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جلسه  69ـ شنبه 68/8/82
اضکال دٍم هحمّك اصفْاًٖ

تز ًظزِٕٗ سَم ٍارد است ٍ تٌاتزاٗي سِ هثٌإ هذکَر در لشٍم اجتٌاب

اس هاللٖ ضثِْ ،لاتل لثَل ًوٖتاضذ ٍ ّوگٖ دارإ هٌالطِ تَدًذ.
نظریهیچهارم 

اجتٌاب اس هاللٖ هستمل اس اجتٌاب اس هاللا هٖتاضذ ٍ هاللات تٌْا ح٘ث٘ت تؼل٘لِ٘ در پ٘ذاٗص فزد
دٗگزٕ اس ًجس ٍ جزٗاى احکام ًجاست تز آى است.
ّواىگًَِ کِ ضارع ًجاسات ػٌِ٘٘ را اػتثار کزدُ ٍ احکاهٖ تز آى هتزتة فزهَدُ است ،هاللٖ اٗي اهَر
را تا ضزاٗؽًٖ ،جس اػتثار کزدُ است ٍ اهز تِ اجتٌاب اس آى ًوَدُ است ٍ هاللات تٌْا سثة پ٘ذاٗص اٗي
فزد جذٗذ اس ًجس است.
تا پذٗزش اٗي هثٌا راُ تزإ ػذم لشٍم اجتٌاب اس هاللٖ تاس هٖضَد ٍلَ اٗيکِ اٗي هثٌا تا ػذم لشٍم
اجتٌاب اس هاللٖ هالسهِإ ًذارد ٍ اٗي هثٌا تا لشٍم اجتٌاب ٍ ػذم لشٍم اجتٌاب ّز دٍ ساسگار است.
نقد و بررسی مبنای چهارم

تالؽثغ تا تؽالى سِ هثٌإ لثلٖ تٌْا اٗي هثٌا تالٖ هٖهاًذ کِ تِ ًظز هثٌإ صح٘ح است؛ سٗزا ًجاست
ٗک اهز اػتثارٕ است ٍ هاللات ً٘ش در اػتثار ضارع سثة پ٘ذاٗص فزد دٗگزٕ اس ًجاست هٖضَد ٍ لذا تاٗذ
تزرسٖ کزد کِ در اٗي حالت ،هاللِٖ تا احذ اؼزاف لشٍم اجتٌاب دارد ٗا خ٘ز.
تٌاتز هثٌإ چْارم گاّٖ ػلن اجوالٖ اتتذائٖ هذّ ًظز لزار هٖگ٘زد؛ ٗؼٌٖ هٖداً٘ن ٗا إًاء «الف» ًجس
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است ٍ ٗا إًاء «ب» ٍ ضٖء دٗگزٕ تا احذّوا هاللات هٖکٌذ ،در اٗي حالت آٗا آى ػلن اجوالٖ کافٖ است
در اٌٗکِ اس هاللِٖ «الف» ً٘ش اجتٌاب کٌ٘ن؟
چِ تسا گفتِ ضَد ّواى ػلن اجوالٖ اٍّل کافٖ است؛ سٗزا تاسگطت آى هثالً تِ اٗي است کِ ٗا «ب» ٍ
هاللِٖ آى ٍ ٗا «الف» ٍ هاللٖ آى ًجس است ،کِ تَظ٘ح آى خَاّذ آهذ..
گاّٖ ً٘ش چٌ٘ي تحث هٖضَد کِ تا غوط ػ٘ي اس ػلن اجوالٖ اٍّل ،تِ ّز حال ػلن اجوالٖ دٗگزٕ
پذٗذ هٖ آٗذ تِ اٗي صَرت کِ ٗک ؼزف ػلن اجوالٖ جذٗذ ،خصَظ هاللٖ است ٍ ػلن دارٗن ٗا هاللِٖ
«الف» ًجس است ٗا إًاء «ب» ًجس است ٍ ظزف «الف» کِ هاللٰٖ تاضذ را کٌار هًْٖ٘ن.
تٌاتزاٗي در دٍ هزحلِ تاٗذ تحث صَرت گ٘زد:
الف) آٗا ًفس ػلن اجوالِٖ اٍّل در لشٍم اجتٌاب اس هاللٖ کافٖ است؟
ب) تا صزف ًظز اس ػلن اجوالِٖ اٍّل آٗا ػلن اجوالِٖ جذٗذِ هٌجّشٕ پذٗذ هٖآٗذ تذٗي
صَرت کِ ٗا هاللٖالواللٰٖ ٍاجة اإلجتٌاب است ٍ ٗا ؼزفالواللٰٖ.
بررسی صورت الف

