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 بسماهللالرمحنالرحیم

 اوامر/  مباحث الفاظ/ فقو  اصول موضوع:
 :اشاره

:داشتوجودچندحبثسؤاالتودرسیهفعلیواصمابیبعدازطرحمشکالت،شودیمتقسیمفعلیوسیهترکیسیهسیهبو
ازسیهرجحانرااستفادهکردیانو؟شودیمیاآواینکوحبثاولدراستفادهنوعحکمبود

یکیواستمؤثرکالمیدراستخراجمدلولحکمیوفقهیازسیهمباحثکومبانیمادرحبثعصمتوشودیمگفتوابتدا
:کنیمیمدرچندموردحبثینبنابراشمنیحبثسیهاست؛گذاردیمیتأثمیدراصولوفقوازجاىاییکومبانیکال

معصوماستیادرشموشئونمعصومتبلیغاحکاماهللامامدرمقامیاآ؟استیشأنامامچوشأنچیست؟عصمتمعنای-1
؟است

وگیدیمىمتراحایااینکوحتیمباگیدیمىممکروىاتراواجباتوحمرماتاستیانسبتبومعصومبودنشفقط-2
؟اذمامبدىدراجحرافقط

ازعمدوخطادرحدشئونکوامامدرشموکندیماقتضا،استمبناییازحلاظبابعصمتدرآنچوگفتیمکوبعیدنیست
بیشرتبونیت،کندیمرجحانیعملامامکوقائلباشیماتاگرىمامادرمباحباشدمعصومومکروىاتجباتوحمرماتاو

اباحو،استاباحومبنایاصلی،بعصمتدادمیباتوجوبوایناحتمالیکودربارجحانداشتوباشد،ذاتعملاینکواستنو
استحبابالعنیبادل مباحثکالمیبندمدربابعصیاعاموبویکقرینودستماناستبنابرایمجعقابلىمعامکوبا تیا

اذمامدادنامامخی،؛باشداقلراجحیاحدمستحبباشدیعنی،السالمیوعلاماماذمامدادنمعنایمثال ،بگوییمتااینکونیست
آنچوبراساسعجالتا تیمکوماپذیرفبنابرمبانیاینافعالامام،اخالقی،تربیتی،سیاسی،خانوادگی،لفردیاجتماعیئدرمسا

ستنادبومنظرکالموباازابارویکردکلیو.افادهبکندماعالبیشازاباحوبادلعنیتواندیسمدرکالمدرستاست،کنیمیمفکر
اینباشدذاتفعلراجحاینکوىمنیست،امامکروهایناستکوفعلامامحرامنیست،آیدیمبودستآنچومبانیکالمی

اذمامرایمامامشمیشوراجحویبگاگرحتی،واباحوبادلعنیاخلاصاستواستحبابمشرتکبنیوجوببلکوشودیسماستفاده
نواینکوذاتفعلراجحباشداینبارویکردکلیوحرکتازمبانیکالمیبومستاستراجحشدهاحتماال بانیتدىدیم

آیدیمیبودستفقهیواصول

 انا  یاحرجحان الن ىناک قرائن خاصو تفید ولک
اییژهویکقرائن بادلعنیالعامتعنیسیهکوحدداللتشودیموموجبشدهوجودداردکوگاىیضمیموبوسیه واباحو

شرایطیپیدابکندودرکنارسیهقرارکدمکناستی،شودیماستحبابحداقلکندولورجحاناستحبابکوبپیدارجحان
.بشودرجحاندکونتیجوآنبگی

 :اول قاعده
نراباالترکندورجحانراآداللت،ماستاداللتسیهراازآنپایواولیوکواباحوبادلعنیالعتواندیمکووقاعدهاولنیقرینو

،سمازمثلباشدحمدودهعباداتودرعملعبادیباشد،عملوعملدرفضایعبادتباشدکواستجاییاستکشافبکند
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بیتومطلاستکوچیزیبرایاینکوعبادتذاتش،مفیدرجحاناستحتما اگردرحوزهعباداتباشداین،یهوغ،حج،روزه
.کندیمافادهنوعیرجحاناالصولیعلعبادیىاییهسذاتجهتینازاهنفتواسترجحاندرذاتعبادتوورجحاندارد

 استثنائات سریه
حساسبودناحتمالاصال خیلیطبیعیکویىاحالتیکمثال :کندیسمافادهرجحانکووجوددارداستثنائاتیینجااالبتودر

