مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال  10ـ شماره 11ـ بهار و تابستان 79
صفحات  7تا 23

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثالث»
حبیب آجودانی / حمید مسجدسرائی /محمّدجواد

باقی زاده

چکیده
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری ،توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارندد ،حدال آ
که طهارات ثالث با وجود واجب غیری بود باید به قصد عبادیّت اتیدا ودوند ،وگرنده جببده م ددّمی
نخواهبد داوت .جهت حلّ این اوکال ،اصولیا مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتبدد از قصدد
امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عبوا الزم ال صدد مجهدولی کده در ات طهدارات
ثالث است توسّط قصد امر غیری؛ رسید به غرض در ی الم دمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛
عبادیّت طهارات ثالث به برکت قصد امر نفسی ضمبی؛ صالحیّت م ربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت
عبادی بود یک عمل .با توجه به اوکاالتی که بر دیدگاه های فوق وارد وده به این نتیجه مدی رسدیم
که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثالث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثالث
بعد از امر غیری همچبا باقی بماند؛ لذا با آمد امر غیری ،گرچده ات اسدتحباب از بدین مدی رود امدا
حدّ استحباب باقی می ماند ،از ایبرو عبادیّت طهارات ثالث ،از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حددّ
امر نفسی استحبابی مبشأ می وود.
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 -1مقدّمه و طرح بحث
یکی از ت سیمات واجدب کده علمدای اصدول در مدورد آ بده بحدت پردا،تده اندد،
واجب نفسی و واجب غیری است و هر یک نیز از زاویه ای به تعریف این دو اصطالح
پردا،ته اند ،اما مهمّ ترین و مشهور ترین تعریف هما است کده ودیخ انصداری بده آ
اواره کرده است مببی بر این که واجدب نفسدی ،واجبدی اسدت کده بده ،داطر ،دودش
واجب وده است (ما أمر به لبفسه)؛ ولی واجب غیری ،واجبی است کده بده ،داطر غیدر
واجب وده باود (ما أمر به ألجل غیره)( ،کالنتری )221/0 0232 ،مدلالا نمداز ،واجدب
نفسی است چو به ،اطر ،ودش واجب وده است نه به ،اطر عمل دیگری؛ اما وضدو
واجب غیری است چو وضو به ،اطر نماز واجب وده است.
آ چه مسلّم است این است که مواف ت و مخالفت واجب نفسی موجدب اسدتح اق
ثواب و ع اب است؛ به این معبا که اگر مکلّف از امر مدوال اطاعدت کبدد و نمداز را بده
جای آورد مستحقّ ثواب است و اگر نماز را ترک کبد به جهت مخالفت بدا امدر مدوال،
استح اق ع اب دارد .اما سؤ ال اساسدی ایبجاسدت کده آیدا مواف دت و مخالفدت واجدب
غیری هم همین ،صوصیّت را دارد یا ،یر؟ به این معبا که اگر کسی امدر غیدری متعلدق
به وضو را امتلال کبد مستحقّ ثواب باود و اگر امر غیدری متعلدق بده وضدو را مخالفدت
کبد مستحق ع اب باود .مشهور اصولیا در تفاوت بین واجب نفسدی و واجدب غیدری
گفته اند که مواف ت و مخالفت واجب غیری ،موجب استح اق ثدواب و ع داب نیسدت
(هما .)227/0
به تبع نظر مشهور ،مرحوم ویخ انصاری0اودکالی را مطدرح مدی کببدد و آ اودکال
این است که از یک سو ،بر انجام بر،ی از م دمات قطعاا ثواب مترتّب می ودود و ایدن
م دّمات هما طهارات ثالث یعبی وضو ،غسل و تیمّم هستبد که عبوا واجدب غیدری

 -0با تتبّع و بررسی در مورد مبشأ این اوکال به نظر می رسد اولین مرتبه مرحوم ویخ انصاری این اوکال را
مطرح کرده است.
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را دارند؛ ببابراین از یک طرف قاعده آ است که بدر انجدام واجدب غیدری ،اسدتح اق
ثوابی مترتّب نیست و از طرف دیگر ،بر طهدارات ثدالث -کده عبدوا واجدب غیدری را
دارند -ثواب مترتّب است؛ حال این دو مطلب که علی الظاهر ی یبی و مسلّم هم هسدتبد
چگونه قابل جمع می باوبد؟ از سوی دیگر ،تردیدى نیست در این که امر غیری ،یدک
امر توصّلى است و تمام غرض از این امر ،توصّل و رسید به ى الم دّمه اسدت .حدال
اگر امر غیری ،توصّلى است ،پس چگونه اسدت کده ،صدوه طهدارت ثدالث تعبّددى
هستبد و عبادیّت دارند و حتماا باید به قصد قربت اتیا ووند؟ آیا قدانو توصّدلى بدود
در این مورد ن ض وده است؟
بسیاری از علما در جواب به اوکال فوق به تبعیت از مرحوم آ،وند گفتده اندد کـه
اصوالا طهارات ثالث پیش از آ که م دّمه واجبى (از قبیل نماز و طواف و صدوم و )...
قرار بگیرند ،اتاا داراى استحباب نفسى بوده و یک امر استحبابى عبادى نفسى بده آنهدا
تعلّق گرفته بود ،و هما طور که نافلده ودب ،مسدتحبّ نفسدى اسدت و جداگانده داراى
ثواب است ،طهارات ثالث هم مستحبّ نفسى هستبد .وضو نور است و وضو بدر وضدو،
نورٌ على نور است .در نتیجه ترتّب ثواب بر این اعمال از ناحیه همدا امدر نفسدى اسدت؛
چه این که عبادیّت و قصد قربت نیز از هما ناحیه است و ربطى بده امدر غیدرى نددارد.
امر غیرى که بعداا مىآید به وات این اعمدال و پیکدره ایدن افعدال تعلّدق نمدىگیدرد تدا
مشکل ایجاد کبد ،بلکه به اعمال عبادى با وصف عبدادى بدود تعلّدق مدىگیدرد ،یعبدى
وضوى عبادى ،م دّمه نماز و متعلّقِ امر غیرى واقدع مدىودود ،نده ات الوضدو  .آنگداه
مشکل حلّ مىوود؛ زیرا ترتّب ثواب مربوط به امر غیرى نیست ،بلکه از آ امدر نفسدى
استحبابى است .و قصد قربت هم ربطى به امر غیرى ندارد ،بلکه مربدوط بده امدر نفسدى
طهارات ثالث است؛ پس قواعد مسلّم امر غیرى ن ض نشد.
حال ،این تح یق زمیبه ساز طرح اوکالى وده است و آ این است که اگر عبادیّت
و قصد قربت ،از ناحیه یک امر است اللى نفسى بوده و ربطى به امر غیدرى نددارد ،پدس
باید در م ام امتلال ،طهارت ثالث را به قصد هما امر اسدتحبابى نفسدى بجدا آوریدم تدا
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موجب ترتّب ثواب و تصحیح عبادیّت براى آنها وود و نباید آنها را به قصد امر غیدرى
بجا آوریم ،در حالى که اجماع وجود دارد که اتیدا ایدن اعمدال بده قصدد امدر غیدرى،
کافى است و قصد امر نفسدى داودتن الزم نیسدت بلکده پدس از د،دول وقدت ،بده قدول
مشهور ف ط باید به قصد امر غیرى اتیا ووند و نه امر نفسى (محمدی.)033/3 0231 ،
بحت طهارات ثالث عالوه بر ثمره علمی ،ثمره عملی هم دارد و آ پاسدخ بده ایدن
سؤال است که آیا قبل از وقت می توا وضو گرفت یدا ،یدر؟ آیدا مکلّفدی کده قبدل از
وقت به داعی نماز ،وضو می گیرد وضویش صحیح است؟ جایگاه بحدت اصدولی ایدن
مطلب که در ف ه هم مورد مداقّه علما قرار گرفتده و مدورد ابدتالی مکلّفدین هدم هسدت
همین جاست.
جهت پاسخ به این اوکال دردسرساز ،اصولیا راه های مختلفی را پیمدوده اندد کده
در این تح یق پاسخ آنها و ثمره هر دیدگاه را از نظر می گذرانیم.

