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  دهيچك
بحث  ،تعدي از نصوص شرعي است كه به موازات آنهاي  له راهئيكي از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مس

به دست  ،له هنوز جايگاه شايسته خود را در فقه شيعهئرسد كه اين مس به نظر مي. شود هاي كشف علت نيز مطرح مي راه
العله و قياس اولويت،  نوع فقهاي شيعه براي تعدي حكم از مورد نص، عالوه بر استفاده از قياس منصوص. نياورده است

در مقابل، قياس، استحسان و مصالح مرسله، . كنند استناد مي ،ه تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و مناسبت حكم و موضوعب
تنقيح مناط قطعي و تنقيح مناط : شود تنقيح مناط خود به دو نوع تقسيم مي. مستند اهل سنت براي انجام اين كار است

به  ،تنقيح مناط ظني را قياس باطل ن تنقيح مناط قطعي است و اساساًكنند، مرادشا هرجا فقها به تنقيح استناد مي. ظني
چرا در برخي موارد، در اين صورت،  .آور است قطع ،اما آيا واقعا همه موارد تمسك فقها به تنقيح مناط. آورند شمار مي

و مردود شمرده است؟ نظر به  يك فقيه دليلي را تنقيح مناط دانسته و بدان استناد كرده، ولي فقيه ديگر آن را قياس باطل
هايي كه در تعاريف اين اصطالحات وجود دارد و نيز به علت وجود شبهاتي در مصاديق تنقيح مناط و الغاء  ابهام

رسد مطالعه موارد تعميم حكم توسط فقها براي درك بهتر مقصود  خصوصيت و تشكيك در قطعي بودن آنها، به نظر مي
به  ;هايي از تعميم حكم در آثار امام خميني شده است تا نمونهتالش  ،در اين تحقيق. دتواند گام مؤثري باش آنان مي

  .هاي فقهي ايشان مورد بحث قرار گيرد تر با انديشه منظور آشنايي بيش
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  همقدم
دن مالك يمتوقف بر فهم مالك و مناط حكم است و فهم ياز نصوص شرع يتعد
ن بحث يا. د شارع قرار داردييانجام شود كه مورد تأهايي  د با استفاده از روشيحكم با

  .شود ميمطرح » نص از يتعد يها راه«در فقه تحت عنوان 
ن ياز ابعاد مهم اجتهاد در فقه است، هر چند هنوز ا يكيكشف مالك حكم  يها راه

... عرف و شيعه نظير مباحث عقل، سيره عقال،  سته خود را در فقهيگاه شايله جائمس
ت و تناسب حكم و موضوع يخصوص يح مناط، الغاير تنقينظ يمباحث. است پيدا نكرده
استحسان و مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ظرافت و اس، يعه و مباحث قيدر فقه ش

گونه كه محمد تقي حكيم گفته  آن. سازد مي انيتر نما شين موضوع را بيا يدگيچيپ
 :شناخت علت حكم دو راه وجود دارد يبرا يبه طور كلاست، 

 طور به را مجتهد كه هستند  ييها راه مالك، كشف يقطع يها راه: يقطع يها راه .1
اس يق و يقطع مناط حيتنق ت،ياولو اسيق: مانند .سازند يم  رهنمون حكم علت  به ينيقي
كه  يهر عنوان د،يآ دسته ب مجتهد يبرا حكم  علت قطع، طور به گاه هر. ةالعل منصوص 

  .است يذات ،ت قطعيحج رايز ؛است اعتبار  يفقها دارا اتفاق بر آن اطالق شود، به
 و ظن با را مالك كه هستند  ييها راه مالك، كشف يظن يها راه: يظن يها راه .2
   :باشند يم قسم دو بر خود گروه نيا .دهند يم نشان مجتهد به گمان

 در باشد، يظن خود علت، به  يابي دست راه هرگاه: يقطع پشتوانه با يها راه )الف
 يگريد يقطع ليدل با آن اعتبار كه است استدالل قابل و ارزشمند نيااصول نزد يصورت
 هر كه چرا ،نديآ يم  دسته ب يشرع نصوص ظاهر از كه ييها مالك: مانند .شود ثابت 
 ثابت يگريد يقطع ليدال به ادله ظواهر ارزش  يول ،ستين آور نيقي ليدل ظهور، چند

 يقطع  يها راه همانند ،يقطع پشتوانه با مالك كشف يظن يها راه  نيبرابنا. شده است
  .ستين ياختالف ت آنيحج در و بوده اعتبار يدارا
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 حكم مالك به گمان و ظن را با مجتهد كه هايي راه: قطعي پشتوانه بدون هاي راه )ب
 قايل ها راه گونه اين براي اعتباري هيچ شيعه فقهاي .ندارند قطعي  پشتوانه ولي رسانند، مي

  .)325، ص1979حكيم، ( نيستند

   عهيش يفقه متون در مناط و مالك
 آنها عدم يا وجود به كاملي و تام بستگي و  است واقعي مفاسد و مصالح تابع اسالم احكام 

 تابع كه آن مگر وجود ندارد، امر و نهيي هيچ اسالمي شريعت در ،اصوليان شيعه ديدگاه در. دارد
 و علت رسد اين است كه آيا اما سؤالي كه در اين ميان به ذهن مي. است مفسده و مصلحت

   ؟هستند قابل فهم ها انسان مفاسد موجود در آنها هستند، براي و مصالحهمان  احكام كه فلسفه
 احكام پذيري فهم ازگوناگوني تفاسير  و آراء ،مختلف مذاهب: گفت بايد پاسخ در
 حكم و مناط علت دنبال به احكام ةدر هم و  گرفته پيش در را افراط راه اي  عده. دارند

 پيش را تفريط راه ،ها اخباري و ظاهر اهل ديگر همانند برخي مقابل، در. گردند مي
 احكام براي يا اصال و كرده انكار يكسره را حكم مناط و مالك پذيري فهم اينان .اند گرفته
گرفته  پيش در را ميانه راه انديشمندان از گروهي ،ميان اين در. اند نشده قايل مالكي الهي

به نظر  .اند ندانسته دسترسي قابل يا و عقل نظر از پنهان را يكسره احكام مالك و علت و
 عقيده اين از ولي كرد تحميل شريعت  به را چيزي شرعي ادله برخالف نبايد شيعه فقهاي
 حكم و مناط مالك درك در ،عقاليي و عرفي فهم آنان كه كرد را برداشت معنا اين نبايد

  .اند ساخته خود پيشه را تعبد شيوه  يكسره كنار گذاشته و كامل صورت به را
 به توجه در موارد فراواني با و دهكوشي بسيار مناط حكم و مالك به بردن پي براي آنان
 عرفي، فهم بر و تكيه معتبر دليل خصوصيت با الغاي و مناط تنقيح و موضوع،  حكم مناسبات
 دست  اين از شواهدي با را انسان فقهي، متون بررسي .اند نموده علت استخراج و استنباط
  .اند به كار بسته بسيار  هاي تالش مناط حكم، كشف براي فقها  دهد مي نشان كه سازد مي روبرو

اند، مستند آنان  م دادهيگر تعميد يجا كه فقها حكم را از مورد نص به جادر فقه، هر
 نيا يجا. ت و مناسبت حكم و موضوع بوده استيخصوص يح مناط، الغاينوعا تنق
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 در و ستيچ آن مشابه يها عنوان اي مناط حيتنق از عهيش هانيفق مقصود كه است پرسش
 شروط و است كجا آنها محدوده دانست، اعتبار و ارزش يدارا را آنها بتوان كه يصورت

  است؟ كدام آنها يارهايمع و

  مناط حيتنق مفهوم
توان به دست آورد كه مقصود از تنقيح مناط پي بردن به  مي ،از مجموع كلمات فقها

قرائن  كمك به ،ظاهري تعبيرات و نصوص درون از آن استخراج و حكم حقيقي متعلق
گاه به واسطه عدم فارق است كه  ،جمع ميان اصل و فرع: محقق حلي گفته است .باشد مي

دادن  سرايت ،در چنين شرايطي اگر برابري از هر جهت دانسته شود. آن را تنقيح مناط گويند
و اگر دانسته شود يا احتمال داده شود از همديگر  حكم از مساوي به مساوي جايز است

