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دس هَسد افشاد اػتثاسی ٍ اًطائی وِ هٌطأ ػٌَاى ،اػتثاس حك ٍ هله تاضذ تا ایي فشض وِ هشتَغ تِ
جاهؼِی خاصی تاضذ ٍ ضاسع ًیض آى سا اهعاء ًىشدُ تاضذ ،اص آًجا وِ هٌطأ آى هَسد تأییذ ّوِی ػمالء
ًیست ٍ ضاسع ًیض تالخصَظ اهعاء ًٌوَدُ است ،الهحالِ ػٌَاىِ هتفشع تش سلة آى هٌطأ ًیض صادق ًیست
هگش تا ایي لیذ وِ تِ هؼیاسّای فالى جاهؼِ ظشس صادق است.
لْزا تفاٍت هیاى افشاد اػتثاسیِای هاًٌذ تؼظین ٍ داللت ٍ افشاد اػتثاسیِای هاًٌذ ظشسِ هتفشّع تش سلة حك
ٍ هله چٌیي است وِ هٌطأ ػٌَاى دس لسن اٍّل فشاگیش است ٍلی دس لسن دٍم فشاگیش ًیستّ .زا اٍّالً.
ثانیاً :ضْیذ صذس

دس استذساوی وِ تش والم خَد داضتٌذ تیاى وشدًذ وِ اگش فشدی اص افشاد ظشس تِ

حسة تلمّی ػشف هؼاصش ٍجَد داضتِ تاضذ اهّا دس ػصش ضاسع ًثَدُ تاضذ ٍلی ًىتِاش دس ػصش ضاسع
احشاص ضَد ،وافی است تا فشد هستجذّ هؼاصش تحت لاػذُی الظشس لشاس گیشد ٍ هیتَاًین اص ایي ؼشیك
تسیاسی اص حمَق هستجذُ سا اثثات ًوایین.
تایذ دس هَسد ایي استذسان تگَیین وِ اگش هٌطأ صذق ػٌَاى ظشس وِ ّواى حك ٍ هله است تا ًىتِاش
لاتل اثثات تاضذ ٍ گفتِ ضَد وِ چَى وثشای آى دس ػصش ضاسع تَدُ است ،ضاسع حذالل تا سىَت خَد آى
سا اهعاء فشهَدُ است ،پس چِ ًیاصی تِ الظشس تشای اثثات چٌیي حك ٍ هلىی ٍجَد داسد؟! صیشا دس هشتثِی
لثل هیتَاى حك ٍ هله سا اثثات ًوَد؛ چَى ًىتِای ٍ وثشایی ٍجَد داسد وِ تَسػ ضشع لثَل ضذُ است،
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لْزا هیتَاًین تا آى ،حك ٍ هله هستجذُ سا اثثات وٌین .پس اساساً ًیاصی تِ توسه تِ الظشس ًیست تا اص
آى ؼشیك حمَق هستجذُ سا اثثات ًوایین .چٌاًچِ اگش ًتَاًین آى حمَق سا دس هشتثِی لثل اثثات وٌین الظشس
ًیض ّیچ ًتیجِای ًخَاّذ داضت.
آسی ،اگش دس هشتثِی لثل ،ایي حمَق اثثات ضذ لاػذُی الظشس ًیض ضاهل آى حمَق هیضَد ٍ آًْا سا
هحذٍد هیوٌذ ،ووا ایٌىِ الظشس ًسثت تِ سایش احىام ٍظؼیِ ضوَل داسد.
ثالثاً :ضْیذ صذس

فشهَدًذ اگش فشدی یافت ضَد وِ دس ػصش حاظش ػٌَاى ظشس تش آى صادق تَد ٍلی

ضه ٍجَد داضت وِ آیا ظشس توفَْهِ دس ػصش ضاسع ضاهل آى هیضذُ است یا خیش ،تا توسّه تِ اصالة
ػذم الٌمل ٍ اصالة الثثات هیگَیین دس ػصش ضاسع ّن ایيگًَِ تَدُ است. ... ،
دستاسُی ایي والم ضْیذ صذس

