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جلسه  9ـ شنبه 99/7/8
ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ
َْ َ َ
اِلقخِ َح ِ
ام ِِفالهلك ِث» 

نحوهیاستداللبهروایت«الوقوفعِندالشتهثِخْينِن ِ
اخثاسیَى چٌیي استذالل کشدُاًذ کِ تایذ ٌّگام تشخَسد تا شثِْ هتَلف شذ ٍ ًثایذ ّیچ حکوی کشد
تلکِ تایذ تِ گًَِای ػول شَد کِ لطؼاً هشتکة خالف ششع ًشَین .لزا دس شثِْی تحشیویِی حکویِ تایذ
احتیاط کشد یا اگش تا شثِْی ٍجَتیِ تشخَسد شَد سجاءً ٍ احتیاطاً تایذ اتیاى شَد .دس ایي صَست است کِ
ًِ ٍاسد دس ّالکت شذُاین ٍ ًِ گشفتاس تششیغ شذُاین .تٌاتشایي ایي سٍایت کِ سٌذاً توام است دالّ تش
ٍجَب احتیاط است.
تِ ایي استذالل پاسخّایی دادُ شذُ است کِ تشخی اص آًْا تِ صَست ضوٌی ٍ دس کلوات تشخی تضسگاى
اشاسُ شذُ است.
ْ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ
پاسخاوّلبراستداللاخباریونبهروایت«ال ُوقوفعِندالشتهثِ »...
ایي پاسخ کِ دس کلوات شیخ اًصاسی 1تذاى اشاسُ شذُ است چٌیي است کِ:
ْ ُ َ

ْ

ُّ ْ َ

َ

ْ

َْ َ َ

ػثاست «ال ُوقوف عِن َد الشته ِث خ ْ ٌ
اِلقخِ َح ِام ِِف ال هلك ِث» تیش اص استحثاب احتیاط ،چیضی سا ًویسساًذ،
ْي ن َِن ِ

دس حالی کِ اخثاسیَى هذّػی ّستٌذ کِ دس شثْات تحشیویِ احتیاطٍ ،اجة است پس ایي ػثاست داللتی تش
هذّػای ایشاى ًذاسد.
شیخ

ایي سخي سا ًاتوام هیداًذ ٍ هیفشهایذ :هؼٌا ًذاسد اجتٌاب اص افتادى دس ّالکت (جٌْن)
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هستحة تاشذ .اگش هحزٍس جٌْن ٍجَد داشتِ تاشذ الصم االجتٌاب خَاّذ تَد ٍ چَى فشض آى است
کِ هشاد اص ّالکت ،ػماب اخشٍی است ،ایي اجتٌاب ضشٍسی است ٍ تِ تؼثیش دیگش احتیاطٍ ،اجة
است.
لشیٌِی دیگشی کِ هیتَاًذ تیاًگش ٍجَب احتیاط دس ایي ػثاست تاشذ آى است کِ دس همثَلِی عمر
ْ ُ َ

ْ

ُّ ْ َ

ْ

َ

َْ َ َ

به حىظلة ػثاست «ال ُوقوف عِن َد الشتهاتخ ْ ٌ َ
اِلقخِ َح ِام ِِف الهلَكت» تؼذ اص رکش هشجّحات ٍ دس فشض
ْي نِن ِ

تساٍی هشجّحات آهذُ است کِ حضشت هیفشهایٌذ:
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دس حمیمت حضشت هیفشهایٌذ اگش تِ چٌیي ششایطی تشخَسد کشدیذ دس صذٍس حکن ایي ٍالؼِ
تأخیش تیاًذاصیذ تا اهام

حکن ٍالؼِ سا تشای شوا تیاى کٌٌذ ٍ سپس تیاى کشدًذ کِ« :الوقوف عند

الشتهات ٍ »...ایي ًشاًِی ٍجَب ٍلَف ٍ احتیاط است؛ صیشا ٍلتی اسجاء ٍاجة هؼلّل شَد تِ «الوقوف

عندالشتهات »...کشف هیشَد ػثاست سٍایت هفیذ ٍجَب است .

