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«معن جر اعدائهمر ار لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر اهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»  
 وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر

ثٝ حست ظٟٛر اِٚی دالِت ثر ٚجٛة ٔی وٙذ  ٞیئبت أر أب ٚضؼبً اٚ اعاللبً اٚ ػمالً ایٗ ٔمبْ ٔغرح است ایٗ است وٝ رثحثی وٝ د

 ؟یب ٘ٝز ثیٗ رفتٗ آٖ ظٟٛر ٔی ضٛد یب ثؼذ از تٛٞٓ ٟ٘ی ٚالغ ضٛد آیب ٔٛجت ا حبَ اٌر أر ثٝ د٘جبَ ٟ٘ی

ٌفتٝ ٔی ضٛد ٞیئت  ،یب حىٓ ػمُ عریك ٚضغ یب اعالق یب ٔمذٔبت حىٕت ثیبٖ ضذ  وٝ ازثر ٚجٛة  ردر ثحث از دالِت ٞیئت أ

ٔی اظٟٛر در ٚجٛة دارد تب ٔبد ٞیئت افؼُ ثبثت ضذ حبَ ثؼذ از ایٙىٝ .أر ظٟٛر در ٚجٛة دارد ٔی وٙذ ٚ ٚجٛة افؼُ دالِت ثر

لریٙٝ ای  ، ٍٔر ایٙىٝغیغٝ فؼُ در ٚجٛة است ٚظٟٛر اِٚی ٞیئت أر  یؼٙی .ذ ایٗ دالِت ثبلی استخالفص ٘جبض وٝ لریٙٝ ای ثر

ثر آٖ البٔٝ ضذٜ است. ٔثال  د وٝ لریٙٝضٛٔٙػرف ثٝ آٖ ٔؼٙبیی ٔی  ثب ٚجٛد لریٙٝ لٟراًوٝ البٔٝ ضٛد ٔثُ سبیر ٔؼب٘ی آٖ ثرخالف 

اسذ ثب لریٙٝ یرٔیی   ی دیٍر. یؼٙیبثب البٔٝ لریٙٝ تجذیُ ٔی ضٛد ثٝ یه ٔؼٕٙٞیٗ ٔؼٙب ٚضغ ضذٜ ثرای حیٛاٖ ٔفترس أب ِفظ اسذ 

 . دالِت ٔی وٙذ ثر رجُ ضجبع

 یؼٙی ٔٛجت ٔی ضٛد ٞیئت افؼُ ٔؼٙبی دیٍری پیذا ٔی وٙذ؟ ر آیبٝ د٘جبَ حظر یب تٛٞٓ حظثحث در ایٗ است وٝ ٚلٛع أر ثحبَ 

آیب ٚلٛع أر ثؼذ از ٟ٘ی یب  ؟دیٍر دالِت ثر ٚجٛة ٘ذارد ٟ٘ی یب تٛٞٓ ٟ٘ی غ ضذٖ ثؼذ ازأر وٝ دالِت ثر ٚجٛة دارد ثٝ غرف ٚال

 ر ٚضؼی یب اعاللی ٞیئت افؼُ در ٚجٛة ضٛد یب خیر؟تٛٞٓ ٟ٘ی لریٙت دارد تب ٔب٘غ ظٟٛ

ٚ    ٓافؼُ ٔسّ پس اغُ ٔٛضٛع ثحث ٔؼّْٛ است ثٝ ایٗ ثیبٖ وٝ ٔب یه ٔؼٙبیی ثرای ٞیئت  دا٘ستیٓ وٝ ػجیبرت اسیت از ٚجیٛة 

ٓ ویٝ اییٗ دٚ   یٓ ثجیٙی ظٟٛر در ٚجٛة ٘ذارد حبَ ٔی خٛاٞیف ایٗ ٔؼٙب ثیبیذ دیٍر ایٗ ٔؼٙب اٌر لریٙٝ ای لغؼی ثر خال یٗ داریٓیم

  غرف ٔؼٙبی ٞیئت افؼُ ٔی ضٛد یب خیر؟ٔمبْ ٔٛجت 

 اقوال

  :ٝ چٙذ لَٛ ٚجٛد داردئّٔسدر 

اییٗ غییغٝ   ٚ  ٚجٛة ٘ذارد رٞیچ تبثیری در ظٟٛر غیغٝ أر د حظر یب خٛد حظرٔؼتمذ٘ذ ٚلٛع أر ثؼذ از تٛٞٓ  ثؼضی لَٛ اَٚ:

