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 خالصه جلسه گذشته

دو . ان شده استعرض کردیم وجوهی بی ،مسئله استلزام نهی متعلق به عبادت للفساد دو مسئله اجتماع امر و نهی و در فرق بین

  .وجه را برای فرق بین این دو مسئله گفتیم و مورد بررسی قرار دادیم

ها بین این دو مسئله از حیث جهت اینمحصل نظر ایشان این شد که فرق بیان کرد متعرض شدیم،  خراسانیوجه سوم را که محقق 

یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی مسئله سرایت و تسری امر از عنوانی که متعلقش قرار گرفته است به عنوان دیگر است در  ،است

هی فاسد یا در اثر تعلق نبحث از سرایت نیست بلکه بحث از این است که آیا عمل یا عبادت  قتضاء نهی للفساد،حالیکه در مسئله ا

  .ل این وجه را محقق خراسانی فرمودندبه هر حا ؟شود یا خیرباطل می

 اشکال امام خمینی به محقق خراسانی

ه ه وجهی کما این اشکال را به همرا بیان شده است. بعضی از تقریرات دیگر ایشان کتاب مناهج و درخمینی در اصل اشکال امام 

 .کنیماند بیان میجا ذکر کردهخود امام خمینی در این

اگر  ،از شودآغ چیز فرق بگذاریم، این تفاوت باید از ذاتیات شئاگر بخواهیم بین دو  خراسانی این است کهان به محقق اشکال ایش

مثال بین انسان و بقر تفاوت ذاتی وجود دارد های عرضی، ماهوی باشد معنا ندارد که برویم سراغ تفاوتبین دو شئ تفاوت ذاتی و 

ال حشان متفاوت است. یکسان است اما فصل ها، جنس آنیعنی فصلشانقر است، یک جزء از ماهیت انسان و بو آن هم مربوط به 

است این علوم م ،ترتیب قرار گرفته و چشم بقر اینگونه است ینغ اینکه چشم انسان به ااین تفاوت را رها کند و برود سرااگر کسی 

 .رسداشد نوبت به بیان تفاوت عرضی نمییان بها تا زمانی که تفاوت در ذاتدر بیان تفاوتلذا تفاوت یک تفاوت عرضی است. 

ه حالیک در ،گردد قرار دادنده را در یک امری که به ذات این دو مسئله بر نمیتفاوت بین این دو مسئل اسانی در واقعمحقق خر

 تفاوت آنها یک تفاوت ذاتی است.

شما بیان کردید تفاوت ذاتی نیست، اینکه اختالف دو  که کند این است که این تفاوتیخراسانی میلی که ایشان به محقق اشکا پس

 ینمسئله ا ه، بلکغلط استکالم محقق خراسانی د ننه اینکه بگویگردد یک تفاوت عرضی است، ئله به جهت این دو مسئله بر میسم
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 )کالم امام خمینی( چهارموجه 

ئله از دو مسمحمول یا به اختالف در هر دو است، یا به اختالف در موضوع این دو مسئله است یا به اختالف در  ف ذاتیاختال

توانیم بگوییم اختالف اینها ذاتی هستند و اینجا این یا احدهما اختالف داشته باشند میموضوع و محمول مسائل یک علم اگر در 

 اًای که موضوع. آن دو قضیه و دو مسئلهاختالف به نظر ایشان اختالف ذاتی است، لذا با هم مختلفند و محموالً موضوعاًدو مسئله 

 ؟ بینشان اختالف است چیست و محموالً

و ی یجوز اهاجتماع االمر و الن»یا  «؟االمر و النهی هل یجتمعان ام ال»گویند ما اینجا یک قضیه داریم که عبارت است از میایشان 

االمر و النهی هل » ،کندی، موضوع و محمول فرق مدوم راقضیه االن بسته به اینکه قضیه اول را معیار قرار دهیم یا  «یجوزال

اجتماع االمر و » قضیه اگر .است و محمول اجتماع است یا مثال امتناع یا اجتماع یهینجا االن موضوع در واقع امر و نا «یجتمعان

آییم ، جواز یا عدم جواز. میشودمر و النهی و محمول میشود اجتماع االموضوع می طبیعتاًرا در نظر بگیریم  «؟ال النهی جایز ام

 ادتی که نهی به آن تعلق گرفتهعب «ام ال منهی عنها هل تکون فاسدةالالعبادة »ه دوم چیست؟ اینکه لجا مسئ، اینسراغ مسئله دوم

 شما االن این موضوع و است «فاسد» ، محمولش هم«العبادة المنهی عنه»جا موضوع این قضیه چیست؟ نی؟ ایا نه است است فاسد

کنید نه موضوعشان یکسان است نه محمولشان و اختالف در موضوع و  موضوع و محمول در قضیه اول مقایسه محمول را با آن

ما یفید نّإ» :گوییدبعد می« الفاعل مرفوع» :گوییدلم نحو میع ر. شما وقتی دمحمول در واقع اختالف در مرتبه ذات دو مسئله است

