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

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

چهارم  ،که برهان دوم، سوم بوداثبات اقتضای نهی فساد عبادت بیان کردنم چنین  که برایل وجوهی صحما
جم را و برهان اول و پنقبول کرده بات اقتضای نهی فساد در عبادت برای اث براهین صحیحهرا به عنوان و شششم 
اننکه  وجه بهبا ت ؛انن بود که ثبوت مفسششده مَل م با عدم مصششلح  در فعل اسشش برهان اول حاصششل  .نپذنرفتیم

قط انهی دال بر ثبوت مفسشده اسش  پث ثبوت مفسده چون مَل م با عدم مصلح  در فعل اس  بنابرانن امر س
چون  . حالمحق  مصشلح  الفعل نششده اس  ،به سشب  وجود مفسشده نخواهد ششد چون فعل محق  مَل 

 .و قضا انجام بگیرد چنین اس  بنابرانن باند اعاده

جواب داده ششد که انن اثر، اثر مصلح  و مفسده ارر بر وود فعل فی ذاته چییی باشد که مصلح  بر وود 
که در وود فعل اسشش  منافات با مصششلح  در ذات الفعل دارد، اما ارر  ایمفسششدهفعل متعل  باشششد و  البته 

 .سده در اثر فعل اس فعلی اسش  که اثری دارد که اثر  مصشلح  اس  نعنی مصلح  در اثر فعل اس  و مف
 ؛فعل منافات با ثبوت مصششلح  در اثر فعل ندارد، نف فعلی اسشش  دو اثر داردرفتیم اننجا ثبوت مفسششده در اثر 

ْثم  َکِبیر  َو »، ایمفسشدهنف اثر مصشلحتی و نف اثر  ِِ ََ َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما  ُلوَن
َ
َ اِس  َنسشْ هم  1«َمَناِفُع ِللنَّ

رد کردنم که بنابرانن صششرث ثبوت انن دلیل اول را به انن شششکل ما  .دارد هم مفسششده دارد و هم مصششلح م اث
ود شچون مَل  امر استیفا نشده اس  و باند اعاده  پث .مفسشده کاش  ا  عدم المصلح  نیس  تا رفته شود

 پث نهی اقتضای فساد دارد.

ه انن البت .لال  نباشد ۀکاشش  ا  للبه مفسشده اسش  تا مفسشد دلیل دوم نا برهان دوم انن بود که نهی چون
چون نهی کاششش  ا  للبه مفسششده اسشش  و للبه مفسششده به  ؛ر امتنان اسشش  نعنی قول به امتنانوجه دوم مبتنی ب

ن برهان ان .پث عبادت باطل وواهد شدمقرب باشد،  تواندنمیمعنای مبغوضشی  و للبه مبغوضی  اس  پث 
 .اجمااًل پذنرفتیم که در محل وود رفتیم دوم را با بیانی

امر نا قصشد مَل  و چون امر ساقط  قصشدبهبرهان سشوم هم انن بود که راه عبادن  چون منحصشر اسش  نا 
با  -مرونیمیامتنان  بنا برانن حرث را هم - ه فعلکه متعل  نهی اسشش  و با تعل  نهی ب دانیممیما  چون اسشش ،

                                                           

 اْلعَْفوَ لِقُ يُْنفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَْفعِهِمَا مِنْ أَْكبَرُ وَإِْثمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِیرٌ إِْثمٌ فِیهِمَا قُْل وَاْلمَیْسِرِ اْلخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ 123بقره: 1.
 تَتَفَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ اْلآيَاتِ لَكُمُ اللَّهُ يُبَیِّنُ كَذَلِكَ
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که ما بحث  فرض بر انن اس  .سش  پث امر به نن تعل  نگرفته اس ا ررفتهتعل عل توجه به اننکه نهی به انن ف
امر هم به نن تعل  بگیرد، امر تعل  نگرف  پث مَل   تواندنمینهی ثاب  اسشش  پث  و که نهی هسشش  کنیممی

 انن هم برهان سوم. .نخواهد شد یصرمهم منتفی اس ، پث نه مَل  اس  و نه امر پث قصد عبادن  

چون فرض بر انن اسشش  که ما نهی بالفعل  ؛شششودمیموج  سششقوا امر  برهان چهارم انن بود که تعل  نهی
 .سشش یامر به فعل هم داشششته باشششیم بنابرانن طرنقی برای احرا  مَل  ن توانیمنمینهی بالفعل  باوجوددارنم و 

ی به تمسف ما رفتیم نیا  که کنیممی االشتغال تمسف ةبه اصال الل و در بیان دلیل رفته شدحاال در بیان اسشتد
بنابرانن نهی موج   .کندمیوجوب اعاده و قضا همان اطَلق وود امر اقتضای  نرا االشتغال نیس   ةبه اصشال