  .وٕبوبٖ ظبٞر در ٚجٛة است

ٝ پیذا وٙذ. یؼٙی چٖٛ لجال ٟ٘ی بحٟٛر در اثظ ثبػث ٔی ضٛد أرظر یب خٛد ح ظرثؼضی ٌفتٝ ا٘ذ ٚلٛع أر ثؼذ از تٛٞٓ ح لَٛ دْٚ:

 .دالِت ٔی وٙذثر جٛاز بً ثّىٝ غرف ذٙایٗ أر دیٍر دالِت ثر ٚجٛة ٕ٘ی و ضذٜ، اوٖٙٛ وٝ أر ٔی ضٛد
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در یه غٛرت ثبػث ٔی ضٛد أر ظٟٛر در حىٓ سبثك ثر  رٚلٛع أر ثؼذ از تٛٞٓ حظر یب خٛد حظ ثرخی ػمیذٜ دار٘ذ لَٛ سْٛ:

ٚ یه حىٕیی ثیٛدٜ   ِی لجُ از ایٗ ٟ٘ی ثبالخرٜ است ٚضذٜ یب تٛٞٓ ٟ٘ی  ٟ٘ی ٚارد ضذٜ اوٖٙٛ تحریٓ پیذا وٙذ. یؼٙی درست است

ٔؼٙبی لجُ از تحریٓ  ٚ وٙذٌطت ثٝ ٕٞبٖ ٔؼٙبی لجُ از تحریٓ ٞیئت افؼُ ثبزیب تٛٞٓ ٟ٘ی ثبػث ٔی ضٛد وٝ  ٚلٛع أر ثؼذ از ٟ٘ی

 »ضیریفٝ  در آییٝ   ػّت ٟ٘ی ٔیثالً:  َار زٚثٝ ضرط ایٙىٝ أر ٔؼّك ضذٜ ثبضذ ثاِجتٝ  ٕٔىٗ است ٚجٛة یب اثبحٝ یب استحجبة ثبضذ.
َِ ِ ر -الشَّْهِر اْلَْراِم ِقتاٍل ِفي  ِ   َعنِ   َيْسئَ ُلوَنكَ  ْْ ِقت الف ِفي ِ   قُ 

 .ٝ لتبَ در ٔبٟٞیبی حیراْ ٔیٛرد ٟ٘یی ٚالیغ ضیذٜ اسیت       بد ایٗ آیٙثٝ است «.1

لتبَ  «رلُ لتبَ فیٝ وجی :»در ٔبٟٞبی حراْ ٝثبرٜ جًٙ ٚ ٔمبتّیؼٙی از ضٕب سٛاَ ٔی وٙٙذ دریسئّٛ٘ه ػٗ اِطٟر اِحراْ لتبَ فیٝ »

 ٔیذٜ  ثؼذ یه آیٝ دیٍری آ بی حراْ ٔٙغ ضذٜ استٔبٟٞ رلتبَ د . پسٌٙبٜ است ٚ ثسري یؼٙی جبیس ٘یستٚدر ایٗ ٔبٜ حراْ است 

َُ َدَُت ْوُ ُو   فَِإَذا اْنَسَلخَ » ْي  َْ غیغٝ  ، التّٛا«ٗیٔطرو التّٛا»ی حراْ ثٝ پبیبٖ رسیذ ثؼذ از آ٘ىٝ ٔبٟٞب «2اْْلَْشُهُر اْْلُ ُرُم  فَ اقْ تُ ُلوا اْلُشْش ِرَِِح 

ٚلتی ٔبٟٞبی حراْ تٕبْ  :االٖ ٔی فرٔبیذٟ٘ی ضذٜ ثٛد، لتبَ در ٔبٟٞبی حراْ . لجال از الغ ضذٜ استٚ ظرأر است ثؼذ از ٟ٘ی ٚ ح

چیٖٛ   . یؼٙی وأ٘یٝ خذاٚ٘یذ ٔیی فرٔبییذ:    ثر ػّت ٟ٘ی ثٝ لتبَ ضذٜ ِٚی ایٗ أر ٔؼّك ضذٜدر ٚالغ ایٗ جب أر  .ضذ ضٕب لتبَ وٙیذ

یؼٙی اٌر لجال حراْ ضیذٜ   ثٝ چیس دیٍری. ك ٘یست ثّىٝ ٔؼّك ضذٜأر ٔغّ یٕٙطرویٗ یؼأِبٟٞبی حراْ ثٝ پبیبٖ رسیذ پس التّٛا 

