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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عباديت طهارات ثالث
در اينجا است.  هاي آنشبههو  عباديت و قربيت طهارات ثالث ،كنندكه مرحوم صاحب كفايه مطرح مي يمبحث

 پردازيم.مي هاپاسخ آن بههست و  چند اشكال
در عبادت بايد  .آيدمقدمه عبادات به شمار مي عنوانبهطهارات ثالث كه همان وضو و غسل و تيمم است 

مواردي كه وجود  برحسب يعنيطهارت از حدث و روشن است  ،طهارت از خبث و حدث داشت. طهارت از خبث
 شود.ميطهارت از حدث محقق  ها،با انجام اينو داشت  يا تيممو غسل يا بايد وضو  ، براي عبادتدارد

 عباديت طهارات ثالثوارده بر اشكاالت 
مرحوم  .شده استنشأ يك سلسله مباحث ريز و دقيقي مكه اشكال وجود دارد  چنددر مقدميت طهارات ثالث 

مرحوم صاحب كفايه اشكال ديگري هم در كلمات مرحوم شيخ است كه . نداهاشاره كردكفايه به دو اشكال  صاحب
 از: اندعبارتكه صاحب كفايه فرمودند  اشكاليآن دو اند. هبه آن اشاره نكرد

 اشكال اول
ماعي است كه در طهارات تقريباً اين امر اج كهدرحالي و ثواب مستقلي نداردشود نمي مترتبدر مقدمه ثوابي 

 چيست؟ اين ثواب . مالكثالث، ثواب وجود دارد

 اشكال دوم
نيست. مقدمه براي اين است قصد قربت  ها،اين شرط امور توسلي هستند و قربي نيستند و ،و واجب غيريمقدمه 

توسلي هستند و معنا . ولي مقدمات است گاهي توسلي والمقدمه گاهي تعبدي المقدمه برساند. ذيما را به ذي كه
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و قصد قربت در  رات ثالث، عبادي هستنداست كه طها ظاهر فقها و اجماع اين كهدرحاليقربي باشند.  ندارد كه
 آمده است؟را با قصد قربت آورد. اين قصد قربت از كجا  و تيممها شرط است و بايد وضو و غسل آن

 است. ديدهآسيب ها حقيقت ما دو ضابطه در واجبات غيريه و مقدمات داريم كه هر دوي آندر 

شود حتي اگر به اجماع است كه ثواب مترتب مي كهدرحاليشود بر واجبات غيريه ثواب مترتب نمي -1
 شود.المقدمه هم نرسد باز هم ثواب مترتب ميذي

 اجماع هست كه طهارات ثالث، قربي و تعبدي هستند. كهدرحاليواجبات غيريه و مقدمات، توسلي هستند  -2

همان مطالب مرحوم شيخ فرمايند: اين مطالب صاحب كفايه، وحيد نسبت به اشكال اول مي اهللاآيتحضرت استاد 
 كنند.ميشيخ نقل مرحوم لذا مطالب را از زبان  .آمده است ايشان (مطارح االنظار) است كه در تقريرات

 اشكال اولپاسخ 
هست و مرحوم  كه در كلمات مرحوم شيخوجه اول  اند؛هبزرگان وجوهي را ذكر كرد ،در پاسخ به سؤال اول

 اين است كه طهارات ثالث دو حيث دارند:اند وجه را ذكر كردهآخوند هم اين 

 ها هستند.ها مقدمه نماز و طواف و حج و امثال اينحيث غيري يعني اين  -1
 حيث نفسي يعني وضو و غسل و تيمم داراي استحباب نفسي هستند. -2

مخصوصاً وضو و  ،ها است. وضو و غسل و تيمماستحباب نفسي آن از حيث شودها مترتب مياين ثوابي كه بر
موجب  ،و اين استحباب نفسي نداستحباب نفسي دار ـ كه در آن تقريباً اختالفي نيستـ غسل  اخص طوربهغسل و 

شود اين ثواب از حيث غيريت ثواب مترتب مي ،طهارات ثالثبر كه دارند پس اگر فقها اتفاق  .شودترتب ثواب مي
 است. هانآاز حيث استحباب نفسي  بلكه ها نيستنآ

