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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 مقدمه دهم  غرض از ذکر

بنابر قول به جواز و بنابر قول به امتناع در فروض  میگفت .بود یثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نه رامونیپبحث دهم  مقدمه در

رض غکه  میمناسب است اشاره کن میبشو گرانیکلمات د یوارد بررس نکهیحال قبل از ا ،شودیحاصل م یاو ثمره جهیمختلف چه نت

 یاجتماع امر و نه بحث در یکه محقق خراسان یمقدمات مهم است که نیا رایز ه؟ثمره چه بود نیا انیاز ب یمحقق خراسان یاصل

 یلیاز مقدمات که جهتش خ یما در مورد برخ. مقدمات چه بوده است نیو غرض از طرح ا شده مطرح یمطرح کردند به چه هدف

کر ذ یمقدمه که از محقق خراسان نیال است که اؤس نیاجای  زین نجایا ،میپاسخ داد و میسوال را مطرح کرد نیانیز روشن نبود 

  .شده است انیبه چه منظور ب میاکرده

 ،آن را متوجه شود مهم است یعمل ریثأت نزاع را بداند و کیانسان ثمره  نکهینفس ا، بحث دارد نیاشاره به ثمره ا مقدمه در واقع نیا

 در واقع مقدمه دهم هم .شودیمحسوب م زیشتم و نهم نمقدمه ه یبرا یاثمره کی اینکه منض ،دارد یاست که ثمره عمل یبحث نیا

 یم انیمقدمه هشتم و نهم مطرح شده را ب ره دچر خاص ثمره آنکند و هم به طویم بیان ینه اصل بحث اجتماع امر و یثمره برا

 . کند

 .دهدیهم پاسخ م گریال دؤس کیبه اینکه ایشان در این مقدمه به عالوه ، شودیم انیبدو ثمره در ضمن مقدمه دهم  در واقعپس 

 یمبن هورکه مش ییاما فتوا ،است زیچ کیفته شود رگ جهینت دیبا ده اینجااست که آنچه به حسب قاع نیسوال ا؟ ستیآن سوال چ

 به صحت نماز داده شده که فتوا یمورد نطبق قاعده در آ گریعبارت د به .است گریطور د دمغصوبه دادن بر صحت نماز در دار

کم به ح دیآیم یدر مسئله اجتماع امر و نه یاما وقت ،کندیبطالن نماز م یاضباب تعارض اقت در یعنی ،باشد حینماز صح دینبا

ه واجب ک یاما بنابر قول به امتناع در صورت ،ندارد یمسئله صحت نماز مشکل بنابر قول به جواز :دیمالحظه فرمود شود.یصحت م

است که قائل به  ییهم در جا نآ، صورت حکم به صحت نماز شده است کیباشد در دو فرض حکم به بطالن شد و در  یتعبد

ند گفت نجایا ،جاهل قاصر است ،دارد یاست و شخص جهل قصور یواجب ما تعبد ،میدهیم حیرا ترج یو جانب نه هستیم امتناع

باب  یبه مقتضا نجایا صورت است که نیعمده در ا. هم نداشت یو مشکل ستموارد گفتند باطل ا هیدر بقولی  است حینماز صح

و  ینه لیدل ، ثانیامیاوال ما قائل به امتناع شد رایز ؟چرا ،حکم به بطالن شود دیماده اجتماع با ای نیمجمع العنوان نیتعارض در ا

 ،است که مغضوب موال است یزیبه چ انیات اقععنه در ویمنه نیبه ا انیات نجایا، وجوب لیو دل آن شده بر جانب مقدم زین میتحر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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صورت علم  نیب یفرق دیبه حسب قاعده نبا زیصورت ن نیل او محسوب شود و ساقط شود در ااثتا بخواهد امت ستین یپس امر فعل

 . داشته باشد ریحالت قصور و تقص نیب یفرق دینبا زیو جهل کند و در جهل ن

ها عموم خصوص من وجه آن نیدال بر حرمت و نسبت ب یگریبر وجوب باشد و د دال یکیکه  میداشته باش لیپس اگر ما دو دل

فرق  ،شودیو اگر هم انجام شود امر ساقط نم ستیعمل ن نیصحت ا یابر یوجه د،مقدم شو میتحر لیدل انیم نیا راما د ،باشد

 ،در باب تعارض باشد یطیشرا چنیناگر  ،به حسب قاعده است نیا ،اصال عالم باشد ایقاصر  ایکند که جاهل مقصر باشد مین

