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طلوعِ فجرِلیالیِ مُقمَره در فقه عبادی امام خمینی (ره)


علی شیرخانی

(تاریخ دریافت0932/10/52 :؛ تاریخ پذیرش)0932/19/91 :

چکیده
آنچه این مقاله عهده دار تبیین آن است ،تعیین طلوع فجر ،در شبهای مهتابی می باشد ،چرا که سپیده صادق و نوور گسوترده و افقوی ،در
شبهای مهتابی ،به دلیل حضور ماه و روشنایی موجود در افق ،تا دقایقی خودنمایی ندارد ،به گونه ای که اگر ماه در افوق نبوود ،ایون نوور
گسترده چون خط نازک دیده می شد .از آنجا که خورشید هر لحظه به طلوع خویش ،نزدیک موی شوود ،باعو روشونایی ایون نوور موی
شود؛ولی به دلیل حضور ماه و روشنایی افق ،نور گسترده فجر با تأخیر و پس از حدود  51دقیقوه ،نمایوان موی شوود ،و آن زموان (تواخیر
بیست دقیقه ای) دیگر نور ماه ،مانع نور سپیده فجر نیست .در موضوع طلوع فجر در شبهای مهتابی سخن در این است که آیا مبدأ ،فجور
صادق است ،گرچه به دلیل حضور برتر ماه ،فجر صادق دیده نشود و در تقدیر فجر صادق ،طلوع کرده اسوت و یوا آن کوه مبودأ ،فجوری
فعلی است که نمایان باشد و در پنهه افق با چشم عادی دیده شود ،گرچه در تقدیر فجر صادق طلوع کرده باشود .البتوه نظور دوّم توأخیر
حدود  51دقیقه ای را می طلبد .مشهور فقیان نظر اول را نتخاب کرده اند و بر این باورند که میان لیالی مقمره و غیره مقمره فرقی وجود
ندارد ،ولی امام خمینی در این مساله بر این باور است که باید نور سپیده در شبهای مهتابی با چشم دیده شود و حضور واقعوی و تقودیری
آن مالک نیست ،بنابراین باید دقایقی صبر کرد تا پس از فزونی نور سپیده ،مشاهده ی آن ،میسر گردد ،سوپس اقودام بوه اقاموه ی نمواز
صبح کرد.

کلیدواژگان
طلوع ،طلوع فجرفعلی ،طلوع فجر تقدیری و لیالی مقمره ،فجر ،فقه و فقه عبادی.

 دانشیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهrooz1357@gmail.com :
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در عبادات ،به ویژه نماز ،تعیین وقت

بتراا اداا یری ته نمتاز است  .عمتم

یقیهان در تعین اوقات نمازهاا ظهر ،عصر ،مغرب و عشاء اختالیی ندارند و وق

نمتاز بتبب بته

ویزه در شب هاا مهتابی محل مناقشه و اختالف آراء گردیده اس  .در یکی از آیات زمتان لوتم
یجر مطرح گردیده و همین آیه مایه دیگاههاا متفاوت میان یقیهان گردیده است  .کلوا وا روواا وّیو و
ییبنیولکمو خلیطو ألایضومنو خلیطو ألسادومنو لفجو(بقره؛)781
بخمرید و بیاشامید تا رشته سپیده یجر از رشته سیاه (شب) براا شما آشکار گردد.
این آیه شریفه محل مناقشه ا بزرگانی از اهل یقه گردیده اس
آن ،چگمنه حابل می شمد؛ و ممجب شده اس

تبیّن نسب

که یجر و لوم آن چیست

و

که یقیتان مستومان در اندیشته هتاا

یقهی خمد ،به سراغ تعیین لوم یجر بروند .لوم یجر مبدأ زمان وجتمب نمتاز بتبب و وجتمب
و این زمان تا لوم خمرشید در نماز ببب ،و تا مغرب ،در روزه ادامه دارد.

روزه اس

در مصباح الوغة ،لوم  ،از باال برآمدن معنا شده اس ( .جتمهرا7711 ،ق ،ص )7527یجتر در
همان به معناا شکایتن آمده اس ( .یراهیدا ،ج 7041 ،1ق ،ص )777لغمیان در شرح مفهم ِ یجر
معتقدند کته یجتر بته دو گمنته ا کتابب و بتادق تقستیم متی شتمد .لفجووو ناو :و الالو لکو ب واو
ها ملسیطیلواو لث ن و لصو د واوها ملسویطرو(راغب ابفهانی ،ج7710 ،7ق ،ص )78دو یجر داریتم؛ اولّتی
یجر دروغین و آن یجرا اس
اس

که به درازا در آسمان پدید میآید و دوّمی یجر راستین و آن همان

که در آسمان پهن میگردد .در شرح بیشتر دو یجر ،گفتهاند که در آغاز ببب نمرا عمتمدا

که هیئتی چمن د گرگ دارد در ایق مشرق پدید میآید که این را یجر اوّل و یجر کتابب گمینتد.
پس از این نمر ،نخس  -با یابوهاا -سپیده اا چمن نهرا سپید و یا پارچهاا سفید در ایق پهتن
و جارا می شمد و ببب را نمید می دهد و این یجر دوّ و یجر بادق اس  .این نمر همچنان رو
به تزاید اس

تا آن که روشنایی همه آسمان را یرا می گیرد و خمرشید لوتم متی کنتد .نتمر دو

مبدأزمان نماز و روزه اس
اهل سنّ

و این ممضم ممرد اتّفاق همه عالمان و یقیهان است

نیز با این یتماا یقیهان شیعه ،اشتراک نظر دارند .آی

و حتتی یقیهتان

اهلل خمئی در این باره مینمیسد:
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در این که یجر با گسترش سپیده به بمرت یک خط ایقی پدیده می آید ،میتان عالمتان شتیعه
اختالیی نیس  ،بوکه بیشتر اهل سنّ

نیز بدان معتقدند .باالتر این که بر پایه گفته کتتاب لفقو وللو و

ملوا ه و ألباةو  ،یتماا مذاهب اربعه اهل سنّ
باشد ،برخالف همه یقیهان اس

نیز جز این نیس

و کسی که در این مستلله مختال

و به گفته اش تمجهی نمی شمد .بنابراین گمیا مسلله ممرد اتفتاق

شیعه و سنی اس ( .خمیی ،ج 7078 ،77ق ،ص )711-711
هنگا لوم یجر به وسیوه خط نمرا در ایق ،شکایی ایجاد می شمد ،حال پرسش این اس
آیا مراد از خیط ابیض در آیه شریفه همین خط اس
که در آغاز روز دو امر معتبر اس ؛ یکی این اس
دیگرا این اس
لذا تشخی
یجر کفای

که این تشخی

که

یا چیز دیگرا اس ؟ آیه شتریفه متی یرمایتد
که رنگ ستیاه و ستفید ،تشتخی

داده شتمد و

به شکایی که به وسیوه یجر ،در ایق ایجاد می شمد ،مستند باشد،

مستند به ماه ،معیار نیس

از لرف دیگر باید سیاه و سفید تشخی

داده شمد و یقط

نمی کند و یجراِ مانند یجتر کتابب کته چنتین خصمبتیتی نداشتته باشتد و نتمر آن

مختصرتر اس  ،یایدهاا ندارد.
به هر حال مراد از تبین در آیه چیس  ,ابتداء احتمتال متی رود کته متراد از تبتین ،جتدا شتدن
خارجی و تمیّز سیاه از سفید باشد که ،قبالً یکپارچه سیاه بمد و االن قسمتی از آن جتدا متی شتمد،
نظیر اینکه در آبی گچ یا مماد دیگرا ممزوج باشتد و بته وستیوه دستتگاهی آن متماد از آب جتدا
می شمد ،این جدا شدن ،به عوم و جهل ما مربمط نیس  ،این مقامی ثبمتی دارد که با وسائوی یا بته
خمدا خمد جدا می شمد ،ولی مراد از «حتی یتبین» جدا شدن خارجی و تمیّز سیاهی از ستفیدا و
ایجاد نخ سیاه و سفید نیس  ،اگر «لکم» نبمد ،ممکن بمد گفته شمد که مراد تمیّز اس  ،اما به قرینه
«لکم» ،مراد تمیّز نیس

