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بحث در تنبیه اول از تنبیهات مباحث مربوط به اقتضاا نهی سساد در عبادت بود .در تنبیه اول درباره نهی
کراهتی بحث کردنم که آنا به سرض آنکه نهی موجب سساد عبادت باشد -کما اننکه ما انن مطلب را اثبات کردنم
و بعضای از مراحل آن بیان شد -انن اقتضا سساد بهوسیله نهی در نهی کراهتی هم جار است نا خیر؟ گفتیم
اگر بنا بر قول به امتناع بگذارنم و نهی ناش ای از قلت مصاالحت باشااد ال شااک که انن نهی کراهتی موجب
سساد نخواهد بود چون قلت مصلحت به معنا وجود مصلحت ماست و انن با مقربیت سازگار است.
شا دو انن بود که بازهم بنا بر قول به امتناع ولی قائل به انن باشیم که منشأ نهی کراهتی مبغوضیت است؛
انن را هم گفتیم که چون انن مبغوضایت -سرض بر انن اسات که مبغوضایت ناشی از مفسده مغلوب مصلحت
اسات -به شکلی است که مصلحت غالب و مفسده مغلوب است اننجا مبغوضیت هم مغلوب محبوبیت خواهد
شد .پس نتیجه انن است که ما اننجا نک محبوبیت صرسها دارنم که خالی از معارض است ولو انن محبوبیت
محبوبیت قلیلها اسات که به دلیل کسار و انکساار با آن مبغوضایت است ولی بههرحال محبوبیت اننجا باقی
میماند و لذا باز اننجا امکان قصد قربت وجود دارد حتی بنا بر قول به امتناع.
خود رستارها عرسی
چرا بهوسایله کسار و انکسار آن مبغوضیتی که هست مندک در محبوبیت نشود؟ ما در ِ
عقَلنی خودمان میبینیم دنگر که کسااای از نکچیز بدش میآند اما گاهی همان چیز که از آن بدش میآند
نک منفعت زناد دارد که آن منفعت زناد آن جنبه مکروهیت آن شاای را تحت پوشااق قرار میدهد .مگر دوا
خوردن چیز خوبی اساات؟ آد دوا تل میخورد نا مگر عمل جراحی کار قشاانگی اساات؟ در عمل جراحی
دست آد را میبرند شکم انسان را پاره میکنند خب انن مبغوض است نا محبوب؟ اگر کسی شکمق را ببرند
ناا پاره کنند محبوب آد اسااات؟م اما انن مبغوض وقتی با محبوبیت اقو مندک میشاااود مکروهیت را تحت
پوشق قرار میدهد.
بیان شد که کراهت به انن معناست که دو سرد دارد که نک سرد مقرون با انن مبغوضیت مندکه است اما سرض
دنگرش نیسات خب میگوند آن سرد دنگر را انتخاب کن؛ انن معنی کراهت اسات .معنی کراهت انن میشود؛
ب
بنابرانن نک جامع و نک طبیعت مأمور بها دارنم نماز اساات و صاال به آن خورده اساات صااَلة نعنی وجوب
ص اَلة امر به صااَلة به آن خورده ولی دو سرض اساات نک سرض مکروه و نک سرض غیر مکروه .میگونیم انن
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سرض غیر مکروه چون مخلوط با مبغوضایت اسات ولو انن مبغوضایت هم مندک شاده نتیجهاش انن است که
محبوبیتق کمتر شااده اساات انن معنیاش اساات؛ خب انن محبوبیتق کمتر از آن سرد دنگر اساات که نهی
کراهتی به آن خورده است.
در اننجا مبغوضیت هم در کار است اما در سرض اول مبغوضیتی نبود؛ قلت مصلحت وجود دارد محبوبیتق
ا
کمتر اساات قلت مصاالحت و قلت محبوبیت دو علت دارند؛ گاهی مقتضاای نیساات اصااَل و گاهی مانع وجود
ا
دارد .سرض اول انن اسات که اصاَل مقتضی ندارد مقتضی محبوبیت شدنده وجود ندارد .آن مقتضی مقتضی
نک محبوبیت کم دارد اما گاهی مانع وجود دارد و انن مانع موجب انن میشود که محبوبیت پانین بیاند.
