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جلسه  53ـ شنبه 98/9/81
صورت سوم
دس ایي صَستًْ ،ی ثِ اٍّل ٍجَد تؼلّك هیگیشد ٍ ثب ضىستِ ضذى اٍّل ٍجَدًْ ،ی ثِ ٍجَد دٍم ٍ سَم
ٍ  ...تؼلّك ًویگیشد.
ثِ ػٌَاى هثبل هَالیی ثِ ػجذ خَد هیگَیذ« :اٍلیي اّبًت سا اًجبم ًذُ» یب هیگَیذ« :اٍلیي تیش سا ثِ
گشٍُ هخبلف ًیبًذاص» دس ایي صَست عجیؼت سبسیِ تحت ًْی ًشفتِ است ثلىِ دس ٍالغ آًچِ هٌْی است
تحمّك اٍّل ٍجَد است.
صَست سَم دس ًتیجِی ػولی ثب صَست دٍم تفبٍتی ًذاسد؛ یؼٌی ٍلتی گفتِ هیضَد ًجبیذ اٍلیي عجیؼت
آٍسدُ ضَد الهحبلِ ّیچ عجیؼتی ًجبیذ آٍسدُ ضَد؛ صیشا ّش عجیؼتی وِ آٍسدُ ضَد اٍلیي ٍجَد استّ .وچٌیي
دس ایي صَست ًیض تٌْب یه اهتثبل ٍ یه ػصیبى هحمّك خَاّذ ضذ گشچِ ػوالً ثِ گًَِای است وِ ًجبیذ
عجیؼت آٍسدُ ضَد ثب آًىِ تٌْب حصِّی خبصِّای اص عجیؼت یؼٌی اٍّل ٍجَد اص عجیؼت ،تحت ًْی سفتِ
است.
دس چٌیي حبلتی اگش ثِ ًحَ ضجِْی هَضَػیِ یؼٌی اضتجبُ دس هصذاق ،ضه ضَد وِ فشدی ّوبى اٍّل
ٍجَد هٌْی است یب خیش آیب هیتَاى ثشائت سا جبسی سبخت؟
فشض وٌیذ ٍلتی هَال ثِ ػجذ خَد گفتِ است اٍلیي اّبًت اص تَ صبدس ًطَد ،ػجذ ثخَاّذ والُ خَد سا
همبثل آى فشد اص سش ثشداسد ٍ ثشداضتي والُ اص سش دس ثشخی هَاسد اّبًت ثبضذ ٍ ایي ػجذ ًویداًذ دس ایي حبل
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ػول اٍ اّبًت است یب ًِ .یب دس هثبل هَالیی وِ دستَس دادُ است اٍلیي تیش سا پشتبة ًىي ،ػجذی ثخَاّذ
چیضی پشتبة وٌذ ٍ ثِ ػلت تبسیىی ًویداًذ ایي ضیء وِ هیخَاّذ پشتبة وٌذ سٌگ است وِ ًْی ًذاسد یب
تیش است وِ هٌْی است ،آیب دس ایي هَاسد ًیض هبًٌذ سبیش هَاسد اعالق ادلِّی ثشائت ضوَل داسد یب خیش؟
ثِ ًظش هیسسذ هبًؼی اص ضوَل اعالق ادلِّی ثشائت دس حبلت سَم ًیض ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ؛ صیشا ٍلتی
هَال فشهَدُ است هی تَاًیذ هطىَن سا هشتىت ضَیذ سادع ٍ هبًغ ػملی اص استىبة فشد هطىَن ٍجَد
ًذاسد؛ ثِ دلیل آًىِ سادع ػملی دس جبیی است وِ رهِّ لغؼبً هطغَل ضذُ ثبضذ ٍ ضهّ دس ثشائت رهِّ ضَد ،دس
آى هَاسد اص آًجب وِ اضتغبل یمیٌی است ٍ ًیبص ثِ فشاؽ یمیٌی داسد ثبیذ احتیبط ضَد .اهّب دس صَست سَم وِ
ٌَّص حشهتی دس حك هىلّف فؼلّی ًطذُ است اص سَیی هَال فشهَدُ است هبًؼی اص استىبة هطىَن ًیست
الهحبلِ هیتَاًین افشاد هطىَن سا ثب اعالق «ولّ ضیء له حالل» یب «سُفغ هب الیؼلوَى» هشتىت ضَین ٍ
فشلی ثب ضجِْی ثذٍیِ ًخَاّذ داضت.
