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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

بود که آنا انن ادله به عنوان میتضی، شرطّی  انضمام مواقی  سانر در ادلۀ نصب  قییه برا  وین  امر بحث 
  قییه به مواقیمشبببرو   او که وین ؟ نعنی اننخیرکنند نا ین  امر ولی اثبات میقیهبا نبا قییبه دنرر را در و

 هگفتیم اول باند دربارۀ میتضببی بحث کنیمب ببینیم آنا اگر میتضببی وجود داشبب  ک .باشببد دنرر نا قیها  دنرر
و  داقتضا وجود ندارادّلۀ عیلی در  بیان شد؟ خیرآنا مانع از انن میتضبی وجود دارد نا  و دیل  بر شبرطّی  کند

  نباند قییهی باشد که وی بیش از انن انتزاع ندارند که هم سبیرۀ متشّرعه و هم سیرۀ عیَلنی، ،دلیل عیلاز هم 
نی در گفتیم چنین اقتضببا نا خیرب دنرر هم به او منضببم شببودنک نفر  ه حتمًا باندکامر را به عهده بریرد. اما انن

 ادّلۀ لّبیه جود ندارد.

مثًَل میبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن نعیوب اس  اما ادّلۀ نیلی که منظور ما اعم از آنات و روانات 
ه وجود دارد که اثبات کند که وین  امر در انن ادل نیاقتضببا، آنا مپرداختی هاآنو سببانر ادّله که در محل خود به 

  کند و رأ  او ضمیمه رأ  دنرر  هر قییهی مشبرو  به انن اسب  که قیها  دنرر نا قییه دنرر  با او مواقی
 ؟نا خیر شود

در حتی  قییهی بتواند وین  امرِ طَلق احوالی اسبب  که اثبات کند که ادّلۀ نیلی، قاقد ا ما در گذشببته گفتیم 
رر )حتی که قیها  دننص  قییه برا  وین  امر، بر اننپس دلیل  .ه دنرر اطَلق داشبته باشدتصبّد  قیی حال

کند و چنین اطَلقی از ادلۀ برا  وین  امر(، وین  دارند، دیل  نمی الشببران جامعدر صببورت تصببّد  قییه 
هم انر قیها س د که اثبات کندشود. بنابرانن اگر نک قییه متصّد  شد، دنرر دلیلی وجود ندارنیلی اسبتفاده نمی

 .در چنین شرانطی و در چنین وضعی وین  دارند

 وجودهم در برابر عدم چنین اطَلقی، نک عدم اطَلق دنرر   قلتی دارد و آن انن اس  کهل  انانن مطاما  
دلیل وین  امر اطَلق احوالی ندارد که بتواند  قرمانیدطور که شما میکه همان طور گف توان اننداردب نعنی می

بر وین   دالاز سو  دنرر دلیلی که  .حتی در صبورت تصبّد  قییه دنرر(کند )برا  سبانر قیها اثبات وین  
امر همین ولی قییه متصد  اس  هم اطَلقی ندارد که وین  امر برا  انن قییه را اثبات کند، چه به رأ  قیها  

ر دطور که آن اطَلق احوالی همان گوندآند که میمی اننجاقلتی چه منضببم نشببود. نعنی انو شببود نضببم دنرر م
وجود ندارد، از انن طرف اطَلقی هم در دلیل نصببب  و در وین  قییه وجود ندارد که اثبات کند انن قییه  آنجبا
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به انضمام آرا  قیها   میّید  و آنا وین  امر او مطلق اس ،  که شبران  برا  اعمال وین  قراهم شدهمتصبّد 
 ؟دشببویسبب  آرا  قیها  دنرر به آن منضببم نا نسببب  به آرا  قیها  دنرر اطَلق دارد و یزم ن ؟نیسبب  دنرر

 ؟نا مشرو  اس  نا مطلقآخَلصه 

در دلیل  یچنین اطَلق ب  را نفی کنیدشببود که دلیل باند اطَلق داشببته باشببد تا شببما شببرطیّ گفته می اننجا
ه ما اننجا ک قل  پاسخ دارد و پاسخ آن انن اس ان ننا .گفته شود چنینانناگر  البته بهم نیس مر قییه وین  ا