تایذ گفت افشادی وِ اهشٍصُ هصذاق ظشس ّستٌذ ،یا لؽغ داسین صهاى

ضاسع ًیض هصذاق ظشس تَدُاًذ یا لؽغ داسین هصذاق ظشس تِ هفَْهی وِ صهاى ضاسع تَدُ است ًثَدُاًذ ٍ
فشض تیٌاتیي ٍ هطىَن یا اصالً ٍجَد ًذاسد ٍ یا ًادس است .دس ًتیجِ ػثاست «وثیشی اص حمَق سا تا ایي
سٍش هیتَاى اثثات وشد» تؼثیش هٌاسثی ًیست.
رابعاً :ضْیذ صذس

دس فشض ضه دس ایٌىِ ّویي هفَْم ظشسِ هٌؽثك تش فشد اهشٍصی آیا دس ػصش ضاسع

تَدُ است یا ًِ ،تِ اصالة ػذم الٌمل یا اصالة الثثات توسه وشدًذ تا اثثات ًوایٌذ ایي هفَْم دس صهاى ضاسع
ّویيگًَِ تَدُ است ٍ هؼٌای اهشٍصی ،تغییش یافتِی هؼٌای لثلی ًیست ٍ ّویي هؼٌایی وِ اهشٍصُ فْویذُ
هیضَد تا ّویي سؼِ دس صهاى ضاسع تَدُ است.
دس هَسد ایي والم تایذ گفت:
اصالة ػذم الٌمل ّشچٌذ لاػذُی هؼشٍفی است ٍ تؼعی تذاى توسه وشدُاًذ اهّا تِ ًظش ها دلیلی تش
اػتثاس آى ٍجَد ًذاسد .اگش فشض وٌین اهشٍصُ لفظی دس هؼٌایی حمیمت است ٍ ضه وٌین آیا ّضاس سال لثل
ّویي هؼٌا سا داضتِ است یا خیش ،آیا سیشُی ػمالء ایيچٌیي است وِ تگَیٌذ اصل آى است وِ هؼٌا دس ّضاس
سال لثل ایيگًَِ تَدُ ٍ تغییش ًىشدُ است؟! خیش ،ػمالء چٌیي سیشُای ًذاسًذ ،لْزا ایي اصل یه لاػذُ ی
ػمالئیِ ًیست تا اص ػذم سدػص وطف وٌین وِ هَسد اهعاء ضاسع ًیض هیتاضذ.
دس ایي هَسد ساّی غیش اص دٍ اهش ریل ٍجَد ًذاسد؟
 .1سجَع تِ اّل خثشُ وِ خَد سیشُی ػمالئیِ است ٍ اگش خثشُ حىن وٌذ وِ دس صهاىّای لثلی ًیض
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ّویي هؼٌا تَدُ است ،هثالً خلیل تي احوذ فشاّیذی وِ ًضدیه تِ ػصش ائوِ

تَدُ است ٍ هَسد اػتواد

است اگش تگَیذ ایي لفظ دس ایي هؼٌا حمیمت تَدُ است ،اص تاب حجّیت والم اّل خثشُ لاتل پزیشش است
ٍ وثشای ایي هؼٌا لاتل خذضِ ًیستّ ،شچٌذ هوىي است وسی دس صغشای هؽلة هٌالطِ ًوایذ.
 .2ساُ دیگش آى است وِ تِ ٍاسؽِی هضاٍلت تا ولوات ػشتی دس ػصش صذٍس سٍایات ٍ لثل اص آى ٍ
آًچِ وِ دس فْن هؼاًی ولوات دس ػصش صذٍس هْن است ،هیتَاى اؼویٌاى پیذا وشد وِ آًچِ اهشٍص اص فالى
لفظ فْویذُ هیضَد دس ػصش صذٍس ًیض ایيگًَِ تَدُ است یا ًِ ٍ ساُ دیگشی غیش اص ایي دٍ ساُ ،اػنّ اص
تؼثذی ٍ غیش تؼثذی ٍجَد ًذاسد.
تٌاتشایي هؼلَم ضذ وِ تشای اثثات حمَق هستجذُ ًیاصی تِ الظشس ًیست؛ صیشا الظشس تِ تٌْایی
ًویتَاًذ ایي حمَق سا ثاتت وٌذ ٍ تایذ دس هشتثِی لثل ،ایي هفاّین ثاتت ضذُ تاضٌذ ٍ تا ثثَت ایي هفاّین
دس هشتثِی لثل ،دیگش ًیاصی تِ الظشس ٍجَد ًذاسد.
ٍ اهّا اثثات حمَق هستجذُ تا تشسسی ادلِی ػملی ٍ ًملی دس سسالِای 1تِ تفصیل تشسسی ضذُ است ٍ
ًتیجِی ًْایی آى دس هثل حمَق هؼٌَی ٍ هالىیت هؼٌَی ،آى ضذُ است وِ ًِ تٌْا حك هؼٌَی دس اصل
ضشع ثاتت ًویتاضذ ،تلىِ تا تیاى خاصی اثثات ًوَدُاین وِ حتی اگش تا تؼعی ادلِ تتَاًین حك هؼٌَی سا
اثثات وٌین ،ایي تیاى خاظ آى دلیل سا خٌثی هیوٌذ ٍ خالصِی تیاى ،آى است وِ حك هؼٌَی چیضی ًیست
وِ هستجذُ تاضذ ٍ صهیٌِی اػتثاس آى تِ ًحَ لَی (الثتِ ًِ تِ لَّت اهشٍصُ) دس ػصش ائوِ