بوکه مراد تمییز اس  ،تمیّز بف

جمّ اس  ،دراین بمرت رابطه ،رابطه ا عو

جمّ اس

و تمییز بف

انسان مشاهدگر

و معومل اس  ،و «من» در آیه ،نشتمیه و یتا تبیینیته

اس .
در روای

عوی بن مهزیار خیط ابیض را به نخ نمرا تفسیر کرده و اگر روای

نیتز نبتمد ،بایتد

همینطمر بیان می شد که یجر همان نخ نمرا اس  ،در این بمرت ،این سؤال مطرح میشتمد کته
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در شب هاا مهتاب آن نخ نمرا چگمنه اس ؟ و آیادر این شب ها نخ نمرا وجمد دارد؟ ویا ابالً
وجمد ندارد؟ چمن هنگا ماه که ابالً سپیده دیده نمی شمد و بعد از ریتتن متاه هتم روشتنایی بته
شکل نخ نیس  ،بوکه نمر گسترده اس  .نمی تمان گف
آیه شریفه می خماهد تکوی

که در این شب ها یجر وجمد ندارد ،مسوماً

همه شب هاا ماه مبارک رم ان را بیان کند .یک احتمال وجتمد دارد

که بگمئیم در شب هاا مهتابی ثبمتاً در ایق نخ نمرا مستند به خمرشید هس  ،اما آن نخ نمرا بته
دلیل غوبه نمر ماه براا ما محسمس نیس  ،نظیر اینکه تاریکی مانع از رؤی
بنابراین ،هنگا تحقق واقعی یجر ،ابتداا وق

اشیاء ممجمد می شمد،

بم و باله اس  ،البته باید به وسیوه اا ایتن امتر
و بستیارا

براا ایراد معوم گردد ولم با محاسبات ریاضی .در این بتمرت مستاله روشتن است

همین را می گمیند که بین شب هاا مهتابی و غیر مهتابی یرقی وجمد ندارد .اما احتمال دیگر اینکته
اگر بگمئیم که در شب هاا مهتابی ثبمتاً در ایق نتخ نتمرا مستتند بته خمرشتید نیست
خارجی آن منعد می شمد ،مثالً بر روا بفحه سفید که اهلل نمشته متی شتمد ،دست

و وجتمد

بتدون وضتم

نمی تمان گذاش  ،اما اگر آن بفحه کامالً با مرکب سیاه شمد ،دیگر ثبمتا آن نمشته وجمد نخماهتد
داش  ،آیا خابی

نمر نظیر پر کردن بفحه با مرکب می باشد که ثبمتاً از بین برود؟ بر اساس این

دو احتمال دو نظریه مشهمر و غیر مشهمر در این زمینه وجمد دارد کته ابتتداء نظتر امتا کته غیتر
مشهمر اس

بیان می شمد و سپس در مالحظاتی در باره ا نظر اما  ،نگاه مشهمر تبیین و تقمیت

می گردد.
سابقه دیدگاه غیر مشهور
نظر اما خمینی با دیدگاه مشهمر یقیان متفتاوت است  ،ولتی در میتان یقیهتان پیشتین و معابتر،
لریدارانی نیز دارد .قالبه ا یقیان در این مساله این گمنه بحث کرده انتد کته :در روایتات ،ختیط
ابیضِ آیه ا شریفه ،به نخ نمرا ،تفسیر شده ،لذا مالک ،این نخِ نمرا است  ,پتس ،در شتبهتاا
مهتابی تکوی

چیس ؟ اگر یرضاً در شب هاا مهتابی وجتمد ختارجی نتخ نتمرا در ایتق منعتد

میشمد ،دو تمجیه در آیه و روایات مفسرِ آیه ممکن اس :
تمجیه اول این اس

که ،مراد از خیط ابیض احداث نخ نمرا شتلنی است  ،در اوایتل شتب و
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نرسیده به سحر ،چنین نخی ابالً شلنی

احداث ندارد و اقت اء آن وجتمد نتدارد؛ امتا در ستاعتی

خاص این نخ نمرا اقت اء ثبمت پیدا می کند ،اگر مانع خارجی پیدا نشد ،این اقت اء یعویت

پیتدا

می کند و آن نخ ایجاد می شمد ،و در شب هاا مهتابی مانع به وجمد متی آیتد و اقت تاء بته یعویت
نمی رسد ،به عبارت دیگر همانطمر که شلنی

یکی از مراتب وجمدا حکم اس  ،یکی از مراحتل

وجمدا شیء نیز هس

و میتماند ممضم آثار باشد.

تمجیه دو این اس

که ،ظاهر ابتدائی اشیاء ،یعوی

و وجتمد ختارجی است

و وجتمد شتلنی

اقت ائی نیس  .اما این تعبیر در اینجا کنایه از پیدا شدن سفیدا اس  .در شب هاا مهتابی ،سفیدا
دیر پیدا می شمد و به شکل نخ نیز نیس

و در شب هاا غیر مهتابی زودتر پیدا می شمد و به شتکل

نخ اس  ،به دلیل اینکه غالباً به شکل نخ پیدا میشمد ،در آیه تعبیر خیط ابتیض آورده شتده است .
یقیهانِ تفاوت میان شب مهتابی و غیر مهتابی ،تمجیه دو را می پسندند .براا نممنه متی تتمان بته
اشخاص بیل اشاره کرد.
الف :محقّق همدانی ،پیش از اما خمینی ،مثل نظر اما را ابزار داشته و حتتی ایتن نظتر را بته
همه یقهیان نسب

می دهد .او می نمیسد:

مقت اا ظاهر قرآن و روایات و نیز ظاهر یتاواا عالمان شیعه لزو پهن شتدن یجتر و آشتکار
شدن آن بر بفحه ایق اس  ،به گمنه اا که دیده می شمد .درنتیجه؛ در یرضی کته متاه در آستمان
اس

و اگر وجمد ماه ،آشکار شدن سفیدا پهن شده در ایق را به تتلخیر بینتدازد وجتمد تقتدیرا

یجر کایی نیس

(همدانی ،ج  ،1بی تا ،ص .)52

ب :مرحم باحب جماهر نیز پس از آن که یجر واقعی را مبدأء وق

نمتاز بتبب متی دانتد،

مینمیسد:
آرا شایسته اس

که درباره یجر به انتظار ماند تا روشتن شتمد و آشتکار گتردد ،بته ویتژه در

شبهاا مهتابی و شبهاا ابرا تا تحفّظ و احتیاط را درباره نماز به کار گریته باشیم و نیز تشبیه یجر
به پارچه قبطی سفید و یا نهر سمرا به همین اشاره دارد( ،نجفی 7711 ،ش ،ص )11
البته سید احمد خمانسارا از هم دوره اا هاا اما خمینی نیز ،با بینش اجتهادا خمد بع ا به
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نظر اما نزدیک شده اس

و در برخی ممارد با عبارت ربما ان یقمل ،قتمل مشتهمر تقمیت

کترده

اس ( .خمانسارا ،ج7722 ،ش ،ص )578-507
ادلّه فقهي امام خمیني
اما خمینی در باره ممضم یجرو تعیین لوم آن می نمیستد کته ،بستیار اتفتاق متی ایتتد کته ،از
ممضم مهمّی که یرو مهمّی بر آن مترتّب اس  ،غفو