  .)185، ص1403محقق حلي، (تمايز دارند، سرايت دادن جايز نيست، مگر با نص بر آن 
 اي مصحف يسو به خواندن نماز( كه اول ديشه يفتوا نيانقل  از پسي ثان ديشه
 وال كتابة و نقش من شاغل كل الي التوجه به وألحق«: سدينو يم )است مكروه گشوده درب
 خود به را انسان كه يزيچ هر به نمودن توجه ،است شده ملحق حكم نيا به« ،»به بأس

  .)552ص ،1398شهيد ثاني، ( »ستين فتوا نيا در يبيع و ،نوشته و ينقاش مانند ،كند مشغول
 اي نصوص در ،حكم نيا يظاهر متعلق كه شود يم استفاده يثان ديشه عبارت از
 بر هانيفق از يبعض يول .است) گشوده درب اي مصحف يسو به خواندن نماز( فتاوا

 نماز( از است عبارت كه حكم نيا يقيحق متعلق به ،قرائن بر هيتك و تأمل اساس
 نيبد و اند نموده استخراج را آن و برده يپ) كننده مشغول هرگونه يسو به خواندن

  .اند داده ميتعم را حكم محدود و يظاهر متعلق ،بيترت
 اين بر است در حاشيه بر مكاسب نيز تأييدي اصفهاني محمدحسين شيخ از عبارتي

اختصاص دارد  »خيار حيوان«فقط به  »التلف في زمن الخيار ممن ال خيار له«آيا قاعده . برداشت
گيرد؟ در  شود و يا از اين باالتر تمامي خيارات را در بر مي هم مي »خيار مجلس«يا شامل 
صاحب جواهر قايل به اختصاص اين قاعده . ميان فقها اختالف نظر وجود دارد ،اين رابطه



  125 �  تعميم حكم به استناد كشف علت از ديدگاه امام خميني

شيخ انصاري نظر دوم را پذيرفته است و مشهور فقها معتقد به قول  .به خيار حيوان است
در همه  ،يكي از ادله نظر مشهور، استفاده مناط حكم از روايات است كه. سوم هستند

شود كه آيا اين قاعده مخصوص خيار  ال مطرح ميچنين اين سؤ هم. خيارات وجود دارد
 ،گردد؟ قايالن به تعميم، در اينجا نيز به عموم مناط متصل است يا شامل خيار منفصل نيز مي

 قد«: گويد در ذيل اين بحث مي مكاسب در حاشيه اصفهاني محمدحسين. اند تمسك كرده
 را به آن نبودن منقح و مناط وضعيت .»العموم منه يستفاد بحيث منقح غير وانه المناط حال عرفت
  .)312، ص1418اصفهاني، (شناختي  كرد، استفاده آن از عموميت بتوان كه اي گونه

 ريغ مورد به حكم كي ميتعم در كه است آن ،شود يم استفاده عبارت نيا از آنچه
 سپس گردد، روشن و نييتب حكم، آن مناط و متعلق نخست است الزم منصوص،

  .شود يابيارز منصوص مورد ريغ به آن يگستردگ
پيراستن  ،مقصود از تنقيح: نويسد حسين صابري در كتاب عقل و استنباط فقهي مي

مقصود از  ،در اصطالح فقيهان. كردن و مقصود از مناط نيز همان علت است و روشن
 ،الغاي فارق و كشف عدم دخالت اين فارق ةتنقيح مناط، الحاق فرع به اصل به واسط

  .)184، ص1381صابري، (م است در حك
  هاي فقها ديدگاه 

 ،هاي فقهي آنان عموم فقهاي شيعه به نوعي قايل به تعميم حكم هستند و در كتاب
حتي كساني كه ظاهر برخي از . توان مشاهده كرد موارد متعددي از تعميم حكم را مي

دهد كه نگاه مثبتي نسبت به تنقيح مناط و الغاء خصوصيت ندارند و  كلماتشان نشان مي
تنقيح مناط «همچون  ،هايي از تعميم حكم را با عناوين ديگري با آن مخالفند، گونه

  .اند كرده و به آن استناد نموده قبول »وعمناسبت حكم و موض«يا  »قطعي
از مباحث مكاسب  يكيدر  شانيا. كرد ادي ييخو اهللا تيآ از توان يم نهيزم نيا در

 بذلك الظن هو المناط تنقيح من يحصل ما غاية ان«: تاس گفته ةمصباح الفقاهدر محرمه 
 گمان د،يآ يم دست به مناط، حيتنق راه از كه يزيچ تيهان. »شيئا الحق من ال يغني والظن

 ).427، ص1377خويي، ( ستين حق از كننده ازين يب وجه چيه به گمان و است آن به
 إلغاء ان«: است الغاء خصوصيت را مساوي با قياس دانسته و گفته الحج، كتاب چنين در هم
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 الغاء .»به نقول ال قياس ذلك بل موجودة غير وهي خارجية او داخلية قرينة الي يحتاج الخصوصية
 كار، اين نيست، بلكه موجود آن و است نيازمند خارجي، يا داخلي قرينه به خصوصيت،

ايشان با وجود موضع صريحي كه . )44، ص1364خويي، (نيستيم  قايل آن به ما و است قياس
اند، در بسياري از  اتخاذ نموده ،در دو فراز مذكور نسبت به تنقيح مناط و الغاء خصوصيت

  .باشند قايل به تعميم حكم مي ،فروع فقهي و از جمله موارد ذكر شده در اين مقاله
 و پذيرفته را عمده فقيهان شيعه به طور كل تعميم حكم توان گفت در هر صورت مي

 بحث در مثال بروجردي اهللا آيت ،عنوان نمونه به .اند در موارد فراواني بدان استناد نموده
 چنين هم. است جسته استناد آن به و كرده ياد عنوان اين از فراواني موارد در مسافر، نماز
. است داده قرار توجه مورد را كار راه اين ،خود فقهي و اصولي مباحث ، در;خميني امام
  .خوريم بر مي امر اين از زياديهاي  نمونه به نيز، پيشين فقهاي كلمات در

  مناط حيتنق بودن حجت وجه
 استنباط، يها راه از يكي عنوان به مناط حيتنق رشيپذ در يبرخ نكهيا سبب ديشا
 .است آن بودن حجت وجه نشدن نييتب، تابند يبرم يسخت به را آن و ورزند يم درنگ
 به و ظاهر به عملبراي  جز شانيا ،دهد يم نشان هانيفق كلمات به ينگاه ،كه آن حال
 يزيچ را آن توان يان، ميب گريد به. كنند ينم تمسك آن به »استظهار« خودشان ريتعب
  .است يلفظ يها مدلول بارز يها نمونه از كه دانست اطالق اي عام به تمسك هيشب

 الخصوصية إلغاء منها يستظهر ان يمكن التشريع حكمة موارد بعض في«: گويد مي ناييني اهللا آيت
 حكمت كه موارد اي پاره در. »نفسه حد في فيه ظاهرا يكون ما غير في ظاهرا الكالم يكون وجه علي

 سخن كه اي گونه به نمود، استظهار را خصوصيت الغاي آنها از توان مي شده، بيان احكام تشريع
  ).319، ص1411ناييني، (دارد  ظهور آن در نفسه في چه آن از غير معنايي در كند پيدا ظهور

   اسيق و مناط حيتنق انيم تفاوت
 و مناط به شخص كه است موردي به مربوط) اولويت و ةالعل منصوص از غير( قياس

 .دهد گسترش منصوص، مورد غير به را آن اساس همين بر و كرده پيدا گمان ،حكم مالك
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 پايه بر و كرده پيدا قطع حكم، مناط فقيه، به كه است جايي در تنها مناط تنقيح كه آن حال
 سخن از دفاع علي طباطبايي درسيد سبب، همين به. باشد نموده عموم قراين، استظهار

 من …االلحاق يكون ان احتمال مع :نويسد مي شفعه احكام از يكي پيرامون فقيهان از بعضي
 از …الحاق اين دهيم مي احتمال كه اين بر افزون؛ الخفي القياس ال القطعي المناط تنقيح باب
 ميراث، مبحث در نيز .)319، ص1412طباطبايي، (پنهان  قياس نه باشد قطعي مناط تنقيح باب

 به كه كساني مورد درها  رفته  آوار زير وها  شده غرق حكم كه كرده پيدا قول اين به تمايل
 است، ثابت نيز باشند داشته مشتبه وضعيتي جنگ، ميدان در شدن كشته و سوزي آتش علت

