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 «عينم ج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي  ب الحمدلّل »
 بررسی راه حل اول 

ق راه حل محق قسم سوم از عبادات مکروهه بنابر قول به اجتماع و بنابر قول به امتناع هم بر فرض مالزمه و هم بر فرض اتحاد در

 ،محذوری وجود ندارد :ناع فرمودندلی القول بالمالزمه و در فرض امتیعنی عدر بعضی از فروض  گرچه ایشان .خراسانی بیان شد

باالخره یا از راه نهی  ،دیگر؛ اما در مورد آن سه فرض و جهت ندارند زیرا اساسا متالزمین ارتباطی با مسئله اجتماع امر ونهی

هی بر ون فی موضع التهمه است و یا از راه حمل نالحقیقه متوجه ک شود و فیلمجاز به نماز نسبت داده میمولوی که بالعرض و ا

مر و نهی متعلق ا :زیرا بنابر قول به اجتماع فرمودند در صدد حل مسئله برآمدند؛ بنابر قول به امتناع ارشاد به معنای اقلیت ثواب

راه حل حمل نهی بر  توانخواهیم عرض کنیم، حتی علی القول باالجتماع نیز میما می ولی .متفاوت است و محذوری وجود ندارد

ز است ، متعلق امر یک چیاست متفاوتاجتماع متعلق امر و نهی  زیرا درست است که طبق قول به ؛ارشاد به اقلیت ثواب را ذکر کرد

 بکنیمبه معنای اقلیت ثواب هم  داین نهی را حمل بر ارشا اگر بخواهیماما  ،ندارد محذوری وجود متعلق نهی  یک چیز است و و

که لذا این ،ترک محذوری ندارد همانطوری که حمل نهی بر ارشاد به اقوی بودن مصحلت در سایر افراد نسبت به ،لی نیستمشک

به معنایی که گفتیم را حمل بر ارشاد نهی توانیم این باالجتماع در فرض مالزمه و اتحاد، نمیمحقق خراسانی فرمودند علی القول 

  .ال نیستخالی از اشکرسد کنیم، به نظر می

 .رسداسانی محذور و اشکالی به نظر نمیپس در مجموع در قسم سوم نیز طبق این بیان محقق خر

 (محقق نایینیدوم )راه حل 
 .تقریبا همان راه حلی است که در گذشته از ایشان در قسم دوم نقل شدرائه دادند که ادر این قسم  نی هم یک راه حلیمحقق نایی

 به ،ده استران راه را در قسم سوم نیز بیان کهمو نهی متعلق به فرد،  یعت شدهامر متعلق به طب د:محقق نایینی در قسم دوم فرمودن

همت نمازی که االن در موضع ت یعنی این ،و نهی متعلق شده به خصوص این مصداق شده که امر متعلق به طبیعة الصلوة این صورت

  1شود.اقامه و خوانده می

 بررسی راه حل دوم 

رجوع  و گذشته در هنگام بررسی این راه حل ذکر کردیم و دیگر آن را اعاده نمی کنیم رست که ما دا ین راه مبتال به همان اشکالیا

 .به همان مطالب در قسم دوم کنید
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 (بعضی از بزرگانسوم )راه حل 

فرد متعلق شود به تقید و تخصص بهذه الخصوصیه  جای اینکه به اما نهی به ،ر به طبیعت خوردهامبه نظر صاحب منتقی االصول 

 ،یعنی نماز در حمامو مصداق از نماز  به این فرد نه اما نهی است به طبیعة الصلوة امر متعلق شده :ویدگ، ایشان میمتعلق شده است

که در  ب منتقی االصول استه حل صاحراهمان نیز  راه بلکه به خصوص تقید به این خصوصیت و به این قید متعلق شده است. این

 :ویدگایشان می بادات مکروهه را برطرف کند،ر عتواند محذوراه حل می و در قسم سوم نیز ایشان معتقد است همیندوم فرمود قسم 

 1.اسلم و بلکه متعین است محقق خراسانی بیان کرده اند و راهی کهراه از راهی که دیگران گفته این

 وم راه حل سبررسی 

د قابل رس، لذا این راه نیز به نظر مین کردیماراه حل را نیز بی یندر قسم دوم اشکال متوجه به ا ،میدما این راه حل را نیز قبول نکر

