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 البحث السابع

 في االصول العلمیة

 از ایناز زمان مرحوم آخوند مباحث علم اصول در هشت مبحث دسته بندی شده است. 

 مباحث هشتتت نانهش شتتح مبحث خوانده شتتد که به ترتیت عبارتند از: اوامرش نواهيش

بحث مدو مبحث دیگر باقي ماند که یکي مفاهیمش عام و خاصش مطلق و مقید و امارات. 

 ی تعارض ادله است. اصول عملیه و دیگر

رده با توجه به ستتاختاری که اصتتول عملیهش هم در علم اصتتول و هم در علم فقه  یدا ک

مبحث علم اصتتولش اصتتول ترین مهم -به لحاظ علم اصتتول و علم فقه –استتتش امروزه 

که این هایي علم اصول اهم است به خاطر نکات دقیق و  یچیدنيعملیه است. به لحاظ 

علم  کاربرد را درترین استتتش و به لحاظ علم فقه اهم استتت زیرا بیحمبحث  یدا کرده 

 فقه دارد.

 کرمتعارف استتتت که علمای مت خر قبل از اصتتتول عملیهش مطالبي را به عنوان مقدمه  

قسام او اصلش و کنندش مانند فرق بین حکم ظاهری و حکم واقعيش و فرق بین اماره و مي

ه رعي )محرز و غیر محرز( و انحصار اصول عملیاصل )عقلي و شرعي( و اقسام اصل ش

ستصحاب  –در اصول اربعه  شتغال و تخییر و ا ماره و حجیت مثبتات ا –یعني برائت و ا

ها اصتتول عملیه در علم اصتتول. اینی مثبتات اصتتول عملیه و تاریخچهو عدم حجیت 

ست که نوعاً در مقدمه صول عملیه ی مطالبي ا سیار زیادیمي مطرحا هم  شود و مباني ب

 در آن وجود دارد. 

ش زیادی هم نداردی ما به خاطر این که این مباحث موجت تشتتتت  هني نشتتود و فائده

کنیم در ضتتتمن یق مقدمه مختار مي شتتتویم و ستتتعينمي اقوال و کلمات آنمتعرض 

ه در ي کخودمان را بدون اشتتاره به اقوال دیگران  کر کنیم و ستترّن این استتت که مطالب

 شود روشن باشدش چون آن مباحث بر اساس همین مباني است کهمي مباحث آینده  کر

 کنیم.مي در مقدمه  کر

 مقدمه

 کنیم.مي در ضمن این مقدمه اموری را  کر
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ست که تمام آ ستش و آن نکته این ا ن چه که قبل از  کر این امورش تذکر یق نکته الزم ا

صول عملیه ست و انر بنا  خوانیممي در مباحث ا سن و قبح عقلي ا بر فرض  ذیرن ح

بحث کنیم  –که  ذیرن حستتن و قبح عقییي بود  –بود که بر استتاس مختار خودمان 

 ذیرن  سکردش  س همان طوری که در بحث امارات بر استتتامي تغییرها خیلي از بحث

 حستتن و قبح عقلي بحث کردیمش در مباحث اصتتول عملیه نیز با این  یح فرض بحث

 کنیم.مي

 امر اول: حقیقت حکم شرعي و تقسیمات آن

یم که رحمه اهلل شده و قائل هستمیرزای نائیني ی ما در حقیقت حکم شرعي تابع مدرسه

ش  این ست که من شرعي عبارت از یق امر اعتباری ا شار حکم  شریع  ع امر اعتباریش ت

صلي اهلل علیه و آله(  –مقدس  ست و ع –حق تعالي و نبي اکرم ) ستا شریع بی و  صر ت

هلل نبوده است و این بیست و سه سال از زمان بعثت رسول خدا )صلي اتر سه سال بیح

 ( شروع شده و زمان رحلت ایشان به  ایان رسید. علیه و آله

سیمات حکم:  ست. اما تق ضعي و حکم تکلیفي ا سیم آن به حکم و سیم اول حکمش تق تق

یعني وجوب و حرمت و ندب  –علماء فرمودند که احکام تکلیفي همان احکام خمستته 

شرعي غیر از این احکام  –و کراهت و اباحه  ضعي عبارت از هر حکم  ست و حکم و ا

ت و صحت و سلطن نجگانه است مثل طهارت و نجاست و ملکیت و زوجیت و والیت 

  و بطین در بعضي از موارد و لزوم و جواز در معامیت و امثال این ها.

 ما دو تعلیقه بر این تقسیم داریم:

رمت اول این استتت که ما چهار حکم تکلیفي قائلیم که عبارتند از وجوب و حی تعلیقه

حه با هت. و ا ندب و کرا عدم حرمتی و  عدم وجوب و  مان  دانیم و مي تکلیفي را ه

ه کعلي برای اباحه قائل نیستتتتیمش و نفتیم که حکم تکلیفيش یا تکلیو مولوی استتتت ج

عبارت از وجوب و حرمت استتت و یا تکلیو غیر مولوی استتت که عبارت از ندب و 

ندب و کراهت به ی کراهت است. و تسمیة وجوب و حرمت به تکلیو مولوی و تسمیه

ین بفارق بین وجوب و ندبش و فارق نردد که مي غیر مولوی به نزاع معروف برتکلیو 

ی حرمت و کراهت چیست؟ چند تفسیر در این باره  کر شده است و ما بر اساس تفسیر

 که خودمان از ندب و کراهت داریم این تقسیم را اختیار کردیم.
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صل شودش حکمي که از این طلت حا صادر  شود مي هرناه طلبي از مولوی بما هو مولي 

ن اه زجری از مولي بما هو مولي صتتتادر شتتتودش حکمي که از ایوجوب نام دارد. و هرن

صل  صادر -نه بما هو مولي –شود حرمت نام دارد و هرناه طلبي از مولي مي زجر حا

 نه –شود ندب نام دارد. و هرناه زجری از موليمي شود حکمي که از این طلت حاصل

 کراهت نام دارد.شود مي صادر شودش حکمي که از این زجر حاصل –مولي بما هو 

احکام وضتتعي را بستتیار ی دوم در مورد حکم وضتتعي استتت. فقهای ما دایرهی تعلیقه

شرعي  سعه دادند به این معنا که در تمام احکام عقیئیهش به وزانح یق حکم  ضعي وتو

ي و عقییي و صحت عقییدرست کردند مثیً به وزان ملکیت عرفي یا عقییي و ضمان 

ا ریت و ضمان و صحت و والیت شرعي را قرار دادند. حتي مالیت والیت عقییيش ملک

 هم به دو قِسم مالیت شرعیه و مالیت عقیئیه تقسیم کردند.

ست که در این موارد اح شرعیه ما در اکثر این موارد تردید کرده و نفتیم که ثابت نی کام 

ضعي را ثابت شرعي و شیم. بله في الجمله حکم  شته با ست دم  دانیم مانندمي دا  ونجا

استتتفاده  خمر و میته و بول و امثال  لقش و طهارت آن و زمیني و امثال  لق. از روایات

ی که از اعتبارات شتترعیه استتت. بنابراین احکام وضتتعیه به آن مقدارها یم شتتود که این

 فقهاء توسعه داده اندش روشن و ثابت نیست.

مات علي است. این تقسیم در کلتقسیم دوم حکمش تقسیم آن به حکم فعلي و حکم غیر ف

ما در  آن با هم اختیف کردند.ی فقهای ما بوده است اما در تعریو و  کر ضابطهی همه

 میرزای نائیني هستیم.ی این مس له تابع مدرسه

هر حکمي که موضتتتوعح در خارح محقق باشتتتد حکم فعلي استتتت و هر حکمي که 

و در این تعریو فرقي بین حکم  موضوعح در خارح محقق نباشد حکم غیر فعلي است

داشتیم نجاست فعلیه را داریم یا انر مي تکلیفي و حکم وضعي نیست. مثیً انر خمر یاد

شود وجوب حج فعلي  ستطاعت محقق  ضمان فعلي را داریم و یا انر ا شتیم  اتیفي دا

ست و امثال  لق.  س  ست یا انر زوال شمس صورت بگیرد وجوب نماز ظهر فعلي ا ا

توجه داشتتت که فعلیت هر حکم به فعلیت موضتتوعح استتت و وحدت و کثرت باید 

حکم به وحدت و کثرت موضوعح استش یعني به عدد موضوعش حکم فعلي داریم مثیً 
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فعلي داریم یا انر عند الزوال هزار مکلو داشته باشیم انر ده دم داشته باشیم ده تا نجسِ 

 هزار وجوب فعلي نماز ظهر داریم.

 موضتتوع را در حکم تکلیفي و بعد آن را در حکم وضتتعي توضتتیحابتداء  اما موضتتوع:

 دهیم.مي

ست. ناهي نمي تکلیو بدون متعلق سان ا عل فشود و متعلق تکلیو دائماً فعل ارادی ان

و  ارادی انستتان قیدی دارد و این قید از دو حال خارح نیستتتر تار  بر مکلو تحصتتیل

و ایجادن واجت نیستتت. قیدی که  ایجادن واجت استتت و تار  بر مکلو تحصتتیل

مرحوم میرزای نائیني قیدی که ی و در اصتتطیح مدرستته –تحصتتیل آن واجت نیستتت 

شود.  س موضوع مي اصطیحاً به آن موضوع تکلیو نفته –فرض وجودن شده است 

تکلیو قید متعلق تکلیو است که تحصیل و ایجادن واجت نیست. مثل این که وجوب 

( به صی  صبح تعلق نرفته است و صی  صبح بر مکلو واجت است. در این جا )صی 

یود قمتعلق تکلیو استتتت و باید مکلو آن را بعد از فجر انجام دهد. )فجر( و )مکلو( 

ت که و برای فعلیت وجوب صی ِ صبح الزم اسموضوع تکلیفند متعلق تکلیفند و هر دو 

شود.  سه خصوصیتِ  –مکلو و فجر محقق  ست که حداقل  ساني ا مکلو عبارت از ان

را دارا باشتتد و خصتتوصتتیات دیگر محل  –یعني بلوغ و عقل و قدرت  –مورد اتفاق 

ال رت از اعمیا مثل این که حج که عبا –شتتود مي اختیف استتت که بعداً به آن اشتتاره

در این جا )استطاعت( شرط فعلیت وجوب خاصّه است بر مکلوِ مستطیع واجت است. 

حج است. یا دخول ماه رمضان موضوع وجوب صوم است و قبل از آن وجوب صوم بر 

 شود. مي کسي فعلي نیست و وقتي که ماه رمضان آمد وجوب صوم فعلي

ضوع حک ستر تار  مو سم ا ضعي بر دو ق ضوع حکم و ضعي بقس متعلق حکم مو م و

ستندش و تار   ست دم ه ست خمر و نجا ضوع نجا ست مثل خمر و دم که مو ضعي ا و

ضوع حکم  ضعيش مو سبت ایجاد حکم و ستش بلکه  ضعيش متعلّق آن نی ضوع حکم و مو

ضعي اعتبار  سبت ایجاد حکم و ضوع را  شارع مقدس آن مو ست یعني  ضعي ا کرده و

ست. در  ضمان ا سبت  ست. مثل اتیف که  ضمان مي این جاا نویند که اتیف موضوع 

مانند عقد یا موت  –استتتت. تلو تحت الید نیز مانند اتیف استتتت. به ستتتبت ملکیت 
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موضوع ملکیتش و به عقد نکاحش سبت و موضوع زوجیت و به عقد طیق سبت  -مورّث

 شود.مي و موضوعِ بینونت نفته

 وضعي مکلو نقشي نداردش آیا علم و جهل مکلو در فعلیت حکم نقشي دارد؟ در حکم

زیرا در حکم وضعيش مکلو جزء الموضوع نیست لذا انر دست مکلو به دم بر خورد 

ا عالم شود چه او عالم به نجاست دم یا عالم به میقات دست با دم باشد یمي کند نجس

ي حتي غیر مکلفین نیز نقح در فعلیت حکم وضتتعي ندارند لذا انر قطعه چوبنباشتتد. 

 شود.مي ا آب کشیدن  اکنجس باشد ب

ست مثیً ضوع حکم ا داند که خمر مي در احکام تکلیفي تار  مکلو عالم به حکم و مو

ست و سه حرام ا شریعت مقد ست و تار  مکلو عالم بمي در  ه داند که این مایع خمر ا

ع کند که جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضونمي آن نیست یعني جاهل است و فرقي

شد  شد. وقتي که کلمهحکم با بریم مواد یکي مي جاهل را به کاری یا جاهل به هر دو با

 از این سه قسم جاهل است.

تردیدی نیست در این که تکلیو نسبت به عالم فعلي است. علمای ما جاهل را به چهار 

سي. جاهل  سیط و جاهل مرکت و غافل و نا سیم کردند که عبارتند از جاهل ب سته تق د

ست  سي ا سیط ک ست و داند و به نمي کهب جهل خود التفات دارد. مثیً این مایع خمر ا

که این مایع خمر است یا خلّ است. غافل کسي است که التفات ندارد داند نمي شخص

مثیً یق مایعي در مقابلح استتت و از این معنا غافل استتت که این مایع خمر استتت یا 

ست که قاطع به خیف  سي ا ست. جاهل مرکت ک ست مثی قطع دارد که خمر نی واقع ا

ست که  سي ا سي ک ست. نا ست در حالي که در واقع این مایع خمر ا این مایع خمر نی

ست و در مي سابقاً شده ا سان بر او عارض  ست ولي االن نی ست که این مایع خمر ا دان

سیط صورت داردر یا جاهل ب سه   شود و یا جاهل مرکتمي شودش یا غافلمي این حالش 

مراد علماء از ناسي کسي است که نیسان بر او عارض شده است و فعیً یا  شود.  سمي

جاهل مرکت است و یا غافل است و انر در زمان جال جاهل بسیط باشد داخل در قسم 

سم  سه ق ست و حکم آن را داردش بنابر این جاهل از  سیط ا جاهل  –اول یعني جاهل ب

استتاس تقستتیم علماء استتت که  خارح نیستتت. این بر –بستتیط و جاهل مرکت و غافل 

سیم کرده سم تق سم دارد که عبارتند از: اند جاهل را به چهار ق سه ق و به نظر ما جاهل 
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سي به لحاظ زمان حال در نظر نرفته سیط و جاهل مرکت و غافل. و نا شود مي جاهل ب

 و از سه حال مذکور خارح نیست.

مورد او فعلي استتتت ولي منجز که حکم در اند علمای ما راجع به جاهل بستتتیط نفته

ین نیست. لذا انر جاهل بسیط خمر را شرب کردش فعل حرام را مرتکت شده است ولي ا

ست. و راجع به سه  فعل حرام معصیت نیستش چون معصیت مخالفت با تکلیو منجز ا

سم دیگر جاهل نفتند که حکم در مورد آن شرب خمر مرتکتها ق ست لذا انر   فعلي نی

صیً فع ست که جعل تکلیو برای اشدند ا شده اند. نکته ان این ا ین ل حرام مرتکت ن

عالم  شود که عبارت ازمي دو دسته را شاملتکالیو فقط ی سه دسته لغو استش لذا ادله

 مشهور است.ی و جاهل بسیط هستند. این نظریه

ضي از مت خرین  صدر مانند مرحوم  –بع شدند که همان طوری که تکلی –آقای  و قائل 

شود. بله تکلیو مي شودش شامل سه قسم دیگر جاهل هممي شامل عالم و جاهل بسیط

سته خم ست. لذا انر یکي از این چهار د سته از جاهل منجز نی سبت به هر چهار د ر را ن

 معصیت نیست.شرب کنند واقعاً حرام را مرتکت شدند ولي این فعل حرام 

ش ما هم تابع ستیم که قائلیم تکلیو فعلي  ساني ه ستیم و از ک صدر ه امل مرحوم آقای 

شتتود و برای خروح از لغویت نفتیم که این نحوه توستتعه در مي ی اقستتام مکلوهمه

صو ست که مکلفین به  رت تکلیو یق اثر وضعي و تکویني دارد و آن اثر تکویني این ا

ني یع –تر دچار ستته قستتم دیگر جهل کنند که کممي قمری التزام و توجه بیح تری  یدا

 شوندش چون مقدمات این اقسام اختیاری است. –جهل مرکت و غفلت و نیسان 

کنیم. مشتتتهور مکلو را بر دو قستتتمِ مي مکلو را تعریوبا توجه به آن چه که نفتیم 

کنند. مکلو شتت ني کستتي استتت که باید ستته مي مکلو شتت ني و مکلو فعلي تقستتیم

خصوصیت را دارا باشد و آن سه خصوصیتش بلوغ و عقل و قدرت هستند. به این سه 

که  –خصتتوصتتیت شتترایط عامه تکلیو نویند. انر مکلو بخواهد مکلو فعلي باشتتد 

شود مي تکلیو در آن انحیلي بوده و نسبت به هر تکلیفي به نحو جدانانه در نظر نرفته

اید التفات داشته باشد. لذا انر مکلفي نسبت به وجوب صی  التفات داشته باشد ولي ب –

صی  بر او فعلي شد فقط وجوب  شته با صوم التفات ندا سبت به وجوب  شود و مي ن

اعلم ان »وجوب صتتوم بر او فعلي نیستتت. لذا مرحوم شتتیر که در اول رستتائل فرمود: 
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را مکلو ش ني نرفتند و )ا ا التفت( را قید  )مکلو(« المکلو ا ا التفت الي حکم شرعي

 فعلیت تکلیو نرفتند.

شرط ساني که در تکلیو )علم( را  کلو مدانندش التفات را حذف کرده و نفتند که نمي ک

صیت  صو سه خ ست که دارای  سي ا شد. لذا جاهل  –یعني بلوغ و عقل و قدرت  –ک با

 نان منجز نیست.مرکت و غافل نیز مکلو فعلي هستند و فقط تکلیو بر آ

لیت ما در یق نکته با مشتتتهور مخالفت کردیم و نفتیم که قدرت را باید از شتتترایط فع

تکلیو حذف کنیم. بنابراین مکلو شتت ني کستتي استتت که دارای بلوغ و عقل باشتتد و 

ست لذا کسي که قدرت  سبي ا شرط )قدرت( انحیلي و ن ست و  مکلو فعلي انحیلي ا

 بر صتتوم نداشتتته باشتتد فقط وجوب صتتی  بر او فعليبر صتتی  داشتتته باشتتد و قدرت 

 شود.مي

 سؤالي در این جا مطرح است که آیا اسیم و ایمان شرط تکلیو است یا نه؟

ست لذا همه شرط تکلیو نی شهور قائلند که این دو  سانی م جود وحتي کفّار هم با ها ان

شرعیه هستند ولي بعضي سیم و ایقائلند ها التفاتش مکلو فعلي به تکالیو  مان نیز که ا

ي به در تکلیو فعلي معتبر استتت و ما از این افراد هستتتیم لذا غیر مستتلمین مکلو فعل

شرعیه ستند چون ی تکالیو  سنن مکلو به خمس فائده نی ستند و یا اهل ت سلمین نی م

 خمس فائده مربوط به فقه شیعه است.

ست. قبل  سیم تکلیو به منجّز و غیر منجّز ا سومش تق سیم  کر چند از بیان این دوش تذتق

 نکته الزم است.

اوالً مقستتم این دو حکم نیستتت بلکه تکلیو استتتش چون حکم وضتتعي به منجّز و غیر 

سیم صطیح مت خرین نمي منجّز تق جوب ویعني  –شود. ثانیاً مراد از تکلیو تکلیو به ا

سیم –و حرمت  ست و ندب و کراهت و اباحه به منجّز و غیر منجّز تق ود. ثالثاً شنمي ا

سم  شمق ست نه تکلیو غیر فعلي. ابتداء باید تکلیو فعلي  ود و این دوش تکلیو فعلي ا

 تکلیو فعلي به دو قسم منجّز و غیر منجّز تقسیم شود.

در احکام شتتترعیهش احکام وضتتتعي موافقت و مخالفت ندارد. آن چه که به مخالفت و 

حرمت و استتتحباب و  یعني وجوب و –شتتود چهار حکم تکلیفي مي موافقت متصتتو

یعني ندب و  –استتتت. در این چهار حکم تکلیفي مخالفت دو حکم تکلیفي  –کراهت 
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ناهي عقوبت -کراهت که  فت وجوب و حرمت استتتت  خال ندارد و فقط م  عقوبت 

آورد. انر وجوب و حرمتش وجوب و حرمتي باشتتد که مخالفتح استتتحقاق عقوبت مي

صطیحاً به آن غیر منجّز  شد ا شته با صي وجوب فعلي را مي نویند. بلهندا شخ شود که 

شد و یا شته با ستحقاق عقوبت ندا شود که مکلو حرمت فعلي را مي مخالفت کند ولي ا

فین شخص مستحق عقوبت »نوییم: مي مخالفت کند ولي مستحق عقوبت نباشد. وقتي

فین شتتخص مستتتحق عقوبت »نوییم: مي یعني عقوبتح قبیح نیستتت و وقتي« استتت

 یعني عقوبتح قبیح است.« نیست

ست و تکلیو غیر منجّ  ست که عقوبت بر مخالفتح قبیح نی ز  س تکلیو منجّز تکلیفي ا

 تکلیفي است که عقوبت بر مخالفتح قبیح است.

که  سابقاً نفتیم که فعلیت تکلیو به فعلیت موضوع آن در خارح است. سؤال این است

 تنجّز تکلیو فعلي به چه چیزی است؟ 

و انر اند رائت عقلیه را قبول کردند برای تنجّز تکلیوش چهار سبت قائل شدهمشهور که ب

شتتود. ابتداء مي برائت عقلیه را منکر شتتویم منجِّز تکلیو فعلي در یق مورد منحصتتر

 کنیم.مي منکرین برائت عقلیه را بیانی مشهور و بعد نظریهی نظریه

صیلي  شهورش علم تف ص –یعني قطع  –اولین منجِّز در نزد م ست یعني انر علم تف یلي به ا

صیلي  مي تکلیو فعلي تعلق بگیرد آن تکلیو فعلي منجّز یدا کنیم شود. مثیً انر علم تف

چون حرمت شرب خمرش بدون تحقق  –که شرب خمر حرام است این علم منجِّز نیست 

ست  سیده ا ضوع آن در خارحش به حدّ فعلیت هم نر یم یدا کنو هم چنین انر قطع   –مو

ست این  شرب خمر حرام ا سه  شریعت مقد ست ولي ندانیم که در  که این مایع خمر ا

خمر  شود. وقتي که علم  یدا کردیم که در شریعت مقدسه شربنمي تکلیو بر ما منجَّز

سومي  ستش از این دو علمش علم  ست و علم  یدا کردیم که این مایع خمر ا  تولدمحرام ا

 حرام است. این علم منجِّز تکلیو است و حرمت شرب اینشود که شرب این مایع مي

 شود.مي مایع بر ما منجَّز

منجِّز دومش علم اجمالي به تکلیو فعلي است. مثیً دو مایع در  یح روی من وجود دارد 

در  یح روی من وجود دارد و علم اجمالي و علم اجمالي دارم که یکي از این دو مایع 

شدش دارم که یکي از این دو م سار خمر با ست و فرض کنیم که در واقع اناء ی ایع خمر ا
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و  –چون به آن التفات دارم  –در این حال حرمت شرب احد االنائین بر من فعلي است 

منجَّز هم هستتت و تنجیزن به برکت علم اجمالي استتت. علم اجمالي در فعلیت حکم 

کي از این دو اناء خمر نقشتتي نداردش چون انر دواناء داشتتته باشتتم و احتمال دهم که ی

شهورش حرمت به فعلیت سلق م ست به محض این احتمالش روی م سدش اما تنجّز مي ا ر

 تکلیو به علم اجتمالي است. 

ست یا این که با آن  صیلي ا ست که آیا منجزّیت علم تف سؤالي مطرح ا رق فدر این جا 

 دارد؟

ست یعني شهور قائلند که منجّزیت علم اجمالي در حدّ جامع ا فقط  علم اجمالي اثرن م

 آورد نه وجوب موافقت قطعیه. اما مرحوم آقامي این استتتت که حرمت مخالفت قطعیه

لم ضتتیاء عراقي قائل استتت که تنجیز علم اجمالي در حدّ واقع استتت و عین منجّزیت ع

تفصتتیلي استتت. یعني اثر علم اجماليش هم حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب موافقت 

م و انر دانیم و قائل به منجزیت احتمال هستتتینمي اجمالي را منجّز قطعیه استتت. ما علم

ت علم دانستتتتیم قائل به نظر مرحوم آقا ضتتتیاء بودیم و منجّزیمي علم اجمالي را منجّز

 دانستیم.مي اجمالي را در حدّ واقع

ست که مفی ست. اماره امری قائم بر تکلیو ا شهورش اماره ا سوم در نزد م د قطع به منجِّز 

نان. اعتبارن نزد شارع مقدس قطعي استش مانند ظهور و خبر ثقه و اطمین نیست ولي آ

شهور منجَّز شود تکلیو فعلي عند الم شودش چون مي انر خبر ثقه بر تکلیو فعلي قائم 

ید قطع خبر انر مفید قطع باشد خود قطع حجت و منجِّز است نه خبر ثقهش و انر خبر مف

 ست.نباشد خود خبر ثقه منجِّز ا

ست. ناهي ما به تکلیو  شرعي ا ست و یا  صل یا عقلي ا ست و ا صل ا منجِّز چهارمش ا

صل ای قطع نداریم و اماره صل داریم و آن تکلیو به برکت این ا هم بر آن نداریم ولي ا

صر به قاعدهمي منجَّز صل عقلي منح ست. ا شرعي ا ست و یا  صل یا عقلي ا ی شود. ا

ست و این قاعده بر  شتغال ا ست. قاعدها ضرر محتمل مبتني ا شتغال و ی وجوب دفع  ا

یکي هستندش و فرق این دو به  –یعني وجوب دفع ضرر محتمل  –اصل احتیاط در مناط 

شتتود که شتتق ما به متعلق مي استتت. اصتتل احتیاط در جایي جاریها لحاظ مصتتتّ آن

شتغال در جایي جاریی تکلیو بر نردد و قاعده شق ما به اممي ا تثال برنردد. شود که 
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بر اشتغال منجِّز است. مثیً عند الزوال صی  ظهر ی اصل احتیاط منجِّز نیست ولي قاعده

کنم که آیا نماز ظهر را خوانده ام یا مي من واجت شد و بعد از نذشت یق ساعت شق

نهش و فرض این استتتت که در لوح واقع نماز را نخوانده ام در این حال من به تکلیو 

و اماره هم بر تکلیو  –علم تفصتتتیلي و علم اجمالي به آن ندارم  –نیستتتتم فعلي قاطع 

ست و منجِّز آن قاعده ست. اااین ی فعلي ندارم ولي تکلیو فعلي بر من منجَّز ا شتغال ا ا

 راجع به اصل عقلي بود.

شرعيش  شارع مقدس به محض این حکم  ست که  شرعي ا شرعي یق حکم  صل  اما ا

ست نمي کند. مثیً منمي زتکلیو فعلي را بر من منجَّ ست. یدانم که این مایع خمر ا ا نی

 ن آن راو ستتابقاً این مایع خمر بود و فرض کنید که االن نیز در واقع خمر باشتتد ولي م

دانم. در این حال حرمت شرب این خمر بر من فعلي است چون موضوع آن محقق نمي

ست. عیوه بر فعلیت آنش این حکم منجّز هم هست و ت رکت نجّز این حرمت فعلي به با

 یق اصل شرعي به نام استصحاب حاصل شده است.

ش سته مورد نوییم که منجِّزمي را قبول کنیمش –یعني برائت عقلیه  –انر ما مبنای مشتهور 

شرعي به اماره بر صل  ستش زیرا ا صل عقلي به قطع برمي اول ا نرددش چون مي نردد و ا

ر اصل کند در اصل شرعيش دلیل آن اصل شرعيش و دمي منجَّزآن چه که تکلیو را بر ما 

قطع به تکلیو فعلي استتت نر چه در ظرف شتتق در  –اشتتتغال ی یعني قاعده –عقلي 

 امتثال تکلیو باشد.

شهور نظریهی در قبال نظریه شان برائت عقلیه را منکر ی م ست. ای صدر ا مرحوم آقای 

ایشان منجِّز تکلیو با آن چه که مشهور نفته  شدند و قائل به حق الطاعه شدند. در نظر

و در موالی حقیقي اند اندش فرق دارد. ایشان مولي را به حقیقي و غیر حقیقي تقسیم کرده

قائل به حق الطاعه و در موالی غیر حقیقي قائل به برائت عقلیه شتتدند. ایشتتان ستتخنان 

ان ایشتان نیستت و انر مبستوطي را بیان کردند و ما نفتیم که معنای محصتلي در ستخن

که تمام نزاع ایشتتان با نوییم مي بخواهیم تقریت روشتتني از کیم ایشتتان داشتتته باشتتیم

که با هم اتفاق دارند این استتتت که عقوبت بر ای مشتتتهور در یق جمله استتتت. جمله

له فت تکلیوِ مقطوع قبیح نیستتتت و جم خال ند عقوبت بر ای م با هم اختیف دار که 

مقطوع استتت. مشتتهور قائلند که این عقوبت قبیح استتت و مرحوم مخالفت تکلیو غیر 
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داند و نام آن را حق الطاعه نذاشتتته نمي آقای صتتدر آن را در مورد موالی حقیقي قبیح

شکوک و تکلیو موهوم  ست. تکلیو غیر مقطوع جامع بین تکلیو مظنون و تکلیو م ا

 است.

مرش ایو فقط یق امر است و آن مرحوم آقای صدر شدش منجِّز تکلی انر مسلق ما نظریه

شکي  احتمال است. احتمال چهار درجه دارد. آن چهار احتمالش احتمال وهمي و احتمال

ست و احتمال به هر درجه شد تکلیو را مای و احتمال ظني و احتمال قطعي ا  نجَّزکه با

 کند.مي

اصیً  است کهبه نظر مرحوم آقای صدرش تکلیو در دو مورد منجَّز نیست. مورد اول این 

 احتمال تکلیو وجود ندارد و آن در دو فرد استتتت و آن دو فرد جاهل مرکت و غافل

که  نردد. جاهل مرکت مثل این که شخصي قاطع باشدمي هستند. ناسي هم به این دو بر

دهد. و غافل مانند نمي این مایع خمر نیستتت. در این صتتورت شتتخص احتمال تکلیو

ل ن یا خمر نبودن این مایع ندارد این شتتتخص هم احتماکستتتي که التفاتي به خمر بود

ب دهد. در مورد این دو فردش انر مایع در لوح واقع خمر باشتتد حرمت شتترنمي تکلیو

ع آن بر شخص مذکور فعلي است ولي منجَّز نیست. و مورد دوم این است که خود شار

ن مر باشتتد و ممقدس در مخالفت ترخیص داده باشتتدش مثل این که این مایع در واقع خ

آن ی جاهل بسیط باشم و استصحاب بگوید که این مایع خمر نیستش چون حالت سابقه

عدم خمریت بود. در این جا حرمت شتترب خمر فعلي استتت ولي منجَّز نیستتتش زیرا 

استتتصتتحابش ترخیص در مخالفت داده استتت. لذا انر من این مایع را شتتارع مقدس با 

ن مرحوم آقای صتدر قائل استت که منجزیت شترب کردم مستتحق عقوبت نیستتمش چو

احتمالش تعلیقي استتتت و معلق بر عدم ترخیص خود مولي در مخالفت استتتت.  س هر 

ست به شرط این که مولي ترخیص در مخالفت آن احتمال نداده ب شد و احتمالي منجِّز ا ا

در این جا که استتتصتتحاب عدم خمریت داریم خود مولي ترخیص در مخالفت احتمال 

ست. داده  صدر ثمره –ا شهور و قول مرحوم آقای  یرا زوجود نداردش ای البته بین قول م

 –کنند. مي مرحوم آقای صدر برائت شرعیه را قبول دارند و آن را در موارد برائت جاری

صل ادعا  ست  –ما رد ا صدر موافقیم نه از  –این که فقط احتمال منجِّز ا با مرحوم آقای 

این باب که حق الطاعه در کار استتت بلکه از این باب که ما در احتمال تکلیوش احتمال 
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با تکلیو محتمل به  –یعني از روی غریزه  –دهیم و فطرتاً مي عقوبت را در مخالفت 

وند متعال دنبال دفع ضرر محتمل هستیم نه این که به دنبال اطاعت باشیمش چون انر خدا

به خاطر معصتتتیت و ترک اطاعت عقوبت ندنان را  نادر بودند افرادی که نمي ب کردش 

اطاعت کرده و مرتکت معصتتیت نشتتوند. بنابراین ما در تعریو تکلیوِ منجَّز با مشتتهور 

مخالفت کرده و نفتیم که تکلیو منجَّزش تکلیفي نیست که استحقاق عقوبت بیاوردش بلکه 

ل عقوبت در مخالفت آن باشدش و تکلیو غیر منجَّز تکلیفي است تکلیفي است که احتما

شدش چون ما قائلیم که عقل ما تواند قبح و عدم نمي که احتمال عقوبت در مخالفت آن نبا

و استتتحقاق عقوبت به  -با فرض  ذیرن حستتن و قبح عقلي -قبح عقوبت را درک کند

 –حوم آقای صتتدر فرمودند معنای عدم قبح عقوبت استتت. و در همان دو موردی که مر

دهیم و دیگر در جایي که مولي ترخیص در مخالفت نمي یکي جایي که احتمال تکلیو

ست  بنابراین در این دو مورد به نظر ما هم تکلیو احتمال عقوبت وجود نداردش  –داده ا

 منجَّز نیست.

 یل این  . درحکمش آن را به دو قسم فعلي و غیر فعلي تقسیم کردیمسابقاً در تقسیم دوم 

 تقسیم تنبیهي الزم به  کر است.

شتتود. حکم مي در لستتان علمای ما به حکم فعليش حکم جزیي و حکم مجعول هم نفته

کم یق امر اعتباری است. هر حکمي یا جزیي است و یا کلّي است و جزئیت و کلیّت ح

ست.  ست اینتابع جزئیت و کلیت موضوعح ا ست و نجا ست دم حکم کلي ا  مثیً نجا

دم حکم جزیي استش یا وجوب صی  بر مکلو حکم کلي است و وجوب صی  بر زید 

 همرحوم میرزای نائینيش )جعل( نامیدی حکم جزیي است. حکم کلي در اصطیح مدرسه

شتتتود و حکم جزیي در اصتتتطیح این مدرستتتهش )حکم جزیي( و )حکم فعلي( و مي

م کلي برند مرادشان حکمي را به کار)جعل( ی شود. آنان وقتي کلمهمي )مجعول( نامیده

ست و وقتي کلمه ست. حکم امرمي )مجعول( را به کاری ا شان حکم جزیي ا  برند مراد

 اعتباری است.

یق  داریم یا فقط -کلي و جزیي –ستتؤال این استتت که آیا ما در عالم اعتبار دو حکم 

 حکم داریم؟
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بار هر دو حکم  نائیني قائل استتتت که در عالم اعت ا ر -کلي و جزیي –مرحوم میرزای 

 داریم و به عدد احکام جزئیه در عالم اعتبار حکم داریم.

لم مرحوم آقای صتتتدر با مدرستتته مرحوم میرزای نائیني مخالفت کرد و فرمود که در عا

ي وجود اعتباری اعتبار فقط یق حکم داریم و آن حکمش حکم کلي استتتت و حکم جزی

ی  ندارد بلکه وجود وهمي دارد. آن امر اعتباری که حکم کلي استتت مانند وجوب الصتت

علي المکلو و وجوب الحج علي المستتتتطیع. ایشتتتان قائل شتتتد که حکم کلي وجود 

 دارد و حکم جزیي وجود وهمي دارد.اعتباری 

سه شدیم و قائلیم که هر دو ی ما تابع مدر  –ي کلي و جزی -حکممرحوم میرزای نائیني 

وب حج وجود اعتباری دارد و دلیل آن ارتکاز ما است. در ارتکاز ما همان طوری که وج

ي بر مستتتطیع حکم کلي اعتباری استتت و وجودی در عالم اعتبار داردش وجوب الحج عل

 زیدش حکم شرعي موجود در عالم اعتبار است.

تا  تعریو حکم و تقسیماتي کهتقسیم چهارم حکمش تقسیم آن به واقعي و ظاهری است. 

را در  رایج و بعد نظر مختار خودی االن نذشتتت راجع به حکم واقعي بود. ابتداء نظریه

 کنیم.مي مورد حکم ظاهری بیان

کم نفته شد که حکم امر اعتباری است و بر دو قسم تقسیم شده است: حکم واقعي و ح

یا یق شتتيء بما هو هوش  ظاهری. حکم واقعي عبارت از حکمي استتت که به یق عمل

ست انیرد مثل این که شارع مقدس نجعغاست را برای دم بما هو دم جعل کرده مي تعلق

ضمان را برای  ست یا  شرب الخمر جعل کرده ا شرب خمر بما هو  یا حرمت را برای 

 شود. مي اتیف بما هو اتیف جعل کرده است. به این احکامش احکام واقعي نفته

که در شتتریعت احکامي وجود دارد که شتتارع آن را برای اشتتیاء بما هو  بعد فقهاء دیدند

شیئي که  شارع مقدس طهارت را برای  ست. مثیً  شکوک حکمه الواقعي جعل کرده ا م

مشکوک الطهار  و النجاسة است جعل کرده است یا شارع مقدس حلیت را برای بعضي 

فقهاء از روی ادلهش به این  از اشیاء بما این که حلیت آن مشکوک است جعل کرده است.

ست:  شيء لق حیل حتي تعلم »نونه احکام برخورد کرده اندش مثیً در دلیل آمده ا کل 

در این روایت حلیت به فعل بما این که حرمت آن معلوم نیستتت و مشتتکوک « انه حرام
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 1الحرمة استتت تعلق نرفته استتتش و معنای جمله )کل شتتيء ال تعلم حرمته فهو حیل(

این جمله به این معنا  2«نظیو حتي تعلم انه قذرکل شتتيء »استتت. یا در روایت داریم: 

شیاء جعل کرده است بلکه معنایح این است:  نیست که شارع مقدسش طهارت را برای ا

سته فهو طاهر» سم ال تعلم بخا شرعي آن معلوم « کل ج ست  سمي که نجا یعني هر ج

ست. این امر شدش  اک ا شکوک با شد و م شد برای اولین بار در  هن  نبا بود که باعث 

 حکم ظاهری نقح بندد.ی فقهای ما مساله

 کنیم و معنایح این استتت که به حستتت ظاهر چنینمي ناهي اوقات تعبیر به )ظاهری(

ست. مثیً ست و در واقع چنین نی ست یعني به ح« زید عدالت ظاهری دارد»نوییم مي ا

معنا  ت. در ما نحن فیه مراد از حکم ظاهری اینظاهر عادل است ولي در واقع فاسق اس

 نیست. 

شتتودش ستترن این استتت که فقهای ما در مي این که به حکم ظاهریش حکم ظاهری نفته

. موارد احکام ظاهری به دو حکم قائل بودند: یکي حکم واقعي و دیگری حکم ظاهری

ست ک ست و حکم ظاهری حکمي ا شیده ا ست که بر ما  و ه بر ما حکم واقعي حکمي ا

ست. مثیً ست. در این حال حکمنمي ظاهر ا ست یا نجس ا به  دانیم که این مایع  اک ا

یا طهارت این مایع شتتتده و این طهارتش طهارت ظاهریه استتتت. و در واقع این مایع 

ته باشدش ما طهارت واقعیه دارد و یا نجاست واقعیه دارد. انر این مایع طهارت واقعیه داش

سر و کا ست. و با دو حکم  نر ار داریمر یکي طهارت واقعیه و دیگری طهارت ظاهریه ا

ی این مایع در واقع جنس باشتتد باز دو حکم وجود داردر یکي نجاستتت واقعیه و دیگر

ست واقع ست.  س طهارت ظاهریه هم با طهارت واقعیه و هم با نجا یه طهارت ظاهریه ا

ست نمي شود. یا مثیًمي جمع شرب تتن حرام ا ستشدانیم که  نویند که مي یا حرام نی

شود و مي شرب تتن حلیت ظاهریه دارد و این حلیت ظاهریه هم با حلیت واقعیه جمع

 شود.مي هم با حرمت واقعیه جمع

بله فقهاء فرمودند: حکم ظاهری بر دو قستتم استتتر یق حکم ظاهر یداریم که به اصتتل 

شتتود. حکم ظاهری که به مي شتتود و یق حکم ظاهری داریم که به اماره ثابتمي ثابت
                                                 

 .4ابواب ما یکتست به ب  89: 17. الوسائل  1

 .4ح  37أبواب النجاسات ب  467: 3. الوسائل  2
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صل ثابت ست مثل طهارت در قاعدهمي ا صلش حکم ظاهری ا ی شود در واقع خود آن ا

فراغش یا حلیت در اصتتالة ی الصتتحةش یا صتتحت در قاعده اصتتالةطهارتش و صتتحت در 

از خود حکم ها حکم ظاهری هستتتند و در اینها الحلیةش یا برائت در اصتتالة البرائةش این

صلظاهری تعبیر  صل و دیگری حکم ظاهری  –شود نه این که دو چیز مي به ا  –یکي ا

 داشته باشیم.

شتتتود. در تبیین این مطلت دو نظریه وجود مي یق حکم ظاهری داریم که به اماره ثابت

ستش اما آن چه  ست که مفاد و مدلول هر اماره دائماً حکم واقعي ا داردر یق نظریه این ا

ستش مثیً ثقه خبرشمي که به برکت اماره ثابت این فرن »دهد که مي ود حکم ظاهری ا

ست ستش ولي برای ما آن ی در این جا ثقه از طهارت واقعیه«  اک ا این فرن خبر داده ا

ستش طهارت واقعیه نیستش چون این حکم مربوط به  شده ا چه که از این خبر ثقه ثابت 

ستش  ضوعح در خارح ا ستش بلکه دائر مدار مو  س برای ما یق طهارت اخبار مخبر نی

 -یکي ظاهری و دیگری واقعي –شتتتود. بنابراین در این مثالش دو حکم مي ظاهریه ثابت

 رایج در مورد حکم ظاهری بود.ی امارات این نونه هستند. این نظریهی داریم. همه

حکم ظاهری در باب امارات تغییر کرد و نفته ی اما از زمان مرحوم آخوند به بعدش نظریه

که در باب امارات حکم ظاهری نداریم. انر ثقة خبر از طهارت چیزی دهدش خبرن شد 

یا مطابق با واقع استتت و یا مطابق با آن نیستتت و چیزی به نام طهارت ظاهریه نداریم و 

امارات مشترک است و آن حکم ظاهری حجیّت است. مثیً ی یق حکم ظاهری در همه

ست این»نوید: مي که –حجیت این خبر ثقه  شود: لذا مي حکم ظاهری -«فرن طاهر ا

یا  –انر ثقه خبر دهد که نماز جمعه واجت استتت یا خبر دهد که این مایع طاهر استتت 

یق حکم ظاهری بیشتتتتر ندارد و آن  –خواهد باشتتتد مي هر خبر دیگر با هر مفادی که

 حکم ظاهری حجیت است.

مارات حکم ظاهری داریم ی در نظریه فاد ا به عدد م به عدد ی ولي در نظریهاول  دوم 

حجت داریم و این حجتش حکم ظاهری استتتت. ها ظهورات و اخبار ثقات و اطمینان

 داریم. –یعني حجیت  –دوم فقط یق حکم ظاهری ی بنابراین در نظریه

به نام جمع بین حکم ظاهری و ای با توجه به این تقسیمي که برای حکم نفته شد مساله

شد. مث ست واقعي حکم واقعي مطرح  صول یق طهارت ظاهری و یق نجا یً در باب ا
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داریم. در این حال اجتماع ضدّین  –یکي واقعي و دیگری ظاهری  –داریم یا دو طهارت 

ملکیت استتت. وقتي زید بر ی آید. یا در باب اماراتش )ید( امارهمي یا اجتماع مثلین الزم

شد ولي آن را از عمرو دزدیده ب شته با شد. در ظاهر چون این مال تحت این مال ید دا ا

ید زید است در تحت ملکیت زید است ولي چون آن را از عمرو دزدیده است این مالش 

ست.  س ملکیت ظاهری ی زید با ملکیت واقعیهی مال عمرو و در تحت ملکیت عمرو ا

عمرو جمع شده است. حتي بنابر تفسیر مت خرین نسبت به حکم ظاهری در باب امارات 

شکل وجود داردر خبر ثقةنیز ای ست»نوید که مي ن م شيء طاهر ا و در لوح واقع « این 

ست. چطور شيء نجس ا شيء مي این  ست را برای این  شارع مقدس هم نجا شود که 

 جعل کند و هم حجیت را برای خبر ثقه جعل کند.

این جا بود که مرحوم آخوند برای اولین بار حکم ظاهری را از مثل طهارت به حجیت 

ر نرداند. منتهي مت خرین بار دیگر آن اشتتکال را تکرار کردند. مرحوم آخوند برای فرار ب

نداردش بلکه  –یکي واقعي و دیگری ظاهری  –از اشتتکال فرمود که این شتتيء دو حکم 

 حجیت خبر ثقه است.یکي حکم واقعي و دیگری 

يء مشتتکوک یعني قبول کردند که شتت –مت خرین فرمایح مرحوم آخوند را قبول کردند 

ستش یعني –الحکم حکم ظاهری ندارد  سابق به حال خود باقي ا شکال  شود نمي ولي ا

که شتتارع مقدس هم جعل طهارت واقعیه برای یق شتتيء کند و هم جعل حجیت برای 

 کندش این دو قابل جمع نیستند. –قائم بر نجاست این شيء  –خبر ثقه 

  کر خواهد شد.داده شد که در محلّح هایي از این اشکال جواب

برای حکم قستتم ستتومي هم  کر شتتد و  –از مرحوم آخوند به بعد  –در بین مت خرین 

نامح حکم توهمي نهاده شد. این حکم فقط یق مورد دارد و آن جایي است که شخص 

قطع به یق حکم دارد و قطعح مخالو با واقع است. مثیً این شيء در لوح واقع نجس 

شتتيء  اک استتت. نجاستتت این شتتيء واقعي استتت ولي  استتت و ما قطع داریم که این

طهارتح واقعي و ظاهری نیستر طهارتح واقعي نیست زیرا به حست فرض این شيء 

نجاستتتت واقعیه داردش چون با دم میقات کرده استتتتش و طهارت ظاهری ندارد زیرا ما 

شق در طهارت و نجاستح نداریم بلکه قطع به طهارتح داریم و موضوع حکم ظاهری 

شتتق در حکم واقعي استتت. در این حال حکم ستتومي درستتت شتتد که نامح را حکم 
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شتتودش چون در این موردش بین حکم مي توهمي نذاشتتتند و اثرن در بحث اجزاء ظاهر

ظاهری و حکم توهمي فرق وجود دارد. حکم توهمي حکم نیستتتت بلکه توهم حکم 

 است.

شهور در موارد حکم توهمي  شيء مثیً در جایي ک –در نظر م ه قطع  یدا کردیم که این 

ست  ست و در لوح واقع نجس ا ست  –طاهر ا ست واقعیه ثابت ا طهارت توهمي و نجا

ولي حرمت شرب نداردش چون در نظر مشهورش جاهل مرکت تکلیو فعلي ندارد ولي در 

که عبارتند از: طهارت توهمي و  –صتتدر در این موردش ستته حکم مرحوم آقای ی نظریه

وجود دارد. این تمام کیم در مورد حکم  –حرمت واقعي شتترب آن  نجاستتت واقعي و

 ظاهری و حکم واقعي در نظر مشهور بود.

نداریم و آن دو عبارت از وجوب احتیاط و برائت تر ما قائلیم که دو حکم ظاهری بیح

 است.

 شویم.مي برای توضیح مطلت سه امر را  کر کرده و بعد از آن وارد اصل بحث

سیم کردیم.  امر اول این ضعي و حکم تکلیفي تق شرعي را به حکم و ست که ما حکم  ا

در تمام احکام شرعیهش احکام وضعي موافقت و مخالفت نداردر چون موافقت و مخالفت 

شد و در احکام وضعي طلبي در کار نیست. در مي وقتي معنا  یدا کند که طلبي در کار با

عبارتند از وجوب و ها خالفت دارد و آناحکام تکلیفیهش چهار حکم تکلیفي موافقت و م

باحه  به تکلیفي بودن آن قائل شتتتویم  –حرمت و ندب و کراهت. ا موافقت و  –انر 

 مخالفت ندارد. از میان چهار تکلیو مذکورش مخالفت با دو تکلیو استتتتحقاق عقوبت

آورد و آن دو عبارت از ندب و کراهت هستتتتند. و مخالفت دو تکلیو استتتتحقاق نمي

آورد و آن دو تکلیو وجوب و حرمت هستتتند. در بحث قبل نفتیم که وقتي مي تعقوب

شخص بر مخالفت تکلیوش مستحق عقوبت است که تکلیو بر او منجّز باشد و مخالفت 

 آورد.نمي تکلیو فعلي غیر منجز استحقاق عقوبت

صر در قطع  شهور منجز عقلي منح ست که در نظر م صیلي و  –امر دوم این ا اعم از تف

به تکلیو فعلي استتتت و در مقابل آن معذّر ما جهل استتتت آن جهلي که در  –اجمالي 

شاکّ و واهم  ست و آن  نج فردش ظانّ و  ست و در تحت آن  نج فرد داخل ا مقابل قطع ا

و جاهل مرکت و غافل هستند و ناسي در دو قسم اخیر داخل است. این در نظر مشهور 
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ی مرتبهبه جمیع مراتبح یعني  –آقای صتتتدر و مختار ماش احتمال  بود. در نظر مرحوم

یا جهل  –منجز عقلي تکلیو است و معذّر ما عدم احتمال  –وهم و شقّ و ظنّ و قطع 

استتتت و در تحت عدم احتمال دو فرد داخل استتتت که یکي غافل و دیگری جاهل  –

 مرکت است و ناسي در این دو فرد داخل است.

اد از وجوب احتیاط و برائت استتت. مراد ما از احتیاط عبارت از ایتان امر ستتوم بیان مر

 دهیم و ترک امری استتت که احتمال حرمتح رامي امری استتت که احتمال وجوبح را

قطع نرسد. مراد از وجوب همان ی دهیم. و مراد از احتمال احتمالي است که به درجهمي

رود. مي به کار –ی  و وجوب صوم مانند وجوب ص –موارد ی وجوبي است که در بقیه

یکي از واجبات احتیاط است و وجوب احتیاط حکم تکلیفي است. صی  و صوم و حج 

شارع اینها و مانند این ستند یعني  شائیه ه شایي طلت کرده ها مطلوبات ان را به طلت ان

ست. فرق احتیاط با  شایي ا ستش کما این که در ما نحن فیه نیز احتیاط مطلوب ان ی بقیها

 –موارد مثل صی  و صوم این است که در طلت صی  و صوم و امثال  لق متعلق طلت 

مطلوب نفسي مولي است به خیف احتیاط که مطلوب  –که هر یق از این افعال هستند 

نفسي مولي نیست و از دو حال خارح نیستر یا اصیً مولي در این مورد مطلوب نفسي 

دارد به شتتيء دیگری تعلق نرفته استتت. وقتي ما احتمال ندارد و یا انر مطلوب نفستتي 

وجوب ستتتوره را در نماز دهیمش احتیاط این استتتت که نماز را با ستتتوره به جا آوریم. 

ست که در  سي مولي این نونه ا ست. مطلوب نف سوره رفته ا بنابراین طلت روی نماز با 

سور ست انر در لوح واقع  ست یا واجت نی سوره واجت ا شد لوح واقع یا  ه واجت با

سبت مي سوره مطلوب نفسي مولي شد مولي ن سوره واجت نبا شود و انر در لوح واقع 

صی  تعلق سي ندارد به خیف این که وقتي وجوب به  سوره مطلوب نف نیرد. در مي به 

صی  مطلوب نفسي مولي است. این امر باعث شد که وجوب متعلق به صی  این حالش 

صوم و امثال  لق را وجو سي نام نهادند و وجوب احتیاط را وجوب طریقي نام و  ب نف

نهادندش زیرا خود عمل مطلوبیت نفسي برای مولي ندارد بلکه طریق به یق مطلوب دیگر 

 است.
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شرعیهش بیان حقیقت آن در بحث برائت ست که حقیقت مي اما برائت  آید مختار ما این ا

تکلیو محتمل استتت.  س برائت عبارت از ترخیص استتت و متعلق ترخیصش مخالفت 

 حقیقت برائتش ترخیص مولي در مخالفت تکلیو احتمالي است.

در مباحث نذشتتتته توضتتتیح دادیم که انر مولي تکلیفي دارد و عبد قطع به آن تکلیو 

تواند در مخالفت آن تکلیو ترخیص دهدش مي مولي –عند المشتتهور  –نداشتتته باشتتد 

فصییً و نه اجماالًش نباید مقطوع باشدر چون منتهي مشهور شرط کردند که آن تکلیو نه ت

فت تکلیو مقطوع را قبیح عقلي خال نابراین موليمي ترخیص در م ند. ب ند در مي دان توا

شرب خمر حرام »فرماید: مي مخالفت تکالیو احتمالي خودن ترخیص دهد. مثیً مولي

ست. شرب این مایع را « ا ست. به خاطر این که احتماالً –و ما احتمال حرمت   – خمر ا

 دهیم.  س حرمت شتترب این مایع احتمالي استتت. در نظر مشتتهور شتتارع مقدسمي

شرب مي تواند در مخالفت این تکلیو احتمالي ترخیص دهد و مامي توانیم این مایع را 

کنیم و از دو حال خارح نیستتتر یا شتترب این مایع در لوح واقع حرام استتت یا حرام 

شده ایم و  نیست. انر در لوح واقع شرب شد ما شرب حرام مرتکت ن این مایع حرام نبا

شدیم که خود مولي در  شد حرمتي را مرتکت  شرب این مایع حرابم با انر در لوح واقع 

ست و حرمت به مرحله ساس ی مخالفت آن ترخیص داده ا ست. این بر ا سیده ا تنجز نر

حتي  –لیو مقطوع تواند در مخالفت تکمي مشتتتهور بود. ولي به نظر ما موليی نظریه

هم ترخیص دهد. مرحوم آقای صتتتدر امکان ترخیص در  –مقطوع به قطع تفصتتتیلي 

مخالفت تکلیو مقطوع به قطع اجمالي را  ذیرفته استتتت ولي امکان ترخیص مولي در 

مخالفت تکلیو مقطوع به قطع تفصتتتیلي را نرذیرفته استتتتر چون این ترخیص را قابل 

 داند.نمي وصول

 کنیم.مي مری که  کر شد مخترا خود را بیانبا توجه به سه ا

ست که مخالفت با  شرعیهش فقط وجوب و حرمت ا در امر اول نفتیم که در میان احکام 

آورد. در جایي که وجوب و حرمت برای ما مي عقوبت -یا احتمال –آن استتتتحقاق 

مشتتخص نیستتت شتتارع مقدس تدخّل کرده استتتش یعني در این موارد شتتارع مقدس یا 

ب احتیاط کرده است یا ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي داده است که نامح را ایجا

اصطیحاً برائت نذاشته اند. ابتداءً باید ببینیم در کدام موارد شارع مقدس ایجاب احتیاط 
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کرده استتت و در کدام موارد شتتارع مقدس ایجاب احتیاط کرده استتت و در کدام موارد 

ده استتتتش و بعد بگوییم که دلیل اثباتي ما بر این شتتتارع مقدس ترخیص در مخالفت دا

 مطلت چیست.

سبت به ایجاب احتیاط شارع مقدس در دو مورد ایجاب احتیاط کرده مي اما ن نوییم که 

 است.

است. روی نظر مشهور  –یعني غیر منجَّز  –مورد اول جایي است که تکلیو عقیً مؤمَّن 

در جایي که ما قطع تفصتتتیلي یا قطع اجمالي به  –که قائل به برائت عقلیه هستتتتند  –

ای شبهات موضوعیهی تکلیو فعلي نداشته باشیم تکلیو عقیً مؤمّن است و این در همه

شدش مثل این که ست که طرف علم اجمالي نبا ست یا خلّ نمي ا دانیم آیا این مایع خمر ا

  یا حکماً منحلّاستتت که علم اجمالي حقیقتاًای استتتش و هم چنین در شتتبهات حکمیه

ضیح آن بعداً –شود مي شقّ کردیم که مثیً  –آید مي تو انر بعد از انحیل علم اجمالي 

حکمیه است. در این حالت نیز در نظر ی است یا حیل است. این شبههشرب تتن حرام 

چون در ادلّه  –مشتتهور تکلیو عقیً مؤمّن استتتر زیرا علم اجمالي منحلّ شتتده استتت 

و تعداد زیادی از واجبات و محرمات را به دستتت آوردیم و این مقدار از  فحص کردیم

این مورد اول است که در نظر مشهور شارع ایجاب  –کمتر نیست عدد معلوم باالجمال 

یاط یاط مي احت جاب احت ند و در ای مل  –ک مل الوجوب و ترک محت یان محت یعني ات

لستان اماره باشتد یا به لستان اصتل فرقي نیستت بین این که ایجاب احتیاط به  -الحرمة

شرعي که وجوب احتیاط صل  شد. ا صل مي شرعي با ست و آن هم ا صل ا آورد یق ا

ی دانیم که آیا این مایع خمر است یا خلّ است و حالت سابقهنمي استصحاب است. مثیً

صحاب ست صحاب در این جا مي آن خمریت بودش ا ست ست. ا نوید که این مایع خمر ا

نوییم که اصتتل شتترعي بر وجوب احتیاط قائم مي آورد. در این مثالمي وجوب احتیاط

شده است. انر در مورد مثالش ثقه خبر دهد که این مایع خمر است. در این حال اماره بر 

موضتتوعیه بود. این بیان در ی وجوب احتیاط قائم شتتده استتت. مثال مذکور در شتتبهه

 نظر مشهور بود.آید. تا این جا بیان مي حکمیه نیزی شبهه

ما احتمال تکلیو دهیم و در دو حالت  ما تکلیو وقتي منجّز استتتت که  روی مختار 

تکلیو عقیً مؤمّن استتت: حالت جهل مرکت و غفلت. در این دو حالت ایجاب احتیاط 
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دهد. بنابراین در مورد نمي ممکن نیستتت زیرا در هر دو حالت شتتخص احتمال تکلیو

ب احتیاط شتتدند به نظر ما وجوب احتیاط جا نداردش چون اول که مشتتهور قائل به ایجا

 وقتي احتمال تکلیو وجود داشته باشد منجّز عقلي تکلیو وجود دارد.

کند جایي استتتت که تکلیو عقیً منجَّز مي مورد دوم که شتتتارع مقدس ایجاب احتیاط

 بین –کند مي نیز ایجاب احتیاطاستتتت و شتتتارع مقدس در کنار تنجّز عقليش شتتترعاً 

شرعي موافق با احکام  شارع مقدسش احکام  ست که محذوری ندارد که  مت خرین ثابت ا

شارع مقدس نیز  ست محذوری ندارد که  شیئي عقیً حرام ا شدش مثیً انر  شته با عقلي دا

آن را حرام کند یا انر شیئي عقیً واجت است محذوری ندارد که شارع مقدس نیز آن را 

د تکلیو عقی منجّز استتت و شتتارع مقدس هم در کنار در ما نحن فیه خو –واجت کند 

نذارد مي آن ایجاب احتیاط کرده استتتر زیرا احکام شتترعي ناهي اثری در نفوس مردم

نذارد. مثیً سرقت عقیً قبیح است ولي بسیاری از مردم از نمي که احکام عقلي آن اثر را

را حرام کرده استتتش به شتتوند. اما چون شتتارع مقدس نیز آن نمي این حکم عقل منفعل

 شوند.مي خاطر تحریم شارع است که غالت مردم منفعل و مت ثر

ست.  صیلي ا ستر یکي در مورد قطع تف شهور تکلیو در دو مورد عقیً منجَّز ا در نظر م

در قطع تفصیلي شارع مقدس ایجاب احتیاط نکرده استش چون ایجاب احتیاط در جایي 

. مورد دوم جایي استتت که ما قطع اجمالي داریم و استتت که تکلیو بر ما معلوم نباشتتد

قطع اجمالي در نظر مشهور منجِّز است و مانعي ندارد که در این موردش شارع مقدس نیز 

ست یا مایع  ایجاب احتیاط کند. مثیً ما علم اجمالي داریم که یا مایع طرف یمین نجس ا

منجّز شتتد و لي نجس به برکت علم اجماطرف یستتار نجس استتت. حرمت شتترب مایع 

احتیاط کند. مثیً تواند در بعضتتي از اطراف یا در هر دو طرف ایجاب مي شتتارع مقدس

شاره به اناء یمین سابقاً نجس بود و االن علم اجمالي دارم که یکي از مي ا کنم و این اناء 

فعیً نجس استتت و شتترب آن فعیً حرام استتت.  –اناء یمین و اناء یستتار  –این دو اناء 

ستصحاب حرمت شرب اناء یمین جاری ستصحاب مثبت تکلیو مي ا نه  –شود و این ا

آورد و به برکت این استصحابش بر من واجت مي است و ایجاب احتیاط –نافي تکلیو 

صل تکلیو به علم اجمالي  ست که اناء یمین را ترک کنم با قطع نظر از این که ا منجز ا

شتتتده استتتت. در این جا علم اجمالي منجِّز حرمت شتتترب نجس في الواقع استتتت و 
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کند. انر من اناء یمین را شرب کنم دو مي استصحاب در اناء یمینش بر من ایجاب احتیاط

فرض دارد: یا اناء یمین در واقع نجس بود که در این صورتش من حرمت فعلي منجَّز را 

در کار استتت: یکي منجِز عقلي که علم اجمالي استتت و  مخالفت کردمش منتهي دو منجِز

ست. و یا این که اناء یمین در واقع نجس نبود که  صحاب ا ست شرعي که ا دیگری منجِز 

یعني استصحاب که مفادن  –در این صورت عمل من تجرّی استر زیرا با منجّز شرعي 

ن حال آیا من با مخالفت کردم. اما در ای –ایجاب احتیاط و ترک شتترب این اناء استتت 

به اختیف  فت نکردم؟ جواب این ستتتؤال  خال یا م فت کردم  خال بین منجِز عقلي هم م

ضیاء بر شهور و آقا  شرب اناء مي م صورت  ست که در  ضیاء قائل ا نردد. مرحوم آقا 

یمین و نجس بودن آن در مثال مذکورش مکلو با منجِز عقلي هم مخالفت کرده استتتت 

مالي عیوه بر حرمت مخالفت قطعیهش وجوب موافقت قطعیه زیرا به نظر ایشتتان علم اج

ستش زیرا منجِز مي هم شهورش مکلو با منجِز عقلي مخالفت نکرده ا آوردش ولي در نظر م

عقلي فقط اثرن این مقدار استتت که نباید هر دو را شتترب کند یعني در نظر مشتتهور 

یه واجت نیستتتت. حال ا قت قطع یه حرام استتتت ولي مواف فت قطع خال به جای م نر 

استحصابش خبر ثقه قائم بر نجاست این مایع شود باز احتیاط بر من واجت استش منتهي 

شده  شي  صلي عملي نا ست که در آن جا وجوب احتیاط از ا فرقح با مثال قبلي این ا

 است و در این جا وجوب احتیاط از اماره ناشي شده است. این روی نظر مشهور بود. 

ی وجود دارد و نیازی به علم اجمالي نیستتت هر جا که احتمال ما مثال زیادروی مختار 

باشیم احتیاط واجت استش چه در تکلیو بدهیم و در آن اماره یا اصل بر تکلیو داشته 

شبهات حکمیه  شد و چه در  شبهات مقرن به علم اجمالي با شد چه در  شبهات بدویه با

 ی ما وجوب احتیاطبراتر باشتتد و چه در شتتبهات موضتتوعیه باشتتد و یق اصتتل بیح

آورد مي که برای ما وجوب احتیاطای آورد و آن هم اصل استحصاب است. اما امارهنمي

شود. یکي از این اماراتش خبر ثقه است. هر مي زیاد است و در بحث بعدی به آن اشاره

آورد.  س مورد دوم روی مي که مثبت تکلیو باشتتد برای ما وجوب احتیاطای خبر ثقه

شرعي مختار ما ست و در این مورد وجوب احتیاط را  دانیم. این تمام کیم در مي تمام ا

وجوب احتیاط بود. همان نونه که وجوب احتیاط دو مورد داردش برائت و ترخیص در 

 مخالفت تکلیو هم دو مورد دارد.
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مورد اول جایي است که تکلیو عقیً منجّز است و لکن شارع مقدس در مخالفت با این 

شهور در دو جا تکلیو منجّز عقلي تکلیو  ست. روی نظر م منجّز عقلي ترخیص داده ا

استتتر یکي این که تکلیو فعليش مقطوع به قطع تفصتتیلي باشتتد و دیگر این که قطع 

صیلي به تکلیو فعلي تعلق بگیرد  شد. انر قطع تف اجمالي به تکلیو فعلي تعلق نرفته با

وع دهدش چون عند المشتتتهور ترخیص ترخیص در مخالفت تکلیو مقطتواند نمي مولي

ستحاله ست که این ی در مخالفت تکلیو مقطوع ا صدر قائل ا  اتي دارد. مرحوم آقای 

 اتي دارد و نه ی وقوعي دارد. به نظر ما این ترخیص نه استتتتحالهی ترخیص استتتتحاله

وقوعي دارد ولکن ما چنین ترخیصتتي را در شتتریعت نداریم اما عقیً ممکن ی استتتحاله

ستتت که شتتارع مقدس در مخالفت تکلیو مقطوع به قطع تفصتتیلي ترخیص دهد. در ا

جایي که قطع اجمالي به تکلیو فعلي تعلق بگیردش مشتتتهور قائلند که در این صتتتورت 

صدر قائل نمي شارع مقدس تواند ترخیص در مخالفت جمیع اطراف دهد. مرحوم آقای 

ست شده ا ست ولي واقع ن صي ممکن ا ست که چنین ترخی صي . به نظر ما چنین ا ترخی

شبهات  ست و آن موردش ترخیص در مخالفت تمام اطراف  شده ا امکان دارد و واقع هم 

تواند در بعضتتي از اطرافش مي غیر محصتتوره استتت. به نظر مشتتهور شتتارع مقدس فقط

ترخیص در مخالفت دهد. مثیً من قطع دارم که احد االنائین نجس استتت و اناء یستتار 

ستحصاب نجاست  ستحصاب طهارت دارد و در لوح واقع اناء ا نجس دارد و اناء یمین ا

استتت و این حرمت عقیً منجّز استتت و منجِّزن علم اجمالي استتتش ولي خود شتتارع 

 مقدس در مخالفت این تکلیو منجّزِ عقليش ترخیص داده است.

ترخیص خود شتتارع مقدس استتت و شتتارع منجزیت عقلي علم اجمالي معلق بر عدم 

نفس استتتحصتتابش ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي داده استتت و با این  مقدس به

 رسد این روی نظر مشهور است که شارع مقدسنمي تنجّزی ترخیص تکلیو به مرحله

 تواند در بعضي از اطراف علم اجماليش ترخیص در مخالفت دهد.مي

مال منجّز عقلي استتتت و فقط در  با وجود احت ماهر تکلیفي  ما روی نظر  عدم ا ظرف 

تکلیو عقیً منجّز نیست و هر جا که اماره نافي  –یعني جهل مرکت و غفلت  –احتمال 

تکلیو یا اصتتل نافي تکلیو داشتتته باشتتیم شتتارع مقدس در مخالفت تکلیو احتمالي 
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بدویه در نظر مشتتهور حرمت فعلیه تکلیو عقیً مؤمن ی ترخیص داده استتت. در شتتبهه

 وجود دارد تکلیو عقیً منجّز است. است ولي در نظر ما چون احتمال

شارع مقدس  ست و با این حالش  ست که تکلیو عقیً مؤمّن ا مورد دوم برائتش جایي ا

که از ای نیز در مخالفت آن تکلیو ترخیص داده استتت. روی نظر مشتتهور در هر شتتبهه

 دانم که در شتتریعتشنمي اطراف علم اجمالي نباشتتد تکلیو عقیً مؤمّن استتت مثیً من

ست  شد چه در شرب تتن حرام ا شبهات بدویه با ستش چه در  شیم احتیاط واجت ا با

شتبهات مقرون به علم اجمالي باشتد و چه در شتبهات حکمیه باشتد و چه در شتبهات 

آورد و آن هم اصتتل نمي برای ما وجوب احتیاطتر موضتتوعیه باشتتد و یق اصتتل بیح

ست. اما اماره صحاب ا ست ست و در بحث مي اطکه برای ما وجوب احتیای ا آورد زیاد ا

شاره ست. هر خبر ثقهمي بعدی به آن ا که مثبت ای شود. یکي از این اماراتش خبر ثقه ا

آورد.  س مورد دوم روی مختار ما تمام است و مي تکلیو باشد برای ما وجوب احتیاط

 ود. دانیم. این تمام کیم در وجوب احتیاط بمي در این مورد وجوب احتیاط را شرعي

همان نونه که وجوب احتیاط دو مورد داردش برائت و ترخیص در مخالفت تکلیو هم 

 دو مورد دارد.

مورد اول جایي است که تکلیو عقیً منجّز است ولکن شارع مقدس در مخالفت با این 

شهور در دو جا تکلیو منجّز عقلي  تکلیو منجّز عقلي ست. روی نظر م ترخیص داده ا

فعليش مقطوع به قطع تفصتتیلي باشتتد و دیگر این که قطع کلیو استتتر یکي این که ت

صیلي به تکلیو فعلي تعلق بگیرد  شد. انر قطع تف اجمالي به تکلیو فعلي تعلق نرفته با

تواند ترخیص در مخالفت تکلیو مقطوع دهدش چون عند المشتتتهور ترخیص نمي مولي

ستحاله ست که این  اتي دارد. مرحوم آقای ی در مخالفت تکلیو مقطوع ا صدر قائل ا

ی  اتي دارد و نه وقوعي دارد. به نظر ما این ترخیص نه استتتتحالهی ترخیص استتتتحاله

ستحاله شریعت نداریم اما عقیً ممکن ی ا صي را در  وقوعي دارد و لکن ما چنین ترخی

استتت که شتتارع مقدس در مخالفت تکلیو فعلي تعلق بگیردش مشتتهور قائلند که در این 

تواند ترخیص در مخالفت جمیع اطراف دهد. مرحوم آقای نمي قدسصتتورت شتتارع م

ست. به نظر ما چنین  شده ا ست ولي واقع ن ست که چنین ترخیصي ممکن ا صدر قائل ا

ترخیصي امکان دارد و واقع هم شده است و آن موردش ترخیص در مخالفت تمام اطراف 
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شارع مقدس فقط شهور  ست. به نظر م صوره ا ضي از مي شبهات غیر مح تواند در بع

اطرافش ترخیص در مخالفت دهد. مثیً من قطع دارم که احداالنائین نجس استتتت و اناء 

صحاب طهارت دارد و در لوح واقع اناء  ست ست دارد و اناء یمین ا صحاب نجا ست سار ا ی

یسار نجس است. شرب اناء یسار حرمت فعلیه دارد زیرا در واقع این اناء نجس است و 

 منجَّز استتت و منجِّزن علم اجمالي استتتش ولي خود شتتارع مقدس در این حرمت عقیً

 مخالفت این تکلیو منجّزِ عقليش ترخیص داده است.

منجزیت عقلي علم اجمالي معلق بر عدم ترخیص خود شتتارع مقدس استتت و شتتارع 

مقدس به نفس استتتصتتحابش ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي داده استتت و با این 

 رسد این روی نظر مشهور است که شارع مقدسنمي تنجّزی مرحلهترخیص تکلیو به 

 تواند در بعضي از اطراف علم اجماليش ترخیص در مخالفت دهد.مي

با وجود احتمال منجَّز عقلي استتتت و فقط در ظرف عدم  ما هر تکلیفي  ما روی نظر  ا

اماره نافي تکلیو عقیً منجَّز نیست و هر جا که  –یعني جهل مرکت و غفلت  –احتمال 

تکلیو یا اصتتل نافي تکلیو داشتتته باشتتیم شتتارع مقدس در مخالفت تکلیو احتمالي 

بدویه در نظر مشتتهور حرمت فعلیه تکلیو عقیً مؤمن ی ترخیص داده استتت. در شتتبهه

ست. روی  شارع مقدس نیز در مخالفت آن تکلیو ترخیص داده ا ست و با این حالش  ا

طراف علم اجمالي نباشد تکلیو عقیً مؤمّن است مثیً که از اای نظر مشهور در هر شبهه

یا حرام نیست و فرض این است که دانم که در شریعتش شرب تتن حرام است نمي من

ستش یا نمي ست در این مورد تکلیو مؤمّن ا شده ا دانیم که این مایع علم اجمالي منحلّ 

راین شتتارع مقدّس در نجس استتت یا نجس نیستتتش اینجا نیز تکلیو مؤمّن استتت. بناب

ت برائت دارد به شرط این که از اطراف علم  ت چه حکمیه و چه موضوعیه  شبهات بدویه 

اجمالي نباشد.  س در جایي که اماره بر نفي تکلیو قائم است یا استصحاب نفي تکلیو 

ی این موارد تکلیو شتتودش در همهی بدویّه که برائت جاری ميوجود دارد یا در شتتبهه

 ي داده است. این روی نظر مشهور بود.فعل

روی مختار ما هیچ تکلیو مؤمّني نداریم که در آن برائت جاری شودش زیرا تکلیو فعلي 

شد یا  ست و آن دو عبارتند از این که مکلّو جاهل مرکت با در دو صورت عقیً مؤمّن ا
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ورد ترخیص نردد تتت و در این دو مغافل باشد تتت شخص ناسي به یکي از این دو بر مي

 شارع قابل وصول نیست.

ت یا جمع بندی: در میان احکام شرعیهش دو حکم شرعي داریم که مخالفت با آن استحقاق 

آورد و آن دو حکمش وجوب و حرمت هستتتند. تار  ما عالم به احتمال تتتتتت عقوبت مي

وجوب یا حرمت هستتتیم و تار  به آن عالم نیستتتیم. شتتارع مقدس در ظرف عدم علمش 

ي احتیاط ت یعني اتیان محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمة ت را بر ما واجت کرده ناه

جا حکم ظاهری وجوب احتیاط است و در طول این احتیاط جایي برای است که در این

ماند. و ناهي ترخیص در مخالفت با این دو حکم کرده استتتت. شتتتارع عذر باقي نمي

عي نه به لحاظ تکلیو که عقیً یا منجَّز است و مقدّس در سه مورد ت به لحاظ اصول شر

یا مؤمّن است تتتت ترخیص در مخالفت با وجوبي یا حرمت داده استر یکي جایي است 

که  قه خبر داد  ماره بر نفي تکلیو داریمش مثیً ث یا نجس »که ا مایع خمر نیستتتت  این 

بگوید که  و دوّم جایي است که استصحاب نفي تکلیو داریمش مثیً استصحاب« نیست.

و ستتوّم جایي استتت که برائت داریم و برائت در موردی جاری « این مایع خلّ استتت.»

