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

دیم اره ثمره نزاع را ذکر کردر ب بعد از اینکه کلمات محقق خراسانی ،کالم پیرامون بررسی ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی بود

از  ،دادیما را مورد بررسی و ارزیابی قرار هند اشاراتی داشتیم و آنحقق خراسانی داشتان حول کالم مرگبز زابه تأمالتی که بعضی 

ایشان با اینکه قائل به جواز امر و نهی است اما خالفا للمحقق  ،مطلبی است که محقق بروجردی در این مقام فرمودندها آنجمله 

محصل دلیل محقق  ،به بطالن دیروز بیان شد ایشان وجه حکم .اندهل به بطالن نماز در دار غصبی شدالخراسانی و چه بسا مشهور قائ

خارجی است و این وجود خارجی  شوند وجودامر و نهی در آن مجتمع می آنچه و نهی بروجردی این بود که در مسئله اجتماع امر

لذا نماز صالحیت  ی اجتماع کنند،د واحد خارجتواند در موجومبعد، مقربیت و مبعدیت با هم نمیتواند هم مقرب باشد و هم نمی

، نهی است از اجتماع امر وفرمودند طبعا بر اساس قول به جو آنچه محقق بروجردی کند تا حکم به صحت آن شود.مقربیت پیدا نمی

 به صحت را نیز بیان کردیم.وجه حکم  در این فرض محقق خراسانی قائل به صحت شد که

 بررسی کالم محقق بروجردی

توان آیا این وجود واحد دیگر صالحیت مقربیت ندارد و به هیچ وجه نمی ،خواهیم ببینیم اگر نماز در دار غصبی محقق شدحال می

 ؟ این نماز کردحکم به صحت 

ای دو عنوان است، یکی این است که این موجود واحد خارجی دار رای حکم به صحت وجود دارد و آنرسد راهی ببه نظر می

. چه اشکالی تواند مبعد باشدو عنوان غصبی می تواند مقرب باشد، عنوان صالتی میاست عنوان غصب و دیگریاست  عنوان صالة

اموری که در این عالم تحقق دارد همه دارای  ؟ مگراز یک حیث قبیح باشد و از یک حیث حسن محسوب شوددارد یک وجود 

را در مقابل محقق بروجردی  خواهیم این مطلبما االن می؟ حسن صد در صدی هستند یا همه دارای قبح صد در صدی هستند

موجود واحد خارجی هم صالحیت مقربیت داشته باشد و هم صالحیت  به هیچ وجه ممکن نیست :گویدکنیم که ایشان می ضعر

اگر کسی در خانه خودش نماز  مثال ؟چرا و چه مانعی از اینکه هر دو جهت در همین عمل تحقق پیدا کند وجود دارد ،برای مبعدیت

اقامته فی  د نماز است یا قیامه یادهد خوکه صالحیت مقربیت به این عمل می آیا آن چیزی است، مکان یک مکان مباح ،بخواند

بحث  ،نه ،مباح نبود نقشی نداردمکان م اگر یم بگوییخواهیم، بله نواقع شدن در مکان مباح نقشی در مقربیت نماز نداردمکان مباح، 

، حال یک مانعی االن شود نماز مقربیت پیدا کند این است که اجزاء و شرایط نماز محقق شودآن عواملی که باعث میاین است که 

 .حیث غصبش قابل انکار نیست دارد با قطع نظر از آنولی اصل اینکه این نماز صالحیت مقربیت  ،به وجود آمده است مقابل آن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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تواند می این عنوانصالتی است که به  عنوان ، یک عنوان آنولی دو عنوان دارد ،ی واحد استاین وجود خارج پس درست که

 ؟چه اشکالی دارد یک موجود هم مبعد باشد هم مقرب ،تواند مبعد باشدبله عنوان غصب هم دارد و عنوان غصب می ،مقرب باشد

د موجو بروجردی کار داریم که یک عال با این بخش از سخن محققما فدام را ترجیح دهیم بحث دیگری است، ک ببینید اینکه ما نهایتا

  .این اساس سخن ایشان است و بر این اساس حکم به بطالن کرد ،مقرب و مبعد باشد تواندنمی واحد خارجی

 سوال

است؟ یک شئ به اعتباری  افعال انسان مگر صد در صد دارای حسن و مصلحت است یا صد در صد دارای قبح و مفسده استاد:

