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ّ

عشؼ هیوٌین گشچِ تعؽ اعالم ایي حشف سا صدُاًذ ،اهّا ها هىشس دس هثاحث اغَل ٍ هثاحث فمِ تیاى
وشدُاین وِ اگش احشاص وٌین لذست ،ضشط دس هػلحت ًیست ٍ اغالً دخیل دس هالن تىلیف ًیست ،دس ایي
غَست هیپزیشین تفَیت هالوی وِ دس ظشف خَدش فعلی هیضَد ٍ هَسد سغثت هَالست ،عمالً لثیح
هیتاضذ ـ الثتِ دس غَستی وِ تتَاى ٍاخة هطشٍط سا دس ایي فشؼ تػَس وشد ـ اها اگش احشاص ًىٌین وِ
لذست دخیل دس هالن تىلیف ًیست ،دس ایي غَست غشف ایيوِ احتوال تذّین هالوی تعذاً فعلی هیضَد
ٍ دس آى ٍلت لاتل استیفاء ًیست ،تفَیت چٌیي هالوی عمالً لثیح ًیست.
تِ ت عثیش دیگش گشچِ ٍؾَ تعذ اص دخَل ٍلت داسای هالن است ،اهّا سَال دس ایي است وِ حتی تشای
فالذ آب ّن داسای هالن است؟! ها وِ علن تِ هالوات ًذاسین ٍ لعل ٍخَب «ٍؾَ ،غسل ٍ اهثال آى» ،فمط
تشای وساًی هػلحت داسد وِ حیي ٍخَب داسای لذست تاضٌذٍ ،لی اگش حیي دخَل ٍلت فالذ لذست
تَدًذ ،دیگش هػلحت ًثاضذ ٍ تفَیت هالن هلضهِ الصم ًیایذ ٍ ،چَى حذالل احتوال ایي هعٌا ٍخَد داسد،
لزا هیتَاى تِ «زفع ما ال یعلمون» ٍ اهثال آى توسه وشد ًِ ٍ .تٌْا چٌیي احتوالی ٍخَد داسد ،تلىِ تاالتش،
اگش ٍاخة هطشٍط سا تِ هعٌای دلیك تپزیشین ،هعٌایص آى است وِ لثل اص حػَل ضشط ،اغالً هالوی ٍخَد
ًذاسد .تٌاتشایي ّواىطَس وِ دلَن ضوس ،ضشط تشای ٍخَب غالت است ٍ هاداهی وِ دلَن هحمك ًطذُ
اغالً غالت آى هػلحت هلضهِ سا ًذاسد ،لذست ّن ضشط است؛ ٍ ًِ تٌْا ضشط عملی است ،تلىِ دس خای
خَد تیاى وشدین وِ ضشطِ خطاب است ٍ اگش لذست ًثاضذ ،اغالً خطاب هتَخِ هىلف ًیست؛ ًِ ایيوِ
1

خطاب تاضذ ٍ عمل آى سا هحذّد ٍ همیّذ وٌذ.
تٌاتشایي ٍلتی وِ دلَن ضوس هحمك ضذ ،فشؼ ایي است وِ ضشط دیگش تىلیف یعٌی لذست ـ وِ یمیٌاً
یا احتواالً دخیل دس هالن تىلیف است ـ هحمك ًطذُ است ،دس ًتیدِ ًویتَاى گفت یمیٌاً هالوی فَت
هیضَد تلىِ چِ تسا اغالً هالوی ٍخَد ًذضتِ تاضذ .تلِ ،اگش دس خایی دلیل لائن ضَد وِ لذست فمط ضشط
عملی اهتثال است ٍ اگش وسی لادس ًثاضذ ،هالن اتیاى دس حك اٍ ٍخَد داسد ّشچٌذ ًویتَاًذ آى سا استیفاء
وٌذ ،آىخا ایي حشف سا هیپزیشینٍ ،لی تٌاتش هثٌای هختاس وِ لذست دخیل دس هالن است ٍ اغالً خطاب
هتَخِ حػع همذٍسُ است ،ایي والم لاتل التضام ًیست .تِ ّویي خاطش ها دس تحث طْاست گفتین حتی
اگش وسی علن داضتِ تاضذ وِ تعذ اص ٍلت دستشسی تِ آب ًخَاّذ داضت ،هیتَاًذ لثل اص ٍلت آتص سا
هػشف وٌذ ٍ حتّی احتیاط سیذ یضدی