 لتلحق المظنة بطريق مستنبطة ال االعتبار بطريق منقحة قطعية بها المحتج العلة« :كه توضيح اين با
 و( اعتبار راه از شده تنقيح و قطعي، گرديده استدالل بدان كه علتي. »الشريعة في المحرم بالقياس

 در كه قياس به گردد ملحق تا نگرديده استنباط گمان و ظن راه از و است) استدالل
 گفت، توان مي توضيح اين به توجه با. )658ص، 1412طباطبايي، (است  تحريم مورد شريعت،

 اند، دانسته مردود را آن كرده قياس معامله مناط، تنقيح با فقيهان ،موارد برخي در اگر
  .است ظني مناط تنقيح مقصودشان

 به مربوط مباحث از يكي وي در .است آورده ميان به »ةالفقاه شم« از سخن ناييني اهللا آيت
 ان واستظهار الخصوصية إلغاء نأل المعاوضات من غيره الي البيع من يتعديال « :است گفته عيب

 ؛شود ينم يمعاوضات، تعد گريد به عيب از. »الفقاهة شم علي يتوقف المعاوضة هو المناط
 معاوضه، از است حكم، عبارت اين در مناط كه اين استظهار و كردن خصوصيت الغاي زيرا

  .)358، ص1418ناييني، ( است ةالفقاه شم به منوط
 مناسبت ،»والمسافر الجمعة صالة في الزاهر البدر«ي در بروجرد اهللا آيت مانند زين يبعض

 يبررس هنگام مسافر، نماز بحث در يو. اند داده قرار توجه مورد را موضوع و حكم
 حرفه ي، دارايشخص نيچن كه نيا گفت توان يم«: ديگو يم) السفر شغله من( حكم

 رايز ؛ندارد تيخصوص) آمده نصوص در كه( باشد آن مانند و يدار حمله مانند ينيمع
 نيا نماز بودن تمام سبب كه نمود استظهار توان يم موضوع و حكم مناسبت كمك به

 تيثيح آنكه يب ؛است مسافرت با شانيا بودن مالزم و آنان سفر شدن افراد، تكرار گونه
  .)166، ص1416طباطبايي بروجردي، ( »باشد داشته حكم در يآنان، دخالت يشغل
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از مناسبت حكم و موضوع  ،يز چنان كه خواهد آمد در موارد متعددين ينيامام خم
  . اند م حكم استفاده كردهيتعم يبرا

 آورده ميان به »تبادر« از سخن ديگر، موارد برخي در همان كتاب در اهللا بروجردي آيت
 نماز كه روايت مورد بر بايد آيا :گويد مي حناط والد ابي از روايتي نقل از پس جمله از .است

 كه كرد تعدي عبادتي گونه هر به آن از توان مي يا. نمود اكتفا است، ركعتي چهار واجب
 نيست؟ مشروع سفر، در كه اي نافله و روزه مانند است، سفر انقطاع به منوط آن صحت
 دارد احتمال و است قياس به آن بازگشت نباشد؛ زيرا روايت، روا مورد از تعدي دارد احتمال

 بودن تمام مصحح كه است اين شود، مي تبادر مزبور روايت از چه آن زيرا باشد؛ روا كار اين
 روايت، از در نماز ذكر و شود مي بار اي ويژه احكام آن بر كه عزمي .است اقامت بر عزم نماز،
 ركعتي چهار نماز كه روايت مورد از خصوصيت الغاي با توان مي رو اين از. است مثال باب

داد  است، گسترش سفر انقطاع به وابسته آن صحت كه عبادتي هر به را آن است، حكم
  .)251، ص1416طباطبايي بروجردي، (

 خصوصيت عدم به بردن پي زيرا اساسي دارد؛ نقشي زمينه، اين نيز در »عرف« عنصر
 از. است عرفي فهم گرو در ،هرچيز از بيش …و موضوع و حكم مناسبت و تبادر راه از

 نماز مباحث از يكي در ،مناط تنقيح به خود نكردن تمسك بيان در ناييني اهللا آيت رو اين
 بر عرفي فهم« .»العرفي الفهم عليه ال يساعد مما ذلك الي بالنسبة الخصوصية إلغاء فإن« :گويد مي

  ).319، ص1411ناييني، (» نيست مساعد، حكم اين به نسبت خصوصيت الغاي
م حكم يتعمفهم مالك حكم و از هايي  به ذكر نمونه نكي، افوق بعد از ذكر مقدمات

   :ميپرداز امام خميني مي يدر آثار فقه »كشف علت«به استناد 
   )فيكث(هاي قذر  زيهمه چ بهط ينجاسات منصوص مثل بول و غاتعميم حكم از 

و به تبع آن در كتب فقهي، اشياء نجس،  :در روايات منقوله از ائمه معصومين
. اند كه تفصيل آنها در نصوص شرعي بيان شده است منحصر به اشياء معدودي دانسته شده

هاي خاصي مثل باب  روايات مربوط به نجاسات در باب ةل الشيعئوسامثال در كتاب 
و باب » س سائلةال يؤكل لحمه إذا كان له نف نجاسة البول والغائط من االنسان ومن كل ما«
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و  »نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا«و باب » نجاسة الخنزير«و باب » نجاسة الكلب ولو سلوقيا«
  .)1022-1007، صص2، ج1403حرعاملي، (و امثال آن بيان شده است » نجاسة المني«باب 

هاي نجس، از اموري نيست كه درك  از ديدگاه امام خميني، جعل نجاست براي چيز
نجس  يبنابراين اگر عقل، علت نجاست اشيا. ممكن باشديرغ ،آن براي عرف و عقالعلت 

بودن همه چيزهايي كه علت فوق در آنها وجود  كند، پس بايد حكم به نجس را درك مي
داند،  آنها مي) كثافت(نجس را، قذارت  يعلت نجاست اشيا ،و عرف. دارد، داشته باشد

مؤيد اين مطلب آن است كه ايشان  .نجس خواهد بوددرنتيجه هر چيز قذري، به حكم عقل 
هرگاه عرف ببيند كه شارع مقدس شيء قذري را نجس ندانسته است، با توجه : اند فرموده

نجس باشد، چرا كه علت نجاست در آن وجود  هبه اينكه از نظر او، آن شيء بايد بالضرور
وعا يا حكما از حكم كند كه آن شيء بايد توسط شارع موض دارد، اين مطلب كشف مي

  ).5، ص1389خميني، (نجس بودن، خارج شده باشد 
توان حكم نجاست را از آنچه در نصوص بيان شده است به تمامي چيزهاي  بنابراين مي

  .ديگري كه در اين علت مشتركند، يعني قذارت و كثيفي در آنها محرز است، تعميم داد
  همه عذرها به  ا مضر بودن آنيفقدان آب  تعميم حكم از

 ،هرگاه براي مكلف يكي از موجبات طهارت پديد آيد و براي طهارت در پي آب برود
شود، نتواند از آب استفاده  ولي به جهت نبود آب و يا زياني كه از مصرف آن متوجه او مي

آيه  .)6/دهمائ( ﴾طَيباً صعيداً فَتيمموا ماًء تجِدوا فَلَم﴿: فرمايد خداوند متعال مي. كند، بايد تيمم كند
 نِعمته وليتم ليطَهركُم يرِيد ولَكن حرجٍ من علَيكُم ليجعلَ اللَّه يرِيد ما﴿ :ديفرما مي شريفه در ادامه

كُملَيع لَّكُمونَ لَعكُرشيريگ مم، آسانيع تيشود كه هدف از تشر مي دهيفه فهميه شرياز آ .﴾ت 
. ندارد يشود، سازگار يكه از مصرف آب در وضو ناش يانياست و با هر گونه ز

مم بر مسلمانان، خواسته يع تيجه گرفت كه خداوند متعال با تشريتوان نت مي نيابربنا
  . حاصل از وضو را از آنان بردارد يان و سختياست هرگونه ز
هر گاه : فرمايد مي »خصوصيت الغاء«و  »تناسب حكم و موضوع«به با استناد امام خميني 

شود و نماز بدون طهارت نيز  توجه داشته باشيم كه هيچ گاه نماز از عهده مكلف ساقط نمي
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بر اينكه تيمم براي هر  ،كند باطل است، اشكالي نخواهد بود كه بگوييم آيه شريفه داللت مي
  .)14، ص1389خميني، ( نوع عذري كه براي مكلف پديد آيد، تشريع شده است

