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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
رابطه بیان گردید. چند راه حل نه چندان در قسم اول از عبادات مکروهه تا کنون شش راه حل ذکر شد و نظر مختار نیز در این 

 شویم.کنیم و وارد در قسم دوم میکه برای تکمیل بحث به آنها اشاره میجه نیز در این مسئله ذکر شده قابل تو

 راه حل هفتم

اب استحببرخی برای حل این مشکل و به تعبیر خودشان جمع بین اخبار مجوزه و اخبار مانعه فرمودند: روایاتی که داللت بر 

شوند، منظور از روزه ناقص یعنی صورت صوم، یعنی اینکه مثال از صبح تا عصر روزه کنند، حمل بر استحباب روزه ناقص میمی

 باشد، به این معنا که مثالتواند از نظر شکلی باشد و هم از نظر محتوایی قصان هم میبگیرند و روزه را تا مغرب ادامه ندهد، این ن

کنند بر شوند و داللت میاشورا هستند حمل بر روزه کامل میاما روایاتی که دال بر منع از روزه روز عنکند، مکلف قصد قربت 

یات ااست و رو ناقص مستحب است و روزه کامل باطل نه روزه. یعنی کأروزه باطل است نحو کامل و تام باشد، اینکه اگر روزه به

 1.اندبه این دلیل از آن نهی کرده

 ه حل هفتم بررسی را

  ن است حل کند ولی بحث در این است که،تعارض بین اخبار و مشکله مذکور را ممک این راه به حسب ظاهر

این  ، زیرا دریاید حمل شوند بر نهی تحریمی مولویعنی نهی در این عبادات ب ،تحریمی شود باید روایات مانعه حمل بر نهی :اوال

 از آن نتیجه گرفت. توان بطالن صوم را صورت است که می

: خواهد بگویددر این مورد می نه، یعنی کأکندرا حل نمی بین اخبار را برطرف کند ولی اصل مشکلض است تعار ممکن : این راهثانیا

اساسا ه اند کاختیار کرده نظر را ایناینکه بعضی از بزرگان نیز چه  ،در قسم اول این را انکار کند، یعنی ه نداریمروعبادت مکاصال 

ات شود و معتقدند که روای، زیرا به نوعی تشریع محسوب میحرام است لکهمعتقدند که روزه روز عاشورا نه تنها استحباب ندارد ب

  .کنندوم روز عاشورا را منع میص، ناظر به این مورد هستند و منع

باالخره انیم فاوت بدوچه اینها را مت بدانیم ل ایشانو امثابر فرمایشات محقق ثانی و شهید ثانی چه بیان برخی از بزرگان را منطبق 

تنها استحباب ندارد بلکه باطل است و اگر کسی این  ا مستحب نیست و نهروظر این است که اساسا صوم روز عاشنا و یک نبیک م

 م آنکه این مستلزم ردعرض ککار را بکند بنابر به برخی  از تعبیرات حرمت دارد و حرمت نیز از ناحیه تشریع پدید آمده. حال 
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ین الکن ویم کلی این قسم از عبادات را منکر شبه طور که  این است ی مولوی تحریمی بدانیم و الزمه آناست که این نهی را نه

 خواهیم ببینیم علی فرض. ما میدر واقع پاک کردن صورت مسئله است وهه نیست، بلکهرگر راه حلی برای محذور عبادات مکدی

 ؟ه استرومک شود انجام داد اماتوانیم این عبادت را بگوییم می، چطور میکند، اگر روایتی یا دلیلی از آن منع میعبادت عبادیت

بادیت ع این اصالهم یک راه است که کسی بگوید  البته این ،ع استقابل جم سخن در توجیه کراهت است که چگونه با عبادیت

 .یمی کندری را حمل بر نهی مولوی تحندارد و نه

  راه حل هشتم

است و روایاتی که  حزناً ،به صومکند ناظر ایاتی که داللت بر جواز میاینکه رواین مقام بیان شده است و آن  نیز در یراه دیگر

نوان اگر به ع وان حزن روزه بگیرد مستحب است وننه اگر کسی به عیعنی کأ کرده است. را منع ، صوم شکراًکندمنع می رداللت ب

 ی روزه بگیرد، مکروه است. زشکر و به شکرانه پیرو

 بررسی راه حل هشتم

بود که صوم روز عاشورا نه  ما این، اصال موضوع بحث در این بیان اساسا صوم روز عاشورا هم مستحب دانسته شده و هم مکروه

