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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

را محقق  عرض کردیم در قسم دوم از عبادات مکروهه مثل نماز در حمام، راه حل هایی ذکر شده. تا اینجا سه راه حل که یکی

ل دوم راه ح .ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم ،خراسانی فرموده بودند و دیگری را محقق نایینی و سومی را بعضی از بزرگان

اند در واقع راه حل چهارم آنچه در کفایه فرموده طبق) اول که محقق خراسانی ذکر کردند اما راه حل ،بود وسوم مبتال به اشکاالتی

  فی الجمله عاری از اشکال بود.( ایشان است
 راه حل چهارم، پنجم و ششم 

در قسم اول توسط محقق خراسانی ارائه شده بود که  ، سه راه حل نیزبه غیر از این سه راه حل همانطور که در گذشته اشاره شد

ها در قسم دوم عبادات مکروهه ه حلاحتساب این سه راه مجموع را با .شود، به عینه در قسم دوم نیز جاری میاین سه راه :فرمودند

  .شود شش راه حلمی

نظر ایشان در هر دو  که به نظر ایشان فقط در قسم دوم جاری بود با راه حلی که به)در اینجا( محقق خراسانی اول فرق راه حل 

ی ف طبیعة الصلوةصوم، ارشاد به ترک ارشاد به ترک طبیعت )یعنی  ،شد و بر اساس آن نهی حمل بر ارشاد گردیدقسم جاری می

داشتیم  ایگذشته نیز اشاره ر، چنانچه دمسئله ارشاد خواهیم داشتدر پایان بحث یک جمع بندی از نهایتا را گفتیم. البته  (الحمام

  .کنیمنهی ارشادی فرقی است که بعدا مجددا ذکر می دو تقریب از نکه بین ای

یعنی آن سه راهی که  ،ر در قسم دوم به گفته محقق خراسانی جریان داردیگسه راه حل د ،شد این سه راه حل که گفته زبه غیر ا

 مجدداً را هانیست این راهالزم  نیز جاری می شود ولیایشان در قسم اول ذکر کردند طبق نظر ایشان طابق النعل بالنعل در قسم دوم 

 شود راه حل چهارم وه حل اول و دوم در قسم اول داشتیم که اینجا میگذشته نسبت به را رد بررسی قرار دهیم اشکاالتی که دمور

حمل رشاد بر ا ،حمامتصل فی النهی در ال ، فقط اینکهکنیمیمکند و دیگر ما تکرار نپنجم، همان اشکاالت اینجا نیز جریان پیدا می

حقق م (در صوم یوم العاشورر ترک این فعل، اقوی بودن مصلحت دبلکه ارشاد به  ،ارشاد به منقصت موجود در فعلنه لکن شود )

خراسانی فرمودند که یک راه این است که ما نهی از روزه روز عاشورا را ارشاد به این بدانیم که ترک صوم مصلحت بیشتری دارد، 

ه بین البت ،مثال یک مصلحت پنجاه درجه ،فعل هم مصلحت دارد ،نیست نقصت و حزازت و مفسده در خود فعلراه دیگر م ینطبق ا

امیه است یا مالزم با آن مخالفت با بنی ولی ارشاد کند به اینکه ترک این صوم به دلیل اینکه مصداقی از مفسده و منقصت فرق است

، در قسم دوم نیز گفتند جاری استرا این راه  ،راهی بود که ایشان در قسم اول بیان کردند، این در واقع ری داردتشاست مصلحت بی
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خواهد ارشاد کند به اینکه ترک نماز در حمام مصلحت بیشتری دارد، نمیمی تصل فی الحمام در واقع ارشاد: الگویدوقتی مییعنی 

کند به ترک این عمل بگوییم ارشاد مید با اینکه کنبودن ثواب در این قسم فرق می زیرا ارشاد به سایر افراد و کم ،ادکند به سایر افر

حوه نه دو نخراسانی گفتند در قسم دوم کأ همانطور که محقق ،فرمایید، پس مالحظه میاب بیشتری استکه دارای مصلحت و ثو

هم همان که در راه حل اول  در روزه روز عاشورا گفته شد و دیگرییکی به نحوی که بیان برای نهی ارشادی قابل تصویر است: 

  .ن گردید و فرق بین آن دو واضح استابی

ن و سوال مهمتر که در پایا ؟قابل تصویر است یا خیر حال اینکه آیا این راه در مانحن فیه .اه حل ششم در این قسمشود ریماین هم 

