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چکیده
» یغتفر فی الدوام (البقاء، االستدامه) ما الیغتفر فـی االبتـداء  «ھایی از جمله در فقه اسالمی با عبارت

ای مشـھور و  قاعـده عنـوان  آید که این عبارت، نزد فقھا بهگونه برمیشویم که از سیاق آن اینمواجه می
مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقـه بـه   

رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقالل آن، وحدت نظری وجـود نـدارد.   نظر می
اند و برخـی  ذکر کرده» انع طاریالم«و یا » التابع تابع«یا » الدفع اقوی من الرفع«برخی آن را ذیل قواعد 

ھا در خصوص این عبارت اند. در انتھا پس از تحلیل و بررسی گفتهنیز از آن در مبحثی مستقل نام برده
عنـوان  گانه مـذکور بلکـه بـه   عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سهتوان بهرسد میو بیان ادله، به نظر می

نکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر ایقاعده
حرام و ممنوع نیست.

.قاعده فقھی، اغتفار، دوام، بقاء، ابتداء، ممنوع: هاکلیدواژه

.٢١/١٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٧/٠٣/١٣٩٢وصول:یخ*. تار
.نویسنده مسئول1
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مقدمه

عنوان مؤید نظر خود استفاده خوریم که فقھا از آن بهھایی برمیدر کتب فقھی گاه به عبارت
ا، در بادی امر شبیه به قواعد فقھـی مصـطلح در کتـب مـرتبط بـه نظـر       ھاند و این عبارتکرده
است اجماال بـه  » یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء«ھا، عبارت رسد. یکی از این عبارتمی

پوشـی  این معنا که آنچه در ابتدا قابل گذشت، تسـامح و تسـاھل نیسـت در ادامـه از آن چشـم     
یغتفـر فـی   «نیز شبیه به این عبارت در کتب فقھی آمده است مثل شود. البته عبارات دیگریمی

که باید با بررسی این » یغتفر فی البقاء ما الیغتفر فی االبتداء«و » االستدامه ما الیغتفر فی االبتداء
ھـا از حیـث   ھا منقح شود. نگارنده در صدد بررسی ساختاری این عبـارت ھا، مودای آنعبارت

نه تحلیل محتوا یا اعتبارسنجی و نقض و ابرام آن دسته از احکامی که وجودی و اعتباری است
ھا، تطبیق داده شده است.در مذاھب فقھی با این عبارت

که مراد از این عبارت چیست و آیا اساساً این عبـارت، قاعـده اسـت و    اما برای توضیح این
ید ابتدا این مسأله بررسـی شـود   ای مستقل قابل اعتناست یا خیر؛ باعنوان قاعدهاگر ھست آیا به

ھـای  که این عبارت در ضمن چه مباحثی مطـرح شـده اسـت، زیـرا الفـاظ مشـترک در زمینـه       
یـک از ایـن   مختلف، معانی گوناگونی خواھند داشت و حال آنکـه بایـد مشـخص شـود کـدام     

تری با این عبارت دارد.ھا ارتباط وثیق و دقیقزمینه
عبارت در چھار مبحث (سه مبحث انضـمامی و یـک مبحـث    رسد به ایناجماالً به نظر می

استقاللی) اشاره شده است:

»)الدفع اقوي من الرفع«آ) قاعده الدفع اسهل من الرفع (یا 
از فروع آن، مسائل یغتفر فی الدوام «گوید: در ذیل این قاعده میاالشباه و النظائرسُبکی در 

ھـا را  کـه در ادامـه آن  گیریم نـه ایـن  ھا را میجلوی آنما الیغتفر فی االبتداء است که ما از اول
). البته وی ایـن مسـائل و نظـرش را پیرامـون ایـن      ١/١٢٧». (برداریم چرا که رفع مشکل است

المـانع  «ھا را به جایی دیگر یعنـی در ذیـل قاعـده    کند و بحث از آنعبارت در ادامه عنوان نمی
تحلیل و بررسی از آن سخن خواھیم گفت.کند که به تفصیل در قسمتموکول می» طاری

ب) قاعده التابع تابع
این است که آنچه از نظر وجود، تـابع دیگـری (متبـوع)    » التابع تابع«اجماالً منظور از قاعده 
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است از نظر حکم نیز، پیرو متبوع خود است اما عبارات فقھا ذیل این قاعده و فروع آن ناظر به 

مـرتبط  ...» یغتفـر فـی الـدوام    «ای بـا عبـارت   بدواً آن را تا اندازهشود کهمسأله دیگری نیز می
یغتفـر فـی الشـی    «)، ١/٢٤٥(شـھید،  » قد یثبت ضمناً ما الیثبت اصـالً «ھا سازد و آن عبارتمی

یغتفر فی الشی اذا کان تابعـا مـا الیغتفـر اذا کـان     «)، ١/١٠٣(ابن نجیم، ». ضمناً ما الیغتفر قصدا
) است.٣/٣٧٦(زرکشی، » مقصودا

این قاعده مأخوذ از قاعده مقتضی در اصول فقه اسـت کـه اگـر    «نویسد: شھید در قواعد می
مدلول، مضمر باشد به دلیل ضرورت صدق متکلم یا توقف صحت کالم (مثل اسال القریـه) یـا   

ھـا بـر والدت،   را در تقدیر گرفت؛ مـثال اگـر زن  اقتضای شرعی (مثل اعتق عبدک عنی) باید آن
خواستند ابتدائا به شود گرچه اگر میشود و بالتبع، نسب ھم ثابت میبدھند پذیرفته میشھادت

).١/٢٤٥شد. (نسب شھادت بدھند، نسب با شھادت زنان ثابت نمی
» یغتفر فی الشی اذا کان تابعا ما الیغتفر اذا کان مقصودا«زرکشی نیز در ذیل این قاعده یعنی 

شود (ولی) به تبع زمـین ثابـت   االصاله در ابنیه و اشجار ثابت نمیشفعه ب«زند به اینکه: مثال می
شود یا اگر دست محرم قطع شود (تنھا برای دست باید فدیه بدھد و) برای مو و ناخنی کـه  می

شود چرا که مو و نـاخن، تـابع دسـت ھسـتند و مقصـود در ابانـه       بر آن است فدیه واجب نمی
کـه اگـر   انـد درصـورتی  ن که تابع دست ھستند مغتفر شـده )؛ یعنی مو و ناخ٣/٣٧٦». (اندنبوده

شد. (اگر مو و ناخن مقصـود بـود   ھا واجب میشدند فدیه برای آنباالصاله مو و ناخن جدا می
شود).شد ولی حاال که مقصود نبوده بلکه تابع دست است مغتفر میمغتفر نمی

» الشـی ضـمنا مـا الیغتفـر قصـدا     یغتفـر فـی  «ابن نجیم نیز در االشباه و النظائر ذیل قاعـده  
باشـند چراکـه در   نویسد که دو مسأله یافته است که این مسائل، عکس آن قاعده مشھور مـی می
شود. این دو مسأله یکی صحت تقلید از جاری می» یغتفر فی االبتداء ما الیغتفر فی البقاء«ھا آن

کـه فـرار عبـد    گردد و دوم ایـن فاسق است در ابتدا ولی اگر عادل باشد بعد فاسق شود عزل می
مأذون (اذن در تجارت) ممنوع است اما اگر به فراری اذن داده شود صحیح است (البتـه مسـأله   

