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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 های دیگر در قسم اولراه حل

عرض شد در مورد قسم اول از عبادات مکروهه راهی که محقق خراسانی ارائه کردند مبنی بر اینکه ما مثل روزه روز عاشورا را از 

ه راه است که باالخر نیقبیل مستحبین متزاحمین قرار دهیم مبتال به چند اشکال است، ما چهار اشکال ذکر کردیم. حال سخن در ا

ز قسم اول وجود دارد یا خیر؟ البته راه حل های توجیه عبادات مکروهه اای دیگری نیز اینجا برای ه؟ راه حلحل این قسم چیست

دیگری نیز خود محقق خراسانی بیان کردند، راه حل دوم و سومی بیان کردند، مخصوصا در راه حل سوم که مسئله نهی ارشادی را 

نهی تنزیهی بر کند لذا ما مسئله حمل بادات مشترکا جریان پیدا میمطرح کردند این هم در قسم اول عبادات و هم در قسم دوم ع

ها نهی ارشادی را که هم در قسم اول و هم در قسم دوم بیان شده است را می گذاریم در قسم دوم یعنی عباداتی که نهی در آن

ر نهی ارشادی هم در این قسم و هم در متعلق به خود آنها شده و در عین حال بدل هم دارد مثل نماز در حمام. پس راه حمل نهی ب

 توان مشکللوم شد از راه تزاحم مستحبین نمیبه هر حال مع. کنیمدر قسم دوم بررسی میا این راه رمنتهی ما است، قسم دوم مطرح 

 .کنیمبرای این قسم ذکر شده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می های دیگری. اینجا راهاین قسم از عبادات را حل کرد

 راه حل محقق نایینی  . 2

 . است فاده و کاربرد این مقدمه در مانحن فیهو سپس است شان متشکل از یک مقدمهبیان ای
 مقدمه 

، شدد و امر استحبابی به آن تعلق گرفته باعملی مستحب باشاست که به طور کلی در جایی که ایشان ذکر می کند این  ای کهمقدمه

د یک امر وجوبی نیز اینجا پدی قع شود که به واسطه این نذر، یعنی یک عمل مستحبی منذور وار واقع شوداگر این عمل متعلق نذ

 ،تامر وجوبی که ناشی از نذر اس متعلق به خود آن عبادت است و دیگری یکی امر استحبابی که ،یعنی در واقع دو امر داریم ،آیدمی

این دو امر در هم اندکاک پیدا آنگاه اینجا  ،وفاء به این نذر واجب شود و کند که عمل به این نذردر واقع اقتضاء می« اوفوا بالنذور»

منتهی هر  ،شودمییک امر واحد وجوبی عبادی متولد  ،االمرین فی االخرشوند یعنی از اندکاک احدکنند و تبدیل به یک امر میمی

کند و امر وجوبی ی کسب میامر وجوب زا، امر استحبابی جهت لزوم را کندر یک جهتی را از امر دیگر کسب مییک از این دو ام

مرین است الاش اندکاک ا، قهرا نتیجهشوندتی این دو امر متوجه یک متعلق میپس وقکند. جهت تعبد را از امر استحبابی کسب می

در جایی که متعلق دو امر است که متعلق این دو امر یکی است،  ینسرش هم ا شود،یدو امر یک امر متولد م نیادل  و اینکه از
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آید اجتماع ضدین فی شئ واحد و هو ، زیرا اگر اندکاک پیدا نکنند از آن الزم میشونداین دو امر در هم مندک می یکی باشد قهراً

  .محال است احدشئ و رد (که عبارت از دو حکم است)د اجتماع پیدا کنن دو ضد، اینکه محال

 ،عملی مستحب است و متعلق امر استحبابی قرار گرفته است؛ شما فرض کنید در همین مثال که مر بالوفاء باالجارهالهذا بخالف ا

از ناحیه  مستحبی را عمل، یعنی کسی نایب شود دیگری را اجیر کند برای اتیان به این عمل مستحبی به جای نذر کسمکلف  حال

