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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

رباره نهی د در تنبیه اول .احث مربوط به اقتضاا  نهی سساد در عبادت بوددر تنبیه اول از تنبیهات مببحث 
دنم کما اننکه ما انن مطلب را اثبات کر-کردنم که آنا به سرض آنکه نهی موجب سساد عبادت باشد بحث کراهتی 

فتیم گ خیر؟نهی در نهی کراهتی هم جار  است نا  وسیلهبهانن اقتضا  سساد  -بیان شد آن بعضای از مراحلو 
ال شااک که انن نهی کراهتی موجب  ی از قلت مصاالحت باشااد اگر بنا  بر قول به امتناع بگذارنم و نهی ناشاا

 .ت مصلحت به معنا  وجود مصلحت ماست و انن با مقربیت سازگار استسساد نخواهد بود چون قل

 ؛ت استنهی کراهتی مبغوضی منشأقول به امتناع ولی قائل به انن باشیم که  بنا بر بازهمن بود که شا  دو  ان
صلحت م سرض بر انن اسات که مبغوضایت ناشی از مفسده مغلوب-انن را هم گفتیم که چون انن مبغوضایت  

واهد بیت خغوضیت هم مغلوب محبوو مفسده مغلوب است اننجا مب مصلحت غالببه شکلی است که  -اسات
وبیت لو انن محبو دارنم که خالی از معارض است ا صرسهتیجه انن است که ما اننجا نک محبوبیت ن پس .شد

جا باقی محبوبیت انن هرحالبه ولی است به دلیل کسار و انکساار با آن مبغوضایتکه ا  اسات محبوبیت قلیله
 قول به امتناع. بر بناو لذا باز اننجا امکان قصد قربت وجود دارد حتی  ماندمی

ی ما در خوِد رستارها  عرس ؟یتی که هست مندک در محبوبیت نشودآن مبغوض و انکسار کسار وسایلهبهچرا 
 آندمیاما گاهی همان چیز  که از آن بدش  آندمیبدش  چیز نکدنگر که کسااای از  بینیممیعقَلنی خودمان 

ناد آن جنبه مکروهیت آن آنک منفعت زناد  دارد که  مگر دوا  .دهدمیرا تحت پوشااق قرار  شاای ن منفعت ز
  نا مگر عمل جراحی کار قشاانگی اساات؟ در عمل جراحی خوردمیخوردن چیز خوبی اساات؟ آد  دوا  تل  

  خب انن مبغوض است نا محبوب؟ اگر کسی شکمق را ببرند کنندمی  شکم انسان را پاره برندمیدست آد  را 
مکروهیت را تحت شاااود مندک میاره کنند محبوب آد  اسااات؟م اما انن مبغوض وقتی با محبوبیت اقو  ناا پ

 دهد.پوشق قرار می

مقرون با انن مبغوضیت مندکه است اما سرض  نک سرد که دو سرد دارد کراهت به انن معناست کهبیان شد که 
ود؛ شمیمعنی کراهت انن  .ی کراهت اساتانن معن ؛ا انتخاب کنآن سرد دنگر ر گوندمیدنگرش نیسات  خب 

صاالب به آن خورده اساات  صااَلة نعنی وجوب و نماز اساات   بها دارنم مأمورنک طبیعت  و جامع نک اننبنابر
ن ان گونیممی .نک سرض مکروه و نک سرض غیر مکروهولی دو سرض اساات  َلة  امر به صااَلة به آن خوردهصاا
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ه انن است ک اشنتیجهسات ولو انن مبغوضایت هم مندک شاده کروه چون مخلوط با مبغوضایت اسرض غیر م
اساات؛ خب انن محبوبیتق کمتر از آن سرد دنگر  اساات که نهی  اشمعنیمحبوبیتق کمتر شااده اساات  انن 

 کراهتی به آن خورده است.

