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اشکال بر بیان سید خویی

چِ لشٍهی ٍجَد دارد کِ ایي کالم را حول تز ارشاد ًواییذ؟ ًظیز ایي کالم تزای تیاى احکام اس جولِ
حزهت یا ٍجَب اشیاء ٍجَد دارد .هثالً هوکي است شارع چٌیي تیاى کٌذ« :من آذی مؤمنا یُکّةُ علی وجهه
فی جهنم» آیا اس ایي ػثارت ًویتَاى استفادُ کزد ایذاء هؤهي حزام است؟ لشٍهی ًذارد کِ در رتثِی ساتك
ّالکت ثاتت تاشذ تا ایي ػثارت صحیح تاشذ .تٌاتزایي هیتَاى گفت «مَن آذی مؤمناً دخل النار» ٍ ّز کسی
اس ایي ػثارت حزهت ایذاء هؤهي را هیفْوذ .در ها ًحي فیِ ًیش فزهَدُ است« :الوقوفعندالشبهاتخرینن

االقتحام یف اهللاکت» یؼٌی «ارتکاب الشثهة یوجة دخول النار» یا «مَن ارتکة الشثهة دخل النار» ٍ اس چٌیي
ػثارتی حزهت ارتکاب شثِْ فْویذُ هیشَد .در ًتیجِ تیاى سیذ خَیی در لشٍم هفزٍؽٌ ػٌْا تَدى ّالکت
در رتثِی لثلً ،اتوام است ٍ تٌاتزایي اس ایي رٍایت هیتَاى ٍجَب ٍلَف ٍ احتیاط را فْویذ.
نقد و بررسی بیان سید خویی

کثزای کالم هستشکل کِ تیاى کزد هیتَاى حزهت یا ٍجَب را تا ایي لساى تیاى کزد ،لاتل لثَل هیتاشذ
ٍ اهزی ٍاضح است کِ شارع هیتَاًذ هثالً تگَیذ« :مَن فَعَل کذا دخل النار و  »...اهّا تحث در ایي است کِ
آیا ػثارت «الوقوف عند الشبهات خری نن االقتحام یف اهللاکت» هاًٌذ ػثارت «مَن آذی مؤمناً دخل النار» است
یا هتفاٍت ّستٌذ؟ تالَجذاى ایي دٍ ػثارت هتفاٍت ّستٌذ؛ سیزا حذیث هَرد استذالل اخثاریَى تیاى هیکٌذ
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کِ ٌّگام تزخَرد تا شثْات تَلّف کٌیذ ،ایستادى ٍ تَلّف کزدى تِ ایي هؼٌاست کِ حکوی صادر ًشَد
ٍ در همام ػول ،هکلّف کاری کٌذ کِ لطؼاً تزیء الذهِّ شَد ٍ ،در اداهِی رٍایت تیاى هیشَد ایي
ٍلَف تْتز اس فزٍ رفتي در ّالکت ٍ جٌْن است .هفَْم ػزفی چٌیي تؼثیزی آى است کِ اگز کسی
شثِْ را هزتکة شذ چِ تسا در ّالکت تیافتذ ٍ اگز اًساى سحوت تَلّف را تِ خَد تحویل کٌذ تْتز اس
فزٍ رفتي در ّالکت است ٍ ّواىگًَِ کِ سیذ خَیی تیاى کزدًذ ظاّز ایي ػثارت ارشاد است تِ ایي
هؼٌا کِ ٌّگام شثْات تیخیال ًثاشیذ ٍ تَلّف کٌیذ سیزا چِ تسا در ّالکت تیافتیذّ ،زچٌذ اس ػثارت
استفادُ ًویشَد کِ لطؼاً در ّالکت هیافتیذ ٍ ایي ػثارت تیاى ًویکٌذ کِ اگز کسی تِ ّز جْت
هزتکة شثِْ شَد در جٌْن خَاّذ افتاد ،تلکِ ایي همایسِ را تیاى هیکٌذ کِ اگز در شثْات ،سحوت
تَلّف ٍ تثثت را تحوّل کٌیذ ارسشوٌذتز اس ٍرٍد تِ شثِْ ٍ چِ تسا در ّالکت افتادى تاشذ.
در ًتیجِ هؼتمذین ایٌکِ هستشکل تیاى کزدًذ تا هثل «مَن آذی مؤمناً دَخل النار» هیتَاى تیاى حکن
کزد ،سخي صحیحی است اهّا ًِ در ّز هادُّ ٍ ًِ در ّز تزکیثی تلکِ در هادُّای هاًٌذ «الَلَف ػٌذ
الشثْات» ٍ خصَصاً تا تَجِّ تِ ٍاصُی التحام کِ فزٍ رفتي در ّالکت است تیش اس آى تِ دست ًویآیذ
کِ «مواظب باشید که جهنمی نشوید» ٍ ّواىگًَِ کِ سیذ خَیی تیاى کزدًذ ارشادی خَاّذ تَد.
اشکال سوم بر استدالل اخباریون
اخثاریَى ًویتَاًٌذ تِ عبارت «الوقوف عند الشبهات خری نن االقتحام یف اهللاکت» تز ٍجَب احتیاط
استذالل کٌٌذ؛ تِ دلیل آًکِ گزفتار هحذٍر خَاٌّذ شذ.
بیان مطلب :اخثاری هذّػی است کِ ّالکت هتزتة تز ػذم احتیاط است در حالی کِ هیداًین
تزتّة ّالکت تز دٍ چیش هتَلف است1 :ـ اصل ٍجَد تکلیف تِ احتیاط 2ـ ٍصَل تکلیف (ٍجَب
احتیاط).
ٍصَل تکلیف ًیش یا تا ًفس تیاى هذکَر «الَلَف ػٌذ الشثْات  »...حاصل هیشَد کِ هحذٍر دٍر
پذیذ خَاّذ آهذ ٍ یا ٍصَل تکلیف تا تیاى دیگزی حاصل شذُ است کِ در ایي حالت ّواى تیاى کافی
خَاّذ تَد ٍ ًیاسی تِ توسّک تِ ایي رٍایت ًخَاّذ تَد ٍ ایي رٍایت ارشاد تِ تیاى ساتك است.
تٌاتزایي استذالل تِ ایي رٍایت ًاتوام است.
به تعبیز دیگز :تزتّة ّالکت فزعِ اصل تکلیف ٍ ٍصَل تکلیف است ٍ ٍصَل تکلیف یؼٌی
ٍجَب احتیاط یا تا ّویي رٍایت ثاتت هیشَد یا تا رٍایت دیگزی ثاتت هیشَدّ ،ز کذام تاشذ دارای
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هحذٍر است؛ اگز تا خَدِ ایي رٍایت ثاتت شَد دٍر خَاّذ تَد ٍ اگز تِ تیاى دیگزی ثاتت شَد ّواى
رٍایت ،تیاى کٌٌذُی تکلیف است ٍ ایي ػثارت ارشاد تِ آى خَاّذ تَد ٍ در ّز صَرت ایي رٍایت
ًویتَاًذ تیاى تز تکلیف هَلَی ٍجَب احتیاط تاشذ.
تبیین محذور دور

