
1991مهر ماه  92        اصول فقه )اقتضاء نهی للفساد(، مدرسه فیضیه                                                                                     61جلسه   

 

حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ََلُة  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ  َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ

بیان  توانمییا  شده بیانبرهان چهارم از براهینی است  هه برا  اببا  اتتاتا  نهی للاستاد  امروز دربحث 
 دارد تا به نتیجه برسیم در این برهان.، یعنی سه مقدمه شودمینمود. این برهان چهارم هم از سه مقدمه تشکیل 

اجتماع  ؛ به دلیل اینکهشتتتودمیتعلق نهی به عباد  موجب ستتتقوم امر به  ن  ین استتت  هها مقتدمه او 
اجتماع  گوییممی نجایی هم هه  ،حد استتت وا شتتتی فی  امرونهیاجتماع  هرحا به .جتای  نیستتت  امرونهی
 هبااینکنیستتت  نه اینکه بیوییم  امرونهیدر حقیق  اجتماع  امرونهیین اجتمتاع اجتای  استتت  چون  امرونهی
 در موارد اجتماع ]بلکه در حقیق  اجتماع نیستت .ا این بحث را جای  استت  معذالکاستت   امرونهیاجتماع 

یا  پس اجتماع نیستتت  گیردمیبه عناوین تعلق  امرونهیگاتیم چون عنوان متعدد استتت  و  مثَلا  ؛ایمهردهبحث 
چون عنوان متعدد هاشتتا از معنون متعدد استت  و امر  هه  گیردمی تعلقهه به عناوین متعدده  امرونهیچون 

 درعنی در حقیق  تو  به اجتماع پس معنون هم متعدد استتت ؛ ی هندمیبه معنون ستتترای   خوردمی عنوانبته
 امرونهیتائل به اجتماع  به این شتتکل . لذا مانیستت  امرونهیجایی هه تائل به جواز اجتماع هستتتیم اجتماع 

نیست ، توهم اجتماع اس  و اجتماع نیس . پس ما تبو  داریم  امرونهیاجتماع  حقیقتاا  مگوییمیهستتیم هه 
 واحد ال یجوز. شی فی  امرونهیهه اجتماع 

اد  یا عب نهی به این فعل دانیممیخب بنابراین در مقدمه او  این مطلب مطرح اس  هه با توجه به اینکه ما 
وتتی نهی به  -نهی به این فعل خورده استت  هم در توصتتلیا  یعنیغیر عباد  در حتی - خورده استت معامله 

 امر د همتوانمین خواهد شد لذاساتط  هه پس امرش هندمیو این نهی نهی بالاعل اس  هشا این فعل خورده 
و خورده استتت   همانهه امر به  خوردمینهی به چی    گوییممییعنی ما در اینجا .  ن نهیباشتتتد و هم جار  

تعلق بخورد )د هم امر و هم نهی به  ن توانتمیلتذا امرش ستتتاتط خواهتد شتتتد، چون ن نهی بته  ن خورده چون
 بییرد(.

حاال هه در مقدمه او  به دلیل تعلق نهی فعلی معلوم شتد هه امر ستاتط اس  بنابراین مَلر را  ؛دوم مقدمه
سقوم  گوییممیوتتی  .شودمیهم  موجب ستقوم دالل  الت امی امر احراز هرد، چون ستقوم امر توانمیهم ن

 دییر از حجی  افتاده اس  و دییر حجی  ندارد. اشمطابقیامر یعنی دلیل دا  بر وجوب دالل  
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اگر بخواهیم با . حتی هاشتتای از مَلر نداریمهه دییر  دانممی ، حا ی  همیشتته در مقام اببا  استت حج
 به این ب رگی استت  هه دییر جایی برا  یاینجا نهی این موضتتوع را درستت  هنیم باید بدانیم هه دراستتتصتتحاب 
امر را  ،الت امیو هم مدلو   هم مدلو  مطابقی ؛هندمیدو هار ی هه اینجا  مده اس  . نهگذاردنمیاستتصتحاب 