إن قلت :هوکي است گفتِ شَد کلوِی «خْي» دس ػثاست « ٌ
خْي نناِلقخحام» أفؼل التفضیل ٍ تیاًگش

تْتش تَدى است ،تٌاتشایي طشف هماتل آى تذ ًخَاّذ تَد تلکِ خَتی کوتشی داسد.
قلت :هشحَم شیخ دس پاسخ تِ ایي اشکال تیاى هیکٌذ 2افؼل التفضیل دس تسیاسی اص هَاسد تِ گًَِای
تِ کاس هیسٍد کِ هفیذ تؼیّي است .تِ ػٌَاى هثال اگش گفتِ شَد «اترک األکل یًماً خیرٌ مه ان اُمىع مىه
سىة»« ،خیش» دس ایي جولِ تِ ایي هؼٌا خَاّذ تَد کِ تایذ یک سٍص پشّیض اص غزا خَسدى کٌذ تا یک سال
اص غزا خَسدى هحشٍم ًشَدّ .وچٌیي دس سٍایات لشیة تِ ایي هضاهیي آهذُ استِ« :لناصیلةعدالوقج

احبایلنناناصیلقتلالوقج» 3یا لَل حضشت صادق

دس همام تمیِِّ« :لنافطریوناننشهررمضان

احب»کِ افؼل التفضیل دالّ تش تؼیّي
فأقضیهاحبایلننأنیرضبعخَق» .4دس ایي تؼاتیش سٍشي است کِ « ّ 
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قَالَ :قَالَ أَتُو جَعِفَرٍ

لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعِدَ مَا مَضَى الًَْقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِهْ أَنْ أُصَلِّيَ يَ أَوَا فِي شَكٍّ مِهَ

الًَْقْتِ يَ قَبِلَ الًَْقْتِ( .وسائل الشيعة ،ج ،4ص  ،181ح )4623
 ...« .4أَنْ أُفْطِرَ يَوِماً مِهْ شَهِرِ رَمَضَانَ أَحَةُّ إِلَيَّ مِهْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي»( .الكافي (ط -اإلسالمية) ،ج ،4ص  ،63ح )1
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است ٍ دس هماتل آى خیش ٍ حُثّی ٍجَد ًذاسد .تٌاتشایي استؼوال افؼل التفضیل تِ هؼٌای تؼیّي ،سایج است ٍ
ًویتَاًذ لشیٌِای تش استحثاب تاشذ.
نقد و بررسی اشکال اوّل

تِ ًظش هیسسذ پاسخ شیخ

توام است ٍ استحثاب ٍ اجتٌاب اص ّالکت هؼٌا ًذاسد ٍ ًیض ریل همثَلِی

ػوش تي حٌظلة اهش تِ اسجاع است ٍ اهش ،ظَْس دس ٍجَب داسد ٍ هؼلّل تِ ػثاست «الوقوفعندالشتهه»...

