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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 اوامر/  مباحث الفاظ/ فقو  اصول موضوع:
 :اشاره

یک حبث  .مهو در قول بود ىا اینو گفتو شد. خربیو و سایر مجالتی کمجلو  امر، قولی بود یعنی صیغو ىای حبث اینجاحبث تا 
 اینجا وجود دارد فعل معصوم است.مهم دیگری کو در 

 

 استفاده حکم از فعل معصوم
 مفید وجوب یا رجحان باشد یا نو؟ تواند میمعصوم  سریه عنوان بوآیا فعل معصوم 

 کو عرض کردمی قصو روشن بود. ىا سیاقر مقام امر یا سایر آن ای د خربیو امر است یا مجلو صورت بو کو وقتی :قول در
 یا اطالق یا وضع یا عقل بود یا وجوىی کو عرض کردمی. ىم آنوجو داللت  مفید وجوب بود. عضی مفید رجحان و بعضیب

 چطور؟اما در فعل 

حال  ،یک قسمش فعل معصوم استشود و  می تقسیم سنت بو سو قسم،روشن است  کو از نکات،  طور مهان :فعلدر 
 ؟تواند یمفید وجوب یا رجحان باشد یا من تواند میفعل معصوم،  کواست    این سؤال

 ؟خریاست یا  ىا اینکو در ترک فعل این حبث است کو آیا ترک مفید حرمت یا کراىت و امثال   طور مهان
اینجا آن را  خواىیم میخیلی کلی است کو ما  چیز یکاست  شده اشارهگاىی در اصول بو آن   ىایی مناسبتچیزی کو بو  آن

 بسط بیشرتی بدىیم.در حدی کو با حبث مربوط است 
فعل و  است کو قرار نگرفتو، این موردتوجومستقل ىم خیلی  صورت بویف اصولی شده در تضاع گفتوآن چیزی کو در اصول  

 ترک مفید جواز ىستند.

 :معانی جواز فعل
کو اگر   ترتیب این بومنتهی  ،شود میشامل متام احکام مخسو  کو  مثل امکان بو معنای عام در فلسفو است ،جواز بو معنی العام
 دارد: چند معناجواز فعل ؛ بگوییم فعل جایز است

 تساوی فعل و ترک(.) خاصو است دبعنی اخلاص کو مهان اباحو جواز .1
این کار جایز است یعنی حرام  گوییم میوقتی  کو با آن چهار حکم سازگار است. مقابل حرمت() دبعنی العام جواز .2

 .گویند میاین را جواز بو معنی العام  مباح دبعنی اخلاص باشد. ومکروه  مستحب، دمکن است واجب، نیست.
  .معنای جواز است ،شده گفتومورد  این دو 
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 مکروهو  حرام ؛ یعنیجایز است) کو مقابل کراىت و حرمت است  برند میبو کار  نیز ولی گاىی جواز را بو معنای متوسط. 3
  این استعمال نادری است. کو  (نیست
فعلی کو جایز است، )یعنی مقابل الزام است  گویند میزمانی کو جواز  استعمال چهارمی ىم دارد. ندرت بو کو این کما. 4
  .و واجب نیست(حرام 

یکی از پنج حکم از احکام  خمصوص ،بنابراین جواز دبعنی اخلاص؛ در مفهوم جواز یا اباحو است ،شدهاین موارد استعمال مهو 
فعل ؛ بلکو قسیم حرمت است ىا آننو قسیم کو جواز دبعنی اخلاص،   ن چهارتا جواز بو معنی العام استمقابل آ شود و میمخسو 

در مقابل حرمت و کراىت یا  ندرت بودمکن است  ،اصطالح سوم و چهارم بودبعنی العام واز اما ج جایزاست.حرام است یا یا 
 مقابل وجوب و حرمت بو کار رود.

 است. چننی اینىم فعل ترک جواز در  بود،این در جواز فعل 

 معانی جواز ترک فعل 
 :خیلی واضح است ىا آناز مورد  چند اصطالح دارد کو دو ،اگر بگوییم ترک چیزی جایز است

جواز فعل و جواز ترک  قسم ایندر ؛ دیگر است چهار حکممقابل  در نی اخلاص کو این مهان حکم اباحوترک دبع جواز .1
 علی التساوی است.