 شده به سبب نبود آب پس از دسترسي به آب و تعميم آن به تيمم مجزي بودن تيمم انجام
  به سبب همه اعذار، پس از رفع عذر

خواهد نماز بخواند، به  اگر كسي كه تحصيل طهارت بر او واجب است مثل اين كه مي
ولي بعد از نماز به آب دسترسي پيدا كند، بر  ،جهت نبود آب، تيمم كند و با تيمم نماز بخواند

در حديثي كه . اساس روايات، همان نماز با تيمم صحيح است و اعاده آن با وضو الزم نيست
نمازي كه با تيمم خوانده شده : فرمايند مي 7امام صادقآمده است،  ةوسايل الشيعدر كتاب 

؛ زيرا خداي آب، همان خداي زمين شود است، هنگامي كه آب پيدا شود، دو باره خوانده نمي
با توجه به قرينه دسترسي به آب، فقط جايي  ،مورد روايت .)984، ص2، ج1403، حرعاملي(است 

امام خميني بين تيمم به جهت فقدان آب . است كه تيمم به سبب نداشتن آب انجام شده باشد
  . ل نيستنديفرقي قاتيمم با وجود آب و به جهت ترس از ضرر و 

كند و علت تامه عدم  نظر ايشان در اين گونه موارد، فهم عرفي الغاي خصوصيت ميبه 
داند و اسبابي را كه سبب تبديل  شدن تيمم در مقام وضو مي خواني نماز را، جايگزينلزوم باز

ها، فقط  دهد، بلكه اين سبب وضو به تيمم شده، در صحت و عدم صحت نماز تأثير نمي
  .)205- 204، صص1389خميني، (كنند  وضو، او را به تيمم مكلف مي مكلف را معذور، و به جاي

شود كه علت حكم مذكور، نفس تيمم كه يكي از طهورين  بنابراين از روايت استنباط مي
. در اين صورت هر جا علت حكم وجود داشته باشد، حكم هم خواهد بود .باشد است، مي

گاه به خاطر يكي يعني هر .شود ها هم مي بنابراين، حكم فوق شامل تيمم به دليل ساير عذر
  .از اعذار مسوغ تيمم، تيمم كرديم و سپس عذر بر طرف شد، اعاده نماز با وضو الزم نيست

 ز آوازخوان يذات كنبه  يبا لحاظ صفت آواز خوانتعميم حكم از كنيز آوازخوان 

و در روايات ثمن حاصل از فروش آن،  خوان حرام استز آوازيد و فروش كنيخر
د و فروش ياگر در هنگام خر. )87، ص12، ج1403، حرعاملي(سحت به شمار آمده است 

 ي اوز و نه صفت آوازخوانيذات كناز معامله او، دار و فروشنده ي، قصد خريزن كنيا
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  يد و فروش او اشكال دارد؟ز خرين صورت نيا در اي، آباشد
، انصراف »يتالغاء خصوص«و  »مناسبت حكم و موضوع«با استناد به  امام خميني

او را قبول نداشته و  يخوانز آوازخوان فقط به لحاظ وصف آوازيات به معامله كنيروا
ي اشكال دارا ودكه انجام ش يخوان به هر قصدز آوازيد و فروش كنيمعتقدند كه خر

  .)126ص ،1368خميني، ( كند مي خوان بر آن صدقز آوازي، چرا كه عنوان فروش كناست
بودن پول حاصل از فروش  حتفهميم كه علت س به عبارت ديگر، ما از روايات مي

كنيز آواز خوان، صفت تغني او است و اين كنيز به هر قصدي كه مورد معامله قرار گيرد، 
مقصود طرفين معامله  ،اين علت در او وجود دارد؛ بنابراين در جايي هم كه ذات كنيز

  .اي خواهد شد است، ثمن حاصل از آن سحت است و لذا حكم به حرمت چنين معامله
تعميم حكم از باب نكاح به همه موارد غرور و نيز از جايي كه غرور موجب تلف و ضرر 

  نشودضرر و تلف شود به جايي كه غرور موجب 
رور نسبت به ديگري كند، اقدام به تدليس و غ، گاه يكي از دو طرف عقد نكاحهر

تواند براي  شود و در صورت خسارت نيز مي حق فسخ ايجاد مي ،براي طرف مقابل
مثال در . دليل بر اين مطلب، تصريح روايات است. مراجعه نمايد »غار«جبران آن به 

حديث اسماعيل بن جابر كه شخصي كنيزي را به عنوان دختر خود به عقد مردي در 
وعلي الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل « :فرمايند ميآورده بود، امام 

  .)602، ص14، ج1403، حرعاملي( »وخدعه
، علت )غرور و خدعه(زدن  گذاشتن و گول آيد كه كاله مي ن عبارت به دستياز ا

 ،جاري در همه ابواب ي، قاعده كلاز اين تعليل .اي مراجعه به شخص فريبكار استبر
  .آيد به دست مي

از به كار گيري  ،د كه ظاهرشو مي ت فوق استفادهين از روايچن هم به نظر امام خميني
خيار ، پس هر گاه مجرد فريب در بين باشد؛ ، موضوعيت آن در حكم است»غرور«واژه 

خسارتي باشد و چه  ي ايجاد شدهچه خسارت .آيد فسخ براي شخص مغرور به وجود مي
  .)450، ص2ج ،1421خميني، ( چه ضرري در بين باشد و چه نباشد .اشدببه وجود نيامده 
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شده  تعميم احكام تجارت به همه تصرفات مالي مشروع مثل تصرف در مال قرض گرفته
  و اموال مجهول المالك

تواند در اموالي كه متعلق به خود او است، تصرف كند و تصرف در  انسان فقط مي
يكي . اموال ديگران جايز نيست، مگر از راه اسبابي كه شارع براي اين كار قرار داده است

از اين اسباب، تجارت است، يعني انسان حق تصرف در اموال ديگران و اكل مال آنها را 
  . جارت آنها را به دست آوردندارد، مگر آنكه از راه ت

علت حرمت اكل مال ديگران را تصرف باطل و علت جواز اكل مال امام خميني 
داند و به دنبال آن حكم حرمت و جواز  تصرف مشروع مي ،كسب شده از راه تجارت را

درباره قول خداوند در آيه ايشان . دهد را به همه تصرفات باطل و مشروع سرايت مي
 ﴾منكُم تراضٍ عن تجارةً تكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا﴿ شريفه

ظاهر آيه شريفه و احاديث آن است كه نهي از اكل، به سبب باطل : گويند مي .)29/نساء(
بودن  ستثناء در برابر باطل است، حقدر نتيجه، ظاهر متفاهم از تجارت كه ا. بودن است

اي از موارد، آن را  كه در پاره چنان، بخشد جا كه علت، به حكم عموميت مياست و از آن
مقصود، حليت خوردن هر چيزي است كه حق باشد و در برابر آن،  ؛دهد خصوصيت مي

چه حق است،  بر اين اساس هر آن .حرمت و عدم حليت هر چيزي است كه باطل است
المالك و  چه تجارت نباشد مانند اباحات، قرض و تملك مجهولحليت خوردن دارد، گر

شود كه هر چه باطل و سبب  در برابر به مناسبت حكم و موضوع فهميده مي .ها نظاير اين
براي آن است، حرام است و تصرف در مالي كه از راه باطل به دست آمده، جايز نيست، 

  .)177، ص1، ج1421ني، خمي(هر چه باشد 
علت حليت اكل و تصرف در اموال  ،شود، امام خميني طور كه مالحظه مي همان

داند و اين علت را از آيه شريفه  بودن اين اموال مي حاصل از تجارت با ديگران را حق
در اين صورت، روشن است كه هر مورد ديگري هم كه در آن، علت . استفاده نموده است

 .ه باشد، ملحق به تجارت خواهد شد و حليت اكل در آن ثابت استحكم وجود داشت
  . اند المالك، مباحات و غيره كه ايشان نام برده مانند قرض، تملك در اموال مجهول
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  جن و ملك تصوير بهوان يح تعميم حكم از تصوير
حرام نهي به عمل آمده و اين كار وانات ير حيدن تصويكشدر روايات بسياري، از 