صورت چهارم
دس ایي حبلتًْ ،ی ثِ هجوَػِ هي حیث الوجوَع تؼلّك گشفتِ است؛ یؼٌی هفسذُ ثش اجتوبع استىبةّب
هتشتت هی ضَد ،دس ًتیجِ اگش تٌْب یه فشد ثبلی ثوبًذ ٍ  ٪99هجوَػِ اتیبى ضَد ثبص هفسذُ هتشتت ًیست؛
صیشا هفسذُ صهبًی هتشتت است وِ هثالً ّوِی  011فشد هجوَػِ هَسد استىبة لشاس گیشد.
هثالً هَالیی هیگَیذ «ّوِی افشاد فالى هجوَػِ سا اّبًت ًىٌیذ» یب «ثِ ّوِی افشاد والس ًوشُی صفش
ًذّیذ» دس ایي هَاسد هثالً غشض هَال آى است وِ حذالل یه ًفش اص والس ٍجَد داضتِ ثبضذ وِ صفش
ًگشفتِ ثبضذ .دس ایي هَاسد هفسذُ ثش هجوَع ثوب َّ هجوَع هتشتت هیضَد.
دس چٌیي صَستی اگش وسی ً 99فش اص یه هجوَػِی ً 011فشی سا اّبًت وٌذ یب ًوشُی صفش دّذ ٍ ثِ
یه ًفش ثشخَسد وٌذ وِ ًذاًذ (ثِ ًحَ ضجِْی هَضَػیِ) وِ آیب جضء ایي هجوَػِ است تب اگش هَسد اّبًت
لشاس گیشد هفسذُ هتشتت هیضَد ٍ ًْی هَال ػصیبى هیضَد یب ایٌىِ ایي ضخص سثغی ثِ هجوَػِی هزوَس
ًذاسد ،آیب اعالق ادلِّی ثشائت ضبهل آى هیضَد؟
دس ایي هَسد ًیض ثشائت جشیبى داسد ٍ ًسجت ثِ فشد هطىَن هیتَاى حذیث سفغ یب «ولّ ضیء له
حالل» سا جبسی وشد.
صَست چْبسم هثبلّبی صیبدی هیتَاًذ داضتِ ثبضذ؛ هثالً هَالیی هیگَیذ ّوِی ضیشیٌیّبی داخل
هٌضل سا ًخَسیذ ،دس ایي حبلت اگش  ٪99ضیشیٌیّب خَسدُ ضَد ٍ چیضی ثبلی ثوبًذ ٍ ًذاًذ ضیشیٌی است یب
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خیش ،هبًؼی اص اجشای ثشائت ًسجت ثِ آى ًیست.
صورت پنجن
دس ایي حبلت ّوِی افشاد عجیؼت هٌْی ّستٌذ ٍلی ثِ ًحَ اًحاللی ًویثبضذ ثلىِ ثِ گًَِای است وِ
هَال دس صذد آى است وِ ثب تشن ّوِی ایي افشاد غشضی هحمّك ضَد ٍ آى غشض ثب ػصیبى ًسجت ثِ یىی
اص افشاد هٌْی ،هٌتفی هی ضَد .دس حمیمت دس ایي حبلت ثِ ًَػی هغلَة حمیمی هتحصل اص هجوَع تشٍن
است وِ اگش اهتثبل ضَد آى غشض حبصل است ٍ اگش حتی یه فشد اهتثبل ًطَد هغلَة هَال حبصل
ًویضَد.
