چطور ممکن است خداوند متعال اذن و . مسئله این استنشود بهتر است اگر انجام ندارد ولی یانجام شود اشکال

است خداوند متعال ترخیص دهد در امر  مرجوح  نممک هچگونآنگاه به چیزی که مرجوح است؟ نهی تنزیهی مالزم با ترخیص است، 

ادت خره نهی تنزیهی از عبگفتیم باالرا زی ،عمده این است؟ د به عبادت فاسدهبرای او خوشایند نیست و اجازه د و چیزی که چندان

ذن در ا و این ،بیاوریم است، لذا نتیجه این است که کأنه خداوند متعال به ما اجازه داده که عبادت فاسد را به جانیز متقضی فساد 

این چطور ممکن است  ،ام دهیجتوانی انرا میی چیزی که نزد شارع عبادیت ندارد یعن ت، اذن در تشریع اساتیان عبادت فاسد باشد

  .رسدیع دهد؟ این اشکالی است که در این مقام به نظر میمتعال به ما ترخیص در تشر که خداوند

ند اتو. آن چیزی که میاز این اشکال خالص کنیم راخودمان نداریم که ای : اگر ما احراز مرجوحیت کنیم چارهفرمایدامام خیمنی می

یهی ن عبادت مرجوح است و نهی تنز. یعنی در اینکه ایترخیص حیثی است که بگوییم این این اشکال خالص کند این استاز  ا رام

اتیان به این عبادت فاسد صادر شده است ای که برای ، اما اجازهشود بحثی نیست عواق تواند صحیحانمی به آن متعلق شده و اینکه

رض بر ف. پیدا کند یاتی ندارد که از جهت دیگری حرمت تشریعاما هیچ مناف ه این عبادت حرمت ذاتی ندارد،است ک ینمعنایش ا

  .که حرمت ذاتی نداشته باشد منافات ندارد ،ن ثابت شودیان بکه حرمت تشریعی آن با ای

 است از حیث عدم کون هذهدر  انجام عمل در واقع  ترخیص  ص، ترخیحیثی مشکلی ندارد پس طبق این بیان اذن به اتیان عمل از

 .تنزیهی فرمودند یهان در مورد نایش این مطلبی است کهرام باشد. تواند حا از حیث تشریع همین عمل میام ،ذاتیا االعباده محرم

  . در مورد نهی غیری به عبادت9
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نهی   لی مثنهی غیر ،مقتضی فساد نیست : اگر نهی غیری به عبادتی متعلق شود، از نظر عقلفرمایدایشان میمورد نهی غیری  در

 زیرا نماز ضد ازاله ،از نماز است یدر واقع متضمن نهی غیر« النجاسه عن المسجدل از»امر به مثال  ، بنائا علی القول به،عن الضد

 نسبتنه  ،نکردند لخمینی این را قبو البته خود امامه ک ،از ضد استتضی نهی قرا بپذریم که امر به شئ م اگر ما ایننجاست است، 

هی می شود از نماز به عنوان ضد شود از ضد و نی نهی میوقت« القول به علی» :فرمایدنسبت به ضد خاص، اما میبه ضد عام و نه 

کند با نهی تحریمی مولوی و نهی یری دال بر مبغوضیت متعلقش نیست، این فرق میغ یهرا نزی .این اقتضاء فساد نماز را ندارد ،زالها

ین ا معنایشی در واقع تنها هی غیراما ن ، حال با اختالف درجه و مرتبه،دو کاشف از مبغوضیت متعلق خودشان هستند، آن تنزیهی

ف به انجام دادن فعل ضد است و الغیر، پس کاشف از مبغوضیت متعلق  نیست، یعنی برای الزام مکل ،کار را انجام بده است که برو آن

 که خودش یک مصلحتکاشف از محبوبیت متعلق نیست، مگر این ، امر غیری یا امر مقدمیطور استینا یهمانطور که امر غیر

نفسی دیگر  رم، ولی این محبوبیت وضو به دلیل یک ارداد یحبوبیتز که خودش یک ماه وضو برای نممثل امر ب ،صی داشته باشدخا

 .توان نماز خواندبا این وضو نمیل از وقت وضو بگیرد، بت شده است. برای همین است که اگر کسی فقط للصلوة قثاب

