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ماحصل وجوهی که برای اثبات اقتضای نهی فساد عبادت بیان کردنم چنین بود که برهان دوم ،سوم ،چهارم
و شششم را به عنوان براهین صحیحه برای اثبات اقتضای نهی فساد در عبادت قبول کرده و برهان اول و پنجم را
نپذنرفتیم .حاصششل برهان اول انن بود که ثبوت مفسششده مَل م با عدم مصششلح در فعل اس ش ؛ با توجه به اننکه
نهی دال بر ثبوت مفسشده اسش پث ثبوت مفسده چون مَل م با عدم مصلح در فعل اس بنابرانن امر ساقط
نخواهد ششد چون فعل محق مَل

به سشب وجود مفسشده ،محق مصشلح الفعل نششده اس  .حال چون

چنین اس بنابرانن باند اعاده و قضا انجام بگیرد.
جواب داده ششد که انن اثر ،اثر مصلح و مفسده ارر بر وود فعل فی ذاته چییی باشد که مصلح بر وود
فعل متعل باشششد و البته مفسششدهای که در وود فعل اس ش منافات با مصششلح در ذات الفعل دارد ،اما ارر
فعلی اسش که اثری دارد که اثر مصشلح اس نعنی مصلح در اثر فعل اس و مفسده در اثر فعل اس .
رفتیم اننجا ثبوت مفسششده در اثر فعل منافات با ثبوت مصششلح در اثر فعل ندارد ،نف فعلی اسش دو اثر دارد؛
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اس» هم
نف اثر مصشلحتی و نف اثر مفسشدهای« ،نسشَلونَ ع ِن الخم ِر والمی ِس ِر قل ِف ِیهما ِِثم ک ِبیر و من ِافع ِللن ِ
اثم دارد هم مفسششده دارد و هم مصششلح  .به انن شششکل ما انن دلیل اول را رد کردنم که بنابرانن صششرث ثبوت
مفسشده کاش ا عدم المصلح نیس تا رفته شود .پث چون مَل امر استیفا نشده اس و باند اعاده شود
پث نهی اقتضای فساد دارد.
دلیل دوم نا برهان دوم انن بود که نهی چون کاشش ا للبه مفسشده اسش تا مفسشدۀ لال نباشد .البته انن
وجه دوم مبتنی بر امتنان اسش نعنی قول به امتنان؛ چون نهی کاشش ا للبه مفسششده اسش و للبه مفسششده به
معنای مبغوضشی و للبه مبغوضی اس پث نمیتواند مقرب باشد ،پث عبادت باطل وواهد شد .انن برهان
ً
دوم را با بیانی که در محل وود رفتیم اجماال پذنرفتیم.
برهان سشوم هم انن بود که راه عبادن چون منحصشر اسش نا بهقصشد امر نا قصشد مَل و چون امر ساقط
اس ش  ،چون ما میدانیم که متعل نهی اس ش و با تعل نهی به فعل -انن حرث را هم بنا بر امتنان میرونیم -با
 .1بقره 123:يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَاْلمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِْثمُهُمَا أَ ْكبَرُ مِنْ نَ ْفعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
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توجه به اننکه نهی به انن فعل تعل ررفته اسش پث امر به نن تعل نگرفته اس  .فرض بر انن اس که ما بحث
میکنیم که نهی هسشش و نهی ثاب اسشش پث نمیتواند امر هم به نن تعل بگیرد ،امر تعل نگرف پث مَل
هم منتفی اس  ،پث نه مَل اس و نه امر پث قصد عبادن میصر نخواهد شد .انن هم برهان سوم.
برهان چهارم انن بود که تعل نهی موج سششقوا امر میشششود؛ چون فرض بر انن اس ش که ما نهی بالفعل
دارنم و باوجود نهی بالفعل نمیتوانیم امر به فعل هم داشششته باشششیم بنابرانن طرنقی برای احرا مَل نیسشش .
حاال در بیان اسشتدالل و در بیان دلیل رفته شد به اصالة االشتغال تمسف میکنیم که ما رفتیم نیا ی به تمسف
به اصشالة االشتغال نیس