 .شودمیفساد وواهد شد، نعنی چون مراد ما ا  فساد انن اس  که اعاده و قضا ثاب  ن

در برهان پنجم رفته شد  رد کردنم. پنجم را وبرهان اول  و دهوم، سوم و چهارم را ما قبول کرانن سشه برهان د
ه در اننجا ما رفتیم انن وج .بغوضی  عمل مانع مقربی  عمل اس کاش  ا  مبغوضی  عمل اس ، م ،که نهی

مبتنی بر جوا  اجتمشا  اسششش ، رفتیم مبنی بر جوا  اجتمشا  مَل  اول و دوم در جوا  اجتما  مبتنی بر حیث 
وقتی عنوان متعل  امر حیث تقییدی اسشش ، وقتی حیث تقییدی اسشش   .عنوان متعل  امر اسشش تقییدی بودن 

بنابرانن در اننجا ننچه مقرب اس  همان هم مبعد نیس  بنابرانن اننجا اشکالی در صح  پیش نخواهد نمد. ارر 
انن معنون  ق ونن دکرمیسران  به معنون انن مبغوضی  ارر ا  عنوان  .نعنی معنی مبغوضی  بود حیث تعلیلی

ه نچ، نکندمیاما چون سران  ن شودمیو مقرب باشد باطل  محبوب تواندنمی حالدرعینچون مبغوض اس  و 
حیث تقییدی  عنوانبه وحیث تقییدی متعل  امر اسشش   عنوانبه ؛عنوان .متعل  امر اسشش  وود عنوان اسشش 

 تواندنمی نهی به انن تقرن  و نن انن نهی مبطل نیس دارد بنابرامحبوبی  دارد لذا منافات با مبغوضی  حصه ن
 مبطل باشد.

ی نا تقیید رونیممیوقتی  و چه تعلیلی. چه عنوان تقییدی عنوان نهی بشه حصشششه وورده اسششش حشاال دنگر 
ث امر به پ نن عنوانی که متعل  امر اس  ما بخواهیم بگونیم درنتیجهوورده باشد و او  چیینفتعلیلی که امر به 

تعل  امر به انن  ا نتیجهوورده اسشش  حاال انن عنوان  عنوانبهنن امر  رونیممی .انن مصششداقش وورده اسشش 
 .مقصود ا  امر معنون اس  کهدرحالیوورده اس   عنوانبهوقتی امر  رونیممیاننجا  وق نن شده اس . معنون

اما ارر امر ا  اول به معنون  ؟دی اسششش  نا حیث تعلیلیان حیث تقییوورده اسششش  عنو عنوانبهننا انن امری که 
یش دی و تعلیلی پیاننجا دنگر عنوان تقی -فرد وورده اس نا نهی به حصه  فرض انن اسش  که- وورده اسش ،

ی که انن امر وق ننوورده باششششد،  عنوانبهعنوان تقییدی اسششش  نا تعلیلی که امر  رونیممی. وقتی ما ننشدنمی
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 شششودمینن چییی که اتیان  ،قابل اتیان نیسشش  و اجرا قابلکه  نفسششهفیه اسشش  و  ووِد عنوان وورد عنوانبه
د، نن عنوان نسبتش به فعل نسب  تعلیل اس  نا تقیی رونیممی وق نن .نعنی فعل نن معنون اس  ؛معنون اس 

به  وحیث تعلیلی دارد نا حیث تقییدی؛ اما ارر نهی به وود فعل وورد، فرض بر انن اسشش  که نهی به وود فعل 
ن اس  ن ا حث پیش نند معنی، ارر انن بنندنمیکه انن بحث دنگر در نهی پیش  رونیممی .حصه وورده اس 

ارر عموم من  .اننجا عموم من وجه اسشش  ی درپث بین امر و بین نه ، نعنیه نخورده اسشش نهی به حصشش که پث
 رونیممی. وقتی ما شودمیو داول در بحث تعارض  شدهو وارج محل نیا   نندمیپیش انن حرث  وجه باششد

م  ، امر به نن عنوان عاوصششوم مطل  اسشش نهی به حصششه وورده اسشش  نعنی نسششب  نهی با امر نسششب  عموم
رفته  ؛فرض بحث اننجاسشش  نهی به وود حصششه وورده اسشش . .نهی به نن عنوان عام نخورده اسشش  اما وورده
، ة ارد، انن صَل، ال تصل داننجا نگفته ال تغص  و رفته ال تصل فی المکان الغصبی کنیم مثَلً میفرض اما  صشلِّ