سا ًپزیشفتین .تلِ ،احتیاط استحثاتی دس خای خَد اها احتیاط

ٍخَتی ٍخِ هعتثشی ًذاسد.
ها ًحي فیِ ًیض چٌیي است؛ یعٌی حتی اگش ًارس علن داضتِ تاضذ وِ ضشط هحمك خَاّذ ضذ ،اگش ًزسش
تِ ًحَ ٍاخة هطشٍط تاضذ ،هیتَاًذ دس هال هٌزٍس تػشف وٌذ ٍ هاًعی ًذاسد ٍ دلیلی فعالً تشخالف ایي
لاعذُ دس رٌّواى ًیست ٍ اگش ّن تاضذ ـ وِ ًیست ـ یه تعثذ است.
اص آىچِ گفتین حىن غَست احتوال تحمك ضشط ّن سٍضي هیضَد؛ ٍلتی وِ علن تِ تحمك ضشط ،هاًع
تػشف ًیست ،دس غَست احتوال اٍؾح است وِ تػشف هاًعی ًذاسد.
یک استدراک:

تلِ ،اگش ًارس چٌیي ًزس وشدُ تاضذ ـ وِ تعیذ ًیست حذالل ًزسّای عَام غالثاً چٌیي تاضذ ـ وِ «هلل علیّ
أن أذبح هره الشاة للحسیه

إن عوفی ولدی» ٍ دس ًیّتص تاضذ وِ ایي گَسفٌذ سا تا صهاًی وِ سشًَضت

تچِاش سٍضي هیضَد ًگِداسی وٌذ ،دس ایي غَست ًویتَاًذ دس آى تػشف وٌذ؛ چشاوِ دس ٍالع ًزس دس
ایيخا تِ دٍ ًزس هٌحل هیضَد؛ یىی هشتَط تِ اتماء هٌزٍس است تا سٍضي ضذى سشًَضت تچِاش ٍ ،یىی
ّن هشتَط تِ رتح گَسفٌذ تعذ اص عافیت ٍلذش .تٌاتشایي چَى اتماء هال هٌزٍس هتعلك ًزس است ،تایذ آى سا
ًگِ داسد ٍ حكِ تػشف دس آى ًذاسد.
ب :تزرسی حکن تصزف در هال هنذور ،در نذر ته نحو واجة هعلّق