نرا همان اطَلق وود امر اقتضای وجوب اعاده و قضا میکند .بنابرانن نهی موج

فساد وواهد شد ،نعنی چون مراد ما ا فساد انن اس که اعاده و قضا ثاب نمیشود.
انن سشه برهان دوم ،سوم و چهارم را ما قبول کرده و برهان اول و پنجم را رد کردنم .در برهان پنجم رفته شد
که نهی ،کاش ا مبغوضی عمل اس  ،مبغوضی عمل مانع مقربی عمل اس  .در اننجا ما رفتیم انن وجه
مبتنی بر جوا اجتمشا اسششش  ،رفتیم مبنی بر جوا اجتمشا مَل اول و دوم در جوا اجتما مبتنی بر حیث
تقییدی بودن عنوان متعل امر اسشش  .وقتی عنوان متعل امر حیث تقییدی اسشش  ،وقتی حیث تقییدی اسشش
بنابرانن در اننجا ننچه مقرب اس همان هم مبعد نیس بنابرانن اننجا اشکالی در صح پیش نخواهد نمد .ارر
حیث تعلیلی بود نعنی معنی مبغوضی  .انن مبغوضی ارر ا عنوان به معنون سران میکرد ننوق انن معنون
چون مبغوض اس و درعینحال نمیتواند محبوب و مقرب باشد باطل میشود اما چون سران نمیکند ،ننچه
متعل امر اسشش وود عنوان اسشش  .عنوان؛ بهعنوان حیث تقییدی متعل امر اسشش و بهعنوان حیث تقییدی
محبوبی دارد لذا منافات با مبغوضی حصه ندارد بنابرانن انن نهی مبطل نیس و نهی به انن تقرن نمیتواند
مبطل باشد.
حشاال دنگر عنوان نهی بشه حصشششه وورده اسششش چه عنوان تقییدی و چه تعلیلی .وقتی میرونیم تقییدی نا
تعلیلی که امر به نفچیی وورده باشد و او درنتیجه نن عنوانی که متعل امر اس ما بخواهیم بگونیم پث امر به
انن مصششداقش وورده اس ش  .میرونیم نن امر بهعنوان وورده اس ش حاال انن عنوان نتیجها تعل امر به انن
معنون شده اس  .ننوق اننجا میرونیم وقتی امر بهعنوان وورده اس درحالیکه مقصود ا امر معنون اس .
ننا انن امری که بهعنوان وورده اسششش عنوان حیث تقییدی اسششش نا حیث تعلیلی؟ اما ارر امر ا اول به معنون
وورده اسش - ،فرض انن اسش که نهی به حصه نا فرد وورده اس  -اننجا دنگر عنوان تقییدی و تعلیلی پیش
نمیننشد .وقتی ما میرونیم عنوان تقییدی اسششش نا تعلیلی که امر بهعنوان وورده باششششد ،ننوق انن امری که
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وود عنوان فینفسششه که قابل اجرا و قابل اتیان نیس ش  ،نن چییی که اتیان میشششود
بهعنوان وورده اسش و
ِ
معنون اس ؛ نعنی فعل نن معنون اس  .ننوق میرونیم نن عنوان نسبتش به فعل نسب تعلیل اس نا تقیید،
حیث تعلیلی دارد نا حیث تقییدی؛ اما ارر نهی به وود فعل وورد ،فرض بر انن اس ش که نهی به وود فعل و به
حصه وورده اس  .میرونیم که انن بحث دنگر در نهی پیش نمینند ،ارر انن بحث پیش نند معنیا