 ؟این چه اشکالی دارد ،تواند حسن داشته باشد و به اعتبار دیگر قبح داشته باشدمی

 سوال

عضی ب آن چیزی است که محقق خراسانی در ،اگر بخواهیم بطالن را روی مسئله تضاد احکام ببریم ،آن یک بحث دیگر است استاد:

ند چون گوی، ایشان نمیکنیمهم داریم که بعدا بیان میملی از فروض گفتند و بر اساس آن حکم به بطالن کردند که ما روی آن تأ

ادق اینجا تص :گوید، میگوید چون اینجا احکام متضاده جمع شدند نماز باطل استیم، نباشد حشود نماز صحیتضاد دارند پس نمی

 زااست ضمن اینکه مصداق نمست و برخسجود و نش ،رکوع ،همین جا ،یک موجود واحد خارجی ،ده استحد پیش آمفی مورد وا

 از یکو از یک جهت حسن داشته باشد تواند میاین عمل  .مال غیر است ر، این یک تصرف دباشد، مصداق غصب نیز میاست

کید اینجا روی این است که وجود واحد چرا ناشی از چیست؟ عمده تأ مثال مباحنماز در مکان گفتیم واقعا مقربیت در . جهت قبح

ه مبعد فی جهة و کونه مقرب من جهة اخری؟ آید کون، چه محذوری پیش میشما این را بگویید ؟نتواند هم مبعد باشد و هم مقرب

ه مقرب است مبعد شود و است ک و آن چیزی گوییم اینکه مقرب است مبعد شود؟ دو تا بحث است، ما نمیاین چه محذوری دارد

باالخره این شود مقرب، این وجود خارجی با عنوان نماز میبگیریم  ود خارجی اگر خود نماز را در نظراین وجگوییم: بالعکس می

جهات و عنوان یک  این تفکیک حیثیات و. شود مبعدهمین وجود خارجی با عنوان غصب می ،د خارجی یک عنوانی داردووج

 .در فقه داریمما این همه نمونه اعتبار می شود واجب،  شود حرام و به یکاعتبار می عمل به یک

 سوال:

خود محقق  ،این مراحل را در کلمات ایشان مالحظه کردید، گوید این نماز باطل است چون امر نداردمحقق بروجردی نمی استاد:

ولی  (از اجتماع می گوید)البته محقق بروجردی بر فرض جو ،ندارد در این مورد خراسانی تصریح کرد که اینجا امر ندارد و بحثی

چون امر ندارد باطل  :گویده است. محقق بروجردی نمیشد از راه مالک وارد ی که مبتنی بر نبود امر است،فروضبحث ایشان در 

ه امر ندارد ولو اینک ینرب یعو هم مق تواند هم مبعد باشداحد خارجی نمی، اصال تکیه ایشان روی این است که موجود واست

دارد و صالحیت  دانیم مالک امر وجود، اما ما میزیرا ممکن است کسی بگوید در جایی امر نیستندارد، هم صالحیت مقربیت 

 ،چه در فرض قول به امتناع و ، چه در فرض قول به چوازگیرند. اشکاالتی که بعضی از آقایان میکند، این فرق میستمقربیت ه

نماز  :گویدمی، محقق بروجردی یک وجهی باید داشته باشد ،حکم به بطالن بر اساس یک مبنایی است صحت و چه کم بهچه ح

تواند هم مبعد باشد و هم مقرب و دیگر کاری ، زیرا وجود واحد خارجی نمیحتی اگر ما قائل به جواز اجتماع شویم ،باطل است

 .فرض نیز این است که اصال امر وجود ندارد ،به وجود یا عدم امر ندارد
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  .گفتند قابل قبول نیست زارسد وجهی که ایشان برای بطالن نمعلی ای حال به نظر می

 حق در مسئله 

رمایش فو  در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در یک صورت بود و نیز علی القول بالجواز کلمات محقق نایینی که عمدتا

 ؟آیا آنچه که در ثمره نزاع گفته شده درست است یا خیر ؟باالخره حق در مسئله چیست ،ی را مالحظه فرمودیدحقق بروجردم

 ؟ حق در مسئله چیست ؟دهم قابل قبول است یا خیرموع مطالب محقق خراسانی در ثمره مج

کند ، هرچند کسی که غصب مینماز کنیماگر ما قائل به جواز اجتماع شویم به طور کلی باید حکم به صحت محقق خراسانی گفت: 