شف است، لذا  اگر امر مقدمی کمه ادقالمنیست بلکه صرفا در مقام الزام مکلف برای ذیمحبوبیت متعلق کاشف از پس امر مقدمی 

هی غیری هم کاشف از مبغوضیت  و یا ن، نهی مقدمی جهت ندارد یندر اای رهماز محبوبیت نباشد، همانطور که امر مقدمی نتیجه و ث

ر گا ماند.باقی می یک مطلب.  فقط عقل مقتضی فساد نیستاز نظر  ،عبادتی متعلق شد ی به. پس اگر نهی غیرساد نخواهد بودف

کنیم توانیم حکم به صحت عبادتی می آنگاه، ی استکند و صرف مالک برای صحت عبادت کافتیم عدم االمر مشکلی ایجاد نمیفگ

  ی غیری عقال مقتضی فساد نیست.ه. پس ناستکه به نهی غیری مورد نهی قرار گرفته 

 اشکال 

.  وال استمتجری بر که انجام دادنش  حداقل این استبگیرد، ولو نهی غیری،  رکاری که از ناحیه موال مورد نهی قرابه هر حال 

و نماز کند ، اگر مکلف مخالفت کندیست کن و به نهی غیری از نماز به جای ازاله نهی مامسجد ازاله نج از :گویدوقتی موال می

ین کار به موال نزدیک اخواهد با هی غیری قرار گرفته تجری بر موال است و متجری چگونه میورد نماتیان به کاری که خود بخواند، 

جمع  ل، همانطور که در نهی تنزیهی گفته شد که بین مرجوحیت و صحت  قابتقرب بهلیمکن اابراین اتیان به نهی غیری نیز البن شود.

، اصال ع کردتوان جمیمننیز توان جمع کرد، بین کاری که به نهی غیری ممنوع شده و مقربیت یمنیست، بین مرجوحیت و مقربیت ن

 . 1تیان الفعل المنهی عنهاالیمکن التقرب ب

  پاسخ 

 این اشکال وارد نیست. زیرا: فرماید: ایشان می

سبت به ترک ضد اهم عاصی محسوب ن در واقع کشد، کنار میو از ضد دیگر خودش را  شود کسی که به فعل ضد مشغول می :اوال

نماز واجب خواندن  ازاله نجاست از مسجد اهم از داند، مکلف با اینکه میجاست کنازاله ن خداوند گفته برو از مسجد .شودمی

رک اینکه ضد اهم را ت ، از بابشودشود. االن این مکلف عاصی محسوب مینماز میکند و مشغول است اما ازاله را ترک میخودش 

                                                 
 .1، حاشیه 181درر، ص  1
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شود ودش متجری محسوب نمیاین به خاطر عمل خ ،توانیم منطبق کنیماین فاعل نمی رب غیر از این عنوان دیگری رگ، دیکرده است

طه عصیان استحقاق عقوبت دارد عصیان کرده است و به واسک ازاله کرده ترکه این جهت  از هلز خوانده تجری نیست، بانماینکه 

ی از حیث ترک ضد اهم صا، عمتجریهم عاصی است و هم توان گفت لذا نمی، ودشهم محسوب می متجری م بگوییمنمیتوانیولی 

   .نسبت به فعل اهم ضد مهم، در واقع عصیان کرده استیعنی به نفس اتیان  ،این دو مثل هم است متجری از حیث فعل مهم، و

  ،و ترک ضد اهم متجری محسوب شود واسطه اتیان به ضد مهمر صدق کند و این مکلف به اهم بر این ک عنوان تجری فرضا :ثانیا

هم  فعل م ،این عمل باطل بود ،حق با شما بودشد که عمل فاسد شود، ر تجری باعث میگساد عمل نیست. اتجری که موجب ف اما

له او سرایت نکرده، باینجا مبغوضیت به فعل  ؟عمل او به چه دلیل باطل شود، فعل او، لکن نبود یحصح ، نماز مکلففاسد بود

ه ندارد و قبح ی کقبح فعل، به عبارت دیگر قبح فاعلی دارد ،کار قبیح انجام داده والجرئت بر م توانیم بگوییم این فاعل از نظرمی

، به خاطر قبح ند سرزنش شوداتوال میرت بر موسابله او به خاطر جرئت و ج  .دشوعد مکلف به خاطر عملش نمیفاعلی موجب بُ