نن اس

که پث نهی به حص شه نخورده اس ش  ،نعنی پث بین امر و بین نهی در اننجا عموم من وجه اس ش  .ارر عموم من
وجه باششد انن حرث پیش مینند و وارج محل نیا شده و داول در بحث تعارض میشود .وقتی ما میرونیم
نهی به حصششه وورده اس ش نعنی نسششب نهی با امر نسششب عموم وصششوم مطل اس ش  ،امر به نن عنوان عام
وورده اما نهی به نن عنوان عام نخورده اسش  .نهی به وود حصششه وورده اسش  .فرض بحث اننجاس ش ؛ رفته
ِّ
ً
صشل ،اما فرض میکنیم مثَل اننجا نگفته ال تغص و رفته ال تصل فی المکان الغصبی ،ال تصل دارد ،انن صَلة
وود انن صششَلة در مکان لصششبی را نهی کرده اس ش دنگر نهی
در مکان لصششبی را نهی کرده اسش  .اننجا وقتی ِ
روی وود معنون رفته اس ش  .در نهی اننرونه اس ش ؛ نعنی بهعبارتدنگر اننجا باند بگونیم که فرض ما در نهی
انن اس که ارر هم عنوانی بهکاررفته اس عنوان ،عنوان مشیر به نن مصداق وارجی اس و اال ارر با هم نهی
روی عنوان وورده باشششد و عنوان ارر کلی باشششد معنی عنوان کلی انن اس ش که ننوق با نن عنوان کلی متعل
امر در تعارض قرار وواهند ررف .
وَلصه معنی حصه انن اس که معنی اننکه نهی به حصه وورده نعنی نسب انن نهی با نن امر نسب عام و
وام اسش و نهی به وام وورده اس  .وقتی نهی به وام وورده اس دنگر اننجا بحث عنوان تقییدی و
عنوان تعلیلی نعنی حیشث تقییشدی و حیشث تعلیلی دنگر نشدارد چون نهی به وود حصشششه وورده اسششش  .وقتی
میرونیم حیث تقییدی نا حیث تعلیلی که امر بهعنوان وورده باشششد ننوق بگونیم نسششب انن عنوان به حصششه
نسشب حیث تقییدی اسش نا حیث تعلیلی؟ ارر امر مستقیم به وود حصه وورده باشد دنگر اننجا حیث تعلیل
اس ش و حیث تقیید نمینند نا بهعبارتدنگر بگونید ما هرکجا امر داشششته باشششیم ،امر به نف موضششوعی وورده
باششد معنیا انن اسش که نن موضو عل ا برای ثبوت حکم اس مگر اننکه نن عنوان عامی باشد که انن
عنوان عام ننوق دو وجه دارد؛ میتواند عل و میتواند قید برای موضو حکم باشد.
ً
برهان ششششم را هم که بحث کردنم و رفتیم انن برهان هم برهان سشالمی اس  .نعنی در برهان ششم اجماال
انن را رفتیم که در قربی قصشششد قرب تنها ،نعنی مقربی تنها کافی نیسششش نا بگونید وجود داعی قربی تنها
کشافی نیسششش بلکه باند عَلوه بر وجود داعی قربی وجود داعی دنگری هم نباششششد ،نعنی هم داعی داعی قربی
باشششد و هم انن داعی قربی منحصششر در داعون باشششد و چیی دنگری منضششم به نن نشششود .لذا رفتیم ارر نهی به
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میداند که نهی به انن عمل وورده اسشش و با علم به انن نهی انن عمل را انجام داد