عبادتی است که امر دارد و امرش ، یک است ، آن عمل به عنوان خودش مستحباف مستحبی انجام دهدومثال ط ،دیگری انجام دهد

 ، یک امر وجوبی و لزومی ازکه این عمل مستحبی را انجام دهددیگری را اجیر کند برای این، حال اگر نیز یک امر استحبابی است

ن ای د باشی وگیرد که تو عقد اجاره بستی و باید به این عقد پایبنن شخص را میه اییق« اوفوا بالعقود»آید پدید می ناحیه اجاره

دید ظر محقق نایینی اندکاک اینجا پاما به ن .وجوبی داریم و یک امر مستحبی رم. پس اینجا نیز یک اانجام دهی عمل را نیابتا از غیر

 . ندشوم مندک نمیه رآید و این دو امر دنمی

عمل مستحب آن دو امر در  جا در مسئله نذر؟ چرا آننذر که یک امر وجوبی است با امر به وفاء اجاره چیست به فرق امر به وفاء

ن عمل در هم مندک یجاره با امر استحبابی متعلق به اشود و امر وجوبی ناشی از اشوند اما در جایی که کسی اجیر میهم مندک می

زیرا  ،متعلق امر وجوبی است ز، متعلق امر استحبابی غیر افرماید سرش این است که متعلق این دو امر مغایرندشوند؟ ایشان مینمی

 ،ذات این عبادت متعلق امر واقع شده است ،مثال طواف به عنوان یک عمل مستحبی خودش ،امر استحبابی متعلق شده به ذات العباده

خورده یمد، دیگر امر به ذات العباده نشود که این کار را انجام  بدهاجیر میو کسی  گیردجاره قرار میل وقتی متعلق ااما همین عم

یر ه اجکه تو ک ر واقع معنایش این استاالمر المتوجه الی المنوب عنه، امر به اجاره د اعیتعلق می شود به اتیان عبادت بدبلکه امر م

ن ، زیرا ایه به منوب عنه استجبده ولی به داعی امری که متو ین عمل و عبادت را انجام، اشدی برای اتیان به این عمل مستحبی

؛ لم یتعلق بها غرض عقالیی من المستاجر ،یعنی ذات عبادت بدون قصد نیابت از منوب عنه ،تواند برای خودش نیت کندشخص نمی

ن مورد با هم ی در ایاین متعلق امر وجوبی و متعلق امر استحباببنابر ،برای انجام این عمل نداشت ، موجر داعیاگر مسئله نیابت نبود

و  متوجه الی المنوب عنه استالمر االذات العباده است و متعلق امر به اجاره اتیان العباده بداع ، متعلق امر استحبابی کنندفرق می

وند دو با هم بخواهند متداخل ش اینکه این ،است تداخل االمرین محال رگندکاک معنا ندارد یا به تعبیر دیچون اینچنین است دیگر ا

در جایی که دو امر  .متعلق است با هم مندک شود اساسا محال است، زیرا اندکاک و یکی شدن این دو امر فرع وحدتو امرشان 

اک و موضوعی ی اندکها مغایرند اینجا اساسا جایی براآید ولی در جایی که متعلقی، اینجا قهرا اندکاک پیش  مشودمتعلقشان یکی 

آمد پیش یمستحبی در صورت عدم اندکاک پیش معمل  اینجا آن محذوری که در مسئله نذربنابراین  .شودیمبرای اندکاک تصویر ن

، شد اما اینجا اگر مندک نشوند چون متعلق ها متفاوت استشدند اجتماع ضدین فی شئ واحد میآید. آنجا اگر  مندک نمینمی

  .آیدفی شئ واحد پیش نمیاجتماع ضدین 
 تطبیق مقدمه بر مانحن فیه

ین ناشی از ا عبادت به کراهت پیش آمده، فامحذوری که به نظر آقایان در اتص اشکال و فرماید:ایشان می با توجه به این مقدمه،