د باشد، نبای درواتع حقاا نه اینکه  خواهیم داش .ی بر اینکه مَلر وجود دارد ندییر دلیلپس  ،اندازدمیاز اعتبار 
م هه بیویی خواهیممیدلیلی بر وجود مَلر نداریم. در مقدمه دوم  گوییممی و هستت  یا نیستت  دانیممینلکه ب

هه  سقوم امر این اس امر ساتط اس  وتتی معنی  اینکه بر بنا .امر ساتط اس  و ندارد ی دییر هاشا ،مَلر
هم  جود مَلراز اعتبار افتاده استتت ، وتتی دالل  این امر از اعتبار افتاد دییر دالل  بر و این مار دییر دالل 

 دالل  بر مَلهش از حجی  افتاده اس . نخواهد داش ؛ یعنی

دا نیستت  هه دو تا تکلیا از هم ج طوراین ؛ یعنیبحث این نیستت  هه ت احم باشتتد ]البته باید دانستت  هها
 .مثل امر به ازالة و امر به صَلة م،توانمیندارند و حاال من هستم هه ن باهمتعارضتی داریم و این دو تکلیا هیچ 

م انتومینهم م ازاله نجاستت  هنم، بخواهم ازاله هنم توانمیبخواهم نماز بخوانم ن اآلنمن اگر  ؛اینجا ت احم استت 
مان ه چی یکیی استت  هه به در  نجابحث  بلکه هه در اینجا نیستت  . بحث ماشتتودمینماز بخوانم، این ت احم 

ماز ن اندگاته یعنی نهی به  ن خورده استتت . این را انجام نده اندگاته اآلنامر به  ن خورده  انتدگاتتهچی   هته 
اگر به  ؛هنیم؟ بحث اینجاستتت  هارچهنماز نخوان، نهی به  ن خورده استتت ؛ خب اینجا  گوینتدمی اآلنبخوان 

نهی به عباد  خورده اس ، یعنی چه؟ یعنی  گوییممی .نهی خورده باشتد اآلن خورده به  ن همان چی   هه امر
به همان چی   هه امر به  ن خورده استتت  یا نهی به یک واجب توصتتتلی خورده استتت ، یعنی چه؟ یعنی همان 

نکن  رحمصتتله گویدمی اآلن استت  رحمصتتله مثَلا انجام نده،  گویدمی اآلنچی   هه امر به  ن خورده استت . 
 .لی باشدتوص رحمصلهس  و لو اینکه این باید چه هنیم؟ بحث در اینجا اینجا درواجب اس ،  رحمصله اینکهبا

 ما دییر هاشای از مَلر نداریم. با سقوم امر خب این هم مقدمه دوم شد هه

با توجه به اینکه امر ستتاتط استت  و هاشتتای از مَلر هم وجود ندارد بنابراین اگر این حصتته ؛ مقدمه ستتوم
 خواهیممیما  برفرضرا بیاوریم دلیلی ندارد بر اینکه برائ  ذمه از  ن امر  هه حاال  بته متممور  منهی عنهتا از  ن 

 مخواهیمیتتی نهی به  ن خورده و .به خورده اس  مممورو لو اینکه نهی به همان شود حاصل میامتثالش هنیم 
، شودمین یا شودمینهی خورده است  اتیان به  ن موجب امتثا   ن امر  بااینکهببینیم  یا  خواهیممیهنیم؟  هارچه

هاشای از  دییر ون نهی به  ن خورده امر ستتاتط استت خب اگر امر به  ن خورده و چ .بحث ما اینجاست  دییر
و ذمه  اس  یافتهتحققهجا بدانیم هه اگر این فعل را اتیان هردیم امتثا   ن امر  ازما  حا  مَلر هم وجود ندارد،
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 ن امر متوجه ما شده اس  نخواهیم  وستیلهبهدلیلی بر برائ  ذمه از  ن تکلیای هه ؟  ن امر برئ شتده است  ما از
 .رسیممیبه نتیجه بعد داش ، این سه مقدمه هه معلوم شد 