کم حاول علم به  را بیان کردند:بنابر قول به امتناع سه صورت همچنین ایشان شود و مستحق عقاب است، محسوب میعاصی هم 

ح نماز صحی :اما در صورت سوم گفتند ،نماز باطل است :در دو صورت گفتند .جهل قصوری دوم جهل تقصیری و سوم ،و موضوع

و جانب نهی را مقدم کنیم، اما بر فرض تقدیم جانب امر ایشان قائل  به امتناع اجتماع امر و نهی شویماین بود که قائل این بنابر .است

 نماز صحیح است و در بعضی از :در بعضی از صور گفتمحقق خراسانی  ،مجموعا چندین صورت تصویر شد .به صحت نماز شدند

هر یک از این دو طرف جانب داری  از طرفین نزاع اگر اینکه در، ثمره یعنی خره این ثمره استباال ،نماز باطل است :صور فرمود

  .اینجا دیدید در بعضی از صور باید بگوییم نماز صحیح است و در بعضی صور باطل است .شود اثری بر آن مترتب شود

: گوییدما می: شگفتند و ل کردنداکنیز به بخشی اش، محقق بروجردی محقق نایینی به بخشی از سخنان محقق خراسانی اشکال کرد

باالخره حق با  ،شود، این هم انکار ثمره محسوب میجواز نماز باطل است، علی القول بالخیر، استصحیح قول بالجواز نماز علی ال

  ؟حق با محقق خراسانی است یا محقق نایینی یا محقق بروجردی ؟کیست
 . بنابر قول به جواز 1

سبت به جمع بندی مطالب است که ن)این  داشته باشیم. ،باید یک بررسی کلی کنیم نسبت به آنچه محقق خراسانی گفتند اینجا ما

محقق خراسانی بنابر قول به جواز گفتند نماز صحیح  (کلمات محقق خراسانی خواهیم داشت و بعد وارد مقدهم یازدهم می شویم

ر وجود اوال اممورد اجتماع،  ر، زیرا دصحیح است زا، قهرا باید بگوید نماگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد :گفتند ،است

 ،تواند به داعی و قصد امر انجام دهد، بر فرض امر هم نباشد میدهد به قصد امر انجام می دهداین عمل را انجام می االن که ،دارد

 اینکه از باب لذا  ی است که متوجه غصب شده،نهه د فقط مسئلتواند محفوظ بمانبه عبادیتش میپس در هر حال این عمل آن جن

جایی که شخص در حین نماز به اجنبیه نگاه کند نمازش صحیح رده است استحقاق عقاب دارد مثل با این نهی مخالفت ک این شخص

 .است اما به خاطر نظر به اجنبیه در حین نماز مستحق عقاب است

 والس

د به خاطر تواند بعدا بردارد، عقاب دارخدا خودش شرط را گذاشته است و میدهد، وقش این است که بعدا خسارت را میف :استاد

یعنی همه مقتضیات برای حکم به صحت نماز وجود  ،باشد؟ اما چرا نمازش باطل چرا در مکان غصبی نماز خواندیمخالفتش که 

  .تنها یک مانع دارد که غصب است که غصب نیز عقاب خودش را دارد ،دارد

 سوال
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این حق است یعنی چی؟ لذا کسی که تصرف در مال غیر بکند هم حرمت تکلیفی را مرتکب شده است هم  .دو تا بحث است استاد:

زمانی  با این قانون مخالفت کرده است و عقاب خواهد شد تا او :گوییممی ،پیش بیاید ضامن است ی از قبل این تصرفاگر خسارت

به بطالن  مکبرای ح لذا در فرض جواز اجتماع امر و نهی وجهی .ربطی به صحت و بطالن نماز ندارد که او رضایت ندهد اما این

ل ر کردند برای بطالن قابنیست و حق با محقق خراسانی و مشهور است و همانطور که مالحظه کردید دلیلی که محقق بروجردی ذک

 قبول نیست.
 . بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر 2

ارد: دخودش دو صورت  به امتناع اجتماع امر و نهیبنابر قول  :اما بنابر قول به امتناع اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی فرمودند

قهرا معنایش این است که اینجا یا خود امر یا ، اگر جانب امر مقدم شود، شود و گاهی جانب نهییک وقت جانب امر مقدم می

انیم همین را توگفتند و ما نیز تقریبا می ی، این را محقق خراسانکند این نماز صحیح باشدو قاعده اقتضاء می دارد مالکش وجود