 ذٜ است. ضأر ثٝ لتبَ  ٚ چٖٛ ػّت ٟ٘ی زائُ ضذٜ آٖ ٔرتفغ ضذٜثٛد ٚ ٟ٘ی ضذٜ ثٛد االٖ ػّت 

در ٚالغ ثبػث  ثٝ زٚاَ ػّت ٟ٘ی ٔب٘ٙذ ٔٛردی وٝ ثیبٖ ضذ حبِیىٝ ٔؼّك ضذٜی در ٚلٛع أر ثؼذ از ٟ٘: لبئّیٗ ثٝ ایٗ لَٛ ٔی ٌٛیٙذ

ثٛد وٝ ثب از ثیٗ رفتٗ ػّت ٟ٘یی ویٝ   ٚجٛة در ٔثبَ ثیبٖ ضذٜ حىٓ لجّی لتبَ  ٔبٔٛر ثٝ ثرٌردد ثٝ ٕٞبٖ حىٓ لجّی.ٔی ضٛد وٝ 

ٕٔىیٗ   ثٛد وٝ حىٓ لجُ ٚجٛة ثیٛد أیب   ثرای ٔٛردیایٗ ٔثبَ  .لتبَ ٚاجت ٔی ضٛد ثر ٔی ٌردد ٚػجبرت ثٛد از ٔبٟٞبی حراْ 

  .ظٟٛر در اثبحٝ دارد . اٌر ٔؼٙب اثبحٝ ثٛدٜ اوٖٙٛ ٘یساست جبیی ٔؼٙبی سبثك اثبحٝ ثبضذ

 .ثٝ ٕٞبٖ ٔؼٙبی ٚجٛثی ثبلی ٔی ٔب٘ذ أراَ ػّت ٟ٘ی ٘جبضذ، ّك ثر زٚأر ٔؼ چِٝ٘ٚی چٙب

دارد ٘ٝ  ةیب تٛٞٓ ٟ٘ی ٔجُٕ ٔی ٌردد ٚ دیٍر ٘ٝ دالِت ثر ٚجٛذ از ٟ٘ی غیغٝ افؼُ ثؼٔحمك خراسب٘ی ٔی فرٔبیٙذ:  لَٛ چٟبرْ:

ٚ  «رایت ػیٙب» . ٚلتی ٌفتٝ ٔی ضٛد:دارد تب از اجٕبَ در ثیبیذ بحٝ ٚ ٔطخع است وٝ ِفظ اٌر ٔجُٕ ضٛد ٘یبز ثٝ لریٙٝ خبظاث

ٌفتٝ ٔی ضٛد: ثبویٝ یب جبریٝ یؼٙی  بغٝ ٔی آیذدر ٞیچ ٔؼٙبیی ٘ذارد أب ٚلتی لریٙٝ خ ایٗ ظٟٛر ٘طٛدٞیچ لریٙٝ ای ثرای آٖ رور 

 چیست؟ آ٘ٛلت ٔؼّْٛ ٔی ضٛد وٝ ٔٙظٛرٌٛیٙذٜ

  .٘ظر ٔطٟٛر را ثیبٖ ٔی وٙیٓ ٚ ثؼذ ثٝ ثررسی ٘ظر ٔحمك خراسب٘ی ٔی پردازیٓ ٔب اجٕبالً

 قول مشهور

ٔؼٙبی اثبحٝ پیذا ضٛد. یؼٙیی  در ٔطٟٛر ٔؼتمذ٘ذ ٚلٛع أر ثؼذ از ٟ٘ی یب تٛٞٓ ٟ٘ی ٔٛجت ٔی ضٛد ثرای ایٗ أر یه ظٟٛر ثب٘ٛی 

آ٘چیٝ ویٝ   ٔجٙیبی   .ثبػث ٔی ضٛد وٝ أر دالِت ثر جٛاز داضتٝ ثبضیذ  لجّی خٛدش را از دست ٔی دٞذ ٚٔؼٙبی سبثك ٚ  دیٍر آٖ

چغیٛر ٔیی ضیٛد     .ٔجتٙی ثر ظٟٛر ٞیئت افؼُ در ٔؼٙبی اثبحٝ است . اغُ ادػبی ٔطٟٛراست اغبِة اِظٟٛر فتٙذ در ٚالغٔطٟٛر ٌ

