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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تنبیه سوم

به دلیل امری غیر از تخصیص باشد، یعنی به جهت احتمال تخصیص شک نداریم،  مصداق چنانچه شک در فرد واند بعضی گفته

 . نیم به عمومات تمسک کنیماتور دیگری غیر از احتمال تخصیص است، اینجا نیز میامبلکه شبهه و شک ناشی از 

رد فردی که شک کنیم آیا ودر مکردیم ، یعنی بحث میت احتمال تخصیص بودجه در تنبیه قبلی و مباحث قبلی شک در مصداق به

رباره تمسک به عام د الث تا به ححجایز است یا خیر؟ پس بدر مورد آن آیا تمسک به عام  و دلیل مخصص است یا خیرمشمول 

غیر جهت  است، لکن منه بحث در شبهه مصداقیه یناشی از احتمال تخصیص باشد. اما در این تنبکه  ،ه مصداقیه مخصص بودشبه در

 تخصیص. احتمال ال

 کالم بعض

رد که در مورد فردی شبهه و تردید پیش تصویر ک تواناند، اما اینکه چگونه میعام شدهبرخی قائل به جواز تمسک به در این فرض 

ین است که ما شک کنیم در اینکه آیا وضو یا غسل با مایع مضاف ا؟ مثالش صیص نباشدبیاید، لکن این شبهه از جهت احتمال تخ

ه ،  بوضو یا غسل را استفاده کنیم صحت این «فوا بالنذوروا»عموم توانیم با تمسک به اند که می؟ اینجا گفتهیا خیرصحیح است 

لت کند بر دالاشته باشیم که غسل فرض کنیم دلیلی ندد وضو و رور مد . مامتعلق نذر واقع شده باشدشرط اینکه این وضو یا غسل 

ل فرض کنید . حایک  مایعی وضو بگیریم یا غسل کنیمتوانیم با می که آنچه داریم این است ه، بلکوضو یا غسل با مایع مطلق لزوم

؟ پس خیر کنیم یاتمسک « بالنذوروفوا ا»توانیم به عموم وضو بگیرد یا غسل کند، آیا اینجا می آب مضاف کند که باسی نذر میک

است از نذر مورد یک فرد از این نذر که عبارت  رنیز د این طرف اززوم وفا به هر نذری، کند بر للت میدالیک عامی داریم که 

؟ این شک ناشی از احتمال تخصیص است یا نیست «بالنذور فواوا»یا این مشمول عموم وضو یا غسل با آب مضاف شک داریم که آ

غسل صحیح است یا  ن آب مضاف وضو یایاین آب مضاف است و ما شک داریم که با ا .ما شک داریم یدیگر لنیست، به دلی

  ؟خیر

تضاء قکه ا «نذورلاوفوا با»عموم  به دلیل، «الغسل او بهذا وض. یجب االتیان  بهذا الوشود عمل این نذراند که باید به این بعض گفته

نهی  قغسلی که متعل م که این وضو یاییرگنتیجه می« یجب الوفاء به کل نذر» واجب است. آنگاه ما ازوفای به هر نذری کند می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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وانیم صحت تمی« اوفوا بالنذور»عموم  با تمسک بهی به آن واجب نبود. بنابراین صحیح نبود وفا رگاست، زیرا ا صحیحواقع شده، 

  .اثبات کنیماین نذر یعنی نذر وضو با مضاف یا غسل با آب مضاف را 

  اند.ست که بعضی در اینجا فرمودهاین مطلبی ا

 مؤید

 ت یا صوم فی السفر. قبل الوقنافله . نماز 2. احرام قبل از میقات، 1د: مدعای خودشان بیان کردن یاهم بردو شاهد و مؤید آنگاه 

 کهیم را، روایت دمیقات محرم شود زا تواند قبللذا کسی نمیانجام شود،  احرام باید در میقات معلوم است کهدر مورد اولی  .1

و محرم شده بود. حضرت فرمود چرا محرم شدی، گفت من ه میقات نرسیده الیکه هنوز بدر ح )ع(صادقم شخصی آمد پیش اما

 رگا . اماباشد رام باید در میقاتاحو فرمودند:  خواستم بیشتر در حال احرام باقی بمانم که حضرت او را از این کار منع کردندمی

در  رشود. این کاشف از این است که نذواقع می احرامش صحیحا یح است وحنذرش صنذر کند قبل از میقات احرام ببندد، سی ک

  احرام صحیح نبود. احرام آن هم قبل از میقات موجب صحت این عمل است در حالیکه اگر نذر نبود این 