قرار  ای که روزه را مستحب، مستحب؛ آن ادلهیوم من ایام السنهنه فعل فی بما أبل  ،قق فی هذا الیومحتا الیوم، یما انه یوقع فی هذب

ورا است و اال روزه روز عاشورا بما انه روز عاش ،هازرو حب قرار داده است که یک روز از آنسال را مستاست، روزه هر روز  داده

ادله به هیچ وجه مساعد این معنا  عنوان حزن و هم بههد مستحب قرار داده شود آن تی ندارد تا بخوایوم العاشور هیچ خصوصی

در واقع هم با ظاهر این ادله سازگار  این هم بشود این مکروه است، خ فرماید اگر صوم به عنوان شکر واقعست و اینکه مینی

در این روز همانند است که این روزه من حیث فعل شخص،  فرض ما ایننیست و هم با فرض و مفروض مسئله ما سازگار نیست، 

 ئله ما متفاوتن اساسا با مفروض مسیااین راه و این ب، بعنوان روز عاشورا مکروه است، اما بعنوانه ،های دیگر مستحب استروز

که روزه  تواند هم به عنوان شکر و هم به عنوان حزن واقع شود در حالیکه فرض این استشود یعنی کأنه روزه روز عاشورا میمی

ه عنوان چه ب ،نفس صوم فی هذا االیوم (امیه و تشبه به آنها را مطرح کرده استو ادله که قضیه بنی وایاتدر ر)از آنجا که  این روز

نکه حاال ایامیه دانسته شده و از آن نهی شده است حزن واقع شود و چه غیر آن، این مذموم دانسته شده و نفس این کار تشبه به بنی

اهر ظر ظاز ن ،روز روزه بگیرد ولو حزنا ، اگر کسی آنیری در تحقق عنوان نداردث، این قصدهایی است که تأللحزن باشد او للشکر

هشتم  یعنی راه حل ،نیست لورسد این راه هم قابل قببگوید من قصد نکردم، لذا به نظر می هرچند ،امیه داردفعل او تشبه به بنی

  .را قبول کنیمیم آن نتواثل راه حل هفتم مردود است و نمیم

 سوال

صد یعنی این مسئله تابع ق ،واقع شده است شود و مذموم، این عمل تشبه میما نیز گفتیم چه قصد حزن باشد و چه نباشد اد:است

جب ومساک ولو من دون قصد القربه که میعنی مطلق اال ،خواهید بگویید که حتی اگر صوم بدون قصد قربت هم بگیردنیست، شما می

 مستحب است.، باز هم شودعنوان تشبه میتحقق 

 . فتم و هشتم قابل قبول نیستبه هر حال راه حل ه

 نهم حل راه 
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 ثل صوم روز عاشورا گفته شده است مبتنید که آنچه درباره این قسم از عبادات معرض کردیم بعضی از بزرگان در این مقام فرمودن

الیکه است در حباشد که روزه این روز مستحب  اینفرض ما  ی، یعناستحباب روزه این روز ملتزم شویم ساسا بهاست که ا بر این

ها این بحث هت بوزه این روز مستحب نیست دیگر نوبکه ر، اگر کسی قائل شد به اینما معتقدیم روزه این روز اساسا استحباب ندارد

ا به نظر بعضی از بزرگان روزه روز عاشورا نه تنه .بیان شدکه  مطالبی ویم سراغ آنرکه چگونه قابل توجیه است و بعد بنمی رسد 

ن معتقد یشاامستحب نیست بلکه حرام است و کانه تشریع و بواسطه همین است که اصال ما می گوییم روزه این روز مستحب نیست. 

  1.که اساسا روزه این روز استحباب هم ندارد شود بر این معنااست روایات مانعه حمل می

  مراه حل نهبررسی 

ست که محقق ثانی و شهید ثانی فرمودند اش همان مطلبی ا، یعنی ریشهده است در واقع همان راه حل هفتم استوفرمآنچه که ایشان 

است که در راه حل هفتم گفته شده و فرقی با آن ندارد  اشکال نیز نسبت به این راه همان و پاسخ ونیست  و یک راه حل مستقلی

 می کند ولی ظاهرا این راه همان راه است و به همان جهت نیز مبتلی به اشکال است. منتهی تعبیرات با هم فرق