می شمد و آن ایتن کته یجتر در شتبهاا

مهتابی -از شب سیزدهم ماه قمرا ،تا آخر ماه -حدود ده دقیقه یتا کمتتر و یتا بیشتتر بتر حستب
تفاوت نمر ماه و نزدیکی آن به ایق شرقی از دیگر شب ها به تلخیر می ایتد .این ممضم یقهی بتا
این که در نماز ببب و نماز عشا و نایوه شب و ممارد دیگر (چمن روزه) بسیار متمرد ابتتال است
ولی ممرد غفو

قرار گریته اس

براا یجر گفته اند ،رعای
قابل رؤی

و بسیار می شمد که مؤبّن ها و نمازگزاران ،وقتی را که منجّمتان

می کنند و لبق ساع  ،یجر را معین می کنند با این کته ح تمر یجتر

نیس  .اما در رساله اا با نا فو ولوماتویةیونیو لفجوووفو و للیو ل و ملقموو (امتا خمینتی ،ج،54

 7715ش ،ص  )711مالک را در تعیین یجر ،یجر محسمس و قابل رؤی

دانسته نه یجر تقتدیرا

و واقعی .باید این نمر گسترده در ایق با چشم دیده شمد تا یجر حابل گردد وگرنه ح مر واقعی
آن کایی نیس  .اما براا تایید نظر خمد که متمایل به نظر محقق همدانی اس  ،از کتاب و ستن
و ابل عموی و حتی ظهمرات عریی در یجر یعوی و اینکه مراد از یجتر در آیته و روایتات ،یجتر
یعوی اس  ،استفاده می کند.
کتاب

کلا وا رواا وّی وییبنیولکمو خلیطو ألایضومنو خلیطو ألسادومنو لفجو[ . . .بقره]781 ،
بخمرید و بیاشامید تا رشته سپیده یجر از رشته سیاه (شب) بتراا شتما آشتکار گتردد .مستاله
ابوی در این آیه در باره ا «من» در «من الفجر» اس

که سته احتمتالِ تبعی تیه؛ تبیینیته ونشتمیه

وجمد دارد.
اما تبعی یه بمدن "من" را در آیه شریفه بعید متی دانتد ،چمنکته در ایتن بتمرت جزئیت

و
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بعض رامی رساند و به خالر اینکه تشخی

سیاه و سفید بتفتی از اوبتاف متا است

و یجتر از

اوباف ما نیس  ،یردا از ایراد آن نیس  ،تا تبعی یه باشد و تَصَدَّق عوی واحده و جزء ،یصتاعده
می شمد( .اما خمینی ،پیشین ،ص)717
در بمرتی که تبیینه باشد ،یجر ،براا بیان و تبین اس
اس  .بنابراین احتمال ،ممضم حکم همان تبین اس
نماز ببب بر مکو

ومعناا حتی یتبین؛ یعنتی همتان یجتر

و تبیین شتد ،امستاک روزه الز و وجتمب

حتمی خماهد شد( .همان) کما اینکه برخی از مفسترین در آیته ا الویکنومواکمو

م ویدلا و ل و خلور(آل عمران )774 ،معتقدند که منِ منکم تبیینی اس

و معنایش متی شتمد کانوا و مو و

یدلا و ل و خلر( .لمسی ،ج7052 ،5ق ،ص .)772
اما اگر «من» نشمیه باشد .معناا آیه چنین می شمد که تبین ناشی از یجر اس  .کمتا اینکته در
کومات عرب گفته می شمد" خاتم من ی ه" یعنی اینکه انگشتر از جنس لالس  .در این بمرت،
کل یجر؛ تبین خماهد بمد و تبین هم ،از جنس یجر خماهد بتمد .در ایتن بتمرت بتاز هتم تبتین،
ممضم اس

گر چه این تبین ،از وجمد بیاضِ یجر نشلت می گیرد؛ و معنایش چنین می شمد کته

این تبین ،الز اس

که ناشی از سفیدا یجر باشد ویرض این اس

که سفیدا یجر آشتکار نمتی

شمد تا آن که بر نمرِ ماه به لمر محسمس غوبه کند .در نتیجه ممضم وجمب روزه در آیه؛ تبتین و
آشکار شدن رشته سفید از رشته سیاه شب اس  ،و من الفجر یا به این معنی است
همان یجر اس

و یا به این معنی اس

ممضم حکم اس  ،تبین اس

کته ایتن تبتین

که این تبین از یجر نشلت متی گیترد .در هتر حتال آنچته

و این تبین ،تبین یعوی و متحقق اس

نته تبتین شتلنی و یرضتی و

تقدیرا( .اما خمینی ،پیشین ،ص)715-717
پس منظمرآیه شریفه این اس

که :بخمرید و بیاشامید تا آن که رشته ستپید روز از رشتته ستیاه

(شب) براا شما آشکار و مشخ

گردد و در من الفجر ،ظهمر در تبیین دارد به این شکل کته آن

تبین و تمیز یجر اس

و روشن اس

که ظاهر تبین و تمیز همان تبین و تمیز یعوی و محقق است

همان گمنه که در همه عناوین اخذ شده در عقدها و ق یه ها چنین اس ( .همان ،ص)714
نتیجه آنکه اما مثل محقق همدانی (ره) در مصباح الفقیه در تحقق یجر ،بین لیالی مقمره و بین
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لیالی غیر مُقمَره یرق قائل اس  ،و در آیه مبارکه ممضم وجمب االمستاک ،تبتیّن قترار داده شتده
اس

و بر اساس قماعد کوی ابمل یقه این خماهد بمد که :عنمانی را که شار  ،ممضم حکم قترار
و بته احکتامی گفتته

می دهد ،چه حکم ترخیصی (احکا ترخیصی از اقسا احکا تکویفی است

میشمد که از جانب ممال هیچ گمنه الزامی در بعث یا زجر متعوق آنها نباشد؛ به بیان دیگتر ،احکتا
ترخیصی یا ناشی از بعث و زجر غیر اکید و یا ناشی از وجمد مقت ی اباحه می باشد( .خمیی ،ج،5
بی تا ،ص ))548یا حکم الزامی باشد ،و ممضم حکتم وضتعی یتا حکتم تکویفتی باشتد( ،حکتم
تکویفى ،در برابر حکم وضعی عبارت اس

از حکمى شرعى کته مستتقیم بته یعتل مکوّت

تعوّتق

مىگیرد؛ و وظیفة او را در ابعاد مختو

زندگى ،اعم از شخصتى ،عبتاد  ،ختانمادگى ،اقتصتاد و

مى سازد ،مانند حرم

نمشیدن شراب ،وجمب نماز ،وجمب انفتاق بتر بع تى از

سیاسى مشخ

نزدیکان و اباحة احیا زمین ممات و وجمب عادل بتمدن حتاکم .احکتا تکویفتی ،مقابتل احکتا
وضعی ،و عبارت اس
ترخی

از انشاا بادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتتن مکوّت

در آن عمل( .بدر ،ج 7057 ،7ق ،ص ،)17-15ظاهر این است

یعوی شد و تحقق پیدا کرد ،آن وق
تبع یعوی

از عموتی یتا

کته ایتن عنتمان ،وقتتی

این ممضم حکم در خارج ممجمد شده اس  ،و حکم هم به

ممضم  ،یعنی تحقق ممضم  ،یعوی و متحقق می شمد که از آن تعبیر به حکم یعوی می

شمد؛ و اما حمل کردن این عنمان به معناا شلنی و تقدیرا ،خالف ظاهر است  .متثالً در تابستتان
میته اا در حمض ایتاده اس  ،هما گر اس

و قهراً وقتی میتته در آن حتمض مانتد ،آب بتم متی

گیرد ،این آب ولم معتصم و به مقدار چند کر باشد ،لکن چمن بته واستطه نجاست  ،متغیّتر شتده،
محکم به نجاس

اس  .اگر همان میته در زمستان در کر بیایتد و بمیش تغییتر نکترد ،چتمن هتما

سرد اس  ،این آب ،پاک اس  .چرا این گمنه اس ؟ چمن در باب مشتق ابمل یقه بیان شده اس
که عناوین ظهمر در یعوی