ی ای تتت چه حکمیه و چه موضوعیه تتت داشته باشیم و دست ما از امارهاست که ما شبهه

شبهه در اطراف علم  شد مگر این که  صحاب مثبت تکلیو کوتاه با ست مثبت تکلیو و ا

ت دارد و منجّز اجمالي باشد که در این صو ت یعني علم اجمالي  رت تکلیوش منجز عقلي 

 شود. این تمام کیم در بیان حکم ظاهری بود.مي

کنیم که شتتارع ی دیگر دلیل اثباتي حکم ظاهری استتتش یعني از کجا استتتفاده مينکته

مقدس این دو حکم ظاهری تتتتتت یعني وجوب احتیاط و ترخیص در مخالفت تکلیو 

 م آن برائت است ت را دارد؟احتمالي که نا

فقهاء احکام واقعي مثل وجوب و حرمت و ندب و ملکیت و طهارت و امثال آن را از 

کنند و همچنین احکام ظاهری را نیز از آیات و روایات ت آیات و روایات استتتتفاده مي

یا  (کل شتتتيء حیل حتي تعلم انه حرام)یا  (کل شتتتيء طاهر حتي تعلم انه قذر)مانند 

شریفهو آیه (ع ما الیعلمونرف) سوال)ی ی  ستفاده  (و ما کنا معذبین حتي نبعث ر تتتتت ا

شود فقهاء کنند. منتهي در این که چه حکم ظاهری از این آیات و روایات استفاده ميمي

 با هم اختیف کردند.
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نیستند ها حکم ظاهری استفاده شده است مانند آیات و روایاتي آیات و روایاتي که از آن

ستش چون آیات و روایات حکم واقعي روشنکه از آن شده ا ستفاده  تر ها حکم واقعي ا

ی ظهور و فقهاء بر استتاس قاعده« اقیموا الصتتی »ی شتتریفه داریم: استتت. مثیً در آیه

 ی شریفه وجوب صی  را استفاده کردند. ی امر در وجوبش از این آیهصیغه

ت غموض داشته و لسان واحدی ندارد در یق جا آمده است: اما در احکام ظاهری روایا

ست: « رفع ما الیعلمون» سعة ما ال یعلمون»در جای دیگر آمده ا یق روایت « النّاس في 

شيء حیل»نوید: مي شيء مطلق»نوید: روایت دیگر مي« کل  و در روایتي داریم: « کل 

تتتتت از این روایت در باب حجیّت خبر « العمری و ابنه ثقتان فما أدیا عني فعني یؤدیان»

ی حکم ظاهری شده است. تتت بنابراین لسان این ادله روشن نیست و بیان واحدش استفاده

ستر آیا حکم مجعول حلیّت  شارع چه بوده ا ست که حکم ظاهری مجعول عندال شده ا ن

ست یا چیز  ست یا حکم مماثل ا ست یا وجوب احتیاط ا ست یا ا ن ا ست یا برائت ا ا

استتت؟ به خاطر غموض این ادلهش در تفستتیر احکام ظاهری اختیف واقع شتتده  دیگر

ضي از فقهاء فرمودند: که به وزان هر حکم واقعيش یق حکم ظاهری داریم  ست. لذا بع ا

مثل ملکیت واقعیه و مکلیت ظاهریهش و حلیّت واقعیه و حلیّت ظاهریهش و طهارت واقعیه 

 است که اوّل در علم اصول شکل نرفته است.ی رایجي و طهارت ظاهریه. این نظریه

اختیف ما با مشتتتهور در همین جا استتتت. ما قائلیم که از مجموع ادله فقط دو حکم 

شتتتود و آن دو عبارتند از وجوب احتیاط و ترخیص در مخالفت ظاهری استتتتفاده مي

ستش و این را به خاطر وجود قرینه مي ست که  نوییم و آن قرینه اینتکلیو احتمالي ا ا

یه و  ظاهری را داریمش یعني در بین موالي عرف ما این دو حکم  در بین عقیء و عرف 

موالي قانونیه واجبات عرفیه و محرمات عرفیه داریم. مثیً تصتتترف در ملق غیر بدون 

ی طفل و کودکي که رضایت او عرفاً و قانوناً حرام تتت یعني ممنوع تتت استش یا اداء نفقه

ست بر  در  صر ا ست. در بین عرف و عقیء مواردی وجود دارد قا یا مادر عرفاً واجت ا

کنند ی خود شقّ ميکنند و در وظیفهکه مردم به وجوب و حرمت عرفيش مسلم  یدا نمي

ست که عرف آن شد بلکه وظیفهو این طور نی ای برای آنان قائلند. مثیً ها را رها کرده با

در ملق غیر بدون رضایتح ممنوع است. االن در ید زید نفتیم که عرفاً و قانوناً تصرف 

ست.  نجاه عبایي وجود دارد و من نمي ست یا مال عمرو ا دانم که آیا این عبا مال زید ا
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صد احتمال مالکیت عمرو را مي صد احتمال مالکیت زید و  نجاه در دهم . آیا در این در

اجازه و رضتتتایت بگیرم یا باید از عمرو  حالش عقیء باید از زید در استتتتفاده از این عبا

رضایت بگیرم؟ عقیء اجازه از عمرو الزم نیست و این همان برائت است و عقیء اجازه 

ست. بنابراین انر از عمرو اجازه نگیرم و  ست و این همان وجوب احتیاط ا از زید الزم ا

ال عمرو بودش عقیء از زید اجازه بگیرم و در عبا تصرف کنم و بعد معلوم شود که عباء م

کنند. این همان ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي است. و انر از زید مرا مؤاخذه نمي

اجازه نگیرم و از عمرو اجازه بگیرم و در عباء تصرف کنم و بعد معلوم شود که این عباء 

 مال زید بود عقیء مستحق مؤاخذه هستم. این همان وجوب احتیاط است.

ب احتیاط در بعضتتتي از شتتتبهات و ترخیص در مخالفت در بعضتتتي از نفتیم که وجو

ها وجود دارد. عقیء در ی عرفشبهات دیگرش یق امر عرفي و عقییي است که در همه

کنند و کنند و یا برائت را جاری ميی شتتتبهات احکام ظاهری دارندر یا احتیاط ميهمه

ئت تتتت دو امر مرکوز در ا هان مادر این دو حکم ظاهری تتتت یعني وجوب احتیاط و برا

ت یعني احکام دایره ی احکام عرفیه و عقیئیه است عیوه بر این که عقیء احکام واقعیه 

 تکلیفیه و احکام وضعیه ت نیز دارند.

کنیم بر استتتاس این ارتکازی که داریم از آیات و ی شتتترعیه رجوع ميوقتي ما به ادله

صدد بیان احکا شدش دو روایاتي که در  شده با ستفاده  ستند از هر تعبیری که ا م ظاهری ه

کنیم. تتت لزوم احتیاط در حکم ظاهری تتت یعني وجوب احتیاط و برائت تتت را استفاده مي

ی مثبت تکلیو یا اصتتتل مثبت تکلیو استتتت و ترخیص در مخالفت مورد قیام اماره

تکلیو تتتتتت اعم از  ی نافي تکلیو و اصتتتل نافيتکلیو احتمالي در مورد قیام اماره

ت است. و از تعابیری که در آیات و روایات به السنه ی استصحاب نافي تکلیو و برائت 

 شود.مختلو آمده است به نام )سیاقت تعبیری( یاد مي

به این خاطر « شتتود.احکام خطابات شتتامل غافل مي»فرماید: مرحوم آقای صتتدر که مي

ست که در بین عقیء ارتکازی وجود ها کنند قوانین آندارد که وقتي احکام را جعل مي ا

عبور از چراغ قرمز ممنوع »شتتتود: مختص به غیر جاهلین نیستتتت. مثیً وقتي نفته مي

ست. سیط و جاهل مرکت و « ا این عمل نه تنها بر عالم ملتفتش بلکه بر غافل و جاهل ب

 ناسي نیز ممنوع است. 
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ده استتت که در استتتظهار از آیات و روایات از آن این ستتیاقت قانوني ارتکازی به ما دا

کتت علي جمیعکم »یعني « کتت علیکم الصیام»شود: نیریم. مثیً وقتي نفته ميکمق مي

چه عالم باشتتیم چه جاهل باشتتیم و چه غافل باشتتیم در تمام این صتتور صتتیام « الصتتیام

 واجت است.

کم ظاهری و حکم واقعي یکي از خصتتوصتتیات این احکام ظاهری این استتت که بین ح

آیدش چون حکم واقعي یا حکم تکلیفي است و یا حکم وضعي استش تنافي به وجود نمي

و احکام ظاهری عبارت است از وجوب احتیاط و ترخیص است در مواردی که شخص 

 عالم به تکلیو ت یعني وجوب و حرمت ت نیست.

گرفتند بلکه حجیّت را حکم مشتتتهور مت خرین در باب اماراتش مودّی را حکم ظاهری ن

ظهری نرفتندش در حالي که حجیّت حکم نیست. حجیّت امر واقعي استش منتهي حجیّت 

ست کما این که حجیّت عقلیه در طول  ست و در طول یق اعتبار ا شرعیه مثل مالیت ا

 یق اعتبار نیست.

ا ما احتمال وجوب نماز جمعه ر« نماز جمعه واجت استتتت.»وقتي که خبر ثقه نفت: 

دهیم و باید احتیاط کنیم یعني محتمل الوجوب را اتیان کنیم و لو این که هفتاد درصد مي

احتمال حرمت نماز جمعه را دهیم و ستتتي درصتتتد احتمال وجوب آن را دهیم. این که 

از باب ضتتیق لفا استتت و الّا در احتیاط باید کاری انجام « باید احتیاط کنیم.»نوییم: مي

راز شتتود. مثیً روز جمعه به ستتفر برویمش چون انر در واقع نماز جمعه دهیم که واقع اح

شخص  شد  ست و انر نماز جمعه حرام با سافر نماز جمعه واجت نی شد بر م واجت با

سافر نمي ستش بلکه به معنای م خواهد نماز بخواند. احتیاط در ما نحن فیه به این معنا نی

ست. وقتي ثقه خبر وجوب نماز جمعه را اتیان محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمة  ا

آوردش شارع بر ما این احتیاط را به وجوب ظاهری واجت کرده استش یعني بر من واجت 

شتتتود. کرده استتتت که نماز جمعه را بخوانم و به خاطر انجام این وظیفهش ثواب داده مي

نافي دادیم در صتتتورتي که درجه این دو  یحال انر راجع بر یق عمل دو احتمال مت

احتمال مستتاوی باشتتد ما مخیّر به انجام هر یق هستتتیم و در صتتورت اقوی بودن یق 

 احتمالش همان احتمال منجّز است.
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 امر دوّم: اماره و اصل

در این امر راجع به حقیقت اماره و حقیقت اصل عملي و فارق بین اماره و اصلش و فارق 

 کنیم.بین اصل عقلي و اصل شرعي بحث مي

شود. حجّت در اصطیح اصولي به در اصطیح اصول بر حجّت شرعي اطیق مياماره 

شود: حجّت عقلي معنای منجّز و معذّر است. حجّت در علم اصول بر دو قسم تقسیم مي

ست مثل  شریع نی ست که حجیّت آن در طول ت شرعي . حجّت عقلي حجتي ا و حجّت 

ت که حجیّت آن در طول حجیّت قطع و حجیّت شتترعي عبارت استتت از حجتي استت

کند که تشریع است تتتت نه این که حجیّت آن تشریعي باشد تتتت و این تشریع فرقي نمي

ت باشد. در اصطیح رایج  ت مثل عقیء  مشرّعح شارع مقدّس باشد یا غیر مشارع مقدس 

 شود.امروزهش در بین علمای اصول به هر حجّت شرعي اماره اطیق مي

س سم تق صولي و امارهشود: امارهیم مياماره بر دو ق صولي عبارت ی فقهي امارهی ا ی ا

ستنباط قرار مي ست که در طریق ا شرعي ا ست از اماره یا حجّت  ی این نیرد و عمدها

ی اصتتتولي دو تا استتتت که عبارتند از ظهور و خبر ثقه. اما مجموع اماراتي که در اماره

هستتتند که عبارتند از: ظهور و خبر ثقه و اطمینان و  نیرند  نج تاطریق استتتنباط قرا مي

قول لغوی و توثیق رجالي تتتت بنابراین که آن را به خبر ثقه بر نگردانیم تتتت . در میان این 

ای مثل مرحوم آقای صتتتدر قائل به امارات حجیت قول لغوی محل نزاع استتتت و عده

 حجیت آن هستند و ما از ایشان تبعیت کردیم.

ستنباط قرار نميی فقهي اماره ست که در طریق ا شرعي ا نیرد. عبارت از اماره یا حجت 

ضي از آناماره ست و ما به بع شاره ميی فقهي خیلي زیاد ا ی کنیمر مثل ید که امارهها ا

ملکیت است و مثل سوق مسلمین و قول صاحت ید و بینه و قول مرأه در موارد خاصه 

ضي از موارد مان ها ند ظن در باب رکعات و باب قبله و مثل فران . اینو مثل ظن در بع

ها در طریق کنیم. منتهي ایناز امارات فقهیه هستند و ما در فقه از این امارات استفاده مي

 روند.شوند و فقط در شبهات موضوعیه به کار مياستنباط احکام شرعیه واقع نمي

برای تنجیز تقذیر استتت.  س هر اصتتل عملي عبارت از یق حکم استتت که این حکم 

 شود.حکمي که برای تنجیز و تعذیر باشد در اصطیح اصوليش اصل نامیده مي
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ست. حکم  شرعي ا ست و تار  آن حکم  ست: تار  آن حکم عقلي ا سم ا حکم بر دو ق

صل عقلي  ست که تخییر ا عقلي مثل احتیاط و برائت عقلیه و تخییر تتتت محل اختیف ا

ست تتتت و مانند حق الطاعهش که بعضي در مقابل برائت عقلیه به آن است یا اصل شرعي ا

 قائلند. حکم شرعي مانند استصحاب و برائت شرعیه.

 شود: اصل اصولي و اصل فقهي.اصل مانند اماره بر دو قسم تقسیم مي

ستفاده مي شرعي از آن ا ستنباط حکم  ست که فقیه در طریق ا صلي ا صولي ا صل ا کند ا

 هایي که  کر شد.مثال یمانند همه

شود اصل فقهي عبارت از اصلي است که اصیً در طریق استنباط حکم شرعي واقع نمي

صحه و قاعد  تجاوز و قاعده صالة ال صولي فقهي ی فراغ و قاعدهمثل ا ی قرعه. از این ا

 شود.در شبهات موضوعیه استفاده مي

ن است که ما چه وقت به اماره یا اصل جا سؤالي مطرح شده است و آن سؤال ایدر این

 کنیم؟رجوع مي

کنیم که به تکلیو فعل عالم نباشتتتیمش و انر به تکلیو فعلي وقتي به این دو رجوع مي

 توانیم به اماره یا اصل رجوع کنیم.عالم باشیم نمي

 فارق بین اماره و اصل به لحاظ موضوع و مکلو در این است که اماره برای کسي است

که عالم نیست و اصل برای کسي است که عالم نیست و اماره بر خیفِ اصل هم ندارد. 

اما انر اماره بر وفاقِ اصل وجود داشته باشد به نظر ما اصل هم جاری است. مثیً حالت 

شود که ی این ظرف نجاست استش استصحاب نجاست این ظرف وقتي جاری ميسابقه

ست آ شم ت من علم به طهارت یا نجا شته با شم و اماره بر طهارت آن هم ندا شته با ن ندا

صورت  شودش در این  ضرش قائم  مثل این که خبر ثقه بر  اک بودن این ظرف در حال حا

توان استتتتصتتتحاب را جاری کرد. در همین مثال انر خبر ثقه بگوید که این ظرف نمي

تصتتحاب هم جاری ای از علماء قائل شتتدند که عیوه بر امارهش استتنجس استتتش عده

 شود و ما تابع این دسته هستیم. تمي

آید. در این فرق را از دلیل استتتفاده کردیم و توضتتیح آن در آخر بحث اصتتول عملیه مي

ست و بقیه سیس و تعبدی ا صل ت  صحاب ا ست صول عملیه فقط ا صول عقییي بین ا ی ا
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اماره بر خیف  هستتتند و دلیل استتتصتتحاب کستتي را که عالم به تکلیو فعل استتت یا

 شود.استصحاب دارد شامل نمي

ست. به  شرعي عبارت از حکم ا صل  ست که ا صل عقلي این ا شرعي و ا صل  فرق ا

نویند. در مورد اصتتالة التخییر هم بعداً استتتصتتحاب و برائت شتترعیه اصتتل شتترعي مي

د. اصل نردخواهیم نفت کساني که قائلند تخییر اصل عقلي است به برائت عقلیه بر مي

ت مراد ضرر اخروی است  عقلي عبارت از دو اصل استر یق وجوب دفع ضرر محتمل 

 شود.ت است که از آن به اصل احتیاط یا اصل اشتغال تعبیر مي

وجوب دفع ضتترر محتمل دو مورد دارد: یق مورد جایي استتت که شتتقّ ما در متعلق 

ضرر محت ست. از وجوب دفع  صل تکلیو معلوم ا ست و ا مل در این مورد به تکلیو ا

شتتود. موارد علم اجمالي از همین قبیل استتت مثل این که شتتق اصتتل احتیاط تعبیر مي

ست و هر دو را به  ست یا نماز ظهر واجت ا داریم آیا در روز جمعه نماز جمعه واجت ا

جا آوریم. مورد دوّم جایي است که اصل تکلیو و متعلق تکلیو محرز است و ما شق 

مش مثل این که ا ان ظهر شد و یق ساعت نذشت و من شق کردم که آیا در امتثال داری

نماز ظهر را خواندمش در این حال باید احتیاط کرده و نماز ظهر را بخوانمش به این اصتتتل 

شود: اشتغال نذاری از این جهت است که نفته ميشود و این ناماصالة االشتغال نفته مي

 طلبد.یقیني فراغ یقیني مي

شود ت ما نیز ز وجوب دفع ضرر محتمل در علم اصولش نوعاً به اصالة االحتیاط تعبیر ميا

بریم تتتت زیرا این اصل هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات همین تعبیر را به کار مي

شبهات موضوعیه جاری موضوعیه جاری مي صالة االشتغال که فقط در  شود به خیف ا

 شود.مي

دو مورد مذکور یق اصتتتل عقلي وجود دارد و آن هم وجوب دفع ضتتترر بنابراین در 

 محتمل است.

ی قبح عقاب بی بیان استتتت که از آن به برائت عقلیه تعبیر دوّمین اصتتتل عقلي قاعده

بریم . تتت این اصل هم در شبهات موضوعیه و شود. تتت ما نیز همین تعبیر را به کار ميمي

 شود.ميهم در شبهات حکمیه جاری 
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سن و قبح عقلي  ساني که قائل به ح صل عقلي دو نظریه وجود دارد. ک در مورد این دو ا

ستند  صل عقلي ه صلش ا ستند قائلند که این دو ا ضرر « وجوب»ه صل وجوب دفع  در ا

ست.  ضح ا ست و قبح عقاب بیبیان نیز خودن وا ست و مقابلح قبح ا محتملش حسن ا

صل عقلي ستش چون عقل حکم ندارد بلکه آنان قائلند که این دو ا ش دو ادراک عقلي ما ا

ادراک دارد. مُدرک یکي وجوب دفع ضتترر محتمل و مُدرک دیگری قبح عقاب بی بیان 

است. اما کساني که منکر حسن و قبح عقلي شدند مرادشان از این دو اصل عقليش اصل 

ولش دو اصل مذکورش عقییي است یعني عند العقیء این دو اصل وجود دارد و بنابراین ق

واقعاً حکم تتت یعني حکم عقییي تتت بوده و امر اعتباری هستند. البته یق نظر هم وجود 

 داند نه عقلي و نه عقییي.دارد که وجوب دفع ضرر محتمل را غریزی مي

در موارد اصتتتالة االحتیاط تکلیو فعل منجّز استتتت و در مومارد اصتتتالت برائت عقلیّه 

ز استتت. مقتضتتای برائت شتترعیه تعذر تکلیو استتت و مقتضتتای تکلیو فعل غیر منجّ

شد این تکلیو منجز مي ستصحتش تکلیو با ستصحاب دو صورت دارد: انر م شود و ا

 انر مستصحتش عدم تکلیو باشد تکلیو غیر منجّز است.

سؤال ميدر این صل جا  صل عقلي ما احتیاط بود و ا شود که انر موردی  یح آمد که ا

ائت یا استتتتصتتتحاب عدم تکلیو بودش و یا بالعکس موردی  یح آمد که شتتترعي ما بر

صحاب تکلیو بودش  ست شرعي ا صل  ضای ا صل عقلي برائت عقلیه بود و مقت ضای ا مقت

 کدام یق مقدم است؟

در این نونه موارد دائماً اصتتل شتترعي بر اصتتل عقلي مقدم استتت زیرا بر آن ورود دارد 

و چه قبح عقاب بیبیان تتت تعلیقي استر یعني حکم عقلي تتت چه وجوب ضرر محتمل 

وقتي عقاب بیبیان قبیح استتت که مولي در آن مورد جعل الزام نکرده باشتتد. انر مولي 

 رود.جعل الزام کرد یا ترخیص داد موضوع این دو اصل عقلي از بین مي

شد نماز  ست. مثیً وقتي ا ان ظهر نفته  شرعي مؤمن ا صل  صل عقلي منجّز و ا ناهي ا

صل بخو ضای ا ضوء بودش مقت ضوء بود یا بدون و شق کنیم که آیا این نماز و انیم و بعد 

عقلي این استتت که باید احتیاط کنیم و یق نماز با وضتتوء بخوانیم زیرا اشتتتغال یقیني 

نوید که الزم نیست نماز بخوانیمش یعني خود ی فراغ ميطلبد. ولي قاعدهبرائت یقیني مي

ی فراغ یق اصتتل شتترعي استتت و با اغ ترخیص داده استتت. قاعدهی فرمولي با قاعده
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شتغالش چون در مثال ترخیص هیچ فرقي نمي کند و این قاعده بر اصالة االحتیاط تتتت یا ا

شود و انر این ترخیث مولي ت که در این قاعده است ت شبهه موضوعیه است. ت مقدم مي

 ل اصل عقلي منجزش و اصل شرعي مؤمن است.کردیم. در این مثانبود ما باید احتیاط مي

ست. مثل این که من نمي شرعي منجز ا صل  صل عقلي مؤمن و ا دانم این مایع ناهي ا

توانیم این مایع را شرب خمر است یا سرکه است. مقتضای برائت عقلیه این است که مي

در این کنم. استتتصتتحاب خمریت نیز وجود دارد چون در نذشتتته این مایع خمر بود. 

موردش استصحاب خمریت استصحاب تکلیو بوده و منجز است و بر برائت عقلیه مقدم 

شتتودر چون یکي از موارد بیان الزام خود شتتارع مقدس استتت و شتتارع مقدس با مي

استصحابش تکلیو را بر من الزام کرده است و با وجود این بیان موضوع برائت عقلیه ت 

ت از بین ت مقدم مي یا قبح عقاب بیبیان  ت بالورود  رود.  س اصل شرعي بر اصل عقلي 

 است.

 امر سوم: اصول اربعه

کنیم که عبارتند از اصتتالة االحتیاط که ما در علم اصتتولش از چهار اصتتل عملي بحث مي

منجز است و اصالة التخییر که معذر است و اصالة البرائة که معذر است و استصحاب که 

 در بعضي موارد معذر است.در بعضي موارد منجز و 

صالة  ست و در ا صل عقلي ا صالة االحتیاط ا ست و ا شرعي ا صل  صحاب ا ست برائت و ا

صل عقلي و  ست یا هم ا شرعي ا صل  ست با ا صل عقلي ا ست که آیا ا التخییر اختیف ا

 ای هم ندارد.هم اصل شرعي است و این اختیف ثمره

ی تجاوز ی فراغ و قاعدهصحه و قاعدهتر است. اصالة الاصول عملیه از چهار اصل بیح

صل مذکور و امثال این صول فقط از چهار ا ستند ولي در علم ا صول عملیه ه ها نیز از ا

سایر بحث مي ستندر یا این که  صول از دو حال خارح نی سایر ا شودر به خاطر این که 

ی و قاعده ی فراغاصول منحصر به شبهات موضوعیه هستند مثل اصالة الصحه و قاعده

ها بحث تجاوز. و قواعدی که مربوط به شتتبهات موضتتوعیه هستتتند در علم فقه از آن

صول مورد بحث قرار ميمي شبهات حکمیه در علم ا نیرد. و یا شود. و قواعد مربوط به 

شبهه صول در  رود ولي در تمام ابواب فقه کاربرد نداردش ی حکمیه به کار مياین که آن ا

ی طهارت که یق اصتتل عملي استتت و هم در شتتبهات موضتتوعیه و هم در دهمثل قاع
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ست یا  شق کردیم که آیا کافر  اک ا شریعت  ست مثیً انر در  شبهات حکمیه جاری ا

توانیم به نجس استتتت یا خرنون  اک استتتت یا نجس استتتت؟ در این نونه موارد مي

ست. ی طهارت تمسق کنیم و بگوییم که اینقاعده شبههها  اک ا ی حکمیه بود. این در 

شبهه ضوعیه مثل این که نميدر  ستش قاعدهی مو ست یا نجس ا ی دانیم این اناء  اک ا

ی طهارت با این که اصتتل عملي استتت و در شتتبهات طهارت جاری استتت. حال قاعده

شتودر زیرا این قاعده در شتود ولي در علم اصتول از آن بحث نميحکمیه نیز جاری مي

ست. لذا تمام فقه مورد کاربرد قرار نمي ست ا نیرد و فقط مربوط به باب طهارت و نجا

شودش چون این چهار اصل در شبهات حکمیه فقط از چهار اصل در علم اصول بحث مي

جاری شده و در تمام ابواب فقه جریان دارند و آن چهار اصل عبارتند از اصالة البرائة و 

 لة التخییر و استصحاب .اصالة االحتیاط و اصا

 این تمام کیم در مقدمه بود.

 اصالة البرائة

ست. اصل برائت بر دو اولین اصل از اصول عملیه که از آن بحث مي کنیم اصل برائت ا

 شویم.قسم است: برائت عقلیه و برائت شرعیه. ابتداء وارد بحث از برائت عقلیه مي

 برائت عقلیه

ی مولي بر ستتت که ما شتتقّ در تکلیو داریم و بیاني از ناحیهمورد برائت عقلیه جایي ا

تکلیو نداشته باشیم تتت توضیح )بیان( بعداً خواهد آمد تتت در این حال انر ما با تکلیو 

 مشکوک مخالفت کردیم آیا عقاب ما بر این مخالفت عقیً قبیح است یا نیست؟

مراد تکلیفي است که « ست.تکلیو مشکوک ا»شود: در اصطیح اصولیین وقتي نفته مي

ت آن چه که  ت نداشته باشیم.  ت و بنابر قوليش اطمینان هم  ما به وجودن یا عدمح قطع 

شود. تتتت آیا مسلم است این است که مشکوکش مظنون و مشکوک و موهوم را شامل مي

 در این صورت عقوبت بر مخالفت قبیح است یا نیست؟

س سلق وجود دارد: م سه م ست و در ما نحن فیه  سلق قبح عقاب بیبیان ا لق اولش م

 مسلق دوم مسلق حق الطاعه است و مسلق سوم مسلق احتیاط است.

اما مستتلق اوّل: از این مستتلق ناهي به مستتلق قبح عقاب بیبیانش و ناهي به مستتلق 

شود. این مسلقش مسلق رایج بین علمای اصول است. این مسلق برائت عقلیه تعبیر مي
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نر ما در یق تکلیو فعلي شتتتق کردیم و نستتتبت به آن تکلیو بیاني از نوید که امي

 ی مولي نبودش عقوبت ما نسبت به مخالفت این تکلیو قبیح است. ناحیه

دانند و آن سه عبارتند از: بیان وجداني و بیان تعبدی و بیان مت خرین بیان را سه قسم مي

ست و بیان تعبدیش ام صل مثبت تنجیزی. بیان وجدانيش قطع ا ست و بیان تنجیزیش ا اره ا

سبت به تکلیو  سم بیان ن سه ق ست که هیچ یق از این  ست. و عدم بیان این ا تکلیو ا

ی موضوعیه در تکلیو فعلي ی حکمیه یا شبههفعلي محقق نباشد. بنابراین انر در شبهه

لق شق کنیم و نسبت به تکلیو مشکوک هیچ یق از انواع بیان وجود نداشته باشدش مس

نوید که در این مورد عقاب قبیح است و صدور قبیح از حق تعالي قبح عقاب بیبیان مي

ست که خداوند متعال در روز قیامتش عبد را به خاطر مخالفت  ستش  س محال ا محال ا

با تکلیفي که هیچ بیاني در آن نداشت عقوبت کند. این توضیح مسلق قبح عقاب بیبیان 

 بود.

ی قبح عقاب بیبیانش دو دستتته شتتدند. یق لق در مورد اثبات قاعدهقائلین به این مستت

سته ست و د ستدالل نی ست و جای ا سته نفتند که قبح عقاب بیبیان بدیهي ا ی دیگر د

 را مدلّل کردند مثل مرحوم نائیني و مرحوم اصفهاني. این قاعده

ا بدیهي دانستندش ی قبح عقاب بیبیان رکساني تتتت مثل مرحوم آقای خویي تتتت که قاعده

مرادشان از )بدیهي(ش بدیهیات منطقي است که عبارتند از: اولیات ت فطریات ت مشاهدات 

هاش قبح عقاب بیبیانش هیچ ت تجربیات ت متواترات ت حدسیات . و با توجه به تعریو این

یق از این شح قسم نیست. و انر مرادشان از )بدیهي( معنای عرفي آن ت یعني واضح ت 

ش ضحات با شان این قاعده از وا ست که نزد ای ست و ممکن ا صي ا شخ د این یق امر 

باشد ولي نزد شخص دیگر عدم قبح عقاب بیبیان از واضحات باشد.  س این بیان تمام 

 نیست.

ای آوردند که از طرف مت خرین ی قبح عقاب بیبیان را مدلّل کردند ادلهکساني که قاعده

که  ت و ما نیز این مناقشتتات را قبول داریم. ما به جای اینمورد مناقشتته قرار نرفته استت

شود نوییم که این مس له خصوصیتي دارد که باعث ميادلّه و مناقشان آن را  کر کنیمش مي

توانیم ابطال آن را نیز ناه نميما نتوانیم این قاعده را مدلّل و مبرهن کنیم کما این که هیچ

 مدلّل و مبرهن کنیم.



 

 

38 

ته نفتیم که انر حستتتن و قبح عقلي را قبول کنیم آن را امر وجودی  در بحث نذشتتت

دانیم نه دانیم تتت و بنابر انکارن آن را امر اعتباری ميدانیمش بلکه آن را امر واقعي مينمي

ست که یکي از دو  ستدالل ا و همي تتتتت در منطق وجود یق چیزش وقتي قابل اثبات و ا

ا علّت شيء دیگر باشد و یا معلول شيء دیگر باشد تا بتوانیم از حالت را داشته باشدر ی

راه علّت یا از راه معلول آن را ثابت کنیم. قبح عقابل بیبیان که امر واقعي است و از ازل 

ستدالل  ست بنابراین قابل اثبات و ا شيء ا ست و نه معلول  شيء ا ست نه علّت  بوده ا

 نیست. 

 ت و انر این دو نقض را  اسر دهیم کیم ما تمام است.بر این کیم ما دو نقض وارد اس

ست که نقض اوّل: مت خرین از حکماء در حکمت متوجّه نکته شدند و آن نکته این ا ای 

نردد مانند کند که به برهان )إن( و )لم( بر نميای استتتتفاده ميحکیم در حکمت از ادله

کنند ود. مثیً در حکمت با دلیل اثبات ميرای که در صتتفات واجت تعالي به کار ميادله

که واجت تعالي بستتیط استتت و بستتاطت واجت تعالي علّت یا معلول شتتی  نیستتت. 

دار اصتتطیحاً این ادله را )میزمات عامه( نامیدند.  س اشتتکالي ندارد که امری واقعیت

 عامه استفاده کنیم. باشد و ما از برهان )إن( و )لّم( استفاده نکنیمش بلکه از دلیل میزمات 

ممکن استتتت کستتتي بگوید که از همین میزمات عامه بر قبح عقاب بیبیان استتتتدالل 

 شود.مي

کنیم. متیزمین بر دو قسم جواب: ناهي ما از احد المتیزمین به متیزم دیگر استدالل مي

صورت انر از معلول به ستندش در این  ست. تار  متیزمین موجود به دو وجود ه علّت  ا

شتتتودش چون برویم و از علّت به معلول دوم برنردیم این برهانش برهان )إن( نامیده مي

ست. و تار   سبت به برهان )لمّ( اخس ا ست و برهان )إن( ن نتیجه تابع احس مقدمات ا

متیزمین موجود به یق موجود هستتتند و مفهموماً دو تا هستتتند به این مورد میزمات 

جا برهان )إن( و )لم( محقق نیستتت زیرا در برهان )إن( و )لم( باید عامه نویند. در این 

دو وجود تتتت یکي علّت و دیگر معلول تتتت داشته باشیم و در میزمات عامه یق وجود 

کنند چون محقق استتت مانند این که بستتاطت واجت را از طریق وجود واجت اثبات مي

سا ساطتح تیزم دارد و در حق تعالي ب طح عین وجودن و وجودن وجود واجت با ب

ست و این دو متیزم موجود به یق وجودند از این بیان معلوم مي ساطتح ا شود عین ب
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آیدش چون شتترطح این که میزمات عامه یق ستتنر دلیلي استتت که فقط در وجود مي

ی استتت که باید متیزمین موجود به یق وجود باشتتند و این یق شتترط عامي در همه

س ستند میزمه عامه میزمات عامه ا ستند و امر واقعي ه ت.  س در اموری که وجودی نی

طور استتت یعني قبح که امر وجودی نیستتت و امر آید. ما نحن فیه نیز همیندر آن نمي

ست میزمه صفات واجت تعالي آید. میزمهی عامه در آن نميواقعي ا ی عامه در بحث 

 نیرد.از مباحث حکمت مورد استفاده قرار مي

بات کردند و این یکي از  نقض دوم: در حکمتش حکماء تیزم بین علّت و معلول را اث

سبت به  ست. مراد از تیزم عدم انفکاک هر یق از این دو ن سي در حکمت ا سا سائل ا م

 دیگری است. تیزم امر واقعي است بنابراین امر واقعي نیز نیاز به اثبات و استدالل دارد.

ه که حکماء درصدد اثبات آن بودند وجود المعلول عند وجود علتهش و جواب: تمام آن چ

ی این امرش تیزم بین علّت و معلول استتتت. وجود العلة عند وجود معلوله بود و نتیجه

 س خود تیزم که امر واقعي است محبّت استدالل قرار نگرفته است. قبح عقاب مکلّو 

ت که بیاني بر آن ن ت نیز امر واقعي است و نميبر مخالفت تکلیو فعلي  توان یامده است 

 آن را اثبات کرد.

توان این تمام کیم در مسلق اوّل تتت یعني قبح عقاب بی بیان تتت بود و ما نفتیم که نمي

 این مسلق را مدلّل کرد.

شان  ست. ای صدر ا سلق مرحوم آقای  ست. قائل این م سلق حق الطاعه ا سلق دوم م م

ت که بیاني راجع به آن تکلیو ندارد ت فرمودند: که عقوبت ع بد بر مخالفت تکلیو فعلي 

قبیح نیست تت بر خیف مشهور تت منتهي ایشان یق شرطي را ضمیمه کردند و آن شرط 

شد.  ضعیو با سیار  ست که مکلوش تکلیو را احتمال دهد و لو این که احتمالح ب این ا

نداد عقوبتح قبیح استتتت. مکلو در مال تکلیو  ما انر احت مال تکلیو  ا دو مورد احت

جا دهدر یکي در مورد جمل مرکت استتتت و دوم در مورد غفلت استتتت. مثیً ایننمي

شد حرمتح  شان همین که یق خمر موجود  ست. در نظر ای مایعي وجود دارد که خمر ا

شخص احتمال حرمت این  شد. تار  م شخص جاهل مرکت یا غافل با ست و او  فعلي ا

این در دو مورد استتت: یکي وقتي که شتتخص یقین دارد که این مایع دهد و مایع را نمي

سرکه  ست یا  ست که این مایع خمر ا شخص غافل ا ست و دیگر در جایي که  سرکه ا
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استتت. در این دو صتتورت ایشتتان قبول دارد که عقاب این شتتخص بر مخالفت تکلیو 

حرمت فعلي را فعلي قبیح استتتت. اما انر احتمال داد که این مایع خمر باشتتتد احتمال 

دهد و عقوبت چنین شخصي قبیح نیست و لو بیاني تتتت به هر سه قسمح تتتت محقق مي

شان از این نظریه به حق ست. ای صدر ا شد. این نظریه مرحوم آقای  الطاعه تعبیر کرده نبا

 است و برای اثبات مدعای خود سه مقدمه  کر کرده است.

الطاعه و عدم قبح عقوبت دائر مدار حقی اوّل این استتتت که قبح عقوبت یا عدم مقدمه

ست که موال حقحق ست. عقوبت وقتي قبیح ا شد اما وقتي که الطاعه ا شته با الطاعه ندا

الطاعه معلوم الطاعه دارد عقوبت قبیح نیست. بنابراین باید سعه وضیق بودن حقموال حق

 شود.مي

یقي و موالی حقوقي و ی دوم این استتت که موال بر دو قستتم استتت: موالی حقمقدمه

جعلي. موالی حقیقيش موالیي استتتت که مولویتح جعلي و اعتباری نیستتتت بلکه  اتي 

استتتت مانند مولویت حق تعاليش که او موالی ما استتتت و مولویت او جعلي و اعتباری 

نیستتتت و کستتتي این مولویت را برای او اعتبار نکرده استتتت. مولویت موالی حقوقيش 

که خداوند متعال  :و ائمه اطهار )صلي اهلل علیه و آله( اکرمویت نبياعتباری است مانند مول

سای قوم و مدیران و فرماندهانش که مولویت  ست و مانند مولویت رئ آن را اعتبار کرده ا

االعتبار اعتبار کرده استتتت. مثیً مولویت رئیس اند یا من بیدهآنان را یا مردم اعتبار کرده

 اند.حکومت را مردم اعتبار کرده

ی الطاعهالطاعه بر دو قسم است: حق الطاعه حقیقي و حقاست که حق ی سوم اینمقدمه

ست اعتباری. در موالي حقوقي حق ضیقي ا سعه و  الطاعه امری اعتباری بوده و دائرمدار 

ست. مثیً انر یق فرمانده شده ا سوی جنگ که برای او اعتبار  سربازی را به  ی نظاميش 

نظامي کاری را بخواهد که در ی ز باید از او اطاعت کند. اما انر فرماندهبفرستتتدش ستتربا

کفح مرا »ی او داخل نیستش اطاعت از او الزم نیست مثل این که فرمان دهد: الطاعهحق

 اطاعت از این فرمان بر سرباز الزم نیست.« واکس بزن.

سي حق الطاعه را حق الطاعه ست و ک برای او جعل نکرده ی حقیقي در موالی حقیقي ا

ضیق این حق سعه و  ست تا بخواهیم ببینیم  ست. این یق امر واقعي ا الطاعه چه مقدار ا

الطاعه برای خداوند استتتت که  هن ما فقط باید آن را ادراک کند و ببیند که در کجا حق
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کند که خداوند در مورد غافل وجود دارد و در کجا وجود ندارد مثیً عقل ما ادراک مي

 الطاعه ندارد.ه خمریت این مایع حقب

مشهور که قائل به قبح عقاب بیبیان شدند دیدند که خداوند موال است و موالي دیگر را 

هم در نظر نرفتند و چون به موالي عرفیه انس  هني داشتتتند خداوند را تشتتبیه به موالي 

بر این تکلیو  عرفیه کردند. در موالي عرفیه انر تکلیو وجود داشتتته باشتتد ولي بیاني

شد این موالي حق شته با شهور به خاطر انس  هني فکر کردند وجود ندا الطاعه ندارند. م

دهیم خداوند نیز که در تکالیفي که بیاني بر آن قائم نشتتده استتت ولي ما احتمالح را مي

شهور  ست و او نیز در این مورد حق الطاعه ندارد در حالي که انر م مانند موالي عرفیه ا

یافتند که خداوند در مورد مذکور حق کردند بالوجدان مياین ستتته مقدمه دقت مي در

 الطاعه دارد.

 کنیم.اشکال: ما در نقد کیم مرحوم آقای صدر سه نکته را بیان مي

شان را مورد نقد قرار نکته شته کیم ای ستش چون در نذ شته ا ی اوّل ارجاع به بحث نذ

یاً اکثر این مقدمات فاقد معنای دادیم و نفتیم که این مقد مات اوالً تمام نیستتتت و ثان

محصل است و ثالثاً انر این سه مقدمه تمام باشد و معنا هم داشته باشد دعوای ایشان را 

 کند.کند و دعوای مشهور ت در قبح عقاب بیبیان ت را هم ردّ نميثابت نمي

ن بحث دو مسلق را  کر کردیمر یکي قبح ی دوم تنبیه بر یق مس له است. ما در اینکته

سلق یق ویژني دارد و آن ویژني عقاب بیبیان بود و دیگری حق الطاعه بود. این دو م

ی شود. در نظریهاین است که انسان هر اعتقادی که  یدا کند طبق آن واقع نیز عوض مي

یبیان قبیح الطاعه استتت و قائل استتت که عقوبت بمرحوم آقای صتتدر که قائل به حق

ی قبح عقاب بیبیان را خط  معتقد شتتد آیا  رستتیم که انر کستتي قاعدهنیستتت از او مي

فرماید: بلهش قبیح استتتش چون این عقوبت بیبیان راجع به او قبیح استتت به ایشتتان مي

ی عدم احتمال تکلیو استتت و در نظر دهد و این به منزلهشتتخص احتمال عقوبت نمي

ست. بنابراین بعد از این اعتقاد خط ی  مرحوم آقای صي قبیح ا شخ صدر عقوبت چنین 

ی قبح عقاب بیبیان را شود. از طرف دیگر به کسي که قاعدهواقع راجع به او عوض مي

ست بگوییم که انر شخصي حق سبت به یق تکلیو قبول کرده ا الطاعه را قبول کند و ن

ده و نسبت به آن تکلیو بیاني وارد نشود ولي بیاني وارد نشود ولي او احتمال عقوبت دا
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او احتمال عقوبت داده و نستتتبت به آن تکلیو احتمالي مخالفت کند آیا عقوبت چنین 

دهد که عقوبت او قبیح نیستر چون این شخص مؤمّن شخصي قبیح است؟ او  اسر مي

کرد شرب ميی قبح عقاب بیبیان تتتت و معذّر نداشت و زماني که این مایع را تتتت قاعده

داد و در این حال دفع ضتتترر محتمل واجت استتتت و فرض این احتمال عقوبت را مي

است که شرب این مایع حرمت فعلي داشته است و شخص مؤمّن نداشت. بنابراین این 

سلق وجود دارد که انر قائل به هر بحث فائده صیتي در این دو م صو ای ندارد چون خ

دش زیرا یا آن مسلکي که قائل شدیم مطابق با واقع است شومسلق شویم واقع عوض مي

 شود.که در این صورت به خاطر اعتقاد ماش واقع نسبت به ما عوض مي

ست که ما ثمرهنکته سوم این ا ی عملي برای این دو مسلق  یدا نکردیمر زیرا مرحوم ی 

شرع ست ولي منکر برائت  شده ا صدرش نرچه برائت عقلیه را منکر  ست و آن آقای  یه نی

دانند. داند و مشتتهور هر دو برائت را جاری ميرا در موارد شتتق در تکلیو جاری مي

 بنابراین در عمل هیچ فرقي بین این دو مسلق نیست. 

دهیم مسلق سومش مسلق احتیاط است. بنابراین مسلق در جایي که احتمال تکلیو مي

یاني درباره نداریم عقوبت مکلوو ب نه قبیح  ی تکلیو  مالي  با تکلیو احت فت  بر مخال

استتت و نه قبیح نیستتت ولي احتمال عقوبت وجود دارد و چون احتمال عقوبت وجود 

دارد باید احتیاط تتت مراد احتیاط عقلي است نه احتیاط شرعي که اخباریین به آن قائلند ت 

 ما از این مسلق تبعیت کردیم.

شد این بود شته مطرح  سؤالي که در نذ ضیح:  که آیا عقوبت بر تکلیو احتمالي که  تو

ی حسن و قبحش معتقد به بیاني بر آن قائم نشده است قبیح است یا نیست؟ انر در مس له

حسن و قبح عقلي نشویم تتت کما علیه الحکماء تتت در این حال عقوبت چنین فردی قبیح 

ست زیرا قبح عقلي نداریم. وق ضوع ا سالبه به انتفاء مو ست و این از باب  تي عقوبت نی

قبح عقلي نداشتتت احتمال عقوبت وجود داردر زیرا عقوبت وقتي محال استتت که قبیح 

باشتتتد و وقتي که احتمال عقوبت بود باید احتیاط کرد. و انر حستتتن و قبح عقلي را 

ت ما از کساني هستیم که مي ت کما این که بحث نیز بر همین اساس بود  نوییم  ذیرفتیم 

کند ت کما علیه المشهور ت و نه درک عدم نه درک قبح عقوبت ميدر ما نحن فیه عقل ما 

کند تتتت کمال علیه السید الصدر رحمه اهلل تتتت بنابراین احتمال عقوبت را قبح عقوبت مي
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دهیمر زیرا ممکن استتتت که عقوبت در واقع قبیح نباشتتتد  س مورد از موارد احتیاط مي

 شود.مي

با کیم مرحوم آقای صدر یکي است. این تمام کیم در برائت  بنابراین مختار ما در نتیجه

عقلیه بود و ما تتت خیفاً للمشهور و وفاقاً للسید الصدر رحمه اهلل تتت برائت عقلیه را قبول 

 نکردیم.

 برائت شرعیه

 کنیم.بحث برائت شرعیه را در جهاتي بیان مي

 جهت اوّل: تحدید برائت شرعیه مورداً و مضموناً.

شان آن را متعرض علمای  صولي ما این دو بحث را مطرح نکردند. بله در مطاوی کلمات ا

صر در حلقاتش  صدر این بحث را خیلي مخت شدند. فقط در بین مت خرین مرحوم آقای 

 در نهایت بحثش متعرض شده است.

امّا مورد برائت شتترعیه: در نزد علمای اصتتولي که قائل بر برائت شتترعیه شتتدندش مورد 

یه جایي است که ما احتمال تکلیو فعلي تتتت یعني وجوب و حرمت تتتت را برائت شرع

بدهیم و بیاني بر تکلیو فعل قائم نشود. )بیان( اعم از بیان وجداني و بیان تعبدی و بیان 

ست و من احتمال وجوب نماز جمعه بر خودم را  ست. مثیً امروز روز جمعه ا تنجیزی ا

دهم و هیچ بیاني هم بر وجوب نماز جمعه را ميدهم. بنابراین احتمال تکلیو فعلي مي

ای بر آن دارم و نه اصل منجّز و مثبت بر من وجود نداردر نه به آن قاطع هستم و نه اماره

 این تکلیو دارم.

با این قید دو مورد خارح شتتتد یکي وقتي که « باید احتمال تکلیو را بدهیم.»نفتیم که 

شیم و د سبت به تکلیو با شیم. )بر فرض جاهل مرکت ن وم جایي که غافل به تکلیو با

 ذیرن کیم مرحوم آقای صتتدر مبني بر عدم قبح عقوبتش قائل به تفصتتیل بین جاهل 

صر  ستیم و عقود جاهل و غافل قا صر ه صر و قا صر و هم چنین غافل مق صر و مق قا

هستتیم و عقود جاهل و غافل قاصتر را قبیح دانستته و عقوبت جاهل و غافل مقصتر بر 

ی موضتتوعیه در جایي که جاهل د ترک تکلیو استتت نه بر مقدماتح.( مثال شتتبههخو

جا وجود دارد که در واقع خمر استتتت و ما مرکت باشتتتیم این استتتت که مایعي در این

ست. در این احتمال حرمت فعلي آن را نمي سرکه ا دهیمر چون قطع داریم که این مایع 
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دارند که در صورت شرب این مایع عقاب  حال برائت شرعیه جاری نیست و همه قبول

شتتویمر زیرا روی نظر مشتتهور این خمر حرمت فعلیه ندارد چون به نظر مشتتهور نمي

التفات شرط فعلیت تکلیو است. و در نظر مرحوم آقای صدر تکلیو فعلي وجود داردش 

و در  آورد که منجّزی بر آن قائم شتتوداما این تکلیو فعلي وقتي استتتحقاق عقوبت مي

جا منجّزی تتتت یعني قطع یا اماره یا اصل مثبت تتتت قائم نشده استش نه این که مؤمّن این

شم .  سبت به تکلیو فعلي غافل با ست که من ن شد. مورد دوم جایي ا شته با وجود دا

آیدش( یعني توجهي چه که در مورد جاهل مرکت نفتیم در مورد غافل هم مي)تمام آن

خمر است یا سرکه است و در واقع خمر است. روی نظر مشهور ندارم که آیا این مایع 

شرب این مایع حرمت فعلي ندارد و روی نظر مرحوم آقای صدر ت و مختار ما ت حرمت 

شرط  ستم. بنابراین  ستحق عقوبت نی ست ولي به خاطر عدم وجود منجّز من م آن فعلي ا

بدهد بنابراین جاهل  اوّل جریان برائت شتترعیه این استتت که مکلّو احتمال تکلیو را

نردد تتت خارح شده است و شرط مرکت و غافل تتت و ناسي که به یکي از این دو بر مي

دوم جریان برائت شتترعیه این استتت که بیاني وجود نداشتتته باشتتد بنابراین انر قطع بر 

ی بر تکلیو یا اصل مثبت تکلیو وجود داشته باشد برائت شرعیه جاری تکلیو یا اماره

 س در مجموع  نج مورد از تحت جریان برائت شرعیه خارح شده است.نیست.  

اما مضمون برائت شرعیه: مضمون برائت شرعیه یق حکم است و در مفاد و مضمونح 

و « مفاد برائت شرعیه نفي لزوم احتیاط است.»شح احتمال وجود دارد: بعضي نفتند که 

ست.»برخي نفتند که  ضي نفتند « مواد ترخیص ظاهری ا شرعیه نفي »که بع مفاد برائت 

ست. ضي نفتند که « مؤاخذه و عقاب ا ست.»بع ستحقاق عقاب ا ضي « مراد نفي ا و بع

فاد برائت شرعیه »چنین نفته شده است که و هم« مراد ت مین از عقاب است.»نفتند: که 

 « ترخیص در مخالفت احتمالي است.

که مفاد برائت شرعیه یق حکم علمای ما در یق نکته با هم اتفاق دارند و آن این است 

 نونه که  کر شد.ظاهری شرعي است ولي در حقیقت آن با هم اختیف دارند همان

مختار ما معنای اخیر استتتش یعني حقیقت برائت شتترعیه ترخیص شتتارع در مخالفت 

نا بر مي یا بر این مع عاني دیگر  یان استتتتش و م مالي بیب نای تکلیو احت یا مع نردد و 

 دهیم.دارد. ما به اجمال معاني دیگر را مورد بررسي قرار مينادرستي 
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شتتود تار  مراد از آن عدم معنای اوّل که نفي لزوم احتیاط استتت به دو صتتورت معنا مي

جعل لزوم احتیاط استتت. اشتتکال این احتمال این استتت که این معناش برائت شتترعیه 

عقل دو حرف بودر یکي وجوب  شتتتود و باید به حکم عقل رجوع کنیم و در حکمنمي

ست و دیگری برائت عقلیه بود. و تار  مراد از  شده ا احتیاط بود که طبق این قول جعل ن

شارع مقدس هم مي شد که  ست و نفته  تواند وجوب و آنش جعل عدم وجوب احتیاط ا

ل جعل عدم تواند عدم اینحرمت را جعل کند و هم مي ها را جعل کند . معنای محصتتتّ

ب احتیاطش همان ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي است که همان معنای ششم وجو

 است و ما نیز آن را قبول داریم. 

شد و یکي  سم با ست که ترخیص بر دو ق ست. این طور نی معنای دوم ترخیص ظاهری ا

شارع مقدس  ست که  شدش بلکه مراد از ترخیص ظاهری این ا ظاهری و دیگری واقعي با

ستتت و در کنار آن یق حکم دیگری هم دارد. مثیً این مایع در واقع یق ترخیص داده ا

ست و من نمي شرب آن به من ترخیص خمر ا شارع مقدس در  ست و  دانم که خمر ا

داده اشت. این ترخیص عین ترخیص در شرب ماء است و این که به ترخیص در شرب 

شرب این مایماء ترخیص واقعي نفته مي ع ترخیص ظاهری نفته شود و به ترخیص در 

شرب ماء تحریمي وجود ندارد اما مي ست که در کنار ترخیص در  شود به این جهت ا

در کنار ترخیص در شرب این مایع تتت که در واقع خمر است تتت یق حکم دیگری هم 

جا دو حکم داردر یکي وجود دارد و آن حکم تحریم استتت.  س شتتارع مقدس در این

و این حکم واقعي استر چون هم خمر معلومش شربح تحریم شرب خمر مجهول است 

شرب خمر  ستش و یق ترخیص هم در  شربح حرام ا ست و هم خمر مجهولش  حرام ا

نوییمر چون این ترخیص فقط مجهول داریم بتته این ترخیص ترخیص ظتتاهری مي

مختص به خمر مجهول است و در خمر معلوم این ترخیص وجود ندارد و مشکل جمع 

شود و بحث آن در آینده خواهد آمد و جا مطرح ميحکم ظاهری در این حکم واقعي و

خواهیم نفت که ترخیص ظاهری به این معنا قابل جمع با حکم واقعي نیستتتتش یعني 

ممکن نیستتت که شتتارع مقدس عمل واحدی را هم ترخیص در فعلح دهد و هم آن را 

برائت شرعیه به آن قائلیم تحریم کند و خواهیم نفت که ترخیص ظاهری ت که ما هم در 

ست مثیً این مایع که خمر  ست بلکه متعلقح مخالفت با تکلیو ا تتتتت متعلّقح عمل نی
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است و خمریت آن بر ما مجهول استش شارع مقدس یق حکم دارد و آن حکم حرمت 

شتترب این مایع استتت و در کنار آن حکم دیگر هم دارد و آن حکم این استتت که تو 

 احتمالي مخالفت کني. و این دو قابل جمعند. تواني با تکلیومي

معنای ستتتومش نفي عقاب و مؤاخذه استتتتش یعني خداوند متعال در مواردی که تکلیو 

کنم. عقاب و مؤاخذه دستتت خداوند مجهول استتتش فرمود که من عقاب و مؤاخذه نمي

صیت کرد و خداوند متعال در روز قیامت او را عذاب ن سي که مع ست و ک کردش متعال ا

واند اعتراض کند که چرا خداوند متعال او را عذاب نکرد و باید او را عذاب کند به تنمي

نحوی که انر عذاب نکند حقّ او را ضتتایع کرده و به او ظلم کرده استتت. این معنا برای 

خوردر چون طبق این معنا عبد مستتتحق عقوبت استتت ولي برائت شتترعیه به درد نمي

کند و حال این که در ارتکاز فقهاء و متشتترعه این استتت که وبتح نميخداوند متعال عق

عبد بعد از عمل به برائت شرعیه استحقاق عقوبت ندارد و عقوبتح قبیح است.  س این 

 «برائت شرعیه نفي عقاب و مؤاخذه است.»معنا درست نیست که بگوییم: 

ستش یعني خداوند  ستحقاق عقوبت ا ای عبد منش انر »متعال فرمود: معنای چهارمش نفي ا

ستي. ستحق عقوبت نی ستر « تکلیو مجهول را مخالفت کردی م ست ا این معنا هم نادر

ست. مثل این  شارع مقدس نی ست و به ید  ستحقاق امری واقعي ا ستحقاق و عدم ا زیرا ا

چون « ال تیزمه بین العلّة و المعلول.»که به ید شتتارع بما هو شتتارع نیستتت که بفرماید: 

سبت به امور واقعیه هیچ دخالتي ندارد. وقتي ما با تکلیو مجهول ش شارع ن ارع بما هو 

 کنیم یا مستحق عقاب هستیم یا نیستیم و ربطي به شارع بما هو شارع ندارد.مخالفت مي

معنای  نجم ت مین از عقاب استتت. و این دو معنا دارد: یق معنایح این استتت که موال 

نردد. معنای دیگر ت مین از این معنا به معنای ستتتوم بر مي« کنم.من عقاب نمي»فرمود: 

کند که بعد از آن کارش ما از عقاب م مون عقاب این استتتت که شتتتارع مقدس کاری مي

 نردد که معنای مختار ما است. شویم. این معنا به معنای ششم بر ميمي

عیه یق ترخیص است و این معنای ششم مختار ما است و نفتیم که حقیقت برائت شر

ترخیص همان ترخیص واقعي استتت و تنها فرق بین ترخیص واقعي و ترخیص ظاهری 

این استتت که در ترخیص واقعي متعلقح فعل و عمل استتت مثل شتترب ماء و متعلق 

 ترخیص ظاهریش مخالفت با تکلیو احتمالي بیبیان است.
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کند یکي از موال امری مي اطاعت موالی مخالفت او از حقوق موال استتتت یعني وقتي

حقوق مولي این استتتت که عبد باید از او اطاعت کند و حق مخالفت امر او را ندارد و 

فت  یه او. حال انر موال ا ن و ترخیص در مخال نه بر عل له( موال استتتت  این حق بر )

 آورد و مولي با این ا نش تکلیو تکلیفح دهد مخالفت تکلیو اوش استحقاق عقوبت نمي

ست. ما در را از تنجّز خارح مي ست و بر من مجهول ا کندش مثیً این مایع در واقع خمر ا

س له شدیم شویم و یا قائل به احتیاط ميی عقل یا قائل به برائت ميم شویمر انر برائتي 

وقتي که تو با این تکلیو احتمالي تتت بیبیان تتت مخالفت کردی عقوبت »نوید: عقل مي

و شتارع مقدس در این مخالفت ترخیص داد و این ترخیص « متعال قبیح استتخداوند 

س لهی برائت عقلیه ميکنندهشارع مقدسش مؤید و تقویت ی عقليش شود. اما انر ما در م

این لزوم احتیاط از « بر تو الزم استتت که احتیاط کني.»نوید: احتیاطي شتتدیمش عقل مي

با ترخیص مولي در مخالفتش احتمال عقوبت از بین شتتتد و احتمال عقوبت ناشتتتي مي

یاط منتفي ميمي شتتتود. ما این ترخیص در مخالفت تکلیو رود و موضتتتوع لزوم احت

 احتمالي را برائت شرعیه نامیدیم.

اختیف ما با مشتتهور و مرحوم آقای صتتدر در تکلیو مقطوع استتت مشتتهور قائلند که 

به قطع تفصیلي و قطع اجمالي ت محال  اتي  ترخیص مولي در مخالفت تکلیو مقطوع ت

صیلي محال وقوعي و در  صدر این ترخیص را در مقطوع به قطع تف ست. مرحوم آقای  ا

داند. ما این ترخیص را در مقطوع به قطع اجمالي واقع مقطوع به قطع اجمالي ممکن مي

ست. ولي در ما ن شده ا صیلي واقع ن ست ولي در مقطوع به قطع تف شده ا حن فیه که هم 

دانند. این تمام کیم ترخیص در تکلیو احتمالي تت بیبیان تت است همه آن را ممکن مي

 در جهت اوّل بود.

 ی برائت شرعیهجهت دوّم: ادله

سه عبارتند از: کتاب و  ست و آن  شده ا ستدالل  سه دلیل ا شرعیه به  برای اثبات برائت 

 کنیم.را بررسي ميسنّت و استصحاب. ما به همین ترتیت این ادله 

اما کتاب: علمای ما برای برائت شتترعیه به آیاتي استتتدالل کردند. معروف از این آیاتش 

 چهار آیه است.
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ست: آیه ساً إِالَّ ما آتاها»ی اوّل قول خداند متعال ا یعني خداوند متعال  1«ال یُکَلِّوُ اللَّهُ نَفْ

 اوند متعال به آن نفس ایتاء کرده باشد.کند مگر چیزی که خدهیچ نفسي را تکلیو نمي

ست که )ما( ستدالل به آیه این ا ست وجه ا صولهش مفعول دوم برای )ال یکلو( ا . این مو

ست که در مورد انفاق بر موضعات و مطلقات آمده شده ا ست.  آیه در میان آیاتي واقع  ا

شامل تکلیو و عمل و مال ست و  صوله در آیه مطلق ا شد که )ما( مو شودش مي نفته 

به نفسش  کند مگر این که آن رایعني خداوند متعال به تکلیو یا عمل یا مالي تکلیو نمي

ست. ای سه مورد متناست با خودن ا شد. )ایتاء( در هر یق از این  تاء با مال ایتاء کرده با

ست و ایتاء با ست با قدرت بر آن ا ست و ایتاء با عمل منا ست با اعطاء آن ا تکلیو  منا

امر  ناست با ایصال آن استش یعني تتتت در مورد اخیر تتتت خداوند متعال بر هیچ تکلیفيم

 نکرده است مگر آن تکلیفي که به شما واصل شده باشد.

ست که آیه مي شرعیه به این صورت ا ه هیچ بفرماید: خداوند متعال داللت آیه بر برائت 

في را به کرده باشد و انر تکلیتکلیفي امر نکرده است مگر آن تکلیفي که بر شما ایصال 

 شما ایصال نکرده باشد شما مرخص هستید.

ستتت نه ی )ال یکلّو( به معنای عرفي آن ای برائت نیستتت. کلمهاشتتکال: این آیه از ادله

ست و )ما( موصولهش مفعول دوم )الیکلّو( نی صطیحي. یعني به معنای )کلفت( ا ستر ا

وله شتتود. بنابراین )ما( موصتت)باء( متعددی ميچون همیشتته )کلّو( به مفعول دومح با 

ست و معنایح  ساً إِالَّ )مفعول مطلق ا ست و )آتاها( به  (یاهاإ آتاها کلفةال یُکَلِّوُ اللَّهُ نَفْ ا

قدرها( استتتتش یعني  نای )أ به کلفت»مع عال هر نفس را  که خداوند مت ي آن زحمتي را 

عَهاال یُکَلِّوُ اللَّهُ نَفْستتاً إِ)اندازد که مقدورن نباشتتد  س معنای آیهش نمي استتت.  (الَّ وُستتْ

 بنابراني این آیه بر برائت شرعیه داللت ندارد.

یعني ما کسي  2(وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَُسوال)تعال است: ی دومش قول خداوند مآیه

 را عذاب نکردیم تا این که رسولي را مبعوث کنیم.

سول( در متفاهم عرفي مثال برای بیان  ست که )ر شریفه این ا ستدالل به این آیه  وجه ا

ستش یعني کسي را بدون ی شریفهش )حتي نرسل تتت یا )نُقیم تتت بیاناً( ااست و معنای آیه
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ستیدش و این بیان عذاب نمي شما مطلق العنان ه ست  کنیم و در مواردی که بیاني نیامده ا

 همان برائت شرعیه است.

ارد شده وی شریفه هم داللتي بر برائت شرعیه ندارد و چند اشکال بر آن اشکال: این آیه

 است. عمده دو اشکال است.

فرمود:  بلکه (لستم مستحقین بالعذاب)ر آیه نفرموده است که اشکال اوّل: این است که د

ز باب اچه بسا بدون بیان استحقاق عقوبت باشد ولي خداوند متعال « کنیمما عذاب نمي»

 کند.تفضّل و عفو عذاب نمي

تواند از ی )رسول( ميکلمه« حتي نبعث رسوالً»ی شریفه آمده است: اشکال دوّم: در آیه

صدور باب  صول بیان. یعني خداوند متعال بدون  شد نه و صدور بیان با یان بمثال برای 

ه کند و در موردی که بیان صادر شده است ولي آن بیان واصل تتتت بکسي را عذاب نمي

ی یهنحو وجداني و تعبدی و تنجیزی تتت نشده باشد و فقط وصول احتمالي داشته باشد آ

کند و محل بحث ما همین جا مالي را نفي نميشتتتریفه عقاب بر مخالفت تکلیو احت

 است. بنابراین این آیه همه داللتي بر برائت شرعیه ندارد.

طاعِمٍ  ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى قُلْ ال أَجِدُ في)ی ستتتوم: قول خداوند متعال استتتت: آیه

فُوحاً ی شتتتریفهش شتتت ن نزول آیه 1ش( أَوْ لَحْمَ خِنزیریَطْعَمُهُ إِالَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَستتتْ

و اهل کتاب استتت. اهل کتاب اموری را  )صتتلي اهلل علیه و آله( اکرمای بین نبيمحاجه

ی شتتریفه در ردّ این تحریمات فرموده استتت که ای  یامبر بگو در کردند و آیهمحرم مي

چه که بر من وحي شتتده استتت من نیافتم چیزی را که محرّم باشتتد مگر میته و خون آن

نح حیل استش ماند که خوردریخته شده ت در مقابل خوني که در حیوان  بیحه باقي مي

یا مراد خون سائل است که در مقابل خون جامد یعني کبد و جگر است و خوردن خون 

 جامد حیل است ت و نوشت خوک.

ر مقام د )صتتلي اهلل علیه و آله( ی شتتریفه این استتت که  یامبر اکرموجه استتتدالل به آیه

از این « من نیافتم»: ها را حرام نکرده استتتش بلکه فرموداستتتدالل نفرمود که خداوند این

ستفاده مي ساوی با ترخیص و اباحهکیم ا شریعت عدم وجدانِ بیان م ی در شود که در 

 اکل است و این همان برائت شرعیه است.
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که عدم  ی شریفه دو اشکال وارد شده است. اشکال اوّل: این استبر استدالل به این آیه

ال مستتاوی عدم حرمت واقعیه استتت و احتم )صتتلي اهلل علیه و آله( وجدان  یامبراکرم

. )لم مخفي باشتتد )صتتلي اهلل علیه و آله( ندارد که حرمت واقعي باشتتد و بر  یامبراکرم

مکن استتت مبا )لم أجد( فقیه تفاوت داردر چون  )صتتلي اهلل علیه و آله( أجد(  یامبراکرم

 که برای فقیه بسیاری از احکام مخفي بماند.

شکال دوّم: این که مي ستش« لم أجد»فرماید: ا ساوی با عدم حرمت واقعي نی بلکه  این م

اني بر معنایح این است که بیاني صادر نشده است. یعني حرام واقعي است ولي فعیً بی

یاني بآن صتتادر نشتتده استتت. ما نیز این معنا را قبول داریمش برائت در جایي نیستتت که 

یده و بر دهیم بیاني بوده و به ما نرسيصادر نشده باشد بلکه در جایي است که احتمال م

ست ولي مورد حرا شده ا صادر ن ست و الّا انر بدانیم که بیاني  م واقعي ما مخفي مانده ا

ت به آن علم  یدا کردیمش اطاعت از این ت بر فرض علم غیت  تکلیو  باشد و ما از راهي 

 واجت نیست. اطاعت از تکلیو وقتي واجت است که ابیغ شده باشد.

ما کان اهلل لیضتتلّ قوماً بعد إ  هداهم حتي یبیّن )ی چهارم: قول خداوند تعالي استتت: آیه

ی آیه این استتتت که خداوند متعال هیچ قومي را بعد از این که ترجمه 1 (.لهم ما یتقون

چه که باید تقوا  یشتتته کنند. ها آنکند تا این که بیان کند برای آنهدایت کردنمراه نمي

ی )ما( موصوله است حذف شده است و در اصلش )ما فعولي )ما یتقون( که صلهضمیر م

ضیلت را منوط به بیان کرده  ست که خداوند متعال  ست. معنای آیه این ا یتقونه( بوده ا

استش یعني افراد وقتي بر ایشان تبعات اعمالشان است که بیان برای آنان آمده باشد.  س 

کهش کند بدون اینخداوند متعال هیچ قومي را نمراه نميملخص ما نحن فیه این است که 

 ها بیان کند.)ما ینبغي فعله( را برای آن

ست که انر تبعات فعل و مؤاخذه فعل مغیّي به بیان  شده ا ستفاده  ود  س شاز این آیه ا

 در صورت عدم بیان شارع ترخیص داده است.

خواهد و آن این استت که آیه مي ی شتریفه مناقشته شتده استتدر استتدالل به این آیه

مطلت هیچ ارتباطي به برائت شتترعیه ندارد و آن مطلت  مطلت دیگری را بفرماید و این

این استتت که خداوند بعد از این که رستتولي را برای هدایت یق قوم و دعوت آنان به 
                                                 

 . 115ی (ش آیه9ی التوبه ). سوره 1



 

 

51 

آورد مي کند و برای آنان یق شریعت همتوحید فرستاد آنان را به حال خودشان رها نمي

ست که ما باید آن شریعت راجع به اعمالي ا ( مربوط ما یتقونها را انجام دهیمش چون )و 

به عمل استتت. این ظاهر آیه استتت و ارتباطي به برائت شتترعیه ندارد و حداقل این معنا 

توان به آن برما نحن فیه استتتتدالل کرد. شتتتود و نميمحتمل استتتت  س آیه مجمل مي

 چ یق از آیات داللت بر برائت شرعیه ندارند.بنابراین هی

 اما سنّت: به روایاتي برای برائت شرعیه استدالل شده است.

شيء مطلقروایت اوّل: حدیث ) صدوقکلّ  ست. این روایت را مرحوم   )رحمة اهلل( ( ا

نونه در کتاب من الیحضره الفقیه نقل کرد و هیچ سندی برای آن  کر نکرده است و این

 1«ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْيکُلُّ شَيْ )علیه السیم( قَالَ الصَّادِقُ»آمده است: 

و وجه استتتدالل این استتت که )مطلق( به معنای مباح استتتش یعني در مخالفت با تکلی

و مراد از  ( استتتحتي یصتتل فیه نهي( به معنای )حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْيو ) مرخص هستتتید.

نیرد بنابراین معنای جمله این ( عمل استتتتش چون نهي فقط به عمل تعلق ميشتتتيء)

انر حکمي  (. و در جای خودن نفته شد کهکلُّ عَمل مباح حتَّي یَصِل فِیهِ نهيشود: )مي

شد این  صول  ست در اینمعلق بر علم و و جاش اباحه ظهور دارد که آن امرش امر ظاهری ا

 و اطیقش ظاهری است.

ی ستندی استتش چون در روایت بر این استتدالل دو مناقشته وارد استت. یکي مناقشته

نقل کرده  )علیه الستتیم( مستتتقیماً روایت را از امام صتتادق )رحمة اهلل( مرحوم صتتدوق

سبت دادند که ضي از فقهاء ن ست. به بع ّصادق ا سیم( بین تعبیر )روی عن ال ( و )علیه ال

ّصادق سیم( تعبیر )قال ال صدوق)علیه ال صیل دادند و  )رحمة اهلل( ( در کیم مرحوم  تف

صدوق صادق )رحمة اهلل( نفتند که وقتي مرحوم  سیم( تعبیر به )قال ال کند ( مي)علیه ال

کند روایت غیر ( ميه السیم()علی روایت معتبر است و وقتي تعبیر به )روی عن الصادق

صدوق صیل این بود که وقتي مرحوم  ست. دلیل این تف تعبیر به )قال  )رحمة اهلل( معتبر ا

ن حجّت داشتتت چون شتتود که ایشتتان بر آکند معلوم مي( مي)علیه الستتیم( الصتتادق

ستقیماً به امام شد م شته با ست که روایتي که بر آن حجّت ندا سیم()علیه  احتمالح نی  ال
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شتتتود. این را ما هم قبول داریم اما ما دلیلي نستتتبت دهد چون این قول به غیر علم مي

 ی فقها حجت باشد.نداریم که انر سندی نزد فقیهي حجت بودش نزد همه

شه شهمناق ست. )ی دیگر مناق شيء مطلقی داللي ا شود و این دو ( دو نونه معنا ميکل 

ستحتي یردتابع معنای ) ست. ان( ا صول ا ست یا و صدور ا ر ش چون مراد از ورودش یا 

داوند ( صدور باشد معنایح این است که هر عملي مباح است تا این که خورودمراد از )

ست و انر مراد از )متعال از آن عمل نهي کند. این اباحه اباحه صول ورودی واقعیه ا ( و

ح ه این استتت که هر عملي مبای ظاهری استتت و معنای جملباشتتد مراد از مطلقش اباحه

ی حهی ظاهری منوط به وصول است و ابااست تا این که به شما نهیي واصل شود. اباحه

( صتدور استت و این بیان یق نحوه توستعه ورودواقعي منوط به صتدور استت ظاهر )

ه شما بخواهد بفرماید که الزم نیست از هر چیزی سؤال کنید. بلکه انر نهیي است و مي

گوییم رسید شما در انجام آن آزاد هستید.  س روایت ناظر به حالت شق نیست و انر نن

توان به آن ( ظهور در صتتدور دارد نهایتح این استتت که مجمل استتت و نميورودکه )

 استدالل کرد مضافاً بر این که این روایت سند هم ندارد.

شتترعیه به آن استتتدالل شتتده ترین روایتي استتت که در مورد برائت روایت دوّم: که مهم

ستدالل کردند. این روایت را  ست و فقهای ما به همین حدیث ا ست. تتتت حدیث رفع ا ا

هم در توحید و هم در خصال  کر کرده است و سند هر دو  )رحمة اهلل( مرحوم صدوق

عن احمد بن محمد بن یحیي عن احمد بن عبداهلل »یکي استتت. در روایت آمده استتت: 

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَال )علیه السیم( عَبْدِاللَّهِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِيیَزِعن یعقوب بن 

یَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا  :)صتتلي اهلل علیه و آله( عَةٌ الْخَطَ ُ وَ النِّستتْ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِستتْ

ةِ فِ وَستتَ دُ وَ الطِّیَرَ ُ وَ التَّفَکُّرُ فِي الْوَستتْ طُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَستتَ ي یُطِیقُونَ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا اضتتْ

 نردد.به سه مورد اخیر بر مي 1(مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَة) ظاهراً «ةالْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَ

ر این ( است و فقرات دیگما ال یعلمونی )ای که مربوط به برائت شرعیه است فقرهفقره

ت را تعمیم روایت نیز مهم و مورد توجّه علماء قرار نرفته است. ما نیز بحث از این روای

 کنیم.ث ميدهیم و در مقاالتي بحمي

 .ی برائت شرعیه نیستمقام اوّل: در فقه حدیث به طور عام است و منحصر به فقره
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در این حدیث مطلبي نفته شده است که به ظاهرن درست نیستش زیرا در حدیث آمده 

است که خداوند متعال نُه شيء را از امّت اسیم برداشته است و حال این که اکثر موارد 

کویني هستند و قطعاً در بین مسلمین این امور تکویني تتتت مثل حسد و  کر شدهش امور ت

اضطرار و اکراه و خطا و نسیان تتت وجود دارند.  س رفع این امور از امت اسیمش احتیاح 

شد به توجیه دارد. یق قاعده ست که انر کیمي ظهور عرفي اوّلي آن تمام نبا ی عرفي ا

یداهلل فوق »ی شتتتریفه آمده استتتت: که در آیه باید معنای دیگری مراد باشتتتدش مثل این

شود و مسلم است که خداوند )ید( در لغت و عرف به یق عضو بدن نفته مي«. أیدیهم

متعال بدن ندارد  س )ید( هم ندارد بنابراین ظاهر ابتدایي )ید( مراد نیستتت و باید ببینیم 

ور تکویني مذکور در ظهور ثانوی آن در چیستتت؟ نظیرن در ما نحن فیه استتت زیرا ام

 روایت حقیقتاً وجود دارند بنابراین باید ببینیم که ظهور ثانوی آن چیست؟

ست که کلمه سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل این ا شیاء  سعة أ ی را در مراد از رفع ت

سئل القریة(ش چون ما مي شودش مثل )و ا دانیم )قریه( قابل در تقدیر بگیریم تا معنا درست 

ال و جواب نیستتت لذا کلمه )اهل( در تقدیر نرفته شتتدش بنابراین معنای روایت این ستتؤ

ست و در امم مي شده ا شته  شيء بردا سیمش مؤاخذه و عقاب در نُه  شود که از امّت ا

ها از امت اسیمش منّت و تفضّل بر این نذشته در این نُه شيء مؤاخذه ثابت بود و رفع آن

 امت است.

این استتت که چیزی را در تقدیر نگیریم و مرا از )اشتتیاء( امور تکویني در احتمال دوّم: 

عالم تکوین است منتهي )رفع( رفع تنزیلي و ادعایي است و معنایح این است که ت مثیً 

شد این عمل  شرب خمر مرتکت  سیان  ضطرار یا عن اکراه یا عن ن سي عن ا تتتت انر ک

حرامي را مرتکت نشتتده استتت و از عدم ادعاءًش شتترب خمر نیستتت به اعتبار این که او 

ارتکاب حرامش ادعاءًش به عدم شتترب خمر تعبیر شتتده استتت. معلوم اس که وقتي شتترب 

 خمر صورت نگیرد فعل حرامي هم محقق نشده است.

ست نه رفع تنزیليش و مراد از رفع  ست که مراد از )رفع( رفع واقعي ا سوّم: این ا احتمال 

شیاء رفع در عالم تکوین ست یعني این امور در  این ا شریع ا ست بلکه رفع در عالم ت نی

عالم تشریع مرفوع است. ما در عالم تشریع و اعتبار سه چیز داریمر یکي حکم است مثل 

وجوب و حرمت و نجاست و امثال  لقش و دوّم متعلق است مثل این که در عالم تشریع 
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سوّم ستش و  شرب خمر ا ست و متعلق حرمت  صیت ا ست  متعلق وجوبش  ضوع ا مو

ست  ضوع ا شریع مو ست یا )حیازت( در عالم ت ضوع ا شریع مو مثیً )خمر( در عالم ت

ستندش مثیً انر حکمي مورد حدیث رفع مي شریع نی شیاء نُه نانه در عالم ت نوید که این ا

( واقع شتتده در عالم تشتتریع این حکم وجود ندارد مثیً ما ال یعلموننستتیان یا خطا یا )

ستند یا وجوب یا حرمت شریع نی ي را که فرامون کردید این وجوب و حرمت در عالم ت

انر شتتما بر متعلقي اکراه شتتدید این متعلِق حکم در عالم تشتتریع وجود ندارد یا انر بر 

شرب خمر تتت مثیً تتت اکراه یا مضطر شدیم این شرب خمر در عالم تشریع متعلق حکم 

خطا یا نسیان واقع شد این موضوع  نیست و این فعل حرمت ندارد و انر موضوعي مورد

در عالم تشتتریع موضتتوع حکم نیستتت مثیً خمری که خمریّت آن را فرامون کردید 

 موضوع حکم حرمت نیست.

  س در معنای روایت سه احتمال وجود دارد و باید ببینیم که کدام یق از مراد است؟

کنند ت مه رجوع ميی عقیء در باب محاوراتش وقتي به تقدیر نرفتن یق کلدر ستتتیره

شته باشد. بعضي از علماء  کساني االحتمال االول تتتت که هیچ راهي جز تقدیر وجود ندا

ست در ) سئل القریةنفتند: که الزم نی شود چون کلمه )قریه( وا (ش )اهل( در تقدیر نرفته 

ی محل و حالّ به معنای اهل قریه استتت. بنابراین احتمال اوّل تتتتت که مؤاخذه به عیقه

شویم که دو شود تتتت خیف ظاهر است و وقتي قائل به این احتمال ميقدیر نرفته ميت

 احتمال دیگر ممکن نباشدش  س احتمال دوّم و سوّم اظهر است.

