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ّ
ّ
سّ
ح
م
ی
س
حض
ط
ط
م
ا
رت آیت اهّلل ید مدرضا مدر ی با با ی زیدی د ت ربکاهت
دورهیدومـسالههمـسالحتصییل29ـ 29
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نقد و بررسی کالم شیخ

در تمسّک به اطالقات در شبههی مفهومیهی خروج عملی از ابتال

هحصّل والم شید آى ثَز وِ اگز ثِ ًحَ شجِْی هفَْهیِ شه شَز إًبئی وِ هخالً زر اصفْبى است هَرز
اثتال است یب ذیز ،ثبیس ثِ «اجتٌت ػي الٌجس» ثِ ػٌَاى زلیل زارای اطالق رجَع وززٍ .لىي ثبیس گفت
ّزچٌس هزجغ زر سهبى شه ،اطالق است اهّ ب ایي ًىتِ زر رجَع ثِ اطالق ٍجَز زارز وِ والم ثبیس اس حیج
هَرز ًظز زر همبم ثیبى ثبشس .اگز والهی اس حیج ایيوِ اس آى اطالق گزفتِ هیشَز زر همبم ثیبى ًجبشس
توسّه ثِ آى صحیح ًیست.
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ثِ ػٌَاى هخبل ذساًٍس هتؼبل زرثبرُی سگّبی هؼلَّن هیفزهبیسُ :كوامِماأمسك َن علیكم 1؛ «اس آًچِ

ل ل َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ل
سگّبی شىبری ثزای شوب هیگیزًس ثرَریس» .زر ایي آیِ ًویتَاى ثِ اطالق ُكوامِماأمسك َن علیكم

توسّه وزز ٍ حىن وزز وِ حتی جبی زّبى سگ ًیش ثسٍى شستشَ لبثل اول است؛ سیزا آیِی شزیفِ اس
حیج طْبرت ٍ ًجبست زر همبم ثیبى ًیست ثلىِ اس حیج هیتِ ٍ ػسم هیتِ ثَزى زر همبم ثیبى است ،لْذا ثِ
اطاللبت أزلِّای وِ هاللی ولت را ًجس هیزاًس هزاجؼِ هیشَز.
زر هب ًحي فیِ ًیش زلیلی وِ هیگَیس« :اجتٌت ػي الٌجس» اس حیج ذزٍد اس هحلّ اثتال ٍ ػسم آى زر
همبم ثیبى ًیست ٍ ًگبّی ثِ ایي جْت ًسارز ٍ هسئلِی ذزٍد اس هحلّ اثتال وبهالً ػملی است ٍ شبرع
هتصسی ثیبى آى ًشسُ است .الهحبلِ ثب شه ًویتَاى ثِ اطالق آى رجَع وزز؛ ثِ زلیل ایٌىِ شبرع اسبسبً زر

 .1المائدة .4/

1

ل ل َّ
صسز ثیبى ٍظیفِ زر ایي هَارز ًجَزُ است ٍ لذا والم شبرع ًویتَاًس هزجغ لزار گیززً ،ظیز آیِی ُكوامِما
َْ َ ْ َ َْ ل
أمسك َنعلیكم اس حیج طْبرت هحلّ توبس زّبى سگ.