آى چِ تا وٌَى گفتین تٌاتش ایي تَد وِ ًزس تِ ًحَ ٍاخة هطشٍط تاضذ ،اهّا اگش ًزس تِ ًحَ ٍاخة هعلّك
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تاضذ؛ هثالً تگَیذ «االى تشای خذاست تش هي وِ اگش تچِام خَب ضَد ،فالى گَسفٌذ سا تشای فمشاء رتح
وٌن» .دس ایيخا اگش علم داضتِ تاضذ وِ تچِاش خَب هیضَدً ،ویتَاًذ دس هٌزٍس تػشّف وٌذ ٍ آى سا تایذ
حفظ وٌذ؛ چشاوِ علی الفشؼ دس ایيخا ٍخَب فعلی است ٍ ٍاخة استمثالیً ،ظیش ٍخَب حح تعذ اص
استطاعت وِ هىلف تعذ اص ایيوِ هستطیع ضذٍ ،خَب حح فعلی هیضَد هٌتْا ٍاخة استمثالی است چَى
تایذ دس ری الحجة اًدام ضَد .دس ها ًحي فیِ ّن ًارس االى ًزس وشدُ وِ دس ظشف سالهت ٍلذش ،فالى
گَسفٌذ سا تىطذ ٍ علی الفشؼ علن یا اطویٌاى داسد وِ تچِاش خَب هیضَد ،تٌاتشایي ًویتَاًذ دس هال
هٌزٍس تػشف وٌذ.
ٍ دس خایی وِ علن یا اطویٌاى داسد وِ ضشط هحمك ًخَاّذ ضذ ،دس آى هَاسد تالضثِْ هیتَاًذ تػشف
وٌذ؛ چشاوِ وطف هیضَد اغالً ًزسی هٌعمذ ًطذُ؛ چَى هٌزٍس همذٍسش ًثَدُ است.
مهم صورت شک است وِ ًزس ،فعلی است ٍ ضشطص هشتَط تِ اهش آیٌذُای است وِ ضه داسد هحمك
هیضَد یا ًِ ،آیا دس ایي غَست ًارس هیتَاًذ تػشف وٌذ؟
عشؼ هیوٌین دس ایيخا استػحاب استمثالی عذم تحمك ضشط فایذُای ًذاسد؛ صیشا فشؾاً ایي استػحاب
خاسی تاضذ ،اثثات ًویوٌذ عذم لذست تش اتیاى هٌزٍس سا هگش تِ ًحَ هثثت؛ چشاوِ الصهِی عملی عذم تحمك
ضشط ،عذم لذست تش هٌزٍس است ،لزا حذالل تا استػحاب ًعتیً ،ویتَاى عذم لذست تش اتیاى هٌزٍس سا
اثثات وشد .تلِ هی تَاى چٌیي استػحاب وشد وِ هي لثالً ٍ حیي تیواسی تچِ ،لادس تش تػذّق حیي سالهت
تچِام ًثَدم ،آیٌذُ ّن چٌیي خَاّذ تَد ٍ ،خطاب هتَخِ لادسیي است تِ ّش حال.
هوىي است وسی تگَیذ تِ تشائت توسه وشدُ ٍ حىن تِ خَاص تػشّف هیوٌین ،اهّا عشؼ هیوٌین تایذ
دیذ هٌطأ ضه ها دس فعلیت یا عذم فعلیت حشهت تػشف ٍ یا تِ تعثیش دیگش ٍخَب حفظ هال هٌزٍس
چیست؟ هٌطأ ضه ایي است وِ اگش فیالَالع ضشط هحمك ًطَدً ،ارس لذست تش اتیاى هتعلك ًزس ًذاسد؛ هثالً
هٌزٍس رتح گَسفٌذ حیي سالهت تچِاش است ٍ اگش تچِ خَب ًطَدً ،ویتَاًذ رتح حیي سالهت وٌذٍ ،
ٍلتی هتعلك ًزس همذٍس ًیست ،اغالً ًزس هٌعمذ ًطذُ ٍ ٍخَب ٍفاء ًذاسد .تِ تعثیش دیگش ،هٌطأ ضه دس
فعلیت حشهت تػشف ،ضه دس لذست تش اهتثال ٍ عذم آى است ٍ .دس ضه دس لذست تش اهتثال ،دٍ هثٌا
ٍخَد داسد:
مبنای مشهور آى است وِ ضه دس لذست تش اهتثال ،هدشای احتیاط است؛ هثالً اگش ضه داسد وِ هیتَاًذ
ًواصش سا ایستادُ تخَاًذ یا ًًِ ،ویتَاًذ اخشای تشائت وٌذ تلىِ تایذ اختثاس وٌذ تا هعلَم ضَد آیا هیتَاًذ
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یا ًِ ،وِ اگش تعذ اص اختثاس ًتَاًستً ،واصش سا ًطستِ تخَاًذ .مبنای دیگز ایيوِ ضه دس لذست تش اهتثال ـ
السیوا طثك هثٌایی وِ خطاب هتعلك تِ حػع همذٍسُ است ـ هدشای تشائت است ٍ دلیلی تش احتیاط
ٍخَد ًذاسد.
عشؼ هیوٌین ها دس تشِّای اص صهاى ،احتوال دٍم سا تمَیت هیوشدین ،اهّا تعذاً ضثِْای دس رٌّواى ایداد
ضذ وِ آى سا دس اغَل هطشح وشدینٍ ،لی هتأسفاًِ االى آى ضثِْ دس خاطشهاى ًیست ،تِ ّش حال االى تیص
اص ایي تیاى ًویوٌین وِ دس ایيخا دٍ هثٌا ٍخَد داسد ٍ ،فعالً احتیاط ٍخَتی دس آى است وِ اگش ًزس تِ ًحَ
ٍاخة هعلك تاضذ ٍ ًارس ضه داضتِ تاضذ وِ ضشط حاغل هیضَد یا ًِ ،تػشف دس هال هٌزٍس ًىٌذ[ ،تا
ایيوِ تعذ اص تشسسی آى ضثِْ ًظش ًْایی خَد سا تیاى وٌین].
الثتِ دس ایيخا ّن اگش لػذ ًارس ایي تاضذ وِ آى عیي سا تا صهاى حػَل ضشط اتماء وٌذ ،دس ایي غَست
ًویتَاًذ تػشف دس هال هٌزٍس وٌذ.
اص آىچِ گفتین هعلَم هیضَد تعؽ تفاغیلی وِ دس ایيخا تشخی روش وشدُاًذ وِ اگش ضشط اختیاسی
تاضذ هیتَاًذ تػشف وٌذ ٍ اگش غیش اختیاسی تاضذ ًویتَاًذ تػشف وٌذ ،تفاغیلی است وِ ٍخْی ًذاسد.
هگش احتواالً سٍایتی وِ تعذاً خَاّذ آهذ.
 .2بزرسی مسأله تصزف در مال منذور اس حیث حکم وضعی
احىام تػشف دس هال هٌزٍس اص حیث حىن تىلیفی سا تیاى وشدین ،اها اص حیث حىن ٍؾعی ،آیا تػشفات
ًارس تاطل است ٍ یا ایيوِ غحیح هیتاضذ؟
عشؼ هیوٌین دس هَاسدی وِ تػشف تىلیفاً خایض است ،اگش ًارس تػشفی اًدام دّذ ،هعلَم است ٍؾعاً
ّن ًافز است ٍ اطاللات غحّت اص خولِ «اوفوا بالعقود» ٍ اهثال آى ضاهلص هیضَد .اهّا دس هَاسدی وِ
تىلیفاً تػشف حشام تاضذ ،اگش ًارس عػیاى وشد ٍ تػشّف تِ تیع ٍ اهثال آى وشد ،آیا ایي تػشّف ًافز است؟
در پاسخ میگوییم :دس خایی وِ ًزس تِ ًحَ نتیجه تاضذ ٍ هطلك ّن تاضذ ٍ یا هطشٍط تاضذ ٍ ضشطص
حاغل ضذُ تاضذ ،ضثِْای ًیست وِ ًارس ًویتَاًذ تػشف وٌذ ٍ تػشفات اٍ تاطل است؛ چشاوِ ًزس هٌعمذ
ضذُ ٍ هال هٌزٍس اص هله ًارس خاسج ضذُ است ،حال یا تِ هله دیگشی ٍاسد ضذُ ٍ یا حذالل ایيوِ داخل
دس هله دیگشی ًطذُ اهّا دس عیي حال هالی است وِ هَسد احتشام هیتاضذ ٍ لثالً تیاى وشدین تػشّف دس غیش
هله هگش دس هَاسد خاغِ خایض ًیست.
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ٍ اگش ًزس تِ ًحَ نذر فعل تاضذ ٍ هطلك تاضذ ٍ یا ایيوِ هطشٍط تاضذ ٍ ضشطص حاغل ضذُ تاضذ وِ
گفتین تػشف دس هال هٌزٍس تىلیفاً حشام است ٍ یا تِ تعثیش دلیمتش ٍخَب حفظ داسد ،دس ایيخا اگش ًارس
عػیاى وشد ٍ تػشف وشد؛ هثالً آى سا اتالف وشد ٍ یا فشٍخت ،چِ حىوی داسد؟
اتتذا غَستی سا تشسسی هیوٌین وِ تػشّف تِ ًحَ تیع تاضذ ،دس ایيخا هوىي است وسی ـ تش خالف
هطَْس ـ تگَیذ اطالق «احل اهلل البیع» ضاهل چٌیي هعاهلِای هیضَد؛ چشاوِ ًارس ًْی ًذاسد تلىِ ٍخَب
حفظ داسد ٍ ،فشؾاً ًْی تىلیفی ّن داضتِ تاضذ ،اهّا ًْی دس هعاهالت هَخة فساد ًیست ،لزا ًمل ٍ اًتمال
هحمك ضذُ است.
دو تیان اس جانة اعالم تز عدم صحت تصزف در هال هنذور ته هثل تیع