 بندکاطَلق دلیل وین  امر را نسبببب  به قیها  دنرر اثبات می ،نک اطَلق میامی دارنم که انن اطَلق میامی
دلیل وین  امر  که وین  را برا   ،شببودب  خواهد متصببّد   نا هر قییه دنرر  که میمتصببّد  نعنی انن قییهِ 

شرو  به م ،وین  امر انن قییه شودیمآن اثبات  وسیلۀنک اطَلق میامی دارد که به  ،کندچنین قییه اثبات می
 در عصر  که بدر عصر صدور نص حداقل نعنی ؟  قیها  دنرر نیس  و انن اطَلق میامی چیس رأانضبمام 

که ما  انن نصوصی مربو  بهکه آنات قرآنی  نصنا حتی عصر صدور  قییه از معصبوم صبادر شدهبر وین   نص
 هم ،اند که در آن عصردر عصبر  صبادر شبده، انمکرده تمسبکها برا  اثبات وین  امر برا  قییه عادل به آن

 بمتشرعه بر انن بوده اس  که وین  حاکمی مشرو  به انضمام به نظر دنرر  نبوده سبیرۀهم و ارتکاز عیَلنی 
و  ردندکیمانن اس  که حاکمان همیشه حکم  ،و ارتکاز عیَل  آن زمان بوده متشرعه رهیسمیتضا   آنچهنعنی 

مانی و در چنین در چنین ز .ها مشببرو  به وین  و مواقی  و نظر دنرر  باشببدنبوده که وین  امر آن طورانن
باند به  ،اشد  باگر نظر شارع شرطیّ  ،دنرر  بسپارد هرکسیشرانطی اگر شارع بخواهد وین  امر را به قییه نا 

 اشتهی را ندعه اقتضا  چنین شرطیتمتشّر  سیرۀنعنی در شرانطی که ارتکاز عیَلنی و ب   تصرنح کندانن شبرطیّ 
 .گونم اطَلق میامیانن را می. باند قید بزند ،ید باشدتییاگر در چنین شرانطی مراد شارع  ،و اطَلق دارد

 از کَلم ،و مخاط  کَلم انن شران  عرف شبرانطی اس  که در ،شبران  صبدور نصب  باطَلق میامی نعنی
تی حکم میدماتو  انن غیر از اطَلق حکمی .ببانبد قید بیاورد ،م تیییبد بباشبببداگر مراد متکلّ  .گیرداطَلق می

گونیم و چون در شرانطی که نص  انن اطَلقی اس  که برخاسته از میام اس  و به آن اطَلق میامی می باسب 
چون سابیه نداشته در هیچ نک از ازمنه قدنم در  ،وجود داشبته اسب  قطعاً چنین ارتکاز   ،صبادر شبده اسب 
  بعد از انشان و چه چه در زمان خلفا ،صلی الله علیه و آله و سلمچه در زمان رسول اکرم ، اوانل ظهور اسبَلم

 .[نبوده اس ] مشرو  باشد ،نک حاکم حاکمی ام دنرر که در زمان حکّ 
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ْمرِ » در آنات آمده اسب   اننکهالبته 
َ
ْل َعَلی » قرماند اما می بدرس  اس « َوَشاِوْرُهْم ِقي اْْل َقِإَذا َعَزْمَ  َقَتَوَکّ

هِ  رد که به دا المؤمنین علیه السَلمقرمانشات حضرت امیردر  .مشورت به معنا  تییید نیس  ،انن مشورت 1«الَلّ
انن معنی  .شما باند تابع من باشید ،تصمیم گرقتمکنم اما اگر من با شما مشورت می  کردندخطاب می هایبعض
عی ّر متش زارتکام اس  که چنین اس  و مسلّ  عیو کاشف از ارتکاز متشّر  دهیز  اسب  که در روانات ما بوآن چ

ي َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکماً » گوند آند و میمی نصببیدر چنین شببرانطی وقتی  ،بلکه ارتکاز عیَلنی اگر نا  2«َقِإِنّ
هِ  هایقَقاْرِجُعوا » گوند آند و میمی نصببی ُة اللَّ َنا ُحجَّ

