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ر : سید علی رجائی الموسو                                                              حفظه هللا تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدهللا احمدی شاهرودی یمقر ِّ  

 مبسم هللا الرحمن الرحی                                         19/  6/  11درس اول / چهارشنبه 

ُمثبتالُصلحجیّةُاأل:ُفيُُالسابعُتنبیه ُال

مرحوم آخوند در کفایة االصول در این تنبیه ، چند مطلب را بیان می فرماید : مطلب اول در بیان مدعای مرحوم آخوند می باشد ،  

ر شده و جوابی که مطلب دوم در بیان دلیل بر مدعای مرحوم آخوند می باشد ، مطلب سوم در بیان دلیلی است که برای قول خصم ذک

مرحوم آخوند از این دلیل می دهد ، مطلب چهارم این است که مرحوم آخوند که قائل به عدم حجیت مثبتات شده ، چند مورد را استثناء 

می باشد و  می کند و مطلب پنجم در بیان فرق بین اماره و اصل می باشد . البته تنبیه بعدی هم در کفایه ، در واقع تتمیم و تتمۀ همین تنبیه

 باید بررسی کنیم که مرحوم آخوند به چه وجهی آن تنبیه بعدی را به عنوان تنبیه مستقل ذکر نموده است .

ُمطلبُاولُ:ُبیانُمدعایُمرحومُآخوند   

: ] ال شبهة في أن  قضیة أخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب في استصحاب االحکام ،  مرحوم آخوند در این تنبیه می فرماید 

ن اآلثار الشرعیة والعقلیة [ .  و ألحکامه في استصحاب الموضوعات ، کما ال شبهة في ترتیب ما للحکم المنشأ باالستصحاب مِّ

خطابِّ ] ال تنقض الیقین بالشک [ ، جعلِّ حکمِّ مماثلِّ مستصحب است  مرحوم آخوند می فرماید : شبهه ای نیست در این که مستفاد از 

 در صورتی که مستصحب ، حکم باشد ، و جعلِّ احکام مماثلِّ احکام مستصحب است در صورتی که مستصحب ، موضوع باشد .

ان حضور معصوم واجب توضیح : یک وقت هست که استصحاب را مثالً در وجوب جاری می کنیم ، مانند این که نماز جمعه در زم 

بوده و اآلن در زمان غیبت نمی دانیم آیا واجب است یا نه ، که در این صورت استصحابِّ در حکم به معنای جعلِّ وجوبِّ نماز جمعه در 

احکام شرعیِّ این  که در این صورت ،زمان غیبت می باشد . اما یک وقت هست که مثالً استصحاب بقاء خمریت جاری می کنیم 

 را جعل می کنیم . باشدو ... که حرمت و نجاستش  موضوع را

ً بار می شود ؛   سپس مرحوم آخوند می فرماید : کما این که شبهه ای نیست در این که آن آثارِّ شرعیِّ بال واسطۀ مستصحب ، قطعا

می شود . و همچنین  یعنی وقتی شما استصحاب بقاء خمریت جاری می کنید ، حرمت و نجاست که اثرِّ شرعیِّ این خمریت است ، بار

 آثارِّ عقلیِّ مستصحب نیز بار می شود . 

این که بحث می کنیم آیا مثبتات استصحاب حجت است یا نه ، مرادمان آثارِّ عقلیِّ واقع می باشد که آیا بار می شود یا نه ، و لکن آثارِّ  

ً بار می شود . اصالً اگر قرار باشد که آثار عقلیِّ مستصحب بار نشود ، آن وقت جریان استصحاب همیشه       عقلیِّ مستصحب ، قطعا

یا وجوب صوم یا د بود ، چون مثالً اگر بخواهید استصحاب در وجوب جاری کنید و وجوب صالة جمعه را استصحاب کنید بی فایده خواه

وجوب صالة آیات را استصحاب کنید ، در این صورت اگر این اثر عقلی که لزوم اطاعت باشد نخواهد بار شود ، آن وقت استصحابِّ 

نین در استصحاب موضوع هم آثارِّ عقلیِّ مستصحب بار می شود ، مثالً استصحاب خمریت بقاء وجوب ، فایده ای نخواهد داشت . همچ

جاری می کنید و خمر هم نجس می باشد ، حاال اگر این آثار عقلی بار نشود که این نجاست ، حرمت شرب و استحقاق عقاب نداشته باشد  

 پس این استصحاب باید یک پشتوانۀ حکمِّ  ه ای نخواهد داشت .نشود ، آن وقت جریان استصحاب خمریت ، فایدو طواف مانعِّ صالة  و

 د و إال فایده ای نخواهند داشت .نتکلیفی داشته باشد و احکام تکلیفی هم باید یک پشتوانۀ حکم عقلی داشته باش

عقلیِّ مستصحب ، نه آثارِّ عقلیِّ لذا مرحوم آخوند می فرماید که شبهه و اشکالی نیست در ترت ب آثارِّ شرعیِّ بال واسطه و ترتبِّ آثارِّ  

 ی .واقع . اما آثارِّ عقلیِّ مستصحب ، همان آثاری است که از آن تعبیر می کنیم به آثارِّ عقلیِّ أعم  ، یعنی أعم  از حکم ظاهری و حکم واقع

غیر شرعیة ،عادیة کانت  : ] وإنما االشکال في ترتیب اآلثار الشرعیة المترتبة علی المستصحب بواسطة   سپس مرحوم آخوند می فرماید 

 أو عقلیة [ . یعنی اشکال در این است که آثارِّ شرعیِّ مع الواسطه آیا بار می شود یا بار نمی شود .

غیرِّ و اثرِّ زنده هست یا نه که در این صورت استصحاب بقاء حیات جاری می کنیم آیا مثالً آقای زید به مسافرت رفته و نمی دانیم  

نیز جاری می شود ، حاال بحث در این است که با این استصحاب بقاء حیات ، آن آثارِّ شرعی ه إنبات لحیة باشد این استصحاب کشرعیِّ 

 مثل وجوب صالة که مترتب بر إنبات لحیة است آیا بار می شود یا نه ؟ 
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بول نمی کند ، ولی آثارِّ شرعیِّ ، جریان این نوع آثار را قپس جریان آثارِّ شرعیِّ مع الواسطة محل  اشکال می باشد و مرحوم آخوند  

 بال واسطه و آثارِّ عقلیِّ أعم ، جریانشان اشکالی ندارد .

مرحوم آخوند در مثبتات ، مطلب را یک کاسه می کند و می فرماید : هم لوازمِّ شرعیِّ مع الواسطه بار نمی شود و هم ملزومات و  

 مالزمات مستصحب بار نمی شود . 

 باشد : در استصحاب ، چند قول می   

بعضی ها مثل مرحوم ایروانی ممکن است قبول کنند که آثارِّ عقلی بار می شود ولی ملزوم و مالزم بار نمی شود ، مثالً شما        

نمی دانید که این مایع آیا خمر است یا نه و شبهۀ مفهومیۀ خمریت داشته باشید ، حاال در شبهات مفهومیه اگر استصحابِّ حکم جاری شد 

که این مایع قبالً خمر و حرام بوده و اآلن هم استصحاب حرمت جاری می کنیم ، در این صورت این استصحاب حرمت آیا إثبات  و گفتید

می کند که این مایع ، خمر است یا نه ؟ ممکن است کسی مثل مرحوم ایروانی مثبتات را قبول داشته باشد ولی همۀ مثبتات را قبول 

م را قبول داشته باشد ، لذا استصحاب بقاء حکم ، إثباتِّ بقاء موضوع نمی کند چون موضوع نسبت به حکم ، نداشته باشد ، بلکه فقط لواز

 ملزوم می باشد .

همچنین در مالزم هم همین طور است . مثالً در بحث تزاحم و ضد که می گویند امر به شيء آیا مقتضیِّ نهی از ضد هست یا نه ، در  

اند به این که امر به شيء مقتضی نهی از ضد هست ، آن ها باید دو راه را بروند : یکی این که بگویند عدمِّ این بحث کسانی که قائل شده 

ر ضد ، مقدمه برای ضد ِّ آخر است و دوم این که بگویند متالزمین ، در حکم ، متوافقین هستند و این همان مثبتات می باشد ، یعنی مثالً اگ

ود و بخواهد نماز بخواند ، در اینجا إزالۀ نجاست از مسجد ، ضد ِّ صالة است و عدمِّ صالة ، مقدمۀ کسی واردِّ مسجد شد و مسجد نجس ب

 إزالۀ نجاست می شود که در این صورت عدمِّ صالة ، واجب می شود و مالزمش هم واجب می شود .

ن وقت مالزمش که ترک است ، ترکش حاال در باب استصحاب هم اگر مثالً استصحاب وجوب یا استصحاب بقاء فعل جاری کردید ، آ 

حرام می شود و لذا وجوبِّ ترکِّ ترک را إثبات می کند . اما ممکن است کسی مثل مرحوم ایروانی بگوید که من مثبتات استصحاب را 

 حجت می دانم ولی نه همۀ مثبتات را .

اما مدعای مرحوم آخوند این است که می فرماید : اوالً آثارِّ شرعیِّ مع الواسطه بار نمی شود یعنی لوازم بار نمی شوند ، و ثانیاً  

 مالزمات نیز بار نمی شود و ثالثاً ملزومات نیز بار نمی شود . لذا مثبتات استصحاب حجت نیست مطلقا ، سواء کانت الزماً للمستصحب 

 إنبات لحیه ( أو ملزوماً للمستصحب ) مانند مثال استصحاب بقاء حرمت که إثبات موضوع کند ( أو مالزماً للمستصحب . ) مانند مثالِّ 

ُمطلبُدومُ:ُدلیلُمرحومُآخوندُبرُمدعایُخود   

ید : ] والتحقیق : ی به دلیل می رسد می فرماایشان وقت ،مرحوم آخوند در بیان دلیل ، یک کالمی در کفایه فرموده که مجمل می باشد  

لوازمه أن االخبار إنما تدل علی التعبد بما کان علی یقین منه فشک  ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحکامه ، وال داللة لها بوجه  علی تنزیله ب

نما هو لحاظ آثار نفسه ، التی ال تکون کذلک ، کما هي محل ثمرة الخالف ، وال علی تنزیله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة ، فإن المتیقن إ

کما ال و أما آثار لوازمه فال داللة هناک علی لحاظها اصالً ، وما لم یثبت لحاظها بوجه  ـ أیضاً ـ لما کان وجه لترتیبها علیه باستصحابه ، 

سطه است ولی آثار مع ] ال تنقض [ و أدل ۀ استصحاب ، فقط شمولِّ آثارِّ بال وا به خاطر این که قدر متیقن از خطابِّ یخفی [ . یعنی 

 شامل نمی شود .اصالً الواسطه را 

حاال مرادِّ مرحوم آخوند از قدر متیقن چه می باشد ؟ آیا می خواهد بفرماید که خطابِّ ] ال تنقض [ مجمل است و قدر متیقنش چنین  

 است که گفتیم ، یا این که می خواهد بفرماید که قدر متیقن ، مانع از إنعقاد اطالق است ؟؟

اگر انسان واقعاً بخواهد کالمی را به مرحوم آخوند نسبت دهد که مناسبِّ شأنِّ ایشان باشد و بندِّ در عبارت نباشد ، این است که باید  

) فإن المتفاهم ( یا ) فإن المستفاد ( می باشد ، یعنی متفاهم و مستفاد از خطابِّ ال  مرادِّ مرحوم آخوند] فإن المتیقن [  در عبارتِّ بگوییم 

این است که وقتی شارع می گوید یقین سابق را نقض نکن ، مراد این است که آن آثاری که برای یقین سابق هست ، آن آثار را نقض ت

اآلن هم بار بکن ، اما در مثبتات ، آثار برای یقین سابق نبوده است . یعنی آن شخصی که مسافرت رفته و معلوم نیست که إنبات لحیه که 

یا پیدا کرده یا نه ، در اینجا بلوغ ، اثرِّ یقین به إنبات لحیه است نه اثرِّ یقین به حیات ، پس اثرِّ یقین به حیات ، یک چیز نشانۀ بلوغ است آ
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کن و است و اثرِّ یقین به إنبات لحیه هم یک چیزِّ دیگر است ، بله این ها با هم مالزم بودند ، ولی شارع می فرماید که آثارِّ یقینت را بار ب

 ید آثارِّ آنچه که مالزم با یقینت هم بوده را بار بکن .نمی فرما

خالصه این که مستفاد از خطاب ) ال تنقض الیقین بالشک ( این است که هر آنچه که حکم یقینت بوده سابقاً ، اآلن هم آن را بار بکن ،  

     یقین دارم که تنفس  و در نتیجهرم که زید زنده است اما مثبتات ، اثرِّ آن یقینِّ سابق نیست بلکه اثرِّ یقینِّ آخر است . اگر بنده یقین دا

و إنبات لحیه پیدا کرده است و بالغ شده است ، این بلوغ از آثار یقین به إنبات لحیه است نه این که از آثار یقین به حیات باشد و می کند 

 حال آن که شارع می فرماید که آثار یقینِّ سابقت را بار بکن .

المتیقن [ اگر بخواهد درست باشد ، باید حمل شود بر ) فإن المتفاهم ( یا ) فإن المستفاد ( ، و إال معنا نخواهد داشت  پس عبارتِّ ] فإن 

اطالق ندارد زیرا قدر متیقن « أحل هللا البیع » چون در غیر این صورت مرحوم آخوند اصالً باید اطالق را کنار بگذارد و باید بگوید که 

جرِّ حسابیِّ متدینِّ نماز خوانِّ سرِّ حال باید باشد ولی بیع تلفونی و ... را شامل نمی شود . پس قدر متیقن ، مانع از از آن ، بیعِّ یک تا

 إنعقاد اطالق نیست و در ما نحن فیه مراد مرحوم آخوند از این عبارت ، همان کلمۀ متفاهم و مستفاد می باشد .

ُمطلبُسومُ:ُبیانُدلیِلُخصم   

 ال تنقضبفرماید خطابِّ یک راه این است که  :دو راه داردقبول کند که مثبتات حجت است، اگر کسی بخواهد  فرمایدمرحوم آخوند می  

 اطالق دارد به این معنا که می گوید آثارِّ این یقین را بار بکن ، چه آثار مع الواسطه و چه آثار بال واسطه . اما راه دوم این است که

خودِّ مستصحب را بار بکن و آثار مع الواسطه را رها کن ، و لکن آثار مستصحب ، عام می باشد به این  بگوید این خطاب می گوید آثارِّ 

 « .أثُر األثر أثٌر » معنا که چه اثرِّ خودش باشد و چه اثرِّ واسطه اش باشد ، اما اثرِّ واسطه را به این دلیل قبول کند که حدیث می فرماید 

 دلیل می فرماید : اما مرحوم آخوند در جواب از این 

مستفاد از خطابِّ ) ال تنقض الیقین بالشک ( این است که آثارِّ خودِّ مستصحب را بار بکن ، آن هم آثار بال واسطه را ، و خطابِّ ال   

 تنقض ، بیشتر از این را اطالق ندارد .

ُبیانُمیُکندُمطلبُچهارمُ:ُإستثنائیُکهُمرحومُآخوندُازُمثبتات   

آخوند در کفایه در این است که سه إستثناء بیان می کند و ذیل مطلب ، دو تا استثناء بیان می کند و به قول  ظاهر عبارت مرحوم 

.   هم دو تا استثناء ذکر کرده است و لذا عبارت مرحوم آخوند در کفایه غلط می باشد  ینی ، مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائلمرحوم مشک

 ( . 606و  606/ حاشیۀ شمارۀ  554الی  551/ صفحۀ  4مشکینی / جلد ) مراجعه شود به حاشیۀ کفایۀ مرحوم 

 جایی که واسطه آن قدر خفی باید که عرف ، این واسطه را نبیند و اثر را ، اثرِّ همین مستصحب ببیند . استثناء اول : 

ه خشک شد یا نشد که در اینجا بقاء مثالً یک سوسکی از روی نجاست عبور کند و روی لباس بیاید و نمی دانیم که آیا پای این حشر 

رطوبت را استصحاب می کنیم ، لکن به این استصحابِّ بقاء رطوبت اشکال کرده اند و گفته اند که موضوع نجاست ، تأثُّر است یعنی 

ده اند : اینجا خفاء باید شيِّ مالقي از شيء مالقی با نجس متأث ِّر شود و این مثبِّت می باشد ؛ اما بعضی ها در جواب از این اشکال فرمو

جلِّ سوسک هم مرطوب است و ثوب هم نجس شده است واسطه وجود دارد ، یعنی  جلِّ سوسک مالقات کرده و رِّ می گوییم که لباس با رِّ

 حاال درست است که موضوع نجاستِّ ثوب این است که تأثُّر پیدا کند ولی ُعرف اینقدر دقیق نمی شود و نجاستِّ ثوب را اثرِّ همین مالقاتِّ 

 عبا با شيء متنجس همراه با رطوبت می داند .

لذا بعضی ها اشکال کرده اند که اگر شيء متنجس مرطوب بود و حینِّ مالقات شک داشتیم که آیا رطوبتِّ مسریه دارد یا ندارد ، در  

د که اینجا خفاء در این صورت استصحاب بقاء رطوبت به درد نمی خورد و إثبات نجاست نمی کند ، لکن بعضی ها در جواب گفته ان

 واسطه وجود دارد .

استثناء دوم : جایی که خفاء واسطه نباشد بلکه واسطه ، آشکار باشد و دو شيء باشند ، ولی این دو شيء آنقدر با هم مالزمه داشته  

م ظاهر ، یعنی تعبد به هرکدام ، باشند و این مالزمه آنقدر عرفاً واضح باشد که تفکیک بین این دو تا شيء ، عرفاً معقول نباشد ولو در مقا

 تعبد به دیگری را نیز به دنبال داشته باشد .

و قولِّ قاضیِّ آن ها اگر علم به خالف نداشته باشیم  مثالً شخصی به حج مشرف شده و قاضیِّ مکه إعالم می کند که امروز عرفه است  

وز تعبداً عرفه است ، اما به چه دلیل فردا وقوف در حجت است ، حاال این شخص وقوف درعرفات می کند و شارع فرموده که امر
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د مشعر کند و آثار منی را در فردا بار کند و از کجا معلوم شود که فردا دهم و أضحی باشد ؟ در اینجا فرموده اند این که امروز عرفه باش

م باشد ولی فردا دهم نباشد ، پس در فردا آثار و فردا أضحی باشد ، این ها خیلی با هم متالزم هستند و عرف قبول نمی کند که امروز نه

أضحی را بار می کنند به خاطر این که عرفاً بین عرفه و أضحی تالزم وجود دارد و این تالزم آنقدر واضح است که عرف تفکیک بین 

 این ها را در مقام ظاهر قبول نمی کند کما این که واقعاً هم تفکیکی نیست .

ُثبتاتُاصولُوُمثبتاتُاماراتُمبینُمطلبُپنجمُ:ُفرقُ   

مرحوم آخوند می فرماید : مثبتات استصحاب و اصول حجت نیستند ولی مثبتات امارت حجت می باشند . زیرا در باب امارات ، هر   

و چون زمین تا اماره منحل می شود ؛ مثالً آقای زید دارد از خانه بیرون می رود و به او می گویم با نعلین بیرون نر چنداماره ای به 

لی می شود ، سؤال می کند که از کجا این حرف را می زنی و حال آن که از خانه بیرون نرفتی و از بیرون خبر  خیس است و پایت گِّ

نداری ؟ می گویم آقای عمرو به من تلفن زد و چنین خبر داد ، حاال آقای زید به عمرو زنگ می زند و سؤال می کند که آیا شما گفتید که 

لی هست ، به او می گوییم : کسی که زمین  لی هست و او در جواب می گوید که نه ، من گفتم دارد باران می آید و من نگفتم که زمین گِّ گِّ

لی است  . حاال آقای عمرو ، مدلولِّ خبرِّ بالمطابقه اش این بوده که باران می گوید باران می آید ، به او نسبت می دهند که گفته زمین گِّ

لی و می آید ولی  عرف ، آن خبر را تجزیه می کند و می گوید که آقای عمرو گفت که باران می آید ، آقای عمرو گفت که زمین ها گِّ

لی می شود و ... . لذا این که می گویند انسان به لوازم کالمش أخذ    خیس است ، آقای عمرو گفت که اگر با نعلین بیرون بیایی پایت گِّ

 ه این ها در واقع ، خودش یک خبر است .می شود ، به خاطر این است ک

حاال آن دلیلی که می فرماید خبر ثقه حجت است ، دیگر فرقی نمی کند که این خبر ثقه آیا ده تا باشد یا یکی باشد که در هر صورت  

 حجت است ، لکن یک خبرش بالمطابقه است و یک خبرش مدلول التزامی و کنائی است . 

صحاب این طور نیست ، یعنی وقتی که بنده یقین دارم که آقای زید زنده است پس لحیه در آورده است ، بخالف استصحاب که در است 

در اینجا من در سابق به إنبات لحیه یقین نداشتم و حال آن که شارع می فرماید آنچه که در سابق یقین داشتی را بار بکن . پس یقین این 

ه که یک اماره ممکن است به چندتا اماره تبدیل شود و به تعداد مدلول ها منحل می شود و طور نیست که چندتا یقین شود ، بخالف امار

 لذا دلیل حجیت اماره ، مثبتات اماره را هم شامل می شود ولی دلیل حجیت استصحاب ، مثبتات استصحاب را شامل نمی شود .

  19/  6/  22ـ شنبه  2درس 

دارد و باید دقیق بررسی شود تا ببینیم که در این تنبیه ، چه چیزی فرموده اند و چه چیزی باید این تنبیهِّ سابع ، ثمرات زیادی در فقه  

 گفته شود .

 می باشد : چندُمطلبمطالبی که ما در این تنبیه ذکر می کنیم ،  

، این جهت در حجت یا : ظاهر عبارتِّ مرحوم آخوند این است که این که مفاد ) ال تنقض الیقین بالشک ( چه می باشد  مطلبُاول  

عدم حجیتِّ مثبتات استصحاب دخیل است . یعنی در کفایه وقتی دقت بفرمایید ، در تنبیهات گذشته و آینده ، مرحوم آخوند این جمله را 

ان می کند ، بیان نمی فرماید که مفاد ) ال تنقض ( چه می باشد ولی اینجا که مفاد ) ال تنقض ( را بیان می کند و بعد نکتۀ مثبتات را بی

بعضی ها نظرشان این است که مرحوم آخوند مقصودش این است که فهمِّ ) ال تنقض ( از این حیث که آیا جهل حکم مماثل است یا چیزِّ 

دیگر است ، در حجیت یا عدم حجیت مثبتات دخیل است . و مرحوم آغاضیاء عراقی و مرحوم حاج شیخ اصفهانی و مرحوم نائینی به 

 فرموده اند و لذا باید روشن شود که مفاد ) ال تنقض ( چه می باشد . این مطلب تصریح

این مسالکی که در ) ال تنقض الیقین بالشک ( ذکر شده باید بررسی که آیا این  :ُکه باید بحث شود این است کهیُمطلبُدوماما   

 استصحاب دخیل است یا این که دَخلی ندارد ؟مثبتات مسالک در حجیت یا عدم حجیت 

در باب مثبتات ، تفاصیلی وجود دارد : بعضی ها ممکن است بفرمایند که مثبتات استصحاب حجت است و این  مطلبُسومُ:  

مثبتات ، أعم می باشد از لوازم و ملزومات و مالزمات ، و نیز ممکن است کسی بفرماید که فقط لوازم حجت می باشند ولی ملزومات و 

شوند . حاال اگر گفتیم که مثبتات حجت نیست حتی لوازم عقلی و عادی ، باز جای این اشکال باقیست مالزمات حجت نیستند و ثابت نمی 

که چه فرقی هست بین آثار شرعیِّ مع الواسطة الشرعیة یا آثار شرعیِّ مع الواسطة العقلیه ، که آن آثاری که وسائطش شرعی است ، بار 

 لی است ، بار نمی شود و باید بحث شود که چه نکته ای اینجا وجود دارد ؟می شوند ولی آن آثاری که وسائطش شرعی نیست و عق
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بررسیِّ إستثنائاتی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در سائل و کفایه بیان فرموده اند که درعین حال که مثبتات را  مطلبُچهارمُ: 

 حجت نمی دانند ولی دو مورد را إستثناء کرده اند .

که خطاب ) ال تنقض ( اطالق دارد و مثبتات را می گیرد و لوازم را ثابت می کند ، حاال باید بررسی که این اگر گفتیم  مطلبُپنجمُ: 

استصحاب آیا معرض دارد یا ندارد . بعضی ها مثل مرحوم ایروانی می فرمایند مثبتات استصحاب في حد نفسه حجت است ولی معارض 

 دارد و به خاطر وجود معارض ، ساقط می شود .

قوم ، مثبتات اماره را حجت می دانند ولی مثبتات استصحاب و اصول را حجت نمی دانند . حاال باید بررسی کنیم که  مطلبُششمُ: 

فرقِّ بین اماره و اصول چیست که مثبتات اماره حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست ، و این فرق آیا ثبوتی است یا این که إثباتی 

 می باشد ؟

بی است که در این تنبیه هفتم باید بررسی شود و بعد از این مطالب ششگانه ، بعضی ها فروعی ذکر کرده اند و تصور این ها مطال 

 کرده اند که این فروع ، داخل در اصل مثبت است و فقهاء حجت می دانند ، و ما این فروع را یا در ذیل تنبیه هفتم ذکر می کنیم و یا این

 نیم چون تنبیه هشتم هم در واقع ، از فروع تنبیه هفتم می باشد .که در تنبیه هشتم ذکر می ک

مفاد ) ال تنقض الیقین بالشک ( چیست و این که شارع در ) ال تنقض الیقین باشک ( حالت سابقه را حجت  :ُوُدومُمطلبُاولاما   

در حجیت مثبتات استصحاب دخیل است یا  و آیا مسلک هایی که در اینجا ذکر شده ، اعتبار نموده ، معنای حجیت استصحاب چیست ؟

 این که ربطی به ما نحن فیه ندارند ؟

بعضی ها مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم قائل شده اند که ) ال تنقض الیقین بالشک ( به معنای جعل حکم مماثل ، یعنی اگر  

ق جعل کرده است و اگر استصحاب خمریت جاری شما استصحاب بقاء وجوب جاری می کنید ، شارع یک وجوبی مطابق با وجوب ساب

می کنید ، شارع یک احکامِّ حرمت و نجاستی در مرحلۀ بقاء ، مثل حرمت و نجاستِّ خمر واقعی جعل کرده است که احکام ظاهری و 

خوند در امارات مرحوم شیخ در امارات نیز همین مسلک را دارد ولی مرحوم آ طریقی است و به غرضِّ تنجیز و تعذیر واقع می باشد . 

 این مسلک را ندارد .

 : مدعای مرحوم آخوند توضیح  

ایشان می فرماید که مفاد خطابِّ ) ال تنقض ( َجعلِّ حکم مماثل است و قدر متیقن هم َجعل آثارِّ شرعیِّ خودِّ مستصحب است ، ولی آثار  

سالگی گم شده  12بار نمی شود ، مانند این که بچه ای در سن  عقلی و آثار عادی بار نمی شوند و همچنین آثارِّ شرعیِّ این آثارِّ عقلی نیز 

سال نمی دانیم که آیا حیات دارد یا حیات ندارد که اگر حیات داشته باشد ، إنبات لحیه پیدا کرده است که عالمت  9باشد و اآلن بعد از 

ال با استصحاب بقاء حیات ، فقط آثارِّ خودِّ حیات بلوغ است و نماز بر او واجب می شود و تصرف در اموالش نمی توان کرد و ... ، حا

 بار می شود ولی آن آثارِّ إنبات لحیه که عالمت بلوغ است ، بار نمی شود .