دهیم، چون دلیلی بر برائ  ذمه از  ن امر  هه به شد هه اگر ما این فعل را انجام  علومحاال با این سه مقدمه م
 ا  الیقینی یقتای الاراغ؛ االشتاشودمیاین فعل خورده است  در دست  نیست  پست  تاعده اشتتاا  جار  

ه فراغ  هنوز ما علم بوتتی ما بدانیم هه ذمه ما مشتتاو  شتتده باید بدانیم هه این اشتتتاا  از بین رفته و  .الیقینی
ملی استتت  هه یا بطَلن ع بنابراین نتیجه بطَلن عباد ؛ ذمه نداریم. االشتتتتاا  الیقینی یقتاتتتی الاراغ الیقینی

، یعنی انجام این عمل موجب رفع وجوب اعاده یا تاا نخواهد بود هه باید اگر در وت  بود اعاده دهیممیانجام 
 .هنیم و اگر در خارج وت  بود تاا هنیم

اا  با اصالة االشت یعنی ؛اصل عملی اس  ،در این برهان چهارم مبنا  بطَلنن روشن شد هه خب با این بیا
ر  ن سه د .گاتیم این را ا مقدمهبا  ن سه  ]هه وتتی امر نداریم دییر مَلر امر هم نداریما. اببا  بطَلن هردیم
در مقدمه ستتتوم گاتیم حاال هه امر و مَلر نداریم  مَلر هم هه نداریم، بعد لذا نداریموجود مقتدمه گاتیم امر 

پس دلیلی بر برائ  ذمه نداریم، چون  ؟شتتتودمیچه چی   دا  بر برائ  ذمه ما  اگر متا این عمتل را انجام دهیم
 .شودمینداریم تاعده اشتاا  جار  

 اصَلا ، شودمییا ن شتودمیاین است  هه  یا این نهی موجب فستاد  ن عمل  دربیوییم بحث ما  خواهیممیما 
 گوییممیخورده استت ؛ با این مقدمه دومی هه  به  ن امر داریم به این معنا هه امر خورده به همان چی   هه نهی

 مخواهیمیما  ؛گوییممیاین را ما  .باطل استتت لذا بنابراین دلیلی بر برائ  ذمه نداریم  شتتده ستتاتطچون امر 
ر شما اگ یعنی ؛شودمیاینجا موجب فساد ندر نهی بیوید  خواهدمیه هد ترار دار هستی ن بیوییم، در مقابل ما

 ؛ یعنی بعد اگر فرصتی برا دشومیساتط  ن امر دییر به  ن خورده است  هه نهی   ن عملی را انجام دادید با این
حصه غیر   نستی اعاده هنی اعاده این فعل به شکلی هه نهی به  ن نخورده باشد، یعنی توانمیشتما پیدا شتد هه 

ییر اگر ، دایدهردهبتوانی بجا بیاور ، دییر الزم نیست  بجا بیاور ، چون شتما امر را امتثا   بعداا منهی عنها را 
دییر  حصتته حصتته دییر  یا در همان زمان حصتته دییر  دارید هه  ن حصتته، حصتته منهی عنها نیستت ، بعداا 

اگر  بود چه در داخل وت  و چه در خارج وت واجب اس  اما دییر نهی به  ن نخورده اس ، حاال حصه دییر 
این اس  هه بعد اگر برا  شما فرص  پیدا شد هه یک حصه غیر منهی عنها  اشمعنینهی اتتاتا  فستاد هند 