 -2دیدگاه اصولیان
 -2-1دیدگاه آخوند خراساني
این که اجماعاا اکتفا به قصد امر غیرى کافى است ،براى آ نیسدت کده امدر غیدرى
اصالت و است الل دارد و به تبهائى موجب ترتّب ثواب و عبادیّت مى باودد بلکده بدراى
آ است که امر غیرى ،امرى مرآتى و طری ى و عبوا مشیر به آ امر نفسدى اسدتحبابى
است و در ضمن قصد امر غیرى ،آ امر اسدتحبابى نفسدی هدم قصدد ودده اسدت .بیدا
مطلب امر غیرى به م دّمه وارد مىوود و م دّمه در ما نحن فیه ،وات طهدارات ثدالث
نیست ،بلکه اعمال عبادى است .قاعده کلّى آ است که هر امرى ،ف ط به جانب متعلّق
،ود دعوت مىکبد .در ما نحن فیه ،متعلّق امر غیرى ،عمل عبادى است؛ پس مدا عمدل
عبادى را به قصد امر غیرى بجا مىآوریم و عبادیّت هم با امر نفسى درست وده اسدت.
پس در ضمن امر غیرى ،قصد امر نفسى هم وده است و از این جهت ،کفایت مىکبد،
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چرا که اجماع بر کفایت قائم وده وگرنه کافى نبدود (آ،وندد ،راسدانی000 0013 ،؛
قوچانی.)331/0 0021 ،
الف :ثمره این دیدگاه
اگر کسی قبل از وقت وضو را به قصد استحباب نفسی انجام دهد وضویش صدحیح
است؛ ببابراین لزومی به قصد نماز نیست چو به ،اطر امر نفسی ،وضو به نحدو عبدادی
مح ّق می وود؛ ببابراین صالحیت برای م دمیّت را دارد .حال اگر کسدی وضدو را بعدد
از وقت به نیّت استحباب نفسی انجام دهد ،یعبی بعد از این کده وقدت نمداز دا،دل ودد
وضو را به قصد استحباب نفسی انجام بدهد آیا م دمیّت برای نماز دارد یدا ،یدر؟ سدید
یزدی می گوید مانعی ندارد ،زیرا بعد از وقت ،وضو ،هم دارای وجوب غیری اسدت و
هم استحباب نفسی دارد .بعد از وقت ،در وضو دو جهت وجدود دارد از یدک جهدت،
وجوب غیری دارد چو م دمه نماز است و از جهت دیگر ،همچبدا اسدتحباب نفسدی
دارد .هما طوری که در سایر موارد ،اجتماع امر و نهدی بده ،داطر ا،دتالف دو جهدت
امکا دارد ایبجا هم مانعی ندارد چو با د،ول وقت ،هم وجوب غیری به وضدو تعلدق
می گیرد از این جهت که م دمه نماز است و هم استحباب نفسی دارد از این جهت کده
عبوا وضو دارد؛ ببابراین اگر استحباب نفسی در وقت همچبا باقی بماند وضو مدانعی
نخواهد داوت؛ در نتیجه اگر مکلّف بعد از دا،ل ود وقت بدو این کده تدوجهی بده
نماز کبد وضو را به قصد استحباب نفسی انجدام بدهدد اودکالی نددارد؛ پدس مدی تدوا
وضو را بعد از وقت با غفلت از م دمیّت آ برای نماز یا حتی با ببا بر عدم اتیدا نمداز
گرفت و وضو هم صحیح است و اگر بعد از ببا بر عدم اتیدا نمداز بدرای مکلّدف بددا
حاصل وده و تصمیم بگیرد که نماز بخواند نیازی به وضوی مجددد نیسدت (طباطبدایی
یزدی 011/0 0003 ،؛ ،وئی.)013/3/ 0007 ،
ب :اشکال
قصد اجمالی و ضمبی در صورتی است که مکلّف به عبادیّت وضو التفدات داودته
و غافل از آ نباود .اگر کسدی مدی داندد کده وضدو عبادیّدت دارد  -یعبدی امدر نفسدی
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استحبابی دارد -اما قصد امر غیری کبد در واقع ،قصد اجمدالی امدر نفسدی اسدتحبابی را
نیز کرده است؛ پس در ح ی ت قصد امر غیری ن شی ندارد و اگدر کسدی کده وضدو را
انجام می دهد اصالا التفات و توجهی نسبت به عبادیّت وضو نداوته باود در ایبجا قصد
ضمبی هم مح ّق نمی وود؛ ،الصه این که کسدی کده وضدو مدی گیدرد اگدر بده قصدد
عبادیّت وضو انجام دهد همین مالک برای عبادیّتش می وود و امر غیری ن شی نددارد
و اگر به عبادیّت وضو التفاتی ندارد اوکال این است که قصد امر غیری ،قصد اجمدالی
و ضمبی عبادیّت وضو نیست (اصفهانی.)031/3 0033 ،
 -2-2دیدگاه شیخ انصاری و اشکاالت آن
 -2-2-1دیدگاه اول شیخ و اشکاالت آن
مرحوم آ،وند به ن ل از ویخ اعظم می گویدد عبداوین دو ندوع اندد  -0بعضدی از
عباوین ،غیر قصدی هستبد؛ یعبی برای تح ق آ عبوا نیازی به قصد آ عبوا نیسدت،
ملالا عبوا «ضرب» عبوا قصدی نیست بلکه چه فاعل قصد این عبدوا را داودته باودد
چه نداوته باود ضرب مح ّق می وود؛  -3بر،ی عباوین ،قصددی هسدتبد؛ ملدل عبدوا
«تعظیم» .کسی که قیام می کبد اگر به قصد احترام باود تعظیم مح ّق می وود امدا اگدر
به قصد احترام نباود تعظیم مح ّق نمی وود؛ و مانبد عبوا «نماز»؛ کسی که مدی ایسدتد
و رکوع و سجده می کبد اگر قصد او نماز باود عمل او عبوا نماز را پیدا می کبد امدا
اگر قصدش نماز نباود عمالا عبوا نمداز را نددارد، .دود عبداوین قصددی نیدز دو ندوع
هستبد یکی عبوا قصدی معلوم ،ملدل عبدوا تعظدیم؛ و دوم عبدوا قصددی مجهدول.
حال ،در ،ود طهارات ثدالث یدک عبدوا الزم ال صدد وجدود دارد .در وضدو و غسدل
عبوانی وجود دارد که باید آ عبوا قصد بشدود امدا آ عبدوانی کده در ات طهدارات
ثالث وجود دارد مجهول است؛ ببابراین از یک سو باید در طهارات ثالث آ عبوا را
قصد کبیم و از سوی دیگر ،این عبوا مجهول است؛ پس چاره ای نیست جدز ایدن کده
از راه قصد امر غیری ،عبوا مجهول را قصدکبیم؛ در ایدن صدورت ،امدر غیدری صدرفاا
طریق برای آ عبوا الزم ال صد مجهول است ،و در ح ی ت ،آ عبدوانی کده در ات
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وضو وجود دارد قصد وده است؛ و اگر معلوم بود هما متعلق قصد قرار مدی گرفدت،
یعبی وضو به ،اطر عبوانی که در آ وجدود دارد انجدام مدی ودد امدا حدال کده عبدوا
مجهول است قصد امر متعلق به وضو و غسل ،طریق است برای این کده آ عبدوا الزم
ال صد موجود در ات طهارات ثالث ،قصدد ودود .بده تعبیدر دیگدر ،قصدد امدر غیدری،
مرآت است برای آ عبوا مجهدول؛ نتیجده ایدن کده مسدأله عبادیّدت از راه امدر غیدری
حاصل نشد تا اوکال وود که امر غیری ،امر عبادی نیست و نیاز به قصد قربدت نددارد،
بلکه عبادیّت از ناحیه عبوانی است که در ات وضدو وجدود دارد و آ عبدوا قصددی
مجهول است (آ،وند ،راانی.)000 0013 ،
جهت توضیح و تبیین بیشتر ،عبارات ،ود ویخ در مطارح االنظار را بیا مدی کبدیم.
ابتدا ویخ می گویبد بین م دمه ای که عبوا عبادی دارد با م دمه ای که عبوا عبادی
ندارد فرق وجود دارد .در همه م دمات -چه عبادی و چه غیری عبادی -علم داریم بده
این که میا

