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

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﭘﻮﻟ دارد و دﯾﻨ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ادا ﮐﻨﺪ .ﯾ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻗﺎﻋﺪه،
ﺧﻮد ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ دﻻﻟﺘ دارد؟ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ
دﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ رواﯾﺎت ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ وﻟﻮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟَﺐ دارد.

ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺤﺚ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﯿﻢ دﻻﻟﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﺷﺎﻻت دﯾﺮی ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ وارد ﺷﻮد،
ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﭼﯿﺴﺖ و ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎﯾ دارد؟ اﮔﺮ در ذﻫﻦ ﺷﺮﯾﻔﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ وﻗﺘ ﻓﺘﻮای ﻣﺮﺣﻮم
ﻧﺮاﻗ را ذﮐﺮ ﻣﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن در دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ و در
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻤﻦ از ادا ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﯾ)ﻗﺪس ﺳﺮه( ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را دارد ﮐﻪ (1 :در دﯾﻦ ﺣﺎل (2 ،در دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻠ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺗﻤﻦ از ادا ﻧﺪارد
)ﯾﻌﻨ اﻵن ﯾ ﭘﻮﻟ دارد اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﺪﻫﺪ ،در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از ﯾ ﺳﺎل دﯾﺮ ﺗﻤﻦ از ادای دﯾﻨﺶ را و وﺛﻮق ﺑﻪ ﺗﻤﻦ
ﻧﺪارد( ،اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺤﺚ را اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﺻﻮر ،ﺗﺰاﺣﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧ از ﺻﻮر ﺗﺰاﺣﻢ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧ از ﺻﻮر ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﺻﻼ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺰاﺣﻢ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻮﻟ دارد و ﺛﻤﺮهاش در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ آن رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ وﻫﺐ و ﻣﻮﺛﻘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺼﺮی ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ،اﮔﺮ ﮐﺴ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾﺎت را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺜﻼ اﻋﺮاض ﺷﺪه و ﺷﺒﻬﻪ اﻋﺮاض را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻋﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎ در ﺑﺎب اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭼﯿﺴﺖ )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ وﻟ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز در ﺗﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﺮض ﻣﮐﻨﻢ(؟ آﯾﺎ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓ ﻣداﻧﯿﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ؟

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓ

اﮔﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓﯿﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻋﺮف ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد را ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﻧﻤداﻧﺪ؛ زﯾﺮا دﯾﻦ ﺣﺎل
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻋﺮف ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﻗﻮت ﻣداﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰء ﺿﺮورﯾﺎﺗﺶ اﺳﺖ و اﻵن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻨﺶ را ﺑﻪ داﺋﻦ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓﯿﻪ اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓﯿﻪ ﻋﺮف دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻞ را ﻣﺎﻧﻊ از
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤداﻧﺪ ،دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺗﺰاﺣﻤ ﺑﺎ وﺟﻮب ﺣﺞ ﻧﺪارد ﻣﮔﻮﯾﺪ اﻵن ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺖ وﻟﻮ ﯾ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺞ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻨﺶ را
ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺮ دﯾﻨ ﮐﻪ وﺛﻮق ﺑﻪ ادای آن ﻧﺪارد ﯾﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﻗﺪرت ادا ﻧﺪارد .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓﯿﻪ در دﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺰاﺣﻤ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﻤآﯾﺪ؛ ﭼﻮن ﻋﺮف ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل دارد اﺻﻼ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ،اﮔﺮ ﮐﺴ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑﺮای ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد؛
زﯾﺮا ﺗﺰاﺣﻢ روی اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از رواﯾﺎت و از ادﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺞ ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد ﯾﺎ ﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﺋﻦ راﺿ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ دﯾﻦ ﻣﺆﺟﻠ ﮐﻪ ﺗﻤﻦ از ادا ﻧﺪارد ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺻﺪق ﻧﻤﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﯾ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺻﺪق ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را ﻋﺮﻓ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻫﺮ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﺻﺪق ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺮﻓﯿﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را ﻋﺮﻓ ﻣداﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد اﺻﻼ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻗﺘ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺞ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘ ﺣﺞ واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾ واﺟﺐ و آن وﺟﻮب اداء دﯾﻦ اﺳﺖ،
ﭘﺲ اﺻﻼ ﺗﺰاﺣﻤ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را ﺷﺮﻋ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﯾ)ﻗﺪس ﺳﺮه( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ
آدﻣ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل دارد ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را ﺷﺮﻋ ﻣداﻧﯿﻢ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ» :أن
ﯾﻮن ﻣﺎﻟﺎً ﻟﻠﺰاد و اﻟﺮاﺣﻠﺔ« ،اﻵن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻟ زاد و راﺣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﺮ در رواﯾﺎتِ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .ﭘﺲ اﻵن ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺖ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺻﺪق ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺻﺪق ﮐﺮد وﺟﻮب
اﻟﺤﺞ اﺳﺖ .از آن ﻃﺮف دﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺣﺎل وﺟﻮب ادا ﯾ وﺟﻮب ﻓﻌﻠ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ را ﺑﻪ
داﺋﻦ ﺑﺪﻫﻢ ،ﭘﺲ اﻵن وﺟﻮب اﻻداء ﻫﺴﺖ و وﺟﻮب اﻟﺤﺞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی )ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺰاﺣﻢ اﻣﺘﺜﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻼﮐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺰاﺣﻢ اﻣﺘﺜﺎﻟ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ در ﺗﺰاﺣﻢ اﻣﺘﺜﺎﻟ ﺷﺮﻃﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ« ﺗﺰاﺣﻢ
اﺳﺖ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒ ﺑﻮدن ﺑﻮﯾﯿﻢ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺮ ﺗﺰاﺣﻢ اﻣﺘﺜﺎﻟ اﺳﺖ ،در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺣﺞ ﺑﺮود ﯾﺎ ادای دﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ دﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻠﻒ و دﯾﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺒ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﻒ اﻵن اﯾﻨﻘﺪر ﭘﻮل دارد ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾ ﻣﻠﻔ
دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل داﺷﺖ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺴ ﯾ آﺑ دارد و اﯾﻦ آب را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف در ﻃﻬﺎرت ﺧﺒﺜ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف در
ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺰاﺣﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻠﻒ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻣﺘﺜﺎل ﻫﺮ دو ﻃﻬﺎرت ﻧﺪارد ،ﯾ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ اﮔﺮ
ﻣﺮﺟﺤ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺟﺤ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻓﻘﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣروﻧﺪ ﺳﺮاغ ادﻟﻪ
و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از ادﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛاش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺪن ﻧﺠﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ وﻟ

ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛاش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﯾﺪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎرع ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﺗﺰاﺣﻢ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻦ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛
ﭼﻮن ﺣﺎﮐﻢ در اﻣﺘﺜﺎل ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،اﻵن وﻗﺘ» اﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة« ﻣآﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﻣﺘﺜﺎل واﺟﺐ اﺳﺖ؟ ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﻋﻘﻞ ﺣﺎﮐﻢ در اﻣﺘﺜﺎل اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﻞ در ﺗﺰاﺣﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﯾ از دو ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺮﺟﺤ ﺑﺮ دﯾﺮی
دارد آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻧﺪارد ﺗﻮ ﻣﺨﯿﺮی .در ﺗﺰاﺣﻢ اﻣﺘﺜﺎﻟ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﻮم ،ﺣّل در ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣّل در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .در آن ﻣﺜﺎل آب ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺟﺰء
ﺗﺰاﺣﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ )ﮐﺎری ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﻮدن و داﺋﻤ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺪارﯾﻢ(؛ ﭼﻮن ﺣّﻟﺶ ﺷﺎرع اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ آب
داری آب را ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺣﺪث ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮ و ﺑﺮای ﺧﺒﺚ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﺲ ،ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻣآﯾﺪ.
ﻧﺘﻪ دﯾﺮ آن ﮐﻪ ،در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ﻫﺮ دو وﺟﻮب ﻓﻌﻠ اﺳﺖ ،در آن ﻣﺜﺎل آب ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻟﺰوم ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﻓﻌﻠﯿﺖ
دارد و ﻫﻢ ﻟﺰوم ﻃﻬﺎرت ﺧﺒﺜ ﻓﻌﻠﯿﺖ دارد ،ﺑﻠﻪ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻌﻠﯿﺖ دارد و آن اﺣﺪﻫﻤﺎ را ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺸﻒ از اﯾﻦ
ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺪﻫﻤﺎ اﻃﻼق ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ دو ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺷﺎرع ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﻘﺬ ﻫﺬا اﻟﻐﺮﯾﻖ«،اﯾﻦ اﻋﻢ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﺎذ ﻏﺮﯾﻖ دﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﻃﺮف ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﻘﺬ ذاک اﻟﻐﺮﯾﻖ« اﻋﻢ از اﯾﻨﻪ اﻧﻘﺎذ اﯾﻦ
ﻏﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺰاﺣﻢ ،دو اﻃﻼق ﻣآﯾﺪ و ﻫﺮ دو ﻓﻌﻠﯿﺖ دارد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻓﻌﻠﯿﺖ دارد ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣآﯾﺪ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ دو اﻃﻼق ﻓﻌﻠ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬ ﻣﻠﻒ ﻗﺪرت ﻧﺪارد ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ در زﻣﺎن واﺣﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
اﻣﺎ در ﺗﻌﺎرض ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺬب اﺣﺪﻫﻤﺎ و ﻟﺬا در ﺗﻌﺎرض وﻗﺘ دو رواﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض ﻣﮐﻨﻨﺪ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﺣﺠﯿﺖ ﺷﺄﻧﯿﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻨﺎرش ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﯾ از اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه .ﭘﺲ ﻓﻘﻂ اﻃﻼق ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ دو.
در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اوﻻ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ ﭘﻮﻟ دارد ،ﭘﺲ اداء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺞ ﺑﺮ او واﺟﺐ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣداﻧﯿﻢ ﺷﺎرع در اﯾﻦ ﻓﺮض ﯾ را واﺟﺐ ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﻤرﺳﺪ ،ﺣﺘ ﻃﺒﻖ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﯿﺮﯾﻢ ،ﻋﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ آب ،در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ آب دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﯾﺎ ﺧﺒﺜ ،ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﺣّﻟﺶ ﺷﺎرع اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ اﻵن ﺑﺮای ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ و ﺑﯿﻦ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻘﺪار آب دارد ﯾﺎ ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﯾﺎ ﺧﺒﺜ ﭼﻪ ﻓﺎرﻗ وﺟﻮد دارد؟ آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺰاﺣﻢ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺰاﺣﻢ وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧ از رواﯾﺎت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺰاﺣﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻧﺠﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ اﯾﻦ آب را
ﺻﺮف در ﻃﻬﺎرت ﺧﺒﺜاش ﮐﺮد ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮده؛ ﭼﻮن آب ﺑﺮای وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﻧﺪارد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﺗﺰاﺣﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﻓﻮارق ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ را ﻫﻢ ﻋﺮض ﻣﮐﻨﻢ ،دو ﺳﻪ ﺛﻤﺮه ﻣﻬﻢ دارد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺗﺰاﺣﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳ ﻣﺜﺎل آب
ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﺴ ﯾ آب دارد اﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺒﺜ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻌﻨﺎ

ﻧﺪارد ،ﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺮو ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﺖ را ﭘﺎک ﮐﻦ و ﺗﯿﻤﻢ
ﮐﻦ در ﺗﺰاﺣﻤ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻨﺎﻓ ،ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﯾ ﻇﺮف آب دارد
ﺗﻨﺎﻓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻣﻠﻒ اﺳﺖ؟ اﺑﺪا ،آن آب ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻣﻘﺪار داﯾﺮه را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺗﺰاﺣﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻓ و ﺗﺎذب در ﻣﻘﺎم ﺟﻌﻞ
ﻧﺒﻮد؛ ﺧﻮاه ﺗﻨﺎﻓ ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻣﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻓ از ﻋﺪم اﻣﺎن و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺷء ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ را ﻧﺪارد ﺑﻮﯾﯿﻢ
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺰاﺣﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل آب ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﺮف ﻣزﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻮﯾﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﯾ ﭘﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﻮل ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ادای
دﯾﻦ دارد )ﯾﻌﻨ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرع اداء اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺞ را واﺟﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﯾ زﻣﺎن ﺷﺎرع ﻫﻢ دﯾﻦ را واﺟﺐ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺣﺞ را واﺟﺐ ﮐﺮده در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﻤﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام اﻫﻢ از دﯾﺮی ﺑﻮد اﻧﺠﺎم
ﺑﺪه؛ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﯾ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ادای دﯾﻦ و وﺟﻮب ﺣﺞ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣروﯾﻢ ﺳﺮاغ اﻫﻢ ،اﻫﻢ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﺳﺖ
و ﻟﺬا اداء اﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻘﺪم ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻻﻫﻤﯿﺔ ﻫﺴﺖ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﺳﺖ و دﯾﻦ را ﻣﻘﺪم ﻣﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﻋﺮض ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺷﻤﺎ ﺗﺰاﺣﻢ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾ از اﯾﻦ دو ﺗﺎ
ﻓﻌﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻨﺠﺎ دو اﻃﻼق ﻧﺪارﯾﻢ ،ﯾﺎ وﺟﻮب اﻟﺤﺞ اﺳﺖ ﯾﺎ وﺟﻮب اداء اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻫﻢ وﺟﻮب اﻟﺤﺞ در
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺜﺎل آب ﻋﻠﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو ﻓﻌﻠﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﺷﺎرع ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺞ را واﺟﺐ ﮐﺮده و ﯾﺎ اداء اﻟﺪﯾﻦ را
واﺟﺐ ﮐﺮده.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺰاﺣﻢ را ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ آورده ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﻟﺤﺞ ﺣﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﯾ را آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻪ اﺷﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ ﺻﻔﺤﻪ  357ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ .370
و ﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ.