قلت مصلحت وجود دارد  محبوبیتق  ؛در سرض اول مبغوضیتی نبود اما اننجا مبغوضیت هم در کار است در
و گاهی مانع وجود  اصااَلا گاهی مقتضاای نیساات  ؛کمتر اساات  قلت مصاالحت و قلت محبوبیت دو علت دارند

ی آن مقتضی  مقتض .مقتضی ندارد  مقتضی محبوبیت شدنده وجود ندارد اصاَلا دارد. سرض اول انن اسات که 
 که محبوبیت پانین بیاند. شودمیانن مانع موجب انن  و مانع وجود دارد یگاه دارد امامحبوبیت کم   نک

را کردنم که انشااان قائل به کساار و  آن هم بحث قبَلا  که اختَلسی اساات که ما با آقا  صاادر دارنم نک انن
 در .تیمهس در محبوبیت و مبغوضیت کساارما قائل به کسار و اناما انکساار در محبوبیت و مبغوضایت نیسات 

 سرضی را مطرحهمین رابطه مطرح شاد که انشان بحثی در  بازهمکه  بحث کردنمنن را اصال مبحث اجتماع ما ا
که انن سرض مبتنی بر عد  کساار و انکسااار محبوبیت با مبغوضاایت بود که ما گفتیم نه کساار و انکسااار  کردمی
ا سراوان هست که نک امر  در زندگی عاد  م هامثالامثال انن  .و انن کسار و انکساار وجدانی است شاودمی

آن مبغوضیت مندک در آن  شاودمیبار   اهمین امر مبغوض نک مصالحت شادندهبر ی اما وقت مبغوض اسات
 .شودمیمحبوبیت اقو  

قرار نیست شک کنیم؛ ما گفتیم وقتی انن مبغوضیت مبغوضیتی است که مندک در آن محبوبیت  در انن مورد
 .برا  چه شک کنیم حال انمکردهامر را هم امتثال که ؛ امر دارد نیمکنمیاقو  است  چرا شک کنیم؟ شک 

 رخصاات در سعل نیساات؟ انن رخصاات در سعل از وسرق بین تحرنم و کراهت چیساات؟ مگر در کراهت اذن 
رخصات در سعل را قائل نشوند که انن   دیاگر در کراهت بخواه ؛کراهت نعنی همین ؟اساتگرسته  نشاأت کجا

در همان عبادت آنا نهی  ؛ساالال؟ خیررخصاات هساات نا  هم در همان عبادت آنا. شااودمیدنگر همان تحرنم 
نن را اگر ا ؛مفروض اساات بلکهاول الکَل  نیساات  انن بحث؟ خیرتی مسااتلز  ترخید در سعل هساات نا کراه

 یلکَل  نیست؛ نهی  نهی کراهتنهی تحرنمی  پس سرقق با نهی تحرنمی چیست؟ اول ا شاودمیبردارنم نعنی 
نهی  دگونیمینهی کراهتی را قبول ندارند و  اصَلا مفروض انن است که نهی  نهی کراهتی است. شما نا  و است

ی معنی نهی کراهتی نعن و که نهی کراهتی دارنم سرض انن است زنرا اهتی ندارنم خب انن خَلف سرض استکر
؟ اذن در شاااودمیچگونه درسااات  عمَلا عنی ن ؟آورنمدرمیبا اذن در سعل  انن اذن در سعل را از کجا  نهی مقرون

 نیمکتحلیل عقلی که اذن در سعل را  مان اساات که آ اشنتیجهکه انن اذن در سعل  شااودمیدرساات  گونهاننسعل 
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نعنی همین اذن در سعل نتیجه اندکاک آن محبوبیت در  ؛شودمی گونهانننعنی با تحلیل  .شاودمی محبوبیت اقل
ر و انکسار کس هرحالبهاننکه  درنتیجه امنتهشود میدر آن محبوبیت  و مبغوضیت سانیاست آن مبغوضیت اقل 

 .شودمیاننجا  اشنکتهلذا نهی کراهتی  آندمی ترپانینمحبوبیت و است 

ساده نعنی برا  اقتضاااا  نهی برا  ا قبَلا  را ا ادلهقول به جواز اجتماع ما  بنا بر ؛اما قول به جواز اجتماع
 اصَلا ول گفتی مقتضی سساد نیست نعنی دلیل ا اصاَلا دلیل اولی که بیان کردنم از انن ادله که  .ن کردنمسسااد بیا

. گفتیم برهان اول و پنجم قاصاار از اثبات اقتضااا  نهی سساااد را بود طورهمینتا  نبود  برهان اول و پنجم هم 
؟ برهان ماندمیچه چیز  باقی  .امتناع همبتنی بر امتناع بود  قول ب هساااتناد  برهان دو  و ساااو  و چهار  هم