حاال کالم در این است که این فرمایش مرحوم آخوند که مفاد خطاب ) ال تنقض ( جعل حکم مماثل است و بعد هم بر آن عدم حجیتِّ  

 کرده است ، این فرمایش آیا نقضی دارد یا ندارد و إستثناء های آن را باید بررسی کنیم :مثبتات استصحاب را مترتب 

که بیان می کنیم این است که : این که مثبتات استصحاب حجت نیست ، آیا به خاطر ضیق در مقام ثبوت است یا این که  نکتۀ اولاما  

 ارد یا این که ثبوتاً مشکل دارد ؟ضیق در مقام إثبات است ؟ آیا خطابِّ ) ال تنقض ( اطالق ند

مرحوم حاج شیخ اصفهانی و مرحوم آغاضیاءعراقی و مرحوم آقای نائینی ، این بحث را به ثبوت برده اند و فرموده اند که ) ال تنقض  

 الیقین بالشک ( ، ثبوتاً مشکل دارد و نمی تواند مثبتاتش حجت باشد .

اید : مستفاد از خطاب ) ال تنقض ( یکی از این چهار احتمال است : احتمال اول این است مرحوم حاج شیخ در نهایة الدرایة می فرم 

فرموده است . احتمال دوم این  نچنیو مرحوم شیخ انصاری که بگوییم استصحاب ، َجعل حکم مماثل است همان طوری که مرحوم آخوند 

یقین داشتی ، اآلن هم یقین داری ، که بالبقاء می باشد ، یعنی در سابق که و علماً است که بگوییم استصحاب ، إعتباُر یقین السابق یقیناً 

امر إلتزام به مؤدی نموده است و احتمال سوم این است که شارع  نظر مرحوم آیت هللا خوئی و مرحوم آیت هللا تبریزی چنین می باشد .

 ً هر کاری که می کرده ، اآلن هم در مرحلۀ بقاء ، همان  ، یقین داشتی نموده به معاملۀ با یقینِّ سابق در مرحلۀ بقاء ، یعنی وقتی شما سابقا

ز بوده ، یقین به بقاء هم قرار داده باشد .  کار را بکن . احتمال چهارم این است شارع در استصحاب ، یقین سابق را که منج ِّ
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بشو به مؤدی در امارات ، یعنی اگر اماره ای سپس ایشان فرموده : اگر بگوییم معنای حجیت اماره یا استصحاب این است که ملتزم  

گفت که نماز جمعه واجب است ، ملتزم بشو که نماز جمعه واجب است ، یا اگر شما یقین داشتید که نماز جمعه واجب است و بعد شک 

بنا بر و نیز  سوم ن احتمالِّ کردید که اآلن هم واجب است یا نه ، شارع فرموده که بقاًء ملتزم بشو که نماز جمعه واجب است ؛ بنا بر ای

که شارع ، اماره را علم به واقع قرار داده است ، یعنی اگر خبر ثقه بر وجوب صالة جمعه قائم شد ، شارع فرموده که این  دوم احتمالِّ 

خبرِّ ثقه ، علم می باشد ، یا اگر یقین داشتی به وجوب صالة جمعه و در بقاء شک داری ، شارع فرموده که علمِّ سابقت را علم به بقاء 

 ، مثبتات استصحاب و امارات حجت می باشد . و دوم سومدو احتمالِّ اعتبار کردم ، طبق این 

) من التزم بشيء التزم بلوازمه ( و نمی شود کسی به لوازم شیئی ملتزم نشود ولی به خودِّ آن شيء ملتزم ایشان در بیان دلیل فرموده :  

خص در قید حیات است ، اما الزمۀ حیات این است که این شود . حاال در آن مثالی که زدیم ، شارع فرموده که شما ملتزم بشو که این ش

شخص ، إنبات لحیه پیدا کرده باشد و الزمۀ إنبات لحیه این است که این شخص ، بالغ شده است ، حاال اگر ملتزم نشویم به إنبات لحیه و 

،  سوموم حاج شیخ فرموده که طبق این احتمالِّ ملتزم نشویم به بلوغ و آثار بلوغ ، آن وقت إلتزام به حیات هم نخواهیم داشت . لذا مرح

مثبتات استصحاب حجت می باشد . اما اگر طبق احتمال دوم بگوییم که شارع ، یقینِّ سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده است ، در این 

 .لوازم هم علم خواهم داشت صورت وقتی که شارع این کاشفیت را تکمیل کرد و علم نافذ و علم تام قرار داد ، آن وقت من نسبت به 

لذا مرحوم ایروانی فرموده : حجیتِّ مثبتات اماره به این دلیل است که حجیت در اماره ، به معنای ) إعتبار االمارة علماً ( می باشد و  

که إنبات لحیه هم  شارع آن خبر ثقه را علم قرار داده است و وقتی من توسطِّ خبر ثقه علم دارم که این شخص حیات دارد ، پس علم دارم

بق علماً ( نمی باشد بلکه َجریِّ عملی است و ف استصحاب که ) إعتبار الیقین الساپیدا کرده است و علم دارم که بالغ شده است ، به خال

بر  َجریِّ عملی هم مالزمه ندارد ، یعنی اگر بگویند بر طبق متیقنِّ سابقت عمل کن ، در این صورت چنین مالزمه ای وجود ندارد که

 طبقِّ لوازمِّ متیقنِّ سابق هم عمل کنم ، ولی اگر به بنده بگویند که شما یقین به بقاء داری ، در این صورت یقین به لوازم هم دارم . 

اما آن دو احتمالِّ دیگر ، طبق احتمال اول که شارع ، جعل حکم مماثل کند ، در این صورت مثبتات استصحاب حجت نیست ، زیرا  

ب صالة جمعه شک دارم و وجوب صالة جمعه را استصحاب می کنم ، در اینجا شارع در مقام بقاء ، یک وجوبی وقتی من در وجو

مماثل با وجوب واقعی جعل می کند ولی با لوازم و آثارش کاری ندارد . مثالً اگر من در حیات این شخص شک دارم ، در اینجا شارع 

 است پس بالغ شده ، با این جهت کاری ندارد .می کند ولی این که إنبات لحیه پیدا کرده  مماثلِّ احکام شرعیِّ حیات را در مقام بقاء جعل

 ً  پس مدلول مطابقیِّ ) ال تنقض ( جعل حکم مماثل است و ثبوتاً الزمه ای ندارد و وقتی ثبوتاً الزمه ای ندارد ، آن وقت نمی توان إثباتا

 دنبال آن بگردیم .

ز قرار دادم ، این هم ربطی به  اگر شارع چهارماما طبق احتمال   ز قرار دادم یا بگوید یقین سابق را بقاًء منجِّ بگوید من اماره را منج ِّ

 آثار ندارد ، پس آنچه که سابقاً متیقنِّ ما بوده ، اآلن بقاًء منجز است و این به مثبتات ربطی ندارد .

ات حجت نیست و طبق احتمال دوم و سوم ، مثبتات حجت      لذا مرحوم حاج شیخ فرموده که طبق این احتمال اول و چهارم ، مثبت 

 می باشد و مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء عراقی هم همین طور فرموده اند .

  تنقض الیقین بالشک ( در بیاوریم ، ال: ما هیچ کدام از این چهار احتمال را نمی توانیم از خطاب )  عرضِّ ما در اینجا این است که 

فرموده و نه بیان نه مرحوم آخوند برای مسلک جعل حکم مماثل استداللی فرموده و نه مرحوم آقای خوئی برای فرمایشاتِّ خود استداللی 

. آنچه که انسان از خطاب ) ال تنقض ( به عنوان قدر متیقن در می آورد ، این است که در زمان شک ، مثل زمان یقین عمل کن دیگران 

را در مقام عمل ، به شک نقض نکن ، حاال آن ضیق إثباتی ـ به قول آقای صدر ـ چگونه است ، ما نمی دانیم و چیزی از و یقینِّ سابقت 

 این خطاب در نمی آید و بیشتر از این را ما نمی فهمیم . 

 اما اگر آن ضیق إثباتی را فهمیدیم ، آیا در حجیت مثبتاتِّ اصول دخالت دارد یا دخالت ندارد ؟  

مرحوم ایروانی می فرماید : خطاب ) ال تنقض الیقین بالشک ( می فرماید آن اثاری که برای آن یقینِّ سابق بود و در مقام عمل ، در  

، و مفاد این خطاب ، نهی در مقام عمل است . حاال اگر بنده زمان یقین ، هرکاری که می کردی ، در زمان شک هم همان کار را بکن 

شخص زنده است ، آن وقت آن آثارِّ شرعی را بار می کردم که بالغ شده است و ... ، و اآلن هم که شک در حیات یقین داشتم که این 

  کأن  زمان یقین می باشد .دارم ، همان آثار را بار می کنم . پس زمان شک 
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ال تنقض ( می گوید آنچه را که تمام نزاعِّ قائل به حجیت اصل مثبت و قائل به عدم حجیت اصل مثبت در این است که آیا خطاب )  

ً مثبتات حجت    نسبت به زمان یقین عمل می کردی ، در زمان شک هم عمل کن ، که اگر کسی این طور معنایی بکند ، آن وقت قطعا

هم  می باشد ، یا این که خطابِّ ) ال تنقض ( می گوید آنچه را که در زمان یقین نسبت به خودِّ متیقن عمل می کردی ، در زمان شک

 نسبت به خودِّ متیقن عمل بکن ، که اگر چنین معنایی بکنیم ، آن وقت ممکن است کسی بگوید که مثبتات حجت نیست .

آثار نفس متیقن است ، شما باید دلیلِّ این  حاال جناب آقای آخوند ! این که شما اصرار دارید که خطاب ) ال تنقض ( به معنای تعبد به 

سی که نزاع دارد در این که مثبتات استصحاب آیا حجت است یا نه ، او باید این نکته را بررسی کند که حرف را پیدا کنید . یعنی ک

 [آیا به معنای ] ال تنقض الیقین بالشک بالنسبة الی آثار نفس المتیقن و بالنسبة الی آثار نفس متعلق الیقین  ) ال تنقض الیقین بالشک (خطابِّ 

ادعایی دارد ، یا این که در زمان متیقن اصالً به آثار کار ندارد بلکه می گوید در زمان متیقن ، هر کاری می باشد که مرحوم آخوند چنین 

 که می کردی همان کار را در زمان شک هم انجام بده ؟

یم : این قدر مرحوم آخوند در کالمش فقط می فرماید که قدر متیقن از اخبار باب ، تعبد به آثار نفس متیقن است . به ایشان می گوی 

 متیقن ، قدر متیقنِّ خارجی است که همه فرموده اند مانع از انعقاد اطالق نیست . 

ما یک قدر متیقن خارجی داریم و یک قدر متیقن در مقام تخاطب داریم . قدر متیقن در مقام تخاطب را مرحوم آخوند مانع از انعقاد  

ن هم قبول دارد که مانع از انعقاد اطالق نیست . اگر شارع فرمود ) ال بأس ببیع اطالق دیده است ولی قدر متیقن خارجی را خودِّ ایشا

     بگوییم قدر متیقن از بیع عذره ، بیع عذرۀ مأکول اللحم و حیوان حالل گوشت است ، آن وقت الزم ، در اینجا اگر بخواهیمالعذرة ( 

در نظر بگیریم ، یک قدر متیقن در کنارش وجود دارد . لذا بعضی ها به  ، زیرا هر اطالقی را کهمی آید که ما اطالق را کنار بگذاریم 

 مرحوم آخوند اشکال کرده اند و گفته اند که قدر متیقن ، مانع از انعقاد اطالق نیست .

شما آیا در حاال مرحوم آخوند در کالمش دلیل نیاورده است و قائلین به عدم حجیت اصل مثبت هم دلیلی بر کالمشان نیاورده اند که  

زمان شک ، عمل کن همان طوری که در زمان یقین عمل می کردی ، یا این که در زمان شک ، عمل کن نسبت به آثار خود متیقن نه 

 آثارِّ دیگر .

 اما نظرِّ بنده در اینجا این است که متفاهم عرفی از ) ال تنقض الیقین بالشک ( این است که می گوید شما در زمان شک ، مثل زمانِّ  

یقین عمل کن و هرکاری که در زمان یقین می کردی ، همان کار را در زمان شک هم انجام بده . و مرحوم ایروانی فرموده مگر این که 

 آن مثبت و آن اثر واسطه آن قدر پَرت باشد که عرفاً نگویند عمل به او ، عمل به یقین است و عمل نکردن به او ، نقضِّ یقین است .

ه مرحوم آخوند می گوییم که کلمۀ اثر در روایت نیست و چرا شما روی این کلمه دست گذاشته اید ، بلکه کالم در این خالصه این که ب 

می گوید یقینت را نقض نکن ، حقیقتاً این یقین نقض شده و  ، و وقتیدر روایت ، مراد نقض حقیقی نیست  از نقض یقین است که این نهیِّ 

نقض عملی می باشد ، به این معنا که در مقام عمل ، مثلِّ زمان یقینت برخورد کن ، و با توجه به این معنا ، بلکه این نقض ، رفته است ، 

آن وقت ) ال تنقض الیقین بالشک ( اطالق خواهد داشت و بدون شک ، مثبتاتش حجت است و ما دلیلی نداریم که بگوییم این خطاب ، فقط 

 نسبت به آثار خود متیقن است .

آغاضیاء عراقی می فرماید : این خطاب منصرف است به این که در مقام عمل ، نسبت به آثار خود متیقن عمل کن . لکن به مرحوم  

 ایشان به می گوییم که این انصراف ، نیاز به قرینه دارد و حال آن که قرینه ای بر این انصراف در ما نحن فیه وجود ندارد .

یک نقضی هم به مرحوم آخوند کرده اند و فرموده اند : جناب آقای آخوند ! شما می فرمایید که اما مرحوم آقای ایروانی و دیگران  

خطابِّ ) ال تنقض ( می گوید که فقط آثار متیقن را بار بکن ، حاال سؤال این است که آثار شرعی هم آیا بار می شود یا نه ؟ مثالً فالن 

حاب بقاء حیات جاری کردیم ، اما یکی از آثار شرعیِّ آن این است که زنِّ این شخص را نمی دانیم که حیات دارد یا ندارد و استص

شخص ، زوجه می باشد و باز خودِّ این زوجیت ، یک اثر شرعی دارد به این که وجوب نفقه دارد و حرمت ازدواج با این زوجه وجود 

شما نمی گویید که استصحاب یعنی فقط و فقط تعبد به آثار  دارد و ... ، حاال این آثار شرعیِّ مع الواسطه را چگونه بار می کنید ؟ مگر

، حاال آثار مع الواسطه را چگونه بار می کنید ؟! در این مثال ، اثر نفس متیقن ، حیات می باشد و اثرِّ حیات هم این نفس متیقن است 

این است که ازدواج با این زن حرام است و  است که زوجیت باقیست و اثر این زوجیت هم وجوب نفقه می باشد شرعاً و اثرِّ این زوجیت
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دخول با این زن ، حرمت ابدی می آورد ... ، حاال این آثار را شما چگونه بار می کنید ؟! اگر خطاب ) ال تنقض ( اطالق ندارد ، پس 

 چگونه این آثار را بار می کنید ، و اگر اطالق دارد ، پس چرا آثار مع الواسطه را نگیرد ؟!!

ال را مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند کرده است و کسانی که با مرحوم آخوند هم عقیده هستند ، این اشکال به آن ها وارد این اشک 

 است .

اما مرحوم آغاضیاء عراقی و مرحوم حاج شیخ اصفهانی و دیگران خواسته اند از این اشکال جواب دهند و فرموده اند : ما می گوییم  

بالشک ( فقط آثار خود متیقن را شامل می شود ، حاال آثارِّ خود متیقن ، زوجیت می باشد ، اما آن وجوب نفقه یا که ) ال تنقض الیقین 

حرمت ازدواج یا حرمت وطی و ... ، این آثار به خاطر استصحاب نیامده است بلکه به این خاطر آمده است که وقتی زوجیت آمد ، این 

 اند .آثار را نیز خود به خود دنبالش می کش

لکن ما در جواب از ایشان می گوییم : این که وقتی زوجیت آمد ، آن آثار را خود به خود دنبالش می کشاند ، چگونه این آثار را     

ش این است که وقتی استصحاب حیات جاری شد ، آن وقت این زن ، زوجه می شود و وقتی که  ر  می کشاند ؟ در جواب می گویید سِّ

می گوییم دلیلِّ دیگر می فرماید که نفقۀ زوجۀ واقعی واجب است و لیلِّ دیگر می فرماید که نفقه اش واجب است . زوجه شد ، آن وقت د

،  شارع باید نسبت به این دلیل تعبد کند که این زوجه ، زوجۀ واقعی است ، ولی اگر نسبت به این دلیلِّ دیگر تعبد نکند ، آن وقت این دلیل

حکومتش ، حکومت ظاهری می باشد . اگر این تنزیل نسبت به جمیع آثار اطالق نداشته باشد ، آن وقت  شاملِّ ما نحن فیه نمی شود و

 چطور وجوب نفقۀ این زوجه ثابت می شود ؟!!

ه باشد توضیح : اگر یک دلیل بگوید ) أکرم العالم ( یا ) یحرم إهانة العالم ( یا ) یجوز تقلید العالم ( و چند تا حکم برای عالم وجود داشت 

ت به    و بعد دلیلِّ دیگر بگوید که ) جاهل العادل الزاهد ، عالٌم ( ، در اینجا سؤال می کنیم که اگر ) عالٌم ( اطالق نداشته باشد و فقط نسب

ٌل علیه بار نمی شود ، پس باید اطالق نسبت به جمیع آثارِّ تنزیل با) أکرِّ  ر شود . حاال حرفِّ م ( تنزیل بکند ، در این صورت بقیۀ آثارِّ ُمنَز ِّ

ممکن است مرحوم آخوند بفرماید که ما ما به مرحوم آخوند این است که شما چگونه اطالق را نسبت به جمیع آثار تنزیل بار می کنید ؟! 

برای  می گوییم که قدر متیقن از خطاب ) ال تنقض ( ، آثار نفس متیقن و آثارِّ شرعیِّ متیقن می باشد ، لکن در جواب می گوییم که شما

 .این حرف هم باید دلیل بیاورید 

خالصه این که : نه کسی که مثبتات استصحاب را حجت می داند ، خیلی برهان محکمی آورده ، و نه آن کسی که مثبتات را حجت  

حوم آقای آخوند نمی داند ، دلیلی آورده است و این ها همه استظهار می باشد و در استظهار هم باید نکته ای ذکر شود و حال آن که مر

نکته ای برای استظهارش بیان نفرموده است و مرحوم آقای خوئی و کسانی که مثبتات را منکر هستند ، نکته ای برای استظهار خود ذکر 

ر نکرده اند ، لذا همان قدر اطالقی که در جاهای دیگر می فهمیم ، در اینجا هم هست و فرقی بین مثبتات و غیر مثبتات نمی بینیم ، مگ

 این که ـ به قول مرحوم ایروانی ـ آن واسطه آن قدر پَرت باشد که عملِّ به آن ، عرفاً عمل به یقین به حساب نیاید .

که جعل حکم مماثل  در بیایدمبنای مرحوم آخوند بخواهد از خطاب ) ال تنقض ( این که اگر  اولاُپس ما حصلِّ کالم ما این شد که :  

ً بالبقاء ، یا مبنای مرحوم آغاضیاء  در بیایدخوئی  باشد ، یا مبنای مرحوم آقای که در مقام بقاء ،  در بیایدکه یقین سابق ، اُعتُبر علما

هیچ کدام از این مبناها از خطابِّ ) ال تنقض ( استفاده نمی شود و هیچ قرینه و نکته ای وجود ندارد و معامله با یقین سابقت بکن ... ، 

ی خوئی با آن جاللتش چگونه راضی شده که بفرماید خطاب ) ال تنقض ( معنایش این است که یقین سابق را بنده نمی دانم که مرحوم آقا

علم به بقاء إعتبار کردم و ما چیزی در فرمایشات ایشان ندیدیم و مرحوم آیت هللا تبریزی نیز همین مبنا را انتخاب می نمود ولی توضیح 

 نمی داد .

این که خطاب ) ال تنقض الیقین بالشک ( به این معنا باشد که تعبد شده به متیقن در مقام بقاء به لحاظ نفس آثار متیقن نه آثار مع  ثانیااُ 

 الواسطه ، این حرف هم دلیلی ندارد و آن قدر متیقنی که مرحوم آخوند فرموده را ما نمی فهمیم .

اُ  ر شده که آقای صدر إدعا نموده و مرحوم آقای نائینی إدعا نموده و مرحوم حاج شیخ آیا این اختالفاتی که در مقام ثبوت ذک ثالثا

اصفهانی ادعا نموده و مرحوم آغاضیاء عراقی ادعا نموده که می گویند طبق این مبنا ، مثبتات حجت است و طبق آن مبنا مثبتات حجت 

إثبات برای حجیت اماره و برای حجیت استصحاب ، هر مبنایی را نیست ، این حرف ها نیز به نظر ما وجهی ندارد ، بلکه ما در مقام 

 انتخاب کنیم ، در حجیت مثبتات استصحاب دخالتی ندارد .
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  19/  6/  29یکشنبه  – 9درس 

 این مبنای مرحوم آخوند در مفاد استصحاب که جعل حکم مماثل باشد ، از کجا در آمده است ؟احتمال اول و اما  

در خطاب ) ال تنقض الیقین بالشک ( یقین ، طریق  کالم مرحوم آخوند به ذهن ما می رسد این است که می گوییم :توجیهی که برای  

و مرآة به متیقن می باشد و به این معناست که ] ال تنقض المتیقن بالمشکوک [ . شاهدش هم این است که مرحوم شیخ که فرموده 

ا چنین ذکر نموده که نقض در شک در مقتضی معنا ندارد و چیزی که مقتضی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست ، دلیلش ر

ندارد ، نقض نمی شود بلکه باید مقتضی داشته باشد تا بگوییم کأن  باقیست و استحکام دارد و لذا شکسته شده است . پس در ) ال تقض 

ض شده است و لذا اینجا باید کنایه باشد و کنایه از این الیقین بالشک ( این نقض ، نقض حقیقی نیست چون متیقن اآلن باقی نیست و نق

 است که متیقن اآلن باقیست ، اما متیقن که حقیقتاً اآلن باقی نیست و نتیجه می گیریم که شارع آن را جعل کرده است . 

ن توجیهی که ما ذکر کردیم اگر برای مبنای جعل حکم مماثل ، کسی بخواهد توجیهی برای فرمایش مرحوم آخوند بیان کند ، باید همی 

 را بیان کند .

حاال این فرمایش مرحوم آخوند با این توجیه که می فرماید در ) ال تنقض الیقین بالشک ( این نقض ، نقض حقیقی نیست و یقین هم  

ه ) ال تنقض الیقین بالشک ( مرآة به متیقن است و کنایه از این است که متیقن اآلن باقیست ، دلیلِّ این حرف چیست ، بلکه ما می گوییم ک

 ممکن است کنایه از این باشد که عمالً نقض نکن ، یعنی َجریِّ عملیِّ شما بر طبق متیقنِّ سابق باشد ، یا ممکن است کنایه از این باشد که

برای إثبات ندارد و  اآلن هم بگو یقین دارم و شارع اعتبار کرده که تو اآلن هم یقین داری و ... . پس این فرمایش مرحوم آخوند راهی

 إثباتش دلیل می خواهد .

پس این که ) ال تنقض الیقین بالشک ( معنایش این باشد که شارع ، جعل حکم مماثل ککرده است ، اول کالم می باشد و هیچ قرینه ای  

ررسی نکرده اند . این بود در خطابات نیست و عجیب است که نه خود مرحوم آخوند و نه مرحوم شیخ اعظم و نه أعالم ، این بحث را ب

 نسبت به احتمال اول که احتمال مرحوم آخوند بود .

اما احتمال دوم در خطاب ) ال تنقض الیقین بالشک ( این بود که شارع یقین سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده است به لحاظ َجریِّ  

می دادی ، اآلن در زمان شک هم همان کار را بکن ، پس شارع این عملی ، یعنی در مقام عمل ، هر کاری که سابقاً در زمان یقین انجام 

 شک را به منزلۀ یقین اعتبار کرده است ولی به لحاظ َجریِّ عملی . این مسلک مرحوم نائینی می باشد .

 ه تأمل دارد .مرحوم نائینی در فرق بین امارات و استصحاب ، یک کالمی دارد که فهمِّ صدر و ذیل کالم ایشان ، یک مقدار نیاز ب 

مرحوم نائینی در اول بحثِّ قطع می فرماید : قطع ، اوصافی دارد . یکی از اوصافش این است که سکون و آرامشِّ نفس می آورد و  

یکی دیگر از اوصافش این است که کاشفیت دارد و یکی دیگر از اوصافش این است که انسان بر طبقش َجریِّ عملی دارد و متابعت   

دیگر از اوصافش این است که منجز و معذر است . حاال شارع اماره را تنزیل کرده به منزلۀ قطع ، یعنی آن کاشفیتِّ  می کند و یکی

بالذات که قطع داشت ، آن کاشفیت را به اماره هم عطا کرده است ، یعنی اماره یک کاشفیتِّ ناقصه دارد و شارع ، تتمیمِّ کشف کرده 

ه است و این معنای حجیت اماره می باشد . لذا ایشان معنای اعتبار اماره را تتمیم کشف می گوید و است و کتشفیت ناقصه را تتمیم کرد

 نیز إعطای طریقیت و إعطای کاشفیت می گوید و نیز إلغاء احتمال خالف می گوید و این معنای اعتبار اماره می باشد .

ولی نه به لحاظ صفت کاشفیت که شارع إعطای کاشفیت کرده باشد حاال شارع ، استصحاب را هم به منزلۀ قطع ، اعتبار کرده است  

آن را تنزیل به منزلۀ قطع نکرده بلکه به لحاظ َجریِّ عملی و متابعتِّ قطع ، و این اصولِّ محرزه می شود . ولی در مثل برائت ، اصالً 

رفِّ َجریِّ عملی محض را جعل کرده ز قرار داده است و صِّ  است . است ، بلکه فقط آن را منج ِّ

حاال ظاهر این عبارت این است که استصحاب ، علم می باشد یعنی یقین سابق است که در بقاء ، یقین اعتبار شده است ، اما نه به  

لحاظ خصوصیت کاشفیت بلکه فقط به لحاظ جریِّ عملی و فقط به لحاظ متابعت ؛ به خالف اماره که شارع در اماره ، إعطای کاشفیت 

إعطای کاشفیت کرد ، خود به خود َجریِّ عملی هم دنبالش می آید . این بود فرمایش مرحوم نائینی در ابتدای أجود کرده است و وقتی 

 التقریرات جلد سوم چاپ جدید .

این عبارت ظاهرش این است که شارع در استصحاب ، یقینِّ سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده است لکن این یقینِّ به بقاء ، به لحاظ  

ی عملی می باشد . اما از عبارات مرحوم نائینی در ما نحن فیه معلوم می شود که اصالً شارع در استصحاب ، یقین سابق را یقین به َجر
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بقاء اعتبار نکرده است ، بلکه فقط َجریِّ عملی را تعبد کرده است که بر طبق عمل کن ، یعنی امر نموده بر عمل کردن بر طبق یقین 

 ایشات مرحوم نائینی ، واضح نیست که مراد ایشان کدامیک از این دو مطلب می باشد .سابق . حاال در فرم

اما احتمال سوم و مسلک سوم در مستفاد از خطاب ) ال تنقض ( ، مسلک مرحوم آقای خوئی می باشد که می فرماید : استصحاب مثل  

لماً می باشد ، یعنی همان طوری که شارع در اما ره ، خبر ثقه را علم اعتبار کرده است ، در استصحاب هم یقینِّ سابق أماره ، إعتباُرهُ عِّ

ین را یقین به بقاء اعتبار کرده است و این یقینِّ به بقاء ، کاشفِّ تعبدی می باشد کما این که اماره هم کاشف تعبدی می باشد و هیچ فرقی ب

 اماره و استصحاب در این جهت نیست که هر دو علم می باشند .