نظر مختار در شبههی مفهومیهی خروج از محلّ ابتال
آًچِ تبوٌَى ثیبى وززین ثٌبثز هوشب ٍ هجٌبی لَم ثَز ،اهّب ثِ ًظز هب زر شوَل أزلِّی ثزائت ٍ طْبرت ٍ
اصَل هؤهٌِّ ًسجت ثِ اطزاف ػلن اجوبلی لصَری ٍجَز ًسارز ٍ تٌْب استْجبى ػزفی هب را اس هزاجؼِ ثِ
أزلِّی هؤهٌِّ زر اطزاف ػبم اجوبلی ثبس هیزارز ٍ ایي هزثَط ثِ هَارزی است وِ استْجبى ػزفی احزاس
گزززٍ ،لی زر هَارزی وِ استْجبى ػزفی احزاس ًشَز حتی اگز هشىَن ثبشس هزجغ هب أزلِّی ثزائت ٍ
طْبرت ذَاّس ثَز .ثسیي جْت هیگَیین :سهبًی وِ هىلّف ػلن اجوبلی ثِ ًجبست إًبء همبثل ذَز یب اًبء
زر اصفْبى زارز ٍ شه زارز وِ إًبء زر اصفْبى هَرز اثتال است یب ذیزٍ ،لَ شه ًبشی اس شجِْی هفَْهیِ
ثبشس اطالق أزلِّ ی ثزائت ٍ طْبرت ًسجت ثِ ّز زٍ طزف استْجبى ًرَاّس زاشت ٍ اگز زر چٌیي هَارزی
شبرع ثگَیس هی تَاًیس ّز زٍ را هزتىت شَیس ػمال آى را لجیح ٍ سشت ًویشوبرًس.
ثٌبثزایي ثز ذالف والم شید زر هَارزی وِ شهّ زر اثتال اس جْت شجِْی هفَْهیِ ثبشس هزجغ هب أزلِّی
هؤهٌِّ ٍ اصَل ًبفیِ است .آری ثٌبثز هجٌبی لَم طجك اشىبل آذز یؼٌی زر همبم ثیبى ًجَزى أزلِّ ،هیتَاى ثِ
أزلِّی ثزائت ٍ طْبرت ًیش رجَع وزز ،اهّب ثیي هجٌبی هرتبر ٍ هجٌبی لَم تفبٍت ثسیبری ٍجَز زارز.
هجٌبی لَم آى است وِ زلیل حىن ،اطالق ًسارز؛ سیزا اس حیج اثتال ٍ ػسم آى زر همبم ثیبى ًیست ،پس ثبیس
ثِ اصَل ػولیِ رجَع شَز ٍ الهحبلِ اصل ػولی جبری استٍ .لی ثٌبثز هجٌبی هرتبر حتی اگز زلیل حىن
اطالق زاشتِ ثبشس اس آً جب وِ ثِ ًظز هب اصَل ػولیِ زر اطزاف ػلن اجوبلی جبری است هگز استْجبى ػزفی
ٍجَز زاشتِ ثبشس ٍ زر هب ًحي فیِ ایي استْجبى ٍجَز ًسارز ،پس هزجغ هب اصَل هؤهٌِّی ًبفیِ است.
ّوبىگًَِ وِ زر ضوي هجبحج تذوّز زازُ شس ،آًچِ تبوٌَى ثحج شس هزثَط ثِ شجِْی هفَْهیِی
ذزٍد اس هحلّ اثتال ثَز ٍ إال زر شجِّْبی هصسالیِ ًویتَاى ثِ اطالق أزلِّی تىبلیف رجَع وزز؛ سیزا
توسّه ثِ ػبم یب هطلك زر شجِّْبی هصسالیِ است ،ثٌبثزایي شجِّْبی هصسالیِ راّىبر هشرص ٍ هؼلَم
ذَز را زارز.
یک شبهه و دفع آن

شبهه :گفتِ شسُ است زر شهّ زر ذزٍد اس اثتال ،طجك لبػسُای وِ حتّی ثز اطالق أزلِّی ثزائت ًیش
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حبون است ثبیس احتیبط ًوَز .آى لبػسُ ػجبرت اس ایي است وِ ّز جب شهّ زر لسرت ٍجَز زاشت هجزای
احتیبط است ًِ هجزای ثزائت؛ هخالً اگز وسی شه وٌس آیب هیتَاًس ًوبس را ایستبزُ ثرَاًس یب ایٌىِ لسرت ثز
ذَاًسى ایستبزُی ًوبس را ًسارزً ،ویتَاًس ثزائت را جبری وززُ ٍ ًوبس ایستبزُ را تزن وٌس .یب وسی وِ شه
زارز آیب تَاى ثز رٍسُی هبُ رهضبى را زارز یب ًسارزً ،وی تَاًس ثب حسیج رفغ ،تزن صیبم وٌس .زر ایي هَارز
فزهَزُاًس هىلّف ثبیس اهتحبى وٌس وِ آیب هخالً هیتَاًس ایستبزُ ًوبس ثرَاًس یب ذیز ،الجتِ ثِ شزط ایٌىِ هأهَى
اس ضزر ٍ حزد ثبشس ،اگز تَاًست ایستبزُ ثرَاًس ًوبسش را ازاهِ زّس ٍ اگز ًتَاًست هؼذٍر است.
زر هب ًحي فیِ ًیش گفتِ هیشَز هصسالی اس هصبزیك شهّ زر لسرت است؛ یؼٌی اگز وسی شه وٌس
هَرزی ذبرد اس اثتال است ،چِ هٌشأ شهّ اٍ شجِْی هَضَػیِ ثبشس ٍ چِ شجِْی هفَْهیِ ثبشس ثبیس
احتیبط وٌس ٍ الهحبلِ جبی اجزای ثزائت ًرَاّس ثَز حتی اگز لبئل شَین اطالق أزلِّی ثزائت چٌیي
هَارزی را شبهل هیشَز.
دفع شبهه