دارند .معناا تعویقی یا امکان ،ممضم حکم نیس

گر بمد ،متغیر می شد در این مسئوه هم ،چنین اس

(مکار شتیرازا ،ج7070 ،7ق ،ص .)722در

لیالی مقمره ،بیاض ،در ایق تبیّن پیدا نمی کند ،اال با گذش
آرا  ،آرا حمره مشرقیه پیدا می شمد ،و مکو

کته متثالً اگتر هتما

زمان .وقتی که مدتی گذش

در ایتق،

یقین پیدا می کند که لوم یجر شده اس  .امتا در
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لیالی غیر مقمره ،تبیّن یجر زودتر حابل می شمد .بر این اساس یرق اس

بین لیتالی قمتر و غیتر

لیالی قمر ،تبیّن تعویقی مشهمر معتقدند که اگر قمر در آسمان ،این جمر نبمد ،بیاض در ایق پیدا می
شد ،درس

نیس

و ممضم حکم تعویقی نمی باشد .مثل اینکه در تابستان بگمید که اگر زمستتان

بمد آب متغیر نمی شد .مراد در یجر تبین یعوی اس

و تبیّن یعوی آن وقتی اس

که سرخی مشرق

آرا  ،آرا پیدا می شمد.
در لیالی قمر ،تخصی

هم نیس  ،چمن ممضم که تبتیّن یجتر است

بته معنتاا پیتدا شتدن

سفیدا اس  ،در حالی که در لیالی قمر ،تبیّن و ظهمر بیاض ،حسی نیست  .چتمن بتا ضتمءالقمتر
بیاض االیق دیده نمی شمد .لذا یجر با تلخیر متبیّن می شمد .و البته اگر یجر تبیّن پیدا کند ،ولکتن
حاجبی بین اهل االرض و یجر باشد ،مثل این که در لرف ایق شرقی ابر باشتد یتا ایتن کته اهتل
االرض قصمر دارند مثل این که شخ

نابینا باشد ،در این بمرت آن حاجب ضررا بته مباحتث

ما نحن ییه نمی شمد.
اما خمینی اشکالی را در قالب «ان قو » ،مطرح می کند که اگر تبین بته گمنته لریقیت

اختذ

شده ،و از لریق تبین براا مکوفین ،ببب دانسته شمد«( .ممضمعی » و «لریقی » اگر قطع یا ظتن
(گمان) در حکم شرعی قید شده باشند و حکم شرعی متمقّت

بتر تحقتق آن دو باشتد ،از آن بته

«ممضمعی » یاد می شمد و اگر این دو (قطع و ظن) در حکم شرعی دخیتل نباشتند و یقتط راهتی
باشند براا کش

حکم یا واقع خارجی (ممضتم ختارجی) ،از آن دو بتا بتف

می شمد .مثال بحث حدود؛ اگر اقرار و شهادت شهمد؛ ممضمعی

«لریقیت » یتاد

داشته باشد ،بدان معنا است

کته

زنا بر لبق احکا شرعی یقط از این دو لریق قابل اثبات اس  .اما اگر اقرار و شتهادت را لریقتی
براا رسیدن به واقع بدانیم ،قاضی از هر لریق دیگرا عوم بته ارتکتاب زنتا پیتدا کترد متیتمانتد
شخ

ممرد نظر را مجازات کند( .والیی7781 ،ش ،ص )701بنابراین عوم و تبین در هر ق یه اا

که اخذ شمد ،ظهمر در لریق

دارد .تبین راهی اس

حسب روزها تفاوت نمی کند بنابراین الز اس

به سما ببب که ایق مشخصی است

و بتر

که تقدیر بگیریم و به این شکل بگمییم که گمیتا

خداوند یرممده اس  :بخمرید و بیاشامید تا عوم پیتدا کنیتد بته یجترا کته همتان رستیدن شتعا
خمرشید ،به ایق اس  ،به گمنه اا که اگر مانعی نباشد ،عالئم آن را می بینی .و یا این گمنه بگمییم
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که ،تبین خیط ابیض از خیط أسمد ،اماره بر یجر اس  ،و یجر همان رسیدن شعا خمرشید به ایتق
در آن اندازه خاص اس  ،بنابراین عوم به یجر نیز باید دنبال شمد ،گرچه اماره تبین در کار نباشتد.
(اما خمینی ،پیشین ،ص)714
اما خمینی در پاسخ به اشکال یمق می نمیسد:در جماب می گمییم ،ایتن احتمتال را کته تبتین
ممضمعی

نداشته باشد و یجر ممضمعی

داشته باشد و تبین راه عوم به تحقق یجر باشد و نفتس

تبین ،ممضم حکم اس  ،یعنی آشکار شدن ،روشن شدن ،دیده شتدن و تتا ایتن ممضتم تحقتق
نیابد ،حکم به آن مترتب نمی شمد .همه اینها برخالف ظهمر آیه شریفه اس  ،چمن ظاهر آیه ایتن
که تبین ،دو خیط اس

اس

و جدایی این دو واقعاً همان یجر اس  ،نه این که یجر چیزا است

و تبین چیز دیگر .البته عوم ،اماره بر این تبین و جدایی واقعی اس

و تشخّ

دو ختیط و آشتکار

شدن آن دو تحقّق نمی یابد ،جز با تحقق دو خیط به لمر محسمس ،چرا که نتمر متاه اگتر غالتب
باشد ،سفیدا یجر آشکار نخماهد شد و در نتیجه دو خیط از هم تشخ

پیدا نخماهد کترد تتا آن

که نمر خمرشید آشکار گردد و بر نمر ماه چیره شمد .به عبارت دیگر ،این کته قتما ایتن امتیتاز و
تبیین که بر حسب ظاهر آیه حقیق
اس

یجر اس  ،به آشکار شدن نمر خمرشید و غوبه آن بر نمر متاه

و جز این حقیقتی ندارد ،و این در بمرتی اس

که «من» براا تبیین باشد ،آن گمنه که ظاهر

«من» همین اس ( .همان ،ص)717
و امّا آنچه در پایان اشکال آمده اس

که این امتیاز و تبین ،امتاره یجتر است

و یجتر ،رستیدن

شعا خمرشید به جاا معین ایق اس  ،این مطوب نیز برخالف ظاهر آیه شریفه اس ( .همان)
ِ
نو َ و
در روای سماعه َل ْن َ
وم وطَلَ َوَو لْ َف ْج ُوووِ َ
ول ْن َوب ُجلووأَ َك َلوأ َْا َ
ور ْوه ِو َوبَم َ
وسأَلْیُ ُ َ
ور ِو َ واَو ْة َد َ
وَسَ َل َواْ ِنوم ْهَو َ وقَ َل َ
ِ
وللَْیو ِ َواوإِ ْ و َكو َ وقَو َتوفَأَ َك َول َواو
ولو َدوفَو َووأََو لْ َف ْج َوووفَو ْلیُوی امو َ ْوواَم ُ َوا َوالوإِ َلو َدَ َ
فَو َق َلوإِ ْ و َك َ وقَ َتوفَواَظََووفَولَ ْومویَو َووو لْ َف ْج َوووفَأَ َك َولوعُا َ
َرو ِو وعُاونَظَووووإِ َاو لْ َفجو ِووفَ وووأََوأَناو وقَو ْدوطَلَووَو لْ َفجوووفَو ْلیوویِ امو وام واویو ْق ِ
نووِلویَوامو و َ ووو ِوألَناو ُواَ َودأ ِ
َوْ ْألَ ْكو ِولوقَوْب َولو لاظَو ِووفَو َةلَْیو ِو
ْ َ ُ
َ
َ ْ ُ ُ َ َْ ُ َ َ
ْ
َ
َ
ِْْل َلو َدوَُ (حر عاموی ،ج  7041 ،1ق ،ص .)87آمده اس که دو نفر نگاه میکننتد و یکتی متیگمیتد
لوم یجر شده و دیگرا میگمید من نمیبینم ،ح رت متییرماینتد بته دلیتل مفتاد آیته شتریفه،
تکوی