نه نگاه بحث اینجاست، کأ، بزکردند متعلق امر و نهی یک چیز است در حالیکه متعلق این دو متفاوت است است که ایشان گمان

  .خواهد محذور اتصاف عبادت به کراهت را مرتفع کندی میهیشان از راه تفکیک متعلق امر و نا
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 ، خود این روزهدر همه روزهای سال فی نفسه یک امر استحبابی دارد ، باالخره روزهاست العبادةذات : متعلق امر، فرمایدایشان می

لق نهی تنزیهی متع بلکه، ست، دیگر ذات العبادة نیاما در طرف دیگر متعلق نهی تنزیهیین عبادت متعلق امر استحبابی است، و ذات ا

ای این است که نه در فعل این مفسده براییهی متعلق به ذات عبادت نشده، گوییم نهی تنز. زیرا اینکه ما میتعبد به هذه العباده است

به این دلیل  ،امیهبنی همان تشبه به ،مشکل مسئله مشابهت با اعداء است ،این محذوری ندارد لحت، خوداست و نه در ترک آن مص

فاوت بنابراین متعلق امر استحبابی و متعلق نهی تنزیهی دو چیز مت .است که این نهی تنزیهی در واقع متعلق شده به تعبد به هذه العباده

ه دیگری متعلق شده است ب د عبادت وویکی متعلق شده به خ ؛محذوری در کار نیست دیگرمتعلق اینها متفاوت شد،  است و اگر

 ، یعنی رخصت برای انجام متعلقشدر حقیقت به نوعی ترخیص هم در دلش وجود دارد ،لذا چون این نهی تنزیهی ،هذه العبادهتعبد ب

یچ ن کرد هال امر متعلق به خود آن عبادت اتیقصد امتثا کسی متعبد به این عبادت هم شد و این عبادت را به اگر ،قابل استفاده است

است که این  نهی  یناه لشت ولی مسئمشکل خاص خود را دای بود آن م، بله اگر نهی تحریآیدمحذور و مانع و مشکلی پیش نمی

ت. صوم بما انه عبادة امر پس مشکلی در مثل صوم یوم العاشور نیسآید ین دو امر پیش میتنزیهی است و با اختالفی که در متعلق ا

یک این  شوداستحبابی دارد، متعلقش چیست؟ ذات الصوم، التصم یوم العاشور که از مداومت ائمه بر ترک این عبادت استفاده می

ت خود را متعبد به این عباد انجام بدهم ودارد که عبارت است از التعبد بهذه العباده، یعنی اینکه این عبادت را هم متعلق دیگری 

یعنی  ،به تعبد به این عبادت همان عنوان مشابهت با اعداء استی تنزیهی متعلق شده و علت اینکه نهو به قصد قربت اتیان کنیم م ببین

ر محذو ؟پس چه محذوری وجود دارد ،بهتر است به این عبادت خودت را متعبد نکنیاست با این عبادت قصد قربت نکنی،  بهتر

 همانطور ،ر کار نیستر عبادات مستحبه است و اندکاکی دد، این مثل مسئله امر به اجاره آیداجتماع ضدین فی شئ واحد پیش نمی

آید در عبادات مکروهه نیز اینچنین است زیرا دو متعلق محذوری وجود ندارد و  اندکاک پیش نمی که در اجاره به خاطر تعدد متعلق

 2رود.ضدین فی شئ واحد کنار میدارند و محذور اجتماع 

 اشکال محقق خویی 

 شکال دارند. ا و هم نتیجه محقق خویی هم نسبت به مقدمه
 مقدمه اشکال به 

این است که فرقی بین اوامر اجاره  : ظاهرفرماید، میکندد اجاره را به چهار قسم تقسیم میبعد از اینکه ایشان اوامر متصور در موار

جا بیان کردند تمام نیست، ایشان یک فرقی که محقق نایینی اینو  موارد اجاره و موارد نذر فرقی با هم ندارند ،و اوامر نذر نیست

