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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق خراسانی ثمره این نزاع را بنابر قول بر  .نهی است مقدمه دهم بحث درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و در

ماز در دار این است که ن: به طور کلی ثمره بنابر قول به جواز فرمودندبه امتناع مستقال بیان کرده است.  جواز و همچنین بنابر قول

 .در این جهت نیز فرقی بین واجبات تعبدی و توصلی نیست ،خاطر غصب معصیت هم محقق شده است غصبی صحیح است اما به

دهند و برخی جانب رخی جانب امر را ترجیح میببه امتناع اختالف است، خود قائلین  بین چون :اما بنابر قول به امتناع فرمودند

( اگر .لذا یا باید امر فعلی باشد یا نهی ،فعلی باشد هم نهی رند، هم امد هر دو با هم فعلیت داشته باششو: نمیگویندها میآن)، نهی را

فعلی شده است و نهی اصال فقط امر کند زیرا یدا نمی، بلکه معصیتی هم تحقق پشد این نماز صحیح است جانب امر ترجیح داده

قربت  : در واجبات توصلی چون قصدفرمودند ،کندو تنها نهی فعلیت پیدا  شودمقدم اگر جانب نهی  اما .فعلیت پیدا نکرده است

 یعتا مسئله معصیتاما در مورد غصب طب ،شود ولو با آب غصبی باشدثوب ساقط میمثل غسل  ،مدخلیت ندارد امر به آن واجب

  .فعلی است و اگر امر هم ساقط شده است به خاطر این است که آن واجب نیاز به قصد قربت  نداشته است ، زیرا نهیتحقق دارد

 ادامه مقدمه دهم

 ثمره بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی و وجوب تعبدی

کنیم در قول به امتناع رسیدگی می شود. یعنی فرض می ما این است که ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر مفروض اول

  ،و هم نهی فعلیت داشته باشد رمشود هم ایم: نگوییمنهی قائل به امتناع شدیم و میمسئله اجتماع امر و 

ه است ک این معنا . ترجیح جانب نهی بر امر بهشود بر جانب امریم یح دادهدر اینجا جانب نهی ترجمفروض دوم ما این است که 

مفروض  .یعنی نهی از غصب فعلیت پیدا کرده است اما امر به نماز فعلیت ندارد .ولی امر فعلیت پیدا نکرده استنهی فعلیت پیدا کرده 

ماز در دار ن مثل نماز، ،یازمند قصد قربت استکه نیعنی امر به چیزی تعلق گرفته  ،جب تعبدی استث در واحما این است که ب سوم

 متصور است؟ای جانب نهی چه ثمرهنماز در دار غصبی بنابر قول به امتناع و تقدیم برای خواهیم ببینیم ، میغصبی

  :محقق خراسانی اینجا سه صورت تصویر کردند

ست و بی اداند این زمین غص. یعنی میملتفت است و ب آگاه و عالماین است که مکلف نسبت به موضوع و حکم غص :صورت اول

یقین  مکلف زیرا ،نماز باطل است. مسلما این خواندایستد و نماز می، اما در عین حال میداند تصرف در مال غیر حرام استمی

لذا اساسا امکان تمشی  ،است داند این زمین متعلق به غیرصرف در ملک غیر حرام است و میداند تدارد این عمل او امر ندارد، و می

 حرکات و سکناتی است که مصداق تصرف ،بداند این نماز که متحد شده با غصقصد قربت برای او نسبت به این نماز نیست. می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 قت چطور عملی که نهی به آنو آناست،  گرفتهبه این عمل نهی تعلق چون این نماز مبغوض مولی است، لذا ، در مال غیر است

صالحیت مقربیت داشته باشد و عبادت محسوب شود لذا در این  تواندآن نیست می رامکان تمشی قصد قربت دو فته تعلق گر

  .صورت قطعا این عمل و این نماز باطل است

اصل اینکه این زمین غصبی است برای او معلوم است،  . ولیداند تصرف در ملک غیر حرام استجایی است که نمی :صورت دوم

