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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 مقبم سوم: بحث در موارد استثنبء

ثَد؛ دس هَاسدی اختالف ضذُ هخل غذاق،  دس هبًحي فیِ همبم سَم یؼٌی  ثحج اص هَاسد استخٌبء اص ٍجَة خوسثحج دس 

دّین تب هؼلَم ضَد آیب استخٌبء ایٌْب  ػَؼ الخلغ ٍ اهخبل ایٌْب وِ هب یه ثِ یه ایي هَاسد سا هَسد ثحج ٍ ثشسسی لشاس هی

 اص ٍجَة خوس غحیح است یب ًِ.

 مورد اول: صداق

یي هَسد غذاق ٍ هْشیِ است؛ هطَْس ثیي اغحبة ایي است وِ خوس دس هْشیِ ٍ غذاق ٍاجت ًیست. حتی اثَالػالح اٍل

ثِ وٌذ  تػشیح هی ی ًفشهَدُ است. غبحت حذائكحلجی وِ دس اسث ٍ ّجِ لبئل ثِ ٍجَة خوس ثَدُ، دس هَسد غذاق چیض

ام؛ وسی سا پیذا ًىشدم وِ لبئل ثِ خوس دس هْشیِ ًىشدُ خوس دس هْشیِ ثبضذ، ٍلَف پیذا ثِ وِ هي ثِ وسی وِ لبئلایي 

  1ثبضذ.

اًذ اگش هْشیِ دس هَسد هْشیِ ثِ طَس خبظ گفتِ ٍ ثشخیاًذ؛ اهب دس ػیي حبل ثؼؿی لبئل ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ ضذُ

 هْش الوخل ثبضذ، ًسجت ثِ هبصاد ثش هْش الوخل خوس حبثت است. ثیطتش اص

ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ است، هشحَم آلبی حىین است. دس جلسِ گزضتِ ػجبست هشحَم آلبی اص جولِ وسبًی وِ لبئل 

، «ٍ وزا ال یتشن فی حبغل الَلف الخبظ ثل ٍ وزا فی الوٌزٍس»حىین سا خَاًذین؛ دس ریل ػجبست هشحَم سیذ، وِ فشهَد: 

ال »؛ هشحَم سیذ فشهَدُ ثَد «الخُلغ ٍ الوْش ثل َّ االلَی ٍ وزا فی الٌزٍس ٍ ػَؼ»اًذ: آلبی حىین حبضیِ داسًذ ٍ ًَضتِ

یؼٌی هسئلِ احتیبـ ٍجَثی ًیست، ثلىِ دس حبغل « ثل َّ االلَی»فشهبیذ:  ، ایطبى هی«یتشن الخوس فی حبغل الَلف

اًذ: ّوچٌیي است دس ًزس ٍ ػَؼ خُلغ ٍ هْش یؼٌی دس هَسد آًْب ّن خوس ٍاجت دٌّذ ثؼذ دس اداهِ فشهَدُ ٍلف فتَا هی

 است.

لوْش( ٍ ّزیي )ػَؼ الخلغ ٍ الن یتؿح الفشق ثیي »اًذ: دس هستوسه دس ضشح ػجبست ٍ تجییي هسئلِ ایي جولِ سا آٍسدُ

هشحَم سیذ فشهَدُ دس ػَؼ خلغ ٍ هْش احتیبـ هستحت آى است وِ خوس دادُ ضَد، هشحَم  ؛ چَى«غیشّوب هي الفَائذ

ش فَائذ هؼلَم ًیست؛ چشا دس سبیش فَائذ هشحَم سیذ احتیبـ فشق ثیي ػَؼ خلغ ٍ هْش ٍ سبی فشهبیذ: هیآلبی حىین 

اًذ؟! لزا اص ػجبسات ایطبى ٍ ثؼؿی اًذ ثبیذ خوس ثذّذ ٍلی دس هَسد ایي دٍ، احتیبـ هستحجی وشدُاًذ ٍ گفتٍِاجت وشدُ

 ضَد وِ هْشیِ ّن خوس داسد. دیگش استفبدُ هی
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 اقوال در مسئله