شما ،مختو

اس  ،از این آیه شریفه استفاده می شمد که حکم کسی که یجتر را تشتخی

می دهد با حکم کسی که تشخی

نمی دهد ،متفاوت اس

و تبین نسب

به جماز اکل ممضتمعی
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دارد و برف لریق محض نیس  ،منتها گاهی عوم ،ممضم براا حکم واقعتی و گتاهی ممضتم
براا حکم ظاهرا اس  ،حال این سؤال مطرح اس

که این آیه که عوم در ممضم آن اخذ شتده،

می خماهد حکم واقعی دو یرد را بیان کند که شخصی که ندیده ،اگر بعداً ببیند نیازا به اعاده ندارد
و دیگرا که دیده ،باید امساک کند ،اماگر آیه گفته بمد که اگر شک کردا که نخ نمرانی هس

یتا

نیس  ،بگم که نخ نمرانی هس  ،این حکم ظاهرا میشمد ،اما آیه این مطوب را نمتیگمیتد و نتخ
نمرانی را اثبات نمیکند ،بوکه میگمید :تا یقین به نخ نمرانی پیدا نکردهاا اکتل جتایز هست  .لتذا
ممکن اس

کسی اینجا بگمید که حکم واقعی این دو نفر که نگاه میکنند ،متفتاوت است

تبین در آیه شریفه نسب

و قهتراً

به حکم واقعی جزء ممضم اس .

از جمع بین ادله ،استفاده می شمد که این آیه شریفه در مقا حکم یعوی است  ،جتماز اکتل تتا
مدت حکم یعوی واقعی اس  ,این در بمرتی اس

که واقعاً شب اس

و شما هم یقین دارید این

حکم واقعی یعوی تا مدتی ادامه پیدا می کند و بعد حکم یعوی ظتاهرا متی شتمد و ایتن در زمتانی
اس

که نسب

به لوم یجر شک می کنند .پس جماز اکل که از اول شب تا عوتم بته لوتم یجتر

ادامه دارد ،مقدارا از آن حکم یعوی واقعی و مقدارا یعوی ظاهرا اس  ،جمعتاً بتین االدلته ایتن
معنا براا آیه استفاده می شمد ،لذا در جائی که شخ

در ببب مراعتات نکترده و ختمرده و بعتد

معوم شده که یجر لوم کرده حکم به اجزاء نشده ,البته این امر منایات ندارد که شتار در متمرد
کش

خالف براا کسی که مراعات کرده ،اکتفا کرده باشد و تف الً قبمل کرده باشد ،اما در متمرد

کسی که مراعات نکرده ،با کش
ممضم براا حکم یعوی اس

خالف ق ا را الز دانسته اس  ،لذا تبین خماسته شتده در آیته،
که این حکم یعوی در مدتی به شتکل واقعتی است

و بعتد حکتم

ظاهرا میشمد.
سنت

از روایات استفاده می شمد که مبدأ یجر ،همان خط ایقی و نمرانی کشیده شده در پایین ایق اس .
همان چیزا که چمن نهرا سمرا اس

و این گمیاا یجر یعوی اس

و وجمد واقعی و یتا شتلنی

یجر و یا به تعبیر دیگر تقدیرا کایی نیس  .اما در باره روایات این باب می نمیسد:
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و همه در رساندن منظمر ما ظهمر دارد ،بوکه برخی از روایتات

و امّا روایات مسلله بسیار اس
بریب در مطومب ماس .
 .7روای

اوّل :روایتی اس

مرادا نقل شده اس

که از کتاب من الیح ره الفقیه و وسایل الشیعه ،از ابی بصیر لیث
که می گمید :از اما بادق( ) پرسید  :چه زمانی لعتا و نمشتیدن

بر روزه دار حرا می شمد و جایز است

کته نمتاز بتبب خمانتده شمد؟ح ترت یرمتمد:

هنگامی که یجر پهن گردد و چمن پارچه سفید مصرا شمد( . . .همان ،ص)715
 .5روای
وق

دوّ  :روای

هشا بن هذیل از ابمالحسن الماضی اس

می گمید :از اما ( ) دربتاره

نماز یجر پرسید  :ح رت یرممد :هنگامی که یجر پهن می گردد و آن را چتمن نهتر

سُمرا 7می نگرا( .همان)
 .7روای

که یرممد :نماز ببب را آن زمان که یجر لوم می کند و

سمّ  :از اما رضا( ) اس

به خمبی نمر می دهد ،بجا بیاور.
اما خمینی از روایات سه گانه یمق نتیجه می گیرد که :تعبیراتی نظیر پارچته ستفید مصترا و
نهر سمرا و مانند این ،جز بر تمیز محسمس و روشتنایی محستمس قابتل انطبتاق نیست ( .امتا
خمینی ،پیشین ،ص  )717و در ادامه ا این روایات می نمیسد:
از همه این روایات روشن تر روای
براا اما جماد( ) نامه اا نمش
شم دوستداران شما در وق

عوی بن مهزیار اس  .او می گمید ابمالحسن بن الحصتین

و به من داد تا خدم

ایشان برسانم و در آن نامه نمش  :یدای

نماز یجر اختالف کرده اند .برخی به هنگا لوم یجر اول که عممد

در آسمان اس  ،نماز می خمانند و برخی آن زمانی که یجر در پایین ایق پهن شمد و آشکار گتردد
و من نمی دانم کدامین وق

بهتر اس

تا در آن زمان نماز بخمانم؟ اگر بالح می دانید کته زمتان

ای ل را به من یاد دهید و آنرا برایم مشخ

 .7سُمرا مکانی در سرزمین بابِل اس

کنید ،و نیز اینکه با متاه و یجتر چته کتنم؟ یجتر بتا

که به آن شهر سریانیین هم می گمیند.
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ح مر ماه آشکار نمی گردد تا آن زمان که یجر سرخ شمد و روشن گردد و بتا هتماا ابترا چته
کنم؟ و حدود مساله در سفر و ح ر چیس ؟
و من آن را خماند  :خداونتد تتم را رحمت

اما عویه السال در جماب به خط خمیش نمش

کند یجر همان رشته سفید پهن شده اس  .رشته (ایق) و یجر آن سفید عممدا نیس  .بنابراین در
سفر و ح ر تا آن را تشخی

ندادا نماز مخمان ،چرا که خداوند خوق خمیش را ،از این جهت

در شبهه و ابها قرار نداده اس  .خداوند یرممده اس  :بخمرید و بیاشامید تا رشتته ستفید یجتر از
رشته سیاه (شب) آشکار شمد .بنابراین خیط ابیض همان نمر گسترده و ایقی اس
خمردن و نمشیدن در روزه حرا می شمد و این همان اس
اما خمینی پس از بکر روای

که به واسطه آن

که نماز را واجب می سازد( .همان)

عوی بن مهزیار می نمیسد:

و این که در سمال سائل در روای

ابر هم بکر شده اس  ،منایات با آنچه ما در بتدد بیتان آن

هستیم ندارد ،چمن یرق نمر ماه که مانع از تحقق سفیدا اس  ،با ابر که به ستان یتک حجتاب ،از
دیدن اس  ،روشن اس ( .همان ،ص)710
اصل عملي

اگر در بمرتی که ادله لفظی ،قصمر در دالل

و سند داشتته باشتند و تمانتایی تاییتد نظریته امتا

خمینی را نداشته باشند ،آیاابمل عمویه نظر ایشان را تایید می کنتد؟ و آیتا استصتحاب ممضتمعی
یعنی استصحاب عد حصمل وق

را می تمان در اینجتا جتارا کترد؟این نتم از استصتحاب ،از

اقسا ابمل عموی و مقابل ابل حکمی بمده و به معناا ابوی آن ،این اس
ممضم حکم ،به منظمر به دس
ابل ممضمعی آن اس