( ستازنار نیستت. ما ال یطیقونی )اشتکال احتمال دوّم این استت که این احتمال با فقره

تکوین استتتت امّا این رفع به نحو تنزیلي  احتمال دوّم این بود که رفع این امور در عالم

شرب خمر تنزییً  شرب خمر کندش این  ضطرار یا اکره  سي از روی ا ست مثل این که ک ا

شت  ست یعني حرمت ندارد. این احتمال با ه ست و عدم تحققح تنزیلي ا شده ا واقع ن

ما ی )هآید. فقر( جور در نميما الیطیقونامر مذکور در حدیث ستتازنار استتت ولي با )

ست یعني اموری که عقیً ما الیقدرون علیه عقیً( دو معنا دارد: یکي معنای )الیطیقون ( ا

ما الیقدرون ممکن نیست مثل کسي که عقیً قدرت بر انجام حج را نداردش و دوّم معنای )

سي که عقیً قدرت بر انجام حج را دارد ولي عرفاً قادر بر انجام علیه عرفاً ست مثل ک ( ا

کندش چون ( معنای درستتتي  یدا نميما ال یطیقونی )نیستتت. بنابر احتمال دوّمش فقره آن
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شتتتود و معنای جمله این استتتت که انر مکلو امر غیر مقدور را انجام نداد عقاب نمي

چه که در خارح موجود شتتد تنزییً موجود نشتتده استتت و نوید: که آناحتمال دوّم مي

آید چون معنایح ( جور در نميما الیطیقوناین با معنای رفع ) نونه که نفته شتتتدهمان

 چه که قدرت بر انجام آن را ندارید تکلیو ساقط است.این است که آن

بنابراین احتمال دومش نر چه در ظهورش با احتمال سوّم یکي است ولي این احتمال با یق 

سوّم مفقره ست  س احتمال  سازنار ا سد که ماند و به نظر مييی مذکور در روایت نا ر

 مت خرین احتمال سوم را اظهر دانستند.

شدیم  شدیم. ما قائل به رفع عنایي  ما احتمال چهارمي را هم مطرح کردیم و به آن قائل 

 کنیم.نه رفع تنزیلي. ابتداءً رفع عنایي را توضیح داده و بعد آن را بر ما نحن فیه تطبیق مي

سناد را  صول ا شیئي را به علمای ا سناد عنایي تقسیم کردند ناهي ما  سناد حقیقي و ا به ا

رود و ما دهیم و این اسناد حقیقي است مثل این که زید دارد راه ميشيء دیگر اسناد مي

سناد عنایي نفته مي« . زید متحرک»نوییم: مي سناد هم داریم که به آن ا شودش مانند یق ا

ش استتناد «زید متحرک»نوییم: استتت و ما راجع به او مياین که زید در کشتتتي نشتتستتته 

حرکت به زید در این مثال استتناد عنایي استتتش چون زید حقیقتاً حرکت ندارد و استتناد 

حرکت به او بالعنایة و التجوز است. در مقابل اسناد حقیقي و اسناد عنایيش اسناد توهمي 

سته ش سي بگوید:  یا غلط قرار دارد. مثل این که زید در اتاقي ن ست و ک «  زید متحرک»ا

شیم و در یکي مقداری نمق بریزیمش  شته با ست. یا انر دو ظرف آب دا سناد غلط ا این ا

نوییم این اسناد حقیقي استش و تار  اشاره کرده و مي« نمق شور است.»نوییم: تار  مي

ست.»که  شور ا شیایي که وجود به آن « این آب  ست. اکثر ا سناد غلط ا سبت داده این ا ن

ستش و  ست چون وجود در واقع برای امر دیگری ثابت ا سنادن عنایي ا ست ا شده ا

 اسناد حقیقي بسیار کم است.

سفینه و جالس در غرفه  ست. مثیً بین جالس در  سناد ا صحح ا سناد عنایي نیاز به م در ا

سناد  صحت ا سفینه و عدم  سناد حرکت به جالس در  صحت ا ست. دلیل  هیچ فرقي نی

به جالس در غرفه این است که اسناد در اولي مصحح دارد و مصحح آن عبارت حرکت 

جا متحرک استتت. مکان زیدش کشتتتي از حرکت در مکان استتت یعني مکان زید در این

استش ولي در دومي مکانح تتت یعني غرفه تتت ثابت است. آبي هم که در داخل آنش نمق 
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ستش چون در ا سناد شوری به آن صحیح ا سناد مصصح وجود دارد و وجود داردش ا ین ا

 آن مصحح وجود اجزاء شور در داخل آب است.

ست.  سنادن عنایي ا ستش منتهي این ا شده ا سناد داده  شيء ا در ما نحن فیه رفع به نُه 

شدش در این سناد داده  شوری به آب ا جا نیز بالعنایة و همان طوری که بالعنایة و التجوز 

شد و مصحح این اسنادش عدم مؤاخذه در اشیاء مذکور  التجوز رفع به نُه شيء اسناد داده

نونه که انر شرب استش یعني انر کسي خط  شرب خمر مرتکت شد عقاب نداردش همان

شت. بعداً متعرض ميخمر را مرتکت نمي شيء شد عقاب ندا شویم که چگونه در نُه 

هو شارع ربطي ندارد مذکور مؤاخذه نیست. مؤاخذه بودن یا مؤاخذه نبودن به شارع بما 

مگر این که شتتارع مقدّس در مبدأ مؤاخذه تصتترف کند و تصتترف در مبدأ مؤاخذه دو 

 نحوه دارد که بعداً  کر خواهد شد.

فرق احتمال چهارم با احتمال اوّل این استت که در احتمال اوّلش مؤاخذه در تقدیر نرفته 

تقدیر نرفته نشد. بله ما امر شد و رفعش رفع حقیقي بود ولي در احتمال چهارم چیزی در 

 نیریم.مقدر را مصحح عقوبت مي

فرق احتمال چهارم ت یعني رفع عنایي ت با احتمال دوم ت یعني رفع تنزیلي که مشهور آن 

را مطرح کردند تتتت در دو امر است. یق فرق این است که در رفع تنزیلي فرض وجود 

ی شتتود و آن خطای موجود به منزلهميشتتودش مثیً خطا فرض وجود عناوین نُه نانه مي

شتتودش اما در رفع ی عدم تنزیل ميشتتود یا بیع مکره علیه موجود به منزلهعدم تنزیل مي

شیاء نُه ها وجود نداردش نه شود که اینشود بلکه نفته مينانه نميعنایيش فرض وجود ا

ای که در )ما شتتتودش  س شتتتبههی معدوم ميچه که موجود استتتت نازل منزلهکه آنآن

آید. فرق دوّم این استتتت که بنابر رفع تنزیليش رفع الیطیقون( بود در احتمال چهارم نمي

شودش مثیً انر بیع شود بلکه احکام وضعي را نیز شامل ميمختص به احکام تکلیفي نمي

ت بیع صحت ندارد ت  ی بیع معدوم استمکره علیه در خارح موجود شد این بیع به منزله

شتتتودش اما رفع عنایي فقط ( عدم صتتتحت این بیع فهمیده ميما اکرهوا علیهو از رفع )

شد:  ست مثیً وقتي نفته  ست.»مختص به احکام تکلیفي ا یعني « بیع مکره علیه مرفوع ا

شته مي شد بردا شودر چون انر در مورد این بیع حکم تکلیفي یعني وجوب یا حرمتش با

ست که وجوب یا نفتیم  ست و مؤاخذه فقط در جایي ا صحح رفع عنایيش مؤاخذه ا که م
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حرمت در کار باشتتد. بنابر رفع عنایي خواهیم نفت که در مورد بیع مکرهش انر کستتي را 

اکراه بر بیع کردند حدیث رفع راجع به صتتحت و بطین آنش ستتاکت استتت و ما به بیان 

ستیمش اما سوّم  دیگری قائل به بطین بیع مکره ه شدند و یا احتمال  شهور که یا تنزیلي  م

کنیم که بیع مکره علیه باطل را در نظر نرفتندش فرمودند: که از حدیث رفع استتتتفاده مي

 است.

سه ضعفي وجود دارد که در احتمال چهارم وجود ندارد. در احتماالت  نانه اوّل نکات م

ستش مضعّو احتمال دوّمش مضعّو احتمال اولش تقدیر نرفتي یق کلمه در این احتما ل ا

اشکال در )ما الیطیقون( استش مضعّو احتمال سوم تتتت که احتمال رفع در عالم تشریع 

بود تتتت این است که این احتمال به  هن طلبگي اشبه است تا  هن عرفيش خصوصاً که 

یق بخح آن موضتتتوع و بخح دیگرن متعلّق حکم استتتت و فقط مختص به حکم 

ی یکستتان استتت. این تمام کیم در م با احتمال اوّل در نتیجهنیستتت. بله احتمال چهار

 بحث فقه الحدیث بود.

 شود.در  یل مقام اوّل چند امر به عنوان تنبیه  کر مي

امر اوّل: در حدیث قرایني وجود دارد که داللت دارد رفع در این حدیث از باب امتنان 

 است.

رود که مرفوع امر کلمه در جایي به کار ميی )رفع( استتتت. این ی اوّل خود کلمهقرینه

شوار منّت و امتنان وجود  شدن امر ثقیل و د شته  شد. طبیعتاً در بردا شواری با ثقیل و د

 دارد.

ی )عن أمتي( استتتت که ظهور در امتنانیت دارد و یق نحوه شتتترافت ی دوّم کلمهقرینه

وقتي افراد خاصي « نویم.ياین مطلت را من برای شما م»است مثل این که کسي بگوید: 

 ها است.دهند شرافت و کرامتي برای آنرا مورد خطاب قرار مي

ی سوم خود این نُه شيء است. اکثر این اموری که برداشته شد به مناسبت حکم ت قرینه

شتد که از امّت منش یعني رفع تتتتت و موضتوعش ظهور در امتنانیّت دارد و الّا انر نفته مي

وشتتحالي برداشتتته شتتدش این قرینه استتت بر این که خطاب در مقام ایجاد راحتي و خ

شد که علمای ما این حدیث را امتنانیه  سه قرینه باعث  ست. این  صعوبت ا شواری و  د

 نرفتند و این برداشت صحیح نیز هست.
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ترین آثارن این استتت که فقهای ما بر این امتنانیّت آثاری را مترتت کردند. یکي از رایج

ا ت در این نُه مورد ت رفع حکم خیف امتنان باشد ت یا بر مکلّو و یا بر امّت ت آن هر ج

شتندش مثیً انر کسي را  شد آن حکم را بدا شتند و هرجا رفع حکم امتنان با حکم را برندا

ان اکراه کردند و او خانه را به قیمت مناست نیز فروخت به مقتضای حدیث بر بیع خانه

بیع اکراهي باطل استش چون عن اکراه واقع شده استش یا شخصي  رفع نفته شد که این

شد که او ضامن است و حدیث  ی مردم را شکستش نفتهاز روی خطا و نسیانش شیشه

ضمان را بر نمي ست و یا انر رفع این  ضمان خیف امتنان بر امّت ا شتن  داردش زیرا بردا

ی فرزندنش شد و او برای معالجهشخصي مضطربه بیع منزلح شد مثیً فرزندن مریض 

الزم استتت که منزلح را بفروشتتد و با قیمت منزلح فرزند خود را معالجه کندش در این 

مورد بیع را صتتحیح دانستتتندش انر چه قیمت فروخته شتتده کمتر از قیمت واقعي منزل 

هد از خواباشدش زیرا حکم به بطین این بیع بر خیف امتنان بر خودن استش زیرا او مي

صیل را فقهای ما از  شود و جان فرزندن را نجات دهد لذا این تف ضطرار خارح  حال ا

امتنانیت استفاده کرده و نفتند که بیع اکراهي باطل است ولي بیع اضطراری صحیح است 

 با این که هر دو ت یعني اضطرار و اکراه ت در حدیث رفع آمده است. 

ّت  نانی هاء بر امت له را فق ما هم قبول داریم ولي این این امث ّت را  نانی ند. امت تفریع کرد

تفریعات از امتنانیّت را قبول نداریمش زیرا حدیث رفع را فقط در رفع تکلیو تتتتتت یعني 

شدش حدیث  ضطراری با وجوب و حرمت تتتت قبول کردیم. بنابراین انر بیعي اکراهي یا ا

ضطراری و ام صحت یا بطین بیع اکراهي و بیع ا ها ندارد. بلهش انر ثال اینرفع کاری به 

ها اکراه کردند از حدیث رفع کستتي را بربیع ربوی یا قرض ربوی یا بیع خمر و امال این

ها استتتتفاده کنیمش چون حدیث رفع تکلیو و مؤاخذه را بر توان در رفع حرمت اینمي

شهمي شی ستن  شک ضعي راش مثیً  ست و انر از روی دارد نه احکام و ی دیگران حرام ا

دارد نه ضتتمان آن را . ما در مورد بیع طا انجام نرفت حدیث رفع حرمت آن را بر ميخ

صحیح  ضطراری را عند العقیء  ست و بیع ا اکراهي نفتیم که این بیع عند العقیء باطل ا

دانستتتیم و اتیف را عند العقیء ستتبت ضتتمان دانستتتیم و در این جهت هیچ فرقي بین 

 ت اتیف سبت ضمان است.اتیف خطایي و عمدی نیستش  ا
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بنابراین طبق مختارماش و طبق مختار احتمال اول تتتت انر تکلیو یا مؤاخذه را در حدیث 

ت حدیث رفع کاری به رفع احکام وضعي ندارد و فقط  رفع در تقدیر بگیریم نه حکم را 

دارد و احکام وضعي که در این امثله نفته شد علي القاعده است احکام تکلیفي را بر مي

 و ارتباطي به حدیث رفع ندارد. این تمام کیم در امر اول بود.

سعه بر آن منطبق  ضي از عناوین ت امر دوم: فقهاء در فقه به مواردی برخورد کردند که بع

ست مثیً  شده ا شته ن ست ولي حکم آن بردا شته ا ما رااکراه کردند که با نجس تماس دا

شیمش فقهاء فرمودند که محل تماسش نجس مي ست که چرا حدیث  با سؤال این ا شود. 

ضان کرد و ما از  شت؟ یا انر ظالمي ما را اکراه بر افطار در ماه رم رفع این حکم را برندا

روی اکراه افطار کردیمش فقهاء فرمودند که این روزه باطل استتتت. چرا حدیث رفع این 

شت به قبل سي ما را در حال نماز اکراه کرد که   شت؟ یا ک ه کنیم یا تکلیم بطین را برندا

 کنیم. فقهاء فرمودند که این نماز باطل است. چرا حدیث رفع این بطین را برنداشت؟

مشتتهور ستتعي کردند این موارد نقض را جواب دهند. روی مختار ما این اشتتکال مطرح 

نیستتتش زیرا ما در رفع عنایي قائل به رفع احکام تکلیفي هستتتیم. تماس با نجس حرام 

ست تا حدیث رف ست میقي با نجس ارتباطي با حدیث رفع ندارد نی ع آن را بردارد. نجا

و تابع دلیل خودن است. در مثال دوم نیز مس میت حرام نیست تا عناوین مانند اکراه و 

اضتتطرارش حرمت آن را بردارد. بله انر ما را بر مس میت اجنبیه اکراه کردند حدیث رفع 

در ماه رمضتتان که حرام استتت روی مختار ماش  دارد. افطارفقط حرمت این کار را بر مي

ست حدیث رفعش حرمت آن را برمي ست یا باطل ا ست ا صوم در داردش اما این که این 

ربطي به حدیث رفع ندارد. در مثال صتتی ش انر نفتیم که قطع صتتی  حرام استتتش در 

صی ش حدیث رفع حرمت آن را برمي صحیح  دارد. اما آیا این نمازصورت اکراه بر قطع 

ی خودن رجوع است یا باطل است حدیث رفع راجع به آن ساکت است و باید به ادله

 کنیم و از آن استفاده کنیم که این صوم و صی  باطل است.

اما روی مستتلق مشتتهور که فرقي بین رفع حکم تکلیفي و رفع حکم وضتتعي در مفاد 

مثال آخر جواب دیگر حدیث رفع نگذاشتتتتندش آنان از دو مثال اول یق جواب و از دو 

 دادند.
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در مثال اول و دوم ت اکراه بر تماس با نجس و اکراه بر مس با میت ت فقهاء جواب دادند 

که ناهي موضوع یق حکم شرعيش فعل مکلو است و ناهي موضوع آنش فعل است نه 

ست ولي در مورد فعل مکلو. مثیً در باب کفاره ضوع کفاره افطار مکلو ا ی افطارش مو

ت میقيش موضوع نجاست میقات با نجس است و الزم نیست که این میقات با نجاس

شد مثیً باد بوزد  شودش بلکه انر فعل غیر مکلو مثل حیوان یا باد با صل  فعل مکلو حا

و دستمال را داخل نجس بیاندازد و دستمال نجس شود در مورد مس میت بعضي همین 

س میتش مس میت نیستتت بلکه تماس با امر را قائل شتتده و نفتند که موضتتوع غستتل م

ستش  سد میت ا شما را بردارد و روی ج ست  سي د شید و ک شما خواب هم با لذا انر 

شما غسل مست میت واجت مي شما میت بگذارد بر  شود با این که تماس با میت فعل 

ای که از مادر متولد شتتد میت باشتتد ما در باید نیستتت. لذا فقهاء فتوا دادند که انر بچه

سد فرزند در حال بیرون آمدن غ سل مس میت کند با این که مادر کاری نکرد و فقط ج

ی رحم مادر تماس داشت و یا انر حین تولد فرزندش مادر از دنیا برود فرزند باید با دهانه

سل مس میت کندش چون حین تولد با دهانه بعداً شت بنابراین هر جا غ ی رحم تماس دا

تواند با عروض عناوین تستتعهش آن شتتد حدیث رفع نميکه موضتتوع یق حکمش فعل با

و این ظهور در فعل « رفع عن أمتي»حکم را برداردش چون در حدیث رفع آمده استتتت: 

مکلو دارد و در جایي که موضوع یق حکمش فعل مکلو است با عروض عناوین تسعه 

فعل  شتود. بنابراین چون در مثال اول و دوم چون موضتوع حکمشآن حکم برداشتت مي

 دارد.است نه فعل مکلوش حدیث رفعش حکم را بر نمي

جواب مشهور از مثال سوم و چهارم این است که وقتي شخصي را اکراه بر افطار کردند 

شتتودش منتهي باید توجه داشتتت که در درستتت استتت که حرمت افطار از او برداشتتته مي

ي مکلو در اثناء وقت شریعتش صوم تتت یعني امساک از طلوع تا غروب تتت واجت استش

ی روز بر او واجت است یا نیست؟ خیرش روز مکلو عن اکراه افطار کرد ایا امساک بقیه

نوید که در کند و نميچون دلیلي بر وجوبح وجود ندارد. حدیث رفعش وضع حکم نمي

ستش بلکه ميبقیه شما حرام نیست و ی روز امساک واجت ا نوید که افطار عن اکراه بر 

ساک بقیه ساک از طلوع تا ام صوم ام ستش چون حقیقت  صوم واجت نی ی روز از باب 

 غروب است و این امساک خاص از بین رفته است. بنابراین این صوم باطل است.
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ست و  ستدبار مانع ا صی ش تکلم و ا صی  نیز فرمودند. در  سخن را در مورد  فقهاء این 

و را در حال نماز بر شتتود و قطع صتتی  حرام استتت. وقتي مکلموجت قطع صتتی  مي

شتتودش اما این که بعد از قطع نمازش بر او تکلم یا استتتدبار اکراه کردندش این عمل جایز مي

اتمام نماز واجت باشتتدش دلیلي بر آن وجود ندارد. آن چه که بر او واجت استتت نمازی 

 کند. است که در اثناء آن تکلم و استدبار نباشد. بنابراین در مثال باید نماز را اعاده

کند جواب فقهاء در مثال اول و دوم تمام استش چون حدیث رفعش آن احکامي را رفع مي

که موضتتوعح فعل مکلو باشتتد نه نفس فعلش و در این دو مثالش نفس فعل موضتتوع 

 تواند آن را بردارد.حکم قرار نرفته استش  س حدیث رفع نمي

چون   تتت فرمودندش تمام نیستشاما جوابي که در مثال سوم و چهارم تتت یعني صوم و صی

روی معنای دوم رفع تت یعني فرض موجود کالمعدوم تت انر بنا باشد که افطار اکراهي و 

شدش  ست با صی  باید رد صوم و  شودش  ستدبار اکراهي کالمعدوم فرض  تکلم اکراهي و ا

م و چون بنابراین معناش افطار و تکلم و استتتدبار اکراهي مانند این استتت که افطار و تکل

استتتدبار تحقق  یدا نکرد. بنابر معنای ستتوم هم معنایح این استتت که افطار و تکلم و 

ست. بنابراین جوابي که علماء دارند  ضوع حکمي نی شریع مو ستدبار اکراهي در عالم ت ا

در مثال سوم و چهارم تتتت طبق معنای دوم و سوم رفع تتتت تمام نیست و فقط بر اساس 

اس معنای اولش جواب تمام استتت. این تمام کیم در امر مبنای ما در معنای رفع و براستت

 دوم بود.

شود ولي مکلو اقدام بر عمل کند  سعه بر موردی منطبق  سوم: انر یکي از عناوین ت امر 

آیا عملح صتتحیح استتت یا نیستتت؟ مثیً کستتي را تمدید کردند و نفتند که نباید روزه 

ضان روزه بگیردش آیا روز سي هبگیریش ولي او در ماه رم ست یا نه؟یا انر ک صحیح ا ان 

ضطرار توجهي نکرد و روزه نرفتش آیا روزه شد و به ا صوم  ضطربه ترک  ست م ان در

صي روزه بر اوش ماالیطیق تتتت چون مراد از ماالیطیق اعم از  شخ ست؟ یا انر  ست یا نی ا

عقلي و عرفي است ت شد و با این حالش روزه نرفتش یا حج بر او ماال یطیق شد ولي آن 

 را انجام دادع آیا این روزه و حج صحیح است یا نیست؟ 

شدندر عده سته  صحت این عمل وعدهعلماء دو د ای قائل به بطین این عمل ای قائل به 

ستدالل کردند که از مفاد  شدند این چنین ا صحت این عمل  ساني که قائل به  شدند. ک
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که میک عمل موجود باشد  کنیم و امتنان درجایي استحدیث رفع امتنان را استفاده مي

طار  عال آن عمل را واجت نکند مثیً وقتي مرا اکراه بر اف ولي در عین حال خداوند مت

ضیً سبت به من میک دارد اما حق تعالي تف صوم ن صوم را کردند  و عنایتاً وجوب این 

ستش این امتنان مي شته ا شته بابردا صوم میک ندا شد شود واال انر بعد از اکراه مکرهش 

شمرده نمي شود.  س امتنان وقتي محقق رفع وجوب آن از طرف خداوند متعالش امتنان 

شود.  شته  ضطرار بردا شد و وجوب آن به خاطر اکراه یا ا شته با ست که عمل میک دا ا

 بنابراین عمل به خاطر دارا بودن میک صحیح است.

از این استدالل جواب کساني که قائل به بطین این عمل شدندع در مقام توضیح بطینش 

صدر شان  1دادند. مرحوم آقای  ست. ای ستدالل جواب داده ا ست که از این ا ساني ا از ک

شتتود و در موالی حقیقي این معنا فرمودند: فقط در موالي عرفیه امتنان این نونه معنا مي

به اشتباه است. موالی حقیقي با موالي عرفیه دارد. در مورد موالي عرفیه مصالح و مفاسد 

ست. ناهي موالی عرفي خود موال بر مي صحیح ا شد  نردد و امتنان به معنایي که نفته 

ست ولي مي شنه ا ست و به ت ستش یا خوابیده ا سته ا ست یا خ بیند که عبدن مریض ا

کند. اما در موالی حقیقي مستتلم استتت که حق خاطر امتنان بر اوش امر به آوردن آب نمي

ست تا نفعي برای او فرض ميتعالي از عبادت عبادش منتفع ن صي در او نی شودش چون نق

سبت به افعال امر یا  ست که آنان را ن سد خود عباد ا صالح و مفا شود و فقط به خاطر م

کند. در ما نحن فیه انر شتتخصتتي را بر افطار اکراه کردندش صتتوم این شتتخص یا نهي مي

خداوند متعال بفرماید: میک دارد یا میک نداردر انر صتتتوم او میک وجوب را دارد و 

ست.» ستش و اگ « صوم بر تو واجت نی ست بلکه محروم کردن عبدا این منت بر عبد نی

ست.  س انر خداوند متعال  صوم خیف حکمت ا شد امر به  شته با صوم او میک ندا ر

شان مي ست ن صوم بر تو واجت نی صوم در حال دهد که قطعاًفرمود که در حال اکراهش 

یک وجوب تتتت یعني مصلحت لزومیه تتتت را نداردش وقتي صوم در این اکراه و اضطرار م

ست. مراد از امتنانیت  صوم باطل ا شد وعبد آن را انجام دهد این  شته با حال میک ندا

ی حاالت در نظر داردش همان حدیث رفع این استتتت که خداوند متعال عباد را در همه

ضعو و مرض و اکراه و نیطوری که حال و قدرت و اختیار آنان را در نظر مي رد حال 
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نیردش و این طور نیستتتت که احکام الهي اضتتتطرار و عدم طاقت آنان را نیز در نظر مي

احکام ناقصتتي باشتتند و تنها بعضتتي از حاالت عباد در نظر نرفته شتتود. مراد از امتتاني 

بودن حدیث رفع بر امت این استتتت که خداوند هیچ حالتي از عباد را مورد غفلت قرار 

داده استتتت و مانند موالي عرفیه نیستتتت که کاری به حاالت عبد ندارند و عبد در هر ن

 حالي که باشدش دوست دارند دستوراتشان را انجام دهد.

تواند مخالفت کرد و بر فرض صتتحت این معنا با این فرمایح مرحوم آقای صتتدر نمي

علوم است که خداوند های دیگر وجود نداردش مبرای امتنانش فرقي بین امت اسیم و امت

ساس حکمت عمل ميدر امت ست های دیگر نیز بر ا ضای حکمت الهي ا کند و این مقت

کند و این اختصتتاص به ها را لحاظ ميها و شتترایط انستتانی حاالت و موقعیتکه همه

 امت اسیم ندارد. بنابراین فرمایح مرحوم آقای صدر محصلي ندارد.

ست که م شته ا مياما ظاهر حدیث رفع این ا توانیم فرض کنیم که عمل میک وجوب دا

عمل را واجت نکرده باشدش زیرا فرض این است که در آن عمل باشد و حق تعالي امتناناً

در حال عروض یکي از عناوین تستتعه دو میک وجود داردر یکي میک وجوب استتت 

یکي از دو اًودیگری میک تستتهیل بر عباد استتت و در این نونه موارد حق تعالي امتنان

صي را اکراه بر افطار کردند یا او  شخ ستش لذا انر  میک را بر میک دیگر مقدم کرده ا

ان صحیح است و الزم نیست مضطر بر افطار شدش ولي در عین حال روزه نرفتش روزه

 که روزه را قضا کند.

که عمل در مورد ا ناء کرده و نفتیم  یان کردیم دو مورد را استتتتث که ب نطباق از آن چه 

ست که دلیل خاص بر بطین آن عمل  ست. مورد اول جایي ا صحیح نی سعهش  عناوین ت

در باب صوم نفته شد که انر برای مریض صوم ضرری باشد و روزه داشته باشیمش مثیً 

شد که این حکم به خاطر آیهبگیرد روزه ست و نفته  شریفهان باطل ا دفعدّ  من ی )ی 

هایح را قضتتاء کند و معنایح این استتت که در باید روزه فرماید( استتت که ميأیام أخر

ان باطل استتت. لذا نفته شتتد که شتتخص حال ضتترری بودن روزه برای مریضش روزه

ستش یعني روزه سافر ا ست چون میک ندارد. البته محل کیم مریض مانند م ان باطل ا

ست که آیا مفاد آیه شریفها ست و بحث از آن ی  ست یا عزیمت ا ی به عهده ترخیص ا

شد مثل این که انر در این وقت من  ست که عمل حرام با ست. و مورد دوم جایي ا فقه ا
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شم مي ست و روزه بگیرم دچار کوری چ ضطرار ا شومش این مورد از موارد ماالیطیق و ا

ست چون عمل حرام نمي صداق عبادت روزه بر من حرام و باطل ا تواند مقرب بوده و م

 عقلي است. این تمام کیم در امر سوم بود. یباشد و این یق قاعده

 امر چهارم: تطبیق حدیث بر اقسام حکم

سعه بر  مشهور فقهای ما نفتند که حدیث رفعش حکم شرعي را در مورد انطباق عناوین ت

دارد. احکام شتترعي اقستتامي دارد و باید ببینیم چگونه اقستتام حکم به حدیث رفع مي

 شود.برداشته مي

شرعي به  سیم ميحکم  شود. حکم تکلیفي مانند وجوب و حرمتش تکلیفي و وضعي تق

 و حکم وضعي مانند طهارت و ضمان و ملکیت.

ستقیلي مانند وجوب حج و  ستقیلي و ضمني تقسیم کردند ا علماء حکم تکلیفي را به ا

و ضمني مانند وجوب رکوع در نماز.  س ماسه حکم داریم وجوب صوم و وجوب نمازش

بحث کنیم و آن سه قسم عبارتند از حکم تکلیفي استقیلي و حکم ا را مستقیًهو باید آن

 شویم.تکلیفي ضمني و حکم وضعي. به ترتیبي که  کر شد وارد بحث از این احکام مي

ستقیلي مانند وجوب صی  و وجوب صوم و حرمت غیبت و حرمت  اما حکم تکلیفي ا

ستقیل سر و کار داریم که عبارتند کذب و امثال  لق. ما در باب تکلیو ا سه چیز  ي با 

شرب حکم و متعلق حکم و موضوع حکم. متعلق حکم دائماًاز: ست مثل  فعل اختیاری ا

خمر و کذبش و نماز و روزه و حج. موضتتتوع عبارت از امری استتتت که با فعلیت آنش 

ضان در موجوب تکلیو فعلي مي ستطاعت در حجش و هیل ماه رم شود مانند بلوغش و ا

 صوم.

ناهي یکي از عناوین تستتتعه مذکور در حدیث رفع در مورد خود تکلیو انطباق  یدا 

کندش مثل این که کستتتي حرمت شتتترب خمر را فرامون کند و این عمل را مرتکت مي

شدش این  سیم جاهل با سي به وجوب جواب  شرب خمر حرمت ندارد. یا ک شودش این 

سعه ست. و ناهي بعضي از عناوین ت شودش مثیً بر مورد متعلق منطبق مي عمل واجت نی

ضطر مي شرب خمر مکره یا م صی  یا  سي که به ترک  شود وجوب و حرمت از او ک

شتتود. این هم محل بحث نیستتت.ناهي بعضتتي از این عناوین بر موضتتوع برداشتتته مي

شته ميتکلیو منطبق مي شهور قائلند که در این موارد تکلیو هم بردا شود. مثیً شود. م
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ستر این اف ضوع تکلیو ا ست و هم مو ضان هم متعلق تکلیو ا شهر رم صوم در  طار 

افطار متعلق حرمت است و همین عمل موضوع برای وجوب کفاره است. مشهور قائلند 

شته مي شد همان طور که حرمت آن بردا ضطر یا مکره  صي به افطار م شخ شود که انر 

شود. لذا انر فاره تتت برداشته ميتکلیفي که این افطار موضوع آن است تتت یعني وجوب ک

ضان کردند یا اکراه بر حنث نذر کردند وجوب کفاره از  سي را اکراه بر افطار در ماه رم ک

 شود. حنث نذر نیز نسبت به وجوب کفاره موضوع است.او برداشته مي

آن چه که نفته شتتد از مواردی استتت که ما آن را قبول نداریم و نفتیم که انر شتتیئي 

ضوع تک سبت به آن مو شد حدیث رفع ن سعه بر آن طاری  شد و یکي از عناوین ت لیو 

ستتاکت استتت و باید به دلیل خودن رجوع کنیم و ببینیم که آیا آن حکم در این مورد 

هستتت یا نیستتت. اما در متعلق تکلیو قبول کردیم که انر بر آنش یکي از عناوین تستتعه 

شد تکلیو را بر مي صي را اکراه بر افطار کردندش  دارد لذا در مانحن فیهعارض  شخ انر 

ت وجوب قضاء ت استش در حال اکراهش وجوب افطار موضوع دو تکلیو  و وجوب کفاره 

شته مي ست ولي وجوب کفاره بردا صوم باقي ا ضاء  ست شود. هر یق از اینق ها به ح

ضوعح  ست بلکه مو ِصرف افطار نی ضوع وجوب کفاره  ستش چون مو دلیل خودن ا

صیا ستشافطار عن ع ست اعم از این که فوت عن ن ا ضاءش فوت ا ضوع وجوب ق و مو

عصیان باشد یا عن غیر عصیان باشدش و کسي که اکراه بر افطار صوم در ماه رمضان شد 

 کفاره بر او الزم نیست چون افطار عن عصیان تحقق  یدا نکرده است.

ست سم ا ستقیلي دو ق ستقیلي بود. تکلیو ا ست  این تمام کیم در تکلیو ا یا الزامي ا

مثل وجوب و حرمتش و یا غیر الزامي استتت مثل ندب و کراهت. چون ندب و کراهت 

ی برائت کنندش ما هم آن را به بحث خاتمهی برائت مطرح ميرا علمای اصتتول در خاتمه

شاره ميموکول مي کنیم که ما قائلیم حدیث رفع تکالیو غیر الزامي کنیم و این جا فقط ا

ستحباب ستحبابي و کراهت را بر نمي یعني ا صومِ ا سي را اکراه بر ترک  دارد لذا انر ک

 رود.کردند استحباب آن از بین نمي

ضمنيش حقیقتاً ستر وقتي مياما تکالیو  ستندش بلکه تحلیل  هني ما ا نوییم که تکلیو نی

 این طور نیست که در عالم اعتبار راجع به نماز چندرکوع و سجده در نماز واجت استش

وجوب داشته باشیم به این نحو که یق وجوب به نماز تعلق نرفته باشد و چند وجوب 
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به تعداد اجزاء نماز داشتتته باشتتیمش وجوب این اجزاء تحلیل  هني ما استتت و انحیلي 

نیستتت. لذا انر ما مضتتطر به ترک رکوع شتتدیم یا آن را فرامون کردیم وجوب رکوع 

شود تتتت البته بر اساس )الصی  التترک اشته ميبرداشته نمي شود بلکه وجوب نماز برد

ت چون ما مکلو به رکوع نیستیم بلکه بحال( در این حال وظیفه ی ما چیز دیگری است. 

مکلو به نماز هستتتیم. بنابراین کستتي که مضتتطربه ترک رکوع استتت نماز بر او واجت 

که  تواند طواف انجام دهد حج بر او واجت نیستتت و کستتينیستتت یا کستتي که نمي

تواند در یق ساعت آخر روز امساک کند صوم بر او واجت نیست مگر این که دلیل نمي

ی دیگری را معین کرده باشتتد. حال که نستتبت به یق جزء واجت عناوین خاص وظیفه

 تسعه منطبق بودع آیا نسبت به ما بقي آن تکلیو داریم یا تکلیو نداریم؟

ی واجبات مرکتش وقتي جزیي م که در همهیق بحث این است که ایا ما دلیل عامي داری

یا شتترطي متعذر شتتد به مابقي تکلیو داریم یا نداریم؟ بعضتتي نفتند ما چنین دلیل را 

صول بحث کردندش زیرا در داریم و نامح را قاعده شتند و آن را در علم ا سور نذا ی می

ی میستتور ی تکالیو جریان دارد و اختصتتاص به یق واجت ندارد. در نزد ما قاعدههمه

 تمام نیست.

ست  سي نتوان صه مثل نمازش دلیل داریم که انر ک ست که در موارد خا بحث دیگر این ا

ی یق جزء آن را انجام دهد نسبت به مابقي آن تکلیو دارد یا ندارد؟ این بحث به عهده

ی میسور در نزد فقهاء تمام نبود در هر یق از ابواب فقه ما نحن فقه است. و چون قاعده

تواند اجزاء وضوع بحث کردند که کسي که ميفیه را به طور جدانانه بحث کردندش مثیً 

تواند مستتح کند یا کستتي که قدرت ندارد در غستتل یق بخح از را انجام دهد ولي نمي

 بدن را بشوید حکمح چیست؟ این تمام کیم در تکالیو ضمینه بود.

رفع حکم وضتتتعي را حدیثِ اما در مورد حکم وضتتتعيش مشتتتهور علماء فرمودند که

انر دارد در صتتورتي که یکي از عناوین تستتعه بر حکم وضتتعي منطبق شتتود. مثیً برمي

شهور امری که  ستش زیرا بنابر نظر م سي را بر بیع اکراه کردند این بیع باطل و بی اثر ا ک

ه یکي از عناوین تسعه بر آن منطبق است در عالم تشریع موضوع حکم نیست. لذا آنان ب

ایش حدیث رفع تعمستتتق کرده و نفتند که بیع اکراهي باطل استتتت. بله در موارد کثیره

انر کسي را اکراه کنند که احکام وضعي را به لحاظ خصوصیت مثال مترتت کردند. مثیً 
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شه سي را اکراه شی ست یا انر ک شه ا شی ضامن قیمت  شخص  شکند این  ی دیگران را ب

برقرار کند موضتتتع میقات بدن با نجس متنجس کنند که با بدنح با نجاستتتت تماس 

صحمي شد بیعح  ضطربه بیع  صي م شخ ستششود. یا انر م و برای هر یق از این یح ا

شهفروع توجیهي  کر کردند که قبیً نذشت مثیً  شی ی دیگران نفتند که انر کسي خط  

مت را بشتتکند ضتتامن استتت و اگ رحدیث رفع این ضتتمان را بردارد خیف امتنان بر ا

 است.

ضعي داردش راجع به حکم واما روی مختار ما که نفتیم حدیث رفع فقط تکلیو را برمي

را  ی اکراهيش که آناین حدیث ستتاکت استتت و این نیازی به توجیه ندارد و در معامله

را باطل  دانیم ارتباطي به حدیث رفع ندارد. انر حدیث رفع هم نبود این معاملهباطل مي

شاهمي ستیم.  سلماني را اکراه بر بیع مالح به غیر مدان ست که انر م سلمان د آن این ا

ا رکردند این بیع باطل است و هم چیني انر غیر مسلماني تتتت که مالح محترم است تتتت 

یر اکراه بر بیع مالح کنند این بیع باطل استتتت و حال این که حدیث رفع نستتتبت به غ

ت را بش ی غیر مسلمانيآید. یا انر خط  شیشهمسلمان نمي کنیم ت که مالح محترم است 

ضتتامن آن هستتتیم و حال این که این حکم امتنان بر امت نیستتت تا رفع ضتتمان خیف 

ساک ضعي  سبت به حکم و شد. لذا در این نونه موارد حدیث رفع ن ت امتنان بر امت با

 ی خودن مراجعه شود. این تمام کیم در امر چهارم بود.است و باید به ادلّه

 : واقعي بودن رفع یا ظاهری بودن آن امر  نجم

تتتتتت یا تکلیو بنابر مختار ما که فقط  1ی علماء فرمودند که در حدیث رفعش حکمهمه

شود تتتت رفع شده است. سؤال این است که آیا این رفعش وجوب و حرمت را شامل مي

 رفع ظاهری است یا رفع واقعي است؟ )جامع بین این دو رفعش رفع مؤاخذه است.(

 فرمودند که رفع در این عناوین واقعي استتتت مگر در یق موردش و آن موردش مشتتتهور

ا ظاهری ی )ماالیعلمون( ت این فقره دلیل بر برائت شرعیه است ت است که رفع آن رفقره

 دانستند. 

ای از علماء تتتت من جهلتهم مرحوم آقای صدر است تتتت رفع را در در مقابل مشهور عده

سه مو سیان و شح مورد واقعيش و در  سه عبارتند از: خط  و ن ستند و آن  رد ظاهری دان
                                                 

 . اعم از حکم تکلیفي و حکم وضعي. 1
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میالیعلمون.  س ما باید ستته بحث را مطرح کنیمر بحث اول راجع به رفع واقعي و رفع 

ظاهری استتتش و بحث دوم راجع به دلیل مشتتهور و دلیل مرحوم آقای صتتدر استتتش و 

 بحث سوم راجع به مختار ما در مس له است.

به دو قسم تکلیفي و وضعي تقسیم کردیم و هر یق از این دو را اما بحث اول: حکم را 

ضوعح در  ست که مو سیم کردیم. حکم فعلي حکمي ا سم فعلي و غیر فعلي تق به دو ق

ست و با اتیف مال غیرش  ضمانش اتیف مال غیر ا ضوع  ست مثیً مو شده ا خارح فعلي 

قبل از استتت. مثیً شتتود. در حکم تکلیفي نیز فعلیت همین طور حکم ضتتمان فعلي مي

شتتود. زوال وجوب نماز بر من و شتتما فعلي نیستتت و با زوال این حکم بر ما فعلي مي

حکم غیر فعلي عبارت از حکمي استتت که موضتتوعح در خارح فعلي نباشتتد. حکم 

شود. تکلیو منجز تکلیفي است که تکلیفي فعلي به دو قسم منجّز و غیر منجز تقسیم مي

ب خالفتح استتتتحقاق عقو خالفتح م که م ت دارد و تکلیو غیر منجزش تکلیفي استتتت 

ستحقاق عقوبت ندارد. مثیً  جا وجود دارد که خمر است ولي خمریت آن مایعي در اینا

ستش  ست ولي منجز نی شرب آن بر من فعلي ا ست در این حال حرمت  بر من مجهول ا

 یعني انر شرب خمر کردم مستحق عقوبت نیستم.

سان فقهاء ست و رفع واقعي به معنای نبودن حکم  رفع حکم در ل به معنای نبودن حکم ا

فعلي است و رفع ظاهری به معنای بنودن تنجز حکم فعلي است. بنابراین احکام وضعي 

فقط یق رفع دارند و آن رفعش رفع واقعي استش هر حکم وضعي یا هست یا نیستش انر 

است. احکام وضعي رفع حکم وضعي فعلي باشد موجود است و انر فعلي نباشد مرفوع 

ما حکم تکلیفي دو رفع داردر انر تنجز حکم تکلیفي برود رفعح  ند. ا ندار ظاهری 

ظاهری است و انر فعلیت آن برود رفعح واقعي است. بنابراین انر خمری باشد و ما به 

ست بنابراین رفع حکم در آنش رفع  شرب آن فعلي ا شیم چون حرمت  شته با آن علم ندا

شرب خمر در این  شرب این خمر واقعاً واقعي نیست چون ست و چون حرمت  حرام ا

حال تنجز ندارد  س رفع آن رفع ظاهری استتت. اما انر بر شتترب خمر اکراه شتتدیم یا 

شته مي شود.  س حرمت آن رفع واقعي مضطربه آن شدیم چون حرمت فعلي از آن بردا

 .حرام نیستش بلکه حیل است داردش یعني شرب این خمر واقعاً
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حکمش فعلي ( تتت اصیً ما الیعلمونفرمایند که در هشت مورد تتت غیر از مورد )مشهور مي

(ش انر کسي از روی جهل شرب خمر کند فعل حرامي ما الیعلموننیست ولي در مورد )

 مرتکت شد ولي استحقاق عقوبت ندارد.

جعل شود. در رفع واقعي همین که شارع مقدس در این جا یق سؤال اساسي مطرح مي

شتتود. ولي ستتؤال این استتت که شتتارع بما هو شتتارع چگونه حکم نکند رفع واقعي مي

تواند از یق تکلیو رفع تنجز کند؟ با این که تنجز و استتتتحقاق عقوبت امر واقعي مي

 است؟ 

ت انر شارع مقدس بخواهد تنجز  ت یعني قول به قبح عقاب بیبیان  روی مسلق مشهور 

ت ک جعد منجز و ایجاب احتیاط نکند. همین که شتارع یق تکلیو را بردارد کافي است

شتتودش زیرا در مستتلق مشتتهور بیان بر ستته مقدس ایجاب احتیاط نکرد تنجز محقق نمي

قسم تتتت وجداني و تعبدی و تنجیزی تتتت است. وقتي خمریت این مایع برای ما مجهول 

ق نیست باشد بیان وجداني بر حرمت شرب این مایع محقق نیست. بیان تعبدی هم محق

ماند که ایجاب احتیاط استتتت و انر ای در کار نیستتتت. فقط بیان تنجیزی ميچون اماره

 شود.شارع مقدس ایجاب احتیاط را جعد نکند تکلیو غیر منجز مي

اما روی مستتتلق حق الطاعه و مستتتلق احتیاطش چون احتمال منجز استتتتش عدم جعل 

ی رای این که تکلیو به مرحلهایجاب احتیاط در عدم تنجز کافي نیست و شارع مقدس ب

سد هیچ راهي ندارد جز این که تتتتت مثیً با حدیث رفع تتتتت جعل ترخیص در  تنجز نر

مخالفت تکلیو احتمالي کند. وقتي شتتارع مقدس در مخالفت تکلیو احتمالي ترخیص 

 داد آن تکلیو منجز نخواهد بود.

قائلند که در ماحصتتل بحث این شتتد که رفع واقعيش رفع فعلیت حکم استتت و مشتتهور 

ما ها واقعي استتت و رفع در )هشتتت مورد از حدیث رفعش حکم فعلي نیستتت و رفع آن

 ( رفع ظاهری است یعني فقط تنجز حکم رفع شده است نه فعلیت آن.الیعلمون

شود کافي نفتیم که روی مسلق قاعده ی قبح عقاب بی بیان برای این که تکلیو منجز ن

ط نکند اما باید توجه شود که انر موال ایجاب احتیاط است که شارع مقدس ایجاب احتیا

شارع مقدس با عدم جعل ایجاب احتیاط  ستش بلکه  شرعیه نی را جعل نکرد این برائت 

شرعیه را تمام مي ضوع برائت  ساني که قبح عقاب بی بیان را قبول دارند مو کند. حتي ک
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تیاط در تحقق آن کافي انر به برائت شتترعیه ملتزم و معتقد شتتوند عدم جعل ایجاب اح

شرعیه. آنان هم باید  ست نه برائت  صورت برائت عقلیه ا ستش برائت جاری در این  نی

شود. همه  شرعیه محقق  ست تا برائت  شارع مقدس ترخیص را جعد کرده ا بگویند که 

ی علماء برائت شرعیهرا قبول دارند و اختیفي که بین اخباری و اصولي است این است 

ر شتتبهات تحریمیه احتیاطي شتتدند و در شتتبهات وجوبیه قائل بر برائت که اخباریین د

شرعیه شدند و اصولیین در هر دو مشبهه برائت شرعیه را قبول دارند.  س تمام نزاع در 

دو مورد استتتتر یکي برائت عقلیه استتتت که بعضتتتي از مت خیرن آن را قبول ندارند و 

ش ست که اخباریین آن را در  شرعیه ا ی تحریمیه قبول ندارند. و تمام بههدیگری برائت 

ی وجوبید باشد تتت قبول کردند باید کساني که برائت شرعیه را تتت نر چه فقط در شبهه

بگویند که شارع مقدس در این مورد ترخیص را جعل کرده است. این بیان در مورد رفع 

 ظاهری یعني رفع تنجز بود.

ه کند؟ مثیً کسي را اکراه بر شرب حال انر شارع مقدس بخواهد رفع واقعي کند باید چ

شارع  شرب خمر حرمت فعلي ندارد. انر  خمر کردند علماء در این مورد قائلند که این 

اکراهش شرب خمر حرمت نداشته باشد و فقط در حال غیر مقدس بخواهد که در این حالِ

حکم یا  اکراه حرمت داشته باشد باید قیدی را در مقام جعلش بر یکي از سه امر تتتت یعني

متعلق یا موضوع ت وارد کند. انر شارع بخواهد حکم ت مثل حرمت ت را قید بزند یکي از 

ست که بفرماید:  ( ان لم یکن اکراه)« شرب الخمر حرام ان لم یکن اکراه»تعابیرن این ا

شود:  شودش مثیً نفته  ست که متعلق مقید  صورت دوم این ا ست.  شرب »قید )حرام( ا ال

شرب « حرام االختیاری للخمر ست نه )ایجابي(. بنابراین  )اختیاری( در مقابل )اکراهي( ا

اکراهي متعلق حکم نیست و صورت سوم این است که موضوع تتتت مثل مکلو و جز ت 

شود مثیً  شود:مقید  شرب الخمر علي المکلو المختار»نفته  )مختار( در مقابل « یحرم 

سي مکلو ست و انر ک ضوع ا ست و )مکلو( مو شرب خمر  )مکره( ا را اکراه کرد که 

 کندش این مکلو فردی از موضوع حرمت شرب خمر نیست. 

تقیید هر یق از این ستته امرش به خاطر نکاتي استتت که دارای آثار عملي استتت و شتتارع 

مقدسي بر اساس آن نکات یکي از این سه امر ت یعني حکم یا متعلق یا موضوع ت را قید 
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نابراین در رفع واقعي مي باید یکي از این ستتته امر قید بخورد. این تمام کیم در زند. ب

 بحث اول بود.

بحث دوم این است که چرا مشهور قائل شدند که در هشت مورد رفع واقعي است و در 

)ماالیعلمون( رفع ظاهری است و مرحوم آقای صدر در سه مورد رفع را ظاهری دانست. 

 دهیم.)ماالیعلمون( راتوضیح مي قبل از بیان دلیلش سه عنوان )خطا( و )نسیان( و

جایي که مکلو شتتق دارد مثیً  مراد علماء از )ماالیعلمون( جهل بستتیط استتت یعني

دارد نماز جمعه واجت استتت یا نیستتتش یا شتتقّ دارد که این مایع خمر استتت یا شتتقّ

 نیست.

مواد آنان از )نستتیان( روشتتن استتت. و مراد آنان از )خطا( جهل مرکت و غفلت استتت. 

ت جهل بسیط و جهل مرکت و غفلت و نسیان ت ) جهل( در نظر علماء از این چهار قسم 

سه  خارح نیستت و ما )نستیان( را به جهل مرکت و غفلت برنرداندیم لذا اقستام جهل 

شود و حکمح با آن شود. بله ناهي ناسي با جاهل بسیط و شاکّ هم جمع ميمورد مي

 نردد.ه جاهل مرکت و غافل بر ميیکسان است اما ناسي در اصطیح علماء ب

در حدیث رفعش عناوین تسعه رفع شده است و این حدیث کنایه از این است که خداوند 

در این موارد حکم ت یا تکلیو ت ندارد و ظهور اولي رفع در رفع واقعي حکم است. رفع 

ی ظاهری حکم اصتتطیحي استتت که فقهاء آن را به کار بردند و به رفع تنجز رفع ظاهر

نفتند و اال حکم در مورد رفع ظاهری به حال خود ت یعني فعلیت ت باقي است.  س انر 

سیم در  ست که خداوند متعال بر امت ا شیم و حدیثش ظهور این حدیث در این ا ما با

 این نُه مورد حکم ت یا تکلیو ت را برداشته است.

شهور یق مورد تتتت ) سماالیعلموناین که م تثناء کردند به خاطر ( تتتت را از رفع و امتي ا

ا ی عقلي این است که ضرورت فقه تتت یا ضرورت دین یی عقلي است و آن قرینهقرینه

مذهت تتتت است که احکام شرعي بین عالم و جاهل مشترک استش با توجه به این قرینه 

نوییم که رفع در )ماالیعلمون( رفع ظاهری استش یعني تکلیو برداشته نشده است و مي

 برداشته شده است یعني موال به شما در مخالفتش ترخیص داده است. فقط تنجّز آن

 نویید؟انر از مشهور بررسیم که چرا شما در مورد )خطا( و )نسیان( همین کیم را نمي
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شد لغو  شته با شاعر مقدس در این دو موردش حکم واقعي دا ست که انر  شان این ا جواب

د مرکتش انر جعد حرمت کند این استش یعني انر شارع مقدس بر شخص ناسي یا جاه

 حرمت لغو است. بنابراین رفع حکم در این دو مورد را رفع واقعي دانستند.

شاکّ بوده و مي ست زیرا او  سیط جعل حکم لغو نی تواند احتیاط کند ولي اما در جاهل ب

سي نمي ست و این دو نا ست و یا غافل ا سيش یا جاهل مرکت ا تواند احتیاط کند زیرا نا

دهندش لذا مشتتهور نفتند که دلیل اشتتتراک توانند احتیاط کنند زیرا احتمال حکم نمينمي

سیط مي شامل عالم و جاهل ب شامل احکام فقط  شي را  شود و جاهد مرکت و غافل و نا

شتود. این تمام نکته ای بود که مشتهور قائل شتدند رفع در ماالیعلمون رفع ظاهری نمي

 است. است و در عناوین دیگر رفع واقعي

که رفع در  نه  مان نو که ه فت کرد و فرمود  خال با مشتتتهور م قای صتتتدر  مرحوم آ

ست و لغویتي که در ماالیعلمون) سیان( نیز ظاهری ا ست رفع در )خطا( و )ن ( ظاهری ا

ت یعني ساختار  مورد )خاطي( و )ناسي( ادعا شد وجود ندارد و مقتضای صیاغت قانوني 

ست  شامل که قوانین و احکام وقتي جعل ميقانوني و حکمت در قانون تتتت این ا شودش 

ان این است که یق اثر تکویني دارد و شود و نکتهغافل و جاهل مرکت و ناسي هم مي

سي هم  شامل خاطي ونا شده  ست که وقتي ما بدانیم احکام و قوانین جعل  آن اثر این ا

طلت این شویم. شاهد این مشود کمتر دچار حالت نسیان و غفلت و جهل مرکت ميمي

ی افراد حتي ناسي و غافل کنند آن را برای همهاست که وقتي عقیء  قوانیني را جعل مي

ها منجز نیستتتت لذا مرحوم آقای کنند منتهي تکلیو بر اینو جاهل مرکت نیز جعل مي

ما صتتدر بر استتاس صتتیاغت قانوني قائل شتتد که در مورد خطا و نستتیان نیز مانند )

ی عناویني که در حدیث رفع آمده استتت رفع ستتت و در بقیه(ش رفع ظاهری االیعلمون

 واقعي است زیرا ظاهر رفعش رفع واقعي است.

ظهور رفع در رفع »بحث ستتومش مختار ما در مستت له استتت. این که مشتتهور فرمودند که 

ست نه ظاهری شح امرش« واقعي ا یعني خطا  این را قبول نداریم. در قوانین عقییيش این 

سیان و  ضطرار و ماالیطیقونو ن ستند  ماالیعلمون و اکراه و ا تتتتت که از عناوین ثانویه ه

ت اختصاص به دایره ی احکام )بخیف سه عنوان اخیر حدیث که از عناوین اولیه هستند 

افتند و رفع واقعي و رفع ظاهری در شتتترعي ندارند بلکه در موالي عرفیه نیز اتفاق مي
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این استتتت که ببینیم در موالي عرفیه در شتتتح مورد  ی عقیء نیز وجود دارد. مهمدایره

کدام رفع وجود دارد. در این جهت ارتکاز عقیء مهم استتت زیرا این ارتکاز در شتتکل 

 نیری استظهار نقح دارد.

ی اخیر ی اول سه فقرهشود. دستهفقراتي که در حدیث رفع آمده به سه دسته تقسیم مي

ستهش عناوین )حسد(و ست در این د شکالي  حدیث ا ست و ا سه( آمده ا سو )طیره( و )و

ست که رفع در این ست زیرا انر رفع ایننی شد ها رفع واقعي ا ها بخواهد رفع ظاهری با

شریعتِ سه در  سو ساني( و طیره و و ست که حسد )نف ست معنایح این ا سیمش حرام ا ا

ولي شارع مقدس ترخیص در مخالفت آن داده است و این احتمال درست نیستر روی 

سلق مرحوم  ست و روی م شهور ترخیص در مخالفت تکلیو محال بالذات ا سلق م م

ستحاله صدر این امر ا ست و ما نفتیم که آقای  صال به عبد نی ی بالغیر دارد چون قابل ای

ست و انر  ست لکن امری غیر عرفي ا ست و نه محال بالغیر ا این امر نه محال بالذات ا

ی ن جعل غیر عرفي است. بنابراین رفع سه فقرهشارع مقدس بخواهد آن را جعل کندش ای

 اخیر رفع واقعي استش یعني این سه عنوان در شریعت حرام نیست.

ی اول تت یعني خطا و نسیان و ماالیعلمون تت است. در این دسته ما با دسته دوم سه فقره

صیاغت قانوني را  ست و ما ساس ارتکاز عقییي ا صدر موافقیم و این بر ا مرحوم آقای 

قبول داریم. عند العقیء در این ستته موردش تکلیو فعلي استتت ولي منجز نیستتت یعني 

ی افراد حتي غافل و جاهد مرکت و ناستتي وجود دارد قوائیني که عقیء دارند برای همه

رفع ظاهری استت نه ولي برای این افراد منجز نیستت. بنابراین رفع حکم در این مواردش 

 واقعي.

سومش فقرات )م سته  ست. در دو مورد قبول د ضطروا( و )ماالیطیقون( ا ا اکرهوا( و )ما ا

ها واقعي استتتت. مورد اول جایي استتتت که ما قدرت عقلي بر انجام داریم که رفع این

واجت یا ترک حرام نداشتتتته باشتتتیم مثل جایي که )ما اکرهوا( و )ما اضتتتطروا( و )ما 

باشد و انقا  او واجت باشد و من الیطیقون( عقلي باشد. مثیً مؤمني در حال غرق شدن 

جا رفع حکمش رفع واقعي استتت. مورد دوم قدرت عقلي برانقا  او نداشتتته باشتتم در این

جایي استتت که فعل واجت بر مکلو حرام شتتود یا فعل حرام بر مکلو واجت شتتود 

دراین مورد هم قبول داریم که رفع حکم واقع یاستتتت مثل این که کستتتي ما را اکراه بر 
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در شهر رمضان کرده است. افطار در شهر رمضان حرام است ولي ما تهدید به قتل افطار 

ست. در این مثال شدیم و در این حالش ست زیرا حفا نفس واجت ا افطار بر ما واجت ا

تواند افطار را هم بر من رفع حرمت افطارش رفع واقعي استتتت زیرا شتتتارع مقدس نمي

صوم شهر رمضان بر من واجت است یا مثیً  واجت کند و هم آن را بر من حرام کند. و

شتتود و جنایت بر نفس نیز حرام استتت در این اما فعل آن موجت مرض کوری من مي

ضان بر من حرام مي شهر رم صوم  ست زیرا حالش  شود و رفع وجوب آنش رفع واقعي ا

 تواند هم صوم را حرام کند و هم آن را واجت کند.شارع مقدس نمي

دو مورد استتت و آن جایي استتت که اکراه یا اضتترار یا ماالیطیق محقق  کیم در غیر این

ان شود و این دو مورد مذکور هم نباشدش مثل این که االن مکلو مریض شود و معالجه

کشتتد ولي موجت تر طول ميدر این استتت که شتترب خمر کند و اال مریضتتي او بیح

ست یکي موردی که  هیکت یا جنایت برنفسح نیست تتتت معالجه در دو حال واجت ا

شوم و دوم درجایي که ترک آن موجت جنایت بر نفس  سان  ترک آن موجت هیکت ان

انر کسي شود تتتت شرب خمر در این حالش طبق حدیث رفع بر ما جایز است. و یا مثیً 

سیلي محکم به ما مي ضان کنیم و اال دو  شهر مر زند. در این فرض تهدید کند که افطار 

صوم برای کسي ماالیطیق یست ولي مصداق )ما اکرهوا( است یا مثیً تحمل سیلي حرام ن

شتتود. ارتکاز عقییي در این عرفي باشتتد نه عقليش حدیث رفع این موارد را شتتامل مي

ستظهار مي ضطرار و ماالیطیق باشد موراد موجت ا شود. در مواردی که مصداق اکراه و ا

کند و باید قیء او را مؤاخذه نميو مکلو حرام را مرتکت یا واجت را تارک شتتتود ع

شود یا تنجز تکلیو برداشته ببینیم که عند العقیء در این نونه موارد تکلیو برداشته مي

دانیم که رفع احکام در این فقرات تتتت در شود؟ به خاطر این ارتکاز عقییي بعید نميمي

ت رفع ظاهری باشد یعني در این موارد حکم فعل ي هست ولي منجز غیر دو مورد مذکور 

 نیست.

سه فقره شد که در  صل بحث این  ست و درس ه فقرهما ح ی اول ی اخیر رفع واقعي ا

سه فقره ست و در  سطش در دو مورد رفع واقعي و در بقیهرفع ظاهری ا ی موارد به ی و

 لحاظ ارتکاز عقییي بعید نیست که رفع آن ظاهری باشد. 

 و کیفیت داللت آن ی دال بر برائت شرعیهمقام دوم: فقره
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شرعیه داللت  علمای ما فرمودند که در میان فقرات حدیث رفعش فقط یق فقره بر برائت 

ی دیگرش شتتح فقره ی )ماالیعلمون( استتت. در میان هشتتت فقرهدارد و آن فقرهش فقره

ی داللت بر برائت واضتتح استتت که داللت بر برائت شتترعیه ندارد و درد و فقره شتتبهه

ن دو عبارتند است: )خطا( و )نسیان(. علمای ما فرمودند که این دو فقره شرعیه است و آ

 نیز مربوط به برائت شرعیه نیستند.

سیط و جهل مرکت و  سم تتتت جهل ب ست که علماء جهل را بر چهار ق ضیحح این ا تو

غفلت و نسیان تتتت تقسیم کردند. آنان وقتي خواستند این چهار قسم را در حدیث تطبیق 

ست و )خطا( کنندش )ماالیع سیان( نیز در حدیث آمده ا ستند و )ن سیط دان لمون( را جهل ب

ت منطبق کردندش چون آنان قائل شده بودند که رفع  ت جهل مرکت و غفلت  را بر دو قسم 

در خطا و نسیان رفع واقعي استش لذا این عناوین ربطي به برائت نداردش زیرا برائت یق 

ست. بنابراین تنها فقره شرعیه ميحکم ظاهری ا کند )ماالیعلمون( ای که داللت بر برائت 

است و به بیاني که نذشت نفتیم که رفع )ما الیعلمون( رفع ظاهری است و از این رفع 

ظاهری برائت شتترعیه را استتتفاده کردند. معنای رفع ظاهری این استتت که تکلیو فعلي 

مقدسه حیل است  انر شق کردیم که آیا شربتتن در شریعتاست و منجز نیست مثیً 

یا حرام استتتتش و شتتترب تتن کردیم و در لوح واقع این فعل حرام بود این عمل ما 

ستحق شرعاً شرب تتن کرد او م ستش یعني مکلفي که  ست اما حرمتح منجز نی محرّم ا

ست. یا مثیً  ستش عقوبت نی ست یا واجت نی شق کردیم که نماز جمعه واجت ا وقتي 

خوانیم و در لوح واقع نماز جمعه واجت ماز جمعه را نميکنیم و نبرائت را جاری مي

استتت. در این حال ما واقعاً واجت شتترعي را ترک کردیم ولکن وجوب نماز جمعه بر 

منجز نبود و مخالفت ما استتتتحقاق عقوبت ندارد. در رفع حکم ظاهری این مقدار مورد 

را از )ماالیعلمون( اتفاق کستتتاني استتتت که برائت شتتترعیه را قبول کردند و این مقدار 

 استفاده کردند.

حدیث رفع یکي از ادله مهم برائت شتترعیه استتت و ما باید ببینیم کیفیت داللت رفع ما 

الیعلمون بر برائت شتترعیه چگونه استتت؟ بر عبارت دیگر رفع )ماالیعلمون( رفع واقعي 

نیستتتت و عمل ما در واقع ارتکاب حرام یا ترک واجت استتتتش چون در رفع ظاهری 

شتتتود.اما چگونه ماند و فقط تنجز آن برداشتتتته ميعلیت تکلیو به حال خود باقي ميف
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فقهاء از این حدیث استتتفاده کردند که رفع )ماالیعلمون( ظاهری استتت به این معنا که 

 مولي کاری کرده است که تنجز از این وجوب و حرمت برداشته شده است؟

تمال اول که اشهر احتماالت است تتت و برای این رفع ظاهری سه احتمال وجود دارد. اح

جماعتي از مت خرین مانند مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر این احتمال را قبول کردند 

ست. رفع  ست یعني رفع ایجاب احتیاط ا ست که مواداز رفع ش رفع ظاهری ا تتتتت این ا

شارع در  ست  شما معلوم نی ست که در جایي که تکلیو بر  آن ماالیعلمون به این معنا ا

جا برای شتتما جعل ایجاب احتیاط نکرده استتت. این رفع نستتبت به وجبو نماز جمعه و 

ت رفع ظاهری است ونسبت به رفع ایجاب احتیاطش  ت در مثال نذشته  حرمت شرب تتن 

 رفع واقعي است.

ست که عدم جعل ایجاب احتیاطش برائت  شکال اول این ا شکال دارد. ا این احتمال دو ا

شود. بلهش انر مواد از آنش جعل عدم ه موضوع برای برائت عقلیه ميشودش بلکشرعیه نمي

 آید.ایجاب احتیاط باشد ت نه عدم جعل ایجاب احتیاطش این معنا در احتمال سوم مي

اشتتتکال دوم این استتتت که بر فرض  ذیرن  مطلت مذکورش این فرمایح روی مختار 

ت درست است نه روی فر ت یعني قبح عقاب بیبیان  مایح مرحوم آقای صدر که مشهور 

ست  ستش و فرض این ا ست که نفس احتمال منجز ا برائت عقلیه را قبول ندارد و قائل ا

دهد و این احتمال وقتي که مکلو احتمال حرمت شرب تتن یا وجوب نماز جمعه را مي

افتد که شتتتارع مقدس در مخالفت آن ترخیص دهد. بنابراین احتمال اول از منجزیت مي

 .تمام نیست

شتتود منتهي متعلق احتمال دوم این استتت که از رفع ماالیعلمونش ترخیص استتتفاده مي

ترخیص خود واجت و حرام است یعني واجبي که وجوبح معلوم نیست تتتت مانند نماز 

جمعه تتتت شما در ترک آن مرخص هستید و حرامي که حرمتح معلوم نیست تتتت مانند 

 شرب تتن ت شما در ارتکاب آن مرخص هستید.

سؤال مي این ستش زیرا  ست نی شارع مقدس با احتمال هم در صورتي که  شود در این 

رفع ماالیعلمون ترخیص در ترک واجت و ارتکاب حرام داده استتتتش انر وجوب این 

واجت و حرامت این حرام منجز باشدش ترخیص در مخالفتش ترخیص در معصیت است 

ست وانر وجوب  و ترخیص در معصیت قبیح است و صدور قبیح از حق تعالي محال ا
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شهور تتتتت که قائل به برائت عقلیه  شد در نظر م این واجت و حرمت این حرام منجز نبا

هستند ت تکلیو وقتي منجز نیست که )بیان( به هر سه قسمح ت یعني وجداني و تعبدی 

شکوک بیان وجداني و تعبدی بالوجدان  شد. در موارد م شته با و تنجیزی تتتت وجود ندا

فاد حدیث رفع این است که شارع مقدس  ایجاب احتیاط را جعل نکرده وجود ندارد و م

است بنابراین ظهور رفع ماالیعلمون این است که شارع جعل ایجاب احتیاط نکرده است 

شتتود. اما انر مختار ما اما این که ترخیص در مخالفت هم داده استتت از آن فهمیده نمي

یو وقتي منجز نیستتتت که خود مولي حق الطاعه یا احتیاط عقلي باشتتتدش احتمال تکل

ترخیص در مخالفت تکلیو خودن داده باشتتتد و ترخیص در مخالفت احتمال ستتتوم 

عداً آید و ترخیص در ارتکاب حرام و ترک واجت در عدم تنجز کافي مياستتتت که ب

نیستتت مگراین که این ترخیص به ترخیص در مخالفت برنرددش زیرا معنای ترخیص در 

ک واجتش ترخیص در معصتتتیت استتتت که این امر قبیح بوده و از ارتکاب حرام یا تر

 خداوند حکیم صدورن محال است.

ست ولي متعلق  شارع مقدس در ماالیعلمون ترخیص داده ا ست که  سوم این ا احتمال 

عل  یق ف مال دوم فرق داردش نرچه  با متعلق ترخیص در احت مال  ترخیص در این احت

اشتد. بنابراحتمال ستوم شتارع مقدس در مخالفت تواند مصتداق برای هر دو متعلق بمي

در مخالفت تکلیو احتمالي مربوط به شتترب تکلیو احتمالي ترخیص داده استتت مثیً 

تتنش ترخیص دادهاست نه این که در شرب تتن ترخیص داده باشد تتت که طبق فرض در 

نماز لوح واقع حرمت دارد ت یا کسي که در وجوب نماز جمعه شقّ دارد شارع در ترک 

جمعه ترخیص نداده استتتش چون نماز جمعه در لوحواقع واجت استتت و فقط شتتارع 

ست ولو این که این فعل تتتت در  مقدس ترخیص در مخالفت این تکلیو احتمالي داده ا

واقع ت بر من واجت است. اثر این ترخیص این است که یا ما قبح عقاب بی بیان را قبول 

صورت قبول این قاعدهش مادو مومن  یدا ميداریم یا آن آن را قبول نداریم. د کنیم یکي ر 

مؤمن عقلي تت یعني قبح عقاب بیبیان تت است و دیگری مؤمن شرعي تت یعني ترخیص 

ست. و انر این قاعده را انکار  سبت به عبد در ترخیص مخالفت احتمالي تتتتت ا شارع ن

ق مؤمن داریم و کردیم و قائل به حق الطاعه یا احتیاط عقلي شتتدیم در این حال فقط ی

نذارد که آن آن هم مومن شتتترعي استتتت یعني نفس این ترخیص مؤمن ما بوده و نمي
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تکلیو به تنجز برستتتدش زیرا احتمال تکلیو نر چه منجز بود اما تنجیزن معلق بر عدم 

ترخیص شارع مقدس بود و معلق علیه ت که عدم ترخیص باشد ت از بین رفته است . نام 

یه است و این یق حکم ظاهری است و این احتمال تنها معنای این ترخیص برائت شرع

ساني که باشد تتتت لسان برائت یا اسصحاب  معقولِ برائت شرعیه است و ت مین بر هر ل

شي صحة یا قاعدهء طاهرش یا قاعدهنافيش یا کل  صاله ال ی ی تجاوز یا قاعدهی فراغش یا آ

هست و آن هم ترخیص خداوند ها فقط یق چیز ی اینید و سوق مسلمین تتتت در همه

ضوع آن سامي به لحاظ مو ست و این ا ست عبد در مخالفت تکلیو احتمالي ا ها و به ح

ی فراغش ترخیص خداوند نستتبت به مخالفت قاعدهمواردش نامگذاری شتتده استتتش مثیً 

یه مالي استتتت و بق مام کیم در تکلیو احت نای را دارد. اینش ت ی موارد نیز همین مع

 ی )ماالیعلمون( است.برائت شرعیه از فقره یاستفاده

نوییم که مشتتتهور علماء ما در این دو قائل به برائت اما راجع به )خطا( و )نستتتیان( مي

ت نیست تا در شرعیه نیستند زیرا در این دو مورد اصیً ت یعني وجوب و حرمت  تکلیو 

شد حکم ظاهری جایي معنا دارد که تک شته با شد. آن حکم ظاهری معنا دا لیفي در کار با

ت قائل به ثبوت تکلیو برای خاطي  ت به خاطر صیاغت قانونیه  اما مرحوم آقای صدر که 

ست برائت عقلیه را در مورد این دو فرد قبول دارد شده ا سي  شان فقط منکر و نا تتتت ای

سي احتمال  ست تتتتت چون این دو فرد یعني خاطي و نا سیط ا برائت عقلیه در جاهل ب

ند و مرحوم آقای صتتتدر فقط در مواردی که مکلو احتمال تکلیو دهتکلیو را نمي

دهد منکر برائت عقلیه شتده استت. ایشتان متعرض برائت شترعیه در مورد خاطي و مي

شرعیه  سي برائت  ست که ایا خاطي و نا ست و از این نکته غفلت کرده ا شده ا سي ن نا

 دارند یا ندارند.

شتتودش بنابراین معنای رفع شتترعیه جاری ميما قائلیم که در مورد خاطي و ناستتي برائت 

خطا و نستتیان با معنای رفع ماالیعلمون یکستتان استتت و معنای رفع در هر ستته مورد 

 ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي است.

إن قلت: ما نفتیم که خاطي و ناستي تکلیو دارند و ثبوت این تکلیو تتتتت به صتورت 

صیاغت قانوني تتت در شخص مکلو تاثیر رواني دارد و اثرن این است که مکلو کمتر 
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سیان مي سي التفاتي به تکلیو ندارند این دچار خطا و ن شود با فرض این که خاطي و نا

 ت ثیر برای چیست؟

ی تکیو ی برائت ت یعني ترخیص ت و مس لهکته الزم است که مس لهقلت: توجه به این ن

ست و  شرعیه ندارد بلکه در احکام عقیئیه نیز ه صاص به احکام  ضعي اخت و احکام و

این تعمیم در احکام عقیئیه نیز وجود دارد و وجود این تعمیم در احکام عقلیه نشتتتان 

ستش یعني دهنده در احکام عقیئیه تتتت چه احکام ی وجود یق حکمتي در این تعمیم ا

ترخیصي و چرا حکام تکلیفي و چه احکام وضعي تتت علم و جهل اخذ نشده است. مثیً 

ست و در آن فرقي نمي ضعي ا شد این حکم و ضمان با سبت  کند که متلو انر اتیف 

عالم به این مستت له باشتتد یا جاهل به آن باشتتد یا خاطي باشتتد و یا ناستتي باشتتد احکام 

عبور از چراغ قرمز هم بر عالم ممنوع در مورد تکالیو نیز همین طور است مثیً عقیئیه 

استت و هم بر جاهل و خاطي و ناستي ممنوع استت و عبور از چراغ ستبز نستبت به ه 

رچهار فرد مذکور مجاز استتتتش  س در احکام عقیئیهش عقیء بین علم و جهل تفکیق 

شان مينمي یق قانونع مقتضای یق حکمتي است تتتت و دهد که تعمیم در کنند و این ن

شود که تبصره نخورد تتتت و بر اساس همین حکمتش موجت یق انتظامي برای قانون مي

اعم از تکلیفي و وضعي و  -نیرد که بر طبق آن ارتکازش احکام شرعيارتکازی شکل مي

صورت تعمیم فهمیده مي صمیم ترخیصي تتتت از خطابش همین نونه به  شاهد آ ت شود. 

م وضتتتعیه نستتتبت به تمام مکلفین استتتت ولو این که هیچ اثری برای آن حکم بر احکا

سي را بخورد هیچ  شکیت متنج سي  شد. مثل این که انر نا شخص مکلو مترتت نبا

شرعیه را هم در فقره ست. بنابراین ما برائت  ی )ماالیعلمون( و هم اثری بر آن مترتت نی

ی برائت شرعیه ریم. این تمام کیم در استفادهی )نسیان( قبول دای )خطا( و فقرهدر فقره

 از حدیث رفع بود.

 مقام سوم: استفاده از حدیث رفع در اقسام شبهات

شبهه تتتت یعني  ست. آیا حدیث رفع هر دو  شرعیه حدیث رفع ا عمده دلیل ما بر برائت 

ت را شامل ميی حکمیه و شبههشبهه ی حکمیه شود یا فقط مختص به شبههی موضوعیه 

ی موضوعیه است ت کما ت ت کما این که بعضي آن را ادعا کردند ت یا مختص به شبههاس

 این که بعض دیگر آن ار ادعا کردند. ت؟



 

 

80 

شبهه مي شامل هر دو  شدند که حدیث رفع  شهور قائل  ای قائل شود و در مقابل عدهم

آید ميشود در مباحث آینده شدند که حدیث رفع فقط یکي از این دو شبهه را شامل مي

شبهه شبههکه فارق بین  ست؟ در اینی حکمیه و  ضوعیه چی جا به  کر مثال اکتفاء ی مو

شبهه ی حکیمه ماند این که من نميمي سه حرام کنیم.  شریعت مقد شرب تتن در  دانم 

دانم که حرمت برای شرب ی موضوعیه مانند این که من مياست یا حیل است. و شبهه

 است.دانم که این مایع خمر است یا خدّميخمر جعل شده است منتهي ن

ی دلیل مشتتهور در شتتمول حدیث رفع نستتبت به هر دو شتتبههش این استتت که در فقره

ست و مي ست که موصوله و مبهم ا تواند مراد از آن حکم )ماالیعلمون( کلمه )ما( آمده ا

 شود.تواند مراد از آن موضوع باشد بنابراین هر دو شبهه را شامل ميباشد و مي

اشکالي که مطرح شده است این است که حکم و موضوع جامع نداردر انر مواد از )ما( 

حکم با توجه به این که رفع در )ماالیعلمون( رفع ظاهری استتت و در رفع ظاهری تنجز 

شته مي شد معنای جمله بردا ست. با شود بنابراین مواد از رفع حکمش رفع تکلیو الزامي ا

ست که حکمي که م ست و احتیاجي به تقدیر نرفتن این ا شده ا شته  ست بردا جهول ا

ی )حکم( را در تقدیر بگیریم ای نیستش و انر مواد از )ما( موضوع باشد باید کلمهکلمه

صورت  ست و این دو  شده ا شته  ست بردا ضوعي که مجهول ا و بگوییم که حکم مو

 ل هر دو شبهه شود.جامعي ندارد تا آن را مواد اصلي از )ما( بدانیم و آن جامع شام

شکال جواب شده و تمام آناز این ا ست. موجّههای مختلفي داده  ترین ها کیم بیطائد ا

 ها جواب مرحوم آقای صدر است.این جواب

مرحوم آقای صتتدر جامعي را درستتت کردند و آن جامع این استتت که در هر دو شتتبهه 

شبهه حکیمش تکلیو  ست منتهي در  شيءش تکلیو ا ست و آن یق  شيء ا مجهولش یق 

شبهه ست و در  ست مثیً کلي مجهول ا ضوعیهش تکلیو جزیي )یا فعلي( مجهول ا ی مو

شقّ مي ست یا وقتي من  شرب تتن حیل ا ستش مجهول حکم کلي کنم که آیا  حرام ا

در عالم اعتبار استتت که همان حرمت شتترب تتن استتت. نام این حکم کلي اصتتطیحاً

شبهه ست. در  ضوعیه مثیً )جعل( ا ست یا خلّ من نميی مو دانم که آیا این مایع خمر ا

استتت و شتتق من در حکم شتترب این مایع استتت و انر در واقع این مایع خمر باشتتد 

و این حرمت فعلي بر من مجهول است این حرمت مجهول یق حکم حرمت فعلي دارد 
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شود. جامع بین تکلیو کلي ت یعني جعل ت و تکلیو جزیي است که )مجعول( نامیده مي

 جزیي ت یعني مجعول ت تکلیو استش  س مواد از )ما( موصولهش تکلیو است. 