آیب ٔی تیٛا٘یٓ ثٍیٛییٓ    .وٙذٔٛلؼیت ٔؼٙبی دیٍری پیذا وٝ ظٟٛر در ٔؼٙبی ٚجٛة داضتٝ ثٝ خبعر لرار ٌرفتٗ در ایٗ ت افؼُ ئٞی
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اثبحٝ در ٚالغ یه ٔؼٙبی ثب٘ٛی ٚ ٔجیبزی  آٖ وٝ است یب  ایٗ است وٝ اثبحٝ ٔؼٙبی حمیمی أرایٗ ظٟٛر در ٔؼٙبی اثبحٝ ثٛاسغٝ 

  .است

خٛد ایٗ ٚلٛع ثؼذ از  ؼیت  لرار ٔی ٌیردٔٛلایٗ ٚلتی در  فؼُ وٝ ٚضغ ضذٜ ثرای ٚجٛةا ٞیئتحرف ٔطٟٛر ایٗ است وٝ  اسبس

وّی است ٚ ثبػث ٔی ٚ یه لریٙٝ ست ثّىٝ یه لریٙٝ ػبٔٝ ایٗ لریٙٝ یه لریٙٝ خبغٝ ٘ی  .بی اغّی استثر تغییر ٔؼٙلریٙٝ  ٟ٘ی

 ،ظٟیٛر ٔی دا٘ییذ  ٕٞب٘غٛر وٝ ایٗ ٞٓ ظٟٛر است ِٚی  ؛ضٛد ثٝ ٔؼٙبی ٔجبزیضٛد ِفظ ٚ ٞیئت از ٔؼٙبی حمیمی خٛدش ٔٙػرف 

یب ٚلتی ٔی ٌیٛییٓ راییت اسیذ     .وّٕٝ اسذ ظٟٛر در حیٛاٖ ٔفترس دارد رایت اسذاً :ٚلتی ٔی ٌٛییٓ .اػٓ از حمیمت ٚ ٔجبز است

َٚ وٝ ثییبٖ  ادر ٔثبَ  .اػٓ از حمیمت ٚ ٔجبز است زیرا ظٟٛردارد ُ ضجبع ی ٔی ٌٛییٓ وّٕٝ اسذ ظٟٛر در رجیرٔی ثٝ لریٙٝ یرٔ

در دٚٔی ٔی ٌٛییٓ ظٟٛر در رجُ ضجبع دارد  ٚلتی ٚ یه ٔؼٙبی حمیمی ارادٜ ضذٜ ٚظٟٛر در حیٛاٖ ٔفترس دارد وّٕٝ اسذ  ضذ

اِحمیمیٝ از ضیؼت    اغبِة .ٔجبزی ٘ذ ٞٓ ثب ٔؼٙبی حمیمی ثسبزد ٞٓ ثب ٔؼٙبیپس ظٟٛر ٔی تٛا .استارادٜ ضذٜ ی زبی ٔجبیه ٔؼٙ

اِؼٕیْٛ   اریٓ حتی اغبِة االعالق ٚ اغیبِة اِظٟٛر د ، ثّىٝ اغبِةاِحمیمٝ ٘ذاریٓ اغال اغّی ثٝ ٘بْ اغبِة ٔب اغبِة اِظٟٛر است ثّىٝ

 .از ٔػبدیك اغبِٝ اِظٟٛر است ایٟٙب را ٞٓ

ثٝ ایٗ  حٝ ٔی وٙذبضٛد أر ثؼذ از ٟ٘ی یب تٛٞٓ ٟ٘ی دالِت ثر اث یپس اٌر ٌفتٝ ٔ .ای حبَ ظٟٛر اػٓ از حمیمت ٚٔجبز است ػّی 

 ظیر میبْ تیٛٞٓ ح  أر در ٔاٌر ٚضغ وردٜ ثبضذ وٝ  عٛر ٘یست وٝ ٚاضغ یؼٙی ایٗ !٘یست وٝ ثٝ دالِت ٚضؼی اثبحٝ را ثرسب٘ذی ٔؼٙ

ر ِالثبحٝ یب االٔر ارا ٚلغ ثؼذ تٛٞٓ اِحظ ارا ٚلغ ثؼذ اِٟٙیاالٔر  یت ٞیئتٚضؼٚاضغ ٍ٘فتٝ  . یؼٙیبی اثبحٝ ثبضذٚالغ ضذ ایٗ ثٝ ٔؼٙ