تر در مورد بیع و شراء عبد، خرید یکی از ابوین است که ابتدائا اشکال نـدارد امـا دوام   معروف
ابـن نجـیم در نظـر دارد    رسد مراد از قاعده مشـھور کـه  ). به نظر می١/١٠٤آن ممنوع است) (

باشد اما از آنجا که وی در ضمن قاعـده  ...» یغتفر فی الدوام «ھمان عبارت مورد بحث ما یعنی 
کند گویا در نظر وی این ھردو قاعده یکـی ھسـتند. بـه    آن را ذکر می» یغتفر فی الشی ضمناً...«

فـی الشـی ضـمناً مـا الیغتفـر      یغتفر«عکس قاعده » یغتفر فی االبتدا ما الیغتفر فی البقا«عبارتی 
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روست که حموی در شرح االشباه و النظائر ابن نجیم ذیل این عبارت، تعبیر است. ازاین» قصدا

(در تابع نیاز است آنچه در متبوع نیاز نیسـت)  » یفتقر فی الضمنیات ما لم یفتقر فی القصدیات«
یغتفر «ھد چگونه آن، عکس قاعده برد تا نشان دبه کار می» یغتفر فی االبتدا...«را عوض عبارت 
).١/٣٦٨است. (غمز عیون البصائر، » فی الشی ضمناً...

باالثنـا  «تعبیـر  » فی الشرع ضمنا یغتفر ما الیکون فیه قصـدا یغتفـر  «برخی نیز در ذیل قاعده 
انی مـا  یغتفر فی الثو«اند و البته آن را بیانی دیگر از کار بردهرا به» اغتفرا ما لیس فی اوائل مغتفرا

).١١٨-٢/١١٧اند. (فادانی، فوائد الجنیه، دانسته» الیغتفر فی االوائل
رسد جز ابن نجیم کسی مدعی نسبت میان عبارت مـورد بحـث و قاعـده    اجماال به نظر می

چنان سـنخیتی بـا بحـث    ای که وی یافته نیز آنکه دو مسألهالتابع تابع، نشده است افزون بر این
بـا  » یغتفر فی الـدوام... «اید بتوان گفت عالوه بر تفاوت لفظی میان عبارت تابعیت ندارند لذا ش

ھـا تفـاوت   ، بـین آن »)یغتفر فی الثوانی ما الیغتفر فی االوائل«و حتی »(یغتفر فی الشی ضمناً...«
معنوی نیز وجود داشته باشد. در تحلیل این مباحث چھارگانه بیشـتر بـه ایـن مطلـب خـواھیم      

پرداخت.

»)المانع طاري هل هو کالمقارن؟«المانع (یا ج) قاعده
در آن یاد شده، قاعـده المـانع طـاری اسـت. قبـل از      » یغتفر...«مبحث سومی که از عبارت 

در مـودای ایـن   » مـانع «توضیح این قاعده و ارتباط آن با عبارت مذکور بایـد گفـت منظـور از    
در فلسفه که در عرض شرط قاعده، مجموع شروط و موانع شرعی است نه آن مانع اصطالحی 

گیرد.شود بلکه اینجا مانع، فقدان شرط، قاطع و مبطل را نیز در بر میو مقتضی مطرح می
ھـا اخـتالف   پردازد کـه در آن سیوطی در االشباه و النظائر ابتدا به ذکر دو گروه از موانع می

وب بـر زوجـه کـه    شدن ارتداد بر احرام و یکی از عیاست. گروه اول موانعی است مثل عارض
نظر اصح این است که مانع در این موارد ھمانطور که از ابتدا صالحیت مانعیت داشتند در ادامه 

ھا احرام، باطل و خیار برای زوج ثابت است.نیز خواھند داشت و در این نمونه
گروه دوم موانعی است مثل قدرت بر آب در اثنای نماز که نظر اصح ایـن اسـت کـه مـانع     

ل مقارن نیست و در اینجا قدرت بر آب، مبطل نماز نیست. وی در ادامه تنبیھـی ذکـر   طاری مث
ھا اختالفی نیست، یک گروه که بدون اختالف برد که در آنکند که در آن دو گروه را نام میمی

طور جازم، طاری مثل مقارن است مثل ارتداد بر نکاح و یکی از عیـوب بـر زوج و گـروه    و به
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جزما و قطعاً طاری مثل مقارن نیست مانند موجب فساد بـر رھـن و اغمـاء بـر     دیگر که بازھم

نویسد که از یکی از دو شـق ایـن قاعـده (شـقی کـه      عنوان خاتمه میاعتکاف. سپس در انتھا به
شـود.  مـی » یغتفر فی الـدوام مـا الیغتفـر فـی االبتـداء     «طاری مثل مقارن نیست) تعبیر به قاعده 

یغتفر فی االبتدا ما الیغتفـر  «اید که عکس این قاعده نیز وجود دارد یعنی افزسیوطی در ادامه می
که اگر فجر طلوع کند و فرد از کند ازجمله اینو از فروع آن به چند مسأله اشاره می» فی الدوام

اش صحیح خواھد بود اما اگـر ایـن   قبل از طلوع فجر مجامع باشد و در آن حال، نزع کند روزه
).١٨٦-١/١٨٥کرد. (اش را باطل میافتاد روزهدر اثنای روزه اتفاق میواقعه (نزدیکی)

کنـد در سـه   توان گفت آنچه سیوطی در مورد قاعده المانع طاری ذکر میطور خالصه میبه
شکل متصور است:

ما الیغتفـر فـی   «شکل اول: مانع ھم در ابتدا ھم در ادامه مانعیت دارد و شاید بتوان از آن به 
تعبیر کرد.» و الدواماالبتدا 

شکل دوم: مانع تنھا در ابتدا مانعیت دارد اما اگر در ادامـه عـارض شـود مـانعیتی نخواھـد      
شود.تعبیر می» یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء«داشت و از آن به 

شکل سوم: مانع در ابتدا مانعیت ندارد اما اگر در ادامه عـارض شـود مـانع خواھـد بـود و      
تعبیر کرد.» یغتفر فی االبتدا ما الیغتفر فی الدوام«وان از آن به تمی

توان در قواعد شھید یافت آنجا که وی قاعده المـانع را بـه   بندی فوق را مینظیر این تقسیم
داند:سه شکل متصور می

) آنچه ھم در ابتدا ھم در ادامه مانع است: مثل معصیت در سفر و مثل ارتداد کـه مـانع   ١«
شود ...و مثل جنون در مرد که ابتـدائا مـانع لـزوم    نکاح در ابتدا و مبطل آن در ادامه میصحت 

شود.عقد و استدامتا مانع ادامه نکاح می
) آنچه در ابتدا مانع است اما در ادامه مانعیت ندارد مثل احرام که مانع شروع نکاح اسـت  ٢

ثـل تمکـن از اسـتعمال آب کـه مـانع از      کنـد ...و م اما اگر بر نکاح، طاری شود آن را باطل نمی
شروع نماز (با تیمم) است ولی در ادامه مبطل نماز نیست و مثل دین که صـحیح نیسـت رھـن    
ابتدائا با آن واقع شود اما اگر عین مرھونه تلف شود، رھن در ادامه بر دین خواھد بـود و مثـل   