قتی و  مقابل وجوب است. اینجا در، مقابل وجوب است. آذما جواز دبعنی العام مقابل حرمت بوددبعنی العام کو  جواز ترک. 2
 مکروه و یا حرام باشد. دمکن است مستحب، ،یعنی فعل آن واجب نیست ؛است شیء جایزترک این  :گوییم می

بنابراین دو اصطالح رایج در جواز فعل و جواز ترک دبعنی ؛ استعمال شود ندرت بو اینجااحتمال سوم و چهارم دمکن است در 
  .رود میکمرت بو کار   ىم آنىم دارد کو  دو یا سو اصطالح متوسط العام و بو معنی اخلاص است؛

 اقسام امکان در فلسفو
 امکان دو قسم دارد. گویند می شود میوقتی امکان گفتو نیز در فلسفو 

 ؛موجود دمکن است گوییم میوقتی  مثالا  یک امکان دبعنی اخلاص دارمی؛ شده گفتودر مواد قضایا و در نسبی کو در فلسفو  
شریک  و نو الوجود واجبنو  ىا این و موجودات این عامل و طبیعت و...( ی مهو)مثل  ىستنو مستحیل و یعنی نو واجب است 

 .ىستاستحالو  جواز و امکان دبعنی اخلاص است کو قسیم وجوب و .ستىواجب 
ی در قضیو کو اگر بو نسبت اجیابی برگردد مقابل امتناع است و اگر بو نسبت ترکیب سلب دبعنی العام ىم دارمی امکانیک 

 برگردد مقابل وجوب است.
ولی بو معنی اخلاص فقط  ،یعنی وجودشان حمال نیست و امکان عام، الوجودند دمکنای عام عنانسان و خداوند بو م گوییم می

متناع در نسب و مواد قضایا است کو در امکان و وجوب و ا و خاصیاین نظری مهان معادلو دو اصطالح عام  انسان دمکن است.
و گاىی مقابل  شود میاست کو دبعنی اخلاص  ىا آن دیگر است کو گاىی مقابل مهو ی اربعو. نظری آن جواز در مقابل احکام ىست

 با چهار حکم سازگار است. شود؛ کو میوجوب یا حرمت است کو دبعنی العام 
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 بود کو در جایگاه خودش باقی است. ای مقدمو یک این

 واز باملعنی العام فعل املعصوم ال یفید اکثر من اجل
عامی کو متداول در اصول   ی قاعدهقدمو در فعل معصوم با توجو بو مصونیت معصوم از گناه و معصیت اولنی این م بر اساس

یعنی فعل بو  ،اگر معصوم فعلی را اذمام داد «ال یفید اکثر من اجلواز باملعنی العام  »این است کو فعل معصوم مثل ترک  شده گفتو
 .استحباب و با جواز بو معنی اخلاص ىم سازگار است ،امش واجب است. این فعل با وجوباین معنی نیست کو اذم

ارىایی کو این ک شد یا پیاده رفت یا لباس پوشید یا مناز خواند بر اسبسوار  مثالا ای اینکو از مکو بو مدینو بیاید حضرت بر 
ی از عمرشان از مدینو بو کوفو ىجرت کردند و حدود یک یا عکو در مقط  «السالم علیو»صادق ام مثل ام .دادند میمعصومنی اذمام 

جیتمع مع »جواز بو معنی العام در فعل معصوم  ؛ کوکو جواز بو معنی العام است  شود مینیم سال در کوفو بودند. گفتو  یک و
 دىد میکو آیا معصوم فعل مکروه اذمام   شود میحبث  بعداا کو   «ةالفعل و مع الکراى ةالفعل و مع استحباب الفعل و مع اباح بوجو 

 در جای خودش حبث شود. دمهم در باب عصمت است کو بای ىای حبثیا نو؟ و این از 
 :شود میبنابراین فعل معصوم با سو حکم مجع 