ممكن نجا يكه در ا يسؤال .)221، ص12؛ ج563، ص3، ج1403، حرعاملي( استدانسته شده 
كه و ئهمچون مال ير موجودات روحانيدن تصوين است كه كشيا بيايد ذهنبه است 

زيرا گرچه اين موجودات ؟ آيند و جسم نيستند، چه حكمي دارد كه به چشم نميان يجن
ها وجود  ز اين مخلوقات در ذهن بعضي انسانشوند، اما ممكن است صورتي ا ديده نمي

  . داشته باشد و كساني اقدام به رسم آن تصوير ذهني نمايند
اط ياحت: اند كرده و گفته ملحق اتوانيرا به ح ين موجودات روحانيا امام خميني

ا الغاء يرا با فهم مناط حكم يز ؛نشود يز نقاشين موجودات نير اين است كه تصويا
جه گرفت كه بهتر است كه يم داد و نتيتوان حكم را تعم مي ،يتمورد روات از يخصوص

  .)182ص ،1368خميني، ( ي شودز خوددارين موجودات نير ايدن تصوياز كش
اند، روح  مالكي كه ايشان از روايات نهي از كشيدن تصوير حيوانات استنباط نموده

د دارد و بنابراين حكم كه نيز وجوئداشتن حيوان است و اين مالك در جنيان و مال
  .شامل تصاوير آنان هم خواهد شد ،فوق

مرغ  به بازي با گردو و تخم مثل مهره، نرد و شطرنج قمارمخصوص آالت  تعميم حكم از
  مطلق لعبو 

خاص  ،جاي سؤال است كه آيا حرمت قمار. يكي از محرمات در اسالم قمار است
وسايلي است كه فقط براي قمار ساخته شده است و يا حرمت آن شامل هر وسيله 

چنين در روايات از برخي  گردد؟ هم ديگري كه براي قمار به كار گرفته شود نيز مي
آيا حرمت به همان موارد مذكور در روايات اختصاص . آالت قمار نام برده شده است
 7امام صادق ةوسايل الشيعمثال در روايتي در كتاب  د؟گير دارد يا غير آن را هم در بر مي

مثل نرد و  آالت قماراند كه آن حضرت از بازي با  نقل كرده 6از پدرانشان از پيامبر
، 12، ج1403حرعاملي، (اند  و نيز فروش نرد نهي كرده) طنبور و عود(شطرنج، كوبه، عرطبه 

  .)242ص
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يق لعب نام برده شده به عنوان مصادات يكه در روا ين مواردياز ا امام خميني
ر يت كرده و سايالغاء خصوص )ي پادشاهعصا(صولجان مثل نرد، شطرنج، مهره و ، است

 نظربر بنا. اند كرده ملحقبه آنها نيز را همچون بازي با گردو و تخم مرغ اقسام لعب 
لعب  و همه اقسام نيست، ات ذكر شدهياز لعب منحصر به آنچه كه در روا ي، نهايشان

  .)25، ص1368خميني، ( يردگ مي را در بر
  فعل خالف واقعبه ) سخن خالف واقع(دروغ تعميم حكم از 

يكي از گناهان، كذب، يعني گفتن سخن دروغ است و روايات زيادي در اين باره از 
فراهيدي در كتاب العين گفته . )573، ص8، ج1403حرعاملي، (به ما رسيده است  :ائمه

، و ظهور هر دو، در )347، ص1403فراهيدي، (است كه كذب در مقابل صدق قرار دارد 
صدق و كذب لفظي است، يعني مراد از صدق، سخني است كه مطابق با واقع باشد و 

شود كه  حال اين پرسش مطرح مي. مراد از كذب، سخني است كه مخالف با واقع باشد
دروغ، دروغ لفظي باشد و شخص آن را به جايي كه است بودن دروغ منحصر آيا حرام 

چنين جاي  شود؟ هم تلفظ نمايد يا دروغ بر روي كاغذ و به شكل مكتوب را هم شامل مي
ها و آمار غيرواقعي و به صورت  هايي كه به صورت ارائه گزارش سؤال است كه دروغ

يا اين روايات شامل آنها  ،گيرند قرار مي شمول اين رواياتمشود، آيا  نمودار اظهار مي
هايي كه به صورت نقاشي و كاريكاتور و يا در قالب  شود؟ از همين قبيل است دروغ نمي

جمله انشايي باشد و گفته شده،  نيز جايي كه سخن .شود هاي ويديويي ساخته مي كليپ
  ؟ا نهي گيرد در بر مينيز را به طور كل، آيا حرمت دروغ، فعل خالف واقع 

فهم عرفي از واژه كذب الغاي خصوصيت : اند اين پرسش گفتهامام خميني در پاسخ 
: شود وقتي گفته مي. دهد گفتن باشد، تعميم مي كند و آن را به هر چيزي كه همانند دروغ مي

گفتن عقال زشت و در شرع حرام است، عقل و عرف، زشتي و حرمت را ويژه الفاظ  دروغ
بيند، نه به نحو  نمي) ري حاكي از معناي تصديقي خالف واقعو هيئت خاص جمله خب(

تمام موضوع و نه به نحو جزء موضوع؛ به ويژه اگر حرمت شرعي به مالك زشتي عقلي 
عقل، هر گفتار و رفتاري را كه براي ارائه  ،كه جه آننتي .)40، ص1368خميني، (دروغ باشد 

هاي  رد؛ همانند توريه، شوخي، جملهشما خالف واقع همانند دروغ به كار رود، زشت مي
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مثل اشاره، جدول، نمودار، نمايش، فيلم، و  ي و افعالي كه نمايانگر خالف واقع باشديانشا
گفتن است و اين مالك در هر چه  امام خميني مالك حرمت، زشتي دروغبه نظر  .امثال آنها

اي الفاظ و معاني عرف بر: گوييم يا آن كه مي. نتيجه آن را داشته باشد، موجود است
را آن چه از خالف واقع ) مالك(بيند و تمام موضوع  ها، خصوصيتي نميآن تصديقي

  .)41ص، 1368خميني، (يابد، هر چه باشد، گفتار يا رفتار  حكايت داشته باشد، مي
  قطع موقت سلطنت مالك به) سلطنت مالك از مالش يشگيقطع هم(تعميم حكم از تلف 

را سلطنت مالك را نسبت يرا تلف كند، قطعا ضامن است؛ ز يگريمال د ياگر كس
سلطنت مالك بر مالش را به  يحال اگر كس. ن برده استيشه از بيهم يبه مالش برا

  ا باز هم ضامن خسارت وارد شده بر او خواهد بود؟ين ببرد، آيطور موقت از ب
 ،1408 ،نوري( تؤديعلي اليد ما أخذت حتي [ 6از گفته پيامبر: فرمايند امام خميني مي

شدن دست مالك از مال او است؛  شود كه معيار در باب غرامات، قطع استفاده مي ])8، ص14ج
  .)637، ص1، ج1421خميني، (چه اين انقطاع هميشگي، و چه براي مدت كوتاهي باشد 

علي اليد ما أخذت (نتيجه آن كه عرف به جهت مناسباتي كه در ذهن دارد، از روايت 
كند كه  آورد و حكم مي معيار و مالك ضمانت را در همه موارد به دست مي ،)حتي تؤدي

 اي شدن دست مالك از مال او است و هيچ ويژگي علت تامه براي ضمانت اموال، كوتاه
  . براي كوتاهي مدت انقطاع و عدم آن، در ضمانت نيست

  شرط مخالف با سنت بهشرط مخالف با كتاب تعميم حكم از 
حسيني مراغي در . يكي از مباحث مهم در عقود، قرار دادن شرط در ضمن عقد است

شرطي كه جهالت عوضين را به  .1: چهار نوع شرط را فاسد دانسته است ةالعناوين الفقهي
شرطي  .4. شرط مخالف كتاب و سنت .3. شرط مخالف مقتضاي عقد .2. همراه داشته باشد
  .)290، ص1417حسيني مراغي، (شدن حرامي شود  يا حالل يشدن حالل كه موجب حرام

اند، يكي از شرايط صحيح  شود و فقهاي ديگر نيز گفته طور كه مالحظه مي همان
با وجود آنكه فقها . بودن شرط ضمن عقد، آن است كه مخالف با كتاب و سنت نباشد