عدد که در نماز جمعه شرط ابتدا است نه دوام.
مه مانع است اما در ابتدا مانعیت ندارد مثل ابتدای رھن که امانـت آن ضـمان   ) آنچه در ادا٣

». که اگـر در ادامـه بـه آن تعـدی کنـد ضـامن اسـت.       دارد با اینغاصب را به یک احتمال برمی
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)١٨٨-١/١٨٥.(

توان اشاره کرد که فقھـا بـه عبـارت مـورد     در این میان به چند نمونه در کتب فقھی نیز می
اند. مثالً رسد آن را در زمینه قاعده المانع مورد توجه قرار دادهاند و به نظر میکردهبحث استناد 

نفر) اما این شرط ابتـدا اسـت نـه    ٥از شروط نماز جمعه، عدد است («نویسد: محقق کرکی می
). عـاملی نیـز در   ٢/٣٨٢(جامع المقاصـد،  ». دوام زیرا یغتفر فی االستدامه ما الیغتفر فی االبتداء

گوید الزم است ابتدای نماز طـاھر باشـد ولـی    ورد نماز شخصی که دچار سلس بول است میم
).٢/٥٥٩اگر در اثنای نماز امری بر او حادث شد مغتفر است. (مفتاح الکرامه، 

اگر کسی که بـا وی اتصـال در   «نویسد: شربینی نیز در مورد اقتدا و شرط اتصال در نماز می
ز، محدث شود یا عمدا نماز را ترک کند برای دیگری جایز است نماز حاصل شده در خالل نما

که از امام متابعت کند زیرا اتصال، شرط ابتدای انعقاد نماز است نه دوام زیرا یغتفر فـی الـدوام   
توانـد از  ). شروانی نیز در این مورد که ولی نمی١/٢٥٠(مغنی المحتاج، ». ما الیغتفر فی االبتداء

گوید زیرا این کار نسبت به ابتداسـت امـا   که فاسق است وکالت دھد میمال محجور به وکیلی 
شدن فسق بر وکیل، مغتفر است زیرا یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فـی االبتـداء. (حواشـی    عارض

).٥/٣٣٤شروانی، 

د) مبحث مستقل
آورده ای دیگرای مستقل و نه در ذیل قاعدهعنوان قاعدهازجمله کسانی که این عبارت را به

آورد و به ذکر فروعات آن پرداخته است، زرکشی است؛ اما با دقـت در فروعـاتی کـه وی مـی    
شود که در ذکر این قاعده نظری به بحث قاعده المانع نیز داشته اسـت چـرا کـه وی    معلوم می

گوید:بطور مستقل از سه قاعده سخن می
در حج، جماع عارض شود آن را فاسـد  ) یغتفر فی االبتداء ما الیغتفر فی الدوام: مثال اگر ١

طـور صـحیح منعقـد    کند ولی اگر در حال جماع، مُحرم شود نظر اصح اینست که حجش بهمی
آورده » یغتفر فـی االبتـدا...  «شده است. [سیوطی این مثال را در ذیل قاعده المانع و از فروعات 

)] یـا مثـال   ١/١٨٦ه و النظائر، داند. (االشباطور فاسد میاست ھرچند نظر اصح را انعقاد حج به
که نماز خوف، سواره یا پیاده چه رو به قبله باشد یا نباشد، صحیح است اما اگـر روی  دیگر این

زمین و رو به قبله نماز بخواند و در اثنای نماز، خوفی حادث شود و راکب شود، نمازش باطل 
است و باید از اول شروع کند.
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دھد حق ایالج دارد اما گند بخورد که ھمسرش را طالق میکه اگر مردی سومثال دیگر این
شود. [این مثال را ھم عینـاً سـیوطی در ھمـان بحـث آورده اسـت. (ھمـان،       از استمرار منع می

١/١٨٧.[(
گیر یا کور حاضـر شـود   ) یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء: مثالً اگر در جنگ، زمین٢

ھا در جنگ بر وی عارض شده باشـد  اگر سالم حاضر شده و اینبرد ولی ھا سھم نمیبرای این
که نکاح مُحـرم صـحیح نیسـت ولـی رجعـت او      شود. مثال دیگر اینحقش از سھم، باطل نمی

عنوان استدامه نکاح، صحیح است.به
) ما الیغتفر فیھما ای االبتداء والدوام: مثال اگر با حره و اَمه (زن آزاد و کنیز غیر مسـلمان)  ٣

شـود.  زدواج کند و ھر دو بعد اسالم بیاورند زن آزاد برای او متعین و زن کنیز از وی جدا مـی ا
(چرا که ازدواج با کنیز مسلمان ھم ابتدائا ھم اسـتدامتا جـائز نیسـت). (المنثـور فـی القواعـد،       

٣٧٥-٣/٣٧٢.(
آنچه زرکشی به طور مستقل آورده به نظر ھمـان سـه قسـمی اسـت کـه در قاعـده المـانع       

توان برای این استقالل، اعتبار چندانی قائل شد لکـن زرکشـی در   برشمردیم و از این منظر نمی
نویسد کـه بـا مبحـث قاعـده المـانع بسـیار       ادامه بعد از ذکر این سه قاعده، مطلب جدیدی می

یغتفر فی الدوام ما الیغتفـر  «در عبارت » ما«ای از معنای متفاوت است. گویی وی به کشف تازه
ای مسـتقل  عنـوان قاعـده  رسد اگر بتوان این عبارت را بـه رسیده است و به نظر می» االبتداءفی 

و بـدان کـه   «نویسـد:  لحاظ کرد، این امکان از این منظر جدید قابل بررسی باشد. زرکشـی مـی  
اقسام به چھارگونه است:

و لبـاس و  گری بر سـقف ھم ابتدائا وھم استدامتا حرام است مثل صورت) آنچه انجام آن١
ھای طال و نقره و شرب خمر و از این رو بر شارب خمر واجب است آنچه نوشیده بـاال  ظرف

بیاورد.
اند.) آنچه انجام آن نه ابتدائا نه استدامتا حرام نیست و تمام امور مباح از این گونه٢
) آنچه انجـام آن ابتـدائا حـرام اسـت امـا اسـتدامه آن حـرام نیسـت مثـل تمویـه سـقف            ٣

الاندودکردن که ابتدائا حرام است اما اگر بـه حـد نصـاب زکـات نرسـد اسـتدامه آن حـرام        (ط
ھا (رواندازھا).نیست) و صور نقش شده بر حصارھا، زمین و بساط

کـه نکـاح بـا    ) آنچه استدامه آن حرام است لکن انجام آن ابتدائا حرام نیست از جمله این٤
اگر مالکش شود دوام نکاح بـر وی حـرام اسـت لـذا     کنیز (اَمه) در صورت نیاز جایز است اما 
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شود و صید که انجام آن مباح است اما استدامه بر آن در مدت احـرام، حـرام اسـت و    فسخ می

مضطر اگر مال غیر را بگیرد و بعد موسر شود واجب است آن را به وی برگرداند و استدامه بـر  
اگرشخص جماع کنـد بـا طلـوع فجـر،     داشتن) آن مال بر وی حرام است و در ماه رمضان(نگه

).٣/٣٧٥(ھمان، » شود.استدامه آن بر وی حرام می
رسد مورد چھارم خالف فرض است چرا که فرض در مورد نفـس فعلـی   اجماال به نظر می