  کندنمیدر مقربیت تنها وجود داعی مقرب کفانت  ازآنجاکه :ششم چه بود؟ برهان ششم انن بودشاشم؛ برهان 
یَن َلُه »از بااب  قرب بااناد وجود داعی غیر مقرب همعَلوه بر وجود داعی م َه ُمْخِلصاااِ الَّ ِلَیْعُبُدوا اللَّ ِِ ِمُروا 

ُ
ا أ َوماَ

باند اخَلص در کار باشاااد نعنی داعی غیر مقرب نا داعی مبعد نباند با داعی مقرب مخلوط  نباشاااد. 1«نَن الادِّ 
 کندمیندر صحت عبادت کفانت قرب برا  نک عبادت درست کنیم صارف اننکه ما بتوانیم داعی منعنی  .شاود
 که وقتی عبادتی شاادمیته باند عَلوه بر داعی مقرب داعی مبعد  هم منضاام به آن نشااود. خب آنجا گف بلکه

داشاته باشایم که انن عبادت نهی به آن خورده است  امر هم به آن خورده است خب داعی مقرب دارد چون امر 
. انن کساای که نهی به آن خورده اسااتو مبغوضاایت دارد  هرحالبه .به آن خورده اساات اما داعی مبعد هم دارد

داعی مقرب تنها در اتیان  تواندنمیاننجا  . لذاکه نهی به آن خورده اساات داندمیانن سعل دارد علم به تعل  نهی 
نعنی داعی معصیت هم برا  او اننجا به وجود  شودمیبه آن سعل داشاته باشاد  اننجا داعی شایطانی هم منضم 

 .  داعی ارتکاب معصیتآندمی

ن انن سعل را از اخَلص بیرو شودیماننکه داعی ارتکاب معصیت منضم به داعی امتثال طاعت نا امتثال امر 
و هم به داعی اطاعت و هم به داعی معصااایت  ؛دهدمیبه دو داعی انجا   دهدمیانن سعل را که انجا   .آوردمی
اد  عب و عمل وقتی قربی .ردست که چون چنین است انن با اخَلص عمل لله مناسات داو لذا شودمی گونهانن

 برهان ششم بیان کردنم. تقربی بود که ما در وجه نا . اننکه مخلصا لله ادا شود است

نهی کراهتی انن اساات که معنی اننجا چنین اساات. در گفت که نهی کراهتی انن را  توانمیدر نهی کراهتی 
ی پس انن آدم ؛گرسته است نشأتمبعد  وجود دارد که انن نهی کراهتی از آن  جهتنککاشا  از انن است که 

نهی کراهتی به آن خورده و  بااننکهنهی کراهتی به آن خورده اسااات  دانادمیکاه  دهادیمکاه عباادتی را انجاا  

                                                           
ِمُروا َوَما 5بینه: 1.

ُ
الَّ  أ هَ  ِلَیْعُبُدوا ِِ نَن  َلهُ  ُمْخِلِصیَن  اللَّ ُنِقیُموا ُحَنَفاَ   الدِّ ََلةَ  َو ُنْلُتوا الصَّ َکاةَ  َو َمةِ  ِدنُن  َوَذِلَك  الزَّ  اْلَقیِّ
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 وهم داعی مقرب  دهدمیاتیان انن عمل را انجا   کهوقتی .دنت دارد نا بگونید مبغوضاایت داردمبع جهتازانن
 .شودمیحاصل ناخَلص لله در اننجا عی مبعد دارد پس هم دا

  نرستیدپذ که وقتی کسر و انکسار را شودمیگفتیم جواب انن هم معلو   قبَلا چیسات؟ از آنهه که  انن جواب
 نعنی سده؛؟ از مفگیردمی نشأتمبغوضیت از کجا  نشأت گرسته است. حال انن نعنی انن مبعدنت از مبغوضایت

بر  بامر غال وقتی امر به آن خورده اسات نعنی مصلحت دارد و چون نهی  نهی کراهتی است بنابرانن مصلحِت 
ن اساات که آ اشمعنیوقتی مصاالحت بر مفسااده غالب اساات پس  .اساات که در نهی وجود دارد ا مفسااده

