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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 دلیل دوم

 :کهآن مقدمه عبارت است از این شود.اند با یک مقدمه آغاز میی ذکر کردههن بر جواز اجتماع امر و ی که محقق خراسانیدلیل دوم

 ندبعضی از این مقدمات حرام و برخی مباح باش متعدد داشته باشد و ای مقدماتد اگر ذی المقدمهدر بحث مقدمه واجب گفته ش

ل این مقدمه ترک شود و با توسل ر عین حاریق مقدمه مباح فراهم باشد اما داگر امکان اتیان به ذی المقدمه از طسؤال این است که 

وجوب به عنوان وجوب مقدمی جای آن  و شودمقدمه برداشته می رمت از روی اینح، آیا لمقدمه برسدبه مقدمه حرام عبد به ذی ا

تکلیف و  گیردگریبان او را می« الغریق انقذ»امر و  ستا حال غرق شدن ربیند که انسانی دمی شخصیمثال  ؟گیرد یا خیررا می

 که یک راه مثال عبور از یک زمین مباح است :د داردودو راه وج، اما برای این نجات غریق آیدمینجات دادن غریق به عهده او 

حال اگر این شخص به  ،م استراشود و غصب نیز حغصب محسوب میر است و ملک غیعبور از ملک غیر نیست و راه دیگر 

 کمقدمه ی ،این مسیراز طرفی عبور از صبی عبور کند؛ از زمین غبرای نجات دادن آن غریق  ،جای اینکه از زمین مباح عبور کند

قول به وجوب مقدمه این کار او علی البه عنوان مقدمه عبور از این مسیر واجب است )شود و محسوب میغریق  نام انقاذ به واجب

ود شو این مسیر غصب محسوب میاما در عین حال عبور از این زمین  (نابر قول به وجوب شرعی مقدمه است.این ب شود واجبمی

 که آن راه دیگر  حرام نیست. حال این است که راه دیگری برای تحقق ذی المقدمه وجود داردفرض نیز  ،حرام استو غصب نیز 

اما در عین حال وجوب این  ،جب است و عبور از این زمین به عنوان مقدمه واجب استجا ضمن اینکه نجات دادن غریق وااین

هم وجوب برای  مالحظه کردید که هم حرمت و. پس برداشته شودحرمت غصب  شود کهای تحقق ذی المقدمه باعث نمیمقدمه بر

عبور این شخص از این زمین هم واجب است به عنوان مقدمه واجب و هم حرام است به  یعنی ،تحقق پیدا کرده است یک عمل

، هم وجوب پس اینجا در این مقدمه دو حکم اجتماع کرده است .شود و غصب حرام استغصب محسوب مینوان اینکه خودش ع

 هم حرمت. و 

، امر به طبیعة الصلوة و نهی یم و یک نهییک امر داردر مانحن فیه  :گویدو می کندمقدمه در ما نحن فیه استفاده می مستدل از این

 صلوة)هم مصداق طبیعة ال مصداق برای هر دو طبیعت است شده است که از در دار غصبی پیدامیک فردی به نام ناز طبیعة الغصب، 

ود مقدمه است برای وج، فردی وجود پیدا کرد یعنی اگر ،و فرد نسبت به طبیعت مقدمیت دارداست(  طبیعه الغصبو هم مصداق 

پس وجود خارجی مصداق . واقع مقدمه وجود طبیعت انسان است در ز انسان در این اتاق موجود شد،اگر یک فردی ا ،طبیعت

رد پس این ف ،موجود شده است عرض کردیم مصداق طبیعت نماز استاین فردی که االن در خارج . مقدمه وجود کلی طبیعت است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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مقدمه شد برای این اگر  فرد مقدمه وجود کلی غصب است واین  نیز غصب رددر مومقدمه وجود کلی مأموربه یعنی نماز است. 