آوردن حکم آن ،در ناحیه ممضم جارا می شمد؛ به بیان دیگتر،

که در ممارد شک مکو

در ممضم  ،ممضم را بتراا او متنقّب و روشتن

می سازد ،مانند :استصحاب خمر بمدن مایعی که مکو
که با استصحاب خمر بمدن مایع ،حکم آن که حرم
ممظ

کته هنگتا شتک در

شک در سرکه شدن آن دارد؛ به این ترتیب
اس  ،احراز متی شتمد و در نتیجته ،مکوت

به اجتناب از آن میباشد .استصحاب ممضمعی یعنی ممضم ق یه اا در زمان قدیم بتراا

ما مسوم بمده ولی اکنمن براا ما شک ایجاد می شمد که هنمز وجمد داردیا نه؟
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مثال یقین داریم که دو ساع

قبل وضم داشتیم ولی اکنمن شک می کنیم که هنمز وضم داریتم

یانه .لذا لبق ابل استصحاب به شک الحق اعتنا نمی کنیم و بر اساس یقین سابق عمل می کنیم و
می گمییم یرد وضم دارد.
اما خمینی در جارا ساختن این نم استصحاب در ممضم تبین یجر ،معتقد اس
نممدن آن محل خدشه اس  .چمن نمی تمان گف

که جتارا

که دیروز این ممقع یجر شده بمد ،پتس امتروز

هم یجر تحقق پیدا کرده اس ( .همان ،ص )710اما استصتحاب حکمتی در ایتن متمرد جتارا و
سارا می دانند( .همان) استصحاب حکمی ،یعنی حکم ق یه اا در زمان قدیم براا ما مسوم بمده
ولی اکنمن براا ما شک ایجاد می شمد که هنمز آن حکم جارا اس

یا نه .مثال یرد یقین دارد کته

قبال امر به معروف ونهی از منکر واجب بمده ،اما االن شک دارد که هنمزهم واجب اس

یتا خیتر.

پس استصحاب جارا می کنیم که واجب اس  .درممضم یجر در شبهاا غیر مهتابی تا زمانی که
تبین یعوی نشده همچنان استصحاب شب بمدن می شد و زمانی که تبین یعوی و حسی بمرت می
نماز خمانده می شد و در شب هاا مهتابی با وجمد مهتاب ،استصحاب شب بتمدن و عتد

گری

لوم یجر جارا می شمد ،چمن تبین حسی و یعوی بمرت نمی گیرد و در بمرت غوبه یجر بتر
مهتاب تبین بمرت خماهد گری .
البته ابل احتیاط از ابمل عموی نیز ،می تماند در اینجا جریان داشته باشتد .ابتل احتیتاط ،از
ابمل عموی اس
ممایق

که وظیفه عموی مکو

قطعی با تکوی

در مماردا که مکو

را به هنگا شک در «مکو ٌ به» تعیین می کند و به لزو

«معوم به اجمال» حکم مینماید.
عوم به ابل تکوی

(وجمب یا حرم ) دارد ،ولی در واجتب یتا حترا

بمدن مصداق خابی شک مینماید -براا مثال ،میداند در ظهر جمعه نماز بر او واجب اس  ،امتا
شک دارد که نماز ظهر بر او واجب اس

یا نماز جمعه ؛ یا می داند خمر حرا است  ،ولتی شتک

دارد کدا یک از دو ظرف ممجمد خمر اس  -باید احتیاط کند؛ یعنی درمثتالهتاا بکتر شتده ،در
ممرد اول ،باید هر دو نماز را به جا آورد و در ممرد دو  ،باید از هر دو ظرف اجتناب نماید ،تا بته
ممایق

قطعی با تکوی

معوم به اجمال ،المینان پیدا کند.
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پس ابل احتیاط در ممرد شک در « مکو
و چمن شک در مکو

به» (شبهه مقرون به عوم اجمالی) جارا می گتردد
یا بین «اقل و اکثر» ،ابملیها در دو مقا از ابتل

به یا بین «متباینین» اس

احتیاط بحث نممدهاند( .اما خمینی ،ج ،0پیشین ،ص  .)521-588در ممر لیتالی مقمتره ،شتک در
تبین یعوی و عد تبین یعوی ،در بمرت وجمد مهتاب اس  ،لذا اما خمینی در این بتاب احتیتاط
در تاخیر  54دقیقیه اا می داند ،تا تبین حسی و یعوی محقق شمد.
مالحظات

با تمجه به اینکه در سطمر یمق بیان شد که یجر (ببب) کابب یا نمر منطقةالبروجی(مسیر ظتاهرا
حرک

خمرشید در آسمان) ،لحظهاا اس

شب ،نمر سفیدا در ایق (در سم

که شب به پایان رسیده و براا اولین بار بعتد از پایتان

مشرق) پیدا می شمد و این سفیدا بته شتکل عمتمدا از نتمر

اس  .در این لحظه ،اگرچه شب به پایان رسیده ،ولی هنمز وق
جه

به آن ببب کابب یا یجر کابب گفته می شمد .عوت

خمرشید در اثر غبارهاا ممجمد در جمّ اس

نماز ببب نرسیده اس  ،به همین

ایتن پدیتده انعکتاس ضتعیفی از نتمر

که به بمرت مخروط نمرانی کم یروغتی در امتتداد

منطقة البروج به هنگا لوم خمرشید مشاهده می شمد .این پدیده در منالق استمایی به خمبی قابل
رؤی

اس  .این نمر هنگا غروب خمرشید نیز دیده می شمد .یجر بادق ،زمتانی است

کته نتمر

سفید ایق پراکنده شمد و دقایقی پس از یجر کابب اتفاق می ایتد .این لحظه ،آغاز یجر بتادق کته
درخشندگی یجر بادق بیشتر شمد ستارهها نیز ناپدید میشمند .لتذا تفتاوت هتاا یجتر بتادق و
کابب ممارد بیل می شمد:
یجر کابب از ایق جداس  ،در حالی که یجر بادق ،به ایق متصل اس ؛ یجر کتابب عمتمدا
اس  ،اما یجر بادق ،ایقی اس

و یجر کابب هنگا اولین لحظه لوم درخشتان است  ،ولتی بته

مرور از بین می رود ،در حالی که یجر بادق با نمر کم لوم متی کنتد و بتا گذشت

زمتان پرنتمر

میشمد( .یاضل لنکرانی ،ج7074 ،7ق ،ص)725
و با تاکید به معانی یمق ،هر عنمانی که در خطاب شار  ،ممضم حکم قترار بگیترد ،ظتاهر آن
عنمان ،یعوی

اس  ،این کبرا ،قابل خدشه نیس

و حمل کردن بته وجتمد شتلنی ،یعنتی تحقتق

............................................... 32فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،32تابستان 9215

تعویقی ،خالف ظهمر اس  .مثالً مراد از انسان ،انسان یعوی اس

و اما آن که ،اگر بماند انسان متی

شمد ،آن ممضم حکم نیس  .در لیالی مقمره ،پرسش اساسی این اس
اس

یا تعویقی نیس ؟ حکم تعویقی آن اس

که در شریع  ،نسب

که آیا مراد از تبیّن ،تعویقی
به ممضمعی ،حکم به بمرت

مشروط ،تعوق گریته باشد .تبیّن اگر به معناا ظهمر بیاض در ایتق باشتد ،تعویقتی نیست  .بیتاض
شمس ،چند شب قبل که لیالی قمر نبمد ،چه ممقع ظاهر می شد؟ االن هم همین لمر( ،با اختتالف
اندکی به خالر گردش ایا ) همان بیاض در ایتق پیتدا شتده است  ،منتهتا اختتالط آن بیتاض بته
ضمء القمر ،مانع از رؤی

آن اس  ،و اال بیاض ولم مُندَکاً ،هس  .این نم مساله در لستان یقهتا در

باب استهالک بیان شده اس  .واژۀ استهالک در کومات یقیهان به ویژه قدما ،هتم در معنتاا نتابمد
کردن به کار ریتته است

(لمستی ،ج7781 ،7ق ،ص ،577ابتن ادریتس ،ج7074 ،5ق ،ص ، 771

نجفی ،ج7711 ،70ق ،ص  ، 775محقق کرکتی ،ج ،7048 ،7ص )721کته تحت

عنتمان قاعتدۀ

اتالف مطرح می شمد ،و هم در مفهم نابمد شدن به سبب استحاله ،انقالب و یا پخش و مستتهوک
شدن اجزاا چیزا از نظر عرف در چیزا دیگر که غالب بر آن اس  .کاربرد استهالک ،بته ستبب
استحاله یا انقالب در کومات یقها اندک اس

و کاربرد رایج آن در مفهم اخیر(پخش شدن) اس .