شدن چیز دیگری بر آن که گاه موجب تغییر وضعیت یـا تغییـر موضـوع    است که بدون عارض
لحاظ شود که در مورد چھارم، زرکشـی از ایـن فـرض تخطـی     شود، از نظر ابتدا و استدامه می
ای دسـت  توان به تحلیل تـازه کند؛ اما از این منظر که وی به ممنوع و نه مانع توجه دارد میمی

یافت که در ادامه، به بیان آن خواھیم پرداخت.
غتفـر فـی   یغتفر فی البقاء مـا الی «از متقدمان که بگذریم، زرقا از معاصرانی است که عبارت 

گـاھی در خـالل امـر و اثنـای آن     «نویسد: را به شکلی مستقل آورده و در شرح آن می» االبتداء
). وی سپس ١/٢٩٣(شرح القواعد الفقھیه، » شود زیرا بقا اسھل از ابتداستتسامح و تساھل می

اج منـع  کند مثال اگر زن به عده اعتـراف کنـد از ازدو  چند نمونه در تطبیق با این قاعده ذکر می
شود و قـول  شود اما اگر ازدواج کرد سپس ادعا کرد که در عده است به حرفش توجھی نمیمی

شـود  که اگر عبد بعد از فروش، فرار کند بیـع، فاسـد نمـی   شود یا مثال دیگر اینزوج مقدم می
ه ). زرقا در ادامه بـ ١/٢٩٤خالف وقتی که او را بفروشند درحالی که او فراری است. (ھمان، به

اطـراد نـدارد و نکتـه دیگـر     » یغتفر فی البقاء...«که این قاعده پردازد از جمله اینذکر نکاتی می
اغتفر فیھا فی االبتداء ما لم یغتفـر  «که این قاعده غیر مطرد، خود استثنا خورده به مسائلی که این

).١/٢٩٥(ھمان، ». فی البقاء
را به عنوان قاعده مستقل اما متـرادف  » اء...یغتفر فی البق«یکی دیگر از معاصران نیز عبارت 

معنای این قاعـده ایـن   «نویسد: کند و در شرح آن میذکر می» البقاء اسھل من االبتداء«با قاعده 
است که گاھی ابتدای چیزی جایز نیست اما استمرارش جایز است و استمرارش منشـاء حکـم   

کن اگر بار دیگری از نو، انشا وآغاز شود چراکه مغفور است ل(حکم حرمت یا عدم جواز) نمی
آورد. پس بقـایش حکمـی نـدارد امـا ابتـدایش      شود، حکم (حرمت یا عدم جواز) را به بار می

محکوم (به عدم جواز) است. (ولید السـعیدان، تلقـیح االفھـام العلیـه بشـرح القواعـد الفقھیـه،        
٣/٤٦.(

ه:پردازد ازجملوی در ادامه به ذکر فروعات این قاعده می
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) اگر فرد قبل از احرام خود را معطر کند بعد مُحرم شود شکی نیست که اثر عطـر بـاقی   ١«

شدن از عطر استفاده کند ماند اما این اثر اشکال ندارد چراکه مغتفر است اما اگر بعد از محرممی
شود چرا که شروع به فعل عطرزدن در حال احرام، مغتفر نیست.بر وی فدیه واجب می

نکاح از محظورات احرام است و برای مُحرم، ازدواج جایز نیست واگر مُحرم بعـد  ) عقد ٢
شک گناه کرده است لکن اگـر ھمسـرش را طـالق بدھـد     از احرام شروع به عقد نکاح کند بی

وبعد مُحرم شود و درحال احرام بخواھد رجوع کند اشکال ندارد چرا که رجعت، ابتـدای عقـد   
عبـارتی از بـاب بقـا اسـت نـه از بـاب ابتـدا        نکاح اول است بهجدید نیست بلکه استمرار عقد

ویغتفر فی البقاء ماالیغتفر فی االبتداء.
) از محظورات احرام، قتل صید (برّی متوحش) است لکـن اگـر صـیدی را بکشـد و نـه      ٣

مُحرم باشد و نه در حرم باشد سپس نیت احرام کند الزم نیست آن صـید را رھـا کنـد چراکـه     
ھمراه او از باب بقاست ولی اگر بعد از احرام، صید را بکشد گناه کـرده و مثـل آن   وجود صید 

را باید فدیه بدھد.
اند اگر بـه جھـت   اند درحالی که عالم به حرمت نبوده) اموال حرامی که مردم کسب کرده٤

تحریم، علم پیدا کنند الزم نیست از آن اموال تخلـص بجوینـد لکـن بعـد از علـم بـه تحـریم،        
صیل چیز جدیدی از آن جھت حرام، جایز نیست.تح

قدر ادامه بدھد تـا داخـل   ) نماز مستحبی را اگر فرد در غیر از وقت نھی شروع کند و آن٥
در وقت نھی شود اشکال ندارد چراکه از باب بقاست لکن اگر داخل در وقت نھی شود سـپس  

اغتفر البقاء و لم یغتفر االبتـداء  ابتدا و شروع به نفل کند صحیح نیست چراکه از باب ابتداست ف
الن البقاء اسھل من االبتداء.

تواند ھنگام عقد، مھرش را اسقاط کند اما اگر عقد با مھر تمام شود وسپس بعد ) زن نمی٦
کار جایز است بنابراین ابتدای اسقاط مھـر بـا عقـد،    از مدتی زن آن را اسقاط کند و ببخشد این

د از اتمام عقد، جایز است چرا که یغتفر فی البقاء ما الیغتفـر فـی   جایز نیست اما اسقاط مھر بع
االبتداء.

که فراری است جایز نیست لکن اگر عبدی را بفروشد بعـد ایـن   ) ابتدای بیع عبد درحالی٧
زند.عبد فرار کند ضرر به صحت بیع نمی

ر خـارج  ) اگر در سرزمینی طاعون شیوع پیدا کند فردی که داخل این سرزمین اسـت اگـ  ٨
رود قاتل خویش و مصداق کسی که خود را بـه ھالکـت   نشود با اینکه گمان ھالکت او نیز می
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شود اما کسی که خارج از آن سرزمین است ابتدای ورودش به آنجـا جـایز   انداخته، شمرده نمی

کـه مـامور بـه محافظـت بـر      نیست چراکه حرام است انسان خود را به ھالکت بیاندازد درحالی
ش است پس بقا در آن سرزمین مغتفر وابتدای ورود به آنجا حرام اسـت زیـرا یغتفـر    جان خوی

).٤٩-٤٦-٣(ھمان، ». فی البقاء ما الیغتفر فی االبتداء

گیريتحلیل، بیان ادله و نتیجه
ھا، ایـن عبـارت ذکـر شـده اسـت بایـد دیـد در مقـام         پس از ذکر مباحثی که اجماال در آن

بارت را چگونه و در کجا مورد تحلیل قـرار داد، سـپس در صـورت    توان این عاعتبارسنجی می
گیری کرد.وجود ادله به ذکر آن پرداخت و در پایان، نتیجه

تحلیل
رسد اوال جز سُـبکی کـه   به نظر می» الدفع اقوی من الرفع«در مورد مبحث اول یعنی قاعده 