اند، اما آنچه در  سنت را باطل دانستههم شرط مخالف شرط مخالف كتاب و هم 
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است مخالف با كتاب خدا  شرطخورد، فقط خصوص باطل بودن  روايات به چشم مي
؛ حرعاملي، 22، ص1364طوسي، (و به بطالن شرط مخالف با سنت تصريح نشده است 

  .)353، ص12، ج1403
، با سنت شرط مخالف :اند گفته »الغاء خصوصيت عرفي«با استفاده از  ينيامام خم

شود  استفاده ميات در بطالن شرط يل روايهمانند شرط مخالف با كتاب است و از تعل
ت آمده ق كتاب به دسي؛ خواه از طركه علت بطالن شرط، مخالفت با حكم الهي است

  .)237، ص5ج، 1421خميني، ( باشد و خواه از طريق سنت
مالك بطالن شرط مخالف با در اينجا در حقيقت امام خميني با استفاده از روايات، 

اند و چون اين مالك در شرط مخالف با سنت  كتاب را مخالفت با حكم خداوند دانسته
  .وجود دارد، آن هم باطل خواهد بود

  او يفتواتعميم حكم فقيه به 
اختالف شود و آنها نتوانند خود اختالفشان را حل اي  لهئدو نفر در مسبين هر گاه 

آگاه از حالل و حرام خدا و عارف به احكام كه  فقهاد به يبا ،يات، بر اساس رواكنند
در  حكمي كه از طرف فقيهمراجعه كنند و باشند،  مي :يات ائمهروااسالم و آشنا به 

مقبوله عمر . و آنان بايد آن را قبول كنند شود، حجت شرعي است مورد آنها صادر مي
، حرعاملي( كنند مي انيمطلب را بن يح ايجه به طور صريخد يبن حنظله و مشهوره اب

  .)100-99، صص18، ج1403
ت و با تمسك ين دو روايبا استفاده از ااند كه  امام خميني اين احتمال را مطرح كرده

ن يت نظر فقها را از باب مخاصمات و منازعات كه در ايتوان حج مي ،يح مناطبه تنق
ت يحجوسيله بدين ت داد و يراز سيآنان ن ي، به فتوايات به آنها اشاره شده استروا
چراكه علت نافذ بودن حكم فقيه در . )98ص، 1418خميني، ( يز ثابت كردآنان را ن يفتوا

 :و ائمه 6منازعات، چيزي جز آشنايي او با احكام خدا و دستورات پيامبر
حجت و قابل قبول باشد، در  ،نيست؛ و وقتي نظر او در باب منازعات و مخاصمات

  .باب افتاء نيز اين جهت وجود دارد، پس بايد فتواي او را نيز حجت بدانيم
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  تعميم حكم از مشركان به طوايف ديگر كفار
 الَّذين أَيها يا﴿: كه فرموده است 28بر اساس مضمون آيه شريفه قرآن در سوره توبه آيه 

، ورود مشركان به مسجد الحرام، )28/توبه( ﴾الْحرام الْمسجِد يقْربوا فَال جسن الْمشرِكُونَ إِنما آمنوا
به . در اين آيه از دخول مشركان به مسجد الحرام نهي به عمل آمده است. حرام است

به (عقيده امام خميني مقتضاي تفريع حكم بر نجاست مشركان، آن است كه هيچ نجسي 
بنابراين، عموم . توان وارد مسجد الحرام كرد را نمي) معنوية ارقذفتح جيم به معناي 

ساير اصناف كفار را هم شامل گشته و در نتيجه ورود هر نوع كافري به مسجد  ،حكم
  .)439، ص1389خميني، (حرام خواهد بود  ،الحرام

شود، استنباط ايشان از آيه اين است كه علت ممنوعيت ورود  طور كه مالحظه مي همان
است و با توجه به اينكه اصناف مختلف كفار در ) به فتح جيم(، نجس بودن آنان مشركان

  .خواهد بودهمان اين علت يعني پليدي، با مشركان مشتركند، بنابراين حكم آنان نيز 
  اللحم تعميم حكم از بول انسان به بول حيوانات غير مأكول

باس انسان به وسيله بر اساس آنچه در روايات آمده است، در صورتي كه بدن يا ل
بول نجس شود و بخواهيم آن را با آب قليل تطهير كنيم، الزم است دو مرتبه بر روي 

مراد از بولي كه در . )1001، ص2، ج1403حرعاملي، (آن آب ريخته و آن را شستشو دهيم 
اين روايات آمده است، بول انسان است؛ زيرا اوال در فرض مورد سؤال، روايات ظهور 

انسان دارد و ثانيا متعارف و محل ابتالء، بول انسان است كه عادتا بدن و لباس در بول 
  .شود به وسيله آن آلوده مي

امام خميني با فرض پذيرش اين مطلب كه مراد از روايات فوق، فقط بول انسان 
، از اين روايات الغاء خصوصيت نموده و حكم فوق را در مورد بول همه حيوانات است

نتيجه اين تعميم آن است كه در صورتي كه لباس يا . اند للحم نيز ثابت دانستها غير مأكول
بدن انسان با بول اين حيوانات نجس شود، براي تطهير آن بايد دو بار بر روي آن آب 

علت قايل شدن ايشان به تعميم فوق آن است كه . )473ص ،1389 خميني،(ريخته شود 
  . مطلق بول است -  حكم، داير مدار آن است -آيد  علت حكم كه از روايت به دست مي
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  تعميم حكم از نبيذ به خمر
براي تطهير ظرفي كه به وسيله نبيذ نجس شده است، بايد آن ظرف را هفت مرتبه 

 7 نقل كرده است، از امام 7در روايتي كه عمار از امام صادق. شستشو دهيم تا پاك شود
در پاسخ  7ستفاده شده است، سؤال شده و امام در مورد ظرفي كه از آن براي نوشيدن نبيذ ا

همينطور است : دهند ادامه مي 7امام . آن ظرف بايد هفت مرتبه شسته شود: اند فرموده
  .)294، ص17، ج1403حرعاملي، (ظرفي كه سگ در آن غذا خورده است 

الغاء «امام خميني از آنچه كه در اين روايت ذكر شده است، يعني ظرف نبيذ، 
شود نيز تسري  نموده و حكم مذكور را به ظرفي كه در آن خمر نوشيده مي »خصوصيت

بينيم فقها براي اثبات حكم مذكور براي خمر به روايتي  به نظر ايشان اينكه مي. اند داده
، 1389 خميني،(كنند كه در آن حكم نبيذ بيان شده است، به همين جهت است  استناد مي

مده است، خصوصيتي ندارد و آنچه موجب ثبوت ؛ زيرا نبيذ كه در روايت آ)498ص
يعني هر دو مايع مسكرند و  .حكم فوق براي نبيذ شده است، در خمر هم وجود دارد

  . توان حكم فوق را براي خمر نيز اثبات نمود به استناد به اين ويژگي، مي
  ها تعميم حكم از اكل و شرب در ظروف تهيه شده از طال و نقره به ساير استعماالت آن

، از خوردن و آشاميدن در ظروفي كه از طال و نقره :در روايات صادره از ائمه
اينجا . )1084-1083، صص2، ج1403حرعاملي، (ساخته شده است، نهي به عمل آمده است 

جاي سؤال است كه آيا نهي موجود در اين روايات، فقط شامل خوردن و آشاميدن در 
ستعماالت اين ظروف بال اشكال است و يا اين شود و در نتيجه ساير ا اين ظروف مي

  دانند؟ روايات تمامي استعماالت اين ظروف را ممنوع مي
محقق حلي قايل به تعميم شده و تصريح كرده است كه مطلق استفاده از اين ظروف 

  .)44، ص1409محقق حلي، (جايز نيست 
ه نظر وي در اين ب. عالمه حلي نيز اين استعمال را اعم از اكل و شرب دانسته است

تحريم، فرقي بين استعماالت مختلف ظروف طال و نقره همانند اكل، شرب، بخور، 
زيرا روايت با حرام دانستن اكل و شرب . اكتحال و استفاده از آن براي تطهير وجود ندارد
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  .)67، صتا بيعالمه حلي، (خواسته است بفهماند كه مطلق استعماالت اين دو حرام است 
خميني پس از نقل كلمات اين دو فقيه، مستند اين نظريه را الغاء خصوصيت از امام 

