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شکّ در شبههی محصوره و غیر محصوره
اگز هىلّف شه وٌذ وِ شجِْ ،غیز هحصَرُ است ٍ احتیبغ ٍاجت ًویثبشذ یب شجِْ هحصَرُ است ٍ
احتیبغ ٍاجت هیثبشذ ،چِ ٍظیفِای دارد؟
شجِْ ثِ دٍ صَرت لبثل تصَّر است:
1ـ شبههی مفهومیه :در ایي شجِْ حذٍد شجِْی غیز هحصَرُ ثِ ًحَ وجزٍی تشخیص دادُ ًویشَد؛
یؼٌی هىلّف ًویداًذ ثب چِ هؼیبری ،شجِْ غیز هحصَرُ هیگزدد؛ آیب ثب گن شذى یه گَسفٌذ در ّشار
گَسفٌذ شجِْ غیز هحصَرُ خَاّذ شذ یب اگز در پبًصذ گَسفٌذ ًیش گن شَد ثبس غیز هحصَرُ است؟
2ـ شبههی مصداقیه :در ایي شجِْ ،هىلّف هؼیبر شجِْی غیز هحصَرُ را هیداًذ؛ هخالً هیداًذ گن شذى
یه گَسفٌذ در ّشار گَسفٌذ ،شجِْ را غیز هحصَرُ هیوٌذ اهّب خبرجبً ًویداًذ گَسفٌذی وِ گن شذُ
است ،در ّشار گَسفٌذ گن شذُ است یب پبًصذ گَسفٌذ ٍ هصذاق ثزای اٍ رٍشي ًیست.
در صَرتی وِ شبهه به نحو مفهومیه ثبشذ ثٌبثز هجٌبی هختبر هیتَاى گفت :اس آًجب وِ ادلِّی اصَل
هؤهٌِّ ًسجت ثِ ّوِی اؼزاف اؼالق دارد ٍ حتی هَارد شه را شبهل هیشَد ثٌبثزایي ًسجت ثِ ّوِی
اؼزاف ،اصَل هؤهٌِّ جبری است ٍ در ًتیجِ هحذٍر استْجبى ػزفی وِ ًبشی اس هخبلفت ػولیِی لؽؼیِ ثب
ػلن اجوبلی هیثبشذ حبصل است ٍ اصَل سبلػ هیشَد ٍ ثِ تؼجیز دیگز در حمیمت ایي اصَل جبری
ًیست ٍ احتیبغ ،السم است.
إن قلت :اس آًجب وِ ػذم شوَل اؼالق ادلِّی اصَل هؤهٌِّ ًسجت ثِ ّوِی اؼزاف ػلن اجوبلی ثز اسبس
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استْجبى ػزفی ٍ ػمالیی است ٍ ایي هسئلِ یه لیذ لُجّی است وِ ثِ هٌشلِی هخصّص هتّصل است ،ثٌبثزایي
هَجت اجوبل دلیل هیشَد ٍ الهحبلِ ًویتَاى گفت در هَارد شجِْی هفَْهیِ اؼالق ادلِّی اصَل ًسجت
ثِ ّوِی اؼزاف جبری است ،در ًتیجِ ًسجت ثِ هَارد هتیمي جبری هیشَد (یؼٌی هَارد هَرد اثتال) ٍ
هىلّف هیتَاًذ هزتىت آًْب شَد.
قلت :ایي اشىبل لبثل اػتٌب است ٍ تصوینگیزی در هَرد آى تب حذٍدی هشىل است .اگز وسی احزاس
وٌذ وِ ػزف ثذٍى تشىیل صغزیٰ ٍ وجزیٰ ٍ ًسجتبً سزیغ ،اؼالق ادلِّی اصَل هؤهٌِّ را ًسجت ثِ ّوِی
اؼزاف ػلن اجوبلی غیز هحصَرُ تمییذ هیوٌذ ،ایي اشىبل ٍارد است ٍ ثبیذ گفت احتیبغ السم ًیستٍ .لی
اگز چٌیي احزاس ًشَد ٍ ایي تمییذ ػزفی ٍ ػمالیی ثؼذ اس اهؼبى ًظز ٍ تَجِّ ثِ دست هیآیذ ،ثِ هٌشلِی لیذ
هٌفصل هحسَة هیشَد ٍ الهحبلِ اؼالق ادلِّی هؤهٌِّ پب ثزجب خَاّذ ثَد ٍ هحذٍر تؼبرض ٍ سمَغ
اصَل حبصل هیشَد ٍ ًتیجِی آى ٍجَة احتیبغ است.
اهّب در هَرد شبههی مصداقیه وِ هؼیبر ٍ هالن غیز هحصَرُ ثزای هىلّف رٍشي است ٍلی هىلّف
ًویداًذ آیب هصذاق غیز هحصَرُ هحمّك است یب خیز ،ثبیذ گفت:
اس آًجب وِ ًویداًین هشىَن هصذالی هیتَاًذ تحت ادلِّی اصَل هؤهٌِّ لزار گیزد یب خیزً ،ویشَد ثِ
اؼالق آى ادلِّ توسّه وزد؛ سیزا در شجْبت هصذالیِی ػبم ٍ هؽلك ًویتَاى ثِ ػبم یب هؽلك توسّه وزد ٍ
در ًتیجِ هىلّف تٌْب ثب احتوبل تىلیف هَاجِ است ٍ اس آًجب وِ ثِ ًظز هب ثزائت ػملیِ پذیزفتٌی ًیست،
هىلف هؤهٌّی ًذارد ٍ ثبیذ احتیبغ وٌذ.
ٍ اگز گفتِ شَد اسبسبً اصَل ثزای هَارد شه است ٍ در هب ًحي فیِ شه دارین پس اصل جبری است،
جَاة آى است وِ اصَل در هشىَوی جزیبى دارد وِ شوَل اصل ًسجت ثِ آى هستْجي ػزفی ًجبشذ ٍ در
هب ًحي فیِ شه دارین وِ شوَل اصل ًسجت ثِ هصذاق هَرد ًظز هستْجي ػزفی ّست یب ًِ.
اضطرار نسبت به اطراف علم اجمالی
أػالم در وتت اصَلیِ ،ثحخی را هؽزح وزدُاًذ وِ اگز هىلّف هعؽزّ ثِ ثؼط اؼزاف ػلن اجوبلی شذ ،ثب
ٍجَد اظؽزار ثبس ػلن اجوبلی هٌجّش خَاّذ ثَد یب خیز؟
اظؽزار ًسجت ثِ ثؼط اؼزاف دٍ صَرت اصلی دارد:

