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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
  مخالفت با آن نهی بعد از استمرار منشأ 

 ترک ستیبا یرا که م یکار مخالفت شود و مکلف یاست که اگر نه نیا ردیگیقرار م یبخش مورد بررس نیکه در ا یمطلب نیآخر

  ر؟یخ ایاستمرار دارد  یاقتضا یبعد از مخالفت نه ایآ دهد،بر خالف خواست موال انجام  ،کند
 در کالم محقق خوییخلط 

 (دبحث و بحث گذشته خلط کردن نیا نیب ییچنانچه به حسب ظاهر محقق خو) شودخلط  یقبل مسئله ممکن است با مسئله نیا

  هستند.دو مسئله کامال متفاوت در واقع  یدارند ول به حسب ظاهر قرابت و شباهتو  بوده کیدو بحث به هم نزد نیاچون 

شود و یم ساقط ، امرشود انیاتامر اگر یک فرد چرا  ست؟یامتثال چ تیفیدر ک یو نه رام نیتفاوت ب أبود که منش نیا یبحث قبل

 هین امتثال در مورد گرید ریبه تعب ایبخواهد ساقط شود  یهن اگریعنی ؟ ستین نینچنیا یشود اما نهیمحقق م نبه آ امتثال نسبت

 انیول ببود که ما سه ق یامر و نه نیاختالف و تفاوت ب نیا أو منش شهیبحث در ر .ترک شوند نهی افراد عیجم ستیبا یصدق کند م

 د مثالاد عنه را انجام یعمل منه ومخالفت کرد  یبا نه یاست که اگر کس نیا قایبحث دق نیاما ا ؛شد انیب زیو حق در مسئله ن میکرد

بعد از  لحا .کندیکند و شرب خمر میمخالفت مبا آن  عبداما  ،شده است ینه«التشرب الخمر»با  آن زا رایز ،شرب خمر کند دینبا

ارد است و استمرار د یبعد المخالفه کماکان به قوت خودش باق ینه نیا ایعنه و ارتکاب شرب خمر آ یبه عمل منه انیمخالفت و ات

امر و  نیالف باخت أبه دنبال منشدر آن چون  فرق دارد یقبل مسئله با مسئله نیا ؟ستیاستمرار بعد المخالفه ن ،ینه یمقتضا ،خیر ای

 یجا فرموده که امتثال نه نیدر هم ییمحقق خو ، اماگریبحث د کی نیبحث است و ا کیآن لذا ، میامتثال بود تیفیدر ک یهن

 نیبه ا یربطبحث  نیاولی  بحث گذشته ما بود نیا، است یامر و نه نیدر واقع فارق ب نیو ا 1«االفراد عیجم کتراال ب کونیال»

 نیا میکه وارد بحث شونیپس قبل از ا شود،می انیب یموافقت و مخالفت در نواه اریو مع در واقع مالک در این بحث ،مطلب ندارد

 نآ معلوم شود و میشو آن وارد میخواه یکه م جدیدی بحث نیبحث گذشته و ا یعنیمطلب  دو نینکته را عرض کردم که تفاوت ا

  .رخ ندهد نجایاتفاق افتاده ا ییکه در کلمات محقق خو یخلط
 بحثموضوع تبیین 
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دند مثل ارائه دا را ییهاگفتند و راه حل یبموضوع مطال نیا رامونیکه پ یانگرو بعد سخنان بز میکن نییتب بحث را موضوعابتدا باید 

 یاضتمق مینیببو  میکن یو بعد انشاء اهلل جمع بند را بیان کنیم یمحقق بروجردمحقق اصفهانی و و  ینیینامحقق و  یمحقق خراسان

 ؟ستیدر مسئله چ قیقتح

 و اخری کند از آنچه که منع شدهیاجتناب مو  کندیعمل م ینه نیبه ا تارتاً ،شد یمواجهه با نه یاست که اگر کس نیبحث ا موضوع

 ،ندارد یبحث نیو اموال موافقت کرده با دستور  د در اینجا عبدکنیاز اول تا آخر از شرب خمر اجتناب م ،کند یمثال شرب خمر نم

 خوردیمشروب م ولی شده استنهی از شرب خمر داند یم نکهیبا او است  یدیقیب مسلمان کی ، مثالکندمی لفتاخم یبا نه یکس

 یاقکماکان ب آیا این نهیاز مخالفت  دبعمخالفت کرد « تشرب الخمرال» ینه با راست که اگ نیبحث در ا .کندیت مفمخال و با نهی

خواسته موال و  غرض موال حاصل ، زیراشودیم اقطامر س ،موافقت با امر کند یدر امر اگر کس ؟شودیساقط ممثل امر  ایاست 