 استحباب دارد. معناي ،خود عمل غسل ،طواف انجام بدهد يا ندهد بخواند يا نخواند و ياكسي بخواهد نماز اگر 
شكي نيست كه  .شارع است مأموربه مورد امر شارع قرار گرفته است و استحباب نفسي اين است كه مستقالً

اين فرمايشي است كه شود.  ها مترتبثواب بر آنتا قصد امرشان كرد  توانرا ميمستحبات نفسيه و تكاليف نفسيه 
 اند.هدر كالم مرحوم شيخ آمده است و مرحوم آخوند هم همين را پذيرفت
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 پاسخاشكال اول به 
ولو تكليفي  تقريباً اتفاقي است كه ذاتاً استحباب دارددر غسل جنابت  .وجوب نفسي ندارند ،طهارات ثالث همه 

از اينكه تكليفي بر عهده شخص  نظرقطعدليل دارد كه مستحب نفسيه است با  غسل، الخود افع .به نماز نداشته باشد
د افعال وضو هم در اينكه خورا همه قبول دارند كه مستحب نفسي است اما  »كون علي الطهارة«در وضو . باشد

يا و وجوب غيري دارد  واجب،براي تكاليف : تيمم ويندگغالباً مياما در تيمم  ؛ستمستحب نفسي باشد اختالف ه
تعلق نگرفته مشهور اين است كه تكليف مستقل نفسي به تيمم نظر  و استحباب غيري دارد ،تكاليف مستحببراي 
 است.

تيمم استحباب نفسي ندارد و نيست  تمامبنابراين پاسخ شما در دو نوع از طهارات ثالث تمام است اما در تيمم 
 شده است. ل به جوابي است كه دادهاين يك اشكا

 پاسخ به اشكال اول
تيمم  :گويندمشهور مي كهچون .مبنايي استگونه جواب داد كه استحباب نفسي تيمم، توان اينرا مي اين اشكال

استحباب گوييم: ميتيمم استحباب نفسي دارد. ما هم  :گويندوحيد مي اهللاآيتباب نفسي ندارد اما كساني مثل استح
سي نظر نهايي نيست. اقرب احتماالت اين است كه ثواب نفسي دارد. اگر ك ،لبته اين نظرا .نفسي تيمم بعيد نيست

 تيمم را نپذيرداستحباب نفسي اما اگر كسي استحباب نفسي دارد مسئله حل است  بگويد تيمم هم مثل وضو و غسل،
 .مانداش باقي مياين اشكال بر عهده طبعاً

 پاسخاشكال دوم به 

 مقدمه
با دو عنوان هر  است ومكلف به دو تكليف وجوبي  ،گاهي انسانكاك و ادغام دو تكليف. دبه نام اني داريم بحث
جمع  يكجادر عنوان واجب و تكليف وجوبي دو  . در اينجانماز بخواندكه نذر كرده  اند. مثالًهجمع شد يكجادو در 

تكليف وجوبي او مؤكد  درواقعو ع شد وجوب جمچون دو  كاك و ادغام دو تكليفاند :گويندشده است. اين را مي
 .آيدشود و يك وجوب از آن بيرون ميمي درهم ادغام هاوجوب اين .شودمي



                                                                                                                       :  ٣٠٣١ماره 

5 

و ايذاء و غيبت كه  دهديك عمل انجام مي مثالً. گاهي يك عمل از چند حيث حرام استنيز در طرف تحريم 
يك نوع اندكاك  شود. ايند حرام مييب تأكموجو چند عنوان حرام در آن جمع شده است. ها اهانت و امثال اين
اندكاك تكاليف وجوبي يا تحريمي در يك امر كه موجب پيدايش يك حرمت يا و ادغام  :گويندتكاليف است كه مي

 .شودوجوب مؤكد مي

 انواع اجتماع عناوين
شوند كه از يك نوع نيستند بلكه از عناويني هستند كه داراي دو درجه جمع مي يكجاگاهي عناويني در  -1

وقتي پدر  مثالعنوانبهشود. هستند يعني مثالً يك عنوان مستحب و يك عنوان واجب در جايي جمع مي
 گفت اين كار مستحب بود براي اينكه كمك به مؤمنگفته اين كار را براي من انجام بده اگر پدر هم نمي

شود. يا اينكه امر نكرده اما اگر او اين كار را انجام ندهد پدرش اذيت است ولي حاال كه پدر گفته، واجب مي
 شود، اينجا اجتماع واجب و مستحب است.مي

 .-پس نوع اول، اجتماع دو حكم مناسخ بود ـ وجوب يا حرمت

وجوب و ديگري استحباب است و يا  يكي نوع دوم اجتماع دو عنوان در دو رتبه مناسخ كلي است ولي رتبه -2
 يك طرف حرمت است و طرف ديگر كراهت.