 دنگر نهی مکان لصششبی را نهی کرده اسشش  اننجا وقتی ووِد انن صششَلة در .در مکان لصششبی را نهی کرده اسشش 
 اننجا باند بگونیم که فرض ما در نهی دنگرعبارتبهاسشش ؛ نعنی  رونهانندر نهی  .معنون رفته اسشش روی وود 

هی ن با همو اال ارر اس  به نن مصداق وارجی  اس  عنوان، عنوان مشیر کاررفتهبهانن اس  که ارر هم عنوانی 
 با نن عنوان کلی متعل  وق ننعنوان ارر کلی باشششد معنی عنوان کلی انن اسشش  که  و وورده باشششد روی عنوان

 قرار وواهند ررف . امر در تعارض

  عام و نسبنعنی نسب  انن نهی با نن امر  نهی به حصه وورده کهاننمعنی  کهوَلصه معنی حصه انن اس  
  دنگر اننجا بحث عنوان تقییدی و وقتی نهی به وام وورده اس .نهی به وام وورده اس  و وام اسش 

قتی و .وود حصشششه وورده اسششش  به ر نشدارد چون نهیعنوان تعلیلی نعنی حیشث تقییشدی و حیشث تعلیلی دنگ
ه حصششه بگونیم نسششب  انن عنوان ب وق ننوورده باشششد  عنوانبهحیث تقییدی نا حیث تعلیلی که امر  رونیممی
ارر امر مستقیم به وود حصه وورده باشد دنگر اننجا حیث تعلیل  ؟ب  حیث تقییدی اسش  نا حیث تعلیلینسش

امر داشششته باشششیم، امر به نف موضششوعی وورده  هرکجابگونید ما  دنگرعبارتبهنا  نندنمیو حیث تقیید اسشش  
عنوان عامی باشد که انن اس  مگر اننکه نن انن اسش  که نن موضو  عل  ا  برای ثبوت حکم  ا معنی باششد

 قید برای موضو  حکم باشد. تواندمیو  عل  تواندمی ؛دو وجه دارد وق ننعام عنوان 

 الً اجمانعنی در برهان ششم  م انن برهان هم برهان سشالمی اس .برهان ششششم را هم که بحث کردنم و رفتی
تنها  یکه در قربی  قصشششد قرب  تنها، نعنی مقربی  تنها کافی نیسششش  نا بگونید وجود داعی قرب انن را رفتیم

 باند عَلوه بر وجود داعی قربی وجود داعی دنگری هم نباششششد، نعنی هم داعی داعی قربیبلکه کشافی نیسششش  
 لذا رفتیم ارر نهی به .چیی دنگری منضششم به نن نشششود باشششد و در داعون  باشششد و هم انن داعی قربی منحصششر
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انن عمل را انجام داد علم به انن نهی با و که نهی به انن عمل وورده اسشش   داندمیعملی وورد و انن شششخ  
انن منهی عنه اسشش   داندمی بااننکه .تیان به انن عمل هم داعی الهی و هم داعی شششیطانی اسشش داعی در ا نعنی

نعنی داعی شششیطانی در نن  ؛که رف  و انن کار را با علم به اننکه معصششی  اسشش  انجام داد شششودمیپث معلوم 
َلن بط .اس  جه ا اننوجود دارد و چون داعی قربی اننجا با داعی شیطانی اننجا منضم شده اس  لذا بطَلن 

نَن  َو »اسش  ا  ناحیه عدم اوَلم دنن لله  َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ الَّ ِلَیْعُبُدوا اللَّ ِِ ِمُروا 
ُ
باند  نعنی در اتیان عبادت 2«َما أ

ی انن براهین سته ا داعی دنگری عَلوه بر داعی قربی به نن داعی منضشم نشود. و داعی قربی تنها باششدداعی، 
 بود که بیان کردنم.

. وقتی سششش له اقتضشششای نهی فسشششاد در عبادتحاال بحث ما در تنبیهات انن مبحث اسششش ، در تنبیهات م
 سشش لهمارد که انن مسشالل به ششکلی تبع که مسشالل دنگری وجود د انن اسش  ما تنبیهات نعنی منظور رونیممی

 .نورنممیرا تح  عنوان تنبیهات  هاانن که اصلی اس 

اننکه  دهدیمنتیجه  -کندمیحاال در ننجانی که رفتیم برهان اقتضا -تنبیه اول انن اسش  که ننچه ما رفتیم، 
نا  ودشمیننا انن نهی مقتضی فساد شامل نهی کراهتی هم  .مقتضشی فساد اس  وفسشاد در عبادت نهی موج  

فرض اول انن اس  که ما قالل به امتنا  باشیم،  ؛می اسش ؟ اننجا چند فرض وجود داردمخصشوم نهی تحرن
راهتی نهی کمعنی نهی، نهی کراهتی اس  دنگر؛  فرضاً قول به امتنا  و نهی را ناششی ا  قل  مصشلح  بدانیم. 