نعنی داعی در اتیان به انن عمل هم داعی الهی و هم داعی شششیطانی اسش  .بااننکه میداند انن منهی عنه اسش
پث معلوم میشششود که رف و انن کار را با علم به اننکه معصششی اسشش انجام داد؛ نعنی داعی شششیطانی در نن
وجود دارد و چون داعی قربی اننجا با داعی شیطانی اننجا منضم شده اس لذا بطَلن ا اننجه اس  .بطَلن
ُ
َّ
َ
َّ ْ
ا ناحیه عدم اوَلم دنن لله اسش « َو َما أ ِم ُروا ِِال ِل َی ْع ُب ُدوا الل َه ُمخ ِل ِص َین ل ُه ِّالد َنن» 2نعنی در اتیان عبادت باند
داعی ،داعی قربی تنها باششد و داعی دنگری عَلوه بر داعی قربی به نن داعی منضشم نشود .انن براهین سته ای
بود که بیان کردنم.
حاال بحث ما در تنبیهات انن مبحث اسششش  ،در تنبیهات مسششش له اقتضشششای نهی فسشششاد در عبادت .وقتی
میرونیم تنبیهات نعنی منظور ما انن اسش که مسشالل دنگری وجود دارد که انن مسشالل به ششکلی تبع مسش له
اصلی اس که اننها را تح عنوان تنبیهات مینورنم.
تنبیه اول انن اسش که ننچه ما رفتیم- ،حاال در ننجانی که رفتیم برهان اقتضا میکند -نتیجه میدهد اننکه
نهی موج فسشاد در عبادت و مقتضشی فساد اس  .ننا انن نهی مقتضی فساد شامل نهی کراهتی هم میشود نا
مخصشوم نهی تحرنمی اسش ؟ اننجا چند فرض وجود دارد؛ فرض اول انن اس که ما قالل به امتنا باشیم،
ً
قول به امتنا و نهی را ناششی ا قل مصشلح بدانیم .فرضا نهی ،نهی کراهتی اس دنگر؛ معنی نهی کراهتی
ً
انن نیسش که اصشَل بلکه نعنی مصشلح نیس  .راهی نهی کراهتی نشَت ررفته ا قل مصلح اس ؛ نعنی
نف عبادتی که امر بهکلی و به جامع انن عبادت وورده اس  .به جامع صَلة امر وورده اس و معنی اننکه امر
به جامع صَلة وورده انن اس که همه حص و همه افراد صَلة مصلحتی در ننها وجود دارد که انن مصلح
ّ
ً
الص ََل َة ل ُد ُلوك َّ
مثَل فرض کنیدَ « :أقم َّ
الش ْ
ث
م
،
صل
و انن مَل منششَ تعل امر به صشَلة شده اس  .رفته اس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
َّ ُ ْ
ّ
ً
َ
َ َ
ِِلی ل َسش ِ الل ْی ِل َوق ْر َنن ال َف ْج ِر ِِ َّن ق ْر َنن ال َف ْج ِر ک َان َم ْشش ُهودا» .3رفته صششل ،اقم الصششَلة فرموده اسش ؛ معنی اقم
الصشَلة انن اسش که در همه افراد و مصشادن صَلة و همه حص صَلة مصلح وجود دارد .نکجا نمده رفته
ً
که مثَل ال تصشل فی الحمام نا ال تصشل فی وسط الطرن و ال تصل رفته اس ؛ انن نهیای که اننجا نمده اس
مشا حشاال بشه هر دلیل میدانیم که انن نهی ،نهی تحرنمی نیسششش ؛ نرا در نکجای دنگر هم نمده رفته ال بَس،
سشالل سشاال کرده اسش که اصشلی فی وسشط الطرن  ،فرموده ال بَس؛ در اننجا رفته اسش ال تصل فی وسط
الطرن  .ا انن ال تصششل و ا انن ال بَس میفهمیم که انن نهی ،نهی کراهتی بوده و نهی تحرنمی نیس ش  .حاال