هنوز به  هرحا بهرا ایجاد هنید، چون امر ایجاد هنید باید  ن مصتتداا امر، از همان متعلق امر را از همان حصتته 
 اس . ماندهباتیگردن شما 
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 ودشمیموجب فساد  کهاین، معنی شودمیاین نهی موجب فساد  هه همین را بیوید خواهدمیتقریب  در این
 هه شتتما شتتودمی ن ن موجب ده بخواهید انجام دهید،فعل متعلق نهی را هه متعلق امر هم بو نیعنی اگر شتتما ای

م بها را انجا مممورهنید و بیویید من  را خواستتتتید انجام دهید، انجام ندهید و هاای   اگر حصتتته دییر بعتداا 
 .شتتودمیموجب ستتقوم  ن امر ن ایددادهو این عملی هه شتتما انجام  باید حصتته دییر را انجام دهید بلکه امداده

در  نجا به دلیل وجود نهی دییر  ؛ زیراهندمیصتتدا امتثا  امر بر  ن صتتدا ن و شتتودمیموجب امتثا   ن امر ن
مَلهی هم در هار نیستت ، چون مَلهی در هار نیستت  چیونه  امر  در هار نیستت  و چون امر  در هار نیستت 

 پس برائ  ذمه حاصتتل نیستت ،؟ ایددادهاحراز هنید هه  ن عملی هه مولی از شتتما خواستتته را انجام  خواهیدمی
 .هندمیبرائ  ذمه هه حاصل نباشد اشتاا  یقینی اتتاا  برائ  یقینی  پس

هه  مد نتیجه محبوبی  امر هم ، محبوبی   وردمیمحبوبی   وت  نباشتتد  مَلرهه وتتی  ما عرض هردیم
ستت  وبیخود  هستتی را دو  طور همینیعنی خدا  -بنا بر عدلیه و بنا بر مبانی ما-تستتلستلی  یعنی این ؛است 

. حب خدا به فعل نتیجه مَلهی استتت  هه گیردمیتعلق ن به  ن خدا بیخود  محب  و طور همینندارد، یعنی 
 محب  خدا شده اس . منشم  در  ن فعل وجود دارد هه چی یک یا مصلحتی دارد یعنی ر  ن فعل وجود دارد،د

هه این امر ساتط نشده اس ، چرا از الصَلة  هنیممیهشتا را موضتوع  خیرِ  ،اگر شتما بیویید ما از الصتَلة
اهید ، اگر بخومثَلا  .هشتتا هنیدرا ال تستتقط بحا  مثَلا از الصتتَلة  ؟ لذاهشتتا هنید خواهیدمیرا خیر موضتتوع 

هه این امر ساتط نشده اس . خب این خارج از بحث  هنیممیهشا  اصَلا بیویید هه الصَلة ال تسقط بحا  ما 
هی را م خود همین نیبیوی خواهیممیاین حرف دییر  اس ؛ ما  اگر بخواهیم باب  هنیمما اس . به دلیل دییر 

 .شودمییا ن شودمینداریم؛  یا این نهی مقتای فساد  امرونهیداریم با این امر، چی  دییر  خارج از این 

 هه این-دلیل بیوییم این  خواهیممی، ما شتتتودمیاگر بخواهیتد از ادلته دییر بحتث هنید خارج از بحث ما 
گر ا و بنابراین دلیل هه از بین رف  ما هاشتتای از مَلر نداریم از بین رفته استت ، -هاشتتا از مَلر ماستت 

 دلیل بیاید بیوید هه نماز صحیح اس  و اصتَلا  .دییر خارج از بحث است  دلیل دییر  دارد، بخواهید بیویید
بحث نداریم. اگر یک دلیلی بیاید بیوید  کهاینخب خارج از  ،هم باشتد شما بخوان تاا هم ندارد لو منهی عنه