 نتیجه کلی بحث در قسم اول 

ها مبتلی به اشکال نه راه حل به جز راه حل چهارم و پنجم و ششم بقیه راهاز این  ،پس نه راه حل در مورد عبادات مکروهه ذکر شد

راه چهارم و راه پنجم هر چند فی  ،راه حل ششم مقبول است همان طور که دیروز عرض کردیم این سه راه حل نیزاز بین  .هستند

ر قسم ، لذا دعرض کردیم که نقص دارند و کامل نیستند و احتیاج به تتمیم دارند محذوری ندارند اما در عین حال همانطور که نفسه

کند وییم این ارشاد میبه روزه روز عاشورا را حمل بر ارشاد کنیم و بگرسد راه قابل قبول این است که ما نهی متعلق اول به نظر می

 ترک شود چون فعلش موجب تشبه است. کند به اینکه روزهیم، ارشاد به ترک تشبه

 هذا تمام الکالم فی القسم االول من االقسام الثالثه من العبادات مکروه

 از عبادات مکروهه  قسم دوم

، مثل نهی متعلق شده به خود عبادت ولی بدل برای آن عبادت موجود است عباداتی است که در آن ت مکروههقسم دوم از عبادا

  .است و اال از سایر جهات فرقی با هم ندارند ر بدل داشتن و بدل نداشتنفرق این قسم با قسم اول تنها د ،در حمام زانم

 لنعل بالنعل در این قسم جاریطابق ا، قسم اول گفتیم رراهی که دفرمودند: همان سه محقق خراسانی در توجیه این قسم از عبادات 

، بحثش گذشت و دیگر آنها را دوشکه در قسم اول جاری بود و اینجا نیز جاری می سه راهی ، آنبه عالوه یک راه چهارم ،شودمی

 ، کنیمتکرار نمی

هم تشبه است یا به عبارت دیگر  عنه است و آن منهی ه آن عنوانکگرفته  رروز عاشورا مصداق یک عنوانی قرا صومدر راه اول 

 امیهاق و فردی از افراد مخالفت با بنیزیرا ترک صوم مصد ،د ترک صوم رانک، اینجا طلب مینهی چون به معنای طلب ترک است

  .از راه تزاحم مستحبین خواستند این مشکل را حل کنند است، سپس

بلکه مسئله مالزمه مطرح است که تفصیال  ،مطرح نیست تفاوت که دیگر مسئله انطباق در آنن راه دوم نیز همان راه اول بود با ای

  .توضیح دادیم
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 .شود: راه سوم نیز اینجا جاری میگوید. ایشان میبر ارشاد استراه سوم نیز حمل نهی تنزیهی 

ییم بگو یعنی حمل کردن نهی تنزیهی بر ارشاد، یعنی. راه سوم، مشکلی نداردسم دوم یعنی نماز در حمام راه اول و دوم در قجریان 

طبیعت  این به انیتت و ثوابش بیش از احلین طبیعت مصخواهد بگوید ترک ا، یعنی میموربهکند به ترک طبیعت مأنهی ارشاد می این

ر صوم روز د همانطوری که ز بیان شدرودی ،ه چیستیالنکه مرشدی، اصل ارشادی بودن نهی و انیست ارشاد به تشبه کنیمالزم  ،است

 تصل فیود الشنیز باید این را تقریر کنیم که چطور می حمام رد به ترک تشبه، در نماز دکنرا گفتیم چگونه این نهی ارشاد میعاشو

ام مبه اینجا چیست؟ مأموربه نماز در حمور، مأبهارشاد شود و ارشاد کند به ترک مأمور الحمام به عنوان یک نهی تنزیهی حمل بر

ارشاد به  کند ولیاین طبیعت و اینکه این ارشاد می کند به ترک، ارشاد میاز این طبیعت کندنه التصل فی الحمام نهی میاست، کأ

مهم این است که طبق راه  .به این عنوان که نماز در خارج حمام ثوابش بیشتر است و این ثوابش کمتر است ،ترک نماز در حمام

کند به اینکه مصلحت موجود در سایر افراد است و ارشاد می خورد و این نهی ارشادیطبیعت مأموربه مینهی به ترک حل سوم 

ن راه نیز فرمایند: ای. محقق خراسانی میبه است، مرشد الیه آن ترک طبیعت مأموربیشتر است و این مصلحت و ثوابش کمتر است

 .مشکلی ندارد ویر این راه، طبق فرمایش محقق خراسانی تصشوددر قسم دوم جاری می

 چهارم حل راه 

توان بیان کرد و ای نهی ارشادی برایش مییک بیان بر در قسم اول گفتیم شود.قسم اول جاری نمیدر  ماز در حمامدر نراه چهارم 

