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معیار برگزیده در شبههی غیر محصوره
در هثاحث گذشتِ رٍشي شذ وِ تا ٍجَد علن اجوالی ،هاًع عملی ًسثت تِ شوَل ادلِّی اصَل هؤهٌِّ
در ّوِی اؼزاف ٍجَد ًذارد ٍ آًچِ وِ تزخی فزهَدًذ وِ تٌالط عملی السم هیآیذ ٍ ثثَتاً هحال است،
ًفی وزدین ٍ تیاى وزدین تٌْا هحذٍرّ ،واى هحذٍر عزفی ٍ عمالیی است؛ تِ ایي هعٌا وِ عمال ًویپذیزًذ
وسی دارای تىلیفی تاشذ ٍ تِ هجزّد یه اشتثاُ اس تىلیف رفع یذ شَد ،هگز در هَاردی وِ عٌایت خاصّ تِ
آى تَدُ ٍ تصزیح شَد .در ًتیجِ تیاى وزدین اؼالق ادلِّی اصَل را تِ دلیل استْجاى عزفی شاهل توام
اؼزاف شثِْ ًویداًین.
اوٌَى اگز فزض شَد اؼزاف علن اجوالی تِ لذری سیاد تاشذ وِ شوَل ادلِّی اصَل ًسثت تِ تعط
اؼزاف یا ّوِی اؼزاف هستْجي تاشذ ،اصل در ّوِی آى جاری ًیست ٍ در هحذٍدُ اتتال تذٍى هعارض
اصل هؤهّي جاری هیگزدد.
تِ عٌَاى هثال هیداًین یه گَسفٌذ اس دُ ّشار گَسفٌذ هَجَد در شْز حزام گَشت است ٍ هىلّف تِ
گَسفٌذی تزخَرد هیوٌذ .اگز اصَل هؤهٌِّ هتعارض تاشذ استفادُ اس ایي گَسفٌذ تزای هىلّف جایش ًیست،
اهّا اگز اصَل هؤهٌِّ هتعارض ًثاشذ تِ ایي جْت وِ جزیاى اصل هؤهّي در تععی خاص اس اؼزاف یا ّوِی
اؼزاف هستْجي است ،هىلّف هیتَاًذ در افزاد هَرد اتتال اصل هؤهّي جاری وٌذ.
ایٌىِ اصل عولی ًسثت تِ ّوِی اؼزاف جاری ًیست تِ ایي دلیل است وِ اصل عولی تٌْا تزای رفع
هشىل در همام عول تِ وار هیآیذ ٍ ّیچگًَِ ؼزیمیت ٍ واشفیتی اس ٍالع ًذارد .تذیي جْت در اؼزاف
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وثیزُای وِ ٍجَد دارد ٍ هىلّف عوالً تا ّوِی آًْا تزخَرد ًذارد اصل عولی جاری ًیستّ ،زچٌذ ٍجَد
تىلیف در آًْا هََّم ًثاشذ .در ًتیجِ افزادی وِ هوىي است عوالً هَرد اتتال لزار گیزًذ دارای اصل هؤهّي
تذٍى هعارض هیتاشٌذ.
فزق ایي تیاى ٍ تیاى شیخ