تَدُ است ٍ

دٍاػی تش استفادُ اص آى ضذیذ تَدُ استٍ ،لی دس ػیي حال ایي حمَق هؼٌَی ًمط هیضذُ است ٍ ایي
ًمط دس هشئیٰ ٍ هٌظش هؼصَهیي

تَدُ است ٍ ّیچ اػتشاظی ٍلَ ظؼیف اص ایي ًمطّا ًطذُ است.

لْزا هؼلَم هیضَد ایي حمَق ،اػتثاسی ًذاسًذ.
تلی ،اگش تش اساس هصالح ًظام اسالهی ٍلیّ اهش یا هٌصَب اص سَی ٍلیّ اهش صالح تذاًذ ،هیتَاًذ آى سا
(حمَق هؼٌَی سا) تِ ًحَ هٌاسة جؼل ًوایذ ٍ ؼثیؼی است وِ تؼذ اص الذام ٍلیّ اهش یا هٌصَب اص سَی
اٍ ،تایذ اص اٍاهش آًاى تثؼیت ضَد.

 .1سسالِٕ «هالک٘ت هؼٌَٕ» تَسط حضشت استاد دام ظلِ تأل٘ف شذُ است کِ تِ دٍ صتاى فاسسٖ ٍ ػشتٖ دس دست چاج است.
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تنبیه چهارم :بعض تطبیقات الضرر
اصل ٍ هٌطأ ایي سخي دس هتأخشیي ،ولوات هحمك ًائیٌی

است .1اجوال سخي آى است وِ تیاى ضذ

دس هثل خیاس غثي وِ حىن ٍظؼی است ،دس صَستی الظشس جاسی است وِ هغثَل ػالواً تالغثي الذام تِ
هؼاهلِ ًىشدُ تاضذ؛ صیشا الظشس ضاهل ظشسّای اختیاسی داٍؼلثاًِی اضخاظ ًویضَد ٍ لزا هطىلی پذیذ
آهذُ است.
بیان ذلک

اگش وسی تذاًذ غسل تشایص ظشس داسد ٍ اختیاساً خَد سا جٌة وٌذ ،گفتِاًذ الظشس ضاهل چٌیي فشدی
هیضَد؛ تا ایٌىِ ػالواً ػاهذاً خَد سا جٌة وشدُ است ٍلی ٍجَب غسل تا الظشس اص اٍ تشداضتِ هیضَد ،دس
حالی وِ دس خیاس غثي تیاى ضذُ الظشس ضاهل هغثًَی وِ ػالواً ػاهذاً الذام تِ ظشس وشدُ ًویضَد.
ّوچٌیي دٍ فشع دیگش روش وشدُاًذ وِ الظشس ضاهل آى ًویضَد:
گفتِاًذ اگش وسی لؽؼِ چَتی سا غصة وٌذ ٍ تا آى وطتی تساصدّ ،شچٌذ اوثش وطتی هال اٍست ٍ تٌْا
یه لؽؼِ چَب هال دیگشی است ،اهّا اگش صاحة لؽؼِ چَب تخَاّذ آى سا تشگشداًذ ٍ فشض آًست وِ تا
تشداضتي ایي لؽؼِ چَب ،وطتی دس دسیا غشق هیضَد ٍ ظشس تسیاسی تِ صاحة وطتی ٍاسد هیضَدٍ ،لی
هاداهی وِ ًفس هحتشهِای تلف ًطَد هاله لؽؼِ چَب هیتَاًذ چَب خَد سا تشداسد حتی اگش وطتی غشق
ضَد ٍ اثاثیِ اص تیي تشٍد ٍ الظشس ضاهل حال غاصة ًویضَد .حال ایي فشد غاصة تا وسی وِ ػالواً ػاهذاً
خَد سا جٌة وشدُ است چِ فشلی داسد؟
یا اگش وسی صهیٌی سا تِ هذت دٍ سال اجاسُ وٌذ ٍ دسختاًی دس آًجا تىاسد وِ سِ سالِ تاسٍس هیضَد ٍ