یسـت، کـس دیگـری از    خود وی نیز چندان راغب به بحث از این عبـارت ذیـل ایـن قاعـده ن    
اند و دلیـل آن نیـز شـاید    نویسان و فقھا مدعی ارتباط میان این قاعده و این عبارت نشدهقاعده

این باشد که اساسا اغتفار از دوام (اقوائیت بقا) در تعارض با اقوائیت دفع است.
مـوارد  نیز اگر از اضطراب موجود میان برخی » التابع تابع«در مورد مبحث دوم یعنی قاعده 
رسد بحث از تـابع و متبـوع، بحـث از    نظر کنیم، به نظر میتطبیق داده شده بر این قاعده صرف

کنیم، وجود تـابع  فرع و اصل است به عبارتی از حیث وجودی داریم درباره دو شیء بحث می
غیر از وجود متبوع است و وجود فرع غیر از وجود اصل اسـت؛ مـثال در مثـال شـھید، اثبـات      

شـود و  یر از اثبات نسب است ھرچند والدت که ثابت شود بالتبع، نسب ھم ثابت میوالدت غ
یا در مثال زرکشی، وجود ابنیه و اشجار، یا وجود مو و ناخن غیر از وجود زمین و دست است 

آید بحث ما درباره دو شیء نیست بلکـه داریـم روی   اما وقتی سخن از دوام و ابتدا به میان می
کند اصال تـابع و متبـوع، فـرع و    کنیم؛ مثال در موردی که ابن نجیم ذکر مییک شیء تمرکز می

اصلی وجود ندارد، عدالت یک ویژگی است که گـاھی از حیـث دوام و گـاھی از حیـث ابتـدا      
تواند شرط تقلید باشد یا نباشد و فقدان آن ھم شود. وجود آن در ابتدا میمورد بررسی واقع می

تقلید باشد یا نباشد.تواند مانع در ادامه می
یا عکـس  ...» یغتفر فی الدوام «رسد عبارت بنابراین در تنقیح واژگان مورد بحث به نظر می
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یغتفر فـی التـابع (ضـمنا) مـا الیغتفـر فـی       «با قاعده التابع تابع و بحث » یغتفر فی االبتداء...«آن 

اختالف معنایی جدی دارد.» المتبوع (مقصود، اصل)
رسـد ایـن   چیست؟ به نظـر مـی  » یغتفر فی الثوانی ما الیغتفر فی االوائل«رت اما مراد از عبا

نیست بلکه ھـم لفضـا ھـم مفھومـا بـا آن      ...» یغتفر فی الدوام «عبارت، بیان دیگری از عبارت 
اسـت چـرا کـه وجـود اول     » یغتفر فی الشی ضمنا...«متعارض است به عبارتی مربوط به قاعده 

) است ھرچند وجود ثـانی، خـود از   ٢جود ثانی (فرض کنیم عدد ) غیر از و١(فرض کنیم عدد 
).٢=١+١انضمام و تابعیت با وجود اول ناشی شده است (

رسـد اگـر مـراد از    به نظر مـی ». المانع طاری«رسیم به مورد مبحث سوم یعنی قاعده اما می
کند: مانع) باشـد  منع میآنچه »(مایَمنع«، »یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء«در عبارت » ما«

توانیم از این عبارت در ذیل این قاعده بحث کنیم منتھا در این صورت با دو پرسش مواجـه  می
خواھیم شد.

که آیا این عبارت، ذیل قاعده المانع، فرع این قاعده است یا اسـتثنا بـر ایـن    پرسش اول این
شود؟قاعده محسوب می
رت، یکی از ھمان متفرعات قاعده المانع باشـد آیـا   که به فرض اگر این عباپرسش دوم این

تواند مجوز تأسیس قاعده شود؟صرف تنوع در تعبیر می
اما در پاسخ به پرسش اول گفته شده اصل و قاعده این اسـت کـه آنچـه در ابتـدا شـرط و      
فقدان آن، مانع است در ادامه نیز شرط و فقدان آن، قاطع باشد. منتھا در بعضـی مواقـع از ایـن   
قاعده مواردی استثنا شده و این استثناءات به حسب مورد، گـاھی در ابتـدا و گـاھی در ادامـه،     

نویسـد:  برد مـی گاه که ذیل قاعده المانع از این عبارت نام میاند. از این رو سُبکی آنواقع شده
آن انـد و  دراین قاعده عبارتی مندرج شده است که دیگران آن را جزء قواعد به حسـاب آورده «

است که مسائل آن بسیار و از اساس، خارج » قد یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء«عبارت 
که ایـن  ). وی در ادامه برای اثبات مدعای خود در خصوص این٣١٣-١/٣١٢». (از قواعد است

کند:عبارت اساسا جزء قواعد نیست به دو مطلب استناد می
عبارت است که بعد از بررسـی تفصـیلی در خصـوص    قبل از » قد«مطلب اول: آوردن لفظ 

شود.گیرد که این لفظ غالبا برای تقلیل استعمال میھا نتیجه میمعنای آن نزد ادبا و لغوی
است مبنی بر اینکه اگر مورد مغفرت واقع نشـود، اصـل و   » اغتفار«مطلب دوم: معنای لفظ 

را در شمار قواعـد  ...») تفر فی الدوام قد یغ(«قاعده، مواخذه بر آن است و کسی که این عبارت 
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که معفوعنه در بـاب نجاسـات را در   ذکر کرده معنای آن را به درستی نفھمیده است انگار کسی

).٣١٥-١/٣١٣اقسام طھارات بیاورد. (ھمان، 
تحقیق اینست که وجود شیء در دوام بـه منزلـه وجـود آن در ابتداسـت     «نویسد: سپس می

).١/٣١٥(ھمان، ». ست و مستثنا قاعده نیستمگر آنچه استثنا شده ا
کند و در سطور بعد ھرکس را که اعتقاد به دوام را اصـلی از  وی به ھمین مقدار اکتفا نمی

کند و حال و روز کسی که مسـائل انـدکی   اصول قواعد به حساب بیاورد؛ متھم به سوء فھم می
جـزء قواعـد بـر شـمرده؛ از او بـدتر      که عکس این موارد است (مسائل یغتفر فی االبتداء...) را

پردازد که این موارد اندک را نیز استثنا از قاعده داند و سپس خود به ذکر آن موارد اندک میمی
چه دوامـا منـع شـده،    داند چرا که در این موارد اندک، آنمی» ما منع الدوام منع االبتداء«مشھور 

).٣١٧-١/٣١٦ابتدائا منع نشده است. (ھمان، 
براین طبق این دیدگاه، عبارت مورد بحث، متفرع از قاعده المانع نیست بلکه استثنایی بـر  بنا

آن است و استثنا قاعده نیست.
اما در پاسخ به پرسش دوم اگر برخالف سُبکی بپذیریم که قاعده المانع یـک قاعـده واحـد    

که گذشت طبق نانگانه است (نه یک قاعده با دو استثنا) در این صورت چولی در عین حال سه
تـوان از بـاب   بندی شھید و سیوطی از قاعده المانع، این عبارت و عکسـش را تنھـا مـی   تقسیم
رسد توجیه عبارت که به نظر نمیورزی ادبی و تنوع در تعبیر، مورد توجه قرار داد حال آنذوق

کننده باشد.مورد بحث به این شکل، قانع
ز عبارت مورد نظر در مبحثی مستقل، سه نکتـه را  اما در مورد مبحث چھارم یعنی صحبت ا