ا
انن نک اختَلسی اساات که ما با آقا صاادر دارنم که قبَل هم بحث آن را کردنم که انشااان قائل به کساار و
انکساار در محبوبیت و مبغوضایت نیسات اما ما قائل به کسار و انکساار در محبوبیت و مبغوضیت هستیم .در
اصال مبحث اجتماع ما انن را بحث کردنم که بازهم بحثی در همین رابطه مطرح شاد که انشان سرضی را مطرح
میکرد که انن سرض مبتنی بر عد کساار و انکسااار محبوبیت با مبغوضاایت بود که ما گفتیم نه کساار و انکسااار
میشاود و انن کسار و انکساار وجدانی است .امثال انن مثالها در زندگی عاد ما سراوان هست که نک امر
مبغوض اسات اما وقتی بر همین امر مبغوض نک مصالحت شادندها بار میشاود آن مبغوضیت مندک در آن
محبوبیت اقو میشود.
در انن مورد قرار نیست شک کنیم؛ ما گفتیم وقتی انن مبغوضیت مبغوضیتی است که مندک در آن محبوبیت
اقو است چرا شک کنیم؟ شک نمیکنیم؛ امر دارد که امر را هم امتثال کردهانم حال برا چه شک کنیم.
سرق بین تحرنم و کراهت چیساات؟ مگر در کراهت اذن و رخصاات در سعل نیساات؟ انن رخصاات در سعل از
کجا نشاأت گرسته اسات؟ کراهت نعنی همین؛ اگر در کراهت بخواهید رخصات در سعل را قائل نشوند که انن
دنگر همان تحرنم میشااود .آنا در همان عبادت هم رخصاات هساات نا خیر؟ ساالال؛ در همان عبادت آنا نهی
کراهتی مسااتلز ترخید در سعل هساات نا خیر؟ انن بحث اول الکَل نیساات بلکه مفروض اساات؛ اگر انن را
بردارنم نعنی میشاود نهی تحرنمی پس سرقق با نهی تحرنمی چیست؟ اول الکَل نیست؛ نهی نهی کراهتی
ا
است و مفروض انن است که نهی نهی کراهتی است .شما نا اصَل نهی کراهتی را قبول ندارند و میگونید نهی
کراهتی ندارنم خب انن خَلف سرض است زنرا سرض انن است که نهی کراهتی دارنم و معنی نهی کراهتی نعنی
ا
نهی مقرون با اذن در سعل انن اذن در سعل را از کجا درمیآورنم؟ نعنی عمَل چگونه درسااات میشاااود؟ اذن در
سعل اننگونه درساات میشااود که انن اذن در سعل نتیجهاش آن اساات که ما اذن در سعل را که تحلیل عقلی کنیم
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محبوبیت اقل میشاود .نعنی با تحلیل اننگونه میشود؛ نعنی همین اذن در سعل نتیجه اندکاک آن محبوبیت در
آن مبغوضیت اقل است و مبغوضیت سانی در آن محبوبیت میشود منتها درنتیجه اننکه بههرحال کسر و انکسار
است و محبوبیت پانینتر میآند لذا نهی کراهتی نکتهاش اننجا میشود.