 داسد:پس هجوَػبً دٍ لَل دس ایٌجب ٍجَد 

 . لَل هطَْس هجٌی ثش ػذم ٍجَة خوس دس هْشیِ؛1

 . لَل ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ.1
 ادله قول مشهور

 وٌین: ثِ ّش حبل ادلِ هطَْس هجٌی ثش ػذم ٍجَة خوس چٌذ دلیل است وِ هب یه ثِ یه ایٌْب سا ثشسسی هی
 : عدم صدق عنوان الفبئدهدلیل اول

ادلِ خوس سا دس فبئذُ چَى ضَد؛  هٌطجك ًیست ٍ لزا هطوَل ادلِ خوس ٍالغ ًویػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش هْشیِ ٍ غذاق 

هٌظَس اص ػَؼ یستٌذ ثلىِ غذاق ػَؼ الجُؿغ است. ٍ غٌیوت حبثت وشدًذ، اهب غذاق ٍ هْش هػذاق فبئذُ ٍ غٌیوت ً

 ٍ ػمالئیبً یه ًحَُ فبًحك صٍجیت ػش ضَد ثِ اصاء حك صٍجیت است ٍ هیالجؿغ، یؼٌی چیضی وِ ثِ ػٌَاى هْشیِ گشفتِ 

لزا ایي ثب ّجِ فشق داسد. دس ثؼؿی سٍایبت ّن ثِ  ضَد همبثل غذاق ٍ هْشیِ ٍاگزاس هیایي ثؿغ وأىّ دس یؼٌی هبلیت داسد؛ 

ضَد ٍ  ایي تػشیح ضذُ وِ غذاق ٍ هْشیِ ػَؼ الجُؿغ است پس ّن اص ًظش ػشف ٍ لغت، هْشیِ ػَؼ ثؿغ هحسَة هی

وٌذ؛ چَى  ثذاًین، دیگش ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش آى غذق ًویثؿغ هْشیِ ٍ غذاق سا ػَؼ  اگش هبلزا ّن اص ًظش ضشع؛ 

وٌذ وبىّ ایي ضخع یه چیضی داسد وِ ثب  تؼَیؽ ٍ ػَؾیت دس ٍالغ ثِ هؼٌبی تذاسن ٍ ججشاى چیضی است وِ ٍاگزاس هی

ضَد غذاق ػٌَاى فبئذُ ًذاسد؛  ش گفتِ هیوٌذ ٍ ایي هْشیِ ثشای ججشاى آى است. اگ ٍاگزاسی آى یه تٌضل ٍ سمَطی پیذا هی

اگش ػٌَاى فبئذُ  وٌذ. لزا ػٌَاى فبئذُ ثش آى هٌطجك ًیست ٍ ى صٍجِ ثشای اص دست دادى یه چیضی ػَؾی سا دسیبفت هیچَ

 ثش آى اًطجبق پیذا ًىشد، دیگش هطوَل ادلِ ًیست ٍ خوس دس آى حبثت ًیست.
 بررسی دلیل اول

 ت:ثِ ایي دلیل دٍ اضىبل ضذُ اس
 اشکبل اول

اضىبل اٍل ایي است وِ هْشیِ، ػَؼ الجؿغ ًیست؛ چَى هْشیِ یه هبل است ٍ هبلیت داسد ٍ اگش ثخَاّذ ػَؼ ثبضذ، 

ثبیذ دس ثشاثش چیضی ثبضذ وِ هبلیت داسد ٍ ثؿغ هبلیت ًذاسد تب ثخَاّذ هسئلِ تؼَیؽ دس ایٌجب هحمك ضَد. اغال هسئلِ، 

ای ثِ اٍ گیشد، ایٌجب یه ّذیِ ٍ ّجِ ّجِ ٍ ّذیِ است. وبىّ وسی وِ داسد صى هی هسئلِ تؼَیؽ ٍ ػَؾیت ًیست ثلىِ هخل