امر  یزمان خاص کیدر  دیفرض کن ؛با امر مخالفت کندعبد اما اگر  ،شودیساقط م ، امرشدامتثال  پس وقتی فعل ،شودیم نیمأت

در این صورت  ،گذردیم زیوقت نن آ دیفرض کن ،دهدیم نماجامر را ان نیا و کندیمخالفت مو عبد با این امر  یانجام کار به شده

به قوت  ایشود یساقط م ینه نیا، مخالفت کرد یبار کس کیاست که اگر  نیا بحث در یاما در مورد نه شود.نیز امر ساقط می

  ؟ریخ ایاست  یموجب سقوط نه یمخالفت با نه ایموافقت  ایآ ؟است یخودش باق

نیز قضیه از  یدر مورد نهآیا  اام ،ماندیمن یباق رگیدو شود یامر ساقط م ،مخالفت شود با دستور موال در مورد امر اگر خرهباال

ق بحث در فر یبه نوع در مانحن فیهساقط شده است؟ پس  ینه مییبگو میتوانیبا مخالفت م زین یدر نه ایآهمین قرار است یا خیر؟ 

عدم  ای در اقتضاء استمرار نجایا ولی امتثال بود یتفیدر ک جاآن گذشت، یکه در مسئله قبل ینه آن فرق یول ،است یهامر و ن نیب

هب کما ذ میعن الفعل بدان رجز ای یمحقق الخراسان هیکما ذهب ال میرا طلب الترک بدان یکند که ما نهیمفرق ن .اقتضاء استمرار است

 .استمرار ندارد ایاست  یباق ایمخالفت شد آ یاگر نه مینیبب میخواهیباالخره م ،تارالمخهو و  نیبعض المحقق هیال

به  یاکردند که در حد اجمال اشاره نایرا ب یام برده شد هر کدام مطالبنکه  گرانیو د یاز بزرگان از جمله محقق خراسان یبرخ

  .میکنیبزرگان م نیب الامط

شرب خمر  بار کی یاگر کس .است یباق ینه نیشود و ایساقط نم ینه نیاست که ا نیشود گفت ایم نجایادر که اجماال چیزی 

 متوانیاحت مر البا خیبه بعد  نیاز ا و ساقط شد ینه نیا دیگر و ممخالفت کرد ینه نیمن با ا دیبگو بتواند که ستین نطوریا ،کرد

 یمنته، ستینی بحث ردیگیرا معبد  بانیشد گر بکامه دارد و هر بار که بخواهد مرتاد ینه نیا نکهیا رد .را مرتکب شوم نیا

 .شودیم یبقاء از کجا ناش نیاستمرار و ا نیا مینیبب میخواهیم
 درباره وجه استمرار نهی کالم محقق خراسانی

ق خود همان اطال مکن استم لیدل نیا ،دارد لیبه دل ازیدر واقع ن (یفیهر تکل ،کندینم یفرق) ،باشد یبخواهد باق فیتکل کی رگا

اگر  «مرالتشرب الخ» در مورد مثال .باشد یگرید چیز کیتواند یم یا ،کرده باشد انیرا ب فیلباشد که تک یاطالق خطاب ،باشد لیدل

 یعنی ینه ،شودمیاستفاده  ب خمررحرمت ش فیدوام تکلن باشد که از آ یاطالق استمرار داشته باشد ممکن است به خاطر بخواهد

اطالق در همه جهات ما با مقدمات حکمت و الخمر اطالق داشته باشد  ةعیطب نیاگر اخمر، ال ةعیشود به طببیمتعلق م «تشربال»

 عتیطب و بخورد عتیطب به یاگر نه میگفت یدر بحث قبلهمان طور که  .قابل استفاده باشد چه بسا استمران نهی م،یکناستفاده  اآن ر
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 کی یدر مورد نه پس، باشد ینه نیتواند مسبب صدق امتثال درایافراد است که م عیترک جم عتایطب ،ها اطالق داشته باشدمدخول ب

خیر،  ایشود یم دهیفهم آن استمرار از یعنی ،متعدد دارد یهاها و مخالفتموافقت ینه نیا ایکه آِ میبفهم میخواه یجهت را م

  ؟متعدد ندارد یهافتلمخا

تعداد موافقت و  ثیاز ح میتوانیشده است و ما نم انیب یبه نحو کل «التشرب الخمر» لیدلمثال چون  :دیفرمایم یمحقق خراسان

که  هستیم نیما دنبال ا. استمرار است ل بر بقاء ودا ینه غهیص مییبگو میتوانینم نیبنابرا ،میاوریدست ب به ناطالق را در آمخالفت 

اللت د کان وجود دارد وکما ینه نیمخالفت کرد ا یبا نه یکس نکهیبعد از اآیا  ؟ریخ ایبقاء دارد  یبعد از مخالفت اقتضا ینه ایآاز 