ا
اما قول به جواز اجتماع؛ بنا بر قول به جواز اجتماع ما ادلها را قبَل برا اساده نعنی برا اقتضاااا نهی
ا
ا
سسااد بیان کردنم .دلیل اولی که بیان کردنم از انن ادله که اصاَل گفتی مقتضی سساد نیست نعنی دلیل اول اصَل
تا نبود برهان اول و پنجم هم همینطور بود .گفتیم برهان اول و پنجم قاصاار از اثبات اقتضااا نهی سساااد را
هساااتناد برهان دو و ساااو و چهار هم مبتنی بر امتناع بود قول به امتناع .چه چیز باقی میماند؟ برهان
شاشم؛ برهان ششم چه بود؟ برهان ششم انن بود :ازآنجاکه در مقربیت تنها وجود داعی مقرب کفانت نمیکند
ُ
َّ
َ
َّ ْ
عَلوه بر وجود داعی مقرب بااناد وجود داعی غیر مقرب هم از بااب « َو َماا أ ِم ُروا ِِال ِل َی ْع ُب ُدوا الل َه ُمخ ِل ِصااا َین ل ُه
ِّ
الاد َنن» 1نباشاااد .باند اخَلص در کار باشاااد نعنی داعی غیر مقرب نا داعی مبعد نباند با داعی مقرب مخلوط
شاود .نعنی صارف اننکه ما بتوانیم داعی مقرب برا نک عبادت درست کنیم در صحت عبادت کفانت نمیکند
بلکه باند عَلوه بر داعی مقرب داعی مبعد هم منضاام به آن نشااود .خب آنجا گفته میشااد که وقتی عبادتی
داشاته باشایم که انن عبادت نهی به آن خورده است امر هم به آن خورده است خب داعی مقرب دارد چون امر
به آن خورده اساات اما داعی مبعد هم دارد .بههرحال مبغوضاایت دارد و نهی به آن خورده اساات .انن کساای که
علم به تعل نهی انن سعل دارد میداند که نهی به آن خورده اساات .لذا اننجا نمیتواند داعی مقرب تنها در اتیان
به آن سعل داشاته باشاد اننجا داعی شایطانی هم منضم میشود نعنی داعی معصیت هم برا او اننجا به وجود
میآند داعی ارتکاب معصیت.
اننکه داعی ارتکاب معصیت منضم به داعی امتثال طاعت نا امتثال امر میشود انن سعل را از اخَلص بیرون
میآورد .انن سعل را که انجا میدهد به دو داعی انجا میدهد؛ هم به داعی اطاعت و هم به داعی معصااایت و
اننگونه میشود و لذاست که چون چنین است انن با اخَلص عمل لله مناسات دارد .عمل وقتی قربی و عباد
است که مخلصا لله ادا شود .انن تقربی بود که ما در وجه نا برهان ششم بیان کردنم.
در نهی کراهتی میتوان انن را گفت که نهی کراهتی چنین اساات .در اننجا معنی نهی کراهتی انن اساات که
کاشا از انن است که نکجهت مبعد وجود دارد که انن نهی کراهتی از آن نشأت گرسته است؛ پس انن آدمی
کاه عباادتی را انجاا میدهاد کاه میداناد نهی کراهتی به آن خورده اسااات بااننکه نهی کراهتی به آن خورده و
ُ
َّ
ْ
َّ َ
َ
َ َ
َّ ْ
الصَل َة َو ُن ْل ُتوا َّالزک َاة َوذ ِل َك ِد ُنن ال َق ِّی َم ِة
 .1بینهَ 5:و َما أ ِم ُروا ِِال ِل َی ْع ُب ُدوا الل َه ُمخ ِل ِص َین ل ُه ِّالد َنن ُح َن َفا َ َو ُن ِق ُیموا
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ازاننجهت مبعدنت دارد نا بگونید مبغوضاایت دارد .وقتیکه اتیان انن عمل را انجا میدهد هم داعی مقرب و
هم داعی مبعد دارد پس در اننجا اخَلص لله حاصل نمیشود.