ىٌذ. ًِ ایٌىِ اختیبسی ثبضذ ثلىِ ثِ حىن الْجِ ٍالْذیِ است. لزا هسئلِ، هسئلِ ػَؾیت ثوٌذ لىي الصم است ایي وبس سا  هی

 ًیست.
 اشکبل دوم

است؛  ى ًْبیت ایي است وِ ایي هخل اجبسُخوس ًیست؛ چَ سلوٌب وِ غذاق ػَؼ الجُؿغ ثبضذ ٍلی ثبص ّن دلیل ثش ػذم

وٌذ ثبیذ ثش اجبسُ خوس ثذّذ، دس ایٌجب ّن صى ٍلتی  دّذ ٍ پَلی سا دسیبفت هی وسی وِ ػولص سا اجبسُ هی طَس وِّوبى

ؿغ ّن ثبضذ، وٌذ هخل اجشت است. ثٌبثشایي حتی اگش ػَؼ الج دّذ، آى چیضی وِ دسیبفت هی خَد سا دس اختیبس هشد لشاس هی

وِ اجشت ثِ ػٌَاى ػَؼ ػول است. ایٌجب ّن وأىّ هْشیِ ثِ ػٌَاى ػَؼ وبسی است وِ صى ثشای هشد « حبلِ حبل االجشٓ»
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طَس وِ دس هَسد اجبسُ هب لبئل ثِ خوس ّستین، ایٌجب ّن ثبیذ ثگَیین خوس داسد. پس ثِ چِ دلیل ضوب وٌذ ٍ ّوبى هی

 یذ؟!خَاّیذ ػذم الخوس سا استفبدُ وٌ هی

 . حبل ثجیٌین ایي دٍ اضىبل ٍاسد است یب ًِ؟1اًذثِ ایي دٍ اضىبل تمشیجبً هشحَم آلبی حىین اضبسُ وشدُ
 اشکبل اولبررسی 

 د تب ػَؼ دس ثشاثش آى لشاس گیشد،اضىبل اٍل ایي ثَد وِ ایي دس ٍالغ ػَؼ الجؿغ ًیست؛ چَى ثؿغ هبلیت ًذاس

ایي یه هطلجی است وِ ثشای تحمیك دس آى  ثبیذ ثِ ػشف ٍ ػمال ٍ ثِ ایي اضىبل هوىي است ایٌگًَِ پبسخ دادُ ضَد وِ: 

داًذ. یؼٌی ایٌىِ ثگَیین ایٌجب اغال هسئلِ ضشع هشاجؼِ وشد؛ اص ًظش ػشف ثؼیذ ًیست وِ ثگَیین ػشف ایي سا ػَؼ ثؿغ هی

 ي ثش خالف هتفبّن ػشف ٍ حتی ضشع اص هسئلِ غذاق ٍ هْشیِ است.هبًذ، ای ػَؾیت هطشح ًیست ٍ هبًٌذ ّجِ هی

ثؿغ هبلیتی لبئل ٍلی ٍالغ ایي است وِ ایي خیلی سٍضي ًیست وِ هْشیِ ًضد ػشف ػَؼ ثؿغ ثبضذ ثِ ًحَی وِ ثشای 

 ن ًیست.دس حىن ػَؼ است ٍلی ػوَهیت ثِ آى هؼٌب هسلّ ثگَیین ِ هوىي استهْشیِ دس همبثل آى لشاس گیشد. ثلضذین وِ 
 اشکبل دومبررسی 

طَس وِ ثش ّوبى« حبل الػذاق، حبل االجشٓ»اضىبل دٍم ایي ثَد وِ ثش فشؼ ػَؼ الجؿغ ّن ثبضذ ایي هخل اجبسُ است، 

ّبیی دادُ ضذُ اص جولِ هحمك گیشد؛ ایٌجب اص ایي اضىبل، جَاة ضَد ایٌجب ّن هتؼلك خوس لشاس هی اجبسُ خوس ٍاجت هی

 اًذ.بل دٍم دادُخَئی یه جَاثی ثِ اضى

 خَئیپبسخ هحمك 

ثیي هْشیِ ٍ اجشت ثش ػول یب اجشتی وِ  چَى تَاى ثب ثبة اجبسُ همبیسِ وشد؛ فشهبیذ: اسبسبً غذاق سا ًوی هحمك خَئی هی