موربه مأ ،است به عنوان اینکه مقدمه وجود طبیعة الصلوة تواند متصف به هر دو حکم شود،پس می وجود هر دو کلی و هر دو طبیعت

 جود طبیعت غصبهمین فرد چون مصداق غصب هم هست پس مقدمیت دارد برای و ،وب به نماز تعلق گرفته است، پس وجاست

یعت و بپس فرد در واقع مقدمیت دارد برای تحقق هر دو ط ،غصب یا طبیعت غصب قهرا متعلق نهی هم هستو این وجود طبیعی 

هم امر موجود است  ،شودتعلق امر و هم متعلق نهی واقع میطبیعتا هم م ،هم به قید الوجود تحقق پیدا کردند طبیعت آن وقتی هر دو

برای تحقق دهد وجوب مقدمی دارد که این شخص در ملک غیر انجام می عملی ینا هر دو حکم اجتماع کردند.لذا م نهی و و ه

مر و واه یا ناخواه او وقتی این دو طبیعت محقق شوند خبرای تحقق طبیعت غصب  (حرمت مقدمی) ،دارد حرمتو نیز  طبیعت نماز

  کند.ح جواز اجتماع امر و نهی را اثبات میپس این دلیل به وضو نهی موجودند؛

جایی که مقدمه  ،یک مقدمه ای بیان کردند در رابطه با اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه واجب محقق خراسانی: لدلیخالصه 

جا طور که آنزیرا یک راه حرامی را طی می کند، همان ،دارد به عنوان مقدمه و هم عنوان حرمت دارد بواجب هم عنوان وجو

نماز  زیرا ،نهی جایز است در ما نحن فیه نیز اجتماع امر و ،نهی ممکن است اجتماع وجوب و حرمت یا به تعبیر  دیگر اجتماع امر و

س پ و این مقدمیت دارد برای تحقق طبیعت نماز و طبیعت غصب،هم برای نماز و هم برای غصب  ،یک فرد است در دار غصبی

این  ،هم امر و هم نهی ،کندن حرمت در آن اجتماع پیدا میهم عنوان وجوب و هم عنواواقع،  رچون مقدمه هر دو طبیعت است د

 و محقق خراسانی آن را رد کرده است.  دلیل در کفایه ذکر شده 
 بررسی دلیل دوم 

قبول  قابلبرخی از آنها محقق خراسانی بعضی از این اشکاالت را وارد کرده است که به نظر ما  .به این دلیل وارد است چند اشکال

  .مورد قبول نیستنیز ولی بعضی از اشکاالت  ،است

 اشکال اول  

ه کزیرا در جای خودش مقرر شده  مقدمه وجود کلی است، فیه نظر. ،مصداق جود طبیعت است یامقدمه و ،فرد گفته اینکه مستدل

ی یک یعنی وقت .وجود فرد عین وجود کلی است ،مقدمه وجود کلی و طبیعی نیست ،عین وجود طبیعی است، وجود فرد ،وجود فرد

این خود انسان  :گویید، بلکه میاین مقدمه وجود طبیعت انسان است :گوییدشود شما نمیاق موجود میفردی از انسان در این ات

ر جایی تحقق پیدا کرد هیچ یک فردی از طبیعت د ر، اگمقدمه وجود انسان فراهم شد :گویید، نمیانسان موجود شد :ییدگو، میاست

ه کفرد عین وجود طبیعت است در حالی زیرا وجود ،طبیعت محقق شد :گویندهمه می، مقدمه وجود طبیعت فراهم شد :گویدکس نمی

ایش این معن: فرد مقدمه طبیعت است اگر شما بگویید ،معنایش دوئیت است دهیم،وقتی ما یک چیزی را مقدمه چیز دیگر قرار می

  شوند.چیز محسوب میهمانطور که مقدمه با ذی المقدمه دو  ،است یچیز دیگرست که فرد یک چیز است و طبیعت ا

مقدمه وجود طبیعی باشد مورد قبول  ،فرد هاینک ،باطل استای استوار شده که شکل این استدالل این است که بر پایهپس اصل م

ه نظر این اشکال ب .است قدمیت یک شئ برای شئ دیگر دوئیتزیرا وجود فرد عین وجود طبیعی است در حالیکه الزمه م ،نیست

 .ما نیز وارد است

  اشکال دوم
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بحث است که آیا اساسا آن طریقی ( یک طریق حرام، )یک طریق مباح و المقدمه دارای دو طریق برای تحقق باشددر جایی که ذی 

غریق که دو راه وجود داشت، یک راه زمین مباح و   ل انقاذدر همان مثا ؟شود یا خیرحرام است متصف به وجوب مقدمی می که

زیرا راه مباح وجود  مین غیر به عنوان مقدمه واجب نباشد،رفتن از زجا اینچه بسا ، و هر دو نیز ممکن است غصبی زمین یک راه