 ماندیممحبوبیت و مبغوضیت که مندک در هم شدند آنهه باقی  .ل اقو  از مبغوضایت سعل استمحبوبیت سع
 .داعی مقرب محض است ماندمیاننجا آنهه  و انن اننجا داعی مبعد  وجود نداردبنابر ؛محبوبیت صرسه است

اضاع  از آثار  است که بر امتثال آن امر نا امتثال  شاودمیمترتب نن داعی مقرب محض االبته آثار  که بر 
 و اطاعت دو جا؛ آثار متفاوت است اما در هر شودمیآن جامع در ضامن سرد دنگر نا در ضامن حصاه دنگر بار 

به دلیل اندکاک مفسده  ؛اننجا داعی داعی مقرب محض است دهانن امر هم که امتثال ش .تامتثال امر کرده اس
 ماندمیآنهه در انتها  شاااودمیوقتی مندک  .اندکاک مبغوضااایت در محبوبیت اقو  باه دلیلدر مصااالحات  

محبوبیت صارسه اساات و لذا داعی مقرب  داعی دنگر  به آن منضاام نشااده اساات که مناسات با اخَلص لله در 
قول  نا بربقول به اجتماع و چه  بنا بررانن اگر نهی کراهتی به عبادتی تعل  گرست  چه بناب .عبادت داشاته باشاد

اقل آثارا  نا راهت به آن انن اساات که اقل ثواباقائل به صااحت عبادت شااد؛ بله نتیجه تعل  ک توانمیبه امتناع 
 دنیو  دارد نا اقلیت آثار دنیو  وحاال نا آثار  که اقل است نا انن آثار آثار اخرو  است نا اقلیت آثار  .شاودمی

 .گیردمیانن مَلک کراهتی است که به انن عبادت تعل   .شودمیاخرو  بر آن مترتب 

 نعنی خیلی مفید ؛نخواسااتیم وارد بحث شااونم در حال حاضاار و کندمیانشااان سرق  بیان بابیان ما پس 
 و واال باند مبنا  انشااان و مبنا  دنگران را هم بیاورنم بازکنیمکه بحث را کق بدهیم و دامنه بحث را  دانیمنمی

م توجیه یتوانمیبگونیم که چگونه  خواهیممیشاااده اسااات اننجا ما  قبَلا  هابحث . اما به دلیل اننکهبحث کنیم
؟ شودمی  چرا نشودمینا نه؟ ما گفتیم موجب سساد ن شودمیکنیم صاحت عبادت را و آنا انن نهی موجب سساد 

ن ؛ چواسات از آن روش بات مطلب اقو معتقدنم انن روش در اث و زنیممین دلیل. انن حرسی اسات که ما به ان
باشااایم انن مبعدنت ناشااای از نک  خیر به سرض مبعدنت هم داشاااتهنن روش حتی بر مبناا  انن اسااات کاه ا

 در آن محبوبیت اقو  است. مبغوضیت مندکه
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 شودیمعبادت آنا موجب سساد عبادت  شرطبهت که نهی به جز  نا اما تنبیه دو : تنبیه دو  مربوط به انن اس
ود انن نهی به خ . حاال اگرسارغ شدنم شاودمیاز اننکه نهی به عبادت موجب سسااد عبادت  بعدازاننکه ؟خیرنا 

مفسااد عبادت   به جز  نا شاارطبهعبادت خورده اساات؛ آنا انن نهی متعل   شاارطبه  انن نهی عبادت نخورده
بعد به نهی  و کنیممیبحث  شرطبهابتدا درباره نهی متعل   ؛کنیممیبحث را بر دو بخق تقسیم  ؟خیر ناهسات 

 .پردازنممیمتعل  به جز  

وضاو  با آب غصبی   ؛که به وضاو خورده اسات ا نهیباشاد  مثل  شارطبهاما آنجا که نهی  نهی متعل   
ساتر شرط در صحت صَلت است  از اجزا   ؛خورده استکه به ساتر  ا نهیکسی با آب غصبی وضو بگیرد نا 

رست  نعنی اگر کسی با ساتر غصبی نماز خواندحاال  .ا وجود سااتر شرط در صحت صَلة استصاَلة نیسات ام
 تکلی  او چیست؟ با سرض اننکه نهی مقتضی سساد است. اند پیراهن کسی را گرست و با پیراهن او نماز خو