ی الم دمه با م دمه ارتباط وجود دارد ،اما در م دمات عبدادی عدالوه بدر

علم به ارتباط ی الم دمه با م دمه ،علم دیگری هدم وجدود دارد و آ ایدن اسدت کده
باید م دمه به گونه ای انجام وود که در واقع ،بیانگر ترتب ی الم دمه بر م دمه باود؛
یعبی م دمه باید به صورتی انجام گیرد که توجه واقعی ی الم دمده بدر م دمده مح ّدق
وود .ملالا ،داوند نماز را بر وضو متوقف کدرده ،امدا نده صدرف توقّدف بدر مسدحات و
غسالت؛ ببابراین وارع وضدو را بده نحدوی م دمده قدرار داده تدا ایجداد نمدازی کده ی
الم دمه است حتماا همراه م دمه صورت گیرد؛ نتیجه ایدن کده ودارع بده م دمده امدری
کرده و مکلف باید به قصد امر انجام دهد .معبای این که طهارات ثدالث ،قصدد قربدت
می ،واهد این است که م دمه به قصد امر انجام وود .سدسس ودیخ در توضدیح مطلدب
آورده اند افعال سه صورت دارند گاهی حسن ع لی افعال روون است و گداهی قدبح
ع لی افعال روون است و گاهی حسن و قدبح افعدال معلدوم نیسدت .آنگداه مدی گویدد
حسن و قبح ع لی افعالی که روون است دارای احکام ع لی هستبد ،اما در مورد حسن
افعالی که روون نیست و ف ط امر وارع در مورد آنها وجود دارد م دمه ای را ضدمیمه
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می کبیم و آ این که ی ین داریم وارع به چیزی امر نمی کبد الّا این کده حسدن داودته
باود و از راه امر وارع کشف می کبیم که در انجام طهارات ثالث ،حسن وجدود دارد.
در طهارات ثالث ،عبوا حسدبی هسدت کده اگدر آ عبدوا قصدد نشدود ی الم دمده
مح ّق نمی وود بلکه باید آ عبوا قصد وود؛ در نتیجه ویخ تصریح می کبد که ادّعدا
نمی کبیم در طهارات ثالث ،امر غیری اقتضای تعبدیّت دارد تا آ اوکاالت پیش آیدد
بلکه می گوئیم عبادیّت در طهارات ثالث از ناحیه ،ود م دمه آمدده اسدت لکدن نمدی
دانیم مالک در توقف ی الم دمه بر م دمه چیسدت و ایدن همدا اسدت کده تعبیدر بده
عبوا قصدی مجهول کردیم (کالنتری.) 210/0 0232 ،
با این جواب ،اوکال عبادیّت طهارات ثالث حلّ می وود ،چو مبشدأ اودکال ایدن
بود که از آنجا که امر غیری ،عبادی نیست چگونه عبادیّدت از ناحیده امدر غیدری ایجداد
وده است؟ و در پاسخ گفته ودد کده عبادیّدت از ناحیده امدر غیدری حاصدل نشدد بلکده
عبادیّت از طریق عبوا الزم ال صد مجهول به وجود آمد.
ثمره این دیدگاه آ است که قبل از وقت نمی تدوا وضدو را بده قصدد امدر غیدری
انجام داد ،برای این که قبل از وقت هبوز امر غیری وجود ندارد و امر غیری بده برکدت
وجود ی الم دمه مح ّق می وود و تا ی الم دمه وجود پیدا نکبد امدر غیدری متوجّده
م دمه نمی وود ،لذا قبل از وقت هر تعداد وضو گرفته وود باطل می باود.
اشکال اول در وریعت ،م دمات زیادی وجود دارد که علّت توقف ی الم دمه
بر م دمه معلوم نیست .این طور نیست که ف ط وجه توقدف ی الم دمده بدر م دمده در
طهارات ثالث مجهول باودد بلکده وجده توقدف ی الم دمده بدر م دمده در بسدیاری از
م دمات و افعال ورعی در وریعت مجهول است و هر جا علّت توقف معلوم نبود نمدی
توا قائل به عبادی بود م دمه ود؛ به این صدورت کده گفتده ودود در م دمده عبدوا
حسبی وجود دارد که به برکت آ  ،م دمه عبادی می ودود (کالنتدری)210/0232 0 ،؛
ملالا حکم قاضی نیازمبد م دمات زیادی است و در بسیاری از م دمات هدم نمدی تدوا
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وجه توقف را فهمید؛ مانبد این که چرا در فال امر ،بیّبه دو نفر باود و در امر دیگدری،
چهار نفر باود؛ یا این که بیّبه مرد باود و ....
اشکال دوم جواب مرحوم ویخ ف ط مشکل عبادیّت در طهدارات ثدالث را حدلّ
می کبد ،اما مسأله ترتب ثواب را حلّ نمی کبدد .بده چده مالکدی بدر مواف دت طهدارات
ثالث ،ثواب مترتّب می وود در حالی که ،ود ویخ معت دد اسدت کده بدر مواف دت امدر
غیری ،ثواب مترتّب نیست(0آ،وند ،راسانی.)003 0013 ،
اشکال سوم :قصد امر دوگونه است  -0قصد امر غائى یعبى وضو را به قصد امر
غیرى انجام مىدهیم؛ ولى امر غیرى موضوعیّت ندارد بلکه غایت آ رسید بده عبدوا
واقعى است ،و داعى و محرّک بر فعل آ  ،احراز عبوا واقعى است و بدراى ایجداد آ
عبوا  ،انجام مىدهیم و در م ام نیّت مىگوئیم که وضو مىگیدرم بده قصدد امتلدال امدر
غیرى به مبظور احراز عبوا واقعى که داعدى بدر فعدل ایدن مطلدب اسدت -3.قصدد امدر
وصفى یعبى واجب و مأمورٌ به بود و قصد امر غیرى داوتن را به صدورت وصدف در
نظر بگیریم و در م ام نیّت بگوئیم که وضوى واجب و مأمورٌ بده بده امدر غیدرى را بجدا
مىآورم؛ ولى این که غایت این فعل چیست و داعى و محرّک ما بر ایدن عمدل واجدب
کدام است مطرح نیست و الزم نیست که اتیا به وضدوى واجدب ،بدراى ،داطر احدراز
عبوا واقعى باود ،بلکه چه بسا امر دیگرى داعى بر فعل مزبور گردیده است ،مدلالا بده
داعى تبرید و ،بک ود با آب ،بک وضو مىگیرد ،و به داعى تسخین و گرم ودد
با آب داغ وضو مىگیرد یا غسل مىکبدد ،و بده انگیدزه تبظیدف وضدو مدىگیدرد و ...؛
هرکدام از دو قصد امرى که کر ود ،صالحیّت دارد که عبوا مشیر بدوده و مدا را بده
عباوین واقعى برسانبد و ،ود قصد امر موضوعیّت نداوته باود .امّا قصد امدر غدائى کده
پر واضح است؛ زیرا صریحاا در نیّت رسید به عبوا واقعى را مدّ نظر دارد؛ و امّا قصدد