ضٛد حُٕ ثر ٚجٛة ٔی ضٛد ِٚیی   بَثذٖٚ لریٙٝ استؼٕ رای ٔؼٙبی ٚجٛة ٚضغ وردٜ ٚ ٞر جبرا ث ٞیئتثّىٝ ٚاضغ ایٗ ِالثبحة 

ی اسیت  ایٗ ظٟٛر .ر ٚالغ ضذ ایٙجب دیٍر ثٝ ٔؼٙبی اثبحٝ خٛاٞذ ثٛدظوٝ اٌر ثؼذ اِح است لریٙٝ ػبٔٝ ایٗ لریٙٝ یه لریٙٝ وّی ٚ

  وٝ ٔجتٙی ثر لریٙٝ است ٚ ٔؼٙبی حمیمی از آٖ ارادٜ ٘طذٜ.

ٚاضغ ٞیئت افؼُ را ثرای ٔؼٙبی اثبحٝ در ایٗ ضیرایظ   ٙیپس ایٗ اثبحٝ وٝ ٔطٟٛر ثٝ آٖ لبئُ ضذ٘ذ لغؼب ٔستٙذ ثٝ ٚضغ ٘یست یؼ

ثبر  یهٚ ٞیئت افؼُ را ٚضغ وردٜ ثبضذ ثرای ٚجٛة  یؼٙی ایٙغٛر ٘یست وٝ ٚاضغ دٚ ٚضغ داضتٝ ثبضذ یه ثبر .ٚضغ ٘ىردٜ است

ٕٔىیٗ اسیت    دٚ ٚضغ ٘یست ِٚی ٌیبٞی  پس .ع ثؼذ اِٟٙی ٚ تٛٞٓ ٟ٘ی ٚضغ وردٜ ثبضذٛیؼٙی ٚلافؼُ را ثب ایٗ ضرایظ  ٞٓ ٞیئت

یؼٙی جٛاز « افؼُ اٖ استغؼت»درجبیی أر وٙذ  ریذ أٌثال فرؼ وٙ .ش ثٝ ٔؼٙبی دیٍر ثرٌردا٘ذٙٝ ِفظیٝ ثیبیذ ٚ ایٗ را از ظبٞرلری

  ست.افؼُ ثٝ ٔؼٙبی ٚجٛة ٘یٝ ت ؤؼّْٛ اس جب ایٗ دارد. دٜ ٚ یه لریٙٝ ٔطخعدر ترن دا

یب  ظرٚلٛع أر ثؼذ از ح ٝ ثبضذ.ثبضذ یب ٔمبٔی ٝایٗ لریٙٝ ٕٔىٗ است ِفظی ٘جبضذ ثّىٝ ٕٔىٗ است ٔثُ ٔب ٘حٗ فیٝ یه لریٙٝ حبِی

لی خیٛدش ٔٙػیرف ضیٛد ثیٝ     الث ضذٜ از ٔؼٙبی ظبٞری ٚ ٚضؼی ٚاعایٗ ٞٓ ثبػ یه لریٙٝ ٔمبٔی ٚ حبِی است وٝ ظرحتٛٞٓ 

 .است ٘ظر ٔطٟٛر . ایٗاثبحٝ

 فیص یمی است أب اٌر لریٙٝ ای ثیر خال ایٗ ٔؼٙب یه ٔؼٙبی حم .استداَ ثر ٚجٛة ٔؼٙبی ٞیئت افؼُ  أر ثٝ ٘ظر ٔطٟٛر: خالغٝ

ٔٛجیت  ویٝ  ر ٚلٛع ثؼذ از حظر یب تٛٞٓ حظ حُ ثحث است ػجبرت است ازٔ. لریٙٝ ای وٝ دٛضلبئٓ ضٛد از ایٗ ٔؼٙب ٔٙػرف ٔی 

ٔؼٙبی ٔجبزی پیذا وٙذ ٔٙتٟی ایٗ ییه لریٙیٝ   ٙبی ٚجٛة ٘ذا٘یٓ ٚ ثبػث ٔی ضٛد وٝ ؼر ٔافؼُ را ظبٞر دت ٔی ضٛد ٔب دیٍر ٞیئ

 «اِحٕذ هلل رة اِؼبِٕیٗ» یؼٙی اثبحٝ ثبضذ.ثب٘ٛی  ظبٞر در ایٗ ٔؼٙبیدٚ ٔمبْ ٔٛجت ٔی ضٛد  یٗاخبظ. ٚلٛع در ػبْ است ٘ٝ 