نعنی  ؛ررفته ا  قل  مصلح  اس  نشَتراهی نهی کراهتی  .نعنی مصشلح  نیس بلکه  اصشَلً انن نیسش  که 
مر ننکه ابه جامع صَلة امر وورده اس  و معنی ا .انن عبادت وورده اس و به جامع  کلیبهنف عبادتی که امر 

ه انن مصلح  وجود دارد ک هاننانن اس  که همه حص  و همه افراد صَلة مصلحتی در به جامع صَلة وورده 
ْمِث » :فرض کنید مثَلً رفته اس  صّل،  .تعل  امر به صشَلة شده اس  منششَو انن مَل   ََلَة ِلُدُلوِك الشَّ ِقِم الصَّ

َ
 أ

نَّ قُ  ِِ ْیِل َوُقْرنَن اْلَفْجِر  ِ  اللَّ َلی َلسششَ ُهودِِ رفته صششّل، اقم الصششَلة فرموده اسشش ؛ معنی اقم  .3«اً ْرنَن اْلَفْجِر َکاَن َمشششْ
نمده رفته  نکجا .و همه حص  صَلة مصلح  وجود دارد الصشَلة انن اسش  که در همه افراد و مصشادن  صَلة

ه اس  که اننجا نمد اینهیال تصل رفته اس ؛ انن  و الحمام نا ال تصشل فی وسط الطرن  ال تصشل فی مثَلً که 
، بَسی دنگر هم نمده رفته ال نکجادر  ؛  نراتحرنمی نیسششش  نهی که انن نهی، انیمدمیمشا حشاال بشه هر دلیل 

؛ در اننجا رفته اسشش  ال تصل فی وسط بَسکرده اسش  که اصشلی فی وسشط الطرن ، فرموده ال  سشاالسشالل 
اال ح و نهی تحرنمی نیسشش . بودهکه انن نهی، نهی کراهتی  فهمیممی بَسالطرن . ا  انن ال تصششل و ا  انن ال 

                                                           

 اْلقَیِّمَةِ  دِينُ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِیمُوا حُنَفَاءَ الدِّينَ لَهُ مُْخلِصِینَ اللَّهَ لِیَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا 5بینه: .2

 17اسراء: .3
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یس  چون مقتضی فساد ن اصَلً ارر مقتضی فساد اس  نا  ؛دمقتضشی فساد باش تواندمیانن نهی کراهتی چگونه 
نهی کراهتی راهی ناششی ا  قل  مصشلح  اسش  نعنی انن فرد ا  صَلة نسب  به  رونیممی .نهی کراهتی اسش 

یلی، همه افراد صششَلة صششد درجه سششانر افراد صششَلتی مصششلح  کمتری دارد، حاال انن مصششلح  کمتر به هر دل
شص  درجه مصلح  دارد لذا ا  نن نهی شده اس  که انن فرد را  مثَلً مصلح  دارند و انن فرد وام ا  صَلة 

نما  بخوانی و وق  هم داری برو  توانیمی کهدرحالیانجام نده و نن فرد دنگر را انجام بده، ال تصششل فی الحمام 
هی انن ن روندمیال تصشششل فی الحمام نعنی قل  مصشششلح  را  .مسشششجد نما  بخوانما  بخوان نا در در وشانه ن

ارر نهی کراهتی ناششی ا  قل  مصشلح  بود ال شف که موج  فساد  .کراهتی ناششی ا  قل  مصشلح  اسش 
با قصششد قرب  جمع شششود، مَل  وجود دارد،  تواندمیچون مصششلح  و لو مصششلح  قلیله هم  ؛نخواهد بود

، محبوبی  شود و لو انن محبوبی  منشَ تواندمیامر باشد، مصلح  قلیله هم  منشَ تواندمی مصلح  قلیله هم
 مقرب باشد. تواندمیمحبوبی  او  ا  محبوبی  سالر افراد باشد اما محبوبی  قلیله هم 

ذات الفعل محبوب اس  اررچه نف وصوصی   .دارد محبوبی  هرحالبه و چون قصشد فعل محبوب اس 
 که موجود اس ، مقتضی مقتضی وَلصه .صلح  نا قل  انن محبوبی  شده اس قل  انن م نشَم ا واصشه

چون نهی در  ؛وجود ندارد که مانع مقربی  شششود و مانعی هم مقربی  که وجود مَل  اسشش  و وجود محبوبی 
 . انن فرض اول.ررفته ا  قل  مصلح  اس  نشَتاننجا 