(نجفی ،ج ،71ص  771و).711که در این جا ممضم بحث میباشد.
این نم استهالک یا به جه

ناچیز بمدن «مستهوک» (استهالک شده) و یزونی «مستتهوک ییته»

(آنچه استهالک در آن تحقّق یایته) اس  .مانند استهالک قطره اا خمن در آب زیاد؛ و یا به جهت
هم جنس بمدن مستهوک و مستهوک ییه ،مانند استهالک قطره اا آب در آب بیشتر کته در مصتداق
هاا گمناگمن قابل تحقق اس .
مراد از استهالک در بیشتر ممارد به ویژه نزد یقیهان متلخّر ،نم نخس

اس  .الالق استتهالک

بر نم دو  ،مسامحه اس ؛ زیرا امتزاج چیزا با هم جنس خمد ،ممجب ایزایش آن خماهد بمد ،نته
نابمدا( .یاضل مقداد ،ج 7040 ،7ق ،ص)711
تفاوت این نم استهالک با استحاله ،در آن اس

که استحاله تبدیل حقیق

چیتزا بته چیتزا

دیگر اس ؛ مانند تبدیل چمب به خاکستر ،ولی استهالک ،از بین ریتن عریی شیء مستتهوک شتده
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اس  ،نه تغییر و تبدیل ماهیّ

آن .لذا می تمان گف

که در استهالک ،شیء مستهوک شده ،حقیقتتاً

ممجمد اس  .به لمر مثال اگر بمل بچه در حمض بزرگ پرآب ریخته شد ،آب ،پتاک است ؛ ایتن
بمل معدو نشده اس

ولکن حکم نجاس

ندارد ،چمن دلیل روایی وجمد دارد کته؛ «کومتا غوتب

الماء لمن الجیفه» یا آبی که «یبالوفی و لدا واویلو وفیو و لکوب » (حر عاموی ،پیشین ج ،7ص  )728اما
( ) محکم به لهارت اس

استعمالش براا مکو

بال اشکال اس  .استهالک ،آن را از حکم منع

ساقط کرده اس  ،یعنی کالعد یرض کرده؛ این عد  ،عد تنزیوی اس

و اال حقیقتاً شتیء ممجتمد

اس  .لذا اگر یک مقدارا ی وه ا ممش در گمنی گند ایتاده باشد ،گمنی را همین لمر با ی توه
اش به آسیاب ببرند و آرد نمایند ،حکمش آن اس

که؛ خمردنش حترا است

بشمد ،نمی شمد خمرد .چراکه ی وه ها هنمز ممجمد هستند و نجاس
که با آب خمیر می شمد هم نجاس

و اگتر خمیتر هتم

همچنان باقی است  ،وقتتی

همچنان باقی اس .

استهالک سفیدا یجر در نمر ماه ،در لیالی قمر و در مانحن ییه ،آن بیتاض یجتر ،مستتهوک در
ضمء القمر اس  .دلیل نداریم که این استهالک مثل استهالک در آب کتر است ؛ حکتم ختمدش را
دارد .والشاهد عوی بلک اینکه بیاض هس

و مستهوک شده ،لذا اگرهنگا لوم یجر ،قترص قمتر

خسمف پیدا کند ،کالً یا جزئاً آن بیاض پیدا می شمد ،پس بیاض هس

منتها ایتن تعویقتی نیست ،

ظهمر البیاض در ایق بالفعل اس  ،منتها مانع از رؤی  ،وجمد دارد .مثتل شتهرها کته بترق روشتن
اس ؛ انسان از خانه اش بخماهد یجر را مشاهده کند ،نمی تماند .اگر چراغ ها را خاممش نماینتد،
بیاض پیدا می شمد .اگر تبیّن به معناا ظهمر البیاض اس  ،مثل ظهمر قمر در اول شتهر کته بیتاض
ظاهر بشمد ،تبیّن پیدا کرده و ظهمر پیدا کرده اس  .اگر تبیّن به معناا عوم شد ،مثل این که در آیه
شریفه «إِ ْووج ءَ ُك ْوموف ِسقوواِاَوبَإووفَویَوبَویاواُا » (حجرات )1 ،او را تبیّن کنید ،یعنی به یجر عوتم پیتدا کنیتد ،اگتر
معنایش این جمر باشد ،در این بمرت اشکال نخماهد داش .
لفظ عوم و ظن و تبیّن ت تبیّن به معناا عوم ت در خارج ،لریق الی االشیاء هستتند .یعنتی قطتع
لریقی اس  ،آن قطعی اس

که در ممضم خطاب شرعی اخذ نشده اس ؛ یعنی حکم شرعی بتر

نفس ممضم مترتب شده و قطع یقط لریقی براا احراز ممضتم حکتم است  ،بتی آن کته قیتد
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ممضم باشد .بنابراین ،در قطع لریقی ،قطع به ممضم حکم ،در ثبتمت حکتم بتر ممضتم هتیچ
دخالتی ندارد و یقط سبب تنجّز تکوی

بر مکو

می گردد .بیشتتر قطتع هتایی کته در ابتمل یقته

درباره آنها بحث میشمد و سبب ترتب حکم بر ممضم اس  ،قطع لریقی می باشد .براا مثال ،در
عبارت «الویشو و خلمو» یا « خلمووّوو ت» حکم حرم

شرب ،بر عنمان اولی و استقاللی خمر بار شتده

اس  ،بی آن که بکرا از قطع به میان آمده باشد .قطع به ممضم حکم خمر سبب احراز ممضتم
و ترتب حکم واقعی حرم

شرب بر آن می گردد ،زیرا ممضم به منزله عو

بتراا حکتم است .

بنابراین ،قطع لریقی در ثبمت حکم بر ممضم دخالتی ندارد؛ یعنی در مرحوه انشا ،حکم بر نفتس
ممضم بار می شمد نه بر ممضم مقطم  ،اما در مرحوه تنجّز ،قطع دخالت
لریقی و قطع ممضمعی عبارت اس

دارد .یترق میتان قطتع

از:

 .7اگر قطع ممضمعی باشد ،چیز دیگرا جانشین آن نمی شمد ،ولی اگر لریقی باشتد ،امتارات
ظنی معتبر و ابمل عموی میتماند جاا گزین آن شمد.
 .5در قطع لریقی ،هیچ خصمبی

و شرلی دخال

ندارد؛ یعنی قطع از هر راهتی بته دست

آید ،آثار و احکا قطع بر آن مترتب می گردد و زمان ،مکان ،سبب حصتمل قطتع ،شتخ
قالع و امثال این ها ،هیچ دخالتی در ترتب آثار قطع ندارد؛ اما قطع ممضمعی شترعی ،تتابع
اعتبار شار اس

و او میتماند قطع خابی را در ممضم حکم خمد دخال

گاهی اتفاق می ایتد که یک قطع در زمان واحد ،نسب
تکوی

دهد.