توجیه و بیانی که آقای صدر برای این فرمایش مرحوم آقای خوئی ذکر کرده این است که می فرماید : خطاب ) ال تنقض ( قطعاً نهی  

بلکه این نفی ، کنایه از این است که آن یقین درست است که حقیقتاً نقض شده یا نفیِّ حقیقی نیست و معنا ندارد چون یقین واقعاً نیست ، 

دعاًء و إعتباراً وجود دارد . این توجیه کسی است که بفرماید خطاب ال تنقض ، معنایش این است که یقین سابق را یقین به ولی اآلن هم إ

 بقاء اعتبار کرده است .

را اما بیانِّ دیگر برای فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که می گوییم : یقین در ) ال تنقض الیقین بالشک ( یقینِّ سابق نمی باشد زی 

، یقینِّ  هر عنوانی ظهور در فعلیت دارد و لذا این یقین ، یقینِّ فعلی می باشد ، اما بنده وجداناً یقین فعلی ندارم و لذا قطعاً این یقین فعلی

 إدعائی می شود .

نه این که حقیقتاً نقض اما توجیه دیگر این است که بگوییم این نهیِّ از نقضِّ یقین ، نهی عملی می باشد یعنی یقینت را عمالً نقض نکن  

 نکن ، و معنای این حرف این است که یقینِّ سابق را منجز به بقاء قرار داده است .

 اما هیچ کدام از این توجیهات صحیح نمی باشد :   

قینی نهی حقیقی و نفی حقیقی و مدلول مطابقی در اینجا محال است چون یدرست است که در جواب از توجیهِّ آقای صدر می گوییم :  

ممکن است کنایه از این باشد که یقین اآلن تعبداً باقیست و ممکن است کنایه از  امااینجا باشد ، ست و لذا قطعاً باید یک کنایه ای در کار نی

ز به بقاء است و نیز ممکن است کنایه از این باشد که بر طبق یقین عمل بکن ، و هیچ کدام از این ها ، راهی  این باشد که یقین سابق منج ِّ

 برای إثباتشان وجود ندارد .

بنا بر این کسی نمی تواند در ) ال تنقض الیقین بالشک ( یک حرفی بزند که یکی از این مبانی را اختیار کند . اما آنچه که مسلم است  

عمل کن ، اما این که سیاقش  این است که ما و مرحوم زرارة از ) ال تنقض الیقین بالشک ( این مقدار را می فهمیم که مثلِّ زمان سابق ،

 چه می باشد ، معلوم نیست و اثری هم ندارد .

 

که اساسِّ کار می باشد این است که : ) ال تنقض الیقین بالشک ( آیا معنایش این است که فقط آثار متیقن را بار بکن  مطلبُسوماما   

 ین و متیقن را بار بکن هرچند مع الواسطه باشد ؟و آن هم آثارِّ بال واسطه را ، یا این که معنایش این است که آثار یق

در اینجا کسی که می خواهد بگوید مستفاد از خطاب ) ال تنقض ( این است که آثار مع الواسطه را هم بار بکن ، دو راه برایش ذکر  

 کرده اند : 

و چه در آثار عقلی و عرفی ، و خالصه این است که این خطاب می گوید یقینت را به شک نقض نکن ، چه در آثار شرعی  اولراه   

 پس إطالقِّ تنزیل ، همۀ آثار را می گیرد . هر آثاری که این یقین دارد را بار بکن .

اما در جواب از این راه گفته اند : آثار شرعی ، آثار قابل جعل است و شارع می تواند در آثار شرعی ، جعل کند ، ولی آثار عقلی و  

بوده و آقای عمرو با شمشیر او را به دو نیم کند ، حاال آقای عمرو زیر لحاف خوابیده آقای زید نمی باشند . مثالً  آثار عادی ، قابل جعل

إدعا دارد که قبل از زدنِّ شمشیر ، آقای زید مرده بوده و قلبش کار نمی کرده و لذا عمرو را نباید قصاص کرد ولی پزشکی قانونی إدعا 

، آقای زید مرگ مغزی شده بوده و قلبش کار می کرده ، در اینجا می گوییم استصحاب بقاء حیات جاری   دارد که قبل از زدنِّ شمشیر

می کنیم و می گوییم آقای زید زیرِّ لحاف زنده بود و زنده بود تا وقتی که عمرو شمشیر را زد ، حاال موضوعِّ قصاص ، قتل می باشد 

... ( و حال آن که این قتل ، إثبات نمی شود زیرا استصحابِّ بقاء حیات ، الزمۀ عقلی اش  زیرا دلیل می فرماید ) من قَتَل مؤمنا متعمداً 

این است که عمرو مرتکب قتل شده است و شارع نمی تواند بفرماید که من لوازم عقلی را تعبد می کنم زیرا شارع بما هو شارع فقط در 
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ن که خالق کل می باشد و تمام کائنات تحت اختیارش هست ، هر کاری که محدودۀ احکام شرعی می تواند تعبد کند . بله شارع بما ای

بخواهد می تواند انجام دهد ) إن هللا علی کل شيء قدیر ( ، ولی بما هو شارع و مولی نمی تواند تعبد به قتل کند زیرا این قتل ، اثر 

 شرعی نمی باشد .

ه به آن آثارِّ شرعیِّ این قتل تعبد می کند که مثالً حق قصاص باشد . در ممکن است اشکال کنید که شارع تعبد به قتل نمی کند بلک 

جواب می گوییم : آن آثارِّ شرعیِّ این قتل ، آثارِّ شرعیِّ این یقین نیست و حال آن که شارع می فرماید که یقینت را نقض نکن ، پس آنچه 

 این یقین نیست . پس این راهِّ اول ، عقیم می باشد . که اثرِّ این یقین است ، قابل جعل نیست و آنچه که قابل جعل است ، اثرِّ 

این است که گفته اند شارع می فرماید آثارِّ شرعیِّ این یقین را بار بکن که من جمله حق قصاص باشد . اگر سؤال شود که  راه دوماما  

داریم که ) أثُر األثر أثٌر ( یا ) معلول  حق قصاص چه ربطی به این یقین دارد ، در جواب گفته اند که ما یک قاعدۀ کلیِّ عقلیِّ فلسفی

 .المعلولِّ لِّعلة  معلوٌل لتلک العلة ( ، لذا طبق این قاعده و نیز با اطالق خطاب ) ال تنقض ( ، حق قصاص ، از آثارِّ این یقین می شود 

لل عقلی است که در این   لل شرعی است یا عِّ لل ، عِّ لل از یک سنخ است یعنی مثالً همۀ عِّ اما در جواب از این قاعده گفته اند : تارةً عِّ

لل از یک سنخ باشد ، آن وقت این قاعده درست می باشد که ) أثُر األثر أثٌر ( ، ولی در ما نحن فیه این سلسله  صورت اگر همۀ سلسلۀ عِّ

یعنی حق قصاص که اثر قتل است ، شرعی می باشد ولی خ نیست بلکه یک قسمش شرعی است و یک قسمش عقلی می باشد از یک سن

 قتل که اثرِّ زدنِّ شمشیر است ، عقلی می باشد و لذا این قاعده در ما نحن فیه صحیح نمی باشد .

لل تکوینی می باشد ولی در  اما یک جواب دیگر هم بعضی ها داده اند و گفته اند : این قاعده که ) أثرُ   األثر أثٌر ( ، این ها مربوط به عِّ

احکام شرعی که أثر و علت وجود ندارد بلکه موضوع و حکم وجود دارد . مثالً اگر کسی با زنی صیغۀ عقد بخواند ، آن وقت جوازِّ 

ر پول إنفاق می کنم ، در این صورت إنفاق وطی دارد و اگر کسی وطیِّ جایز کرد یا نذر کرده بود که اگر وطی جایز کنم ، فالن مقدا

کردن برای این وطی حالل ، معنا ندارد که أثرِّ جوازِّ وطی باشد ، بلکه احکام شرعی است و اصالً از باب اثر نیست . اما این که      

معصوم که نیست بلکه  می گویند موضوع و حکم أشبه شيء  به علت و معلول می باشند ، این حرف هم که آیه و روایت نیست و کالم

کالم علماء می باشد و علماء هم مقصودشان از این حرف این است که همان طوری که علت و معلول از هم جدا نمی شوند ، موضوع و 

 حکم هم از یکدیگر جدا نمی شوند .

أثٌر ( درست نیست ، زیرا خطابِّ ) ال اما مرحوم آخوند در ما نحن فیه می فرماید : ما هم می گوییم که این قاعده یعنی ) أثُر األثر  

 تنقض الیقین بالشک ( اطالق ندارد بلکه فقط آثار نفس یقین را می گیرد نه آثارِّ مع الواسطه را .

 این ها بیاناتی بود که برای نفیِّ حجیتِّ مثبتات استصحاب بیان شده است . 

در ) ال تنقض الیقین بالشک ( شارع می فرماید یقینت را با شک نقض نکن ، یعنی در :  اما نظرِّ ما در اینجا این است که می گوییم 

زمان شک مثل زمان یقین عمل کن و گویا از لحاظ عملی در زمان شک هم یقین داری و َرویۀ خود را عوض نکن . مثالً اگر به آقای 

گوید به خاطر این که من یقین داشتم که تو من را دعوت  زید بگویید برای چه امروز از شهر خود به خانۀ ما آمدی ، در جواب می

کردی و تو دعوتنامه به من دادی ، به او می گویید بله من تو را دعوت کردم ولی برای چه بلیط گرفتی ، در جواب می گوید مگر بدون 

ید بلیط می گرفتم تا بتوانم به خانۀ تو بیایم . در بلیط می توانستم به خانۀ تو بیایم ، وقتی من یقین داشتم که تو من را دعوت کردی ، لذا با

ما نحن فیه نیز وقتی به کسی بگویند مثل زمان یقینت عمل بکن ، به این معناست که َرویه ات را بهم نزن و با همان َرویه عمل بکن و 

عرف عمل به بلیط گرفتن را عمل به آن  هبلکدیگر نمی گویند که این مال یقین به دعوتنامه است و ربطی به یقین به بلیط گرفتن ندارد 

 و این ها عرفاً تفکیک نمی شوند .یقین تلق ی می کند 

حاال در آن مثالی که ذکر کردیم اگر بگویند اگر شخص زنده ای زیر لحاف باشد و دیگری او را شمشیر بزند و بکشد ، باید قصاص  

اگر از امام علیه السالم سؤال شود که من یقین ندارم که آن شخص زیر لحاف شود و زن مقتول هم باید عده نگه دارد و ... ، در اینجا 

قبل از شمشیر زدن ، زنده بوده باشد و شاید مرده بوده ، در اینجا حضرت می فرمایند تا وقتی که یقین به مرگش پیدا نکردی باید مثل 

 ثبتات حجت است و آثار هم بار می شوند .وقتی که یقین به حیاتش داری عمل کنی و باید آثار را بار کنی . لذا م



  ..........................تنبیهات االستصحاب.....................................................................................................................................12
 

پس هیچ احتمالی وجود ندارد که کسی از خطاب ) ال تنقض ( این معنا را در بیاورد که این خطاب فقط آثارِّ شرعیِّ بال واسطۀ خودِّ  

ت و عرفاً قابل إثبات یقین را شامل می شود ولی آثار عقلی و عادی و آثار شرعیِّ مع الواسطه را شامل نمی شود ، این حرف صحیح نیس

 نیز نمی باشد .

تا اینجا مطلب مشکلی ندارد ولی در ذیل مطلب سوم ، این جهت باقی می ماند که به مرحوم آخوند می گوییم : جناب آخوند ! شما    

می کنید ؟ اگر  می فرمایید که استصحاب فقط آثارِّ شرعیِّ خود مستصحب را شامل می شود ، ولی چرا آثارِّ شرعی مع الواسطه را بار

استصحاب بقاء حیاتِّ زید جاری کردید ، اثرش که زوجیتِّ زنش و وجوب نفقه اش باشد را جاری می کنید ، حاال اگر کسی با این زن 

  إثبات می کنید ، این که اثرِّ حیاتِّ زید نیست بلکه اثرِّ این است که  چگونهرا  حرمت ازدواج کرد می گویید حرمت ابدی می آورد ، این

 و چرا آثارِّ شرعیِّ با واسطۀ آثار شرعی را بار می کنید ؟  ن عقَدَ علی إمرأةِّ الغیر ... ( ،م )

  19/  6/  24دوشنبه  – 4درس 

مرحوم آخوند می فرماید : ) ال تنقض الیقین بالشک ( فقط آثارِّ شرعیِّ مستصحب را می گیرد و آن هم آثارِّ بال واسطه را شامل      

 ن فرمایش مرحوم آخوند یک اشکالی زنده می شود که می گوییم در استصحاب ، دو مطلب مسلم می باشد :می شود . اما از ای

یک مطلب این است که مستصحبِّ ما هم آثارِّ شرعی اش بار می شود و هم آثارِّ شرعیِّ این آثارِّ شرعی بار می شود تا بی نهایت .  

مثالً یک سیب نجس داریم که این سیب نجس را با آبِّ مشکوک الطهارة شستیم ، حاال در آب مشکوک الطهارة ، استصحاب بقاء طهارت 

تصحاب بقاء طهارت ، طهارتِّ این سیب شد که این اثر بار می شود ، حاال باز خودِّ این سیب طاهر یک جاری شد و اثرِّ خود این اس

جناب آخوند ! این جواز أکل آیا بار می شود یا بار نمی شود ؟ اگر بفرمایید بار نمی شود ، می گوییم این اثری دارد مثل جواز أکل ، حاال 

د بار می شود ، می گوییم شما فرمودید که متیقن از اخبار باب ، جعل آثار خود مستصحب است حرف را ال یقول به أحد ، و اگر بفرمایی

بال واسطه و حال آن که جواز أکل ، أثر مستصحب است مع الواسطه . لذا مرحوم ایروانی فرموده : به همان بیانی که خطابِّ )ال تنقض ( 

آثارِّ شرعی مع الواسطة العقلیة أو عادیة را هم می گیرد . این یک مورد محل کالم  آثارِّ شرعیِّ مع الواسطه را می گیرد ، به همان بیان ،

 است و مرحوم آخوند باید جواب دهد .

اما مورد دوم که محل کالم است و مرحوم آخوند باید جواب دهد این است که می گوییم : اگر مثالً یک آبی مشکوک النجاسة بوده و  

ده ، حاال هم این آب از بین رفته و هم عبا از بین رفته ، ولی دستِّ من که به این عبا خورده باقیست ، در عبای من با این آب مالقات کر

اینجا به مرحوم آخوند می گوییم : شما می فرمایید که شارع در باب استصحاب ، تعبد می کند به آثارِّ شرعیِّ بال واسطۀ مستصحب ، 

آن عبا شسته شده و پاک شده و از بین رفته است ،  اثری ندارد زیرا می کند به نجاست آن عبا تعبدحاال در ما نحن فیه شارع اگر بخواهد 

و این از آثار پس بال اشکال تعبد می کند به نجاست دستی که مالقات کرده با عبائی که آن عبا با آب مستصحب النجاسة شسته شده است 

  د ؟!یاین است که اینجا را چگونه درست می کن. حاال سؤال ما از مرحوم آخوند مع الواسطه می باشد 

این ها اشکاالتی است که به مرحوم آخوند طبق مبنایش شده است . اما از این اشکال و نقض ، دو جواب داده شده که یک جواب بر  

 مبنای مرحوم آخوند و یک جواب هم بر غیر مبنای مرحوم آخوند می باشد :

وم آخوند داده شده ) که داللت استصحاب فقط بر جریان آثارِّ شرعیِّ مع الواسطة الشرعیة باشد ( که بر مبنای مرح جوابِّ نقضیاما  

ثرِّ این است که گفته اند : مثالً این آب ، مستصحب النجاسة است و شارع باید آثارِّ شرعیِّ مماثلِّ با آثار شرعیِّ واقع را بار کند ، حاال أ

که با این آب شسته شده ، می گوییم این طهارتِّ سیب ، اثرش که جواز أکل باشد اگر بار شرعی بال واسطه اش ، طهارت این سیبی بود 

نمی شود ، چون طهارتِّ واقعیِّ سیب که با آب طاهر شسته می شد ، اثرش  با آثارِّ شرعیِّ واقع نشود ، آن وقت این طهارتِّ سیب ، مماثلِّ 

 ن سیب بار کردیم ، اگر أثرش که جواز أکل باشد بخواهد بار نشود ، آن وقتجواز أکل بود ، اما این طهارتی که در ما نحن فیه برای ای

 این طهارتی که جعل شده ، مماثل واقع نخواهد بود و حال آن که شارع در استصحاب می خواهد اثرِّ مماثل با اثر واقع جعل کند .

) ال تنقض ( فقط اثرِّ بال واسطه را می گیرد ولی  بنا بر این مرحوم آغاضیاء عراقی و دیگران فرموده اند : درست است که خطابِّ  

اثرِّ مع الواسطه هم خود به خود دنبالش می آید ، لذا همان طوری که طهارت واقعی ، جواز أکل را دنبالش می کشاند ، طهارت ظاهری 

 هم چون مماثلِّ واقع است ، جواز أکل را دنبالش می کشاند و لذا اشکال بر طرف می شود .
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: اگر این طور باشد ، پس به اطالق ) ال تنقض الیقین بالشک ( تمسک می کنیم و می گوییم  قام اشکال به این نقض گفته شدهاما در م 

که إنبات لحیه باشد را  آن اثر عادی و عرفیِّ  بقاء حیات برایش جاری می کنیم ،وقتی شخصی که شک در حیاتش داریم را استصحاب 

 ار کند . به بیان دیگر می گوییم بشارع واقع است ، الزمه اش این است که اثرِّ شرعیِّ إنبات لحیه را هم شارع بار می کند و چون مماثلِّ 

بلوغ و وجوب  کهشارع در ) ال تنقض الیقین بالشک ( تعبد می کند به إنبات لحیه ، و چون این إنبات لحیه ، مماثلِّ واقع است ، اثرش 

ار می شود و همان طوری که طهارتِّ سیب ، جواز أکل را آورد ، إنبات لحیه هم این آثارِّ صالة و حرمتِّ ازدواج با زنش باشد نیز ب

آخوند باید بفرماید که آثارِّ شرعیِّ مع الواسطة العقلیة أو العادیة نیز بار می شود . نفرمایید آقای شرعی را به دنبال می آورد ، پس جناب 

ی گوییم اگر در جایی یک اثر عقلی یا عادی ، هیچ اثر شرعی نداشته باشد ، آن وقت آن ، زیرا م ندکه آثار عقلی و عادی قابل تعبد نیست

اثر عقلی و عادی قابل تعبد نیست ، ولی اگر اثر شرعی داشته باشد ، آن وقت قابل تعبد می باشد ، همان طوری که در استصحاب بقاء 

 ی باشد و اثرِّ شرعیِّ آن که حرمت شرب باشد ، بار می شود .خمریت ، شارع تعبد به خمر می کند و خمر هم اثر عقلی و عادی م

اما در جواب از این اشکال گفته اند : بحثِّ ما در آبی هست که مستصحب الطهارة می باشد و با این آب ، سیبِّ نجسی شسته شده و  

شارع می خواهد به طهارتِّ این سیب ، حکم کند ، اما شما نقض می کنید به شخصی که شک در حیاتش داریم و استصحاب بقاء حیات 

بات لحیه را بر آن مترتب کنیم ، لکن می گوییم شارع در اینجا نمی تواند إنبات لحیه را تعبد کند ، زیرا جاری می کنیم و می خواهیم إن

زیرا إنباتِّ لحیۀ واقعی ، اثرِّ عادی و شارع می خواهد آثارِّ مماثل با آثارِّ واقع را تعبد کند و حال آن که إنبات لحیه مماثلِّ واقع نیست 

حیه ای که در استصحاب می خواهد به آن تعبد شود ، اثر شرعی می باشد و لذا مماثل نیستند . پس آنجایی عقلی می باشد ولی این إنباتِّ ل

 که اثرِّ واقع ، اثرِّ عقلی یا عادی باشد ، شارع در استصحاب نمی تواند به آن تعبد کند زیرا اثرِّ مماثل نخواهد بود .

مع الواسطة الشرعیة با آثار مع الواسطة العقلیة أو العادیة ، و فرقش این  پس جوابِّ مرحوم ایروانی این شد که فرق است بین آثارِّ  

است که در واسطۀ شرعی ، جعل مماثل معقول است ولی در آثار عقلی یا عادی که واسطه ، عقلی یا عادی است ، مماثل معقول نیست و 

 .اولین اثر را نمی تواند بار کند تا بخواهد بقیۀ آثار را دنبالش بکشاند 

اما مرحوم ایروانی در مقام اشکال به این جواب می فرماید : جناب آقای آخوند ! شما می فرمایید که در آثار مع الواسطة العقلیه أو  

العادیة ، مماثلِّ واقع وجود ندارد از این جهت که اثرِّ واقع ، عقلی یا عادی است ولی اثرِّ مستصحب ، شرعی می باشد ، حاال این که اثر 

  ) ال تنقض الیقین بالشک ( إطالقِّ ، و حال آن که  این حرفِّ شما نیاز به دلیل داردز جمیع جهات مماثل باشد حتی از این جهت ، باید ا

می فرماید یقینی که به شيء داشتی اگر در آن شيء شک کردی ، از آثارِّ یقینت دست بر ندار ، و مقدمات حکمت و اطالق در اینجا 

 در تمام جهات مماثل نباشد ، اشکالی ندارد . إقتضا می کند که هرچند

این نهایت حرفی است که می توان به مرحوم آخوند زد و حرف متقنی هم می باشد . لذا بنده تعجب می کنم که چطور بعضی ها  

 راضی شده اند که بفرمایند مثبتات استصحاب حجت نیست و اصالً این حرف از زمان مرحوم شیخ اعظم گفته شده است .

طبق مبنای مرحوم آخوند که این نقض ، قابل جواب نیست ، یعنی در ترتُّبِّ آثارِّ مستصحب ، هیچ فرقی جواب اول و نقض بر این بود  

  بین آثارِّ شرعیِّ مع الواسطة العقلیة و آثار شرعیِّ مع الواسطة الشرعیة وجود ندارد .

اینجا تنها حرفی که کسی می تواند بزند این است که بگوید : بله ، تمام این حرف ها درست است ، ولی ) ال تنقض الیقین بالشک (  

شرعی مع الواسطه یا آثار عقلی و عرفی . اما این انصراف هم نیاز به دلیل و انصراف دارد به آثارِّ شرعیِّ بال واسطۀ مستصحب نه آثارِّ 

 و حال آن که هیچ نکته ای برای این انصراف نمی توان ذکر کرد . بیان نکته دارد

که به مرحوم آخوند داده شده این است که گفته اند : ) ال تنقض الیقین بالشک ( ، جعل حکمِّ مماثل نیست بلکه جعلِّ  جوابی دومیاما  

ت و این یقینِّ به بقاء ، فقط به لحاظ َجریِّ عملی است نه علم است ، یعنی شارع در استصحاب ، یقینِّ سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده اس

به لحاظ کشف واقع و إلغاء احتمال خالف ، و شارع می فرماید که آثار را بار بکن . حاال وقتی شارع می گوید آثار را بار بکن ، به چه 

ام و استصحاب بقاء طهارت گفت که یقین به دلیل آثارِّ مع الواسطه را بار کنم ؟ مثالً سیب نجسی را با آب مشکوک الطهارة شسته 

طهارتِّ آب داری و اثرش این است که به طهارت سیب هم یقین داری و اثرِّ طهارت سیب هم این است که یقین به جوازِّ أکل داری ، اما 

 این که یقین به جواز أکل داری ، به چه دلیل ثابت می شود ؟
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این است که اگر مثبتات استصحاب حجت نباشد ، اصالً استصحاب در موضوعات ما یک اشکالی در استصحاب داریم و آن اشکال  

، زیرا شما استصحاب می کنید و می گویید این مایع قبالً خمر بود و اآلن هم که شک در خمریتش دارم ، خمر می باشد نباید جاری شود 

ی باشد ، به خاطر این که وقتی می گوییم این مایع خمر و هر خمری هم حرام است ، پس این مایع حرام است ، اما این حرمت ، مثبت م

است و هر خمری حرام است ، این قیاس شکل اول می باشد که از ایجاب صغری و کلیتِّ کبری نتیجه می گیریم که این مایع حرام است 

     حرمت خمر را استصحاب و این اثر عقلی می باشد ، حاال شما چطور حرمت این مایع را ثابت می کنید ؟ یک وقت هست که شما 

می کنید که کاری با این جهت نداریم ولی یک وقت هست که خمریت این مایع را استصحاب می کنید و می گویید این مایع خمر است و 

که هر خمری هم حرام است پس این مایع حرام است ، و حال آن که حرمت این مایع ، اثر عقلی می باشد و یک قیاسِّ شکل اول می باشد 

حکم عقل است . بلکه استصحاب بقاء خمریت ، نجاستِّ این مایع را إثبات می کند ولی حرمت شربش را إثبات نمی کند زیرا اثر عقلی 

 می باشد .

پس جواب دوم این شد که شما چگونه آثارِّ شرعیِّ مع الواسطه را بار می کنید . استصحاب گفت که علم به خمر داری و علم به خمر  

، اما این که خوردنِّ هر نجسی حرام است پس خوردنِّ این مایع حرام است ، این به چه دلیل می باشد و این مثبت نجاست شد  هم علم به

  می شود . 

اما آقای صدر در مقام اشکال به این جواب فرموده : ) ال تنقض الیقین بالشک ( در استصحاب موضوعات ، قطع به موضوع درست  

 سم حکم فعلی یا چیزی به اسم مجعول نداریم ، و مجعول ، امر وهمی می باشد .می کند و ما چیزی به ا

توضیح : مثالً این مایع خمر است و شارع فرموده ) الخمر حراٌم ( ، حاال یک حرمت برای این خمر درست می کنند به اسم مجعول  

توضیح داده که مجعول ، حرمت این خمر است ولی که در استصحاب تعارض عدم جعل با بقاء مجعول ، آنجا آقای صدر این بحث را 

حرمت این خمر ، به چه معنا می باشد ، مجعول یک امر وهمی است  . پس شارع به نحو قضیۀ حقیقیه حرمت خمر را إنشاء کرده است 

اشتی ، حکم بر و یک موضوع هم در خارج است که خمر می باشد و عقل هم می گوید هر وقت علم به صغری داشتی و علم به کبری د

 تو منجز است . پس ما غیر از جعل ، چیزی به اسم مجعول نداریم که فعلی شود و بر آن خمر بار شود و این از اوهام است .

حاال استصحاب بقاء خمریت می گوید که تو علم داری که این مایع خمر است و علم داری که شارع برای این خمر ، حرمت جعل  

رمت بر تو منجز می شود . همچنین در استصحاب بقاء طهارت ، علم داری که این آب طاهر است و کبری را نیز کرده است و لذا این ح

علم داری که هر شيء نجسی که با آب طاهر شسته شود ، پاک است و لذا این پاکی بر تو معذ ر می شود ، اما یک کبرای دیگر هم داری 

و باز یک کبرای دیگر داری و باز ... . لذا آقای صدر طبق جواز أکل درست می شود  که می گوید هر پاکی ، أکلش جایز است و باز

این مسلک ، مشکل را حل کرده که استصحاب ، جعل حکم مماثل نیست بلکه استصحاب ، فقط یقین سابق را یقین به بقاء اعتبار می کند 

 و ایشان آن اعتراض را جواب داده است .