بوعباداتربطیعرفازنظرکوىایییهس،رودیسمکوبوعبادتربطداشتوباشداینکواحتمالطوریگرفنتعبارامثال ،رودیسم
دراذانمثال ؛کندیمعملبواینشکلربطداردوچونبوعبادتربطداردکوشودیماحساس،یعنیدرمقامبرداشتدارد،
واجزاعمالوافعالمعلوماستادراینصورتدوبارگفنتموضوعیتخواىدداشت،کومعلوماستگفتوشوددوبارذکری

آدابیوىایژگیووشرایطو داردکو عبادیدرعباداتوجود ایننظام داردآدابوىایژگیواینخود امامرا السالمیوعلو
یىاحالتکامال کوییىاحالتنوآن]بواینفضایعبادیاست،درمقامربطاینعملوبوافعالحساسیتوعنایتدارد

استاینحساسیترویفالنعملدانیمیماشتوچونراکجاگذخوددستایستادهکویوقتمثال [طبیعیاستکوخارجاست
یااینکوذکرراچگونوگفتدوبارگفتیاپنجباروازدتداردذارداینمعلوماستکواینربطیبوعباگکودستراکجاب

.استشدهنقللیندارمیودلیللفظیقاطعوحمکمیکوزیاداستدرحجوروزهمواردییزىاچاینقبیل

 از متفاىم عرفی حاالت فضای عبادات
اینداشتوباشد،ارتباطباعبادتحیثعبادتازکواینمتفاىمعرفیاستیاوقتی:دارددوحالتفضایعباداتبنابراین

کواینعملخملبوعبادتشودیممفیداین؛یااینکومتفاىمعرفیباعبادتارتباطندارددراینصورتمفیدرجحاناست
باشرتواردکوحضرتاستمدهبابحجآدرمثال است،اباحوواینفراترازرساندیمعدماخاللبوعبادتراونیست

زمواىدبود.باشرتطوافکردنخملبوعبادتوطواف،شودیمبنابراینفهمیدهد،نشرتطوافکردنشدنوباآمسجداحلرام
:متفاوتوحالتداردمنتهیبادوصورتىممدلولیاترازاصلاباحوبادلعنیالعامفر،شمراهباعبادتافعال

دراینصورتگیدیمجزوپیوستعبادتاذمام،ضمیموعبادتعنوانبواینعملعرفیبااىمفمتاینکو،:صورتاول-1
است.استحبابآیدیمچیزیکوبودستحداقل

خملبومتفاىمعرفی(عمل)کواینشودیمازآناستفاده،بلکوشودیسممتفاىمعرفیجزعبادتاحرازینکوادوم:صورت-2
اینکاریعنیمتفاىمعرفیاباحوداردخملبوعبادتىمنیست.کویازاینغ،عبادتنیست

 نکتو:
برایاینکو؛استخاللوبالعبادةاوآنعدمکندیمیکحکموضعیىمافادهقرارگرفتوضمنعبادتدرعامچونلاباحوبادلعنیا

دیدهمثال ،نیستعبادتکومبطلشودیمداشتمعلومخاصیوقتیامامدرسمازیکحالت،بنابراینمبطالتیداردتادعب
حضرتاستکودیدهنشدهیا،نیستمبطلعبادتشدنپاپابوکو،معلوماستشودیمپاپابویاکندیمکمیحرکت،شدیم

ادابکنندراحروف،شرطنیستکوازخمرجاینکوربوخاط،خواندندیممثلعربمعمولیسمازبلکوقرائترابوکسینقلبکند،
.دنارندرامطلوبیتآنواینافعالعبادتبنابرمطلوبیتاستچون
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عالوهاقدامبوعمل،عبادیییهسدر،نوعآناشارهشدیکبو،یهوغ،سیاسی،اقتصادی،تربیتی،عبادیىاییهسدرانواع
ایندوشقیاخاصوبراباحوبادلعنیالعامدرعبادتبوشمراهعبادتیکمضامنی وومتفاىمکوگفتوشدیداردمنتهیبا

موضوعنشانمناسبات عملدىدیمبا عبادتاستوکو مربوطبو اینعاما؛رساندیمرجحانرا احرازنکردمیکو ملاگر
مبطلکوعملدىدیمحباتعادیعبادتاست،دراینصورتنشانصامعبادتنیستبلکووجزمربوطبوعبادتاست