  .قبول نیست

 جمع بندی

م و چه وز عاشورا و چه از قبیل نماز در حماقبیل روزه ر در همه اقسام سه گانه عبادات مکروهه چه از :فتحصل مماذکرنا کله

جود ، محذوری وندن اجتماع دارامکا یهن و معتقد باشیم که امر و یماجتماع امر و نهی باش اگر قائل بهاز قبیل نماز در موضع تهمت، 

 نیقائل ظرتعدد عنوان و... ، عمده ن یکی از راه له ووقد مدندارد، راه های امکان و جواز اجتماع امر و نهی نیز بیان شد،یکی از راه تع

به جواز اجتماع این بود که بین متعلق امر و متعلق نهی تفاوت و تغایر ایجاد کنند، گفتند اگر متعلق امر یک چیز باشد و متعلق نهی 

 این عبادت محذوری وجود ندارد. دیگری باشد در چیز 

 قبول کردیم و ذکر کردند ةربعالا ا علی مقدماتامام خمینی مبتنیکه نهی همان راه حلی را  ما برای مسئله جواز اجتماع امر و

، هه وجود ندارد، قهرا محذوری در عبادات مکرواجتماع باشیم جواز هب لاگر قائلذا . اشکاالتی که متوجه ایشان بود را پاسخ دادیم

کما عام و خاص مطلق نمی شود را مختص عام و خاص من وجه بدانیم و بگوییم شامل  جتماع امر و نهیار باب حاال چه نزاع د

بدانیم در هر صورت محذوری در هم لیه صاحب الفصول و چه این نزاع را اعم بدانیم و شامل موارد عموم و خصوص مطلق ذهب ا

مشکلی نداریم قائلین به اجتماع محذور و مشکلی در هیچ یک از این اقسام سه گانه ندارند  ه نظر نمی رسد، لذا مااین جهت ب

که عبادت متعلق نهی واقع شده به است تنها در قسم اول یعنی روزه روز عاشورا مشکل شاید مخصوصا در قسم دوم و قسم سوم، 

تر به نظر و اال قسم دوم و سوم که حل محذور و برطرف کردن محذورش خیلی آسان ،ندارد عبادت بدل ولی ،حسب ظاهر دلیل

  .رسدمی

له ارشاد مسئ چه اینکهکند، میایر متعلق امر و نهی محذور را برطرف اوال نفس تغ :کردیم و گفتیم ننیز راه حل را بیا در قسم او ل

امیه یرا روزه روز عاشورا تشبه به بنیز ،راهش ترک تشبه است ،رسی پیدا کندخواهد به مصلحت اهم دستبه اینکه اگر کسی می

ه ما پس مشکلی در اینک .از روزه مستحب کند و اینکه ترک تشبه اهم استهی در واقع ارشاد به ترک تشبه مین لذا ،کندایجاد می

رک ت این ارشاد به آید،ه نهی ارشادی است پیش نمیبلک ،ولی مولوی نیست را حفظ کنیم و بگوییم این نهی وجود دارداین نهی 

اسانی که محقق خر، مسئله اقلیت ثواب یک عنوانی است برای آن راه حل چهارمی این غیر از مسئله اقلیت ثواب است ،تشبه است
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حمام منقصت  ر. نماز دکه به سایر افراد اتیان شود تا منقصت و حزازت پیش نیایدبر ارشاد به این نهی در قسم دوم ذکر کردند، یعنی 

عنوان اقلیت ثواب و کم شدن  ،و حزازت دارد و این نهی از نماز در حمام در واقع ارشاد به اتیان به سایر افراد و مصادیق است

 این دو فرق است.بین لذا  .راه حل چهارم است ر کنیم به اقلیت ثواب مربوط به آنما کراهت را تفسینکه یاثواب و 

 :فرمایددات مکروهه به اینکه به نحو عام میاخاطرتان باشد عرض کردیم از کلمات امام خمینی در بیان راه حل محذور عب اگر

محذوری  و، اینها مشکلی اعتبار دو متعلق ند لکن بهندر جایی اجتماع کانند تومی یهامر و ن ندداجتماع و آنهایی که معتق قائلین به

نتهی شود مکرده است که نهی حمل بر ارشاد می ننسبت به قسم اول این راه را بیا اما در عین حال ،وسعت هستند دارند و در سعه ون

کنیم . پس منظور امام خمینی از اینکه فرمودند: ما نهی در التصم یوم العاشور را حمل بر ارشاد میثواب نه ارشاد به معنای اقلیت