 .2بینه 5:وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ اْلقَیِّمَةِ
 .3اسراء17:
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ً
انن نهی کراهتی چگونه میتواند مقتضشی فساد باشد؛ ارر مقتضی فساد اس نا اصَل مقتضی فساد نیس چون
نهی کراهتی اسش  .میرونیم نهی کراهتی راهی ناششی ا قل مصشلح اسش نعنی انن فرد ا صَلة نسب به
سششانر افراد صششَلتی مصششلح کمتری دارد ،حاال انن مصششلح کمتر به هر دلیلی ،همه افراد صششَلة صششد درجه
ً
مصلح دارند و انن فرد وام ا صَلة مثَل شص درجه مصلح دارد لذا ا نن نهی شده اس که انن فرد را
انجام نده و نن فرد دنگر را انجام بده ،ال تصششل فی الحمام درحالیکه میتوانی نما بخوانی و وق هم داری برو
در وشانه نما بخوان نا در مسشششجد نما بخوان .ال تصشششل فی الحمام نعنی قل مصشششلح را میروند انن نهی
کراهتی ناششی ا قل مصشلح اسش  .ارر نهی کراهتی ناششی ا قل مصشلح بود ال شف که موج فساد
نخواهد بود؛ چون مصششلح و لو مصششلح قلیله هم میتواند با قصششد قرب جمع شششود ،مَل وجود دارد،
مصلح قلیله هم میتواند منشَ امر باشد ،مصلح قلیله هم میتواند منشَ محبوبی شود و لو انن محبوبی ،
محبوبی او ا محبوبی سالر افراد باشد اما محبوبی قلیله هم میتواند مقرب باشد.
چون قصشد فعل محبوب اس و بههرحال محبوبی دارد .ذات الفعل محبوب اس اررچه نف وصوصی
واصشها منشَ قل انن مصلح نا قل انن محبوبی شده اس  .وَلصه مقتضی که موجود اس  ،مقتضی
مقربی که وجود مَل اس ش و وجود محبوبی و مانعی هم وجود ندارد که مانع مقربی شششود؛ چون نهی در
اننجا نشَت ررفته ا قل مصلح اس  .انن فرض اول.
فرض دوم اننکه با هم قالل به امتنا ششششونم اما منششششَ نهی را مبغوضشششی بدانیم و نگونیم که منششششَ قل
مصششلح اسش  .امر به جامع وورده و جامع افراد و حصششصششی دارد و نف حصششه ا افراد جامع مبغوض برای
مولی اس که دلش نمیوواهد نن جامع در ضمن انن حصه تحق پیدا کند .حاال مفسده دارد بله چون مفسده
دارد مبغوض اس اما چون فرض ما انن اس که نهی ،نهی کراهتی اس ارر مفسده مفسدهای باشد که لال
ً
بر مصلح فعل باشد ،نعنی نن امر در انن فرد نا انن حصه اصَل وجود ندارد نعنی در حقیق امر مقید میشود.
پث امر به جامع بما هو جامع ،جامعی که ششامل انن حصه باشد نخورده اس و نمیتواند بخورد نعنی مَل ،
مَل مترت بر جامع مقید به عدم الحصشه اس  .ارر اننجا مفسده مفسدهای باشد که للبه بر مصلح جامع
و بر مصشلح نن فعل کند؛ پث انن مفسدهای که اننجا فرض میکنیم ،مفسدهای که منشَ نهی کراهتی اس و
منششَ نهی تحرنمی نیسش  ،انن مفسده باند مفسده مغلوب برای مصلح فعل باشد ،حتی مفسده مساوی هم
نمیتواند باششد چون ارر مسشاوی نا لال باششد بههرحال موج تخصشی