حیح این روزه ص ،در سفر روزه بگیرد ، اما اگر نذر کند که در فالن روزبگیرد هواند روزتنمی ته مسافر اسدر حال عادی کسی ک. 7

فاء است و وجوب وفاء به نذر ذر عمل شود و واجب الوکند این ناقتضاء می« اوفو بالنذور»و ، زیرا متعلق نذر واقع شده است تاس

 صحت این عمل است. کاشف از

یست ن صحیح ز خواندناهنوز وقت داخل نشده نمند در حالیکه نذر کند که نماز را قبل از وقت بخوا کسی ، اگروقت نماز قبل از .1

 .دکنیشف از صحت عمل مکوجوب وفای به نذر دارد، چون ان است و واجب االتی زانذر این نموفاء با وجوب ولی 

ردی از ف مورد اگر جایی شک کنیم درگوید ین میبنابراای خودش بیان کرده. عمؤیداتی است که این قائل برای مد ها ونمونه اینها

 راز کنیم و صحیح بدانیم.احم آن فرد را توانیعام می به با تمسک ،عام افراد

 اشکال محقق خراسانی

کرده ت بیان نیهاعنوان تنب این مباحث را به ینخراسا قبال هم اشاره کردیم که محقق مناقشه کردند.سانی در این سخن محقق خرا

ازاله، این هم یکی از این مطالبی رده است، یکی تحت عنوان ایقاذ، یکی تحت عنوان وهم و کت بلکه هر یک را به عنوانی مطرح اس

ان یبم شرعی را که احکا ایادلهاست که به طور کلی  است که ایشان در کفایه متعرض شدند، محصل فرمایش محقق خراسانی این

  :بر دو دسته هستندکنند یم

 مو الدم و اللح یتةمعلیکم ال حرمت»شود یمگفته  یعناوین اولیه هستند. مثال وقت شرعی در ماز ادله متعرض بیان حک هیک دست

، میته، دم و لحم اشیاء بیان کرده است ای عنوان اولی و واقعیحکم را بر این مبین یک حکم شرعی اولی است، زیرا 1«الخنزیر

  د.هستن هر عناوین اولیزیالخن

و بعضی ه چهاردشده است، برخی دشان مختلف نقل عناوین ثانویه تعدا .برای عناوین ثانیه هستند یعبعضی از ادله مبین حکم شر

یه بر دو ادله ثانو ، نذر یک عنوان ثانویه است خود ایننذر ،اکراه ،اضطرار ،ضرر ،مثل عنوان حرج ،بیشتر و بعضی کمتر بر شمردند

  :قسم هستند

                                                 
 .4مائده، آیه  1
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ی ویک حکم ثان« ت الوالداطاع»ثابت است اخذ شده، مثال از احکامی که به عنوان اولی  یاحکام ثانویه یک در موضوعات اینگاهی 

امر مباحی  کند باید یکبه آن امر می چه پدراخذ شده، یعنی آن مور بهحکمی است که در موضوعش جواز مأاست، لزوم اطاعت والد 

 احه مببر صورتی اطاعت پدر واجب است که مأموردت، اطاعتش واجب نیسر مثال پدر امر به شرب خمر کند گ، حرام نباشد، اباشد

ه مأموربمقید به جواز ست بلکه ن مطلق نییا، د داردوجو یوضوعش یک قیددر م باشد. لذا حکم ثانوی لزوم اطاعت والد و جایز

بلکه  ست،ما وجوب وفای به نذر مطلق نیا ،کندند یک حکم ثانوی را بیان میککه داللت بر وجوب نذر می« نذوراوفوا بال» است یا

ن احاست به رج یدنذر مقبه وجوب وفای  ،وفای نذر مطلق باشدوجوب که  ستاینطور نی ؛در موضوعش رجحان متعلق نذر قید شده

  .متعلق نذر

   .است هقید نشد ی که برای عنوان اولی ثابت شدندوضوعش هیچ یک از احکامم رنا که دمع ینثانوی مطلق است به ا گاهی نیز حکم

ایی ج کنیم هانویحکم ث ر، اگر شک در حکم مأخوذ دثانویه ماحکا قسم اول از ر: دفرمایدی مینراسامحقق خ این مقدمه ز بیانابعد 

اوفوا » بهه مصداقیه خود عام است، مثالش رعام د از قبیل تمسک به ینکها یابرای تمسک به عام نیست، وجهش نیز روشن است، بر