به یتک تکویت  ،لریقتی و نستب

دیگر ممضمعی اس  ،مانند آن که ممال بگمید« :الخمر حرا » و سپس بگمید« :مونوقطوَوحبومو و

خلمووفیحوتوللی وایة »؛ در این مثال که از دو ق یه تشکیل شده اس  ،قطع در یتک زمتان نستب
حرم

بته

خمر ،لریقی ،ولی نسب

قاعده اولیه در قطع ،لریقی

بته

به بیع خمر ،ممضمعی اس .
اس  ،مگر در جاهایی که بر ممضمعی بمدن آن دلیل اقامه شتمد؛

بنابراین ،هنگا شک در ممضمعی یا لریقی بمدن ،بر اساس قاعده عمل شده و بته لریقتی بتمدن،
حکم میگردد( .انصارا ،ج7718 ،7ش ،ص  1و )77
انسان هر چیزا را به عومش کش

می کند ،چه محسمس و چه غیرمحسمس باشد .این عوتم
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در پیش عقالء لریق اس  ،چمن اگر بخماهیم بر شیئی که ممضم حکمی اس  ،حکم بتار کنتیم،
باید آن را احراز کنیم .حکم ،مال ممضم اس  ،ولکن عوم لریق اس  ،روا این اساس اگتر عوتم

فصلو وبَو لصوب » یتا « ب وللموت»
در خطاب شار  ،ممضم حکمی باشد که « ب و سییقاتو ن وطلَو لفجوو ِو
یا « ب وبأیت» ظاهرش این اس

که این لریقی

این که در تما خطابات هم این جمر اس

اس

و در آن أخذ شده ،وممضتمعی

نتدارد .کمتا

که اگر قرینه خابه اا مثل عوم و ظن و لریق و امثال

این ها بر خالیش قائم نشمد ،مثل ایتن کته امتا ( ) متی یرمایتد « :ب و سوییقاتو ونااو و و او خلموو
ف غسول » یعنی اگر من یقین پیدا نکنم ،خمر نجس نیس ؟!! خمر نجس اس  .چمن احتراز ایتن کته
نجس شده به عوم می شمد ،یعنی به شک اعتنا نکن .این جا هم همین لمر اس  ،این یجتر را بته
یجر کابب اشتباه نکنید! وقتی که یجر معترض را دیدید ،آن وق
در روای

نماز بخمانید.

عوی بن مهزیار (حر عاموی ،پیشین ،ج ،0ص )574که در سندش سهل بن زیاد بتمد،

امتتا ( ) یرمتتمد . . .« :فکی و وخبط و واوقوأی و :و لفجوووویومح و وهللاوهوواو خلوویطو الاوویضو ملة و
وةدو» مثل د گرگ نیس

واولووی وهوواو الایضو

«فبیصولوفو وسوفوواوالّنوووّیو ویبیاو » تتا آن را احتراز کنتی ،ایتن احتراز

ممضم اس  .در بحیحه عوی بن عطیه عن أبی عبداهلل عویته الستال أنو وقو لو:و لصوب ،و لفجوو .بتبب
مرادف با یجر اس ؛ یعنی وقتی که یجر شد ،ببب هم محقق می شمد .الصتبب نستخه بتدل یجتر
اس

«هاو لایو ب وبأیی وک ومة ضوو» اگر ببینتی کته معتترض است  ،دیتدن لریتق است  ،آن بیتاض

معترض یجر اس ( .همان) لذا اگر خداوند متعال در آیه مبارکه تبیّن یرممد .این همان حریی اس
که شیخ انصارا (ره) و غیر ایشان دارند (انصارا ،پیشتین ،ص )1کته اگتر عوتم و نحتم العوتم در
ممضم خطاب أخذ بشمد ،ظاهرش این اس

که لریق اس  ،آن را حمل کرده انتد کته بمتا هتی

بفه خابه أخذ شده اس ؛ نه این خمدش مدخوی

دارد و احتیاج به قرینه دارد .لذا پیش متاتبیّن

الفجر یعنی لوم الفجر یا ظهمر الفجر از تبیّن به معناا ظهمر بیاض باشد ،یرقی مابین لیالی قمتر و
غیر لیالی قمر نمی کند .همان وقتی که در غیر لیالی قمر لوم شده اس ؛ با مالحظه سیر خمرشید
در مداراتش یا سیر ارض برخمرشید ،لوم یجر اس  ،با مالحظه مقدار تفاوتی که به مترور ایتا ،
اتفاق می ایتد.
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به نظر می رسد ،تقدیرا یرض کردن خیط ابیض تا حدودا اقما می باشد ،زیترا در بستیارا
یا ضتع

از مماقع بالفعل براا ما تبینی پیدا نمی شمد ،حاالیا ابر مانع اس

چشتم وجتمد دارد کته

تبین حابل نمیشمد ،پس ،اینجا که مییرماید براا شما روشن باشد ،بته معنتاا ایتن نیست
دهید و مراد تشخی

بالفعل تشخی

لمالئی اس

کته

که اگر ممانعی نباشد و نگتاه کنیتد ،بته حتدا

رسیده باشد که بتمانید تشخی

دهید ،این احتمال که مراد از خیط ابیض اعم از یعوتی و اقت تائی

باشد ،مقدارا اظهر از این اس

که معناا آیه را کنائی بگیریم و بگمئیم مراد از خیط ابیض ایجتاد

سفیدا اس

و الز نیس

به شکل خط باشد و بع ی روایات معتبر دیگر هست

کته متی گمیتد

معیار در جماز اکل و لزو بم و بالۀ ببب لوم یجر اس  ،لوم یجر به عوم شتخ

ربطتی

ندارد ،میگمید وقتی که لوم یجر شد ،حد نهائی اکل میرسد.
سخن پایاني
اما خمینی با تمجه به منابع اجتهادا خمیش ،به یتماا شرعی تاخیر حدود بیس
نماز ببب در شبهاا مهتابی می رسد .این یتما هرچند مخال

نظریه ا مشهمر اس

دقیقه اا بتراا
ولتی مستتند

به آیات و روایات و ابمل عمویه اس  .ما حصل استدالل اما خمینی دراین باب ،تبتین حستی و
یعوی معیار اقامه ا نماز در شبهاا مهتابی ،براا مکو

اس  .کما اینکه در شبهاا غیر مهتابی نیتز

تبین حسی و یعوی مراد بمده اس  .اما خمینی تاکید می کند که اگر ادله روایی و استنادات قرآنتی
براا مقصمد ما(تاخیر براا نماز ببب) کایی نباشد ،براا کسانی که معتقد بته عتد یترق گتذارا
میان شبهاا مهتابی و غیر مهتابی هستند نیز کایی نخماهد بمد؛در این بمرت ابل احتیتاط جتارا
می شمد که این ابل نیز با تاخیر بیس

دقیقه اا نماز ببب مناسب اس

چرا که درایتن بتمرت

تبین حسی و یعوی نیز تحقق پیدا کرده اس  .هر چند در باره ا نظریه ا اما خمینی ،مالحظتاتی
ارائه شد که می تماند ممجب نگرش و تمجه با تامل بیشتر ،به دالئل تبین حسی و یعوی ،گردد.
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 .54مکار شیرازا ،نابر 7070 ،ق ،انمار االبمل ،ج ،7قم :مکتبه امیر المممنین.
 .57نجفی ،محمد حسن 7711 ،ش ،جماهر الکال یی شرح سرایع االستال  ،ج ،1تهتران:دارالکتتب
االسالمیه.
 .55نمرا ،مزا حسین نمرا 7041 ،ق ،مستدرک الماستائل و مستتنتبط االمستائل ،قتم :ممسسته آل
البی

الحیاء التراث.

 .57همدانی ،رضا ،بی تا ،مصباح الفقیه ،الطهاره ،الصاله ،الزکاه ،الخمس ،الصتم  ،الترهن ،ج  ،1بتی
جا :بی نا.
 .50والیی ،عیسی 7781 ،ش ،یرهنگ تشریحى ابطالحات ابمل ،تهران :نشر نی.

