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النهي المولوي و النهي اإلرشادي

النهي
اإلرشادي

3

إرشاد إلى
البطالن رأسا
إرشاد إلى عدم
المطلوبية
بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

النهي
اإلرشادي

4

إرشاد إلى
البطالن رأسا

إرشاد إلى
عدم المطلوبية

عدم المالك

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• التنبيه الرابع -النزاع في اقتضاء النهيي للساياد ااميا فيو فيي النهيي
المولوي و امّا النهي اإلرشادي فال إشكال في داللته على البطالن،
• إمّا لكونه إرشاداً إلى البطالن رأساً ،و امّا لكونهه إرشهاداً إلهى ه
المالك فيكون دالًا
المطلوبية ال يكون إلّا ألجل
المطلوبية و
لى البطالن ال محالة.
• و في فذا التنبيه يبحث عن انّ النهي متى يكون مولوياً و متى يكيون
إرشادياً.
5

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

نهي عن عنوان
ينطبق على العبادة
النهي
النهي متعلق بنفس
عنوان العبادة
6

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

نهي عن عنوان
ينطبق على العبادة

ال إشكال في ظهور
النهي في المولوية

النهي

النهي متعلق بنفس
عنوان العبادة

7

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• فنقول تارة :يكون النهي نهياً ن نوان ينطبق لى العبادة ،مثل النهي
نهوان
ن الغصب و أخرى :يكون النهي متعلقاً بحسب دليله بهنس
العبادة ،كالنهي ن الصالة أو النهي ن الركوع.
• فسي القسم األول ال إشكال في ظهور النهي في المولوية ،فانَّ مقتضهى
القا ة األولية انَّ النهي مستعمل ب ا ي الزجر ال ب ا ي االخبار.

8

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي
نهي عن عنوان ينطبق
على العبادة

ال إشكال في ظهور
النهي في المولوية
النهي متعلق بأصل
العبادة ال بخصوصية من
خصوصياتها

النهي

النهي متعلق بنفس
عنوان العبادة

النهي متعلق بخصوصية
من خصوصيات العبادة
كجزئها أو شرطها
النهي متعلق بخصوصية
ال يترقب ثبوت األمر بها

9

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي
النهي متعلق بأصل العبادة ال
بخصوصية من خصوصياتها
النهي متعلق بنفس
عنوان العبادة

النهي متعلق بخصوصية من
خصوصيات العبادة كجزئها أو
شرطها
النهي متعلق بخصوصية ال يترقب
ثبوت األمر بها

10

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• و امّا في القسم الثاني فتوج صور:
• الصورة األولى -أَنْ يكون النهي متعلقاً بأصل العبادة ال بخصوصية من
خصوصياتها ،من قبيل النهي ن صو يو اشوراء مثال و هنا ال به َّ
من حمل النهي لى اإلرشاد و ذلك ل خوله في قا ه ة ورود النههي
في مورد توهم األمر ،فانَّ العبادة من حيث انها بادة مطلب يُترقب ان
األمر.
يؤمر به فيحمل لى اإلرشاد إلى

11

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

ظهوره فهي اإلرشهاد فأيضهاً يعلهم و
• و لو فرض إجمال النهي و
وجود األمر بناء لى امتناع اجتمهاع األمهر و النههي،
يستكشف
األمر ثبت المطلوب و لو كهان للتحهريم
فانَّه لو كان إرشاداً إلى
فهو ال يجتمع أيضا مع األمهر ،فيجهرع لهى األقهل البرههان الرابهع
للبطالن بصيغته المع لة.

12

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• الصورة الثانية -أَنْ يكون النهي متعلقا بخصوصهية مهن خصوصهيا
العبادة كجزئها أو شرطها و تكون تلك الخصوصية من الخصوصهيا
التي يتوهم لو ال مجيء النهي كونها جزءاً أو شرطاً للعبادة ،مثل ما إذا
ورد النهي ن فاتحة الكتهاب فهي الصهالة لهى الميهت و افتهرض
ارتكازية انه ال صالة إلّا بساتحة الكتاب.