 وجوب .1
 استحباب .2
 اباحو .3

 دىیم. شده و ما بعداا آن را تفصیل می این چیزی است کو گفتو .شود مینظری با کراىت مجع  بنا برو حتی 
در  «کند میرا ترک  بایزیدبیعت  السالم علیوامام حسنی » مثالا  ،کند میوقتی معصوم فعل را ترک  شده گفتوىم   در طرف ترک

 اند ندادهد. کارىایی کو معصومنی اذمام ر حج را ترک ک ی اداموچیزی را افاده کند یا  تواند میکو   ىست آن قراین قولی ىم مهراه اینجا
مسلم  ،حضور داشت در آذمادر خانو بود و ابن زیاد  مسلم کو وقتی م بنا بر نقلی کو اگر درست باشد:لیا حضرت مس

 گویند میرا  ىا ترکمعصوم ىم باشد این  برفرضولی اگر  ،تحاال مسلم معصوم نیس او را بکشد ولی این کار را نکرد. توانست می
دمکن است اباحو یا کراىت داشتو باشد یا  بلکو حکم اباحو باشد. کامالا این بو این معنا نیست کو   «ال یفید اجلواز دبعنی اخلاص»

 کو اذمام نداده است. دمکن است کو حرام باشد
حرام بوده یا مکروه اینکو نو )جایز دبعنی العام است یا بلکو ، واجب نبوده است بایزیداین است کو صلح  ىستم مسل   آنچو

 .اینکو مباح دبعنی اخلاص بوده استیا  .(باشد
 شود. ؛ بنا بر یک نظر با استحباب ىم مجع میکند میاولی یا ترک مستحب  کاگر بگوییم معصوم تر 

 علما و اصولیونحقیقت متداول در انظار ی از فعل و ترک در  استفادهکو وجود دارد. این نظریو در است   ای نظریواین ىم دو 
مجع آن با سو یا چهار قول  و «فعل املعصوم یفید اجلواز دبعنی العام»حبث این است کو نتیجو  اینجادر  ،دیدگاه این بنابراست. 

وجوب  ،کند مینفی  مسلماا حرمت است و ترک آنچو را کو  ،کند مینفی  مسلماا  آنچوفعل نیز چننی است. فعل . ترک شود می
چون ادلو لبی مفادش حمدودتر است و غری از قول، امر و مثل ادلو لبی،  ىست ای بستو یک لسان ،پس لسان فعل و ترک است.
 .ىست .خربی و..مجلو 
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 حاصل حبث:
یکی از  لکن کند. حرمت و حتی کراىت منیترک نیز افاده  .کند یاستحباب من وجوب یا حاصل حبث این است کو فعل افاده

 است. ذکرشده است کو در کتب علما ای نظریواین در حد  دبعنی اخلاص است. آن جواز احتماالت

 حتقیق در مسالو
 عصمت ائمو اطهار اول: مقدمو

 مدنظرزیر  ىای حبثدر عصمت  ىست کومهم کالمی شیعیان عصمت ائمو اطهار  از اعتقاداتدر مباحث کالمی یکی 
 :ىست
 ؟شود میتبلیغ احکام مطرح است یا در مهو اعمال مطرح  دایرهت آیا فقط در عصم .1
 ؟شود میمصونیت از گناه است یا شامل خطا ىم  عصمت .2

 جریان دارد.عموم و خصوص من وجو  سؤالاین دو بنی 
ترک مستحب و ترک اولی و فعل   یا مصون از ىستو گناه ن زندگی مصون از خطا و عمد شئو  در مهویعنی . عصمت 3

در این صورت مهو  ؛ کو مهان مصونیت از غری واجب است  دىد یز دبعنی اخلاص را ىم اذمام منیا حتی جای مکروه استحرام و فعل 
 یا مستحب است یا واجب. کارىای معصوم

 ؟شود میشامل ىم  رااولیو جایز باشد یا ثانویو  عنوان بوباید  کارىای امامآیا   .4
 آن را اذمام دىند. توانند میمهو  کو ایناولیو یعنی  عنوان بوز جای