ر که تصرف دعنوان اینواندن در زمین غصبی حرام است به داند که مثال نماز خنمیرایش روشن است لکن پس موضوع غصب ب

لم دارد اما سؤال برای ع دهد و راه هم، احتمال حرمت میدر اصل حکم تصرف در مال غیر تردید دارد ملک غیر است یا اساسا

 رودمیدر این رابطه وجود دارد اما ن دهد که مثال حکمیمقصر احتمال می با قصور:. به عبارت دیگر تقصیر دارد )فرق تقصیر کندنمی

، پس جهل دارد .کندجهلش اقدام نمی و ای رفع شبهه و شکدهد اما برقصر کسی است که احتمال خالف میم ،و جستجو کند السؤ

 د کهندارعنی یقین ی ،یا فالن تکلیف ون حکمش چه باشد، جهل دارد به وجوب نماز دهد که ایداند ولی احتمال مییمحکم را  ن

احتمال سی است که جاهل قاصر ک ،دهدتمال آن حکم را نمیقاصر کسی است که اصال احاما  .دهدواجب است ولی احتمالش را می

یعنی با اینکه احتمال حرمت  ،ین شخص تقصیر دارددر صورت دوم ا (کندفه غیر از این باشد که او عمل میدهد که وظیاین را نمی

 رود اطالع پیدا کند که این حکمش چیست؟ در این صورت اگرکند و نمیی میلتنب هد اما حال ندارد ودتصرف در ملک غیر را می

، محبوب ست یابرایش معلوم نیست این نمازی که خوانده است آیا مبغوض  ا اما ،ن شخص نماز را در زمین غصبی خواندهای چه

در صورت اول اصال امکان  .کندیقربت م همین دلیل قصدی است که در منزل خوانده و به هایاین نماز مثل بقیه نمازکند فکر می

 در صورت دوم امکانش هست.ولی تمشی قصد قربت نیست 

 سوال:

بله  ؟تواند قصد قربت کند. او میبحث تمشی قصد قربت است .اینکه نمازش صحیح است یا نه کاری ندارد ،دو بحث است استاد:

ز در ملک کند نمارقی میچه ف ،کند که این هم نماز استمبغوضیت این عمل برایش مسلم نیست، پیش خودش فکر میتواند زیرا می

  .خودم باشد ملک غیر باشد یا

 ،ستزیرا متعلق نهی ا ،ا این عمل ذاتا صالحیت مقربیت نداردام اینکه قصد قربت کرده، با .این نماز باطل است در صورت دومپس 

 ،ه استزیرا امر به این نماز فعلیت پیدا نکرد ،ای نداردو امر فعلی نشده است، لذا اگر قصد قربت هم بکند فایدهدا کرده نهی فعلیت پی

لو پس نماز در دار غصبی برای جاهل مقصر و .گیرد، جلوی فعلیت نهی را نمیشودرد اما تقصیر مانع فعلیت نهی نمیبله تقصیر دا

ی امر نداشته اگر چه قصد قربت در او متمشهم نماز و  ،قصد قربت هم بکند باطل است زیرا طبق فرض نهی فعلیت پیدا کرده است

 ود ندارد.دهد زیرا امر نسبت به این نماز وجبشود قرار نمی عملش را صالح برای اینکه مقرب ، اماشده است

داند تصرف در ملک ، نمیجهل به حکم دارد یعنی جهل به موضوع دارد، یا .جایی است که شخص جاهل قاصر استسوم:  صورت

ال کند. لذا دهد تا برود سؤاحتمال حرمتش را نیز نمی ،گمانش این است که تصرف در ملک غیر اشکالی ندارد ،غیر حرام است

 .این عمل صحیح است اال باید ببینیم که این عمل و نماز او صحیح است یا خیر؟ح خواند.این اساس نماز میبر  .جاهل قاصر است

یا جهل به موضوع غصب داشته است یا جهل به حکم و اساسا احتمال  اما مکلف زمین غصبی واقع شدهدرست است در چون 

