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علّی ت علن اجوالی و عدم آى نسبت به هوافقت قطعیه بنابر هسلک قبح عقاب بال بیاى
داًستین وِ ػلن اجوبلی لغؼبً ثب ظي ٍ ضهّ ثذٍی تفبٍت داسد ٍ اگش لبئل ثِ لبػذُی لجح ػمبة ثالثیبى
ضَین ػلن اجوبلی هبًغ اص جشیبى لبػذُ ًسجت ثِ هخبلفت لغؼیِ است.
ثِ تؼجیش دیگش ثب ٍجَد ػلن اجوبلی ،هخبلفت لغؼیِ ًسجت ثِ هؼلَم ثبإلجوبل جبیض ًیست؛ صیشا هؼلَم
است تىلیفی ٍجَد داسد ،دس ًتی جِ هخبلفت ثب آى ثِ هؼٌبی ػصیبى است وِ ػمل اجبصُی آى سا ًویدّذ.
اوٌَى ایي ثحث هغشح است وِ آیب ثب ٍجَد ػلن اجوبلی ،ػالٍُ ثش حشهت هخبلفت لغؼیِ آیب ٍجَة
هَافمت لغؼیِ یب لضٍم احتیبط ًیض ثبثت است یب خیش؟ ثِ تؼجیش دیگش ثب ٍجَد ػلن اجوبلی دس ّیچیه اص
اعشاف ػلن اجوبلی لجح ػمبة ثالثیبى جبسی ًیست ثلىِ جبی لبػذُی اضتغبل است.
دس ایي هسئلِ سِ هجٌب ٍجَد داسد:
الف) ػلن إجوبلی فیًفسِ ٍ ثِ خَدی خَد ػلّت ٍجَة هَافمت لغؼیِ است ٍ وبفی است تب هىلّف
احتیبط وٌذ.
ب) ثشخی هؼتمذًذ ػلن اجوبلی فیًفسِ ػلّت ٍجَة هَافمت لغؼیِ ًیست ٍ اگش لبئل ثِ لضٍم احتیبط
هیضَین ثب استؼبًت اص یه ثیبى اضبفی است ،وِ دسثبسُی آى سخي خَاّین گفت.
ج) تفصیل ًسجت ثِ هَاسد ،وِ دس اداهِ ثیبى خَاّذ ضذ.
تبیین علّیت تاهّهی علن اجوالی در لزوم احتیاط
غیش ٍاحذ هي األػبظن ،عشفذاس ایي لَل ّستٌذ وِ ػلن اجوبلی ثٌفسِ وبفی دس ٍجَة هَافمت لغؼیِ
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است ّوبًٌذ ایٌىِ دس حشهت هخبلفت لغؼیِ وبفی است .ثٌبثشایي اگش وسی ػلن پیذا وٌذ وِ یىی اص دٍ إًبء
ًجس استّ ،وبىگًَِ وِ ًوی تَاًذ ّش دٍ إًبء سا ثٌَضذ صیشا هخبلفت لغؼیِ حشام استً ،ویتَاًذ یىی اص
دٍ إًبء سا ثٌَضذ ثِ دلیل آًىِ هَافمت لغؼیِ ًیض ٍاجت است ٍ تب احتیبط دس دٍ عشف ًىٌذ هَافمت لغؼیِ
حبصل ًویضَد.
چشا ػلن اجوبلی چٌیي التضبیی داسد ٍ ثِ اصغالح ،ػلّت تبهِّی ٍجَة هَافمت است؟ ثیبىّبی
هتؼذّدی اسائِ ضذُ است وِ ثِ ثشسسی هْنتشیي آًْب هیپشداصین.
بیاى هحقّق اصفهانی

در اینکه علن اجوالی علّت تاهّهی لزوم احتیاط است
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هیتَاى گفت ایي ثیبى اص دٍ همذّهِ تطىیل ضذُ است:
مهی اوّل :اگش هىلّفی هَافمت لغؼیِ سا تشن وٌذ ،یؼٌی دس هثبل دٍ إًبء أحذ الغشفیي سا هشتىت
مقدّ 
ضَد ،ایي وبس هخبلفت احتوبلیِ ثب جبهغ است؛ صیشا اگش جبهغ دس ضوي آى عشف ٍجَد داضتِ ثبضذ هَسد
هخبلفت لشاس گشفتِ است ،لزا استىبة أحذ الغشفیي هخبلفت احتوبلیِ ثب جبهغ است.
مقدّمهی دوم :هخبلفت احتوبلیِ ثب تىلیفی وِ هٌجّض است ،ػمالً جبیض ًیست؛ صیشا ثِ هٌضلِی احتوبل
هؼصیت است .دس ػلن اجوبلی ،جبهغ هؼلَم ٍ هٌجّض است ثٌبثشایي احتوبل هخبلفت آى ػمالً جبیض ًخَاّذ ثَد.
نتیجه آنکه :عجك ًظش هحمّك اصفْبًی