با هم  دو نیا ،است حیباشد نماز صح یعلماء فتوا به صحت دادند و گفتند اگر جهل قصور نجایاما ا ،اش بطالن نماز استهجینت

 وکند و ثمره مقدمه هشتم یم نایرا ب یهثمره اصل نزاع در اجتماع امر و ن نکهیواقع ضمن ا رد یمحقق خراسانلذا  ند،ستیسازگار ن

 ،ثمره هشتم و نهم است انیهمان ب، سوال نیپاسخ به ا یدر واقع به نوع یعنی .دهدیم برا هم جوا لسوا نیا ،کندمی انیب نهم را

 چیو ه میگفت زیاست و وجهش را ن حیبنابر قول به جواز عبادت صح میو گفت میرا عرض کرد یمحقق خراسان شیصل فرماا چطور؟

جانب  میبنابر قول به امتناع و تقد .مدیدا حیمفصل توض روزیکه د ستیالقول بالجواز ن یمتوجه قول به صحت نماز عل زین یاشکال

اما بنابر  ،نباشد وجود ندارد حینماز صح نیا کهنیا یبرا یوجه ،ستین یاشکال چیه نیز نیادر  ،است حینماز صح نیا میتفگ زیامر ن

 یداما واجبات تعب ،ندارد یمشکل را فرمودند یاول واجب توصل :کردند تصویر سه حالت نجایا یجانب نه میدقول به امتناع و تق

 در صورت ،که حکم به بطالن شد ییجا آن. صورت حکم به صحت شد کیدر  ،در دو صورت حکم به بطالن شد ،سه حالت دارند

 تیعمل اصال صالح نیا :آنجا گفتند( حرام است بغصب است و بداند غص دبدان نکهیا) ،علم و التفات مکلف به موضوع و حکم

 لعم آنجا هم گفتند، که جاهل باشد اما جاهل مقصر ییدر جا ،ندارد یبحث نیمتعلق شده است و ا نبه آ زین ینه رایز ،ندارد تیمقرب

 .تکه معذور نبوده اس دهکر انیات یرا به نحو نیباالخره مکلف ا یولعمل نشده  نیمتوجه ا یولو حرمت فعل رایو نماز باطل است ز

 طرف کیتمام صور  ،ستین یبحث نجایتا ا ،تقرب بهلصالحا ل کنیعمل لم  نیلذا ا ،اوردیب رونیجهل ب نیخودش را از ا توانستیم

 محقق یالبته بنابر مبنا) دنکنیرا از باب تعارض را جدا م یباب اجتماع امر و نه ریاست که مس نجایا ،طرف کی ریقسم اخو این 

 ینه ایمر ا میتقد نیشود ب دایاگر دوران پ زیاجتماعهما و ن جوزیال یامر و نه :مییوگیم ،به امتناع میکه ما قائل ییجا رد (؛یخراسان

از آن  ریغ یگریاحتمال دو  ،است که مکلف جاهل است نیشود و فرض ایمقدم م یخودش آمده جانب نه یکه در جا یلیبه دال

 حیعمل صح نیچرا ا ،نقطه است نیزنگاه بحث در اجا بنیا ؟باشد حیعمل چرا صح نیا ،دهدینمخودش است  نیقیکه مورد  یزیچ

جاهل قاصر است و اساسا معتقد به امتناع اجتماع  ،خوانده یدار غصب ش را درنماز یندارد، کس زیاست که امر ن نیا فرض باشد؟

عنوان حسن صادر  کیعمل با  نیازیرا   ؟باشد حیعمل چرا صح نیاما ا ،مقدم بر امر است یاست که نهمعتقد و  ،است ینه امر و

امر  منظور ما از تقرب قصد امتثال میگفت یتهنم ،کند دایعمل تقرب پ نید با اهخوایاو م ،است که عبارت است از قصد تقرب شده

ند اهلل انجام ع تشیمحبوب هرا به واسط نیمعنا که ا نیاما قصد تقرب به ا ،امر ندارد اریز ،است ن عمل باطلیا که طبق آن مبنا ستین

 ،ستیمبغوض موال هم ن وجود داردپس مالک وجوب در آن  ،عمل مطلوب خداوند است نیا مدانمیمن  :دیگویم ، یعنیدهدیم

جاهل  یعنی ،درست کرده است عذربرای او  برخورده و لذا به نام جهل یبه مانع ینه نیا ،است هبه آن متعلق نشد یفعل ینه یعنی

نماز  نیا لیلد نیبه هم. نداشته باشد تیمبغوض ،عمل قبح نداشته باشد نیشود ایباعث م ،قصورا ،مجهل به حک نیقاصر است و ا