ل مبنایي و یق ما با فرمایح مرحوم آقای صتتدر موافق نیستتتیم. کیم ایشتتان یق اشتتکا

ست که رائت  شان این ا شکال بنایي کیم شکال مبنایيش ا شکال بنایي دارد. با قطع نظر ا ا

شه به لحاظ تکلیو جزیي جاری مي شود نه به لحاظ تکلیو کلي. ما در عالم اعتبار همی

ت داریم و تکلیفي که متصو به  ت یعني تکلیو کلي و تکلیو جزیي یا فعلي  دو تکلیو 

کند که آن شودش فقط تکلیو فعلي )جزیي( است و برائت کاری ميتنجز ميتنجز و عدم 

رستتتد تکلیو جزیي )یا ی تنجز نميتکلیو به تنجز نرستتتد و آن  تکلیفي که به مرحله

عزائم بر حائض  ی حکمیه شق کرد که سورهفعلي( است. مثیً انر مکلو به نحو شبهه

ست در این مورد برائت جاری ن ست یا نی شود زیرا در این مورد حرمت فعلي ميحرام ا

ست و تتن در این وجود ندارد. یا مثیً  ست یا نی شرب تتن حرام ا شق کنم که  انر االن 

جا وجود نداشته باشد ت تا بخواهم آن ار شرب کنم نیا شرب نکنم ت در این مورد برائت 

ور من باشد شود. برائت وقتي جاری است که تتن بالفعل موجود باشد و مقدجاری نمي

شه فقط  ست ویل برائت همی شق در حکم کلي ا شي از  شرب تتن نا شق من در  بلهش 

سبت به تکلیو فعلي جاری مي شود. بنابراین مراد از )ما( در )ماالیعلمون( تتتت چه در ن

ی موضوعیه تتت تکلیو فعلي مجهول است و در آن برائت ی حکمیه و چه در شبههشبهه

 شود.جاری مي

ی حمیه شق ی موضوعیه این است در شبههی حکمیه و شبههفرق شبهه در ما نحن فیه

شي مي شق در یق تکلیو کلي نا سبت به تکلیو فعليش از  شبههما ن ی شود ولي در 

موضوعیهش منش  شق ما نسبت به تکلیو فعليش جهل و شق در موضوع خارجي است. 

ی م استتتش این شتتبههمثیً انر من ندانم که شتترب این تتن بر من حیل استتت یا حرا

حکمیه است چون شق در این تکلیو فعليش از شق در تکلیو کلي )جعل( ناشي شده 

جا موجود باشتتد و منندانم که این مایع خمر استتت یا نهش و در استتت و انر مایعي این

شبهه شم این  شته با شق دا شق در حرمت آن  ست چون در این حالش  ضوعیه ا ی مو

 ت این مایع ناشي شده است.تکلیو فعليش از شق در خمری
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و اشتتکال مبنایي کیمشتتان این استتت که ایشتتان رفع ماالیعلمون را رفع ایجاب احتیاط 

دانیم نرفتند و روی مبنای ما که معنای آن را ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي مي

انر در تکلیو کلي شق داشته باشیم و شارع ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالي داده 

ی جعل انحیلي نیستتتش و انر این ترخیص ال این استتت که حکم در مرتبهاستتت ستتؤ

سبت به همه شاک ن سبت به  ست و ترخیص فقط ن شد این خیف وجدان ا ی مکلفین با

شبهات حکمیه جور در نمي شد در  ست. بنابراین انر جامعش تکلیو با آید زیرا در این ا

ت و یا فقط به شاک ترخیص ی مکلفین ترخیص داده اسصورت یا شارع مقدس به همه

 داده است و درهر دو صورت کیم ایشان تمام نیست.

ستش چون مراد از )ما( در )ماالیعلمون(  شبهه درست نی شد که این  ما حصل بحث این 

شارع مقدس در تکلیو فعلي  ست که  ست و رفع ماالیعلمون به این معنا تکلیو فعلي ا

شبهات حکم ست مجهول در  ست کما این که مجهول ترخیص داده ا یهش تکلیو فعلي ا

ی حکمیه با در شتتبهات موضتتوعیه نیز مجهول تکلیو فعلي استتت و تنها فرق شتتبهه

شبههشبهه ست که در  شق در ی موضوعیه این ا شق ما در تکلیو فعلي از  ی حکمیه 

ی موضوعیه شق ما در تکلیو فعلي از شق شود و در شبههحکم کلي و جعل ناشي مي

ی حکمیه و هم شتتود. بنابراین حدیث رفع هم مشتتبههناشتتي مي در موضتتوع خارجي

 شود. ی موضوعیه ر شامل ميشبهه

نابراین به عدد  معیار در جریان برائت شتتترعیه تکلیو فعلي استتتت نه تکلیو کليش ب

انر شق کردیم که شرب تتن حرام است تکالیو فعليش برائت شرعیه جاری است. مثیً 

ش سبت به هر بار  ست یا نیست یا نیست ن ستتن شق کردیم که شرب تتن حرام ا رب ت

 شود.نسبت به هر بار شرب تتن یق برائت شرعیه جاری مي

ضي نفتند:  ست که بع ست. ادعای اول این ا شهورش دو ادعا مطرح ا حدیث »در مقابل م

حدیث »و ادعای دوم این است که بعضي نفتند:« ی موضوعیه است.رفع مختص به شبهه

 «ی حکمیه است.شبههرفع مختص به 

شبهه ساني که ادعا کردند حدیث رفع مختص به  سیاق ک ستش از وحدت  ضوعیه ا ی مو

در حدیث رفع این مطلت را استفاده کردند. در حدیث رفع اسم موصول تتتت یعني )ما(ت 

ضطروا الیه و  ست که عبارتند از: ما اکرهوا علیهش ماالیعلمونش ما ا شده ا چهار بار تکرار 



 

 

83 

. غیر از )ما( در )ماالیعلمون(ش مراد از )ما( در ستتته مورد دیگر )فعل( استتتت ماالیطیقون

سنان بر آن اکراه مي شود یا طاقتح را ندارد. این شود یا به آن مضطر ميیعني فعلي که ا

کند که مراد از )ما( در ماالیعلمونش فعلي استتت که انستتان وحدت ستتیاق اقتضتتاء مي

شبههنمي ست زیرا وقتي نميی مداندش و این فقط در  دانم این مایع خمر است وضوعیه ا

ست بر مي شرب خلّ نردد به این که نميیا خلّ ا ست یا  شرب خمر ا شرب آنش  دانم 

شدش مثیً من نمي شبهه حکمیه  ست. اما انر  ست یا حیل ا شرب تتن حرام ا إانم که آیا 

ست یعني به لحاظ فعلش مج شرب تتن ا شرب تتنش  ست که  ستش معلوم ا ست ا هول نی

ولي به لحاظ حکم مجهول استش انر شبهه حکمیه شد نباید مراد از )ما( فعل باشد.  س 

شد. کما این که  ضاء دارد که )ما( در ماالیعلمون باید به معنای )فعل( با سیاق اقت وحدت 

شد مراد از )ماالیعلمون(  ست. وقتي این طور  سه مورد دیگر نیز )فعل(ا مراد از )ما( در 

 شود.ی حکمیه را شامل نمياست. در نتیجه حدیث رفع شبهه فعل مجهول

این فرمایح درست نیست. وحدت سیاق این است که انر خطاب واحدی داشته باشیم 

که بخواهد مطلت واحدی را القاء کند و لفظي در آن تکرار شده باشد ظاهرن این است 

شود:  ستش مثل این که نفته  س لت زیداًجائني زی»که مدلول آن لفا واحد ا ظاهر « د و 

این کیم این است که مدلول زید اول و زید دوم یکي استش به این حالت وحدت سیاق 

أطع االمام وصلّ خلو »شود. ناهي مدلول استعمالي لفا مکررش دوتا است مثل نفته مي

استتت و مراد از امام دومش امام  )علیه الستتیم( که مراد از امام اولش امام معصتتوم« االمام

ست ولي  ستعمالي لفا اول و دوم یکي ا ست که مدلول ا ست. مورد دوم این ا جماعت ا

ست مثل مدلول جدی آن ستعمالي هر «. اکرم العمیء و قلّد العلماء»ها دوتا ا که مدلول ا

دو علماء یکستتان استتت ولیمدلول جدی آن دو با هم فرق دارد زیر امدلول جدی علماء 

ها مراد ای از آناء دوم مطلق نیستتت بلکه حصتتهاولش مطلق استتت و مدلول جدی علم

است و آن هم )فقهاء( است. مورد سوم جایي است که مدلول استعمالي و مدلول جدی 

صادیق با هم اختیف دارند مثل این که  ست ولي آن دو لفا در م در هر دو لفاش یکي ا

کرار شده است و در این جا )ما( موصول ت« ال تغصت ما ت کله و ال ماتلبسه»نفته شود: 

ستند و مدلول جدی  شيء( ه ست یعني هر دو به معنای ) ستعمالي هر دو یکي ا مدلول ا

هر دو یکي است یعني هر دو مطلق هستند و اختیفشان در مصادیق استش زیرا مصداق 
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خیف وحدت سیاق استش اولي م کول با مصداق ملبوس متفاوت است. آن چه که قطعاً

سیاق نیستش طعاًاستش و مورد سوم نیز ق چون دو لفاش فقط در مصداق خیف وحدت 

سیاق  ست که آیا این مورد خیف وحدت  اختیف دارندش ولي مورد دوم محل اختیف ا

ست و ما هم  سیاق نی شدند که این مورد خیف وحدت  شهور قائل  ست. م ست یا نی ه

 تابع مشهور شدیم.

ست زیرا در حدیث رفع  سوم ا ست و ما نحن فیه از موارد  صول آمده ا ش چهار )ما( مو

ستعمالي همه ی آن ست و مدلول جدی همهمدلول ا شيء( ا ها نیز اطیق دارد ی آنها )

ستر مصداق )ما( در ماالیعلمونش تکلیو فعي )یا جزیي( و فقط مصداق آن ها متفاوت ا

ی دیگر فعل خارجي استتت و این اختیف موجت استتت و مصتتداق )ما( در ستته فقره

سیاق نميخیف وحد شبههت  شامل  ضوعیه و هم شود. بنابراین حدیث رفع هم  ی مو

 شود.ی حکمیه ميشامل شبهه

شبهات  ضیاء عراقي فرمودند که حدیث رفع مختص به  ضي از علماء مانند مرحوم آقا بع

ی حکمیهش حکمیه استتت. یکي از فقرات حدیث رفع )ماالیعلمون( استتت و در شتتبهه

ست مثیً ست. اما  ماالیعلمونش حکم ا شرب تتن ماالیعلمون ا شرب تتنش حکم  در مورد 

کند مثیً در شبهات موضوعیهش محتّ شبههش موضوع است و ماالیعلمون بر آن صدق نمي

این مایع مردّد بین خمر و خلّ استتت و خود این مایع تتتتت که موضتتوع حکم استتت ت 

وم است و آن چه که ماالیعلمون نیست زیرا این مایع معیني است و مبصر ما است و معل

دانیم که عنوان آن خمر استتت یا خلّ ماالیعلمون استتت عنوان این مایع استتت و ما نمي

استتت و عنوان هم موضتتوع حکم شتترعي نیستتت بلکه موضتتوع حکم شتترعي این مایع 

ی موضتتوعیه حاضتتر استتت که من به آن علم دارمش بنابراین حدیث رفع شتتامل شتتبهه

 شود. نمي

ت که بر طبق مختار بر فرمایح ایشان اشک االتي وارد شده است و ما فقط به یق اشکالي 

ت اشاره مي کنیم. مراد از )ما( در ماالیعلمونش حکم یا موضوع نیستش بلکه خودمان است 

شبهه شبهه تتتتت یعني  ست و در هر دو  ی حکمیه و نفتیم که مراد از آن تکلیو فعلي ا

ی مذکور با هم در دو شبهه موضوعیه تتتت تکلیو فعلي مجهول است و فقط منش  شق

 تفاوت دارد. این تمام کیم در مقام سوم بود. 
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 مقام چهارم: سند حدیث

ترین دلیل برائت شرعیه ت و به قولي تنها دلیل آن ت حدیث رفع است. لذا مهماست عمده

سند آن را مفروغ عند  صحت  شته  شود و لو این که در نذ ست  سند این حدیث در که 

 این امر مورد تشکیق واقع شد.عداًدانستند ولي بمي

ضع( و )رفعها از کلمه )احادیثي که در آن ست و سیار عدیده ا ست ب شده ا ستفاده  ( ا

( آمده باشتتتد و فقط در ما الیعلمونی )ها فقرهمنتهي این نونه نیستتتت که در تمام آن

ست و این احادیث نیز به طرق متعدد به ما  ضي از آن احادیث این فقره آمده ا سیده بع ر

 است و انر در میان این طرقش یق طریق درست شود کافي است:

صدوق این  ست و مرحوم  صال ا صدوق در کتاب توحید و خ طریق اول طریق مرحوم 

نقل فرمود. در ستتند حدیث این  )علیه الستتیم( حدیث را به طریق خود از امام صتتادق

عن یعقوب بن یزید  احمد بن محمد بن یحیي عن ستتعد بن عبد اهلل»نونه آمده استتت: 

 «)علیه السیم( عن حماد بن عیسي عن حریز بن عبداهلل عن ابي عبداهلل

در این سندش همه افراد جز یق نفرش از ثقات هستند و برخي از آنان از اجیء هستند. تنها 

کند و او )احمد کسي که مورد بحث است آن کسي است که مرحوم صدوق از او نقد مي

ست یا بن محمد بن یحیي ا شان ثابت ا ست که آیا وثاقت ای ست و محل کیم ا لعطار( ا

 نیست؟ و ایشان از مشایر مرحوم صدوق است.

علماء برای توثیق )احمد( و تصحیح حدیث رفع وجوه زیادی را  کر کردند و با طع نظر 

شده  صحیح حدیث رفع نیز وجهي  کر  شد برای ت از وجوهي که در توثیق احمد نفته 

ی وجوهي را که در توثیق احمد  کر شتتده استتت در قای خویي عمدهاستتت. مرحوم آ

ها ی آندر زید )احمد بن محمد بن یحیي العطار(  کر کرده و همه معجم الرجالکتاب 

را ردّ کرده است. اصولیون نیز وجوهي را  کر کردند که در کتت اصولي بیان شده است. 

ها استتت تتتتت و از ه وجهي که اهم آنما از میانوجوهي که در توثیق )احمد( بیان شتتد ب

ست تتتت اکتفاء مي صحیح حدیث رفع را مرحوم آقای تبریزی ا کنیم و بعد از آنش وجه ت

 کنیم.بیان مي

اند. و آن این است مرحوم آقای تبریزی مبنایي دارند که در موارد عدیده به آن ملتزم شده

شدش یعني صي از معاریو با شخ در کتت روایيش افراد  که انر در میان روات و محدثین 
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متعددی از او روایات متعدد نقل کرده باشندش و قدمي هم نسبت به او وارد نشده باشد ما 

شو مي ست که از این دو مقدمه ک ضیحح این ا ست. تو شخص ثقة بوده ا کنیم که این 

شد ما قطع  شده با سبت به او وارد ن شد و قدحي ن سي از معاریو با شان فرمود: انر ک ای

کنیم که ایشان حسن ظاهر داشته است چون انر انساني که مشهور و از معاریو  یدا مي

شدش و در جای خودن نفته شد که یکي است قدمي یا عیبي یا ضعفي داشت علني مي

شته باشد( یا بر عدالت شخص  از امارات شرعیه بر وثاقت شخص )انر مذهت فاسد دا

کلي استتت و یکي از مصتتادیق این ای استتت. این یق کبرای انر مذهت حق داشتتته ثقه

عاریو بوده و  یه استتتتش چون )احمد بن محمد بن یحیي( از م ما نحن ف کبرای کلي 

اندش و قدحي هم نستتبت به او وارد اجییي مانند مرحوم صتتدوق از او روایت نقل کرده

شود حسن ظاهر نشده است و از این دو مقدمهش حسن ظاهر این شخص نتیجه نرفته مي

 ر وثاقت و عدالت این شخص است.ی باماره

ما فرمایح مرحوم آقای تبریزی را قبول نکردیم و نفتیم که این دو مقدمه وقتي با هم 

نیریم که قدح ظاهر و مشهوری در مورد این شخص وجود ضمیمه شود از آن نتیجه مي

سن ظاهر ندارد و نتیجه ستش چون ح شته ا سن ظاهر دا شخص ح ست که این  ان ایننی

شودش چون مراد از حسن ظاهر این بر اساس مراوده دیگران با او فهمیده ميیق شخص 

استتت که کستتي با شتتخصتتي معاشتترت داشتتته باشتتد و نناهي که به ظاهر نناه باشتتد 

)توضیحح در فقه آمده است( از او ندیده باشد مثیً کسي با او معاشرت داشت و از او 

ابراین مشتتهور بودن یق شتتخص و غیبت یا دروغ یا عفل حرام دیگری ندیده استتت. بن

عدم قدح ظاهر و مشهور او دلیل بر وثاقت او نیست شاید محدثیني که از او روایت نقل 

کردند با این شخص معاشرت و مراوده نداشتند تا بخواهند بر آن اساسش حسن ظاهر مي

 احمد بن محمد بن حیي برای آنان معلموم باشد.

ست که  بعضي از علماء حدیث رفع را از باب سند تصحیح کردند. بیانح این ا تعویض 

انر سندی مخدون باشد و کسي در سند باشد که ضعیو استش مواردی وجود دارد که 

شد ما مي سند آن فرد ضعیو نبا سندی درست کنیم که در این  توانیم برای این حدیثش 

 ی تعویض سند معروف شده است.این عمل به نظریه
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نیرد و ناهي در روایات یات مرحوم کلیني صتتورت ميناهي این تعویض ستتند در روا

ی این عمل در روایات مرحوم شتتیر طوستتي نیردش اما عمدهمرحوم صتتدوق انجام مي

ستبصار مي شیر در تهذیت و ا سیاری از روایات مرحوم  ستش در ب سند ا توانیم تعویض 

ضعیو سیاری از روایات  سي این نظریه را برذیرد ب شیم و انر ک شته با با تعویض  را دا

شد. مرحوم آقای شود. این نظریهسند معتبر مي سند در بین مت خرین مطرح  ی تعویض 

ی تعویض ستتتند در استتتناد ش نظریهمعجم الرجالی کتاب در مقدمه )رحمة اهلل( خویي

شان معلوم مي شدند و از عدم تعرض ای شیر را متعرض ن شود که این عمل در مرحوم 

جم الرجال بودند این نظریه مطرح نبوده استتت و یادمان زمان ایشتتان در حال ت لیو مع

 آید که مرحوم آقای خویي از این نظریه در جایي استفاده کرده باشد.نمي

شتند  این نظریه در کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده است و ایشان این نظریه را قبول دا

شان في  ست و ای صدر نیز آمده ا الجمله این نظریه و این نظریه در کلمات مرحوم آقای 

 را  ذیرفتند ولو این که در ما نحن فیه این نظریه را قبول نکردند.

مرحوم شتتیر در روایاتي که در کتاب تهذیت یا استتتبصتتار و یا در کتت دیگر خود دارد 

ضعیو تا امامش  ضعیفي وجود دارد و لکن بعد از این فرد  سند روایت اوش فرد  ناهي در 

که از ثقات باشتتد و جناب مرحوم شتتیر در کتاب فهرستتت الاقل یق راوی وجود دارد 

سند آن حدیث را برای  شد  شدش انر این طور  شته با خود به آن یق فرد طریق معتبر دا

 نیرند.این روایت به کار مي

کنند. در کتاب فهرست نام مؤلفین و مصّنفین و شرح حال آنان و نام کتت آنان را  کر مي

 ابن ندیم است که نام تمام مؤلفین اسیم را آورده است.ترین کتاب فهرستش از قدیمي

مرحوم شیر در کتاب فهرست خودش نام مصنّفین و مؤلفین شیعه تتت اعماز اثني عشریه و 

های او را آورده است و غیر آنان تتت را  کر کرده است و بعد از  کر نام مؤلوش نام کتاب

 ین مؤلفین  کر کرده است.طریق خودن را به روایات و کتت ا بعد از آن نوعاً

در ما نحن فیه مرحوم صتتتدوق این روایت را از احمد بن محمد بن یحیي العطار نقل 

ت  را از خصال مرحوم صدوق نقل  ت یعني حدیث رفع  کرد. مرحوم شیر همین روایت 

کرد تتتت آن کرده است و مرحوم شیر با یق واسطه روایات را از مرحوم صدوق نقل مي

بود تتتت و مرحوم صدوق این روایت را از  واسطه یا مرحوم شیر مفید و یا ابن غضائری
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احمد بن محمد بن یحیي العطار نقل کرده استتت و احمد آن را از ستتعد بن عبداهلل قمي 

نقل کرده استتت و بعد از آن به ترتیتش یعقوب بن یزید و حماد بن عیستتي و حریز بن 

و عبداهلل قرار دارند. در این روایت ستتند مرحوم شتتیر به مرحوم صتتدوق تمام استتت 

حستتت الفرضش فرد ضتتعیو در ستتند این روایت احمد بن محمد بن یحیي استتت. بین 

ستند. احمد  ست که هر چهار نفر از ثقات ه شده ا صله  احمد و بین امام چهار رواوی فا

بن محمدبن یحیي صاحت کتاب نبود و استادن که سعد بن عبداهلل قمي است صاحت 

مه ون رح حال سعد بن عبداله را ترج فهرستکتاب بوده است مرحوم شیر در کتاب 

(تتت اَی سعد بن عبداهلل أخبرني بجمیع روایاته و کتبه کر کرده است و بعد از آن فرمود: )

ها معتبر هستند. تعویض تتتت و مرحوم شیر چند طریق به او دارد و بعضي از این طریق

نیم سند این است که حدیث رفع که به خاطر احمد ضعیو است احمد و قبلح را رها ک

که سند آن معتبر است را اخذ کنیم و مرحوم  )علیه السیم( و از بعد او یعني سعد تا امام

سعد بن عبداهلل طریق معتبر دارد. حدیث رفع با این عملش معتبر مي شود و شیر نیز به 

همان تعویض سند است و مرحوم آقای تبریزی آن را  ذیرفتند. برای  این عمل اصطیحاً

بحث تقویض ستتند به کتاب مباحث مرحوم آقای صتتدر در  یل بحث از  اطیع بیح از

 حدیث رفع مراجعه شود. 

ست که وقتي  شیر ا شد راجع به این عبارت مرحوم  سند وارد  شکالي که بر تعویض  ا

مرادن چیستتتت؟ مراد از )جمیع روایات( ( دقیقاً اخبرني بجمیع روایاته و کتبه) فرمود:

ست یعني جمیع روایات شن ا ست من از این رو شده ا صل  شخص به من وا ي که از این 

ست:  شته ا شخص دا شد که این  سند دارم نه این که مراد جمیع روایاتي با طریق به او 

ست که مراد از )جمیع کتبه( چیست؟ آیا مراد از تمام کتت این است  تمام کیم در این ا

شیر همه سي برای آنکه خود مرحوم  ست یا ک شیر قرائت کرده ها را قرائت کرده ا ی 

سي قرائت مي ست یا وقتي برای ک ضي از ا ست؟ در بع شنیده ا شیر آن ار  شد مرحوم 

را تتتت که  )رحمة اهلل( کند که تمامي کتت مرحوم صدوقجاها خود مرحوم شیر  کر مي

شود ت یا من برای شیر خودم ت مرحوم شیر مفید یا مرحوم متجاوز از دویست کتاب مي

ها قرائت کرد یا کستي برای آنکردم و او نون ميتتتتت قرائت مي عبیداهلل بن غضتائری
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کردمش و دارد که حتي بعضتتي از کتت صتتدوق مکرر بوده استتت کرد و من نون ميمي

 مثیً دوباره آن را استماع کرده است.

ست که آیادر تمامي این کتت واقعاً ستماعاً سؤال این ا به  این نونه بود که یا قرائة و یا ا

ها به او رسیده است یع  یدا کرده بود یا این که در بعضي از موارد فقط نام کتابهمه اط

مثیً به مرحوم شتتیر نفتند که فیني این کتاب را نوشتتته استتت و اال نه کتاب را قرائت 

 کرد و نه آن را دید و نه آن را استماع کرد؟

ست که « بجمیع روایاته و کتبه»نوید: ظاهر عبارت که مي شنیده تمام کتاباین ا ها را یا 

سخه ست یا ن ست یا قرائت کرده ا سخه را ت یید کردند. ا ای را به او تحویل دادند و آن ن

شتود مراد شتیر ظاهر عبارت باید از این قبیل باشتد. اما قرایني وجود دارد که معلوم مي

س شیر در فهر ست که مرحوم  ست. یکي از این قراین کثرت کتبي ا ت این معنا نبوده ا

هاش األغاني است که صاحت آن ابوالفرح اصفهاني  کر کرده است مثیً یکي از این کتاب

ست. خود این کتاب  ست و امثال این  24ا شکولي از مطالت مختلو ا ست که ک جلد ا

ها برای مرحوم شیر قرائت شدهابشد ی این کتابها زیاد است و انر بخواهد همهکتاب

ها نه کتت حدی است و نه شده باشد دور از  هن است اینیا استماع شده باشد یا ت یید 

شیر این مقدار وقت  ست که مرحوم  ست و به طور عادیش دور از  هن ا کتت تفسیری ا

 ی حجمش قرائت یا استماع کرده باشد.داشته باشد که این همه کتت را به این همه

ني بجمیع روایاته و ها دارد که: )اخبری دیگر این استتتت که در بعضتتتي از ترجمهقرینه

صیً ندیده ست که من فین کتابح را ا صریح کرده ا ام مثیً ابن عقده ت کتبه( و خودن ت

احمد بن محمد بن سعید تتتت از کساني است که معروف است مرحوم شیر بسیاری از 

ست ولي  ست و امامي نی ست. ابن عقده زیدی ا ست را از ابن عقده نرفته ا مطالت فهر

شتر با امامي ست ک نه کارن رجال اماميبی شور بوده ا شخص ها مح ها بود و نزد امامیه 

شتتمارد یکي از ثقه و معتبری بوده استتت. مرحوم شتتیر در آخر ترجمه ابن عقده را مي

ست و در آنکتاب سنن( ا سنن و هو عظیم قیل »جا دارد: های ابن عقده به نام ) کتاب ال

نه حمل بهمیة لم یجتمع الحد و قد جمعه ه دهد که خود این عبارت نشتتتان مي« وا

مرحوم شتتیر کتاب ستتستتن را ندیده استتت با این حال در آخر شتترح حال ابن عقده 

 (.و اخبرني بجمیع روایاته و کتبه»نوید: مي
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صه بعید به نظر مي شان قرخی شیر تمام کتت را با این حجم زیاد سند که مرحوم  ائت ر

باشد که به  مال داده شد که مراد جمیع روایات و کتبيیا استماع کرده باشد. بنابراین احت

 مرحوم شیر واصل شده است.

شروع مي صاحت کتاب  سند را از  صار  ستب شیر در تهذیت و ا کند و در ناهي مرحوم 

صاحت کتاب  کر مي شیخه طریق خودن را به  شد از ام ین کندش انر این طریق معتبر با

سند کنیم وراه مي صاحت کتاب ن توانیم تعویض  شیر روایتي را از  رفته یا انر مرحوم 

باشد و سند او به صاحت کتاب در مشیخه ضعیو باشد ولي سندن در فهرست صحیح 

 .جا مورد قبول استتوان از سند فهرست استفاده کرد و تعویض سند در اینباشد مي

ست و نتیجه شد که ما مطمئاین تمام کیم در طریق اوّل ا ستیم کهی بحث این  این  ن نی

ست لذا نمي سند این حدیث خوب ا شد و لو ظن قوی داریم که  صحیح با توانیم طریق 

 به طریق اوّل اعتماد کنیم نر چه مشهور علمای ما به این طریق اعتماد کردند.

روایتي شتتبیه حدیث رفع را در من الیحضتتره  )رحمة اهلل( طریق دوم: مرحوم صتتدوق

 )صتتلي اهلل علیه و آله( وَ قَالَ النَّبِيُّ»ر کرده استتت و فرمود: الفقیه به صتتورت مرستتل  ک

ْشیَاءَ ْسعَةُ أَ ِضعَ عَنْ أُمَّتِي تِ ْسیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ  :وُ هْوُ وَ الْخَطَ ُ وَ النِّ سَّ ال

دُ وَ التَّفَکُّ انُ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَ ُ وَ الْحَستتَ ةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْسِنْستتَ وَستتَ رُ فِي الْوَستتْ

 1«.بِشَفَة

( لسیم()علیه ا بین تعبیر )قال المعصوم )رحمة اهلل( نفته شد که در کیم مرحوم صدوق

صوم سیم( و تعبیر )عن المع سند روایت نزد )علیه ال رحوم م( تفاوت وجود داردش وقتي 

سبت مي کامیً )رحمة اهلل( صدوق صوم ن ستقیماً به مع ه )قال( بداد و تعبیر معتبر بود م

فصیل تبین دو تعبیرمذکور  )رحمة اهلل( ها در مراسیل مرحوم صدوقفرمود. لذا بعضيمي

 (.آله( و)صلي اهلل علیه  دادند. در روایت مورد بحث نیز چنین آمده است: )قال النبيّ

کنند منتهي در این عمل نمي )رحمة اهلل( صدوقمشهور این است که به مرسیت مرحوم 

ست که علماء این حدیث را به خاطر این خصوصیت قبول کردند  حدیث خصوصیتي ا

و آن خصتتوصتتیت این استتت که انستتان مطمئن استتت که این حدیث با آن حدیثي که 

که این  در خصال با سند  کر کرده است یکي است ولو این )رحمة اهلل( مرحوم صدوق
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این روایت را در  )رحمة اهلل( و حدیث اختیف لفظي جزیي دارند. مرحوم صتتتدوقد

کنم خصال از احمد بن محمد بن یحیي نقل کرده است و در من الیحضره الفقیه  کر مي

ست:  شان این ا ست. تعبیر ای شهوره و معوّله و مرجع علماء بوده ا و جمیع ما »از کتت م

های متعددی را  کر بعد مثال« العوّل و إلیها المرجع فیه مستخرح من کتت مشهور  علیها

« ...مثل کتاب حریز بن عبداهلل الستتجستتتاني... و کتاب الرحمة ستتعد بن عبداهلل »کند مي

 ی کتاب من الیحضره الفقیه بیان فرمودند.ایشان این مطلت را در مقدمه

کند در خصال حدیث را از احمد بن محمد بن یحیي  کر مي )رحمة اهلل( مرحوم صدوق

شتتتوند که عبارتند از: و احمد صتتتاحت کتاب نبود. بعد از )احمد( چهار روای  کر مي

«  سعد بن عبداهلل قمي و یعقوب بن یزید و حماد بن عیسي و حریز بن عبداهلل سجستاني»

به  )رحمة اهلل( رحوم صتتدوقو این چهار نفر از اصتتحاب کتاب و از ثقات هستتتند و م

شیخه صحیح داردش  س ما مطمئن کتت هر چهار نفر در م ضره الفقیهش طریق  ی من الیح

ست  )رحمة اهلل( شویم این روایتي را که مرحوم صدوقمي نقل فرمودند از همین کتبي ا

ستند و بعید به  هن مي صاحبان آن کتت ه سد که آنکه روات بعد از احمد   چه که درر

چه که در من الیحضره الفقیه آمدهش دو روایت باشد ولو این که اختیف خصال آمده و آن

لفظي جزیي دارند. و منشتت  اختیف جزیي در متن دو روایت این استتت که بین احمد و 

چهار نفر فاصله شده است و ظاهراً روایت خصال منقول از کتاب  )علیه السیم( بین امام

شد و روایت من سعد بن عبداهلل تتتت یا ن شفاهي از احمد بن محمد بن یحیي تتتت با قل 

الیحضتتره الفقیه از کتاب روات بعد از او باشتتد و این دو اختیف در نقل داشتتتند و این 

 مقدار از اختیف در نقل به معناش امر غیر عرفي نیست.

انر این مقدمات ت یعني وحدت روایت و نقل آن از کتت مشهوره و صاحت کتابي بودن 

صدوقچ شتن مرحوم  صحیح دا به کتاب  )رحمة اهلل( هار راوی بعد از )احمد( و طریق 

این چهار راوی تتتت  ذیرفته شود بعید نیست که روایت من الیحضره تصحیح شود. این 

وجهي است که برای تصحیح سند روایت نفته شد و ممکن است که از این وجدش برای 

 کسي اطمینان یا ظن حاصل شود.

سوّم ط شان این حدیث را از نوادر احمد بن طریق  ست. ای سائل ا صاحت و ریق مرحوم 

سي در کتاب نوادر این حدیث  ست. احمد بن محمد بن عی سي نقل کرده ا محمد بن عی
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صادق سماعیل جعفي و او از امام  سیم( را از ا سماعیل جعفي  )علیه ال ست. ا نقل کرده ا

ْسیَانُش وَ مَا اْستُکْرِهُوا عَلَیْهِش وَ مَا لَا وُِضعَ عَنْ هَذِهِ الْ ُمَّةِ ِستُّ»نوید: مي ة خَِصالٍ: الْخَطَ ُش وَ النِّ

ی عبارت )ما الیعلمون( در این حدیثش فقره 1«یَعْلَمُونَش وَ مَا لَا یُطِیقُونَش وَ مَا اْضطُرُّوا إِلَیْهِ

 چهارم قرار نرفته است.

به کتاب نوادر را  کر کرده  ی این کتاب طریق خودمرحوم صتتاحت وستتائل در خاتمه

استتت. طریق ایشتتان به کتاب نوادر همان طریق مرحوم شتتیر استتت و مرحوم شتتیر در 

 کتاب فهرست طریق صحیح به احمد بن محمد بن عیسي دارد. بنابراین در سند حدیث

سندی وجود ندارد.  شکل  سي م سائل تا احمد بن محمد بن عی صاحت و بین مرحوم 

 اظ سندش دارای دو مناقشه است. لق این حدیث به لحمع

 ی اوّل در مورد اسماعیل جعفي است که آیا توثیق او ثابت است یا نه؟مناقشه

سماعیل ب سماعیل بن جابر و دیگری ا ستش یکي ا سماعیل جعفي مردد بین دو نفر ا ن ا

ست اعبدالرحمن است. اسماعیل بن جابر جعفي به این عنوان توثیق و مدحي وارد شده 

و  ها را قبول کردند. مرحوم نجاشتتتي در ترجمهنونه مدحتي از علمای ما اینکه جماع

صین بن شرح حال برادرزاده سطام بن ح سماعیل بن عبدالرحمن جعفي که نامح )ب ی ا

سماعیل فهمیده مي ست کیمي دارد که از آنش مدح ا شي شود. مرحوم نجاعبدالرحمن( ا

ام وجهاً في أصحابنا تتتت ضمیر )کاف( به بسطکان »ی )بسطام( فرموده است: در ترجمه

 کند تتتتتت و أبوه و عمومتهش و کان أوجههم استتتماعیل و هم بیت با لکوفة منرجوع مي

مه«جعفي جه اینی اینش یعني ه ند و او ماد و قبول بو یل بن ها مورد اعت ماع ها استتت

ر دو نفعبدالرحمن جعفي بود. بنابراین استتتماعیل جعفي مردد بین دو نفر استتتت و هر 

صادق صحاب امام  صر یکدیگر و از ا سیم( معا شخیص )علیه ال ستند و راهي برای ت  ه

 اسماعیل مذکور در سند حدیث نیست.

ای را  کر کرده استتت که صتتاحت قاموس الرجال شتتواهد عدیده 2مرحوم آقای تستتتری

تر نبوده استتت و آن هم استتماعیل بن عبدالرحمن جعفي استتماعیل جعفي یق نفر بیح

چه که در کلمات علماء و شخص به نام اسماعیل بن جابر جعفي وجود ندارد و آناست 
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تتتت مانند نجاشي و غیر ایشان تتتت به نام اسماعیل بن جابر جعفي آمده است اشتباه بوده 

ستری مي شواهد و قرایني که مرحوم آقای ت ست. با توجه به  سان اطمینان  یدا ا آوردش ان

جعفيش اسماعیل بن عبدالرحمن جعفي است. بنابراین از این  کند که مراد از اسماعیلمي

شودش و مدحي که مرحوم نجاشي نسبت به اسماعیل بن ی اوّل برداشته ميجهت مناقشه

 عبدالرحمن جعفي  کر کرده است ما نیز آن را قبول داریم.

 شخص دیگری نیز به نام اسماعیل بن جابر خثعمي وجود دارد که مرحوم شیر متعرض

نام ایشان شده و ایشان را توثیق کرده است. مرحوم آقای خویي قائل است که اسماعیل 

ست که در کتاب رجال  شان قائل ا ست منتهي ای شخص مذکور ا بن جابر جعفي همین 

ست. ولي این  ست و )خثعمي( تحریو )جعفي( ا صورت نرفته ا شیر تحریفي  مرحوم 

وس الرجال که با شتتتواهد و قراین بیان قراین و شتتتواهدی ندارد و کیم صتتتاحت قام

 شود.مختلو است موجت اطمینان انسان مي

ی دوّم بر این طریقش این استتتت که احمد بن محمد بن عیستتتي حدیث را از مناقشتتته

صله شخص فا ست در حالي که بین این دو  سماعیل جعفي نقل کرده ا ی زماني وجود ا

صادق صحاب امام  سماعیل جعفي از ا سیم()علیه  دارد. ا صادق ال شهادت امام  ست و   ا

هجری قمری بوده است و احمد بن محمد بن عیسي در سال 148در سال  )علیه السیم(

بدون واستتتطه از  272 هجری قمری در حال حیات بوده استتتت و او هیچ روایتي را 

صادقین صحاب  ست.  ا سطه از آنان نقل کرده ا ستش بلکه با یق یا دو وا نقل نکرده ا

کند که در این حدیث بین احمد بن محمد بن عیستتتي و مینان  یدا مي س انستتتان اط

شده سماعیل جعفي یق یا دو راوی حذف  ها ثقه بودند یا اند و معلوم نیست که آیا اینا

 ثقه نبودند؟

از این مناقشه جواب داده شده که اسماعیل بن جابر جعفي صاحت کتاب بود و این امر 

انسان برسد و انسان قطع  یدا کند که این کتابش کتاب  متعارفي است که کتابي به دست

استتماعیل بن جابر استتت لذا احتمال دارد که احمد بن محمد بن عیستتي از خود کتاب 

 تواند به این روایت عمل کند.نقل کرده باشد  س انسان مي اسماعیل بن جابر مستقیماً

سماعیلاین جواب ردّ مي سماعیل بن جابر بدانیم  شود به این که انر مراد از ا جعفي را ا

او صاحت کتاب بودش ولي انر مراد از اسماعیل جعفي را اسماعیل بن عبدالرحمن جعفي 
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شد. ما نیز کیم بدانیم در ترجمه صاحت کتاب و ت لیو با ست که او  شان نیامده ا های ای

حمن مرحوم تستتتری را قبول کردیم و مراد از استتماعیل جعفي را استتماعیل بن عبدالر

مال قوی ميجعفي مي له احت که احمددانیم. ب یت  دهیم  به روا بن محمد بن عیستتتي 

استتماعیل بن عبدالرحمن جعفر در کتت مورد وثوق برخورد کرده استتت لذا مستتتقیماً 

ی مرا ستتیل ایشتتان حجت کند و نباید اشتتتباه شتتود که همهحدیث را از ایشتتان نقل مي

ست. ناهي احمد بن محمد بن عی سماعیل نوید: )سي ميا صحابنا عن ا عن رجل من ا

( برای ما ناشتتناخته استتت. ولي ناهي احمد بن رجل(ش این حجت نیستتتش زیرا )جعفي

(ش در این مورد احتمال عن استتماعیل جعفينوید: )محمد بن عیستتي در کتاب نوادر مي

سلّم و قطعي بوده مي شان دهیم که او حدیث را در کتبي که در نزد خودن م ستش از ای ا

دیده استتت و نقل کرده استتتش به عبارت دیگر انر در جایي نقل قولي شتتده باشتتد و ما 

احتمال دهیم که از طریق حسي تتتت مثیً از کتاب مورد وثوقي تتتت برای ما نقل قول شده 

است تتت مثیً ما کیمي را از مرحوم آخوند نقل کنیم در آن دو احتمال است: احتمال اوّل 

ایم و احتمال دوم این استتت که از کستتي کیم مرحوم آخوند را شتتنیدهاین استتت که 

ایم که صحت آن کتاب مورد اطمینان ما است تتتت این اصل کیمشان را از کتابي خوانده

عقییي است که انر احتمال دهیم که خبر آن شخصش اخبار عن حسّ است ولو این که 

شود. در ما نحن ر او  ذیرفته مياز روی کتابي باشد که صحت آن مورد قطع ما است خب

بلکه « عن بعض اصحابنا عن اسماعیل جعفي»فیه احمد بن محمد بن عیسي نگفته است: 

ست:  سماعیل جعفي»نفته ا ست. « عن ا سبت داده ا سماعیل جعفي ن ستقیماً به ا یعني م

شه سه طریقي بندی الجمله قبول داریم و باید ببینیم که در جمعی دوم را فيبنابراین مناق

 توانیم بگیریم.ای ميکه  کر شد چه نتیجه

شتیم  جمع بندی: ما حصل بحث سند حدیث این شد که ما رد حدیث رفع سه طریق دا

و نفتیم که طریق اولش طریق کتاب توحید مرحوم صتتتدوق بود که این طریق به خاطر 

ست و نظریه سند نیز احمد بن محمد بن یحیي العطار تمام نی بر ما نحن فیه ی تعویض 

کند. طریق دوم طریق مرحوم صتتدوق در کتاب من الیحضتتره الفقیه بود. این تطبیق نمي

سایل به کتاب  صاحت و سوم طریق  ضیحي که دادیم قبول کردیم. طریق  طریق را با تو

ای نیستتت که انستتان به آن نوادر احمد بن محمد بن عیستتي بود. این طریق هم به نونه
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کیم این است که در این سه طریقش طریق دوم تمام است و انر  مطمئن شود. ما حصل

سي طریق دوم را قبول نکرد و نفت که  صدوق»ک ست که مرحوم   )رحمة اهلل( معلوم نی

حدیث را از یکي از کتت چهار شخصیت مذکور در حدیث  کر کرده باشدش راه دیگری 

حدیث رفع خبر مستتتتفیض  ماند و آن راه این استتتت کهبرای قبول این روایت باقي مي

ی تر نقل شود خبر مستفیض است تتت و به سیرهاست تتت انر خبری از سه طریق یا بیح

طور که خبر ثقه حجّت استتتش خبر مستتتفیض هم حجّت استتت. بنابراین عقیء همان

 حدیث رفع با این بیان تمام است. این تمام کیم در حدیث رفع بود.

 روایت سوم: حدیث سعه 

ست که  یامبراکرمدر حدیث  صلي اهلل علیه و آله( چنین آمده ا سعة »فرمود:  ) الناس في 

شتتودر جهت اوّل در داللت و جهت از این حدیث در دو جهت بحث مي«. ما الیعلمون

 دوّم در سند حدیث است. 

در جهت داللت حدیثش ظاهراً کستتي مناقشتته نکرده استتت که حدیث داللت بر برائت 

دانند در سعه هستندش نای روایت این است که مردم در تکالیفي که نميکند. معشرعیه مي

 یعني شارع مقدّس آنان را در مخالفت تکلیو احتمالي ترخیص داده است.

ی موصتتتوله علمای اصتتتول این بحث را مطرح کردند که )ما( در )ما الیعلمون( آیا )ما(

جا ناشي شده است که این روایت چگونه ی ظرفیه است؟ این بحث از ایناست یا )ما(

ست؟ انر این کلمهشود؟ آیا کلمهتلفّا مي ست یا بدون تنوین ا سعة( دارای تنوین ا  ی )

شد )ما(  شته با سعه هستند تنوین دا ست که )مردم در  ست و معنای روایت این ا ظرفیه ا

شدش  شده با ضافه  شد و به )ما( ا شته با مادامي که علم ندارند.(ش و انر این کلمه تنوین ندا

ی چیزی در این صتتورت )ما( موصتتوله استتت و معنایح این استتت که )مردم در ستتعه

تنوین و چه بدون تنوین ت هستتتند که به آن علم ندارند.( در هر دو صتتورت تتتتت چه با 

روایت بر برائت شتترعیه داللت دارد. بحث مذکور به این خاطر مطرح شتتد که انر )ما( 

سعه تعارض مي شدش بین این روایت و حدیث  سعه ترخیص ظرفیه با شودش زیرا روایت 

دهد و روایت دیگر بر وجوب احتیاط در شبهات داللت دارد. اما انر )ما( در شبهات مي

ص سعه ميمو شتش زیرا حدیث  شد دو روایت تنافي نخواهند دا نوید که مردم از ول با

سعه هستند اما آیا از ناحیه ی دیگر در ضیق هستند یا نهش جهت معلوم نبودن تکلیو در 
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روایت ستاکت استت و در روایت دیگر شتارع مقدس ایجاب احتیاط را به خاطر عنوان 

 م بر روایت سعه حاکم است.دیگر جعل کرده است و این روایتِ دو

توان يبرخي دیگر از علمای اصتتول فرمودند که انر )ما( را موصتتوله بگیریم از روایت م

یگر ددو معنا استتتتفاده کرد که طبق یق معناش دو روایت داخل در تعارض و طبق معنای 

 شوند.داخل در حکومت مي

د قبول قرار م که انر این دو نکته مورکنیما به جای ورود در اقوالش دو نکته را اشتتاره مي

 ماند.ها نمينیرد جای این بحث

ی اوّل این استتت که در جهت ستتندی حدیث خواهیم نفت که این حدیث ستتند نکته

 ضعیفي داردش چون از کتاب دعائم االسیم است.

ت ائها به این خاطر بود که آنان برها و نزاعی دوم این استتتت که تمام این بحثنکته

قلیه بر عکردند و ما نفتیم که این معنا به برائت شتتترعیه را عدم ایجاب احتیاط معنا مي

ظر ما نردد و ما برائت عقلیه را قبول نکردیم و قائل به احتیاط عقلي شتتتدیم. به نمي

شرعیه ر ست. انر برائت  شرعیه ترخیص در مخالفت تکلیو احتمالیه ا ا حقیقت برائت 

ن حدیث مش )ما( در روایت چه موصوله باشد و چه ظرفیه باشد بین اینونه معنا کردیاین

ا ال الناس في سعة مشودش چون )و اخبار احتیاط تتتت انر تمام باشند تتتت تعارض واقع مي

شارع مقدس یعلمون ستند و انر  ( یعني مردم در تکلیو مجهول مرخص در مخالفت ه

با در تکلیو مجهول ترخیص دهد و از طرف دیگر جعل ایج ندش این دو  یاط ک اب احت

شرعیه بود که داللت ح تمام هم تعارض دارند. این تمام کیم در داللت حدیث بر برائت 

 است. 

سند بیح ست. این حدیث یق  سند حدیث ا سندن کتاب دعائم جهت دومش  تر ندارد. 

إن الناس في سعة ما »االسیمِ قاضي نعمان مصری است. در این کتاب چنین آمده است: 

انر )ما( ظرفیه باشتتد باید در روایت »اتفاقاً مرحوم آقای خویي نیز فرمود که  1«م یعلموال

صدر حدیثش )ما لم یعلموا( « شد: )ما لم یعلموا( نه )ما لم یعلموا( نفته مي و در تنها م

 آمده است و در کلمات علماء )ما لم یعلموا( شده است.
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که  شد و بعضي شق دارندشیعه و امامي ميقاضي نعمان مصری مالکي بود و بعد از آن 

ضي نفتند که  سماعیلي بود و بع ضي نفتند: که او ا شد؟ بع شد یا ن و تقیه اآیا او امامي 

م هیچ کرد. کستتاني که او را استتماعیلي دانستتتندش نفتند که او در کتاب دعائم االستتیمي

ني که نفتند: کرده است. و کسانقل ن )علیه السیم( روایتي را از امامان بعد از امام صادق

قاضي مصر  ی او به این خاطر بود که او از طرف اسماعیلیهتقیه»نفتند: « کرداو تقیه مي»

 «.بود

فقهای ما اختیف کردند که آیا این شتتخص ثقه استتت یا نیستتت. مثیً مرحوم محدث 

سي او را از اجیء مي صاحت جواهرنوری و مرحوم مجل ستند و مرحوم  ل او را قبو دان

ست. علي ای حا«. الرجل مجهلول»فرمود: کرد و مينمي صدوق ا صر با مرحوم  ل او معا

)صلي  يعن النب»تمام احادیث او در دعائم االسیم مرسل است. در این حدیث هم دارد: 

ارسال و یا ت   س این حدیث یا از باب«. إن الناس في سعة ما لم یعلموا: »اهلل علیه و آله(

 ر نزد برخي ت از باب مؤلفحش دارای اعتبار نیست.د

د حدیث استدراک: حدیث )سعه( از کتاب عوالي الآللي است نه دعائم االسیم. البته سن

صورت مرفوعه تتتت یعني عن النبي صلي اهلل علیه و آله( در کتاب عوالي به  ش ) ده  کر 

اني ش ولي فاصله زماست. درست است که ابن ابي جمهور احسائي از اجیء امامیه است

صر با مرحوم محقق کرکي  شان معا ست. ای سیار زیاد ا شارع مقدس ب سبت به  شان ن ای

ستش لذا وقتي ابن ابي جمهور مي 940)متوفای  ص قال النبي»نوید: هجری قمری( ا لي )

شد «اهلل علیه و آله( سیده با شان ر ست کش احتمال این که این حدیث از کتابي به ای ه به د

 ایشان یا مرحوم مجلسي نرسیده استش در غایت بعد است.معاصرین 

ما حجت اهلل علمه عن العباد »حدیث حجت است که در آن آمده است: »روایت چهارم: 

 1«.فهو موضوع عنهم

ز امرحوم کلیني در کافي این روایت را به ستتند صتتحیح نقل فرموده استتت و ما آن را 

 کنیم.نقل مي وسائل الشیعة

 یق معنا اهم از حدیث رفع است زیرا سندن تمام است و مشکیت سنداین حدیث به 

 حدیث رفع را ندارد و باید ببینیم که آیا داللتح نیز تمام است یا نه؟
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(ش تکلیو استش یعني فهو موضوع عنهمی )( به قرینهماحجتاما داللت حدیث: مراد از )

ستتتش از آنان برداشتتته شتتده هر تکلیفي که مردم به آن علم ندارند و از آنان محجوب ا

(ش وضتتع ظاهری استتت مانند رفع ظاهری. یعني شتتارع مقدس در وضتتعاستتت. معنای )

مخالفت این تکلیوِ محجوب و مجهولش ترخیص داده استتتت. این حدیث هم شتتتامل 

ضوعیه مي شبهات مو شامل  سابقاًشبهات حکمیه و هم  نفتیم که در هر دو شود زیرا 

 منتهي منش  آن فرق دارد.شبههش تکلیوش مشکوک استش 

ی اوّل: در این حدیث آمده بر استدالل به این حدیث سه مناقشه وارد شده است. مناقشه

( استتت یعني انر ما أخفي اهلل علمه( و این عبارت به معنای )ما حجت اهلل علمهاستتت: )

درجایيش تکلیو به خاطر حجت و اخفاء الهي مجهول باشتتتد تکلیو از ما برداشتتتته 

شود . یکي شبهات موضوعیه استش شود. بنابراین دو مورد از تحت حدیث خارح ميمي

زیرا در این شتتبهاتش خداوندش علمح را از کستتي مخفي نکرده استتتش و دوم شتتبهات 

ای استتتت که علت جهل ما به تکلیوش اجمال نصّ یا تعارض نصّ استتتت و یا حکمیه

ست.  س در تحت این روایت  دهیم که روایتي در کار بوده و بهاحتمال مي سیده ا ما نر

ماند که خداوند تکلیو را اخفاء کرده و آن را بیان نکرده استش ای ميی حکمیهآن شبهه

نوید: خداوند تکالیفي را اخفاء کرده استتتت و در عصتتتر ظهور امام مثل روایاتي که مي

خوردش ه درد اصولي نميکند. و این مورد از شبهات حکمیه بآن را اظهار مي)عج(  عصر

خورد که یا نص مجمل باشد یا نص متعارض باشد و زیرا آن شبهاتي به درد اصولي مي

 ای احتمال دهیم که نصي وجود داشته و به ما نرسیده است.

ست که  زا سناد حجت و اخفاء به خداوند از این باب ا شد که ا شه جواب داده  این مناق

ست و  ست و همهی همهخداوند رب العالمین ا ستند امور در اختیار او ی چیزها به او م

ست که مدبّر همه ست و او سنادی که در )ا ستش مانند ا و ما رمیت ا  رمیت و ی امور ا

ی شتتبهات ت ( استتتش نه از این حیث که او شتتارع و حاکم استتت. لذا همهلکن اهلل رمي

شود. بر این مطلبي که بیان یعني شبهات موضوعیه و تمام شبهات حکمیه تتت را شامل مي

ی )اهلل( ی اوّل این استتتت که فعلِ حجت به لفا جیلهشتتتد دو قرینه وجود دارد. قرینه

ست که این لفا ظهور در حیثیت خالقیت و ربوبیتح دارد نه این که  شده ا سبت داده  ن

همین ناظر به حیثیت شتتارعیت او باشتتد کما این که ظاهر این لفا در قرآن کریم نیز به 
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ی دوم مناستتبت حکم و موضتتوع استتت. عبارت )فهو موضتتوع عنهم( معنا استتت. قرینه

سئولیتي ندارید و این در مواردی مي شما در مورد تکالیو محجوبش م خواهد بگوید که 

ش  حجت  شارعش من شد. انر در جایي خود حق تعالي بما هو  ست که تکلیو مجهول با ا

ر اخفاء را به خداوند بما هو شارع نسبت دهیمش جای و اخفاء باشد و به عبارت دیگر ان

سئولیت  شما در آن جا م ست تا بفرماید  سبت به تکالیو مجهول نی سئولیت ن تو هم م

شتتتود.  س مراد از این که نداریدش چون عدم مستتتئولیت دراین موردش از واضتتتحات مي

 ب العالمینبما هو راین استتت که خداوند « خداوند اخفاء کرده استتت»فرموده استتت: 

 شود. ی شبهات مياخفاء کرده است و بنابراین حدیث شامل همه

ی )عباد( آمده است و باید شبهه ی دوم: نفته شد که در این روایت شریوش کلمهمناقشه

ما ی عباد جاهل باشند و انر بعضي عالم و بعضي جاهل باشند )ای باشد که همهبه نونه

شودش کند.  س روایت شامل شبهات موضوعیه نميصدق نمي (ججت اهلل علمه عن العباد

شبهات حکمیه هم مشمول  شبههش فقط بعضي از عباد جاهل هستندش و اکثر  زیرا در این 

این حدیث نیستندش زیرا ت مثیً ت بعضي از افراد نسبت به وجوب نماز جمعه جاهلندش اما 

( شتتامل این شتتبهات  علمه عن العبادما حجت اهللبعضتتي دیگر به آن عالمند بنابراین )

ماند مثل حکم شتترب تتن که در زمان ای از شتتبهات حکمیه باقي ميشتتود. بله  ارهنمي

شتش لذا همه صداق ندا سانند و نميشارع مقدس م دانند که آیا ی فقهاء در این مورد یک

 شرب تتن در شریعت مقدسه حیل است یا حرام است؟

تقابلح با )وضع( تتت جمع ی واب داده شد که مراد از )عباد( تتت به قرینهاز این مناقشه ج

باشدش نه جمع مجموعيش چون جعل و وضع در مقابل هم استغراقي است که انحیلي مي

ستغراقي است  ستند.  س مراد از )عباد( جمع ا هستند و هیچ یق از این دوش مجموعي نی

 شود.رفته ميبه لحاظ فرد فرد مکلفین در نظر ن و شبهه

ای وارد ی سوم: ظاهراً این حدیث مانند بعضي از احادیثي است که در مورد واقعهمناقشه

ست. و آن واقعه این بود  ست و آن واقعه برای این امت و امم قبلش اتفاق افتاده ا شده ا

یامبر خدا ی ارستتتاندش عدهامر و نهي را به مردم مي )صتتتلي اهلل علیه و آله( که وقتي  

سؤال ميمي سرائیل بود که وقتي خداوند متعال امر آمدند و  کردند و این مانند ناو بني ا

سؤال مي شد و بعد به فرمود ناوی را  بح کنند  شته با صیاتي دا صو کردند که ناو چه خ
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فرمودند:  )صلي اهلل علیه و آله( ی عکاشه که وقتي  یامبر اکرمصختي افتادند. یا در قصه

 عکاشته ستؤال کرد: آیا هر ستال باید حج به جا آوریم؟ نبي اکرم« به جا آورید. حج را»

وقتي به شما امری شدش بروید انجام دهید و سؤال نکنید »فرمودند:  )صلي اهلل علیه و آله(

شما به زحمت  سال انجام دهید  و خودتان را به زحمت نیندازید. انر ما بگوییم: بله هر 

ی سوم این است که حدیث مناقشه« ید بروید و حج را انجام دهید.افتید و هر سال بامي

( ما حجت اهلل علمه عن العباد فهو موضتتتوع عنهمحجت ناظر به همین مطلت استتتت. )

یعني آن احکام و تکالیفي که خداوند متعال از عبادش حجت کرده استتت و خودن آن را 

سبت به آن ستش عباد ن سئبرای مردم بیان نفرموده ا ست ولیتي ندارند. قرینهها م ان این ا

مستند به خداوند متعال کرده است و ظاهرن این است که علت  که )حجت( را مستقیماً

 حجتش خود خداوند متعال بوده است.

سه قرینه بر خیف آن وجود دارد. قرینه ست. در روایت  شه تمام نی ی اوّل این این مناق

ست: ) ست که در روایت آمده ا (ش ظاهر  علمه عن العباد فهو موضوع عنهمما حجت اهللا

ست و به خاطر حجتش  ست که تکالیفي بالفعل وجود دارد ولي محجوب ا روایت این ا

آن تکالیو برداشته شده است لذا مکلو در مقابل آن تکلیو فعلي مسئولیتي ندارد و در 

تش مسواک را تکلیو وجود نداردش مثیً خداوند متعال به خاطر مصلح موارد اخفاء اصیً

تکلیفي وجود ندارد. جعل نکرده است نر چه میک آن وجود داشتش در این مورد اصیً 

شه در مورد تکلیو ما حجت اهلل عن العباداما ظاهر ) ست و مناق ( فرض وجود تکلیو ا

 معدوم است.

( است. انر مناقشه درست باشد مناست بود که به جای فهو موضوع عنهمی دوم )قرینه

سؤال و تفتیح کند همان نونه که در قضیه ست. نه این عبارتش نهي از  شه آمده ا ی عکا

 این که بفرماید: )عباد در مقابل آن مسئول نیستند.( 

شما قرینه ست  ست که انر بفرماید: )آن چه که خداوند متعال اخفاء کرده ا سوم این ا ی 

شد م سته با ست تا خوا سئولیت نی ستش زیرا جای تو هم م ستید.( این درست نی سئول نی

ست  ضح ا شود. اگ رخداوند متعال ام رنکند که )نماز بخوانید و روزه بگیرید.( وا نفي 

( و زان ما حجت اهلل عن العبادی نماز و روزه مسئول نیست.  س وزان )که انسان درباره

ی حکمیه و هر تکلیفي را که مردم ندانستند تتتت چه شبهه ( استش یعنيرفع ماالیعلمون)
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ت مرخص در مخالفت آن تکلیو احتمالي هستند. بنابراین حدیث چه شبهه ی موضوعیه 

 حجت سنداً و داللةً اشکالي ندارد و داللتح بر برائت شرعیه تمام است.

یات ( استتتت. این عبارت در رواکل شتتتيء لق حیلروایت  نجم: حدیث حلّ یعني )

سند و داللت از همهعدیده ست. روایتي که از نظر  شده ا ست ای وارد  ی روایات بهتر ا

)علیه  عن ابي عبداهلل»آمده استت:  ی عبداهلل بن ستنان استت. در این صتحیحهصتحیحه

سیم(  شيء فیه حیل و حرام فهو لق حیل أبداًال حتي تعرف الحرام منه بعینه قال: کل 

  1«.فتدعه

حدیث صتتحیح استتت و به لحاظ داللتش در اصتتطیح عرفي کثیراً ما )حرام(  ستتند این

صد مياطیق مي از ترک نم»شود: نفته ميشودش مثیً شود و معنای ترک واجت از آن ق

ش این یق کاربرد عرفي استتت. )حرام( به معنای ممنوع استتت. در واجبات« حرام استتت.

نابراین حدیث هم ترک آن ممنوع استتتت و در محرماتش ارتکا ب آن ممنوع استتتت. ب

 شود.شبهات وجوبیه و هم شبهات تحریمیه را شامل مي

ای در آن نیست. کند مناقشهدر این که این روایت في الجمله داللت بر برائت شرعیه مي

ای که شده است این است این حدیث شامل شبهات حکمیه تتتت که به درد تنها مناقشه

 شود. شود و فقط شامل شبهات موضوعیه مييخورد نماصولي مي

ساس آن مي شد که در روایت دو قرینه وجود دارد که بر ا نوییم روایت مختص به نفته 

ست. قرینه ضوعیه ا ساني که بعد از شبهات مو ست و ک شیر فرموده ا ی اوّل را مرحوم 

صدر ر ست که در  شان آمدند آن راقبول کردند و آن قرینه این ا ست: ای کل »وایت آمده ا

مرحوم شیر فرموده که در این روایت دو ظهور وجود دارد و از « شيء فیه حیل و حرام

توان فهمید که مراد شبهات موضوعیه است. ظهور اوّل این است که در این دو ظهور مي

شيءش حرام و حیل بالفعل وجود دراد نه این که ما  ست که در آن  شده ا روایت فرض 

شقّ و جهل ما این نمي ش   ست که من ست. ظهور دوم این ا ست یا حیل ا دانیم حرام ا

شود. مثیً لحم بر دو انقسامح است و این حالت همیشه در شبهات موضوعیه تطبیق مي

قسم است: لحم حیل و لحم حرام. و وقتي که شق در حلیت یا حرمت این لحم داریمش 

ین لحم از قسم حیل است یا از قسم حرام است. یا دانیم امنشذن این است که ما نمي
                                                 

 .1ش ح4أبواب ما یکتست به ش ب /87: 17ائل . الوس 1
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دانیم ی موضوعیه نميمایع بر دو قسم است: حرام مثل خمر و حیل مثل آب. و در شبهه

ست. اما در  سم حرام )یعني خمر( ا ست یا از ق سم حیل )یعني آب( ا که این مایع از ق

شد. مثشبهه سامح با شق انق ش   ست که من دانیم که نماز ما نميیً ی حمیه این طور نی

شیم که یکي  شته با سم نماز جمعه دا ستش نه این که دو ق ست یا حرام ا جمعه واجت ا

حیل و دیگری حرام باشدش یا شرب تتن یا حرام است یا حرام نیست و این طور نیست 

شدش بلکه نمي سم با شرب تتن بر دو ق شراع مقدس برای نماز جمعه جعل که  دانیم که 

دانیم که شارع مقدس برای شرب تتن جعل حرمت کرده وب کرده است یا نهش و نميوج

شبهات حکمیه اجمال خطاب یا تعارض نصّ یا فقدان نصّ  شق در  ش   ست یا نه. من ا

 است. این قرینه تمام است. 

ی مرحوم نائیني آن را ی دوم را مرحوم میرزای نائیني  کر کرد و به تبعحش مدرستتهقرینه

حتي تعرف ی )بعینه( در  یل روایت تتتتتت یعني )ول کردند. این قرینه عبارت از کلمهقب

ی )بعینه( ( استتت. انر این روایت حمل بر شتتبهات حکمیه شتتود کلمهالحرام منه بعینه

ت کید خواهد بودش چون معرفت حیل یا حرام مستتتاوی با )بعینه( بودن استتتت. وقتي 

شرب تتن حرام است یا عصیر عبني حرام است فهمیدیم که نماز جمعه واجت است یا 

این معرفت ما مساوی با )بعینه( بودن است یعني حکم اهلل برای ما مشخص شد. اما انر 

شتتودش چون ی )بعینه( برای ت کید نميحدیث را حمل بر شتتبهات موضتتوعیه کنیمش کلمه

وره است. مثیً غالت موارد شبهات موضوعیه مقارن با علم اجمالي در شبهات غیر محص

دانیم که نوشت او مذکي است یا خواهیم از یق قّصاب نوشت بخریمش نميوقتي ما مي

ست و اجماالً مي صابيغیر مذکي ا سفنداني که های بلدش در میان همهدانیم که در ق ی نو

شته مي و یا خواهیم بخریم یا نان شوند تعدادی غیر مذکي وجود دارد. یا موغي که ميک

های این بلدش انبیاری وجود دانیم که در میان مغازهخواهیم بخریم اجماالً ميلباسي که مي

دارد که آن چه در آن هستتت حیل نیستتتش در این صتتورت )بعینه( ت کید نخواهد بودش 

شيء موجود در خارح حرام  ست که باید علم  یدا کني که خود این  چون معنایح این ا

ست نه این که حرام ست که علم تو ا ي در یق جا وجود دارد.  س مراد از )بعینه( این ا

ست مثیً  شد و علم اجمالي کافي نی باید بداني که این نوشت غیر مذکي باید تفصیلي با
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استتت. حمل قید بر ت کید خیف ظاهر استتت و ظهور قید در ت ستتیس استتت. بنابراین 

 ی موضوعیه است.روایت مختص به شبهه
نائیني  مرحوم آقای صتتتدر این قرینیت را قبول نکردند و فرمودند که در کیم مرحوم 

«  بعینه( بر ت کید داللت دارد.»)ی صورت نرفته است. این که مرحوم نائیني فرمود مغالطه

حکميه باشد. اما اگر روايت هر دو شبهه را ی در صورتي است که روایت مختص به شبهه

ي )بعينه( گرچه ينه( محصااکرا اش شاامکي حدير  ارد شااکد.   مهي )بعشااامش شااکدم   مه

ي مکضااکهيه رير محصااکرا شااکد و   در مکرد شاابههنساابت به شاابهام حکميه د  يد م 

د سيس  است. مثال اگر  س  بگکيد: امام معصکم ه يه ا سالم و فقيه. و اگر چه امامم معصکم 

د فقيه رير هادي اساتم س  اي  ييد  وک اسات و رير هادي نداردم و   ييد )هادي( براي ا را

 نيست. ما نح  فيه اش همي  يبيش است.

ي دوم را و ما با ايشااام مکافه هسااويق و يرينه اي  ما حصااش فرمايم مرحکم اياي راادر بکد

ي اوي درساات اساات. بنابراي  حدير حشت مبو  به شاابهام ينهردانيق و   يدرساات نم 

شکد. اي  دمام  الم در روايام برائت شرهيه شامش نم مکضکهيه است و شبهام حکميه را 

 بکد.

  نيق.در ذيش بحر اسودالي به سنت براي برائت شرهيه سه امر را به هنکام دنبيه ذ ر م 

برائت شاارهيه منحصاار در اي  سنا روايت ذ ر شاادا نيسااتم ب که روايام  دنبيه اوي: روايام

سه روايت را سذيرفويق اي در اي  رابطه وجکد دارد. ما اش ميهديدا ام اي  سنا روايتم دال ت 

و ام سااه روايت هباردند اش: حدير رفو و حدير ح و و حدير سااعه. و به  حاد سااندم 

 سند دو روايت را سذيرفويق و ام دو هباردند اش: حدير رفو و حدير ح و.

شهنکوه سنديي يابش ذ ر مناي شکاي  ست. ا شدا ا سند حدير ح و ذ ر  ست  ه در   اي ا

ست.  سالم ااااا يعن  ش ر يا ب  يحي  )ابک ا حس ( ااااا ا رادق ه يه ا  مربکط به راوي اش امام 

صرف به يک  اش اي  دو فرد  رحت حدير را يبکي  ردندم گفوند  ه اي  نام من سان   ه   

)ش ريا ب  يحي  واسااط ( و )ش ريا ب  يحي  دميم ( اساات و هر دو معروف و اش ارااحا  

مع کم »گفوند:  کدا و دکثيه دارند.  و  سااان   ه اشااکاي  ردندمامام رااادق ه يه ا سااالم ب

شندم چکم افراد ديگري نيز به اي  نام وجکد  ست  ه ش ريا ب  يحي  يک  اش اي  دو فرد با ني

در )ش ريا ب  يحي  واسااط ( اساات  ه او دارند منوه  انام معروف نيسااوند. اش همه معروف

 راحو  وا  نيز بکدا است
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باب حکم ما اذا ) 8شاارهيه در جامو االحاديرم ج د ي م با   روايام برائت

لم توجد حجة علي الحکم بعد الفحص بالشببب  ة 

امدا اسااات. در اي  با  دمام ايام و  438(م ص الوجوبية والتحريمية

ست به ام ست و اي  رواياد   ه ممک  ا شدا ا شکدم جمو  سودالي  ها بر برائت يا احوياط ا

 ا حدير است. اي  دنبيه اوي بکد.روايام مو اوش اش سن ا

دکام هاي برائت شرهيه منايشه شدا استم اما در م مکع م دنبيه دوم: گرچه در سند روايت

شبهه ضمکم روايام برائت در  ست  ه م ي حکميه به ي  نکوه را ادها  رد و ام نکوه اي  ا

 نيز ح ت است. رسد و  بر مسوفيضحدت اسوفاضه م 

اي دک يف فع   شااا   نيق و بر ام دک يف فع   )نفياا يا اثباداا( امارا دنبيه ساااکم: هرگاا در

دکاند ا ذ  ند و مکضو چهارم يائق نشدا باشدم شارع مقدسم ثبکداا يک  اش سه مکضکع را م 

 ند يا موصااکر نيساات. يا براي اي  مک ف در مبا فت دک يف احوما   در ي  را جعش م 

 ند و نه اي ا  احوياط جعش ند و يا نه در ي  جعش م  اي ا  احوياط را بر او جعش م 

 ند دا هرچه  ه هق م دشااابي  داد به  ند ب که مک ف را به هقش  کدش واگذار م م 

 ام وظيفه همش  ند.

ي ي حکميه و چه در شبههسؤاي اي  است  ه در مکارد ش  در دک يف فع   ا چه در شبهه

 ه مکضو را ا ذ  ردا است؟مکضکهيه ا شارع مقدس  دامي  اش اي  س

 هرض ما اي  است  ه شارع مقدس به حسو مکارد شبههم هر سه مکضو را ا ذ  ردا است.

ا اهق اش يکي معصکم و  دکضيح: منبو ما براي اسونباط احکام شره م منحصر به  وا  و سنت 

ي هام بدويهبينيق  ه در مکارد شب نيقم م فعش او ا است. ويو  ما به اي  دو منبو مراجعه م 

 ند  ه اي  اساات و فري  نم مقروم به ه ق اجما  م شااارع مقدس در ي  را جعش  ردا 

در ي  به  سام حدير رفو باشد يا به  سام حدير ح و بايد يا به  سام حدير ) ش ش ء 

صحةي د اوش يا اراي فراغ يا ياهداطاهر( باشد يا به  سام ياهدا يرهه يا ياهدا  لة ال

ي اي  مکاردم ي  در ي  جعش  ردا اسااات. به اي  شاااد شاااارع مقدس درا مه بر دادا با

سانم هرچه م در ي  ارطالحاا برائت شرهيه م   کاهدم باشد حو  در مکاردي گکييقم  

سابقه شرط اي   ه حا ت  شد به  سوصحا  با سام ا سانمم   ي ام هدم دک يف اااا مثش  ه  

ش   نق  ه ا شد. مثال اگر  ست و   طهارم و دذ يه ااااا با ست يا ن   ا ش ء طاهر ا ي  

ي ام طهارم باشاااد در اي  مکرد شاااارع به م  در ي  در مبا فت دک يف حا ت ساااابقه

 احوما   دادا است.



 

 

105 

جا اي ا  احوياط را جعش  ردا اسااات و ام اما اي ا  احوياط: شاااارع مقدس فقر در ي 

اااا مثش ن است و  اشم دک يفجاي  است  ه ما ش  در دک يف فع   داريق و حا ت سابقه

هدم دذ يه اااا باشد . در اي  جا شارع مقدس اي ا  احوياط را جعش  ردا است و ک اي   ه 

 به  سام اسوصحا  باشد.

رع اما جاي   ه نه در ي  جعش شاادا و نه اي ا  احوياط جعش شاادا اساات ما يائ يق  ه شااا

 ردا است  ه ق اجما   نه در ي  جعشي مقروم به مقدس در شبهام مکضکهيه محصکرا

و نه اي ا  احوياط را جعش  ردا اسااات. مثال م  ه ق اجما   دارم  ه يک  اش اي  دو اناء 

شاا  در حرمت فع   شاار  ام داريق. ما اش  سااان  هسااويق  ه يائ يق در اي  مکرد شااارع 

مقدس نه اي ا  احوياط را جعش  ردا اساات و نه در ي  را جعش  ردا اساات و اي  امر را 

گذار  ردا اساااات. و  کاهيق گفت  ه اد هبه  کد مک ف و ئت و اد ها ي اي ا  ي برا

. يعن  شااکدي محصااکرا را شااامش نم احوياطم اطراف ه ق اجما   در شاابهام مکضااکهيه

ي طهارم و ياهدا اي مثش د يش ياهداگيرد و حدير ح و و اد هحدير رفو اين ا را نم 

ثالا بعد اش نماش هصر ش   رديق  ه نماش ظهر شکد.  ذا اگر ميرهه و فراغ اين ا را شامش نم 

ما درست بکد يا نبکدم يا نماش هصر ما درست بکد يا نبکد و ه ق اجما   داشوه باشيق  ه يک  

شااکد و نه در ي فراغ نه در نماش ظهر جاري م اش اي  دو نماشم يطعاا باطش بکدا اسااتم ياهدا

طرف شااارع مقدسم بيان  نساابت به  نماش هصاار جاري اساات. و اي  اش مکاردي اساات  ه اش

 نيق و در نظر مام حکق ي ما نرسيدم است. در اي  گکنه مکارد به حکق هقش همش م وظيفه

هقش در اي  مکردم احوياط است. همه يائش به احوياط شدند منوه  ه ماء در اي  احوياط هق   

بر   يائش به احوياط در دو دسوه شدند؛ بر   يائش به احوياط در حدت مکافقت يطعيه شدند و 

حدت مکافقت احوما يه شااادند و ما اش  ساااان  هساااويق  ه يائ يق هقش حکق به احوياط در حدت 

  ند.مکافقت يطعيه م 

بنابراي  در دمام شااابهام در ي  جعش شااادا اسااات مگر در دو شااابهه در يک  اش اي  دوم 

ست و ديگري صحا  دک يف ا سو ست و ام در مکارد ا شدا ا در اطراف ه ق  احوياط جعش 

اجما   در شبهام مکضکهيه محصکرا است  ه در اي  مکردم شارع مقدس نه جعش در ي  

شبهام باي  م  ماند يک   ردا است و نه جعش اي ا  احوياط  ردا است. س  دو مکرد اش 

اش اي  دوم شبهام رير محصکرا ااا اهق اش حکميه و مکضکهيه ااا است و ما اش  سان  هسويق 

دانيق ي شااارع مقدس هسااويق. مثالا ما م کرد هق يائش به جعش در ي  اش ناحيه ه در اي  م

ا وجکد دارد و يک  اش مکارد شبههم  ا اش واجبام و محرمام   ه در شريعت مقدسه احکام  
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ست  ه نم  شارع شر  دو  ا ست. در اين ا ما يائ يق  ه  ست يا ني دانيق ايا اي  فعش حرام ا

هاي اي  دانيق  ه يک  اش نانکاي ش  ردا است و يا اجماال م مقدس برائت و در ي  را جع

دکانيق شهرم رصب  استم شارع در اي  مکردم برائت يا در ي  را جعش  ردا است و ما م 

شبهام حکميه محصکرا است مثش اي   ه ه ق اجما    اش هر نانکاي  نام ببريق. مکرد دومم 

ي هق   همش  نيق و دا اساات و بايد به وظيفهاي  اش مکاردي اساات  ه اش شااارع بيان  نرسااي

 ي هق   ما در اي  مکردم احوياط است يعن  هق نماش ظهر و هق نماش جمعه ببکانيق.وظيفه

ست حاي اي  در ي  در دمام مکارد  شارع مقدس در ي  دادا ا شبههم  س  در ا ثر مکارد 

نه به ا سااا به حساااو مکارد مبو فمبو فم ي  در ي   يا  در ي م  ي مبو ف اسااات 

حر ثمراهادر ي  عدد مبو ف وجکد دارد؟ اي  ب ياد   ه اش ي مو ندارد. چکم روا اي 

ا است نه  طابام  ا اش جعش  داوند  معصکمي  ه يهق ا سالم به ما رسيدا است روايام ابالغ 

ي رواياد   ه در ي  جعش شاادا اسااتم به هر جعش احوماي دارد  ه شااارع مقدس در همه

سان   ه باشدم روا روايتم ضيه باشد  ي امشکدم چه دايرايت برائت شرهيه محسک  م  

مثش روايت ) ش ش ء طاهر(  ه مربکط به طهارم و ن است است يا روايت ) ش ش ء    

شبهه ستم و چه دايراحالي(  ه مربکط به  شد مثش روايت ي مکضکهيه ا شوه با سعه دا ي ام 

 ع مکا( و امثاي ذ  .)رفو ما ال يع مکم( يا )ا ناس ف  سعة ما  ق ي

 اي  دمام  الم در د يش دوم بر برائت شرهيه ا يعن  )سنتت( ا بکد.

