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نقد و بررسی اشکال محقق عراقی

اوّالً :علن اجوالی هغشح شذُ دس کالم هحقّق عشاقی

یک علن اجوالی تثعی است کِ هسثّة اص علن

اجوالی دیگشی است .هکلّف اتتذا علن داسد یا عتق ٍجَب تعییٌی داسد یا احذ االهشیي هي العتق ٍ االععام
ٍاجة است ،سپس اص ایي علن اجوالی ،علن اجوالی دٍهی تَلیذ هیشَد تذیي شکل کِ یا عتق ٍاجة ٍ تشک
آى حشام است ّشچٌذ اععام ستیي هسکیٌاً اًجام شَد ،یا تشک اععام دس ظشف تشک عتق حشام است ،سٍشي
است کِ ایي علن اجوالی دٍم تاتع علن اجوالی اٍّل ٍ تاتع ٍجَب احذّوا است ،لزا اگش علن اجوالی اٍّل
تیاثش ٍ قاتل اًحالل تاشذ علن اجوالی دٍم کِ سایِ ٍ تاتع آى است ًیض هٌحل ٍ تیاثش خَاّذ شذ.
ّواىگًَِ کِ قثالً تیاى شذ ،اص آًجا کِ دس علن اجوالی اصلی ًویتَاى دس عشف «احذ االهشیي» تشائت
جاسی کشد صیشا قغع ٍجَد داسد کِ «احذ االهشیي» ٍاجة است ٍ دس عشف دیگش تشائت تالهعاسض جاسی
استّ ،ویي اًحالل حکوی ًیض دس علن اجوالی دٍم جاسی است؛ صیشا یک عشف علن اجوالی دٍم آى تَد
کِ ضنّ تشک عتق تِ تشک اععام حشام است ،دس حالی کِ ایي عشف علن اجوالی هشکَک ًیست ٍ حشهت
آى قغعی است؛ صیشا هعٌایش آى است کِ ّیچیک اص دٍ اهش ٍاجة ًیستٌذ دس حالی کِ هفشٍض آى است کِ
یکی اص دٍ اهش ٍاجة است .تِ عثاست دیگش ٍقتی فشض شذ ٍاجة هفشٍض تخییشی است یعٌی یکی اص
ایي دٍ قغعاً ٍاجة است ٍ تشک ّش دٍ قغعاً حشام است ٍ جای اصل هؤهّي ٍ تشائت ًویتاشذ.
ثانیاً :هحقّق عشاقی