م سانی در پایان بحث از قسم سوزیرا محقق خرا ؟ارشاد به اقلیت ثواب است یانکدام یک از این دو ب، اینکه بحث ذکر خواهیم کرد

واب ث شود ولی اگر به معنای اقلیتری نمیدر قسم اول جا معنا این ،معنای اقلیت ثواب بدانیم که اگر کراهت را به مطلبی را فرمودند

ن اقلیت ای ،جریان ندارد شود و طبق فرض دیگرقسم سوم نیز طبق یک فرض جاری می شود و دربدانیم در قسم دوم جاری می

  ؟دارد یا در بعضی از اقسام هر سه قسم جریان ر، آیا داندثواب که در مورد عبادات گفته شده و کراهت را به آن تفسیر کرده

وقد انقدح  :دایایشان می فرمکنیم. گوییم و توضیحش را بعدا خدمتتان بیان میآن را میمحقق خراسانی یک عبارتی دارد که اشارتا 

واز و چه بنابر بر قول به جیعنی چه بنا، األوّل مطلقاًالقسم  فی بأقلیة الثواب العبادة فی الکراهة لتفسیر نّه ال مجال أصالًأ بما ذكرناه

این  ،شود کراهت را به معنای اقلیت ثواب دانستنمی ،، یعنی صوم روز عاشورامطلقا در قسم اول :ویدگقول به امتناع اجتماع، می

مثل نماز در موضع قسم سوم  ریعنی د، وفی هذا القسم على القول بالجواز ؟اند چه نسبتی داردخن با آنچه که ایشان قبال گفتهس

یدا در قسم دوم مطلقا جریان پ اماکند. آن هم صرفا بنابر قول به اجتماع جریان پیدا می یت ثوابگوید کراهت به معنای اقلتهمت می

عبادات  ر این قسم ازتوانیم کراهت را دالقولین می کالشویم، علی  ماع شویم و چه قائل به امتناعز اجتقائل به جواکند یعنی چه می

  .این مطلبی است که ایشان فرموده است .ر حمام به معنای اقلیت ثواب بدانیمز دایعنی مثل نم

توانیم یمرشاد به اقلیت ثواب بدانیم و هم توانیم ا، ما هم نهی در عبادت را میمعنای این سخن این است که به نظر محقق خراسانی

یح ضو؟ این  مطلبی است که بعدا تمنظورش راه حل سوم است یا راه حل چهارم ینآیا ا؛ یا نه ،ارشاد به سایر مصادیق قرار دهیم

ود تواند حمل شر قسم دوم گفتند نهی مید همانطور که قبال محقق خراسانی این است که ن کار داریماالن با آ که دهیم، اما آنچهمی

و بیان کأنه ، هر داینکه سایر مصادیق اولی هستند و هم ارشاد بهاست  دارای مصلحت بیشتر اولی و افضل و ،ارشاد به اینکه ترک بر

ارشادی و ارشاد و جریانش در این سه قسم به طور کلی بیان شد، در مورد نهی  با توجه به مطلبی که .شونددر این قسم جاری می

  .بحث خواهیم کرد

، اما راه حل محقق نایینی ششم در قسم دوم قابل پذیرش استراه حل ل اول و هم پس فی الجمله طبق آنچه که گفته شد هم راه ح

 محقق خراسانی خالی از اشکال نیستند. دو راه حل دیگر و بعضی از بزرگان و آن

 قسم سوم 

ده به تعلق شی مهکه در آنها ن ور بودشام روز عیک قسم عباداتی مثل صو :هه دو قسم بررسی شدورتا اینجا از سه قسم عبادات مک

دی است که در آنها نهی به خود عبادت متعلق شده است و بدل برایش وجود رموا . قسم دوم آنخود عبادت و بدل هم برایش نیست

  .مثل نماز در حمام ،دارد
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 بعضیدوش و خها مضی از این راه حلدر قسم دوم شش راه حل مالحظه کردید که بع تقریبا در قسم اول هفت راه حل بیان شد و

  .است لوقابل قب

لق دت تعا در واقع  نهی به خود عبابه عبادت متعلق شده است ام به حسب ظاهر دلیل تی است در آنها نهیااما قسم سوم آن عباد