فرض این است که نهی از غصب ترجیح بر  ،نماز امر ندارد یناست که اداده. اینجا فرض این ملک غیر را هم نمیحرمت تصرف در 
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عدم التفات مکلف قصور بوده نه  و منشأداشته ن مکلف التفات نجود دارد به نام قصور و چومر پیدا کرده است لکن یک مانعی وا

ارد فرض هم این حاال با توجه به این که نهی فعلیت ندعلیت ندارد. پس نهی ف .کندنسبت به این نماز فعلیت پیدا نمیتقصیر لذا نهی 

این معنایش این است که نهی زیرا ما امتناعی شدیم و فرض این است که جانب نهی را ترجیح دادیم و ) است که این نماز امر ندارد،

هی فعلیت ن: اینکه حل کردیم و گفتیم اهی رمشکل ن ؟با اینکه امر ندارد صحیح باشد زاشود این نمآنگاه چطور می (.جود نداردنیز و

که این نماز را نیاما برای  ؟دارد ؟ آیا امر هماما آیا محبوب هم هست ،ست که این نماز دیگر مبغوض نیستا معنایش این ردندا

ور فعلیت  پیدا ع قصچون نهی به این نماز به خاطر مان :گفتیمش را برطرف کنیم. مبغوضیت در ابتدا در یک مرحله صحیح بدانیم باید

 کنیم؟با مسئله  امر چه می نیست اماکه این نماز مبغوض نایش این است مع نکرده است

اگر  .معتبر استادات قصد امتثال امر در هر صورت عب در مورد عبادات دو مبنا و دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند به طور کلی در

، وقتی ال امرقصد امتث یزیرا قصد قربت یعن. اساسا قصد قربت در آن امکان ندارد ،امر نداشته باشد عبادت اگر، این مبنا را بپذیریم

اما این طبق  .تحقق ندارد. پس اساسا این عبادت صحیح نیستصد قربت که مقوم عبادیت عمل است امتثال امر یا قامر نباشد قصد 

 مبنا است که ما عبادت را و مقربیت و صحت عبادت را متوقف بر قصد امتثال امر بدانیم. این 

ن متعلق آصحیح باشد ولو اینکه امری هم به تواند میبرای صحت عبادت نیاز به  قصد امتثال امر نیست. عبادت اما برخی معتقدند 

، هرچند مانعی جلوی امر محبوب موال است نماز دانیم که، ما میبه این عنوان که این عمل فی نفسه محبوب موال است ،نشده باشد

حبوبیت این عمل مپس  مقرب بنده به خداوند،نماز عملی است  ،عمل است ینحبوبیت در ام، اما این فی نفسه اقتضاء را بگیردآن به 

یت مالزم با از بین رفتن محبوب عدم امر به خاطر یک محذوری پس ،نشده است ، به خاطر مانع امر به آنداشته لکنو مطلوبیت ذاتی 

م نشده فرض کنیم نهی کنار رفته است امر ه رفته است.هی به آن تعلق گفقط ن ،استباقی پس محبوبیت سر جایش  ،عمل نیست آن

 جاهل قاصر که نماز در زمین غصبی خوانده و، لذا این شخص یعنی شود که مقربیت و محبوبیتش از بین برود، این باعث نمیاست

د برای کنهمین کفایت می، نماز مقربیت ذاتی و محبوبیت ذاتی دارد ینجا که ا، از آنجاهل قاصر است و قصد تقرب هم کرده است

یک بحثی در ادامه دارد که ما وارد ایشان در این مقام است. البته این تحلیل محقق خراسانی  یح باشد.که این عمل و نماز صحاین

زی این نما ،اینکه این عمل صحیح استکنم، بحث صحت عمل یک چیز است، اشارتا عرض میخواهیم شویم. فقط آن خیلی نمی

ح است ینتیجه این است که این نماز صح .در مقابل کسانی که قائل به بطالن این عمل هستند، خوانده صحیح است که این شخص

، وقتی که نیازمند به قصد امتثال استیعنی معتقد بودیم که عبادت حتما  ،قائل به لزوم قصد امتثال شدیم است که اگرولی سؤال این 