می گوییم : در اینجا یک حلقۀ مفقوده وجود دارد . اشکال این بود که آثارِّ شرعیِّ مع الواسطة الشرعیة لکن در جواب از آقای صدر  

چطور بار می شود و مثال هم این بود که سیب نجسی را با آب مستصحب الطهارة شسته ایم ، حاال استصحاب طهارت جاری کردیم و 

صغری می باشد ، همچنین به جعل کبری نیز علم داری که هر نجسی که با آب  علم داریم به این که این آب طاهر است و این علم به

طاهر شسته شود پاک می شود ، اما جواز أکل را چگونه درست می کنید ، زیرا شما باید علم پیدا کنید به طهارت این شيء یعنی سیب تا 

ال آن که در ما نحن فیه علم به طهارتِّ سیب وجود ندارد . به بگویید علم دارم به طهارت سیب و علم دارم به جوازِّ أکلِّ سیبِّ طاهر و ح

بیان دیگر به آقای صدر می گوییم : شما به طهارتِّ آبِّ مستصحب الطهارة علم دارید و به کبری هم علم دارید ولی به طهارت سیب علم 

 پیدا نکردید .

داشته باشیم ، بلکه دلیل می گوید هر شيء نجسی که با ممکن است آقای صدر در جواب بگوید : الزم نیست که به طهارت سیب علم  

آب طاهر تطهیر شود ، أکلش جایز می باشد . به ایشان می گوییم : این حرف که محل بحث نیست ، زیرا فرض این است که آن اثر ، اثرِّ 

با وی جوازِّ أکلِّ شيء نجسی که طولی است ولی اگر این طور باشد ، اثر عرضی می شود . حکم روی جوازِّ أکل طاهر رفته است نه ر

 آب طاهر شسته شود . 



 15.............................................................................................رات درس خارج اصول .......................................................تقری
 

پس آقای صدر نمی تواند این اشکال را حل کند ، زیرا درست است که علم به صغری و علم به کبری کافیست ، ولی در هر حکمی  

علم به صغری و علم به کبری باید علم به صغری و علم به کبری را درست کنید ، حاال در ما نحن فیه که آبِّ مشکوک الطهارة داریم ، 

را درست کردید که علم دارم به طهارت این آب ، و نیز علم دارم به کبرای َغسلِّ شيء نجس با آب طاهر ، ولی آن اثرِّ بعدی که جواز 

آن که شما  أکلِّ طاهر باشد این طور درست می شود که باید علم پیدا کنی به طهارت سیب و علم پیدا کنی به جواز أکل شيء طاهر و حال

 علم به طهارتِّ این سیب را حل نکردید .

  19/  6/  25سه شنبه  – 5درس 

 بیاِن إستشنائاتی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ أعظم در کفایه و رسائل ذکر کرده اند : مطلبُچهارمُ:  

باشد . یعنی مرحوم شیخ اعظم   مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ، در یک إستثناء مشترک هستند و آن هم جایی است که واسطه خفی  

می فرماید : چانچه استصحاب جاری شود و آثار عقلی یا عادی داشته باشد که آن آثار عقلی یا عادی ، آثار شرعی داشته باشد ، آثارِّ 

ر این صورت آن شرعیِّ آن آثارِّ عقلی یا عادی بار نمی شود مگر در یک جا و آن هم جایی که آن واسطۀ عقلی یا عادی ، خفی باشد که د

 آثارِّ شرعی بار می شود . و دو مثال برای این استثناء بیان کرده اند :

مثالً دست من نجس است و به عبا خورد و نمی دانم این دستی که نجس است و به عبا خورده ، آیا رطوبت مسریه داشت  مثال اول : 

می شود و اگر رطوبت مسریه نداشته باشد ، عبا نجس نمی شود . در یا نداشت که اگر رطوبت مسریه داشته باشد ، قطعاً این عبا نجس 

اینجا فرموده اند که استصحاب بقاء رطوبتِّ مسریه در دست جاری می شود . حاال رطوبت مسریه که اثر ندارد ، زیرا نجاستِّ عبا ، اثرِّ 

از رطوبتِّ او متأثر شود ، آن وقت نجس می شود . تأثُّرِّ عبا از شيء نجس است ، یعنی اگر یک شي پاکی با شيء نجسی مالقات کند و 

حاال شما با استصحاب بقاء رطوبت می خواهید به نجاست عبا حکم کنید و حال آن که این اصل مثبت است ، زیرا مستصحبِّ شما 

لکن در اینجا  .و موضوع حکم شما تأثُّرِّ این عبا از این دست نجس می باشد و حال آن که این مثبت می باشد  استرطوبت مسریه 

فرموده اند : هرچند که اینجا اصل مثبت است ، ولی آن واسطه خفی می باشد . پس مستصحب در اینجا ، بقاء رطوبت مسریه می باشد و 

 حکم ، نجاست عبا می باشد و واسطه ، تأثُّرِّ عبا از دست می باشد ، ولی این تأثُّر ، خفی می باشد .

ف گویا آن واسطه را نمی بیند و تسامح کرده و آن را إلغاء می کند ، و هرجایی که عرف ، واسطه اما واسطۀ خفی یعنی این که عر 

 را نبیند و إلغاء و تسامح کند و نجاستِّ عبا ، کأن  أثر خودِّ مالقات مع الرطوبة باشد ، در اینجا فرموده اند اصل مثبت حجت است .

دانید آیا حاجبی و مانعی در أعضاء وضوء هست یا نیست ، در اینجا فرموده اند که مثال دوم : مثالً می خواهید وضوء بگیرید و نمی  

عدم حاجب را استصحاب می کنید . می گوییم آنچه که موضوع حکم است ، وصول الماء إلی البشرة می باشد که آب باید به پوست برسد 

إثبات وصول الماء الی البشرة ، مثبت می باشد و وصول الماء  مانع می باشد و حال آن که عدم المانع برایالولی مستصحبِّ شما ، عدم 

 لی البشرة نیز أثر عقلی می باشد به این که وقتی در این دست مانع نبود و آب بر آن ریختید ، قطعاً این آب به بشره می رسد و این مثبتا

نجا خفی می باشد ، یعنی وصول الماء الی بشرة را عرف می باشد . لکن فرموده اند که اصل مثبت در اینجا اشکالی ندارد و واسطه در ای

نمی بیند بلکه عرف می گوید که بایستی در دست مانع نباشد و آب بر آن ریخته شود ، اما این که آب بریزی و آب به بشره برسد را 

 عرف نمی بیند و از این جهت ، تسامح دارد . لذا اینجا اگرچه مثبت است ، ولی حجت می باشد .

 ین بود فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم شیخ أعظم در کفایه و رسائل . ا 

اما در مقام اشکال به این فرمایش گفته اند : تارةً شما قائل می شوید که موضوعِّ نجاستِّ مالقي ، مالقاتِّ شيء مالقي مع الرطوبة  

، چون موضوع حکم ، بقاء رطوبت مسریه است و المسریة می باشد . در این صورت اصالً واسطه وجود ندارد که بخواهد خفی باشد 

استصحاب هم این موضوع را ثابت می کند . اما اُخری می گویید عرف قبول دارد که این حکم یعنی نجاستِّ مالقي ، موضوعش مالقاتِّ 

رت اگر واسطه خفی هم شيءِّ مالقي مع الرطوبة المسریة نیست بلکه موضوعش تأثُّرِّ شيءِّ مالقي از شيء مالقی می باشد ، در این صو

 باشد ، شارع نمی تواند این اثر را بار کند ، چون تسامحِّ عرف ، دو قسم می باشد : 

، اما این را خون به یک قسم تسامح عرف است در مفاهیم و فهم عرفی . مثالً کسی لباس خونی را شسته و رنگ این خون باقیست  

ر به او بگوییم که رنگ خون ، ذراتِّ ریزِّ خون است چون انتقال عرض از حساب نمی آورد بلکه رنگ خون می گوید ، حاال اگ

معروضی به معروض آخر محال است ، این را عرف نمی فهمد بلکه مفهوم خون را یک مفهومی می گیرد که بر این رنگ ؛ منطبق 
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ارع وقتی که فرموده خون نجس است ، نیست . حاال در این قسم ، تسامحِّ عرف معتبر است و این لباس ، پاک هم می باشد . زیرا ش

 مقصودش آن چیزی است که عرف ، خون بنامد و مقصودش آن چیزی نیست که در آزمایشگاه خون نامیده شود .

در باب رؤیت هالل هم که می گویند با چشم مسلح فایده ندارد ، دلیلش همین است که حضرت فرمود ) صم للرؤیة و أفطر للرؤیة (  

 در رؤیت به چشم عرفی و غیر مسلح می باشد . این رؤیت ظهورش

اما قسم دیگر از تسامحِّ عرف هست که تسامح در مصداق می باشد ، یعنی در مفهوم ، تسامح نمی کند بلکه در تطبیق تسامح می کند .  

این گندم کم است و بگوید که مثالً کسی معلوم نیست که گندمش به نصاب زکات رسیده یا نرسیده و روی ترازو گذاشت و دید که نیم کیلو 

 به نصاب رسیده و سه خروار است و ... . این تسامحِّ در تطبیق ، معتبر نیست و شارع این نوع تسامح را حجت قرار نداده است .

البته این حرف به نحو کلی غلط است ، بلکه تسامح در تطبیق ، در یکجا حجت است و در یکجا حجت نیست : یک وقت هست که  

شارع یک حدی را موضوع حکم قرار داده و عرف در آن حد تسامح می کند ولی اگر به او بگویی ، زیرِّ بارِّ تسامحش می رود ، مثالً 

واقعاً سه کیلو است ، در جواب می گوید که نه نیم کیلو کم دارد ، حاال اگر عرف زیرِّ بارِّ تسامح برود ،  اگر به او بگویی که این گندم آیا

ولی اگر زیرِّ بار تسامح نرود ، آن وقت این تسامح حجت است ، مانند این که در باب زکات ، سابقاً  ؛آن وقت این تسامح حجت نیست 

وقتی گندم را می کوبیدند ، خیلی خاک و آشغال با آن غاطی می شد که اگر می خواستند این ها را جدا کنند ، آن وقت از سه کیلو گندم ، 

حال می گویند که باید زکاتش را بدهی ، چون شارع وقتی می فرماید کسی که گندمش به حد دو کیلو بیشتر باقی نمی ماند ، ولی با این

نصاب رسید باید زکاتش را بدهد ، مقصودش همین گندم های معمولی می باشد ، حاال اگر کسی گندمش را خیلی مکانیزه کوبیده و هیچ 

نجا هرچند هم به اندازۀ یک کیلو آشغال با آن غاطی کند ، ولی باز هم آشغالی با آن غاطی نیست و یک کیلو از حد نصاب کم دارد ، در ای

زکات ندارد ، زیرا این تسامح را عرف زیرِّ بارش می رود و می گوید این گندمِّ شما یک کیلو کم داشت و شما یک کیلو آشغال با آن 

 غاطی کردی .

ت نیست و اگر زیرِّ بار تسامحش نرود ، آن وقت تسامحش پس در تسامح اگر عرف زیرِّ بارِّ تسامحش برود ، آن وقت تسامحش حج 

 حجت می باشد .

یک وقت هست که شارع وقتی  اما به نظرِّ ما این حرف ها راهی برای إثبات ندارد . می گوییم : تسامح در تطبیق ، دو قسم می باشد : 

فی هستند به طوری که وقتی به عرف إلقاء می شود ، حکمی را بیان می فرماید ، غالبِّ افرادِّ موضوع حکم ، از همین قسمِّ تسامحِّ عر

همین ها را می فهمد که مثالً سه خروار گندم به همین می گویند . حاال این تسامح حجت است هرچند وقتی از عرف سؤال کنید که آیا این 

که اصحاب فرموده اند که یک چیزی   حقیقتاً سه خروار است ، در جواب بگوید که نه نیم کیلو کم دارد . این همان اطالق مقامی است

مما یغفل عنه العامه باشد . حاال این که أدلۀ رؤیت هالل شامل رؤیت با چشم مسلح نمی شود به خاطر این است که در آن زمان ، 

بسا ممکن است ولی در این زمان چه و ُعرفِّ آن زمان ، فقط رؤیت با چشم غیر مسلح را اعتبار می دانسته ، تلسکوپ و تجهیزات نبوده 

لذا اطالق ، مسائل مستحدثه را شامل می شود ، لکن به یکی از دو  رؤیت با تلسکوپ را هم شامل شود زیرا مالک ، عرف می باشد .

مالک : یکی این که بگوییم اگر این تلسکوپ در آن زمان هم بود ، به آن رؤیت می گفتند و یا به این مالک که بگوییم احتمال فرق وجود 

 د هرچند مردم آن زمان به رؤیت با تلسکوپ ، رؤیت نگویند .ندار

ً میتةً فهي له ( گفته اند که این دلیل ، خطاب به عرف می باشد و عرف هم إحیاء أرض به نحو   لذا در خطاب ) من أحیی أرضا

یتة را إحیاء کند ، این خطاب شاملِّ متعارف را قبول دارد ، ولی اگر کسی با وسائل و تجهیزات پیشرفته در یک روز ، تمامیِّ أراضیِّ م

 این فرد نمی شود .

پس این که مرحوم شیخ مرتضی حائری فرموده ، اطالق أدله منصرف است به مردمی که در آن زمان بوده ، مرادِّ ایشان این است  

ت حکمت این است که شارع در که باید یک چیزی باشد که مردمِّ آن زمان درک می کردند و می فهمیدند . لذا می گویند یکی از مقدما

سار شود که آیا قید آورده یا نه ، اما آنجایی نیاز به قید دارد که مقام بیان بوده و قید نیاورده است ، اما این که قید نیاورده ، باید استف

وقت خالف حکمت شخص به خالف غرض منتهی شود ولی اگر غرضِّ مولی متعین در یک چیز باشد و مولی باز بخواهد قید بزند ، آن 

 عمل نموده است .
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حاال اگر شارع در آن زمان می فرمود که رؤیت هالل باید با چشم معمولی و با غیر تلسکوپ باشد ، آن وقت مردم معنای تلسکوپ را  

ار کرده است . نمی دانستند که آیا خوردنی است یا پوشیدنی و تفهیمش ممکن نبود و لذا شارع ، قید نزده و فهم خطابش را به عرف واگذ

پس تسامحات عرفی در جایی حجت است که وقتی خطاب به عرف إلقاء شود ، عرف همین چیزها را به عنوان مصادیق ببیند ، حاال چه 

 زیرِّ بارِّ تسامحش برود و چه زیرِّ بارِّ تسامحش نرود .

خطابِّ امام علیه السالم را ، عرف همین  پس اگر کسی بفرماید تسامحات عرف در تطبیقات و در مصادیق به این معنا حجت است که 

 مصادیق را برایش می بیند ، آن وقت این نوع تسامحات قطعاً حجت است .

به این اگر خفاء واسطه می گوییم اما در ما نحن فیه این که در صورت خفاء واسطه ، عرف تسامح می کند و واسطه را نمی بیند ،  

و شما شک داری که مالقيِّ نجس ، نجس می شود یا نه ، اگر عرف مالقيِّ  نقض الیقین بالشک (معناست که وقتی شارع می فرماید ) ال ت

نجس را مصداق نجس می بیند ، پس مثبتات این استصحاب قطعاً حجت است ، و اگر آن را مصداق نجس نمی بیند ، پس قطعاً مثبتات 

نکند ، زیرا تطبیقات مفاهیم بر مصادیق ، به دست عرف     استصحاب در ما نحن فیه حجت نیست چه عرف تسامح بکند و چه تسامح

 می باشد .

پس این تفصیل که تارةً تسامح عرف در فهم خطاب است و اُخری در إثبات است ... ، این حرف ها قابل إثبات نیست . بلکه به  

ح می کند ، اگر همین افراد را عرف ، فردِّ آن مرحوم آقای خوئی و أمثال ایشان می گوییم : اگر این افرادی که عرف در تطبیقشان تسام

 خطاب می بیند ، پس حجت است و اگر فردش نمی بیند ، پس حجت نیست ، چه زیر بار تسامحش برود و چه زیر بار تسامحش نرود .

، حجت است و بار  آن وقت این اثرفردِّ ) ال تنقض ( می بیند ،  نیزن اثر را از خفاء واسطه این است که عرف ، ایپس اگر مقصود  

 می شود ، ولی ما برای این مورد ، مثالی ندارد ، و لکن نحن في فُسحة  زیرا ما قائلیم که همۀ مثبتات حجت می باشند و لذا این مثبت هم

 حجت می باشد ، چون شارع وقتی می فرماید مثل زمان یقینت عمل کن ، این خطاب اطالق دارد که چه در مواردی که واسطه دارد و

 چه در مواردی که واسطه ندارد .

 هذا تمام الکالم در إستثناء اول از عدم حجیت مثبتات استصحاب که جایی شد که واسطه خفی باشد . 

، تالزم عرفی وجود داشته باشد که عرفاً قابل  الزمه اشاما إستثناء دوم در کالم مرحوم آخوند ، آن جایی است که بین مستصحب و   

 مقام تعبد و ظاهر و چه در واقع ، که در این صورت تعبد به مستصحب ، تعبد به الزمش هم خواهد بود . ، چه در باشدتفکیک ن

مانند این که به حج مشرف شوید و روز عرفه قاضیِّ عامه حکم به عرفه کند و قول قاضیِّ عامه هم حجت است و فردا شما آثار  

می کنید و بیتوته در منی می کنید و حلق می کنید و رمی جمرۀ عقبه می کنید و ... ، اما أضحی را بار می کنید که مثالً وقوف در مشعر 

این کارها را به چه دلیل انجام می دهید ؟ می گوییم وقتی شارع بفرماید که امروز نهم است ، فردا هم دهم می شود ، و عرف بینِّ این ها 

ز نهم باشد ، تفکیک نمی شود از این که فردا دهم باشد ، همین طور در مقام تفکیک قائل نیست ، پس همان طوری که اگر واقعاً امرو

تعبد هم وقتی شارع بفرماید امروز نهم است ، تفکیک نمی شود از این که فردا دهم باشد و تعبد به این که امروز نهم است ، مالزمه دارد 

 با این که فردا دهم باشد .

الزمه اش تالزم عرفی باشد که غیر قابل تفکیک باشد مانند این که روز آخر رمضان برای  اما مثال برای جایی که بین مستصحب و 

شما یوم الشک باشد که نمی دانید آیا ماه رمضان است یا روز اول شوال است ، در اینجا شما بقاء شهر رمضان را استصحاب می کنید و 

ال و عید فطر است و به چه دلیل آثارِّ اول شوال را بار می کنید ؟ می گوییم امروز آخر رمضان خواهد بود ، اما به چه دلیل فردا اولِّ شو

ً اگر امروز آخر ماه بود با این که فردا اول ماه باشد قابل تفکیک نیست ، همین طور در مقام ظاهر و تعبد هم  همان طوری که واقعا

اه است ، عرف می گوید پس شارع فرموده که فردا اولِّ ماه عرف برای این ها تفکیک قائل نیست و اگر شارع بفرماید که امروز آخر م

 می باشد و به همین جهت ، آثار اول ماه را فردا بار می کنیم .

اصلِّ این إستثناء بال اشکال می باشد ، چون اگر در مقام ظاهر و تعبد ، مرحوم آقای خوئی در مقام مناقشه در اینجا می فرماید : اما  

دیگری تالزم ببیند ، آن وقت تعبد به مستصحب ، تعبد به آن امر دیگر هم می شود ، ولی این کبری آیا مثال  عرف بین مستصحب و امر

درست است و مثالش می باشد ، یعنی وقتی شارع تعبد کرد قول قاضیِّ عامه را دارد یا ندارد ، در آن مثال عرفه و أضحی گفته اند که 

ت که فردا هم أضحی می باشد و آثار و احکامِّ أضحی بار می شود . ولی مثال ماه رمضان که امروز روز عرفه است ، معنایش این اس
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برای اینجا غلط می باشد . زیرا درست است که استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت می کند که یوم الشک ، از ماه رمضان است ولی این 

استصحابِّ بقاءِّ شهر رمضان ندارد ، بلکه خودش یک استصحاب جداگانه که فردا آثارِّ اول ماه و عید فطر را بار می کنیم ، این ربطی به 

دارد ، اما استصحابِّ جداگانه اش این طور است که می گوییم : وقتی غروب یوم الشک داخل شد ، آن وقت به تحققِّ اولِّ شوال و عید 

د فطر داخل شده ، یا این که امروز عید فطر بوده ، فطر قطع داریم ، به خاطر این که یا امروز جزء آخر ماه رمضان بوده و لذا اآلن عی

پس عید فطر محقق شده است ، پس در هر دو صورت ، قطع داریم به تحقق اول شوال و عید فطر ، اما فردا نمی دانیم که این اولِّ شوال 

پس این که فردا آثار عید فطر را بار       و عید فطر آیا باقیست یا از بین رفته است و استصحاب می کنیم و می گوییم که عید فطر باقیست .

 ه استصحاب بقاء عید فطر می باشد .مجزا دارد ک ، به خاطر این است که استصحابِّ می کنیم 

 19/  6/  21 ـ شنبه 6درس و  19/  6/  26ـ چهارشنبه  6درس 

طوری که  آن واما به این استصحابِّ بقاء عید فطر ، اشکاالتی شده است که آقای صدر چندتا اشکال در بحوث و مباحث ذکر می کند  

در حاشیه دارد این است که مقررِّ ایشان این اشکاالت نزد مرحوم آقای خوئی می برده و ایشان جواب می دادند و او جواب ها را به آقای 

 و بعد آقای صدر ، جواب می داده است . صدر منتقل می کرده

 حاال ما باید این اشکاالت و جواب ها را بررسی کنیم که این بحث ، خیلی مهم می باشد . 

ً ممکن   پس مدعا این شد که : یک مورد مثال زده اند برای این که تفکیک بین مستصحب و الزمه اش هرچند در مقام ظاهر عرفا

در این مورد حجت می باشد ، که مثال زده اند به استصحاب بقاء شهر و إثبات این که فردا اول شهرِّ آتیه        نیست و لذا مثبتات استصحاب

می باشد مانند یوم الشک ِّ شهر رمضان که اثر عملی دارد به این که استصحاب می کنیم بقاء شهر رمضان را و إثبات می کنیم که فردا 

 اولِّ شهرِّ شوال  و عید فطر است . 

اما مرحوم آقای خوئی به این مدعا اشکال نموده و فرموده : این که ما حکم می کنیم به این که فردا اولِّ شهرِّ شوال  است ، ربطی به  

به این که غروبِّ یوم الشک ، علم پیدا می کنیم به تحققِّ اولِّ شهر استصحابِّ بقاءِّ شهر رمضان ندارد ، بلکه یک استصحاب جداگانه دارد 

 تمال می دهیم که این اولِّ شهر شوال باقی باشد و لذا آن را استصحاب می کنیم .شوال و اح

 :  اماُاشکالتیُبهُاینُاستصحاِبُبقاِءُشهرُشوالُشدهُاست  

ارکان استصحاب ، یکی یقین سابق و دیگری شک الحق و شک در بقاء می باشد ، لکن در ما نحن فیه شک ِّ در بقاء  اشکالُاولُ: 

سابق نیست بلکه خودش حدوث می باشد . می گویید اآلن یقین داریم به دخول عید فطر و  ا اگر فردا عید فطر باشد ، این بقاءِّ نداریم ، زیر

احتمالِّ بقائش را می دهیم ، لکن ما احتمال بقاء نداریم چون اگر اآلن عید فطر داخل شده باشد ، این خودش حدوث می باشد و اگر دیروز 

 پس اآلن تمام شده و لذا در هر حال ، شک در بقاء نداریم . عید فطر داخل شده ،

: این طور نیست که یکی از ارکان استصحاب ، شک ِّ در بقاء باشد و کلمۀ بقاء  فرمودهدر جواب از این اشکال مرحوم آقای خوئی اما  

 تنقض الیقین بالشک ( نیامده است و ما شک ِّ در بقاء را معتبر نمی دانیم .در ) ال 

) که آقای صدر می فرماید من این اشکال را به مرحوم آقای خوئی کردم ( این است که : ما در غروبِّ یوم الشک ، یقین  اشکالُدوم 

، اما این استصحاب معارضه می کند با داریم به تحقق اولِّ شوال و شک در بقائش داریم که استصحابِّ بقاء اول شوال را جاری می کنیم 

زیرا در همان آنی که اول شوال محقق شد ، در همان آن یقین داریم که یک عدم اول شوال هم محقق شده است  استصحاب عدم شوال ،

که یا اآلن محقق شده و یا دیروز محقق شده است و احتمال می دهیم که همان عدم اول شوال ، اآلن باقی باشد و لذا استصحاب عدم اول 

 ل شوال معارضه می کند .شوال جاری می شود که با استصحاب بقاء او

م ، چون یا دیروز آخر یشوالی یقین داراولِّ به یک عدمِّ  ا، مماه رمضان (  90توضیح بیشتر این که : در غروب یوم الشک ) روز  

اول است و یا امروز آخر ماه رمضان است پس دیروز عدم باقی شوال اول عدم هم آن بوده پس امروز و عدم اول شوال ماه رمضان 

، پس در غروب یوم الشک ، همان طوری که علم داریم به تحقق اولِّ شوال ، همین طور علم داریم به عدم تحقق اولِّ است شوال بوده 

شوال ، حاال یک استصحاب می فرماید که امروز اول شوال باقیست و استصحاب دیگر می فرماید که امروز عدم اول شوال است و این 

 رض و تساقط می کنند .دو استصحاب با همدیگر تعا
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] البته یک جواب  دادند دوُتاُجواباستصحابِّ عدم ،  اشکالِّ معارضۀ اما مقررِّ آقای صدر نقل می کند که مرحوم آقای خوئی از این 

 در مصباح االصول هست ولی جواب دوم را جایی ندیدیم [ :

در غروبِّ یوم الشک یعنی غروبِّ شبِّ دم تحقق اول شوال ب عمرحوم آقای خوئی این است که می فرماید : این استصحا جوابُِاولُِ 

، و ماه رمضان  90یعنی در غروب شبِّ ، خودش معارضه می کند با استصحاب عدم شوال در روز قبل از یوم الشک ماه رمضان  91

 . لذا استصحاب بقاء اول شوال بال معارض باقی می ماند 

یقین حاال در غروب شنبه  ثابت شودعید فطر هم می خواهد الشک است و یکشنبه  رمضان است و شنبه یوم 21مثالً جمعه توضیح :  

غروبِّ یک یقین دیگر هم دارم به این که  که این عدم یا اآلن محقق شده و یا دیروز محقق شده است ، امااول شوال  به تحقق عدمدارم 

شوال یوم اولِّ با استصحاب عدم  بیست و نهم ) جمعه (شوالِّ روز اول اول شوال بود ، حاال استصحاب عدم قطعاً عدم ،  جمعهروزِّ 

با همدیگر تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه استصحاب بقاء اول شوال در غروب یوم الشک بال معارض جاری ) شنبه ( الشک 

 .خواهد شد 

و جاری می شوند و با همدیگر معارضه ندارند اما آقای صدر در جواب از مرحوم آقای خوئی فرموده که این دو استصحابِّ عدم هر د 

در شهر رمضان در ماه های دیگر این تعارض نیست ولی گفته بله ،  چون ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه الزم نمی آید . سپس ایشان

است ، حاال  ماه رمضان روزه حرام 90ماه رمضان روزه حرام است و یا روز  91من یقین دارم که یا روز این تعارض هست چون 

موجب ترخیص در آن وقت ، و بگویند در هیچ کدام از این دو روز ، روزه حرام نیست اگر هر دو استصحابِّ عدم بخواهند جاری شوند 

لذا آقای صدر از  ؛اگر هر دو را روزه بگیریم ، آن وقت یقین داریم که روزۀ حرام گرفته ایم د ، چون شومخالفت قطعیۀ عملیه می 

 رفع ید می کند . اولش جوابِّ 

این است که می گوید : ما اآلن سه تا استصحاب داریم که یکی  دهدآقای صدر به مرحوم آقای خوئی می  جوابِّ دومی کهاما  

و دیگری استصحاب عدم اول شوال در روز یکشنبه و دیگری استصحاب  ماه رمضان ( 91)  استصحاب بقاء اول شوال در روز یکشنبه

وجهی ندارد که بگویید آن دو استصحابِّ عدم با همدیگر تعارض و تساقط     ، حاال ماه رمضان (  90) وز شنبه عدم اول شوال در ر

هر سه استصحاب با همدیگر تعارض می کنند که یک طرفِّ می کنند و بعد نوبت به استصحاب وجودی می رسد ، بلکه می گوییم 

شوال در روز شنبه معارضه می کند اول تحقق دارد ، یعنی استصحاب عدم  معارضه ، یک لنگه دارد و یک طرفِّ معارضه ، دو لنگه

 با استصحاب عدم اول شوال در روز یکشنبه و استصحاب بقاء اول شوال در روز یکشنبه .