ل  ق منششششَنگونیم که  و نهی را مبغوضشششی  بدانیم منششششَاما قالل به امتنا  ششششونم  با هم فرض دوم اننکه
افراد جامع مبغوض برای  و جامع افراد و حصششصششی دارد و نف حصششه ا  امر به جامع وورده .مصششلح  اسشش 

بله چون مفسده حاال مفسده دارد  .مع در ضمن انن حصه تحق  پیدا کندنن جا وواهدنمیدلش  که مولی اس 
باشد که لال   ایمفسدهچون فرض ما انن اس  که نهی، نهی کراهتی اس  ارر مفسده  اماارد مبغوض اس  د

 .شودیممقید  حقیق  امروجود ندارد نعنی در  اصَلً نن امر در انن فرد نا انن حصه  نعنیبر مصلح  فعل باشد، 
بخورد نعنی مَل ،  تواندنمیس  و امر به جامع بما هو جامع، جامعی که ششامل انن حصه باشد نخورده اپث 

باشد که للبه بر مصلح  جامع  ایمفسدهارر اننجا مفسده  .  بر جامع مقید به عدم الحصشه اس مَل  مترت
  و نهی کراهتی اس منشَکه  ایمفسده، کنیممیکه اننجا فرض  ایمفسدهپث انن  کند؛ بر مصشلح  نن فعل و

نهی تحرنمی نیسش ، انن مفسده باند مفسده مغلوب برای مصلح  فعل باشد، حتی مفسده مساوی هم  منششَ
موج  اوتصام جامع به  وموج  تخصشی  امر  هرحالبهنا لال  باششد باششد چون ارر مسشاوی  تواندنمی

و  در افراد بروکه انن امری که به جامع وورده اس  منحصر شود و روی سان شودمی، موج  شودمیسانر افراد 
ارر مفسده موجود در انن حصه مفسده لال  نا مفسده مساوی باشد. پث  .ششامل انن فرد و انن حصشه نششود
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رد چون مصلح  لالبه دا .فرد نا انن حصه مصلح  لالبه داردانن مفسشده باند مفسشده مغلوب باشد نعنی انن 
مفسده مغلوب، انن مفسده اقل نسب  به انن  شده لکن انن مصشلح  لالبه چون منضشم به نف مفسده مغلوب

سششانر افراد موج  شششده اسشش  که انن فرد و انن حصششه نهی کراهتی به نن تعل  بگیرد، چون در سششانر افراد انن 
 مقدار مفسده مغلوبه وجود ندارد اما در انن فرد و انن حصه مفسده مغلوبه وجود دارد.

نا  وباند ناششششی ا  مبغوضشششی  مغلوبه نا بوده، نهی کراهتی  بگونیم که نا باند نهی تنینهی، وواهیممیما لذا 
که در فرض دوم باند  سششش . نن فرض اول بود و انن فرض دوما  قل  مصشششلح  باششششد؛ انن حرث ما ناششششی

دن  فعل مانع عبا تواندنمیمفسده مغلوبه  رونیممیمبغوضشی ، مبغوضی  مغلوبه باشد. و  در انن فرض هم 
اسشش  که انن  ننو فرض بر ن مقدار ا  مصششلحتی که در فعل نا در نن جامع وجود دارد هما هرحالبهباشششد چون 

، شامل انن فرد هم شودمیمصشلح  همچنان انحصشار ندارد و ششامل و انتششار دارد نعنی شامل انن حصه هم 
 توانمی و انن فرد همچنان مطلوبی  للمولی و محبوبی  للمولی دارد .بنشابرانن انن فرد مقربی  دارد ؛ششششودمی

 اننکه مفسده مغلوبه دارد. رلمعلیانن فرد را با قصد قرب  نورد 

مطل   نرا.  ولو مبغوضششی  مغلوبه شششودمیمگر اننکه ما معتقد باشششیم که هر نو  مبغوضششیتی مانع مقربی  
ر بگونیم ار قالل باشیم. رونهاننالمبغوضشیه مانع مقربی  اس ، مبغوضی  مبعد اس  و المبعد ال نکون مقربا، 

. هیچ دشومیمبغوضشی  مبعد اسش ، معنی مبغوضشی  نعنی اننکه انجام نده، انن انجام نده با انجام بده جمع ن
 ارر چنین ادعا کنیم. البته با مقربی  نیس  جمعقابلمبغوضیتی و لو مبغوضی  مغلوبه 

جمع با قابل ةمطل  المبغوضشششیو  ةارر ما رفتیم مطل  المبعدن ؛رسشششدنمیاششششتغال  قاعدهبهاننجا نوب  در 
فعل  انن اسشش  که اننجا ا معنینعنی  ]باطل اسشش .  نبود بنابرانن وود امر جمعقابلوقتی  مقربی  نیسشش ،

