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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل و ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺘﻐﺎل
دو ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل و ﻗﺎﻋﺪهی اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط
ﺷﺮﻋ ،[1]ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردِ اﻣﺎنِ ﺟﺮﯾﺎنِ ﻗﺎﻋﺪهی اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ،آﯾﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻘﺪم ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎبِ اﺷﺘﻐﺎل اﺛﺮ ﺷﺮﻋ ﺑﺎر ﻧﻤﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﺠﺎﻟ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ذﻣﻪی
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در واﻗﻊ ﺷﺎرع ﺑﺮای او ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن آن ﺣﻢ واﻗﻌ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﻟﺬا ﻣﻨﺠﺰﯾﺖ ﻧﺪارد ،وﻗﺘ
ﻣﻨﺠﺮﯾﺖ ﻧﺪارد ﭘﺲ وﺟﻬ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟ اﮔﺮ اﺛﺮی ﺷﺮﻋ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎبِ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎر ﺷﻮد ،آنرا ﺟﺎری ﻣﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻋﺪهی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎری ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ در اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ ﻓ اﻟﺠﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺷﺮﻋ ﺑﺎر ﻣﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎﺑ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ دو ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎرض واﻗﻊ ﻣﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺷ در وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎ ﻇﻬﺮ دارﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻫﻢ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا
ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ انﺷﺎء اﻟﻪ از آن ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﺗﯿﺎن ﺑﺎﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ذﻣﻪ دارﯾﻢ ،وﻗﺘ اﺣﺪﻫﻤﺎ را
آوردﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد دارد .و ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم وﺟﻮب ﻃﺮف دﯾﺮ ﺗﻌﺎرض
دﯾﺮی اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از آن ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﺮوف و ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺤﺚ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻘﻠ ورود و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺮﻋ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﺖ .وﻟ اﮔﺮ
ﮐﺴ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﻓﺎً دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در دوران ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل و ﻗﺎﻋﺪهی
اﺷﺘﻐﺎل اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻮﯾﺪ ﻣﺠﺎﻟ ﺑﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ :اﻟﻒ‐ ﻣﻮرد اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل،
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﻢ واﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻟﺰاﻣ ﻧﺪارﯾﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ آن ﺣﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺛﺮی ﻫﻢ ﻧﺪارد ﭼﻮن واﻗﻊ واﺻﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ب‐ اﮔﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﺮف دﯾﺮ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴ اﯾﻦ دو اﺷﺎل را
ﻗﺒﻮل ﻧﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﺷﻮد.

ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ
اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻞ ﻋﻤﻠ ﻋﻘﻠ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﭘﺲ در دوران ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺬورﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤ ﺑﺮای اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻋﻘﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺨﯿﯿﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ .وﻟ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﻋﻘﻠ
وﺟﺪاﻧﺎً از ﺑﯿﻦ ﻣرود.
ﺑﻠﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از رواﯾﺎت اﺳﺖ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮدش را دارد وﻟ در ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻋﻘﻠ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ را
ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدﻫﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮ ﺗﺨﯿﯿﺮ ورود دارد .ﻣﺜﻼ ‐ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﻪ‐ در اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ،آﺧﺮﯾﻦ روز رﻣﻀﺎن ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ
روز ﺷﻮال اﺳﺖ دوران ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺬورﯾﻦ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﯾ ﻃﺮف اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ روزه واﺟﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ
روز ﺷﻮال ﺑﺎﺷﺪ روزه ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﺨﯿﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ روزه و ﺗﺮک آن ،وﻟ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز روز رﻣﻀﺎن اﺳﺖ
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ را ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدﻫﺪ ﻟﺬا دﯾﺮ ﻣﺠﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﺮوع زﯾﺎدی در
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ دارد ﮐﻪ دورانِ ﺑﯿﻦ دو ﻋﻨﻮان را درﺳﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﯾ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ و دوم اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻢ ﻣﺨﺘﺎر.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻓﺮوﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺗﻘﻠﯿﺪ ‐از
ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﯿﺖ‐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺨﯿﺮﯾﻢ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﮐﻪ از ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻠﻢ دﯾﺮی از اوﻟ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻣ ﻋﺪول ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ دارﯾﻢ ﯾﻌﻨ ﭼﻄﻮر ﻗﺒﻼ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ
اﻵن ﻫﻢ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺜﺎل دﯾﺮ در ﺑﺎب اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ اﯾﻨﻪ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎز ﻣﻠﻒ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺔ اﻟﺤﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼﻓ در اﯾﻦ ﻓﺮع واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ در رﮐﻌﺖ اوﻟ و ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﺛﺎﻟﺜﻪ و راﺑﻌﻪ ﻫﺴﺖ؟
ﺑﺮﺧ ﺑﻪ اﻃﻼق ادﻟﻪ و ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻓﺮع دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺣﻤﺪ ﻣﺨﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻮره ای از ﺳﻮر ﻗﺮآن ﻏﯿﺮ از ﻋﺰاﺋﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﯾﺎدﺗﺎن
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﻤﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻤﺪ و ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﯾ آﯾﻪ از ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺨﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ دﯾﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻢ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ از
اﻃﺮاف ﺗﺨﯿﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ و در ﻣﻮرد دو ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺴﺎوی ﯾ را اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻣﺪﺗ ﺑﻪ
ﻓﺘﻮای او ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺨﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺮی ﻫﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﯿﺮﯾﺪ.
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻢ ﻣﺨﺘﺎر ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﯾﻌﻨ ﺷﻤﺎ ﻓﺘﺎواﯾ را اﺧﺬ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟ ﻧﻤداﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺣﻢ ﻣﺨﺘﺎر را اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ از ﺑﺤﺚ دوران ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ و وارد در
ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺷﺮﻋ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی رواﯾﺎت اﺳﺖ اﻣﺎره ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﻣﻘﺪّم اﺳﺖ.

و ﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

] [1ـ ﻣﺸﻬﻮر و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻮﻣﺖ دارد وﻟ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻟﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻘﻠﯿﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ وﻟ ﻋﺮف
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻐﺎﯾﺮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

