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

چیزی که مورد نهی قرار با شده آن عمل متصادق  هایی که ایشان برای تصحیح عمل عبادی در جایی کهکالم محقق خراسانی و راه

غرض اصلی از مقدمه دهم بیان ثمره برای مسئله  بیان شد. -و جهل قصوری  نب نهیبنابر قول به امتناع و تقدیم جا - گرفته است

اب فارق بین ب :گفتند محقق خراسانی .دمه هشتم و نهم بیان شدنهی و نیز بیان ثمره برای آن چیزی بود که در مق اجتماع امر و

نهی این است که در باب تعارض یک مالک بیشتر وجود ندارد ولی در باب اجتماع امر و نهی دو مالک  تعارض و باب اجتماع امر و

یم و جانب نهی را و ما قائل به امتناع شو فی واحد متصادق شوندموربه و منهی عنه که مأ وجود دارد و بر همین اساس در جایی

 ردند. این فرض ذکر ک رطریق برای تصحیح عمل عبادی دمجموعا سه  شویم. ایشانائل به صحت مأموربه یعنی نماز میق یم،مقدم کن

 اشکاالت محقق نایینی به محقق خراسانی

یچ ه محصل نظر محقق نایینی این است که این طرق. مالتی دارنددهم تأ هدر مقدم محقق نایینی نسبت به کلمات محقق خراسانی

ین عمل بنابر پذیرش صحت ااین  . البتهاز راه دیگری باید این عبادت تصحیح شودلذا  تواند عمل عبادی را تصحیح کندکدام نمی

هایی ال آناما فع ،کنیمین مادانند مثل محقق بروجردی که بعدا کالم ایشان را بیا نماز را در دار مغصوبه باطل میاساس ، اما برخیاست

و تقدم جانب النهی و قصور الجاهل( باید وجه صحت آن معلوم قول باالمتناع یعنی علی ال ،صحت چنین نمازی هستند که قائل به

 تصحیح این عمل ذکر کردند اشکال کردند. هر سه وجهی که محقق خراسانی برایمحقق نایینی به  شود

 اول اشکال به وجه

تناع باالم نماز جاهل قاصر علی القوله باشد، این عمل دیگر حرام نیست، تدر صورتی که جهل وجود داش :محقق خراسانی فرمودند

ه موجب حسن اقعیه کیعنی مصالح و مفاسد و ،نیلقبح الفعلیتبعیت احکام للحسن و اآن هم به جهت  صحیح استو تقدیم جانب نهی 

اگر  :ان گفتندایش الواقعیه قائل به صحت شد.احکام للمصالح و المفاسد  محقق خراسانی بر اساس تبیعة. پس شوندو قبح فعلی می

که این شخص جاهل در جایی ،ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی بدانیم و این مصالح و مفاسد را موجب حسن و قبح فعلی

اما  ،ترسد پس حکم حرمت ثابت نیسچون به فعلیت نمی رسد ود دارد ولی این قبح به فعلیت نمیقبح وجوکه درست است  ،است

  حسن فعلی برای صحت عمل کافی است. کند و همینحسن فعلیت پیدا می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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الم بیان حکم اختصاص به عنه بر اساس این ا کأزیر .آوردشکال محقق نایینی این است که این سخن در واقع سر از تصویب در میا

عنی قبح یجاهل به حکم بود این حکم ثابت نیست،  ولی اگر ،ثابت استاین حکم  ،یعنی اگر کسی علم به حکم پیدا کرد ،کندپیدا می

  .کند و این با مبنای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل سازگار نیستفعلیت پیدا نمی

رد که آودر می براه سر از تصوی این است که این صحیح عمل عبادیت اول محقق خراسانی برای راه پس اشکال محقق نایینی به

 .ستهر دو باطل ا ، تصویب اشعری و معتزلی داریم کهتصویب خودش اقسامی دارد ؟تصویب چیست .بطالنش ثابت شده است

ه اینکه خدا یا در لوح محفوظ حکمی نداشت .قابل قبول نیست شودلف ثابت میاینکه ما بگوییم احکام خدا بر اساس علم و جهل مک

 ند یام را در لوح محفوظ ثبت کنمی رسد و آنگاه بر اساس آن حک ایبه چه نتیجهببیند که مجتهد و مالئکه منتظر باشند  و باشد

شود را کشف میکنند و حکمی که توسط مجتهد ( آن حکم را پاک میاست )تعبیر از بندهحکمی که در لوح محفوظ ثبت شده است 

حکام زیرا با اشتراک اکنند، حرف صحیحی نیست، به هر حال تصویب باطل است، در لوح محفوظ به جای آن حکم قبلی ثبت می

 .بین العالم  و الجاهل سازگار نیست و ما در جای خودش نیز گفتیم که احکام حتی در صورت جهل نیز ثابت است

  دوم اشکال به وجه 

اما چون مالکش موجود است  ،راه دوم محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی این بود که باالخره ولو این عمل عبادی امر ندارد