 چون ما دو فرض ،مثالش هم گفته شد ،اتحاد وجودی یا مالزمه دارد ،که با عبادت شده. بلکه به یک عنوانی متعلق ،پیدا نکرده

ل ا، هر کدام یک مثیکی فرض مالزمه اینها ،یکی فرض اتحاد آن عنوان با خود عباداتیم برای قسم سوم در نظر بگیریم، توانمی

اینجا  ،مهتصل فی موضع الته، فرض کنید به ما گفتند الزنندماز در موضع تهمت میفرض اتحاد عنوان با عبادت مثال به ن، برای دارد

دا ها اتحاد وجودی پی، لکن از آنجا که ایننهی در واقع به کون فی موضع التهمه متعلق شده است این، ولی نهی به نماز خورده ظاهرا

ل ماجرا این است که آنچه که عنه است به نهی تنزیهی کراهتی ولی اصموضع تهمت منهی رز، االن نماز دارده به نمنهی خو ،نداهکرد

حال مکلف  .چه در ضمن نماز و چه در ضمن غیر نماز ،کون فی موضع التهمه است ،عنه و مغضوب است و دارای مفسده استمنهی

. برای فرض مالزمه هم این مثال برای فرض اتحاد است ،ش را در این موضع قرار داده استخودش با سوء اختیارش آمده نماز

اینجا  ،مالزم با ترک ازاله است گر کسی نماز بخواند،، اازاله و نماز ضدین هستند ،مسجد رثال بزنیم به ترک ازاله و نماز دتوانیم ممی

اما در واقع به  ،به حسب ظاهر به نماز خورده شود، این نهیمینهی فرض آلوده بودن مسجد به نجاست در  ،از نماز در مسجداگر 

  .تترک االزالهکأنه گفته شده است ال ترک ازاله متعلق شده،

  .مه استزک فرضش مالی با عبادت است وپس قسم سوم یک فرضش فرض اتحاد عنوان 

 سوال

ن مالزمه وجود ای ،ترک ازاله با نماز متحد نیست .و اینکه اتحاد نیست مسئله مالزمه تصویر شودبرای اینکه  ،بله مثل آن است استاد:

 ،فعل ضد دیگر مالزم باشدهر جایی که ترک احد الضدین با طور کلی  به .برای تقریب به ذهن بود ،مکن، حال آن را عرض میدارد

 .کراهتی باشدنهی تنزیهی  بله نهیشای که ترک احد الضدین حرام نباشد، منتهی به گونه

 (محقق خراسانیاول ) راه حل

 .یک راه حل بنابر فرض اتحاد و یک راه حل بنابر فرض مالزمه ،داز این دو فرض راه حلی ارائه دادن محقق خراسانی برای هر یک

محقق خراسانی اینجا بین قول به امتناع و بین قول به  ،کردیم مسئله نماز در موضع تهمت است اتحاد ذکر برای فرضمثالی که 

در فرض مالزمه  ،ها یک نوعها یک نوع و امتناعی، جوازیعلی المبنیین متفاوت استها گویا راه حل ، یعنیاجتماع تفکیک کردند

ه که محقق پس اگر بخواهیم آنچ .گیردیین مسئله مورد بررسی قرار میلی کلی المبننیز عدر فرض مالزمه  است، نیز همینطور

 بارتند از:عآن چهار جهت  توانیم بگوییم چهار جهت است.خراسانی گفتند را ذکر کنیم، می

  علی القول بجواز االجتماع. عبادت در فرض اتحادراه حل  :اول

 بنابر قول به امتناع.در فرض اتحاد راه حل  :دوم

  .االجتماع جوازحل در فرض مالزمه علی القول ب راهسوم: 

  باالمتناع.القول راه حل در فرض مالزمه علی  چهارم:

 جهت اول: بر مبنای اجتماع فرض و اتحاد 
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از حیث اینکه نماز است عبادت محسوب شده است و امر  ،است که مکروه است واقع عبادتی نماز در موضع تهمت درجهت اول : 

 ،ستا: نماز خودش مأموربه گوید، اجتماعی میقائل به جواز اجتماع شویم بابی یا امر وجوبی. در صورتی کهحال یا امر استح ،دارد

ر همانطور که د ؟دارد اجتماع این دو وجودناحیه در این فرض چه مشکلی از  ،کون فی موضع التهمه منهی عنه به نهی تنزیهی است