 -0البته به نظر می رسد پاسخ ویخ در م ام اوکال عبادیّت باود و نه در م ام پاسخ ترتب ثواب؛ ببابراین چو
پاسخ ویخ ناظر به ترتب ثواب نیست اوکال مرحوم آ،وند وجهی ندارد.
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امر وصفى هم عبوا مشیر است؛ زیرا وقتى مىگوید «وضوى واجب و مأمورٌ به را بجدا
مىآورم» ،ود وصف واجب و مأمورٌ به بود  ،یعبى متعلّق امر بود  ،و فرض این است
که حرکات ،اصه بدو عبوا واقعى ،مأمورٌ به و متعلّق امر نیست؛ پدس بداز اوداره بده
عبوا واقعى دارد .با توجه به این مطالب ،راه در قصد امر غائى کده ودیخ مطدرح کدرد
مبحصر نیست ،بلکه راه دیگرى هم هست که قصد امر وصفى باود (آ،وند ،راسدانی،
003 0013؛ محمدی.)030/3/ 0231 ،
اشکال چهارم :متعلّق قصد باید هم مبیّن و هم معیّن باود؛ و ممکن نیست متعلدق
قصد ،مجهول و مردّد باود ،به این دلیل که قصد و اراده ،معلول ودوق نفسدانی اسدت و
ووق نفسانی نمی تواند در مرتبه وجود تح ق پیددا کبدد؛ یعبدی در عدالم نفدس موجدود
بشود الّا این که متعلّ ی در عالم نفس داوته باود و ووق کلّی معبا ندارد .همچبدین ایدن
که گفته وود به یک امر مجهول یا یک امر مردّد ووق پیدا کردم ،این هم معبا نددارد،
چو ووق همیشه نیازمبد به یک متعلّق است و این متعلّق باید معیّن و مشدخ

باودد و

نمی تواند مجهول یا مردّد باود؛ ببابراین راهی که مرحوم ودیخ بدرای عبادیّدت تصدویر
کرده اند ممکن نیست؛ زیرا از یک سدو ،در ات ایدن افعدال یدک عبدوا الزم ال صدد
وجود دارد و از سوی دیگر ،آ عبوا برای ما مجهول است؛ ببابراین قصدد آ عبدوا
امکا ندارد چو مجهول است؛ و به همین دلیل ،قاعده کلّی در علم اصول ایدن اسدت
که «ال صد الیمکن أ یتعلّق الّا بالمبیّن و المعیّن» (اصفهانی.)031/3 0033،
اشکال پنجم بعضی از عباوین ،مت وّم به قصد تفصیلی هسدتبد؛ ملدل «تعظدیم» کده
یکی از عباوین قصدی است .تعظیم باید با قصد تفصدیلی تح دق پیددا کبدد ،حدال اگدر
عملی انجام وود که اجماالا در آ تعظیم هست ،یعبی یک عبدوانی قصدد ودود کده بده
نحو اجمال ،حاکی از تعظیم باود فایده ای ندارد بلکه باید عملی کده بده عبدوا تعظدیم
انجام می گیرد به قصد تفصیلی باود والّا تعظیم تح ق پیدا نمدی کبدد .در مدا نحدن فیده
وضو عبوانی دارد و اجماالا می دانیم آ عبوا  ،مالک بدرای عبادیّدت وضدو اسدت امدا
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تفصیالا نمی دانیم؛ لذا این قصد اجمالی کافی نیست بلکه مانبدد تعظدیم ،قصدد تفصدیلی
نیاز است (هما .)037/3
اشکال ششم :ویخ گفتبد که در طهارات ثدالث ،عبدوا