 .1هٌ٘ٔ الطالة فٖ حاش٘ٔ الوکاسة ،ج ،2سسالِ قاػذٓ ال ضشس (تقشٗشات خَاًساسٕ) ،ص:212
ثن إىّ ّاٌّا فشٍػا قذ ٗتَّّن التٌافٖ تٌْ٘ا تأًفسْا ٍ التٌافٖ ت٘ي تؼضْا ٍ ها رکشًاُ هي أىّ اإلقذام ػلى الضّشس فٖ التکل٘فّ٘ات ال َٗجة ػذم
حکَهٔ القاػذٓ ػلْ٘ا ٍ فٖ الَضؼّ٘ات هَجة لزلك فوٌْا ها ٗقال هي أًِّ لَ أقذم ػلى هَضَع ٗتشتّة ػلِ٘ حکن ضشسّٕ کوي أجٌة ًفسِ هتؼوذا
هغ کَى الغسل هضشا لِ أىّ ّزا اإلقذام ال َٗجة ػذم جشٗاى قاػذٓ ال ضشس ٍ ّکزا فٖ ًظ٘ش رلك کوي ششب دٍاء ٗتضشّس تالصَم ألجل ششتِ ٍ هٌْا
ها ٗقال تؼکس رلك کوي أقذم ٍ ًصة اللَح الوغصَب فٖ سفٌ٘تِ فإًِّ ٗقال ٗجَص لوالك اللَّح ًضع لَحِ ٍ إى تضشّس هالك السّفٌ٘ٔ تٌضػِ تلغ ها
تلغ ًؼن إرا استلضم تلف ًفس هحتشهٔ فال ٗجَص لِ ٍ هٌْا ها ٗقال لَ استأجش شخض أسضا إلى هذّٓ ٍ تٌى فْ٘ا تٌاء أٍ غشس فْ٘ا شجشا ٗثقى تؼذ
اًقضاء صهاى اإلجاسٓ إىّ لوالك األسض ّذم الثٌاء ٍ قلغ الشّجش ٍ إى تضشّس تِ الوستأجش ٍ ّکزا لَ غشس أٍ تٌى هي ػلِ٘ الخ٘اس فٖ الولك الّزٕ
تؼلّق تِ حقّ الخ٘اس إىّ لزٕ الخ٘اس ّذهِ أٍ قلؼِ إرا فسخ الؼقذ الخ٘اسٕ ٍ إى تضشّس تِ هي ػلِ٘ الخ٘اس هغ أًِّ لن ٗقذم ػلى ضشسُ.
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تؼذ اص دٍ سال ،صاحة صهیي خَاّاىِ تاص گشداًذى صهیي ضَد ،دس ػیي ایٌىِ تِ هستأجش ظشس هیخَسد اهّا
الظشس حىَهتی ًذاسد ٍ هَجش هیتَاًذ صهیي خَد سا تاص گشداًذ؛ صیشا هستأجش تا ػلن تِ دٍ سالِ تَدى هذت
اجاسُ الذام تِ واضت هحصَالت چٌذیي سالِ وشدُ است .چگًَِ الظشس دس حك ایي فشد جاسی ًیست اهّا
دس حكّ وسی وِ إجٌاب تِ ًفس وشدُ است جاسی است؟
ایي فشٍع چگًَِ تا یىذیگش لاتل جوغ است.
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