دس هماتل عذُای ـ لعل اوثش ـ گفتِاًذ تیع تاطل است ٍ ًمل ٍ اًتمال هحمك ًویضَد ٍ عوذتاً تِ دٍ دلیل
استٌاد وشدُاًذ :یکی اینکه هثیع تایذ هله طلك تاضذ تا تتَاى آى سا فشٍخت ،لزا تیعِ ٍلف خاظ طثك
هثٌایی وِ تپزیشین هله هَلَف علیْن هیضَد ٍ ًیض تیع هال هشًَِّ غحیح ًیست؛ صیشا ّشچٌذ دس ایيگًَِ
هَاسد ،هال دس هله فشٍضٌذُ است ،اهّا هله طلك ًیست .دس ها ًحي فیِ ّن ٍلتی وسی ًزس هطلك هیوٌذ ٍ
یا ًزس هطشٍط هیوٌذ ٍ ضشط حاغل هیضَد ،هال هٌزٍس دیگش هله طلك ًارس ًیست ،لزا تیعص غحیح
ًیست.
دلیل دیگزی وِ هشحَم ًائیٌی فشهَدًذ آى است وِ عَؾیي تایذ همذٍس التسلین تاضذ؛ اعن اص لذست
عملی ٍ لذست ضشعی ،لزا دس خایی وِ ًزس تِ ًحَ هطلك تاضذ یا هطشٍط تاضذ ٍ ضشطص حاغل ضذُ تاضذ
یا ًزس اتماء هٌزٍس ضذُ تاضذ ،یا ایيوِ تِ ًحَ ٍاخة هعلّك تاضذ ٍ علن تِ تحمك ضشط داضتِ تاضین،
ًویتَاى هال هٌزٍس سا تحَیل تِ دیگشی داد؛ چشاوِ ٍاخة است هال هٌزٍس تا صهاى اهتثال ًزس حفظ ضَد یا
تِ تعثیشی اًتمال آى تِ دیگشی حشام استٍ ٍ ،لتی حشام ضذ تِ ایي هعٌاست وِ ضشعاً لذست تش تسلین
ٍخَد ًذاسد (الممتنع شسعاً کالممتنع عقالً) ٍ ّش تیعی وِ تایع یا هطتشی لذست تش تسلین عَؼ ًذاضتِ
تاضذ ،تاطل هیتاضذ.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
خَاد احوذی
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