 یکه محقق خراسان چهنآطبق  ،جا است نیو باب تعارض هم یباب اجتماع امر و نه نیتفاوت ب یپس نقطه اصل .شودیم حیصح
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هم امر مالک  ،وجود دارند هر دو مالک م،ینهم گفت و شتمرا در مقدمه ه نیا ،هر دو مالک موجودند ینه گفتند در باب اجتماع امر و

 تیصالح ،هر دو وجود دارند یمالک امر و مالک نهچون  ،دارند تیمقرب تیصالح، چون هر دو مالک موجودند ،یدارد و هم نه

هم امر و  ،ندپس دو مالک وجود دار ،مانع دارد یاما مالک نه، ستیدر برابرش ن یمانع چیه نجایمالک امر ا یمنته ،دارند تیمقرب

که عمل نزد موال مبغوض نیا یدر واقع جلو که یو جهل قصور یبه خاطر تقدم نه ، آن همنکرده دایپ تیفعل یولو خود نه یهم نه

 باشد؟ ن حیچرا صحلذا  ،دارد تیمقرب تیعمل صالح نیپس ا .شود را گرفته

 یکی رایز ،عمل باطل است مییگویآنجا م ،میشویقائل به بطالن م طایشر نیبا هم ،از موارد باب تعارض باشد نجایا دیکن ضرفاما 

است که امر اصال مالک  نیا شیمعنا میرا مقدم کرد ی؟ اگر ما جانب نهینه ایامر است  ای، ستیواجد مالک ن شتریب یاز امر و نه

ینکه یل ابه دلدر آن وجود ندارد و مالک  نکهیل ایمحرز نباشد به دل تشیکه مطلوب یزیو چ ستیاصال روشن ن تشیندارد و مطلوب

 .دیگر صالحیت مقربیت ندارد جانب نهی مقدم شده است

و نهی و وجود مالک  رمالکین در باب اجتماع امحث وجود در مقدمه هشتم ب ،جا ظاهر شدینثمره مقدمه هشتم و نهم هم ابه عالوه 

را یک مالک بیشتر ، زیشودطالن نماز میتعارض حکم به ب ن دلیل در مورد اجتماع در باببه همی ،واحد در باب تعارض است

ر فرض د نهی باب اجتماع امر و ررد اجتماع یعنی مجمع العنوانین داما همین مو ،وجود ندارد و اصل مطلوبیت عمل محرز نیست

ر ، دیگر نبودن اممطلوبیتش محرز است و همین کافی است برای صالحیت تقرب ،اینجا مالک دارد مذکور صحیح است زیرا امر

 .کندمشکلی ایجاد نمی

جود ویعنی به تعبیر دیگر این یک راهی است برای تصحیح عمل  .این راهی است که محقق خراسانی به عنوان ثمره ذکر کردند

  .اهی است برای تصحیح عمل عبادی در جایی که متصادق با یک منهی عنه شده استر المالکین

ین دو راه دیگر نیز برای تصحیح ا ،غیر از این راه. یعنی دو راه دیگر نیز محقق خراسانی بیان کردند که اشارتا دیروز بیان کردیم

ی ، عبادتاست های تصحیح عمل واجب، راهاین سه راه ،شودمیمجموعا سه راه  ا را مالحظه کنیمم اینهه عبادت ذکر کردند که اگر با

و مفاسد واقعیه است که  لحیکی راه تبعیت احکام از مصا؟ دو راه دیگر چیست ، آنمتصادق شده استاست که با حرام متحد و 

 . پس: ز وجود داردیک راه دیگر نی راهی است برای تصحیح این عمل عبادی و
 برای تصحیح عملخالصه راههای سه گانه 

ت المالکین اس برای تصحیح عمل و عبادت در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی و جهل قصوری همین مسئله وجود :راه اول

  .اجتماع امر و نهی دو مالک است و در باب تعارض یک مالک که در باب

عملی که قبح فعلی دارد به  ،که در آن وجود دارداین است که عملی که حسن فعلی دارد به خاطر مصلحت واقعی است  :راه دوم

سد لح و مفاپس احکام در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که این مصا ،عمل وجود دارد در آن خاطر مفسده واقعی است که

ود دارد؟ قعی وجطبق این مبنا حکم واتوانیم بگوییم: اشت میحال اگر جایی حسن فعلی ند ،ثرندحسن و قبح فعلی مؤ رواقعی د