بله اگر  ،کندف به وجوب مقدمی پیدا نمیاشود و راه غصبی اصال اتص، تا آن راه وجود دارد، آن راه به عنوان مقدمه واجب میدارد

ر اگ کند.مین عنوان اتصاف به وجوب مقدمی پیدا میهبه ه واجب و شود مقدمراه می این ،راه منحصر شد در عبور از زمین غصبی

که این مقدمه  را استدالل بر این پایه بودیز، شودشود دیگر استدالل منهدم میاه اساسا متصف به وجوب مقدمی نمیما گفتیم این ر

ست اصال واجب نی همقدم این :گفتیم یو وقت هم حرمت در یک جا اجتماع کردند واجب باشد تا بعد نتیجه بگیرند که هم وجوب و

  .آیداجتماع وجوب و حرمت پیش نمی دیگر

 اشکال سوم 

ست که ا استدالل کرده وجوب شرعی مقدمه را فرض گرفته، سپسیعنی  ،استدالل بر وجوب شرعی مقدمه بنا شده است اساسا این

. نظر حق در باب مقدمه مقدمه اشکال استاند در حالیکه در اصل وجوب شرعی در یک مورد هم وجوب و هم حرمت اجتماع کرده

یعنی نفی وجوب شرعی مقدمه و اال در  ،روشن است که نفی وجوب مقدمه ، این همواجب نیستمقدمه واجب، این است که واجب 

وجوب  :گوییممی. ما باید این مقدمه را فراهم کند برسد به ذی المقدمهینکه عقال انسان برای ا ،لزوم عقلی مقدمه که بحث نیست

ما وجوب شرعی   رگپس ا ،شرعی و حرمت شرعی است اجتماع امر و نهی در واقع بحث اجتماع وجوبشرعی ندارد و بحث ما در 

 .  رسداستدالل نمی دیگر نوبت به این بحث و ،مقدمه را انکار کردیم

 اشکال چهارم

 اگر چیزی یک ،ماهیت واحد داردوجود واحد، ذکر کردند )ین قول به امتناع بیرمی که در تمحقق خراسانی با استناد به مقدمه چها

، زیرا د استونماز در دار غصبی یک وج ( معتقد استوجود یکی باشد و ماهیت دو تا شود، نمیوجود بود ماهیتش هم یکی است

ک وجود بود پس اگر نماز در دار غصبی ی خواند ولی همین نماز مصداق غصب نیز هست.فرض این است که این شخص نماز می

یک مورد صورت گرفته  رنهی د اجتماع وجوب و حرمت و امر و: بگوییم یک ماهیت نیز بیشتر ندارد، حال چطور ممکن است قهرا

در یک موجود که ماهیت  ،در یک مورد ،توانند در یک جانشان تضاد است چطور میبی بر اساس مقدمه اول احکامی که است؟

 مکانو لذا ا یک ماهیت هم بیشتر ندارد ،دار غصبی چون یک وجود استایشان معتقد است نماز در د؟ لذا واحده دارد اجتماع کنن

 واحده وجود ندارد. تعدد حکم و تعلقش به ماهیت 

 بررسی اشکال چهارم

اگر دو  یت واحد دارد اماما قبال هم گفتیم که درست است که وجود واحد یا موجود واحد ماه .وارد نیستبه نظر ما این اشکال 

 یاز، عنوان نمدناین دو عنوان حتما تحقق داران محفوظ هستند، دو عنوان سر جای خودش این با هم اتحاد مصداقی پیدا کنند،عنوان 

را از این اتحاد وجودی در بیاورد، لذا ها ینکه اینبرای اآن هم ید ترکیب اینها انضمامی است وگ)محقق نایینی می و عنوان غصبی.

 (. کند تعدد را به نوعی حفظهدفشان این است که این  ،اند اما ترکیبشان انضمامی استها ترکیب شدهین: اگویدمی
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 ،تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم هستنیز برخی اوقات : وقتی عنوان متعدد شد، همین کافی است برای تعلق حکم. گوییمما می

که محقق خراسانی اینجا دارند وارد است  پس برخی از اشکاالتی .را ثابت کندنهی  تواند جواز اجتماع امر ونمی لذا دلیل دوم هم

  .و برخی وارد نیست

 فضائل حضرت زهرا)س( قابل عرضه در تمام قرون و اعصار است.