اوّالً :ثحج هب زر شجِْی هفَْهیِ است ،آىّن زر جبیی وِ ػوالً ذبرد اس اثتال است ٍ ذزٍد اس اثتالی
ػولی ثِ هؼٌبی ػسم لسرت ًویثبشس .إًبئی وِ زر اصفْبى است طجك فزض ،هىلّف لسرت ثز ارتىبة آى را
زارز ٍلی چَى ػوالً هَرز اثتال ًیست تىلیف ثِ آى لغَ ذَاّس ثَز ٍ لغَ ثَزى تىلیف ًسجت ثِ چیشی ،ثب
ػسم لسرت تفبٍت زارز.
لضیِی لشٍم احتیبط زر هَارز شهّ زر لسرت ،رثطی ثِ هَارزی وِ شهّ زر تىلیف ًبشی اس احتوبل
لغَیت تىلیف است ًسارز .شهّ زر تىلیف گبّی ًبشی اس ػسم لسرت ثز اهتخبل است ٍ گبّی ًبشی اس شهّ
زر لغَیت حىن است ٍ فزض آى است وِ ثحج هب هزثَط ثِ جبیی است وِ ًبشی اس لغَیت یب ػسم لغَیت
تىلیف است.
ثانیاً :ثبیس تَجِّ زاشت آًچِ ًشز فمْب ٍ اصَلیَى پذیزفتِ شسُ وِ ثب شهّ زر لسرت ًویتَاى ثِ ثزائت
رجَع وزز ،ثٌب ثز هجٌبی هشَْر زر اشتزاط ػملیِ لسرت ٍ هزثَط ثِ شجْبت هصسالیِ است هخالً ایٌىِ سیس
ًویزاًس لسرت ثز لیبم ثزای صالٓ زارز یب ذیز ،اهّب اگز زر جبیی شهّ زر تىلیف ًبشی اس شجِْی هفَْهیِ
ثبشس ًِ هصسالیِ ٍ ،زر حمیمت ثبسگشت آى ثِ جبیی است وِ ًویزاًین سؼِی تىلیف چمسر است ،لبػسُ ی
لشٍم احتیبط حبثت ًیست ٍ هیتَاى ثِ ثزائت رجَع وزز .ثٌبثزایي شجِْی هذوَر لبثل پبسد است.
نتیجهینهاییاینکه :اگز ثِ ًحَ شجِْی هفَْهیِ شه شَز وِ هَا رزی اس ػلن اجوبلی ذبرد اس اثتال
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است یب ذیز ،هیتَاى رجَع ثِ أزلِّی ثزائت یب اهخبل آى وزز.
احکام وجوبیه و خروج از محلّ ابتال
هسئلِی زیگزی وِ ثبیس ثِ آى تَجِّ زاشت آى است وِ هجبحخی وِ زر هَرز شهّ زر ذزٍد اس هحلّ
اثتال زر ػلن اجوبلی هطزح شس ،زر احىبم تحزیویِ ٍاضح است؛ چٌبًىِ اوخز هخبلّب ًیش هزثَط ثِ احىبم
تحزیویِ ثَز ،هبًٌس «التشزة»« ،اجتٌت ػي الٌجس»« ،التىذة» ٍ . ...
اهّ ب ایي ثحج ٍجَز زارز وِ آیب زر احىبم ٍجَثیِ ًیش ذزٍد اس هحلّ اثتال ػوالً هؼمَل است؟ الجتِ ثؼس
اس فزاؽ اس ایٌىِ ذزٍد اس هحلّ اثتال ػمالً اهىبى زارز.
زر هَارز ػبزی ،ذزٍد اس هحلّ اثتال ػوالً زر احىبم ٍجَثیِ هؼمَل ًیست؛ ثِ ایي هؼٌب وِ ٍلتی هَال