ًفس ػلن اجوبلی ّوبًٌذ ػلن تفصیلی وبفی دس ٍجَة

هَافمت لغؼیِ است.
نقد و بررسی فرهایش هحقّق اصفهانی

والم هحمّك اصفْبًی

لبثل هٌبلطِ است؛ صیشا عجك هجٌبی ایطبى ٍ ثیبًی وِ اسائِ وشدًذ آًچِ هیداًین ٍ

هٌجّض است جبهغ هیثبضذ ،جبهغ ًیض دس ّش یه اص اعشاف ػلن اجوبلی هحمّك است ،ثٌبثشایي اگش ثِ اًذاصُی
جبهغ اتیبى ضَد اهتثبل هحمّك ضذُ است ٍ ػمل ثٌبثش لجح ػمبة ثالثیبى ،استىبة هبثمی سا حتی دس صَست
ضه اجبصُ هیدّذ.
دس هثبل إًبئیي ثؼذ اص آًىِ هىلّ ف ػلن پیذا وشد یىی اص آى دٍ ًجس است ٍ ػلن ثِ ًجبست جبهغ
(أحذّوب) ثشای اٍ حبصل ضذ تىلیف فمظ ثِ اًذاصُی ایي جبهغ ثش اٍ هٌجّض هیضَد ٍ ثبیذ اص ایي جبهغ
اجتٌبة وٌذ ٍ ثب اجتٌبة اص یه عشف ،اجتٌبة اص جبهغ حبصل هیضَد ٍ چَى لغغ ثِ اهتثبل ٍجَد داسد
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دیگش احتوبل هخبلفت ٍ ػصیبى دادُ ًویضَد؛ ثِ خبعش آًىِ ثیص اص جبهغ ثش ػْذُ ًیبهذُ است ٍ جبهغ ًیض
ثب اهتثبل أحذّوب هحمّك ضذ.
ثٌبثشایي ثیبى هحمّك اصفْبًی
بیاى هحقّق عراقی

ػلیٰسغن دلت ٍ سؼِی فىش ایطبى وبفی ًیست.

در اقتضای علن اجوالی نسبت به وجوب هوافقت قطعیه

ایي هحمّك ثضسگَاس ثیص اص یه ثیبى وِ هفیذ ادّػبیص هیثبضذ اسائِ وشدُ است .یىی اص ایي ثیبىّب اص ایي
لشاس است:1
احىبم ٌّگبهی هٌجّض هی ضًَذ وِ ٍالؼبً هَجَد ثبضٌذ ٍ ٍاصل ثِ هىلّف ضًَذ ٍ تٌجّض احىبم هشثَط ثِ
ٍجَد رٌّی آًْب حتی ثِ ػٌَاى هشآٓ ثشای خبسج ًخَاّذ ثَد ثلىِ تٌجّض احىبم هشثَط ثِ خَدِ خبسج است.
ثِ تؼجیش دیگش ثبیذ ٍالؼبً حىوی هَجَد ثبضذ ٍ ثِ عشیمی ثِ هىلّف ٍاصل ضذُ ثبضذ تب دس ایي ٌّگبم آى
حىن هٌجّض گشدد ٍ إلّ ب صَست رٌّیِ ثِ تٌْبیی حتی ثِ ػٌَاى هشآٓ ثشای خبسج دس تٌجیض ٍالغ وبفی ًخَاّذ
ثَد .ثذیي جْت حتی اگش وسی ػلن تفصیلی ثِ حىوی پیذا وٌذ ٍ سپس اًىطبف خالف ضَد هؼلَم
هیضَد فیالَالغ هٌجّض ًجَدُ است؛ یؼٌی حىوی ًجَدُ است تب هٌجّض ضذُ ثبضذ.
ثٌبثشایي آًچِ وِ هَضَع تٌجّض است واقعِ واصل است ثِ ّش ًَع ٍصَلی ٍ .هجبدا وسی فىش وٌذ صِشف
ٍجَد رٌّی دس تٌجّض وبفی است ٍ دس ًتیجِ گشفتبس ایي ضجِْ ضَد وِ دس ػلن اجوبلی آًچِ وِ دس رّي
هَجَد است صَست هجْوِ است ٍ صَست هجْوِ غیش اص صَست تفصیلیِ است ٍ حىن اص هؼشٍض خَد ثِ
غیش هؼشٍض خَد سشایت ًویوٌذ؛ یؼٌی تٌجّض ػبسض ثش صَست هجْوِ ضذُ است ٍ ثش آى هتَلف است ٍ
تجبٍص اص صَست هجْوِ ثِ صَست تفصیلیِ ًویوٌذ.
ثٌبثشایي هَضَع تٌجّض صَُس رٌّیِ ًیست ٍ ٍالغِ ٍاصل است ٍ اص آًجب وِ دس ػلن إجوبلی ػلیالفشض
ػلن ثِ ٍالغ ٍجَد داسد آى ٍالغ هٌجّض است ٍ پس اص تٌجیض ٍالغ ثبیذ اص ػْذُی آى ثشآیین ٍ لزا ًویتَاى دس
ّش یه اص اعشاف ،ثشائت جبسی وشد؛ ثِ دلیل آًىِ دس ّش یه اص دٍ عشف احتوبل هیسٍد وِ ّوبى ٍالغِ
هٌجّض ثبضذ ٍ ٍالغِ هٌجّض هجشای ثشائت ًخَاّذ ثَد ثلىِ هجشای احتیبط است ٍ اص هصبدیك دفغ ضشس
هحتول است ًِ لبػذُی لجح ػمبة ثال ثیبى.
وِ ثیبى هیوٌذ« :فمع تنجّز واقع التكليف بطريقه و