، نیست هبمورأ، مرشدالیه دیگر ترک طبیعت مالمصادیق استسایررشد الیه اتیان الطبیعه فی ضمن ، مدوم قسمکه در  آن این است

ارند. در واقع یشتری داینکه سایر افراد مصلحت و ثواب ب کند به، این نهی تنزیهی در واقع ارشاد میتصل فی الحمامگوید الوقتی می

نماز در خارج از حمام حال یا منزل یا مسجد، ثواب و مصلحت بیشتری دارد و خود ترک نماز  کند مکلف را به اینکهارشاد می

این بیان  .به سایر افراد آن هم بواسطه مصلحت بیشتری که در این افراد وجود دارد مکلف را کندنیست، بلکه راهنمایی میمرشد الیه 

  اد یا همین طبیعت با سایر خصوصیات.سایر افر کند به اتیان بهشاد میار نهی زیرا اینجا ،در قسم اول جاری نیست

 ان قلت

و  مایی به اقلیت ثواب هذا الفردد و راهنشاد کنیم و بگوییم معنایش ارشاار الحمام حمل بر ا در مثل التصل فینهی تنزیهی راگر 

مختلفی هستند به جز افضل االفراد، مکروه که همه افرادی که دارای درجات  اش این است، الزمهاکثریت ثواب سایر االفراد است

ای کند به سایر افراد بر، ما را ارشاد میحمام ثوابش کمتر است رد زاگوید نمباشند، طبق این بیان در واقع التصل فی الحمام می

 ،مه مستحباتباشد در ه یناگر اتر است، حمام مکروه است یعنی ثوابش کم رز دا، نماین معنا است این کراهت به ،رشتتحصیل ثواب بی

رد که افضل افراد است و بقیه رد اعالء دایک ف، یعنی دندارفرمایید که درجات مختلف یا در اکثر آنها مالحظه می اعمال مستحبی

 ،وه شوندضل مکرفتر از فرد اکه تمام افراد پایین الزمه حرف شما این است ،کمتر از افضل افراد است اد ثوابشان و مصلحتشانافر

لحمام ا فی زاادی در مثل نمو تقریر از نهی ارشاست که این بیان  اینپس اشکال  ،افراد است آن افضل را همه آنها ثوابشان اقل اززی

د س بایپ ،اد استت دارای افراد مختلف هستند و یکی افضل از سایر افراینکه در همه مواردی که مستحبا یک تالی فاسد دارد و آن

مه ه باید ه بیشتر است و سایر افرادثواب فرد افضل از هم ،یعنی ثوابشان کمتر است ،فرد افضل همه مکروه هستند بگوییم غیر از آن

  .مکروه شوند



  

05 

 

 قلت

فی الثواب در  معنای اقلیت ؛پایین استبش اخواهیم بگوییم به طور کلی و به نحو مطلق ثوگوییم اقلیت فی الثواب، نمیاینکه ما می

 یعنیة مأموربه فی حد نفسها مد نظر است، یشود، اقلیت ثواب بالنسبة الی الطبیعو مطرح می شوده میمقایسه با ذات العمل سنجید

مالک ثواب این فرد از آن فرد کمتر است و معنایش  ،شود صاتی که موجب زیاده و یا نقصان آنخود طبیعت بدون انضمام یک مشخ

این نیست که همه افراد ما دون افضل ثوابشان کم شود به عبارت دیگر کم شدن ثواب را با آن طبیعتی در نظر می گیریم که نه چیزی 

ود، شطبیعت ماموربه مثل نماز در خانه، با این سنجیده می .مقدارش ببرد و نه کم کندلحتش را بیش از در آن وجود دارد که مص

 هب مسجد، اقلیت فی الثواب بالنسبة رحمام و یک فرد داریم نماز د رز داخانه و یک فرد داریم نم رد یک فردی داریم نمازمثال 

قایسه خصوصیات پیدا نکرده است تا مصلحتش باال رود یا پایین بیاید. در مبه سبب برخی که هیچ تشخصی  شودسنجیده می طبیعتی

 با آن ما می گوییم مصلحتش کمتر است.

    ما اجماال نکاتی در مورد این راه حل گفتیم که باید بررسی کنیم و ببینیم آیا قابل قبول است یا خیر؟

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


