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ادلّهی احتیاط
جوغ کثیزی اس ػلوای شیؼِ هخصَصاً در تزِّای اس سهاى ،لائل تِ لشٍم احتیاط در شثْات حکویِی
تحزیویِ تَدًذ .اهزٍسُ ًیش در گَشِ ٍ کٌار گاّی کساًی ٍجَد دارًذ کِ ّوچٌاى طزفذار ایي ًظزیِ ّستٌذ.
تِ ػٌَاى هثال ٍلتی ًذاًین کِ شزب تتي (تذخیي) حزام است یا خیز ،ایٌاى لائلٌذ ّز کجا هٌشأ شک
فمذاى یا اجوال ًص ٍ یا تؼارض ًصیّي تَد تایذ احتیاط کزد ،تلکِ ًادری اس اخثاریَى لائل تِ لشٍم احتیاط
در شثْات حکویِی ٍجَتیِ ًیش شذُاًذ .ایي ػذُّ کِ هؼوَالً اس آًاى تِ ػٌَاى اخثاریَى یاد هیشَد تزای
اثثات ایي ًظز تِ کتاب ٍ سٌّت ٍ ػمل توسّک جستِاًذ.
تمسّک به کتاب در لزوم احتیاط
1ـ آیهی شریفهی َو ال تُ ْلقُىا ِبأَيْدي ُك ْم إِلَى التَّ ْهلُ َكة

تا دستاى خَد ،خَد را تِ ّالکت ًیٌذاسیذ .
نحوهیاستدالل 


ٍرٍد در شثِْ ،اػنّ اس تحزیویِ یا ٍجَتیٍِ ،رٍد در هْلکِ است .تزخی اس آًْا تِ دلیل لطؼی خارج
شذُ است هاًٌذ شثْات ٍجَتیِ یا شثْات هَضَػیِ ،اهّا شثْات تحزیویِ تحت ایي ًْی تالی هیهاًذ ٍ
هٌْی است.
نقد و بررسی تمسّک به آیهی َو ال تُ ْلقُىا بِأَيْدي ُك ْم إِلَى التَّ ْهلُ َكه

اوّالً :پاسخ ایي استذالل کاهالً رٍشي است؛ سیزا ایي ًْی هتؼلك تِ الماء در تْلکِ است (خَد را در
ّالکت افکٌذى) یؼٌی اتتذا تایذ ّالکت هفزٍؽٌ ػٌْا تاشذ تا گفتِ شَد افکٌذى در آى حزام است .اهّا آیا
ارتکاب هشتثِ ّالکت است؟ ایي اٍّل کالم است کِ آیا ارتکاب هشتثِ ٍلَع در ّالکت است یا خیز؟ ٍ اگز
ٍلَع در ّالکت ًثاشذ ایي ًْی شاهل آى ًوی شَد ٍ ّیچ خطاتی هَضَع خَد را اثثات ًویکٌذ ،هگز
هتکلوی ػٌایت خاصّی تِ تحمّك هَضَع تا خطاب داشتِ تاشذ ٍ الّا تِ صَرت ػادی خطاب هَضَع خَد را
درست ًویکٌذ ٍ هَضَع تایذ اس جای دیگز احزاس شَد.
اهّا تْلکِ چیست؟آیا ارتکاب هشتثِ تْلکِ است؟
هی داًین ارتکاب حزام ،تْلکِ است اهّا ًویداًین ارتکاب هشتثِ تْلکِ است.
ثانیاً :ایي آیِی شزیفِ ًْی تحزیوی ًیست تلکِ ارشادی استً ،ظیز ایٌکِ گفتِ شَد «خَد را گزفتار
جٌْن ًکي»  ،رٍشي است چٌیي ًْیی ارشادی استًْ .ی هَلَی هاًٌذ ًْی اس شزب خوز یا کذب ٍ یا ...
است؛ سیزا سزًَشت آًْا جٌْن است ،اهّا ایٌکِ گفتِ شَد «خَد را جٌْوی ًکٌیذ» چِ سزًَشتی دارد؟ آیا
هیتَاى گفت سزًَشت هخالفت تا ایي خطاب ًیش جٌْوی شذى است ٍ ّلّن جزا فیتسلسل ...؟! اساساً
ّزگاُ اس یک اهز یا ًْی دٍر یا تسلسل السم آیذ آى ًْی ارشادی خَاّذ تَد ًِ هَلَی.
َو ال تُلْقُىا بِأ َ ْيدي ُك ْن إِلَى التَّ ْهلُ َكة ًظیز ًْی اس جٌْوی شذى است ٍ لذا ارشادی است ،تٌاتزایي ّواى
چیشی است کِ ػمل هیفْوذ .ػمل هیگَیذ ًویداًن ٍرٍد در شثْات هساٍی تْلکِ ٍ جٌْن است یا خیز ٍ
تایذ ادلِّ تزرسی شَد :اگز هؤهّي ٍجَد داشت تْلکِ ًخَاّذ تَد ٍ اگز هؤهّي ٍجَد ًذاشت تْلکِ خَاّذ
تَد.
ثالثاً :تزخی گفتِاًذ هزاد اس تْلکِ ،ػماب اخزٍی ًویتاشذ تلکِ آًچٌاى کِ اس سیاق آیِ تِ دست هیآیذ
هزاد تْلکِ دًیَی است کِ تِ هَارد خاصّی هزتَط است؛ سیزا لثل اس ایي آیِ خذاًٍذ اهز تِ اًفاق کزدُ
است ،هؼٌایش آى است کِ اگز اًفاق ًکٌیذ هثالً هزدهاى تذتخت ٍ تیچارُ کِ درهاًذُ شذُاًذ سًذگی شوا را
ًیش تثاُ هی کٌٌذ ،پس تا ایي اًفاق خَد را اس تْلکِ ًجات دّیذ ،یا آًکِ در اًفاق سیادُرٍی ًکٌیذ ٍ خَد را
فالذ ّز هالی ًکٌیذ کِ ایي ّالکت است.
س ُكن» .در
تؼضی ًیش فزهَدُاًذ کِ هزاد اس تْلکِ ّواى کشتي ٍ خَدکشی است؛ یؼٌی « َو التَ ْقتُلُىاأَْنفُ َ
ٍالغ آیِ هی فزهایذ خَدکشی حزام است ٍلَ تا تسثیة ،لذا رتطی تِ سایز هَضَػات اس جولِ شثِّْا ًذارد.
در ّز حال ایي آیِی شزیفِ داللتی تِ ًفغ ًظزیِی اخثاریَى ًذارد.
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