دز جز ز و قیدز خارجیابتادا بااناد انن مقادمه را  نعنی در حقیقت ما وقتی  ؛بیان کنیم که در موارد شااارط َتَقی 
 کلهبانن امر  که  .خورده است کلبهدارنم که  کلبهن است که ما نک امر  آ اشمعنی شرط نا جز  گونیممی

 خورده است کلبهانن امر  که  .است گرسته تعل نک امر ضمنی به انن جز   و خورده اسات انن کل جز  دارد
 به مأموربرا  نک امر نا برا  نک سعل  چیزنکچه نساابتی با آن شاارط دارد؟ معنی شاارطیت  اما شاارط دارد

د  که آن امر  که به آن کل خوردهن است آ اشمعنیدر محل خود که  انمگفتهچیسات؟  ه به آن قید خوردو به َتَقی 
 .خوردمیه به خود قید خوردمی کلبهلذا سرق بین جز  و شاارط همین اساات که در جز  امر  امر  که  .اساات

قیا   مگونیمی  وقتی هااننوقتی ما کلی دارنم مثل صاَلة که دارا  اجزائی است  رکوع و سجود و قیا  و امثال 
تبدنل به امور  ضاامنیامر  نک و شااودمیصااَلة خورده اساات انن پخق  کلبهجز  اساات نعنی آن امر  که 

امر زائد  نیست  همان امر  که  و است کلبهکه انن امور ضمنیه منتزع از همان امر متعل   شودمیا  ضامنیه
 کلبه ا  متعل به اوامر ضاامنیه تبدنل ضاامناا نعنی  خوردمیمرکب  کلبهمعنی اننکه امر  .خوردمیمرکب  کلبه

 ؛ انن آنجانی است که جز  باشد.گیردمی  پس به هر جزئی امر ضمنی به خود جز  تعل  شودمی جزٍ  جزٍ  

ود به خ خوردمیاما آنجانی که ما شارط داشاته باشایم  وقتی شارط باشد دنگر آن امر  که به آن کل مرکب 
 و تسرط ا  طهارت شرط است نعنی متطهر بودن شةصلِّ مع الطهار شودمیوقتی گفته  . مثَلا خوردمیشارط ن

؟ به دارا  خوردمی  امر به چه شااودمی متعل  امر ضاامنی نعنی تقید به طهارت .تقید به طهارت شاارط اساات
ممکن است طهارت خودش نک امر  داشته باشد آن امر غیر از امر  است که  خورد است. البته طهارت بودن

 مرکب خورده است. کلبه
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گفتیم امر اگر امر مقدمی  .بین اوامر غیرنه و اوامر مقدمی سرقز  که ث مقادمه انن نکته را گفتیمماا در مبااحا
ه آنجانی که مقدم .گیردمیانن امر مقدمی امر شارعی  تکلی  شارعی  وجوب شرعی به آن تعل  ن اصاَلا باشاد 
به لحاظ مقدمیت واجب باشد و لذا وجوبات مقدمیه وجوبات عقلیه هستند و لذا ما بحث وجوب  صارساا باشاد 

با واجب مقدمی  ما آنجانی که ما واجب غیر  دارنم در واجب غیر ا .را در بحث واجبات عقلیه بردنم مهمقاد
ده شبین انن دو نوع واجب در کلمات بعضی از اصولیون  خلط . خلط شاده اساتبین انن دو سرق دارد  گرچه 

امر  ااساات منته خودش هم متعل  امر شاارعیخلط درسااتی نیساات. واجب غیر  آنجانی اساات که آن غیر که 
وضاو واجب مقدمی نیساات بلکه واجب شرعی  .و وضاو ةمثل طهار ؛ی متعل  به آن غیر امر للغیر اساتشارع

همین مثالی مانند واجب مقدمی عقلی  .اجب شرعی است نه واجب مقدمی عقلیغیر  اسات  واجب غیر  و
اننجا وجوب  وجوب عقلی  شودمیم مقدمتا واجب گر کون علی السطح واجب شد نصب ُسلَّ ا مثَلا  ؛زنندمیکه 