13

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• و هنا أيضا ال يكون النهي ظاهراً في التحريم ،فانهه نههي فهي مهورد
توهم األمر فال ي ل لى البطالن ،بل غاية ما ي ل ليه انه لي جزءاً
أو شرطاً ،أو يقال بأنه يكون مجملًا و مردداً بين النههي اإلرشهادع و
النهي التحريمي كما تق .

14

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص125 :

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• الصورة الثالثة -أَنْ يتعلق النهي بخصوصية ال يترقب ثبو األمر بهها،
مثل النهي ن اإلتيان بسورة ثانية في الصالة ،و حينئذ ال يكون النهي
في مورد توهم األمر ،لكن مع هذا ال ب َّ من حمله لى اإلرشاد إلهى
المانعية ،فانَّ األوامر و النواهي إذا تعلقت بخصوصيا المركب تكون
ظاهرة في اإلرشاد إلى الشرطية و الجزئية أو المانعية ،فاالمر باإلتيان
بالسورة في الصالة يكون ظاهراً في جزئية السورة ،و النهي ن تكرار
السورة يكون ظاهراً في اإلرشهاد إلهى انَّ التكهرار مهانع هن صهحة
الصالة.

15

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

النهي المولوي و النهي اإلرشادي

• هذا هو تما الكال في المسألة األولى و هي داللة النهي هن العبهادة
لى فسادها.

16

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص124

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
•  78بَابُ صَوْ ِ يَوْ ِ َاشُورَاءَ
• 437
َسهعَ َةَ بْهنِ
ُسهلِمٍ َهنْ م ْ
• َ 1لِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ َنْ هَارُونَ بْنِ م ْ
َاشيورَاءَ
صيومُوا الَْ ُ
صَ َقَةَ َنْ أَبِي َبْ ِ اللَّهِ ع َنْ أَبِيهِ أَنَّ َلِيّاً ع قَالَ ُ
التَّاسِعَ وَ الََْاشِرَ فَإِاَّهُ يُكَسِّرُ ذُاُوبَ سَنَةٍ

17

االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص134 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
•
•
•
•

18

438
َ 2نْهُ َنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِي َ َنْ أَبِي هَمَّا ٍ َنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ صَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ عَاشُورَاءَ
439
 3سَعْ ُ بْنُ َبْ ِ اللَّهِ َنْ أَبِي جَعْسَرٍ َنْ جَعْسَرِ بْنِ مُحَمَّ ِ بْهنِ َبْه ِ اللَّههِ
صييَامُ يَيوْمِ
َنْ َبْ ِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَ َّاحِ َنْ جَعْسَرٍ َنْ أَبِيهِ ع قَهالَ ِ
عَاشُورَاءَ كَسَّارَةُ سَنَةٍ

االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص134 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
• 440
•  4فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ ُ بْنُ يَعْقُوبَ َنْ َلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ َهنْ أَبِيههِ َهنْ
نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِعِّ َنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ َنْ حَرِيهزٍ َهنْ زُرَارَةَ
َنْ أَبِي جَعْسَرٍ وَ أَبِي َبْ ِ اللَّهِ ع قَاال لَا تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَيةَ
بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ

19

االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص134 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
• 441
• َ 5نْهُ َنِ الْحَسَنِ بْنِ َلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ َنْ مُحَمَّ ِ بْنِ مُوسَى َنْ يَعْقُهوبَ
بْنِ يَزِي َ َنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَ َّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
صيوْم مَتْيرُو بِنُيزُولِ َشيهْرِ
َاشهورَاءَ فَقَهالَ َ
جَعْسَرٍ ع َنْ صَوْ ِ يَوْ ِ ُ
رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُو ُ بِدْعَة قَالَ اَجِيَّةُ فَاَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِيكَ
صييَامُ يَيوْمٍ مَيا
مِنْ بََْدِ أَبِيهِ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِاَّهُ ِ
اَزَلَ بِهِ كِتَاب وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّة إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُاَيْنِ ع