گفتِ ضذُ رٍضي است کِ ًفس ػلن اجوالٖ اٍّل در لشٍم اجتٌاب اس هاللٖ کافٖ ً٘ست؛ سٗزا هَظَع
ٍجَب اجتٌاب احزاس ًطذُ است .ؼثك هثٌإ چْارم تاٗذ اس هاللٖالٌجس اجتٌاب ضَد ٍ ٍلتٖ هکلّف ػلن
دارد ٗا «الف» ًجس است ٗا «ب» ٍ ػلن دارد ضٖء تا «الف» هاللات کزدُ است ،گزچِ ػلن تِ تحمّك ًجس
ٍ ػلن تِ هاللات دارد ٍلٖ ػلن تِ هاللات ضٖء تا ًجس ًذارد ،در ًت٘جِ ضکّ در ًجاست هاللٖ حاصل
هٖضَد ٍ اصل هؤهّي ضاهل آى خَاّذ ضذ.
آرٕ ،هوکي است تَّن ضَد اصل هؤهّي در هاللٖ تا اصل هؤهّي در اؼزاف ػلن اجوالٖ هؼارظِ
هٖکٌذ ٍ ،لکي هٖتَاى گفت اصل در هاللٖ در ؼَل اصَل اؼزاف است ٍ تا ٗکذٗگز هؼارظِ ًذارًذٍ ،
تحث ت٘طتز اٗي جْت خَاّذ آهذ.
ها ًحي فِ٘ ًظ٘ز آى است کِ دٍ إًاء ٍجَد دارد کِ ٗکٖ خوز ٍ دٗگزٕ آب است ٍ هطتثِ ضذُاًذ ،ؼثك
لاػذُ تاٗذ اس ّز دٍ اجتٌاب کزد .حال اگز کسٖ ٗکٖ اس دٍ إًاء را تٌاٍل کٌذ آٗا هٖتَاى حذّ ضزب خوز تز
اٍ جارٕ کزد؟ خ٘ز؛ سٗزا حذّ تز کسٖ کِ خوز خَردُ است جارٕ هٖضَد ٍلٖ در ها ًحي فِ٘ ًوٖداً٘ن اٍ
ضزب خوز کزدُ است ٍ اگز ضک ضَد استصحاب هٖضَد کِ اٍ ٌَّس ضزب خوز ًکزدُ است ٍ اگز حاکن
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در ٍجَب اجزإ حذّ تز چٌ٘ي ضخصٖ ضک کزد « ُرفعماالعیلمونن» ً٘ش ضاهل هٖضَد.
تٌاتزاٗي ؼثك ػلن اجوالٖ اٍّل ،اجتٌاب اس هاللِٖ احذ اؼزاف لشٍهٖ ًذارد.
بیانشهیدصدر درلسوماجتنابازمالقی 
ضْ٘ذ صذر

هؽلثٖ را ارائِ کزدُاًذ کِ تز اساس آى تز ؼثك ػلن اجوالٖ اٍّل ،اجتٌاب اس هاللٖ السم

است .1لثاب ٍ خالصِٕ فزهاٗص هفصّل ضْ٘ذ صذر

در اٗي تاب چٌ٘ي است کِ أػالمِ اصَل در هاللِٖ

احذ اؼزاف ػلن اجوالٖ تٌْا تِ حکن تکل٘فٖ تَجِّ کزدُاًذ ٍ در ًت٘جِ تِ التعاء ػلن اجوالٖ اٍّل ،اجتٌاب
اس هاللٖ را السم ًذاًستِاًذ ،اهّا در ٍالغ ػالٍُ تز حکن تکل٘فٖ ،حکن ٍظؼٖ ً٘ش لاتل تصَّر است ٍ اگز
حکن ٍظؼٖ در جاٖٗ ٍجَد داضتِ تاضذ آى ً٘ش تاٗذ هَرد تَجِّ لزار گ٘زد ٍ اس آًجا کِ تٌْا تِ حکن تکل٘فٖ
تَجِّ کزدُاًذ اجزإ اصل در هاللٖ را تذٍى هاًغ ٗافتِاًذ ،در حالٖ کِ اگز تِ حکن ٍظؼٖ آى ً٘ش تَجِّ
هًٖوَدًذ هتَجِّ هٖضذًذ کِ اجزإ اصل دارإ هؼارض است.
حکن ٍظؼٖ هَجَد ،هٌتشع اس هثل حکن ضارع تِ ػذم جَاس صالٓ در ًجس ٍ ػذم جَاس تَظّؤ اس هاٗغ
ًجس است .تٌاتزاٗي تزإ هاللِٖ ًجس ػالٍُ تز حزهت تکل٘فٖ ضُزب ،هٖتَاى حکن ٍظؼٖ تصَّر ًوَد؛
ٗؼٌٖ «ال یجوز التوضؤ بمالقی النجس» ٗا «ال تجوز الصالة فی مالقی النجس».
ضْ٘ذ صذر