استمشاس ٍ ثمبء  ل ثبضذ چِ هٌفؼت یه ػیي ثبضذ،ػَؼ ػول است فشق است، فشلص ایي است وِ هتؼلك اجبسُ چِ ػو

تَاًین ایي سا یه جبیی حفظ وٌین ٍ ًگِ داسین، اگش اص ایي  ًذاسد، ایي چیضی است وِ جضءاً فجضءاً یتحمك ٍ یٌؼذم؛ هب ًوی

گَیذ:  شای هٌفؼت، هیصًذ ّن ثّن ثشای ػول هخبل هی سپس ایطبى ضَد. سٍد ٍ تلف هی هٌفؼت ثْشثشداسی ًطَد اص ثیي هی

ضذُ تب دس یه سبػت خبظ ثشای هَجش خیبطی وٌذ، اگش ایي خیبـ دس آى صهبى هخػَظ، خیبطی اجیش  فشؼ وٌیذ

خیبطی ًىٌذ )دس آى صهبى ًِ ثشای اٍ لجبس ثذٍصد ًِ ثشای خَدش اغال وبسی ًىٌذ(، ایٌجب دس ٍالغ ػول اٍ دس ایي هذت 

گشفت یه ٍلت دیگش اًجبم جبم ًتلف ضذُ است. ایي ثمبء ٍ لشاس ًذاسد وِ ثگَیین حبال ػول دس آى سبػت خبظ اگش اً

است وِ دس آى ایي  ب ساُ حفظ آىػول دس آى ًػف سٍص هؼیي اص ثیي سفتِ ٍ تلف ضذُ ٍ لبثل حفظ وشدى ًیست. تٌْ گیشد،

وٌذ تب اص هٌفؼت خبًِ وِ سىًَت دس آى ثبضذ ثْشُ  ای سا یىسبلِ اجبسُ هییب هخالً وسی خبًِ سبػت ایي وبس سا اًجبم دّذ.

ایي لبثل حفظ ٍ ًگْذاسی ًیست ٍ ثمبء،  ضَد. ًِ ثٌطیٌذ ایي هٌفؼت تلف هیحبل اگش ایي ضخع ًشٍد ٍ دس آى خبهٌذ ضَد، 

ضَد ٍ اص ثیي  لشاس ٍ استمشاس ًذاسد، ایي دس هَسد اجبسُ است. پس هتؼلك اجبسُ اػن اص ایٌىِ ػول ثبضذ یب هٌفؼت، تلف هی

 سد.مبء ٍ استمشاس ٍ حفظ وشدى ًذاسٍد ٍ لبثلیت ث هی

                                                 
1
 .413، ظ 3. هستوسه، د 
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اهب دس صٍجیت هسئلِ ثِ گًَِ دیگشی است، دس صٍجیت، ایي گًَِ ًیست وِ ایي ضخع دس ثشاثش هبلی وِ ثِ ػٌَاى هْشیِ 

ضَد اهب هتؼلك صٍجیت تلف  گیشد، یه ػولی داضتِ ثبضذ وِ اگش آى ػول هحمك ًطَد، تلف ضَد؛ هتؼلك اجبسُ تلف هی هی

س ٍ ثمبء داسد ٍ تلف ضذًی ًیست چَى صى ثؼذ اص آًىِ ثِ صٍجیت هشد دس استمشا« یجمی ٍ یستمش»ضَد؛ هتؼلك صٍجیت  ًوی

آیذ، ووب وبى ثش خَدش ٍ وبسّبی خَدش سلطٌت داسد، هخل اجیش ًیست وِ ثؼذ االجبسٓ سلطٌت ثش ایي اػوبل ًذاضتِ  هی

جبت ٍ استمالل ٍ ثبضذ. صى ثؼذ اص صٍجیت ّن سلطٌتص ثش خَدش ثبلی است ٍ هبله اهَس خَدش است، لزا ایي سلطٌت ح

 ثمبء داسد. 