ز ا مل، گرچه مسائل و قضایای یک عموضوعشان یکی است و نه محمولشان چون نه ،اختالف ذاتی دارند این دو مسئله «الحصر

از قضایایی که بارتند ؟ مسائل یک علم عگوییمدر تعریف مسائل یک علم چه می. جهتی همه باید در محور واحد علم جمع شوند

علم باشند اما بین ها باید در عین حال مصداق برای موضوع ، باالخره ایناست ع علمموضوعشان مصداقی از مصادیق موضو

ماهوی بین دو مسئله از مسائل یک علم به اختالف در موضوع ی تباشد و اختالف ذا تواند اختالف ذاتی وجود داشتهخودشان نیز می

  1.این بیانی است که امام خمینی در تفاوت این دو مسئله گفتند .و محمول است

  ان قلت

توانند مستقل از یکدیگر محسوب شوند که همه قائلین در مسئله اول بتوانند در مسئله دوم و نزاعی که در مسئله دو مسئله وقتی می

ای امتناعی شدند ؟ عدهامر و نهی جایز  است یا ممتنع یک نزاعی داریم که آیا اجتماع. ما در مسئله اول دوم وجود دارد شرکت کنند

گویند اجتماع ای میامر و نهی ممکن و جایز است و عدهگویند اجتماع . دو دسته داریم یک عده میقائل به جواز شدندای و عده

دت موجب فساد است حال اصال البته گرچه مشهور قائلند که نهی در عبا ،در مسئله دوم نیز دو قول داریم .امر و نهی ممتنع است

تواند مستقل باشد که هر دو ، در صورتی این دو مسئله میکه همه در آن اتفاق نظر دارندای باشد هلمسئ و اگر یک قول داشته باشیم

در مسئله  از طرفین نزاع فرض کنید تنها یک دستهاگر  ،گروه در مسئله اول بتوانند در نزاع دوم یا اختالف دوم شرکت داشته باشند

ن طور است. ینجا ایو ا شودمی ئله اولمسئله دوم تابعی از مس د ورشود اینجا استقالل دیگر معنا ندااولی بتواند در مسئله ثانیه وارد 

 ر کسی گفتیعنی اگ ،مسئله اول قائل به جواز شده باشند ردوم وارد شوند که د نزاع دوم و مسئله رتوانند دی مینیعنی تنها کسا

در  ،در یک مصداقی با هم متحدند)تصادق دارند  تواند به دو عنوان متعلق شود کهمیامر و نهی  ، یعنیاجتماع امر و نهی جایز است
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در رتبه بعد بررسی کنیم که آیا نهی از عبادت داللت در مسئله دوم بگوید تواند آن وقت می(.خارج در یک فرد تصادق پیدا کردند

تواند در نمی «مر و النهیالیمتنع اجتماع ا» :گفت در مسئله اول قائل به امتناع شد واما اگر کسی  ؟کندکند یا نمیادت میر فساد عبب

 چه چه وجوبی و چیزی که امر به آن تعلق گرفته است انطور که دیروز عرض کردیم یعنی آنزیرا عبادت هم ،نزاع دوم شرکت کند

اما اگر  ؟رعبادت موجب فساد است یا خی متعلق شود و بعد بگوییم نهی متعلق به ،پس اول باید امر باشد و نهی هم بیاید .استحبابی

، اینجا دیگر نوبت به ن ندارد که با هم در یک مورد اجتماع کننداک، امر و نهی امشود که اجتماع کنندکسی از اول گفت اصال نمی

دهد که رسد. این نشان می؟ اصال نوبت به اینجا نمیبه آن تعلق گرفت است فاسد ام ال یهن ادتی کهرسد که ببینیم این عباین نمی

اگر امتناعی شویم اصال نوبت به  جوازی شویم و کند و آن اینکهدو قول مسئله اول جریان پیدا می مسئله دوم تنها بنابر یک قول از

  رسد.نزاع دوم نمی

، است آن تابعی از مسئله اولی و در طول مسئله دومبلکه ف ذاتی ندارند و مستقل نیستند دو مسئله اختالشود که آنگاه نتیجه این می

است که استقالل و اختالف ذاتی در کار  بتواند در نزاع دوم شرکت کند معنایش این قول مسئله اولی دو یک قول از آن فقط اگر

  .نیست

در موضوع  اگر باشد و تفاوت دو مسئله به یک امر ذاتی باید :گفتند خمینی محصل بحث تا اینجا این شد که امام خالصه بحث:

  .این یک تفاوت ذاتی است ،با هم فرق داشته باشندیا احدهما و محمول 

گر نزاع در هر مسئله بتواند در مسئله دی شود که هر یک از طرفینف در صورتی ثابت میاشکال به امام خمینی این شد که این اختال

ت کند و اساسا نزاع رکند در نزاع دیگر شافقط یک طرف نزاع بتوای بود که ، اما اگر مسئله بگونهحضور و شرکت داشته باشدنیز 