 یمشکل  . پس خود فعلکنیم مفعلش را ما حرا فعلی مرتکب خالف نشده تا بخواهد بواسطه مبغضوضیت فعلش،ولی از نظر لی، فاع

   1.را  فاسد کند لمسرایت کند به عمل و ع مشکلی نیست که ارد، اما مشکل تجری فاعل بر موال،ند

 بررسی کالم امام خمینی

 گفتیم ما نیز ،با ایشان نیستین مورد بحثی لذا در ااست که ما گفتیم و  همان مطلبیمطلب ایشان  ،ی نفسیممورد نهی تحری رد

 . دکنهمانطور که از نظر لفظی داللت بر فساد می ،تضاء فساد داردعقلی اقاز نظر شود که به عبادت متعلق مینفسی  یی تحریمهن

 وارد است. ما اشکالی که ایشان به مرحوم حاج شیخ کردند نیز به نظر

ل مبغوضیت  ظر عقز نرا ازی، مع الصحه د: اگر عبادتی متعلق نهی تنزیهی واقع شود، الیجتمعفرمودن ایشان ما در مورد نهی تنزیهیا

 ا جمع بین مقربیت و مبعدیت ممکن نیست.زیر ای مالزم با فساد است،در هر مرتبه

برای مبغوضیت یا محبوبیت ، اگر بین این دو جمع کند تواندمیرسد عقل در برخی مراتب ر میظ؟ به ننیم آیا واقعا اینچنین استیبب

درست  ،اما نور ضعیف ،داردکنارش ظلمت و تاریکی یا عدم وجود ندر طبیعتا نور شدید و وجود قوی، کی قائل شدیم، وجود تشکی

 ، حال اگر چیزیتاریکی باشد لمت وبه ظ و مکان مبتال ضان فیی از آاممکن است زوای ماابخشد ای را روشنی میاست یک محدوده

رساند منافاتی ندارد که در کنارش که نهی تنزیهی درجه ضعیفی از مبغوضیت را می از آنجایهی واقع شود، عبادتی متعلق نهی تنزیا 

 رد. د کاایج یفی از مقربیت را نیزعض جهبتوان در

 ،یزی دیگریچاقلیت ثواب نسبت به افراد مشابه، یا نسبت به یک  حال یا کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثواب استر گفتیم گا

قدند تخی معرجا عرض شد که ب، آنتعلق گرفته است به اقتداء حاضر به مسافرینکه نهی قتداء حاضر به مسافر و از امثال در مورد نما

که  ی استت، ثوابش کمتر از جماعماعتج زااین نمکه  ین استاقلیت در ثواب معنایش ا ،استنای اقلیت در ثواب مع بهاین نهی 

اد به این نهی ارش گفتیم نجا اگرای .فرادی کمتر است زادیگر این بود که ثواب این جماعت از ثواب نم احتمالام آن حاضر باشد. ام
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ر گفتیم نهی گا اتواند صحیح باشد، اماین عبادت میراهتی مولوی نیست، و لذا ی و ک، نهی تنزیهنهیر این ، دیگکنداقلیت ثواب می

  .صورت باید قائل به فساد شویم یندر ا ،بله کند،تنزیهی یک نهی مولوی است که داللت بر مبغوضیت عمل می

ر قابل حمل بر اقلیت ثواب باشد، عقال مقتضی فساد نیست، اما اگر  یک گا یهاست که ن امام خمینی اینپس محصل سخن ما با 

ن ااتی رگ، اگرفتهرار عنه قاین صورت منهی بهاقلیت ثواب نداشته باشد، قهرا باید بگوییم عبادتی که  د بهاشنهی مولوی باشد و ار

 . اسد استود فش

، این اقتضاء فساد نداردقال ع، کندداللت بر مبغوضیت متعلق نمی خمینی فرمودند چون ممار که اوهمانط ی غیریهاما در مورد ن

  د.شو حمطر ، یعنی جهت عقلی الزم بوددوم عبادات در جهتبود که در باب  یی است. این چیزحهم مطلب صحی

 بحث جلسه آینده 

سراغ مقام دوم یعنی نهی از معامله. خود نهی از معامله دو جهت دارد تارة از جهت لفظی  مویر. میشد مم اول تقریبا تماقام ربحث د

  و اخری از جهت عقلی باید بحث کنیم.

 «والحمد هلل رب العالمین»