دّذ یؼٌی دس ٍالغ ایي  گیشد، دس ٍالغ ثذل اص یه حمی است وِ داسد آى حك سا ثِ صٍد هی ثٌبثشایي آًچِ صى اص هشد هی

تجذیل یه هبل ثِ یه هبل دیگش است، تجذیل ایي هبل ثِ یه هبل دیگش غیش اص هسئلِ اجبسُ است، لزا ثش اجشتی وِ اص ػول 

 وٌذ. وٌذ ٍلی ثش غِذاق، ػٌَاى فبئذُ غذق ًوی گیشد، ػٌَاى فبئذُ غذق هی یب هٌفؼت هی

فشق ثیي ایٌْب ة اجبسات، لیبس هغ الفبسق است ٍ پس هحػل فشهبیص هحمك خَئی ایي است وِ لیبس هب ًحي فیِ ثِ ثب

 1ّن اص حیج تلف هٌفؼت ٍ ػذم تلف هٌفؼت است.

 ثشسسی پبسخ هحمك خَئی

وٌذ چَى ػَؼ الجؿغ است، اضىبل ضذ )اضىبل دٍم(  ق ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش آى غذق ًویاغل دلیل ایي ثَد وِ غذا

ضَد ثِ غذاق ّن  طَس وِ ثِ اجشت خوس هتؼلك هی ضَد، ّوبى وِ اگش ایي ػَؼ الجؿغ ّن ثبضذ، فَلص هخل اجبسُ هی

جبسُ ثِ غذاق، لیبس هغ الفبسق است؛ ٍ فشهَدًذ: لیبس ثبة ا خَئی ثِ ایي اضىبل جَاة دادُ ضَد، هشحَم آلبی هتؼلك هی

سسذ وِ پبسخ هحمك خَئی توبم ًیست ٍ دٍ اضىبل ثِ ایي جَاة  ثیي ایٌْب فشق است چٌبًچِ ثیبى وشدین؛ اهب ثِ ًظش هی

 ضَد: ٍاسد هی

ن اص ػول یب هتؼلك اجبسُ اػ اًذ گفتِاًذ، غحیح ًیست؛ ایٌىِ آًچِ وِ ایطبى دس فشق ثیي ثبة اجبسُ ٍ ثبة ًىبح گفتِ اوالً:

ٍ ثبلی است، ایي ٍالؼب هَجت فشق ثیي  داسدضَد ٍ استمشاس  ضَد اهب دس ًىبح تلف ًوی هٌفؼت، ثمبء ٍ لشاس ًذاسد ٍ تلف هی

گیشد لشاس ًذّین؛ ایطبى ّن  چیضی وِ هی ضَد وِ هب خوس سا دس ي ًویایاص ضَد. هسئلِ تلف ٍ ػذم تلف، هبًغ  ایي دٍ ًوی

ضَد ٍ دیگشی تلف  گَیٌذ یه هٌفؼت تلف هی ًیست، وبىّ پزیشفتِ دس ّش دٍ هٌفؼت ّست لىي هی گَیذ دس ًىبح هٌفؼت ًوی

ضَد، تلف ضذى ٍ ًطذى هٌفؼت تأحیشی دس ایٌىِ هب ایي هبل سا ثِ اصای هٌفؼت لشاس دّین، ًذاسد. دس هبًحي فیِ هستطىل  ًوی

دس َد داسد، ثش فشؼ هبلیت ّن ٍجَد داضتِ ثبضذ، گَیذ، حبلِ حبل االجشٓ ػلی الؼول یؼٌی یه هٌفؼت ٍ یه حمی ٍج هی

ضَد، هطىلی اص  لشاس دادُ ضذُ هخل ثبة اجبسُ. ٍلی ثبیذ دیذ آیب ایٌىِ هٌفؼت دس ثبة اجبسُ تلف هی یتهمبثل آى یه اجش

ایي  حبل اگش ایي هٌفؼت تلف ًطذ، وٌذ؟ ضَد، ایجبد هی ِ هبله هیحیج ػَؾیت ٍ هب ثِ اصاء ثَدى اجشت دس ثشاثش چیضی و

وٌذ، ثِ  دّذ ٍ دس همبثل آى چیضی سا دسیبفت هی وِ ایي صى داسد چیضی سا دس اختیبس هشد لشاس هی تأحیشی ًذاسد ثش ایي

وٌذ، لزا ایي اضىبل هحمك خَئی ٍاسد ًیست ٍ ایي فشق، فشق لبثل لجَلی  ایجبد ًوی م تلف هٌفؼت ّیچ خللیّشحبل ػذ

 ًیست.