عی اگر قبح فعلی نباشد حکم واق ،حکم واقعی نیستاگر حسن فعلی نباشد  ،زیرا هر حکم واقعی تابع آن حسن فعلی است ،خیر

 ی ممکنجای یک، اما قبح فعلی نداشته باشد ،ایی ممکن است فعل مشتمل بر مفسده باشدد ندارد و مهمتر این است که یک جوجو

 د ولی این، قبح داربه جهت اینکه قبح فعلی ندارد ،عمل باشد اما این باعث نشود که حکم فعلیت پیدا کند ای در آنفسدهست یک ما
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د ره عبارت دیگر مفسده وجود دا، بو فعلیت پیدا نکند ،قبح باشد ،شود در جایی حسن نباشدمیچطور  .است قبح فعلیت پیدا نکرده

نجا چون ای ،مرتکب گناه هم نشده شخص این ،اشکال ندارد :ین کار شد بگوییماگر کسی مرتکب ا اما قبح فعلی پیدا نکند؟ حال

در این ظرف شراب است و این مایع را  دانداین شخص نمی ،تحریم  را گرفته است جلوی حکم به ، این عذرفاعل معذور است

موثر در فعلیت قبح شرب خمر  هلجبه خاطر  ، مشتمل بر مفسده هم هست، اما این مفسدهاین به حسب واقع خمر است ،خوردمی

ماز در دار ن در .نیست ، به همین جهت این فعل او حرامجهل برایش عذر درست کرده است ،به خاطر جهل فاعل ؟چرانیست، 

اعده به حسب ق ،نماز در دار غصبی به  این صورت است که این عمل او غصب است و دارای مفسده است ،غصبی نیز همینطور است

ل عذر فاع ،زیرا جاهل است ،شوداما اینجا حکم به حرمت نمی ،باعث حرمت غصب شود عل متناسب با این بایدو قبح ف این مفسده

ه این جی، نتجا وجود نداردیناین است که حکم واقعی ا گر قبح فعلی نبود این دیگر نشانها ،پس نهی وجود ندارد ،دارد و معذور است

هرچند متحد  ،ولی االن مزاحمی هم ندارد ،امر کرده است از یک مأموربه است که خداوند به آننم ،ماندشود که امر بالمزاحم میمی

ین دلیل ا قبحش فعلیت پیدا نکرده است بهزیرا  ،شودی غصب ثابت نمیابر تحریم مکشده است و غصب مفسده دارد اما ح با غصب

  .که جهل وجود دارد و این خودش معذر برای فاعل است

 سوال

ین عنایش ام ؟قبح فعلی دارد و قبح فاعلی ندارد :خیر؟ بگوییدیا این شخص فعل حرام انجام داده :خواهید بگوییدیعنی می تاد:اس

رتکب اتوانیم بگوییم: ، آیا میاو ارتکب الحرام :گوییممی ،خواهیم منتسب کنیم به فاعلحرمت را می ،حرام نیست است که فعل او

 کند.عصیان نیست و ارتکاب حرام صدق نمی اش، نتیجهگوییدمیکه شما ، تازه آنتوانیمینه نم ؟م و یعد عاصیاراالح

 . گویند قابل قبول نیستپذیرند و میوجه را محقق خراسانی نمیاین 

، بمطلواتیان عمل ، است که دیروز بیان کردیم که باالخره این عمل مطلوب است یک راه نیز برای تصحیح عمل همان راه سوم:

 . اتیان به داعی مطلوبیت کافی است ،قربت و قصد امتثال امر نیست لزوما نیازند قصد

 .نهی و نیز بیان ثمره برای مقدمه هشتم و نهم است و ربیان ثمره برای مسئله اجتماع ام مقدمه دهم متضمن :فتحصل مما ذکرنا کله

ال که پاسخ به آن سؤو نهم  مورد مقدمه هشتم و رنهی و هم ثمره د امر وهم ثمره اصل نزاع در مسئله اجتماع  ،بیان شدثمره هر دو 

 م بهکنهی حامر و اما در باب اجتماع  ،باالخره چرا در مجمع العنوانین اگر باب تعارض باشد باید حکم به بطالن عمل عبادی شود

 .معلوم شدنیز ن مقدمات را کامل توضیح دادیم و غرض از ایها ، اینشودصحت می

  بحث جلسه آینده

ی نه از این طریقی که محقق خراسانجا بعضی معتقدند این عمل صحیح  است اما . ایندر باب ثمره و وجه تصحیح عمل اختالف است

 .کنیماطل است که در جلسه بعد دنبال میاین عمل ب :گویندی نیز می، بعضگفتند
         «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                             