 هاجاره متعلق شده به عبادت ب ر: امفرمودمحقق نایینی میکند اره را به چهار قسم تقسیم میدهد و اوامر متصور در اجتوضیحی می

متعلق  یکی ،امر استحبابی که متوجه نایب شده است در واقع دو امر است دفرمایایشان می ،داعی امری که متوجه به منوب عنه است

در هر صورت امر اجاره متعلق به ذات  ،عنه نیابةً دیگری متعلق شده به اتیان عمل عن الغیر وه به اتیان العمل من قبل نفسه و شد

 نیست. عبادت

اجاره معنایش همین است و باید به اجاره ) عمل نیابتا عن الغیر است لق به اتیانز اجاره درست است که متعاما امر وجوبی ناشی ا

متعلقش  گفتندطور که محقق  نایینی اما آیا این امر آن  (اجیر شده که این عمل را از ناحیه غیر انجام دهدشخص پایبند باشیم و این 
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المنوب  جه الیمتوالداع االمر ؛ این امر به اتیان العمل بخیر :فرمایدمیاالمر المتوجه الی المنوب عنه است؟ ایشان داع اتیان العباده ب

ک خواهد محر، باالخره امر میامری که متوجه به یک شخصی است داعی شخص دیگر شود، زیرا اساسا محال است عنه متعلق نشده

امری است که آن برای هر شخص داعی  ؟خواهد داعی برای شخص دیگری باشدچگونه می باشد و اگر امری متوجه دیگری شد

نیابة عنه، البته  دهد و اخری من قبل الغیر ورتا فعل را من قبل نفسه انجام میتا شود، منتهی این عمل که انجام میمتوجه خود اوست

 کند.و نهایتا به این مقدمه ایشان اشکال می باید در جای خودش مطرح شود هاز این مقدمگوید بحث خود ایشان می
 ال به نتیجه اشک

 .از راه تغایر متعلق امراستحبابی به عبادت و امر وجوبی ناشی از اجاره فرق بگذاردخش دوم است که محقق نایینی خواستند عمده ب

ارد اما خودش را د متعلق مربوط بهآن امر،  ،که امر به ذات عبادت یک امر استحبابی استایشان در مانحن فیه اینطور تطبیق کرد 

لق است، این راه محقق نایینی برای تفکیک متع هبه تعبد به هذا العباده خوردنهی تنزیهی  ،هی به ذات العباده نخورده استنهی تنزی

 فرماید:ایشان میشکال کردند. محقق خویی در همین نقطه ا .امر استحبابی و امر وجوبی بود

اقعا آیا و ؟هذا العبادهالتعبد بعبارت است از نهی تنزیهی  متعلقشود که متعلق کراهت یا به عبارت دیگر به چه دلیل ادعا می اوال:

آیا  ،کندای که از روزه روز عاشورا نهی می، ادلهکندداللت بر نهی از این عبادت می که ایادله ؟ادله مساعد این معنا است یا خیر

 ینر اتنزیهی د یهاین است که ن ظاهر ادلهوم یوم العاشور؟ ، از تعبد به صیا از تعبد به هذا العباده ،کندواقعا از خود این عمل نهی می

ت نخورده به خود عبادی تنزیهی هبگوییم ن پس اینکه .تصم یوم العاشور: الگوید؛ دارد میموارد متعلق شده است به خود این عبادت

  .ای استنهی از چنین روزه ادله العباده خورده بر خالف ظواهراست و به تعبد بهذا 

شئ نهی فی  اجتماع امر و یم ببینیم که آیا واقعا آن محذورخواه، میو صرف نظر کنیم یز عدولاشکال ن یناز ابر فرض که  :ثانیا

ی کماکان به قوت خودش هع امر و ناشکال و محذور اجتما :فرماید؟ ایشان میشود یا خیربر طرف می نواحد با این راه و با این بیا

، شودیبه تعبد به این عبادت نیز متعلق م شودانطور که به ذات عبادت متعلق میهم، بی یعنی امر به صومزیرا امر استحباباقی است. 