ا
جواب انن چیسات؟ از آنهه که قبَل گفتیم جواب انن هم معلو میشود که وقتی کسر و انکسار را پذنرستید
نعنی انن مبعدنت از مبغوضایت نشأت گرسته است .حال انن مبغوضیت از کجا نشأت میگیرد؟ از مفسده؛ نعنی
مصلحت امر غالب بر
وقتی امر به آن خورده اسات نعنی مصلحت دارد و چون نهی نهی کراهتی است بنابرانن
ِ

مفساادها اساات که در نهی وجود دارد .وقتی مصاالحت بر مفسااده غالب اساات پس معنیاش آن اساات که
محبوبیت سعل اقو از مبغوضایت سعل است .محبوبیت و مبغوضیت که مندک در هم شدند آنهه باقی میماند
محبوبیت صرسه است؛ بنابرانن اننجا داعی مبعد وجود ندارد و اننجا آنهه میماند داعی مقرب محض است.
البته آثار که بر انن داعی مقرب محض مترتب میشاود اضاع از آثار است که بر امتثال آن امر نا امتثال
آن جامع در ضامن سرد دنگر نا در ضامن حصاه دنگر بار میشود؛ آثار متفاوت است اما در هر دو جا اطاعت و
امتثال امر کرده است .انن امر هم که امتثال شده اننجا داعی داعی مقرب محض است؛ به دلیل اندکاک مفسده
در مصااالحات باه دلیل اندکاک مبغوضااایت در محبوبیت اقو  .وقتی مندک میشاااود آنهه در انتها میماند
محبوبیت صارسه اساات و لذا داعی مقرب داعی دنگر به آن منضاام نشااده اساات که مناسات با اخَلص لله در
عبادت داشاته باشاد .بنابرانن اگر نهی کراهتی به عبادتی تعل گرست چه بنا بر قول به اجتماع و چه بنا بر قول
به امتناع میتوان قائل به صااحت عبادت شااد؛ بله نتیجه تعل کراهت به آن انن اساات که اقل ثوابا نا اقل آثارا
میشاود .حاال نا آثار که اقل است نا انن آثار آثار اخرو است نا اقلیت آثار دنیو دارد نا اقلیت آثار دنیو و
اخرو بر آن مترتب میشود .انن مَلک کراهتی است که به انن عبادت تعل میگیرد.
پس بیان ما با بیان انشااان سرق میکند و در حال حاضاار نخواسااتیم وارد بحث شااونم؛ نعنی خیلی مفید
نمیدانیم که بحث را کق بدهیم و دامنه بحث را بازکنیم واال باند مبنا انشااان و مبنا دنگران را هم بیاورنم و
ا
بحث کنیم .اما به دلیل اننکه بحثها قبَل شاااده اسااات اننجا ما میخواهیم بگونیم که چگونه میتوانیم توجیه
کنیم صاحت عبادت را و آنا انن نهی موجب سساد میشود نا نه؟ ما گفتیم موجب سساد نمیشود چرا نمیشود؟
به انن دلیل .انن حرسی اسات که ما میزنیم و معتقدنم انن روش در اثبات مطلب اقو از آن روش اسات؛ چون
انن روش حتی بر مبناا انن اسااات کاه خیر به سرض مبعدنت هم داشاااته باشااایم انن مبعدنت ناشااای از نک
مبغوضیت مندکه در آن محبوبیت اقو است.
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اما تنبیه دو  :تنبیه دو مربوط به انن است که نهی به جز نا بهشرط عبادت آنا موجب سساد عبادت میشود
نا خیر؟ بعدازاننکه از اننکه نهی به عبادت موجب سسااد عبادت میشاود سارغ شدنم .حاال اگر انن نهی به خود
عبادت نخورده انن نهی بهشاارط عبادت خورده اساات؛ آنا انن نهی متعل بهشاارط نا به جز مفسااد عبادت
هسات نا خیر؟ بحث را بر دو بخق تقسیم میکنیم؛ ابتدا درباره نهی متعل بهشرط بحث میکنیم و بعد به نهی
متعل به جز میپردازنم.