باشند يعني يكي راجح است و ديگري نوع سوم اين است كه دو حكمي كه مقابل هم هستند از دو جنس مي -3
نيست  موردبحثشود كه با آن بحثي نداريم. قسم اول هم مي امرونهيمرجوح. اين قسم سوم، بحث اجتماع 

 است. موردبحثاما قسم دوم  ؛شودم از نوع واحد، موجب اندكاك و پيدايش يك حكم ميچون دو حك

 نظر فقها در مورد قسم دوم
از قبيل نوع اول  هاد ولي اندكاك و ادغام ايننكناندكاك پيدا مينيز اين دو حكم  :گوينددر اينجا معموالً فقها مي

شود. منحل مي در واجب شود يعني استحبابهضم مي به شديدهدر مرت هاست كه مرتبه ضعيف ايگونهبهبلكه  نيست
، كند به خاطر امر پدرشود بگوييم مستحب است. اين كمكي كه به پدر ميكند ديگر نميكمكي كه به پدرش مي مثل

كمك اگر  هانظر اين بنا بربلكه ايذائش حرام است، گويند امرش واجب نيست كه مي هايييا آن شودواجب مي
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پس كمك به هر مؤمني مستحب است  :شود بگوييمند و نميواجب است كمك كشود اذيت پدر ميموجب  دننكر
 .عنوان استحبابي باقي نيستو هضم شده است در وجوب آن استحباب اينجا نيز استحباب هست. 
مهم در اينجا اين است كه نكته است. يك نوع تأكد و تر باشد قوي واجبدرجه كه شود استحباب موجب مي

 مرتبه ضعيفه در مرتبه كبيره است. اندكاك ،ايناستحباب تمام شد و 
از و نطفه حركت كرد  مثلما نبات و حيوان و انسان داريم. اگر موجودي  :گويدفلسفه ميكه اين است  باالتر مثال
ني آن ويژگي نباتيت يا حيوانيت در محفوظ است يع اوآن نباتيت در  ،انسان شد و سپسحيوان  تبديل به ،نباتيت

يا  وشود بگوييم گياه نمي .اين انسان است شود:گفته مي .انسان است اما عنوان آن به حده در اينجا باقي نيست
اي است . اين قاعدهماندچيزي از آن باقي نميو شود مادون در مرتبه اعلي مضمحل و منحل مي احلحيوان است. مر

 بيان شد. و بحث فقهي آن كه نظير فلسفي دارد
شده است هضم بلكه در واجب  از بين برودگوييم هضم شده معنايش اين نيست كه كل اين مالك اينكه مي

كمك به او نشود ناراحت  قبالًپدر از اينكه  مثالًمحفوظ است. خود  اگر بااليي برود باز اين در جاي كه ايگونهبه
 جااين در .اختيار را به خودش دادو شود ديگر ناراحت نمياآلن اما  شوداست كه كمك اينجا واجب در  شد؛مي

 .كمك به هر مؤمني مستحب استطور كه همان .كمك مستحب است
در تر هاي مهمبحثمبناي مشهور بود كه در اجتماع احكام و عناوين مطرح است.  مقدمه، عنوانبه اين بحث كلي

 .وجود دارد امرونهياجتماع 

 ه اشكال دومالمقدمذي
جواب  .شودثواب مترتب مي :دنگويدر طهارات ثالث مياما شود ثواب مترتب نمي ،اين بود كه بر مقدمه بحث در

شود نه به به خاطر آن ثواب داده ميو داده شد كه اين ثواب به خاطر امر نفسي وضو و غسل و احياناً تيمم است 
 ،تكليف كه امر غيري نداريد يعني هارات ثالث اگر در هنگامي باشدكه طجواب داده شد به اين .خاطر آن امر غيري