دییر درست  اس . اما تبو  است  و لو اینکه نهی به  ن خورده است ،  شتودمیهه این نماز  هه اینجا خوانده 
فساد   ی به  ن بخورد  یا این نهی اتتاانه طرفازیک هه خود امر به فعلاین اس  هه اگر ما باشیم و در بحث 
 ن.خَلصه برها این .هندمیبیوییم بله این نهی اتتاا  فساد  ن  خواهیممی؟ با این بیان خیریا دارد  ن را 
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 اندرمودهفاین نتایجی هه ایشان مترتب بر این برهان ؛ اندفرمودهاستتاد شتهید نتایجی را بر این برهان مترتب 
 .هس درس  هم 

فساد  یفساد عباد  یا حت این برهان برا  اببا  به اگر فرض هنیم هه-این اس  هه در این فرض  نتیجه او 
صور اببا  ت .صتتحیح باشدعمل از اینکه بتواند  هندمیتصتور ذاتی در عمل  این ابباِ   -تمستک شتودمعامله 

 ذاتاا این عمل ا لذ .نهی به عمل بخورددییر هته  شتتتودمی، یعنی نتیجته این هنتدمیر عمتل ذاتی از صتتتحت  د
د وانتمین ذاتاا صتح  داشتته باشد، اگر این عمل  ذاتاا د توانمین عملصتحیح باشتد؛ خب اگر  ود مقرب توانمین

چون تصتتور ذاتی  شتتودمیو هم در معامَل  جار  این برهان هم در عبادا   بنابراین متعلق امر مولی باشتتد؛
د جمع بین هر دو هند. این نتیجه او  هه این تصور تصور ذاتی اس ؛ توانمینیس  هه مکلا ن طوراین و است 

 ازاحر یم احراز هنیم. وتتیتوانمیچرا تصور ذاتی اس ؟ چون اینجا ناشی از عدم احراز مَلر اس ، مَلر را ن
 .اصل نخواهد شدح بر  نبه  مممورتابلی  انطباا عنوان ماتی به  ن  ذاتاا عمل  ممکن نیس  این مَلر

 چون مقتاتتی وجود مَلر ؛ زیراوجود نداردمقتاتتی  دییردر فعل  پسنیستت ؛  مقتاتتی به عبارتی یعنی
در این فعل برا   این استت  هه مقتاتتی اشمعنی ایمکردهچون احراز نحا  ، ایمکردهاستت ، مَلر را ما احراز ن

 چون مقتای مَلر احراز نشده اس  لذا تصور ذاتی اس . و احراز نشده اس  الاتل یا صح  وجود ندارد

تائل به جواز شتتتدیم معنی جواز اجتماع یعنی خود امر را داریم و اگر  هته عرض هردیم تبَلا این را هم  البتته
ی هم خود امر را هه داریم یعنی مَلر امر این  اشمعنی شویممیما تائل به جواز اجتماعی  هه نجازیرا در   ؛مدار

 چی   اس  هه غیراز نهه  نچه متعلق امر استت   هنیممیاست  هه ما طور  متعلق امر و متعلق نهی را تصتور 
ی جایدر ما نحن فیه  ههدرحالیچنین استت  لذا یجتمعان، لذا تصتتح العبادة.  خواهد بود؛ حا  چونمتعلق نهی 

این  .نهی خورده اس همان هم  به خوردهبه  ن امر همان چی   هه به ه به این شتکل است   ه هنیممی را فرض
 ن فرض، فرض تعدد معنون یا تعدد عنوان در ، فرض ما اینجاستت  و اال اگر فرضتتی باشتتد هه هنیممیبحث  را

 رواحد در تصور و واحد د گوییممیواحد هه  شی اینجا  .دارد واحد شتی به  امرونهیهاای  در صتح  تعلق 
 هاشتا از تصور ذاتی ،برهان گونهایننتیجه او  این شتد هه بنابراین  توهم است ، وحد  حقیقی وجود ندارد.