َ
ِتی َعَلْیُکْم َو أ ُهْم ُحجَّ عه از انن متشببّر  3«ِإَلی ُرَواِة َحِدنِثَنا َقِإنَّ

در چنین شرانطی  ،  مراد شارع باشداگر شرطیّ  . پسقهمند  را میعدم شرطیّ  نصاز انن ؟ قهمندچه می نص
کند. می  اطَلق میامی اقتضا  عدم شرطیّ  اس    تصرنح نکرده  تصرنح کند و چون به شرطیّ باند به شرطیّ 

بر وین    نص ادّلۀ از گیرنم کهنتیجه می  نص ادلۀبنابرانن ما از  .داد شودیم قل انانن پاسخی بود که به انن 
 .کنیم که وین  هر قییه مشرو  به مواقی  قییه دنرر نیس استفاده می، قییه مطلیاً 

ر نعنی اطَلق مبتنی ب ،گونیمطَلق حکمی که میا بحث میام بیان مربو  به اطَلق حکمی اسببب . اننجا در
اما در انن اطَلق میامی خود  .حکم  انن اسببب  که در میام بیان باشبببد میدماتحکم  و نکی از  میبدمات

عدم  ن مرادبنابران ،بحث انن نیس  که چون در میام بیان بوده و قید نرفته کند و دنرراقتضبا  اطَلق می ،میام
همبان چیز  کبه از آن ببه اطَلق میامی تعبیر  و ق اسببب انن اطَلق نوع دنرر  از اطَل !خیر بالتیییبد اسببب 

 .شودمی

 .ندکی قبل از تصبببد  اثبات می  را حتّ بعدم شبببرطیّ  -نعنی بیان اطَلق میامی-انن بیبانی کبه مبا گفتیم 
  آمد متصّد  هِ که قییاطَلق احوالی مربو  به بعد از اننگف  که  توانمی م گفتی انن بود که قلتی که مطرح شدنا

ی در انن وجود ندارد که حتّ  نصببب  ادّلۀدر چنین شبببرانطی اطَلق در  ،  امر وین  را به عهده گرق و تصبببّد 
ی قبل از تّ طور گف  که حانن توانیم ،با انن بیان اطَلق میامی .دنرر دارا  اختیارات وینتی باشد قییهشران  

 دلیل نص  میتضا  اطَلق میامِی  ب  امر نیس متصّد  هاآنجمعی از قیها هستند و هنوز هیچ نک از  ، تصبّد 
نی انن اطَلق میامی اثبات نع .ها مشببرو  به مواقی  دنرر  نباشببدکه وین  هیچ نک از انن کندیماقتضببا 

 .یه دنرر نیس وین  امر مشرو  به مواقی  قی امار نک از قیها وین  امر دارند کند که همی

                                                           

ِه لِ َقِبَما َرْحَم  151 نهآل عمران، آ .1 ا َغِلیَظ اْلَیلْ ْنَ  َلُهْم ٍة ِمَن الَلّ ََ َوَلْو ُکْنَ  َقًظّ وا ِمْن َحْوِل ْمِر  َقاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم ِ  َیْنَفضبُّ
َ
 َقِإَذاَوَشاِوْرُهْم ِقي اْْل

ْل َعَلی  ِه َعَزْمَ  َقَتَوَکّ ِلیَن الَلّ َه ُنِحُ ّ اْلُمَتَوِکّ  ِإَنّ الَلّ
 535، ص 1ج ، الفصول المهمة قی أصول اْلئمة )تکملة الوسائل( .1
 141، ص 22ج وسائل الشیعه،  .2
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آن حرف دنرر  اسببب  ولی اثبات عدم  که تواند متعدد باشببدنمی گونداننجا نک قرننه عیلی دارنم که می 
  انهنقراگر  ،د به مواقی  قییه دنرر نیسببب کند که وین  امر قییه مییّ اطَلق میامی اثبات می .کندتیییبد می

ه دارا  وین  امر اس  کقیها  کند که نکی از انناثبات می وق آن ،د هم نباشبدهم داشبته باشبیم که باند متعّد 
 .س ر سانر قیهار مشرو  به اعمال نظغی