پس ما یک استصحاب بقاء اول شوال داریم در روز یکشنبه و یک استصحاب عدم اول شوال در روز شنبه داریم و یک استصحاب  

اول شوال در روز یکشنبه داریم ، حاال مرحوم آقای خوئی می فرماید که استصحاب عدم اول شوال در روز یکشنبه معارضه      عدم 

می کند با استصحاب عدم اول شوال در روز یکشنبه و لذا استصحاب اول شوال در روز یکشنبه بال معارضه جاری می شود ، ولی آقای 

هم معارضه می کند با استصحاب عدم اول شوال در روز شنبه و هم ، ول شوال در روز یکشنبه صدر می گوید که استصحاب عدم ا

 معارضه می کند با استصحاب بقاء اول شوال در روز یکشنبه ، و لذا همۀ این استصحاب ها با هم تعارض و تساقط می کنند .

 90استصحاب عدم تحقق اول شوال در روز شنبه یعنی  اصالً حق این است که:  سپس آقای صدر کالمش را تکمیل کرده و فرموده 

 ماه رمضان ، بال معارض می باشد .

در دو مورد از اطراف علم اجمالی ، استصحاب جاری نمی شود ، یکی آنجایی که تعبد به متناقضین شود و دوم آنجایی که توضیح :  

مانند این که یک استصحاب بگوید که فالن شيء حرام است و  ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه الزم بیاید . اما تعبد به متناقضین

استصحاب دیگر بگوید که همان شيء ، حرام نیست . اما ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه مانند این که استصحاب بگوید که هم إناء الف 

. حاال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی طاهر است و هم إناء ب طاهر است و حال آن که یقین داریم که یکی از دو إناء نجس می باشد 

چنین نسبت می دهد که نظر ایشان این است که آن تخصیصی که نسبت به تعبد به متناقضین است ، کالمخصص المتصل می باشد یعنی 

ضین را شامل از همان اول ، جلوی اطالقِّ ظهورِّ استصحاب را می گیرد ، یعنی ) ال تنقض الیقین بالشک ( اصالً ظهورش تعبد به متناق

نفصل می باشد ، یعنی ظهورِّ نمی شود ، ولی آن تخصیصی که نسبت به ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه وجود دارد ، کالمخصص الم

 استصحاب شاملش می شود ولی عقل در مقام ثبوت ، آن را قید می زند . 



  ..........................تنبیهات االستصحاب.....................................................................................................................................20
 

پس می گوییم اصالً استصحاب عدم اول شوال در روز حاال آقای صدر می گوید : جناب آقای خوئی ! شما که چنین مسلکی دارید ،  

شنبه بال معارض جاری می شود ، چون استصحاب عدم اول شوال در روز یکشنبه دو تا معارض داشت که یک معارضش استصحاب 

اول شوال  بقاء اول شوال در روز یکشنبه بود و یک معارضش هم استصحاب عدم اول شوال در روز شنبه بود ، حاال این که یکشنبه

است و این که یک شنبه عدم شوال است ، این ها متناقضین می باشند و لذا اصالً خطابِّ ) ال تنقض ( این ها را شامل نمی شود و در 

 نتیجه استصحاب عدم اول شوال در روز شنبه بال معارض جاری می شود .

ارضِّ دو استصحابِّ عدم را نموده است ، ولی این که ایشان آن اما آنچه که مسلم است این است که مرحوم آقای خوئی ، این اشکالِّ تع 

دو استصحابِّ عدم را به معارضه انداخته باشد و سپس استصحاب وجودی را جاری بداند ، چنین چیزی در فرمایشات ایشان نیست بلکه 

 ایشان از کسانی است که تعارضِّ هر سه استصحاب را قبول دارد . حاال این مطلب مهم نیست .

: این که این سه استصحاب با همدیگر تعارض می کنند ، درست است ، ولی این که استصحاب عدم  ما این است که عرض حاال 

صلة باشند که مانع از انعقاد ظور إطالق در کالقرینة المنفدر روز یکشنبه و استصحاب وجودی در روز یکشنبه متناقضین باشند و 

. دلیلش ، این حرف درست نیست و کالقرینة المتصلة باشد روز شنبه بال معارض جاری باشد  استصحاب شوند و لذا استصحاب عدم در

 را در حجیت علم اجمالی عرض کرده ایم و اآلن هم یک اشاره ای می کنیم :

الً مقتضیِّ در اطراف علم اجمالی یک بحثی هست که علم اجمالی آیا مقتضیِّ تنجز است یا علت تامۀ تنجز ؟ بعضی ها فرموده اند عق 

تنجز است که کالم مرحوم شیخ اعظم باشد ، و بعضی دیگر فرموده اند عقالً علت تامۀ تنجز است که کالم مرحوم آغاضیاء باشد ، ما در 

آنجا عرض کرده ایم آنچه که معروف است و مرحوم آقای خوئی و امثال ایشان پذیرفته اند به این که ترخیص در اطراف علم اجمالی 

ولی در بعضی اطراف اشکال ندارد و لذا فرموده اند علم اجمالی علت تامۀ تنجز است نسبت به مخالفت قطعیه و مقتضیِّ تنجز  قبیح است

است نسبت به موافقت قطعیه ، این حرف ها درست نیست ، زیرا اگر شارع بفرماید که من شرب خمر را حرام کردم ولی در عین حال 

ء شرقی خمر است و یا إناء غربی ، احتیاط الزم نیست و هر دو را می توانی بخوری و ترخیص دادم در اگر علم اجمالی داشتی که یا إنا

و آن حکم به جای خودش باقیست ، چون این ترخیص نتیجه اش این است که غرض قبیح نیست  عقالً  مخالفت قطعیۀ عملیه ، چنین چیزی

غرضِّ من از ترک شرب خمر ، فقط در جایی است که علم تفصیلی به  شارع از جعل ، ضیق می باشد یعنی می خواهد بفرماید که

خمریت وجود داشته باشد ولی اگر علم اجمالی داشتی ، در این صورت من غرضی نسبت به ترک شرب خمر ندارم ، و چنین چیزی 

ضیق در مقام إثبات می باشد ـ و  عقالً اشکال ندارد . پس این که اصول عملیه اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود ، به خاطر وجودِّ 

خودِّ آقای صدر هم این مطلب را در کلماتش دارد ـ یعنی ) رفع ما ال یعلمون ( در سیرۀ عقالء ، اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود و 

 از آن ، منصرف می باشد .

، پس ما نحن فیه کالقرینة المنفصلة      حاال به آقای صدر می گوییم : وقتی که اصول عملیه از اطراف علم اجمالی منصرف است 

لذا در هر دو استصحاب ، ضیق ظهور و ضیق مقام إثبات  نمی شود بلکه ظهورِّ اطالق استصحاب ، از اول اینجا را شامل نمی شود .

د آنجا کالقرینة المتصلة وجود دارد و کالقرینة المتصلة نیز می باشد و اصالً از این موارد منصرف است . لذا این که شما بخواهید بگویی

است و اینجا کالقرینة المنفصله است ، چنین حرفی غلط است ، زیرا این ها مبتنی بر این است که مانع از این ترخیص ، عقل باشد و حال 

قالء هستند آن که عقل ، مانع نیست بلکه عقل می گوید که به نظرِّ من ، شارع می تواند همۀ اطراف علم اجملی را ترخیص دهد ، اما ع

 که می گویند مقام إثبات ضیق است ، لذا اگر جایی دلیل خاص باشد ، به آن ملتزم می شویم .

 این بود نظرِّ ما نسبت به تکۀ اولِّ جوابِّ آقای صدر .  

ُدومیاما   :  می فرماید می دهد این است که عدم با استصحاب وجودی استصحابِّ  اشکال معارضۀکه مرحوم آقای خوئی به  جوابِ

، حاال شما ) آقای صدر ( فرمودید و لذا استصحاب بقاء اول شوال داریم شنبه ( علم داریم به تحقق اول شوال یعنی  غروب یوم الشک )

آقای خوئی می فرماید این مرحوم غروب یوم الشک ، لکن  استصحابِّ عدم تحقق اول شوال درمعارضه دارد با استصحاب که این 

تا شبِّ سی ام و اول شوال تحقق وال ، استصحاب کلی قسم ثالث می باشد ، چون ما یک علمی داریم به عدم استصحاب عدم تحقق اول ش

... از ماه رمضان بود که آن عدم قطعاً زائل شده است ، پس عدمِّ قبل از  26یا  26یا  28که مثالً عدم در روز  قبل از یوم الشک تا



 21.............................................................................................رات درس خارج اصول .......................................................تقری
 

 ً یوم الشک احتمال می دهم ، عدمِّ بعد از وجود می باشد و حال آن غروب که اآلن در  مِّ دیگراز بین رفته است ، اما این عد وجود ، قطعا

که  یوم الشک ، استصحاب کلیِّ قسم ثالث استغروب که این عدمِّ بعد از وجود را شک در حدوثش داریم و لذا این استصحاب عدم در 

که استصحاب کلی قسم ثانی می باشد ) یا استصحاب فرد مردد ، به خالف استصحاب تحققِّ اول شوال و جاری  نمی شود  حجت نیست

 می باشد ( و جاری می شود .

ما سه چیز را نباید خلط کنیم ، آن نکتۀ کلیِّ قسم ثالث با :  اما آقای صدر در مقام اشکال به این جوابِّ دومِّ مرحوم آقای خوئی می گوید 

ث نیست آن نکتۀ کلیِّ قسم ثانی باید از یکدیگر جدا شود که اگر چنین کنیم و در ما نحن فیه دقیق نگاه کنیم ، می بینیم که اینجا کلیِّ قسم ثال

دارم که زید از دار خارج شده است و احتمال می دهم که  زیرا در کلی قسم ثالث ، مثال من یقین دارم به تحقق زید در دار و نیز علم

مقارن با خروج زید از دار ، عمرو داخلِّ دار شده باشد ، حاال در اینجا استصحاب کلی انسان در دار ، استصحاب کلی قسم ثالث می باشد 

د و اگر فرد باشد ، یقین هم هست ، اما تحققِّ آن بطوری که اگر فرد برود ، یقین نیز می روکه مقومِّ یقین به کلی ، یقین به فرد می باشد 

فردِّ آخر نسبت به إنعقاد یقین به کلی ، هیچ دخلی ندارد . پس در استصحاب کلیِّ قسم ثالث ، آن فردی که حدوثش مشکوک است ، اصالً 

 در یقین به کلی دخیل نیست . 

عدمی قبل یقین به یک لث نیست ، زیرا در ما نحن فیه قسم ثا حاال اشکال آقای صدر این است که ما نحن فیه از قبیل استصحاب کلی 

، حاال این یقین به عدمی که در که این یقینِّ به عدم ، قطعاً از بین رفته است یا ... بود  26یا عدم روز  28م که عدمِّ روز یاز وجود داشت

بلکه نیست  21یا روز  28یا روز  26م ، آن عدمِّ روز و منشأِّ این یقینِّ من به عدغروب یوم الشک دارم ، ربطی به آن عدم ها ندارد 

متولد و ُمنشأ شده است چون یقین دارم که یکی ماه رمضان (  91) و یکشنبه ماه رمضان (  90) یکی یقینی است که فقط از روز شنبه 

پس یا روز سی ام اول شوال است و روز است  90روز است و یا  21و علم اجمالی دارم که ماه یا از این دو تا ، عدمِّ اول شوال است 

اول به عدم  من ، پس آن یقینِّ به عدمِّ قبل از وجود ، ربطی به این یقین به عدم ندارد ، بلکه این یقینِّ یا روز سی و یکم اول شوال است 

 ه است . ، کلی قسم ثانی می باشد و اصالً شبیه به کلی قسم رابع است که آقای خوئی درست کردشوال در غروب یوم الشک 

ماه رمضان که قطع دارم از بین رفته است و احتمال بدهم  90و  21یقین دارم به تحقق عدمی در روز م که من نمی خواهم بگویپس  

که یک عدمِّ دیگری مقارناً ایجاد شده باشد تا شما بگویید که استصحابِّ این عدمِّ دیگر ، استصحاب کلی قسم ثالث می شود ، من آن عدم 

 اهم استصحاب کنم ، بلکه آن عدمی که من می خواهم استصحاب کنم ، آن عدمِّ معلوم باالجمال می باشد .را نمی خو

پس در استصحاب کلی قسم ثالث ، منشأ یقین به کلی ، یقین به فرد است ، حاال آن فردی که یقین به آن داشتیم اگر از بین برود ، آن  

ی شود . اما در استصحاب کلیِّ قسم ثانی ، منشأ یقین به کلی ، علم اجمالی می باشد . وقت استصحاب کلی ، استصحاب کلیِّ قسم ثالث م

نیست ، بلکه من یک علم  21و  28و  26حاال در ما نحن فیه منشأِّ یقین ما به عدم اول شوال در غروب یوم الشک ، یقین به عدمِّ روز 

 می باشد و من این عدم را استصحاب می کنم .اجمالی دارم که این این علم اجمالی ، منشأِّ یقین من به عدم 

بله ، ممکن است کسی بگوید که اینجا استصحاب کلی قسم ثالث است و آن را منحل کند و تنظیر کند به آنجایی که من یقین دارم به  

وء بگیرم ، باز احتمال ، در اینجا وقتی که وضتحقق حدث اصغر و سپس بَللی از من خارج شده که قطع دارم که یا بول است و یا منی 

می دهم که کلیِّ حدث باقی باشد چون ممکن است که آن بَلل ، منی باشد . حاال ممکن است اشکال شود که در اینجا احتمال می دهم که 

این بَلل بول باشد و حدث اصغر باقی باشد و لذا استصحاب بقاء حدث اصغر و عدم حدوث جنابت جاری می شود و آن کلی ، منحل    

 می شود .

در جواب می گوییم که استصحاب عدم حدوث جنابت و استصحاب بقاء حدث اصغر ، آن کلی را منحل نمی کند ، یعنی این کلی که  

قطع دارم به تحقق بول یا منی که یک حدثی محقق شد ، این کلی منحل نمی شود . ممکن است اشکال شود به این که : اگر این کلی منحل 

و بعد از وضوء ، بَللی از او خارج شد که مردد  بودر رسالۀ مراجع نوشته شده که اگر کسی ُمحدِّث به حدث اصغر نمی شود پس چرا د

در جواب می گوییم : این حکم  بین بول و منی باشد ، استصحاب می گوید که این بَلل ، جنابت نیست و اگر وضوء بگیرد کافیست ؟

« إذا قمتم إلی الصالة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم ... وإن کنتم جنباً فاطَّهَّروا » می فرماید بخاطر نصِّ خاص می باشد ، زیرا آیۀ شریفه 

این که تفسیر شده به ] إذا قمتم من الحدث االصغر الی الصالة ... [ که ) من کان محدثاً باالصغر و لم یکن جنباً کان علیه الوضوء ( ، پس 

 اء حدث ، منحل نمی شود .حکم بخاطر نص می باشد و إال استصحابِّ بق
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حاال در ما نحن فیه ، حق با آقای صدر است و این استصحاب عدم ، استصحاب کلی قسم ثالث نیست بلکه اینجا همان استصحاب کلی  

فرد قسم رابع است که آقای خوئی درست کرده و پذیرفته است . اما آنچه که موجب خلط می شود این است که بگوییم یقین داریم به تحقق 

آخر ، و حال آن که چنین حرفی غلط است و ما به تحقق فرد آخر یقین نداریم ، چون ممکن است این عدم ، عدم جدید نباشد بلکه همان 

مِّ کلی قسم ثانی یقین به تحقق فرد آخ ِّ ر بقاء عدم سابق باشد . پس یقین به عدمِّ فردِّ آخر الزم نیست بلکه یقینِّ آخر الزم است . پس مقو 

مش یقین آخر می باشد .  نیست ، ِّ حاال جناب آقای خوئی ! اگر شما بگویید که مقومش باید یقین به تحقق فرد آخر باشد ، در جواب بلکه مقو 

می گوییم : اگر این طور باشد ، آن وقت شما در استصحاب کلی قسم رابع به مشکل بر می خورید ، چون در کلی قسم رابع ، شخصی 

است و بعد از غسل ، یک قطره منی در ثوبش دیده است و نمی داند که آیا همان جنابتی است که برایش غسل جنب شده و غسل هم کرده 

ید کرده یا این که جنابت جدید است ، حاال این آیا یقین به فرد آخر است یا یقینِّ آخر است ؟ قطعاً یقین به فرد آخر نیست چون شما می گوی

پس فقط می گویید که این ، یقینِّ آخر است و کاری ندارم با آن جنابتی که برایش غسل کرده ام بلکه شاید این همان جنابتِّ سابق باشد ، 

 اشاره می کنم به جنابتی که با خروج این قطرۀ منی محقق شده است .

ا نحن فیه ، منشأ پس باید واضح شود که قوامِّ استصحابِّ کلی قسم ثالث این است که منشأ یقین به کلی ، یقین به فرد است ولی در م 

یقین به کلی ، یقین به فرد نیست بلکه منشأ یقین به کلی ، یقینِّ آخر است و مطلب آخر و شيء آخر است و لذا این اشکال وارد است و در 

 ما نحن فیه هر سه استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط می کنند و با این دلیل نمی توانیم إثبات کنیم که فردا اولِّ ماه است .

 که مرحوم آقای خوئی این جواب را داد که نتیجه این شد که ما نحن فیه ربطی به اصل مثبت ندارد . یاین بود جواب 
 

 اما جواب دومی که مرحوم آقای نائینی این جواب را داده اند این است که : 

اشکال این بود که گفتند در غروب یوم الشک ، استصحاب بقاء اول شوال جاری می کنیم و إثبات می کنیم که فردا اولِّ ماه است .  

 حاال مرحوم نائینی می فرماید : إثباتِّ این که فردا اول ماه است ، ربطی به اصل مثبت ندارد . 

می باشد به این معنا که امروز اولِّ ماهِّ شوال است و روزهای قبل ، ماه توضیح : اول ماه ، یک مفهومی است که مرکب از دو جزء  

شوال محقق نشده است . وقتی می گوییم فالنی در اولِّ صف قرار دارد ، به این معناست که او در صف است و قبل از او کسی در صف 

ال داخل شده است ، اما این که قبلش ماه شوال نبوده ، نیست . حاال این که امروز اولِّ شوال است ، مسلم است چون قطع داریم که ماه شو

 به کمک استصحاب می باشد که استصحاب می گوید قبلش ماه شوال نبوده است .

این معنای اولِّ ماه می باشد و پس در ما نحن فیه استصحابِّ این که قبل از امروز ، شوال نبوده و این که امروز جزء شوال است ،  

 گونه ثابت می شود و این ربطی به اصل مثبت ندارد .لذا اولِّ ماه این 

 : اما به این جوابِّ مرحوم نائینی ، دو اشکال کرده اند  

اشکال اول که اشکال إثباتی باشد ، این شکال را مرحوم آقای خوئی نموده که فرموده : کلمۀ اول ، به فهم عرفی ، یک مفهوم بسیط  

س اول ماه ، معنایش این نیست که امروز اول شوال باشد و قبلش روزی از شوال نباشد ، است که منتزع می شود و مرکب نیست . پ

بلکه اول ماه یک مفهوم بسیطِّ منتزع از این دو تا جزء است ، لذا موضوع در اینجا مرکب نیست تا شما بخواهید با استصحاب ، آن را 

 . ثابت کنید ، بلکه موضوع ، بسیط است و عنوان انتزاعی می باشد

اما اشکال دوم که اشکال ثبوتی باشد ، این اشکال را مرحوم آقای نائینی نموده و فرموده : استصحابِّ عدم تحقق شوال در قبل از  

امروز و این که امروز ، جزء شوال است ، اولِّ شهر شوال را در امروز إثبات نمی کند ، چون محال است که معنای اول شوال ، مرکب 

که اگر اول شوال مرکب باشد ، الزمه اش این است که اصول و عرف و عقل را کنار بگذاریم ، چون کلمۀ اول ، لفظ باشد ، بخاطر این 

موضوٌع له داشته باشد ، اما دو جزء واحد می باشد که لفظ واحد ، موضوٌع له واحد و معنای واحد می خواهد و نمی شود که لفظ واحد ، 

ند ، ابتدا واضع یک لباس وحدت به بدنشان پوشانده است و بعد لفظِّ واحد را وضع کرده است . در آن موضوٌع له هایی که مرکب هست

مثالً صحن را معنا می کنند به حیاط بزرگ که این معنا از دو جزء تشکیل شده است اما این گونه که واضع ، ابتدا این دو جزء را به 

د یک حصه که لفظ صحن باشد ، برای این معنا وضع کرده است ، یا این که نحو تقیید و به نحو ربط و به نحو نعت تصور کرده و بع

واضع ، یک معنای انتزاعی از این دو جزء یعنی حیاط و بزرگ انتزاع نموده و لفظ صحن را برای آن وضع کرده است ، و إال اگر 
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دت به این دو جزء پوشانده باشد ، چنین چیزی قرار باشد که خصوص لفظِّ صحن ، دو تا جزء داشته باشد بدون این که واضع ، لباس وح

 امکان ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد الزم می آید که محال است چون لفظِّ واحد ، معنای واحد می خواهد .

واحد ، سه تا تصور اما آقای صدر در جواب از این اشکالِّ آقای نائینی فرموده : بله ، موضوٌع له باید واحد باشد ، ولی موضوٌع له  

دارد . توضیح کالم ایشان این است که : شيء واحد ، سه تا تصور دارد : یکی عنوان انتزاعی و یکی ربط و دیگری واقع الترکیب و 

 . و لذا اشکالی در ما نحن فیه وجود ندارد .إجتماع یعنی واقعِّ با هم بودن به این معنا که هر کدام به تنهایی ، موضوٌع له نیست 

اما یک نقض هم ما به مرحوم آقای نائینی کرده ایم و گفته ایم : در آن بحثی که استصحاب عدم أزلی إثبات کند که موضوٌع له آیا  

مرکب است یا نعت است یا تقیید است یا ترکیب است ، شما در آنجا اشکال عقلی نکردید و نفرمودید محال است که موضوٌع له مرکب 

ان طوری که لفظ واحد ، موضوٌع له واحد می خواهد ، همین طور حکم واحد هم موضوع واحد می خواهد . لذا باشد ، و حال آن که هم

شد چه اشکال دارد که ما نحن فیه از آن قبیل باشد ، پس اینجا دو تا نیست و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست ، بلکه با هم می با

 است .و این اشکال به مرحوم نائینی وارد 

اما حق این است که این که بگوییم واقعِّ ترکیب است یا عنوان ترکیب است این حرف ها را هیچکس متوجه نمی شود . لذا این که  

موضوٌع له ، یک جزئش واضح بالوجدان باشد و یک جزئش واضح باالصل باشد ، این یک چیزی است که ما می گوییم و همه قبول 

می باشد و حقیقتش را نمی دانیم که چه چیزی می باشد . لذا به مرحوم آقای نائینی می گوییم : در آنجایی که دارند ولی تصدیق بال تصور 

 موضوٌع له مرکب است ، هر جوابی که در آنجا دادید ، اینجا هم آن جواب را بدهید .

 خالصه این که این جواب مرحوم آقای نائینی درست نیست . 

اصل اشکال ، یک جواب دیگر داده است و فرموده : اشکال این بود که اگر فردا بخواهد اول ماه باشد ، اما مرحوم آقای نائینی از  

اصل مثبت است . اما ایشان در جواب می فرماید که اینجا ربطی به اصل مثبت ندارد بلکه اینجا نص وجود دارد به این که اول شوال 

ی  ثالثین  یوماً ، حاال استصحاب کردیم که یوم الشک ، جزء ماه رمضان است و لذا سی روز تمام ثابت می شود یا به رؤیت و یا به ُمضِّ

 .می شود و فردا هم اول شوال خواهد بود و این به خاطر استصحاب نیست بلکه به خاطر نص می باشد 

فقط مشکل را در خصوص شهر  اما مرحوم آقای خوئی در مقام مناقشه به این جوابِّ مرحوم آقای نائینی فرموده : این حرفِّ شما ، 

 شوال حل می کند ، ولی در بقیۀ ماه ها چنین نصی وجود ندارد .

  19/  6/  91ـ دوشنبه  1درس و  19/  6/  90ـ یکشنبه  8درس 

اما کالم در فروعی بود که اصحاب به این فروع فتوا داده اند که متوقف بر اصل مثبت است . فرع اول گذشت که جریان استصحاب  

 بقاء شهر رمضان در یوم الشک بود برای إثباتِّ این که فردا اول شوال است .

اما فرع دوم : این فرع نیز فتوایش مبتنی بر حجیت مبثتات می باشد هرچند در جایی که واسطه خفی باشد . فرع دوم این است که اگر  

آیا رطوبت داشته با نه ، در این صورت استصحاب بقاء شيء نجسی قبالً مرطوب بوده و حین المالقات با شيء طاهر نمی دانیم که 

 رطوبت جاری می کنیم ، حاال استصحاب بقاء رطوبت برای إثبات نجاست مالقي ، ُمثبِّت می باشد ، زیرا الزمۀ عقلیِّ بقاء رطوبتِّ 

 .مسریه این است که این رطوبت به دست سرایت کرده باشد 

سِّ مالقي و نجاستش آیا سرایتِّ رطوبت به  در این فرع مرحوم آقای خوئی فرموده : در  اینجا ابتدا باید بحث شود که موضوع تنجُّ

شيء مالقي است یا این که موضوع نجاست ، مرکب از دو شيء است به این که مالقات کند با شیئی که آن شيء ، هم نجس است و هم 

ثبِّت نیست ، چون نجس هست بالوجدان و استصحاب هم  رطوبت مسریه دارد که اگر بگوییم موضوع تنجس مالقي چنین است ، این مُ 

می گوید که رطوبت مسریه دارد ، و از ضم ِّ وجدان و اصل چنین نتیجه می گیریم که موضوع إحراز می شود و به نجاست مالقي حکم 

 می شود و دیگر بحث سرایت و بحث إثبات نیست .

از مالقی ندانیم بلکه بگوییم موضوع تنجس مالقي ، سرایتِّ رطوبت  پس اشکال در صورتی است که موضوع تنجس مالقي را مرکب 

 که اگر چنین بگوییم آن وقت داخل در اصل مثبت می باشد .به شيء مالقي می باشد 

 حاال موضوع تنجس مالقي چیست و کدامیک از این دو تا می باشد ؟ 
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نیست ، به خاطر این که ما در هیچ دلیلی کیفیتِّ تنجس مرحوم آقای خوئی فرموده : موضوع نجاست ، سرایت می باشد و مرکب  

مالقي را پیدا نکردیم و بیانی از شارع نرسیده که نجاست از شیئی به شيء دیگر چگونه سرایت می کند ، حاال وقتی موضوع نجاست 

ً إلقایِّ به ُعرف شده است و عرف هم موضوع قذارتِّ عرفی را سرا یت می داند ، مثالً اگر شيء ُمحرز نشود و بیان نشود ، پس قطعا

تمیزی به شيء کثیفی برخورد کند ولی کثیفی به آن شيء سرایت نکند ، در اینجا عرف این شيء مالقي را قذر نمی داند و از آن تنفر 

شارع  ندارد ؛ پس از آنجا که حکم به قذارت عرفیه در جایی است که قذارت از شيء مالقی به شيء مالقي اصابت کند و از طرفی هم

هیچ بیانی برای کیفیتِّ سرایتِّ نجاست بیان نفرموده ، لذا نتیجه اش این می شود که موضوع نجاست ، سرایت است و لذا اینجا داخل در 

 اصل مثبت می باشد .