اتدی حسدن وجدود دارد

که جهل به آ داریم و از آنجا که وارع ،امر به طهارات ثالث کرده اسدت کاودف از
این است که این افعال ،دارای عبوا حسن هستبد .این کالم ویخ به نحو کلّدی صدحیح
نیست؛ چرا که امر نفسی ،کاوفیّت از عبوا حسن دارد اما امر غیری ،کاوف از عبدوا
حسن نیست؛ و اگر این افعال ،امر نفسی می داوتبد  -حال چه امر نفسی وجدوبی و چده
استحبابی -امر نفسی حتماا مالزمه دارد با ایدن کده در ایدن اعمدال ،یدک عبدوا حسدبی
باود؛ اما امری که در ایبجا به طهارات ثالث تعلق گرفته ،امر غیری اسدت و امدر غیدری
چبین کاوفیّتی ندارد؛ و اساساا امر غیری عبوا طری یّت دارد و صرفاا هدفش رسید بده
ی الم دمه است.
اشکال هفتم :این که ویخ انصاری گفتبد امر غیری ،مرآت برای عبدوا مجهدول
است در صدورتی کده مکلّدف ،بده ایدن طری یّدت و مرآتیّدت توجده داودته باودد و ایدن
م دمات را به نحو عبادی انجام دهد بیا ویخ صدحیح اسدت ،امدا کسدی کده توجده بده
مرآتیّت ندارد یا اساساا ببا بر عدم مراتیّت می گدذارد در ایدن حالدت ،قصدد امدر غیدری
کافی نیست در حالی که اجماع وجود دارد که اگر کسی وضو را بده قصدد امدر غیدری
متعلق به وضو انجام دهد کافی است.
 -2-2-2دیدگاه دوم شیخ و اشکاالت آن
مرحوم آ،وند از قول مرحوم ویخ گفته است که برای تصحیح عبادیّدت طهدارات
ثالث بایستی گفت غرض و غایتی که مربوط به ی الم دمه است تح ق پیدا نمی کبد
مگر این که م دمات به نحو عبادی انجام وود ،و اگدر م ددمات بده نحدو عبدادی انجدام
نگیرد غرض از ی الم دمه تح ق پیدا نمی کبد .غایت و غرضی که برای ی الم دمه
است زمانی تح ق می یابد که م دمه به عبوا عبادی انجام وود؛ پس عبادیّت طهدارات
ثالث ربطی به امر غیری ندارد؛ بلکه غرض از ی الم دمه تح ق پیددا نمدی کبدد مگدر
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این که طهارات ثالث به نحو عبادی انجام ووند؛ سسس هما اوکالی را که در جدواب
دوم بیا کرد در ایبجا هم مطرح می نماید و آ این که این راه ف ط مشکل عبادیّت را
حلّ می کبد اما مسأله ترتب ثواب را حلّ نمی کبد (آ،وند ،راسانی.)003 0013 ،
جهت توضیح و تبیین بیشتر ،عبارات ،ود ویخ در مطارح االنظار را بیا مدی کبدیم.
ایشا می گوید اوامر عبادی از جهت متعلّق ،با اوامر توصّدلی مغدایر اسدت؛ چراکده در
اوامر توصّلی، ،ود امر  -ملل امر به این که میّت را دفن کدن -وافدی بده تمدام م صدود
موالست ،اما در اوامر عبادی، ،ود امر به تبهدایی وافدی بده تمدام م صدود مدوال نیسدت؛
ببابراین در اوامر عبادی عالوه بر امری که به متعلّق ،تعلق پیدا کرده است بایدد مدوال در
یک بیا زائدی تصریح کبد کده متعلّدق ،بده قصدد «عبادیّدت» انجدام ودود ،و در اوامدر
عبادی از این جهت فرقی بین م دمه و ی الم دمه وجود ندارد؛ یعبی اگر ی الم دمه
عبادی باود قانو همین است ،و اگر م دمه هم عبادی باود همین قانو حداکم اسدت؛
در نتیجه ،آ چه که مصحّح عبادیّت ی الم دمه است مصحّح عبادیّت م دمه هم مدی
باود بدو این که در اثبات تعبدیّت ،احتیاج به امر غیری باود؛ پس عبادیّدت طهدارات
ثالث ربطی به امرغیری ندارد (کالنتری 210/0 0232 ،و .)213
ثمره این دیدگاه آ است که اگر ی الم دمه وجوب پیدا نکبد ایجاد غدرض الزم
نیست ،لذا بر طبق این نظر هم باید گفت که نمی توا قبدل از وقدت ،قصدد امدر غیدری
کرد چو غرضی وجود ندارد و اگر غرض مح ّق نباود امر غیری هم وجود نددارد؛ و
غرض زمانی به وجود می آید که ی الم دمده واجدب باودد و غدرض از ی الم دمده
تح ق پیدا نمی کبد مگر این که م ددمات بده قصدد عبادیّدت انجدام ودوند؛ پدس بدرای
رسید به غرض باید امر غیری متوجه م دمه باود و اگر امر غیری نباودد اساسداا راهدی
برای رسید به ی الم دمه وجود نخواهد داوت ،و بعد از وقت ،روون است کده مدی
توا وضو را به قصد امر غیری انجام داد و چیز دیگری الزم نیست.
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اشکال اول در واقع ،بیا مرحوم آ،وند جواب از اوکال نیست بلکه بیا اوکال
است .اوکال این است که چرا طهارات ثالث باید به نحو عبادی انجام ووند تدا غدرض
از ی الم دمه تح ق یابد؟ مرحوم آ،وند در جواب می فرماید غدرض از ی الم دمده
تح ق پیدا نمی کبد مگر این که طهارات ثالث به نحو عبادی انجام ووند.
اشکال دوم الزمه بیا ویخ ایدن اسدت کده جمیدع م ددمات ،عبدادی ودوند اگدر
غرض از ی الم دمه تح ق پیدا نکبد مگر این که م دمه عبدادی باودد؛ همچبدین اگدر
آ چه که مصحّح عبادیّت ی الم دمه است هما چیز مصحّح عبادیّدت م دمده باودد
الزمه اش این می وود که تمام م دمات نماز عبادی باوبد؛ البته طهارات ثدالث مسدلّماا
عبادی هستبد اما این که تطهیر بد از نجاست یا ستر عورت هدم م دمده عبدادی باودبد
مطلبی است که هیچ کس به آ قائل نیست؛ ببابراین این پاسخ ویخ هم بدا چبدین تدالی
فاسدی مواجه می وود.
 -2-2-1دیدگاه سوم شیخ و اشکاالت آن
راه سومی که مرحوم ویخ انصاری پیشبهاد می کبد تعدّد امر است؛ با این بیدا کده
برای این که مسأله عبادیّت در باب نماز حلّ وود این بحت مطرح است که مدوال نمدی
تواند قصد عبادیّت و قصد امتلال امر را در متعلَّق ا،ذ کبد؛ یعبی موال نمی تواند امر بده
نماز کبد به قصد همین امری که به نماز تعلّق پیدا کرده است .کسدانی کده قائلبدد ا،دذ
قصد امر در متعلَّق ،محال است می گویبد موال برای این که به مکلّف تل دین کبدد ایدن
عمل عبادی بوده و مکلّف باید عمل را به قصد امر انجام دهد باید ابتددا امدر را بده ات
عمل -یعبی به ،ود نماز -متعلّق کبد و سسس در امر دوّمی بگوید آ نمازی که متعلَّدق
امر اول است باید به قصد هما امر اول انجام بشود .از این راه مسأله عبادیّت نماز حدلّ
می وود ،زیرا امر غیری به ات این طهارات ثالث تعلّق پیدا می کبد ،و آنگاه مدوال در
امر دوّمی امر می کبد که این وضدو و غسدل و تدیمّم بایدد بده نحدو عبدادی انجدام ودود
(کالنتری.)213/0 0232 ،
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ثمره این دیدگاه آ است که هما طور که ی الم دمه برای عبادیّت ،نیاز بده امدر
دوم دارد م دمه هم برای عبادیّت ،نیاز به امر دوم دارد؛ مبتها این امر دوم باید یک امدر
توصّلی باود و مع ول نیست که امر دوم ،تعبدی باود .اگدر امدر دوم هدم تعبددی باودد
،ود عبادیّت این هدم نیداز بده یدک امدر دیگدری دارد و هکدذا؛ ببدابراین امدر دوم ،امدر
توصّلی است ،حال اگر کسی قائل وود که عبادیّت این م دمات از راه امر دوم حاصدل
می وود آیا قبل از وقت می تواند وضو بگیرد یا ،یر؟ چرا که امر دوم می گوید متعلّق
امر اول را به قصد امتلال امر اول انجام بده و فدرض ایدن اسدت کده امدر اول ،یدک امدر
غیری است و امر غیری قبل از وقت مح ّق نشده است و امر غیری به برکت وجدود ی
الم دمه مح ّق می وود و وقتی م دمه وجوب پیدا کبد امر غیری مح ّق می وود ،پدس
قبل از وقت ،امر غیری نداریم؛ در نتیجه این امر دوم هم نمی تواندد بگویدد متعلّدق امدر
غیری را قبل از وقت به قصد امر غیری انجام بده؛ در نتیجه ،روی این مببا وضدوی قبدل
از وقت باطل است وحتماا مکلّف باید در دا،ل وقت که ،دود امدر غیدری وجدود دارد
وضو را بگیرد.
اشکال اول :آیا ات الوضو م دمیّت دارد؟ ،یر ،ات وضو بدو قصدد قربدت
م دّمه نیست ،و وقتى م دّمه نباود ،امر غیرى هم ندارد؛ زیرا امر م دّمى به چیزى تعلّدق
مىگیرد که ح ی تاا و به حمل وایع ،م دّمه باود .پس اصالا طلب غیرى در کدار نیسدت
تا زمیبه را براى امر ثانى و متمّم الجعل فراهم کبد.
اشکال دوم :هما طور که اعتبار قصد قربت بر امر اول ،محدال اسدت نسدبت بده
امر دوم هم محال است؛ ببدابراین مرحدوم آ،وندد قصدد عبادیّدت و قصدد امدر را از راه
حکم ع ل استفاده می کبد (آ،وند ،راسانی.)003 0013 ،
اشکال سوم :امری که به نماز تعلق پیداکرده ،یک امر نفسی است؛ چرا که مدوال
فرموده «صلّ» و این امری که به نماز تعلق پیدا کرده ،یک امر نفسی اسدت و مدوال مدی
تواند در امر دوم بگوید که متعلّق امر اول را به قصد امدر اول انجدام بدده ،امدا در ایبجدا
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امری که به متعلّق -یعبی وضو وغسل -وارد وده ،امر غیری است و امدر غیدری اساسداا
قابلیّت تعبدیّت ندارد هرچبد به وسیله صد امر دیگر موال نمی تواند بگویدد متعلّدق امدر
اول را به قصد امر اول انجام بده؛ برای این که مجدداا اوکال بر می گردد؛ ببابراین فرق
امر غیری با امر نفسی این است که هیچ گاه الزم نیست متعلّق امدر غیدری بده قصدد امدر
غیری انجام وود ،زیرا در آ عبادیّت معتبر نیست.
 -2-1دیدگاه نائیني و اشکاالت آن
ایشا می گوید ورائط ،در حکم اجزا هستبد؛ یعبی اگر مامورٌ بده دارای اجدزا و
ورائط باود هما طوری که ،ود اجزا  ،مشمول امر نفسی هستبد ورائط هم دارای امر
نفسی هستبد لکن اجزا و ورائط ،امر نفسی ضمبی دارند .توضیح ایدن کده وقتدی مدوال
امر به نماز می کبد امر متعلّق به نماز ،نسبت به اجزا توزیع می ودود و وقتدی مدوال مدی
گوید «أقیموا الصّاله» ،این امر بین اجزای نماز توزیع می وود و انحالل پیددا مدی کبدد؛
یعبی قرائت واجب می وود ،رکوع واجب می وود و تمام ایبها متعلَّق بدرای امدر واقدع
می ووند؛ ببابراین تمام اجزا  ،امر نفسی ضمبی پیدا می کببد و ورائط هم همدین طدور
است؛ یعبی وضو که یکی از ورائط نماز است امر نفسی ضمبی پیدا مدی کبدد و همدا
طوری که عبادیّت اجزا از راه امر نفسی ضمبی درست می وود که باید به قصد قربت
انجام وود در ورائط هم همین طور است؛ اگر وضو غیر از امر غیری ،دارای امر نفسدی
ضمبی هم باود عبادیّت وضو به برکت همین امر نفسی ضمبی مح ّدق مدی ودود همدا
طوری که عبادیّت اجزا به برکت امر نفسی ضمبی مح ّق ود (،وئی.)071/0 0213 ،
ثمره این دیدگاه آ است که طبق این مببدا ،قبدل از وقدت هبدوز امدر متعلّدق بده ی
الم دمه نیامده است ،لذا نمی توا م دمه را به قصد امدر نفسدی متعلّدق بده ی الم دمده
انجام داد.
اشکال اول بر فرض این که توزیع در بداب اجدزا مدورد قبدول باودد و عبدوا
مامورٌ به را داوته باوبد اما این که توزیع و انحالل وامل ورائط هم بشود و آ هدم امدر
ضمبی نفسی پیدا کبد مورد قبول نیست ،زیرا فرق بین ودرائط و اجدزا ایدن اسدت کده