 «السالم علیو»امام حسن  گوییم می ؛ مثالا آورد بو دستقیود آن حکم را  شود مییک حبث دیگر ىم این است کو چو مقدار 
بگوییم با این شرایط اطالق دارد  توانیم میو بو شهادت رسید. اگر در قول باشد ما  جنگید «السالم علیو»حسنی صلح کرد یا امام 

واز با یک این جاما  رساند میرا  فلذا جواز ،اما در فعل چون دلیل لبی است اطالقی ندارد؛ کنیمنفی   دیگر را با اطالق شرایط
تسری داد کو این ىم یک  دیگر جاىای بوآن  و ازکنار گذاشت   شود مین جمموعو شرایط را چقدر جمموعو شرایطی است کو آ

بکند.  الگوسازیخبواىد از سریه  کو وقتی شود میپیدا  در آن ىایی دشواریحال  در اینبو فعل معصوم است  در استناد ای قبوع
 و فقط مال خودش بوده است. شود یبوده کو این شرایط دیگر تکرار منشاید یک شرایطی 

)مثل صلح امام  کنند میامام حسنی متسک  ی سریهبو  و بعضیامام حسن  ی سریهبو  زمان یکاز علما در  بعضیکو   بینید می
 (.علیهماالسالمامام حسنی  و جنگحسن 

 ؟وجود دارد یا اینکو جممل است الگوگریی و اطالق از خصوصیات و صالحیت ذبرید آیا در ذات سریه قابلیت و
چو مقدار عنوان و عنوان اولی است بو اینکو چو مقدار گردد  برمیچهارم  سؤالو  گردد برمیعصمت  دایرهاول بو  سؤالپس سو 

 .والیی است و چو مقدار عنوان ثانوی است
این فعل را از  شود مینکتو و شرط متصل است چو مقدار  هنایت بیکو شرایط و موقعیت وقوع این فعل بو ىست  پنجم این  سؤال

 آورد؟ بو دستکلی از آن جدا کرد و یک قاعده   ىا آن
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از آن وجوب و استحباب  (78/عمران آل) «یت  الب   ج  ح   الناس   علی ِل    » یا (87/اسراء«)ةالالص   م  ق  ا  » :فرماید میوقتی قرآن 
 شرایطاین  ی مهوست نیدور بودن در حج شرط  گوییم میاطالق این  ی وسیلو بو ؛ واین قول اطالق دارد کنیم میاستفاده 

با این شرایط   شود می. امام حسنی در آن شرایط جنگید و امام حسن در آن شرایط صلح کرد. آیا شود میاطالق منتفی  ی وسیلو بو
 ؟شود یمن یا وده یا فالن قید بوده است؟بگفت کو این قید ن

از حیث  شود میمطرح  سؤالیدر خبش ششم ىم  االتؤ سو بو دنبال این  شود میکلیدی است کو در اینجا مطرح   سؤالاین پنج 
این طرح موضوع است کو کو عینی است یا کفایی؟  فهمیداز آن  شود مییا و تعبدی و عینی و کفایی و...کو آ توصلیتقسیمات 

 شهید صدر اندکی در حلقات حبث کرده است. ،مشاىده کردید چقدر داری امهیت است ولی کمرت در مورد آن حبث شده است
 .اند نکردهرایشان حل نبوده و بو مهنی خاطر آن را مطرح شاید علما بو دلیل این عقبات بوده و ب

ویژه، فعل را دال بر  شرایطدمکن است باشد کو این  ای ویژه شرایطیک  کو:  ىستدیگر کو در باب سریه مطرح است این  سؤال
 .شود میمطرح  بعداا ویژه  شرایطکند و این وجوب یا استحباب  

 مطرح شد و سؤالو در آن چند بعد وارد ربقیق در مسالو شدمی  کو  د جممل و کلیر حآنچو ذکر شد طرح دیدگاه اصولی بود د
تربیتی و اجتماعی و سیاسی در  ىای الگوگرییمقام استنباط حکمی و  از سریه در گریی هبرهعقباتی کو وجود دارد در برابر 

 .آید می شد و حبث آن در آینده مطرحخمتلف  ىای حبث