ن که با آنموده ،  ناین فرمایش مرحوم آقای خوئی یک بحث فقهی است ولی بنده متوجه نمی شوم که ایشان چگونه این حرف را بیا 

در روایات چنین بیان شده که ) أصاب ثوبی فالن ( و موضوع نجاست را إصابت شمرده اند ؛ غایة االمر این که ما دلیلی داریم که     

می فرماید ) کل یابس زکي ( یعنی هر شيء خشکی پاک می باشد ، حاال جمعِّ این دلیل با ادله ای که صحبت از إصابه کرده اند این است 

القي بایستی إصابت کند و مالقی هم باید یابس نباشد بلکه رطوبت مسریه داشته باشد و لذا مجردِّ إصابه با شيء نجس ، که شيءِّ م

 موضوع نجاست نیست .

حاال اگر گفتیم که موضوع نجاست ، سرایت است ، آن وقت ما نحن فیه داخل در اصل مثبت است ، ولی اگر گفتیم که موضوع  

ه این که شيءِّ مالقی نجس باشد و دیگر این که رطوبت مسریه داشته باشد ، آن وقت ما نحن فیه داخل در اصل مرکب از دو چیز است ب

 مثبت نخواهد بود .

و فرموده : این که اگر بگوییم موضوع مرکب باشد ، اما مرحوم آقای خوئی از این قاعدۀ کلی ، بدن حیوان را استثناء کرده است  

رایت باشد ، مثبت است ، این حرف در غیر از بدن حیوان می باشد ، ولی در بدن حیوان ، چه بگوییم مثبت نیست و اگر موضوع س

موضوعِّ نجاست مرکب است و چه بگوییم موضوعِّ نجاست سرایت است ، در هر صورت در بدن حیوان باید یک تفصیلِّ دیگری بدهیم . 

 د ، شستن نمی خواهد بلکه با زوال عینِّ نجاست ، پاک می شود ، دلیلِّ ایشان فرموده : یک مطلب مسلم است که بدن حیوان اگر نجس ش

اول ، سیرۀ قطعیۀ متشرعه می باشد که سیره چنین بوده که تا به حال ندیدیم که کسی گوسفندش را بشوید یا مرغش یا کبوترش را بخاطر 

 نجس شدنش بشوید .

آن که بول و غائطش پاک می باشد ؟ در جواب می گوییم : اوالً بول ممکن است گفته شود که بدن حیوان برای چه نجس شود و حال  

 و غائطِّ همۀ حیوانات که پاک نیست ، ثانیاً وقتی بچۀ حیوان به دنیا می آید ، بدنش خون آلود است و دَمِّ نفاس به آن مالیده شده است و

 ی در این مورد ، حیوان را بشوید .مادرش با لیس زدن ، او را تمیز می کند و در سیرۀ متشرعه دیده نشده که کس

اما دلیل دوم ، روایاتی است که مرحوم آقای خوئی به آن روایات استدالل نموده است . در اینجا چند روایات وجود دارد که به عنوان  

 مثال ، یک روایت را ذکر می کنیم :

ً ـ   یعا دِّ ْبنِّ یَْحیَى َجمِّ یَس َو ُمَحمَّ ید  َعْن َعْن أَْحَمدَ ْبنِّ إِّدْرِّ و ْبنِّ َسعِّ ال  َعْن َعْمرِّ ِّ ْبنِّ فَضَّ دِّ ْبنِّ أَْحَمدَ َعْن أَْحَمدَ ْبنِّ اْلَحَسنِّ ْبنِّ َعلِّي  َعْن ُمَحمَّ

ارِّ بْ  قِّ ْبنِّ َصدَقَةَ َعْن َعمَّ ْنهُ اْلَحَماَمةُ فَقَ  لیه السالم عنِّ ُموَسى َعْن أَبِّي َعْبدِّ هللاِّ ُمَصد ِّ ا تَْشَرُب مِّ ْن قَاَل: ُسئَِّل َعمَّ أْ مِّ َل لَْحُمهُ فَتََوضَّ اَل ُكلُّ َما أُكِّ

ْنهُ بَاٌز أَْو َصْقٌر أَْو ُعقَاٌب فَقَاَل ُكلُّ َشيْ  َب مِّ هِّ َو اْشَرْب َو َعْن َماء  َشرِّ ا یَْشَربُ ُسْؤرِّ مَّ أُ مِّ َن الطَّْیرِّ یُتََوضَّ ْنهُ  ء  مِّ هِّ  فِّي تََرى إِّالَّ أَنْ  مِّ ْنقَارِّ دَماً فَإِّْن  مِّ

ْنهُ َو اَل تَْشَربْ َرأَیْ  أْ مِّ هِّ دَماً فاََل تََوضَّ ْنقَارِّ  290/  1وسائل الشیعة /  . َت فِّي مِّ

حضرت در این روایت می فرمایند هر پرنده ای از آن آبی که می خورد می توان وضوء گرفت مگر این که در منقارش ، خون ببینی  

 ت .که در این صورت از آبی که می خورد ، نمی توان وضوء گرف

إن قلت : عبارت ) إال أن تری في منقاره دما ( بیان حکم ظاهری می باشد . قلت : بله ، این ) تری ( یا حکم ظاهری است و یا این که  

بر طریق حمل می شود به این معنا که ] إال أن یکون في منقاره دما [ ، و اگر در منقارش دم نبود ، پاک می باشد و حال آن که پرندگانِّ 

ان ، قطعاً مردار می خورند و نجاست می خورند و منقارشان نجس می شود ، حاال حضرت که فرمود اگر در منقارش خون نبود ، با بیاب

معلوم می شود که مجردِّ إزالۀ عین ، موجب طهارت می شود و إال حضرت باید می فرمودند آبی که می خورد می توان وضوء گرفت ، 

 که باید منقارش را بشویی .
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لبته اشکالِّ ما به این دلیلِّ آقای خوئی این است که این پرنده ممکن است در برکه هایی که هست آب بخورد و منقارش پاک شود ، ا 

ر هم برخورد نکند و ... ، عالوه بر این که خیلی کم پیش  لکن پای این پرنده هم ممکن است به نجاست برخورد کند و اصالً با آبِّ مطه ِّ

ز گودی هایی که به اندازۀ ُکر هست آب بخورد چون می ترسد که در آن آب بیفتد ، بلکه ممکن است از گوشه هایی که می آید که پرنده ا

آب جمع شده و متصل به ُکر نیست آب بخورد . حاال اگر کسی بخواهد مناقشه کند می تواند بگوید که احتیاج به روایات نیست بلکه خودِّ 

 کفایت می کند .سیرۀ قطعیۀ متشرعه در این مطلب 

پس این مطلب مسلم است که بدن حیوان با زوال عین نجاست ، پاک می شود . حاال اختالف شده که بدن حیوان آیا نجس می شود و  

یا شد ، نجس  یا قذارت بعد با زوال عین پاک می شود یا این که بدن حیوان اصالً نجس نمی شود بلکه اگر بدنِّ حیوان آلوده به خون

 هست که روی بدنِّ حیوان است نه این که بدن حیوان نجس شده باشد ؟ در اینجا دو مبنی وجود دارد .قذارت 

لذا مرحوم آقای خوئی فرموده : چه بگوییم موضوع نجاست ، مرکب از دو شيء است که یکی نجاست مالقی و دیگری رطوبت  

ز این دو مبنی را اختیار کنیم ، ولی اگر در بدن حیوان قائل شویم مسریه باشد ، و چه بگوییم موضوع نجاست ، سرایت است ، هر کدام ا

که بدن حیوان اصالً نجس نمی شود ، در این صورت استصحاب بقاء رطوبت مسریه ، مثبت می شود ، چون می گوییم بدنِّ این پرنده 

ده خورده است که در اینجا اگر استصحاب بقاء قبالً خونی بود و اآلن نمی دانم که این رطوبت آیا هست یا نیست و دستم هم به این پرن

رطوبتِّ مسریه جاری کنیم و بگوییم این دست ، نجس شده است ، ُمثبِّت خواهد بود ، زیرا بدنِّ حیوان که نجس نیست ، بلکه آنچه که 

مالقات کرده باشد ، نجس هست آن خون و آن رطوبتی است که روی بدن حیوان است ، حاال از کجا معلوم شود که دستِّ من با رطوبت 

و استصحاب بقاء رطوبت مسریه و استصحاب بقاء دم ، الزمۀ عقلی اش این است که دست با دم یا با رطوبت مسریه مالقات کرده باشد 

حال آن که مثبتات و لوازمِّ عقلیِّ استصحاب ، حجت نیست ؛ لذا مرحوم آقای خوئی فرموده : اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمی شود ، در 

س ، هرچه که باشد ، ُمثبِّت است ، ولی اگر گفتیم بدن حیوان مانند سایر أشیاء ، نجس می شود ولی احتیاج به ا ین صورت موضوع تنجُّ

َغسل ندارد و با زوال عین ، طاهر می شود ، در این صورت اگر گفتیم موضوع نجاست ، مرکب است ، آن وقت استصحاب بقاء 

 خل در اصل مثبت نیست .رطوبت مسریه کافی است و این دا

 این بود فرمایش مرحوم آقای خوئی در بدن حیوان و غیرِّ بدنِّ حیوان . 

اما آقای صدر یک اشکالی به مرحوم آقای خوئی کرده که این کالمی که اگر موضوع تنجس ، مرکب از دو تا شيء باشد ، استصحاب  

، آقای صدر اشکال کرده که این حرف به نحو کلی و علی االطالق درست بقاء رطوبت ، ُمثبِّت نیست ) که کالم مشهور هم چنین است ( 

 نیست بلکه در اینجا دو تا إستثناء باید بزنیم :

إستثناء اول این است که اگر گفتیم موضوع تنجس ، این است که شيء مالقی نجس باشد و رطوبت داشته باشد یعنی موضوع ، مرکب  

ست ، اگر این حرف را زدیم ، آن وقت کالم مشهور علی االطالق درست است و مثبت نیست ، شيء ا ذاتِّ  از نجاستِّ شيء و رطوبتِّ 

از نجاستِّ شيء مالقی و رطوبتِّ نجس بما هو نجس نه رطوبتِّ ذاتِّ شيءِّ نجس ، آن وقت اما اگر گفتیم موضوع تنجس ، مرکب است 

لی نجاستش نجاستِّ استصحابی است که یعنی قبالً نجس بوده و إطالق کالم فقهاء درست نیست . چون مثالً اگر این شيء رطوبت دارد و

اآلن شک داریم که نجس هست یا نه و استصحاب بقاء نجاست جاری کردیم ، آن وقت اینجا داخل در اصل مثبت است ، چون جزءِّ دومِّ 

گفت که نجاست دارد ، پس  موضوع ، رطوبتِّ نجس بما هو نجس می باشد ، حاال این شيء ، مرطوب است بالوجدان و استصحاب هم

این که این رطوبت ، رطوبتِّ شيء نجس است ، مثبت می باشد و الزمۀ عقلی است ، چون این شيء اگر واقعاً نجس باشد ، آن وقت این 

رطوبت ، رطوبت نجس بما هو نجس می شود ، لکن نجاستِّ این شي ، واقعاً و بالوجدان نیست بلکه به استصحاب است ، پس وقتی که 

 جاستِّ شيء به استصحاب شد ، آن وقت إثباتِّ این که این رطوبت ، رطوبتِّ نجس بما هو نجس است ، مثبت می باشد .ن

بله ، اگر شيء نجسی قبالً رطوبت داشته و اآلن احتمال می دهم همان رطوبتِّ نجس باقی باشد ، این مثبت نیست ، چون قبالً رطوبتِّ  

، ولی اگر شیئی اآلن رطوبت دارد ولی نجاستش را نمی دانم که اآلن آیا حاب می گوید که هست نجس بما هو نجس بوده و اآلن هم استص

هست یا نیست و با استصحاب ، نجاستش را إثبات کردیم ، آن وقت إحراز جزء دوم که بگوییم این رطوبت ، رطوبتِّ نجس بما هو نجس 

 است ، داخل در اصل مثبت می باشد .

  ُُ



  ..........................تنبیهات االستصحاب.....................................................................................................................................26
 

مرحوم آقای حکیم یک کالمی در مستمسک دارد که این اشکالی که آقای صدر در اینجا کرده ، در واقع همان اشکالی استثناءُدومُ:ُ 

 است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک کرده است . 

می شویم اشکالی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک در بحث بدن حیوان کرده است این است که : ما در بدن حیوان گفتیم اگر ملتزم  

ر است ، در این صورت اگر شک کنیم که آیا آن رطوبت و نجاست بر بدن حیوان  که بدن حیوان نجس می شود ولی زوال عین ، مطه ِّ

باقی هست یا نه ، استصحابِّ بقاء نجاست و بقاء رطوبت جاری می کنیم و ُمثبت هم نیست . ولی اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمی شود 

روی بدن حیوان است ، در این صورت استصحاب بقاء نجاست یا استصحاب بقاء رطوبت فایده ای ندارد چون این بلکه نجاست است که 

 استصحاب ، مالقات با رطوبت یا مالقات با نجسات را إثبات نمی کند .

رد شد و روی فرش آمد ، زیرا مثالً این سوسکی که از روی نجاست اما مرحوم آقای حکیم فرموده که این تفصیل ، بال وجه می باشد  

نمی دانیم پای این حیوان که خیس بود ، آیا رطوبتش از بین رفت یا از بین نرفت ، شما می گویید استصحاب جاری می کنیم و می گوییم 

آن  که رطوبت باقیست ، لکن ما می گوییم قطع داریم که مالقاتِّ پای سوسک با این فرش ، قطعاً موجبِّ نجاستِّ فرش نشده است زیرا

رطوبت و قذارت یا در پای این حیوان باقی هست و یا باقی نیست ، اگر باقی هست ، پس مالقاتِّ فرش با پای حیوان موجب نجاست نشده 

 است به هر کجا که بخواهد بخورد  بلکه مالقاتِّ فرش با آن شيء قذر موجب نجاست شده است زیرا پای حیوانی که قاذوره به آن چسبیده

      اصابت می کند و بعد پا ، یعنی قبل از آن که مالقات با پا صورت بگیرد ، مالقات با آن قاذوره صورت می گیرد و  اول آن قاذوره

لله ( . اما اگر بگویید آن رطوبت و قذارت در پای این حیوان باقی نیست و از بین رفته است ، می گوییم زوا لِّ ) الشيء یُستند إلی أسبق عِّ

ر است و  دیگر این پا ، نجس نیست . عین ، مطه ِّ

پس یا عین نجاست در پای حیوان باقیست و یا از بین رفته است ، اگر باقی باشد ، پس قطعاً سببِّ نجاستِّ مالقي ، آن عین شده است ،  

ر می باشد . لذا مرحوم آقای حکیم فرموده  که این تفصیل اما اگر عین نجاست باقی نیست ، پس این پا نجس نیست چون زوال عین ، مطه ِّ

ل می باشد .  در حیوان ، بال مفص ِّ

به ما نحن فیه تسریه داده است اشکال را  همینآقای صدر حاال این اشکالی که مرحوم آقای حکیم در بحث نجاست حیوان کرده است ،  

که می گوید : یک إستثناء دوم  . اشکالی که ایشان کرده این است در تقریرات دارد که فرموده ما این اشکال را به آقای خوئی کردیمو 

. کالم فقهاء این بود که اگر موضوع نجاست ، مرکب از دو جزء باشد به این که شيءِّ مالقی ، نجس باشد و باید به کالم فقهاء بخورد 

ل است . دوم این که رطوبت مسریه داشته باشد ، در این صورت استصحاب بقاء رطوبت ، ُمثبت نیست و از باب َضم ِّ وجدان با اص

 إستثناء دوم از این کالم در کالم آقای صدر این است که ایشان می گوید :

رم داشته باشد که در این صورت ،   ً جِّ تارةً قائل می شویم که در نجاست ، رطوبت مسریه الزم است ، یعنی طوری باشد که عرفا

س می شود و إال اگر یک نداوه ای باشد که به منزلۀ َعَرض با شد ، به درد نمی خورد ، حاال اگر مسلک ما چنین شد ، آن وقت موجب تنجُّ

س مرکب از دو جزء است که یکی نجاستِّ شيء و  استصحاب بقاء رطوبت مسریه به درد نمی خورد هرچند قائل شویم که موضوع تنجُّ

به شيء نجس بخورد ، قبل از آن که من که می خواهد  دیگری بقاء رطوبت باشد ؛ زیرا ـ همان طوری که آقای حکیم فرموده ـ این دستِّ 

رم موجود است ، مالقات با او موجب نجاست شده دست به شيء نجس بخورد ، به این رطوبت می خورد  ، پس اگر رطوبتِّ در حد ِّ جِّ

س این بود که نجاس س هم نیست چون شرطِّ تنجُّ ت به حدی است نه مالقات با آن شيء ، اما اگر این رطوبت موجود نیست ، پس شرطِّ تنجُّ

سِّ ید نشده است .  باشد که عرفاً جرم داشته باشد . پس در هر صورت قطع داریم که مالقات با آن شيء ، موجبِّ تنجُّ

س ، رطوبت مسریه به حدی که جرم داشته باشد معتبر نیست بلکه رطوبت به همین مقدار که مسریه   اما اگر قائل شویم که در تنجُّ

باشد کفایت می کند ، آن وقت طبق این مبنا ، این استثناء الزم نیست ، چون اگر این رطوبت در حدی نبود باشد هرچند که عرفاً َعَرض 

در این صورت دیگر نمی توانیم بگوییم که پای این حیوان اول با رطوبت مالقات کرده و بعد با شيءِّ که آب صدق کند و َعَرض بود ، 

جل با شيءِّ مالقی و با مالقی ، زیرا رطوبت عرفاً چیزی نیست و َعرَ  ض می باشد و با شيءِّ مالقی ، یک چیز می باشد ، لذا مالقاتِّ رِّ

رطوبت ، همزمان می باشد . حاال طبق این مبنا ، دیگر استثناء الزم نداریم زیرا پای حیوان با شيء نجس مالقات کرده و استصحاب هم 

 گفته که رطوبت باقی است .
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رِّ   ً از ایشان نقل شده است و  از این اشکال نقل کردهآقای خوئی  جوابی از مرحومیک آقای صدر اما ُمقر ِّ ) که این جواب ، واقعا

در جواب که ایشان مرحوم آیت هللا تبریزی این جواب را از همان اشکال مرحوم آقای حکیم نیز از مرحوم آقای خوئی نقل می کردند ( 

    نداریم ، بلکه ما در استصحاب می خواهیم حکم را ثابت کنیم ، یعنی کاری  حکمو علتِّ  با منشأ نجاستدر استصحاب فرموده : ما 

) این شيء نجس شده ( یک مطلب است و ) منشأ نجاست ( یک مطلبِّ  می خواهیم بگوییم که این شيء ، نجس شده است ، حاال این که

ده تا شما اشکال کنید که قبلش شيءِّ دیگری منشأ نجاست دیگر است . ما در استصحاب نمی خواهیم بگوییم که منشأ نجاست ، آن شيء ش

وقتی که مالقات شد و استصحاب بقاء رطوبتِّ مسریه بود ، آن وقت شيِّ مالقي نجس می شود و شده است ، بلکه ما می خواهیم بگوییم 

 کاری با منشأ نجاست نداریم .

وقت هست که شما استصحاب حکمی جاری می کنید مثالً    : یک سپس آقای صدر به این جواب آقای خوئی اشکال کرده و فرموده 

، ولی در ما نحن فیه داریم استصحاب کاری نداریم است و منشأش هرچه که باشد  حرامبود و اآلن هم  حرامقبالً  مایعمی گویید این 

کم است و موضوع نجاست است و می خواهیم بگوییم که این مورد ، موضوع حموضوعی جاری می کنیم که با منشأ نجاست کار داریم 

حاال در ما نحن فیه قطع  و استصحاب موضوعی یعنی این که منشأ نجاست چیست و معنا ندارد که بگویید با منشأ نجاست کار نداریم .

جل بوده ، پس مالقات با این رطوبت جل ، موضوع نجاست نیست ، چون آن رطوبتِّ جرم دار یا روی رِّ موجب  داریم که این مالقاتِّ با رِّ

نجاست شده ، و یا این که این رطوبت نبوده ، پس شرط نجاست وجود ندارد . پس معنای استصحاب موضوعی این است که می خواهیم 

موضوع را إحراز کنیم و حال آن که در این استصحابی که شما می خواهید جاری کنید ، موضوع إحراز نمی شود و آنچه که این 

 موضوع نجاست نیست . استصحاب ثابت می کند ، قطعاً 

مثالً در :  مرحوم آقای تبریزی در اینجا یک نقضی هم به مرحوم آقای حکیم می کرد و آنچه که خاطرم هست این است که می فرمود 

پشت بام ، یک إناء شرقی داریم که نجس می باشد و یک إناء غربی داریم که پاک می باشد ، حاال بچه ای گفته که من در آن إناءِّ طاهر 

 هم بول می کنم و بچه ای دیگر گفته که من می روم و هر دو را طاهر می کنم ، حاال قطعاً این دو إناء ، یا هر دو تا طاهر شده اند و یا

فرماید که استصحاب بقاء نجاستِّ إناء شرقی و استصحاب بقاء طهارت إناء غربی می هر دو تا نجس شده اند . آقای حکیم در اینجا 

ً مخالفِّ واقع می باشد ، چون هر دو تا إناء یا نجس  جاری می کنیم و حال آن که یقین داریم که آنچه که مفاد مستصحب است ، قطعا

اک هستند چون قطع داریم که یا یک بچه ای رفته هر دو تا را نجس کرده و یا یک بچه ای رفته هر دو تا را پاک هستند و یا هر دو تا پ

کرده است . پس در اینجا استصحاب بقاء نجاستِّ إناء شرقی و استصحاب بقاء طهارت إناء غربی با همدیگر تعارض نمی کنند زیرا در 

 استصحاب ، علم به خالف ، مانع نیست .

. زیرا در ما نحن فیه اشکال این نیست که من علم دارم این استصحاب ،  ما این نقضِّ مرحوم آقای تبریزی ظاهرًا درست نیستا 

مخالف واقع است ، بلکه اشکال این است که این استصحاب ، موضوع نجاست را إحراز نمی کند ، یعنی این چیزی که اآلن می خواهید 

 یست ، اما نقضِّ ایشان این است که این استصحاب را قطع دارم که مخالف واقع است .استصحاب کنید ، موضوع نجاست ن
 

مالقات با نجس ، أدلۀ : ما باشیم و إطالق  ، یک جواب می دهیم و می گوییم إستثناء دوم  بعد آقای صدر می فرماید که ما از این 

س می باشد و ظاهرش این است که هر مالقات با نجسی ،      ، مثالً اگر این کاغذ با نجس مالقات کند نجس ست می آورد یک نجامنج ِّ

می شود و عبا هم اگر با این کاغذ مالقات کند ، آن هم نجس می شود ... و اصل ، عدم تداخل اسباب است ، غایة االمر این است که ما 

لویه درست است ولی در اوامر إرشادیه ، این از این اطالق رفع ید کردیم بخاطر این که این اصل )عدم تداخل اسباب ( در اوامر مو

اصل غلط است و در روایت که سؤال می کند ) أصاب ثوبی البول ( حضرت که می فرمایند ) إغسله ( این امر ارشادی است و از قدیم 

ن اطالق در یکجا رفع ید نمی کنیم هم گفته اند که ) المتنجس ال یتنجس ثانیاً ( و لذا به این خاطر ، از إطالق رفع ید کرده ایم ، ولی از ای

رمِّ کثیر دارد  مالقات کرده و آن هم جایی است که این شيءِّ مالقي ، هم مالقات کرده باشد با خودِّ شیءِّ مالقی و هم با آن رطوبتی که جِّ

اگر گفتیم که می گوییم هر دو تا موجب نجاست می شود ، و اثرش در همین استصحاب جاری می شود ، چون  باشد که در این صورت

اینجا استصحابِّ بقاء رطوبت کافیست ، چون می گوییم آن مالقات اولی که ثابت هر دو مالقات ، موجب نجاست می شود ، آن وقت در 
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نشد ولی مالقت دومی ثابت شد و موجب نجاست می شود ، اما اگر گفتیم که هر دو مالقات موجب نجاست نمی شود و از اطالق باید رفع 

 آن وقت استصحاب بقاء رطوبت به درد نمی خورد . ید کنیم ،

س می باشد ، حاال   بعبارة  اُخری آقای صدر می فرماید : مقتضای اطالق دلیلِّ مالقات با نجس این است که هر مالقات با نجسی ، منج ِّ

س است و هم مالق س است و اطالق ، بدن حیوان  ات بادر بدن حیوان که نجس هست و آب روی آن ایستاده ، هم مالقات با آب ، منج ِّ منج ِّ

   پس این ثوبِّ مالقي را باید : اگر اصل عدم تداخل اسباب است عدم تداخل اسباب است . إن قلت چون اصل ، اینجا را شامل می شود 

، و حال آن که تعدد َغسل ، معتبر نیست دو مرتبه شست که یک مرتبه بخاطر مالقاتش با آب و یک مرتبه بخاطر مالقاتش با بدن حیوان 

 لَغویت بلکه این اوامر ، اوامر ارشادی هستند و قطعاً مالقاتِّ اولی موجب تنجس است نه مالقاتِّ ثانیه و ثالثه و رابعه . قلت : شما بخاطر 

أخذ کنید و در ما نحن فیه این اطالق ،  کردید ، حاال اگر یک جایی اطالق دلیل ، لغو نشد ، آن وقت باید به اطالقید از اطالق دلیل رفع 

می گوییم که می شود و لذا ما ملتزم می شویم و لغو نیست ، به خاطر این که مالقات با بدنِّ حیوان ، ثمره اش در استصحاب جاری 

 اطالق دومی هم قطعاً موضوع نجاست است و استصحاب هم إحراز شده و لذا به آن أخذ می کنیم .

اطالق ، به سیرۀ عقالء می باشد و باید در سیرۀ عقالء لغو نباشد  : می فرماید و می کنداین جوابِّ خودش اشکال  سپس آقای صدر به 

و باید در سیرۀ عقالء اثر داشته باشد ، حاال چون عقالء چیزی به اسم استصحاب ندارند ، لذا این در سیرۀ عقالء لغو است و وقتی لغو 

 ی کنند .شد ، لذا به این استصحاب أخذ م

 : اما دو تا نکته در اینجا هست که آقای صدر باید این دو نکته را حل کند 

نکتۀ اول این است که : اگر متکلمی یک کالمی بگوید که اطالقِّ کالمش در موردِّ خودِّ این متکلم اثر دارد هرچند که در مورد بقیۀ  

أخذ می کنند یا این که می گویند اطالق ، باید برای همه اثر داشته باشد ؟  متلکم ها اثر ندارد ، در اینجا آیا عقالء به اطالق این خطاب

در روایت که راوی سؤال کرده   اگر قائل شدیم که اطالق اگر فقط برای همین متکلم اثر داشته باشد کافیست ، در این صورت می گوییم 

بول دارد و در مورد او لغو نیست ، ما به اطالق أخذ      ) أصاب ثوبی النجس ( ، عقالء می گویند چون شارعِّ مقدس استصحاب را ق

می کنیم . اما اگر قائل شدیم که اطالق باید برای همۀ عقالء اثر داشته باشد ، در این صورت این که فقط شارع مقدس استصحاب را قبول 

 داشته باشد ، فایده ای ندارد .