 .عبادتنیست

 :قاعده دوم
نقلبکندکوچیزییاائمواینکوتاریخبرایماازپیامرب،مانندمداومتبریکسیهاستبوتعبیىایهسدربابقاعدهدوم
یااستشدهنقلتاریخازدابتربیتیآدرکوکانیسلمعلیالصبیان،یفعلکذاکانکانیقول،،مداومتداشتندنائموبرآ

راریکفعلرامنقلنکندبلکواستجاییکوتاریخوسیهبرایمااصلصدورفعلرازیاداست؛ىایناکانیقبلولدهوامثال
نراآومداومتبردىدیمیبوامامنسبتدرکتبتارخییمعتربچیزاگرکوفعلرجحاندارد؛شودیمقرینونقلبکنداینىم

 بوددرمثال کندیمذکر مقید کذا)جنگ (کانیفعل کردیمعملطوریناکو را جمروحنی مراعات فعکردیمیا اینکو لیا
فعلبرراجحبودنقرینوىاینااست،درشموخمتلفتکرارشدهیىاجنگاستمرارییاادواتبکارنرفتوبلکویکموضوعدر

است.

 :نکتو
دریکمجلوراکانیفعلکذاکواستمرار:مثال شودیمفهمیدهکالمازیااست،تکرارشدهعملیکوشودیمفهمیدهچگونو

ىایناکو،ىستعملمستمروپیوستو،کواینعملکندیموافادهگیدیمدرکنارىمقرارمتعددیىانقلیا،کندیمنقل
کندیمفادهامداومترا،ىانقلرابایکمجلویاتکرمداومتداردکاریکواستکوعقالییارتکازاتواز؛مفیدرجحاناست

.ایداردنیستاینىمیکنوعقرینیتعرفیودرکاراستوصرفاباحوانورجحکوعنایتیدرکاراستدىدیمایننشان

 وم:سقاعده 

و ازحدتواندیمکویاقاعدهسومنیقرینو بومسترجحانداللترا اقداماتعملیاباحو ایناستکو ،شدهاذمامبکشد،
افعالیىستندکوازىانیاىستقتلوتلزمکشتوشدن،کشنتمثلقصوعاشوراکومسباشد،شدهبزرگییىامؤونومستلزمیک

وانسانخودشرادرکلذاجایزنیست 1« ال تُ ْلُقوا بِأَْيديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة َو َأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسننيو»ند،جایزنیستذاتا 
وبرعناویناستاذمامگرفتویکاقدامالزمیاراجحیبودهازطرفاماماقدامیکووبنابراینفعلاماممعرضخطرقراربدىد،

 .شودیماستفادهعلوماستکوعمللزومووجوبورجحانیازفعلامامم؛وغالبشدهاستجایزنیستذاتا کویاویاول
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 :چهارم قاعده

نیستىایقبلدرحدینووقاعدهکواینقرمعصومدیگراذمامبگیدایناستکونقلفعلمعصومتوسطوقاعدهچهارمنویقر
فالنکاردیفرمایسمخودشامامروایاتفقهیزیاداستکودر،بشودنقلاینکوسیهپیغمربتوسطامام،نیستىمارزشیبالبتو

استشدهگفتوشمنینقطودرفقو،دادیماذمامعلیووآلوفالنکارراهللایصل،پیامربدیفرمایمیافالنکاررانکن،بلکوبکنرا
مثال استیگررانقلکردهامامومعصومرفتارمعصومدیعنیاست،مدهبلکودرکتبحدیثیآ،کوتاریخاینسیهرانقلنکرده

یااینکوکندیمامامدیگرنقلیاکندیمنقلآنراالسالمویعلامامصادقوندکردعملوقتیطوریعلیووالوهللایصلامربیپ
،استیفضایچگونوکودندیفهمیمکشاندرکدرستیاستوآنفضاراکودرکندیمنقلذرسلمانیاابومثلاصحاببزرگ

.کندیمیکعنایتینسبتبواوبودهکوداردنقلدرواقعاینىمدرحالتطبیعیمفیدرجحاناستیعنی

 قاعده پنجم:

ضعکردهولیدراتومثال ،دبوروایاتقولیباشدموی درواقعایناستکواینسیه(مهمنیستیخیل)البتوپنجمقرینووقاعده
شودیمدیتأکسیهموجبروایتدارمیونیازیبوسیهنیستولینجایاالبتودر؛استیکوتواضعچیزخوبفرمودهروایاتىم