باط تت مغتنم است که اوال ارایام فاطمیه ایامی است که هم برای مبلغین مغتنم است و هم برای مخاطبین. برای مبلغین از این جه

ا را در اوج  مکه توجه  باشد اش باید اینها حداقل فایدهکنند. این ایام و مناسبت( پیدا میسروحی بیشتری با شخصیت فاطمه زهرا)

ا نیاز م در درجه اول خودغافل شویم که نباید از این موضوع  آفرینش بیشتر کند.های هایی که داریم به کانوناشتغاالت و برنامه

یا کم توجهی  توجهو نباید به این موضوع بی منبع بزرگ علم و فضیلت اتصال به آن تباط روحی به شخصیت ام االئمه وداریم به ار

. ارتباط توجه کردهای تبلیغی ، این را باید در همه مناسبتکنیم یا آنقدر اشتغاالت تبلیغی داشته باشیم که از خودمان غافل شویم

شتر با ه بیچ. انسان هراست رمعرفت و شناخت بیشتتصال روحی ا که یکی از مهمترین طرق شودروحی به طرق مختلف فراهم می

به شما  ولی ،شناسیدشما االن یک نفر را نمیمثال شود. نسبت به آن شخص بیشتر میاو ، ارادت و محبت دفضایل یک نفر آشنا شو

بتی در وجود خود به خود یک ارادت و مح، ها را کرده استر، این کااین فضایل را دارد ،این آدم این خصوصیات را دارد :بگویند

  .شودتر و محبت بیشتر میو معرفت بیشتر باعث ارادت افزون پس بدون تردید شناخت ،گیردانسان شکل می

 آنچه که دریایای است از دانیم قطره( میس)لذا این ایام مراقب باشیم و توجه کنیم باالخره هنوز آنچه که در مورد حضرت زهرا 

ر دآن شخصیت معرفت و درک  توفیقوند متعال استمداد بجوییم که و خدا (س)د مقدس حضرت زهرا واز خود وج دانیم. بایدنمی

؛ «ناا علمتلنا اال مال علم » ،زیرا خیلی از این امور تا توفیقش فراهم نشود اصال شدنی نیست .حد ظرفیت خودمان را به ما عنایت کند

، علم به اسماء، علم به آن انوار ها علم به حقایقاین علمواقعش این است که ولی  ،ئکه به خداوند فرمودندمالاین را درست است که 

  .توفیق را باید از آنها طلب کنیم (. لذا اینع) فیق من اهلل و من االئمه المعصوینیمکن اال بتومقدسه ال

یت معرفی ن اینکه این شخصبیان شود ولی صرفا تمرکز بر مظلومیت بدوها که باید مظلومیتدرست است هم غ ایام فاطمیه یلدر تب

چنان برای مردم و نسل  آن ( راس)ل و مناقب حضرت زهرا ، ما باید فضائآورد که عمق نداردشود یک احساساتی را به دنبال می

در  ،ندهای معتبر و متقن کم نیستناقب واقعا بر اساس نقلفضائل و م ،وجود مبارک شوند کنیم که ناخواسته شیفته آن جوان مطرح

عرض  .شودشود و کمتر به این ابعاد توجه میمحدود و در حد چند قضیه خالصه میدر منابر خیلی  ( نوعاس)مورد حضرت زهرا 

خیلی مهم  این .ن کنیماباشد بیرا انشاء اهلل مخصوصا با لسانی که امروز برای نسل جوان و جدید قابل فهم  که این جهت ما این است

ها باالترین اینبرای یک منطقه یا دوره خاص باشد،  فضائلی نبوده که ،نبوده است مربوط به یک عصرفضائل  ،فضائل است که آن

از م و نیهباید متناسب با ف فضایل منتهی این ،ندراقرون و اعصار الی یوم القیامه د های انسانی است که قابلیت عرضه در تمامتیلفض

ه ما ظیم فضیلت فراهم کند و هم بامیدواریم خداوند متعال هم توفیق آشنایی خود ما را با این منبع عو ظرفیت مخاطبین ارائه شود. 

 .ا این اسوه ها و الگوها فراهم نمایدتوفیق آشنا کردن صحیح دیگران را ب

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                     


