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اﺻﻮل ﻓﻘﻪ « ﺧﺎرج اﺻﻮل )دوره دوم( « ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺻﻮل « ﺻﺤﯿﺢ و اﻋﻢ «
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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( در ﻣﻮرد ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻌ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺑﺮای اﻟﻔﺎظ ﻋﺒﺎدات ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮی ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ را ﻧﺪارد.
در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻼﮐﺎت از ﻗﺒﯿﻞ دواﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﺗﻮان از ﻣﻼﮐﺎت ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻌ
ﺑﺪﺳﺖ آورده و آنرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻤ و ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻗﺮار داد.

اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺸﻢ )ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺋﯿﻨ(

ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( در اداﻣﻪ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺴﺒﺐ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در وﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ در وﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت از ﺣﺪث ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻃﻬﺎرت از
ﺣﺪث وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﺴﻼت و ﻣﺴﺤﺎت اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ در ﺟﺰﺋﯿﺖ ﯾ ﺟﺰء ﺷ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺷ در ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮده و اﺷﺘﻐﺎل
ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺳﺒﺐ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ.
در ﺑﯿﺎن ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﺗﻮﺿﯿﺤ از ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :وﺟﻪ ﺗﻔﯿ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم
آﺧﻮﻧﺪ)ره( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺳﺒﺐ و ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﻤﺎل در ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻧﺪارد ﯾﻌﻨ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻪ
ﻃﻬﺎرت از ﺣﺪث اﺳﺖ ﮐﻼﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎرع ﻧﯿﺰ ﻃﻬﺎرت از ﺣﺪث را از ﻣﻠﻒ ﻣﺧﻮاﻫﺪ .اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮدد ﺑﯿﻦ
اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺷ در ﻣﺤﺼﻞ و ﻣﺠﺮای اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ و ﻣﺴﺒﺐ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪ و اﺟﻤﺎل از اﺑﺘﺪا در ﻣﺴﺒﺐ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ
ﺟﺎری ﺑﻮده و ﺑﺮاﺋﺖ را در اﮐﺜﺮ ﺟﺎری ﻣﮐﻨﯿﻢ.
اﺷﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺟﻤﺎل در ﺳﺒﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺴﺒﺐ اﺟﻤﺎﻟ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( در اﺷﺎل ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ از ﯾ ﻃﺮف ﺑﻮﺋﯿﻢ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارﯾﻢ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷ در ﺣﺼﻮل ﻣﺴﺒﺐ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤداﻧﯿﻢ در ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ ﺟﺰء دﻫﻢ وﺟﻮد دارد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻪ ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ در ﻣﻮردی ﮐﻪ اﺗﺤﺎد در وﺟﻮد دارﻧﺪ دو ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ ﻟﺬا دو اﺟﻤﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﻠﻪ ﯾ اﺟﻤﺎل وﺟﻮد دارد
ﯾﻌﻨ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ ﺟﺰء اﺿﺎﻓﻪ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮاﺋﺖ را ﺟﺎری ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( در اداﻣﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ.

ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻ در ﻧﻤﺎز

اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻌ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز
ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺴﻤ و ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﺟﺰاء و ﻋﺎرض ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﻣ
ﺣﺎﻻت و اﻓﺮاد ﻧﻤﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎز وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﻪ از ادﻟﻪ ﻗﻮاﻃﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻨﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻧﻤﺎز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﺻﻮری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز دارای اﺟﺰاء ﻇﺎﻫﺮی و ﺟﺰء ﺻﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺆﯾﺪ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ در وﺟﻮد ﻗﺎﻃﻌ در اﺛﻨﺎء ﻧﻤﺎز ﺷ داﺷﺖ ،ﺑﻘﺎء ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ را اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺌﯿﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮدن ﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ در ﺣﺞ ﯾﺎ روزه ﻣﺜﻼ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻃﻊ را ﻧﺪارد .در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻄﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.

ﺑﺮرﺳ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺬﮐﻮر

ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( در اﺷﺎل ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اوﻻ اﮔﺮ از ادﻟﻪ ﻗﻮاﻃﻊ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﯾ اﻣﺮ وﺟﻮدی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از ادﻟﻪ ﻗﻮاﻃﻊ اﻣﺮ وﺟﻮدی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻔﺎد ادﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﻮردن
ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻋﺪﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻠﻤﻨﺎ از ادﻟﻪ ﻗﻮاﻃﻊ اﻣﺮی وﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؟! ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﯾ از اﺟﺰاء ﻧﻤﺎز ﻫﯿﺌﺖ اﺗﺼﺎﻟﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ
ﺻﻼة اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﺜﻼ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﺟﺰء ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻧﻤﺎز رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﺑﺎﺷﺪ [2].ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﺮ دو اﺷﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻊ وارد اﺳﺖ.