 د يش سکم: اسوصحا 

سودالي  ردند و ام را به وجکا مبو ف   صحا  نيز ا سو شرهيه به ا ه ماء براي اثبام برائت 

اي   اي را براي فهق نيق و يبش اش ام مقدمهدقريو  ردند و ما به ساااه دقريو اشاااارا م 

  نيق:دقريبام بيام م 

شکد: حکق شره  اااا اهق اش دک يف  و وضع  اااا امري اهوباري است و بر دو يسق دقسيق م 

رک   به حکق     جعش و به حکق جزي  م عکي  رطالح ا حکق     و حکق جزي . در ا

ست و به گفوه م  سوطيو ي  حکق     در ها ق اهوبار ا شکد. مثال وجک  حا بر مک ف م

ش گکيند و وجک  حا بر شيد  ه مک ف مساااوطيو اسااات حکق جزي  يا م عکي نام ام جع

 دارد.

فارق اوي بي  جعش و م عکي اي  اسااات  ه جعش حکق     اسااات و م عکي حکق جزي  

است و   يت حکق و جزئيت امم موکيف بر   يت يا جزئيت مکضکع است و االت  کد حکق 

 دارد.  يت و جزئيت بر نم 
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صيام دارد مثش دوم اي  افارق  صيام ندارد اما م عکي اطاهت و ه ست  ه جعش م اموثاي و ه

 وجک  حا بر شيد  ه ممک  است شيد ام را اطاهت  ند يا هصيام  ند.

فارق سکم اي  است  ه دحقه جعش در ها ق اهوبار موکيف بر هم ية ا  عش است. ويو  هم ية 

هلل »همي   ه  داوند موعاي فرمکد:  شااکدما  عش محقه باشاادم جعش در ها ق اهوبار محقه م 

سوطيو در ها ق اهوبار فع   م « ه   ا ناس حا ا بيت شکد و فع يت م عکي وجک  حا بر م

موکيف بر فع يت مکضاکع در ها ق دککي  اسات. همي   ه در ها ق دککي م مک ف مساوطيو 

 است. شکد. مراد اش مک ف انسام با غ هايش يادرسيدا شد وجک  حا بر او فع   م 

شام اي   شاگردان شامم  س  اي  نظريه در با  حکق بکدو بعد اش اي مرحکم ميرشاي نائين  مؤ

  ردند. نظريه را در با  احکام سذيرفوند و اثار مبو ف  را بر اي  مبنا موردو

شکيق. گفويق  ه براي اسوصحا  دايت بر مقدمه در اين ا به سايام رسيد و وارد ارش بحر م 

  نيق.دقريبام موعددي ذ ر شدا است و ما به سه دقريو اشارا م برائت شرهيه 

دکانيق اگر ش   رديق  ه نماش جمعه در هصر ريبت بر ما واجو است يا نه؟ ما سه گکنه م 

 اش برائت شرهيه است.اسوصحا   نيق  ه نوي ه

ست نه  صحو هدم جعش ا سو صحا   نيق يعن  م سو دقريو اوي: هدم جعش اي  وجک  را ا

رش  دانيقگکييق  ه م م عکي. س  م  هدم شدا بکد اااا ا شريعت جعش ن نماش جمعه يبش اش 

دشاريو شمام معدتدي اسات  ه اش شمام بعثت نب  ا رم اساالم )ص( شاروع شادا و با رح ت 

رسد اااا اگر بعد اش شريعت در ام ش   نيقم هدم عش ام را اسوصحا  ايشام به سايام م 

 ه سيامبر ا رم )ص( مبعکث شاااد يقي  داريق  ه وجک    نيق. يا در اوي شاااريعتم روشم 

نماش جمعه در هصر ريبت ااا يا حرمت شر  دو  ااا در همام روش جعش و دشريو نشدا بکد و 

صحا  م نم  سو ست يا نه؟ ا شدا ا شريو دانيق  ه بعد اش ام جعش  گکيد  ه دا ا ر هصر د

گکيند. اي  در ش دک يف م اي  حکق  جعش نشدا است. ارطالحاا به اي  اسوصحا  هدم جع

فرضاا  اساات  ه جعش را امر حادث بدانيق و   اگر ام را يديق و اش   بدانيق اسااوصااحا  

هدم جعش نبکاهيق داشت و در بحر اسوصحا   کاهيق گفت  ه محاي است جعش م يديق 

 و اش   باشد.

 ه يبش اش  نيق. ما يقي  داريق دقريو دوم: هدم دک يف يبش اش ساا  ب کغ را اسااوصااحا  م 

دانيق  ه بعد اش ب کغ اي  سااا  ب کغ و بعد اش سااا  دمييزم نماش جمعه بر ما واجو نبکد و نم 

 نيق. ارطالحاا به اي  همش واجو شد يا نشدم هدم وجک  ام يبش اش ب کغ را اسوصحا  م 
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صحا  هدم م عکي گفوه م  سو سام ا ست  ه ان س ت دمييز( به اي   اطر ا شکدم ييد )بعد اش 

 اش اي  س ت ياب يت دک يف را ندارد. يبش

دقريو سکم: هدم دک يف و هدم م عکي را يبش اش دحقه شراير يا ييکد مکضکع اسوصحا  

برحسااو روشهاي جمعهم انحال   اساات. ما يقي  داريق  ه  نيق. مثال وجک  نماش جمعه م 

م بر مک ف ي فردام بر م  واجو نيست ا نماش جمعه بر فرض وجکبمشو جمعهم نماش جمعه

در روش جمعه واجو استم چکم روش جمعه اش ييکد فع يت وجک  نماش جمعه است ا و ويو  

دانق  ه نماش جمعه بر م  واجو اسااات يا نه؟ هدم وجک  نماش جمعه را  ه جمعه امدم نم 

 نيق. يا بنابر اي    ه هند ا زواي روش جمعه نماش جمعه واجو باشااادم نيق اساااوصاااحا  م 

 نيق هدم امم نماش جمعه بر م  واجو نيسااات و هنگام شواي  ه شااا  م  سااااهت يبش اش

 نيق. به اي  اسااوصااحا  نيز در ارااطالحم اسااوصااحا  هدم وجک  ام را اسااوصااحا  م 

 م عکي گفوه م  شکد.

ها در سااه دقريوم برائت شاارهيه و در ي  در ي جريام هر ي  اش اي  اسااوصااحا نوي ه

و اي  برائت شااارهيه در دمام مکارد شااابهام جاري شاااکد مبا فت اي  وجک  احوما   م 

 شکد.م 

ها را ردت  ردند. و   نزد همه بر   اش ه ماء هر سااه دقريو را و بر   بعضاا  اش اي  دقريو

ي  نکوه مفروغ هنه اساات و ام نکوه اي  اساات  ه اگر يک  اش اي  سااه دقريو دمام باشااد 

صحا  ثابت م  سو شرهيه يا ا س  دربرائت  شکاي نکرد نوي ه شکد. س    صحا  ا سو ي ا

ب که در جريام اسوصحا  اشکاي  ردندم ما يائ يق  ه اگر هر سه دقريو هق دمام باشد با ام 

ضو مبو فم نم  صحا  در مکا سو شاء اهلل در مبحر ا شرهيه را ثبام  رد. ام  دکام برائت 

 نيق. ما مک کي م  جاها را به ام نيق و نقد جريام اي  اساوصاحا ها را بيام م اي  دقريو

اش برائت  نيق  ه اي  سااه اسااوصااحا  جاري اساات با اي  حاي نوي هجا فرض م در اي 

 .شکدشرهيه نم 

دکضيح: اگر ررض اش اي  سه اسوصحا  اي  است  ه ما براي مک ف د مي  درست  نيق و 

اي  اسوصحا  ا  ه  کدش ي  حکق شره  ظاهري است ا مؤم  مک ف نسبت به دک يف 

وما   باشاادم اي  درساات اسااتم منوه  مؤم  بکدم اسااوصااحا  اردباط  به برائت شاارهيه اح

شره  مبوشنداردم شيرا ااااا بنابر نظر اي  ه ماء ااااا اي  اند هر دوم حکق ظاهري ها دو حکق 

هسوند و   يسيق يکديگرند. برائت شرهيه فقر مؤم  است و اسوصحا  گاه  نقم مؤم  

سوصحا  مؤم م نوي هو گاه  نقم من ز را دارد ب ه  شرهيه  ه ام هق مؤم  ا اش با برائت 
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ي جريام اسااوصااحا م اثبام برائت شاارهيه دکام گفت  ه نوي هاسااتم يک  اساات اما نم 

ها دو جعش دارند. در مکارد اسوصحا  است. د مي  اسوصحا  هي  د مي  برائت نيستم اي 

شرهيه نم  صحا  من من تز نکبت به برائتم  سو ست. در مکارد رسدم چکم ا ز حا ق بر ام ا

اند  ه اي  اسااوصااحا  بر برائت اسااوصااحا  مؤم م جماهو  مانند مرحکم اياي راادر يائش

ي مرحکم ميراشي نائين  فقر شکند و   مدرسهشکد و هر دو ارش جاري م شرهيه جمو م 

 نندم شيرا مکضااکع برائت شاارهيه هدم ه ق اساات و شااارع اسااوصااحا  مؤم  را جاري م 

 اسوصحا  را ه ق اهوبار  ردا است. مقدس

سوصحا  برائت  سه ا ست  ه با اجراي اي   سوصحا  اي  ا سه ا و اگر ررض اش جريام اي  

ا است اثبام  نندم اي  در ي   ا يعن  در ي  در مبا فت  شرهيه را  ه ي  حکق شره  

ا براي شارع مقدس وجک  ر»شکد اگر چه يائش به ارش مثبت باشيق. ويو  گفويقم ثابت نم 

ست شر  دو  جعش نکردا ا شره  ام اي  الشمه«. نماش جمعه يا حرمت را براي  ي هق   و 

نيساات  ه برائت شاارهيه يا در ي  در مبا فت دک يف احوما   جعش شاادا اساات. ممک  

ست  ه  سوه ا سبت به در ي  برائو م  کا ضعم ن سککم و هدم مک شارع مقدس با  ست  ا

ي هق   ام نسااابت اش ام باالدرم ويو  ما نه دنها الشمه ي هق    کد همش  نيق.مابه وظيفه

شااا   رديق  ه شاااارع مقدس ايا در شااابهام بدويه در ي  را جعش  ردا اسااات يا نهم 

گکيد  ه شارع مقدس در ي  را جعش نکردا استم چکم يبش اش شريعت ام اسوصحا  م 

دحريميه در شار  دو   يي وجکبيه در نماش جمعه و شابههرا جعش نکردا بکد مثال اگر شابهه

داشاوه باشايق و شا   نيق  ه در اي  مکارد شابهام بدويهم ايا شاارع در ي  در مبا فت 

گکيد  ه شااارع اي  در ي  را دک يف احوما   را جعش  ردا اساات يا نه؟ اسااوصااحا  م 

رسااد. اگر يبکي  رديق  ه در شااريعت ايا ي هق   م جعش نکردا اساات و نکبت به وظيفه

سوصحا  م حکق شره  ب گکيد  ه برائت شرهيه نداريقم ه نام برائت شرهيه داريق يا نه؟ ا

شارع در ي  در مبا فت دک يف احوما   را جعش  سالمم  ردر ا سالم و يا در  شيرا يبش اش ا

ست يا نه؟ ا ش   نيق  ه بعد اش امم در ي  را جعش  ردا ا صحا  نکردا بکدم ويو   سو

 ند ب که نه دنها اسوصحا م برائت شريعه را اثبام نم س    نيق.هدم جعش ام را جاري م 

  ند.ام را نف  هق م 

شکدم و اگر ا بوه بيام مذ کر براي اي  است  ه بگکييق: با اسوصحا  برائت شرهيه ثابت نم 

شرهيه جاري م  شبهام بدويه برائت  سنتتم ما در مکارد  ست  ه دکسر  شکد به اي   اطر ا

 دانيق نه به اسوصحا .برائت شرهيه را ثابت م 
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 جهت سکم: اهوراضام هامه

ست بدوم فرق اي   ه  شدا ا شرهيه  ست  ه بر برائت  ضاد  ا ضام هامه اهورا مراد اش اهورا

 د يش برائت شرهيه  وا  باشد يا سنت باشد يا اسوصحا  باشد.

 ي اي  اهوراضامم دو اهوراض است.همدا

شکد و بحر اطراف ه ق اجما   را شامش نم ي برائت شرهيه اهوراض اوي اي  است  ه اد ه

 کاهد اش ام در مباحر ه ق اجما   اااا يعن  بحر احوياط اااا  کاهد امد. ها ق ارک   م 

برائت شاارهيه در شاابهام حکميه اسااوفادا  ند و دمام شاابهام حکميهم اطراف ه ق اجما   

هام حکميه را گيرد س  د يش برائت شااابهساااوند و د يش برائت اطراف ه ق اجما   را نم 

شبهام شيادي را داريق  ه اطراف ه ق اجما   شامش نم  ضکهيهم  شبهام مک شکد. ب ه در 

دانق  ه اي  ا  ساک اسااات يا ن   نيسااات. مثش اي   ه اين ا اب  وجکد دارد و م  نم 

 نق. اي  مکرد اش اش اطراف ه ق اجما   اساتم برائت را نسابت به حرمت شاربم جاري م 

م شاابهام حکميه اطراف ه ق اجما   اسااتم شيرا دک يف ااااا يعن  وجک  و نيساات. اما دما

گيرد و فعش مک ف اش سه حاي  ارد نيست: يا ه ق به حرمت ااا فقر به فعش مک ف دع ه م 

دک يف دارد و يا ه ق به هدم دک يف دارد و يا شااا  در دک يف دارد مثال نماش فعش مک ف 

رالم داريق يا ه ق ست و ما ه ق به وجک   شر   مر داريق يا ه ق داريق  ه  ا به حرمت 

ها مش  در شريعت مقدسه واجو و حرام است. اما افعاي شيادي داريق  ه نسبت به حکق ام

حرمت شاار  هصااير هنب  و وجک  نماش جمعه در  شاا  داريق مثش حرمت شاار  دو م و

يق  ه دعداد و اذام و ايامه در اوي نماش و امثاي ذ  . اگر فرض  ن هصر ريبت و رسش جمعه

اي  افعا    ه حکمشااام براي ما مشااککک اساات به مقدار هزار فعش باشاادم ما ه ق اجما   

داريق  ه شاااارع مقدس در بعضااا  اش اي  افعاي مشاااکک ه دکا يف ا زام  )يعن  وجک  و 

شکدم حرمت اااا دارد و يبالا گفويق  ه د يش برائت شرهيهم اطراف ه ق اجما   را شامش نم 

شر  س  د يش برائ ست ااااا مانند حکق  شامش مکاردي  ه اطراف ه ق اجما   ا شرهيه  ت 

شکد. بنابراي  اگر ايام و روايام و اسوصحا  در دال ت بر هصير هنب  و مانند ام اااا نم 

 کرد و به هنکام ارااش فقه  به درد فقيه برائت به هنکام ي  ارااش ارااک   به درد فقيه نم 

اي  ه مقروم به ه ق اجما   نيساات اگر جاري ه کرد مثش اي   ه در شاابهام مکضااکهيم 

  کرد نه ارک  .شکد به درد فقيه م 

ي شبهام اش اي  اشکاي دو جکا  دادند. ي  جکا  اي  است  ه اي  ه ق اجما   در دايرا

شاااکد. و جکا  دوم اي  اسااات  ه اي  ه ق اجما   در حکميه به انحالي حقيق  منحش م 
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شکد  ذا د يش برائت شرهيه شامش شبهام الي حکم  منحش م ي شبهام حکميه به انحدايرا

 شکد.حکميه م 

شاااکيق شيرا اوالا جکا  اوي را در بحر  بر واحد ما در اي  جا فقر موعرض جکا  دوم م 

مانند مرحکم اياي ردر ااا جکا   را يبکي  رديق و ثانياا بعض  اش ه ماء ااا« موعرض شدا و ا

 دهيق.دوم را يبکي  ردند و ما همي  جکا  را دکضيح م  اوي را يبکي نکردند و   جکا 

معناي انحالي حکم  اي  اسااات  ه اگر ي  مؤمت  و مر تصااا  در بعضااا  اش اطراف ه ق 

رطالحاا م  شکد ا ست اجما   بوکاند جاري  گکيند  ه ه ق اجما   در ام جا حکماا منحش ا

اسااات اما مانند انحالي  يعن  ه ق اجما   حقيقواا منحش نيسااات و سااار جاي  کدش محفکد

اساات و همام طکري  ه بعد اش انحالي حقيق  مؤمت  و مر ت  در بعضاا  اش اطراف جاري 

 شکد.مؤمت  در بعض  اش اطراف جاري م  شکد در انحالي حکم  نيزم 

اي  انحالي حکم  در ما نح  فيه يعن  شاابهام حکميه وجکد دارد. اگر ه ق اجما   داشااوه 

شيق  ه در ي  طرف رش مؤم  در طرف  با شکدم اي  ا رش مؤمت  جاري ن به  اطر د ي  م ا

ديگرِ ه ق اجما  م جاري  کاهد شااد. مثالا اگر ه ق اجما   داشااوه باشاايق  ه احد اال نائين  

ستم ارش مؤم  در اي  ياهدا ست. د يش ياهدان   ا ي طهارم دو طرف ه ق ي طهارم ا

ساياجما   را نم  سد. اگر در همي  مثاي امارا مثش  بر ر نم گيرد و نکبت به دعارض و د ر

شکدم ي طهارم در اناء يمي  جاري نم ثقه يائق شکد بر اي   ه اناء يمي  ن   است ياهدا

شيق و در اناء ي طهارم جاي  جاري م شيرا ياهدا شوه با شکد  ه ما امارا بر ن است ام ندا

شکدم اناء يسار بال معارض جاري م ي طهارم در ي بر ن است داريق. س  ياهدايمي  امارا

ستم شيرا ارش مؤمت  يعن  در اين ا ارطالحاا م  شدا ا گکيند  ه ه ق اجما   حکماا منحشت 

ي طهارم بدوم معارض در اناء يسااار جاري اساات و مانند انحالي حقيق  اساات. هي  ياهدا

 ايد.ي حکميه نيز م ي مکضکهيه بکد در شبهههمي  بيام  ه در شبهه

ثالا هزار فعش داريق  ه حکمشام مشککک است. در بعض  اش مکاردم ش  در حرمت و در م

ش م  ش  در وجک  داريق و ه ق اجما   داريق  ه در دعدادي اش مکارد  ض  اش مکارد  بع

شااکد يا نه؟  کاهيق ببينيق  ه د يش برائت در اي  شاابهام جاري م دک يف وجکد داردم م 

شااکد منوه  در ما نح  فيه  صااکراايو  ار طرف را شااامش نم گفويق  ه د يش برائت هر هز

شکدم يعن  در هر است  ه در بعض  اش اطراف ه ق اجما  م د يش برائت شرهيه شام م نم 

ي معوبر بر وجک  يا حرمت ام داريق د يش برائت شااارهيه شاااامش ام اي  ه اماراشااابهه

ي ي من تزا نداشوه باشيق و امارااشکدم شيرا شرط جريام برائت شرهيه اي  است  ه امارنم 
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ي من زا اساات. ويو  د يش برائت شاارهيه شااامش اي  مکارد ي حرمتم اماراوجک  و امارا

 شکد.ي اطراف شبهامم د يش برائت جاري م نشدم در بقيه

ايد و اگر اي  ي من زام انحالي حکم  به وجکد م س  در شااابهام حکميه به بر ت امارا

ي اطراف جاري سااابت به بعضااا  اش دکا يف نبکدا برائت شااارهيه در بقيهامارام من تزا ن

يه اهوراض فاند. بنابراي  در ما نح  شااد. اي  جکاب  اساات  ه مو  ري  ام را يبکي  ردانم 

 اوي وارد نيست و همدا اهوراض دوم است.

ي وجک  هد ي برائت شرهيه را دمام بدانيق در مقاب مم ااهوراض دوم اي  است  ه اگر اد ه

سوه اش اد ه با هق دعارض م  شبهام را داريق. و اي  دو د ي  نند و يا اي   ه اد هاحوياط در 

 رود.ي برائت اش بي  م ي برائت است و در هر دو حاي اد هاحوياط وارد بر اد ه

ضکع اد هي احوياط در جاي  با اد هاد ه ست  ه مک باي  بر  ي برائتم هدمي برائت معارض ا

 ي وجک  احوياط نيز هدم بيام بر دک يف اسااات و اگر يف باشااادم چکم مکضاااکع اد هدک

ضکع اد ه شد اد همک ي وجک  ي برائت هدم بيام بر دک يف و هدم بيام بر وجک  احوياط با

ياط وارد بر اد ه يش ي برائت م احو يش واردم مکضاااکه  براي د  با وجکد د  کرد مشاااکد و 

ا يعن   وا  روايام باري به اد هماندم در اي  جا ه ماي انم  ا دمس   ي وجک  احوياط 

  ردند.

راي وجک  بدر  وا  جامو االحادير ا به ادرس يب   ا دمام ايام و رواياد   ه ا باريي  

بکا  اندم ذ ر شاادا اسااتم  ما اي   ه در وسااائش ا شاايعهم اها دمساا   ردااحوياط به ام

عداد دمام روايام احوياط ذ ر شکد و چکم د نيز سع  شدا است  ه 12رفام ياض م با  

رک يي  راجو به دال ت  سندي نداريق و ا ست ديگر بحر  سيار شياد ا ر يکاش هاي  روايام ب

 شکيق.اي  روايام منايشه  ردند و ما چند روايت همدا را موعرض م 
يکي از اين روايات، روايت حمزة بن طيار اسببت. 

ست:  انه عرض علي أبي ع د »در اين روايت آمده ا

هللا عليه السالم بعض خطب ابيه عليه السالم حتي اذا 

بلغ موضعًا من ا، قال له: کفّ و اسکت ثم قال ابو 

سعکم فيما ينزل بکن  سالم: انه ال ي ع د هللا عليه ال

عنه و التث ت و الرّد الي  مما ال تعلمون اال الکفّ 

ائمة ال دي حتي يحملوکم فيه علي القصد و يجلوا 

قال هللا  يه الحق،  يه العمي و يعرفوکم ف عنکم ف

 1«."فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون"تعالي: 
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اي بر کرد  رديد  ه اگر به وايعه»م ب  روايت اي  اساات  ه امام ه يه ا سااالم فرمکدند: 

نيد دا به نزد دانيد در سااعه نيسااويدم ب که حوما بايد دکيف و دثبت و احوياط  نم حکق ام را 

سالم برويد و ام شام بدهندائمه ه يهق ا  شما ن شبهام بناب«. ها راا حه و حکق را به  راي  در 

سال ست بايد دکيف  نيق و به امام ه يه ا  م رجکع  نيق حکميه  ه حکق اهلل براي ما مع کم ني

 ه يه ا سالم حکق را سؤاي  نيق.و اش امام 

شبههمع کم م « به امام رجکع  نيد» اش اي   ه فرمکد:  شبههم  ستم شکد  ه اي   ي حکميه ا

شوه باشيق   نيق مثال اگر ي  اناءي مکضکهيه به امام ه يه ا سالم رجکع نم شيرا در شبهه دا

سالم رجکع نم  شيق به امام ه يه ا  شوه با گکييق  ه ايا  نيق و نم و ش  در ن است ام دا

سالم نيست . بناناء ساک است يا ن   استم شيرا بيام ام وظيفه ابراي  روايت ي امام ه يه ا 

 شکد.مبو ت به شبهام حکميه است و اش ام وجک  احوياط اسوفادا م 

سالم ن شدم شيرا امام ه يه ا  شه وارد  فرمکدند  ه بر دال ت اي  روايت بر وجک  احوياط  د

سويد و بايد شما  سعه ني شما در  شبهام بايد احوياط  نيد ب که فرمکدند  ه  ه امام رجکع بدر 

 نند. مثالا ويو  به  نيد و حکق مساا  ه را اش او بسرساايد. در ما نح  فيه فقهاء همي   ار را م 

ء دو  ار  نند  ه ايا شر  هصير هنب  حالي است يا حرام استم فقهااي  مس  ه بر کرد م 

حکق شاار    نند دا ببينندي اوي به روايام ائمه ه يهق ا سااالم رجکع م د. در مرح ه ننم 

شر  هصير هنب  را به دست نيا ست. و اگر با رجکع به روايام حکق  ورندم هصير هنب  چي

و براي بار دوم به  ي انام در اي  حاي چيسااتمشااکد  ه وظيفهاي  سااؤاي اي اد م  بر ايشااام

دير رفو  نندم مانند حي برائت بر کرد م و در اي  مکضکع به اد ه  نندروايام رجکع م 

ء دوبار به ب  طيتار نداردم چکم فقها ةيا حدير ح و. و اي  منافاد  با مضمکم روايت حمز

مه ه يهق ا ساااالم رجکع  ردا يام ائ ياروا يت دال ت بر وجک  احو ند. س  اي  روا ط در ا

 شبهام حکميه ندارد.
ست. او توثيق  روايت دوم روايت سعيد زهري ا ابو 

خاصبببي ندارد ولي بعابببي از اجالو از او روايت 

کردند. در اين روايت آمده اسبببت که امام باقر 

سالم فرمود:  ش  ة خير من » عليه ال الوقوف في ال

االقتحام في ال لکة و ترکک حديثًا لم تروه خير 

 1«.من روايتک حديثًا لم تحصه

ست:  ستدک»در اي  روايت امدا ا شبهه اش افوادم در هال ت بهور ا ست «. يف در هنگام  در

سوحبا  م «  ير»است  ه  فظ  با « ويکف»ي ي مقاب ه ندم اما به يرينهدال ت بر فضي ت و ا

                                                 
 .2ب المصدر: ح 1
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شااکدم شيرا انسااام بايد اش هال ت فرار م اش اي   فظم وجک  اسااوفادا م «ايوحام در هال ت»

هذا  ا ه  استم شيرا اگر مثالا اي  مايو  مر   ند و مراد اش هال تم هال ت ا رويم يعن 

 رسد.باشد و انسام ام را شر   ندم در دنيا به هال ت نم 

شاااکد و   ه ماي ا باري اش اي  ي شااابهام م اي  روايت اگر حد به اطاليم شاااامش همه

«  يعن   شت ش ء    حالي»اطالق اااا به  اطر روايام ديگر مانند روايت مسعدن ب  ردية 

ي مکضکهيه بکدا و مقيد روايت مکرد بحر است اااا رفو يد  ردا و اي    به شبهه ه مبو

 روايت را مبو  به شبهام حکميه دانسوند.

مرحکم اياي راادر اش اسااودالي به اي  روايت جکا  دادا اساات  ه اي  روايت بر وجک  

ارک   ام احوياط دال ت ندارد. ايشام فرمکد  ه فقهاي ما بي  مفهکم هرف  شبهه و ارطالح 

  به اند و در روايت شاابهه را به معناي ارااک   گرفوند. شاابهه به ارااطالح ارااک   ر  ردا

ايد معناي ش ت است و حاي اي   ه شبهه در روايت به معناي هرف  ااا  ه اش شبه و دشابه م 

شکد  ه شبيه حه است. مطا و باطش و انحراف  اااا به هقايد باطش و مطا و انحراف  گفوه م 

شکد ها دعبير به مشوبهام م ها شبيه به حه هسوند و اش امدسوه است: ي  دسوه اش ام بر دو

ي مردم ام را ها شبيه به حه نيسوند و همهو مفهکم  وکي شبهه همي  است و ي  دسوه اش ام

شوبه ويو  به جاي  م موکجه م  سالم در روايت فرمکدند: در امکر م يد رسشکند. امام ه يه ا 

دهيد حه و باطش  دام اساااتم در اي  مکارد احوياط  نيد و در ام فرو نم   ه دشااابي 

 ق براي شااما حقيقت روشاا  شااکد. و اي  مط و به بحر ما اردباط  ندارد شيرا نرويد دا  ق

ا در شريعت مقدسه ايا شر  دو  حرام بحر ما راجو به اي  است  ه ما نم  ا مثال  دانيق  ه 

کق مساا  ه شاا  داريق و امثاي اي  حکق مربکط به امکر اساات يا حالي اسااتم يعن  در ح

 اهوقادي نيست س  اي  روايت بر وجک  احوياط در شبهام حکميه دال ت ندارد.

و در   حديثاا  ق »اي  بيام مرحکم اياي ردر دمام نيستم شيرا در ذيش روايت امدا است: 

سب   کد را بر يک  اش مکارد «دروا  ير... سالم  شبهام حکميه دطبيه  ردا و م امام ه يه ا 

دان  اي  ساااب  ما اسااات يا نهم يبش اش اي   ه فرمکدند  ه اگر به حديث  رسااايدي  ه نم 

ش ت « شبهه»دحقيه  ن  ام را نقش نک . س  مراد اش  رک   يعن   در روايت همام معناي ا

 است.ي حکميه است و امام ه يه ا سالم در ام دسوکر دکيف دادا است و مکرد روايت شبهه

امدا اسااات و « ايوحام»در مقابش « ويکف»گکييق  ه در جکا  اش اساااودالي به روايت م 

شاااکدم در  وت و مفهکم هرف  به ايدام بر ان ام  اري بدوم دروتي و فکر گفوه م « ايوحام»

بنابراي  ويکف در اين ا به معناي احوياط نيساااتم ب که به معناي د مش  ردم و فکر نمکدم و 
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دهند و به م رد به ائمه ه يهق ا سااالم اساات و همي   ار را فقهاء نيز ان ام م رجکع  ردم 

شبهه سعه نم اي   ه به ي   بينند ب که به  وا  و ي حکميه بر کرد  ردند  کدشام را در 

به سااانت مراجعه م سااانت رجکع م  يدا نکردند دوبارا  ند و اگر حکم  را س دا  ن ند   ن

دسااات اورند و به مقوضااااي  وا  و سااانت به برائت همش ي  کد را در اي  حاي بوظيفه

شاااکد. بنابراي  اش اي  روايت  نند و اي   ار فقهاء نيز ويکف هند ا شااابهام شااامردا م م 

 دکام اسوفادا  رد.وجک  احوياط را در مقابش برائت نم 

ر حنظه است. همر ب  حنظ ه روايو  در بحروايت سکم مقبک ه همر ب  حنظ ه است. همر ب  

ياي ه يه »دعارض دو  بر دارد  ه روايت مفصت   است. در ببش  اش اي  روايت امدا است: 

سالم:  شده فين ع و ا  و انما األمور ثالثة؛ امر بّين ر

امر بّين غّيه فيجتنب و امر مشکل يرّد علمه الي هللا 

و الي رسوله. قال رسول هللا صلي هللا عليه وآله: حالل 

لک، فمن ترک بّين و حرام بّين و شببب   ات بين ذ

الشبب  ات نجي من المحرمات و من أخذ بالشبب  ات 

ب ثم قال  ارتکب المحرمات و هلک من حيث ال يعلم 

في آخر الحديث بببب الوقوف عند الش  ات خير من 

 1«.االقتحام في ال لکات

سه فقرا به وضکح بر وجک  احوياط در شبهام  ه ماي ا باري فرمکدند  ه در اي  روايتم 

سه فقرا هباردند اش: حکمي شکش يردت ه مه ا   اهلل »ه دال ت دارد و ام  سک ه وأمر م و « ا   ر

 م  درک ا شااابهام ن   م  ا ه کام وم  ا ذ با شااابهام اردکو ا محرمام و ه   م »

 «.ا کيکف هند ا شبهام  ير م  االيوحام ف  ا ه کام»و « حير ال يع ق

 رام است بايد احوياط  نيق.بنابراي  اگر احوماي داديق  ه شر  دو  ح

م  أ ذ »ه ماي ا باري فقر در شاابهام دحريميه يائش به احوياط شاادند و ام را اش هبارم 

 با شبهام اردکو ا محرمام وه   م  حير ال يع ق( اسوفادا  ردند.

ي دحريميه و هق به نظر ما اگر اي  روايت دال ت بر وجک  احوياط در شبهام  ند هق شبهه

شامش م ي وجکشبهه سه فقرابيه را  ي مذ کر را با هق در نظر بگيريق باش شکد. اما اگر اي  

روايت دال ت بر وجک  احوياط ندارد. دو يرينه اااا يک  در ردر روايت و ديگري در ذيش 

و امر مشکش يردت ه مه ا   اهلل و »ام ا بر اي  مط و دال ت دارد. در ردر روايت امدا است: 

امر مشااکش بايد به  وا  و ساانت رجکع  رد. و در ذيش روايت امدا يعن  در « ا   رسااک ه

گفويق  ه )ايوحام( هبارم اش « ا کيکف هند ا شاابهام  ير م  االيوحام ف  ا ه کام»اساات: 
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ايدام بدوم دروي اساات و اي  مط و را فقهاء نيز يبکي دارند و در شاابهام ه مم اي  اساات 

نند و  کد  وا  و سنت و يا فقر سنت گفوه   ه در  وا  و سنت حکق شبهه را سيدا نم 

اسااات  ه اگر دک يف  را سيدا نکرديد در ساااعه هساااويد و برائت را جاري  نيد و اي  همش 

ايوحام در هال ت و ايدام بدوم دروتي نيسااات. بنابراي  اي  روايت با برائو   ه فقهاء به ام 

  ت ندارد.م وزم هسوندم دناف  ندارد و اي  روايت بر وجک  احوياط دال

اي روايت چهارمم روايت هبد ا رحم  ب  ح اد اسااات. بعضااا  اش ه ماء مانند مرحکم اي

 ردرم اي  روايت را احس  روايام دانسوه است.

سند مقبک ه همر ب  حنظ ه را يبکي  ردند  سنداام مبدوش بکد. ب هم ا ثر ه ماء  سابه  روايام 

ق. اما روايت چهارم سنداا رحيح و منقتح و   ما به دبو مرحکم اياي  کي  ام را يبکي نکردي

ياي: س  ت ابا ا حس  ه يه ا سالم ه  رج ي  أرابا ريداا و »است. در اي  روايت امدا است: 

 ش  هما محرمامم ا  زاء بينهما أو ه    ش واحد منهما جزاء؟ فقاي: الم بش ه يهما أم ي زي

  ف ق أدرما ه يه. فقاي ه يه واحد منهما ا صااايد. ي ت:  ن  بعض أراااحابنا سااا  ن  ه  ذ 

 1«.ا سالم: اذا أربوق بمثش هذا ف ق ددروا فع يکق باالحوياط حو  دس  کا هنه فوع مکا

ذا فع يکق هاذا أراابوق بمثش »وجه اسااودالي به حدير اي  اساات  ه امام ه يه ا سااالم فرمکد: 

ساات  ه ااي  « هذابمثش »ي حکميه اساات و فهق هرف  اش مساا  ه مربکط به شاابهه«. باالحوياط

اند. و امام ي شاابهام حکميه در اي  هبارم دا شي راايدم  صااکراايو  ندارد و همهمساا  ه

م سااؤاي ه يه ا سااالم فرمکدند  ه در اي  مکارد احوياط واجو اساات مگر اي   ه اش حکق ا

ه روايام باندم يعن  ويو  ما  نيد و به ام ه ق سيدا  نيق. دمام شااابهام حکميه اي  گکنه

س  ه را سيدا نم ع م رجک رش برائت نيز به حکق  نيقم حکق م س  ه ه ق م نيق و با اجراي ا

  نيقم س  بايد احوياط  نيق.سيدا نم 

 اش اسودالي به اي  روايت دو جکا  دادا شد.

جکا  اوي اي  اسااات  ه اي  روايت اجماي داردم چکم هبارم )اذا أرااابوق بمثش هذا ف ق 

ست  ه ددروا فع يکق باالحوياط  س  کا هنه فوع مکا( دو احوماي دارد؛ احوماي اوي اي  ا حو  د

ي راايد بر کرد  رديد  ه ي راايد باشاادم يعن  اگر به مثش مساا  همشااار ا يه )هذا(م مساا  ه

ست و حکق ام را نم شبهه دانيدم احوياط  نيدم بنابراي  احومايم روايت دال ت ي حکميه ا

ياط م  واء اسااات و   ند. احوماي دومبر وجک  احو به مقام اف ناظر  اي  اسااات  ه روايت 

اي بر کرد  رديد و به ام ه ق نداشاااويدم فوکا ندهيد. بنابراي  فرمايد  ه اگر به مسااا  هم 
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دکاند به حکق شااره  ا اي نم در هيچ مساا  ه احوماي روايت اردباط  با احوياط نداردم و فقيه

ضع  ااااا فوکا دهد مگر اي   ه ح  شد. بنابراي  چه دک يف  و چه و شوه با ت بر ام حکق دا

دانيد بر شما اي بر کرد  رديد و حکق ام را نم شکد  ه اگر به مس  همعناي روايت اي  م 

اي  فوکا « األحکط وجکباا»فرمايند: فقهاء م  احوياط واجو اسااات و نبايد فوکا دهيد.  ذا ويو 

  حايم هام  يا بايد احوياط  ند و يا دهد و در اينيستم ب که بهاي  معنا است  ه او فوکا نم 

 دهد.بايد ا با رهايت األه ق فاأله ق ا اش  س  دق يد  ند  ه فوکا به هدم دک يف م 

ي جکا  اوي اي  اسااات  ه روايت اجماي دارد و دو احوماي در ام وجکد دارد و  الراااه

 اء است.مع کم نيست  ه ايا روايت مربکط به مقام همش است يا مربکط به مقام افو

جکا  دوم اي  اساات  ه بر فرض اي   ه روايت مربکط به مقام همش بکدا و اجماي نداشااوه 

شااکد  ه اسااوفادا م « فع يکق باالحوياط حو  دساا  کا هنه فوع مکا»باشاادم اش رايت در هبارم 

احوياط ماي جاي  اساات  ه امکام دع ق حکق وايع  وجکد داشااوه باشااد مثش اي   ه هصاار 

يا هصر ريبت بکدا و در ام مس  ه اش امام ه يه ا سالم روايو  رسيدا باشد اما حضکر باشد و 

ستم يعن  فقيه به در جاي   ه امکام دع يق نيست  ما اي   ه م راي برائت نيز همي  گکنه ا

 ندم س  امکام دع ق وجکد نداردم اي  روايت  ند و د ي   بر حکق سيدا نم اد ه رجکع م 

ش اي  مکرد شااکد. در ما نح  فيه نه مثبت وجدان  حکق وجکد دارد و نه اطالق ندارد دا شااام

با  نابراي  اي  روايت  نه مثبت دن يزي حکق وجکد دارد. ب مثبت دعبدي حکق وجکد دارد و 

 ي برائت دعارض ندارد.اد ه

اي  دمام  الم در روايام احوياط بکد و هيچ ي  اش اي  روايام در دال ت بر وجک  احوياط 

 شکد.نبکدم بنابراي  ا بار برائت بال معارض م دمام 

دمام باشدم بايد ببينيق  ه چگکنه  داللةً دنبيه: بر فرض دس تق اي   ه روايام احوياط سنداا و 

 بي  روايام احوياط و روايام برائت بايد جمو  نيق؟

فقهاء ساااع   ردند  ه روايام برائت را أ   اش روايام احوياط يرار دهند دا مبصااا  

وايام احوياط شدا و بر ام مقدم شکد. وجکه  در اي  جهت ذ ر شد و ما به دو وجه ا  ه ر

  نيق.در   مام مو  ري  رايا شدا است ا اشارا م 

شااکند مثالا اگر م  وجه اوي اي  اساات  ه روايام برائت اطراف ه ق اجما   را شااامش نم 

هر بر م  واجو اسااات و يا نماش ه ق اجما   داشاااوه باشاااق  ه در ظهر روش جمعهم يا نماش ظ

نماش ظهر و  دکانق برائت را نسااابت به وجک جمعه بر م  واجو اساااتم در اي  حاي نم 

وجک  نماش جمعه جاري  نق و در ظهکر اي  روش ارااالا نماش نبکانق ب که بايد احوياط  نق. 
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شامش اطراف ه ق اجما   نم  شامش ام شکد و   روايام احوياط بنابراي  وجه چکم برائت 

شاااکدم روايام برائت أ   اش روايام احوياط  کاهند شاااد و روايام برائت مبو ت به م 

شکد و روايام احوياط هق شامش شبهام بدويه و هق شامش شبهام مقروم شبهام بدويه م 

 به ه ق اجما    کاهد شد.

شبهام حکميه يبش اش  فح  را وجه دوم اي  است  ه مکرد ادفاق است  ه روايام برائتم 

شکدم منوه  ا والف شدا است  ه ايا اي  هدم شمکي دبصيصاا است يا دبصصاا؟ شامش نم 

ما يائ يق  ه اي  هدم شمکي دبصصاا ثابت است و بحر اش ام در محش  کدش  کاهد بکد. 

شااکد و يدر مويق  ام روايام اما روايام احوياط شاابهام حکميه يبش اش فح  را شااامش م 

 همي  مکرد است.

ص  ام م س سوند و مب شکند و   روايام برائت اش دو جهت أ   اش روايام احوياط ه

ست و روايام احوياط مبو  به دو مکرد م  شبهام مقروم به همش اجما   ا شکد  ه يک  

ديگري شاابهام حکميه بدويه يبش اش فح  اساات و ه ماي ارااکي در هر دو مکرد يائش به 

 احوياط هسوند.

اشااکاي  ردا و گفوند  ه دبصااي  روايام احوياط دکساار روايام مو  ري  در اي  مط و 

شبهه شامش  ستم شيرا روايام احوياط  شکدم بعض  اش اي  ي مکضکهيه نم برائت درست ني

شبهه رحيحهروايام در مکرد  ست مثش  شدا ا ي هبد ا رحم  ب  ح اد و ي حکميه وارد 

شبهه شامش  سبت بي  کضکهيه م ي ممقبک ه همر ب  حنظ هم و   روايام برائت  شکدم س  ن

ست و در همکم و  صکص م  وجهم دو د يش در مادا ي ام دو همکم و  صکص م  وجه ا

ي بعد ي بدويهي حکميهي اجوماع در ما نح  فيه شااابهه نند. مادااجوماع با هق دعارض م 

اش فح  است. مثال اگر در حکق شر  دو  ش   رديق و به روايام رجکع  رديق و ش  

شکند و در اي  مکرد ا برطرف نشدم روايام برائت و روايام احوياطم اي  مکرد را شامش م م

با هق دعارض دارند. بنابراي  روايام برائت مبصاا  روايام احوياط نيساات. اي  دو بعد اش 

به وظيفهدعارض دسااااير م  به رساااد. وظيفهي هق   م  نند و نکبت  نابر يکي  ي هق   ب

نا بر يکي به انکار اي  ياهدام وظيفهي يبح هقا  ياهدا يامم برائت اسااات و ب ي هق   بال ب

شکد. اي  ي هق   با احوياط شره  يک  م ي اي  وظيفهاحوياط است و بنابر اي  يکيم نوي ه

 دمام  الم در جهت سکم بکد.

 جهت چهارم: دنبيهام برائت
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 نند؛ دو ببم بحر م  نند در در ه ق ارااکي موداوي اساات  ه ويو  بحث  را مطرح م 

ي ام را بيام  نند و مکرد ام و اد هي  بحر  بروي اسااات مثال بحر برائت را مطرح م 

ض  اش دطبيقام ام را جداگانه مطرح م م  ست و بع روروي ا  نند به  نند و بحر ديگر 

 اطر نکام و  صااکرااياد   ه در ام دطبيقام وجکد دارد و اي  بحر رااوروي به هنکام 

 شکد مباحر دطبيق  است.شکد  ذا دمام مباحث   ه در دنبيهام ذ ر م ذ ر م دنبيهام 

 دنبيه اوي: ارا ت هدم دذ يه

درجهت اوي گفويق  ه مکرد برائت شاارهيه جاي  اساات  ه بيان  بر دک يف وجکد نداشااوه 

ن يزي باشد و مراد اش بيام اهق اش بيام وجدان  )يعن  يطو( و بيام دعبدي )يعن  امارا( و بيام د

)يعن  اسااوصااحا  مثبت دک يف( اساات. بنابراي  اگر در جاي  اسااوصااحا  مثبت دک يف 

 ند  ه رسااد. در اسااوصااحا  هدم دک يف فري  نم داشااويق نکبت به برائت شاارهيه نم 

دانق  ه اي  اسااوصااحا  مکضااکه  باشاادم مانند اي   ه اي  جا مايع  وجکد دارد و م  نم 

ي ام  نق و حا ت سابقهحا ه ش  در حرمت شر  ام م مايو  مر است يا  شت استم الم

دکانق برائت اش حرمت شااار  اي  مايو را جاري  نقم چکم هق  مر بکدم در اي  حاي نم 

شر ( ا  سبت به دک يف )يعن  حرمت  ضکه  ن صحا  مک سو رش ا بيام دن يزي ااااا يعن  ا

اش  مر سااابقهگکيد  ه اي  مايو  مر اساات چکم حا ت وجکد دارد و اي  اسااوصااحا  م 

بکدا استم و يا اسوصحا  حکم  باشد مثش اي   ه ش  شکد شن   ه حايض است بعد اش 

ست؟ در اين ا نم  ست يا حالي ا شرم با او حرام ا سايم ايا مبا دکانيق انقطاع دم و يبش اش ارو

شاااکد و اي  به برائت همش  نيق شيرا اساااوصاااحا  حرمت مباشااارم با اي  شم جاري م 

دکانيق برائت رش حکم  است و با وجکد اي  اسوصحا  مثبت دک يف نم اسوصحا  ي  ا

دانند در اي  حاي را جاري  نيق. ب هم  سان   ه اسوصحا  را در شبهام حکميه جاري نم 

رساادم ا بوه مشااهکر ه ماء يائش به جريام اسااوصااحا  در شاابهام حکميه نکبت به برائت م 

 هسوند.

دکانيق ايا اي   حکم است  ه نم ي  نيقم مس  هم  يک  اش مکاردي  ه ش  در حرمت ام

ست. مثالا مرغ ست يا رير مذ   ا ست يا گکشت حق مذ   ا هاي   ه اش هاي   ه در باشار ا

 نيق  ه ايا مذ   هسااوند يا نيسااوند؟ اگر مذ   اورند شاا  م هاي  ارج  م  شااکر

ت. سؤاي اي  است  ه ايا در باشند ا  شام حالي است و اگر مذ   نباشند ا  شام حرام اس

 دکانيق ارش برائت اش حرمت را جاري  نيق.مکارد ش  م 
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مرحکم شااايي اي  مثاي را ذ ر  رد و فرمکد  ه در اي  حاي اراااا ت هدم دذ يه  ه همام 

گکيد  ه اي   حق يبالا مذ   نبکدم االم هق مذ   شااکد و م اسااوصااحا  اساات جاري م 

ا است و با وجکدش نکبت نيستم و اي  اسوصحا م ارش مثب ا يعن  حرمت ا ش  ت دک يف 

 رسد.به برائت شرهيه نم 

ي ارااا ت هدم دذ يه بساايار بحر  ردند و اي  ه ماي ارااکي بعد اش مرحکم شااييم دربارا

بحر به رااکرم يک  اش مباحر بزرف فقه  در دا ش  وا  ارااک   در امدا اساات. اي  

فقهاء  ه بحر  ارد فقه  شااکدم  صااکراااانم  در فقه اش ام بحر بحر مکرد ابوالء بکدا و

اشااربه در اوا ر  وو فقه  اساات.  ذا  رسااند چکم بحر اطعمه ودارند به بحر  حکم نم 

اندم و ما ساااع  ه ماء بحر دذ يه را با دمام وساااعت مطا بم در  وو اراااک   ذ ر  ردا

  نيق  ه شقکق اي  بحر را به نحک ا وصار بيام  نيق.م 

ي مکضکهيه استم ح يت و حرمت  حقم اش دو حاي  ارد نيستم يا شبههش  ما نسبت به 

شبههمثال نم  ست يا نه؟ و يا  شدا ا ستم مثال نم دانيق اي  مرغ دذ يه  دانيق  ه ي حکميه ا

ست؟ بنابراي  در دو مکرد بحر م  ست يا حرام ا شبهه حق  رگکش حالي ا ي  نيق: يک  

 ي  حکم.هي حکميي  حکم و ديگري شبههمکضکهيه

ي مکضکهيه ش   رديقم اما شبهه مکضکهيه: اگر در ح يت يا حرمت ي   حق به نحک شبهه

 چهار رکرم دارد:

دانيق اي  گکشاات اش حيکام رااکرم اوي اي  اساات  ه شاا  ما به اي  جهت اساات  ه نم 

دانيق  ه اي  گکشااتم گکشاات ما کي ا  حق اساات يا اش رير م  کي ا  حق اساات مثال نم 

دار است يا سک   دار دانيق اي  ماه م سک  است يا گکشت  رگکش است يا نم  گکسفند

  نيق.ا حش را جاري م  اصالةنيست. در اين ا برائت يا 

رسد و ام شبهه ا حش يا برائت نم  اصالةاي مطرح شد  ه اگر دمام باشد نکبت به شبهه

جريام اسوصحا  حرمت ا ش اي  حيکام است و چکم اي  اسوصحا م مثبت دک يف است 

رسد. بيام اسوصحا  اي  است  ه اي  حيکام دا ويو   ه شندا س  نکبت به ارش برائت نم 

شدم نم  ست و دذ يه  ست يا  دانيق  ه ا  م حاليبکد ا  م حرام بکد و االم  ه شندا ني ا

 گکيد ا  م حرام است.حرام استم اسوصحا  م 

 به اي  شبهه دو جکا  دادا شد. 

جکا  اوي اي  اساات  ه ما د ي   نداريق  ه  کردم حيکام شندا حرام باشاادم  ذا بعضاا  اش 

 فقهاء  ه موعرض مس  ه شدندم فوکا دادند  ه  کردم ماه  شندا اشکاي ندارد.
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رمت  کردم گکشااات حيکام شندام باش اساااوصاااحا  جکا  دوم اي  اسااات  ه بر فرض ح

رسدم شيرا مکضکع ا حش م  اصالةشکد و نکبت به برائت و حرمت در اي  جا جاري نم 

بعد اش مردمم ام « ا ش حيکام حرام اساات»در اين ا موبدي شاادا اساات چکم اگر گفويق  ه 

مکضااکع هکض شاا ء ديگر حيکام نيساات شيرا مقکتم حيکامم روح و حيام اساات و در اين ا 

 کاهيق شاااکد؛ مکضاااکع حرمت ا شم حيکام شندا اسااات و بعد اش شهاق روح ويو  م م 

گکشت اي  حيکام را ببکريق اي  ش ء رير اش ام حيکام شندا است و چکم اسوصحا  مثبت 

 رسد.ا حش م  اصالةدک يف جاري نيست نکبت به ارش برائت و 

دانيق  ه اي  حيکام ما کي ا  حق است و م دانيق اي  حيکام رکرم دوم اي  است  ه ما م 

دهيق  ه ويو  اي  حيکام شندا بکدا مانع  اش يبکي دذ يه نيز شااادا اسااات و   احوماي م 

شااکند  ه دذ يه بر ام هارض شاادا اساات گاه  حيکانام م  کي ا  حق داراي راافاد  م 

ي شااادا اسااات يا شاااکد مثش حيکان   ه جالتها حرام م  نند و ا ش امدذ يه را يبکي نم 

حيکان  ک اش شااير  نزير دوذيه  ردا اساات يا حيکان   ه مکطکئه وايو شاادا اساات. اگر در 

يا حرمت اي  مکارد حيکام را دذ يه هق  نندم يبکي دذ يه نم   ند. حاي ويو  در ح يت 

 حق ي  حيکام شاا   نيق به اي   اطر  ه شاا  داريق ايا مانع  براي يبکي دذ يه ام به 

شاااکد: يک  برائت و ديگري ا اسااات يا نه؟ در اي  مکارد دو اراااش جاري م وجکد امد

اسااوصااحا  هدم ج   ش يا هدم دوذيه اش شااير  نزير يا هدم مکطکئه بکدم. هر دو ارااش جاري 

 شکند.است شيرا ما يائ يق  ه ارکي طک يه در رکرم دکافه در نوي هم هر دو با هق جاري م 

ا و فرمکدند  ه ممک  است مکضکع ح يت  حق رنقم بعض  در اي  اسوصحا  منايشه  رد

)رنم   ه  ق يک  جالتالا( باشد اااا يعن  مکضکع مر و باشد اااا در اي  رکرم اسوصحا  

ست. اما اگر مکضکع ح يت ام شکد و م جاري م  سفند جالتي ني گکيد  ه االم نيز اي  گک

شکدم شيرا ارش نم  )رنق رير جالتي( باشد اااا يعن  مکضکع مقيد باشد اااا اسوصحا  جاري

 رسد.ا حش م  لةشکد و نکبت به برائت و ارامثبت م 

دفاوم اي  دو مکضاااکع در مر و بکدم و مقيد بکدم مکضاااکع اسااات مثال گاه  مکوضااو 

وجک  ا رامم )ها ق( اسااتم در اي  حاي مکضااکع بسااير اساات و گاه  مکضااکع وجک  

ست ست م در اي  حاي مکضکع مقيد ا و گاه  مکضکع وجک  ا رامم  ا رامم )ها ق هادي( ا

 گکيند.)م   ام ها ماا و  ق يک  فاسقاا( است در ارطالح ارک   به اي  مکضکع مر و م 

اگر مکضکع ي  حکق بسير باشد و ش   نيق  ه ايا اي  ها قم هادي است يا فاسه استم 

اي  شاا  اثري ندارد چکم مکضااکع حکق يعن  )ها ق( محقه اساات. و اگر شاا   رديق 
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شکدم چکم او ي  شمان  ها ق ها ق است يا نيست اسوصحا  هدم ها ميت جاري م  س م 

سوصحا  م  شد و هر نبکد و هدم ها ميت او االم ا شکد. اگر مکضکع ي  حکقم مر و با

ستم و اگر ي  جزء ام را  شک   ني دو جزء ام را با کجدام وجکداا يا هدماا احراش  رديق م

دان  اي  شاااب  ر را با کجدام احراش نکرديق مثال م با کجدام احراش  رديق و جزئ ديگ

سه او را با ها ق اس و   نم  رکرم هدم ف ستم در اي   ست يا هادي ا سه ا دان   ه ايا فا

 نيق. اي  هق محش بحر نيست. يسق سکم اي  دعبد يعن  با اسوصحا  هدم فسه درست م 

  يسق اگر ندانيق  ه اي  شيد است  ه مکضکع حکقم مقيد ااا يعن  ها ق هادي ااا باشدم در اي

صحا  هدم هدا ت  سو ست و نه ا صحا  هدا ت جاري ا سو ستم نه ا ها ق هادي هست يا ني

ا نم  ا يعن  اسوصحا  ييد  گکيد  ه شيد ها ق هادي جاري استم چکم اسوصحا  هدا ت 

ي هق   هدا ت شيدم ها ق هادي بکدم او است و هدا ت جزء مکضکع نيست استم شيرا الشمه

شکدم چکم ييد اش مقيد که ييد مکضکع است و دعبد به ييد براي اثبام مقيدم ارش مثبت م ب 

ي هق   وجکد ييدم وجکد مقيد اساات. اسااوصااحا  هدم هدا ت هق  ارد اسااتم و الشمه

جاري نيسااتم چکم انوفاء مقيد دکساار انوفاء ييدم اش اثار هق   ام اساات نه اش اثار دعبدي و 

 شره  ام.

ست و ايد. انام يائشهمي  بيام م در ح يت هي   ضکع ح يت مر و اش دو جزء ا اند  ه مک

و ) ق يک  جالالا(. رنق بکدم اي  حيکام با کجدام ثابت  ام دو جزء هباردند اش : ) حق رنق(

است و ) ق يک  جالالا( هق به اسوصحا  ثابت است. اما اگر مکضکع ح يتم مقيد اااا يعن  

 کرد و جريام اسوصحا  مقيد بال ا  هدم ج   ش به درد نم رنق رير جالتي اااا باشد اسوصح

اشکاي است. و اگر ش ت  رديق  ه ي  مکضکع به نحک مر و است يا مقيد استم حکق 

 مقيد را دارد.

دانيق  ه اي   نيق و م رااکرم سااکم جاي  اساات  ه شاا  در ح يت يا حرمت  حم  م 

ست و   نم  شدا ا  ند مثش اي   ه  ند يا نم  يه يبکي م دکانيق اي  حيکام دذ حق دذ يه 

در داريک م حيکام را ذبح  رديق و شااا   رديق  ه اي  حيکام رنق بکد يا   و بکدم اگر 

ي  ند اي  شبهه مربکط به شبهه ند و اگر   و بکد يبکي دذ يه نم رنق بکد يبکي دذ يه م 

 مکضکهيه است. ايا در اين ا اي  گکشت حالي است يا حرام است؟

گفوه شااد  ه اي  گکشاات حالي اساات به اي   اطر  ه اسااوصااحا  هدم   بيتت را جاري 

 نيق  نيقم شيرا اي  حيکام يبش اش اي   ه مکجکد شاااکدم   و نبکد االم  ه شااا  م م 

  نيق. و اي  اسوصحا م اسوصحا  هدم اش   است.اسوصحا  هدم   بيت را جاري م 
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دبعيت  ردند اي  اسوصحا  هدم اش     بيت را جاري  سان   ه اش مرحکم ميرشاي نائين  

  ردا و ح يت اي   حق را نوي ه گرفوند.

 اگر چهار مط و دمام باشد اي  اسوصحا  درست است.

هر حيکان  يبکي دذ يه »مط و اوي اي  اسااات  ه ما بايد روايو  داشاااوه باشااايق  ه بفرمايد: 

شااادا باشاااد دا در ما نح  فيه بگکييق و اش دحت امم هنکام   و و  نزير  ارد «  ندم 

صحا  هدم  نف  م  سو ست و   و بکدنم را با ا  نيق. ايا ما چني  حيکام بکدنم محرش ا

 همکم  را داريق يا نه؟

ض  اش فقهاء مثش مرحکم ميرشاي نائين  فرمکدند  ه  و ام را اش « ما چني  همکم  را داريق»بع

سوفادا  ردند  ه ارحيحه سؤاي  رد و ي ه   ب  يقطي  ا سالم راجو به ج کد  ش امام ه يه ا 

دهيد  ه بر ام دذ يه هر ج دي  ه وارد شاااد و شاااما احوماي م »امام ه يه ا ساااالم فرمکد: 

 «.ان ام شدا است ام ج د ساک است

 نزير اش   ند و   و وايشاااام اش اي  روايت اساااوفادا  ردند  ه هر حيکان  يبکي دذ يه م 

 .انداي  همکم  ارد شدا

شيق و با دبصي  منفصش هنکان  اش ام  شوه با ست  ه ما اگر ي  هام  دا مط و دوم اي  ا

ضکهيه شبهام مک شد در  شدا با صحا  هدم جاري  ارد  سو شدام ا سوثناء  ي ام هنکام ا

شااکد. مثالا در  طاب  امدا اساات: )ا رم  ش ها ق( و در  طا  شااکد و مر و ثابت م م 

ست: )الدکرم ا عا ق ست و   نم  دوم امدا ا سه( و شيد يطعاا ها ق ا ست ا فا سه ا دانيق او فا

ي مکضکهيه است. ي  هدا اش فقهاء فرمکدند  ه مکضکع يا نيست. اي  مکرد دا ش در شبهه

جا مر و است نه مفيد. و ها ق بکدم شيد محرش است و فاسه بکدنم مشککک است در اي 

 ق بکدم( و )فاسه نبکدم(  ه مکضکع شکد و )هاو اسوصحا  هدم فاسه بکدم شيد جاري م 

شااکد. در ما نح  فيه شااکد و ا رام او واجو م ثابت م  مر و براي وجک  ا ر م اساات

مکضاااکع ح يتم )حيکام و  ق يک    باا( اسااات  ه او   با کجدام محرش اسااات و دوم  به 

 شکد.اسوصحا  ثابت م 

 مط و سکم اي  است  ه اسوصحا  در اهدام اش   جاري شکد.

مط و چهارم را مرحکم اياضياء در جريام اسوصحا  مذ کر الشم دانست و ام مط و اي  

 کاهيق اسوصحا   نيق نبايد اش هناوي  او   ذاد  باشد. مثالا است  ه ام هنکان  را  ه م 

جا اسوصحا  هدم اش    نيق شيد ها ق ايا فاسه است يا فاسه نيستم در اي ويو  ش  م 

اسااوصااحا  هدم اش   ام را  هناوين  ذاد  اساات س  مرحکم اياضااياءجاري اساات اما اگر 
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دکانيق به حيکام اشاااارا  نيق و بگکييق ام شمان   ه اي  حيکام نبکد داند و نم جاري نم 

ش ء اش  ست نه چيز ديگرم شيرا ذاديام  رکرم هدم نيز   و ا   و هق نبکدم شيرا   و در 

 شکد.ش ء منعزي نم 

سه مط و اوي را يبکي نداريق و اگر  ما اش اي  چهار مط و شدام  صحا ذ ر  سو هدم اش    ا

دانيقم را بسذيريق اي  اسااوصااحا  را هق در هناوي  ذاديه و هق در هناوي  هرضاايه جاري م 

شيرا اي   ه محروم ايا ضااياء فرمکد   و معدوم نيز   و اسااتم اي  به حمش او   درساات 

 شايو است نه حمش او  .است نه حمش شايو و مالک در اسوصحا  حمش 

بنابراي  اسوصحا  هدم   بيت سه اشکاي دارد؛ اشکاي اوي اي  است  ه هام فکيان  بر اي  

 ند مگر مکاردي  ه اساااوثناء شااادا اسااات را يبکي نداريق و  ه هر حيکان  يبکي دذ يه م 

روايت مذ کر در جهت بيام چني  امري نيساات و اشااکاي مط و دوم اي  اساات  ه بعد اش 

ست  ورود هام و ورود  اصت نم ست يا مقيد ا ضکع حکق مر و ا دکانيق بفهميق  ه ايا مک

صحا  هدم هنکام  اص را نم  سو ست  ه ا سکم اي  ا شکاي مط و  دکانيق جاري  نيق و ا

دانيقم بنابراي  اي  اسوصحا  هدم   بيت جاري نيست و اسوصحا  هدم اش   را جاري نم 

است. در دذ يه سه مبنا وجکد  رسد و ام ارش ارا ت هدم دذ يهنکبت به ارش محککم م 

شااکد و بنابر ي  مبنا اي  اسااوصااحا  دارد؛ بنا بر دو مبنا اسااوصااحا  هدم دذ يه جاري م 

 رسد.ا حشت م  اصالةشکد و در اي  رکرم نکبت به ارش محککم يعن  جاري نم 

اراااا ت هدم دذ يه محککم اراااا ت هدم   بيت اسااات شيرا اراااا ت هدم   بيت اراااش 

ست و ضکه  ا سک  م  مک رش حکم  مح سبت به ام ا را ت هدم دذ يه ن شکد. و اگر ا

شد نکبت به  را ت هدم دذ يه جاري ن صالةا صالةرسد. ا حشت م  ا رش  ا ا حشتم ا

برائت است و ارا ت هدم دذ يهم ارش اسوصحا  است و ويو   ه دست ما اش اسوصحا  

 رسد. کداا شد نکبت به ارش برائت م 

 نيقم ا ش حيکام حرام اسااتم شيرا در هدم دذ يه را جاري م در مکاردي  ه اسااوصااحا  

يعن  گکشااات حيکام مذ   حالي اسااات و در ما نح  فيه « االت ما ذ يوق»ايه شاااريفه دارد: 

ش  ما به اي  برم نم  ش   ست و من گردد  ه ايا اي  دانيق  ه اي  حيکام مذ   هست يا ني

راااکرم اساااوصاااحا  هدم دذ يه را جاري   ندم در اي  ند يا نم حيکام يبکي دذ يه م 

  نيق.م 

 نند درحقيقت دذ يه ايکاي شيادي است. فقهاء ام را در بحر طهارم و ن است مطرح م 

  نيق.در است اشارا م  نند. ما در اي  جا به سه يکي  ه مشهکرو ميوه و مذ   را دعريف م 
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اش ذبح با شرايطم است. نظير يکي اوي اي  است  ه دذ يه ي  امر بسيط  است  ه مسبتو 

ض  م  سش يا ديمق طهارم  ه بع ضکء يا ر سبتو اش و ست  ه م سيط  ا گفوند: طهارم امر ب

اي  نظر ويو  شاا  داشااوه باشاايق  ه دذ يه محقه شااد يا نشاادم اسااوصااحا   اساات. روي

اش هدم دذ يه اساات. بنابر بسااير بکدم گکيد  ه دذ يه محقه نشاادم شيرا حا ت سااابقهم 

 ياب يت دذ يه شرط ام است و در مسماي ام د يش نيست.دذ يه 

يکي دوم اي  اسااات  ه دذ يه امر بسااايط  اسااات و  کد هنکام دذ يه منطبه بر فعش ذبح با 

شکد شکدم يعن  ويو  ذبح با شرايطم ان ام شکد هنکام بسير دذ يه محقه م شرايطم م 

نظيق ي  هنکام بسيط  است شکد دو به رکرم سبو و مسبتو نيست. مثش اي   ه گفوه م 

شااکد و  کد ييام امر ددري   اساات و   دعظيق ددري   نيساات. ما دابو  ه منطبه بر ييام م 

ست و بنابراي  معنا نيز  سوظهار اش روايام و اردکاش هرف  ا سويق و اي  به  اطر ا همي  نظر ه

 شکد.اسوصحا  هدم دذ يه جاري م 

. ي  همش )يعن  ذبح( با شااارايطم اساااتف  ايکي ساااکم اي  اسااات  ه دذ يه هبارم اش ن

شاااکد. اگر مراد اش دذ يه اي  معنا باشاااد بنابراي  به اي  همش مر و  ارج  دذ يه گفوه م 

شکد شيرا فرض اي  است  ه دذ يه در  ارد محقه شدا اسوصحا  هدم دذ يه جاري نم 

رش محککم م  ست و نکبت به ا صحا  هدم دذ يه ني سو ست و ديگر مکرد ا رش را سد و ا

 ا حش است. لةمحککمِ اسوصحا  هدم دذ يهم برائت يا ارا

رااکرم چهارم اي  اساات  ه ما شاا  در دذ يه  نيقم مثال گکشاات گکساافندي داريق و 

ست مثش گکشتنم  شدا ا ست يا ن شدا ا سفند دذ يه  هاي   ه اش دانيق  ه اي  گکشت گک

س مام وارد م  سشکد و ما م بالد رير م شدا ا شراير دذ يه ت و   نم دانيق ذبح  دانيق  ه 

دانيق ذابح مساا مام بکد يا نبکد و يا شااراير ديگر محقه شاادا را داشااوه اساات يا نهم مثالا نم 

اساات يا نه. اي  رااکرم محش ابوالء اساات. در اي  رااکرم اسااوصااحا  هدم دذ يه جاري 

کرمم شکد و مسوصحو ام امر حادث مسبکق به هدم است.  ذا اگر مسوصحو در اي  رم 

شد نم  شت با شم م گک ست امم بب سبت به طهارم و ن ا ايد  ه دکام ام را  کرد. و ن

مکضکع ن است هدم مذ   نيست ب که ميوه است و اگر ش   نيق  ه اي  گکشت اش ميوه 

 نيق و بنابر جريام اي  ارااشم گکشاات ساک اساات يا نهم اسااوصااحا  هدم ميوه را جاري م 

دکام در ام نماش  کاند يا نه؟ اي  بسوگ  دارد به اي  د ايا م است. اما اگر سکست حيکام باش

ست. اي  دمام  س  ه ا والف ا شد؟ در اي  م شد يا ميوه با  ه مانو ورود در نماشم رير مذ   با

  الم در شبهام مکضکهيه بکد.
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 ي حکميه سه رکرم وجکد دارد.ي حکميه است. در شبههگاه  شبههم شبهه

گردد  ه اي  حيکام ا  ه   ما در حرمت يا ح يت به اي  بر م رکرم اوي اي  است  ه ش

بر ام دذ يه ان ام گرفوه اساات ااااا ايا م  کي ا  حق اساات يا رير م  کي ا  حق اسااتم مثش 

گکشاات سنگکئ   ه در شمام ما محش ابوالء اساات و در شمام شااارع مقدس محش ابوالء نبکدا 

ش  به  ست. در اي  گکنه اش مکارد  صالةا رش برائت رجکع م  ا  نيقم يعن  ا حش يا ا

  نيق.برائت اش حرمت را جاري م 

در اي  جا دو شبهه مطرح است  ه بايد جکا  دادا شکد. ي  شبهه اي  است  ه ما در اي  

مکرد اساااوصاااحا  حرمت حاي حيام را داريق به اي  بيام  ه حيکام دا ويو   ه شندا بکد 

االم  ه ذبح شااد و دذ يه بر ام اجراء شاادم شاا  مذ   نبکد و گکشاات ام حرام بکد و 

 نيق  ه ايا گکشااوم حرام اساات يا نيسااتم اسااوصااحا  حرمت حاي حيام را جاري م 

  نيق.م 

اي  شابهه را ساابقاا ذ ر  رديق و گفويق  ه اي  شابهه دمام نيساتم شيرا اوالا ما د ي   نداريق 

شد و بر فرض وجکد چني  صحا  مذ کر جاري   ه  کردم حيکام شندا جايز نبا سو د ي يو ا

 شکد.نم 

ست شبهه شدا ا شهيد وارد  ست  ه در   مام جماهو  اش فقهاء مانند مرحکم  ي دوم اي  ا

هاي   ه با د يش  ارد شدا است. جماهو  اي   الم  ه ارش در  حکم حرمت است مگر ام

شبهه رش در  حکمم را دکجيه  ردا و گفوند  ه مراد  ست  ه ا ضکهيه ا ستم ي مک حرمت ا

ستم يعن   ست يا رير مذ   ا يعن  اگر  حم  سيدا  رديق و نفهميديق  ه اي   حق مذ   ا

رش هدم  ستم ا ست يا رير مذ   ا اگر  حم  سيدا  رديق و نفهميديق  ه اي   حق مذ   ا

ي حکميه باشد شکد. اما اگر مرادم شبههي ام حرمت ام  حق م دذ يه جاري  ردا و نوي ه

ارااش در  حکم »روايو  داشااوه باشاايق  ه به همکم و اطالفم ببکاهد بگکيد  ه  و ما ايه يا

م در شااابهام حکميه چني  د ي   را نداريق.  ذا اگر شااا   رديق  ه  حق «حرمت اسااات

  نيق.حيکان  در شريعت حالي است يا نيست برائت اش حرمت ام را جاري م 

 ة ا حش است.ما حصش رکرم اوي اي  است  ه مرجو در اي  رکرم ارا 

رکرم دوم اي  است  ه ش  ما در ح يت  حقم به اي   اطر است  ه ايا اي  حيکام يبکي 

ست و دذ يه م  رادق ا سق   و بر ام   ند يا نه؟ مثش حيکام موک د اش   و و رنقم  ه نه ا

 نيق  ه ايا  حق اي  حيکام حالي نه اسااق رنق بر ام رااادق اساات. در اي  مکرد شاا  م 

ست يا حرا ش  ما به اي  بر م ا ست و  شدا ا ست و دذ يه نيز به ام ان ام  گردد  ه اي  م ا
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 ند. اي  بحر مانند بحر سااابه اسااتم يعن  اگر همکم   ند يا نم يبکي م  حيکام دذ يه

به اي  همکم ا ذ « التذکية ش حيکام يقبش »در اي  جا داشاااوه باشااايق  ه بگکيد: 

کميه است نياشي به جريام اسوصحا  نيست. اما اگر ي ح نيق و در اي  شبههم  ه شبههم 

چني  همکم  را يبکي نکنيق  ه دذ يه  ه امر بساايط  اساات ايا محقه شاادا اساات يا محقه 

گکيد  ه دذ يه محقه نشدا استم چکم نشدا است اسوصحا  هدم دذ يه جاري شدا و م 

 گفويق  ه ياب يت دذ يه مقکم دذ يه و يک  اش شراير ام است.

ش  م  رکرم شراير و مکانو دذ يه نا ش  ما در ح يتم اش  ست  ه  شکد. مثال سکم اي  ا

 نيق  ه ايا ا ت ذبح بايد اش حديد باشد يا اگر اش رير حديد اااا مثش اسويش اااا هق ش  م 

شد  فايت م  سيط  با ستم چکم دذ يه امر ب را ت هدم دذ يه ا  ند؛ در اي  حاي مرجو ا

 محقه نشدا است. است و ارش اي  است  ه اي  امر

ي گکنه اش مکارد ش م ما به اطالق )االت ما ذ يوق( و اد هدر اين ا اشکاي شدا است  ه در اي 

  نيق.دذ يه حيکام  ه در روايام امدا است دمس  م 

جکا  اشکاي اي  است  ه اين ام جاي اطالق  فظ  نيستم شيرا هناوي  م  کذ در  طابام 

دو يسمند: هناوي  شرهيه و هناوي  هرفيه. در هنگام ش  در  شرهيه يعن   وا  و نسبتم بر

احشت اهلل »فرمايد: ي شااريفه م دکانيق به اطالق  فظ  دمساا   نيق. مثال ايههناوي  هرفيه م 

 نيق  ه ايا راااحو شااريعت در بيوم راايوه را شاارط  ردا اساات يا و ما شاا  م « ا بيو

ق به اطالق  فظ  دمساا   نيق و بگکييق  ه دکانيمعاطام  اف  اساات؟ در هناوي  هرفيه م 

دکانيق به اطالق  فظ  دمس  در بيو هند ا عرف ريوه معوبر نيست. اما در هناوي  شرهيه نم 

 و رالم و رکم و حا.« اال ما ذ يوق» نيق مثش هناوي  

شيرا دمساا  به اطالقم هميشااه ماي جاي  اساات  ه فردي مفهکماا در هنکان  دا ش باشااد و 

بال اشاااکاي مفهکم )ها ق( فرد « ا رم ا عا ق»مشاااککک باشاااد. مثالا اگر گفوه شاااکد:  اطالياا

دکانيق اي   ه مک    کدش با ف سفه  ک  نبکد ايا )ها ق( شکد اما نم في سکف را شامش م 

شکد؟ اي  جا جاي دمس  به اطالق است. اما شکد يا نم به اطاليم شامش فرد في سکف م 

شامش اي  اگر جاي  مفهکماا مشک شد  ه اي  هنکام به اطاليم  کک باشدم يعن  مشککک با

شکد يا نه؟ مثال  س  است  ه ه ق را به معناي  ارتم ندارد و   ي  رفت فرد  اص م 

ردق داند و ما ش  م اااا مثش اهنگري اااا را م   نيق  ه ايا مفهکم )ها ق( بر اهنگر نيز 

)ها ق( دمسااا   نيقم شيرا در مفهکمم شااا   دکانيق به اطالقجا نم  ند يا نه؟ در اي م 

رنعت شامش  سعه دارد  ه  سعهداريق  ه ايا اي  مفهکم ام يدر  شکد يا چني   اي ندارد. گر 
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احشت اهلل »شااکد. ويو  شااارع فرمکد: ي     اساات و بر ما نح  فيه دطبيه م اي  ي  ياهدا

شکد و اگر احوماي معاطاد  م  )بيو( اش هناوي  هرفيه است و مفهکم هرف  ام شامش بيو« ا بيو

دکانيق به اطالق اي  ايه دمساا   نيق. اما دهيق  ه شااارع مقدس ي  ييدي اضااافه دارد م 

مثش )رااالن( در أيق ا صااالن( اش هناوي  هرف  نيساات ب که اش هناوي  شااره  اساات و مفهکم 

د مفهکم شره  دارد و اگر ندانيق  ه سکرا جزء رالم است يا نيست ا اگر جزء رالم باش

ردق نم  سکرا  رالم بدوم  رالم بر رالم بر  شد مفهکم  رالم نبا  ند و اگر جزء 

سکرا ردق م  صالن( دمس   نيق و  ند اااا نم رالم بدوم  دکانيق به اطالق اااا )أيق ا 

دکانيق نماش را بگکييق  ه شاااارع مقدس چکم ييد )مو ا ساااکرن( را در اي   الم نياورد ما م 

ي مفاهيق شرهيه وجکد دارد. در ما نح  فيه اگر مراد ي  مط و در همهبدوم سکرا ببکانيق. ا

شدم در دذ يه هرف م اش دذ يه  ه در ايه ست دذ يه هرف  با شريفه )االت ما ذ يوق( امدا ا ي 

حديد بکدم ا ت ذبح معوبر نيسااات و اگر مراد اش دذ يهم دذ يه شاااره  باشااادم در مکارد 

دانيق  ه ايا مفهکم دذ يه شره  بر س   نيق شيرا نم به اطالق ايه دم دکانيقمشککک نم 

مکردي  ه ذبح دکسر حديد نباشد رادق است يا نيست. و اگر يبکي  نيق  ه مراد اش دذ يه 

در ايه دذ يه هرف  استم مراد اش دذ يه در روايام دذ يه شره  است و مط و مذ کر در 

 ايد.اي  مکرد م 

شد  ه بايد ا ت دکانيق به اطالق مقامب هم ما م    دمس   نيق يعن  اگر در روايت نيامدا با

ذبح اش حديد باشد يا ذابح بايد مؤم  باشد يا  کد ذابح نيز بايد رو به يب ه باشدم ارطالحاا به 

شااکد. ما در با  هناوي  شااره  به شااکد و اي  ييکد نف  م اي  مکرد اطالق مقام  گفوه م 

شاکد. مثش اي   ه   اطالق در بعضا  اش مکارد جاري نم  نيق. و   اياطالق مقام  ا ذ م 

دکاند ذابح باشااد و شاا   نيق  ه ايا ذابح حوماا بايد انسااام باشااد يا اي   ه دسااوگاا هق م 

احوماي دهيق  ه يک  اش شاااراير دذ يه اي  اسااات  ه ذابح بايد انساااام باشااادم در اين ا نه 

س   نيق و نه م م  س   نيق و مرجو دکدکانيق به اطالق  فظ  دم انيق به اطالق مقام  دم

سوگاام حيکام  شارع مقدس محش ابوالء نبکد  ه با د ستم شيرا در شمام  را ت هدم دذ يه ا ا

 را ذبح  نند.