 .صحیح و مج   شود ،تعلق امرعمل اس  برا  اینکه م

 و هم در معامَل  جار بنابراین این برهان هم در عبادا  شتتتد،  هه اشتتتاره طور هماننتیجته دییر اینکه 
 مممورد توانمین و تاصر از این اس  هه مج   باشد ذاتاا وتتی فعل تصور ذاتی از اج ا  داشته باشد  ؛ زیرااست 
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اده ، پس باید اعه اس به مولی محقق نشد ممموربه مولی را محقق هند؛ وتتی محقق نشتد اگر توصلی هم باشد 
 .هم باشد یاگر توصل یحت تاا هند .هند

  ؛ حرف ما این اسامر خورده باشتد یا بالعکسبه هه نهی  هندمیحاال فرا ن ااین نکته را باید دانست  هه]
نهی غالب بر  ن امر اس . اگر این  و نافذ نهیاین نهی نهی بالاعل است ،  اآلنهه این نهی نهی بالاعل است ، 

در هار  ا نهیدییر  این استت  هه اشمعنی و شتتودمیامر غلبه بر نهی هند اینجا دییر از محل بحث ما خارج 
امر به  ییکجای، اما اگر مؤمنفرض هنید اگر هستی بیوید هه خب تتل ناس حرام اس  و لو تتل  ؛ مثَلا نیست 

 اا دُمَتَعمِّ  اا َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمن َو » فرمایدمی،  نجا  یه شتتده استت  هافرستت ر  مؤمنییک  مثَلا  صتتادر شتتد، مؤمنتتل 
را جلو گرفته استتت  و جلو  مؤمنو هرده را ستتت ر خود  مؤمن هه هافر یکجاییاما  1«هایف اا ُم َخاِلدَفَجَ اُؤُه َجَهنَّ 

 حتی اگر این هار به وستتتیله ناوس ما را نابود هند و ارض ما، ناموس ما خواهدمیو  هندمیپیش رو   و  یدمی
اشد  هارِ ن ایماسده هنیم؟ اگر بخواهیم اجازه دهیم جلو بیاید ما را ب ند و بکشد  هارچه بود باید صتبیان ونستا  

اشد بینکه اینجا امر اشد از  ن نهی تتل نسا  به معنا  ا، تتل صبی، مؤمنتل حتی تدر اینجا  .شودمیبر  ن بار 
 مصلح  این مَلر امر اتو  از مَلر نهی اس . و شودمیدر امر اینجا نهی فانی  جای  اس .

باشتتد یا نهی عقیب االمر، میر هر امر  هه  رذالحمیر هر امر  هه عقیب ا این نکته هم باید دانستت  هه]
امر وجوبی  معذالک بودهر ظممکن استت  امر عقیب الح خیر؛ بلکهاستت ؟  ر استت  امر غیر واجبذعقیب الح

 ا ترینه گوییممیبعد الحذر بودن ترینه استت . ما وجوب دارد،  اعتبار ههامر  استت  بحث ما در  ن  .باشتتد
اید باین امر  باز .ماستت  بحث موردامر  هه اعتبار وجوب دارد  لذا این امر اعتبار وجوب ندارد کهایننباشتتد بر 

َیاَرِة » -اهل سن  بیشتر اس  در روایا  البته- مده اس    در روایا ؛بعد از نهی باشتد ي ُهْنُ  َنَهْیُتُکْم َعْن ِز ِإنِّ
اَل َفُ وُروَها

َ
حاال چون این روایتی -اس   هم این بوده ن  نکتهتبور نهی نهی بوده است ،  ، زیار مثَلا  2«اْلُقُبوِر أ

 ود ههبهه این روای  برا  زمانی  -هه نهیتکم عن زیارة القبور هنندمیبه  ن تمستتک  هاوهابیاستت  هه خیلی 
ه همین پدرانی ه هردندمیگریه  خود انبرا  پدر و سر تبرهایشان رفتندمیها و  نهمه مشرر بودند ها  ن پدران