امر و موج اوتصام جامع به

سانر افراد میشود ،موج میشود که انن امری که به جامع وورده اس منحصر شود و روی سانر افراد برود و
ششامل انن فرد و انن حصشه نششود .ارر مفسده موجود در انن حصه مفسده لال نا مفسده مساوی باشد .پث
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انن مفسشده باند مفسشده مغلوب باشد نعنی انن فرد نا انن حصه مصلح لالبه دارد .چون مصلح لالبه دارد
لکن انن مصشلح لالبه چون منضشم به نف مفسده مغلوب شده انن مفسده مغلوب ،انن مفسده اقل نسب به
سششانر افراد موج شششده اس ش که انن فرد و انن حصششه نهی کراهتی به نن تعل بگیرد ،چون در سششانر افراد انن
مقدار مفسده مغلوبه وجود ندارد اما در انن فرد و انن حصه مفسده مغلوبه وجود دارد.
لذا ما میوواهیم بگونیم که نا باند نهی تنینهی ،نهی کراهتی بوده ،نا باند ناششششی ا مبغوضشششی مغلوبه و نا
ناششششی ا قل مصشششلح باششششد؛ انن حرث ماسششش  .نن فرض اول بود و انن فرض دوم که در فرض دوم باند
مبغوضشی  ،مبغوضی مغلوبه باشد .و در انن فرض هم میرونیم مفسده مغلوبه نمیتواند مانع عبادن فعل
باشششد چون بههرحال همان مقدار ا مصششلحتی که در فعل نا در نن جامع وجود دارد و فرض بر نن اسش که انن
مصشلح همچنان انحصشار ندارد و ششامل و انتششار دارد نعنی شامل انن حصه هم میشود ،شامل انن فرد هم
میششششود؛ بنشابرانن انن فرد مقربی دارد .انن فرد همچنان مطلوبی للمولی و محبوبی للمولی دارد و میتوان
انن فرد را با قصد قرب نورد علیرلم اننکه مفسده مغلوبه دارد.
مگر اننکه ما معتقد باشششیم که هر نو مبغوضششیتی مانع مقربی میشششود ولو مبغوضششی مغلوبه .نرا مطل
المبغوضشیه مانع مقربی اس  ،مبغوضی مبعد اس و المبعد ال نکون مقربا ،اننرونه قالل باشیم .ارر بگونیم
مبغوضشی مبعد اسش  ،معنی مبغوضشی نعنی اننکه انجام نده ،انن انجام نده با انجام بده جمع نمیشود .هیچ
مبغوضیتی و لو مبغوضی مغلوبه قابلجمع با مقربی نیس البته ارر چنین ادعا کنیم.
در اننجا نوب بهقاعده اششششتغال نمیرسشششد؛ ارر ما رفتیم مطل المبعدنة و مطل المبغوضشششیة قابلجمع با
مقربی نیس ش  ،وقتی قابلجمع نبود بنابرانن وود امر [باطل اسشش  .نعنی معنیا انن اسشش که اننجا فعل
باطل اس ش و وقتی فعل باطل بود وود امر وجوب اعاده و وجوب قضششا را اقتضششا میکند و لذا در اننجا نیا ی
وود امر که هس ؛ معنی اننکه
بهقاعده اششتغال ندارنم .قاعده اششتغال درجانی اس که ما امر نداشته باشیمِ ،
نهی به انن فرد وورده اس ش و انن نهیای که به انن فرد نا به انن حصششه وورده اسش موج بطَلن انن حصششه
میشششود .بنابرانن امری که به ذمه من تعل ررفته همچنان پابرجاسشش لذا به اقتضششای وود نن امر باند اعاده و
ً
قضا کنم .ما انن بحث را قبَل مطرح کردهانم.
ادعا انن اسش که حتی نهی تنینهی هم قابلجمع با امر نیسش  .نهی تنینهی ناششی ا وجود مفسده اس ؛
نعنی ارر ما بدانیم -حاال به قرننهای ،فرض کنید مثل صشوم نوم عاششورا -انن نهی ا صوم نهی تنینهی اس نه
نهی تحرنمی ،اما انن نهی ،نهیای اسش که میدانیم ناششی ا مبغوضی صوم نوم عاشورا عند الشار اس و
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ووششش نمینند کسی انن رو را رو ه بگیرد .در انن صورت بله عنوان عام صوم برای شار محبوب اس  ،اما
ً
میدانیم و ا دلیل اسششتفاده کردهانم که صششوم نوم عاشششورا که نهیا هم فرضششا نهی تنینهی اس ش اما نف نهی
ً
تنینهی کاش ا مبغوضی اس  .نرا در روان به انن لسان بیان شده اس که مثَل تبرک به بنوامیه ،بنیامیه
به رو ه انن رو تبر کردند و انن رو را رو جششن ررفتند .لذا در چنین رو ی رو ه نگرند ،فهمیدنم ا سیاق
دلیل که نهی ا صشوم نوم عاششورا نهی تنینهی اسش اما نهی تنینهی نشَت ررفته ا وجود مفسده نا مغبوضی
در نن فعل اسشش  .میرونیم مبغوض بما هو مبغوض نمیتواند مقرب باشششد و لو مبغوضششی اقل ا محبوبی
باششد .مبغوضشی مغلوب برای محبوبی هم چون مبغوضی مبعد اس  .انن نکته چون مبغوضی مبعد اس
و چییی کشه مبعد اسششش نمیتواند مقرب باششششد .ارر ما چنین چییی را ادعا کردنم و ارر فرض ررفتیم که نف
نهیای دارنم که انن نهی تنینهی اسش و انن نهی تنینهی کاش ا مبعدن اس هرچند انن مبعدن منشَ
مبغوضشی مغلوب ا برای محبوبی باشد معذالف اننجا میتوانیم قالل باشیم که چنین نهیای علیرلم اننکه
نهی تنینهی و نهی کراهتی اس مانع ا عبادن فعل میشود.
البته ارر قالل به امتنا ششدنم ،چون فرض ما فرض قول به امتنا اس  ،ننجانی که رفتیم ارر عنوان ،عنوان
تقییدی اس مانع نمیشود نرا ننجا بنا بر قول به اجتما رفتیم .اما در حال حاضر فرض علی القول به امتنا
اس ش ؛ نعنی شششی واحد اس ش که هم او مقرب و هم مبعد اس ش  ،انن محل بحث اس ش  .ارر ما رفتیم حیث،
حیث تقییدی اسش معنیا