در ایي است وِ هعیار شیخ هثتٌی تز آى تَد وِ هىلّف در ّز یه اس اؼزاف

اؼویٌاى تِ عذم تىلیف پیذا هیوٌذ ٍ تا ایي اؼویٌاى ،هزتىة آى ؼزف هیشَد ٍ تیاى وزدین در چٌیي
فزظی اساساً ًیاسی تِ اصل هؤهّي ًیست .اهّا ؼثك هعیاری وِ تزگشیذُاین ًویگَیین هىلّف اؼویٌاى تِ عذم
تىلیف دارد ،تلىِ حتی اگز هىلّف احتوال لاتل اعتٌا تِ تىلیف تذّذ تاس اس آًجا وِ در ّوِی اؼزاف اصل
هؤهّي ًویتَاًذ جاری شَد ،سیزا آى اصَل تزای رفع هشىل عولی است ٍ در هَاردی وِ عوالً هَرد اتتال
ًیست ًیاسی تِ اصل هؤهّي ًذارد ،در ًتیجِ هَارد اتتال تذٍى هعارض دارای اصل عولی خَاّذ تَد.
ٍ حاصل ایٌىِ جْت تثییي شثِْی غیز هحصَرُ هیگَیین :اگز وثزت اؼزاف تِ حذّی تاشذ وِ جزیاى
اصَل هؤهٌِّ در توام اؼزاف هستْجي تاشذ آى را غیز هحصَرُ هیداًین.
شبههی کثیر در کثیر
علنّای اجوالی وِ تاوٌَى فزض هیشذ هثالً یه ،سِ ،پٌج ،یا حذاوثز دُ ًجس در هیاى اؼزاف وثیزُ
تَد ،اهّا گاّی هعلَم تاإلجوال ًیش وثیز است؛ هثالً هیداًین ّشار گَسفٌذ در هیاى سِ ّشار گَسفٌذ ،حزام
گَشت ّستٌذ .آیا در چٌیي هَاردی تا ایٌىِ اؼزاف غیز هحصَرُ است (تِ حسة هالنّای عزفی)
اجتٌاب السم است؟ تِ تعثیز دیگز اگز دٍ یا سِ گَسفٌذ در سِ ّشار گَسفٌذ هعلَم تاإلجوال تَدًذ اجتٌاب
اس اؼزاف را السم ًویداًستین ٍ هَافمت لؽعیِ ٍجَتی ًذاشت ،اهّا اگز ّشار گَسفٌذ حزام تاشذ آیا علن
اجوالی هٌجّش است یا خیز؟
بنابر مبنای شیخ

اجتٌاب اس آى السم است؛ سیزا ؼثك هعیار شیخ اگز اؼزاف تِ گًَِای تاشذ وِ در

ّز ؼزف اؼویٌاى تِ عذم تىلیف تاشذ اجتٌاب اس آى السم ًیست ،اهّا در هثال هذوَر چٌیي حالتی ٍجَد
ًذارد؛ سیزا ّز گَسفٌذ حذٍد  ٪03احتوال حزام تَدى آى ٍجَد دارد ٍ ایي احتوال ،هََّم ًیست ٍ لذا
تایذ احتیاغ وزد.
طبق معیار محقّق نائینی

وِ ّزگاُ هخالفت لؽعیِ ًاهوىي تاشذ ٍجَب هَافمت لؽعیِ السم ًیست،

در ایي صَرت اجتٌاب السم ًیست ٍ ٍجَب هَافمت لؽعیِ ًخَاّذ داشت؛ تِ دلیل آًىِ هخالفت لؽعیِ
ًاهوىي است؛ سیزا اگز هىلّفی تخَاّذ یمیي تِ هخالفت پیذا وٌذ تایذ دٍ ّشار ٍ یه گَسفٌذ اس سِ ّشار
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گَسفٌذ را تصزّف وٌذ؛ سیزا تا لثل اس ایي تعذاد گَسفٌذ ،چِ تسا گَسفٌذاى حالل را تصزّف وزدُ است.
تٌاتزایي سهاًی وِ هخالفت لؽعیِ هتصَّر ًیست ،ایي هخالفت حزام ًیست ٍ احتیاغ ًیش ٍجَتی ًذارد ،هگز
علن اجوالی جذیذی حاصل شَد.
بنابر مبنای مختار وِ هالن غیز هحصَرُ استْجاى جزیاى اصل در توام اؼزاف هیتاشذ ،اگز شزایػ
تِ گًَِ ای تاشذ وِ علن اجوالی جذیذ حاصل ًشَد ٍ تٌْا تِ صَرت پزاوٌذُ گَسفٌذاًی در اختیار هىلّف
لزار هیگیزد ،تعیذ ًیست هلتشم شَین وِ اصل هؤهّي در افزاد هَرد اتتال لاتل جزیاى است ٍ احتیاغ السم
ًیست؛ سیزا احتوال عمالیی اتتال تِ سِ ّشار گَسفٌذ ٍجَد ًذارد ،الهحالِ در ّوِی آًْا ًویتَاًذ اصل
هؤهّي جاری شَد ٍ لذا هىلّف ًسثت تِ آًچِ وِ هثتالی تِ آى هیشَد در ؼزف هَرد اتتال اصل هؤهّي تذٍى
هعارض جاری هیًوایذ ،هگز آًىِ هىلّف علن اجوالی پیذا وٌذ در هجوَعِای وِ در اختیار اٍ لزار گزفتِ
است لؽعاً حزام ٍجَد دارد ،در چٌیي جایی اجزای اصل تزائت در ّوِ هستْجي است ٍ در تععی دٍى
تعط ًیش تزجیح تالهزجّح است ٍ در ًتیجِ احتیاغ السم است ،تٌاتزایي حىن ًسثت تِ افزاد ٍ أهىٌِ،
هتفاٍت خَاّذ تَد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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