وین  امر برا  قییه در عصر غیب  در  ثبوتما نک بیان دنرر  هم دارنم و آن انن اس  که اساسًا  اننجادر 
در مرحله  .ی نعنی ثبوت بالفعلنی و دنرر  مرحله ثبوت قعلشأنکی مرحله ثبوت  بر اس دو مرحله قابل تصبّو 

در عرض  هٍ قیی نی  چنین وینتی را برا  کل  شبببأ ،اثبات وین  برا  قییه ادلۀتوان گفب  کبه نی میشبببأثبوت 
ُهْم قَ » قرماند وقتی روان  می بنی  وین  امر را داردشبببأ الشبببرانطیجامعهر قییه  .کندثباب  می نکبدنرر ِإنَّ

هِ  ُة اللَّ َنا ُحجَّ
َ
ِتی َعَلْیُکْم َو أ ر مردم   بکه حّج انن تا  اسبب الشببرانطیجامعانن اثبات شببأنی  برا  هر قییه « ُحجَّ

 .باشد

س  و آن اکل  قییٍه قتضا  وین  برا  ای شبأنعا کرد که در میام ثبوت توان ادّ نی میشبأپس در میام ثبوت  
ی أنشببانن شببامل میام ثبوت  ،د نباند داشببته باشببیمتعّد  گفتیم بر اسبباآ آن ادله دنررمیکه آوردنم و  مییداتی

و اختَلل یزم  یزم ومرجهرجانن بود که  ،کبه ولی امر نببانبد متعدد باشبببداز انن قرضچون گفتیم  بشبببودنمی
 یدتیی میام ثبوت شبببأنی راپس آن ادله  .آنددر میام ثبوت قعلی یزم می ؟آندها همه در کجا یزم میانن .آنبدمی
 .زندینم

 »  دنقرمایم کهوقتیه ی میتضا  ادلّ شأنکه در میام ثبوت  شودانن می نتیجه
َ
ِذنَن أ وَن اَلّ ِبُیّ ْسَلُموا َنْحُکُم ِبَها الَنّ

اُر  ْحببَ
َ
وَن َواْْل اِنُیّ ببَّ اُدوا َوالَرّ ِذنَن هبَ َهَداَ  ِللبَّ ِه َوَکاُنوا َعَلْیِه شبببُ ُتْحِفُظوا ِمْن ِکَتاِب الَلّ ا » نا رواناتی نظیر  1«ِبَما اسبببْ مَّ

َ
أ

ُة َقاْرِجُعوا  هِ  هایقاْلَحَواِدُث اْلَواِقعبَ ُة اللَّ َنا ُحجَّ
َ
ِتی َعَلْیُکْم َو أ ُهْم ُحجَّ  نا میبوله عمربن حنظله 2«ِإَلی ُرَواِة َحِدنِثَنا َقِإنَّ

ْحَکاَمَنا َقْلَیْرضببَ نْنُظَرا»
َ
ْن َقْد َرَو  َحِدنَثَنا َو َنَظَر ِقي َحََلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ ي ِن َمْن َکاَن ِمْنُکْم ِممَّ ْوا ِبِه َحَکمًا َقِإنِّ

اِکمباً  ُه َعَلْیُکْم حبَ ْد َجَعْلتبُ ْحَکاَمَناکبل من َقْد َرَو  َحِدنَثَنا َو َنَظَر ِقي َحََلِلَنا َو َحَرامِ » یعنن 3«قبَ
َ
 در« َنا َو َعَرَف أ

عنی در ن انن اثبات شأنی  برا  کل قییه اس . و «َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِکماً »باشد شران   صبورتی که دارا  سبانر
 البته ادله سانر .شببودمی الشبران جامعشبونم و شبامل هر قییه نی ما قائل به عموم شبمولی میشبأمیام ثبوت 

                                                           

ْوَراَة  44مائده، آنه  .1 ْنَزْلَنا الَتّ
َ
ا أ ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا مِ ُهًد  َوُنوٌر  هایقِإَنّ