نن اسش که قالل به اجتما شدنم و نکی ا وجوه اجتما انن اس که امر روی

عنوان میانسشتد و به معنون سشران نمیکند .ارر چنین ششد اننجا مقرب شی و مبعد شی نور میشود و انن
دنگر وارج ا محل بحث ماس  .ما اآلن دارنم برفرض امتنا بحث میکنیم.
رفتیم راهی منشَ نهی قل مصلح اس نه مبغوضی  ،همان فرض اول؛ رفتیم راهی به قرالنی میفهمیم
ً
که مثَل فرض کنید ا صششَلة در حمام نا صششَلة در مسششیر نب نا در وادی و نا در وسششط طرن نهی کرده اس ش .
فرض انن اسششش که حاال به هر قرننهای کشششش کردنم که اننجا انن نهی ،نهیای اسششش که نششششَت ررفته ا
ً
مثَل ارر ما فهمیدنم که دلیل نمد و رف َّ « :
الص ََل ُة َو ْی ُر َم ْو ُضو َف َم ْن َشا َ ْاس َت َق َّل َو َم ْن َشا َ
مبغوضشی نیسش .
ٍ
َْ
ْاس َتکثر»4؛ ا انن میفهمیم که صَلة درهرصورت محبوب اس  .و انن معنیا نن اس که هر کجا نهی ا
صَلة شد پث انن نهی ،نهی ناشی ا قل مصلح و قل محبوبی اس نه وجود مبغوضی .

 .4مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص 39
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َّ َ
َّ
ً
َ
َ َ
ُ
َْ
الصشَل ُة َو ْی ُر َم ْوضشو ف َم ْن ششا َ ْاسش َت َقل َو َم ْن ششا َ ْاس َتکثر» فهمیدنم که نما کَل بما هو
پث ارر ا دلیل «
ٍ
صشَلة ،الصشَلة بما هی صشَلة محبوبه عند المولی اسش ؛ انن صَلة نمیتواند مبغوض باشد به هیچ دلیلی ،مگر
ً
ً
اننکه صشَلة نباششد .مثل حاال که ارر کسشی بهقصد رنا بخواند و اصَل نی قرب در نن متحق نباشد که اصَل
صشَلة نیس  .ارر نی قربتی ،فرض کنیم قصد قربتی متمشی میشود به هر شکل ،امری به صَلة وورده اس
ً
َّ َ
ُ
الصشَل ُة َو ْی ُر َم ْوضشو » اسشتفاده کردنم که الصَلة بما هی صَلة محبوبه للمولی مطلقا ننوق ارر ا انن
ا انن «
ٍ
َّ َ
ُ
الصَل ُة َو ْی ُر َم ْوضو » استفاده کردنم در ننجانی که نهی ا صَلة شده انن نشَت ررفته ا قل مصلح اس و
«
ٍ
اال نما برای چه مبغوض مولی باشد.
ً
نا فرض کنید اطعام مسشکین؛ ارر فهمیدنم به دلیلی که اطعام مسشکین فینفسشه اصَل همیشه محبوب مولی
ْ
ُ َّ
اسشش بههرحال نه اننکه اطعام مسششکین ا مال د دی « ِِ َّن َما َن َت َق َّبل الل ُه ِم َن ال ُم َّت ِق َین» 5هم باند شششرا باشششد ،نن
ً
ً
ً
اطعام اصشَل حساب نمیشود؛ اما اطعام مسکین اس اما در انن اطعام مسکین نا مثَل فَلن ،نکجانی مثَل نهی
ا اطعام مسششکین نمده اس ش که ما اننجا میفهمیم که اننرونه اطعام مسششکین با توجه به اننکه ما دلیل دارنم بر
ً
اننکه االطعام المسشاکین فینفسشه قطعا محبوب مولی اسش بما هو ششکم ررسنهای را سیر کردن ،میدانیم انن
فینفسشششه محبوب مولی اسششش و نمیتواند مبغوض مولی باششششد ،حاال اننجا نف نهیای نمد که اننجا ال تطعم
المسشکین شد ،در انن صورت ال م نیس مبغوضی باشد و قل مصلح هم کفان میکند؛ نرا در حقیق
انن نهی قل مصلح اس و نهی به انن معنا اس که نن فرد دنگر را انجام بدهی بهتر ا انن اس که انن فرد
را انتخاب کنی .اننرونه نهیها به شششکلی به معنی ارشششاد به محبوب بودن نا محبوبتر بودن سششانر افراد اسش .
و چنین نهیای نمیتواند موج بطَلن ششود ،ارر نهی ناششی ا قل مصلح بود اما بنا بر قول به اجتما
چنین اس  .حاال انن دو فرضی که ما میرونیم فرض اول و دوم بنا برفرض قول به امتنا اس .
در حقیق ما نهی کراهتی را مخصش