به نظر ايشان كالم . اكل و شرب و تعميم حكم از آن به ساير استعماالت دانسته است
آنگاه خود نيز اين نظر را تأييد كرده و قايل به . عالمه حلي در اين مطلب صراحت دارد

كه در روايات فقط به عناوين اكل و شرب تعلق  ،يشود و جمود بر ظاهر نه تعميم مي
  .)513ص، 1389 خميني،(داند  گرفته است را مردود مي

  الحال به انسان فاسق و غاصب تعميم حكم از فرد غير عارف به احكام و نيز شخص مجهول
الحال است،  بر اساس برخي روايات، اگر فردي كه آشنا به مسايل شرعي نيست يا مجهول

اي را به مسلماني بدهد، و او نداند كه آن آب انگور چقدر جوشانده شده  آب انگور جوشيده
اگر آن فرد خمر را حالل : اند و آيا پاك است و حالل يا نجس است و حرام، امام فرموده

  .)233، ص17، ج1403حرعاملي، (شمارد، خوردن آن اشكال ندارد و پاك است  نمي
كه اگر فرد فاسق كه صدور كذب از او محتمل است يا فرد غاصب است اين سؤال 

كه مال ديگري را غصب كرده است، نسبت به طهارت يا نجاست آنچه در تصرف آن دو 
  گيرد يا قابل قبول نيست؟ است اخبار كنند، آيا سخنشان مورد پذيرش قرار مي

اليد  قبول إخبار مطلق ذيالغاء خصوصيت از موارد مذكور در اين روايات و  با امام خميني
كند، گر چه فاسق و غاصب باشد را بعيد ندانسته  كه مسلط بر مال بوده و در آن تصرف مي

إخبار رسد، آنچه از ديدگاه ايشان مالك قبول سخن  به نظر مي. )557ص ،1389 خميني،(است 
. به حق نباشداليد بودن او به حق باشد و خواه كننده است، ذواليد بودن مخبر است، خواه ذو

  . اند به همين جهت ايشان إخبار شخص غاصب و فاسق را قابل قبول دانسته
  ها تعميم حكم از محل نماز به همه مكان

نقل كرده  7در روايتي كه زراره از امام باقر. ها خورشيد است كننده يكي از پاك
ي خواند سؤال است، وي از آن حضرت در باره مكاني كه شخص در آنجا نماز مي

بدين صورت كه اگر اين مكان با بول نجس شود، چه حكمي دارد؟ امام در  .پرسد مي
شود  اگر خورشيد بر آن مكان بتابد و آن را خشك كند، پاك مي: فرمايند پاسخ زراره مي
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  .)1042، ص2، ج1403حرعاملي، (و نماز خواندن در آنجا اشكال ندارد 
به  7پاسخي كه امام . در روايت فوق مورد سؤال، خصوص مكان نمازگزار است

اما امام خميني با . اند نيز عطف به سؤال و ظاهر در مكان نمازگزار است زراره داده
، حكم را تعميم داده و هر سطحي كه به وسيله بول نجس شود و با »الغاء خصوصيت«

شدن زمين  علت تامه پاك ،به نظر ايشان. اند تابش خورشيد خشك شود را، پاك دانسته
شدن به وسيله تابش خورشيد است و زمين و مقام ذكر شده در روايت،  فوق، خشك

خصوصيتي ندارد و هر كجا كه اين علت وجود داشته باشد، طهارت هم وجود خواهد 
  .)618ص، 1389 خميني،(داشت 

  تعميم حكم از بول به ساير نجاسات
اگر : پرسد مي 7در روايتي، زراره از امام باقر. د استيكي از مطهرات خورشي

اگر : فرمايند مكان نمازگزار با بول نجس شود، چه حكمي دارد؟ امام در پاسخ مي
شود و نماز خواندن در آنجا  خورشيد بر آن مكان بتابد و آن را خشك كند، پاك مي

  .)1042، ص2، ج1403حرعاملي، (اشكال ندارد 
صريح شده است، مورد سؤال در روايت، خصوص بول است و كه در روايت ت چنان

بودن خورشيد نيز در خصوص جايي است كه زمين  كننده بالطبع پاسخ امام مبني بر پاك
الغاء «امام خميني از بول كه در روايت ذكر شده است، . مورد نظر با بول نجس شده باشد

همه مايعات نجس و متنجس شدن توسط تابش نور خورشيد را به  كرده و پاك »خصوصيت
  .)619، ص1389 خميني،(اند  كه از نظر رقت و تبخير همانند بول هستند، تعميم داده ،ديگر

  تعميم حكم از شروط ضمني به شروط ابتدايي و مطلق عهد و قرار 
، 12؛ ج50، ص15، ج1403حرعاملي، (الزم دانسته شده است  ،روايات فراواني وفاء به شرطدر 

و » باب الخيار«در  ةل الشيعئوسااين روايات كه شيخ حرعاملي آنها را در كتاب  ظاهر. )353ص
 ،آورده است، آن است كه مراد از اين شرط، شروطي است كه در ضمن عقد» باب المهور«

كند و اگر در برخي  اين مطلب را تأييد ميها  آن بابذكر روايات در  ةشود و قرين گذاشته مي
 .شرط الزم دانسته شده است، انصراف به شروط ضمن عقد داردروايات، وفاء به مطلق 
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كه مراد احاديث لزوم وفاء به شرط، شروط ضمن عقد  ،فرض پذيرش اين مطلببا 
مناسبت ميان «شود، امام خميني از راه  است و اين احاديث شامل شروط ابتدايي نمي

لزام مؤمن بر خصوصيت كرده و هر گونه ا الغاء ،از شرط ضمن عقد »حكم و موضوع
الوفاء دانسته است؛ چه در ضمن عقد باشد و چه به صورت ابتدايي  عليه خويش را الزم

اين كار صورت گرفته باشد، و چه عنوان شرط بر آن صدق كند و چه عنوان شرط بر 
ها و عهود  به نظر ايشان، عموم مستفاد از اين روايات حتي تمامي قرار. آن اطالق نشود

  .)93، ص1، ج1421خميني، (گيرد  يرا نيز در بر م
  تعميم حكم از تصرفات حسي به مطلق تصرفات

كه سهم امام محسوب  ،همچون انفال و قسمتي از خمس :اگر اموال امام معصوم
شود و امثال آنها كه متعلق به او است، در دست كسي قرار گيرد، اين شخص حق تصرف  مي

كننده  اين است كه مستحل اين اموال و تصرف مضمون برخي روايات .در اين اموال را ندارد
  .)376، ص6، ج1403حرعاملي، (در آنها، مورد لعنت قرار گرفته است 

اي از فقها تصرف فوق را به تصرفات  شود كه عده از كلمات امام خميني استفاده مي
اما ايشان اين حصر را نپذيرفته و . اند حسي مثل خوردن و آشاميدن محدود كرده

از جمله . معتقدند كه به طور كل همه انواع تصرفات در اموال متعلق به امام جايز نيست
از تصرفات حسي با  »الغاء خصوصيت«اند،  م بيان كردهداليلي كه ايشان براي اين تعمي

تمسك به مناسبت ميان حكم و موضوع است كه در نتيجه آن، همه تصرفات، گرچه 
  .)112، ص1، ج1421امام خميني، (حسي نباشد، در اموال امام حرام خواهد بود 

لفظي  از اينكه امام خميني براي اثبات تعميم حكم حرمت به همه تصرفات، به عموم
الفاظ روايات تمسك نكرده، بلكه مناسبت حكم و موضوع و الغاء خصوصيت از تصرفات 

آيد كه ايشان ظهور الفاظ روايات در تصرفات  اند، به دست مي حسي را دليل تعميم دانسته
آوردن مالك حكم  آنگاه بر اساس اين پيش فرض، از راه به دست .حسي را قبول دارند

  . اند شاهده آن در همه تصرفات، حكم به حرمت آنها نمودهو م» تصرف«يعني مطلق 
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  تعميم خيار از مشتري به بايع و از بيع به مطلق مبادله
. شود است كه اين خيار براي مشتري ثابت مي »خيار عيب«يكي از خيارات در عقد بيع، 

شده  بر طبق روايات، هرگاه مشتري بعد از خريد كاال، متوجه وجود عيبي در شيء خريداري
تواند آن را به فروشنده برگرداند و  شود، در صورتي كه در آن تغييري ايجاد نكرده باشد، مي