نیا ی در اننجا لذا  و کنداقتضششا میوقتی فعل باطل بود وود امر وجوب اعاده و وجوب قضششا را و باطل اسشش  
که هس ؛ معنی اننکه  اس  که ما امر نداشته باشیم، ووِد امر رجانیدقاعده اششتغال  .اششتغال ندارنم قاعدهبه

که به انن فرد نا به انن حصششه وورده اسشش  موج  بطَلن انن حصششه  اینهینهی به انن فرد وورده اسشش  و انن 
 واقتضششای وود نن امر باند اعاده به  لذا سشش پابرجاهمچنان  ررفته تعل بنابرانن امری که به ذمه من  .شششودمی

 .انمکردهمطرح  قبَلً را بحث ما انن  .قضا کنم

 ؛اس  ا  وجود مفسده نهی تنینهی ناششی. با امر نیسش  جمعقابلادعا انن اسش  که حتی نهی تنینهی هم 
ه انن نهی ا  صوم نهی تنینهی اس  ن -، فرض کنید مثل صشوم نوم عاششوراایقرننهحاال به -نعنی ارر ما بدانیم 

 و   صوم نوم عاشورا عند الشار  اس ناششی ا  مبغوضی دانیممیاسش  که  اینهینهی تحرنمی، اما انن نهی، 



2931آبان ماه  12        اصول فقه )اقتضاء نهی للفساد(، مدرسه فیضیه                                                                                     12جلسه   

 

اما  ،ان عام صوم برای شار  محبوب اس بله عنو . در انن صورترو ه بگیردرا کسی انن رو   نندنمیووششش 
هی ن نهی تنینهی اسشش  اما نف فرضششاً هم  ا نهیکه صششوم نوم عاشششورا که  انمکردها  دلیل اسششتفاده  و دانیممی

 امیهبنیمیه، اتبرک  به بنو مثَلً اس  که  شده بیاندر روان  به انن لسان  .  نراتنینهی کاش  ا  مبغوضی  اس 
چنین رو ی رو ه نگرند، فهمیدنم ا  سیاق در لذا  .انن رو  را رو  جششن ررفتند وتبر  کردند به رو ه انن رو  

ضی  نا مغبوررفته ا  وجود مفسده  نشَتدلیل که نهی ا  صشوم نوم عاششورا نهی تنینهی اسش  اما نهی تنینهی 
 اشششد و لو مبغوضششی  اقل ا  محبوبی مقرب ب تواندنمیمبغوض بما هو مبغوض  رونیممی .در نن فعل اسشش 

  انن نکته چون مبغوضی  مبعد اس .مبعد اس  چون مبغوضی   هم مبغوضشی  مغلوب برای محبوبی باششد.
ارر فرض ررفتیم که نف  و ارر ما چنین چییی را ادعا کردنم مقرب باششششد. تواندنمیو چییی کشه مبعد اسششش  

 شَ منانن مبعدن   هرچنددارنم که انن نهی تنینهی اسش  و انن نهی تنینهی کاش  ا  مبعدن  اس   اینهی
اننکه  رلمیعل اینهیم قالل باشیم که چنین توانیمی اننجا معذالفا  برای محبوبی  باشد  وبمبغوضشی  مغل

 .شودمیمانع ا  عبادن  فعل نهی تنینهی و نهی کراهتی اس  

عنوان  ،رض قول به امتنا  اس ، ننجانی که رفتیم ارر عنوانفقالل به امتنا  ششدنم، چون فرض ما  اررالبته 
تنا  فرض علی القول به اماما در حال حاضر قول به اجتما  رفتیم.  بنا برننجا  نرا  شودمیتقییدی اس  مانع ن

ارر ما رفتیم حیث،  .اسشش  مبعد اسشش ، انن محل بحث و همحد اسشش  که هم او مقرب وا شششی نعنی  ؛اسشش 
  وجوه اجتما  انن اس  که امر روی ن اسش  که قالل به اجتما  شدنم و نکی ان ا معنیحیث تقییدی اسش  

انن  و شودمینور  شی و مبعد  شی ارر چنین ششد اننجا مقرب  .کندمیو به معنون سشران  ن انسشتدمیعنوان 
 .کنیممیامتنا  بحث  برفرضدارنم  اآلن. ما س دنگر وارج ا  محل بحث ما

 فهمیمیمنهی قل  مصلح  اس  نه مبغوضی ، همان فرض اول؛ رفتیم راهی به قرالنی منشَ رفتیم راهی 
 .نهی کرده اسشش در وسششط طرن   و نا م نا صششَلة در مسششیر نب نا در وادیفرض کنید ا  صششَلة در حما مثَلً که 