محقق خراسانی در فرق بین باب اجتماع امر و نهی با باب  خاطرتان هست مالک این عمل صالحیت مقربیت دارد.خاطر همین به 

نهی هم مالک امر موجود است و هم مالک نهی، اما در باب تعارض فقط یک مالک بیشتر  در باب اجتماع امر و :تعارض فرمودند

ست؟ مانعش چینگرفته است،  امر به آن تعلق ،است مالکش موجود است ولو لمانع نیست، پس این نماز با اینکه متحد با غصب

ت که این اس فوقش ،تواند مالک نماز را از بین ببرد و مصلحت آن را نابود کنداما این مانع نمی ، تصادق با غصب.اتحاد با غصب

برای اینکه این همین وجود مالک کافی است د است، چون مالک موجواما ، گیرد که مستقیما به آن امر کندجلوی امر موال را می

شود. خواند این عمل او عبادت محسوب میلذا اگر در دار غصبی نماز را با قصد همین مالک ب ،نماز صالحیت مقربیت داشته باشد

 . نیست و این نماز صحیح است زاپس وجهی برای حکم به بطالن نم

 ،، هم مالک امر و هم مالک نهیزیرا درست است که هر دو مالک وجود دارند .م نیستاین سخن نیز تما :فرمایدنایینی میمحقق 

مصحلت موجود در نماز بوده است مزاحمت  با مالک حرمت مزاحمت پیدا کرده است، مالک نماز که مالک وجوب در این مسئلهولی 

صالحیت مقربیت داشت  دون این مزاحمت بود،اگر مالک نماز به تنهایی ب ،ای در آن استصب که مفسدهپیدا کرده است با مالک غ

ای برایش ای که در غصب وجود دارد یک شرایط تازهآن شده است از ناحیه غصب و مفسدهای که با ابلهاما این مالک با توجه به مق

رجایی که یک عملی دارای مفسده ضرر، دهم  ودارد  یعنی هم منفعت ،و مصلحت داریم و یک مفسده ، یک مالکپدید آمده است

یک  ،ه اشیا مفسد شودانکسار کرد و ببینیم مصلحتش مقدم می باید کسر ودیگر دارای مصلحت است،  است و همین عمل به عنوان

یک  لعمبرآیند کسر و انکسار این مصلحت و مفسده این است که باالخره این  ،مصلحت الزامی دارد و یک مفسده الزمه االجتناب

کسار جنبه ان و باقی است، کسرتوانیم بگوییم این عمل مثل قبل با همان مصلحت میدیگر نلذا  ،کندیت یا کراهت پیدا میمرجوح

 اینکه این شخص نداند. کندمل در هیچ حالی محبوبیت پیدا نمیکراهت است، پس در هر حال این ع اشمفسده و مصلحت، نتیجه

وجود مفسده واقعی ربطی به علم و  ،کندکم نمیواقعی این عمل  وری باشد چیزی از مفسدهاین زمین غصبی است و جهلش قص
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اند سی ندکمثال اگر  ،این آثار تکوینی است ،شود، آثار خمر با شرب خمر محقق میای داردیک مفسدهشرب خمر ذاتا  ،جهل ندارد

یر ثتأد ولی در ترتب آثار بیثیر  دارمجازات و عقاب و پاداش تأ رعلم و جهل د ؟میرد، نمیآن را بخورد که این ظرف سم است و

اقعی وآن مفسده  ،گذارداثر نمی معنوی است و در جسم ینولی ا ،مثل سم است ،دارد یک مفسده واقعی غصب :گویید، شما میاست

ب تواند مقردارد، چطور می ین عمل وجودای که در ا، پس با وجود این مفسده واقعیهشودرود یا کم نمیغصب با جهل ما از بین نمی

این مالک در مقابلش  قرار دهیم که این عمل را مقرببرای اینوارد شویم ما از راه صالحیت مالک  پس علی ای حال اگر ؟باشد

کسر  ود ندار واقعی آن ثیری در ترتب مفسدهن هم مفسده واقعی دارد که دانستن و ندانستن ما تأباشد که آالک نهی و حرمت میم

ود تواند تصحیح شاین عمل است و دیگر این عمل نمی حداقل کراهت و مبغوضیتو انکسار آن مصلحت واقعی و آن مفسده واقعی، 

 عبادیتش درست شود. و

 سوم  اشکال به وجه

یز نو عبادتی که قصد امتثال امر نداشته باشد توانیم بکنیم رست است این نماز االن امر ندارد و ما قصد امر نمیدراه سوم این بود که 

ه داعویت ک آن چیزی نه به قصد امر و قصد امتثال امر. توانیم این عمل را به داعی امر بیاوریما میام ،باطل است و لذا  صحیح نیست

مین عمل آن غرض تأه است با آوردن این آن غرضی که موال داشت ،که باعث شده است موال امر کند یبرای امر دارد آن چیز