وجه تصحیح عبادیّت طهارات ثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

ورائط، ،ارج از ماهیّت مامورٌ به هستبد اما اجزا  ،دا،ل در ماهیّت مامورٌ به مدی باودبد
(،وئی.)011/3 0007 ،
اشکال دوم این که انحالل نسبت بده همده ودرائط مح ّدق مدی ودود و بایدد همده
ورایط عبادی ووند عین محلّ نزاع است؛ چه آ کده محدلّ ندزاع ایدن اسدت کده چدرا
غرض از طهارات ثالث بدو قصد عبادیّت تح ق پیددا نمدی کبدد و ایدن جدواب ،اول
بحت است .از سوی دیگر ،اگر در ورائط هم این انحدالل تح دق پیددا کبدد بایدد همده
ورائط ،عبوا عبادی را داوته باود در حالی که احدی به آ ملتزم نیست.
اشکال سوم :هر امری  -الیدعوا الّا الی متعلَّ ه  -ف دط مکلّدف را بده متعلّدق ،دود
دعوت می کبد؛ و امری که به نماز تعلّق پیدا کرده است الیدعوا الّا الی الصّاله ،و تبهدا
به نماز دعوت می کبد و هیچ امری به چیزی که متعلّق او واقع نشده است ،دعوت نمی
کبد (،میبی)231/0 0001 ،؛ ببابراین اگر آ طور که مرحوم نائیبی گفتبد که مشدکل
عبادیّت ورائط با هما امر متعلّق به نماز حلّ می وود به این معبا ،واهد بود کده وضدو
هم متعلّق امر به نماز باود و هما طوری که نماز ،متعلّق أقیموا الصّاله است وضدو هدم
متعلّق أقیموا الصّاله باود ،که قطعاا کسی به آ ملتزم نیست؛ ببابراین تبها نماز متعلّق امر
است و امر نمی تواند به وضو تعلّق پیدا کبد؛ در نتیجه ،کالم مرحوم ندائیبی هدم بدا ایدن
اوکاالت مواجه است.
 -2-1دیدگاه امام خمیني و اشکاالت آن
تمام این اوکاالتی که در طهارات ثالث وجود دارد برای ایدن اسدت کده عبادیّدت،
محتاج به امر است و امر غیری نمی تواند موجدب عبادیّدت ودود؛ پدس بدرای تصدحیح
عبادیّت طهارات ثالث به ناچار بایستی امدر دیگدری را کشدف نمدائیم ،لدذا علمدا قائدل
ودند به این که آ چه مح ّق و مصحّح برای عبادیّت اسدت امدر نفسدی اسدتحبابی مدی
باود ،اما امام ،میبی می گویبد برای این که فعلی را به قصد عبادیّدت و تعبّدد و ت درّب
الی اهلل انجام دهیم وجود امر ضروری نیست ،بلکه برای عبادیّت ،همین که یدک فعلدی
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صالحیّت برای ت رّب الی اهلل را داوته باود کافی است؛ لکن ما غالباا نمی دانیم کده آیدا
فال فعل ،قابلیّت عبادیّت و ت رّب الی اهلل را دارد یا ندارد؟ بعضی از افعال اتاا م رّبیدت
دارند مانبد سجده و تعظیم ،اما همه افعال م رّبیت اتی ندارند؛ در این گونه افعال غالبداا
تبها مببعی که می تواند م رّبیت را بیا کبد وارع است ،لدذا از طریدق وحدی مدی تدوا
فهمید که آیا فال عمل قابلیّت ت رّب را دارد یا ندارد .در بداب طهدارات ثدالث مسدأله
همیبطور است؛ یعبی علم داریم که عبوا م دمه قرار داده وده ،وضدوی عبدادی اسدت
نه وضوی مطلق ،و وارع فرموده که اگر وضو به نحو عبادی واقع وود عبوا م ددّمیت
دارد؛ پس وارع بیا کرده وضو عملی است که قابلیّت م رّبیت الی اهلل دارد و می توا
به نحو عبادی ،متعبّد به آ ود .سسس امام در ادامه با عبارت بدل الیبعدد ترقّدی فرمدوده
که به نظر ما ارتکاز متشرّعه بر این است که واجبات تعبّدی را  -ملل ،ود نمداز و ،دود
روزه  -به قصد ت رّب اتیا می کببد ،در حالی که از امری که متعلِّق به آنهاست غفلدت
دارند؛ یعبی آ چه در ارتکاز متشرّعه وجود دارد این است که اعمال عبادی را ف ط بده
قصد قربت انجام می دهبد؛ و نماز را برای ت رّب به ،ددا مدی ،وانبدد در حدالی کده از
امری که متعلّق به نماز است به طور کلّی غفلت دارند .البته این مطلب را به نحدو قطعدی
بیا نکرده و با عبارت «الیبعد» چبین ادعایی می نمایبد (،میبی 232/0 0001 ،؛ ملکی
اصفهانی031/0 0230 ،؛ موحّدی لبکرانی73/0 0031 ،؛ مرتضدوی لبگدرودی0271 ،
073/2؛ سبحانی211/0 0032 ،؛ ت وی اوتهاردی.)10/3 0003 ،
با این جواب ،تمدامی اودکاالت پاسدخ داده مدی ودود؛ زیدرا مشدکل ایدن بدود کده
عبادیّت ،محتاج به امر است و عبادیّت از راه امر غیری مح ّق نمدی ودود ،حدال بدا ایدن
پاسخ می گوئیم ،ود عمل قابلیت عبادیّت را دارد؛ پس امر غیدری ،د،یدل در عبادیّدت
نیست و مشکل ترتّب ثواب هم حلّ می وود ،زیرا به نظر ایشدا بدین عبادیّدت و ترتّدب
ثواب مالزمه وجود دارد.
ثمره این دیدگاه آ است که طبق این مببا اگر کسی وضو را به عبوا این کده اتداا
صالحیّت عبادیّت دارد انجام دهد این عمل صحیح است ،اما یک صورت دیگر هم از
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فرمایش امام استفاده می وود و آ این است که اگر کسی وضو را قبل از وقدت انجدام
بدهد به داعی این که نماز را بعداا در وقت انجام ،واهد داد ایدن هدم صدحیح اسدت ،و
این مورد ،غیر از فرض قبلی است؛ چراکه گاهی کسی وضو را به قصد این که قابلیدت
عبادیّت دارد انجام می دهد ،لذا نیازی نیست غایتی بدرای وضدو در نظدر بگیدرد؛ یعبدی
وضو را برای ،ود وضو انجام دهد نه برای نماز و یدا بدرای مسدح قدرآ ؛ امدا در فدرض
دیگر ،می گوید وضو را بگیرد به قصد آ نمدازی کده بعدداا در وقدت ،واهدد ،واندد؛
یعبی وضو را به قصد نماز عبادی ای که مشروط به وضو است بگیرد ،که این مورد هم
صحیح است؛ در نتیجه ،مببای امام دو صورت دارد صورت اول ایدن کده اساسداا بددو
این که قصد هیچ غایتی را داوته باود ف ط چو وضو اتداا صدالحیّت عبادیّدت را دارد
انجام می وود ،و بین قبل از وقت و بعد از وقت هم فرقی نیست .صورت دوم این است
که اگر کسی وضو بگیرد اما نه به قصد این که اتاا صالحیّت عبادیّدت را دارد بلکده بده
قصد یکی از غایاتش؛ ملالا نماز لکن نمازی که هبوز واجب نشده و دا،ل وقدت نشدده
است ،در ایبجا هم این وضوی قبل از وقت صحیح است (،میبی.)237/0 0001 ،
اما اوکالی که در مورد فرض دوم وجود دارد این است کده وضدوی قبدل از وقدت
طبق مببای امام صحیح نیست ،زیرا اگر وضو به قصد این که قابلیّت عبادیّت دارد انجام
وود پس قصد نماز الزم نیست؛ ببابراین ،این که می توا وضو را قبل از وقت به قصدد
نماز در دا،ل وقت انجام داد به این معباست که عبادیّت وضو مربوط بده نمداز اسدت و
نماز هم که قبل از وقت واجب نیست .به عبارت روون تر ،بر فرض این که مدالک در
عبادیّت ،صالحیّت اتی وضو باود اگر کسی وضو را به قصدد نمداز انجدام دهدد از دو
حال ،ارج نیست یا قصدش لغو است و در واقع، ،ود وضو صدالحیّت دارد؛ کده ایدن
حالت ،در واقع هما فرض اول است؛ و یا وضو با قطع نظدر از صدالحیّت اتدی انجدام
می گیرد که در این حالت ،نماز هبوز واجب نشده است ،لذا چگونه می تدوا وضدو را
قبل از وقت به عبوا عبادی انجام داد؟
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اشکال اول :بر مببای ،ود امام که قائل هستبد به ایدن کده بدین عبادیّدت و ترتّدب