َ
وَن َواْْل اِنُیّ َبّ ِذنَن َهاُدوا َوالَرّ ْسَلُموا ِلَلّ

َ
ِذنَن أ وَن اَلّ ِبُیّ َوَکاُنوا  هِ ْن ِکَتاِب اللَّ َنْحُکُم ِبَها الَنّ

اَآ َواْخَشْوِن َوَی َتْشَتُروا ِبآَناِتيَعَلْیِه ُشَهَداَ   ََ ُهُم اْلَکاِقُروَن َو  َثَمًنا َقِلیَلً  َقََل َتْخَشُوا الَنّ ِئ وَلَٰ
ُ
ُه َقأ ْنَزَل الَلّ

َ
 َمْن َلْم َنْحُکْم ِبَما أ

 141، ص 22ج وسائل الشیعه،  .2
 535ص ، 1ج ، الفصول المهمة قی أصول اْلئمة )تکملة الوسائل( .3
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در میام خود گفتیم که باند قییه عالم هم باشببد و باند صبباح   قبَلً  آنچه بنا بر بزندید میتییشببران  انن جعل 
 .باند عادل هم باشد و انن شران  را باند داشته باشد ،باشد مدّبرنعنی مدنر و  ،کفان  هم باشد

اگر  .ن  بر کل جامعه اسب وی ،وین  امر ،امر واحد اسب  ،ذات وین  امرچون  باما در میام ثبوت قعلی
 .نیس  دانن اختیارات قابل تعّد  ،ه وین  داردوقتی اختیارات تامّ  و ه داردکسی وین  دارد نعنی اختیارات تامّ 

اگر نکی آمد و متصبببد  شبببد و  بنک قییه دنرر قابل جمع نیسببب  ۀنک قییه با اختیارات تامّ  ۀاختیبارات تامّ 
ار هم به ک اننجا، عدم تعدد بود سابق که دال بر تییید و دال بر ۀادلّ همان  ،  شبودخواسب  متصبّد  دنرر  آمد و

کنند که نظم بر جامعه حاکم را نص  می .نیض غرض از نص  حاکم اس و  ومرجهرج اشچون یزمه بآندمی
ند و قییه دنرر ادر کاگر بنا باشد انن قییه اختیارات وینتی بالفعل داشته باشد و نک حکم را ص پس حاکم شود

 معنا  انن ،کنمقییبه سبببوم بروند من حکم هر دو  شبببما را نیض می ،برونبد من مواقق نیسبببتم و لغو کنبد
 .اس  ومرجهرج

ند هم با نا خیر توانند حکم حکومتی داشببته باشببندمیآنا مجتهدنن دنرر  در پاسببخ به انن سببؤال هم که]
که نندر اذ نفو .نعنی وین  امر نا هسبب  نا نیسبب  بنی اسبب امر وحدا ،گفتیم وین  امر توانند.نمی گف  [

َما » :دنقرمایموقتی روان   ؟نعنی چبه حکم حباکم نباقبذ اسببب  گونیممی َقِإَذا َحَکَم ِبُحْکِمَنا َقَلْم ُنْیَبْل ِمْنُه َقِإنَّ
اد  َعَلْیَنا  ، َو َالرَّ ِه َو َعَلْیَنا ُردَّ ُتِخفَّ ِبُحْکِم َاللَّ ِه، َاْلَحِدنَث ُاسبْ ْرِك ِباللَّ ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َالشِّ اد  َعَلی َاللَّ نعنی اگر در  1.«َالرَّ

 کههنرامیاگر قییه دنرر هم نفوذ حکم داشببته باشد در  .نیسب  دنرر حکم او قابل ردّ  ،میام تصبد  حکم آمد
َو »  اسبب صببرنح روان  چنین  .رد کندتواند حکم اولی را مینمی آن دو ،نفوذ حکم برا  نک قییه وجود دارد

 «َعَلْیَنا ُردَّ 

  انن حرف دنرر  اس باقتداز واجدن  شران  می قییه اول اصَلً  رونیدبما شبممکن اسب   وق نک البته
ی اگر نک قییه بکندمجلس خبرگان ما هم انن کار را میدر حال حاضر  .کار کردباند چه اگر واجد شبران  نبود