ه آن ولی این در واقع ارشاد ب متعلق شده به عنوان صومبلکه نهی صوم به نحو مولویت تعلق پیدا نکرده  ؟ این نهی به خودچیست

شبه را ترک ت این خواهد شما را راهنمایی کند به اینکهشارع با این نهی می یعنی مسئله تشبه وعنوانی است که منطبق با صوم است، 

م ست و در قسدر دو قسم این را مطرح کرده ا ین. اما محقق خرساستا مسئله اقلیت ثواب را مطرح نکرده ان اساساشای لذا. کنید

ت به باینکه این فرد نس دارد تا بخواهد ارشاد کند بهعمده این است که قسم اول بدل ن .کنداقلیت ثواب جریان پیدا نمی اول فرموده

صوم، مستحب است ولی چون منطبق با عنوان  فعل به عنوان ،آنجا فقط یک فعل است و یک ترکسایر افراد ثوابش کمتر است. 

شود و اهم محسوب میآن  قهراًشود، امیه یا ترک تشبه بر آن منطبق میه ترک آن که عنوان مخالفت با بنینسبت بتشبه شده است، 

فرق است بین ارشاد به منقصت و حزازت  ،شودمنقصت و حزازت موجود در فعل نمی لذا در قسم اول اساسا ارشاد بهمهم. ن ای

اهم  ،اهم بودن ترک نسبت به فعل ،مصلحتی نسبت به مصلحت دیگرر افراد یا ارشاد به اهم بودن در مقایسه با سای موجود در فعل

ه با در مقایس به حزازت و منقصت موجود در یک فرد اینجا طبق نظر محقق خراسانی ارشاد ،ه نسبت به انجام روزهبودن ترک روز

نیست زیرا اصال افراد و بدلی نیستند که ما بخواهیم بگوییم بعضی از افراد ثوابشان بیش از برخی افراد است، اما در آن  سایر افراد

تواند واقع شود به جای نماز در موضع تهمت نماز می دام نماز در خانه و مسجدر حم زانم ، به جاید دارددو قسم دیگر بدل وجو

لوی مو تواندمی تی به این فرد متعلق شودوقنهی لذا  ،افراد متعدد وجود دارد ،آنجا بدل داردتواند انجام شود، در خانه  و مسجد می

حد ، کأنه یک شودالبته اندازه و درجه مصحلت اینها نیز اینطور محاسبه میه نباشد بلکه ارشاد و راهنمایی به سایر افراد باشد ک

مثال یک نمازی که در خانه  نماز به طور طبیعی ،تریک حد پایین باالتری وجود دارد و لی یاو یک حد اع متوسطی وجود دارد

ین نماز یک درجه یا درجاتی مصحلتش شود از احمام خوانده می آن نمازی که درخوانده شود یک درجه ای از مصلحت دارد، 

یا حرم مطهر امام حسین )ع(  ام یا مسجد النبیای مثل مسجد الحریا در مکان توصیه شده تر است و اگر مثال نماز در مسجد ومک

ی ما لوانده شود مصلحتش بیش از این است، بنابراین آن مصلحت تامه الزمة االسیتفاء که مثال صد درجه است در نمازهای معموخ

رسد، مثل نمازهایی که در مسجد و نظیر آن  می یا بیشترو به صد و بیست درجه شود وجود دارد ولی گاهی این درجه افزون می

منقصت  ،ای در این فعل وجود داشته باشدرسد به هشتاد یا هفتاد، بدون اینکه مفسدهشود اما گاهی این مصلحت میخوانده می

اقلیت  ارشاد به معنای توان نهی را برقسم دوم و سوم میا به نظر ما در لذ .و منقصت است بین مفسدهفرق  ،هست ولی مفسده نیست

 کرد.حمل ثواب  
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یعنی مثال بگوییم روزه روز عاشورا ثوابش  ،معنای اقلیت ثواب کنیم حمل بر ارشاد به توانیم این نهی راآیا در قسم اول میحال 

)البته اینکه این روزه را ترک کنیم  دهد بهدستور میفتن در آن روز ثوابی دارد که موال یعنی روزه نگر ،کمتر از روزه نگرفتن است

 رد کهوجود دا یمانع چه به عبارت دیگر ،صوم است فعل توانیم بگوییم ترک صوم ثواب و مصلحتش بیش ازمینه به حد الزام (، 