اما آنجا که نهی نهی متعل بهشارط باشاد مثل نهیا که به وضاو خورده اسات؛ وضاو با آب غصبی
کسی با آب غصبی وضو بگیرد نا نهیا که به ساتر خورده است؛ ساتر شرط در صحت صَلت است از اجزا
صاَلة نیسات اما وجود سااتر شرط در صحت صَلة است .حاال اگر کسی با ساتر غصبی نماز خواند نعنی رست
پیراهن کسی را گرست و با پیراهن او نماز خواند تکلی او چیست؟ با سرض اننکه نهی مقتضی سساد است.
ابتادا بااناد انن مقادمه را بیان کنیم که در موارد شااارط َت َقی زد جز ز و ز
قید خارجی؛ نعنی در حقیقت ما وقتی
میگونیم شرط نا جز معنیاش آن است که ما نک امر بهکل دارنم که بهکل خورده است .انن امر که بهکل
خورده اسات انن کل جز دارد و نک امر ضمنی به انن جز تعل گرسته است .انن امر که بهکل خورده است
شاارط دارد اما چه نساابتی با آن شاارط دارد؟ معنی شاارطیت نکچیز برا نک امر نا برا نک سعل مأمور به
چیسات؟ گفتهانم در محل خود که معنیاش آن است که آن امر که به آن کل خورده به َت َقید و به آن قید خورده
اساات .لذا سرق بین جز و شاارط همین اساات که در جز امر امر که بهکل میخورده به خود قید میخورد.
وقتی ما کلی دارنم مثل صاَلة که دارا اجزائی است رکوع و سجود و قیا و امثال اننها وقتی میگونیم قیا
جز اساات نعنی آن امر که بهکل صااَلة خورده اساات انن پخق میشااود و نک امر ضاامنی تبدنل به امور
ضامنیها میشود که انن امور ضمنیه منتزع از همان امر متعل بهکل است و امر زائد نیست همان امر که
ا
بهکل مرکب میخورد .معنی اننکه امر بهکل مرکب میخورد نعنی ضاامنا تبدنل به اوامر ضاامنیها متعل بهکل
جز ٍ جز ٍ میشود پس به هر جزئی امر ضمنی به خود جز تعل میگیرد؛ انن آنجانی است که جز باشد.
اما آنجانی که ما شارط داشاته باشایم وقتی شارط باشد دنگر آن امر که به آن کل مرکب میخورد به خود
ِّ
ا
شارط نمیخورد .مثَل وقتی گفته میشود صل مع الطهارة طهارت شرط است نعنی متطهر بودن شرط است و
تقید به طهارت شاارط اساات .نعنی تقید به طهارت متعل امر ضاامنی میشااود امر به چه میخورد؟ به دارا
طهارت بودن خورد است .البته ممکن است طهارت خودش نک امر داشته باشد آن امر غیر از امر است که
بهکل مرکب خورده است.
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ماا در مبااحاث مقادمه انن نکته را گفتیم که ز
سرق بین اوامر غیرنه و اوامر مقدمی .گفتیم امر اگر امر مقدمی
ا
باشاد اصاَل انن امر مقدمی امر شارعی تکلی شارعی وجوب شرعی به آن تعل نمیگیرد .آنجانی که مقدمه
ا
باشاد صارسا به لحاظ مقدمیت واجب باشد و لذا وجوبات مقدمیه وجوبات عقلیه هستند و لذا ما بحث وجوب
مقادمه را در بحث واجبات عقلیه بردنم .اما آنجانی که ما واجب غیر دارنم در واجب غیر با واجب مقدمی
سرق دارد گرچه بین انن دو خلط شاده اسات .بین انن دو نوع واجب در کلمات بعضی از اصولیون خلط شده
که خلط درسااتی نیساات .واجب غیر آنجانی اساات که آن غیر خودش هم متعل امر شاارعی اساات منتها امر
شارعی متعل به آن غیر امر للغیر اسات؛ مثل طهارة و وضاو .وضاو واجب مقدمی نیساات بلکه واجب شرعی
غیر اسات واجب غیر واجب شرعی است نه واجب مقدمی عقلی .واجب مقدمی عقلی مانند همین مثالی
َّ
ا
که میزنند؛ مثَل اگر کون علی السطح واجب شد نصب ُسلم مقدمتا واجب میشود اننجا وجوب وجوب عقلی
است و در اننجا الز نیست .اگر هم شارع امر کند انن امر ارشاد است.