میدانیم؛ نعنی ارر ما رفتیم مبغوضششی و محبوبی کسششر و انکسار

میکند ،همانطوری که مصشلح و مفسده کسر و انکسار میشوند  ،محبوبی و مبغوضی هم کسر و انکسار
میکند؛ نعنی نفچییی محبوب و مبغوض هم هس ش ؛ نفجه مبغوضششی و نفجه محبوبی دارد ،ارر
جه محبوبیتش اقوی شد انن جه اقوی محبوبی بر سر نن جه مبغوضی می ند و نتیجها محبوبی
ً
اقل میششششود .ارر چنین چییی را ادعا کردنم که ما انن را قبَل هم مطرح کردنم و رفتیم انن حرث را میپذنرنم؛
رفتیم که همانطوری که مصشلح و مفسده قابل کسر و انکسار اس  ،محبوبی و مبغوضی هم قابل کسر و
 .5مائده 11:وَاْتلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِ ِهمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
اْلمُتَّقِینَ
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انکسشار اسش  ،نفچییی اسش که ا نفجه محبوبی و نفجه مبغوضی دارد اما جه مبغوضیتش
جهتی اس که برجه محبوبی نمیچربد و جه محبوبیتش برجه مبغوضی میچربد .نف عملی اس
که انن عمل سشخ اسش و موج مشق شخ

میشود .چون موج مشق شخ

میشود ا انن ناحیه

که موج مشششق میشششود مبغوض مولی اس ش اما معذالف ا نفطرث و ا جه دنگر عمل ووبی اس ش .
ّ
ّ
فرض کنید کسششی به وود سششختی میدهد و با تکل نف عمل اسششتحبابی را انجام میدهد .و تکل در
ً
ششر محبوب نیسش در روان اس -ظاهرا امام باقر علیه السَلم میفرماند -که من در چهارده پانیدهسالگی
با پدرم به مکه رفته بودم .در حال طواث بودم که ویلی وود را در اعمال عبادی وسشششته کرده بودم .پدرم (نعنی
امام ننالعابدنن علیه السَلم) فرمود :نا ُب َن َّی (نف چنین مضمونی) که ودای متعال کرنمتر ا نن اس که برای
بهش ش رفتن بندرانش ،ننها را به حم بیندا د؛ ویلی وودت را به حم و مشششق نیندا  .و انن حرث و
همچنین با اسشتفاده ا روانات دنگر نعنی ودا ویلی دوسش ندارد کسی وود را به مشق بیندا د .حاال ارر
کسششی انن کار را کرد و نف عمل عبادی را انجام داد اما با مشششق انجام داد ،معنیش انن نیسشش که انن عمل
باطل اس بلکه نعنی انن عمل دنگر محبوبی ندارد نرا ودا ا به مشق انداوتن ووشش نمینند.
رشاهی ما انن مثال را در تقیه می نیم؛ انن روانتی که در تقیه دارنم که دو نفر ا حضشششرت سشششاال میکنند و
ً
میرونند که دو نفر ا شششیعیان و ا موالیان شششما را ررفتند؛ به نکی ا ننها رفتند مثَل فرض کنید برال ا علی
نا سش ّ ا علی کن اما او نپذنرف برای همین او را کششتند و دنگری س ّ کرد و نجات پیدا کرد .حاال کدامنف
ا اننها کار ووبی انجام داده اسش ؟ حضشرت میفرماند اما ننکسی که س ّ نکرد و کشته شد به سم بهش
میرود اما انن کسی که س ّ کرد و وود را نجات داد فقد تقیة فی دننه .و انن نعنی چه؟ بههرحال ارر تقیه
نکرد اننجا فعل حرام نکرده اسش اما ارر موج ضششرر دنگران باشششد نن عدم تقیه حرام اسش  .حاال ارر کسششی
تحمل ضشرر بر وود کرد و تقیه نکرد و متحمل ضرر شد اما نعنی نف کار واجبی نا نف کار حرامی را با تر
تقیه انجام نداد نا کار واجبی را با تر تقیه انجام داد اما تقیه کرد و تقیه را تر کرد درجانی که باند تقیه میکرد،
اننجا بااننکه عملش ا انن نظر که تر تقیه کرده اس ش محبوب مولی نبوده و مبغوض مولی اس ش اما ا طرفی
محبوبی دارد و عمل ووب انجام داده اسش  .اننجا انن کسر و انکسار میشود و درنتیجه کسر و انکسار عمل
همچنان بر مبغوضی وود باقی میماند ولو اننکه انن محبوبی محبوبی مقارن با مبغوضی مغلوبه اس .
و صلی الله علی محمد و نله و سلم