مثال :هَالیی ایي غشض سا داسد وِ ّیچ ًطبًِای اص ثیگبًگبى دس للوشٍ اٍ ًجبضذ حتی دس پَضص افشاد
تحت اهشش ،لزا ثیبى هیوٌذ« :لجبس ثیگبًِ سا ثش تي ًىٌیذ» ایي ثیبى ّوِی افشاد الجسِ سا دس ثش هیگیشد ٍلی
غشض فمظ آى ًیست وِ تهته ایي لجبسّب پَضیذُ ًطَد ،ثلىِ غ شض اصلی آى است وِ ّیچ ػالهتی دس
هحذٍدُی پَضص اص ثیگبًگبى پیذا ًجبضذ ،دس ًتیجِ اگش یه فشد ػصیبى ضَد غشض هَال هحمّك ًویضَد.
دس ایٌ جب اگش هىلفی ضه وٌذ وِ فالى لجبس سبخت ثیگبًِ است ٍ هَسد ًْی است یب خیش آیب هیتَاًذ
ثِ ػوَهبت «سفغ هب الیؼلوَى» ٍ «ولّ ضیء له حالل» توسّه وٌذ؟
دس ایي صَست دٍ حبلت لبثل تصَّس است:
1ـ گبّی غشض هَال ّوبى چیضی است وِ اص هجوَع اهتثبل ًَاّی حبصل هیضَد ٍ غشض ،چیضی
جذای اص آًْب ًیست؛ ثِ تؼجیش دیگش غشض هَال ثشآیٌذ اهتثبل ایي ًْی است ،دس ایي فشض هبًؼی اص اجشای
ثشائت ًیست؛ صیشا خَدِ هَال فشهَدُ است هیتَاًیذ هشتىت هطىَن ضَیذ ٍ لشیٌِی ػملیِای ًیض ثشای
تخصیص ایي هَسد ٍجَد ًذاسد؛ صیشا ثب ٍجَد جْل ثِ ٍالغ صهیٌِی حىن ظبّشی هبًٌذ سبیش هَاسد ضهّ
ثذٍی ٍجَد داسد ٍ هیتَاى ثِ «سفغ هب الیؼلوَى» توسّه وشد.
2ـ گبّی غشض هَال آى است وِ هثالً لجبسّبی تَلیذ داخل هصشف ضَد ٍ هشدم ًطبًِای اص تَلیذ
داخل ّوشاُ خَد داضتِ ثبضٌذ ٍلی اص عشیك چٌیي ًْیی خَاستِ است ثِ غشض خَد ثشسذ.
اگش احشاص ضَد وِ غشض هَال یه اهش ٍجَدی است ٍ تٌْب سجه گفتي هَال هتفبٍت ثَدُ استّ ،وبًٌذ
جبیی است وِ یه ضیء ٍجَدی تحت اهش سفتِ است هبًٌذ «تلبّس باللباس الداخلی» الهحبلِ اگش هطىَن
پَضیذُ ضَد ضهّ دس فشاؽ رهِّ ٍجَد داسد ٍ لزا عجك لبػذُ ثب اضتغبل یمیٌی ثبیذ فشاؽ یمیٌی حبصل ضَد.
ثِ ّش حبل اگش هب ًتَاًین وطف وٌین وِ غشض هَال ثِ اهش ٍجَدی تؼلّك گشفتِ است چٌبًىِ ظبّش ًْی

3

ًیض تشن است یؼٌی لجبس خبسجی ثش تي ًىٌیذ ،دس ایي صَست هیتَاًین ًسجت ثِ هطىَن اجشای ثشائت
وٌین؛ چَى رهِّ ًیض ثبلفؼل هطغَل ًطذُ تب التضبی ثشائت یمیٌی وٌذ.