 .1اضطرار به طرف معیّن؛
 .2اضطرار نسبت به طرف غیر معیّن.
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ثِ ػٌَاى هخبل هىلّفی ػلن دارد یىی اس دٍ إًبء ًجس است (إًبء شزلی یب غزثی) ٍلی هىلّف اظؽزار ثِ
هصزف إًبء شزلی پیذا وزدُ است؛ سیزا دارٍیی هٌحصز ثِ فزد استٍ ،لی إًبء غزثی چٌیي حبلتی را ًذارد.
ایي حبلت را اظؽزار ًسجت ثِ ؼزف هؼیّي هیًبهٌذ.
اگز هىلّف ػلن ثِ ًجبست یىی اس دٍ إًبء داشتِ ثبشذ ٍ ّز دٍ إًبء آة است ٍ هىلّف در احز تشٌگی
ًشدیه ثِ ّالوت است ٍ ثبیذ یىی اس آًْب را ثٌَشذ ،ایي حبلت را اظؽزار ًسجت ثِ ؼزف غیز هؼیّي هیًبهٌذ.
ّز وذام اس دٍ لسن ثحج جذاگبًِای دارًذ.
اضطرار نسبت به طرف معیّن
اظؽزار ًسجت ثِ ؼزف هؼیّي را در سِ صَرت ثزرسی هیوٌین:
1ـ اظؽزار اثتذا رخ دادُ است (هىلّف اظؽزار ثِ إًبء «الف» پیذا وزدُ است ،سپس ػلن پیذا هیوٌذ
یىی اس دٍ إًبء «الف» یب «ة» ًجس شذُ است)
در حمیمت تىلیف ٍ ػلن ثِ تىلیف ،ثؼذ اس حذٍث اظؽزاری حبدث شذُ است.
در ایي لسن گوبى ًویوٌن وسی ثِ هٌجّشیت ػلن اجوبلی لبئل ثبشذ ٍ رٍشي است وِ ػلن اجوبلی
هٌجّش ًیست؛ سیزا هىلّف ًویداًذ تٌجیسی وِ رخ دادُ است اسبسبً تىلیفی ثزای اٍ آٍردُ ثبشذ؛ ثِ دلیل آًىِ
چِ ثسب إًبئی وِ ًجس شذُ ّوبى إًبء «الفِ» هعؽزٌ الیِ ثبشذ ٍ ثب ٍجَد اظؽزارً ،جبست تىلیف ًویآٍرد.
لذا ػلن ثِ حذٍث تىلیف ًیست ٍ تٌْب احتوبل تىلیف ٍجَد خَاّذ داشت ٍ آى ًیش در صَرتی است وِ
ًجبست ثِ إًبء «ة» ثزخَرد وزدُ ثبشذ ٍ ،احتوبل تىلیف ًیش ثب «رفعناالیعلهون» ثزداشتِ هیشَد ٍ جزیبى
اصل در إًبء «ة» ثب اصل دیگزی هؼبرض ًیست؛ سیزا لؽؼی است وِ إًبء «الف» را هیتَاى تصزّف وزد ٍ
اصل هؤهّي ًسجت ثِ آى جبری ًیست.
2ـ صَرت دٍم آى است وِ اثتذا تىلیف در هتي ٍالغ حبدث شذُ ثبشذ؛ یؼٌی هخالً اثتذای رٍسً ،جبستی
ثِ یىی اس دٍ إًبء «الف» یب «ة» ثزخَرد وزدُ است ٍلی ٌَّس اظؽزاری ٍجَد ًذارد ،ووب ایٌىِ ػلن ثِ
تىلیف ًیش ٍجَد ًذارد .سپس رأس سٍال اظؽزاری ثِ إًبء «الف» پیذا هیشَد ٍلی هىلّف ٌَّس ًویداًذ
یىی اس دٍ إًبء ًجس شذُ است ٍ ثؼذ اس حذٍث اظؽزار ػلن پیذا هیشَد وِ احذاإلًبئیي ًجس است ،آیب
در چٌیي جبیی ػلن اجوبلی هٌجّش است یب خیز؟
همصَد اس هٌجّش ثَدى ،احتیبغ در ّز دٍ ؼزف ًیست؛ سیزا رٍشي است وِ هىلّف لؽؼبً هیتَاًذ ؼزف
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هعؽزٌ الیِ را هصزف وٌذ ،لذا هؼٌبی احتیبغ آى است وِ هىلّف در إًبء «ة» ًویتَاًذ تصزّف وٌذ ،وِ اس آى
تؼجیز ثِ «توسّط در احتیاط» هیشَد.
ثزای ایي صَرت ،دٍ ٍجِ ارائِ شذُ است وِ ػلن اجوبلی هٌجّش است ٍ هىلّف ثبیذ اس غیز هعؽزٌ الیِ
اجتٌبة وٌذٍ .جِ اٍّل اس سَی هحمّك ًبئیٌی