  .دوم بنابر قول به امتناع قابل بررسی نباشد این معنایش این است که این دو مسئله مختلف نیستند

 قلت

تواند در مسئله دوم حضور داشته باشد، به این جهت که سئله اول میدو طرف نزاع در م ،روههر دو گ ،بر خالف گمان مستشکل

الواقع عبادتی وجود ندارد، امری در کار نیست تا للفساد است فی  سخن از اقتضاء نهی متعلق به عبادةاساسا در مسئله دوم که 

ست یا خیر؟ منظور از این عبادت اآیا نهی از عبادت موجب فساد گوییم ، ما میمخلوط شود یهبخواهد با مسئله اجتماع امر و ن

یعنی  عبادت تیمفگ؟ دیروز که شود عبادت باشد ولی امر نباشدر میمگ شود، نهی مثل اجتماع امر وعملی نیست که امری دارد تا 

ان از این نظورممجب فساد است یا نه متعلق به عبادت مو یهگوییم آیا نوقتی می ،حال یا وجوبی یا استحبابی ،چیزی که امر دارد

شد که رت بگیرد این امر طبیعتا باعث میاگر نهی نبود و قرار بود امر صو ،امر ندارداالن  «کان عبادة لو لم یکن نهیا»عبادت یعنی 

ان زه روز عید قربرو؟ مقتضی فساد است یا خیر : نهی از روزه عید قربان آیاگوییم، مثال در مورد روزه عید قربان میعبادت شود

 یزی که دارد فقط نهیتنها چ ؟این امر دارد ،صوم یوم االضحی ،صوم یوم الفطر ،درست است که عنوان کلی صوم است ؟آیا امر دارد

یوم الفطر یا ال  التصم»مسلم نهی دارد مثل  ؟گوییم نهی متعلق به عبادتعبادت و یا چرا می گوییم، پس اگر امر ندارد چرا میاست

م گوییاصال امر نداشته، پس چرا می ؟شود از مصادیق اجتماع امر و نهیداشته که بگوییم می اما آیا امر هم «یوم االضحی تصم

مثل بقیه کان عبادة اما این  ، آن همشودمتوجه خواست میآن اگر امری به گوییم اگر این نهی نبود و ؟ می«صوم یوم االضحی»

   .معنایش این نیست که االن امر دارد تا االن عبادت باشد تا بشود از مصادیق اجتماع امر و نهی
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  خالصه اشکال و پاسخ

ند به توانانی میزیرا فقط کس کند،پیدا نمی با مسئله اقتضاء نهی للفساد امر و نهی اختالف ذاتی طبق این بیان مسئله اجتماع اشکال:

ها معتقدند که ا آنندارد که در مسئله دوم وارد شوند زیرها امکان امتناعی مسئله دوم ورود کنند که قائل به جواز شده باشند و

ب فساد به عبادت متعلق شد موج کنند که اگر نهی اصال امکان اجتماع نیست تا بیایند بحث ،امری نیست ،جا وجود نداردعبادتی این

 .دشوشود یا نمیمی

 شودجهت که در مسئله دوم نهی به چیزی که متعلق می اساسا به این ،توانند در این نزاع شرکت کننداینجا هر دو گروه می پاسخ:

 این که امر ندارد به آنحال با گاه امر به صوم یوم االضحی نداشتیم ولی در عین . اصال ما هیچیعنی امر ندارد ،اصال عبادیت ندارد

داشت طبیعتا نهی هم بود و بحث امر می اگر ،لکان عبادهکه لو لم یکن نهیا فی البین  و این به این جهت است گوییمعبادت می

ارند ا هم ندارتباطی بپس نتیجه این شد که این دو مسئله هیچ  ،کردیم که نهی متعلق به  این عبادت موجب فساد است یا نیستمی

 ینیع مسئله اول .به اختالف در موضوع و محمول با هم متفاوت شدندیعنی باشند و تفاوتشان ذاتی است، تقل میمس و دو مسئله

ر خارج متصادق شدند هی این دو عنوان د، منتهر دو نیز فعلیت دارند ی،هر داریم و هم نماجتماع امر و نهی جایی است که ما هم ا

به عبادت آنجا به یک معنا اصال عبادت مطرح نیست هرچه هست نهی است ولی بحث ما  مسئله تعلق نهیعلی فرد واحد، اما در 

که با نهی مخالفت کرده و نافرمانی کرده و نیخالفت کرد و این عمل را مرتکب شد آیا عالوه بر انهی م این است که اگر کسی با

ر کسی یعنی اگ و عبادت او نیز باطل است یا خیر؟ عمل او ،شودب میمترت آیا عالوه بر آثاری که بر مخالفت ،معصیت کرده است

  ل عبادی او باطل است یا خیر؟آیا این عم ،گرفت ولی گرفتنباید می ،روز عید قربان روزه گرفت

 بحث جلسه آینده

 یا  غیر اصولی؟: آیا اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است سوم امر

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               