اس اٗي حکن تِ حزهت ٍظؼِ٘ تؼث٘ز هٖکٌذ کِ هٖتَاًذ تا حزهت تکل٘فِ٘ ً٘ش جوغ

هٖضَد ٍ اظافِ هٖکٌذ لثل اس اٌٗکِ در خارج ،هاللات رخ دّذ حکن تکل٘فٖ هاللِٖ ًجس فؼل٘ت ًذارد؛
سٗزا دستِکن اس ادلِّ تِ دست هٖآٗذ تا هاللات رخ ًذادُ است ضزب ًجس ،حزهت فؼلٖ ًذارد .اهّا حزهت
ٍظؼِ٘ «الیجوز التوضؤ بمالقی النجس» ٍ «ال تجوز الصالة فی مالقی النجس» هٌَغ تِ تحمّك خارجٖ
هاللات ً٘ست؛ سٗزا اٗي حکن (حزهت ٍظؼٖ) حتٖ تا ًثَدى هاللات ،دارإ فؼل٘ت است؛ تِ دل٘ل آًکِ ٗک

ّ
أحلاهللابلیعوحرمالربا هٖتاضذ تِ اٗي هؼٌا کِ حتٖ اگز در خارج ت٘غ هحمّك ًثاضذ
حکن ٍظؼٖ ًظ٘ز

اهّا صحت آى کِ ٗک حکن ٍظؼٖ هٖتاضذ فؼلٖ است ٍ تا تحمّك ت٘غ ،هصذاق آى هحمّك هٖضَد.
در ها ًحي فِ٘ حرمت وضعیهی هاللٖ رتؽٖ تِ تحمّك خارجٖ هاللات ًذارد ٍ در ّز حال فعلیت دارد
ٍ تا تحمّك هاللات ،هصذالٖ اس هصادٗك آى حکن فؼلٖٗ ،افت هٖضَد ٍ تِ تؼث٘ز دٗگز حرام ٍظؼٖ فؼل٘ت
هٖٗاتذ ًِ حرمت ٍظؼٖ.
 .1بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص301؛ و مباحث االصول ،الجزء الرابع من القسم الثانی ،ص .252
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تا داًستي اٗي هؽلة تِ هجزّد اٌٗکِ هکلّف ػلن اجوالٖ تِ ًجاست «الف» ٗا «ب» پ٘ذا کزد ،ػالٍُ تز اٗي
ػلن اجوالٖ تِ تکل٘ف فؼلٖ ،ػلن پ٘ذا هٖکٌذ ٗا هاللِٖ ؼزف «الف» ٍ ٗا هاللِٖ ؼزف «ب» دارإ حزهت
ٍظؼِ٘ است ،تلکِ اٗيگًَِ ً٘ش هٖتَاى ت٘اى کزد کِ هکلّف ػلن اجوالٖ دارد کِ ٗا هاللٖ «الف» دارإ
حزهت ٍظؼِ٘ است ٗا خَدِ «ب» دارإ حزهت ٍظؼِ٘ است.
الهحالِ چَى اٗي هؼلَم تِ ػلن اجوالٖ ٗؼٌٖ حزهت ٍظؼِ٘ ،فؼلٖ است ٍ رتؽٖ تِ تحمّك خارجٖ
هاللات ًذارد تاٗذ تِ همتعإ آى احت٘اغ کزد ٍ ًوٖتَاى تِ اػتثار اٗي حکن ٍظؼٖ در هاللٖ اجزإ اصل
هؤهّي ًوَد ًِ ،تِ اػتثار خَدش ٍ ًِ تِ اػتثار هاللٰٖ؛ سٗزا فزض آى است کِ اصل در هاللٰٖ (إًاء الف) تا
تؼارض سالػ ضذُ است ٍ اگز تخَاّ٘ن در خصَظ هاللٖ ،اصل هؤهّي اجزاء کٌ٘ن تاس هوکي ً٘ست؛ سٗزا
حذالل آى است کِ اجزإ اصل هؤهّي در هاللِٖ إًاء «الف» تا اجزإ اصل هؤهّي در هاللِٖ إًاء «ب»
هؼارض است تِ اػتثار حزهت ٍظؼِ٘ ٍ ًثاٗذ گفتِ ضَد کِ إًاء «ب» دارإ هاللٖ ً٘ست ٍ چِ هؼارظِإ
ٍجَد دارد؟! سٗزا ت٘اى کزدٗن حزهت ٍظؼِ٘ رتؽٖ تِ تحمّك خارجٖ هاللات ًذارد ٍ اٗي حزهت کلّٖ تزإ
هاللِٖ «الف» ٍ هاللِٖ «ب» خَاُ ًاخَاُ ٍجَد دارد ٍ لذا دٍ اصل تا ّن تؼارض هٖکٌٌذ ٍ سالػ هٖضًَذ ٍ
الهحالِ هکلّف ًوٖتَاًذ تا اجزإ اصالٔالؽْارٓ در هاللِٖ «الف» اس آى استفادُ کٌذ؛ هثالً ٍظَ تگ٘زد .آرٕ در
تزخٖ هَارد اٗي استثٌاء ٍجَد دارد کِ هٖتَاً٘ن آى را ضُزب کٌ٘نٍ ،لٖ هزتَغ تِ ضزاٗػ خاظ ٍ دارإ
تَظ٘حات خاظِّ تِ خَد است ٍ فؼالً در صذد تثث٘ت اصل ادّػا ّست٘ن.

مقرّر :سید حامد طاهری
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