 هرحالبه .همین خبرگان اس  ؟مرجع تشبخیص قیدان شبران  کیسب  ،قاقد شبران  شبد ،که ولی امر اسب 
 چهو هم قیدان شببران .  هم وجدان شببران  احتیاج به خبرگی دارد بقیدان شببران  نظیر وجدان شببران  اسبب 

 ،شبببناآ باشبببدنعنی مجتهد بباشبببد کسبببی که خبیر ؟خیرند بفهمد که واجد شبببران  هسببب  نا کسبببی ببا
ر چه کسی مدنر و مدبّ  ،چه کسی خبیر اس  ،بداند که چه کسی اهل سیاس  اس  و باشد شناآسبیاسبتمدار
 م که انن نحوکنیرجوع به اهل خبره را بحث می ۀنحوحای انن  .به اهل خبره باند رجوع شببودباند اسبب  و لذا 

                                                           

 همان .1
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میبولی  عیَلنی بسیار وهیشمراجعه به اهل خبره با نک  نحوۀو انن  شدهبینیپیشاهل خبره که در قانون اساسی 
 اکثرن انن اهل خبره بخواهند تشببخیص بدهند و از جمع کنیم و  نکجادر همه را  جاهمه ۀاهل خبرکه اسبب  

البته اگر قییه مورد نظر در انن مسئله ورود پیدا ] .عیَلنی کاشف اس  شیوۀانن نک  .شبودخاذ میاتّ  هاآنکَلم 
قییه دنرر حق ندارد در انن اعمال  و نعنی صَلح ندانسته و خود عدم ورود او نعنی اعمال وین  نکرده اسب [

 .رود شودوکه نباند اگر ورود نکرده نعنی انن .وین  او دخال  کند

 و نعنی نا باند بکند نا نباند بکند بمسببائل وجوب اسبب  اشهمهمسببائل وین  در گذشببته بیان شببد که 
در قیه حکومتی و  و در قیه کَلن-لذا ما نک مطل  بسببیار مهمی را در قیه نظام  د.مسببتح  در آن وجود ندار

ی تی در مییاآ قیه حکومتوق ،مسببتح  اسبب  آ قیه قرد در مییاخیلی از چیزهانی که   مناگفته -اجتماعی
 قطعاً   حدحفظ بهداشبب  برا  من و شببما در نک  بمثل بهداشبب   گفتیم .شببودتبدنل به واج  می ،رودمی

حاکم  و شودیم وظیفه حاکم دنررانن مسئله  ،رودکه در قیه حکومتی میانن اما مستح  اس  و واج  نیس 
 واج  برا  حاکمکار انن  .کند نیتأمف اسببب  کبه جامعه را طور  هدان  کند که بهداشببب  عمومی را موّظ 
 اما ،اس  مستح شما  گفتیم که نماز ش  برا  من و .اس  مسبتح در مییاآ قرد  امر اما همین  شبودمی

واج   انن بر حاکم .جامعه به سبببم  انن کار روانه شبببود و شبببرانطی را قراهم کند که ردهحباکم باند کار  ک
ما اگر شهر  بسازنم که  که در بخش عمران شهر  مطرح کردنملذا  .شبود که شبران  مسباعد را قراهم کندمی

مسببتحبی دارنم که هنرام طلوع شببمس انن دعا را  مثَلً  بعمل کنندنتوانند  مسببتحباتدر انن شببهر مردم به 
هَلل  رؤن هنرام  ،ا را بخوانیددعهنرام زوال شببمس انن  ،هنرام غروب شببمس انن دعا را بخوانید ،بخوانید

اگر شما شهر  را  ،ها مربو  به اقق و آسبمان و مربو  به آنات الهی آسمانی اس همه انن بانن دعا را بخوانید
نه  و نندیبیمنه غروب آقتاب را کسی  و نه طلوع اس  و برجه آن هم بکسی آنات الهی را نبیند اصَلً بسبازند که 

 .[انن کار بر حاکم حرام اس ] بیندمیکسی َلل را هنه  وزوال 

طلوع هَلل اول  ایما خراب اس  و   شبهرهاگفتیم انن اختَلقات در مسبئله هَلل به خاطر انن اسب  که 
هزار  دصقرض کنید از  مثَلً  .هَلل را ببینندباند مردم  قاعدتاً  ،شبود در هر شبهر  اگر ابر و مانع نباشبدبماه که 