هشحَم آخًَذ دس ایي تٌجیِ فشهَدًذ دس جبیی وِ ًْی ثِ عجیؼت تؼلك گشفتِ ثبضذ ثبیذ احتیبط وشد ٍ هب
ثب ثیبى صَُس هختلف تؼلّك ًْی ثِ عجیؼت ،حىن ّش یه سا ثیبى ًوَدین .هشحَم آخًَذ یه استثٌبء روش
وشدًذ ٍ آى ػجبست ثَد اص جبیی وِ حبلت سبثمِی هىلّف ،تشن ثبضذ ،دس ایي صَست هیتَاى ثِ استصحبة
تشن سبثك اوتفب وشدُ ٍ فشد هطىَن سا اًجبم داد.
فشضبً اگش ًْی ثِ عجیؼت ثِ صَست دٍم تؼلّ ك گشفتِ ثبضذ هبًٌذ هثبل هَالیی وِ ًْی اص صَت اجْبسی
وشد ،اگش هىلفی ثِ فشد هطىَوی ثشخَسد وٌذ ٍ ًذاًذ وِ ایي صَت اجْبسی است ٍ حشام است یب خیش ٍ
حبلت سبثمِی ایي هىلّف تشن صَت اجْبسی ثَد ،هىلّف هیتَاًذ ایي فشد هطىَن سا اتّىبالً ثش ایٌىِ لجالً
تبسن صَت اجْبسی ثَدُ ٍ اوٌَى ًیض استصحبة هیوٌذ وِ تبسن صَت اجْبسی است اًجبم دّذ.
اشکال محقّق اصفهانی بر استثناء کالم آخوند
هستصحت ی ب ثبیذ اهش هجؼَل ثبضذ یب هَضَع اهش هجؼَل ثبضذ ٍ اگش ّیچوذام اص ایي دٍ ًجَد
استصحبة وِ اهشی اػتجبسی است جشیبى پیذا ًخَاّذ وشد ٍ دس هب ًحي فیِ هستصحت ًِ هجؼَل است ًِ
هَضَع اهش هجؼَل.0
توضیح ذلک :آًچِ وِ استصحبة هیضَد تشن صَت اجْبسی است ،تشن یه اهش تىَیٌی است ٍ
صَت ًیض اهشی تىَیٌی است ًِ ضشػی ،اثشی وِ استفبدُ هیضَد ًیض فشاؽ رهِّ اص تىلیف هَال است ٍ فشاؽ
رهّ ِ ًیض اهشی ػملی است ًِ ضشػی؛ صیشا ّویطِ دسن ایي هؼٌب وِ وسی اص تىلیف فبسؽ ضذُ است یب خیش،
اهشی ػملی است ٍ ثِ هؼٌبی دلیك اهىبى دخبلت ضبسع دس ایي هسئلِ ٍجَد ًذاسد؛ صیشا فشاؽ رهِّ حىن ػمل
ًبضی اص هغبثمت ػول هىلّف ثب اهش یب ًْی هَال هیثبضذ پس هغبثمت یه اهش ػملی ٍ فشاؽ رهِّ ًیض یه اهش
ػملی است ،لزا اگش ضبسع ثفشهبیذ هغبثمت ٍجَد داسد اهّب فیالَالغ ًجبضذ هؼمَل ًخَاّذ ثَد ٍ ثبلؼىس ،لزا
ضبسع ثوب َّ ضبسع ًویتَاًذ دس فشاؽ رهِّ تصشف وٌذ.
الهحبلِ استصحبة حبلت سبثمِ دس والم آخًَذ صحیح ًیست؛ صیشا سوي جشیبى استصحبة آى است وِ
یب هستصحت اهش جؼلی ثبضذ یب آثبس هستصحت جؼلی ثبضذ ٍ دس هب ًحي فیِ ّیچوذام ٍجَد ًذاسد.
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