ثواب مالزمه وجود دارد مشکل ترتّب ثواب حلّ می وود ،امدا طبدق مببدای دیگدر ،کده
بین عبادیّت و ترتّب ثواب مالزمه نیست مسأله ترتّب ثواب حلّ نمی وود؛ زیدرا ممکدن
است عملی به قصد عبادت انجام وود اما ثواب بر آ مترتّب نگردد.
اشکال دوم :آیا می توا هر جا عملی قابلیّدت بدرای عبادیّدت و تعبّدد داودت بده
مجرّد قابلیّت ،بتوا آ فعل را به نحو عبدادت انجدام داد یدا ایدن کده ،دود قابلیّدت هدم
متوقّف است بر این که وارع برای ما بیا کبد؟ ابهامی که در عبارت امدام وجدود دارد
این است که می فرماید این صالحیّت غالباا من الوحی الی اهلل به دست می آید .بده نظدر
می رسد مبظور امام این است که غالباا را در م ابل افعالی کده اتداا م درّب هسدتبد قدرار
داده اند؛ یعبی بعضی از افعالی را که اتاا م رّب نیستبد ،ود مکلّف ،م رّبیت آنها را می
فهمد اما بر،ی دیگر که اکلر افعال را وامل می وود برای قابلیّت ت درّب ،نیداز بده بیدا
وارع دارد؛ پس ،ود امام می فرماید غالباا برای این که عملی م رّب الی اهلل باودد بایدد
وارع بیا کبد و وقتی نیاز به بیا وارع باسد هیچ راهی غیر از امر وجود ندارد .البته بدر
حسب فرض می توا گفت که وارع برای بیا ا،بار می کبد و می فرمایدد ای مدردم،
بدانید که در این عمل قابلیّت برای ت رّب وجود دارد ،اما روش وارع بما أنّه وارع ایدن
گونه نیست کده از ایدن راه وارد ودود؛ ببدابراین راهدی غیدر از امدر چده وجدوبی چده
استحبابی -وجود ندارد .پس ،ود امام هم تصریح می کبد کده مدا نمدی تدوانیم قابلیّدت
عبادت در فال عمل را درک کبیم؛ البته اگدر امکدا فهدم قابلیّدت وجدود مدی داودت
مکلّف عمل را به قصد عبادیّت انجام می داد ،اما وقتی غالباا نیاز به بیا وارع دارد -که
از جمله غالب موارد هما طهارات ثالث اسدت -چگونده مدی تدوا قابلیّدت ت درّب بده
وسیله وستن صورت و دسدت هدا را درک کدرد و بده وسدیله آ قصدد ت درّب الدی اهلل
داوت؛ پس طبق فرمایش امام که می گویدد عبادیّدت را تبهدا مدی تدوا بدوحی مدن اهلل
فهمید غیر از امر راهی باقی نمی ماند ،زیرا روش ودارع در چبدین مدواردی امدر اسدت؛
پس در نهایت به این نتیجه می رسیم که م رّبیت را باید از راه امر به دست آوریم.
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 -2-1دیدگاه بروجردی
برای حلّ مشکل عبادیّت و مسأله ترتّب ثواب باید به یکدی از دو راه متوصّدل ودد
 -0راه اول این است که طهارات ثالث ،استحباب نفسدی دارد؛ یعبدی همدا راهدی کده
مرحوم آ،وند ،راسانی پذیرفتبد ،اما مرحدوم بروجدردی مدی گویدد در مدورد وضدو و
غسل می توا استحباب نفسی را پذیرفت اما دلیلی بدر ایدن کده تدیمّم دارای اسدتحباب
نفسی باود وجود ندارد؛  -3راه دوم این است که انجام م دمه به قصدد وصدول بده ی
الم دمه در ح ی ت قصد وصول به امر نفسی مدی باودد و همدین م ددار بدرای عبادیّدت
م دمه کافی است؛ به عبارت دیگر ،اگر کسی م دمه را به قصد وصول به ی الم دمده
ای که عبادی است اتیا کبد در ح ی ت ،م دمده را بده قصدد همدا امدر نفسدی در ی
الم دمه اتیا می کبد و همین م دار برای عبادیّت م دمده کدافی اسدت و مسدأله ترتّدب
ثواب هم حلّ می وود (مبتظری.)033 0001 ،
فرق این بیا با بیا مرحوم نائیبی این است که مرحوم نائیبی گفتبد کده امدر نفسدی
متعلِّق به اجزا هما طوری که نسبت به اجزا انحالل پیدا می کبد نسبت به ورائط هم
انحالل می یابد و ،ود ورائط هم دارای امر نفسی ضمبی هستبد ،اما مرحوم بروجدردی
گویدید م دمه ،امر غیری دارد؛ حال اگر م دمه به قصد وصول به ی الم دمده عبدادی
انجام وود در ح ی ت ،م دمه به قصد وصول به امر نفسی انجام مدی گیدرد نده ایدن کده
،ود م دمه ،امر نفسی داوته باود.
 -2-1دیدگاه خوئي
برای عبادیّت طهارات ثالث از دو مسدیر مدی تدوا وارد ودد  -0از راه امدر نفسدی
استحبابی وارد ود و همچبا که دلیل بر وجود امر نفسدی اسدتحبابی بدر وضدو و غسدل
وجود دارد بعید نیست که چبین ادعایی را در مورد تیمّم هم داوته باویم؛ ببدابراین مدی
توا ادعا کرد که تیمّم هم دلیل بر استحباب نفسی دارد -3 ،آ چه که مح ّق عبادیّدت
م دمه است قصد وصول به ی الم دمه است .به این بیا کده اگدر کسدی م دمده را بده
قصد وصول به ی الم دمه انجام دهد این م دمه ،مضاف الدی المدوال مدی ودود؛ یعبدی
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اگر اتیا م دمه به قصد وصول به ی الم دمه باود سبب می وود این عمدل نسدبت بده
م دمه ،ارتباط با موال پیدا کبد و اگر عمدل مبسدوب و مضداف الدی المدوال ودود بدرای
عبادیّت کفایت می کبد .در توضیح مطلب می فرماید که اگر کسی م دمه را بده قصدد
توصّل به نماز انجام دهد همین که م دمه را به قصد وصول به نماز انجدام مدی دهدد در
جهت عبادیّت کافی ،واهد بود و لو این که از امر نفسی متعلّق بده ی الم دمده غفلدت
کبد (،وئی 011/ 3 0007 ،و .)010
 -2-1-1ثمره دیدگاه خوئي و بروجردی
مرحوم ،ویی می فرماید هما طوری که مکلّف قبل از وقت می تواند وضدو را بده
قصد امر نفسی استحبابی انجام بدهد می تواند به قصد وصول به ی الم دمه هدم انجدام
بدهد؛ حال اگر قبل از وقت برای رسید به ی الم دمه ای که بعدداا واجدب مدی ودود
وضو بگیرد کافی است ،زیرا اگر قبل از وقت بده قصدد وصدول بده ی الم دمده وضدو
بگیرد این قصد ،مبشأ عبادیّت وضو است؛ و حال که مبشأ عبادیّت وضو اسدت و ودارع
هم غیر از وضوی عبادی چیز دیگری نمی ،واهد پدس وضدو عبدوا عبدادی پیددا مدی
کبد؛ لذا طبق این نظر ،وضوی قبل از وقت یا به نیّت امر استحبابی یا به نیّت وصدول بده
ی الم دمه مانعی ندارد و بعد از وقت هم بال اوکال صحیح است (هما .)012/33
 -2-1-2اشکاالت دیدگاه خوئي و بروجردی
اشکال اول :مرحوم بروجردی و مرحوم ،وئی فرمودند که اگر م دمده بده قصدد
وصول به ی الم دمه انجام گیرد م دمه ،عبوا عبادی را پیدا می کبد؛ حال آ که در
ایبجا سه احتمال وجود دارد
احتمال اول اتیا م دمه عرفاا وروع در امتلال ی الم دمه باود و کسی کده وضدو
می گیرد در واقع ،وروع به امتلال امر موال در ی الم دمه یعبی نماز -کرده است.
احتمال دوم کسی که م دمه را به قصد وصول به ی الم دمه انجام می دهد عدرف
او را مب اد می داند ،چو قصد وصول به ی الم دمه را دارد.
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احتمال سوم کسی که م دمه را وروع می کبد ،دود م دمده ،عبدوا عبادیّدت پیددا
می کبد و ثواب به ،اطر ،ود عمل به م دمه داده می وود.
در احتمال اول و دوم ،ثواب مربوط به ی الم دمه بود .در احتمدال اول چدو ایدن
عمل م رّب است و وروع در امتلال ی الم دمه می باود پس ثدواب دارد .در احتمدال
دوم این عمل م رّب است از جهت این که کشف از یک صفت ان یاد در نفس مکلّدف
می کبد؛ پس ثواب به جهت وجود صفت ان یاد در وخ