ا
گفتهانم اوامر ارشااادنه نعنی آنجاهانی که اصااَل حوزه تکلی شاارعی نیساات اگر هم امر کند امر ارشاااد
میشود مگر اننکه ما بدانیم که انن امر مقدمی نیست بلکه خود آن امر هم امر شرعی است مثل امر به وضو .امر
به وضاو امر شرعی است؛ نعنی خود وضو واجبی است زائد بر وجوب صَلة اما انن وجوب وضو للصَلة است.
ا
َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
وهک ْم» 2گفتیم اصااَل خود بیان شااارع در واجبات غیرنه هم انن
میسرماند « ِِذا قمتم ِِلی الص اَل ِة ساغ ِس الوا وج
اسات .اذا قمت للصاَلة توضاا اذا قمت للصاَلة ساغتسل ان کنت جنبا اذا قمت للصَلة تیمم اذا کنت جنبا و
ساقدا للما ؛ انن واجب غیر میشود .واجب غیر واجب شرعی است اما للغیر است.
در واجبات مثل طهارت واجب غیر اسات اما واجب للغیر اسات .معنی اننکه واجب للغیر است وقتیکه
میگوند توضاا للصاَلة نعنی اگر امر صَلة خورد انن امر که امر صَلة است به خود صَلة است انن امر صَلتی
رو وضااو نرسته اما رو چه رسته اساات؟ رو تقید به وضااو تقید به طهارت .انن شاارط میشااود که سرق بین
خود مأمور به اما تقید به
شارط و جز انن است که در شرط امر به تقید به آن شی خارج است نعنی خارج از ِ
آن شاای خارج انن داخل در مأمور به و داخل در مأمور به نعنی امر ذهنی به آن تعل میگیرد .امر ذهنی به چه
چیز تعل میگیرد؟ امر ذهنی به تقید تعل میگیرد .حال که اننگونه شاد انن شرط نا شرطی است که نشترط
ا
سیه قصاد القربه نعنی شرط عباد است مثل وضو برا صَلة نا کَل طهارة برا صَلة .چه وضو و چه غسل و
ُ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
وسک ْم َوأ ْر ُجلک ْم ِِلی الک ْع َب ْی ِن َو ِِ ْن ک ْن ُت ْم ُج ُن ابا
 .2مائده 6:نا أنها ال ِذنن آمنوا ِِذا قمتم ِِلی الصاَل ِة ساغ ِسلوا وجوهکم وأن ِدنکم ِِلی المر ِاس وامسحوا بر ِ
َ َّ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ز ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ ا َ َ ِ َ َّ ُ َ ا َ ِّ ا َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
نکمْ
وهکم وأن ِد
ساطهروا و ِِن کنتم مرضی أو علی سف ٍر أو جا أحد ِمنکم ِمن الغ ِائ ِط أو المستم
النسَّا سلم ت ِجدوا ما ستیمموا ص ِعیدا طیبا سامسحوا ِبوج ِ
م ْن ُه َما ُنر ُند َّالل ُه ل َی ْج َع َل َع َل ْی ُک ْم م ْن َح َرج َوَلک ْن ُنر ُند ل ُی َط ِّه َر ُک ْم َول ُیت َّم ن ْع َم َت ُه َع َل ْی ُک ْم َل َعل ُک ْم َت ْش ُک ُرونَ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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چه تیمم .اگر شرط شرط عباد بود ما گفتیم نهی از عبادت مبطل است و نهی از عبادت موجب سساد عبادت
اسات .چون نهی از عبادت موجب سسااد عبادت اسات اگر نهی به آن شرط عباد تعل گرست وجوده کالعد
میشاود نعنی اتیان به آن شارط کالعد االتیان میشاود .وضاو با آب غصبی مثل عد الوضو میشود در چنین
سرضای صاَلتی که آورده میشاود صَلة خارج از تقید است؛ نعنی صَلة ساقد تقید به طهارت خواهد بود و ساقد
شارط میشاود و ماتی به چنین صاَلتی با مأمور به آن مطابقت ندارد و لذا مساقط امر نیسات و موجب سقوط
اعاده و قضاااا نخواهد بود .پس اگر نهی چنین خورد چنین نهیا مفساااد عبادت خواهد بود به انن دلیل اگر
نهی بهشارط خورد ولی انن شرط شرط عباد بود ازآنجاکه انن شرط عباد بهوسیله تعل نهی باطل خواهد
شااد پس وجودش کالعد خواهد شااد .وقتی وجودش کالعد شااد دنگر تقید به آن طهارت وجود پیدا نخواهد
کرد؛ نماز که بدون آن وضو هم خوانده شود هم نماز ساقد شرط میشود.