در دٍرُّبی اٍّل اصَل ایشبى هؽزح شذُ وِ در دٍرُی

اخیز اس آى رفغ یذ وزدُاًذ.
بیان محقّق نائینی

در تنجیس علم اجمالی در حالت اضطرار و رفع ید از آن

اس آًجب وِ ػلن ٍ جْل در حجَت یب ػذم حجَت تىلیف دخبلتی ًذارد ،هؼلَم است وِ ٍلتی ًجبست ثِ
إجتيبعو انلجس» هتَجِّ هىلّف هیشَد ٍ ًْبیت آى است هبداهیوِ

احذاإلًبئیي اصبثت هیوٌذ خؽبة «
ػلن ًذارد ،در تزن اهتخبل ػذر دارد ٍ إال تىلیف حبثت است ٍ ایي خؽبة ،همتعی ثزائت یمیٌی است ٍ
هىلّف ثب ػلن ثِ تىلیف ثبیذ اس ػْذُی ایي تىلیف ثزآیذ ٍ ػزٍض اظؽزار در رأس سٍال ًْبیتبً هَجت
شهّ در سمَغ تىلیف حبثت هیشَد ٍ رٍشي است وِ ثب شهّ در سمَغ ًویتَاى اس آى تىلیف رفغ یذ وزد
ٍ ػمل حىن هیوٌذ وِ اهتخبل یمیٌی همتعی ثزائت یمیٌی است ،پس ثبیذ ًسجت ثِ ؼزف غیز هعؽزٌ الیِ
احتیبغ صَرت گیزد ،گزچِ ػزٍض اظؽزار هجَّس ارتىبة ؼزف هعؽزٌ الیِ هیثبشذ.
هحمّك ًبئیٌی

در دٍرُّبی اخیز اصَل اس ثیبى سبثك رفغ یذ هیوٌٌذ ٍ هیفزهبیٌذ :گزچِ اصبثت

ًجبست اثتذای صجح رخ دادُ است ٍلی ؼجك فزض ،هىلّف ػلن ثِ حذٍث تىلیف ًذاشتِ است ،در ًتیجِ
هٌجّش ًشذُ است؛ سیزا ػلن ثِ تىلیف ،توبم هَظَع تٌجّش است ٍ تب ػلن ًجبشذ تىلیف هٌجّش ًخَاّذ ثَد ٍ
ثؼذ اس آًىِ ػلن حبصل شذ الهحبلِ ایي ػلن ،ػلن ثِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمذیزٍ ًخَاّذ ثَد؛ سیزا اگز
ًجبست ثِ اًبء «الف» ثزخَرد وزدُ ثبشذ اسبسبً تىلیفی ًخَاّذ ثَد سیزا هعؽزٌ الیِ است .الهحبلِ ػلن ثؼذ اس
سٍال ،ػلن ثِ تىلیف ػلیٰ ولّ تمذیزٍ ًیست ٍ ایي ػلن اجوبلی هٌجّش ًیست ٍ هىلّف هیتَاًذ در إًبء «ة»
ًیش تصزف وٌذ.
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