روش ﺷﺎرع در ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﻘﻨﯿﻦ

در ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ)ره( ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اوﻻ ﻣﻼﮐﺎت ﻣﻘﺪور ﻣﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎً از اﺑﺘﺪای ﻃﻬﺎرت ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دﯾﺎت دﻟﯿﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺎرع اﻣﺮی را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﮐﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
از ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﻣﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اوﻻ ﺷﺎرع در ﺗﻘﻨﯿﻦ روشﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً روش ﺷﺎرع در ﺗﻘﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ را
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
روش ﺷﺎرع ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ را اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠ از اﻓﻌﺎل ﻣﻠﻒ ﻗﺮار
ﻣدﻫﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و ...واﺟﺐ و ﻣﺜﻼ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ،ﺳ ،ﻣﯿﺘﻪ و ...ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻼﮐﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﮐﺎت اﺣﺎم را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﻠﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎس ﻣﻨﺼﻮص اﻟﻌﻠﺔ ﺷﺎرع ﻋﻠﺖ و در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮج ﺷﺎرع ﺿﺎﺑﻄﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻠﻒ داده و
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﯾﺪ در ﻋﺒﺎدات ﻓﻼن
ﻣﻼک وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻼة ﺗﺮاوﯾﺢ ﯾﺎ ﺣﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻢ از وﺟﻮب ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺣﺎم ﺗﺎﺑﻊ و ﻧﺎﺷ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ وﺟﻮﺑ در ﺷﺮع
وﺟﻮد دارد ﻣﺼﻠﺤﺖ و اﮔﺮ ﺣﺮاﻣ در ﺷﺮع وﺟﻮد دارد ﻣﻔﺴﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺣﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮده و ﻣﻼﮐ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨ واﺟﺐ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع آنرا واﺟﺐ ﻧﻤﻮده و ﺣﺮام آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع آنرا ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮردی ﻣﻔﺴﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻢ ﺗﺤﺮﯾﻤ و اﮔﺮ در
ﻣﻮردی ﻣﺼﻠﺤﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻢ وﺟﻮﺑ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎرع ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت و در ﻣﻮردی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺰوﻣ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎرع آن ﻣﻮرد را واﺟﺐ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮردی
ﻣﻔﺴﺪه ﻟﺰوﻣ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎرع آن ﻣﻮرد را ﺣﺮام ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن »اﻻﺣﺎم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺳﺪ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮردی وﺟﻮب وﺟﻮد دارد ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻟﺰوﻣ در ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺲ آن ﯾﻌﻨ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺰوﻣ ،ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮﺑ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
در ﺑﺎب ﻣﺴﻮاک ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺰوﻣ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ وﺟﻮب را ﻧﯿﺎوردهاﺳﺖ.
ﻟﺬا در ﺑﺤﺚ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه »ﮐﻞ ﻣﺎ ﺣﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﺮع« ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺰوﻣ ﻧﺰد ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را درک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد آن
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎرع ﺣﻢ وﺟﻮﺑ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻪ دﯾﺮ در روش ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺷﺎرع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﯿﺎن ﺣﺮﻣﺖ و وﺟﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻼﮐ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻠﻒ ﻃﺒﻖ آن ﻣﻼک اﺣﺎم را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَ ﻣﺤﻤﺪٍ وآﻟﻪ اﻟﻄﱠﺎﻫﺮﯾﻦ

]» .[1و ﻣﺎ ﻳﻘﺎل :ﻣﻦ انّ اﻟﻤﺴﺒﺐ اﻟﺘّﻮﻟﻴﺪي إذا ﻛﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻓ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل ،و اﻣﺎ إذا

ﻛﺎن ﻣﺘّﺤﺪا ﻣﻌﻪ ﻓ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻨﻔﺲ ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻟﺘّﻠﻴﻒ ﻳﻮن ﻣﺮددا ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻞ و اﻷﻛﺜﺮ و ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ اﻟﺒﺮاءة ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﻓﻠﻴﺲ
ﺑﺸء ،إذ ﻻ ﻧﻌﻘﻞ ان ﻳﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﻮن ﻣﺘّﺤﺪا ﻓ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠ وﺟﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺸّﻚ ﻓ ﺣﺼﻮﻟﻪ إﻟ اﻟﺸّﻚ ﻓ
ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻟﺘّﻠﻴﻒ ﻓﺘﺄﻣﻞ «.ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل ،ج ،1ص.73 :
]» .[2ﻧﻌﻢ ﻳﻤﻦ ان ﻳﻘﺎل ﻓ ﺧﺼﻮص اﻟﺼﻼة ،انّ اﻟﻤﺴﻤ ﻫﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗّﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﺔ ﻣﻦ أدﻟّﺔ اﻟﻘﻮاﻃﻊ ،و
ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺼﻮري ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد اﻟﺼﻼة ،ﻟﻌﻤﻮم أدﻟّﺔ اﻟﻘﻮاﻃﻊ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد اﻟﺼﻼة ﻋﻠ
ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻠّﻔﻴﻦ ،و ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻣﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺄول اﻟﺼﻼة و ﻳﻨﺘﻬ ﺑﺂﺧﺮﻫﺎ ،و ﺑﻬﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ
اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺸّﻚ ﻓ ﻋﺮوض اﻟﻘﺎﻃﻊ ،ﻫﺬا .و ﻟﻦ اﻹﻧﺼﺎف :انّ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ إﺷﺎل ،ﻟﻤﻨﻊ ان ﻳﻮن ﻫﻨﺎك اﻣﺮ
وﺟﻮدي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺟﺰاء اﻟﺼﻼة ،و أدﻟّﺔ اﻟﻘﻮاﻃﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أزﻳﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﺗﺨﻠّﻞ اﻟﻘﻮاﻃﻊ :ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت و اﻟﻮﺛﺒﺔ و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓ
أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة ،ﻣﻊ اﻧّﻪ ﻟﻮ ﺳﻠّﻢ انّ ﻫﻨﺎك اﻣﺮ وﺟﻮدي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﺟﺰاء ،ﻓﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻤ و ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻟﺘّﻠﻴﻒ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻊ .ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ
اﻟﺼﺤﻴﺢ «...ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل ،ج ،1ص 73 :ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