 ن عمل صحیح او آیا مصداق امتثال امر به نماز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ایندر این فرض ای ،خوانداین شخص نماز می

ن سانی یک توضیح یا پاسخی به ایمحقق خراباشد یا خیر؟ مصداق امتثال امر به نماز میامر ندارد یید وگیمعمل صحیحی که شما 

 نکه انسانامتثال یعنی ای .باشندو اینها دو مطلب می ر فرق استنه بین مسئله امتثال و سقوط امواقع کأدر  گویند:و می دهندسؤال می

؟ دکن؟ برای چه موالیی به عبدش امر میچیستامر برای و غرضی که امر دارد انجام دهد. اصال  رمکاری را با توجه به آن داعویت ا

 از امر بعث غرض ،امر حقیقتش همان بعث به سوی مقصود است . اگر گفتیمبه سوی انجام مطلوب به این دلیل که او را تحریک کند

 .از سقوط است ربرای همین است که امتثال غی ،این تحریک و داعویت بدون امر حاصل شودگاهی ممکن است است،  و تحریک

ولی نه به داعویت دهد گاهی ممکن است آن کار را انجام  به داعویت و تحریک امر انجام دهد و انسان کاری را ممکن است جایی
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ن عمل و ای،) همین فرض و صورت سوم( امتناع شد و جانب نهی را ترجیح داد حاال اینجا مسئله این است که اگر کسی قائل به ،امر

صحیح  لتوانیم بگوییم امتثال محقق شده است یاخیر؟ پس عمل قاصر هم بود آیا با انجام این عمل میرا انجام داد به عبارتی جاه

  ؟کند یا خیرن عمل صحیح است امتثال هم صدق میخواهیم ببینیم آیا با توجه به اینکه ایی میاست ول

مقدمه ایشان مربوط به تبعیت احکام  .دهندجواب میاشاره می کنند و با توجه به آن مقدمه  حقق خراسانی به یک مقدمه ایم

هل مکلف در ثیر علم و جللمصالح و المفاسد الواقعیه و تأ عیت احکامللمصالح و المفاسد الواقعیه است که آنجا با توجه به مسئله تب

له اینجا بعد از توضیح این مسئ .دهندپاسخ می ،ثیری دارد در این مصالح و مفاسد یا خیرهت و اینکه آیا علم و جهل مکلف تأاین ج

 قعیه است این نماز در عین حال که صحیح است ولیاحکام تابع مصالح و مفاسد وا :دهند که اگر مثال گفتیمپاسخ به این سؤال را می

و آن  هنهی داشت به خاطر آن مفسده واقعیهز ان نمزیرا باالخره آا الصلوة نیست، چون ارتباطی به مسئله امر ندارد امتثال امر اقیمو

 :گوییمولی اگر ب .شودنمیباشد و لذا این امتثال امر محسوب الخره آن واقعیت در این عمل میاما بافسده واقعیه هرچند فعلی نشد. م

آن  ،در این دارند ثیرید ببینیم که علم و جهل مکلف چه تأا بایتع، اینجا طبیثرندت فعلی هستند که در حسن و قبح مؤاینها تابع جها

اشد را ثر در حسن عمل بمل آن مصلحتی که مؤانسته لذا این عدمکلف اینجا جاهل بوده و نمیوقت مسئله امتثال با  توجه به اینکه 

. شودامتثال محسوب میگذارد و ممکن است بگوییم این عمل رد آن مفسده تأثیری در این عمل نمیدارد و به خاطر جهلی که دا

 .دتوانند به  تفصیل این مطلب در کفایه مراجعه کنندوستان می

 بحث جلسه آینده

 هم بنابر قول به اجتماع و هم بنابر قولنهی بیان شد،  در باب ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر وتا کنون محصل نظر محقق خراسانی 

  .اینجا یک کالم مفصلی دارندکه محقق نایینی  از جمله لکن بعضی با این نظر مخالفند ،به امتناع

         «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                              