 دنبيه دوم: حس  احوياط و اسوحبا  ام

ه ماي ا باري براي وجک  احوياط به رواياد  اسودالي  ردند و ه ماي ارک   فرمکدند  ه 

 ند منوه  ه ماي اراااکي دو مط و را سذيرفوند: اي  روايام دال ت بر وجک  احوياط نم 

ست. و مراد اش  سوحو ا شرهاا م ست و دوم اي   ه احوياط  يک  اي   ه احوياط هقالا حس  ا
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ي شبهام اااا مکضکهيه و حکميه و شره  احوياطم احوياط در همهحس  هق   و اسوحبا  

 وجکبيه و دحريميه ا است.

اما احوياط هقال حس  استم شيرا احوياط مصداق انقياد است و بنابر يبکي حس  و يبح هق  م 

اسااات و ام دو هباردند اش: اطاهت و انقياد. اطاهت در  دو همش در مقابش حه دعا   حسااا 

  م ح س   وجکب  است و انقياد در مقابش  داوندم ح س   اسوحباب  است.مقابش دکا يف ا ه

اما احوياط شااارهاا مساااوحو اساااتم شيرا رواياد   ه ه ماي ا باري بر وجک  احوياط ذ ر 

سوحبا  احوياط دال ت دارند. مثش روايت  ردا س ماا بر ا اندم بر وجک  دال ت ندارند و   م

 ديگر. )ا کک دين  فاحور  دين ( و روايام

اي مطرح شدا است و ام شبهه اي  است  ه حس  هق   و اسوحبا  شره  در اي  جا شبهه

دهيق  ه نماش رفي ه مساااوحو باشاااد يا احوياطم در هبادام فرض ندارد. مثال ما احوماي م 

ست  ه در اي  شدا ا شبهه  شدم  سوحو با شد يا نماش شيارم م سوحو با سش شيارم م ها ر

دهيقم اش دو حاي  ارد نيسااات يا ان ام ها را ان ام م را ويو  اي احوياط ممک  نيساااتم شي

اي نداردم ها به يصااد اموثاي اساات و يا بدوم ييد اموثاي اساات. اگر ان ام ام هبادم فايدااي 

شکد  ه هبادم به يصد اموثاي باشد چکم يصد اموثاي مقکتم هبادم شيرا ويو  اموثاي محقه م 

ر يام حس   ست. اما در دک ست. مثال اگر احوماي دهيق  ه بر ا سوحبا  احوياط ممک  ا و ا

مادر انفاق به اوالد واجو باشاادم  اف  اساات  ه مادر انفاق  ندم چکم اگر اي  همش واجو 

اش همش  ردا اسااات و اگر اي  همش واجو نبکد مادر معصااايت نکردا بکد مادر به وظيفه

 است.

سي اي  است  ه در هبادم الشم نيست  ه در محشت  کدش ساسي دادا شد و ام سا اي  شبهه

صد رجاءم يا  صد اموثاي امر احوما  م يا ي شيق و همي   ه ي شوه با صد هبادم امر جزم  دا ي

ست و هقش  ستم شيرا حا ق در مقرت  بکدم هبادم هقش ا شيق  اف  ا شوه با يصد احوياط دا

 بيند.فري  بي  اي  دو يصد در مقر  بکدم هبادم نم 

دو مکرد «. احوياط حس  و مسوحو است»ايد دکجه داشوه باشيق اي   ه گفويق: اي  نکوه را ب

اش ام  ارد شدا است: مکرد اوي اي  است  ه همش به احوياط مکجو ا والي شندگ  فردي 

ا اهق اش مکضکهيه و حکميه و وجکبيه شکدم مثش اي   ه ي  ط به ببکاهد در همه ي شبهام 

سو نيز با اي  حاي او اش درس  کاندم م  و دحريميه ااااا احوياط  ندم در اي  افود يا ي   ا

افود. در اي  مکرد احوياط و انقيادم هق   اسااات و در نزد هقش ويو  گکنه احوياطم اش  ار م 

ست شيرا در  سوحو ني شکد. و م سام ن شو  ان ست  ه مکجو ا والي نظام معي س  ا انقياد ح
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مکرد شااکد  صااکراااا با اهومام   ه شااارع  ي احوياط چني  اطالي  نداريق دا شااامش اي اد ه

مقدس به نظام معيشو  انسام دارد و با دکجه به سيرا و س کک ائمه ه يهق ا سالم ممک  است 

شکد  ه ي  احوياط  سا ادها  ست ب که چه ب س  ني س  ادها  ند  ه نه دنها اي  احوياط ح  

 مکروا است.

ست  ه  ست جاي  ا سوحو ني شرهاا م ست مکرد دوم  ه احوياط  » ه  مکردم  بر ثقه گفوه ا

در اي   و ممک  است  ه ما هشواد دررد احوماي ن است ام را بدهيقم« اي  مايو ساک است

اجونا   مکرد حساا  هق   احوياط باي  اساات يعن  مقوضاااي انقياد اي  اساات  ه اش اي  مايو

م شيرا ساات نيق. و   اي   ه احوياط در اي  مکردم شاارهاا مسااوحو باشااد  ا   اش اشااکاي ني

د شکد.  ذا اگر ي اسوحبا  احوياط ا يعن  روايام احوياط ا اطالق ندارد دا شامش اي  مکراد ه

  شاي مثش سکق مس مي  يائق شکد  ه اي  مرغ مذ   است و   در ذبح شره  ام امارا

ره  هق شداشوه باشيقم در اي  مکرد احوياط حس  هق   دارد و   ثابت نيست  ه اسوحبا  

 دمام  الم در دنبيه دوم بکد. باشد. اي داشوه 

 ي سن دنبيه سکم: دسامح در اد ه

را ياهدا اشاااا اي جا به محش بحر اي  ياهدا در بحر ح يت  بر واحد اسااات و ما در ام

ز ام را در و گفويق  ه چکم ه ماء اي  بحر را در دنبيهام برائت موعرض شدند ما ني  رديق

 دا ادن  مناسبو  نيز با اي  بحر وارد. نيق و اي  ياهجا مطرح م اي 

رواياد  وجکد دارد  ه به )ا بار م  ب غ( معروف شااادا اسااات اي  روايام هالوا بر اي   ه 

سوندم در ام رحيح هق وجکد دارد.موعدد دو موکثر ه ضمکم روايام  1ها روايام معوبر و  م

اي  است  ه اگر در  بريم ثکاب  براي هم   رسيد و شب  براي رسيدم به ام ثکا م اي  

صکم ه يه همش را ان ام دادم ام ثکا  در روش ييامت به او م  سد و ک اي   ه ام  بر اش مع ر

 ا سالم نباشد و  ذ  باشد.

ياي: م  ب وه ش ء م  ا ثکا   ه  أب  هبد اهلل ه يه ا سالم»ي رفکام امدا است: در رحيحه

ه   شااا ء م  ا بير فعم ه  ام  ه أجر ذ   و ام  ام رساااکي اهلل رااا   اهلل ه يه و ا ه  ق 

 2«.يق ه

مرحکم شيي هباس يم  در مفاديح ا  نام براي بعض  اش اهماي ااا مانند شيارم حضرم سيد 

ساات. ا بار م  ب غ هاي شيادي را ذ ر  ردا اا شااهداء ه يه ا سااالم در روش هرفه اااااا ثکا 

                                                 
از ابواب مقدمة الع ادات ذکر  18ب اين روايات در باب  1

 نشده است.
 .1، ح18، أبواب مقدمة الع ادات، ج 8: 1ب الوسائل  2
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ها به شيارم حضرم سيد ا شهداء ه يه رسيدم به اي  ثکا  گکيد  ه هر    ه به  اطرم 

دهد ها را در روش ييامت به او م ي اي  ثکا ا سالم برودم  داوند موعاي در روش ييامتم همه

 و ک اي   ه اي  روايت اش معصکمي  ه يهق ا سالم رادر نشدا باشد.

ي سن  را اسوبراد  ردند. اگر اي  ياهدا دمام ي دسامح در اد هار م  ب غ ياهدافقهاء اش ا ب

سوحبا  و  ست  ه در  بري  ه مد کش م ست. مفاد اي  ياهدا اي  ا شد براي فقيه مفيد ا با

 مکروهام است وثايت راوي معوبر نيست و ام  بر ح ت است.

بام و مکروهام براسااااس اي  جمو  ثيري اش فقهاء به اي  ياهدا همش  ردند و در مساااوح

 دانسوند.اندم چکم اي  ا بار را در مسوحبام و مکروهام ح ت م ا بارم فوکا دادا

مام اي   ند  ه در د وداي  وو فقه  گفو ياهدا را يبکي نکردندم در اب و  ري   ه اي   ما م ا

د به يصد دکانمسوحبا  و مکروهاد   ه براساس ا بار م  ب غ فوکا دادا شدا استم انسام م 

 اي نزدند.رجاء به ام همش  ند.  ذا محشي   وا  هروام در اي  گکنه مکاردم دع يقه

ست بحث   ه در اي  دنبيه مطرح م  ست  ه ايا اش چني  رواياد م اي  ياهدا به د شکد اي  ا

  نيق.ايد يا نه؟ اي  ياهدا را در ضم  جهاد  بحر م م 

 بحر اوي: مفاد روايام م  ب غ

 ها چهار احوماي است:ي امحوماي شيادي در مفاد اي  روايام دادند  ه همدافقهاء ا

احوماي اوي اي  اسااات  ه اي  روايام موضااام  حکق مک کي نيساااوند ب که موضااام  حکق 

گکيد  ه ويو  هم   را به داه  اموثاي امر ارشاااادي به ي  حکق هقش هساااوند. هقش ما م 

و انقياد ح سااا   اسااات. و روايام ما را به همي   احوما   اديام  نيق اي  همش انقياد اسااات

  ند.ي هق   ارشاد م وظيفه

سوفادا م  شکد  ه هم    ه ب غ ه يه ا ثکا  است احوماي دوم اي  است  ه اش اي  روايام ا

شکد. بعض  اش هناوي  به ام همش به هنکام ثانکي اااا يعن  ب کغ ا ثکا  ه يه اااا مسوحو م 

ب که به هنکام ثانکي ثکا  دارد مثش ايسااوادم  ه به هنکام او   هنکام او   مسااوحو نيساات 

ثکا  ندارد اما اگر هنکام دعظيق مؤم  را به  کد بگيرد مسااوحو اساات و ثکا  دارد يا وارد 

شوه باشد اما به هنکام  شدم به مس د با ساي راستم  ه ممک  است به هنکام او   ثکا  ندا

 است و ثکا  دارد. است مسوحو« ب غ ه يه ا ثکا »اي   ه 

احوماي سکم اي  است  ه در با  سن  هر  بر ح ت است و ک اي   ه  بر رير ثقه باشد و 

 ي سن  است.ي دسامح در اد هي اي  احوماي ياهدانوي ه
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ست  ه اي  روايام م رد وهدا ست احوماي چهارم اي  ا ست  ه  داوند به هباد دادا ا اي ا

راي ان ام هم  م ثکاب  ذ ر شااکد و ام شااب  به  اطر به اي  بيام  ه اگر به شاابصاا م ب

شااکد و اي  وهدا به اي  رساايدم به ام ثکا م ام همش را ان ام دهد ام ثکا  به او دادا م 

  اطر است  ه در هبادم حا ت انقياد به وجکد ايدم و بر  داوند نيز   ف وهدا محاي است.

شد و ما بايد ببينيق  دامي  ظاهر روايام ها احوماالد  است  ه در روايام م  ب غ دادا اي 

 است.

ما يدر ه »اما احوماي اوي ضعيف استم شيرا ارشاد در جاي  است  ه شارع مقدس ارشاد به 

شارع مقدس م « ا عقش شاد م  ند و اگر در اي  روايامم  شاد  ندم ار ست ار  رد  ه  کا

ام ثکاب  باشااد  ه در  هبد در رااکرم انقيادم مسااوحه ي  ثکاب  هساات نه اي   ه مسااوحه

گکيد  ه دک اگر انقياد  ردي  داوند به دک فالم مقدار ا روايام امدا اسااتم شيرا هقش نم 

گکيد  ه انقياد حس  است و دک  ه انقياد داري سزاوار دهد. هقش م اي  همه ااا ثکا  را م 

 امدا است.است  ه  داوند به دک اجر و ثکا  دهد نه ام مقداري را بدهد  ه در روايام 

احوماي دومم احوما   است  ه بعض  اش بزرگام فقهاء ام را ا ويار  ردند و ام احوماي اي  

م  ب غ ه يه شاا ء م  » ند  ه هنکام ثانکي اساات  ه روايت دال ت بر اسااوحبا  هم   م 

بر ام منطبه اساات. بهوري  وجه   ه براي اسااوحبا  گفوه شاادا اي  اساات  ه اي  « ا ثکا 

دال ت ا وزام  بر اساااوحبا  دال ت داردم شيرا ثکا  بر ي  همش موکيف بر اي   روايام به

 ه ام همش اطاهت و اموثاي باشاااد و اطاهت و اموثاي موکيف بر اي  اسااات  ه به ام  اسااات

همشم امر دع ه گرفوه باشد و دا امري محقه نباشد دحقه اطاهت و اموثاي محاي است. و ويو  

شکد س  ذ ر ثکا  براي ي  همش  ه امر وجکد داشوه باشد اسوحبا  هق اش ام اسوفادا م 

 سوحبا  ام همش دارد.با مالشمه دال ت بر ا

اي بي  اهطاي ثکا  و بي  اطاهت نيست. دو فعش ي اي  وجه روش  استم شيرا مالشمهمنايشه

اسااات  ه داراي ثکا  اسااات؛ يک  هبارم اش اطاهت و ديگري هبارم اش انقياد اسااات و 

روايام نگفوه اسااات  ه اي  ثکا  به  اطر اطاهت اسااات يا به  اطر انقياد اسااات. بنابراي  

رساااند وجکد ثکا  اساات و ممک  اساات  ه اي  ثکا  به  اطر ايت چيزي  ه روايت م نه

انقياد باشد يا به  اطر اطاهت باشد. مضافاا بر اي   ه احوماي اسوحبا  ي  مبعدي هق دارد؛ 

ها دکسااار افراد اهما    ه واجو هساااوند يا مساااوحو هساااوند دقريباا ان ام هر ي  اش ام

شورک دارد  ست منوه  افرادي  ه به مبو فم ثکا  م سوحو ا شهداء م سيد ا  مثال شيارم 

ي دهندم ثکا  همهروند موعددند و هر ي  اش انام شيارام موعدد نيز ان ام م شيارم م 
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دري ان ام گيرد. در روايام داريق در  ندم مثش اي   ه با راااعکبت بيماي  شيارام را بيم

رعکبت بيم شد ثکا  بيماهما    ه با  ساس اي  دري با سوحبا  برا ضکع ا دري دارد. مک

يکي )همش ب غ ه يه شاا ء م  ا ثکا ( اساات و اگر به  ساا  روايو  رساايدا باشااد  ه ثکا  

شيارم سيد ا شهداء را برابر با ي  حا دانسوه باشد بايد به همي  مقدار به او ثکا  دادا شکد 

د حا دانسوه است به اي  و به فرد ديگري  ه روايو  رسيدا باشد  ه ثکا  اي  شيارم را ر

م  ب غ ه يه شاا ء م  »فرد بايد ثکا  رااد حا دادا شااکدم در حا    ه موناسااو با هنکام 

شورک ثکا « ا ثکا  ست  ه در افعاي م شابه اي  ا ست. طبه احوماي مذ کر  هاي م ثابت ا

دار در جاي   ه  برم  اذ  است و معصکم ه يه ا سالم ام را نفرمکد و ا بار موفاود  در مق

ررف اي   ه ي   بر  اذب  ثکا  ام همش را  شد به  سيدا با سوحو ر ثکا  ي  همش م

در ذ ر  ردا است بايد به اي  فرد بيشور ثکا  دادا شکد و اي  دور اش اردکاش است؛ اي  بيم

 رسد. ه براساس  ذ   اذ  به افراد ثکا  دادا شکد بعيد به ذه  م 

سوفاد اش رو ست  ه م سکم اي  ا سامح در اد هايام ياهدااحوماي  ستم يعن  در ي د سن  ا ي 

ا هر  بري  ه رسيدم ح ت است و الشم نيست  ه  ا يعن  مسوحبا  و مکروهام  با  سن  

رساادم گکيد هر ثکاب   ه گفوه شااد به شااما م راوي ام  برم ثقه باشااد. اي   ه روايام م 

 ضعيف باشد. شکد  ه هر  بري  ه رسيد ح ت است و ک اي   ه سندشمع کم م 

ما اي  احوماي را يبکي نکرديقم شيرا اگر مراد اي  اسااات  ه اي  روايام به دال ت مطابق  بر 

ياهدا ي مذ کر دال ت داردم مع کم است  ه چني  دال و  بر ح يتم وجکد ندارد و روايت 

ي اش اي  جهت سااا ت اساات و اگر مراد دال ت ا وزام  باشااد اگر فرض  نيق  ه امام همه

ها اي  است  ه ام ثکا  به افراد ي ح يت امار در سن  را ح ت يرار دادا باشد. الشمها ب

ي ا بار دادا شکد. بر فرض اي   ه ا بار م  ب غ نبکد و امام ه يه ا سالم دصريح  ند  ه همه

ي ح يت اي  ا بارم در مکرد سن  ح ت است چه راوي هادي باشد و چه فاسه باشدم الشمه

ست  سوحبا  اي  همش را ان ام دهيق ما را هقا  نم معذتريت ا صد ا  نندم يعن  اگر ما به ي

يعن  اي  همش دشريو نيست. و معناي ح يت ا بار سن  اي  نيست  ه همام ثکا  به ما دادا 

ست و دنها احوما    ه باي  م م  سکم نيز احوماي نادرسو  ا ماندم احوماي شکد.  ذا احوماي 

ست و ظاهر روا ست بر اي   ه اگر ثکاب  يام هق وهداچهارم ا اي اش جانو  داوند موعاي ا

ثکا م ام همش را ان ام داديدم  داوند بر هم   به شاما رسايد و شاما به يصاد دحصايش ام 

 ند و بر   اش ا بار م  ب غم ا بار ثقه اساات و   د يش موعاي در ييامت شااما را م يکس نم 

شاااکدم چکم ح يت به معناي من زيت و معذريت ح يت  بر ثقهم اي  ا بار را شاااامش نم 
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است و دن ز و دعذر دو ورف براي دک يف اااا يعن  وجک  و حرمت اااا استم س   بري 

شااکد  ه مضاامکنم ثبکم يا نف  دک يف باشااد. در ا بار م  ب غ فقر موصااف به ح يت م 

شااکد و ي ا ه  ذ ر شاادا اساات  ه اگر  ساا  هم   را ان ام دهد ثکا  به او دادا م وهدا

ست ما در مقابش  سالم نبکدا ا صکم ه يه ا  شکد  ه اي  روايت اش مع اگر در روش ييامت ثابت 

ي  داوند ثابت نيساات. حه مطا به در مکردي ي ثکا  نداريق شيرا وهدا داوند حه مطا به

ي  داوند ثابت شدا باشد و ک اينکه اي  روايام موضم  ثکا  وجکد نداشوه است  ه وهدا

 کرد در ا بار م  ب غم به احوماي چهارمم وثايت يا هدم وثايت روام به درد نم  باشاااد.  ذا

 ما اي   ه بنا بر احوماي اوي نيز همي  طکر اساااتم وثايت و هدم وثايت روام فقر بنابر 

 کرد و در اي  دو مکرد د يش ح يت )به معناي معذريت( احوماي دوم و ساااکم به درد م 

ست شکدشامش ا بار م  ب غ م  صد رجاء و به اي  اميد ا . بنابر اي  همش به ا بار م  ب غ به ي

شدا رادر  سوحبام اش ائمه  رادر  ه روايام م سالم  اند. و اگر ام روايام اش ائمه ه يهق ا 

شدا باشند براي همش  نندا حه مطا به ثکا  در روش ييامت ثابت نيست. اي  دمام  الم در  ن

 جهت اوي بکد.

 ار م  ب غ بر ا بار مشومش به  راهت ي  همشجهت دوم: شمکي ا ب

سوحو را ذ ر م  شامش رواياد   ه همش م شد  ه ا بار م  ب غ  شکد اهق اش  نند م گفوه 

اي   ه براي ام همش مسوحوم ثکاب  در ام روايت ذ ر شدا باشد يا ثکاب  ذ ر نشدا باشد. 

شدا باشد و شب  به ام  بنابراي  اگر در ي  روايتم شيارد  به هنکام همش مسوحو ذ ر

به او ثکا  همش مساااوحو را م  عاي  دهد گرچه ام همش در وايو همش  ندم  داوند مو

ب غ »مسااوحو نباشااد. حاي اگر گفويق  ه مفاد ا بار م  ب غم اسااوحبا  همش به هنکام ثانکي 

ا است  ا بار « ه يه ا ثکا  ا طبه احوماي سکم  ا يا ح يت ا ابر سن   م  ا طبه احوماي دوم 

شکد.  الم در اي  است  ه ب غ شامش ا باري  ه دايت بر ثکا  يا دايت بر اسوحبا  هسوند م 

شااکد يا شااامش اي  ايا ا بار م  ب غ شااامش رواياد   ه دايت بر  راهت ي  همش هسااوندم م 

روايام نيسااوند. مثالا اگر در روايو  امدا باشااد  ه ا   کردم به حا ت ايسااوادا در شااو 

ستم شکدم معنايم  مکروا ا شامش چني  رواياد   بنابر احوماي دوم اگر ا بار م  ب غ ببکاهد 

سوادا ا  نبکرد. و بنابر احوماي  شو به حا ت اي سام در  ست  ه ان سوحو ا ست  ه م اي  ا

سااکم اگر ا بار م  ب غ ببکاهد شااامش اي  روايام شااکدم معنايم اي  اساات  ه روايو   ه 

ايسوادا مکروا استم اي  روايت ح ت است گرچه  گکيد ا   کردم در شو به حا تم 

سااندش ضااعيف باشااد. و بنابر احوماي چهارم اگر ا بار م  ب غ ببکاهد شااامش اي  دسااوه اش 
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شکد  ه اگر شبص  به  اطر اي   ه ا   کردم در شو به روايام شکدم معنايم اي  م 

سوادا  راهت دارد اي  همش را درک  ند  داوند موعاي در ر وش ييامت ثکاب   ه بر حا ت اي

دهد و ک اي   ه در وايو اي  همش مکروا درک مکروا وهدا دادا اسااات به اي  شاااب  م 

 نباشد.

اند  ه ا بار م  ب غ رواياد   ه در مکرد  راهت هم   امدا اساااتم شاااامش مشاااهکر يائش

 شکد.م 

شامش ا بار دايت بر  راهت  شبهه را مطرح  ردند  ه ا بار م  ب غ  ض  اي   شکد. ام نم بع

ست  ه در ا بار م  ب غ دعبير به  صوه»يا « فعم ه»شبهه اي  ا ست و اي  دو دعبير با « ف امدا ا

 شکد.ساشد نه با درک. بنابراي  مکارد درک ا و  راهت ا را شامش نم فعش م 

 اش اي  شبهه دو جکا  دادا شد.

رنو( در مفهکم هرف   کد هق فع ست  ه )همش( يا ) شامش م جکا  اوي اي  ا شکد و ش را 

شامش م  ست  ه اگر طبيب  به بيمار  کد بگکيد: هق درک را  شاهدش اي  ا بايد اي  »شکد. 

و بعد اي  گکنه دکريه  ند  ه نبايد گکشت يرمز ببکري و نبايد رذاي «  ارها را ان ام ده 

وراض هام فرد بيمار اهدار نبکر و مانند اي چر  ببکري و ساايگار بکشاا  و رذاي نشاااسااوه

 ند  ه اي   ارها همه درک اسااات. و بعد اش امم ويو  بيمار دوبارا به طبيو مراجعه نم 

ما هق در محاورام  کد اي  ند م م  گکنه گکيد  ه م  همه اي   ارها را ان ام دادم. 

 دعبيرام را داريق.

رنو( فقر  ارهاي وجکدي  ست  ه بر فرض اي   ه بسذيريق )همش( و ) را جکا  دوم اي  ا

شکدم ي  اردکاشام هرف  وجکد دارد  ه اش فعش وجکدي ا واء  صکريت  ردا شامش م 

گکيد  ه اگر به دک  بري رسااايد و بر فعش يا درک هم   ثکا  ذ ر  رد و دک در مقام و م 

شکد. بر همي  اساس فقهاي   ه در ا بار م  انقياد به ام همش  ردي به دک ام ثکا  دادا م 

 ردند و به ي سن  را يبکي  ردندم سنه روايام سن  را نگاا نم امح در اد هي دسب غم ياهدا

دادند. اي  بيام هق با ها  ه اسوحبا  ي  همش يا  راهت ي  همش بکدم فوکا م مضمکم ام

 ساشد. اي  دمام  الم در جهت دوم بکد.ساشد و هق با احوماي چهارم م احوماي سکم م 

 غ نسبت به  بر مع کم ا کذ  وجداناا يا دعبداا جهت سکم: شمکي ا بار م  ب 

سوحبا   ندم اما در مقاب م ه ق وجدان   شيق  ه دال ت بر ثکا  يا ا شوه با ما اگر  بري دا

شيق  ه بر حرمت يا  راهت ام  شوه با ست يا  بر معوبر دا شيق  ه اي   بر  اذ  ا شوه با دا
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ه دال ت بر اسااوحبا  يا ثکا  داردم همش دال ت  ندم ايا ا بار م  ب غ شااامش اي  روايو   

 شکد؟شکد يا شامش ام نم م 

شکد. بنابر احوماي سکمم مشهکر ه ماي ما فرمکدند  ه ا بار م  ب غ اي  روايام را شامش نم 

سکم اي  بکد  ه ا بار م  ب غ دال ت دارد بر اي   ست. احوماي  ضح ا شمکي وا وجه اي  هدم 

شااکد و اگر راوي ثقه هق نباشاادم  برش ح ت نم  ه در مکارد ساان  سااند روايت  حاد 

ست  ه ما ه ق به  شروط به اي  ا شد  ه هر امارا و ح و  م ست و در جاي  کدش گفوه  ا

ي معوبرا بر  الف وجکد نداشوه باشد. اما بنابر ا احوماالم ديگر  الف نداشوه باشيق يا امارا

 ه  بر ثکا  استم در روايام دارد ي ا صکراا ا احوماي چهارم  ه مفاد ا بار م  ب غ وهدا

دهد  ه اگر  ساا  به رجاء ام ثکا  همش  رد  داوند در روش ييامت به او ام ثکا  را م 

شاااکدم شيرا يطو و مع کم اسااات  ه ا بار م  ب غ با اي  مفاد شاااامش روايام مکرد بحر نم 

کروا اساات و داريق  ه اي   بر  اذ  اساات يا ح ت معوبرا داريق  ه اي  همش حرام يا م

ش صد رجاء ثکا  موم شب  ي رکرم اش اي   شکد. اي  دمام  الم در جهت نم   در اي  

 سکم بکد.

سوحبا  ي  همش دال ت  رد ا  شويق  ه با مطابقه بر ا ضعيف  دا جهت چهارم: اگر روايت 

هم   دال ت  رد مثش اي   ه مقدار ثکا  ي  همش را بيام  رد ا  يا باال وزام بر اساااوحبا 

سوناد به ا بار م  ب غم بر طبه اي  روايت ضعيف فوکا دهد يا نم فقيه م ايا  دکاند ا دکاند به ا

 ايد ا ؟هرچه  ه راجو به اسوحبا  بگکييق راجو به  راهت هق م 

جکا  اي  اساات  ه در مفاد ا بار م  ب غم چهار احوماي ذ ر  رديق واضااح اساات  ه بنابر 

دکاند برطبه روايت ضعيف فوکا به اسوحبا  همش دهدم چکم نم احوماي اوي و چهارمم فقيه 

شاد و احوماي چهارم وهدا ست احوماي اوي ار ضح ا سکم وا ي به ثکا  بکد. اما بنابر احوماي 

دکاند چني  فوکا دهد. احوماي ساااکم اي  بکد  ه ما اش ا بار م  ب غم دساااامح در  ه فقيه م 

 ه روايت ام ساان  ضااعيف باشااد و   ام روايت  ي ساان  را اسااوفادا  رديق و ک اي اد ه

ح ت اسااات. دمام  الم در احوماي دوم اسااات. بنابراي  احوماي  ه ا بار م  ب غ به هنکام 

 ند. شبهه و م  ا ثکا  اااا دال ت بر اسوحبا  ام همش م ثانکي اااا  ش همش ب غ ه يه ش ء

سيدا است. بنابراي  ام اشکاي اي  است  ه  بر ضعيف به فقيه رسيدا است و   به هام  نر

هنکام ثانکي نسااابت به هام  محقه نيسااات.  ذا بحر مبساااکط  در اي  جا به وجکد امد و 

اي هق يائش شاادند  ه دکاند فوکا دهد و هدااي يائش شاادند  ه فقيه بنابر اي  احوماي نم هدا

 دکاند فوکا دهد و وجکه  براي ام ذ ر  ردند.فقيه م 
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دکاند فوکا به اساااوحبا  اي  همش دهد و هام  به ام اي دومم فقيه م روي نظر مام بنابر احوم

دهد و همش نسبت همش  ند؛ م وهد به نف  افواءشم هام  را مکضکع ا بار م  ب غ يرار م 

ي اوي  کد اي  افواء محقه رورا شکد. در مرح هبه هام م همش ب غ ه يه ش ء م  ا ثکا  م 

ست و در مرح ه ست. ي دوم اي  افواءا ست  ه در  محقه  برا و ح ت ا ريو  ا صک اي   

سوحو يا ب غ ه يه ا ثکا  م  اي  افواء وجکد داردم شکد ااااا  ه چکم با افواء فقيهم اي  همش م

شااکد. اي  هنکام باال وزام بر اسااوحبا  دال ت دارد ااااا و بر هام  نيز اي  همش مسااوحو م 

درساات  ردا اساات. اي  دمام  الم در  بنابراي  فقيه به نف  افواء مکضااکع فوکاي  کدش را

 جهت چهارم بکد و با ادمام امم دنبيه سکم نيز دمام شد.

 دنبيه چهارم: برائت و انحاء شبهه

ش  در دک يف به برائت رجکع م  ش  در دک يف  ه اش ام به گفويق  ه در مکارد   نيق. 

رائت و بعضاا  اش شااکدم داراي انحاي  اساات. بعضاا  اش اي  شاابهام م راي بشاابهه دعبير م 

شوواي است و مراد ما اش برائتم برائت شرهيه است و در بعض  اش مکارد به  شبهام م راي ا

  نيق.برائت هق يه نيز اشارا م 

ي ي مفهکميه و شاابههي حکميه و شاابههه ماء شاابهه را بر سااه يسااق دقساايق  ردند: شاابهه

شبهه ضکهيه ااااا  ستم منوه  رامک صداييهم يک  ا ضکهيه و م دو حير در نظر گرفوه  ي مک

شبههم  شدا و با نظر به د يش  اص دعبير به شکد؛ با نظريه به د يش هام دعبير به  ضکهيه  ي مک

شکد اااا و هر ي  اش اي  سه يسق داراي ايسام  است. ما به همي  درديو ي مصداييه م شبهه

سوقراء بيام م  ساس ا شام را بر ا سام شبهام و اي شدام اي   شکد  دام  نيق دا روذ ر  ش  

ي هدم شااکدمو نکوهمکرد مصااوت برائت شاارهيه اساات و در   ا برائت شاارهيه جاري نم 

 جريام ام در اي  مکارد چيست؟

دکانيق ايا فالم همش در شااريعت ي حکميه اي  اساات  ه ما نم ي حکميه: شاابههاما شاابهه

ست يا حرام  شريعت حرام ا ست؟ يا فالم همش در  ست يا واجو ني ست؟ بنابراي  واجو ا ني

 ش  در جعش وجک  يا جعش حرمت براي ي  همش داريق.

بدويه اساات. مراد اش  ي حکميه در شاابهامي حکميه ايسااام  دارد. يسااق اويم شاابههشاابهه

دانق  ه در شبهام بدويهم شبهام در مقابش شبهام مقروم به ه ق اجما   است. مثال م  نم 

دانق  ه ايا شر  دو  حرام و نيست يا نم شريعت مقدسهم رسش جمعه واجو است يا واج

مراد اش امم هناوي  « اي  مکرد حرام است يا نيست»شکد  ه است يا نيست. و ويو  گفوه م 

ي برائت شاارهيه شااکد شيرا اد هاو يه اساات نه هناوي  ثانکيه. در اي  يسااقم برائت جاري م 
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ي حکميه ام به شاابههاطالق داشاات  صااکراااا در بعضاا  اش روايام  ه احوماي ا وصاااص 

شااکد انحال   اساات يعن  فقر ي  برائت نداريق وجکد داشاات. منوه  برائو   ه جاري م 

ب که هر وجک  محومش يا حرمت محومش به هدد مکضاااکهمم برائت دارد. مثال فرض  نيق 

 ه ش   رديق  ه ايا رسش جمعه در شريعت واجو است يا واجو نيست؛ در اي  حاي ما 

شااکد ي  برائت اش جکا  رسااش جمعه جاري يق ب که هر روش جمعه  ه م ندار ي  برائت

هاي   ه وجک  احوما   دارندم برائت ايد و رساااشهاي   ه م شاااکد و به دعداد جمعهم 

انحال   است و در وايو اي  برائت ناظر  شکدم چکم احکام شرهيه به  حاد مکضکعجاري م 

است و ناظر به جعش نيست. اي  در يسق اوي  به حکق م عکي و حکق جزاي  و دک يف فع  

 ي بدويه است.يعن  شبهه

ي مقروم به ه ق اجما   است و اطراف ام موباي  اش يکديگر استم مثش اي  يسق دومم شبهه

دانق نماش جمعه واجو اساات يا واجو نيساات يا نماش ظهر در روش جمعه واجو  ه م  نم 

 ه در روش جمعه يا ظهر جمعه اسااات يا جمعه اسااات يا واجو نيساااتم و ه ق اجما   دارم 

رطالحاا موبايني  گفوه م  شبهه ا ستم به اي   شکد و اي  مکرد در مقابش ايش و ا ثر واجو ا

است . فارق بي  اطراف موباي  و اطراف ايش و ا ثر اي  است  ه ما در موبايني  اگر ببکاهيق 

ش جمعه ببکاهيق احوياط  نيق بايد دو احوياط  نيق بايد همش را دکرار  نيق مثال اگر در رو

ا ببکانيقم و   در ايش و ا ثر اگر ببکاهيق احوياط  نيق اديام ي  همش  ا ظهر و جمعه  نماش 

 اف  اساات و ام هق اديام ا ثر اساات. در اي  جام جاي برائت نيساات نه برائت در دو طرف 

م وجه هدم جريام شکد. و در بحر ه ق اجما  شکد و نه در ي  طرف جاري م جاري م 

 شکد.ي اشوواي جاري م در اي  مکرد ياهدا برائت در اي  مکرد  کاهد امدم

ستم  شبهه حکميه مقروم به ه ق اجما   و مربکط به ا ثر اردباط  ا ست  ه  سکم اي  ا سق  ي

دانق نماش دانق نماش با ساااکرا بر م  واجو اسااات يا واجو نيسااات يا نم مثش اي   ه نم 

سکرا شرط اش  ستم اما ه ق اجما   داريق  ه يک  اش اي   الب ست يا واجو ني بر م  واجو ا

شاااکدم يعن  دک يف ي  دو بر م  واجو اسااات. اي  د برائت اش وجک  ا ثر جاري م 

داند. در اي  حايم اش دک يف مضيهم يعن  دک يف من ز دارد و   سعه و ضيه دک يف را نم 

 شکد.   اش نماش البشرط اش سکرام برائت جاري نم  نق واش نماش با سکرام برائت را جاري م 

به ه ق اجما  يساااق چهارم جاي  اسااات  ه شااابهه بکدا و دورام بي   ي حکميه مقروم 

محذوري  اساااتم مثش اي   ه ي  همش داير مدار بي  وجک  و حرمت باشااادم مثال مردد 

ممک  نيست و در شديق بي  اي   ه نماش جمعه واجو است يا حرام استم در اين ا احوياط 
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جريام برائت اش وجک  و حرمت ا والف اسااات و ما اش  ساااان  هساااويق  ه يائ يق برائت 

شاااکد و در همش ما مبير بي  فعش و درک شااارهيه اش وجک  و حرمت در اين ا جاري م 

 ي حکميه بکد.هسويق. اي  بيام دمام ايسام در شبهه

اسات  ه در  طا م دک يف  داريق  ه در  ي مفهکميه اي ي مفهکميه: مراد اش شابههاما شابهه

موع ه يا مکضاااکع دک يفم هنکان  ا ذ شااادا اسااات و اي  هنکام به  حاد مفهکم  براي ما 

ست. اي  اجماي گاه  باهر م  ش   نيق. بايد ببينيق م مش ا شکد  ه ما در دک يف فع   

 ي ما در اي  حا ت چيست؟وظيفه

سام  دارد. او ي  شبهه شبههي مفهکميه اي سيم   ه براي  ست دق شدم اي  ا ي مفهکميه گفوه 

شبهه ي مفهکميه داريق بر دو يسق است: دارن دک يف شمک   است و دارن  ه دک يف   ه در 

 گکييق.دک يف بد   است. يبش اش ورود به اي  دو يسق معناي اي  دو را م 

 حاد دعدد و وحدم سابقاا گفويق  ه فع يت دک يف به فع يت مکضکع ام است. دکا يف به 

شااکند و يسااق ديگر اش بر دو يسااق اساات: ي  يسااق اش دکا يف با دعدد مکضااکعم موعدد م 

شاااکند ب که فقر ي  دک يف محقه اسااات. جاي   ه دکا يف با دعدد مکضاااکع موعدد نم 

شااکد و جاي   ه دک يف به دعدد مکضااکع موعدد شااکد دک يف شاامک   يا انحال   ناميدا م 

ضوم موعدد نم دک يف به دعدد م سق شکد دک يف بد   يا رير انحال   ناميدا م کو شکد. ي

در اي  مثايم با وجکد فاسه در  ارد « ال دکرم ا فاسه»اوي مانند اي  است  ه مک   بفرمايد: 

شااکد. در شااکد و با دعدد فاسااه در  ارد حرمت ا رام نيز موعدد م حرمت ا رام فع   م 

شمک   يا انحال  سه( به  حاد مفهکم  اجماي دارد و ما نم اين ا دک يف  دانيق   است و )فا

 ه در مفهکم هرف  به معناي هار  ااا اهق اش مردکو  بيرا و مردکو رويرا ااا است يا در 

ي مفهکميه گفوه مفهکم هرف  به معناي مردکو معصاايت  بيرا اساات. به اي  شاابههم شاابهه

ق. مثالا در مکرد شيد  ه مردکو  نيشاااکد و ال محا ه ما در ي  حرمت فع   شااا  م م 

 نيق  ه ايا مصداق فاسه است دا حرمت ا رام داشوه رويرا شدا است نه  بيرام ش  م 

شبهه اي  است  ه ما نم  ش  اي   دانيق ايا فاسه مبو  به باشد يا مصداق فاسه نيست و من

دانيق اي  مردکو  بيرا اساات يا اي   ه فاسااه به معناي هاراا  اساات. در اي  مکرد  ه نم 

  نيق.شب  فاسه است يا نيستم برائت اش حرمت ا رام را جاري م 

ي مفهکميه دک يف بد   و رير انحال   اساات. مثال مک   يسااق دوم اي  اساات  ه در شاابهه

شکد  ه ها م  در  ارد در اي  مثايم وجک  ا رام ها ق ويو  فع   م « ا رم ها ماا»فرمکد: 

شکد شکند وجک  ا رام موکثر نم اء  ه در  ارد مکجکد م مکجکد شکدم و   به هدد ه م
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و فقر ي  وجک  ا رام محقه اسااات )ها ق( اجماي مفهکم  داردم شيرا ه کم بر دو يساااق 

شاااکد و ه ق هم   با ي هاي ه دحصااايش م اسااات: ه ق نظري و ه ق هم  . ه ق نظري با يکا

رش م  رکي و مانند  شکد. ه ق نظري مانند ه ق فيزي د ربه و دکرار حا شيم  و فقه و ا و 

ش  و ورشش  ه اي اي  رش نم ها و ه ق هم   مانند نقا شکد. در ما ها با  کاندم  وا  حا

دانيق  ه ايا مفهکم هرف  )ها ق(  سااا  اسااات  ه ه ق نظري دارد يا اهق اش نح  فيه ما نم 

يدر مويق  اش « مااا رم ها »ها ق به ه ق نظري و ها ق به ه ق هم   اسااات. ويو  گفوه شاااد: 

)ها ق(م ها ق به ه ق نظري است و ها ق به ه ق هم   مشککک است و اي  به سه نحک است: 

نحک اوي اي  است  ه فردي اش ها ق در  ارد مکجکد شد و   اي  فرد فرد مشککک ها ق ا 

 رام مثالا نقاش ااا است نه فرد مويق  ااا مثش فقيه ااا م ال محا ه در اي  مکردم در وجک  فع   ا

ست و در مکضکع بکدم   نيقماي  شب  ش  م  چکم فع يت دک يف به فع يت مکضکع ا

 اي  فرد ش  داريق. اين ا م راي برائت اش وجک  ا رام است.

نحک دوم اي  اسااات  ه فرد مويق  اش ها ق در  ارد مکجکد شاااد )مثش فقيه(. در اي  مکرد 

س شدا ا دکانق ت منوه  ايا م  در مقام اموثاي م وجک  ا رام ها ق يطعاا بر م  فع   و من تز 

ا ا وفاء  نق يا نم  ا مثش هنرمند  دکانق و حوماا بايد ي  فرد مويق  اش به ا رام فرد مشککک 

ها ق را ا رام  نق؟ در اي  جا دو نظريه مطرح شااادا اسااات. ي  هدا يائش به اجراي برائت 

اي   هنرمند در ا رام  نق. وهدادکانق در مقام اموثايم يشاادند و براساااس اي  يکي م  م 

ي ط بد. يطعاا ذمهي اشوواي شدندم شيرا دک يف يقي  فراغ يقي  م ديگر يائش به اجراي ياهدا

شاکد ي م  فارغ م دانق  ه با ا رام هنرمندم ذمهم  مشاوکي به ا رام ها ق شاد و   م  نم 

شدند شيرا يقي  به دک يف فع   شکد. ما دابو  سان  هسويق  ه يائش به اجراي برائت اي نم 

ضيته در  سو و د ست و دک ضيته ا ست يا م سو ا من تز دارم و   دن ز  ه ايا دک يف بر م  مک

ست و  کد دک يف ااااا يعن   ضيته در موع ه يا مکضکع دک يف ا سو و د دک يف داير مدار دک

دا ها ق وجک  و حرمت ااا دکسو و دضيته ندارد. در ما نح  فيه يطعاا ي  وجک  ا را بر هه

نظري و هم   اساات . وجک  مکسااو وجکب  اساات  ه مکضااکهم جامو بي  ها ق نظري و 

ضکع  ست. اگر مک ضکهم ها ق نظري ا ست  ه مک ضيته وجکب  ا ست و وجک  م هم   ا

و است شيرا دست هبد در مقام اموثاي باش است و  وجک  ا رام مکسو باشد اي  وجک  مکست

  وجک  مضاايته اساات شيرا دساات هبد در مقام اگر مکضااکع وجک  ا رام مضاايته باشااد اي

ست و فقر بايد ها ق به ه ق نظري را ا رام  ند. در اي  مکرد م  ه ق به وجک   اموثاي باش ني

 نقم و   اش وجک  ا رام مکسااو اش اي  وجک  را جاري م  ا رام مضاايه ندارم س  برائت
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معصيت است و اي  محاي  دکانق برائت جاري  نق شيرا برائت اش ام مکجو در ي  درنم 

دکانق در مقام دکاند اش وجک  مضاايه در ي  دهد. بنابراي  م  م اساات و شااارع فقر م 

دکانق ها ق هنرمند را ا رام  نق و اگر در جاي  م راي اموثايم ها ق نظري را ا رام  نق و م 

ي برائت اي برائت استم چکم ياهدي احوياط ورود ياهداي برائت درست شکد ياهداياهدا

داردم ي احوياط را ااا  ه وجک  دفو ضرر محومش است ااا بر م مؤم  است و مکضکع ياهدا

 شيرا با اجراي برائتم ضرر محوم   وجکد ندارد.

ي سااکم اي  اساات  ه هنکام م مش فرد مويق  ندارد و براي ما ي  ه ق اجما   شااکش نحکا

دانيق  ه مراد اش اجماي دارد و نم « شيد»و « ا رم شيداا» ه مک   فرمکد: گيرد. مثش اي م 

اسات و در اي  مکرد « شيد ب  بکر»م «شيد»اسات يا مراد اش « شيد ب  همرو»در  طا م « شيد»

يدر مويق  در  طا  وجکد ندارد. در اي  مکرد ه ق اجما   داريق  ه يا ا رام شيد ب  همرو 

ضاي ه ق  ست. مقو ست و يا ا رام شيد ب  بکر واجو ا اجما   در اي  مکردم جريام واجو ا

ي احوياط اسااات و هبد بايد هق شيد ب  همرو را ا رام  ند و هق شيد ب  بکر را ا رام ياهدا

 ي مفهکميه بکد. ند. اي  دمام  الم در شبهه

شبههدر نحکا شککک را اديام ي مفهکميه  ه گفويق در مقام اموثاي م ي دوم اش  دکانيق فرد م

ها در با  حا ي شيادي در ابکا  مبو ف داريق و ما به بعضااا  اش مثايها نيقم در فقه مثاي

 نيق. مثال ويکف در هرفام واجو است. بعض  اش حدود هرفه شبهه مفهکميه است اشارا م 

ي هرفه اي  مقدار دکانيق بر دور ام سرشمي  دييقاا  ر  شيدا و بگکييق  ه محدوداو ما نم 

 ٰ  م يدر مويق  اش هرفه اسااات. يا بيوکده و ذبح در من ي ااسااات گرچه مقداري اش محدودا

و مروا در حا واجو  دييقاا مشب  نيست. يا سع  بي  رفا ٰ  ي من واجو است و محدودا

ي دومم مفهکم سااع  بي  راافا و مروا راادق دانيق  ه ايا بر سااع  در طبقهاساات و ما نم 

د سع  بي  رفا و مروا است يا  ند؟ و يا سع  در ام مقداري  ه جديداا به ام افزودا شم 

سعه و ضيه بکدم من  ٰ  نيست؟ و ايا مذبح جديد در من   ٰ  هست يا نيست؟ يعن  ش  در 

دانيق  ه وادي محسر  ارد اش من  است يا رم  جمرام ثالث واجو است و ما داريق و م 

ي ههد رساااکي اهلل رااا ت  اهلل ه يه وا ه گفوه دانيق  ه جمرا به مفهکمم فقر به جمرانم 

شامش م شکد يا جمرام  ست  شدا ا سام براي نماش در ي شمام ما را  ه بزرف  شکد؟ يا ان

بي  يصااار و دمام اسااات. ايا مراد اش مکه و مدينهم مکه و مدينه در ههد مکه و مدينه مبير 

ست يا مکه و مدينه س ق ا ر   اهلل ه يه و ا ه و  سکي اهلل  شامش م ر شکد؟ ي شمام ما را نيز 

 ي مفهکميه است و در مفهکم اجماي وجکد دارد.ي اي  مکارد شبهههمه
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ي اي  مکاردم برائت اش وجک  مضاايته را هدر اي  نحک شاابهه اگر يائش به برائت شااديق در هم

ها بايد احوياط  ردا ي اي  مثايي اشااوواي شااديق در همه نيق و اگر يائش به ياهداجاري م 

 و يدر مويق  را ان ام دهيق.

اي است  ه منش  ش م امکر  ارج  ي مکضکهيه هبارم اش شبههي مکضکهيه: شبههاما شبهه

اي  مايو  مر است يا سر ه است يا ايا اي  گکشت مذ     ه ش  داريق ايااست مثش اي 

 ها.است يا رير مذ   است و امثاي اي 

در شبهام مکضکهيه دو بحر وجکد دارد: بحر اوي اي  است  ه ايا برائت هق يه ا نزد يائش 

ست  ه در  ست؟ و بحر دوم اي  ا ست يا جاري ني ضکهيه جاري ا شبهام مک به ام ااااا در 

شب شبهام مکضکهيه ياهدا  دام مکارد اش  شرهيه و در  دام مکارد اش  هام مکضکهيه برائت 

 شکد.احوياط جاري م 

شدند همام طکري  ه برائت هق يه را  سان   ه يائش به برائت هق يه  شهکر   اما بحر اوي: م

اي در شبهام حکميه جاري  ردند ام را در شبهام مکضکهيه نيز جاري  ردند و براي هدا

شد  ضکهامم وظيفهشبهه اي اد  ست و بيام مک شارع  ه اي  ياهدام يبح هقا  بال بيام ا ي 

ي يبح هقا  بال بيام اااا يا برائت هق يه اااا نبايد در شبهام مکضکهيه مقدس نيست  ذا ياهدا

 جاري شکد.

ست. يبالا گفويق  ه  ساس نداردم شيرا يبح هقا  بال بيام مو  ي  ايه يا روايت ني شبهه ا اي  

بيام بر دک يف فع   است و بيام بر دک يف فع   موکيف بر ورکي دو امر است مراد اش بيامم 

 ه هباردند اش: وراااکي  بري )يعن  جعش( و وراااکي راااوري )يعن  مکضاااکع(. اش اي  دو 

شکد  ه ورکي به دک يف فع   باشد و دمام ا مکضکعم بيام ورکيم ورکي سکم  موک د م 

جعش و بيام و هدم بيام مکضاااکعم اثري ندارد و  بر دک يف فع   اسااات و بيام و هدم بيام بر

شکد  ه دو ورکي اااا ورکي جع   )مثش ورکي حرمت ويو م بر دک يف فع   بيام يائق م 

شر  ن   در شريعت( و ورکي مکضکع )مثش ن است اي  مايو( اااا براي ما محقه باشد با 

رمت شر  اي  شکد  ه هبارم اش حدحقه اي  دو ورکيم ورکي سکم  در نزد ما محقه م 

 مايو است.

بحر دوم اي  اساات  ه در شاابهام مکضااکهيهم   ا م راي برائت شاارهيه و   ا م راي 

 ي اشوواي است؟ياهدا

ست: دار ضکع اش دو حاي  ارد ني ش  در  ةش  ما در ي  مک ش   ضکع من ش  در مک

اي    ه م  ش  دارم ايا اي  مايو  مر است يا  مر نيستم وشکدم مثش اي دک يف فع   م 
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شر  اي  مايو م  ش  در حرمت فع    ش   ش   ةشکد و دارش  من ضکعم من ش  در مک

ست. مثش اي  ست ب که دک يف فع   بر مک ف محرش ا  ه در ويت ش  در دک يف فع   ني

ش  م  ست و م   ست يا ن   ظهرم نماش ظهر بر م  واجو ا  نق  ه ايا اي   باس ساک ا

استم اي  ش  منش  ش      باس نيز براي م  ممک است و  باس ساک هق دارم و دطهير اي

 شکد(م شيرا در هر حاي نماش بر م  واجو است.در دک يف فع   )وجک  نماش نم 

در جاي   ه ش  در مکضکع مسو زم ش  در دک يف فع   باشد برائت شرهيه جاري است 

مثش مگر در دو رکرم: رکرم اوي مکردي است  ه در امم اسوصحا  مثبت دک يف اااا 

اسوصحا   مريت اي  مايو اااا داشوه باشيق. و رکرم دوم مکردي است  ه مشککک اش 

دانق  ه ايا اي  مايو ساک است ي محصکرا باشد. مثالا م  نم اطراف همش اجما   در شبهه

ي يا ن   است و اسوصحا  ن است هق ندارم اما اي  ا  اش اطراف ه ق اجما   در شبهه

ما   دارم  ه يا اي  ا  يا ا  ديگري  ه در  نار ام اساات محصااکرا اساات شيرا ه ق اج

 ن   بکدا است.

ي احوياط است. اما اگر ش  در مکضکع مسو زم ش  در دک يف فع   نباشد م راي ياهدا

اسااات و  باس ساک هق دارم و دک يف نيز  دانق  ه اي   باس ساک اسااات يا ن  مثال نم 

شدا استم در اي  حاي بايد احوياط  نق و با  باس با کجدام محرش است يعن  ويو  نماش ظهر 

ساک نماش ببکانق مگر در مکاردي  ه ارش مؤم  ااا ارش ناف  دک يف رير اش برائت ااا داشوه 

صحا  طهارم اي   باس يا ياهدا سو شق مثش ا سق  دانقي طهارم. مثال م  االم نم با  ه  با

ست و م  ست يا ن   ا صحساک ا سو ستم  کاهق نماش ببکانق و ا ا  بگکيد الست ساک ا

 دکانق با همي   باس نماش ببکانق.در اي  جا م 

ست  ه اي  صحا  ا سو سام د يش برائت و احوياط و ا شامش انچه  ه گفويق به  اطر   گکنه 

 شکد.ي مکضکهيه م مکارد شبهه

جا دذ ر ي  نکوه الشم اساات. ما گفويق  ه برائت شاارهيه در مکرد شاا  در وجکد در اي 

فع   جاري اساات. شاا  در دک يف فع   گاه  شاا  در حدوث دک يف اساات و  دک يف

دانق اي  ا   ه نم گاه  شاا  در بقاء دک يف اساات. شاا  در حدوث دک يف مثش اي 

دانق  ه حرمت شر  شر  نسبت به اي  ا  فع   شد ساک است يا ن   استم يعن  نم 

ب   ه يبال ن   بکد و حرمت دانق ا ه نم يا يع   نشاااد. شااا  در بقاء دک يف مثش اي 

شر  داشت ايا االم طاهر شدا است يا طاهر نشدا است. سؤاي اي  است  ه ايا د يش برائت 

 شکد؟شکد يا شامش نم ش  در بقاء دک يف را هق شامش م 
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ي برائت شاااکد چکم اد هجماهو  اش ه ماي ما گفوند  ه د يش برائت شاااامش اي  مکرد نم 

ي برائت ناظر يا منحرف به مکارد ش  در حدوث اي  مکرد شکد. اد هاطالق ندارد دا شامش 

 است.

ي برائت اطالق دارد و و جماهو  اش ه ماي ما ا مانند مرحکم اياي دبريزي ا فرمکدند  ه اد ه

شاااکد منوه  در مکارد شااا  در بقاء دک يفم چکم شاااامش شااا  در بقاء دک يف هق م 

 يش برائت حا ق استم چکم د يش اسوصحا  اسوصحا  جاري استم د يش اسوصحا  بر د

ي فقه  ثمرا دارد  ه در جاي  کدش مبصاا  د يش برائت اساات. اي  نزاع در چند مساا  ه

 شکد.بيام م 

ي برائت اطالق داشااوه و هق مکارد شاا  در حدوث و هق مکارد شاا  در ما يائ يق  ه اد ه

ر بقاء دک يف محککم د يش شاکدم منوه  اي  اراش برائت در مکارد شا  دبقاء را شاامش م 

شااکد  ه اسااوصااحا  ي اي  نزاع ويو  ظاهر م اسااوصااحا  مثبت دک يف اساات. س  ثمرا

سوصحا  دک يف را  شبهام حکميه طبه يکي  سان   ه ا شيقم مثش  شوه با مثبت دک يف ندا

ست. اگر يبش اش در ام جاري نم  سش نکردا ا شدا و   هنکش ر دانند. مثال شن  منقطو اش دم 

دانيق  ه اي  حرمت باي  است اع دمم حرمت مباشرم داشوه باشدم بعد اش انقطاع دم نم انقط

دانند و ارااش برائت را در مکرد يا نيساات.  سااان   ه اسااوصااحا  بقاء حرمت را جاري نم 

دکانند دسااا   نند و در اي  حاي دانند به برائت در اي  مکرد نم شااا  در بقاء جاري نم 

رسااد و  سااان   ه مساا   برائت هق يه را يبکي  ردند در اين ا م  ي هق  نکبت به ياهدا

 نند و  سااان   ه يائش به حه ا طاهه يا احوياط هق   هسااوند اين ا هق يه را جاري م  برائت

 شکند. اي  دمام  الم در دنبيه چهارم بکد.يائش به احوياط م 

 نوي ه سن ق: جريام برائت در دکا يف رير ا زام 

شااکد: ا زام  )وجک  و حرمت( و رير ا زام  )اسااوحبا  و دو يسااق دقساايق م دکا يف بر 

 راهت(. هر گاا در  سام ه ماء دک يف به طکر مط ه گفوه شکد مراد دک يف ا زام  است و 

 اورند.براي دک يف رير ا زام  ييد م 

اگر ش   رديق  ه فالم همش در شريعت مسوحو استم يا ش   رديق  ه فالم همش در 

ي اسوحبا  شريعت ايا مکروا است يا نيستم اي  ش  مصاديه شيادي دارد شيرا نکع اد ه

ويا  نيق  ه فالم همش مسوحو اسو  راهت دچار ضعف سند است و  ذا ما هميشه ش  م 

 نيست و فالم همش مکروا است يا نيست.
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د مي  اش هقا  شاااکدم شيرا برائت اند  ه در اي  مکرد برائت جاري نم مشاااهکر ه ماء يائش

 است و در مسوحبام و مکروهام هقاب  وجکد ندارد.

صيش دادا و فرمکدند  ه دار ض  اش ه ماء ااااا مانند مرحکم اياي  کي  ااااا دف ش   ةبع ما 

 نيق  ه فالم همش مسوحو است يا مسوحو نيستم يا فالم همش مکروا است يا نيستم م 

اء و شراير ي  فعش مسوحو يا مکروا در اجز ةشکدم و داردر اي  مکارد برائت جاري نم 

 نيق  ه ايا در رحت نماش مسوحب م اسوقباي شرط يا نيستم در :نيق مثال ش  م ش  م 

 نيق و بر اساااس برائتم به اند  ه برائت اش اسااوحبا  يا  راهت را جاري م اي  مکارد يائش

نيساات و اگر د يش  کانيق و اي  دشااريو محرم يصااد رجاء نماش مسااوحب  بدوم اسااوقباي م 

 شد.برائت نبکد دشريو محرم م 

شااکد و نه در مسااوحو اي   الم درساات نيساات. نه در مسااوحو اسااوقال   برائت جاري م 

شکد. دشريو هبارم اش اسناد ضمن  ااا يعن  اجزاء و شراير فعش مسوحو ااا برائت جاري م 

سوقباي  در نماش مسوحب  ي  همش به شريعت بال ح ت است ويو  ما ش   رديق  ه ايا ا

معوبر اسات يا نيسات همي   ه اي  همش را به نيت اساوحبا  اديام  نيق دشاريو محرتم محقه 

شکدم شيرا برائت ح ت نيست حو  اگر در واجبام بوکانيق برائت را جاري  نيق بايد ام م 

همش را به يصاااد رجاء ان ام دهيق. ما ح و  نداريق  ه دال ت  ند نماش مساااوحب  بدوم 

باي رااحيح اساات؛ نه ح ت هق  م يعن  ه ق وجدان م در دمام مکاردي  ه برائت اش اسااوق

 نيقم مثش برائت اش وجک  سکرام ويو  ببکاهيق ام فعش را ان ام دهيق وجک  را جاري م 

ا چه اسوقال   باشند  بايد به يصد رجاء ان ام دهيق. بنابراي  در مسوحبام و مکروهام مط قاا 

شکد ا اي  دمام  الم در دنبيه سن ق بکدم و بحر برائت رائت جاري نم و چه ضمن  باشند ا ب

 شرهيه در اي  جا به سايام رسيد.

 بندي بحر برائتجمو

سق  شره  بر دو ي شرهيه. ما گفويق  ه احکام  ست: برائت هق يه و برائت  سق ا برائت بر دو ي

د ن اساات  مر. به اساات: احکام دک يف  و احکام وضااع . احکام شاارهيه يا     هسااوند مان

شکدم و ياجزي  هسوند مانند ن است اي   مر. به حکق جزي م حکق    م جعش نيز گفوه م 

 شکد.حکق فع   و م عکي نيز گفوه م 

ي يبح هقا  بالبيام است و معنايم اي  است  ه هقا  بر مبا فت برائت هق يه همام ياهدا

   هقالا محاي اساات. بيام بر سااه يسااق دک يف فع   محومش بدوم ييام بيام بر ام دک يف فع

اسااات: بيام وجدان  يا يطو و بيام دعبدي يا امارا و بيام دن يزي يا اراااش مثبت دک يف مثش 
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ست  ه در دک يف فع    سوصحا  مثبت دک يف. بنابراي  مکرد جريام برائت هق يه جاي  ا ا

 ش  داريق و هيچ بيان  بر ام دک يف فع   يائق نشدا است.

سان  مثش ردر  ه برائت هق يه را يبکي ندارند يائش   اند  ه هقا  بر مبا فت مرحکم اياي 

دک يف فع   احوما  م هقال يبيح نيست و فقر در دو مکرد هقا  يبيح است: يک  جاي   ه 

ما احوماي دک يف فع   را ندهيق يعن  رافش يا ناسااا  يا جاهش مر و باشااايق. و دوم جاي  

دهيق و   ي  مؤمت  و معذتر شاااره  بر مبا فت    را م اسااات  ه ما احوماي دک يف فع

داريق. ما برائت هق يه و حه ا طاهه را يبکي نداريق و يائش به احوياط هق   شاااديق و   در 

نوي ه با مرحکم اياي رااادر مکافقيق. منوه  ايشاااام يائش اسااات  ه در مکردي  ه شاااب  

شدم بر احوماي دک يف ندهد و با دک يف فع   مبا فت  ندم چه ي ر با صت شد و چه مق رر با ا

شااکدم و   به نظر ما جاي شااکد گرچه به  اطر دقصااير هقا  م مبا فت دک يف هقا  نم 

 شکد.مقصر به  اطر مبا فت با دک يف هقا  م 

برائت شاارهيه حکق شااره  اساات. شااارع مقدس در مکاردي  ه هبد احوماي دک يف فع   ا 

دهدم برائت شرهيه را جعش  ردا استم يعن  اذم يعن  وجک  فع   يا حرمت فع   ااا را م 

 و در ي  در مبا فت دک يف احوماي دادا است.

ست  ه ما احوماي دک يف فع   را بدهيقم و در مکرد  شرهيه جاي  ا صوت و م راي برائت  م

سوثناء م  شرهيه ا ست  ه در مکارد احوماي دک يف اش جريام برائت  شکد: مکرد اوي جاي  ا

داشوه باشيق. من ز شره  دو امر است: امارا بر دک يف و اسوصحا  مثبت  فع   من ز شره 

دک يف. و درمکاردي  ه امارا بر نف  دک يف يا اسوصحا  ناف  دک يف داشوه باشيقم برائت 

 شکد.شرهيه نيز جاري م 

شبهه شککک اش اطراف ه ق اجما   در  ست  ه م شد. اي  مکرد دوم جاي  ا صکرا با ي مح

 برائت هق يه و برائت شرهيه بکد. بندي بحرجمو

 ا وبيير لةارا

  نيق.اي را بيام م يبش اش ورود به ارش بحرم مقدمه

ش  م  ست. اي گاه  ما در حکق هم    گکنه  نيق و اي  حکق مردد بي  وجک  وحرام ا

اش مکارد شاا م م راي ارااش دبيير اساات و به اي  مکارد دورام امر بي  وجک  و حرمت يا 

 لةشااکد ي  سااؤاي در اي  بحر اي  اساات  ه ايا ارااار بي  محذوري  گفوه م دورام ام

 ا وبيير ارش هق   است يا ارش شره  است؟
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بعض  اش ه ماء ارا ة ا وبيير را به برائت برگرداندند. بنا بر اي  ارا ة ا وبيير نيز بر دو يسق ا 

سيق م  شره  اااا دق را ة ا ودبيير هق   و  سوقش شکد و بعض  يائ ند  ه ا رش م بيير ي  ا

 هق   است و اي  يکي مشهکر است.  ذا بحر ام را اش حير برائت جدا  ردند.

شااکد: مقام اوي جاي  اساات  ه وجک  و بحر ما در ارااا ة ا وبيير در سااه مقام مطرح م 

حرمت هر دو دکراا   بکدا و وايعه مکرتر نيساات مقام دوم جاي  اساات  ه الايش يک  اش دو 

ا يعن  وجک   ا دعبدي است و وايعه مکرتر نيست. مقام سکم جاي  است  ه حکق  و حرمت 

 ند  ه هر دو حکق دکرااا   باشاااد يا حدايش يک  وايو موعدد و مکرتر اسااات و فري  نم 

 دعبدي باشد.

مراد اش محذوري  اي  اساات  ه ما ي  ه ق اجما   داريق و احوياط و مکافقت يطعيه ممک  

مکافقت يطعيه ممک  استم مثال ه ق اجما   داريق  ه يا نيست. گاه  ه ق اجما   داريق و 

احوياط و مکافقت يطعيه به ان ام دادم هر  اي  همش واجو است و يا ام همش واجو است و

دو اساات. يا ه ق اجما   داريق  ه يا اي  همش حرام اساات يا ام همش حرام اسااتم در اي  

  ه ق اجما   داريق  ه يا اي  رااکرم احوياط و مکافقت يطعيه به درک هر دو اساات. گاه

همش واجو اساات و يا ام همش حرام اسااتم در اي  رااکرمم مکافقت يطعيه و احوياط اي  

اسااات  ه او   را ان ام دادا و دوم  را درک  نيق. اما مکاردي وجکد دارد  ه ه ق اجما   

 ه اي   دانيق ه همش  واحدي اساات و ما نم داريق و مکافقت يطعيه ممک  نيساات. مثش اي 

همش واحدم واجو است يا حرام استم اگر ام را ان ام دهيق احوماي دارد حرام باشد و اگر 

ا وجکد  ا مثش حر ت و سککم  ام را درک  نيق احوماي دارد واجو باشد. گاه  دو همش 

ست اما يدرم بر اديام هر دو همش در  دارد و ما يقي  داريق  ه يک  اش اي  دو همش واجو ا

نداريقم يا دو همش وجکد دارد و ه ق اجما   داريق  ه يک  واجو اسااات و شمام واحد 

 دانيق  دام واجو و  دام حرام است.ديگري حرام است و   بعينه نم 

طکر     ضااابطه اي  اساات  ه هرجا ه ق اجماي باشااد و ما يدرم بر احوياط يا مکافقت به

 .شکدارا ة ا وبيير م يطعيه نداشوه باشيق دورام امکر بي  محذوري  و م راي 

  نيق:يبال گفويق  ه در سه مقام بحر م 

مقام اوي: جاي  است  ه هر دو دک يف محومش دکر   است و وايعه مکرر نيست. مثال ه ق 

اجما   دارم  ه ساافر امروش يا بر م  واجو اساات يا بر م  حراما ساات ااااا و به دعبير ديگرم 

ست اااا شيرا نم  سفر بر م  واجو ا سفر بروم يا درک  دانقدرک  سق  کردا بکدم  ه   ه ي

 سفر  نق.
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در مقام اوي چند جهت اش بحر وجکد دارد و ما اي  جهام را در ضاام  سنا مساا  ه مطرح 

  نيق.م 

ست يا نيست؟ س  ه اوي: ايا در مثاي مذ کرم دک يف فع   ا ست  ه دک يف بر  م ايا معقکي ا

 چني  شبص  فع   باشد؟

شاکد و دک يف فع   به دو يساق من ز و ق فع   و رير دقسايق م گفويق  ه دک يف به دو يسا

 شکد.رير من ز دقسيق م 

سفر  ستم يعن  در  کح وايو نه وجک   شدند  ه در اي  مکردم دک يف فع   ني ض  يائش  بع

فع   اساات و نه حرمت ساافر فع   اساات.  صااکراايت ما نح  فيه اي  اساات  ه نه مکافقت 

ي مشااورک در دمام مکارد دورام نکوه طعيه ممک  اساات.يطعيه ممک  اساات و نه مبا فت ي

امر بي  محذوري  هدم امکام مکافقت يطعيه اسااات و در بعضااا  اش مکاردم هالوا بر امم 

سام به  مبا فت يطعيه نيز ممک  نيست. مقام اوي اي   صکريت را دارد. در اي  رکرمم ان

سااو به اي  شااب   وک هيچ ي  اش دو دک يف محومش مک ف نيسااتم شيرا دک يف فع   ن

اساااتم چکم مکافقت يطعيه و مبا فت يطعيه ممک  نيسااات و هر فع    ه ان ام دهدم يعن  

سفر برود يا سفر نرودم مکافقت و مبا فت احوما   محقه استم س  جعش دک يف نسبت به 

اند  ه اي  شااب   وک اساات اي  شااب  نظير رافش و ناساا  اساات و مشااهکر ه ماء ما يائش

دهند و جعش دک يف ناساا  دک يف فع   ندارندم چکم احوماي دک يف نم شااب  رافش و 

ها اثر ندارد. بنابراي   س   ه ناس  وجک  رالم يا وجک  رکم ا اش اوي ويت نسو به ام

 دا ا ر ويت ا است وايعاا وجک  رالم و وجک  رکم ندارد.

اي  اساات  ه اي  فرمايم درساات نيساات. اوالا ما گفويق مقوضاااي حکمت در با  احکام 

شکد. شاهدش اي  است  ه احکام   ه هقالء وضو احکام به نحک همکم و شمکي وضو م 

شامش م م  س  و رافش و جاهش مر و را هق  ست. مثال  نند نا شکد و مبو  به م وفت ني

ي م وفت به اي  اي ممنکع است و اي  منو ا وصاص به راننداهبکر اش چراغ يرمز بر هر رانندا

ضاي حکمتِ دک يف ند ست. بنابراي  مقو ارد. ب ه ا وفام به دک يفم در دن ز دک يف د يش ا

دک يفم همکم دک يف اساات و حو  شاابصاا  را ه ه ق اجما   دارد  ه اي  همش واجو 

شاکد.  ذا اگر در  کح وايو يساق به ان ام سافر  کردا باشاد اسات يا حرام اساتم شاامش م 

 وجک  سفر بر او فع   است.

جا ثمرا دارد و  وک نيساات و دورام بي  محذوري  مانند رافش و ناساا  دک يف اي ثانياا جعش 

نيساات  ه جعش دک يف اثر نداشااوه باشااد. اثر جعش دک يف در دورام امر بي  محذوري  اي  
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دهد  ه ساافر واجو اساات يا حرام اسااتم ي  طرف را اساات  ه ويو  شااب  احوماي م 

صد اموثاي امر احوا ويار م  صد براي او ما   ام را ان ام م  ند و به ي دهد و به  اطر اي  ي

شااکدم شيرا اگر همش در وايو واجو باشاادم او شااکد  ه به او ثکا  دادا م يطو حارااش م 

اطاهت  ردا است و اگر در وايو همش حرام باشدم او انقياد  ردا است و در هر دو رکرم 

 ف در ما نح  فيه فع   است. ه دک يي اوي اي  شد ي مس  هرسد. س  نوي هثکا  به او م 

ي دوم: گفويق  ه دک يف در اي  مکرد فع   اساات اما دک يف نساابت به اي  شااب  مساا  ه

اورد. در ما نح  من ز نيست. دک يف من ز دک يف  است  ه مبا فوم اسوحقاق هقکبت م 

مبا فت يطعيه فيه دو مبا فت وجکد دارد  ه هباردند اش: مبا فت يطعيه و مبا فت احوما يه. 

طبه فرض مقدور مک ف نيسااات و درک مبا فت احوما يه هق مقدور او نيسااات شيرا ويو  

درک مبا فت احوما يه مقدور اسااات  ه مبا فت يطعيه مقدور باشاااد. بنابراي  مبا فت 

دک يف احوما   مقدور مک ف نيساات دا ببکاهد بر مبا فوم مسااوحه هقکبت شااکد بنابراي  

 ن ز نيست.دک يف فع   بر مک ف م

 ي اي  شب  به مقوضاي حکق هقش چيست؟ي سکم: وظيفهمس  ه

گکيد حاال  ه دک يف فع   بر اي  شب  من ز نيستم نه در فعشم اسوحقاق هقکبت هقش م 

است و نه در درکم اسوحقاق هقکبت اس و ه ماء نام هدم اسوحقاق هقکبت در فعش و درک 

 را ارا ة ا وبيير ناميدند.

اي  است  ه «. در فعش و درکم اسوحقاق هقکبت نيست»گکيد  ه هقش م اي نکوه و مالک 

مک ف يدرم بر درک مبا فت احوما يه نداردم  ذا مساااوحه هقکبت نيسااات. بنا بر اي  معنا 

شاکدم شيرا اساساوحقاق و هدم اساوحقاق اش مدر ام اراا ة ا وبيير مربکط به هقش هم   م 

 گردد.بح هقکبت برم هقش هم   استم چکم به حس  هقکبت و ي

 ي چهارم است  ه ايا اي  شب  برائت هق يه دارد يا ندارد؟مس  ه

 ند يبح هقکبت را بر مبا فت دک يف فع   معناي برائت هق يه اي  بکد ه هقش ادراک م 

 ه بيان  بر ام يائق نشاادا باشااد. ما در مکرد بحر گفويق  ه دک يف فع   داريق. اگر با اي  

 ا فت  نيق ايا اي  مکردم روراي ياهدا يبح هقا  بال بيام است يا نيست؟دک يف فع   مب

ست بعض  فرمکدند به دو وجه ما نح  فيه نم  شد: وجه اوي اي  ا روراي اي  ياهدا با دکاند 

 ه ه ق دفصي   باشد  ه ام دک يف فع   مع کم باالجماي است و ه قم بيام است اهق اش اي 

 ي يبح هقا  بال بيام در اين ا رورا ندارد.دايا ه ق اجما   باشد س  ياه
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وجه دوم اي  است  ه در ما نح  فيه دک يف فع   است و   چکم ما هاجز اش مکافقت يطعيه 

و مبا فت يطعيه و درک مبا فت احوما يه هسااويق ام دک يف موعذر اساات و ويو   ه ي  

کدم شيرا دحصااايش حاراااش شااادک يف موعذر بکد براي بار دوم به  اطر هدم بيام موعذر نم 

 است.

ست. اما اي  شد: اي  دو وجه دمام ني ست» ه گفوه  م ايه يا دعبدي در  ار «ه ق اجما   بيام ا

دکانيق اش  ه ه ق اجما   بيام اساات اي  اساات  ه در مکارد ه ق اجما   ما م نيساات. اما اي 

ا   را بيام دانسااوه و ام مبا فت يطعيه و احوما يه اجونا   نيق. هقش در اي  مکاردم ه ق اجم

دانق ا زام  وجکد داند. اما در مکاردي اش اه ق اجما    ه م  م را مکجو دن ز دک يف م 

دانق  ه اي  ا زام به سفر دع ه گرفوه يا بر درک سفر دع ه گرفوه است و يدرم دارد و   نم 

اجما   من ز و بر درک مبا فت احوما   حرمت را ندارم در اي  حايم در نظر هقشم ه ق 

بيام نيسااتم بنابراي  اي  طکر نيساات  ه هر ه ق اجما   بيام باشااد. س  ما نح  فيه رااوراي 

 يبح هقا  بالبيام است. اي  راجو به وجه اوي بکد.