20

االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص134 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

• 442
• َ 6نْهُ َنْ الْحَسَنِ بْنِ َلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ َنْ مُحَمَّ ِ بْنِ ِيسَى بْهنِ ُبَيْه ٍ قَهالَ
حَ َّثَنَا جَعْسَرُ بْنُ ِيسَى أَخِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع َنْ صَوْ ِ َاشُورَاءَ وَ مَها
صهامَهُ
َسهأَلُنِي ذَلِهكَ يَهوْ م َ
يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ َنْ صَوْ ِ ابْهنِ مَرْجَانَهةَ ت ْ
َشهأَّ ُ بِههِ آلُ مُحَمَّه ٍ ع وَ
الْأَدْ ِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْ م يَت َ
يَتَشَأَّ ُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَا ِ وَ الْيَوْ ُ الَّذِع يَتَشَأَّ ُ بِهِ الْإِسْلَا ُ وَ أَهْلُهُ لَا يُصَا ُ فِيههِ وَ
لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْ ُ الْإِثْنَيْنِ يَوْ م قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ نَبِيَّهُ ص وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّ ٍ
َاشهورَاءَ قُتِهلَ
ع إِلَّا فِي يَوْ ِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَ ْ َاؤُنَا وَ يَوْ ُ ُ
َشهأَّ ُ بِههِ آلُ مُحَمَّه ٍ ع فَمَهنْ
فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْهنُ مَرْجَانَهةَ وَ يَت َ
صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ َزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ
الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّكُوا بِهِمَا
21

االستبصار فيما اختلف من األخبار ،ج ،2ص135 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
• 443
• َ 7نْهُ َنِ الْحَسَنِ بْنِ َلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ َنْ مُحَمَّ ِ بْنِ ِيسَى قَالَ حَه َّثَنَا
مُحَمَّ ُ بْنُ أَبِي ُمَيْرٍ َنْ زَيْ ٍ النَّرْسِيِّ قَالَ حَ َّثَنَا ُبَيْ ُ بْهنُ زُرَارَةَ قَهالَ
سَمِعْتُ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا َبْ ِ اللَّهِ ع َنْ صِيَا ِ يَوْ ِ َاشُورَاءَ فَقَهالَ مَهنْ
صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَا ِ ذَلِكَ الْيَوْ ِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَهالَ
قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْ ِ قَالَ النَّارُ

22

االستبصار فيما اختلف من األخبار ،ج ،2ص135 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

• فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا رَحِمَههُ اللَّههُ وَ
هُوَ أَنَّ مَنْ صَا َ يَوْ َ َاشُورَاءَ َلَى طَرِيقِ الْحُزْنِ بِمُصَابِ آلِ مُحَمَّه ٍ ع
وَ الْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَ ْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ َلَهى مَها يَعْتَقِه ُ فِيههِ
مُخَالِسُونَا مِنَ الْسَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ وَ الِا ْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ
فَقَ ْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ

23

االستبصار فيما اختلف من األخبار ،ج ،2ص136-135 :

صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

• و جمع الشيخ في اإلستبصار بينها بأن من صا يهو اشهوراء لهى
طريق الحزن بمصاب آل محم ليهم السال و الجزع لما حل بعترته
فق أصاب ،و من صامه لى ما يعتق فيه مخالسونا مهن السضهل فهي
صومه و التبرك به و اال تقاد لبركته و سعادته فق أثم و أخطأ .و نقل
هذا الجمع ن شيخه المسي رحمه اللّه « .»5و فو جيد ،و مهن ذلهك
يعلم معنى قول المصنف رحمه اللّهه :و صيوم عاشيوراء عليى وجيه
الحزن.
• ( )5االستبصار .135 :2
24

مدار األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،6ص267 :

قم – بلوار امين  20مترع گلستان – كوچه  – 14پالك 10

تلسن 2907520-21 :دورنگار2925269 :

islamquest.com – ravaqhekmat.ir