اگز ٍصَل تکلیف تا ّویي تیاى ثاتت شَد دٍر خَاّذ تَد سیزاٍ :جَب احتیاط هستلشم ّالکت است،
پس ّالکت هتَلف تز اصل ٍجَب احتیاط ٍ ٍصَل ٍجَب احتیاط استٍ ،صَل احتیاط ًیش تِ ًفس
ّویي تیاى اثثات هیشَد.
نقد و بررسی اشکال سوم بر استدالل اخباریون

اوالً :گزچِ هشَْر هؼتمذًذ ّالکت هتزتة تز ٍصَل تکلیف است اهّا چٌاىکِ در تحث لطغ تیاى
کزدین ،احتوال تکلیف ػمالً ،در تٌجیش تکلیف کافی است ٍ حتواً ًیاس تِ ٍصَل ًیست .آری شزػاً لائل تِ
تزائت ّستین اهّا طثك هسلک حك الطاػة پذیزفتین احتوال تکلیف ًیش هٌجّش تکلیف است ،لذا اگز تا احتوال
تکلیف احتیاط ًشَد ٍ هصادف ػصیاى ٍالؼی شَد هَال هیتَاًذ هؤاخذُ کٌذ.
ثانیاً :آیا اگز گفتِ شَد «مَن آذی مؤمناً دخل النار» ،صحیح ًیست؟! جولِی «الوقوف عندالشبهاتخری