ثبیذ تَجِّ داضت وِ ػجبست تمشیشات هحمّك ػشالی
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احتمال وجوده في أيّ طرف يصير كلّ منهما ال محالة محتمل التنجّز بعلمه» 1ػجبست دلیمی ًیست ٍ ثِ ًظش
هیسسذ سَْ الملوی سخ دادُ است ٍ تؼجیش هٌبست آى است وِ گفتِ ضَد ّش عشف احتوبل آى سا داسد وِ
هصذاق تىلیف هتٌجّض ثبضذ ٍ ،إلّب احتوبل تٌجّض هؼٌب ًذاسد؛ ثِ دلیل آًىِ تٌجّض هٌَط ثِ ػلن است ٍ اهشش
دائش ثیي ٍجَد ٍ ػذم است ،لزا ثبیذ گفت لغؼبً هی داًین هتٌجّضی دس خبسج ٍجَد داسد ٍ احتوبل هیدّین
ایي فشد هصذاق آى ثبضذ.
ثٌبثشایي هشاد هحمّك ػشالی

سٍضي استّ ،ش چٌذ ایي تؼجیش سسب ًیست.

اشکال شهید صدر 2بر بیاى هحقّق عراقی

ضْیذ صذس

هؼتمذًذ حتی اگش ثپزیشین هؼشٍض تٌجّضٍ ،الغ است ًِ صَس رٌّیًِ ،ویتَاى دس ایي

هسئلِ تطىیه وشد وِ ٍصَل ٍ ػلن ًیض دخیل دس تٌجّض است ٍ ،إلّب اگش ٍصَلی ًجبضذ سٍضي است وِ
هجشای ثشائت است.
ثؼذ اص آًىِ ٍصَل سا ثِ ّوشاُ ٍالغ ،دخیل دس تٌجّض داًستین دس هب ًحي فیِ ٍصَل ٍ ثیبى ثِ همذاس
جبهغ ٍجَد داسد ًِ اوثش ٍ ،ایٌىِ اص ولوبت هحمّك ػشالی

استفبدُ هیضَد وِ ٍالغ دٍ حذّ ًذاسد (حذّ

اثْبهی ٍ حذّ تفصیلی) ثلىِ ٍالغٍ ،الغ است ثٌبثشایي اگش ٍالغ هٌجّض ثبضذ ثبیذ احتیبط وشد ،سخٌی ًبصَاة
است؛ صیشا هیپزیشین وِ ٍالغ ٍاحذ است ٍ اثْبم ٍ تفصیل دس ٍالغ ٍجَد ًذاسدٍ ،لی ٍالغ دٍ حذّ ثِ هؼٌبی
دیگش داسد؛ یه حدّ جامع ٍ یه حدّ شخصی.
آًچِ وِ ٍاصل ضذُ است حذّ جبهؼیِ ٍالغ است ٍ حذّ ضخصی آى ٍاصل ًطذُ است ،پس آًچِ وِ
الصم اإلحتیبط است تٌْب دس حذّ جبهغ است ٍ ثمیِ تحت أدلِّی ثشائت ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ تالش هحمّك
ػشالی

دس اسائِی صَست هجْوِ ٍ صَست تفصیلیِ ٍ ػذم سشایت حىن اص یىی ثِ دیگشی ًویتَاًذ هبًغ

آى ضَد وِ ثشای ٍالغ ،حذّ جبهؼی لبئل ضَین.
ًتیجِ آًىِ تٌْب دس حذّ جبهغ احتیبط الصم است اهّب هَافمت لغؼیِ لضٍهی ًذاسد ٍ لزا ثیص اص اهتثبل أحذ
الغشفیي ،تىلیفی ٍجَد ًذاسد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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