اما اگر انن شارط عباد نبود نعنی ال نشاترط سیه قصاد القربه مثل سااتر .اگر شرط شرطی نظیر ساتر بود
اننجا گرچه خود لبس سااتر نا داشاتن سااتر شرط است .شرط تقید به ساتر داخل در مأمور به است نه در خود
لبس سااتر .لبس ساتر از اجزا نماز نیست نماز را که میگونند اگر ده جز دارد نکی از اجزائق که لبس ساتر
نیسات و لبس ساتر خارج است .اما تقید به ساتر شرط صَلة است و انن متعل امر ضمنی به صَلة است .خب
اگر سااتر را که منهی عنه اسات را مرتکب شد نعنی پیراهن غصبی را پوشید و نهی به آن خورده نعنی نهی به
آن خورده اسات اما انن نهیا که به آن خورده اساات لبس ساااتر را باطل نکرده اساات نعنی لبس ساااتر لبس
سااتر هسات .زنرا عبادت که نیسات و قصاد قربت که در آن شارط نیست وقتی قصد قربت در آن شرط نبود
حاال وقتی انن نماز را خواند با چنین شارطی با انن شارط نمازش را خواند نماز دارا تقید به ساااتر هست و
نماز کامل است .هیچ جزئی از اجزا انن نماز مختل نشده است انطباق ماتی به با مأمور به حاصل است پس
صَلتق صحیح است .اگرچه درنتیجه ارتکاب غصب بهوسیله لبس ساتر مغصوب معصیت کرده است.
ما همین حرف را در آنجانی که تطهیر بدن با آب غصابی کند خواهیم زد .وضااو با آب غصبی مبطل است
اما تطهیر بدن با آب غصابی چطور؟ کسی بدنق نجس بود حال بدن خود را با آب غصبی پاک کرد و نمازش را
خواند انن نماز اننجا صااحیح اساات .زنرا بههرحال تقید حاصاال اساات .آنهه متعل امر بوده با همه اجزا و
شارانطق اتیان شاده اسات حاال نک کار حرامی مرتکب شاده اسات که در آب غصابی تصرف کرده است آن
حرامق سر جا خود هست اما نمازش نماز صحیحی است؛ بنابرانن در شرانط آنجانی که در شرط قصد قربه
معتبر باشاد در چنین مورد چون اتیان بهشارط که ال اتیان اسات نتیجه اننچنین میشود که عبادت عبادتی
که آن شرط شرط آن عبادت است مختل خواهد شد؛ چون عبادت ساقد جز نا ساقد شرط خواهد شد.
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اما اگر شارط شارطی باشاد که قصاد قربه در آن معتبر نیست و شرط شرط توسلی مثل غسل بدن نا لبس
سااتر باشاد اگر شرط چنین باشد نهی از چنین شرطی موجب سساد عبادت نخواهد شد چون عبادت ُناتی بها
به تما اجزا و شرانطق است.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