است کده مربدوط بده فاعدل

می باود؛ و به عبارت دیگر ،ثواب به جهت حسن فعلدی نیسدت بلکده بده جهدت حسدن
فاعلی وخ

است.

بیا مرحوم بروجردی و ،وئی متفرّع بر اثبات این است کده اتیدا م دمده بده قصدد
وصول به ی الم دمه سبب می وود که ثواب بر ،ود این عمل مترتّب بوده و عبادیّدت
هم مربوط به ،ود این عمدل باودد ،ولدی در ایبجدا دو احتمدال دیگدر هدم وجدود دارد
ممکن است ثواب عبادیّت به ،اطر وروع در امتلال ی الم دمه باود ،و ممکدن اسدت
م رّبیت به ،اطر صفت ان یاد باود ،و راهی که بتوا اثبات کرد اگرکسی م دمده را بده
قصد وصول به ی الم دمه انجام دهدد ،دود م دمده ،عبدادی ودده و ثدواب بدر م دمده
مترتّب می گردد وجود ندارد.
اشکال دوم وبیه هما اوکالی است که بده مرحدوم ندائیبی وارد ودد .طبدق بیدا
مرحوم بروجردی و ،وئی ،هر م دمه ای که به قصد وصول به ی الم دمه انجام گیرد
باید عبادی وود و م دمه اگر به قصد وصول به ی الم دمه باود برای اثبدات عبادیّدت
کافی است؛ و این مطلدب در مدورد طهدارات ثدالث صدحیح اسدت امدا در مدورد سدایر
م دمات ملل ستر عورت و تطهیر بد از ،بت برای نماز قطعداا عبدوا عبدادی نددارد و
ثوابی هم بر آ مترتّب نیست؛ لذا این نظر هم با چبین تالی فاسدی مواجه می وود.
اشکال سوم :اگر کسی م دمه را به قصد وصول بده ی الم دمده انجدام دهدد بدر
م دمه ثواب مترتّب می وود ،اما اگر کسی م دمه را بده قصدد وصدول بده ی الم دمده
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انجام دهد لکن ی الم دمه باطل باود طبق بیا وما م دمه نباید عبدادی باودد و نبایدد
ثواب داوته باود ،حال آ که قطعاا صرف انجام وضو و غسل حتی اگر نماز باطدل هدم
باود دارای ثواب ،واهد بود.
 -1تحقیق در مطلب و دیدگاه مختار
بعد از ورود امر غیری ،حدّ امر نفسی استحبابی از بین می رود اما اتدش بداقی مدی
ماند؛ یعبی مصلحتی که در طهارات ثالث وجود دارد به یک مصلحت قدوی تدر تبددّل
پیدا می کبد .طهارات ثالث ،امر نفسی استحبابی دارند؛ یعبدی دارای مصدلحت هسدتبد،
اما نه یک مصلحت قوی و ودید ،بلکه مصدلحت در حددّ اسدتحباب ،حدال کده م دمده
برای نماز واقع می ووند حدّ استحباب از بین می رود؛ یعبدی تدرک عمدل جدایز بدود و
اال این جواز تدرک از بدین مدی رود ،امدا ات اسدتحباب کده عبدارت از وجدود یدک
مصلحت است اوتداد پیدا کرده ،و مصلحت ضعیف به مصلحت قدوی تبددّل پیددا مدی
کبد؛ در نتیجه ،امر استحبابی نفسی مبدک در امر غیری می وود و اگر مبددک در امدر
غیری ود حال که طهارات ثالث امر غیری دارند باز هم می تدوا عبادیّدت آنهدا را بده
وسیله هما امر نفسی استحبابی که مبدک در امر غیدری ودده ،تحصدیل کدرد و همدین
م دار کافی است که قصد عبادیّت کبیم.
اگر کسی قائل وود به این که با ورود امر غیری ،حدّ استحباب از بین مدی رود ایدن
اوکال قابل جواب نیست؛ به عبارت دیگر ،هم کسانی که قائل به انهدام امدر اسدتحبابی
هستبد و هم کسانی که قائل به اندکاک امر استحبابی در امر وجوبی غیدری هسدتبد هدر
دو در یک مطلب مشترک هستبد و آ این که با ورود امر غیری ،حدّ استحباب از بدین
می رود؛ با این تفاوت که قائلین به انهدام معت دند هم حدّ و هدم ات از بدین مدی رود،
ولی قائلین به اندکاک معت دند تبها ات باقی می ماندد؛ ببدابراین هدر دو گدروه بدا ایدن
اوکال مواجه می ووند ،زیرا فرض این است که امر استحبابی ،م رّبیت را می آورد در
حالی که با ورود امر غیری ،حدّ استحباب از بین رفتده اسدت ،یعبدی آ چده کده سدبب
عبادیّت بوده از بین می رود و دیگر چیدزی بدرای تصدحیح عبادیّدت بداقی نمدی ماندد و
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راهی برای اثبات این که باید وضو را به قصد قربت انجام داد باقی نمی ماندد ،زیدرا آ
چه که قصد قربت و عبادیّت را درست کرده بود امر استحبابی بود که آ هم اکبو از
بین رفته است؛ اما اگر این مببا را بسذیریم که با آمد امر غیری ،امر استحبابی باقی مدی
ماند مشکل حلّ می وود؛ ببابراین کسی که وضو را به قصد امر غیری انجدام دهدد چده
التفات به عبادیّت داوته باود و چه التفات نداوته باود اجماالا امر اسدتحبابی کده متعلّدق
به ات وضو است را هم قصد کرده است؛ لذا هیچ راهی برای عبادیّت وجود ندارد الّدا
این که امر استحبابی نفسی به حدّ ،ود باقی بماند.
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