 انن امر ارشاد  است.امر کند شارع اگر هم  .اننجا الز  نیستو در  است

حوزه تکلی  شاارعی نیساات  اگر هم امر کند امر ارشاااد   اصااَلا اوامر ارشااادنه نعنی آنجاهانی که  انمگفته
امر  .امر شرعی است مثل امر به وضوهم ه خود آن امر مگر اننکه ما بدانیم که انن امر مقدمی نیست بلک شودمی

 .َلة اما انن وجوب وضو للصَلة استبه وضاو امر شرعی است؛ نعنی خود وضو واجبی است زائد بر وجوب ص
ُلوا ُوُجوَهُکْم »ند سرمامی ََلِة َساْغسااِ َلی الصااَّ ِِ َذا ُقْمُتْم  هم انن  در واجبات غیرنه خود بیان شااارع اصااَلا گفتیم  2«ِِ

اذا قمت للصاَلة توضاا  اذا قمت للصاَلة ساغتسل ان کنت جنبا  اذا قمت للصَلة تیمم اذا کنت جنبا و  اسات.
 واجب غیر  واجب شرعی است اما للغیر است. .شودمیساقدا للما ؛ انن واجب غیر  

 هکوقتیست واجب غیر  اسات اما واجب للغیر اسات. معنی اننکه واجب للغیر ادر واجبات مثل طهارت 
تی انن امر صَلاگر امر صَلة خورد  انن امر که امر صَلة است به خود صَلة است  نعنیتوضاا للصاَلة   گوندمی

ن که سرق بی شااودمیاما رو  چه رسته اساات؟ رو  تقید به وضااو  تقید به طهارت. انن شاارط رو  وضااو نرسته 
ه تقید ب   امابه مأمورج است نعنی خارج از خوِد خار شی که در شرط امر به تقید به آن  شارط و جز  انن است

امر ذهنی به چه  .گیردمیبه نعنی امر ذهنی به آن تعل   مأمورداخل در  وبه  مأمورخارج  انن داخل در  شاای آن 
ترط شاد انن شرط نا شرطی است که نش گونهانن. حال که گیردمی؟ امر ذهنی به تقید تعل  گیردمیچیز  تعل  
و  سلغچه وضو و چه  .طهارة برا  صَلة کَلا قربه نعنی شرط عباد  است مثل وضو برا  صَلة نا سیه قصاد ال

                                                           
َها َنا 6مائده: .2 ن 

َ
ِذنَن  أ َذا آَمُنوا الَّ َلی ُقْمُتْم  ِِ ََلةِ  ِِ ْنِدَنُکْم  ُوُجوَهُکْم  َساْغِسُلوا الصاَّ

َ
َلی َوأ ْرُجَلُکْم  ِبُرُ وِسُکْم  َواْمَسُحوا اْلَمَراِسِ   ِِ

َ
َلی َوأ ْن  اْلَکْعَبْیِن  ِِ ِِ اُج  ُکْنُتْم  َو  ُنبا

ُروا هَّ ْن  َساطَّ ِِ ْو  َمْرَضی ْم ُکْنتُ  َو
َ
ْو  َسَفرٍ  َعَلی أ

َ
َحدز  َجاَ   أ

َ
ْو  اْلَغاِئِط  ِمَن  ِمْنُکْم  أ

َ
َساَ   اَلَمْسُتُم  أ ُموا َما ا  َتِجُدوا َسَلْم  النِّ ا َسَتَیمَّ ا َصِعیدا با ْنِدنُکْم َو  ِبُوُجوِهُکْم  َساْمَسُحوا َطیِّ

َ
 أ

نُد  َما ِمْنهُ  هُ  ُنِر نُد  َوَلِکْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْیُکْم  ِلَیْجَعَل  اللَّ َرُکْم  ُنِر ُکْم  َعَلْیُکْم  ِنْعَمَتهُ  َوِلُیِتمَّ  ِلُیَطهِّ  َتْشُکُروَن  َلَعلَّ
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نهی از عبادت موجب سساد عبادت  و ز عبادت مبطل استچه تیمم. اگر شرط  شرط عباد  بود ما گفتیم نهی ا
اسات. چون نهی از عبادت موجب سسااد عبادت اسات اگر نهی به آن شرط عباد  تعل  گرست وجوده کالعد  