صلی الله علیه و با رسو  خدا  ها جنگدر  هاخیلیرا هشته بود.  هان صلی الله علیه و  له و سلم رستو  خدا 
هه تا  پدران مشرهی ،هردندمیگریه و  رفتندمیستر تبر پدرانشان  بر هان  اما بودند دییر شتده هشتته له و ستلم 

 .نروید نجا خب حار  فرمود  .ندبا حار  جنگ هرده بود ندزنده بود

                                                           
د ا  ُمْؤِمن َیْقُتْل  َمْن  َو  39نسا   .1 ُم  َفَجَ اُؤهُ  ا  ُمَتَعمِّ هُ  َغِاَب  َو  هایف ا  َخاِلد َجَهنَّ َعدَّ  َو  َلَعَنهُ  َو  َعَلْیهِ  اللَّ

َ
 اا َعِظیم اا َعَذاب َلهُ  أ

 16 ص ،2 ج عوالی الئالی، .2
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 گوشصتتدا  او را رادیو و از بودم  در ماشتتینمن  وتتییکتم  ها منبر هه یکی از  امگاتهمن گاهی  این را
 وتتی ؛مردم  گا می ؛اشتباه را هرد این -داریم به او دم خوبی هم هست  ما هم عَلته -دیدم این  تا  .هردممی
د بروی نروید بلکه و این متقی و  ن  دم خوب مؤمنسراغ این عالم و  ن به مدام برود، زیار  تبور به  خواهیدمی

ه ب  هه نیاز مؤمنین دارند، خوانیفاتحهنیاز به  هان بخوانید  فاتحه هان برا   و ستتتراغ این فتاستتتق و فتاجرها
ه   این اس  هه یک همکی ببرا  مرده، برا  می  برا خوانیفاتحههه  هردمیخیا  ! ایشتان ندارد خوانیفاتحه

 و علیهم الستتَلم یا ائمه اطهار بی اهل، صتتالحان یا حاال مؤمنانستتر تبر ما هه  اما باید نداستت  .م ن می  هنی
 برو  سر خواهیمیرسد؛ شما میبه او ناعی نکه اینه  گیریممید، ما بهره نداررا هه جا  خود  رویممی زادهامام

این ابر  تاا اتااباشد د اجتماع با فاسق، اجتماع با او و لو اجتماع با او میتاا هنی؟ خو هارچهتبر فاسق و فاجر هه 
 با صالحان نشینیهمپس مما  باشتد،  بعد ازو چه  حیا  دربا او  نشتینیهم، نشتینیهمدارد. چه این را منای 

 هن.

ما ستتر این بحث  . یدمی از  ن امر بعدو ، گاهی نهی هستت   یدمیی نه و بعدش خَلصتته گاهی امر هستت  
ام هه دا  ما ت ایمگرفتهاین را ماروغ عنه  دارد زیرانیستتت  هه چه زمانی دالل  بر امر و چه زمانی دالل  بر نهی 

 ما نهی استت  تام الداللة بر حرم  نهی و امر  استت  هه تام الداللة بر وجوبالداللة بر وجوب استت ، امر ما 
 د.حاال چه این بعد بیاید و چه  ن بعد بیاید فرتی ندار اس ،

نکته اصتتالة االشتتتاا  همین  هه ما هاشتتا از مَلر داریم؛دهد این معنا را میر اطَلا امر هه باتی بود اگ
بر ان رابع بره یازامت اهنیم.این هار را می] دلیلی بر برائ  ذمه ما نیستت  اآلنبه دلیل اینکه  گویدمیاستت  هه 

انجام  عمل منهی بعدازاینکه گویدمیبراهین تبلی همین است  هه این برهان رابع متکی بر این استاس اس  هه 
هه اگر اطَلا امر شاملش شود  گویممی اینکه نهذمه از  ن امر برئ شتده اس  وجود ندارد.  کهاینشتد دلیلی بر 