 ا  ررفته نششششَتاسششش  که  اینهیکه اننجا انن نهی،  کشششش  کردنم ایقرننهفرض انن اسششش  که حاال به هر 
ََلُة َوْیُر َمْوُضوٍ  َفَمْن َشاَ  اْسَتَقلَّ َو َمْن َشاَ  » :رف  و ارر ما فهمیدنم که دلیل نمد مثَلً  .مبغوضشی  نیسش  الصَّ

جا نهی ا  کن اس  که هر ن ا معنیو  انن  .محبوب اس  درهرصورتکه صَلة  فهمیممی؛ ا  انن 4«اْسَتْکَثر
   مصلح  و قل  محبوبی  اس  نه وجود مبغوضی .صَلة شد پث انن نهی، نهی ناشی ا  قل
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اَ  اْسَتْکَثر»ارر ا  دلیل  پث َتَقلَّ َو َمْن ششَ اَ  اسشْ وٍ  َفَمْن ششَ ََلُة َوْیُر َمْوضشُ هو  بما کَلً فهمیدنم که نما   «الصشَّ
مبغوض باشد به هیچ دلیلی، مگر  تواندنمی؛ انن صَلة اسش  صشَلة، الصشَلة بما هی صشَلة محبوبه عند المولی

نا بخواند قصدبهارر کسشی که مثل حاال  .اننکه صشَلة نباششد  صَلً انی  قرب  در نن متحق  نباشد که  اصَلً  و ر
ورده اس  و به هر شکل، امری به صَلة شودمیارر نی  قربتی، فرض کنیم قصد قربتی متمشی  .صشَلة نیس 

وٍ  »انن ا   ََلُة َوْیُر َمْوضشُ ا  انن  ارر وق نن مطلقاً کردنم که الصَلة بما هی صَلة محبوبه للمولی  اسشتفاده« الصشَّ
ََلُة َوْیُر َمْوُضوٍ  » و  ررفته ا  قل  مصلح  اس  نشَتانن  در ننجانی که نهی ا  صَلة شدهکردنم  استفاده« الصَّ

 . نما  برای چه مبغوض مولی باشداال

وب مولی همیشه محب اصَلً  نفسشهفیفهمیدنم به دلیلی که اطعام مسشکین  رار ؛نا فرض کنید اطعام مسشکین
ِقیَن »د دی نه اننکه اطعام مسششکین ا  مال  هرحالبه اسشش  ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ َما َنَتَقبَّ نَّ هم باند شششرا باشششد، نن  5«ِِ
نهی  مثَلً نی نکجا ،فَلن َلً مث ؛ اما اطعام مسکین اس  اما در انن اطعام مسکین ناشودمیحساب ناصشًَل اطعام 

اطعام مسششکین با توجه به اننکه ما دلیل دارنم بر  رونهاننکه  فهمیممیا  اطعام مسششکین نمده اسشش  که ما اننجا 
انن  یمدانمیرا سیر کردن،  ایررسنهبما هو ششکم  محبوب مولی اسش  قطعاً  نفسشهفیاننکه االطعام المسشاکین 

نمد که اننجا ال تطعم ای نهیمبغوض مولی باششششد، حاال اننجا نف  تواندنمیمحبوب مولی اسششش  و  نفسشششهفی
قیق  در ح ؛  نراکندمیقل  مصلح  هم کفان  و ال م نیس  مبغوضی  باشد  در انن صورت، شد المسشکین

رد ن اس  که انن فنهی به انن معنا اس  که نن فرد دنگر را انجام بدهی بهتر ا  ان و انن نهی قل  مصلح  اس 
 .سشش بودن سششانر افراد ا ترمحبوببه شششکلی به معنی ارشششاد به محبوب بودن نا  هانهی رونهانن .را انتخاب کنی

 قول به اجتما  بنا برموج  بطَلن ششود، ارر نهی ناششی ا  قل  مصلح  بود اما  تواندنمی اینهیو  چنین 
 قول به امتنا  اس . برفرضبنا فرض اول و دوم  رونیممیحاال انن دو فرضی که ما  چنین اس .

انکسار  کسششر و ارر ما رفتیم مبغوضششی  و محبوبی  ؛ نعنیدانیممینهی کراهتی را مخصش  ما در حقیق  
، محبوبی  و مبغوضی  هم کسر و انکسار شوندمیکه مصشلح  و مفسده کسر و انکسار  طوریهمان، کندمی
محبوبی  دارد، ارر  جه نفو  مبغوضششی  جه نف ؛ی محبوب و مبغوض هم هسشش چیینفنعنی  ؛دکنمی

وبی  محب ا نتیجهو   ندمیبر سر نن جه  مبغوضی   محبوبی جه  محبوبیتش اقوی شد انن جه  اقوی 
 ؛رنمپذنمیهم مطرح کردنم و رفتیم انن حرث را  قبَلً ارر چنین چییی را ادعا کردنم که ما انن را  .ششششودمیاقل 