نقلتارخییبانقلرواییىمدیگررا معتربىماگروکومصداقزیادیداردشودیمدیتأکوموجبکندیمدییتأوسیهبا
داریمعنسیهکوشودیمسیهمعترباستاینموجبکوسندحتیروایاتضعیفباسیه،یروایتاست،شمراىدییتأنباشد

.شودیمدیتأکبشودورجحانداشتوباشدواگرىردومعتربباشدموجب

 نکتو: 

ازودرمقامبیانبودنیاروحشمواینقرائندسترسیپیداکردنبوایناستکوامامدرمقامبیانیککارراجحیبودهاست
.شودیمفهمیدهیاازمداومتیاازنقلسلمانعبادت

 ويژه:قرائن و قواعد 
،یعنیفعلشودیمباالترداللتقرائنرجحانمطلقرساندولیگاىیازاینقرائنرجحانرامیشمومرحلوبعدیایناستکو

اینشدهنقلکوازمقاتلیجمموعمطالب،ظاىر.مثلقصوعاشوراخواىدیمترییژهوقرائنصورتایندر.شودیممفیدوجوب
آیاقصوعاشورایکوآناینکواستمطرحیخیلیمهمسؤالاستکوکارامامواجببودهوتکلیفبودچوندرقصوعاشورا

داستانشهیدیا؟اماماینراترجیحداداطرافختییکوباطرفراجحبنیخمیبودامامیااینکوبود؟بورموالزامواصمابتکلیف
؛ولیاینکاررانکردداشتیبرمصدامازاودستدراینصورتوازانقالباسالمیدفاعنکندتوانستیمصدرکوایشان

جیحولیدوستداشتکوخودشراقربانیاینکاربکندیعنیترودیییبىمنوواجبختباریکوجوبیداشتتشخیصباریک
بودیااطوارتنوعند.بودطورنیشمىمئمواىمشمنیاستودیگرادرقصوعاشور،خابکرداحداطرافختییراانتوداشت

گوناگونکوائمودرمقامعملداشتندویىانقشودورىااین؟کردندیمتعقیبرایکىدفىاآنشموداشتندووحدتىدف
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ودرحد؟راترجیحدادندطرفیکىرکداممتفاوتسیاسیکوداشتندوظایفمتعنیبودیااینکووظایفخمییبودکوىاییهس
درمقابللشکردمشنکوحضرتدرقصوعاشورامثال نیستترجیحبودهیادرحدالزامبوده؟گاىیقرائنیوجودداردکوواجب

َهاَت ِمنَّا الذِّلَّة بَ نْيَ السَّلَِّة وَ   اثْ َنتَ نْيِ   َأاَل َو ِإنَّ الدَِّعيَّ اْبَن الدَِّعيِّ َقْد رََكَز بَ نْيَ »خواندیمخطبو لَِّة َو َىی ْ کودىدیمنشانینا2«الذِّ
و3«ظَالِ  ِكظَّةِ  َعَلى يُِقرُّوا َأالَّ  اْلُعَلَماءِ  َعَلى اَّللَُّ  َأَخذَ  َما وَ »دیگریکووقرائن؛استبودهضمونوواجبمامرحضرتدایربنی

ازبابنیستبلکوکواقداممعصومتکلیفختیییوراجحمعمولینشانبدىدخواىدیمکوازایننوعقرایننئامثالاینقرا
است.بودهوجوب

 خالصو حبث:
کواینفعلکرداستفادهشودیماستکوکالمییازمبانمستفادسیهحدحکمیگفتوشد،فعلیىاییهسحاصلحبثدر

مکروهنیستونتیجوایناستکواینفعلشمانمباحبادلعنیالعاماست،االباحوبادلعنیالعامالذیصمتمعیانا اححرامنیستو
کند.یممکروهرادفعیانا احفقطحرمتوبنابراین،معاباحوبادلعنیاخلاصواالستحبابوالوجوب

استفادهاازاباحوبادلعنیالعامبگذرمیورجحانبادلعنیالعشودیمایینومععداوقواییژهومطلبدوماینبودکوباقرائن مرا
.استفادهکردشودیمىمازسیهترییژهوبکنیمکوپنجموردذکرشدنتیجوسومایناستکوگاىیقرائن
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