ه این اس  ه اشمعنیاگر اطَلا امر شتامل شتود   شتودمی گونهاین بلکه پس دلیل بر برائ  ذمه وجود دارد هه
به اتیان شده  مممورو  شده حاصلمَلهش هه  دهممیمَلر هس  وتتی مَلر هس  پس من این امر را انجام 

ن مقدمه یم، ای وردمیما اطَلا را تبو  داشتیم هه این مقدمه را ن اگر .ابراین دلیلی بر فساد نخواهد بودبن ،است 
یم، یعنی  شودمی، چون اطَلا شامل نشودمیاطَلا شتامل ن گوییممیهه   وریممیرا برا  همین  ما مَلر ندار
برا   خواهیممیاینجا  وت  نبنابراین  شتتتودمیمحرز مَلر نداریم؛ چون مَلر احراز ن ومَلر هتاشتتتا از 

 از خصوصیا  این برهان اس . یکی اینتمسک هنیم؛ اببا  بطَلن به تاعده اشتاا  
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ن طَلب شتتودمینتیجه ستتوم این برهان این استت  هه بطَلنی هه در اینجا باب   ؛لذا نتیجه ستتوم همین استت 
تما  یعنی ما اینجا اح ،حکم واتعی عنوانبهظاهر  است  یعنی بطَلن باالصل اس  نه بطَلن باالمارة یا بطَلن 

دلیلی بر سقوم امر نداریم، چون دلیل  وما دلیلی بر صح  این عمل  عمل ما صحیح باشد اما واتع در دهیممی
 م پس بطَلن بطَلن ظاهر  اس  نه بطَلن واتعی.نداریم لذا ما به اصالة االشتاا  بطَلن را اببا  هردی

نهی واصتتل استت  نه نهی واتعی،  شتتودمیاینجا  نچه موجب فستتاد لذا نتیجه چهارم هم معلوم شتتد هه پس 
یم، ی عنی اگر نهی واتعی ممکن است  این نهی واتعی با اطَلا امر جمع شود اما این نهی واصل هه ما اینجا دار

، چون نهی نهی احراز هنیم امتثا  امر راهه ما  شودمیاین نهی واصل مانع از این  رستیده است هه به ما  ا نهی
ه ه شودمیهه به ما رسیده موجب این  ا نهینهی به ما رسیده اس ، چون نهی به ما رسیده این  .واصتل است 

دییر امر از فتاعلیت  بیافتد؛ امر هه ستتتاتط شتتتد مَلهش هم محِرز ندارد لذا ما دلیلی بر امتثا  امر و دلیلی بر 
 .، این اس یمسقوم واجب ندار

ر مبنا  بییریم، ب -تقسیم هردیم تبَلا هه -نتیجه پنجم هم این است  هه اگر ما تسم چهارم از اتسام نواهی را 
تسم چهارم نهی  نجایی بود هه مصلح  زیرا  ؛د دا  بر فساد عباد  باشدتوانمیاین برهان ن بازهمتسم چهارم 

و لذا  نهی مصتلح  در جعل باشتد، خب مصتلح  در جعل منافا  با مصتلح  در فعل در متعلق امر نیس 
نهی هم به  ن خورده استت  منتها  اآلن بااینکه .یعنی ممکن استت  امر به  ن خورده باشتتد ؛نافی امر نخواهد بود

به شارع  مممور ،خواهدمی  اس  هه شارع چی یک یعنی است  هه مصلحتش در جعل اس  ا نهیچون این 
بیوید این هار را انجام  هههمینمصلح  در جعل  عنوانبههم هست  اما شتارع یک مصتلحتی اتتاتا هرد هه 

باشد اگر این هار را انجام داد  دادنخب اگر فقط مصلح  در انجام ن. اس  نادنده، فقط مصتلح  در انجام ند
 .بود ن امر ساتط خواهد شد و لذا این برهان در  ن نهی تسم خامس جار  نیس . این خَلصه برهان رابع 

 وصلی الله علی محمد و  له و سلم