سر و بغوضی  هم قابل ککه مصشلح  و مفسده قابل کسر و انکسار اس ، محبوبی  و م طوریهمانرفتیم که 

                                                           

 مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّمَا قَالَ لَأَْقتُلَنَّكَ قَالَ اْلآخَرِ مِنَ يُتَقَبَّْل وَلَمْ أَحَدِِهمَا مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْبَانًا قَرَّبَا إِْذ بِاْلحَقِّ آدَمَ ابْنَيْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاْتلُ 11مائده: .5
 اْلمُتَّقِینَ
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مبغوضی  دارد اما جه  مبغوضیتش  جه نفو  محبوبی  جه نفکه ا  ی اسش  چیینف ،انکسشار اسش 
س  . نف عملی اچربدمیمبغوضی   برجه و جه  محبوبیتش  چربدنمیمحبوبی   برجه جهتی اس  که 

ا  انن ناحیه  شودمیچون موج  مشق  شخ   .شودمیموج  مشق  شخ  و اسش   که انن عمل سشخ 
 .و ا  جه  دنگر عمل ووبی اسشش  طرثا نف معذالفمبغوض مولی اسشش  اما  شششودمیکه موج  مشششق  

 و  تکّل  در .دهدمیو با تکّل  نف عمل اسششتحبابی را انجام  دهدمیفرض کنید کسششی به وود  سششختی 
 یگسالپانیدهچهارده در که من  -فرماندمی علیه السَلم امام باقر ظاهراً -روان  اس   ششر  محبوب نیسش  در

عنی ن)پدرم  .وسشششته کرده بودمدر اعمال عبادی را  ویلی وود که در حال طواث بودم .مکه رفته بودمبه با پدرم 
ه برای ا  نن اس  ک ترکرنمنا ُبَنیَّ )نف چنین مضمونی( که ودای متعال  علیه السَلم( فرمود: العابدنن نن امام

 حرث وو  انن  .نیندا و مشششق    حم بهویلی وودت را  ؛بیندا د  حم بها ها رننبندرانش،  بهششش  رفتن
رر ال احا .بیندا دودا ویلی دوسش  ندارد کسی وود  را به مشق  نعنی ا  روانات دنگر همچنین با اسشتفاده 

اما با مشششق  انجام داد، معنیش انن نیسشش  که انن عمل  انجام دادرا را کرد و نف عمل عبادی  انن کارکسششی 
 .نندنمیودا ا  به مشق  انداوتن ووشش   نرا نعنی انن عمل دنگر محبوبی  ندارد بلکه باطل اس 

و  دکننمی سشششاالانن روانتی که در تقیه دارنم که دو نفر ا  حضشششرت  ؛ نیممیرشاهی ما انن مثال را در تقیه 
ال  ا  علی فرض کنید بر مثَلً رفتند  هاننبه نکی ا  را ررفتند؛ و ا  موالیان شششما دو نفر ا  شششیعیان رونند که می
 نفدامکحاال  .کرد و نجات پیدا کرد سّ  او را کششتند و دنگری برای همین نپذنرف  اما او ا  علی کن  سشّ  نا 
 به سم  بهش نکرد و کشته شد  سّ  که  کسینناما فرماند میحضشرت  ه اسش ؟کار ووبی انجام داد هااننا  
تقیه  ارر هرحالبهو  انن نعنی چه؟  .فی دننه یةقفقد توود  را نجات داد و کرد  سّ  اما انن کسی که  رودمی

حاال ارر کسششی  .نگران باشششد نن عدم تقیه حرام اسشش نکرد اننجا فعل حرام نکرده اسشش  اما ارر موج  ضششرر د
  نا نف کار حرامی را با تر ار واجبیتحمل ضشرر بر وود  کرد و تقیه نکرد و متحمل ضرر شد اما نعنی نف ک

، کردمید تقیه که بان درجانیا تقیه کرد و تقیه را تر  کرد نا کار واجبی را با تر  تقیه انجام داد امانجام نداد تقیه 
ی و مبغوض مولی اسشش  اما ا  طرف بودهر  تقیه کرده اسشش  محبوب مولی نعملش ا  انن نظر که ت بااننکهاننجا 

کسر و انکسار عمل  درنتیجه و شودمیاننجا انن کسر و انکسار  .محبوبی  دارد و عمل ووب انجام داده اسش 
 اس . غلوبهملو اننکه انن محبوبی  محبوبی  مقارن با مبغوضی  و ماندمیبر مبغوضی  وود  باقی  همچنان

 له و سلمالله علی محمد و ن یو صل