یرا معنای ز ،است که گفته شد محذور و مانع همان ؟نکنیم بثواشاد به اقلیت ار ما التصم یوم العاشور را مثل دو قسم دیگر حمل بر

فردی درجه مصلحت و ثوابش بیش از درجه مصلحت و ثواب فرد دیگر است یا به تعبیر دیگر درجه که یک  ثواب این است اقلیت

نیم و مقایسه ک توانیم بین این افرادور میاول که بدل وجود ندارد، چط در قسم .یک فردی کمتر از فرد دیگراست ثواب و مصحلت

قق مح همانطور که اول این راهقسم  ، لذا درول وجود داردا در قسم ؟ این محذور به طور جدیثوابا از دیگری استبگوییم یکی اقل 

وجود ندارد،  یت ثوابرسد مشکلی برای حمل  نهی بر ارشاد به اقلخراسانی گفتند پذیرفته نیست، اما در قسم دوم و سوم به نظر می

به  لکراهها د: علی القول باالمتناع المعنا لتفسیرفرمودنو بین قول به اجتماع و امتناع  راسانی گذاشتنداین  فرقی که محقق خلکن 

م سوم، علی فرض االتحاد و علی فرض المالزمه، علی قس در ما هم در قسم دوم و همرسد وجهی ندارد، اقلیت الثواب به نظر می

القول باالجتماع و علی القول باالمتناع، در هر صورت می توانیم این نهی را حمل بر ارشاد کنیم. سوال ما از محقق خراسانی این 

 است که  

م این فرق قسم دو چرا در، رق گذاشتیدباالمتناع ف لو علی القو این دو صورت در قسم سوم یعنی علی القول باالجتماع شما که بین

نهی  ی برای حملیکه به نظر شما در قسم سوم جا ی، همانطورقول به اجتماع ،م نیز این مسئله مطرح استودر قسم د ؟را نگذاشتید

اید بتوان هر دو بدر  باالخره یا این دو مبنا؟ چه فرقی است بین ،قسم دوم نیز همینطوراستدر  ،د به معنای اقلیت ثواب نداردشابر ار

 ث. من هذا الجهة بین القسم الثانی و الثال الفرق عنای اقلیت ثواب یا نباید بتوان این کار را کرد؛به م کرد آن هم ارشاد نهی را حمل بر

 ،ردواب کتوان حمل را نهی بر ارشاد به معنای اقلیت ثسا شاید نورا اساشاان موافقیم که در مثل روزه روز عاما در قسم اول با ایش

 وابافرد نسبت به آن اقل ث همان عدم وجود بدل لهذا العباده است زیرا اصال بدل ندارد که بخواهیم بگوییم این مهمترین عاملش نیز

ارشاد به آن معنای دیگر است، آن پاسخ سومی که محقق خراسانی گفتند برای حل محذور  است. پس راه قابل قبول یا حمل نهی بر

توانیم محذور را اینگونه حل دات مکروهه که فرمودنداین هم در قسم اول جاری است و هم در قسم دوم و ما میقسم اول از عبا

 کنیم. 

اه در قسم اول هفت ر قسم شدند و سه کال عبادات مکروهه وع قابل طرح بود مطرح کردیم.در این موض هایی کهتمام بحثتقریبا 

ر تمکن است بیشگرچه م ،و بررسی شد و در قسم سوم سه راه شش راه حل ذکر شددر قسم دوم بررسی شد،  حل اول ذکر شد و

ار تمخ رو اشکالتشان بیان شد و هم نظ های مختلف در این سه قسم مطرح شدحلانظار و آراء و راهبه هر حال تقریبا هم هم باشد 

 از عبادات مکروهه معلوم شد. در هر سه قسم

 ول. هذا تمام الکالم فی التنبیه اال

 تنبیه دوم 
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. ما بحث عبادات مکروهه را چون نهی است اول محقق خراسانی در بحث  تنبیهات اجتماع امر و تنبیه دوم در واقع همان تنبیه

یگر های دولی بحثگفتیم آنجا اصل دلیل را ی ذکر شده بود، هن ل مجوزین اجتماع امر وداشت و طوالنی بود و در ذیل دلی صیلتف

  هی است.ن در واقع همان تنبیه اول محقق خراسانی در بحث اجتماع امر و یه دوملذا تنب ،عنوان تنبیه اول قل کردیم بهتمناینجا به را 

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