نین   در چشودمیوضاو با آب غصبی مثل عد  الوضو  .شاودمیعد  االتیان النعنی اتیان به آن شارط ک شاودمی
 ساقد و ه طهارت خواهد بودة ساقد تقید بنعنی صَل ؛صَلة خارج از تقید است شاودمیسرضای صاَلتی که آورده 

موجب سقوط  و و لذا مساقط امر نیسات مطابقت نداردآن به  مأموربا چنین صاَلتی ماتی به و  شاودمیشارط 
مفساااد عبادت خواهد بود به انن دلیل اگر  ا نهیپس اگر نهی چنین خورد  چنین  .نخواهد بود قضاااااعاده و 

واهد باطل ختعل  نهی  وسیلهبهانن شرط عباد   زآنجاکهاخورد ولی انن شرط  شرط عباد  بود  شارطبهنهی 
وقتی وجودش کالعد  شااد دنگر تقید به آن طهارت وجود پیدا نخواهد  .پس وجودش کالعد  خواهد شاادشااد 

 .شودمیشرط  ساقدکرد؛ نماز  که بدون آن وضو هم خوانده شود هم نماز 

ر بود اگر شرط  شرطی نظیر سات .القربه مثل سااتر نشاترط سیه قصاد اما اگر انن شارط عباد  نبود نعنی ال
خود ر دبه است نه  مأمورشرط تقید به ساتر داخل در  .داشاتن سااتر شرط استاننجا گرچه خود لبس سااتر نا 

ر نکی از اجزائق که لبس سات اگر ده جز  دارد گونندمیلبس ساتر از اجزا  نماز نیست  نماز را که  .لبس سااتر
انن متعل  امر ضمنی به صَلة است. خب  و اما تقید به ساتر شرط صَلة است .خارج است لبس ساتر و نیسات

نهی به  نعنی  ی را پوشید و نهی به آن خوردهپیراهن غصب نعنی را که منهی عنه اسات را مرتکب شد اگر سااتر 
لبس ساااتر  لبس ساات  نعنی که به آن خورده اساات لبس ساااتر را باطل نکرده ا ا نهیاما انن  آن خورده اسات

قصاد قربت که در آن شارط نیست  وقتی قصد قربت در آن شرط نبود  و عبادت که نیسات . زنراسااتر هسات
 و هستحاال وقتی انن نماز را خواند با چنین شارطی  با انن شارط نمازش را خواند  نماز دارا  تقید به ساااتر 

به حاصل است پس  مأمور  انطباق ماتی به با انن نماز مختل نشده است اجزا هیچ جزئی از  .نماز کامل است
 .معصیت کرده است لبس ساتر مغصوب وسیلهبهارتکاب غصب  درنتیجهاگرچه . صَلتق صحیح است

 مبطل استصبی وضااو  با آب غ کند خواهیم زد. با آب غصابیهمین حرف را در آنجانی که تطهیر بدن ما 
 را با آب غصبی پاک کرد و نمازش را حال بدن خوداما تطهیر بدن با آب غصابی چطور؟ کسی بدنق نجس بود 

با همه اجزا  و  بوده. آنهه متعل  امر تقید حاصاال اساات هرحالبه . زنراخواند  انن نماز اننجا صااحیح اساات
رف کرده است آن ر آب غصابی تص  حاال نک کار حرامی مرتکب شاده اسات که داتیان شاده اسات شارانطق

نمازش نماز صحیحی است؛ بنابرانن در شرانط آنجانی که در شرط قصد قربه  اما حرامق سر جا  خود هست
ادتی شود که عبادت  عبمی چنیناننال اتیان اسات  نتیجه  هشارط کباشاد در چنین مورد  چون اتیان به معتبر

 نا ساقد شرط خواهد شد. چون عبادت ساقد جز  ؛دکه آن شرط  شرط آن عبادت است مختل خواهد ش
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لبس  ان شرط  شرط توسلی مثل غسل بدن و آن معتبر نیستاما اگر شارط شارطی باشاد که قصاد قربه در 
بها  ی  اگر شرط چنین باشد نهی از چنین شرطی موجب سساد عبادت نخواهد شد چون عبادت ُناتباشاد سااتر

 است. به تما  اجزا  و شرانطق

 ه و سلمالله علی محمد و آل یو صل