شذُ است ،پس ػلت ایي اهش تایذ هفیذ ٍجَب تاشذ تا اهش تتَاًذ تا آى کثشا هؼلّل شَد .دس هَسد استؼوال
«خیش» ٍ افؼل التفضیل ًیض کالم شیخ صحیح است ٍ تلکِ اگش کسی هذّػی شَد «خیش» دٍ استؼوال داسد ٍ
یکتاس دالّ تش تؼیّي است ٍ یک استؼوال آى دس افؼل التفضیل است ،سخي گضافی ًگفتِ است.
پاسخدومبهاستداللاخباریون 
ػثاست «الوقوفعندالشتهث خْينناِلقخحامیفاهللكث» هفیذ اهش هَلَی ًویتاشذ تا گفتِ شَد ٍجَب
اهتثال داسد تلکِ اسشاد تِ حکن ػمل است ًظیش اٍاهش طثیة تِ تیواس ،دس ًتیجِ ٍجَب یا ػذم ٍجَب
هشاػات ایي اٍاهش ،تاتغ هششذٌ الیِ است .تِ ػٌَاى هثال اگش طثیثی تشخیص دّذ کِ تیواس تِ ػلت کن اشتْا
تَدىً ،شاطی کِ تایذ داشتِ تاشذ ًذاسد ٍ تِ تیواس اهش کٌذ کِ آب لیوَ هصشف کٌذ ،سٍشي است ایي یک
اهش اسشادی است ٍ اسشاد تِ ضشٍست ًیست؛ صیشا افضایش ًشاط ،یک اهش ساجح است ًِ ضشٍسیٍ .لی
اهکاى داسد طثیثی دس یک تیواس هشض خطشًاکی تشخیص دّذ ٍ اهش کٌذ فالى داسٍ تایذ هصشف شَد ،ایي
اهش ًیض هَلَی ًخَاّذ تَد ٍ اسشادی است اهّا هششذٌ الیِ آى ضشٍسی است.

ٌ
الوقوفعندالشتههخْي نناِلقخحامیفاهللكث» اص شاسع توا َّ هَلی
دس ایي پاسخ تیاى هیشَد کِ ػثاست «

صادس ًشذُ است تلکِ توا َّ طثیةٌ هؼٌَی صادس شذُ است ،دس ًتیجِ اسشادی است ٍ لضٍم سػایت آًچِ کِ تِ
آى اسشاد شذُ است تاتغ هالکات ٍ هصالح آى است .اگش هثالً شثِْ هشتَط تِ اطشاف ػلن اجوالی هحصَس تاشذ
ٍاجة االجتٌاب است اهّا اگش شثِْی تذٍیِ ٍ تؼذ فحص تاشذ یا هَضَػیِ تاشذ ٍاجة االجتٌاب ًخَاّذ تَد.
دس ًتیجِ ایي ػثاست تیش اص اسشاد چیض دیگشی افادُ ًویکٌذ ٍ اسشاد ًیض تاتغ هششذٌ الیِ است.
ْ َ َ
ْ
ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ
الشبْ َه ِة َخ ْ ٌ
ْي ِم َن ِاِلق ِت َحامِ ِِف ال َهلك ِة» 
بیانسیدخوییدرارشادیبودنعبارت«الوقوف ِعند

سیذ خَیی تیاًی فٌّی تش اسشادی تَدى ػثاست فَق داسًذ .ایشاى هؼتمذًذ دس ایي ػثاست یک هؼلّل ٍ
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یک ػلت رکش شذُ است  .هؼلّل ػثاست است اص «الوقوفعندالشتهث» ٍ ػلّت آى «خْينناِلقخحامیف

اهللكث» هیتاشذ ،پس تایذ دس هشتثِی ساتكّ ،الکت هفشٍض الَجَد تاشذ تا ٍجَب تش آى هتشتة شَد
ًویشَد ّالکت ًاشی اص ٍجَب تَلّف تاشذ؛ صیشا اگش ّالکت ًاشی اص ٍجَب تَلّف تاشذ دیگش
ًویتَاى آى سا ػلّت ٍجَب تَلّف داًست؛ دس حالی کِ هفشٍض آى است کِ سٍایت افادُ هیکٌذ:
ّالکت ػلّت ٍجَب تَلّف است ،پس سٍایت دالّ تش ٍجَب هَلَی ًویتاشذ.
تٌاتشایي ،سٍایت هزکَس دس حمیمت اسشاد تِ حکن ػمل است هاًٌذ ایٌکِ گفتِ شَد «هثادا جٌْوی
شَیذ» ٍ ایٌکِ چِ هَاسدی هَجة جٌْوی شذى یا ّالکت هیگشدد اص ایي ػثاست تِ دست ًویآیذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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