                                                 
1
 .(14)هَسَػِ، د  113. هستٌذ الؼشٍُ، وتبة خوس، ظ 
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هوىي است وسی ثیي ایٌْب فشق ثگزاسد ٍ ثگَیذ ثیي ثبة اجبسُ ٍ ثبة ًىبح فشق است ٍ فشلص ایي است وِ آًچِ دس ثلِ! 

ضَد، چِ هٌفؼت ٍ چِ ػول، ایي هبلیت داسد، لزا یه هبلی دس همبثل هبل دیگش  ثبة اجبسُ دس  همبثل اجشت لشاس دادُ هی

پشداصد، آحبس هلىیت ّن ثش ّش دٍ هتشتت  ضَد ٍ اٍ ّن پَلی سا هی مل هیگیشد، هبلی، هٌفؼتی، ػولی، ثِ هستبجش هٌت لشاس هی

گزاسد یه هبلی است وِ اًتمبل ثِ اٍ پیذا  تَاًین ثگَیین آًچِ وِ صى دس اختیبس هشد هی ضَد. اهب دس ثبة صٍجیت ٍالؼبً هی هی

یي اجبسُ ٍ هسئلِ ثؿغ ٍ هبل ثَدى آى، ث دس اغل هبلیت تَاى اص ساُ تشدیذ لص غذاق ٍ هْشیِ است؟ لزا هیوٌذ ٍ دس همبث هی

 .ًىبح فشق گزاضت

سلوٌب فشق ّن اص حیج تلف ٍ ػذم تلف هٌفؼت ثبضذ )ّوبى هطلجی وِ هحمك خَئی فشهَدًذ(، اهب آیب ایي فشق هَجت  ثبنیبً:

حجَت خوس دس  تَاًین ثگَیین ایي هستلضم ػذم ػذم تؼلك خوس ثِ غذاق است؟ حتی اگش ایي فشق سا ّن ثپزیشین، ثبص ًوی

تَاًین ادػب وٌین ایي خَدش هستلضم حجَت خوس دس هْش است ثِ طشیك اٍلی؛ چَى اگش هٌفؼتی وِ  هْش است، ثلىِ ثبالتش هی

ضَد ثِ طشیك اٍلی هب ثِ إصاء آى ثبیذ خوس داضتِ  ضَد، ًسجت ثِ هب ثإصاء آى خوس ثبضذ، دس هٌفؼتی وِ تلف ًوی تلف هی

 ثبضذ.

تلف  سق ثیي ثبة ًىبح ٍ اجبسُ، حیخیتاًذ سا ثپزیشین ٍ لجَل وٌین وِ فبطلجی وِ آلبی خَئی فشهَدُپس حتی اگش هب ایي ه

ضَد ثلىِ ثشایي اسبس ثبیذ حىن وٌین ثِ حجَت خوس دس  ٍ ػذم تلف است، ثبص ایي هٌجش ثِ ػذم خوس دس غذاق ًوی

 غذاق ثِ طشیك اٍلی.

 ة هحمك خَئی اص اضىبل دٍم توبم ًیست.ٍ ًتیجِ ایي ضذ وِ جَاٍاسد ًیست لزا اضىبل دٍم 

تَاًذ احجبت وٌذ ػذم خوس سا یب  ثحج اداهِ داسد؛ ثبالخشُ ثبیذ ثجیٌین آیب ایي دلیل اٍل ٍ سبیش ادلِ، هیایي بحث جلسه آینده: 

 ًِ وِ اى ضبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ پیگیشی خَاّین وشد.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