آیا باید نسبت به حکم واقعی لغو نباشد یا این که اگر در حکم ظاهری هم اثر  اما نکتۀ دوم که باید تأمل شود این است که : اطالق 

داشته باشد کافیست ؟ اگر گفتیم که اطالق در حکم واقعی باید لغو نباشد ، پس اطالق در اینجا غلط است و فایده ندارد ، چون این 

س است و استصحاب ، حکم واقعی را عوض نمی کند ، چون واقعاً یا آب و رطوبت بود ه و یا نبوده ، اگر آب بوده که همان آب ، منج ِّ

س هم  . اما اگر گفتیم که اطالق اگر اثرش در حکم ظاهری هم جاری شود کافیست ، آن وقت ما می توانیم  وجود ندارداگر نبوده پس منج ِّ

 این جواب را بدهیم و دفعی که خودِّ آقای صدر کرده غلط است .

 حاال چه باید گفت ؟  

گوییم : اطالق به سیرۀ عقالء می باشد و سیره هم باید سیرۀ آن زمان باشد ، حاال ما واقعاً نمی دانیم که در سیرۀ آن زمان به این  می 

اطالقات نسبت به این موارد أخذ می کردند یا این که أخذ نمی کردند . این یک نکته است که به این راحتی نمی توان به أحد الطرفین 

 ن شبهة  .ع حتیاج به تأمل دارد . لکن این إستثنای دومی که آقای صدر ذکر فرموده ، ال یخلوملتزم شد و ا

 هذا تمام الکالم در این فرع . 

  مطلبُبعدیُ:  

بعضی ها مثل مرحوم ایروانی فرموده اند که ) ال تنقض الیقین بالشک ( ُمثبتات استصحاب را شامل می شود و لکن مع ذلک ، ُمثبتات  

 استصحاب حجت نیست ، چون مثبتات استصحاب بر دو قسم است :

یک قسمش این طور است که در زمانی که به متیقن یقین داشتیم ، به این الزمه هم یقین داشتیم ، حاال در این قسم ، اثری ندارد که  

اما اثر در  ،در الزم هم جاری می شده  بگوییم مثبتات آیا حجت است یا نه ، چون همان طوری که استصحاب در ملزوم جاری می شده ،

جایی است که در زمان متیقن ، این الزم وجود نداشته ، یعنی الزم ، الزمۀ بقاء است و الزمۀ حدوث نبوده ، مانند این که شخصی به 

تی به سفر رفته ، ریش مسافرت رفته و اگر زنده باشد ، اآلن ریش در آورده است ، حاال إنبات لحیه ، در زمان یقین نبوده ، چون وق
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نداشته ، در اینجا درست است که استصحاب بقاء حیاة ، إثباتِّ إنبات لحیه می کند ، اما این به درد نمی خورد ، چون استصحاب عدم 

 إنبات لحیه هم جاری می شود . پس استصحاب بقاء ملزوم ، إثبات الزم می کند ولی استصحاب عدمِّ الزم هم جاری می شود و تعارض و

 تساقط می کنند . 

سپس مرحوم ایروانی فرموده : این تعارض ، از اصلِّ عدم حجیتِّ مثبتات اصول ، مهم تر است ، چون آن هایی که گفتند مثبتات  

اصول حجت نیست ـ مانند مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند ـ آن ها یک إستثنائی زده اند که گفته اند اگر واسطه خفی باشد ، مثبتات 

 . داردتند ، اما اگر تعارض بود ، در این صورت حتی واسطۀ خفی هم حجت نمی شود ، به خاطر این که معارض حجت هس

پس به نظر مرحوم ایروانی ، مثبتات استصحاب ، حجت نیست ، اما نه از این جهت که اطالقِّ ) ال تنقض ( شاملش نمی شود ، بلکه  

ولی معارض دارد . یعنی استصحاب بقاء متیقن ) بقاء ملزوم ( ، آن اثر عقلی ) الزم (  اطالقِّ أدلۀ استصحاب ، مثبتات را شامل می شود

را ثابت می کند و استصحاب عدمِّ وجودِّ آن اثر عقلی ، آن اثر عقلی را نفی می کند و این دو استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط    

 می کنند .

 نمی کند ؟ تصحاب آیا تعارض می کند یا تعارضنا بر حجیت مثبتات اسبا استصحاب عدم الزم باستصحاب بقاء ملزوم  حاال 

حجت هستند ، در این صورت استصحاب بقاء ملزوم  استصحاب مرحوم شیخ اعظم فرموده تعارض نمی کند . یعنی اگر گفتیم مثبتاتِّ  

که إنبات لحیه شده یا نه که ، یعنی شک دارم می شود و بر استصحاب عدم الزم حاکم می باشد ، چون الزم را شک دارم  جاری

 ، این شک را از بین می برد .) بقاء ملزوم ( استصحاب بقاء حیات 

سال پیش به مسافرت رفته و اآلن هیچ خبری از او ندارم و نمی دانم آیا زنده هست یا زنده نیست  10توضیح : مثالً یقین دارم که زید  

، طبق این مبنا که مثبتات استصحاب حجت باشد ، إثبات می کند که زید اآلن إنبات لحیه پیدا کرده است که در اینجا استصحاب بقاء حیات 

سال پیش ریش نداشت و اآلن هم احتمال می دهیم که ریش نداشته باشد و استصحاب عدم  10و ریش در آورده است . حاال اگر بگوییم 

وده : اگر استصحابِّ بقاء حیات ، إنبات لحیه را إثبات کرد ، آن وقت دیگر إنبات لحیه جاری می شود ، دراینجا مرحوم شیخ فرم

استصاب عدم إنبات لحیه جاری نمی شود ، و استصحاب بقاء حیات بر استصحاب عدم إنبات لحیه ، حاکم می باشد ، زیرا این که شک 

حاال وقتی استصحاب بگوید که او زنده هست ، هست یا نه ،  یا زنده، به این دلیل است که نمی دانیم آداریم آیا زید ریش در آورده یا نه 

پس دیگر شک هم از بین می رود و ثابت می کند که او ریش در آورده است . پس اگر مثبتات حجت باشند ، آن وقت دیگر استصحاب 

 در ناحیۀ عدم الزم جاری نمی شود و محکوم می باشد .

  19/  6/  1سه شنبه  – 10درس  

 شات مرحوم آغاضیاء استفاده می شود که مسأله سه تا فرض دارد :از فرمای  

این است که در مثبتات معتقد می شویم که استصحاب ، هم لوازمش حجت است و هم مالزماتش حجت است و هم  فرض اول 

 ملزوماتش حجت است .

 اما ملزوم بار نمی شود .این است که می گوییم در مثبتات ، فقط لوازم عقلی و عادی بار می شود ،  فرض دوم 

این است که می گوییم استصحاب ، لوازمش حجت است اما نه این که نفسِّ الزم ثابت شود ، بلکه اثر شرعی اش ثابت  فرض سوماما  

 می شود .

هم فرق    حاال این که بین استصحاب بقاء ملزوم با استصحاب عدم آیا الزم تعارض هست یا نه ، نتیجۀ هر کدام از این فرض ها با 

 می کند .

 : فرضُاولاما   

در این فرض می گویند که استصحاب ، هم لوازمش حجت است و هم مالزماتش و هم ملزوماتش . یعنی مثالً استصحاب بقاء حیات  

کنیم برای زید جاری می کنیم که الزمۀ این حیات این است که ریش در آورده است و این الزمه حجت است . از طرفی دیگر شک می 

که آیا او ریش در آورده است یا نه که در این صورت استصحاب عدم إنبات لحیه جاری می کنیم و می گوییم که ریش ندارد ، حاال این 

و معلول  که او ریش ندارد ، ملزومش این است که او زنده نیست چون اگر زنده بود ، اآلن ریش داشت . پس إنبات لحیه ، الزمِّ حیات
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، حاال اگر گفتیم که استصحاب ، ملزومات را هم ثابت می کند ، پس استصحاب عدم می شود و علتش ات هم ملزومش است و حی حیات

 إنبات لحیه ، ثابت می کند عدم حیات را .

حاال طبق این فرض که هم مالزمات حجت باشد و هم ملزومات و هم لوازم حجت باشند ، پس قطعاً فرمایش مرحوم شیخ اعظم تمام  

، به خاطر این که این دو استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط می کنند ، چون من شک دارم آیا زید ریش در آورده یا نه که  نیست

مرحوم شیخ می فرماید استصحاب بقاء حیات ، این شک را برطرف می کند و ثابت می کند که او ریش در آورده است ، از طرفی دیگر 

آورده یا نه که استصحابِّ عدم إنبات لحیه می گوید او ریش در نیاورده و ملزومِّ این استصحاب این من شک دارم که آیا زید ریش در 

است که چون او زنده نیست و این استصحاب هم ، نفی حیات می کند ، پس هر کدام از این دو استصحاب ، موضوع دیگری را از بین 

، حاکم می باشد ، بلکه می گوییم استصحاب عدم إنبات لحیه هم حاکم است و می برد و وجهی ندارد که بگوییم فقط استصحاب بقاء حیات 

 هر کدام از این دو استصحاب ، موضوع دیگری را از بین می برد .

 پس طبق این فرضِّ اول ، استصحاب بقاء حیات ، حاکم نمی باشد ، بلکه هر دو استصحاب ، با همدیگر تعارض و تساقط می کنند . 

 :  ایش مرحوم آغاضیاء اشکال کرده اند و گفته انداما به این فرم 

مقصود شما از زیرا ، و این الزمه را إثبات نمی کند چون این الزمه ، لغو می باشد استصحابِّ عدم إنبات لحیه ، نفی حیات نمی کند  

نیست پس ریش در نیاورده ، و حال  این که استصحاب عدم إنبات لحیه ، نفی حیات کند ، مقصودتان این است که می خواهید بگویید زنده

لذا است و  عدم إنبات لحیه آن که این حرف ، تحصیل حاصل می باشد ، چون این که ریش در نیاورده ، مدلول مطابقیِّ همین استصحابِّ 

اثرش این است اثرش بار می شود و که نتیجه بگیریم  ، باید چنینخواهد مثبتش حجت باشد اگر بمثبتش لغو است ، چون  این استصحاب ،

 که ریش در نیاورده است و حال آن که این اثر ، لغو و تحصیلِّ حاصل می باشد . 

لذا این اشکال را کرده اند که استصحاب عدم إنبات لحیه ، اثبات نمی کند که این شخص زنده نیست ، به خاطر این که اگر بخواهد نفی  

این شخص ریش در نیاورده و حال آن که این اثر ، ُمثبِّت می شود و تحصیلِّ حاصل      حیات را إثبات کند ، اثرش فقط و فقط این است که 

 می شود .

 :اما آقای صدر از این اشکالی که به مرحوم آغاضیاء شده ، دو جواب داده است  

آید ، زیرا استصحابِّ استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات را إثبات می کند و لَغویت و تحصیل حاصل هم الزم نمی جواب اول :  

عدم إنبات لحیه اثرش این است که مثالً مادرِّ زید نذر کرده که اگر بچه ام زنده باشد و ریش در آورده باشد ، بخاطر ریش در آوردنش 

عدمِّ  تصدق کند ، حاال استصحاب عدم إنبات لحیه را جاری می کنیم برای این که عدم حیات را إثبات کنیم اما این عدم حیات را برای

إنبات لحیه جاری نمی کنیم بلکه به این دلیل جاری می کنیم تا آن اثر شرعی یعنی عدم وفای به نذر را جاری کنیم ، حاال این اثر شرعی 

نه الزم است و نه ملزوم بلکه مالزم می باشد و شما در حجیت مثبتات استصحاب گفتید که لوازم و ملزومات و مالزماتش حجت می باشد 

 ثر شرعی ، مالزم می باشد و ثابت می شود . و این ا

جواب دوم : ما بر مبنای مرحوم آقای نائینی َمشی می کنیم که مبنای ایشان این است که فقیه می تواند به مفاد استصحاب فتوا دهد و  

 .جوازِّ إخبار دارد 

دید ، در اینجا اگر مجتهد فتوا دهد که باید توضیح : یک عویصه ای در باب رساله نویسی هست که مثالً اگر زنی چهار روز خون  

استصحاب بقاء حیض جاری کند ، اشکال کرده اند که این استصحابِّ بقاء حیض ، چه اثری برای مجتهد دارد و چطور مجتهد می تواند 

و شک ندارد ، و آن این استصحاب را جاری کند ؟ پس آن کسی که جریان استصحاب برایش اثر دارد که آن زن باشد ، او اصالً یقین 

کسی که یقین و شک دارد که مجتهد باشد ، جریان استصحاب برای او اثر ندارد ! دراینجا مرحوم نائینی فرموده که جریان استصحاب 

 برای مجتهد اثر دارد و اثرش جوازِّ إخبار می باشد .

که عدم حیات را نتیجه بگیرید و این که دو مرتبه عدم حاال شما در ما نحن فیه می خواهید عدم إنبات لحیه را استصحاب کنید تا این  

ه إنبات لحیه را نتیجه بگیرید و بعد اشکال کنید که این مثبتات لغو و تحصیل حاصل می باشد ، لکن ما می گوییم : در اینجا عدم إنبات لحی

گوییم این شخص زنده نیست ، لکن این جواب مبتنی را استصحاب می کنیم که عدم حیات را نتیجه بگیریم تا این که بتوانیم إخبار کنیم و ب

 بر مبنای مرحوم آقای نائینی است ، اما بر مبنای دیگران که می گویند استصحاب ، علم نیست ، این جواب صحیح نیست .
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 : حاال ما در اینجا باید این مسأله را بررسی کنیم  

حاال می گوییم : اگر گفتیم مثبتات استصحاب حجت است ، به این معناست که لوازم و مالزمات و ملزومات ، هر سه حجت هستند .  

اگر هر سه تا حجت شدند ، مرحوم شیخ فرموده که استصحاب بقاء حیات ، موضوع إنبات لحیه را از بین می برد ولی استصحاب عدم 

ز بین نمی برد . حاال این اشکالِّ مرحوم آغاضیاء درست است و اگر کسی گفت که مثبتات حجت است ،  إنبات لحیه ، شک در حیات را ا

این الزمه را دارد . و از مرحوم آقای ایروانی تعجب است که ایشان فرموده ما مثبتات را حجت می دانیم ولی مقصودِّ ما از مثبتات ، فقط 

اال ایشان هم لوازم را فقط حجت دانسته و هم در ما نحن فیه فرموده که تعارض وجود دارد لوازم می باشد نه ملزومات و نه مالزمات ، ح

اما چگونه تعارض می کند ؟!! به ایشان می گوییم : این حکومتی که مرحوم شیخ فرموده ، درست می باشد ، چون من شک دارم که آن 

یا زنده هست یا نه ، حاال استصحاب بقاء حیات ، موضوع این شک را شخص آیا ریش در آورده یا نه که منشأِّ شکِّ من این است که او آ

از بین می برد ، ولی از آن طرف وقتی شک دارم که این شخص آیا ریش در آورده یا نه ، در اینجا استصحاب عدم إنبات لحیه ، شک 

دانید و جواب مرحوم شیخ ، طبق فرضیۀ اول در حیات را از بین نمی برد چون شما ) مرحوم آقای ایروانی ( ملزومات را که حجت نمی 

 ناقص است که بگوییم هم لوازم حجت است و هم ملزومات و هم مالزمات .

اما اشکالی که به مرحوم آغاضیاء کرده اند که گفته اند استصحاب عدم إنبات لحیه برای إثبات عدم حیات ، تحصیل حاصل است و  

بقاء حیات یا إثبات حیات ، آثار مدلول مطابقی اش هست ، این اشکال هم صحیح نیست زیرا به آقای مستشکل می گوییم : استصحاب 

ر مثالً جواز تصرف در اموالش می باشد و دیگر این که اموالش به ارث نمی رسد و دیگر این که زنش زیادی دارد که یکی از آن آثا

نمی تواند ازدواج کند و دیگر این که نفقۀ زنش بر او واجب است و هکذا ، حاال استصحاب عدم إنبات لحیه ، همۀ این آثار را نفی      

حاال اگر شما بخواهید بگویید که ما در جایی به مرحوم آغاضیاء ایراد می کنیم که می کند و اثرش منحصر در نفی حیات نمی باشد . 

حیات هیچ اثری غیر از إنبات لحیه نداشته باشد ، در جواب می گوییم : اگر شما این اشکال را طبق این فرض به مرحوم آغاضیاء     

اء حیات جاری نمی شود و برای چه بخواهد جاری شود ، آیا می کنید ، در این صورت آن تعارض غلط است ، چون اصالً استصحاب بق

می خواهد جاری شود برای این که إثبات کند که إنبات لحیه پیدا کرده که در این صورت ، آن اشکال تحصیل حاصل در اینجا هم هست 

ابقی با مدلول التزامی تعارض کرد ، إنبات لحیه ، مدلول مطابقیِّ این استصحاب است ، و درجای خودش گفته اند که اگر مدلول مط چون

 مدلول مطابقی مقدم است .

   مدلول مطابقیِّ استصحاب عدم إنبات لحیه این است که این شخص ، لحیه در نیاورده است ، در ما نحن فیه توضیح بیشتر این که :  

 وقتی امر دائر شود بین مدلول التزامی و و مدلول التزامیِّ استصحاب بقاء حیات این است که این شخص ، لحیه در آورده است ، حاال

 مدلول مطابقی ، مدلول مطابقی مقدم می شود و تعارض نمی کند .

اگر یک خطابی بگوید ) اکرم العلماء إذا کانوا عدوالً ( که مفهومش این است که اگر فاسق باشند ، إکرامشان نکنید ، و خطاب دیگر  

 اینجا مدلول مطابقی و مدلول التزامی با هم تعارض نمی کنند . بگوید ) اکرم الفساق من العلماء ( ، در

حاال اگر مستشکل بگوید که مدلول مطابقی با مدلول التزامی تعارض می کند ، در جواب می گوییم : اگر تعارض می کنند ، پس  

ود ، و این هم مدلول التزامیِّ او می شود ، استصحاب عدم إنبات لحیه هم عدم حیات را إثبات می کند که در نتیجه عدم إنبات لحیه ثابت ش

پس اگر قرار است که مدلول التزامی در مقابل مدلول مطابقی ، هیچ باشد ، پس در آنجا تعارضی وجود ندارد ، و اگر مدلول التزامی در 

این است که چیزی که مقابل مدلول مطابقی اثر دارد ، پس در آنجا تحصیل حاصل نمی شود ، چون اگر مقصودتان از تحصیل حاصل 

ثابت شد ، دو مرتبه نمی تواند ثابت شود ، پس در آنجا هم دو مرتبه نمی تواند ثابت شود ، ولی اگر می خواهید بگویید که منافات ندارد 

 که هم مدلول مطابقی باشد و هم مدلول التزامی باشد ، پس تعارضی وجود ندارد .

حرف را بزند که مستشکل نمی گوید که مدلول مطابقی با مدلول التزامی ، تحصیل حاصل  اللهم إال أن یقال ، مگر این که کسی این 

است ، بلکه می گوید این مدلول التزامی قوامش به همین مدلول مطابقی است ، یعنی تا این مدلول مطابقی نباشد ، مدلول التزامی درست 

 .د ، استصحاب بقاء حیات ، این مدلول را درست می کرد نمی شود ، به خالف آنجا که در آنجا اگر این استصحاب هم نبو
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در ما نحن فیه ، مدلول التزامی ، متوقف بر مدلول مطابقی است و مدلول التزامی قبل از است که  ایناشکالِّ تحصیل حاصل نکتۀ پس  

و اگر مدلول التزامی دوباره بخواهد آن را آن که عدم إنباتِّ لحیه را ثابت کند ، این عدم إنبات لحیه را مدلول مطابقی ثابتش کرده است 

 ثابت کند ، تحصیل حاصل الزم می آید .

جاری کنیم تا بتوانیم عدم حیات را جاری کنیم و از این عدم حیات ، باز به عدم إنبات لحیه را ما باید استصحاب عدم إنبات لحیه پس  

، در این ب عدم حیات جاری کنیم تا به عدم إنبات لحیه برگردیم می باشد . ولی اگر استصحاو تحصیل حاصل برگردیم ، و این لغو 

 که از یک استصحاب دیگر آمده است لغویت الزم نمی آید زیرا در اینجا عدم إنبات لحیه ، از استصحاب عدم إنبات لحیه نیامده بل صورت

 هر دو تا ثابت شود و یا هر دو تا ثابت نشود .  و منافات ندارد که یک مدلول التزامی در کنار یک مدلول مطابقی قرار بگیرد که یا

 این بود کالمِّ ما نسبت به اشکالی که به مرحوم آغاضیاء شده بود . 

اما آقای صدر از این اشکال ، دو تا جواب داد : جواب اول این بود که فرمود در اینجا تحصیل حاصل نمی شود ، بخاطر این که ما  

کنیم تا عدم حیات را ثابت کنیم که بوسیلۀ عدم حیات ، عدم وفای به نذر را ثابت کنیم ، و این تحصیل  عدمِّ إنبات لحیه را استصحاب می

 حاصل نیست . حاال از این نکته ای که در اشکالی که به آغاضیاء شده بود گفتیم ، روشن شد که این کالمِّ آقای صدر ، درست نیست .

بات لحیه را جاری می کنید تا عدم حیات را ثابت کنید که عدم وفای به نذر را ثابت به آقای صدر می گوییم : شما استصحاب عدم إن 

ولی این تحصیل حاصل است ، چون آن استصحاب عدم إنبات لحیه ، خودش عدم وفای به نذر را آورده است ، و اگر عدم حیات کنید ، 

شود . به آقای صدر می گوییم : شما که دارید اشکال می کنید  هم دو مرتبه بخواهد این عدم وفای به نذر را بیاورد ، تحصیل حاصل می

در واقع این عدم وفای به نذر ، ثابت شده به عدمِّ حیاتی که آن عدم حیات ، خودش وابسته به عدم إنبات لحیه است ، یعنی شما عدم إنبات 

م عدم وفای به نذر را می آورم و دیگر احتیاجی به عدم لحیه را الزم دارید ، حاال عدم إنباتِّ لحیه می گوید که اگر من جاری شوم ، خود

حیات نیست ، و اگر بخواهید بگویید که هم عدم إنبات لحیه ، عدم وفای به نذر را می آورد و هم عدم حیات ، عدم وفای به نذر را      

یه جاری می شود و عدم حیات می گوید می آورد ، می گوییم اگر این طور باشد ، پس همان اول می گوییم که استصحاب عدم إنبات لح

 که عدم إنبات لحیه را من هم می آورم و دیگر تحصیل حاصل نخواهد بود .

پس جناب آقای صدر ! استصحاب در مدلول مطابقی ، اگر یک مدلول التزامی داشته باشد که این مدلول التزامی ، باز این مدلول  

تصحاب اشکال دارد و یا اشکال ندارد . اگر اشکال ندارد ، پس دیگر الزم نیست که شما به آن مطابقی را التزاماً داشته باشد ، یا این اس

مالزمِّ شرعی بروید ، بلکه خود استصحاب عدم إنبات لحیه جاری می شود و عدم حیات را إثبات می کند و عدم حیات هم عدم إنبات لحیه 

این الزم ، خودش متوقف بر این استصحابی است که این استصحاب ، خودش آن اثر  اشکال دارد چونرا إثبات می کند . اما اگر بگویید 

، می گوییم پس باز دوباره اشکال بر می گردد ، چون شما استصحاب عدم انبات لحیه جاری کردید تا بعداً بوسیلۀ این استصحاب را دارد 

م وفای به نذر را إثبات کنید ، حاال می گوییم این استصحاب عدم عدم انبات لحیه ، عدم حیات را إثبات کنید و از این عدم حیات ، عد

 انبات لحیه می گوید که من خوم عدم وفای به نذر را که آوردم و لذا تحصیل حاصل می شود .

 لذا جوابِّ اولِّ آقای صدر به اشکالی که به مرحوم آغاضیاء شده بود ، نا تمام می باشد . 

این اشکال داد این بود که فرمود : بر طبق مبنای مرحوم نائینی می گوییم که استصحاب عدم إنبات اما جواب دومی که آقای صدر از  

لحیه ، می خواهد عدم حیات را ثابت کند که این عدمِّ حیات ، هیچ اثری غیر از جواز إخبار ندارد و لذا لغویت پیش نمی آید . به آقای 

، چون خودِّ استصحاب عدم إنبات لحیه ، این جواز إخبار را قبالً گفتیم ، صحیح نیست صدر می گوییم : این جواب هم به همان بیانی که 

 ثابت می کند چون مالزمش می باشد و گفتیم مالزمات استصحاب حجت است . 

پس آقای صدر ! این جواب شما ، همان جواب اول است و جواب دیگر نشد ، عالوه بر این که آن اشکالی که به جواب اولِّ شما  

 کردیم ، آن اشکال به این جواب هم وارد است .

  19/  6/  2ـ چهارشنبه  11درس 

ُخالصۀُبحثُتاُاینجاُچنینُشدُکهُ:ُ

اگر گفتیم ) ال تنقض الیقین بالشک ( ، اطالقش مثبتات را هم شامل می شود و لذا مثبتات استصحاب حجت است ، در اینجا بعضی ها  

استصحاب بقاء حیات که إنبات لحیه را إثبات می کند ، معارض است با استصحاب عدم إنبات لحیه که مثل مرحوم ایروانی فرموده اند که 
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عدم حیات را إثبات می کند ، لذا مثبتات استصحاب حجت نیست و لکن ال لعدم المقتضي بل لوجود المانع ، و مانع در اینجا ، همین 

 تعارضِّ بین این دو استصحاب و تساقطش می باشد .

مرحوم شیخ اعظم فرمود : اگر بگوییم مثبتات استصحاب حجت است ، آن وقت استصحاب بقاء حیات بر استصحاب عدم إنبات  اما 

 لحیه حاکم می شود و دیگر تعارض نمی کنند .

جیت اما مرحوم آغاضیاء فرمود : ما بایستی تفصیل دهیم و فرضیه ها مختلف می باشد : یک فرض این است که بگوییم مراد از ح 

مثبتات استصحاب این است که لوازم و مالزمات و ملزوماتش هر سه حجت هستند و مراد از لوازم هم مطلقِّ لوازم می باشد چه مع 

الواسطه و چه بال واسطه . حاال اشکالِّ تعارض در این فرض وارد است ، چون همان طوری که استصحاب بقاء حیات می گوید اینِّ 

آورده است ، همین طور استصحاب عدم إنبات لحیه نیز عدم حیاتِّ این شخص را إثبات می کند و این دو شخصِّ مشکوک الحیاة ریش در 

 استصحاب با همدیگر تعارض می کنند .

اما آقای صدر در کالمش یک ایرادی به این فرمایش مرحوم آغاضیاء کرده است و فرموده : استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات  

، چون اگر مقصود شما از عدم حیات این است که بگویید ) پس إنبات لحیه نشده و وجوب تصدق ندارد ( ، این تحصیل  را إثبات نمی کند

حاصل است ، به خاطر این که خودِّ عدم إنبات لحیه ، مدلول مطابقیِّ این استصحاب است و اگر بخواهیم بوسیلۀ استصحاب عدم إنبات 

بگوییم الزمۀ عدم حیات ، عدم إنبات لحیه و عدم وجوب تصدق است ، چنین کاری أکل از قفا و لحیه ، عدم حیات را ثابت کنیم و بعد 

 تحصیل حاصل می شود .