ش ء  سبت به وجه دوم اااا يعن  ا موعذر اليوعذر ثانياا اااا بايد ديت  نيق  ه گاه  ي   اما ن

دير به سر حيکام و  مثال ارابت دير به سر حيکام و ارابتدکاند دو ه ت دامه داشوه باشد. م 

سر  رابت دير به ي و حيکام دو ه ت دامه براي يوش حيکام هسوند. حاي اگر دو دير؛ يک  به  ا

حيکام و ديگري به ي و حيکام ارابت  ند و ارابت ام دو در ي  شمام باشدم ه ت مکم 

شکد. اما اگر ي  ه ت دامه اوي محقه  حيکام هر دو است و مکم حيکام به هر دو مسوند م

شکدم در مثاي مکم حيکامم اي  حا ت محقه نم شکد و ه ت دامه شکد ي ديگر بعداا محقه 

ش ء در بقاء هق نياش به ه ت دارد. چکم مکم ي  حيکام دکرار نم  شکد. و   گاه  ي  

رد  ي کگرم نيرو  ست  ه  سي ه نياش ا شکد. اگر مثال براي به حر ت در اوردم ي  و وارد 

سي ه وارد  رد و ام را به حر ت دراورد و مقر دوم نيز در  رد  ي ک گرم نيرو به اي  و شيد 

حاي حر ت ام وساااي هم راااد  ي کگرم ديگر نيز نيرو وارد  ردم در اي  حايم حر ت ام 

ها موفاوم وسااي ه بقاءا مسااوند به ساابو اوي نيساات ب که به هر دو مسااوند اساات. بنابراي  مثاي

اي اساات  ه در ت؛ در مثاي اوي مکم حيکام مسااوند به دير اوي اسااتم شيرا مکم به گکنهاساا

قاء نيز ه ت م  عش حادث در ب گاه  ف ما  نداردم ا يه  به ه ت مبق ياد  قاء احو ثش ب هد. م  کا

 حر ت ام وسي ه  ه بايد به همراا وارد  ردم رد  ي کگرم نيرو باشد.

ست و هدم بيام نيز معذر ديگر در ما نح  فيه ي  معذر دک يف فع  م ه  ز اش اموثاي يطع  ا

ست. بنابراي  در ما نح  فيهم دو معذر فع   وجکد دارد و هقا  اي  شب م همام گکنه  ه ا
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به  اطر ه زم يبيح اساات به  اطر هدم بيام نيز يبيح اساات. اي  بنابر سذيرش يبح هقا  بال 

 بيام است.

 ي سن ق: جريام برائت شرهيهمسا ه

سفر را احوماي م  در ما سفر را احوماي م نح  فيه  ه هق وجک   دهيقم دهيق و هق حرمت 

شرهيه اش هر دو احوماي را جاري  نيق؟ به هبارم ديگر د يش برائت ک ايا م  دکانيق برائت 

رفو ما اليع مکم اسااات و مراد اش ما ال يع مکم  دک يف فع  رير مع کم اسااات و اي  دک يف 

ما نح  فيه يا وجک  است و يا حرمتم هر  دام  ه باشدم ايا د يش برائت فع   رير مع کم را 

 شکد يا نه؟شرهيه شامش ام م 

و هق  د يش برائت شااارهيه اطالق دارد و هق نسااابت به وجک  محومش برائت شااارهيه داريق

 نسبت به حرمت محومشم برائت شرهيه داريق.

ي اطراف ه ق  اجما   جاري نيست. ايد  ه  ارکي مؤمنه در همهدر بحر ه ق اجما   م  

ي طهارم يا برائت اش دکانيق ياهدانم  مثال ويو  ما ه ق به ن است احد  االنائي  داشوه باشيق

ي ه ماء اساات. حرمت شاار  را نساابت به هر دو اناء جاري  نيق و اي  امر مکرد ادفاق همه

ا  ) ش شااا ء طاهر( منوه  در اي  مکرد دو نظر وجکد دارد؛ ي  نظر اي  اسااات  ه  ط

شبهه سبت به  شبههن شامش  شکد و ي بدويه م ي مقروم به ه ق اجما   اطالق ندارد و فقر 

نظر دوم اي  است  ه اي   طا  اطالق دارد و   به  اطر دعارض دو ارش دو اناء مشوبهي م 

 ايد.اي  اطالق و ظهکر ح ت نيست. دکضيح اي  مس  ه در بحر ه ق اجما   م 

ي دعارض در ي  نکوه است و ام نکوه امکام مکافقت يطعيه اجماي  طا  و ريشهي ريشه

در اطراف ه ق اجما   اسااات. اما در جاي   ه مکافقت يطعيه ممک  نيسااات و مبا فت 

شکد ااا  ما احوما يه ضروري است يعن  هر  ار  ه ان ام دهيق من ر به مبا فت احوما يه م 

و چه به ساافر نرويق احوماي مبا فت دک يف فع   وجکد فيما نح  فيه  ه چه به ساافر برويق 

دارد اااا اي  نکوه باهر م  شکد  ه اجماي د يش ارش مؤم  و دعارض در ام برداشوه شکد و 

مانع  براي جريام برائت شرهيه هق نسبت به وجک  احوما   و هق نسبت به حرمت احوما   

 شکد.وجکد نداشوه باشد  ذا اي  ارش جاري م 

ست و   ي نوي ه سق اوي دک يف فع   ا شد  ه در دورام امر بي  محذوري  در ي بحر اي  

من ز نيسااات و ساااه معذر دارد؛ مؤمت  اوي ه ز مک ف اش درک مبا فت احوما يه اسااات و 

نامم ارا ة ا وبيير است. مؤم  دوم برائت هق يه است و مؤم  سکم برائت شرهيه اش وجک  

 ام  الم در مقام اوي بکد.و برائت شرهيه اش حرمت است. اي  دم
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ست. مثال ي   ست اما وايعه مکرر ني مقام دوم: جاي   ه حدايش يک  اش دو دک يف دعبدي ا

داند ايا االم بر او نماش واجو است يا حرام است؛ اگر او طاهر باشد مرأا وجکد دارد  ه نم 

مبن  بر اي   ه نماش بر او واجو اساات و اگر حايض باشااد نماش بر او حرام اساات. اي  مثاي 

صد بر او  رکرم نماش بدوم ي شد ااااا يعن  حو  اي اد  شوه با نماش بر حايض حرمت ذاد  دا

دکاند ام را به يصد رجاء حرام است اااا چکم اگر نماش بر او حرمت دشريع  داشوه باشد م 

 شکد.ببکاند و در اي  حاي دورام امر بي  محذوري  نم 

ساات  ه ااااا اگر چه در هر دو مقام مکافقت يطعيه ممک  فرق بي  مقام دوم با مقام اوي اي  ا

نيست اما اااا در مقام اوي مبا فت يطعيه ممک  نبکد و   در مقام دوم مبا فت يطعيه ممک  

 ه ام مرأا بدوم يصد يربت و بدوم يصد رجاء نماش ببکاند. در اين ا او يقي  است. مثش اي 

ستم شيرا ا شد او نماش واجو دارد  ه با دک يف فع   مبا فت  ردا ا گر نماش بر او واجو با

را اموثاي نکردا است و اگر نماش بر او حرام ذاد  باشد او رکرم نماش را اي اد  ردا است و 

فعش حرام را مردکو شدا است. در ما نح  فيه مبا فت احوما يه نيز ممک  است و اي  به دو 

رال نماش نبکاندم ش ست  ه ا شکش اوي اي  ا ست؛  يرا در اي  حايم اگر نماش شکش ممک  ا

واجو بکدا باشااد او نماش نبکاندا اساات و اگر حرام باشااد او حرام را درک  ردا و ام را 

اموثاي  ردا است. شکش دوم اي  است  ه به يصد رجاء نماش ببکاندم شيرا در اي  حايم اگر 

 فت  ردا است نماش واجو بکدا باشد او مکافقت  ردا اسوک اگر نماش حرام بکدا باشد او مبا

شيرا نماش بر حايض حرمت ذاد  دارد و اگر چه به يصد رجاء هق اديام شکد فعش حرام محقه 

 شکد. بنابراي  مبا فت او در اي  دو رکرمم مبا فت احوما   است.م 

شاااکد و دارن در مکرد مبا فت احوما يه در اي  مقام دارن در مکرد مبا فت يطعيه بحر م 

 شکد.بحر م 

مبا فت يطعيهم سؤاي اي  است  ه ايا مک ف مسوحه هقکبت است يا نيست؟ به  در رکرم

رکرم  ست؟ و ايا در  ست يا ني دعبير ديگر ايا دک يف به  حاد مبا فت يطعيه بر او من ز ا

 مبا فت احوما يه مسوحه هقکبت است يا نيست؟

د؛ ي  معذرم اگر اي  مرأا مبا فت احوما يه  ندم اساااوحقاق هقکبت نداردم چکم معذر دار

ه ز و اش مکافقت يطعيه اساات وناچار به مبا فت احوما يه اسااتمو معذر ديگرش ياهدا يبح 

هقا  بال بيام اسااات شيرا او ه ق اجما   دارد  ه در اي  بيام ا زام  وجکد داردم و   اي  

ندارد و به نحک مکافقت يطعيه را  ثاي اي  ا زام  يام نيساااتم شيرا يدرم بر امو  ه ق اجما   ب

يدردم فقر بر اموثاي احوما   اسااات و فرض اي  اسااات  ه ام را ان ام داد. بنابراي  اي  



 

 

153 

شااب  دو معذر دارد و   معذر سااکم يعن  برائت شاارهيه در اين ا جاري نيسااتم شيرا اگر 

شرهيه را اش شرهيه را  ببکاهد برائت  رالم بر  کدش جاري  ند و ببکاهد برائت  وجک  

رالم بر  کدش جار شکد و اي  اش در ي  در مبا فت يطعيه م ي  ند الشمهاش حرمت 

در ي  يا مکجو اجماي د يش برائت اساات  ما هک ا مبوارم و يا مکجو دعارض دو ارااش 

شکد. اي  شره  است  ما ه يه ا مشهکرم بنابراي  د يش برائت شرهيه اي  مکرد را شامش نم 

 در رکرم مبا فت احوما يه بکد.

 فت يطعيه  ند يعن  نماشي بدوم يصاااد يربت و رجاء ببکاند مبا فت اما اگر اي  مرأا مبا

 ند  ه با دک يف وايع  مبا فت  ردا است و مسوحه هقکبت استم شيرا هيچ يقي  سيدا م 

مؤمن  نداردم ب که من ز دارد؛ ه ز مؤم  او نيسااات شيرا او يادر بر مکافقت احوما يه بکد و 

شيرا ه ق اجما   دارد و ه ق اجما   بيام استم شيرا  درک  ردم و هدم بيام مؤم  او نيستم

يام  به مکافقت احوما   ب يدرم بر مکافقت احوما   داردم  ذا اي  ه ق اجما   نسااابت  او 

شاااکد شيرا برائت شااارهيه اش وجک  و اش حرمت شاااکد. و برائت شااارهيه نيز جاري نم م 

ي  طا  برائت شااارهيه شاااکد و اي  در ي  يا مکجو اجمادر ي  در مبا فت يطعيه م 

شااکد. بنابراي  مرأا مذ کرا در رااکرم شااکد و يا مکجو دعارض دو ارااش شااره  م م 

مبا فت يطعيه مسااوحه هقکبت اسااتم شيرا با دک يف من ز مبا فت  ردا اساات. اي  دمام 

  الم در مقام دوم بکد و وظيفه در اي  مقامم مکافقت احوما يه است.

 موکرر است.مقام سکم: جاي   ه وايو 

مثال انسااام دو يسااق ببکرد؛ يک  يسااق مربکط به روش سن شاانبه و ي  يسااق مربکط به امروش 

داند  ه ايا يسق  کردا است  ه در روش سن شنبه به سفر برود يا درک جمعه است و   نم 

سفر برود يا درک سفر  ند و همچني  نم  ست  ه در روش جمعه به  سق  کردا ا داند  ه ي

سفر بکدا يا ما م سفر  ندم ا سق به رفو  به  شابه بکد يعن  يا هر دو ي سق م داند  ه اي  دو ي

سبت به سن شنبه ي  ه ق اجما   دارد به اي  ست. او ن سفر بکدا ا سق به درک  سفر در ي  ه 

دکاند در  اي  حا تم نساابت به روش سن شاانبه نه م  اي  روش يا واجو اساات و يا حرام اساات.

ند مبا فت يطعيه  ند و دنها مکافقت يطعيه ممک  ااااااا و نه م مکافقت يطعيه  ند و  دکا

شکد. بنابراي  ضروري ا است. هي  همنينکالم راجو به يسق مربکط به روش جمعه هق گفوه م 

شکد؛ اي  شب  دو ه ق اجما   دادر  ه اش اي  دوم ه ق اجما   سکم و چهارم نيز موک د م 

سفر د ست  ه يا  سکم اي  ا سفر در روش جمعه ه ق اجما    ست يا  شنبه واجو ا ر روش سن 

ست و اگر  شنبه بر او واجو ا سفر روش سن  سفر  کردا بکد  سق بر  ستم چکم اگر ي حرام ا
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ست. ه ق اجما   چهارم هک   سفر روش جمعه بر او حرام ا سفر  کردا بکدم  سق بر درک  ي

سفر روش سن شنبه بر او ح ست يعن  يقي  دادر ه يا  سکم ا سفر روش ه ق اجما    ست يا  رام ا

دکاند ان ام دهد: جمعه بر او واجو اسااات. اي  شاااب  به  حاد فعش  ارج م ساااهکار م 

 ه هر دو روش را درک سااافر  ند و ساااکم  ه هر دو روش را به سااافر رودم دوم اي يک  اي 

 ه ي  روش را به سفر رود و ي  روش درک سفر  ندم و فرض اي  است  ه ما نح  فيه اي 

 ي  محذوري  است و مکافقت يطعيه ممک  نيست.دورام ب

اگر هر دو روش را به سااافر رود مکافقت احوما يه يا مبا فت احوما يه  ردا اساااتم شيرا در 

رکرم وجک  سفرم دو مکافقت  ردا و در رکرم حرمت سفرم دو مبا فت  ردها ست 

 و وجک  يا حرمت سفر با وفصيش مع کم نيست.

ر  ندم دو مکافقت احوما يه و دو مبا فت احوما يه داردم شيرا و اگر هر دو روش را درک ساااف

در رااکرم وجک  ساافرم دو مبا فت  ردا و در رااکرم حرمت ساافرم دو مکافقت  ردا 

 است و وجک  يا حرمت سفر با وفصيش مع کم نيست.

و اگر ي  روش به سفر رود و روش ديگر درک سفر  ندم ي  مکافقت يقين  و ي  مبا فت 

ست  يقين   ردا سفرش در ي  روش مبا فت ا سفر بر او واجو بکدم درک  ستم شيرا اگر  ا

سفر حرام باشد درک سفرش در ي   و سفرش در روش ديگر مکافقت است. و اگر در وايو 

روش مکافقت بکدا و سفرش در روش ديگر مبا فت بکدا است. بنابراي  يقي  دارد  ه يک  اش 

با دک يف فع    کد مکافقت  با دک يف فع    کد اي  دو روش   ردا و يک  اش اي  دو روش 

 ه در  دام روش مکافقت  رد و در  دام روش مبا فت  رد مبا فت  ردا اساااتم اما اي 

 داند.با وفصيش نم 

حاي اگر امر داير بي  مکافقت و مبا فت احوما يه و مکافقت و مبا فت يقين  باشاااد هقال 

 ا ويار  دام ي  مقدم است؟

کاي در اي  مس  ه سه دا است: احوماي اوي اي  است  ه بايد مکافقت و مبا فت احوماالم و اي

احوما   را ا ويار  ند يعن  يا هر دو روش به سفر رود و يا هر دو روش درک سفر  ند. احوماي 

دوم اي  اساات  ه بايد مکافقت و مبا فت يقين  را ا ويار  ند يعن  ي  روش به ساافر رود و 

سفر   ست  ه هر ي  اش اي  دو را روش ديگر درک  ست  ه مبير ا سکم اي  ا ند و احوماي 

 ا ويار  ند.

اگر دو  ار مشابه ان ام دهد ا يعن  يا هر دو روش به سفر رود و يا هر دو روش درک سفر  ند 

اااا اموياشش اي  است  ه در ام مبا فت يطعيه نيست و نقصم اي  است  ه مکافقت يطعيه 
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ارد. و اگر دو  ار مبو ف ان ام دهد اموياشش اي  اسااات  ه در ندارد و مبا فت احوما يه د

ام مکافقت يطعيه نساابت به ي  دک يف وجکد دارد و نقصاام اي  اساات  ه نساابت به ي  

 دک يف مبا فت يطعيه دارد.

سع   ردند اد ه شام ا ويار  نند. اما اگر ديت  نيق جاي برهام ه ماء  اي را براي يکي  کد

ي وجدامِ هبد اساات  ه ببيند در  دام ي  اش مکاردم در مقابش مک   و د يش نيساات. ب که جا

گکنه  ه گفوه شد هر ي  اش ايکاي مزيو  مکرد مقصر نيست. و همام مقصر است و در  دام

دارد و منقصااو  دارد و همدا وجدام هق   ما اساات  ه ببينيق در دو روش ايا هيد مقصاار و 

ها نساابت به جيح  در هيچ ي  اش اي  طريقهمسااوحه هقکبت هساات يا نيساات؟ به نظر ما در

 ديگري نيست.

 نيق  ه به هر ساااه مقام اي  دمام  الم در مقام ساااکم بکد. در ذيش اي  مقام دنبيه  ذ ر م 

 شکد.مربکط م 

ها يکسام باشد. ها و محومشدنبيه: ام چه  ه در اي  سه مقام گفويق بنابر اي  است  ه احوماي

 نق  ه بران ام ساافر يسااق  کردم يا بر نيساات؛ مثالا م  شاا  م ها يکسااام گاه  احوماي

دهق  ه بران ام سفر يسق  کردا باشق درک سفر يسق  کردم و   شصت دررد احوماي م 

دهق  ه بر درک سفر يسق  کردم و حو  ممک  است  ه ا والف و چهش دررد احوماي م 

شد. گاه  احوماي سيار شياد با ست احوماالم ب سام ا ها با هق دفاوم دارد و   محومشها يک

مثال ش  دارم  ه ايا نذر  ردم  ه اي  گکسفند را به شيد بدهق يا ام را به همرو بدهق. دو 

با هق موفاوم دارد مثال شيد انساااام فقير و  احوماي در اين ا يکساااام اسااات و   محومش 

ست و    سام ها ق و موق  ا ست يا شيد ان ست و   همرو ثرودمند ا سام محوماج  ا همرو ان

ها با هق دفاوم دارد. در ها يکسااام اساات و   محومشمعمک   اساات. در اي  مکرد احوماي

ست يا محومشجاي   ه احوماي سام ني ها با هق دفاوم داردم ايا بايد به ايکائيت احوماي ها يک

 يا محومش نظر  نيق يا نه؟

ئش شدند  ه بايد ايکائيت را شکد و بعض  يابعض  يائش شدند  ه ايکائيت در نظر گرفوه نم 

در نظر بگيريق و بعضااا  بي  ايکائيت احوماي و ايکائيت محومش دفصااايش دادند و گفوند  ه 

ايکائيت احوماي را بايد در نظر گرفتم و   ايکائيت محومش الشم نيسااات  ه مد نظر گرفوه 

 شکد. مرجو در اي  جا نيز وجدام هق   ما است.

شااا  اسااات  ه ايکائيت احوماي مدت نظر دانند روا من ز م روي مبناي  ساااان   ه احوماي ر

شکدم چکم من زيت امر هق   است و ويو   ه شصت دررد وجک  اي  همش را گرفوه م 
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گکنه  ه ارااش احوماي احوماي دهيق و چهش دررااد وجک  ام همش را احوماي دهيقم همام

 در نظر هقش من ز است ايکائيت احوماي نيز من ز است.

دانندم در نظر انام نيز ممک  اسااات ايکائيت ر  ساااان   ه احوماي را من ز نم و روي نظ

داند  ه اگر به ايکي احوماالا ا ذ  ند يطعاا مسوحه احوماي در نظر گرفوه شکدم شيرا انسام م 

 ي اسوحقاق هقکبت هست.هقکبت نيستم اما اگر به اضعف احوماالا ا ذ  ند شبهه

داند  ه نذر  ردا است ها يکسام استم مثالا نم    ه احوماياما در ايکائيت محومش در جاي

اي  گکسفند را به شيد بدهد  ه انسان  ها ق و موق  است يا نذر  ردا است  ه اي  گکسفند 

ست. اي  سان  موعارف و هادي ا ست  ه ايکائيت محومش را به همرو بدهد  ه ان ش  ني جا رو

است  ه انسام اش با  دفو ضرر محومش در مقام در نظر گرفوه شکدم و   همي  مقدار  اف  

همش احوياط  ند و به ايکي محومالا ا ذ  ند. ا بوه اي  وضکح ندارد و اش جهت هدم وضکح 

 گفويق  ه احوياطاا ايکي محومالا را ا ذ  ند.

 اي  دمام  الم در ارا ة ا وبيير بکد.

 ه ما ه ق اجما   داريق و بندي: ارا ة ا وبيير ارش هق   است و مکردش جاي  است جمو

گکيد  ه هبد مبير جا هقش اش با  ه ز م يدرم بر احوياط و مکافقت يطعيه نداريق. در اي 

بي  اديام احد ا طرفي  اسااات و در اي  راااکرم اگر با دک يف فع   مبا فت  رد مساااوحه 

 هقکبت نيست.

 

........................................ 
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 اصالة االحتياط
دهيق ارااش احوياط اساات. يبش اش ورود به بحرم سااکم   ه ام را مکرد بحر يرار م  ارااش

  نيق.مط ب  را دحت هنکام مد ش بيام م 

ي دک يف محقه شااکد اش سااه حاي  ارد نيساات؛ يا شاا  در مد ش: هر شااکت   ه در دايرا

 دک يف استم يا ش  در مک ف به است و يا ش  در اموثاي است.

اي  است  ه ما ش  در وجکد يا هدم ي  دک يف فع   داريق مثال  معناي ش  در دک يف

ش  در دک يف در  ست؟ در مکرد  ست يا ني سش جمعه بر ما واجو ا ش  داريق  ه ايا ر

شااکد  ه هباردند اش: ارااش برائت هق   و شااره  و ارااش ه ق ارااکي اش دو ارااش بحر م 

 اسوصحا .

« است و دمام ش  ما در موع ه اش  در مک ف به در جاي  است  ه ارش دک يف محرش 

دک يف است و مکردش منحصر به ه ق اجما   است. در ه ق ارکيم ار   هم   مربکط به 

را ة االحوياط. فرق اي   را ة ا وبيير و ا ست  ه هباردند اش: ا رش ا ش  در مک ف بهم دو ا

سبت به م ست  ه ما ه ق اجما   ن را ة ا وبيير در مکردي ا ست  ه ا رش اي  ا ک ف به دو ا

رش دک يف  ست  ه ا را ة االحوياط در مکردي ا داريق و يدرم بر مکافقت يطعيه نداريق و ا

براي ما محرش اساات و ما شاا  در مک ف به داريق و يدرم بر مکافقت يطعيه داريق و موع ه 

دک يف مع کم باالجماي اساات؛ يا دورام امر بي  موبايني  اساات و يا دورام امر بي  ايش و ا ثر 

 است.

ست  ه ما در ناحيه ش  نداريق يا  اري ش  در اموثاي ماي جاي  ا ي دک يف و مک ف به 

به اي  شاا  نداريق. منوه  شاا  ما در اي  اساات  ه ايا دک يف را  ارجاا اموثاي  رديق يا 

 اموثاي نکرديق.
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ي مکضکهيه است و شبهام مکضکهيه مربکط به ه ق فقه است نه ش  در اموثاي دائماا شبهه

شبههه ق ا رش منقتح  شد در ه ق رکي.  ذا هيچ ا ش  در اموثاي با ي مکضکهيه  ه مکردش 

 شکد و اگر بحر شکد اسوطرادي است.ارکي بحر نم 

رش  شره  داريق و اگر ا رش مؤم   ر   به نام ا ش  در اموثاي  رديقم گاه  ا حاي اگر 

ام ار   است  ه در رسد. ارا ة االشوواي نمؤم  شره  نداشويق نکبت به ارا ةاالشوواي م 

االحوياط نام ار   است  ه در مکارد   ه ارا ةشکد  ما اي مکرد ش  در اموثاي جاري م 

ي شکد. رکرم وجکد مؤم  مانند ياهداش  در موع ه دک يف در شبهام حکميه جاري م 

 ه ما ي  ي د اوش و اسوصحا  طهارم و رکرم هدم وجکد مؤم  مانند اي فراغ و ياهدا

دانيق  ه اي  نماش را يبش اش د کي ويت  کانديق يا بعد اش د کي ظهر  کانديق و   نم  نماش

ش  م  ش  داريق  ه ام دک يف  ويت  کانديق. االم  ه  ستم  شدا ا  ني  ويت دا ش 

  ه اوي اذام ظهر موکجه ما شدايا اموثاي شدا است يا اموثاي نشدا است؟

دکانيق به ي اشاااوواي اسااات و نم کرد م راي ياهداجماهو  اش فقهاي ما فوکا دادند ه اي  م

ي فراغ دمساا   نيق و بعضاا  يائش به دفصاايش در مساا  ه شاادند و ما هق دابو يائ ي  به ياهدا

صحا  اش  سو سبت در ا ست و به منا صالن ا س  ه در  وا  ا  شديق. جاي بحر اي  م دفصيش 

 ي فراغ بحر شدا است.ياهدا

شکد: مکرد اوي دورام امر بي  موبايني  است و مکرد بحر م در ارا ة االحوياط در دو مکرد 

  نيق.اي را ذ ر م دوم دورام امر بي  ايش و ا ثر است. يبش اش شروع در مکرد اوي مقدمه

ما دک يف را به دو يسق اااا دک يف فع   و رير فع   اااا دقسيق  رديق. دک يف فع   دک يف  

 يف رير فع   دک يف  اسااات  ه اسااات  ه مکضاااکهم در  ارد فع   شااادا اسااات و دک

شر   مر به فع يت مکضکهم  ست. مثال فع يت حرمت  شدا ا مکضکهم در  ارد فع   ن

يعن   مرم در  ارد اسااات و فع يت وجک  نماش ظهر به فع يت د کي ويت ام يعن  شواي 

 است و يبش اش شوايم وجک  نماش ظهر فع   نيست.

قم  ذا بر هر مک ف به هدد مکضکهام فع  م ما به هدد مکضکع در  ارد دکا يف فع   داري

دکانيق نساابت به مؤمني  مردکو شااکيق حرمت دک يف فع   داريق. مثالا به هدد ريبو   ه م 

 فع   داريق.

شد و  سبت به ي  مک فم فع   با ست دک يف ن ستم يعن  ممک  ا سب  نيز ه دک يف امر ن

شدم مثش اي  سبت به مک ف ديگر ام دک يف فع   نبا ست و وجک  حا  ه شن سوطيو ا يد م

 بر او فع   است و همرو مسوطيو نيست و وجک  حا بر او فع   نيست.
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شااکد. دک يف من ز دک يف  اساات  ه دک يف فع   به دک يف من تز و رير من تز دقساايق م 

با امم اساااوحقاق هقکبت م  بد  فت ه ز دک يف  اسااات  ه اوردم و دک يف رير من تمبا 

شااکد  ه من تز اورد. دک يف فع   ويو  من تز م نم حقاق هقکبت مبا فت هبد با امم اسااو

 شکد.بر ام يائق شکد. و اگر من تز بر دک يف يائق نشدم دک يف من زتش نم 

دن تز و هدم دن تز دک يف امري نسااب  اساات يعن  ممک  اساات دک يف  بر ي  مک ف من تز 

اين ا ن   باشااد و شيد ها ق به  شااکد و بر مک ف ديگر من تز نشااکد. مثال اگر مايو وجکد در

سبت به شيد  شر  اي  مايو ن شدم حرمت  ست ام با شد و همرو جاهش به ن ا ست ام با ن ا

 من تز است و نسبت به همرو من تز نيست. در اي  مقدمه ايسام من تز را بيام  کاهيق  رد.

اي  هر دک يف فع   به  حاد ه ق و جهش مک ف اش چهار حا ت  ارد نيسااات. حا ت اوي 

 است  ه دک يف فع   براي مک ف مع کم ا وفصيش باشد.

ست  ه دک يف فع   براي مک فم مع ک شد. مثال دو اناء داريق  محا ت دوم اي  ا باالجماي با

حرمت شااار  احدهما  هه ق اجما   به ن اسااات احدهما داريق در نوي ه ه ق اجما   ب و

حرمت شر  ام  و اناء حرمت شر  داردداريق. مثال ف  ه ق اهلل اناء يسار ن   است و اي  

ست و ست و   ن ا ست و ما يقي  نداريق  ه  فع   ا شر  اي  اناء مع کم باالجماي ا حرمت 

 وايو مباح است.  صکص اي  اناء ن   است و حرمت شر  دارد و شر  اناء يمي  در

سه فرد دا ست و اي  حا ت  ست  ه دک يف فع   براي ما رير مع کم ا سکم اي  ا رد: يا حا ت 

جا هست و ف  ه ق  ه اناي  در اي مظنکم است يا  مشککک است و يا مکهکم است مثش اي 

اهلل ن   اساات و   م  يا ظ  به ن اسااوم يا شاا  يا وهق به ام دارمم در اي  حاي حرمت 

 شر  اي  اناء مظنکم است يا مشککک است يا مکهکم است.

ثال ا  دا ش اناء ن   اساات و م  حا ت چهارم اي  اساات  ه دک يف موفکي ما اساات. م

نساابت به ن اساات ام راف ق. اي  مکرد سااه فرد دارد: گاه  م  نساابت به ام جاهش مر و 

بکدا و ياطو به طهارم ام هسااوقم و گاه  نساابت به ام ناساا  هسااوق و گاه  نساابت به ام 

 رافش هسوقم يعن  ا وفاد  به ن است يا هدم ن است ام ندارم.

ست. در حا ت دوم مکرد ادفاق در حا ت اوي دک يف م صي   ا ست و من تز ام ه ق دف ن تز ا

سه  ست. در من تز اي  دک يف  ست  ه دک يف فع   در مع کم باالجمايم من تز ف  ا  م ه ا ا

  نيق.نظريه وجکد دارد. اي  سه نظريه را در مقام اوي بحر ارا ة االحوياط بيام م 

در حا ت سااکمم در دن تز و هدم دن تز دک يف فع   دو نظريه وجکد دارد؛  سااان   ه برائت 

 ه من تز شااره  بر ام يائق دانند مگر اي هق يه را يبکي  ردند در اين ا دک يف را من تز نم 
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ي مثبت دک يف اساات و ديگري اسااوصااحا  شااکد و من تز شااره  دو امر اساات: يک  امارا

 مثبت دک يف است.

اند  ه در مکارد جهش به دک يف ااا  ه شامش ظ  و سان   ه منکر برائت هق يه هسوندم يائش 

شکد اااا دک يف من تز است و احوماي دک يف من تز ام است. اگر ش  و وهق به دک يف م 

اي  احوماي ببکاهد اش من زيت بيفود بايد معذتر شره  يائق شکد و معذر شره  دو امر است. 

 دک يف است و ديگري ارش ناف  دک يف است. ي ناف يک  امارا

اند ي مشاااهکر اسااات  ه يائشي اوي نظريهدر حا ت چهارم ساااه نظريه مطرح اسااات. نظريه

 ه من زت باشد. س   س   ه اش ن است اي  مايو دک يف ارال فع   نيست دا چه رسد به اي 

ياي ردر اااا يائش رافش است شر  اي  مايو حرمت فع   ندارد. جماهو  اااا مانند مرحکم ا

ست. نظريه ست و   من ز ني سکم  ه ما اش ام دبعيت شدند  ه دک يف براي رافش فع   ا ي 

در رف ت  کد يارر باشد دک يف بر او   رديق اي  است  ه دک يف فع   است و اگر رافش

سبت به  شب  رافش ن ست. مثال اگر  شد دک يف بر او من ز ا صر با ست. اما اگر مق من تز ني

اي   مرم مقصر باشد و ام را شر   ند در روش ييامت مسوحه هقکبت است.  حرمت شر 

طکر است؛ هبد يارر در نزد مکاليم مسوحه هقکبت نيست در هبيد و مکا   هرف  نيز همي 

و   هبد رافش مقصاار در نزد مکاليم مسااوحه هقکبت اساات. اي  دمام  الم در ايسااام اربعه 

به بحر ما اسااتم يسااق دوم اساات يعن  مکردي  ه دک يف فع   بکد. و ام چه  ه مربکط 

 دک يف براي ما مع کم باالجماي است.

در اي  مکرد سااه بحر مطرح اساات: بحر اوي اي  اساات  ه من تز دک يف مع کم باالجماي 

ي من تزيت دک يف مع کم باالجماي چقدر چيسااات؟ بحر دوم اي  اسااات  ه مقدار و دايرا

زيت ه ق اجما   دن يزي و ه ت  اساات يا دع يق  و اساات؟ بحر سااکم اي  اساات  ه ايا من ت

 ايوضاي  است؟

 مقام اوي: دعيي  من تز در دک يف مع کم باالجماي

ي مشهکر است  ه يائش شدند من ز ي اويم نظريهدر اي  مکرد سه نظريه مطرح است : نظريه

ناحيه باالجماي اش  به بر تدک يف مع کم  ه ق  ي ه ق اجما   اساااات يعن  دک يف فع   

شااکد. مثال اهق اجما   داريق  ه احد االنائي  ن   اساات و شاار  ن   اجما   من تز م 

شر  ام  ست و حرمت  سار ن   ا ست  ه در  کح محفکد اناء ي ست و فرض اي  ا حرام ا

 شکد و ه ق اجما   ما به ن است احد االنائي  من ز اي  دک يف است.فع   م 
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ست  ه يائش به اي  نظريه شدند و در اي  ياهدا گفوه ياهداي  سان  ا ي يبح هقا  بال بيام 

شااادا اسااات  ه اگر به دک يف فع  م يطو دع ه بگيرد اگر  داوند موعاي ما را بر مبا فت 

دک يف مقطکع هقا   ند يبيح نيساااتم يعن  ما بر اي  مبا فت مساااوحه هقکبت هساااويق. 

و به حکق فع   يعن  حرمت چکه  ه در نظر هقش مهق است يطو و ه ق است. م  االم يطام

دانق  ه حرمت فع   به شر  اناء يسار فع   دارم و   موع ه ام براي م  مع کم نيست و نم 

دع ه گرفوه اسااات يا به شااار  اناء يمي  دع ه گرفوه اسااات و انچه  ه در نظر هقشم دمام 

س ستم اي  ه ق به دک يف فع  م دک يف را من ز  ردا ا ستم ه ق ا ضکع دک يف ا ت. ا مک

شکد شکد  ه حرمت شر  يسارااا  ه در وايو ن   است ااا بر م  من ز م اش اي  م نوي ه

دهق  ه دک يف  کاهق اناء يمي  اش شاار   نقم احوماي م و اثرش اي  اساات  ه ويو  م 

من تز به اي  اناء دع ه گرفوه باشاااد و اش اي  جهت احوماي هقکبت ا روي را در اي  شااار  

و «. دفو ضاارر محومش واجو اساات و اي  اناء را شاار  نک »کيد  ه گدهقم و هقش م م 

سار نيز م  شر  اناء ي سب  راجو به  شر   نقم اگر همي   ايد. حاي اگر اي  اش دو اناء را 

اي  همشم شاار  اناء ن   باشاادم مردکو حرام شاادم و معصاايت  ردم و مسااوحه هقکبت 

حرام  را مردکو نشاادمم ب که  هسااوق و اگر شاار  اناء رير ن    ردمم معصاايت نکردم و

ا در نظر ما مسوحه  ا به  اطر د ري نه معصيت  فقر مو ري هسوق و يبالا گفويق  ه مو ري 

 ي مشهکر بکد.هقکبت است. اي  نظريه

 ه برائت هق يه را يبکي اي  نظريه را  ه ه ق اجما   من تز اسااات ما هق يبکي داريق و ک اي 

 ه انحصار من تز در ه ق اجما   رحيح نيستم چکم من تز نداريق. دنها اشکاي ما اي  است 

 ديگر هق داريق.

شام در بعض  جاهام همي  نظر مشهکر را دارند نظريه ست. اي ي دوم اش مرحکم اياي  کي  ا

ه ق اجما   من تز نيست »ي ديگري را مطرح  ردا است و فرمکد: و در بعض  اش جاها نظريه

بيانم اي  است  ه ه ق اجما   به ن است احدهما با « استب که من تز هبارم اش هدم مؤم  

ش  اي  م  شر  احدهمام من ساير حرمت  رکي مؤمنه در اطراف ه ق دعارض و د شکد  ه ا

گکيد اناء يمي  محککم به طهارم اسااات و ي طهارم م  ند. ما دو اناء داريق و ياهدام 

هارم اسااات و ما ه ق داريق  ه گکيد  ه اناء يساااار محککم به طهمچني  ياهدا طهارم م 

ي طهارم در اي  دو با شاااکد  ه ياهدايک  اش اي  دو اناء ن   اسااات و اي  ه ق باهر م 

نابراي  ه ق اجما    کدش من تز نيسااات ب که مکجو  هق دعارض  ردا و دسااااير  ند. ب
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رکي مؤمنه م  ساير ا شر  مع کم شکد و هدم مؤم  باهر م دعارض و د شکد  ه حرمت 

 جماي من تز شکد.باال

ساشدم شيرا ايشام برائت هق يه را يبکي اي  فرمايم مرحکم اياي  کي  با مبناي  کدشام نم 

دارد و درساات  ه مؤم  شااره  يعن  برائت شاارهيه نداريق و   برائت هق يه را داريقم شيرا 

ه جاري شااکد و اگر ه ق اجما   بيام نباشااد برائت هق ياگر ه ق اجما   بيام باشااد من تز م 

 شکد.م 

ي  سااان  اساات  ه برائت هق يه را منکر شاادند منکري  برائت هق يه دو نظريه سااکم نظريه

را ة االحوياط. اي  شدند: يائ ي  به حه ا طاهه و يائ ي  به ا اند  ه در ما نح  فيه ها يائشدسوه 

گرفوه  دو من ز داريق: ي  من تز ه ق اجما   اساات  ه به حرمت شاار  احد االنائي  دع ه

اسااات منوه  در هرض اي  من تزم من ز ديگري هق داريقم شيرا در مکارد ه ق اجما  م ي  

داريقم و در ام طرف   ه در  ه ق داريق و در يبا م به هدد اطراف مع کم باالجماي احوماي

 ه ه م   ه من تز  کح وايوم دک يف به ام دع ه گرفوه است احوماي من ز است. دکضيح اي 

م اش ه ق اجما   به حرمت شر  احد االنائي  است و ما احوماي حرمت شر  در است هبار

اند  ه دهيق. منکري  برائت هق يه يائشاناء يمي  و احوماي حرمت شاار  در اناء يسااار را م 

ستم شيرا احوماي ويو  من تز  شر  در اناء يمي  من تز ني ست. احوماي حرمت  احوماي من تز ا

بگيرد و احوماي حرمت شاار  اش اناء يمي  به دک يف دع ه نگرفوه اساات  ه به دک يف دع ه 

اساات. بنابراي  نساابت به حرمت شاار  اناء يسااار دو  اساات شيرا در  کح وايو اي  اناء ن  

من تز داريق: يک  ه ق اجما   اساات و ديگري احوماي اساات و اثر دو من تز نساابت به ي  

شر  اناء يمي  فقر ي  من تز وجکد دک يف فع   در ايندا بيام م  سبت به حرمت  شکد. ن

 کد.دارد و ام هق ه ق اجما   است. اي  دمام  الم در مقام اوي ب

ي من زيت ه ق اجما   حاي  ه ما يبکي  رديق  ه ه ق اجما   من تز اساات مقام دوم: دايرا

ست؟ ايا دک يف مع کم باالجماي فقر در بايد بينيق دايرا ي من زيت ه ق اجما   چه مقدار ا

 رکرم مبا فت يطعيه من ز است يا در رکرم مبا فت احوما يه نيز من تز است؟

 دهيق.سؤاي دو نکوه را دکضيح م يبش اش ساسي به اي  

در ندارد؛ مبا فت وجک  به معناي ي اوي اي  اساات  ه مبا فت دک يف ي  معنا بيمنکوه

درک واجو و مبا فت حرمت به معناي اردکا  حرام اساات. مبا فت بر دو يسااق نيساات و 

  ه مبا فت را بر دو يساااق دقسااايق  ردند به  حاد مک ف اساااتم شيرا مک ف دارن بهاي 

 مبا فت  کد ها ق است و دارن به مبا فت  کد ش  دارد.
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ي دوم اي  است  ه دک يف مع کمم يا مع کم با وفصيش است و يا مع کم باالجماي است و نکوه

دک يف مع کم با وفصيش ي  مکافقتم ام هق مکافقت يطعيه و ي  مبا فت ام هق مبا فت 

باالجمايم انکاع  مکافقت و مبا فت وجکد دارد؛ مثالا در يطعيه دارد و   در دک يف مع کم 

اي    نيقمجاي   ه ه ق اجما   به ن اسااات احد االنائي  داريقم دارن هر دو اناء را درک م 

شر  م  ست و دارن مايو اي  دو اناء را روي هق ريبوه و ام را   نيق اي  اش مکافقت يطعيه ا

دک يف مع کم با وفصااايش  محش بحر  ارد اساااتم شيرا دک يف مع کم باالجماي دبديش به

شکد رکرم سکم اي  است  ه هر دو اناء را شر   نيقم اي  حا ت را ارطالحاا مبا فت م 

يطعيه گکيندم شيرا حرام را شر   رديق و  کدمام نيز به اردکا  حرام ياطو هسويق. رکرم 

شر  اي  اناء حرا شر   نيق و در وايو  م نباشدم چهارم اي  است  ه يک  اش اي  دو اناء را 

اين ا مکافقت  رديقم شيرا حرام را درک  رديق و   اي  مکافقت احوما   اساات و مبا فت 

احوما   محقه نيست اااا گرچه احوماي مبا فت وجکد دارد اااا شيرا مبا فت احوما   ي  

جا مبا فو  جزءش اي  اسااات  ه مبا فت راااکرم بگيرد و فرض اي  اسااات  ه در اي 

است  ه احد االنائي  را شر   نيق و در وايو همام اناء  رکرم نگرفت. رکرم سن ق اي 

 ن   باشد اين ا مبا فت با دک يف وايع   رديق و اي  مبا فتم مبا فت احوما   است.

ا يعن  رکرم   ا و رکرم سن ق  ا يعن  رکرم مبا فت يطعيه  مکرد بحر ما رکرم سکم 

ا است. سؤاي اي  است  ه ايا همام من زيت ه ق اجما   رکرم  طکر  همبا فت احوما   

اورندم هق چني  راااکرم مبا فت مبا فت يطعيه را شاااامش شااادا و اساااوحقاق هقکبت م 

شامش م  سبت به مبا فت احوما   من تز شکد دا نم احوما   را هق  شکد؟ اگر ه ق اجما   ن

 اورد.باشد معنايم اي  است  ه مبا فت احوما   نيز اسوحقاق هقکبت م 

شااکدم روي شااکد يا نم يا من زيت ه ق اجما   شااامش مبا فت احوما   م اي  مساا  ه  ه ا

س   حه ا طاهه نم  س   در ما نح  فيه دو من ز مبوار ما و م ساس اي  دو م ايدم شيرا برا

وجکد دارد  ه يک  ه ق اجما   است و ديگري احوماي است. و  کد احوماي حرمت شر  

 ند حو  در راااکرد   ه ه ق اجما   به ت م احد االنائي  در من زيت اي  دک يف  فاي

فت  با  يه  ندوچه م فت يطع با  چه م مام مک ف  نابراي  روي مبوار  نداشاااويق. ب دک يف 

 ي مبوار ما است.احما يهکند مسوحه هقکبت است. واي  اش اثار نظريه

شکيق و من ز دک يف مع کم باالجماي را فقر   الم در اي  است  ه اگر يائش به يکي مشهکر 

اورد يا نه؟ و ايا ه ق اجما   ه ق اجما   بدانيق ايا مبا فت احوما   اساااوحقاق هقکبت م 

 ي مبا فت احوما   من ز هست يا نه؟در دايرا
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ناي  اي  اسااات  ه حقيقت در اي  ناي  را مطرح  نيق و ام بحر مب بايد بحر مب  ق هجا 

 اجما   چيست و فارق اي  ه ق با ه ق دفصي   در   است؟

 ي  رابطه سه مس   وجکد دارد:در ا

اند  ه ها يائشمس   اويم مس   مرحکم محقه ارفهان  و مرحکم ميرشاي نائين  است. اي 

ف در ه ق موع ه ه ق اجما   جامو است و فارق ام با ه ق دفصي   اي  است  ه موع ه دک ي

 دفصي  م فرد معي  است و موع ه دک يف در ه ق اجما   جامو انوزاه  است.

ها. و ي اي امو بر دو يسق است: ي  جامو حقيق  داريق مانند انسام و رجش و  وا  و امثاج

 ه ما اي  شي  جامو انوزاه  داريق مثش )احدهما(. موع ه ه ق دفصااي  م فرد معيت  اسااتم مث

احدهما( )ه ق به ن است اي  ش ء داريق و در ه ق اجما   ه ق به ن است احدهما داريق و 

 مو انوزاه  است.ارطالحاا جا

عي  مس   دومم مس   مرحکم ا کند  راسان  است  ه يائش است ه ق دفصي    به فرد م

هذا( نيسااات و گيرد نه به جامو يعن  موع ه ه ق اجما   )و ه ق اجما   به فرد مردد دع ه م 

)هذا( به  )احدهما( هق نيسااتم ب که موع ه ه ق اجما  م )هذا او ذ  ( به نحک درديد اساات.

 اناء يمي  اشارا دارد و )ذ  ( به اناء يسار اشارا دارد.

ضياء هراي  س   ايا  سکمم م س    ست 1م ست همش دفصي   به فرد معي  دع ه  ا  ه يائش ا

به فرد معي  ما   نيز  وه  دارد و ه ق اج به فرد معي  دع ه گرف ما   نيز  دع ه دارد و ه ق اج

نابراي  اي  دو ه قم در موع ه  کد با هق فرق ندارند ا والف اي  دو ه ق در  کد  اسااات. ب

ه ق است نه موع ه ه ق. در نظر ايشام ه ق مقکي به دشکي  است. گاه  ه ق شفاف است و 

ست. در ه ق اجما  م ه ق دچار  دور ست مثش اينه گاه  ه ق  در ا ست و ا اي  ه  در ا

اي  ه شاافاف اساات هر دو اينهم فرد در ه ق دفصااي  م ه ق دچار  دورم نيسااتم مثش اينه

شام م  شام م مقابش  کد را ن شام م دهندم اما يک   در ن شفاف ن دهد. در دهد و ديگري 

يساات ب که دانيق  ه اي  اناء ن   اساات و در اي  ه ق هيچ  دورد  نما نح  فيه گاه  م 

ست احد االنائي  داريق و   چکم اي  ه ق  در  ست. و   گاه  ه ق اجما   به ن ا شفاف ا

دانيق  ه ايا اناء يمي  ن   است يا اناء يسار ن   است. يا مثال يک  انسان  به ما است نم 

گکييق: )هذا ا رجش(م وگاه  دهيق  ه او شيد اساات و م نزدي  اساات و ما دشاابي  م 

گکييق: )ذ   ا رجش(. دهيق  ه او شيد اساات و م بينيق و دشاابي  نم ش دور م مردي را ا
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 نيق و   در مکرد اوي روشاا  اساات  ه ام شااب م شيد در هر دو مکرد اشااارا به شيد م 

 است و در مکرد دوم مشب  نيست  ه او شيد است.

دابو مرحکم ايا   ه موع ه ه ق اجما   مانند موع ه ه ق دفصاااي  م فرد معي  اسااات مادر اي 

 ضياء هراي  هسويق و   دعبير ايشام به  دورم در ه ق اجما   را يبکي نداريق.

ي من زيت گکييق  ه ه ق اجما   در دايرااگر ما مسااا   اوي يا دوم را ا ويار  نيقم م 

دکانيق شر   نيقم گرچه شکدم  ذا يک  اش دو اناء را م  کدم مبا فت احوما   را شامش نم 

سکمم ه ق مبا  سويق. و   بنابر مس    فت با وايو شکدم و در اي  رکرم مسوحه هقکبت ني

شاااکدم  ذا اگر يک  اش دو اناء را ي من زيتم شاااامش مبا فت احوما   م اجما   در دايرا

شر   نيق و مبا فت با وايو شدا باشيق مسوحه هقکبت هسويقم شيرا دک يف به مقداري  ه 

ساات؛ بر فرض اگر جامو )يعن  احدهما( دحت ه ق رفوه باشااد دحت ه ق رفوه اساات من ز ا

دک يف به مقدار جامو من ز اسااتم  ذا  اف  اساات  ه براي اموثاي فقر يک  را درک  نيقم 

ست  س   دوم فرد نا موعي  دحت ه ق رفوه ا ست. بنابر م شيرا بيم اش اي  مقدار دحت ه ق ني

است  ه ي  فرد مردد را اموثاي  ند يعن  و مک ف به اي  مقدار دک يف من تز دارد و  اف  

احد ا فردي  را شاار  نکند. اما بنا بر مساا   سااکمم فرد معي  دحت ه ق رفوه اساات و اي  

دهيق  ه فرد معي  اناء يمي  باشدم مقدار بر مک ف من ز شدا استم بنابراي  ويو  احوماي م 

بنابراي  ويو  « يد همش  نيددفو ضرر محومش واجو است و به مقدار بيام با»گکيد: هقش م 

يام  نا   نيق. و اگر يک  را اد يد اش هر دو اجو با احوماي در هر ي  اش ام دو دادا شاااکدم 

 نيقم با اديام ام نساابت به دک يفم مبا فت احوما    رديق و مسااوحه هقکبت هسااويق. اي  

 دمام  الم در مقام دوم بکد.

 ه ت ( است يا دع يق  )و ايوضاي ( است؟مقام سکم: ايا من زيت ه ق اجما   دن يزي )و 

قدس نم  ناي دن يزي بکدم اي  اسااات  ه شاااارع م فت دک يف مع کم مع با  ند در م دکا

باالجمايم در ي  دهدم  ذا من زيت ام ه ت دامه اساات. و معناي دع يق  بکدم اي  اساات 

 زيت دکاند در مبا فت دک يف مع کم باالجمايم در ي  دهدم  ذا من ه شاااارع مقدس م 

ام ايوضاااي  اسااتم يعن  جزء ا ع ه اساات و جزء ديگر ه تم هدم در ي  شااارع مقدس 

است. مو  ري  دعبير )ه ت ( و )ايوضاي ( را هکض  ردا و به جاي ه ت  به دن يزي و به جاي 

 ايوضاي  به دع يق  دعبير  ردند.

  نيق.اي را بيام م در مس  ه سه يکي است. يبش اش ورود در اي  ايکاي مقدمه
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ست يا دع يق   صي   دن يزي ا ست. ايا من زيت ه ق دف صي   مکرد انفاق ا من زيت ه ق دف

 است؟

ام دن يزي است و مرحکم اياي ردر يائش شد  ه من زيت مشهکر يائش شدند  ه من زيت 

شهکر يائش ست. م صي   محاي ام دع يق  ا شارع مقدس در مبا فت ه ق دف اند  ه در ي  

امر يبيح است و ردور يبيح اش شارع مقدس محاي است. مرحکم اياي  ذاد  استم شيرا اي 

راادر فرمکد  ه اي  امر محاي ويکه  اسااتم يعن  در ي  در مبا فت ه ق دفصااي   يبيح 

نيسااات و محذور هق   ندارد و   اي  در ي  يابش ادصااااي به مک ف نيساااتم شيرا او يطو 

 دهد.ا فت ام را نم دارد ه دک يف شارع اي  استم و احوماي در ي  در مب

به نظر ما اي  در ي  نه محاي ذاد  اساات و نه محاي ويکه  اساات و   در شااريعت چني  

دانيق.  ساا   ه مبنايم در در يصاا  را نداريقم  ذا ما من زيت ه ق دفصااي   را دع يق  م 

شدم من زيت ه ق اجما   را به طريه او   دع يق  م  صي   اي  با حث  داند. بنابراي  به ق دف

شاااکيق بنابر يکي مشاااهکر اااااا يعن  محا يت ذاد  در ي  در من زيت ه ق  ه وارد ام م 

دفصي   اااا و يکي مرحکم اياي ردر اااا يعن  محا يت ويکه  ام اااا است و بنابر نظر ما اي  

 بحر جا ندارد.

اي يائش شدند  ه من زيت هدم اجما   مط قاا دن يزي در اي  مس  ه سه يکي وجکد دارد: هدا

 اي يائش به دفصيش شدند.اي يائش شدند  ه من زيت ام مط قاا دع يق  اسوک  هداو هدا  است

داندم به اي  معنا  ه شاااارع مرحکم اياي رااادر من زيت ه ق اجما   را مط قاا دع يق  م 

دکاند در مبا فت احوما يه  ه م دکاند در مبا فت يطعيه در ي  دهد  ما اي مقدس م 

دکاند در دمام اطراف ه ق اجما   د مي  و دعبير ديگر شاااارع مقدس م  نيز در ي  دهد. به

دکاند نسبت به بعض  اش افراد اااا معي  يا نا معي  اااا نظر در ي   ه م در ي  دهد  ما اي 

 دهد.

ست س  به طريه او    صي   نيز دع يق  ا ست ک من زيت ه موف اي  فرمايم مبون  بر اي  ا

دکاند در ه ق دفصاااي   اهد بکد منوه  شاااارع مقدس نم من زيت ه ق اجما   دع يق   ک

شارع مقدس م  صاي  ند. اما در ه ق اجما    دکاند ام را به مک ف در ي  را به مک ف اي

دکاند به هبد ايصاي  ندم چکم ه ق اجما   مقارم با جهش و ش  است  ذا شارع مقدس م 

در بعضاا  اش اطراف »يا بفرمايد:  «در مکرد ه ق اجما   الشم نيساات احوياط  ن »بگکيد  ه 

دکان  در بعضااا  اش اطراف ه ق اجما   م »دکان  احوياط  ن ؟ يا بفرمايد: ه ق اجما   م 
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ست. اما اي « احوياط نکن  صاي به مک ف ا شارع مقدس در ي  اي  در ي  يابش اي  ه ايا 

 داد يا ندادم اي  بحر اثباد  است و بحر ما بحر ثبکد  است.

دانيق س  به طريه او   فرمايم ايشاااام مکافقيق و من زيت ه ق دفصاااي   را دع يق  م ما با 

صي  م هدم در ي  من زيت ه ق اجما   را دع يق  م  شام در مکرد ه   دف دانيقم منوه  اي

 دانيق.داند و   ما در ي  را ممک  م را ضروري م 

ه ق اجما   را مط قاا دن يزي يکي دومم يکي مرحکم ايا ضااياء هراي  اساات. ايشااام من زيت 

دکاند در ي  دهد و نه در بعض داند به اي  معنا  ه شاااارع مقدس نه در دمام اطراف م م 

ست: مقدمهاطراف م  ست دکاند در ي  دهد. اي  فرمايم مبون  بر دو مقدمه ا ي اوي اي  ا

ه ق دفصيش  ي دوم اي  است  ه فري  بي  ه من زيت ه ق دفصي  م دن يزي استم و مقدمه

طکر  ه اند و هماموه ق اجما   در موع قشاااام وجکد ندارد و هر دو به فرد معي  دع ه گرفوه

ست. با وجکد  ست در ي  در معصيت احوما   نيز يبيح ا در ي  در معصيت مع کم يبيح ا

ي اطراف يا در بعضا  اطراف در ي  دهد و دکاند در همهاي  دو مقدمه شاارع مقدس نم 

ي   دو مقدمه را بسذيريق فرمايم مرحکم ايا ضياء را يبکي  کاهيق  رد. و   مقدمهاگر ما اي

 اوي ايشام را يبکي نداريق و در بحر يطو گفويق  ه من زيت ه ق دفصي   دع يق  است.

شهکر يائش ست. م شهکر ا سکمم يکي م ست و يکي  اند  ه من زيت ه ق اجما   هق دن يزي ا

فت يطعيهم من زيت ه ق اجما   دن يزي اسااات و شاااارع هق دع يق  اسااات؛ به  حاد مبا 

ند در همهمقدس نم  ي اطراف ه ق اجما   در ي  دهد و   در بعضااا  اطراف ه ق دکا

دکاند در ي  دهد  ذا من زيت ه ق اجما   به  حاد مبا فت احوما يه دع يق  اجما   م 

 است.

است  ه من زيت ه ق دفصي    اي  فرمايم مشهکر مبون  بر دو مقدمه است: مقدمه اوي اي 

ا است دن يزي است و مقدمه ا يعن  )احدهما(  ي دوم اي  است  ه موع ه ه ق اجما   جامو 

 نه فرد معي .

ي اوي نوي ه گرفوند  ه من زيت ه ق اجما   نسااابت به مبا فت يطعيه دن يزي اش مقدمه

ر ي  در مبا فت ي اطراف ه ق اجما   در ي  دادا شااکد اي  داسااتم شيرا اگر در همه

د موع ه ه ق اجما   جامو ي دوم  ه گفونيطعيه ا يعن  در ي  در معصيت است ا در مقدمه

است. ه ق اجما   نسبت به مقداري من ز است  ه ه ق به ام دع ه گرفوه است يعن  دک يف 

به مقدار حدت جامو من ز شاادا اساات و  اف  اساات  ه جامو يعن  يک  اش اطراف را درک 
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 ه در اردکا  طرف ديگر با دک يف فع   مبا فت  نيقم شيرا ه ق اجما   به  ک اي  نيق و

 جامو دع ه گرفوه است نه فرد معي .

با  الم مشاااهکر مکافقيقم و   هيچ ي  اش دو مقدمه را يبکي  سذيريق  ما اگر دو مقدمه را ب

را هق فرد معي   دانيق و موع ه ه ق اجما  نداريقم شيرا من زيت ه ق دفصاااي   را دع يه م 

 دانيق نه جامو.م 

ضياء با مرحکم اياي  شهکر و ايا  ست؛ نزاع م سه يکيم ا والف مبناي  ا بنابراي  ا والف اي  

داند و   ي اوي است؛ مرحکم اياي ردر من زيت ه ق دفصي   را دع يه م ردر در مقدمه

ضياء ام را دن يزي م  شهکر و ايا  ضم شهکر با ايا  ست و دانند و نزاع م ياء در مقدمه دوم ا

ضياء موع ه ه ق اجما   را فرد معي  مشهکرموع ه ه ق اجما   راجامو م  دانند و مرحکم ايا 

 داند.م 

 ا والف ما با سه يکي مذ کر ا والف مبناي  است. اي  دمام  الم در مقام سکم بکد.

ه را شاااامش ي من زيت ام هق مبا فت يطعيبندي: ه ق اجما   من ز اسااات و دايراجمو

شکد و اي  من زيت در هر دو مکرد دع يق  است شکد و هق مبا فت احوما يه را شامش م م 

شارع مقدس م  ض  اش اطراف در ي  دهد و من زيت ه ق دکاند در همهو  ي اطراف يا بع

 اجما   در هر دو مکرد مع ه بر هدم در ي  شارع مقدس است.

 دهيق:اط چهار امر را دذ ر م يبش اش ورود به دنبيهام ارا ة االحوي

 امر اوي: جريام برائت هق يه در اطراف ه ق اجما  

 در اي  مکرد بايد به سه نکوه دکجه داشت.

ي يبح هقا  بال بيام اا را يبکي  نيق. ي اوي اي  است  ه ما بايد برائت هق يه اا يا ياهدانکوه

  ه مشهکر ام را يبکي دارند. ما اي 

 کاهيق ببينيق  ه ايا برائت هق يه يبکي نکرديق. و   بر فرض يبکي ام م  ما برائت هق يه را

 شکد يا نه؟ي اطراف ه ق اجما   جاري م در همه

ي دوم اي  اساات  ه ارااش من زيت ه   اجما   را يبکي  رديق يعن  در ه ق اجما   نکوه

مبا فت يطعيه جايز نيساات. ويو  ه ق اجما   داريق  ه در ظهر جمعهم يا نماش جمعه واجو 

است يا نماش ظهر واجو استم جايز نيست  ه هر دو نماش را درک  نيق و مردکو مبا فت 

اساات  ه ايا مکافقت احوما يه  اف  اساات ااااا يعن  ي  نماش  يطعيه شااکيق. سااب  در اي 

ببکانيق اااا يا مکافقت يطعيه واجو است اااا يعن  بايد دو نماشم يک  نماش جمعه و يک  نماش 
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ا  سان   ه مکافقت يطعيه را واجو م  دانند و دانند برائت هق يه را جاري نم ظهر ببکانيق 

 دانند.نند برائت هق يه را جاري م دا سان   ه مکافقت احوما يه را  اف  م 

کجه دي سکم اي  است  ه در اي  بحر ارال به ارکي شرهيه اااا مثش برائت شرهيه اااا نکوه

ماش نم  يا ن ما ه ق اجما   داريق  ه  به حکق هقش دکجه داريق.  اجو وظهر  نيق و فقر 

ا ا چه است و يا نماش جمعه واجو است هقش ما  گکيد؟ ايا هقش م  بنابر يکي به برائت هق يه 

ماش جمعه ي مک ف مکافقت يطعيه استم يعن  او بايد دو نماش ااا يک  نگکيد  ه وظيفهما م 

گر ما اي  اگکيد  ه  کاندم ي  نماش  اف  است و و يک  نماش ظهر ا ببکاندم يا هقش ما م 

منکر ا نماشم دک يف وايع  را مبا فت  رد مساااوحه هقکبت نيسااات؟ اما اگر برائت هق يه ر

 شکيق بايد احوياط  ردا و دو نماش ببکانيق.

 يه را يبکي فرق يکي به برائت هق يه و انکار برائت هق يه در يک ا اساات.  ساا   ه برائت هق

جما   و اها هباردند اش: ه ق دفصااي   و ه ق دارد يائش اساات  ه من ز چهار چيز اساات و ام

اند  ه ائشي ه برائت هق يه را منکرند  ي مثبت دک يف و ارش مثبت دک يف. اما  سان امارا

شد به هالوامن ز دک يف سنا چيز است و ام ي احوماي ها هباردند اش چهار من زي  ه ذ ر 

 ا چه احوماي ظن  باشد و چه احوماي وهم  باشد ا .

احوماي  دهيق و همچني ما  ه برائت هق يه را منکر شاااديق احوماي وجک  نماش جمعه را م 

ست. س ظهر را م وجک  نماش  شد احوماي من ز ا شره  نبا بنابر  دهيق و مادام   ه مؤم  

را ان ام  يکي به انکار برائت هق يه واضاااح اسااات  ه ما بايد احوياط  نيق و مکافقت يطعيه

 يه ا مشهکر ا هي يبح هقا  بالبيام شديق اااا  ما دهيق. اما اگر يائش به برائت هق يه و ياهدا

 داند؟ه م ي ما را مکافقت احوما يداند يا وظيفهرا مکافقت يطعيه م ي ما ايا هقش وظيفه

در اي  مساا  ه سااه يکي وجکد دارد: يکي اوي اي  اساات  ه ه ق اجما   فقر در حد مکافقت 

 1ي مدرسه مرحکم ميرشاي نائين احوما يه من ز است و مکافقت يطعيه الشم نيست. اي  نظريه

 است.

اسااات  ه يائش شااادند  ه ه ق  3و مرحکم ارااافان  2اء هراي يکي دوم يکي مرحکم ايا ضاااي

ست به  الف يکي  ست و جاي  براي جريام برائت هق يه ني ض  مکافقت يطعيه ا اجما   مقو

  نيق.اويم منوه  بيام اي  دو بزرگکار موفاوم است و در ايندا به ام اشارا م 
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رحکم اياي ردر در اي  است م 1يکي سکم در مس  ه يکي منحصر به فرد مرحکم اياي ردر

مس  ه دفصي   شدا است. ايشام فرمکد  ه در شبهام حکميهم ه ق اجما   مقوض  مکافقت 

جمعه يا نماش جمعه واجو اسااات يا نماش  احوما يه اسااات مثال ه ق اجما   داريق  ه در ظهر

 ظهر واجو است . مقوضاي اي  ه ق اجما   اي  است  ه اگر ي  نماش اااا يا نماش ظهر و يا

ضاي ه ق اجما   مکافقت  شبهام مکضکهيهم مقو ست. اما در  نماش جمعه ااااا ببکانيق  اف  ا

دانق  ه در شاااريعتم ا رام ها ق واجو اسااات و دو نفر يطعيه و احوياط اسااات. مثال م  م 

وجکد دارند  ه يک  شيد و ديگري همرو اسااات و ما ه ق اجما   داريق  ه يک  اش اي  دو 

ه ه ق اجما   داريق  ه يا ا رام شيد واجو اساات يا ا رام همرو نفر ها ق اساات س  المحا 

ي مکضااکهيه اساات. در اي  جا مرحکم اياي راادر فرمکد  ه واجو اساات و شاابههم شاابهه

مقوضاااي اي  ه ق اجما  م احوياط اسااتم يعن  در مثاي هق بايد شيد را ا رام  رد و هق بايد 

احوما يه  اف  است و جاي  براي برائت همرو را ا رام  رد. س  در شبهام حکميه مکافقت 

هق يه وجکد دارد و   در شبهام مکضکهيه جاي  براي برائت هق يه نيست. اي  نظريه مرحکم 

 اياي ردر بکد. س  در اي  مس  ه سه يکي وجکد دارد.

به ام م  يائ ي   ند  ه در مکارد ه ق اجما  م من ز ه ق وجه يکي اوي اي  اسااات  ه  گکي

قداري  ه من ز داريق دک يف من ز م  اجما   اساااتم و شاااکد و بيم اش اي  من ز به م

ا دع ه گرفت. در مثاي نماش جمعه نم  ا مثش وجک  احد االمري   شکد. ه ق اجما   به جامو 

دانيق نماش  نيق  ه در  کح وايو نماش ظهر واجو اسااات و   ما نم و نماش ظهر ما فرض م 

ا فرض  نيق  ه نماش جمو را  کانديقم در اي  رکرم با دک يف مع کم  ظهر و يا نماش جمعه 

باالجماي  ه احدي ا صااالدي  اساات مبا فت نکرديقم اما با دک يف وايع   ه وجک  نماش 

سوحه  شويقم س  م صکص نماش ظهر ه ق ندا ست مبا فت  رديقم چکم به وجک    ظهر ا

 ند.  يف را من ز نم هقکبت نيسااويقم شيرا ه ق به بيم اش مقداري  ه دع ه گرفوه اساات دک

ماي م  يه م  دو احو ما نح  ف ماش ظهر را م در  ماي وجک  ن ي  احو ي  دهق؛  دهق و 

رالن ظهر براي م  احوماي وجک  نماش جمعه را م  رالن ظهر بما هک وجک   دهق. وجک  

 نق و وجک  راااالن جمعه بما هک وجک  راااالن مع کم نيساااتم برائت اش ام را جاري م 

 نق اما وجک  راااالن ظهر بما هک مع کم نيساااتم برائت اش ام را جاري م  جمعه براي م 

صالدي   رالن جمعه بما هک وجک  احدي ا  ست و وجک   صالدي  مع کم ا وجک  احدي ا 

مع کم اساات م  اموثاي  ردم يعن  احدي ا صااالدي  را اديام مع کم اساات و ام مقداري  ه 
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رالن  ردم رالن جمعه  اما به مقدار م هکي  ه وجک   صکص  ظهر يا وجک   صکص 

شد برائت هق يه جاري م  صالدي   ه مع کم باالجماي با سبت به وجک  احدي ا  شکد. اما ن

دکانق برائت هق يه را جاري  نق چکم اي  مقدار مع کم اسااات و م  بيام دارم. ا اسااات نم 

ما نح  فيه بايد اند  ه در  الم مرحکم ميرشاي نائين  و مرحکم  کي  ادامه داردم چکم يائش

ست  ست ب که به بر ت امر ديگري ا ساس ه ق اجما   ني شکد و   اي  بر ا دو نماش  کاندا 

 شکد. ا ه بعداا ذ ر م 

جا فرمايم مرحکم ميرشا و مرحکم  کي  درسااات اسااات و اشاااکاي بناي  نداردم ب که دا اي 

گيرد ب که به فرد دع ه نم اشکاي مبناي  دارد و ما سابقا گفويق  ه ه ق اجما   به جامو دع ه 

 گيرد.م 

ه احوياط شدند به  اطر اي  است  ه ه ق اجما    ه مرحکم ميرشا و مرحکم  کي  يائش باي 

 ند و  ار ديگرش اي  است  ه ج کي  ند: يک  اي  است  ه جامو را من ز م دو  ار م 

شره  را م  رکي مؤم   ستم  گيرد. ما حدير رفو داريق  ه دايت برجريام ا شرهيه ا برائت 

شويق و فقر احوماي م  صالدي  ندا داديق  ه نماش جمعه اگر ه ق اجما   به وجک  احدي ا 

داديق  ه نماش جمعه واجو باشاااد برائت شااارهيه شاااامش هر دو واجو باشاااد و احوماي م 

شد ا اما ويو  ه ق اجما   به وجک  احدي شد ا يعن  دو برائت شرهيه جاري م احوماي م 

گيرد و مکجو الدي  سيدا  رديق اي  ه ق اجما   ج کي اطالق برائت شااارهيه را م ا صااا

شکد  ه حدير رفو نه شامش نماش ظهر شکد و نه شامش نماش جمعه شکد. ويو  ه ق اجما   م 

رالن ظهکر را در نظر م  شرهيه را گرفت ااااا ويو   گيريق ااااا احوماي ج کي اطالق برائت 

ماش ظهر را م  عه را هق م  دهيق ووجک  ن ماش جم ماي وجک  ن حاي احو دهيق و در اي  

شيرا ه ق اجما   ج کي برائت شااره  را گرفت. در  مؤم  شااره  نساابت به اي  دو نداريق

 اطر شااکد. بنابراي  ما  ه نماش جمو را  کانديق بهجا  نف  اي  احوماي من ز دک يف م اي 

دهيق و مؤم  جدام احوماي وجکبم را م اييق و با که ق اجما   بکد و ساااراغ نماش ظهر م 

ا وجک  نماش ظهر را من ز  شره  نسبت به ام نداريقم ا  ه مؤم  شره  ندارد  اي  احوماي 

  ند.م 

احوماي » ه فرمکدند: ذيش فرمايم مرحکم ميرشا و مرحکم  کي  درسااات نيساااتم شيرا اي 

ا در « من ز دک يف است  صکص وجک  هر ي  اش اي   الف يکي به جريام برائت هق يه 

است شيرا بنابر يکي به برائت هق يهم احوماي من ز نيست و دنها من ز در  اي  دو نماش نه جامو ا
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ما نح  فيه ااا بنابراي  يکي ااا ه ق اجما   است و ه ق اجما   نيز به وجک  احدي ا صالدي  

 ايق.دع ه گرفوه است و ما ام را اديام  ردا

طراف امقوضاااي ه ق جما  م مکافقت يطعيه اساات و برائت هق يه در يکي دوم اي  اساات  ه 

 ام جاري نيست. بيام اي  مط و دو دقريو دارد.

 .دقريو اوي اش مرحکم ايا ضياء هراي  و دقريو دوم اش مرحکم محقه ارفهان  است

ضياء س  ه را مبون  بر مبوار  کدش در حقيقت اجما    ردا  1دقريو اوي: مرحکم ايا  اي  م

ست. ايشام فرمکدا است  ه موع ه ه ق دفصي   با موع ه ه ق اجما   دفاود  ندارد و هر دو ا

صالدي  داريق  ست. س  ويو   ه ه ق اجما   به وجک  احدي ا  به وايو و فرد دع ه گرفوه ا

با هنکام )احدي ا صالدي ( به رالن ظهر اااا  ه حسو ا فرض واجو وايع  است اااا اشارا 

 نيق. به هنکام مثاي ي  دانيق  ه به وجک  نماش ظهر اشااارا م م نم  نيق منوه   کدمام 

 نق. ويو  اش م  بسرسيد  ه چه دفعه شيد در ي  موري م  ايسوادا است و م  او را نگاا م 

  ن ؟ س  را نگاا م 

سواددهق  ه شيد را نگاا م م  ساسي م  ا است  نق. ي  دفعه شيد در دويست موري م  اي

گکيق:  ن ؟ م  م  نق. اگر اش م  بسرسااايد  ه چه  سااا  را نگاا م نگاا م  و م  او را

رکرم نيز دارم به شيد نگاا م « دانقنم » شد  نق. س  ويو  شيد در ي  مو در اي   وري با

د دوم  نق اما در مکريا در دويساات موري م  باشاادم در هر دو رااکرم م  به شيد نگاا م 

گانم  به شيد ن عه م  م ا م دانق  ه دارم  ي  دف يه  ما نح  ف ماش ظهر  نق. در  دانق  ه ن

ست؟ م  م  سند  ه چه چيزي واجو ا ست. اگر اش م  بسر جو نماش ظهر وا»گکيق: واجو ا

الن ردانق  ه احدي ا صالدي  واجو است و در وايو دارم به وجک  و ي  دفعه م « است

 نقم مثش ه راااالن ظهر اشاااارا م دانق  ه دارم ب نق و    کدم  کدم نم ظهر اشاااارا م 

ساا  نگاا به چه  »سرسااند:  نق و ويو   ه اش م  م  ه اش دويساات موري به شيد نگاا م اي 

 ت. نق و ام شب  شيد اساما دارم به ي  شب  نگاا م « دانقنم »گکيق: م «  ن ؟م 

يام ويو   ه م  به اي  ب ماي م با دکجه  ماش ظهر را درک  نق احو ماش ظهر  کاهق ن دهق ن

راي برائت بهمام نماشي باشد  ه بيام ا يعن  ه ق ا به وجکبم يائق شدا است و ديگر جاي  

ه ق  دهق  ه رالن ظهر همام رالد  باشد  ه وجکبم دکسرشيرا احوماي م  هق يه نيستم

ضرر محومش بايد احوياط  ردا و هالوا بر ستم بنابراي  اش با  دفو  شدا ا نماش جمعهم  من ز 

 نماش ظهر را هق ببکانق.
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نائين  و نظر مرحکم ايا ضاااياء هراي  در موع ه ه ق اجم ند فرق نظر مرحکم ميرشاي  ا   مان

باح ا يکم( فرق )احد ا رج ي ( در مثاي )ا رم احد ا رج ي ( و مثاي )رأيت احد ا رج ي  رااا

ي  فرد معي   بهاست  ه اي    مه در مثاي اوي به جامو اشارا دارد و در مثاي دوم اي    مه 

 نزد موک ق يا فرد معي  در وايو اشارا دارد.

ق اجما   را ما فرمايم مرحکم ايا ضااياء را يبکي  رديق و مبناي ايشااام و بناي ايشااام در ه 

کافقت يطعيه و سذيرفويق و يائش شاااديق  ه اگر بر برائت هق يه را يبکي  نيق در اين ا بايد م

 احوياط  نيق.

اوالا مبناي مرحکم ايا ضاااياء را نسذيرفوه اسااات و ثانياا بر فرض سذيرش  1مرحکم اياي رااادر

ستم يعن  فرمکد: بر فرض اي  شام را يبکي نکردا ا ضياءم بناي اي  ه مبناي مبناي مرحکم ايا 

ضياء در نوي ه  ضياء را يبکي  نيق هيچ فرق بي  مبناي مرحکم ميرشا و مرحکم ايا  مرحکم ايا 

هق دو مبنا به مقوضااااي ه ق اجما   مکافقت احوما يه  اف  اسااات و  وجکد ندارد يعن  بنا بر

 مکافقت يطعيه واجو نيست.

 ه ما يبکي اشکاي مرحکم اياي ردر بر فرمايم مرحکم ايا ضياء اي  است  ه بر فرض اي 

و وايو  ه   نيق  ه اي  فرد رديق  ه موع ه ه ق اجما   فرد است نه جامو اش شما سؤاي م 

مکض و راجما   است ايا در ذه  ها ق شفاف است يا رير شفاف بکدا و در ام موع ه ه ق 

رالن ظهر م  شارا به  ست  ه در مثاي ما م  ا س تماا اي  ا ست؟ م رکرم اجماي ا  نق و   

حم ه ميه رالن ظهر در ذه  م  شفاف نيست و رمکض دارد و هميشه ه ق به مقدار وضک

سااتم يک  اش ه بگکييق مه موع ه ه ق اجما   جامو امن ز اساات نه به مقدار دع قم.  ذا ما چ

ق  ه موع ه شاااکد و چه بگکييجامو اموثاي م  دو راااالن را بايد اديام  نيق چکم با اي  همشم

ستم شيرا رالن را اديام  نيق  اف  ا ستم يک  اش دو  رکرم ام  ه ق اجما  م وايو و فرد ا

شد در نزد م  رالن ظهر با ست و فقر در حدت ا مع کم باالجماي  ه وجک   حدي شفاف ني

شد ااا و چکم ا صالدي  شفاف است ااا و اگر در حدت وجک  رالن ظهر بکد ه ق دفصي   م 

رض  ند.  ذا مرحکم اياي راادر با فدر اي  حدت شاافاف اساات  کاندم ي  نماش  فايت م 

يک  است.  ي مرحکم ميرشاي  الم ايشام با  الم مدرسهدس تق معناي مرحکم ايا ضياء نوي ه

رکرم رالن ظهر ه ق دارم اما  ست  شيرا م  به وجک   رالن ظهر ني  که به ميه م  وجک  

رکرم ه ميه اي  مو ست منوه   رالن ظهر ا ست. موع ه ه قم  صالدي  ا ع ه وجک  احدي ا 

 براي م  داراي رمکض و اجماي است.
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ست د رکرم ه ميه ا ض   ه در  ست. رمک ردر وارد ني شکاي مرحکم اياي  ر موع ه اي  ا

ي  دو ادانق  ه موع ه دک يف يک  اش دک يف ه ق اجما   ااا يعن  رالن ظهر ااا است م  م 

شااناسااق يعن  رااالن اساات و به وجک  رااالن ظهر هق اشااارا دارم منوه  مشااار ا يه را نم 

مکض دانق  ه مشااار ا يهم رااالن ظهر اساات يا رااالن جمعه اسااتم گفويق  ه اجماي و رنم 

چه  ه مايدم نف  دک يف اساات و اايد ب که ام چه  ه به ههدا م نم  مشااار ا يه به ههدا

ام وجکب  را در نظر هقش بايد اموثاي شااکد  کد دک يف اساات.  ذا در مقام اموثاي م  بايد هم

موثاي  ه اشارا  ردم و بر م  من ز شدا است اااا  ه همام وجک  رالن ظهر است اااا بايد ا

 جا اش مرحکم اياي رااادر ساااکاي نق در اي ا م احدي ا صاااالدي  اشاااار  نق. به هبارم

ست؛ يا ابه چه هنکام من ز « وجک  نماش ظهر بر م  من ز است»گکييد  نيق: شما  ه م م 

ن ز است به هنکام وجک  احدي ا صالدي  بر م  من ز است يا به هنکام وجک  ظهر بر م  م

قر دو فوجکد نداردم شيرا يا به هنکام ثا ر بر م  من ز اساات. احوماي سااکم حسااو ا فرض 

رالن جمعه  ست يا وجک   رالن ظهر ا ست. ااحوماي در ما نح  فيه وجکد دارد؛ يا وجک  

گردد. س  وجکب  وجک  احدي ا صالدي  هق نيست شيرا اي  رکرم به يکي به جامو برم 

  ه بر م  من ز شدا است فقر به هنکام ظهر بر م  من ز شدا است.