باید متذکر شد:
» مـا «که مودای این عبارت، ذیل قاعده اخیر و مبحث فعلی به تفـاوت معنـای   نکته اول این

(معلـوم) باشـد ایـن    » مـا یَمنـع  «در عبارت مورد بحث » ما«شود چراکه اگر مراد از متفاوت می
» ما یُمنع«نظر قاعده المانع بررسی کرد اما اگر مراد از آن توان از مکه گذشت میعبارت را چنان

توان ذیل قاعده المانع آن را به حساب آورد چرا که دیگر مربـوط بـه   (مجھول) باشد دیگر نمی
باشـد مـودای   » مـا یَمنـع  «بحث شرط و فقدان شرط یا مانع نیست به عبارت دیگر اگـر مـراد،   

کنـد (مـانع نیسـت یـا     د (مانع است) در ادامه منـع نمـی  کنآنچه درابتدا منع می«شود عبارت می
آنچـه در ابتـدا   «شـود  باشد مـودای عبـارت مـی   » ما یُمنع«ولی اگر مراد، « شود ادعائا)مغتفر می

ممنوع است (حرام است، جائز نیست) حدوث آن، در ادامـه ممنـوع نیسـت (حـرام نیسـت یـا       
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رسد اگر معنا را مانع بگیریم به لزوم مجـاز  میحال به نظر». شود حقیقتا) بقا و دوام آنمغتفرمی

نشدنی است که در ارتباط بـا  انجامد چراکه متبادر از اغتفار، عذاب و مواخذهدر این عبارت می
نفس حرام وممنوع، مطرح است نه مانع (یا فقدان شرط).

ه گردد به مطلبی که زرکشی عنوان کـرده و بـه آن در جـای خـود اشـار     نکته دوم ھم برمی
لحاظ کنیم دیگـر  » ممنوع«کردیم و آن اینست که اگر معنا را به ھمان معنای حقیقی خود یعنی 

شدن چیزی دیگر را نتوان در ایـن خصـوص دخیـل دانسـت چـرا کـه فـرض        عارض و طاری
اینست که نفس فعل حرام، از جھت ابتدا و بقا بدون توجه به عامل خارجی کـه ممکـن اسـت    

است. لذا قسم چھارمی که زرکشی ذکـر کـرده اسـت (مـا تحـرم      برآن عارض شود، مورد نظر
بار دیگـر  استدامته و الیحرم ابتداء فعله) خالف فرض است. برای توضیح بیشتر الزم است یک

چه وی ذکر کرده را مرور کنیم. زرکشی چھار قسم برای افعال نسـبت بـه حرمـت ابتـدائا و     آن
کند:استدامتا بیان می

استدامه حرام باشد) ھم در ابتدا ھم ١
) نه در ابتدا نه استدامه حرام نباشد٢
) در ابتدا حرام باشد در استدامه حرام نباشد٣
) در استدامه حرام باشد در ابتدا حرام نباشد٤

کند کـه وی در قسـم چھـارم خـالف فـرض سـخن گفتـه        چه این فکر را تقویت میاما آن
توان قائل به ھمچو قسمی با حفظ شرایط میرسد تنھابررسی قسم دوم است چراکه به نظر می

المثل خوردن وآشامیدن ابتدائا و استدامتا حـرام نیسـت لکـن در صـورتی کـه شـرایط       شد. فی
یکسان باشد ولی اگر شرایط تغییر کند (و نپذیریم که فرض جـایی اسـت کـه شـرایط یکسـان      

یابیم که ابتدا به احی را نمیباشد) آنوقت تفاوتی میان قسم دوم و چھارم نخواھد بود چرا که مب
آن جائز ولی با تغییر برخی شرائط، استدامه آن حرام نشود (در مورد خـوردن و آشـامیدن مـثال    

توان عنوان کرد).آغاز ماه رمضان را می
مانـد  بنـدی خـارج شـد مـی    حال که واضح شد فرض چیست و قسم چھارم از این تقسـیم 

جا که بحث ما پیرامون تاثیر ابتدا و استدامه است از آنرسد بررسی سه قسم دیگر که به نظر می
توان کنار گذاشت چراکه اوال ابتدا و استدامه برآن تـاثیری نـدارد و در ثـانی    قسم دوم را نیز می

شود نفس فعل حـرام اسـت   در خصوص ممنوع) مربوط می» یغتفر...«آنچه به بحث ما (عبارت 
یا نه و اگر ابتدائا حرام نباشد از بحث مـا تخصصـا خـارج    ابتدائا، خواه استدامتا ھم حرام باشد 
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است.

آید اینست که میان اقسام باقی مانـده یعنـی   نکته سوم که از مجموع نکات اول و دوم بر می
» یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتـداء «توان در تناسب با عبارت قسم اول و سوم، کدام را می

اول (ما یحرم ابتـداء فعلـه و اسـتدامته) اصـل و قاعـده باشـد       قاعده به حساب آورد؟ اگر قسم
قاعده مستقل نـه بلکـه در نھایـت یـک     » یغتفر فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء«وقت عبارت آن

استثنا است ولی اگر قسم سوم (ما تحرم ابتداء فعله و التحرم اسـتدامته) اصـل و قاعـده باشـد     
قاعده است مگر اینکه خالف آن ثابـت  » ا الیغتفر فی االبتداءیغتفر فی الدوام م«وقت عبارت آن

شود. شاید پس از ذکر دالئل ممکن برای حجیت این قاعده از این منظـر، پاسـخ ایـن پرسـش     
واضح شود:

بیان ادله
دلیل اول: آیات

هُ أَنَّکُـمْ   أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ ھُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ) «١ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُنَّ عَلِمَ اللـَّ
هُ   لَکُـمْ وَکُلُـوا   کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللـَّ

)١٨٧(بقره:١...» نَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِ
گونه برداشت کرد که نزدیکی در ھر جزئی از اجزای شب توان اینالجمله میاز این آیه فی

حتی جزئی که نزدیک به صبح است جائز است و حتی بقای بر جنابت تا صبح و طلـوع فجـر   
ابتدا و ایجاد جنابت در حال روزه یعنی بعد از طلوع ماه رمضان نیز حرام نیست. به این ترتیب، 

فجر، ممنوع است لکن بقا و تداوم جنابت موجود در حال روزه یعنی بعد از طلوع فجر ممنـوع  
نیست. البته نگارنده قصد ندارد حکم فقھی مستفاد از این آیه را بین مذاھب خمسه بررسی کند 

اضح است که این امکان در خصوص ایـن آیـه   چرا که فقط ذکر دالئل ممکن، منظور است و و
؛ ٣/٧٥؛ ابـن قدامـه، مغنـی،    ٢/٩٢متصور است. (به طور نمونه ر.ک: کاشـانی، بـدائع الصـنائع،    

).٤/٢٩١شوکانی، نیل االوطار، 

در شبھای روزه، ھمخوابگی با زنانتان بر شما حالل گردیده است. آنان برای شما لباسی ھستند و شـما بـرای آنـان لباسـی     -١
کردید، پس توبهء شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پـس، اکنـون [در   دانست که شما با خودتان ناراستی میھستید. خدا می

توانید] با آنان ھمخوابگی کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تـا  رمضان میشبھای ماه
رشتهء سپید بامداد از رشتهء سیاه [شب] بر شما نمودار شود...(ترجمه: فوالدوند)
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٢...»ا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ ووَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُ«) آیه ٢