او را  بانیگر ینه نیا ،بخواهد شرب خمر کند یر کسگکه هر بار انیر اب کندیداللت میعنی  ،دوباره تکرار شود دینبا نکهیکند بر ایم

 یدارا ینه نیکه ا میاوریدست ب به میتوانیمن« الخمرالتشرب »مثل  ینه لیما از دل :دیگویم یمحقق خراسان خیر؟ ای ردیگیم

 یزیچ غهیص ،میاده کنفتاس میتوانینم ینه غهیاز ص ،میمعنا را استفاده کن نیا میاهاگر بخو :دیفرمایم شانیا .متعدد است یهامخالفت

  ر.گید لیدل غسرا میبرو دیبا لذا ،مخالفت متعدد داردنهی  نیشود که اینم دهیفهم نهی غهیصیعنی از  ،فهماندیمن را به ما

 میردک انیهمانطور که ب ،متعلق اطالق دارد ثیاز ح «تشرب الخمرال» ،است «رمالتشرب الخ»مثل همان اطالق متعلق  گرید لیدل

متعدد  یهامخالفت نیهست که ا انیدر مقام ب زیجهت ن نیاز ا ،انیب نیموال در ا میحال فرض کن ،اجتناب شود دیبا الخمر ةعیطب

 اوردین یدیباشد و مع ذلک ق انیهت در مقام بج نیاگر از ا ،ک نسبت به موافقتهم ساقط شود و کذل مخالفت کیتواند با یدارد و م

 گرید لیدل کی از دیبا نیا ،ندارد ینه غهیبه ص یربط یپس بقاء استمرار نه .را یکند بقاء نهیاثبات م «تشرب الخمرال»اطالق متعلق 

 شیالخمر معنا ةعیمثل طب یاطالق متعلق نه مییگویم یوقت ،یمثال اطالق متعلق نه ؟دتواند باشیم ه چیزیچ گرید لیدل. استفاده شود

 انیات دیاشد بار بعد نب انیبار ات کیه است لذا اگر عن یهمن عتیطب نیا میاوریمقدمات حکمت به دست ب انیبعد از جراست که  نیا

پس  .ترک شود دیبار پنجم با ،م شداجهارم انچعنه در بار  یهن منیااگر  ،شود انیات دیشد بار سوم نبا انیاگر بار دوم ات ،شود

  .است یباق ینه ،است که بعد از مخالفت نیامعنایش 

 یهابا پاسخ میکن سهیمقاپاسخ ایشان را باید دهد و بعد یپاسخ م به آن نهچگو یو محقق خراسان ستیال چؤسداشته باشید که توجه 

تر یکدام راه و کدام پاسخ قو مینیشود تا بعد بب سهیها با هم مقاراه حل نیاست که ا نیمهم ا .دهندیها چطور پاسخ مکه آن گرانید

  .است

 ؟قاء داردب ینه ایآ ؟است یباق یمتکفل نه لیدل ایعنه آ یبعد از عمل به منه و یبعد از مخالفت با نه ایاست که آ نیال اؤس قایدق

 تشربال» ء؛شود و نه بقا دهینه استمرار فهم ینه غهیصاز  ،شودیمن دهیفهم یزیچ نهی غهیص : از خوددیافرمیم یمحقق خراسان

ء اقو ب تمرارکه اس یلیدل ،میاستفاده کن یگرید لیدل کیاز  دیبا میده کنافبقاء را است میاگر بخواه .رساندیرا نم ییمعنا نیچن «الخمر

شود یم یمقدمات حکمت جار ،فراهم است طیشرا نآ یعنیمتعلق اطالق داشته باشد  یقتو، است یرساند اطالق متعلق نهیرا م

ها تعدد مخالفت یانمع .متعدد دارد یهامخالفت ینه میادعا کن میتوانیوقت م شد آن نیچن نیاگر ا .ردیگیم جهیعقل اطالق را نت

 1.شودمیاستفاده یعنی اطالق متعلق  گرید لیدل کیاز  نیا و دفهمانیرا نم نیا غهیپس خود ص .آن استمرار و یهمان بقاء نه یعنی
 بررسی کالم محقق خراسانی
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کند میرا  یبقاء و استمرار نه تاثبا یصرفا در مواردراه  نیا نکهیدارد و آن ا یمشکل اساس کیاما  ،ستین یراه اجماال راه بد نیا

 ؟میچه کار کن دیابهام داشته باشد با دییاطالق و تق ثیحداقل از ح ایمطلق نباشد  یمتعلق نه ییاما اگر جا ،مطلق باشدنهی که متعلق 

 یانپس پاسخ محقق خراس ،است ید ما دستمان خالرامون در آ ؟ریخ ایاستمرار دارد  یاقتضا ینه مییباالخره بگو دارن مویدر ا یعنی