نماز  سه محبوب و مطلوب برای موال است.دانیم این عمل فی نف: ما میگوییممحبوبیت و مطلوبیت این عمل است، می شود، و آنمی

اعث ب ، آیارا موال دوست دارد و محبوب عند الموال است، اگر چیزی محبوب بود ولو موال به آن امر نکرده باشد چنانچه اتیان شود

کند و یمثال فرض کنید موالیی عبید خودش را جمع م ؟کندآیا آن غرضی که موال داشته است را تأمین نمی ؟ی موال نیستخشنود

ها نبود و دها در بین اینض کنید یکی از عبحال فر ،را انجام دهندکار  خواهد که همه اینها میدهد و از آنها دستوری میبه آن

داند این عمل محبوب یولی از طریقی م ،کرده که امری وجود داردصال فکر نمیامر را نشنیده است و ا ،به گوشش نخورده است رام

ال داند که این محبوب نزد موعبد اصال این امر را نشنیده اما میاین  ،چیزی را بخرند موال به همه گفته بروند بازار وثال م ،موال است

د به این شئ و آن را به عنوان محبوب موال ناینکه امر را به او ابالغ کرده باشند اتیان ک است و موال این را دوست دارد، اگر بدون

فرض این است که اوامر البته  ؟شودنمی مینض موال و هدفی که از امر داشته تأشود و غر، آیا آن غرض تأمین نمیانجام دهد

 کسی عمل را انجام داد به داعی امر،اگر  ،ر جایی که امر جدی استد. باشندیه مد نظر می، بلکه اوامر جدّمورد نظر نیستامتحانیه 

دارد یا امتثال آیا آن امر را از گردن او بر میحال یک بحثی است که این عمل  سلما عند الموال محبوب استخب این عمل م

 طالنب دیگر وجهی برای نه به خود امربشود به داعی امر  عمده این است که وقتی نماز امکان این را دارد که اتیانشود؟ محسوب می

 این عمل و نماز صحیح است. لذا نیست و  آن

زیرا گفتیم این عمل درست است که محبوب است اما در عین حال به خاطر  ،این راه نیز درست نیست فرمایند:محقق نایینی می

آن را  توانیدتی هم پیدا کرده است دیگر نمیمبغوضیعمل فی نفسه یک  آن وقت بعد از اینکه این ، یک مبغوضیتی هم دارد،تصادق

 در همان مثال فرض کنید این عبد رفته ،عداد مواردی بگذارید که این شخص به نحو تام و کامل محبوب موال را اتیان کرده است رد

ر عین حال هر نوع ارتباط با موال این را دوست داشته است اما د ،تهیه کرده است آن چیزی که خواسته موال بوده را از دشمن موال

تهیه  موال حال این شخص رفته اتفاقا آن چیزی که محبوب موال است را از دشمن ،فالن شخص را دوست نداشته و مبغوضش بوده
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هیه شده و هیچ جنبه این عمل مثل آن عملی است که به طور عادی از افراد دیگر ت :توانیم بگوییممیکرده و آورده است. آیا 

شما حساب کنید موال بشنود این عبد بدون  ؟توانیم بگوییم این عمل صالحیت مقربیت داردآیا می ؟وجود ندارد ت در آنمبغوضی

حسین شود و او را توقتی موال ببینید خوشحال می ،رفته این را تهیه کرده استباشد،  امر را فهمیده ،اینکه این امر به او شده باشد

ق تشوی )شاید به خاطر محذوری امری نکرده باشد( او مورد آن را انجام داده شده باشدبه او که امری بدون اینبرای اینکه  کند.می

ش از دشمن را عین حال این عبد رفته این چیزی که او دوست دارد در که وجود نداشت، یاین امرگیرد اما همین موال بشنود قرار می

ار ک :گویدموال می ؛و من رفتم از فالنی این را خریدیم ست داریددیدم شما این را دو :گویدآید پیش موال و می، میخریده است

فسده مینجا نیز با وجود اشتمال عمل بر ا .چه کسی به تو گفته بود که بروی سراغ او ،درستی نکردی و کسی به تو امر نکرده بود

 کند؟کند یا دور میبه موال نزدیک میخودش را با آن کار  آن عبد، دداردیگر معنا ندارد که بگوییم این عمل صالحیت مقربیت 

 .لذا امکان اتیان به عمل به داعی مقربیت وجود ندارد ،یت مقربیت نداردصالحاین عمل در این شرایط  :گویندنایینی میمحقق 

  بحث جلسه آینده
اینکه مشهور قائل به صحت نماز در دار غصبی شدند در فرمایند: .  ایشان میکنددیگری را محقق نایینی پیشنهاد مییک راه لذا 

و جهلش نیز قصوری است با هیچ یک ار این طرق  (غصب یا به موضوعشلف جاهل به غصب است )یا به حکم صورتی که مک

 کنند.ی، لذا ایشان راه چهارمی را بیان مبه صحت داد فتواشود راه ها نمی این . باآیدمیسه گانه محقق خراسانی جور در ن

         «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                              