)٦(نسا: 
گونه برداشت کرد که ابتدا به دفع مال بـه وی در حـال   توان اینالجمله میاز این آیه نیز فی

طـور  فسق، ممنوع است اما بقا و دوام مال داده شده نزد وی در حال فسق، ممنـوع نیسـت. (بـه   
).٢٤/١٧٩نمونه ر.ک: سرخسی، المبسوط، 

روایاتدلیل دوم:
م لِإِحْرَامِـهِ قَبْـلَ أَنْ   سـلَّ (آلـه) و  کنْتُ أُطَیبُ رَسُولَ اهللاِ صلی اهللا علیـه و «) حدیث عایشه: ١

٣....».فِیهِ مِسْکٌأَنْ یطُوفَ بِالْبَیتِ بِطِیبٍیحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ

) و قواعـد  ٣/٤٦، به این حدیث در تلقیح االفھام العلیه بشرح قواعد الفقھیه (ولید السعیدان
یغتفـر فـی   «عنوان دلیـل قاعـده   ) به١٥/٩الفقھیه بین االصاله والتوجیه (محمد حسن عبدالغفار، 

اشاره شده است به این مضـمون کـه ابتـدا بـه عطـرزدن در حـال       » الدوام ما الیغتفر فی االبتداء
یـز واجـب   احرام، حرام است لکن بقا و دوام عطر در حال احرام، حـرام نیسـت و شسـتن آن ن   

نویسد که حتی داللت بر استحباب طیب ھنگام اراده به احرام نیست. نووی ذیل این روایت می
که بعد از احرام، استدامه (رایحه) آن اشکال ندارد چرا که فقط ابتدا به طیب در حـال  دارد و این

ت ). ابن حجر نیز آن را نظـر جمھـور فقھـای اھـل سـن     ٨/٩٨احرام، حرام است. (شرح مسلم، 
). این روایت و روایات مشابه که بسیار متعدد نیز ھستند (بـالغ بـر   ٣/٣١٦داند. (فتح الباری، می
؛ ٤/١٠؛ صـحیح مسـلم،   ٧/٦٠توان در ایـن منـابع یافـت: (صـحیح بخـاری،      روایت) را می٢٠

).١٠/٣١٣؛ ابن حجر، فتح الباری، ٦/١٨٦؛ مسنداحمد، ٢/٣٣٨نسائی، سنن الکبری، 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اهللاُ عَلَیهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ:   «ن بن عوف در مورد طاعون: ) حدیث عبدالرحم٢

.٤».»مِنْهُإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَالَ تَقْدَمُوا عَلَیهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِھَا، فَالَ تَخْرُجُوا فِرَارًا «
» یغتفر فی البقاء ما الیغتفر فـی االبتـداء  «تطبیقات قاعده ولید السعیدان به این روایت نیز در

کند به این مضمون که اگر در سرزمینی طاعون شیوع پیدا کند فـردی کـه داخـل ایـن     اشاره می
رود قاتـل خـویش و مصـداق    که گمان ھالکت او نیز مـی سرزمین است اگر خارج نشود با این

رشـد [فکـری] یافتیـد، اموالشـان را بـه آنـان رد       و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [سنّ] زناشویی برسند پس اگر در ایشان -٢
کنید...(ترجمه: فوالدوند)

رسول خدا را قبل از اینکه مُحرم شود و قبل از اینکه از احرام خارج شـود (بعـد از رمـی جمـره عقبـه و قبـل از       «عایشه: -٣
».کردم...طواف)(با مشک) عطرآگین می

ته به سمت آن نشتابید و اگر در سرزمینی که شما در آنید واقع شـد، از آنجـا   اگر شنیدید که طاعون در سرزمینی شیوع یاف-٤
برای فرار از (شر) طاعون خارج نشوید.
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شود اما کسی که خـارج از آن سـرزمین اسـت    کسی که خود را به ھالکت انداخته، شمرده نمی

ابتدای ورودش به آنجا جایز نیست چرا که حـرام اسـت انسـان خـود را بـه ھالکـت بیانـدازد        
که مامور به محافظت بر جان خویش است پس ابتدای ورود به آنجا حـرام ولـی بقـا و    درحالی

).٣/٤٩ماندن در آن سرزمین حرام نیست. (تلقیح االفھام العلیه، 
؛ ٧/٢٢توان در این منابع یافت: (صـحیح بخـاری،   این روایت و روایات متعدد مشابه را می

).١/١٩٣؛ مسند احمد، ٧/٢٧صحیح مسلم، 
دلیل سوم: عقل
انـد  و اقوائیت دوام نسبت بـه ابتـدا تمسـک کـرده    » البقاء اسھل من االبتداء«برخی به قاعده 

؛ عبـدالغفار، قواعـد   ٣/٤٦تلقـیح االفھـام العلیـه،    ؛ سعیدان، ١/٢٩٣(زرقا، شرح القواعد الفقھیه، 
؛ شــربینی، مغنــی المحتــاج، ١/٢٥٥؛ حواشــی شــروانی، ١٥/٩الفقھیــه بــین االصــاله والتوجیــه، 

)؛ و برخی دیگر که اغلب فقھای امامیه ھستند در خصوص مالزمـه عقلـی بـه نفـی آن     ٣/١٨٦
مطـرح شـده   » گھداری تصـاویر عمل صور و ن«اند وگویا بیشتر این مباحث، ذیل بحث پرداخته

است به این مضمون که ھرچند عمل صور، حرام است لکن بقـا و دوام صـور، حـرام نیسـت.     
مستفاد از اخبار صحیحه و اقوال اصحاب، عدم حرمت ابقای «نویسد: صاحب مفتاح الکرامه می

نـد  ک). ھرچند وی به اخبار صحیحه تمسک مـی ٦/١١٠(عاملی، مفتاح الکرامه، ». صورت است
ولی اخبار در این خصوص، متعدد و متعارض است و فقھای پس از او برای استدالل بـه عـدم   

اند. محقق نراقی در پاسخ بـه  حرمت ابقای صورت، نفی مالزمه عقلی را بیشتر مستند قرار داده
» آیا حرام است ابقای آنچه عملش حرام است (تا ازاله آن واجب شود) یـا نـه؟  «این پرسش که 

شـود  ظاھر این است که حرام نیست خصوصا در مواردی که ازاله موجب ضرر می«د: نویسمی
). ١٤/١١٠(مستندالشـیعه،  ». بدلیل اصـل و اینکـه حرمـت عمـل مسـتلزم حرمـت ابقـا نیسـت        

).٢٢/٤٤داند. (جواھر نیز ادعای اجماع بر عدم حرمت ابقای صور را ممکن میصاحب
نچه ممنوع است ایجاد صورت است ولی وجـود  آ«نویسد: اما شیخ انصاری در مکاسب می

آن مبغوض نیست تا رفعش واجب باشد. بله گاھی مالزمه از سیاق دلیل یـا از خـارج فھمیـده    
شود مثل حرمت ایجاد نجاست در مسجد که مستلزم مبغوضیت وجود نجاسـت در آنجـا و   می