ذر ن وجوب وفاء بهچون  وعش یک قیدی آمده،م در موضاین حک اام ،عنوان ثانوی است یااست که مبین حکمی بری دلیل« بالنذور

ه نعنوان اولی ثابت شده اخذ شده، کأ یایک حکمی که بردر موضوعش  رازی ،در متعلقش رجحان باشدید است به نذری که مق

. حال اگر جایی شک ش قید راجح بودن متعلق نذر استیک جزئش نذر است و یک جزئ، است بمرکینجا یک امر موضوع در ا

 درعام  ولی این ،ام استع «وروفوا بالنذا»درست است  ،نه در خود موضوع شک داریمیا نه؟ کأذر  راجح است متعلق ن کنیم که

 ؟نذر رجحان دارد یا خیرباشد و در این فرض که شک داریم متعلق که موضوعش برای ما احراز شده رتی قابل تمسک است صو

است  مو ما شک کنیم که آیا این فرد عال« اکرم العلماء»به ما گفته شود  ل اینکهعام شک داریم، دقیقا مث مصداق خود این کأنه در

 ثابت کنیمین فرد مشکوک ارام را برای اکوانیم تمسک کنیم و وجوب تماء نمیللعم اعموم اکر مورد به یندر ا ههمانگونه ک؟ یا نیست

؟ یرمشروع است یا خ اآی؟ آب مضاف صحیح است یا خیربا اساسا وضو  اکه آیکنیم طور است، اگر شک  ینمحن فیه نیز هدر ما ن

یتان هاگوید شما به نذرمی« ذورنلوفوا باا» شک داریم،« بالنذور وفواا»موضوع  ر؟ کأنه دد یا نهوشآیا طاعت و عبادت محسوب می

ت، راجح سیم ثابت نیردکه نذر ک یح بودن این چیزجشما امر راجح باشد و االن برای ما رامتعلق نذر  کهباید وفا کنید به شرط این

 صحت و تمسک کنیم «نذوروا بالفوا» توانیم به عمومد ما میفرمودنبراین اینکه است. بنما ثابت نی یابا آب مضاف بر بودن وضو

عام در شبهه مصداقیه خود عام و این امری  شود از قبیل تمسک بهمیم، اثبات کنی با آب مضاف یا غسل با آب مضاف را وضو

   .قطعا جایز نیست ست کها

توانیم یمان شده باشد. حو مطلق بین بلکه به ود نداشته باشد،عش وجودر موضیدی هیچ ق اما در جاییکه دلیل مبین حکم ثانوی

 ینارد العموم در مو ، اینجا مانعی برای جریان اصالةتمسک کنیم عموم در یک فرد یا مصداق  بهشک  اثبات حکم در فرضبرای 

 ود ندارد.مصداق مشکوک وج مشبته وفرد 

، قهرا شمول عام نسبت به آن وقتی قیدی وجود ندارد ووع این حکم ذکر نشده موض رد یاینجا قیدزیرا  ،واضح است ش همیلدل

 مبتال به مانع نیست.
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ر گا این نذر عمل شود، امباید به ا« ا بالنذوراوفو»ضای تبه مقیک چیزی است که  مثالفقط یک نکته وجود دارد و آن اینکه اینجا 

ن دو ا بین ایینجا در تعارض باشد حکمی بیان شده است که با این حکمی در حکم اولی یک نحکم اولی آن مثال حرمت باشد، یع

 تر بود،تر است. اگر مالک حکم اولی قویز این دو دلیل قویاینیم که مالک و مقتضی در کدام یک باید بب آید، آنگاهتزاحم پیش می

مسئله تابع  ، لذا دهیممی را ترجیحتر بود ما آن ، اگر مالک و مقتضی در حکم ثانوی قویدهیمرا ترجیح میحکم اولی  نر اساس آب

  است. ترمالک قوی

اید تمسک به رمفی مینق خراسامحقباشند عام در مورد این فرد می قائل به تمسک به بر خالف ادعای بعضی که که نتیجه این شد

توانیم ین نمایعام در شبهات مصداقیه خود عام است، بنابر از قبیل تمسک به عام در این موارد تمسک به ینکها یاست، برجایز نیم اع

به  که داللت بر وفایاست درست  «ذوربالنا واوف»و بگوییم این وضو صحیح است. چون تمسک کنیم « اوفوا بالنذور» به عموم

ه نست پس کأین مرجحانش برای ما معلوینجا و چون ا که دارای رجحان باشدید به این است د ولی موضوعش مقکنوجوب نذر می