ه در ر دار غصبی این است کموضع تهمت با نماز د ر، تنها فرق نماز دنیستمنعی اینجا نیز  ،ماع نبودغصبی منعی از اجتدر دار نماز 

ند . یعنی آنجا نگفتمنهی عنه نیست ،یعنی ولو ظاهرا ،متعلق نهی واقع نشده است ،در لسان دلیل ،نماز در دار غصبی خود عبادت

تعلق نهی در یک دلیل خود عبادت م ،تغصب، اما از آن طرف گفتند: الالصلوها ویا اقیم: صلوا بلکه گفتند ،دار المغصوبهالتصل فی ال

 ،ع التهمهتصل فی موض: الگفتند و تنزیهی کراهتی واقع شده یه که اینجا خود عبادت متعلق نهینحن فخالف ما به ،واقع نشده است

جواز  بهنماز در دار غصبی گفتند محذوری وجود ندارد و قائل  رها د، اجتماعیق دیگری ندارندرتنها فرقشان این است و اال هیچ ف

ها متفاوت است به یک اعتبار مأموربه است و به یک ذوری نیست و متعلقحز اجتماع هیچ مبنابر قول به جوالذا اجتماع شدند 

  .آید تا ما بخواهیم به دنبال توجیهش باشیم، هیچ محذوری پیش نمیعنه استاعتبار منهی

  ان قلت

عنوان ما بتوانیم دو  ،جواز اجتماع شد که عنوان یکی نباشد قائل بهتوان در صورتی می خود شما قائلین به جواز و اجتماع معتقدید

ه ، امر بدار غصبی دو عنوان است ر، نماز دیک عنوان است ست،تصل فی موضع التهمه دو عنوان نیدرست کنیم در حالیکه در ال

موضع تهمت این حرف  رمثل نماز د ر، اما دتعدد و تغایر دو عنوان این مشکل را حل کردید آنجا از راه، ی به غصبهو نز خورده انم

 که همان هم متعلق امر است.ز بیشتر متعلق نهی واقع نشده زیرا اینجا دو عنوان نیست و یک عنوان نی توانید بزنیدرا نمی

 قلت

، اگر نهی ارشادی مولوی یهن نارشادی محسوب شود هم به عنوا ن نهیبه عنواتواند التصل فی موضع التهمه هم میدر این نهی 

مایی ، یعنی کأنه انسان را راهنشوند که دیگر نمازشان با این عنوان اتحاد پیدا نکندواقع کانه مکلفین به سویی ارشاد می رباشد د

 ،ن نمازای نهی متوجه به اشد، اگر هم نهی مولوی باشدنب ه یا خیابان بخواند که موضع تهمتخان ،کند به اینکه نماز را در مسجدمی

 قیقتا وح، زیرا نهی نهی حقیقی و واقعی باشد یا عرضی و مجازی فرق است بین اینکه ،بلکه عرضی و مجازی است ،حقیقی نیست

هی اقع منهی عنه به نهی تنزیبه نماز نسبت داده شده است. پس نماز در و و عرضا و مجازا شده واقعا به کون فی موضع التهمه متعلق

نیست بلکه ماموربه است فقط و الغیر و اصال نهیی متوجه او نشده است، این نهی مولوی نیز در واقع به کون فی موضع التهمه خورده 

  .ما نهی را مولوی بدانیم این در صورتی است کهاست. 

وییم این نهی ارشادی است گیا می :یدافرم، ایشان میتحادالعلی فرض اجتماع در قسم سوم عبادات مکروهه، پس علی القول باال

ت مولوی تعلق نگرفته اس ، به خودش نهیاستمر دیگر ا زیرا این ارشاد به یک ،ارشادی باشد اساسا مشکلی ندارد رگ، ایا مولوی

حة و مسام یک نهی مجازی است، اگر هم نهی مولوی باشد می گوییم تواند عبادت هم باشد و ماموربهتا اشکال کنیم که چطور می

 . ستا تعلق پیدا کرده و حقیقتا به کون فی موضعبه نماز متعلق شده 

 پردازیم.در جلسه بعد به آن میمانده که باقی  های دیگراما فرض

 لزوم پرهیز از قضاوت عجوالنه
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 9«یَضِلّوا لَم ، و یَکْفُرواحِینَ جَهِلوا وَقَفُوا لَم  العِبادَ لَو أنَّ» فرماید:)ع(  میعلیحضرت 