منتهی مسئله این  ،خوردبه تعبد به این صوم هم می ،به صوم نه این ؟خورد: امر به صوم به ذات عبادت میگوییدبه چه دلیل شما می

ه خود محقق نایینی گفتند ب التقیید که رد این در واقع از راه تقیید امر اول یا نتیجةخومیدومی که به تعبد به این عبادت است که امر 

این  ،به خود این عبادت ،شود به صومعنوان یک امر استحبابی متعلق می صوم به ،به حسب ظاهر دو امر نداریم، بله آیددست می

 م و مسلمو یا به قصد امتثال امر بیاوریم مگر نباید به قصد قربت بیاوری ،این صوم را اتیان کنیم اگر بخواهیم، ولی آیا یک امر است

م ؟ صآن امر دوم چیست ،نه یک امر دومی هم اینجا وجود دارد. پس کأای نداردعمل فایده این است بدون قصد قربت و امتثال امر

آید و اال عل یا به تبعیر دیگر نتیجة التقیید به دست میمتمم ج همانطور که محقق نایینی معتقدند این امر دوم به عنوان ولقربه قصد اب

پس  کند.تعبد را هم ثابت می از راه متمم جعل اعتبار قصد قربت و، منتهی ایشان م بقصد القربهتواند بگوید صهمان بدو امر نمی

از آن فرار کردید و  که شما نهی فی شئ واحد محقق خویی به محقق نایینی این است که محذور اجتماع امر ودوم محصل اشکال 

ت است گردد و این محذور ثابمیبرای حل آن قائل به تغایر متعلق امر استحبابی و متعلق نهی تنزیهی شدید، این محذور یعود و بر 

ا بقصد م روعبارت است از التعبد بهذا العباده یعنی این ص زیرا شما می گویید متعلق نهی تنزیهی، محذور بر طرف نمی شود و اصال

 ،ذات العمل نیز وجود داردن جهت در امر استحبابی متعلق بهمین حیث و همی :گوییمنباید انجام بدهد؛ در حالیکه ما می القربه
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که در آن  التقیید یک امر دومی نیز قهرا وجود دارد ظاهر امر به ذات عبادت خورده، ولی از راه نتیجة نجا به حسبدرست است آ

 ،هم در متعلق امر اخذ شده است و هم در متعلق  نهی ،هذا العبادهه العباده متعلق واقع شده است. پس کأنه التعبد بهذ امر دوم تعبد به

؟ پس باز وحدت المتعلق پیش آمد، اجتماع  االمر و النهی فی شئ واحد گویید متعلق این دو مغایرندبا این وصف شما چگونه می

  .اندایشان به محقق نایینی کردهست که لذا این اشکالی احاصل شد، 

ن اساسش بر همادات مکروهه ارائه کردند )که محقق نایینی برای حل مشکله عبا ن را بررسی کنیم که راه حلی کهحال ما باید ای

کنند یبیان ممبنایی استوار است که در اصل بحث  اجتماع امر و نهی ذکر کردند که متعلق ها متغایرند اینجا نیز به نوعی همان را 

چیست. امر به خود صوم خورده است اما ال تصم یوم منتهی تصویر می کند متعلق نهی  تنزیهی چیست و متعلق امر استحبابی 

العاشور به تعبد به این عبادت خورده است آن هم به دلیل اینکه مشابهت با اعداء پیش می آید متعلق شده است و این را بر یک 

 .( صحیح است یا خیرندمقدمه ای استوار کرد

 محقق خویی هم در مقدمه ایشان اشکال کردند و هم در این  نتیجه و راهی که برای توجیه عبادات مکروهه ذکر کردند.

رد احال ما باید ببینیم که آیا حرف محقق نایینی و راهی که ایشان ذکر کردند درست است و آیا اشکالی که محقق خویی به ایشان و

 این اشکال وارد است و راه حل ایشان نمی تواند مشکل را حل کند. ست یا اینکهکردند تمام نی

 «والحمد هلل رب العالمین» 