  ندنقرمایمحداقل هزار نفر هَلل را ببینند و لذا آنات و روان   ،بینندنمیهم نفر  ده هزارا اسبب  امنفر جمعی  
ْلٌف »

َ
ا رو نه طلوع آقتاب َلل هآنا باند شهر  بسازند که نه  .شبهر اسبَلمی باند چنین باشد 1«َو ِإَذا َرآُه ِماَئٌة َرآُه أ

                                                           

نَضٌة     کم نجزي قي رؤنة الهَلل؟ قیالعلیه السَلمقید ُسئل اإلمام الصادق   161ص ، ٤ج  ،الشیخ الطوسي ،تهذن  اْلحکام .1 ِإَنّ َشْهَر َرَمَضاَن َقِر
ٌة َقَیُیوَل َواِحٌد  َقْد  ْن َنُیوَم ِعَدّ

َ
َنُة اْلِهََلِل أ ي، َوَلْیَس ُرْؤ َظِنّ وا ِبالَتّ َنُیوَل اْلَْخ ِمْن َقَراِئِض الله َقََل ُتَؤُدّ ْنُتُه، َو

َ
ِإَذا َرآُه ِماَئٌة َرأ ُروَن  َلْم َنَرُه، ِإَذا َرآُه َواِحٌد َرآُه ِماَئٌة، َو

َقُلّ ِمْن َشَهاَدِة َخْمِسین
َ
ٌة أ َماِ  ِعَلّ َنِة اْلِهََلِل ِإَذا َلْم َنُکْن ِقي الَسّ ْلٌف، َو َی ُنْجِزي ِقي ُرْؤ

َ
 .َرآُه أ
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 .اسبب  یمهمانن جانز نیسبب  انن خیلی مسببئله  ؟عمل کردانن مسببتحبات  هیچ نک ازنتواند به و کسببی ببیند 
د مستح  خربعضی از چیزها که در مییاآ قیه  بد همین اس خرو قیه  کَلنها  بین قیه گفتیم نکی از تفاوت

 مستح  -البته احکام شرعی واج  اس - ،م علوم عاد تعلّ . شودآند واج  میاس  در مییاآ حاکم که می
 .کندشکل دنرر  پیدا می ،آنداما در مییاآ حاکم که می اس 

ق مصلح  اجتماع اس  و نه مستح  و هر چیز  که تحیرعان  مصلح  جامعه بر حاکم واج   ابراننبن
د شببد و اگر حاکمی مواخذه خواه ماکحندارد و اگر اهمال کند آن را ق اهمال ح ماکحاننجا  ،در گرو آن باشببد

  انن مطال .انن حاکم شببران  حاکمی  ولی امر را دارا نیسبب  ،مسببائل را رعان  کنندانن د تواناسبب  که نمی
از جامعه   امجموعهنعنی  ،نعنی قیهی که موضوع آن جامعه اس  بشودن مطرح میکَلمهمی اس  که در قیه 

 [باند انن مسائل را مد نظر داشته باشد.] و حاکم

به قیها   ک قییه نسب ن  امر برا  نوی شبرطی نه  وتعدد توانیم نمینه ما در مرحله ثبوت قعلی  بنابرانن 
انن در  ،دم به انن قییه بشوند تا او وین  امر داشته باشمنضقیها  دنرر باند  که برونیمانن .ر کنیمتصّو  دنرر را

در میام ثبوت  کند کهاثبات می اننجااطَلق میامی  .توانیم داشته باشیمی نمیتلفعل چنین شبرطیامرحله ثبوت ب
در میام اثبات ثبوت بالفعل وین   اما ناقذ اسبب  اننجاآن دلیل اطَلق میامی  و   منتفی اسبب بالفعل شببرطیّ 

 .آن جار  نیس  دربارۀید بزند و تییتواند آن را میامی نمی آن اطَلق !نی خیرشأدر میام ثبوت  ،برا  قییه

 لمه و سو صلی الله علی محمد و آل