عن  ما يو  الم مرحکم ايا ضاااياء بکد و مبوار ما نيز همي  اسااات اي  دمام  الم در دقري

 فرمايم مرحکم ايا ضياء را هق به  حاد مبن  و هق به  حاد بنا يبکي  رديق.

شام يائش است  ه ه ق اجما   به جا ست. اي رفهان  ا مو دع ه دقريو دوم اش مرحکم محقه ا

يطعيه  نيق.  اي  است  ه بايد مکافقتگرفوه است نه فرد و وايو. و مقوضاي اي  ه ق اجما   

  يک  است س  نظر مرحکم اياي ارفهان  با نظر مرحکم ميرشاي نائين  در موع ه ه ق اجما 

 و   در نوي ه با هق فرق دارند.

ي اوي اي  براي مبوار  کدش دو مقدمه ذ ر  ردا اسااات. مقدمه 1مرحکم محقه ارااافهان 

ست  ه ما اگر يک  اش اطراف ه ق اجم ا   را درک  نيقم مثال ويو  ه ق اجما   داريق  ه ا

يا نماش جمعه واجو اسااات يا نماش ظهر واجو اسااات و يک  اش دو نماش را ان ام دهيق و 

ديگري را درک  نيق ااااااا فرض  نيق نماش جمعه را  کانديق و نماش ظهر را درک  رديق ا 

 ه اش ما درک شااادا  دهيق  ه ام جامو  ه بر ما واجو بکد همام هم   اساااتاحوماي م 

اسات و اگر ادفاياا اي  نماش درک شادا همام نماش واجو باشاد م  با جامو مبا فت احوما   

 ردم. اگر فرض مسااا  ه را برهک   نيق يعن  نماش ظهر را ببکانيق و نماش جمعه را درک 
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 نيقم در اي  راااکرم  ه در وايو نماش ظهر واجو اسااات با جامو  ه مکرد ه ق ما اسااات 

ي ت احوما   نکرديق شيرا حسو فرض ام احدي ا صالدي  رالن ظهر بکد. اي  مقدمهمبا ف

ي دوم اي  اسااات  ه اگر مبا فت جامو به نحک مبا فت احوما يه شاااکد در اوي بکد. مقدمه

احوماي مبا فت احوماي معصيت وجکد دارد ا اگر م  با جامو مبا فت  ردم معصيت محقه 

بکد و م  با دک يف من ز مبا فت  ردم اااا ويو  احوماي است چکم جامو بر م  من ز شدا 

شد احوماي هقا  وجکد دارد و دا احوماي هقا  امد جاي ياهدا شوه با صيت وجکد دا ي مع

ست. ب که هقش حکق م  ضرر محومش واجو يبح هقا  بال بيام ني  ند  ه در اي  مکرد دفو 

 است و ما بايد احوياط  نيق.

رفه ستان م مقدمهدر فرمايم مرحکم اياي ا شد  ي اوي نادرست ا يو  ودر مثا    ه ذ ر 

م را اموثاي م  نماش جمو را  کاندم و نماش ظهر را نبکاندم با وجک  ظهر مبا فت  ردم و ا

 ه وجک  نماش نکردم س  ي  دک يف فع   را مبا فت  ردم اما وجک  نماش ظهر بما اي 

ا چکم فقر به   ز است هنکام وجک  احدي ا صالدي  منظهر است فع   بکد و   من ز نبکد 

ا هک وجک  ا و به اي  هنکام مبا فت نکردم چکم ام را اديام  ردم و فقر با وجک  ظهر بم

ست. نظهر مبا فت  ردم  ه اي  هق من ز نبکد و مبا فت دک يف فع   رير من ز معصيت  ي

با و فت  ردم شيرا  با وجک  من ز مبا  ندم  ماش را نبکا ما هک بجک  ظهر ب ه اگر هر دو ن

فهان  وجک  احدي ا صالدي   ه من ز بکد مبا فت  ردم  ذا اي  فرمايم مرحکم محقه ار

 دمام نيست.

در اي  مس  ه بايد دفصيش »است. ايشام فرمکد  ه  1يکي سکم در مس  ه يکي مرحکم اياي ردر

دهيق. ه ق اجما   در شبهام حکميه مقوض  مکافقت احوما يه است و در شبهام مکضکهيه 

ست ض  مکافقت يطعيه ا شام منکر «. مقو ست واال اي صيش بر فرض يبکي برائت هق يه ا اي  دف

 داند.يه م اي  ياهدا است و مقوضاي ه ق اجما   را مط قا مکافقت يطع

واجو   ه ه ق اجما   داريق يا نماش ظهر واجو اسااات يا نماش جمعهشااابهه حکميه مثش اي 

است  دانيق در شريعت مقدسه ا رام ها ق واجو ه ما م ي مکضکهيه مثش اي است و شبهه

يک  اش  و اين ا دو نفر وجکد دارند  ه يک  شيد و ديگري همرو اسااات و ما ه ق داريق  ه

براي  ه ق دانيق  ه ها ق  دام ي  اش اي  دو نفر اسااات. بنافر ها ق اسااات اما نم اي  دو ن

ن ام ي  ااجما   به وجک  ا رام احدهما داريق. مرحکم اياي ردر فرمکد  ه در مثاي اوي 

 نماش  اف  است و   در مثاي دوم بايد هر دو نفر را ا رام  نيق.
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چه  ه ن ز به مقدار ه ق ثابت است و اموجه  الم ايشام اي  است  ه در شبهام حکميه د

ه ق به ام دع ه گرفوه است وجک  احدي ا صالدي  است و به وجک   صکص ظهر بما هک 

وجک  ظهر ه ق ندارم س  اي  حکق من ز نيست و در اي  حاي اگر ي  نماش ببکانق  اف  

مثال م  به  است و بعد اش ام يقي  دارم  ه مسوحه هقکبت نيسوق. و   در شبهام مکضکهيه

دانق  ه ها ق شيد اساات يا همرو اساات. گفويق  ه دن ز وجک  ا رام ها قم ه ق دارم و نم 

دک يف به مقدار ه ق است و چکم م  ه ق به وجک  ا رام ها ق دارمم اگر ي  نفر را ا رام 

ثاي  ها ق را امو ندارم  ه وجک  ا رام  يدم ه ق  عد اش ا رام ش يد را ا رام  نق ب  نق مثال ش

دهق  ه ها ق را ا راا  ردا باشاااق. بنابراي  بايد همرو را هق ا رام  ردم و فقر احوماي م 

  نق دا يقي  سيدا  نق  ه ها ق را ا رام  ردم. اي  فرمايم مرحکم اياي ردر بکد.

اي رااکرم ما با اي  فرمايم مرحکم اياي راادر مکافه نيسااويق. در اي  فرمايم ي  موا طه

 نيق  ه مرحکم اياي ردر نيز ام را يبکي اي را ذ ر م يام امم مقدمهگرفوه است. يبش اش ب

 دارد.

دک يف بر دو يسق است: دک يف     يا جعش و دک يف جزي  يا م عکي. مثال به حکق      

شااکد. و به حکق جزي  و فع   وجک  رااالن بر شيد وجک  رااالن بر مک ف جعش گفوه م 

دع ه بگيرد هيچ اثري بر ام موردو نيسااات و دن ز شاااکد. اگر ه ق به جعش م عکي گفوه م 

شکد  ه ه ق ندارد. ه ق حوماا بايد به م عکي دع ه بگيرد اش اي  دو ه قم ه ق سکم  موک د م 

شااکد. مثال اگر ه ق به حرمت شاار   مر در شااريعت سيدا به م عکي باشااد و دن ز ثابت م 

شااکد  ه ه قم ه ق سااکم  موک د م  نق و ه ق سيدا  نق  ه اي  مايو  مر اساات اش اي  رو 

 حرمت شر  اي   مر است اي  ه ق سکمم ه ق من ز است.

ها ق دارم. اش ايشاااام  در ما نح  فيه مرحکم اياي رااادر فرمکد  ه م  ه ق به وجک  ا رام

ست. اگر سؤاي م  ست يا ه ق به م عکي ا شکد  ه ه ق به وجک  ا رام ها قم ه ق به جعش ا

شد اي   شام اش ه ق به وجک  ا رام ها قم ه ق ه ق به جعش با ست. و اگر مراد اي ه ق من ز ني

به م عکي باشاااد ما چني  م عک   نداريق. فرض  نيق در مثاي به حساااو وايو اش بي  شيد و 

همروم فقر شيد ها ق است اما اي  ه ق من ز نيست و م  به م عکي ا يعن  وجک  ا رام شيد 

رام احدهما ه ق دارم. در نظر مرحکم اياي ردر موع ه بر م  ااا ه ق ندارم ب که به وجک  ا 

است و در مقام اموثايم با ا رام يک  اش  ه ق اجما   جامو اااا يعن  وجک  ا رام احدهما اااا

شاااکد ايشاااام  ه يائش به وجک  ا رام احدهما اسااات بي  جعش و روم اموثاي محقه م اي 

 نيست.م عکي دفکي  نکردا است. بنابراي  دفصيش ايشام دمام 
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ما حصش بحر اي  شد  ه ما مس   مرحکم ايا ضياء را ا ويار  رديق. بر فرض يبکي برائت  

شاابهام مکضااکهيهم مقوضاااي ه ق اجما   را مکافه  هق يه چه در شاابهام حکميه و چه در

 دانيق.يطعيه و احوياط م 

 جریان ترخیص در تمام اطراف علم اجماليامر دوم: 
اراااکي مر صاااه و مؤمتنه شاااره  در دمام اطراف ه ق اجما   بحر در اي  اسااات  ه ايا 

مثال در شااابهام حکميه م  ه ق اجما   دارم  ه يا نماش ظهر  دکاند جاري شاااکد يا نه؟م 

دکانق برائت شاارهيه را اش وجک  نماش ظهر و واجو اساات يا نماش جمعه واجو اساات ايا م 

ه ه ق اجما   دارم  ه يا اناء وجک  نماش جمعه جاري  نق يا نه؟ يا در شااابهام مکضاااکهي

ست. ايا ياهدا سار ن   ا ست يا اناء ي ست يمي  ن   ا شره  ا رش مؤمت   ي طهارم  ه ا

 شکد يا نه؟در اي  دو اناء جاري م 

شره  در  صه  رکي مؤمنه و مر  ست  ه اي  ه ق اجما   مانو اش جريام ا ظاهراا ادفاق  ش ا

ست. منوه  بعض  گفوند  ه اي  مانو ثبکد  است و بعض  گفوند  ه ق اجما   دمام اطراف ا

  ه اي  ه ق اجما   مانو اثباد  است.

شارع مقدس در  ست  ه  ست  ه با وجکد ه ق اجما   هقال محاي ا مراد اش مانو ثبکد  اي  ا

دمام اطراف ه ق اجما   در ي  دهد. و معناي مانو اثباد  اي  اسااات  ه محذور هق   و 

در دمام اطراف در ي  دهدم منوه  اد ه ارکي دکاند محذور ثبکد  ندارد و شارع مقدس م 

شامش نم مر صه و مؤمتنه همه ا شکد و اثباداا د ي   بر ام نداريق. س  در دو طراف را با هق 

 شکد.جهت بحر م 

 جهت اوي در مانو ثبکد  و جهت دوم در مانو اثباد  است.

جهت اوي: ويو  ه ق اجما   به دک يف داشويقم ايا معقکي و ممک  است  ه مک   در جميو 

ما در ي  دهد و هق در  ه مک   هق در درک ناطراف در ي  دهد مثش اي  به  ماش ظهر 

 درک نماش جمعه به ما در ي  دهد.

شاکد  ه در ه ق دفصاي   و يطو مطرح شاد. در يطو بحر در مانو ثبکد  مربکط به بحث  م 

ست. دن يزي  ست يا دع يق  ا شد  ه ايا من زيت و ح يت يطوم دن يزي ا اي  بحر مطرح 

ند بر الفبه اي  معنا اسااات  ه مک   نم  دک يف مقطکع در ي  دهد. مثال م  يطو  دکا

دارم  ه شاار  اي  مايو بر م  حرام اساات ايا اي  يطو م م من زيوم نساابت به شاار  اي  

 مايو دن يزي است يا دع يق  است؟
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شارع مقدس نم  ستم يعن   شدند  ه ح يت امم دن يزي ا شهکر يائش  فت دکاند در مبا م

ض  گفوند  ه م ست يعن  مع ه براي  حرمتم در ي  دهد. و بع هدم  ن زيت يطو دع يق  ا

 دکاند در مبا فت اي  حرمت مقطکهه در ي  دهد.در ي  است و مک   م 

 در من زيت يطو سه مس   وجکد دارد:

دن يزي اساات يعن  اند  ه من زيت يطو اساات  ه يائش مساا   اوي مساا   مشااهکر ه ماء

 هد. ويو  م  يطو به حرمتدکاند در مبا فت دک يف مقطکع در ي  دشاااارع مقدس نم 

ي  حرمت دکاند در ي  در مبا فت اشااار  اي  مايو بر  کدم دارمم شاااارع مقدس نم 

 مقطکهه دهد و اي  در ي  محاي ذاد  اساااتم شيرا در ي  در مبا فت دک يف مقطکعم

ت و در ي  در معصيت است و معصيت هقالا يبيح است و در ي  در يبيحم هقال يبيح اس

ست  ه هبدش ردور يبيح اش  ست. س  بر داوند محاي ا ا در ر داوند موعايم هقال محاي ا

 مبا فت دک يف مقطکع در ي  دهد بنابراي  من ريت يطو دن يزي اساات و شااارع مقدس

شارعنم  ست  ه  س   محاي ا  دکاند در مبا فت دک يف مقطکع در ي  دهد. روي اي  م

سمقدس در جميو اطراف ه ق اجما   در ي  دهدم شيرا ا صيت ا ت ي   ار در ي  در مع

 و در ي  در معصيت يبيح است و ردور يبيح اش  داوند موعاي هقال محاي است.

است. ايشام فرمکد  ه در ي  در مبا فت دک يف  1مس   دومم مس   مرحکم اياي ردر

مقطکع محاي ذاد  نيساات ب که ممک  با ذام اساات. در ي  مثاي  دام ايشااام را دکضاايح 

دهيق. فرض  نيق  ه ما يطو به حرمت شااار  اي  مايو دارم و در وايو نيز اي  فعش حرام م 

چکم در ي  در ام دکاند در شاار  اي  مايو به ما در ي  دهدم اسااتم شااارع مقدس نم 

اي ديگر در ي  دکاند به گکنهاما شارع مقدس م  در ي  در معصيت است  ه يبيح است.

شاار  اي  مايو بر شااما حرام اساات و   م  به شااما اذم »دهد وام اي  اساات  ه بفرمايد: 

شيرا فرض بر اي  اساات  ه حرمت شاار  اي  مايو «. دهق  ه با دک يف م  مبا فت  ن م 

ا اي  اسااوحقاق هقکبت اش حقکق مک   اساات و  کدش اذم در مبا فت دادا فع   اساات ام

شااکد. اذم در اساات و در اي  حاي حرمت شاار  اي  مايو  ه فع   اساات بر م  من ز نم 

دک يف فع    دکاند اذم در مبا فتشر  اي  مايو اذم در معصيت است اما شارع مقدس م 

ر شااار  اي  مايو يکساااام اسااات و   اذم در دهد و اي  اذم گرچه در نوي ه هق   با اذم د

شکد مبا فتم اذم در معصيت نيستم چکم اگر دک يف من ز شد مبا فت با ام معصيت م 

شاااکد  ه ام حرمت فع   به دن ز نرساااد و مبا فت با دک يف و اذم در مبا فت باهر م 
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ا طه فع   رير من زم معصااايت نيسااات. بنابراي  مشاااهکر بي  مبا فت دک يف با معصااايت مو

 ردند و فکر  ردند  ه هر مبا فت با دک يف فع   معصاايت اسااتم در حا    ه مبا فت 

دک يف موکيف بر فع يت دک يف است و دا دک يف فع   نشکد مبا فت ارال معنا ندارد و   

معصااايت موکيف بر دن ز دک يف اسااات و شمان   ه  کد شاااارع مقدس اذم در مبا فت 

گکيد  ه دک بعد اوست رفو يد  ردا است و هقش هق م  دک يف فع   داد اش اطاهت  ه حه

نابراي  در نظر مرحکم اياي رااادر من زيت ه ق  اش مبا فتم اساااوحقاق هقکبت نداري. ب

دفصي  م دع يق  است و مع ه بر هدم در ي  در مبا فت است و در ي  در مبا فت يطو 

دارد  ه شااارع مقدس  و جهت ديگري وجکد محاي ذاد  نيساات. منوه  اسااوحا ه با وير دارد

دکاند دکاند در مبا فت دک يف مقطکع در ي  دهدم چکم شااارع مقدس هيچ ويت نم نم 

بيندم اي  در ي  را به هبدش ايصااااي  ند شيرا هبد دائماا  کدش را مشااامکي اي  اذم نم 

 داند.چکم يطو به دک يف دارد و يطو  کدش را مصيو به وايو م 

س   مرحکم  س   ه در يطو م ردر را داردم در ه ق اجما   م   گکيد  ه در ي  اياي 

سوحا ه با وير دارد؛ محاي  ست و نه ا ست و نه محاي ذاد  ا در مبا فت جميو اطراف ممک  ا

دانست در يطو اجما   به طريه ذاد  نيست چکم در يطو دفصي   هق ام را محاي ذاد  نم 

ک يفم اجماي وجکد دارد و مک ف گکنه اسااات محاي با وير هق نيسااات شيرا در داو   اي 

دکاند داند  ه دک يف در  دام طرف است و در هر طرف ش  دارد و شارع مقدس م نم 

بفرمايد دا ويو   ه شما ه ق دفصي   و يطو به دک يف سيدا نکردي با دک يف مع کم باالجماي 

داند. در  دکان  مبا فت  ن . و ها ق باالجماي  کدش را اش اي  در ي   ارد نمم  م 

صي   مک   نم  ساند اما در ه ق اجما   مک   م يطو دف ست در ي  را به هبد بر دکاند دکان

در ي  را به هبد برساااندم چکم هبد  کدش م وفت اساات  ه نساابت به هر ي  اش اطراف 

شاااک اساات. بنابراي  مساا  م در ي  در همه اطراف دک يف مع کم باالجماي مانو ثبکد  

 ندارد.

ا اي  است  ه در ي  در مبا فت يطعيه ذاداا  مس   سکم ا ما اش اي  مس   دبعيت  رديق 

شت و اي  س   دوم گذ ست به همام بيان   ه در م صاي به ممک  ا  ه اي  در ي  يابش اي

ياطو نيست اي  را يبکي نداريق و يائ يق  ه اي  در ي  به ياطو هق يابش ايصاي است و مک   

 في  هر  ساا   ه اش طريه هق   به دک يف م  يطو سيدا  رد در دکاند بفرمايد  ه اي مکم 

مبا فت دک يف مقطکع مر   است. مثال م  يک  اش ياطعي  هسوق و يطو  کد مرا مصيو 

ي  ثيري اش افرادي  ه اش طرق هق   يطو به دانق.م اما اي  دکجه را دارم  ه هدابه وايو م 
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دانق منوه   کدم را در يطو  کدم  اط  نم  شاااکند و   نند دچار  طا م احکام سيدا م 

 ه ساادت با   اطني   ند دنها دکاند به افراد  اط  اذم دهد. س  براي اي شااارع مقدس نم 

هام دانق ا م به  اطر امراا ام اي  است  ه به همه ا اش جم ه م   ه يطو  کدم را مصيو م 

ثريت را بگيرد م بکر اسااات  ه  ه ج کي  طاي ام ا در ي  در مبا فت دهدم براي اي 

دکاند در مبا فت دمام به اي يت مصاايو هق در ي  در مبا فت دهد س  شااارع مقدس م 

به دعبير ديگر در  ندارد و  مانو ثبکد  هق وجکد  هد و هيچ  ما   در ي  د اطراف ه ق اج

 مبا فت يطع  با دک يف مع کم باالجماي در ي  دهد و اي  در ي  يابش ورکي نيز هست.

هت دوم: حاي  ه به  حاد ثبکد  مانع  اش در ي  در همه اطراف دک يف مع کم باالجماي ج

 در ي  داريق يا نه؟ نيست؟ ايا در اطراف ه ق اجما   د ي   بر اي 

ها در ي  شارع مقدس در ارکي مر صه ارک   است  ه بر حسو ايام و روايامم اش ام

فادا م  ما   را اساااو فت دک يف احو ثمبا  هدا نيق م يا يه و  ئت شاااره ي طهارم و ش برا

ي د اوش و امثاي ي فراغ و ياهدااسااوصااحا  ناف  دک يف در شاابهام حکميهم و مثش ياهدا

شبهام مکضکهيه. د يش همهاي  ست. ها در  سنت ا شرهيه اش  وا  و  رکي مر صه  ي اي  ا

ارد  ه شامش ي اي  ارکي اطالي  د نيق سب  در اي  است  ه ايا اد هويو  بحر اثباد  م 

اطراف ه ق اجما   شکد يا نه؟ مثال حدير رفو  ه د يش برائت شرهيه است ايا اطالي  دارد 

ي طهارم  ه د ي م سنتت است ي اطراف ه ق اجما   را شامش شکد يا نه؟ يا ياهدا ه همه

ااا مثش  بر ) ش ش ء نظيف حو  دع ق انه يذر ( ااا ايا اي  د يش اطالق دارد دا شامش اطراف 

ه ق اجما   شاااکد يا چني  اطالي  ندارد؟ س  بحر اثباد  ويو  اسااات  ه محذور ثبکد  

 وجکد نداشوه باشد.

ي طهارم و د يش ي  فظيه ا يعن  د يش برائت شرهيه و د يش اسوصحا  و د يش ياهدااي  اد ه

ا اطالي  ندارد دا شامش اطراف ه ق اجارا ة ا حش و د يش ياهدا ما   ي د اوش و امثاي ذ   

شکد. چکم هقالء و هرف ي  اردکاشي دارند و ام اردکاش اي  است  ه مک   در جاي   ه 

ررض  زوم  داشااوه باشااد و ام ررض  زوم  بي  دو طرف يا چند طرف مکرد اشااوباا وايو 

ي اطراف در ي  دهد اي  در ي  در ذه  هرف با ام شاااکدم اگر مک   ببکاهد در همه

سوظهارام اش د يش  فظ  نقم ررض  زوم  دنايض و دهافت دا رد. اي  اردکاشام هرف  در ا

شااکد يا باهر هدم انعقاد اطالق مهم  دارد؛ اي  اردکاشام يا باهر انصااراف د يش  فظ  م 

شااکد  ه همام اجماي اساات و اي  مربکط به شاادم و ضااعف اردکاش اساات؛ اگر اردکاش م 

ش  شد من ضح با شديد و وا صراف د يش  فظ  م   ي    شد  شکدان و اگر  فاي  در اردکاش با
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ش  اجماي  طا  و هدم اطالق د يش  فظ  م  شد به اي  من صراف  ش  ان شکد. اگر اردکاش من

شکد و يا منصرف ي شره  يا منصرف به شبهام بدويه م ي ارکي مر صهمعناست  ه اد ه

ر شاااکد و اگر اردکاش باهبه شااابهام مقروم به ه ق اجما   در اطراف رير محصاااکرا م 

شااکد  ه ج کي انعقاد اطالق  طا  گرفوه شااکد و يدر مويق  اش انصااراف نشااکد باهر م 

شکد. س  يائ يق  ه اثباداا  طابام ارکي مر صهم شبهام بدويه و شبهام رير محصکرا م 

شامش  رکي مر صه اطراف ه ق اجما   را  د ي   بر در ي  در ما نح  فيه نداريق  ذا اد ه ا

 نيق مر صه شامش اطراف ه ق اجما   نشد به ارش هق   رجکع م شکد. ويو  ارکي نم 

 و گفويق  ه مقوضاي ه ق اجما   وجک  مکافقت يطعيه است.

شااکد. اما دنبيه: ما گفويق  ه ارااش مر   و معذر در جميو اطراف ه ق اجما   جاري نم 

هر دو ن   شاااکد يا نه؟ مثال دو اناء داريق  ه ايا اراااش من ز در جميو اطراف جاري م 

 نيق و بعد اش دطهيرم اي  اناء دطهير شاادا با اناء دطهير اساات و ما يک  اش دو اناء را دطهير م 

ست. در اي  جا ما در هر ي  اش اي  دو اناءم ش  در طهارم و ن است  شدا ا شوبه  شدا م ن

ي طهارم ارااش مر   اساات و داريق. در ما نح  فيه دو ياهدا طهارم نداريق شيرا ياهدا

جاريگ يه دو نم  فويق  ه اي  اراااش در اطراف ه ق اجما    ما نح  ف شاااکدم منوه  در 

صحا  م  سو ست داريق؛ اناء يمي  يبش اش دطهير يطعاا ن   بکد ا صحا  ن ا سو گکيد  ه ا

گکيد  ه االم االم هق ن   است. اناء يسار نيز يبش اش دطهير يطعاا ن   بکد اسوصحا  م 

س صحا  ن ا سو ست. ا رش مثبت دک يف هق ن   ا ستم چکم ا رش من ز ا رطالحاا ا ت ا

رش من ز در اطراف ه ق اجما   جاري م  ست  ه ايا اي  دو ا سؤاي اي  ا ست.  شکد  يا ا

  ه ه ق اجما   دارم  ه يک  اش اي  دو اناء ساک است.شکد؟ با اي جاري نم 

صحا  جاري م  سو ست  ه هر دو ا شهکر بي  مو  ري  اي  ا نه محذور شکد و جريانم م

باد  دارد. در اي  نه محذور اث ندارد  الف  نيسااات چکم ثبکد  دارد و   ه محذور ثبکد  

دکاند هق به ن است جريام اي  دو اسوصحا م در ي  در معصيت نيست و شارع مقدس م 

اناء يمي  و هق به ن اسااات اناء يساااار دعبد  ند و اي  در ي  در معصااايت نيساااتم چکم 

اجونا  اش هر دو اناء اسااات. س  محذور ثبکد  وجکد ندارد و فقر  مقوضااااي اي  دعبد  زوم

جا وجکد ندارد شيرا محذور اثباد  وجکد دارد. ام محذور اثباد   ه يبال گفويق يقيواا در اي 

فت م  ها ي  ررض  زوم  و دو در ي  د ي  ررض هرف بي   ما بي  دو ا زام و  ند ا بي

هافت نم  ند و در نظر هرف هيچدر يصااا  د ندارد  ه مک   در اي  مکرد جعش  بي مانع  

احوياط  ند. در ما نح  فيه محذور اثباد  ديگري وجکد دارد و ام محذور اثباد   سام د يش 
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«. ال دنقض ا يقي  با ش  بش انقضه بيقي  ا ر»گکيد: اسوصحا  است. د يش اسوصحا  م 

ي يعن  )ال دنقض ا يقي  در اي  د يش دو جم ه امدا اساات. در ما نح  فيه مقوضاااي جم ه او

با ش ( جريام هر دو اسوصحا  استم شيرا در اناء يمي م يقي  به ن است سابه و ش  در 

ايد. اما مقوضاااي جم ه دوم يعن  بقاء همام ن اساات داريق و در اناء يسااار نيز همي  بيام م 

اسوصحا   )انقضه بيقي  ا ر( هدم جريام اي  دو اسوصحا  معاا استم شيرا اگر م  اي  دو

را معاا جاري  نق يقي  دارم  ه در ي  مکرد اش اي  دو مکرد ام يقي  ساااابه به يقي  الحه 

ايد و نقض شااادا  اسااات. بنابراي  بي  رااادر و ذيش اي  روايت دنايض و دهافت سيم م 

ي دهافت بي  رااادر و ذيش ي   الم اجماي ام در مکردش اسااات. س  اي  روايت نوي ه

 نح  فيه اطالي  ندارد.اسوصحا  نسبت به ما 

جکا  دوم: روايو   ه ذيش مذ کر را دارد نيز مشاااک   ندارد در ذيش روايت امدا اسااات: 

معنايم اي  اساات  ه بايد دع ه يقي  نايض با موع ه يقي  منقکض يک  « انقضااه بيقي  ا ر»

ض به باشد و   در ما نح  فيه موع ه يقي  نايض و موع ه يقي  منقکض دو دا است يقي  منقک

ن است اناء يمي  و ن است اناء يسار دع ه گرفوه است و يقي  نايض به طهارم احدهما دع ه 

 گرفوه است.

 م ي ت: جکا  دوم در رکرد  درست است  ه مبناي ما در موع ه ه ق اجما  م جامو باشد. 

شد باش نم  صحا  دمس   نيقم شاما اگر موع ه ه ق اجما  م فرد با سو يرا  دکانيق به روايت ا

ي مکضاااکهيه  کد موع ه يقي  نايض با موع ه يقي  به طهارمم يک  اسااات و اي  به شااابهه

 دکام به اسوصحا  دمس   رد.گردد و در اي  شبهه نم  طا  برم 

 دکام دو جکا  داد.اش اي  اشکاي م 

جکا  اوي اي  اساات  ه در ادحاد موع ه يقي  نايض با موع ه يقي  منقکضم نظر هرف معيار 

س ست  ه موع ه يقي  نايض با موع ه يقي  ا ت نه ديت هق  . و در ما نح  فيه به ديت هق   ا

منقکض يک  اساات و االت هرف موع ه يقي  در ه ق اجما   را با موع ه دو يقي  دفصااي  م دو 

بيند؛ ي  يقي  دفضي   به ن است اناء يمي  دع ه گرفوه است و يک  يقي  دفصي   ش ء م 

سار دع ه گرفوه است و موع ه يقي  اجما   در نظر هرفم )احدهما( است و به ن است اناء ي

 همي  ا والف هرف  در موع ه  اف  است.

 ه يبکي  نيق  ه هرفاا موع ه ه ق اجما   با موع ه يک  جکا  دوم اي  است  ه بر فرض اي 

ست  ه ه ق ن ضکع موفاهق اي  ا سبت حکق و مک ستم به منا صي   يک  ا ايض اش دو ه ق دف

بايد اش سااني ه ق منقکض باشااد يعن  اگر همش منقکضم ه ق دفصااي   اساات ه ق نايض هق 
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بايد ه ق دفصااي   باشااد و اگر ه ق منقکض ه ق اجما   اساات اشااکا   ندارد  ه ه ق نايض 

سابقاا  ست يعن  ه ق داريد  ه  صي   ا شد. در ما نح  فيه ه ق منقکض ه ق دف ه ق اجما   با

ه ق داريد  ه اناء يسار نيز سابقاا ن   بکد و اما ه ق اجما   به طهارم اناء يمي  ن   بکد و 

احدهما داريد و ک موع ه يک  اش دو ه ق دفصااي   با ه ق اجما   يک  اساات اما به مناساابت 

 نقض بايد هر دو ه ق  امال اش ي  نسي باشند بنابراي  اشکاي مذ کر وارد نيست.

باراجمو ندي امر دوم: امر دوم در ي اطراف ه ق اجما   بکد و جريام در ي  در همهي ب

گفويق  ه ثبکداا هيچ محذوري ندارد  ه مک   در دمام اطراف در ي  دهد و دمام محذوري 

ي اراااکي مر صاااه  ه وجکد دارد محذور اثباد  اسااات و اردکاش مانو انعقاد اطالق در اد ه

نداريقم  ما د ي   بر در ي  در جميو اطراف  نابراي   ما اراااکي من زا يعن  شاااکد. ب . ا

ي اطراف ه ق اجما   بدوم هيچ محذور ثبکد  و اثباد  اساااوصاااحا  مثبت دک يف در همه

 شکد.جاري م 

 امر سوم: جريان ترخيص در بعضي از اطراف علم اجمالي
دکاند در بعض  اش اطراف ه ق اجما   در ي  دهد يا نه؟ امر سکم اي  است  ه ايا مک   م 

مک   »يعن  ه ق اجما   مانو اسااات. و اگر بگکييق: « دکاند در ي  دهد نم»اگر بگکييق: 

 يعن  ه ق اجما   مانو نيست.«. دکاند در ي  دهدم 

بايد در دو جهت بحر  نيق: ي  بحرم بحر ثبکد  اسااات و ديگري بحر در اي  بارا 

ر ي  شااکد  ه هقال داثباد  اساات. معناي مانو ثبکد  اي  اساات  ه ه ق اجما   باهر م 

مک   در بعضاا  اطراف محاي شااکد و معناي مانو اثباد  اي  اساات  ه در ي  در بعضاا  

شمکي اد ه صه را حو  اطراف محذور هق   ندارد اما اي  ه ق اجما   ج کي  رکي مر  ي ا

 گيرد.نسبت به بعض  اش افراد م 

 جهت اوي: در مانو ثبکد  است.

ندارد. س  نيبت به  ما در امر اوي گفويق  ه در ي  در جميو اطراف محذور هق   وجکد 

بعض  اش اطراف هق به طريه او   مانو ثبکد  وجکد ندارد. س     بايد وارد اي  بحر شکد 

 ه در امر اويم يائش به محذور ثبکد  شدا است و ما بر فرض يبکي وجکد محذور ثبکد  اي  

شدند  ه در ي  در جميو اطراف هقالا ممک  نيست  نبحر را مطرح م  شهکر يائش  يق. م

و مانو ثبکد  دارد. مشهکر دو دسوه شدند: ي  دسوه گفوند  ه ه ق اجما   مقوض  وجک  

مکافقت يطعيه است دسوه دوم گفوند  ه ه ق اجما   مقوض  وجک  مکافقت احوما يه است. 

فقت احوما يه اساات او هق نبايد بحر  ساا   ه يائش شااد مقوضاااي ه ق اجما   وجک  مکا
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 ندم شيرا بي  در ي  و بي  ه ق اجما   منافاد  وجکد ندارد. مقوضاي ه ق اجما   مکافقت 

ست و مبا فت  ض  اطرافم در ي  در مبا فت احوما يه ا ست و در ي  در بع احوما   ا

بکد  شااکد  ه دو احوما يه با مکافقت احوما يه دناف  ندارد. س   ساا  بايد وارد بحر مانو ث

شد در ي  در جميو  ست  ه يائش با س ق  ند: امر اوي اي  ا شکد و يا بر ام د امر را يا يائش 

اطراف محذور هق   دارد و اي  امر را ما يبکي نکرديق. امر دوم اي  اساات  ه مقوضاااي ه ق 

ست نه وجک  مکافقت احوما يه. و اي  امر را ما يبکي  ر اجما   ديق وجک  مکافقت يطعيه ا

شااکيق  ه ايا  ه بر ام دساا تق داشااوه باشاايق. با دکجه به اي  دو امر وارد اي  بحر م نه اي 

 در ي  در بعض  اش اطراف محاي است يا ممک  است؟

«  است ممک »و جماهو  گفوند: « محاي است»ه ماي ارکي دو دسوه شدند: جماهو  گفوند: 

اي  امر  مرحکم ميرشاي نائين  فرمکد  همرحکم ايا ضاااياء فرمکد  ه اي  امر محاي اسااات و 

 ممک  است.

ست. اي سوده  وجک  مکافقت يطعيه ا ست  ه ه ق اجما   م شه اي  نزاع در اي  ا ا اي  ري

م در ي  در اسودها به نحک ه ت  و دن يزي است يا به ايوضاي  و دع يق  است و مع ه بر هد

ار ماهو  وجه دوم را ا ويبعضااا  اطراف اسااات؟ جماهو  وجه اوي را ا ويار  ردند و ج

  ردند. بنابر وجه اوي در ي  محاي است و بنا بر وجه دوم در ي  ممک  است.

  اساات نه مرحکم ايا ضااياء فرمکد  ه اسااودهاي ه ق اجما   براي مکافقت يطعيه به نحک ه ت

يرشاي مايوضااااي م بنابراي  معنا ندارد ه در بعضااا  اطراف در ي  دادا شاااکد. اما مرحکم 

ال ا مانو    فرمکد  ه اساااودهاي ه ق اجما   براي مکافقت يطعيه به نحک ايوضااااي  و کنائين

 است و مانو ام در ي  در بعض  اطراف است.

فرمکد  ه ه ق اجما   من ز اساات. فرض  نيق  ه ما ه ق اجما   داريق  1مرحکم ايا ضااياء

ت و در  کح وايو  ه يا نماش ظهر در روش جمعه واجو اسااات يا نماش جمعه بر ما واجو اسااا

ارع مقدس دانق. حاي اگر شنماش ظهر واجو است و اي  نماش بر م  من ز است و   م  نم 

يا  ناا  يا معي ماش جمعه در ي  دادا اسااات ) ماش ظهر و وجک  ن ي  طرف اش وجک  ن در 

دهق  ه وجک  المعي ( در ام طرف   ه در ي  شااارع مقدس امدا اساات م  احوماي م 

اشد. بنابراي  در ي  شارع مقدسم در ي  در معصيت احوما   است من ز در ام طرف ب

و در نظر هقش هيچ فري  بي  يبح در ي  در معصااايت يطع  و يبح در ي  در معصااايت 

احما   نيست و معصيت مبا فت بام   يف من ز است و فرض اي  است  ه وجک  ظهر 
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 ه يک  اش اي  دو نماش را . اگر شااارع مقدس بفرمايد تبا ه ق اجما   بر م  من ز شاادا اساا

دهق  ه در درک ام نماش  ه در م را ا ويار  ردمم معصااايت درک   . م  احوماي م 

گيرد و در ي   ردا باشق. به نف  اي  در ي م در ي  در معصيت احوما   رکرم م 

 در معصيت احوما   يبيح است و ردور يبيح اش  داوند موعاي محاي است.

اشااکاي وارد  ردند و فرمکدند  ه اديت د يش بر امکام ي   بر اي  بيام 1مرحکم ميرشاي نائين 

شااا ءم ويکع ام شااا ء اسااات و  کد شاااارع مقدس در مبا فت دک يف مع کم با وفصااايش 

ست و  شما يقي  داريد  ه نماش ظهر بر ام در مکرد ياهدا در ي  دادا ا ست. مثال  ي فراغ ا

ست و صي   ا ست و اي  وجک  مقطکع دف  کانيد و بعد اش ام نماش ظهر را م  شما واجو ا

ست يا ب ش  م  شما با وضکء بکدا ا شارع مقدس با  نيد  ه ايا نماش  ست؟  وضکء بکدا ا

ي فراغ در ي  در مبا فت احوما   دک يف مقطکع ااا وجک  نماش ظهر ااا دادا است. ياهدا

ک يف ويو  شاااارع مقدس در اي  مکرد در ي  دادا اسااات در مکرد مبا فت احوما   د

 دکاند در ي  دهد.محومش ا يعن  مع کم باالجماي ا به طريه او   م 

اش بر فکائد اش اي  اشکاي جکا  دادا است و فرمکد  ه در   ا حاشيه در 2مرحکم ايا ضياء

ي فراغ در ي  در مبا فت دادا اساات. ما ويو  يقي  به دک يف سيدا شااارع مقدس با ياهدا

سيدا  نيق. منوه  ما دو نکع اموثاي داريق: يک  اموثاي وجدان  است  رديق بايد يقي  به اموثاي 

گکيد  ه دک بايد يقي  به اموثاي سيدا  ن . و اموثاي دعبدي و يک  اموثاي دعبدي است. هقش م 

 ند. در ما نح  فيه شارع مقدس اي  رالن اديام نيز مانند اموثاي وجدان  دک يف را ساير م 

شدا را اموثاي دعبدي را اديام  ردم. و شدا را اموثاي دعبدي ي ست و م  يقي  اديام  رار دادا ا

 ي فراغ ما يقي  به اموثاي دعبدي داريق.در مکرد همش به ياهدا

جکا  مرحکم ايا ضاااياء درسااات نيسااات. روح حکق ظاهري دو چيز بيشاااور نيسااات: يک  

حکق ظاهري  در ي  در مبا فت دک يف احوما   است ااا در همه مکارد ارکي مؤمنه روح

فقر همي  در ي  اسااات. اااااا و ديگري اي ا  احوياط در مکرد احوماي دک يف اسااات و 

ها ي فراغ و د اوش و ارا ة ا حش و برائتم اي ريارت  فظ  و دعابير ارال مهق نيست. ياهدا

فقر دعابيري اش اي  دو چيز هسوند. ام چه  ه مهق است اي  است  ه ببينيق شارع مقدس در 

ست. روح ياهدا   ا در ي  ست و در   ا اي ا  احوياط  ردا ا ي فراغم در ي  دادا ا

دهق شيرا اگر در مبا فت دک يف احوما   اسااات. بعد اش نماش ظهر م  احوماي دک يف را م 
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بدوم وضکء نماش  کاندمم االم نماش ظهر بر م  واجو است. در اي  حاي شارع مقدس بر م  

 را دادا است.در ي  در مبا فت دک يف احوما   

دحقيه در مس  ه: سؤاي اي  بکد  ه ايا در ي  در بعض  اش اطراف ه ق اجما   ممک  است 

 يا محاي است؟

سؤاي يب   م  س  ه و  سؤاي در وايو مربکط به دو م س  ه يب   اي   شکد و هرچه  ه در دو م

 شکد.جکا  داديق جکا  اي  سؤاي نيز مع کم م 

ست  ه ايا من  ست يا سؤاي اوي اي  ا صي   ااااا دن يزي و ه ت  ا زيت يطو ااااا يعن  ه ق دف

دع يق  و ايوضاااي  اساات؟ در اي  مساا  ه مشااهکر يائش به دن يزيت ام شاادند و مرحکم اياي 

رااادر يائش به دع يق  بکدم ام شااادا اسااات. اگر  سااا  گفت  ه من زيت يطوم دع يق  و 

راف محذوري ندارد ب که گکيد  ه نه دنها در ي  در بعض  اش اطايوضاي  است اي  جا م 

در ي  در جميو اطراف نيز محذوري ندارد. ما در اي  مس  ه دابو مرحکم اياي ردر شديق 

سان   ه در بنابراي  در اي  ض  اش اطراف محذوري ندارد. اما   جا يائ يق  ه در ي  در بع

ا   فرد شکد  ه ايا موع ه ه ق اجممس  ه من زيت يطوم دن يزي شدندم سؤاي دوم مطرح م 

است يا جامو است؟ ويو  م  ه ق اجما   به وجک  احدي ا صالدي  دارمم اي  ه ق اجما   

به فرد رااالن دع ه گرفوه اساات يا به جامو دع ه گرفوه اساات؟ اگر به فرد دع ه گرفوه باشااد 

معنايم اي  است  ه وجک  ظهر ااا  ه حسو ا فرض در  کح وايو نماش ظهر واجو است ا 

اساات. اما اگر موع ه ه ق اجما   جامو باشاادم معنايم  ر بر م  من ز شاادابما هک وجک  ظه

اي  اسات  ه وجک  ظهر بما هک وجک  ظهر بر م  فع   اسات و   من ز نيسات و وجک  

 ظهر بما هک وجک  احدي ا صالدي  بر م  من ز است.

باشد يعن   نيق: ايا موع ه ه ق اجما   جامو است يا فرد است؟ اگر موع ه ام فرد سؤاي م 

دکاند وجک  ظهر بما هک وجک  ظهر بر م  من ز باشاادم مع کم اساات  ه شااارع مقدس نم 

يت  حد االطراف در ي  در معصااا هدم چکم در ي  در ا حد االطراف در ي  د در ا

احوما   اساات. و اگر موع ه ه ق اجما   جامو باشااد معنايم اي  اساات  ه اگر ي  رااالن 

سوق حو  اگر مک   در ي  هق ندهد مکافقت يطعيه الشم ان ام دهق هقال مسوحه هقکبت ني

دکاند در ي  دهد. و چکم مبوار ما نيساات و مع کم اساات  ه مک   در احدي ا صااالدي  م 

ي اوي نيز يائش به در اي  مساا  ه اي  اساات  ه موع ه ه ق اجما   فرد اسااتم اگر در مساا  ه

 الطراف در ي  دهد.دکاند در احد ادن يز شکيق بايد بگکييق  ه مک   نم 
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س  ه شد  ه روي مبوار ما ه در م شديقم مک   نوي ه بحر اي   ي اوي يائش به دع يق  بکدم 

 دکاند در احد االطراف در ي  دهد.م 

چه  هدر اي  مساا  ه گفوندم براساااس مبنايشااام ي ه ماء امبينيق  ه همهاگر ديت  نيق م 

ر بعضاا  االطراف محاي اسااتم شيرا درساات اساات. مرحکم ايا ضااياء فرمکد  ه در ي  د

معنايم اي  اساات  ه من زيت ه ق اجما  م دن يزي اساات و موع ه ه ق اجما   فرد اساات. 

گکيند  ه در ي  در بعض  الم مشاااهکر نيز طبه مبنايشاااام درسااات اساااتم مشاااهکر م 

دانند و در االطراف ممک  اساااتم شيرا در مسااا  ه اوي من زيت ه ق اجما   را دن يزي م 

دانندو اگر موع ه ه ق اجما   را فرد مردد بدانيقم ي دوم موع ه ه ق اجما   را جامو م  همس 

دفاود  در نوي ه وجکد ندارد. بنابراي   گفويق  ه بي  ام و بي  جامو بکدم موع ه ه ق اجما  

 اگر اشکا   وارد باشد فقر بر مبان  وارد است.

ي يبکي نکرديق و   مبناي ايشااام را در مساا  ه ي اويما مبناي مرحکم ايا ضااياء را در مساا  ه

دوم يبکي  رديق و مبناي مشاااهکر را در هر دو مسااا  ه يبکي نداريق. س  روي مبوار ما در 

 در ي  احد االطراف محذور ثبکد  وجکد ندارد. اي  دمام  الم در جهت اوي بکد.

شهکر در جهت اوي گفوند  ه در ي   ست. م در بعض االطراف جهت دوم: در مانو اثباد  ا

 اند. محذور اثباد  است.محذور ثبکد  ندارد. دنها محذوري  ه انام يائش

يائش شاادند  ه ما در دمام ارااکي مر صااهم د يش داريق و ام د يش يا  وا  اساات يا  مشااهکر

دکاند يک  اش اطراف ه ق اجما   را شااامش شااکد. مثال م  ه ق ساانت اساات. اي  د يش نم 

وش جمعه يا نماش ظهر وجباسااات يا نماش جمعه واجو اسااات. اراااش اجما   دارم  ه در ر

مر   ما برائت اساات و د يش ام حدير رفو اساات. بايد سااراغ حدير رفو برويق. حدير 

سام رفو نم  سبوم با هر دو فرد يک شکدم شيرا ن شامش  صکص را  دکاند يک  اش دو فرد با ب

  حدير رفو هر دو فرد را شکد. ساست و شمکي ي  فرد با بصکص درجيح بال مرجح م 

شااکد. بنابراي  دساات ما اش ايد و مکجو دساااير م شااکد و دعارض به وجکد م شااامش م 

ي اد ه اراااکي شاااکد. اي  بيام مانو اثباد  اسااات و همي  بيام در همهحدير رفو  کداا م 

 ايد.مر صه م 

محذور ثبکد  دکاند در ي  دهد چکم داراي مرحکم ايا ضااياء فرمکد  ه شااارع مقدس نم 

ي ي هق   اد هاست نه محذور اثباد . و چکم اي  امر هقال ممک  نيست به  اطر اي  اسوحا ه

ي طهارم و گکييق  ه د يش ياهداشنيق و م ي  ب  ييد م اراااکي مر صاااه را به اي  يرينه

 د يش برائت شرهيه ماي شبهام بدويه است نه شبهام مقروم به ه ق اجما  .
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ء بر مشهکر اشکاي گرفت  ه اگر محذور ثبکد  نباشد و محذور اثباد  باشدم مرحکم ايا ضيا

شکد. اي  اشکاي چنام اشکاي ي ارکي مر صه بعض  اش اطراف را بال اشکاي شامش م اد ه

شوکي  رد و جکا  ضياء اذهام ديگرام را به  کدش م هاي مهم  بکد  ه بعد اش مرحکم ايا 

 ها اش مرحکم اياي ردر است.جکا  موعددي اش ام دادند. يک  اش اي 

ست. ما يائ يق  ه دمام جکا  ست درست ني شدا ا ضياء دادا  شکاي مرحکم ايا  هاي   ه اش ا

ان امد س  وارد دحقيه در مس  ه ها شکيق بحر به طکي م جکا اگر ببکاهيق وارد نقد اي  

يشااام مطرح اش اشااکاي ا شااکيق و در ضاام  دحقيهم اشااکاي مرحکم ايا ضااياء و جکا م 

 شکد.م 

دکاند در بعضااا  اش اطراف در ي  دهد بايد ام را به راااکرم اگر ما گفويق  ه مک   م 

در ي  در  دکاندي شاابصاايه  ارجيه در نظر بگيريق و ببينيق مک   به چند نحکا م يضاايه

و اب  « الدشر  ا ن  »بعض االطراف دهد. فرض  نيق ي  مکالي هرف  به هبدش گفت: 

اناء بر کرد  رد و ه ق سيدا  رد  ه يک  اش اي  دو اناء ن   است. هقش اي  هبد هبد به دو 

شر  نکن م  حاي اگر اي  هبد نزد مکاليم « گکيد  ه دک بايد احوياط  ن  و هر دو اناء را 

ست ايا احوياط  نق يا نه؟»رفت و گفت:  يعن  « م  ه ق دارم  ه يک  اش اي  دو اناء ن   ا

سؤاي م وظيفهي اش مک   دربارا ضيهي ظاهري  کدش  ست و  ند. اي  ي  ي ي  ارج  ا

ربط  به  طابام و اد ه ندارد اگر مک   ببکاهد او را در يک  اش اي  دو اناء در ي  دهد به 

دکاند در ي  دهد. منوه  در ي  هرف  و موعارف ثبکداا اش يک  اش ساااه انحاء مبو ف م 

مک   در يک  اش دو اناء معيناا در ي  دهدو  رکرم  ارد نيست. رکرم اوي اي  است  ه

 «.الب س بورک االحوياط ف  بشر  االناء االبيض» بگکيد: 

ال ب س »راااکرم دوم اي  اسااات  ه او را در يک  اش دو اناء المعي  در ي  دهد و بگکيد: 

ال »رااکرم سااکم اي  اساات  ه به هبد دو در ي  بدهد: « بورک االحوياط بشاار  احدهما

ال ب س بورک االحوياط »و «. الحوياط بشاار  االبيض ام در ت شاار  االسااکدب س بورک ا

 «.بشر  االسکد ام در ت شر  االبيض

به فرد معي  دع ه  ي  در ي   با در ي  دوم اي  اسااات  ه در او    فرق در ي  اوي 

گرفت و در در ي  دوم ي  در ي  به جامو دع ه گرفت. و فرق در ي  اوي و دوم با 

است  ه اوالا در ي  در رکرم اوي و دومم ي  در ي  است و   در  در ي  سکم اي 

در ي  سکم دو در ي  وجکد دارد و ثانياا در ي  در رکرم اوي و دوم مط ه است و در 
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شد هق معقکي  رکرد   ه گفوه  سه  ست. دمام اي   شروط ا سکم هر دو در ي  م در ي  

 است وهق هرف  است و هيچ محذوري نيز در ام نيست.

شره   ويو  شد بايد ببينيق در مکالي  شبص  مشب   رکرم در مکالي هرف  و  سه  اي  

اي بوکانيق به شارع مقدس رجکع  نيق چکم چگکنه است؟ و اي  طکر نيست  ه در هر شبهه

ست. سيامبر  س ق ا ر   اهلل ه يه وا ه و ست و يا سيامبر ا رم  شارع مقدس يا  داوند موعاي ا

ق  ه رح ت فرمکدند و به  داوند موعاي نيز دسورس  نداريق. ما ا رم ر   اهلل ه يه وا ه وس 

ي معصکمي  ه يهق ا سالم به ما رسيدا فقر  طاباد  داريق  ه يا اش شارع مقدس و يا اش ائمه

 است.

دانيق  ه در شاااريعت مقدساااه  نيق. مثال ما م ي طهارم جاري م اي  بحر را در ياهدا

اناء وجکد دارد  ه يک  ابيض و ديگري اسکد است  جا دوشر  ن   حرام است و در اي 

و  ه ق اجما   داريق  ه يک  اش دو اناء يقيناا ن   اسااات. ي   طا  هق بيشاااور نداريق و 

ست:  ست  ه مفادش اي  ا سالم ا رادق ه يه ا  سوه فهک »ام يکي امام  ش ء ال دع ق ن ا  ش 

ست« طاهر ش ء داريق: يک  اناء ابيض ا ست و در ما نح  فيه دو  ست و  ه ن ا اش مع کم ني

اش مع کم نيست. بايد ببينيق يک  اش سه نحکا در ي  را ديگري اناء اسکد است  ه ن است

سالم در اي  وايعه دصکير  نيق يا اي  رادق ه يه ا  سه رکرم محاي اش اي  يکي امام   ه هر 

شد محذور اثباد  م  رکرم محاي  سه  ست. اگر هر  سها رکرم  شکد و اگر يک  اش اي  

  نيق.ممک  شد به همام ا ذ م 

مشااهکر يائش شاادند  ه محاي اساات اي  سااه رااکرم در ي  اش اي  يکي امام رااادق ه يه 

ست  سکم اش اي  يکي به د ضياء فرمکد  ه در ي  به نحک  ست ايد. مرحکم ايا  سالم به د ا 

 ايد.م 

د و االت نساابوبه در ما نح  فيه ادهش ارااکي مر صااه  طاباد  به نحک يضاااياي حقيقيه هسااون

اطراف ه ق اجما   د يش  ار  بر ما وارد نشدا است. اگر ما ش   رديق  ه  دامي  اش 

ست و ه ق اجما   داريق  ه يک  اش اي  دو  سکد ن   و  دامي  ساک ا اناء ابيض يا اناء ا

ي طهارم  نيق. ارش مر   ما ياهدااناء يطعاا ن   استم به د يش ارش مر   رجکع م 

مضمکم «  ش ش ء نظيف حو  دع ق انه يذر»فرمايد: د ي م مکثقه همار است  ه م است و 

اي  روايت ) ش مشااککک طاهر( اساات و مراد اش مشااکککم مشااککک ا طهارن و ا ن اسااة 

سه نحکا در ي  را در اي  مثاي سيادا م  ست.  شبهها ست. م   نيق. اي   شبهه مکضکهيه ا م 

   اساات يا اناء اسااکد ن   اساات شاامکي  طا  ) ش ه ق اجما   دارم  ه يا اناء ابيض ن
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ا مثال اناء ابيض را شامش شکد  مشککک طاهر( نسبت به يک  اش اي  دو اناء به رکرم  اص 

و اناء اسکد را شامش نشکد اااا محاي استم شيرا نسبت ام  طا  به هر دو اناء ه   حد سکاء 

سبت به فرد  شمک م ن سبت به ي  فرد و هدم  شمکي ام ن ست و  ديگر درجيح بال مرجح ا

 است. س  رکرم اوي ممک  نيست.

رااکرم دوم اي  اساات  ه روايت همار در ي  در احدهما بدهد اي  رااکرم هق محاي 

ي مشاااککک نداريق و دو احدهماي اساااتم شيرا )احدهما( دو حا ت دارد: دارن ما احدهما

هر است و بعد اش مدد  مع کم داريق. مثال يقي  داريق  ه اناء اسکدن   است و اناء ابيض طا

جا ما دو ه ق اجما   داريق يک   نيق  ه  دام ن   و  دام طاهر است در اي فرامکش م 

ست و يک  اي اي  ست  ه يقي  داريق  ه احدهما ن   ا  ه يقي  داريق  ه احدهما طاهر ا

دکاند احدهما را بگيردم شيرا شااامکي ي  و احدهماي مشاااککک نداريق. روايت همار نم 

شککک(   ضو  طا  در روايت همار )م ست و مکو سبت به رير مکضکهم محاي ا طا  ن

دانق  ه اناء ابيض است. حا ت دوم اي  است  ه يقي  داريق  ه اناء اسکد ن   است و نم 

طاهر است يا ن   است س  در طهارم و ن است ام ش  داريق و بعد اش مدد  فرامکش 

دا همش اجمام     داريق؛ ي  ه ق داريق  ه احدهما يطعاا ن    نيق و در اي  حاي دو 

است و ي  ه ق داريق  ه احدهما يطعاا مشککک است. روايت ) ش مشککک طاهر( محاي 

اساات  ه در ي  احدهماي مشااککک را بگيردم چکم اگر روايت همار ببکاهد احدهماي 

را مشااککک را بگيرد به دو رااکرم امکام سذير اساات: رااکرم اوي اي  اساات  ه احدهما 

هنکام مشير يرار دهيق به احدهماي   ه در وايو مشککک بکد يعن  شارع مقدس به طهارم 

ا دعبد  ندم ممک  نيست  ه روايت اي  رکرم را  ا مثال اناء ابيض  ام احدهماي ف  ا کايو 

بگيرد شيرا اگر ما يقي  وجدان  هق به طهاردم سيدا  نيق باش بايد احوياط  نيق و در ي  

طکري  ه در مثاي اوي نيز همي  طکر بکدم شيرا يقي  داشااويق  ه يک  رد. همامهيچ اثري ندا

سد به اي  ست اي  يقي  اثري ندارد دا چه ر شارع مقدس ببکاهد دعبد به طهارم طاهر ا  ه 

اناء مشاااککک ف  ه ق اهلل  ه ما ام را فرامکش  رديقم ند. اي  نحکا در ي   وک محض 

دو  ه با هق اشوباا شدا بعد اش مدد   ه فکر  ردم ام شکتق ماند  ه اي  است و مثش اي  م 

شايش شد و فهميدم  ه ام مشککک ا طهارن وا ن اسة ف  ا کايو ساک بکدا استم باش هق بايد 

احوياط  نقم شيرا مقوضاااي ه ق اجما   احوياط اساات. س  اگر به احدهماي به هنکام مشااير 

 ه رسد به طهارم ظاهري ام.در ي  دهد طهارم وجدان  ام اثر ندارد دا چ
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رااکرم دوم اي  اساات  ه شااارع مقدس به طهارم احدهما به هنکام جامو اااااا احدهما ا 

دعبد ند نه هنکام مشااير. در اي  رااکرم در ي  شااارع مقدس اثر دارد و   احدهماي به 

هنکام جامو مشککک ا طهارن نيست دا  طا  شامش ام شکد ب که احدهماي به هنکام مشير 

 طهارن است و شارع مقدس با  طا  مذ کر در ي  در مشککک دادا است.مشککک ا 

در ما نح  فيه احدهما هنکام مشااير به اناء مشااککک ف  ا کايو اساات و در ي  در ام اثري 

 ندارد. بنابراي  رکرم دوم نيز ممک  نيست.

گکييق  ه هرف فقر در با  مفاهيق فهمدم م اگر گفوه شاااکد  ه اي  ديت را هرف نم 

براي « ا رم ا عا ق» ت است اما در فهق  طا  هرف ح ت نيست. مثال اگر مک   گفت: ح

 ه در اي   نيق. اما اي به هرف مراجعه م « هينت»و « ا عا ق»و « ا رام»بدست اوردم مفهکم 

  نيق.شکد يا نهم به هرف مراجعه نم شامش ها ق فاسه م « قا عا »مثاي 

ند و مرحکم ايا ضااياء اي  رااکرم سااکم را ا ويار  رد و مابنابراي  رااکرم سااکم باي  م 

 اي  رکرم سکم محذور اثباد  ندارد. فرمکد  ه اگر در ي  محذور ثبکد  نداشوه باشد

اناء ابيض مشککک ا طهارن «  ش مشککک طاهر»گکيد: دکضيحم اي  است  ه  طا  م 

سکد نيز همي  ست و اناء ا سة ا شککک طاهر(وا ن ا ست و ) ش م شامش  طکر ا هر دو اناء را 

ست و در ي  شکد. الشمهم  سبت به اي  دو اناء در ي  در مبا فت يطعيه ا شمک م ن ي 

 کاهيق اطالق مکثقه ) ش ي هق يه م در مبا فت يطعيه هقالا يبيح و محاي است به اي  يرينه

راا  مشاااککک طاهر( را ييد بزنيق وا محذورام دوقدتر بقدرها. براي دقييد  طا  مکثقه دو

ست  ه بگکييق  طا   شککک طاهر»داريق: راا اوي اي  ا گيرد و نه اناء ابيض را م «  ش م

شااکد و گيرد و با اي  حاي محذور در ي  در مبا فت يطعيه برداشااوه م نه اناء اسااکد را م 

رطالحاا گفوه م  ست  ه ما اطالق ا شکد. راا دوم اي  ا شکد  ه اطالق افرادي  طا  مقيد 

طا  ) ش  افرادي را يد بزنيق و بگکييق   گذاريق و اطالق احکا   ام را ي حاي  کد ب به 

گيرد اما در اناء ابيض دو حا ت وجکد دارد: ي  حا ت مشاااککک طاهر( هر دو اناء را م 

ست  ه يبش اش  شيق و حا ت دوم اي  ا شدا با سکد را مردکو  ست  ه يبش اش امم اناء ا اي  ا

شاايق. در اناء اسااکد نيز همي  دو حا ت وجکد دارد. در اي  ام اناء اسااکد را مردکو نشاادا با

شنيقم شيرا ا محذورام دققدتر بقدرها. و چکم يرينه هق   است حاي اطالق احکا   را ييد م 

گکييق  ه مک ف در بايد به ايش دقييد ا وفاء  نيق و ام دقييد اطالق احکا   اسااات. س  م 

يبالا اناء اسااکد را مردکو نشاادا باشااد و در  ه شاار  اناء ابيض مر   اساات به شاارط اي 

 ه اناء ابيض را مردکو نشاادا باشااد. اگر ما اش شاار  اناء اسااکد مر   اساات به شاارط اي 
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يد  نيق در ي  در مبا فت يطعيه الشم نم  دا ويو  اطالق احکا   رفو  ايدم شيرا مک ف 

دو اناء شرط  طا    ه هيچ اناي  را شر  نکند دو در ي  مشروط دارد و با شر  يک  اش

سبت به ديگري منوف  م  شککک طاهر( ن شر  ) ش م شکد يعن  اگر مک ف اناء ابيض را 

شکد وبا عک  اگر افود شيرا شرطم منوف  م  ند در ي  در شر  اناء اسکد اش فع يت م 

افود شيرا شاارطم منوف  اناء اسااکد را شاار   ند در ي  در شاار  اناء ابيض اش فع يت م 

شهکر اطالق افراديبنابراي  اطالق افرادي به حاي  کدش باي  م شکد. م  را ييد  ماند. اما م

 دانند و يائش به احوياط هسوند.شنند و  طا  را شامش اي  دو اناء نم م 

ما اي  اشااکاي مرحکم ايا ضااياء را يبکي نداريق و يائ يق  ه بايد اطالق افرادي  طا  را ييد 

 ه اش اشکاي مرحکم ايا ضياء دادا شدا است را يبکي نداريق و  هاي موعدديبزنيق. و جکا 

 دهيق. کدمام جکا  ديگري اش اي  اشکاي م 

چه حکق وضع  باشد و چه حکق  گکييق  ه حکق شره  ي  امر اهوباري استممقدمةا م 

يف  باشااد و احکام شااره  دو يسااق اساات: حکق     و حکق جزي .   تيت و جزئيت دک 

ت و جزئيت مکضاااکع اسااات. در اراااطالح به حکق     )جعش( و به حکق حکق دابو   ي

شاکد مثال وجک  حا بر مک ف مساوطيو حکق     اسات و جعش جزي  )م عکي( گفوه م 

شکد و اي  هق امر اهوباري است و وجک  حا بر شيد مسوطيو حکق جزي  است و ناميدا م 

شاااکند. جهام مبو ف و  ر م شاااکد. جعش و م عکي  ثيراا ما با هق  م عکي ناميدا م 

سيمام احکام   ه بيام م  ست. يک  اش دق ض  براي م عکي ا ض  براي جعش و بع  نند بع

معروف حکقم دقسيق ام به مط ه و مشروط است معروف اي  است  ه واجو را به اي  دو 

سيق م  سق دق رکرم م ي سامح  ست  ه وجک  به اي   نند و اي  به د رحيح ام ا گيرد و 

شکد و مراد اش امم م عکي است و جعش نه مط ه است و نه مشروط است. ق دقسيق م دو يس

ست همي   ه  داوند فرمکد:  ست و ام هق هم ية ا  عش ا هلل ه   »جعش فقر دابو ي  امر ا

سوطيو در ها ق اهوبار محقه  سبيالا( وجک  حا بر مک ف م سوطاع ا يه  ا ناس حا ا بيت م  ا

ست  ه با  ه مشکدم اهق اش اي م  شد و اي  م عکي ا شد يا نبا ضکهم در  ارد محقه با ک

 شکد.فع يت مکضکع ا يعن  دحقه ام در  ارد ا فع   م 

شد وجک  حا بر او فع   م  سوطيو  شکد. س  اي  م عکي و حکق جزي  مثال ويو  شيد م

شد در همه وجک  شروط  ست. اگر ي  وجکب  م شروط ا ست يا م ست  ه يا مط ه ا هاي ا

دکاند مبو ف باشااد. مثال اگر وجک  حا بر شيد مشااروط به فع  م اي  شاارط هساات و نم 

مرو مشروط به اسوطاهت نباشد يا مشروط به اسوطاهت شد محاي است  ه وجک  حا بر ه
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شرط ديگري ا مثش شواي شم  ا باشدم شيرا اطالق و اشوراط در م عکي دابو ييدي است  ه 

شکد. اگر ام شرط در جعش به هنکام ييد ا ذ شد اي  م عکي نسبت به ييد در جعش ا ذ م 

ذ شدا است در شکد و چکم اسوطاهت در جعش وجک  حا بر مک ف مسوطيو ا مشروط م 

ا در ي م عکيهمه ا مثش اسوطاهت  ها اسوطاهت شرط فع يت اي  دک يف است. و اگر شرط 

شااکد و محاي اساات  ه جعش يک  باشااد و جعش به هنکام ييد ا ذ نشااکد م عکي مط ه م 

هاي موفاوم داشوه باشد. بنابراي  مراد اش حکق مط ه و مشروط م عکي است ها شرطم عکي

شرطدر م عکي نه جعش. و اگر شد بايد جعشهام  شکد و با ها ببکاهد موفاوم با ها هق موعدد 

ها داشاات. و اي  م عکي اساات  ه هاي موفاوم در م عکيشااکد  ه شاارطي  جعش نم 

 اطاهت و هصيام دارد.

ست. ما  شککک ا طهارن جعش  ردا ا در ما نح  فيه مک   در ي  دارد و طهارم را براي م

ست و هق اناءهق اناءدو دا مشککک داريقم  ست. طهارم ابيض مشککک ا سکدمشککک ا ا

ظاهريه نيز مانند احکام شره  ديگر جعش و م عکي دارد. ) ش مشککک طاهر( اناء ابيض را 

شااکد و اي  جا ي  محذوري وجکد دارد و ام شااکد و اناء اسااکد را هق شااامش م شااامش م 

دو فرد در ي  در مبا فت يطعيه يا محذور اي  است  ه اش شمکي اي   طا  نسبت به اي  

ايد. اي  محذور هق   اساااتم چکم اي  در ي  اش شاااارع مقدس محاي معصااايت الشم م 

اساات. س  جعش حوماا ييد دارد و ام ييد )طهارن  ش مشااککک ما ق دسااو زم ا ور ي  ف  

جعش ا مبا فة ا قطعية( است. اگر شارع نسبت به اناء اسکد در ي  دهد و طهارم ظاهريه را 

دهد و طهارم ظاهريه   ندم در ي  در مبا فت يطعيه نيست و اگر براي اناء ابيض در ي 

را جعش  ند در ي  در مبا فت يطعيه نيساااتم ب که م مکع اي  دو در ي م در ي  در 

گيرد. به اي  حا ت را هق با هق نم  اسااات. س  جعش و  طا م م مکع اي مبا فت يطعيه 

به راااکرم دقييد در اطالق افرادي  ما اگر ببکاهد اي  دو در ي  را معاا  ند. ا  طا  گکي

مشااروط بگيرد بايد در جعشم ييد ديگري اضااافه شااکد  ه مبو  به شاابهام اطراف ه ق 

اجما   شکدم يعن  مک   بايد در مقام طهارم ظاهري و در ي  درامم دو در ي  مشروط 

شبهه شوه باشد؛ ي  جعش مربکط به  ي رير محصکرا اجما   شبهه ي بدويه ودر دو جعش دا

ي محصکرا در اطراف ه ق اجما   داشوه باشد داشوه باشد و ي  جعش براي  صکص شبهه

و اي  محاي است چکم فرض  رديق  ه در مکارد طهارم ظاهريه در با  برائتم مک   ي  

ر ي مقرونه دي بدويه و شاابههجعش بيشااور ندارد. ما سااه شاابهه داريق  ه هباردند اش: شاابهه

ي ي رير محصااکرا. اگر در  صااکص شاابههي مقرونه در شاابههي محصااکرا و شاابههشاابهه
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محصااکرا ما ببکاهيق دو دا در ي  به نحک مشااروط داشااوه باشاايق بايد در طهارم ظاهريهم 

ي بدويه و شابهه رير محصاکرا و جعش مک   دو دا جعش داشاوه باشاد؛ ي  جعش براي شابهه

اشد در حا    ه فرض اي  است  ه ما ي   طا  ي محصکرا بديگر براي  صکص شبهه

شور نداريق و اي  جعش م  شبهه را در هرض واحد بگيرد. اگر و ي  جعش بي سه   کاهد هر 

سو زم ا ور ي  ف  ا مبا فة ا قطعية( نم  شمکي  طا  مک   ييد )ما ق د شبهه م سه  شد اي  

سااه شاابهه اش دحت جعش ) ش مشااککک طاهر( بکدم اما چکم ام ييد را اضااافه  رد يک  اش 

شبهه شبهه در دحت جعش باي  ماند. س  اش دحت اي  جعشم  شد و دو دا  ي مقرونه در  ارد 

صکراشبهه شکد نه اطالق احکا  . چکم جعش واحد به نحکم اطالق افرادي  ارد م  ي مح

  است و طبه فرمايم مرحکم ايا ضياء بايد دو جعش داشوه باشيق. س  اثباداا د ي   بر در ي

 نداريق.

داا محذور داردم چکم جمو با ندارد و   اث ندي: در ي  در بعض االطراف هقالا محذوري  ب

دکاند بگيرد و ي ارااکي مؤمنهم بعض االطراف را به هيچ ي  اش سااه رااکرم سااابه نم اد ه

شارع مقدس  ست  ه ويو  ما ه ق اجما   به وجک  ظهر يا وجک  جمعه داريق  نوي ه اي  ا

اط را جعش  ردا اساات و نه در ي  ف  ا  ميو را و نه در ي  ف  ا بعض را نه اي ا  احوي

ست. فقيه ويو  به اد ه رجکع م  شريعت  ند م جعش  ردا ا بيند  ه در مکارد ه ق اجما   

سااا ت اساات )هق در شاابهام حکميه و هق در شاابهام مکضااکهيه( و فقر در ي  مکرد اش 

شارع م ضکهيه روايت داريق. هرجا  سراغ هقش م شبهام مک سا ت ماند فقيه  رود و قدس 

مقوضاي حکق هقش اي  است  ه ه ق اجما   مقوض  وجک  مکافقت يطعيه و احوياط است 

گکيد  ه در اديام هر طرف و احوياط چيزي جز وجک  دفو ضرر محومش نيست. هقش ما م 

 احوماي هقکبت ا ه  است چه سر اش معصيت دراورد و چه سر اش د ري دراورد.

 مر چهارم: ارکان منجزيت علم اجماليا
ست. بحر ما دا اي  سبت به دک يف مع کم باالجماي من ز ا جا يبکي  رديق  ه ه ق اجما   ن

شد. م مکع اي  ار ام را  شد دا ه ق اجما   من ز با شوه با ست  ه ار ام بايد وجکد دا اي  ا

 چهار چيز دانسوند.

ما بايد به دک يف فع   به نحک جامو ها ق ر   اوي در من زيت ه ق اجما   اي  اسااات  ه 

 ه دو اناء داشوه باشيق ي ما بدويه است. مثش اي باشيق و اگر ه ق به جامو نداشوه باشيق شبهه

ه باشيق  ه احدهما و ش  در طهارم و ن است هر دو اناء داشوه باشيق اما ه ق اجما   داشو

 جما   در  ار نيست.يطعاا ن   است اگر اي  ه ق به جامو نباشدم ه ق ا
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ر   دوم اي  اساات  ه اي  ه م   ه به جامو دع ه گرفوه اساات نبايد به فرد ساارايت  ند و 

 ه م  رود مثش اي شااکد يعن  بقاءا اش بي  م اگر به فرد ساارايت  ند ه ق اجما   منحش م 

شکد   صي   سيدا  ست. بعد برايق ي  ه ق دف ه اناء ه ق اجما   دارم  ه احد االنائي  ن   ا

جا ه ق اجما   بقاءا اش بي  رفوه اساات و در ارااطالح منحشت شاادا يمي  ن   اساات. در اي 

 است.

ست  ه ما بايد در همه سکم اي  ا شيق مثش اي ر    شوه با رش مؤم  دا  ه ه ق ي اطرافم ا

سار اااا ن   است. در طرف راست و چ   اجما   داريق  ه احد االنائي  اااا اناء يمي  و ي

شيقم مثالا در اناء يمي  ي طياهدا شوه با رش مؤم  دا هارم را داريق. اما اگر در ي  طرف ا

شيق ه ق اجما   من ز ياهدا شوه با سار اي  ياهدا را ندا شيق و   در اناء ي شوه با ي طهارم دا

ي اطرافم ارااش مکم  داشااوه نيسااتم شيرا من زيت ه ق اجما   ايوضاااي  اساات و بايد همه

  ند.  باشد دا دعارض و دساير

 نيق و ها وجکد دارد و ما فقر به ام اشارا م ها و ايوضاي در اي  ر   سکم نزاه  بي  ه ت 

 ايد.دفصي م بعداا م 

ست  ه در همهها م ه ت  شدو گکيند  ه ويو  ه ق اجما   من ز ا رش مؤم  با ي اطرافم ا

شد ه ق اجما  رش من ز با شدو طرف ديگر ا رش مؤم  با   اثري ندارد. اگر در اي  طرف ا

ي اطراف باشااد و اگر ي  طرف ارااش گکيند  ه ارااش مؤم  بايد در همهها م ايوضاااي 

 مؤم  باشد و طرف ديگر ارش مؤم  نباشد اي  ه ق اجما   من ز نيست.

رش مؤم  در همه اطرافم در ي  در مبا فت يطعيه  ست  ه اش جريام ا ر   چهارم اي  ا

باشااد. اما اگر در همه اطراف ارااش مکم  داشااويق و اش  الشم ايد يعن  مبا فت يطعيه ممک 

جريام امم در ي  در مبا فت يطعيه الشم نبايد اااااا مثش مکاردي  ه دو طرف براي ما معاا 

 مقدور نيست ا در اي  مکرد ه ق جما   من ز نيست.

اي دارد  ه در بعض  اش رکرم اي  ر   دمام نيست و ه ق اجما   ر   چهارم رکر مبو فه

 ايد.ز نيست و در بعض  اش رکرم ه ق اجما   من ز اسوک دفصي م در ايندا م من 

در اي  چهار ر  م ر   اوي و دوم اش ار ام من زيت نيسااات شيرا اگر اي  دو ر   نباشاااد 

سکم دمام  سامحه ام را ر   من زيت گکيند. ر    ست و با م رالا ه ق اجما   در  ار ني ا

است و داراي دفصيش است و در بحر دنبيهامم اي   است و ر   چهارم ف  ا  م ه درست

ايد. اي  دمام  الم در مبحر احوياط بکد و دطبيقام و روريام ام را در دنبيهام دفصيش م 
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