پرواضـح  «کنـد:  عروه نیز صـراحتا اعـالم مـی   ). صاحب١/١٩٣» (مستلزم وجوب رفع آن است.
).١/١٧(حاشیه المکاسب، » است که بین حرمت فعل و حرمت ابقا مالزمه وجود ندارد
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بدیھی اسـت کـه بـین    «نویسد: پردازد و میخویی به شکل نسبتا مبسوطی به این مطلب می

حدوث و بقا، نه حکما و نه موضوعا مالزمه وجود نـدارد؛ بنـابراین آنچـه بـر حرمـت ایجـاد،       
د دیگر بر حرمت وجود بقائا داللتی ندارد خواه از فاعـل، عصـیانا صـادر شـود یـا      کنداللت می

که بر وجود مالزمه، قرینه اقامه شود مثل داللت حرمت تنجـیس مسـجد   نسیانا و غفلتا مگر این
بـودن فعـل،   بر وجوب ازاله نجاست از آن، اما چه بسا گاھی ابقای نتیجه حتی در صورت حرام

ه اگر قرآن بر کاغذ مغصوب یا با قلم مغصوب نوشته شود یا عبـد بـدون   کواجب شود کما این
اذن موالیش آن را بنویسد یا مسجدی بنا کند، یا تولد کسی از طریق زنا (ایجـاد ولـد از طریـق    
زنا حرام است اما بقای مولود زنا حرام نیست بلکه واجب است)؛ و اگر اشکال شود که نھـی از  

جود مستمر در طول زمان است مثل نھی از فروش عبـد مسـلمان   ایجاد، کاشف از مبغوضیت و
به کافر حدوثا که کاشف از حرمت ملکیت عبد برای کافر است بقائا. در پاسخ باید گفت نھـی  

کند بـر وجـوب ازالـه عالقـه و ارتبـاط      از فروش عبد مسلمان به کافر اگر تمام باشد داللت می
فیه زیرا فھمیـدی  بقا فرقی نیست به خالف مانحنکافر از عبد مسلمان و در آن، بین حدوث و

که ھمراه با قـرائن  کند مگر اینکه مجرد وجود دلیل بر حرمت ایجاد، داللت بر حرمت ابقا نمی
).١/٣٧٣(مصباح الفقاھه، ». مذکور باشد.

گیرينتیجه
د بتـوان  رسد شایتواند دالئل قاعده مذکور باشد به نظر میچه ظاھرا میحال پس از ذکر آن

گونه گفت که قاعده اینسـت کـه   در پاسخ به پرسش آغازین (ذیل نکته سوم) و نتیجه بحث این
آنچه در ابتدا حرام است، بقا و دوام آن حرام نیست مگر اینکه قرینه یا دلیل خاصـی باشـد کـه    

ایـن  خالف آن را ثابت کند تا آنچه حرام است ابتدائا، استدامتا نیز حـرام باشـد؛ و اگـر تحلیـل     
یغتفـر  «توان گفت عبارت مورد بحث یعنـی  عبارت و تطبیق آن بر بحث فعلی درست باشد می

، »الدفع اقوی من الرفع«ای مستقل (از قواعد سه گانه نیز قاعده» فی الدوام ما الیغتفر فی االبتداء
ی مـا الیغتفـر فـ   «المانع طاری) است و در این صورت خالف آن یعنـی مـوارد   «و » التابع تابع«

استثناء بر این قاعده خواھد بود.» االبتداء و الدوام

منابع
قرآن کریم



102ةشمارفقه و اصول-مطالعات اسالمی148
ق.١٤٢٠، قم، مجمع الفکر االسالمی،کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

تا.و النشر، بیةللطباعة، بیروت، دارالمعرففتح الباریابن حجر عسقالنی، احمدبن علی، 
تا.، بیروت، دارصادر، بیاالمام احمد بن حنبلمسند ابن حنبل، احمد بن محمد، 
تا.، بیروت، دارالکتاب العربی، بیالمغنیابن قدامه، عبداهللا بن احمد، 

، بیـروت، دارالکتـب   االشباه والنظائر علی مذھب ابی حنیفه النعمانابن نجیم، زین الدین بن ابـراھیم،  
ق.١٤١٩العلمیه، 

ق.١٤٠١و النشر، ة، استانبول، دارالفکر للطباعیصحیح البخاربخاری، محمدبن اسماعیل، 
، بیـروت، دارالکتـب العلمیـه،    غمز عیون البصائر فی شرح االشباه و النظائرحموی، احمد بن محمـد،  

ق.١٤٠٥
، بیـروت، داراحیـاء   مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنھـاجخطیب شربینی، محمد بن احمـد،  

ق.١٣٧٧التراث العربی، 
.١٣٧٧، قم، انتشارات داوری، مصباح الفقاھهی، ابوالقاسم، خوی

ق.١٤٠٩، دمشق، دارالقلم، شرح القواعد الفقھیهزرقا، مصطفی احمد، 
ق.١٤٠٥، کویت، وزاره اوقاف الکویتیه، المنثور فی القواعدزرکشی، محمد بن بھادر، 

ق.١٤١١لعلمیه، ، بیروت، دارالکتب ااالشباه والنظائرسُبکی، عبدالوھاب بن علی، 
الشامله.ة، الموقع الرسمی للمکتبتلقیح االفھام العلیه بشرح القواعد الفقھیهسعیدان، ولید بن راشد، 

ق.١٤١١، بیروت، دارالکتب العلمیه، االشباه و النظائرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 
ی، بیـروت، داراحیـاء التـراث    ، عبدالحمید شروانی و قاسم عبادحواشی الشروانیشروانی، عبدالحمید، 

تا.العربی، بی
ق.١٤٠٦و النشر، ة، بیروت، دارالمعرفه للطباعالمبسوطشمس االئمه سرخسی، محمد بن احمد، 

م.١٩٧٣، بیروت، دارالجیل، نیل االوطارشوکانی، محمد، 
تا.المفید، بیة، قم، منشورات مکتبالقواعد والفوائدشھید اول، محمد بن مکی، 

، طھـران، دارالکتـب   جواھر الکالم فـی شـرح شـرائع االسـالمجواھر، محمدحسن بن بـاقر،  صاحب
.١٣٦٧االسالمیه، 

١٤١٩، قم، موسسه نشر اسالمی، فی شرح قواعد العالمهةمفتاح الکرامعاملی غروی، جواد بن محمد، 
ق.

الشامله.ةلمکتبلرسمی ل، الموقع اوالتوجیهةبین االصالةقواعدالفقھیالعبدالغفار، محمدحسن، 
١٤٠٩، پاکستان، مکتبه الحبیبیه، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععال الدین کاسانی، ابوبکر بن مسعود، 

ق.
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فـی نظـم ةشرح الفرائـد البھیـةمواھب السنیةحاشیةالفوائد الجنیفادانی، محمد یاسین بن عیسـی،  

.ق١٤١٧، بیروت، دارالبشائر االسالمیه، ةالقواعد الفقھی
، قم، موسسه آل البیت الحیـاء التـراث،   جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.١٤٠٨
تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمسند الصحیحمسلم بن حجاج، 

، قم، موسسه آل البیـت الحیـاءالتراث،   ةفی احکام الشریعةمستند الشیعنراقی، احمد بن محمد مھدی، 
ق.١٤١٥

ق.١٤١١، بیروت، دارالکتب العلمیه، السنن الکبریحمد بن علی، نسائی، ا
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