 .ها پاسخ دهدیال در همه نهؤس نیکه بتواند به ا ستین یپاسخ

 یحل راه کیهر کدام  یبروجردمحقق  نیو همچن ینییو محقق نا یمحقق اصفهان یعنی یتن از بزرگان شاگردان محقق خراسان سه

 دهیهماستمرار فنهی  که باالخره چگونه از ستیسوال چ نسه نفر به آاین  یپاسخ ها نیراه حل ها و ا نیا مینیحال بب ،ارائه دادند را

  .است یباق بعد از مخالفت یهکه ن میاوریبه دست ب دیاز کجا با .شودیم
  درباره وجه استمرار نهی کالم محقق نایینی

 کیر از این ام«مالاکرم کل ع» :دیگویمموال  یکه وقت دیمثال فرض کن ،است یراقغمتعلق امر بعضا به نحو عام است در باب اوامر

 خطابی است که متوجه به عبد «اکرم کل عالم»معتقد است  شانیا .آن انحالل است جهیشود و نتیم دهیفهم یقراغعام است یمعنا

های ، در مکانهای مختلفبه عدد افراد عالم در زمان «کل عالماکرم »امر یعنی  ،خطاب به یک نفر است اما این تکلیف کلی ،است

م کل اکر»رسید به زید میامروز  . شماها خطاب و دستور رسیده است، میلیونیعنی کانه به شما یک نفر .دکنمختلف انحالل پیدا می

رسید ، به عمر میگیریدرا می کلیف گریبان شمات رسید، همین، فردا به زید میگیردیک تکلیف است که گریبان شما را می« معال

یعنی هر  .رسید همین تکلیف وجود دارداش به او می، جلوی خانهرسید همین تکلیف استمسجد می ر، به زید دهمین تکلیف است

تکلیف  مثال ایندر طور است. ینشود ا، وقتی یک تکلیفی متوجه عموم میبه عدد افراد عامیفی منحل می شود به تکالیف بسیار، تکل

 کند به تکالیف متعدد و بهین تکلیف است ولی انحالل پیدا میا «اکرم کل عالم» :گویدمی عنی موال به عبدش، یمتوجه یک نفر است

ا امر باینجا  ،اکرام کرد او راو  ان رسیدبکه اسمش زید است در خیا یمبه یک عال اگر. اعتبار هر تکلیفی موافقت و مخالفت دارد

لذا هر تکلیف برای خودش موافقت و مخالفت  با آن تکلیف مخالفت کرده. اکرام نکرد موافقت کرده، اگر یک ساعت بعد او را دید و

 أنه، کیعنی در هر موردی یک امتثال دارید و یک موافقت و یک مخالفت ،است ینالل تکالیف معنایش ا. مسئله انحمستقل دارد

  .نظریه خطابات قانونیه که اساسا با انحالل کامال مخالف است نیز تکلیف مستقل وجود دارد  و مقابل این نظریه هامیلیون

یگر ، اینجا دنداشته باشد چه شدق داشته باطالمتعلق نهی ا چه دین مسئله انحالل وجود داردر نواهی نیز هم: فرمایدمحقق نایینی می

که خودش دارای موافقت و مخالفت است تکلیف مستقلی یعنی شود، به عدد افراد منهی عنه منحل می نهییبه اطالق کار نداریم، هر 

ه در برابر کشب  ،اگر فرض کنید مکلف با نهی از این مصداق خمر که امروز در برابر او قرار گرفته است مخالفت کرد .مستقل است

 1 یک نهی دیگر متوجه او شده است. دگیرد و امکان شربش وجود داریک خمر دیگر قرار می

اده از ستفدر معرض اکه لذا هر بار  ،افراد عام پس علت بقای نهی و استمرار نهی بعد از مخالفت چیست؟ انحالل تکالیف به عدد

ریشه آن همین است. اصل انحالل  ه بقاء نهی بعد از مخالفتوج پس ،گیردین نهی یقه او را میگیرد اخمر و شرب خمر قرار می

از هم قت هم بکند بجایی مواف ، اگرلذا مکلف اگر جایی مخالفت کند باز نهی بعدی به قوت خودش باقی است ،مسئله انحالل است

  .نهی بعدی به قوت خودش باقی است
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 سوال:

انه یک ک در هر موردی اگر وقفه بینش بیفتد کهینالل یعنی است. اصل انحبلکه عرف مالک ا منظور ما دقت عقلی نیست، استاد:

زیرا ممکن است فاصله یک عمل با عمل دیگر یک یا دو دقیقه باشد و در عمل دیگر  ،باید عرفا یک فعل باشد ،تکلیف دیگر است

 .صبح تا عصر باشد

 حال باید ببینیم این راه محقق نایینی آیا پاسخ گوی آن سوال است یا خیر؟

 «والحمد هلل رب العالمین»