 .بگوییم

حه ، زیرا اگر مندومحقق خراسانی این را نگفتندکار نباشد،  راینجا قید مندوحه دکه ای اینجا وجود دارد و آن اینیک مالحظه فقط

ور نی اختیار داشته باشد و مجب، یعیعنی این مکلف هم بتواند در مکان غصبی نماز بخواند و هم در غیر مکان غصبی ،کار باشد رد

نب امر نیست، تقدیم جا اینجا دیگر وجهی برای ،تواند در غیر مکان غصبی نیز نماز بخواندب بلکه ،در مکان غصبی نماز بخواند نباشد

به نماز  امر ،اینجا درست است که هم امر داریم و هم نهی توانیم ذکر کنیم.که نسبت به سخن محقق خراسانی می ای استاین حاشیه

ن در جایی که ، االاندودش متوجه به متعلقات خودشان شدهامر بر اساس مالک خودش و نهی بر اساس مالک خنهی از غصب،  و

پس  ،در همین مکان امر به نماز دارد شخص تواند امر را در خارج از مکان غصبی اتیان کند به چه دلیل بگوییم ایناین شخص می

ی محقق خراسان .است که نسبت به سخن ایشان داریم ایی تقدیم جانب امر نیست. این مالحظهر وجهی برابا وجود مندوحه دیگ

ست از تر ابلکه اینجا حکم به صحت نماز روشن ،کنیمنماز می م جانب امر ما حکم به صحتیدتق باالمتناع و فرمودند علی القول

عرض ما این است که این در صورتی است که مندوحه نباشد ولی اگر مندوحه در کار قول باالجتماع، ه صحت نماز علی الحکم ب

غیر مکان غصبی فراهم باشد دیگر  ردوحه باشد و امکان خواندن نماز دیرا اگر منز. شودتوانیم بگوییم امر مقدم بر نهی میباشد نمی

؟ خوانیغیر از مکان غصبی نماز بخوانی چرا اینجا نماز می توانی در جاییی میقتزیرا و ،جایی برای تقدیم جانب امر بر نهی نیست

 شود.نمی بر نهی این امر دیگر مقدم

 سوال

  ، امر هم وجود دارد.گویید اینجا امر داریدطبق قول به اجتماع می استاد:

 سوال

را انکار  محقق خراسانی این ،ها تقیید کرده بودند محل نزاع را به قید مندوحه، بعضیجا اصال بحث مندوحه را نداریم: گفتیم آناستاد

علی القول  ،در فرض اجتماع مشکلی نیست ،ندوحه الزم نیستما بیان ایشان را نپذیرفتیم ولی به بیان دیگر گفتیم که قید م ،کرد

 آید.باالمتناع که جانب امر مقدم شود این محذور پیش می
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، عمده مخالفتی نشده در این مورد اخیر مطرح کردیم( ای ک)غیر از این تبصره و حاشیهنظر محقق خراسانی با جا خیلی پس تا این

  :جا محقق خراسانی سه صورت کردندنیاست، ا فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی آن

ع دارد که گفتند نماز والتفات به حکم و موض ،داند غصب حرام استداند این زمین غصبی است و میاول: آن جایی که مکلف می

  .باطل است

ولی مقصر است داند حکم غصب عبارت از حرمت است ، یا نمیی استغصب مکان داند این، نمیجایی است که جهل داردآن  :دوم

ش تا حکم غصب را بفهمد رود دنبالاین زمین غصبی است یا خیر و نمی رود دنبالش تا بفهمد کهدهد ولی نمییعنی احتمالش را می

  .این نماز نیز باطل است ،خواندو نماز می

ال دهد یا احتم، احتمال غصبیت را نمینیست یا از حکم غصب آگاه نیستجایی است که نه تنها از موضوع غصب آگاه آن  :سوم

کند نماز خواندن ست که غصب اشکال دارد ولی فکر میکند درست ای، مثال فکر منحوه تصرف حرام است دهد که اینحرمت نمی

با ند ک، این فرق میبخواند نه خدا استثناء کرده است که انسان در زمین غصبی نمازکأ ،این هم یک فرض اسمش غصب نیست،

  .این نماز صحیح است، اینجا های دیگرچیز

  حال باید کالم محقق خراسانی را در این سه صورت بررسی کنیم.

 «والحمدهلل رب العالمین» 