نناالقتحامیفاهللاکت» ًیش صزفًظز اس اشکال گذشتِ ،چٌیي ٍساًی دارد؛ یؼٌی هَال احکام ٍالؼیِ را تا تیاى
ٍلَع در ّالکت در صَرت ػصیاى ،تیاى کزدُ است .تٌْا ایي تفاٍت ٍجَد دارد کِ ٍجَب احتیاط یک
حکن ظاّزی است اهّا حزهت ایذاء هؤهي حکوی ٍالؼی است .تٌاتزایي ّواىگًَِ کِ هفزٍؽٌ ػٌِ است کِ
هیتَاى احکام ٍالؼیِ را تا چٌیي لساًی تیاى کزد (مَن آذی مؤمنا دخل النار) حکن ظاّزی ٍجَب احتیاط را
ًیش هیتَاى تا ایي لساى تیاى کزد.
ثالثاً :در هحذٍر دٍر گفتِ شذُ ّالکت هتَلف تز ٍصَل تکلیف است ٍ اگز ٍصَل تکلیف تا ّویي
تیاى ثاتت شَد دٍر خَاّذ تَدٍ .لکي دٍر تِ ایي تیاى صحیح ًیست؛ سیزا در ػثارت هجیة تِ استذالل
اخثاریَى چٌیي آهذُ است« :تزتّة الهلکة فزع وصول التکلیف و وصوله تنفس هذا الثیان دورٌ» در ٍالغ چٌیي
گفتِ شذُ است کِ تزتّة ّالکت تا ٍصَل تکلیف تِ ًفس تیاىٍ ،احذ است لذا دٍر خَاّذ تَد ،تِ تیاى
دیگز گفتِ شذُ است کِ تزتة الْلکة هتَلف تز ٍصَل تکلیف است ٍ ٍصَل تکلیف هتزتة تِ ًفس تیاى
کِ ّواى تزتّة الْلکة است ٍ ّذا دٍرٌ.
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در حالی کِ ایي تیاى صحیح ًیست؛ تزتّة ّالکت تز ٍصَل ،اهزی لاتل لثَل است؛ یؼٌی تز هثٌای
لثح ػماب تالتیاى تا تکلیف ٍاصل ًشذُ تاشذ ّالکتی ًخَاّذ تَد ،اهّا ایٌکِ ٍصَل تکلیف هتزتة تز
تزتّة ّالکت تاشذ دلیلی ًذاردٍ .صَل تکلیف هتزتة تز تیاى است ٍ ٍصَل رٍایت تِ هؼٌای تزتّة
ّالکت ًیست ،لذا اساس ایي دٍر در صَرت ٍ ظاّز هحل اشکال است؛ سیزا ّالکت هتزتة تز ٍصَل
است ٍ ٍصَل هتزتة تز تیاى است ٍ تیاى تِ هؼٌای تزتّة ّالکت ًیست ٍ لذا تَلّف الشیء ػلی ًفسِ
پذیذ ًویآیذ.
تا ایي حال هیتَاى تا تیاى دیگزی صَرت ٍ ظاّز دٍر را تاسساسی کزد تذیي شکل کِ:
صحت ایي ػثارت (الوقوف عند الشبهات خری نن االقتحام یف اهللاکت) هتَلف تز ٍصَل ٍجَب
احتیاط است ٍ ٍصَل ٍجَب احتیاط هتَلف تز صحت ایي ػثارت است ،در ایي صَرت دٍر ٍ تَلّف
الشیء ػلی ًفسِ پذیذ آهذُ است.
ٍلکي تا اصالح ٍ تاسساسی ًیش ًویتَاى آى را پذیزفت؛ سیزا گزچِ صحت ػملی ایي تیاى هتفزع تز
ٍصَل تکلیف است ٍلی ًِ ٍصَل در رتثِی لثل تلکِ هیتَاًذ صحّت ػملی تیاى هذکَر ٍ ٍصَل
تکلیفّ ،نسهاى ٍ ّنرتثِ تاشٌذ .تِ تؼثیز دیگز هاًؼی ًذارد کِ تکلیفی تِ ًفس تشزیغ آى ٍاصل شَد؛
یؼٌی تشزیغ حکن ٍ ٍصَل حکن ّنسهاى ٍ ّنرتثِ تاشٌذ .آری در تحلیل ػملی ٍصَل حکن همذّم تز
تزتة ّالکت است .در حمیمت اگز تا جولِای هاًٌذ «من آذی مؤمنا دخل النار» حکن تیاى شَد ّن
اصل حکن تیاى شذُ است ٍ ّن ٍصَل هحمّك هیشَد ٍ ها لثَل دارین کِ ّالکت هتفزع تز ٍصَل
حکن است ،اهّا ایي غیز اس صحّت ػملی هثل تیاى فَق است؛ سیزا صحت ػملی تیاى فَق هتفزع تز
ٍصَل در سهاى یا هزتثِی ساتك ًیست.
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