هی گَیس فالى إًبء را ثٌَش ٍ حىن ٍجَثی صبزر وٌس ٍ یه إًبء وبهالً زر زستزس ثبشس ٍلی إًبء زیگز زر
چیي استً ،ویتَاى گفت چَى یه طزف ذبرد اس هحلّ اثتال است ػلن اجوبلی احز ًسارز؛ سیزا زر هخل
چٌیي هَارزی اگز لبئل ًشَین وِ «الضزر» ٍ «الحزد» تىلیف را زر هَارز اهتخبل حزجی ٍ ضزری ثزهیزارز
یب اسبسبً هَرز ،ضزری ٍ حزجی ًجبشس ،هىلّف ثبیس ٍاجت ٍالؼی را اتیبى وٌس ٍ ایي ػول تٌْب ثب احتیبط
اهىبىپذیز است.
لذا ثب صسٍر حىن ایجبثی اس هَال هىلّ ف ثبیس احزاس اهتخبل وٌس ّز چٌس ثب سفز ثِ چیي ثبشس ،ثٌبثزایي زر
هَارز ػبزی ،ذزٍد اس هحلّ اثتال زر احىبم ایجبثیِ هَجت ػسم تٌجیش ػلن اجوبلی ًویشَز.
آری ،زر هَارزی وِ ثِ ًسرت هوىي است رخ زّس آى ّن ًسجت ثِ ثؼضی افزاز ،ایي شجِْ ٍجَز زارز
وِ ذزٍد احس اطزاف اس اثتال ػوالً هَجت سمَط ػلن اجوبلی اس تٌجیش گززز؛ هخالً اگز هىلّفی ًسجت ثِ
اتیبى فززی اس اطزاف ػلن اجوبلی ثِ ٍجَة ،اًگیشُی لطؼی ًفسبًی زاشتِ ثبشس هبًٌس ایٌىِ فززی هیزاًس
ثبیس فالى إًبء را شزة وٌس ٍ یب ًفس ذَز را حفظ وٌس ،رٍشي است وِ هىلّف ذَز ثِ ذَز اًگیشُی حفظ
ًفس را زارز ٍ لذا اگز زٍثبرُ تىلیف جسیسی ثزای وسی وِ اًگیشُی لطؼی ثز حفظ ًفس زارز جؼل شَز،
زر صَرتی وِ تَصّلی ثبشس لغَ ذَاّس ثَز ٍ ػلن اجوبلی زر چٌیي هَارزی هٌجّش ًیست.
ٍ لىي زر ایي هَارز ًیش تىلیف ثِ هخل حفظ ًفس لغَ ًرَاّس ثَز؛ سیزا اگز تىلیف ٍجَز ًساشتِ ثبشس
ٍ فزز تٌْب ثِ اًگیشُ ّبی ًفسبًی حفظ ًفس وٌس اهتخبل رخ ًویزّس ٍ هستحكّ حَاة ًرَاّس ثَزٍ ،لی اگز
هَال ٍ شبرع همسس اهز وٌسٍ ،لَ تَصّلی ثبشس سهیٌِ حبصل هیشَز وِ هىلّف ّوبى حفظ ًفس را ثِ
اًگیشُ ی اهز الْی اًجبم زّس ٍ زر ًتیجِ اهتخبل رخ هیزّس ٍ هستحكّ حَاة ٍ ووبل ًفس هیشَز ٍ تىلیف
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لغَ ًرَاّس ثَز.
ثٌبثزایي زر احىبم ٍجَثیِ ذزٍد اس اثتال زر احس اطزاف ػوالً ،هؼمَل ٍ لبثل تصَّر ًیست ٍ اثحبث
هذوَر تٌْب زر احىبم تحزیویِ جبری ذَاّس ثَز.

مقرّر :سید حامد طاهری
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