فشهَدًذ علن اجوالی فشعی چٌیي است کِ یک عشف آى ٍجَب عتق ٍ حشهت
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تشک آى قشاس داسد ٍ عشف دیگش ،حشهت تشک اععام دس ظشف تشک عتق است کِ تٌاتش ًظش هشَْس است کِ
قائلٌذ ّش چِ ٍاجة تاشذ ضذّ عام آى حشام استٍ ،لی دس تحث ضذّ تیاى کشدین اگش چیضی ٍاجة شذًِ ،
ضذّ خاص آى حشام هیشَد ٍ ًِ ضذّ عام آى حشام هیشَد ،حتّی حشام غیشی.
تِ ًظش هیسسذ تِ اًذاصُی کافی دستاسُی جشیاى تشائت دس دٍساى اهش تیي تعییي ٍ تخییش تحث صَست
گشفت ٍ تا تأهّل دس ایي هثاحث هیتَاى تِ سایش اشکاالت ًیض پاسخ داد.
آًچِ تا کٌَى اص دٍساى اهش تیي اقلّ ٍ اکثش تحث شذ هشتَط تِ شثْات حکویِی ٍجَتیِ تَد ٍ هثالّا
ًیض هشتَط تِ شثْات حکویِی ٍجَتیِ تَد ،اهّا هٌاسة است دٍ هثحث دیگش دس اداهِ هغشح شَد کِ ٍظیفِ
دس دٍساى اهش تیي اقل ٍ اکثش دس شثْات تحشیویِ ٍ ًیض شثْات هَضَعیِ چیست؟
اقل و اکثر در شبهات تحریمیه
دس شثْات ٍجَتیِ تیاى شذ کِ دس اقل ٍ اکثش ،هکلّف هیتَاًذ دس اکثش تشائت جاسی کٌذ ٍ تِ اقل یعٌی
هثالً ًواص ًُِ جضئی اکتفاء کٌذ ،اهّا اگش هثالً تذاًین غٌاء حشام است ٍلی ًویداًین غٌای حشام سِ قیذ داسد یا
دٍ قیذ؛ یعٌی ًویداًین غٌاء عثاستست اص «الصوت المرجع المطرب المتناسة مع مجالس اللهو و اللعة» یا
«الصوت المرجع المطرب» ،دس ایٌجا چِ تایذ کشد؟
سٍشي است کِ اگش صَت هشجّع هغشب ،هتٌاسة تا هجالس لَْ ٍ لعة ًیض تاشذ حشام خَاّذ تَدٍ ،لی
اگش قیذ آخش آٍسدُ ًشَد عول هشکَک الحشهة خَاّذ تَد .تٌاتشایي دس شثْات تحشیویِی حکویِ تش عکس
شثْات ٍجَتیِ ،أکثش قغعاً حشام است ٍ أقل هشکَک الحشهة است.
هثالّای أقل ٍ أکثش دس شثْات تحشیویِ سا هیتَاى دس هثاحث هکاسة هحشّهِ تِ ساحتی پیذا کشد؛ هثالً
دس حشهت تصَیش ٍ هجسوِساصی تش فشض ایٌکِ تپزیشین تصَیش رٍات االسٍاح حشام است یا هجسوِساصی
حشام است ،هیتَاى پشسیذ آیا هجسوِی کاهلِ حشام است یا تجسین ٍ تصَیش تعضی اص اجضاء رٍات اسٍاح
ًیض حشام است؟ هثالً هجسوِی کاهل قغعاً حشام است اهّا اگش هجسوِی ًینتٌِ ساختِ شذ آیا هیتَاى گفت
حشام است؟ یا هثالً آیا غیثت «کشف عمّا ستره اهلل مما کان عیباً» هیتاشذ ٍ یا ایٌکِ رکش عیة ٍلَ هستَس
ًثاشذ غیثت هحسَب هیشَد؟
دس ّش حال هقتضای اصل عولی دس اقل ٍ اکثش دس شثْات تحشیویِ چیست ،آیا اقل سا هیتَاى اتیاى کشد
یا خیش؟
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ظاّشاً ًضد عوذُ یا ّوِی فقْاء شکّی ٍجَد ًذاسد کِ دس شثْات حکویِی تحشیویِی دائش تیي اقل ٍ
اکثش ،اقل هجشای تشائت است؛ صیشا یک شثِْی تذٍیِ است؛ هثالً آیا صَت هشجّع هغشب حشام است ،کِ
«رفع ما ال یعلمون»« ،ما حجة اهلل علمه عه العباد» ٍ سایش ادلِّی تشائت ٍ ًیض قثح عقاب تال تیاى دس ایي
شثِْی تذٍیِ جاسی خَاّذ تَد.
هثال دیگش ایٌکِ هیداًین یقیٌاً لعة تِ آالت قواس ّوشاُ تا هشاٌِّ حشام است ،اهّا اگش تعضی اص قیَد آى
هٌتفی تَد هثالً لعة تَد ٍلی هشاٌِّ ًثَد ،اگش دلیلی ًثَد هیگَیین ادلِّی تشائت شاهل آى هیشَد.
طرح شبههای در شبهات تحریمیهی دائر بین اقل و اکثر
دس شثْات ٍجَتیِ تیاى کشدین اص آًجا کِ اقل یا استقالالً ٍاجة است یا ضوٌاً ،پس دس ّش حال تایذ
اتیاى شَد ،حال دس شثْات تحشیویِ تیاى هیشَد حشهت تش أجضاء شیء حشام هٌثسظ هیشَد ،لزا اگش هثالً
دس غٌاء اکثش حشام تاشذ (الصوت المرجع المطرب المتناسة مع مجالس اللهو و اللعة) اقل دس ضوي آى قغعاً
حشام است ٍ اگش اقل ّن حشام تاشذ هعلَم است کِ حشهت استقاللی داسد ،پس اقل تِ ّش حال دس شثْات
تحشیویِ حشام است یا استقالالً یا ضوٌاً ،پس تایذ اص آى اجتٌاب شَد.
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