 .شدندمیکردند کافر و گمراه نکردند و اقدام به کاری نمیمیاظهار نظر ن و ایستادنددانستند باز میبندگان خدا وقتی چیزی را نمیاگر 

اشد این بلکه مراقب بهنش نه تنها در ذ ،عجله نکند و شتاب نکند ،داند صبر کندلی مهم است که انسان درباره چیزی که نمیاین خی

 رداند، ممکن است فعلی و سخنی از دیگران ببیند دنمیرا . زیرا وقتی انسان چیزی سرایت نکندجرایحش  ضا ویا به اع به زبان

باعث  و سوء ظن پیدا کند،در درجه اول قضاوت و داوری کند  رحال اگ ،از چند و چون و کم و کیف ماجرا نداردحالیکه اطالعی 

ان لطیفی خیلی بی ینا ( یا گمراهی است یا کفر.عر کاری کند که به تعبیر حضرت علی)در مقام گفتار و هم در مقام رفتا شود هممی

ا بر ه، بسیاری از ما انساندر برابر دیگران، برای پیشگیری از سوء ظن در برابر دیگران های عجوالنه، برای پرهیز از قضاوتاست

 شوددر اطراف مطرح می بینیم یا مطلبیکنیم، حال یک چیزی را با چشم میقضاوت می گراننسبت به دیاساس اطالعات سطحی 

این اطالعات نادرست یا سطحی اگر منجر به یک اقدام یا سخنی  ،قضاوت بیفتد نسان بهشود اا مسائلی از این قبیل که باعث میی

حِینَ  العِبادَ لَو أنَّ»گمراهی است فرمود:  )ع(تعبیر حضرت علی دیگر قابل جبران نیست، این به ،ای شودیا منجر به یک نوشتهشود 

کردند و حرفی به زبان جاری نمیکردند شدند و کاری نمیدانستند مطلب برایش روشن نبود متوقف میآن زمانی که واقعا نمی «جَهِلوا

  فرمود: علیه السالمو حضرت عیسی علی نبینا و آله جهت نیست ، بیاین مبنای کفر و گمراهی شمرده شده است ،شدندکافر نمی

  1«طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ بَصَرَهُ فِی قَلْبِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْ بَصَرَهُ فِی عَیْنِهِ»

  .هقرار داد اشآن را در چشمنه آنکه قلبش قرار داده است،  خوش به حال کسی که بصر و بیناییش را در

، سیکبیند این آقا رفته در خانه یم، امروز بین استشم ظاهرچ ،بینایی و آگاهی در چشم خالصه شودی به معنا اگر قرار باشد بصر

اما اگر قرار باشد با اندیشه و عقل قضاوت  ،کندو هم برای دیگران مشکل ایجاد می کند که هم برای خودشسریع یک قضاوتی می

  .آیدنمیت پیش الکند مسلما این مشک

بینیم بازار شایعات زیاد میلذا  ،بصرمان را در قلبمان قرار ندادیماش همین است که، ریشهدر جامعه ما االن بسیاری از مشکالت 

اج به آن خودش احتی، فعال در صدد آن نیستم، خواهم بگویم مقصر کیستالبته نمی ،ها زیاد استمشکالت و گرفتاریحال  .است

سب تکلیف و وظیفه هر کدام از ما به ح ،از اینکه چه عواملی باعث این منقصت است فارغ ،دارد بررسی دارد و عوامل مختلفی

توانیم مراقب باشیم در چیزهایی که آگاهی نداریم مراقب باشیم و کسب آگاهی کنیم و بعد سخن بگوییم تا شخصی خودمان می

 . گفتند نشویم )ع(مشمول این مطلبی که حضرت  علی

 فرمایند: حضرت علی)ع( می

  9«لَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ»

  .ان داوری کنداست که کسی بر اساس اعتماد به گماز عدالت دور  ،با عدالت سازگاری ندارد

                                                 
 .202، ص 2غرر الحکم و درر الکلم، ج 2

 .323، ص22مستدرک الوسائل، ج 1

 .101البالغه، حکمت نهج  3
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مان که انسان بر اساس گاینیعنی  ،قة بالظنثالفرمایند: حضرت می .است و هم برای غیر آن اصطالحیبرای قضاوت هم  تذکر این

 بخواهد کارهایش را پیش ببرد از عدالت به دور است. 

 «والحمد هلل رب العالمین»