بهه در شتمسک کنیم این از قبیل تمسک به عام « اوفوا بالنذور»و اگر ما بخواهیم به عموم احراز نشده « ذوروا بالناوف»ضوع وم

  .شودخود عام می یهمصداق
 بررسی مؤید

علت اینکه در اینها ما قائل به صحت فرماید: ولی میرده دو وجه ذکر ک ینمحقق خراسا د،اشاره کردن به آن اما در مورد مؤیداتی که

ک و یگفته  شانرا ایدو وجه  .وجوه است ینا زا یر کردید. دلیل صحت در این دو سه مورد یککما ذشست که آن چیزی نیشدیم 

صحت احرام قبل از میقات اذا کان منذورا و صحت صوم توانیم برای حکم به وجه می موعا سهجه دیگر نیز قابل ذکر است. مجو

 ذکر کنیم:فی السفر و صحت نماز قبل الوقت اذا کان منذورا 

ذاته رجحان دارد، حالت احرام ل یعنی احرام فی نفسه یا اته است.حان این عمل فی ذکاشف از رج ان کرده،این را بی ی کهدلیلآن  .1

 راینکه باید دشده به  یز یک رجحانی دارد، منتهی  این رجحان مبتال به یک مانعادارد، نمانی حارد، صوم نیز یک رجن داحرج

م ه احرا. پس وقتی نذر بشودمانع مرتفع می گیرد اینرت میکه صو ر وقت باشد، نذردر حضر باشد یا باید دیا باید   ت باشدقامی

انع محسوب م ودنشبلکن قبل از میقات  دارد نکه فی نفسه رجحای به چیز کند، یعنی نذر متعلق شدهلق پیدا میقبل از میقات تع

برای  ،ودشر صورت تعلق نذر به آن میداحرام قبل از میقات اگر حکم به صحت  رداشته شد. پسشد که این مانع به سبب نذر بمی

ی این رجحان که راب شدمی انع محسوبم، منتهی قبل از میقات بودنش یک است حانرج به حسب ذاته دارای است که احرامین ا

رد ور مدلک و کذارد د ندوا وججبه صحت این محک یابر یشود و مشکلم به صحت آن میو لذا حکذر برداشته شد ن به سبب این

  .زوقت و صوم فی السفر قبل ا زمان

مورد وضو با آب مضاف یا غسل با آب مضاف نیست، یعنی وضو با آب مضاف به حسب ذاته  در همسئل ینااین در حالی است که 

 رجحان ندارد که ما بگوییم این مبتال به مانعی بوده که با آمدن نذر کنار رفته است.

حرام قبل ته، بلکه ااته رجحان داشاین حادث شود نه اینکه بذ یاین دلیل را کاشف از این بدانیم که به سبب نذر یک رجحانی برا. 7

قتی و ه بحسبه ذاته، صوم فی السفر به حسب ذاته رجحانی نداشته ولیتنداشنی اح، نماز قبل از وقت رجت رجحانی نداشتهقامی از

 شود که رجحان پیدا کند. باعث می نذر به آن تعلق میگیرد
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. یعنی بگوییم ادله  اقتضاء دانند قرار دهیممتعلق نذر میبر اشتراط رجحان در که داللت  ایاین دلیل را به عنوان مخصص ادله. 1

، لکن این عموم تخصیص خورده به این معنا که کأنه گفته شده متعلق نذر باید رجحان کند که متعلق نذر رجحان داشته باشدمی

لوال دلیل خاص در این موارد یعنی  ز قبل از وقت،ا، صوم در سفر و نمدر مورد احرام قبل از میقات ،باشد اال در این مواردداشته 

  .کردیمما در این موارد نیز حکم به صحت نمی

ردند، ای که آنها کپس ایشان هم اشکال کرد به اصل مدعا و استفاده ،دهوفرم بعض ست که محقق خراسانی در برابر آناین مطلبی ا

ناشی از جهتی غیر از جهت احتمال تخصیص باشد  مصداقیه در حالی که تمسک به عام در شبههبود که  نیااصل مدعای ایشان 

ا نیز پاسخ هن، ایشان به آنشادخو یاد برای تثبیت مدعبعض آوردن ، این جایز نیست، آن مؤیدهایی کهنه :ایشان فرمودجایز است که 

 .داد

  حال باید بررسی کنیم و ببینیم که این مطلب تا چه حدی مقبول است یا اینکه باید آن را رد کرد.

 «والحمد هلل رب العالمین»