آورده باشد مثل آنكه پارچه را برش اگر در مبيع تغييري به وجود و  ،پول خود را پس بگيرد
نسبت به كاالي سالم را  ،التفاوت قيمت كاالي معيب تواند مابه ه باشد، در اين صورت ميزد

  .)363، ص12، ج1403حرعاملي، (از فروشنده مطالبه نمايد 
. و آن هم فقط براي مشتري است ،ظاهر روايات فوق اختصاص اين خيار به عقد بيع

امام خميني اين انحصار را قبول نكرده و خيار عيب را در عقد بيع براي فروشنده نيز ثابت 
چنين به نظر ايشان اگر در جايي به جاي مبادله مبيع با ثمن، كااليي با  هم. دانسته است

. جود خواهد داشتكاالي ديگري مبادله شود، در آنجا نيز خيار عيب براي دو طرف عقد و
از مشتري و تعميم حكم به بايع و الغاء  »الغاء خصوصيت«دليل ايشان بر اين تعميم، 

 ).26، ص5، ج1421خميني، (باشد  خصوصيت از عقد و تعميم حكم به مطلق مبادالت مي
  . چراكه آنچه علت ثبوت خيار است، وجود عيب در شيء مورد معامله است

  و ساير معامالت تعميم حكم از بيع به اجاره
نهي به عمل  »بيع غرري«صادر شده است، از  :در رواياتي كه از ائمه معصومين

  .)283، ص13، ج1408؛ نوري، 330، ص12، ج1403حرعاملي، (آمده است 
گونه  ذكر بيع در روايات از باب مثال است و گر نه براي بيع هيچ: اند امام خميني گفته

. حكم را به بيع اختصاص دهيم ،بخواهيم به جهت آنخصوصيتي قابل تصور نيست كه 
بنابراين با الغاء خصوصيت از بيع، نهي را به عقد اجاره و ساير معامالتي كه به صورت غرري 

. )198، ص5، ج1421خميني، (دانيم  عنه مي  دهيم و همه آنها را منهي شوند، سرايت مي واقع مي
يابيم كه علت نهي از  كننده از بيع غرري در مي هيدليل اين مطلب آن است كه ما از روايات ن

خواهد بود » غرر«در نتيجه، حكم داير مدار وجود و عدم وجود  .آن، وجود غرر در بيع است
  . استوجود داشته باشد، آن عقد مورد نهي شارع » غرر«و اگر در عقد ديگري غير از بيع نيز 
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يار زماني به غير خيار زماني، از خيار تعميم حكم از خيار حيوان به بقيه خيارات، از خ
 متعلق به مشتري به خيار متعلق به بايع و از خيار متصل به عقد به خيار غير متصل

شخصي : سؤال كرد 7آمده است كه او از امام  7در روايت ابن سنان از امام صادق
يوان در گذارد و ح كند و براي خود يك يا دو روز، شرط خيار مي حيواني را خريداري مي

در  7شود؛ در اين فرض چه كسي ضامن تلف حيوان است؟ امام  اين فاصله تلف مي
يعني در طول زمان (در صورتي كه تلف حيوان قبل از گذشت سه روز : پاسخ فرمودند

در نقل ديگري كه از اين روايت وجود دارد امام  .واقع شود، بايع ضامن است) خيار حيوان
ف حيوان در مدت زمان خيار شرط، بايع ضامن است در صورت تل: چنين فرمودند

  .)355- 352، صص12، ج1403حرعاملي، (
شده در روايت يعني حيوان، زمان، يك از موارد ذكر هيچ ،به عقيده امام خميني

مناسبت ميان حكم «ايشان با استفاده از . مشتري و اتصال به عقد، دخالتي در حكم ندارد
، حكم را به همه خيارات اعم از خيار حيوان و غير حيوان، خيار زماني و »و موضوع

غير زماني، خيار متصل به عقد و منفصل از آن و خيار مشتري و بايع تعميم داده است 
بنابراين حكم . دانسته كه اين مالك در همه خيارات وجود دارد» خيار«و مالك حكم را 

  .)313، ص5، ج1421خميني، (ضمان در همه آنها وجود خواهد داشت 

  نتيجه
، يكي از مباحث مهم علم فقه و اصول مشابه ديگرتعميم حكم از مورد نص به موارد 

گاهي از تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و مناسبت حكم و  ،فقها براي تعميم حكم. است
نقيح ت: شود تنقيح مناط مورد استفاده فقها خود به دو قسم تقسيم مي. برند موضوع بهره مي

دانند،  اكثر فقها در مقام نظر، تنقيح مناط قطعي را حجت مي. مناط قطعي و تنقيح مناط ظني
  .فرقي وجود ندارد ،اما به نظر آنان تنقيح مناط ظني حجت نيست و ميان آن و قياس باطل

توان پذيرفت  رسد كه به راحتي نمي از مقام نظر كه بگذريم، در مقام عمل به نظر مي
پيدا  »علت حكم«اند، قطع به  مواردي كه فقها به تنقيح مناط تمسك كردهكه در همه 

فقها عالوه بر اينكه . محل ترديد است ،اي موارد حصول قطع به علت شود و در پاره مي
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اند، در  مالك و ضابطه حصول قطع در تنقيح مناط را كامال شفاف و روشن بيان نكرده
هاي فراواني در متون فقهي به  نمونه. اند شده اي از موارد خود دچار اختالف نظر پاره

خورد كه فقيهي براي اثبات حكم شرعي به تنقيح مناط استناد نموده است، ولي  چشم مي
فقيه ديگر كار او را قياس دانسته و او را متهم به عمل به قياس نموده است و عكس آن 

شمردن آن رد  به دليل قياسخورد، يعني در مواردي يك فقيه، استداللي را  نيز به چشم مي
  . نموده، ولي فقيه ديگر آن را تنقيح مناط تشخيص داده و بدان استدالل نموده است

ايشان غالبا تنقيح مناط و الغاء خصوصيت را  ;هاي نقل شده از امام خميني در نمونه
تواند موجب  اند، در حالي كه نظر عرف نمي به عرف مستند كرده و مالك را عرف دانسته

: اند آورده» االجتهاد و التقليد«رساله چنين ايشان در جايي در  هم. يقين به علت حكم شود
، نمودن خصوصيت الغاي ادعاي .»مجازفة اشد القطع ودعوي مجازفة الخصوصية الغاء دعوي«

از استناد . )105، ص1418خميني، (است  نمودن قطع ادعاي آن از تر گزافه. است گويي گزافه
اند، فهميده  ايشان به عرف و نيز از تعبيري كه ايشان در مورد الغاء خصوصيت به كار برده

اينطور نيست كه هر جا اند و  شود كه به نظر ايشان الغاء خصوصيت و قطع در دو رتبه مي
به الغاء خصوصيت استناد شده است، لزوما حصول قطع هم همراه آن باشد و از آنجا كه 

شود كه  اند، اين احتمال مطرح مي ايشان در موارد متعدد به الغاء خصوصيت استناد كرده
ممكن است در تنقيح مناط، حصول قطع شرط نباشد و البته اين امكان هم وجود دارد كه 

  .از نظر ايشان قطع به مالك حاصل شده است ،فته شود در موارد مزبورگ
از سوي ديگر با  ،اين ابهامات و شبهات از يك سو و حجيت قياس اولويت در نزد فقها

عنايت به اين كه اين نوع قياس، متفرع بر تشخيص علت حكم و سپس تصديق اقوا بودن آن 
كنند بدون آنكه به  دانند و بدان عمل مي حجت ميدر فرع نسبت به اصل است؛ اما فقها آن را 

هر چند ممكن است در نزد آنان وجود (حصول قطع نسبت به علت در آن تصريح كنند؛ 
، ما را به اين نتيجه )علت در فرع قطعي باشد و فقط آن را براي ديگران اظهار نكرده باشند

مناسبت حكم و موضوع و رساند كه اصطالحاتي همچون تنقيح مناط، الغاء خصوصيت،  مي
تر و بازنگري مجدد دارند و اين منظور  تر و دقيق نياز به تعريف روشن ،قياس باطل و صحيح

  .يابي است قابل دستبه آساني با عنايت به كاربرد اصطالحات فوق در متون فقهي 
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