بول داريم ولي اين محل اين را قشود. ميانجام يك عمل مستحب نفسي  عنوانبه وندارد  اشكالي باشدقبل از وقت 
 بحث نيست.
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يا تيمم واجب  و وضو يا غسل ،به خاطر نماز شده واست كه وقت رسيده و نماز بر او واجب  آنجاييمحل بحث 
در وقت كه وضو يا غسل يا تيمم به نحو الزامي واجب شد ديگر خبري از استحباب نفسي نيست. قبل از  .استشده 
 ،اما بعد از الوقت كه محل بحث است ؛بردثواب مي ،به خاطر آن امر نفسياگرچه  كه محل بحث ما نيستهم وقت 
مندك و مضمحل  ،آن امر نفسيكه دهيم جواب مي باشد،امر نفسي  به خاطراگر ثواب بردن  .بردثواب مي :گوييدمي

مرتبه شديده طلب است وقتي كه آمد  ينكه امر غيري، وجوب است و وجوب همدر اين امر غيري شده است براي ا
آن ثواب تا بگوييم به خاطر و اثري از آن باقي نيست  شودميمضمحل و مندك  وجوب،تر در ديگر آن مرتبه ضعيف

 .شودرتب ميمت

 المقدمهذياشكال به 
اين امر نفسي  :گوييدشما مي كه:اينو آن  ي بر آن وارد استدر كالم مرحوم شيخ آمده است كه اشكالاشكال اين 

امر نفسي به حده از بين رفت اما اصل اين  كهدرحاليخاطر آن بدهيم ثواب را به  از بين رفت و وجود ندارد تا اينكه
الزم نيست كه امر نفسي و ضمن اين مرتبه شديده وجود دارد و همين براي ترتب ثواب كافي است در مالك باالخره 

شود ولي وقتي كه نور شديد بيايد نور ضعيف مضمحل در آن نور شديد مي ، باقي بماند.با آن عنوان ويژه خودش
 .استنور قوي  الشعاعتحتافشاند ولو اينكه االن نوري مي واين شمع هم االن هست  هرحالبه

بينيم در قلب او تمايل به اين يعني اگر ما با قلب موال رابطه برقرار كنيم مي ه استامر نفسي از بين نرفت مالك
دارد وجود دارد ولو اينكه االن مضمحل و مندك در باالتر شد ولي  ارزشيك عملي كه في حد نفسه  عنوانبهعمل 

ترتب ثواب ما بيش از اين  دراثري اينجا ندارد. ن حكم و مالكش بگوييم آتا اضمحالل و اندكاك مطلق نيست 
 .همين كافي است را داردشأنيت يك استحباب لفظي و بالقوه حكمي است  كههمينو خواهيم نمي

استحباب  اندكاك كه شد اند:اند و فرمودهبرداشته مرحوم شيخ اشكال اندكاك را آورده و دست از اين جواب
آن اشكاالت  ايشانآخوند نيست ولي ظاهرش اين است كه مرحوم كالم  در مطالب تفسير اين ود.راز بين مي نفسي

يك امر نفسي  عنوانبهبحده  كه امرگوييم شود و نميدرست است كه اين اندكاك پيدا مي :دنگويد مينرا قبول ندار
لذا ثواب از آن  و ؛ين كافي استدر ترتب ثواب هم و شأنيت آن موجود است. هستباقي است ولي مالكش بالقوه 

 حيث است.
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 .باشدميقابل جواب  به حال مطرح شد،شود و لذا دو اشكالي كه تا رفع ميجواب اين اشكال با اين  به نظر ما

 خالصه بحث
و دليلي نداريم. نيست صحيح تيمم ولي در در وضو و غسل درست است  ترتب ثوابيك اشكال اين بود كه پس 

 .تيمم هم استحباب نفسي دارد :بگوييمكه بعيد نيست جواب داده شد كه مبنايي است و 
استحباب نفسي قبل از وقت هست كه آنجا محل بحث ما نيست اما بعد ورود وقت بود كه اشكال دوم هم اين 
انحالل را قبول داريم كه  داديمجواب اين را هم  .دگردميمنحل  كهچون شودامر تمام مي ،نماز يا تكليف به طواف

همان امر شأني و مالكي كه وجود دارد همان براي ترتب  بلكهبگوييم مالكش نيست  تاولي انحالل كامل نيست 
 كنيم.كه در جلسه بعد بيان ميهست هم ثواب كافي است. اشكال سومي 

 
 