 اما از این اشکال ، چهار جواب داده شده که دو جواب در کلمات آقای صدر است و دو جواب دیگر هم در کلمات بعضی دیگر است : 

ت این است که : اشکال مرحوم آغاضیاء این بود که استصحاب عدمِّ الزم می خواهد جاری که در کلمات آقای صدر اس جوابُاولاما  

که بر خود عدم حیات ، باز عدم إنبات لحیه شود تا عدم ملزوم را ثابت کند ، یعنی استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات را إثبات کند 

ای صدر که در بحوث ذکر شده این است که فرموده : ما استصحابِّ مترتب شود و این مستلزم تحصیل حاصل می باشد . اما جواب آق

حیات جاری می کنیم ولی بوسیلۀ استصحاب حیات ، إنبات لحیه را إثبات نمی کنیم ، بلکه بوسیلۀ استصحاب حیات ، مستقیماً روی أثرِّ 

مثبتات حجت است به این معنا که مطلق إنبات لحیه می رویم که وجوب تصدق باشد . شما ] آغاضیاء [ طبق فرض اول فرمودید که 

لوازم و ملزومات ومالزماتش حجت است ، حاال مطلق لوازم ، حتی الزمۀ با واسطه را شامل می شود و یکی از لوازمِّ با واسطه ، 

کند و  وجوب تصدق می باشد که مستقیاً بوسیلۀ استصحاب حیات ثابت می شود . پس استصحاب بقاء حیات ، وجوب تصدق را ثابت می

بخواهیم استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات را إثبات می کند و این طور نیست که مدلول مطابقی یک استصحاب را با این اصل 

 ثابت کنیم تا این که تحصیل حاصل شود و بگوییم إطالقِّ ) ال تنقض ( شاملش نمی شود .

: شما می گویید استصحاب بقاء حیات جاری می کنیم و مستقیماً  گوییماما در مقام مناقشه در این جوابِّ آقای صدر ، به ایشان می  

روی وجوب تصدق می رویم ، می گوییم : به قول شما مگر مطلق لوازم حجت نیست ، حاال یکی از لوازم ، إنبات لحیه می باشد و 

 عدم حیات را ثابت می کند .استصحاب بقاء حیات ، این إنبات لحیه را ثابت می کند ، و استصحاب عدم إنبات لحیه هم 

توضیح : فرضیۀ اولِّ مرحوم آغاضیاء این بود که مطلق لوازم استصحاب چه عقلی و چه شرعی ، و ملزوماتش و مالزماتش ، همه  

ثابت می شود ، حاال اشکال این است که در ما نحن فیه ، این دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند و نتیجه می گیریم که مثبتات ، 

حاال جناب آقای صدر ! ایرادی که شما گرفتید این بود که فرمودید استصحاب عدم إنبات لحیه جاری نمی شود تا این که حجت نیستند . 

عدم حیات را ثابت کند که باز عدم حیات ، عدم إنبات لحیه را ثابت کند که از عدم إنبات لحیه ، عدم وجوب تصدق را ثابت کنیم ، چون 

، اما شما در جواب از این ایراد ، روی استصحاب بقاء حیات رفته اید و حال آن که مشکل اصالً از استصحاب بقاء  تحصیل حاصل است

حیات نیست . اگر بگویید در تعارض ، مشکل در هر دو طرف وجود دارد ، باز در مقام مناقشه می گوییم : شما در استصحاب بقاء 

استصحاب ، إنبات لحیه را ثابت کنیم بلکه می خواهیم مستقیماً روی وجوب تصدق برویم ، چون حیات گفته اید که ما نمی خواهیم با این 

شما می گویید مطلق لوزام حجت است و یکی از لوازم هم هر چند مع الواسطه ، وجوب تصدق است ، لکن می گوییم یکی از لوازم هم 

کنید و یک الزمه را جاری نکنید ، بلکه طبق این فرضیه ، همۀ لوازم إنبات لحیه می باشد و به میل شما نیست که یک الزمه را جاری 

 جاری می شوند .
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بله ، این حرفِّ شما برای فرضیۀ ثالثه خوب است که فرضیۀ ثالثه این است که استصحاب ، اصالً الزم عقلی را ثابت نمی کند بلکه  

 مۀ شرعیِّ این الزمِّ عقلی می رود .مستقیماً روی آن الز

ا نحن فیه این بیان آقای صدر به این مقدار ، اصالً گره را باز نمی کند . ) هرچند ظاهر عبارتِّ آقای صدر ، همین بیانی پس در م 

 است که اآلن ذکر کردیم و آن بیانی که در جلسۀ قبل به عنوان جوابِّ اولِّ ایشان ذکر کردیم ، با این بیان ، یکمقدار تفاوت دارد ( .

از ایرادی که بر مرحوم آغاضیاء شده ، که این جواب نیز از خودِّ آقای صدر نقل شده این است که فرموده : این جوابِّ  جوابُدوماما  

دوم ، مبتنی بر مبنای مرحوم نائینی می باشد که ایشان فرموده استصحاب ، علم است و یکی از آثارِّ خود استصحاب ، جوازِّ إفتاء      

 می باشد .

ثار مستصحب داریم که در کلمات مرحوم آغاضیاء هم هست ، و یک آثار استصحاب داریم . آثار مستصحب که توضیح : ما یک آ 

همان آثار مؤدی باشد مانند این که شما شک دارید آیا وضوء دارید یا نه که استصحاب بقاء وضوء جاری می کنید ، حاال آثار شرعیِّ 

اما این استصحاب ء فرموده ـ آثار مستصحب یا آثار مؤدی یا آثار واقع می نامند . وضوء را اصطالحاً ـ همان طوری که مرحوم آغاضیا

که جاری شد ، آن وقت شما علم پیدا می کنید به وضوء داشتن و اثرِّ علم هم جواز إخبار و جواز إفتاء می باشد ، لذا مرحوم آقای خوئی 

 این استصحاب برای او ، جوازِّ إفتاء می باشد .  فرموده مجتهد که استصحاب بقاء حیض در زن جاری می کند ، اثرِّ 

حاال اگر ملتزم شدیم که استصحاب ، یک آثار مؤدی دارد و یک آثار استصحاب دارد که ـ طبق مبنای مرحوم نائینی ـ این آثار  

درست کرده که می گوید : استصحاب همان آثار علم استکه جوازِّ إخبار باشد ، آن وقت آقای صدر در ما نحن فیه تعارض را این گونه 

استصحاب بقاء حیات ، إنبات لحیه را إثبات می کند و استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات را إثبات می کند ، حاال این دو تا 

استصحاب با همدیگر تعارض می کنند لکن نه به لحاظ آثار واقع که وجوب تصدق و إنبات لحیه باشد ، بلکه به لحاظ آثار نفس 

اب که جواز إخبار باشد ، یعنی مجتهد باید بنویسد که هم وجوب تصدق هست و هم وجوب تصدق نیست ، هم إنبات لحیه شده و استصح

 هم إنبات لحیه نشده است ، هم حیات دارد و هم حیات ندارد و ... ، پس تعارض ، به لحاظ جوازِّ إخبار و به لحاظ إفتاء می باشد .

 :، دو تا اشکال دارد  اما این جوابِّ دومِّ آقای صدر 

، عبارتِّ ایشان این بود که استصحاب عدم إنبات  گرفتنداشکال اولش این است که می گوییم : در ایرادی که ایشان به مرحوم آغاضیاء  

لحیه اثری لحیه اگر بخواهد عدم حیات را إثبات کند ، گاهی مواقع عدم حیات ، اثری غیر از إنبات لحیه ندارد و اگر هم غیر از إنبات 

. ما مرادِّ آقای صدر از این جمله را نفهمیدیم . می گوییم : این که اگر اثر دیگری داشته باشد ، خارج داشته باشد ، خارج از فرض است 

 از فرض است ، اگر مقصودتان این است که آثارِّ دیگر فایده ندارد ، پس جوازِّ إخبار هم فایده ندارد ، اما اگر مقصودتان چیزِّ دیگری

 است ، ما مقصود شما را متوجه نمی شویم .

لذا اشکال اولِّ ما به آقای صدر این است که می گوییم : این که می گویید این دو استصحاب به لحاظ جواز إخبار با همدیگر تعارض  

 می کنند ، مقصودِّ شما از این کالم چیست .

: در جوائز السلطان می گوییم بریزی در إرشاد الطالب بیان نموده است [ اما اشکال دوم این است که ] این اشکال را مرحوم آیت هللا ت 

و یا در مواردی مثل این که شما به سلمانی بروید و بعد که پولش را بدهید ، بقیۀ پولی احتمال می دهیم که این جایزه ، از مال حرام باشد 

، در اینجا فرموده اند : این جوائز سلطان و یا آن پولی که سلمانی د که از دَخلش به شما می دهد ، احتمال دارد که پولِّ ریش تراشی باش

لکش بوده و لذا برای من حالل است . اگر بگویید آن  به دست من می دهد ، نسبت به آن ، قاعدۀ ید دارد که قاعدۀ ید می گوید این پول ، مِّ

لکش هست و حال آن که قطع دارم که اموالی هم که در خزانه است یا آن اموالی که داخلِّ دَخلِّ سلمانی است  ، آن ها هم قاعدۀ ید دارد و مِّ

لکش نیست . در جواب از این اشکال گفته اند : آن اموالی که در خزانه یا در دَخل است ، قاعدۀ یدِّ آن اموال اصالً   بعضی از آن اموال ، مِّ

مال غیر باشد ، تصرف کردنِّ من در آن ها حرام می باشد .  برای من اثر ندارد ، به خاطر این که آن اموال ، چه مال خودش باشد و چه

 پس قاعدۀ ید در جایزه ای که سلطان می دهد ، بال معارض می باشد .

یا در دَخلِّ  اما شیخنا االستاذ مرحوم آقای تبریزی در آن بحث ، اشکال کرده و فرموده : قاعدۀ ید در آن اموالی که در خزانه است 

به این که من می توانم خبر دهم که این شخص در دَخلش ، مثالً یک ن اثر دارد و اثرش ، جوازِّ إخبار می باشد ، برای م سلمانی است

 میلیون تومان پول دارد و بگویم که پول های دَخلش ، مالِّ خودش هست .
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وازِّ إخبار ، با هم تعارض     اما اشکال ما به مرحوم استاد در آن بحث این بود که می گفتیم : اصول به لحاظ آثار إستصحاب و ج 

دارم  نمی کنند . نقضی که در اینجا داشتیم این بود که می گفتیم : مثالً إناء شرقی قبالً نجس بوده و إناء غربی قبالً نجس بوده و اآلن علم

صحاب بقاء نجاست در هر که أحد اإلنائین پاک شده است ، حاال جناب آقای تبریزی و جناب آقای صدر ! مگر شما نمی فرمایید که است

دو إناء جاری هست و تعارض هم نمی کند ، و حال آن که اینجا جوازِّ إخبار هم هست ، یعنی شما إخبار می کنید که إناء شرقی نجس 

خبار است و نیز إخبار می کنید که إناء غربی نجس است و حال آن که قطع دارید که أحد اإلنائین پاک است . پس تعارض به لحاظ جوازِّ إ

ش این است که جوازِّ إخبار ، اثر واقعی می باشد نه اثر ظاهری ، و هر جایی که استصحاب ، اثر واقعی بر آن بار  ر  وجود ندارد . اما سِّ

ز و تعذ ر  شود ، در آنجا تعارض نیست ، بلکه تعارض در جایی است که بخواهد بر استصحاب ، یک اثری ظاهراً بار شود که همان تنج 

 می باشد .

پس در ما نحن فیه به آقای صدر می گوییم : یک استصحاب ، جوازِّ إخبار دارد به این که إنبات لحیه شده است ، و استصحاب دیگر  

نیز جواز إخبار دارد به این که إنبات لحیه نشده است ، و هیچ تعارضی وجود ندارد و می گوییم هم ممکن است ریش در آورده باشد و 

 نیاورده باشد . هم ممکن است ریش در 

اگر به ما بگویید اینجا با آن نقضی که در إنائین کردید فرق می کند ، زیرا اینجا إخبار به ریش در آوردن و إخبار به ریش در  

نیاوردن ، متناقضین است ولی در آنجا إخبار به نجس بود إناء شرقی و إخبار به نجس بودن إناء غربی و حال آن که یقین داریم أحد 

اإلنائین نجس است ، در آنجا این دو إخبار ، ضدین می باشند . در جواب می گوییم : در امور اعتباری نه تناقض هست و نه ضد و نه 

تماثل و نه دور و تسلسل هست ، چون امور اعتباری ، فرض می باشد و اصالً این احکام عقلیه در آن ها راه ندارد ) و این حرف را 

پس در امور اعتباری  ، محذور باید به یک  ای خوئی و مرحوم آقای تبریزی ، خوب هضم نکرده است ( .هیچکسی مثل مرحوم آق

محذور دیگری برگردد که حاال یا ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه باشد یا چیز دیگر ، اما جوازِّ إخبار که محذور دیگری ندارد چون 

 گفتیم که این اثر ، اثر واقعی است .

مبنای مرحوم نائینی ، ایرادی که به مرحوم آغاضیاء شده را نمی توان جواب داد با این دومِّ آقای صدر نا تمام است و  پس این جوابِّ  

 زیرا جوازِّ إخبار ، منشأ تعارض نمی شود .

رین درسِّ آقای صدر ذکر کرده اند که ما این جواب را در جلسۀ قبل به عنوان توضیح  جوابُسوماما   ، جوابی است که بعضی از مقر 

 کالم آقای صدر بیان کردیم و به آن ، اشکال هم کردیم .

الحیه یجري و یثبت عدم  دوباره می گوییم : أن االستصحاب إذا کان ُمثبتاً لکل اللوازم ولو مع الواسطه فاستصحاب عدم نبات اً مختصر 

 ال بتوسط نفی نبات اللحیة لیکون تحصیالً للحاصل .) أي وجوب التصدق مثالً ( الحیاة لنفی االثر المترتب علی نبات اللحیة إبتداًء 

ثبات عدم بال واسطة وال یحتاج الی إو فیه : أنه أیضاً تحصیل الحاصل إذ نفس استصحاب عدم إنبات اللحیة تثبت عدم وجوب التصدق  

 الحیاة لیترتب علیه عدم وجوب التصدق کما ال یخفی .

ن جهة أن عدم إنبات اللحیة مدلوٌل مطابقي و إثباته بلحاظ ثبوت عدم الحیاة الذي یدل   وبعبارة  اُخری : أن إشکال تحصیل الحاصل لیس مِّ

ن جهة أن عدم إنب ات اللحیة حیث أنه یثبت باالستصحاب إبتداًء فال وجه لترتبه التزاماً علی عدم إنبات اللحیة ، بل اشکال تحصیل الحاصل مِّ

 علی عدم الحیاة الذي هو الزم استصحاب عدم إنبات اللحیة ، کما ال یخفی .

رین هست این است که : جوابُچهارماما     که در کلمات بعضی مقر 

ی إناء غربی از محل ابتالء خارج است ، در اینجا فقهاء مثالً یک إناء شرقی و یک إناء غربی داریم که أحد اإلنائین نجس می باشد ول 

فرموده اند که قاعدۀ طهارت یا استصحاب در إناء شرقی بال معارض است ، اما إناء غربی قاعدۀ طهارت ندارد به خاطر این که اثر 

لی دارد که بگوییم قاعدۀ طهارت در در اینجا جوابی که در ذهن ما هست این است که می گوییم : چه اشکا ندارد و محل ابتالء نیست ؛

 إناء غربی جاری بشود و اثرش همین است که فقط با قاعدۀ طهارت در إناء شرقی تعارض کند . 

رینِّ کلمات آقای صدر گفته اند :   ما که حاال همین جوابی که ما در آنجا دادیم ، در ما نحن فیه نیز آمده است و بعضی از مقر 

جاری می کنیم و می خواهیم عدم حیات را إثبات کنیم ، باز دوباره از عدم حیات نمی خواهیم عدم إنبات لحیه  استصحاب عدم إنبات لحیه
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را ثابت کنیم تا شما بگویید این کار مستلزم تحصیل حاصل است ، بلکه ما استصحاب عدم إنبات لحیه را جاری می کنیم فقط به خاطر این 

 ه تعارض درست کنیم و این تعارض َمنشأ شود برای این که استصحاب بقاء حیات از کار بیفتد .که عدم حیات را إثبات کنیم تا این ک

: تعارض ، خودش منشأ تعارض نمی شود ، بلکه دو تا اصل عملی باید یک اثری داشته  اما در مقام مناقشه در این جواب می گوییم 

قاعدۀ طهارت در إناء شرقی با قاعدۀ طهارت در  می گوییدحاال در مثال إنائین ، برای چه  ه خاطر آن اثر ، متعارضین شوند . باشند تا ب

إناء غربی معارض است ، و چرا می گویید قاعدۀ طهارت در إناء غربی را جاری می کنیم تا تعارض کند ، و چه اشکالی دارد که 

مر شما می خواهید بگویید که علم دارید أحد اإلنائین نجس است ، بگوییم هم إناء غربی پاک است و هم إناء شرقی پاک است ، غایة اال

می گوییم علم که باعثِّ تعارض و مانع از جریان قاعدۀ طهارت نمی شود ، پس باید شما یک اثری درست کنید تا به خاطر آن اثر ، 

خودش في حد نفسه تعارض ندارد ، زیرا قبالً هم تعارض بوجود بیاید ، زیرا تعارضِّ امور تعب دیه و إعتباریه همیشه بالعرض می باشد و 

 عرض کردیم که طهارتِّ إعتباریه یعنی فرض و گفته اند که فرض محال ، محال نیست .

 این بود جواب هایی که از آقای صدر و مق ررینِّ ایشان به ایرادی که به کالم آغاضیاء گرفته شده بود ، داده شد . 
 

 : ای صدر به مرحوم آغاضیاء نمود می گوییماما در مورد اصلِّ ایرادی که آق 

این ایراد که بگوییم شارع اگر بخواهد عدم إنبات لحیه را اعتبار کند که عدم حیات را إثبات کند و این عدم حیات ، دو مرتبه عدم  

، چنین کاری تحصیل حاصل و لغو  إنبات لحیه را إثبات کند ، و باز عدم إنبات لحیه را تعبد کند تا این که عدم وجوب تصدق را إثبات کند

: یک وقت هست که اطالق لغو است ، و یک وقت هست که مدلول  ما در جواب از این ایراد می گوییممی باشد و اثر عملی ندارد . 

یرۀ عقالء  مطابقی لغو است . اگر مدلول مطابقی لغو باشد ، بله قبیح است ، ولی اگر اطالق لغو باشد ، قبیح نیست ، زیرا اطالق به س

لکن في النفس شيٌء  می باشد و سیرۀ عقالء ، آنجایی که مؤونۀ زائد بخواهد را قبیح می داند و حال آن اطالق ، مؤونۀ زائد نمی خواهد .

و  : درست است که اطالق ، مؤونۀ زائد نمی خواهد و عقالً قبیح نیست ، لکن اطالق به سیرۀ عقالء می باشدو در مقام مناقشه می گوییم 

عقالء معلوم نیست که برای ) ال تنقض الیقین بالشک ( اطالقی ببینند که آن اطالق ، ما نحن فیه را هم شامل شود ، لذا وقتی این اطالق 

 ثابت نشد ، پس آن ایرادِّ تحصیل حاصل ، وارد می شود .

 19/  6/  5ـ شنبه  12درس 

 از حجیت مثبتات استصحاب بیان شد می فرماید : اما مرحوم آقای خوئی در جواب از تعارضی که در فرض اول 

استصحاب بقاء حیات ، إنبات لحیه را إثبات می کند ، و استصحاب عدم إنبات لحیه هم نفی حیات می کند و در نتیجه نفیِّ إنبات لحیه  

ای خوئی فرموده صحیح این ، اما این که این تعارض آیا درست است یا نه ، مرحوم آقمی کند و در نتیجه نفی وجوب تصدق می کند 

 است که تفصیل دهیم و بگوییم : 

تارةً می گوییم مثبتات استصحاب که حجت است ، به این خاطر است که حجیت استصحاب ، از باب أماره و إفادۀ ظن است ، یعنی  

، ظن به بقاء می آورد و شارع  استصحاب پسمعموالً هر شیئی که حادث می شود ، باقی هست و علتِّ ُمحدثه ، علت ُمبقیه می باشد ، 

این ظن را حجت قرار داده است ؛ حاال اگر کسی مناط حجیت استصحاب را از باب إفادۀ ظن گرفت ، در این صورت تعارض وجود 

ندارد و استصحاب بقاء حیات ، بر استصحاب عدم إنبات لحیه حاکم خواهد بود ، به خاطر این که استصحاب بقاء حیات ، ظن به حیات 

می آورد و وقتی به شیئی ظن داشتیم ، به لوازمش هم ظن خواهیم داشت ، و یکی از لوازم حیات ، إنبات لحیه می باشد ، پس به إنبات 

دیگر معنا ندارد که بگوییم استصحاب عدم إنبات لحیه هم جاری می کنیم ، زیرا اگر این استصحاب را هم  نیز ظن داریم ، امالحیه 

، نتیجه اش چنین می شود که استصحاب عدم إنبات لحیه ، باعث می شود که من به عدم إنبات لحیه ظن پیدا کنم و بخواهیم جاری کنیم 

این دو ظن به حیات و إنبات لحیه ، با ظن به عدم إنبات لحیه ،  نکلپیدا کنم ، ظن استصحاب بقاء حیات باعث می شود که من به حیات 

 .ضین ، ممکن نیست که انسان به هر دو طرف ظن داشته باشد و در نقیظن با همدیگر جمع نمی شوند 

ممکن است به مرحوم آقای خوئی اشکال شود که : این حرفِّ شما به این مقدار ، اشکال دارد ، چون می توانیم از آن طرف بگوییم  

إنبات لحیه ، با ظن به إنبات لحیه جمع که استصحاب عدم إنبات لحیه باعث می شود که من به عدم إنبات لحیه ظن پیدا کنم و ظن به عدم 

نمی شود . پس مجردِّ این که در نقیضین ، ظن به دو طرف امکان ندارد ، این حرف بر حکومت داشتنِّ استصحاب بقاء حیات دلیل    

 نمی شود .
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کالی که به این بیانِّ آقای خوئی اما این بیانی که مرحوم آقای خوئی دارد ، مرحوم شیخ اعظم نیز این بیان را در رسائل دارد و این اش 

شده که آقای صدر هم این اشکال را کرده ، این اشکال را مرحوم سیدِّ یزدی هم در حاشیۀ بر رسائل دارد ، اما آقای صدر یک توجیهی 

 مندفع می شود . برای این کالم مرحوم آقای خوئی بیان کرده است که به وسیلۀ این توجیه ، این اشکالی که به مرحوم آقای خوئی شده ،

این که استصحاب ، ظن به بقاء می آورد ، اما آن توجیهی که آقای صدر برای کالم مرحوم آقای خوئی آورده این است که فرموده :  

منشأش این است که در همۀ أشیاء ، یک خصوصیتِّ مشترکه ای هست که آن خصوصیتِّ مشترکه ، مقتضیِّ بقاء است . پس استصحابِّ 

ر آن خصوصیت مشترکه ، مقتضیِّ بقاء است و مقتضیِّ إنبات لحیه است ، همچنین استصحاب عدم إنبات نیز مقتضیِّ عدم حیات ، به خاط

دو  إنبات لحیه است و چون غالباً أشیائی که موجود می شوند باقی هستند ، لذا به عدم إنبات لحیه ظن می آورد . حاال در حد ِّ إقتضاء ، این

ندارند . کما این که یک جایی هم آتش باشد و هم آب ، مثالً فرشی خیس باشد و نسوزد ، در اینجا هرچند که استصحاب با همدیگر تنافی 

فرش نمی سوزد ولی آتش ، مقتضیِّ سوزاندن را دارد و آب هم مقتضیِّ نسوختن دارد . اما تنافیِّ این دو استصحاب و این دو إقتضاء ، 

م استصحاب بقاء حیات ، مقتضیِّ إنبات لحیه را دارد و هم استصحاب عدم إنبات لحیه ، در مرحلۀ تأثیر و فعلیت می باشد ، یعنی ه

اند مقتضیِّ عدم إنبات لحیه را دارد و این دو إقتضاء با همدیگر تنافی ندارند ، اما در مقام تأثیر و فعلیت ، یکی از این دو مقتضی نمی تو

ً این گونه است که مقتضیِّ حدوث ، مقتضیِّ بقاء هم هست و  تأثیر بگذارد ولی آن مقتضي که أقوی باشد ، تأثیر می گذارد . حاال غالبا

تأثیر در بقاء هم می گذارد و بقاء هم فعلیت پیدا می کند مگر جایی که علتِّ این بقاء ، مقتضی اش موجود باشد که اگر مقتضیِّ علت ، 

 مقتضیِّ علت ، أقوی می باشد و تأثیر می گذارد . موجود بود و مقتضیِّ معلول هم موجود بود ، آن وقت در مقام تأثیر ،

در ما نحن فیه استصحاب بقاء حیات ، علت برای إنبات لحیه می باشد ، و لذا دیگر مقتضیِّ عدمِّ إنبات لحیه نمی تواند تأثیر بگذارد ،  

تأثیر  ن مقتضی بخواهد در عدمِّ إنباتایچون گفتیم که این مقتضي تأثیر می گذارد مگر این که علت بر خالفش موجود باشد ، حاال اگر 

که بگذارد و حال آن که علتِّ إنبات لحیه موجود است ، این در ارتکازُعرف و در حکم عقل صحیح نیست و لذا مقتضیِّ إنبات لحیه 

 ، مقدم می باشد .مقتضیِّ علت باشد 

حاال اگر این توجیه را قبول نکنیم ، در آنجاهایی که آثار شرعی وجود دارد به مشکل بر می خوریم ، مثالً یک ثوب نجس و یک آبِّ  

مستصحب الطهارة داریم که ثوب نجس را با این آبِّ مستصحب الطهارة شستیم ، در اینجا شما می گویید که ثوب پاک شده است و     

قاء طهارتِّ آب با استصحاب بقاء نجاست ثوب تعارض و تساقط می کند ، زیرا می گویید استصحاب بقاء نمی گویید که استصحاب ب

 طهارتِّ آب ، حاکم می باشد چون همیشه علت ، حاکم بر معلول است و مقتضیِّ علت ، حاکم بر مقتضیِّ معلول است . 

استصحاب بقاء آن شيء یعنی حیات ، بر استصحاب عدم إنبات پس این مطلب در أذهان هست که اگر اصل مثبت حجت شد ، آن وقت  

لحیه حاکم است و تعارض از بین نمی رود و و این نکتۀ خوبی هست که در أذهان هست و این مطلب ، جوابِّ اشکال مرحوم سید یزدی 

بر این که از باب ظن حجت  بنا آن نکته ای در ذهن مرحوم شیخ اعظم بوده که فرموده استصحاب شاید به مرحوم شیخ اعظم می باشد و

 شاید مراد مرحوم شیخ ، همان نکته ای باشد که عرض کردیم .حاکم است و نمی گذارد ظن به عدم پیدا شود ، باشد 

 هذا تمام الکالم نسبت به فرضِّ اول در حجیت مثبتات استصحاب . 
 

وازمِّ استصحاب حجت هستند ولی ملزومات و مالزمات ، این بود که بگوییم مثبتات استصحاب حجت است و لکن فقط ل فرضُدوماما  

 بار نمی شوند .

طبق این فرضیه ، استصحاب بقاء حیات ، قطعاً بر استصحاب عدم إنبات لحیه حکومت خواهد داشت ، زیرا استصحاب بقاء حیات ،  

را إثبات نمی کند چون ملزومش می باشد و  الزمش که إنبات لحیه باشد را إثبات می کند ، ولی استصحاب عدم إنبات لحیه ، عدم حیات

 طبق این فرضِّ دوم ، ملزومات استصحاب حجت نمی باشند .

در کالم مرحوم آغاضیاء ـ که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی و دیگران هم این فرض را دارند ـ این است که  فرضُسوماما  

 شرعی مقصود می باشد . می گوییم مثبتات استصحاب حجت است ، لکن فقط لوازمِّ 

: اگر بگوییم مثبتات استصحاب حجت است و فقط لوازم شرعی مقصود باشد ، پس بین این قول و قولِّ کسی که مثبتات  إن قلت 

 استصحاب را حجت نمی داند چه فرقی هست ؟
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، مرادش این است که لوازمِّ قلت : کسی که می گوید مثبتات استصحاب حجت است ولی فقط لوازمِّ شرعی استصحاب را حجت بداند  

شرعیِّ مستصحب بار می شود ، چه لوازمِّ شرعیِّ مع الواسطه و چه لوازم شرعیِّ بال واسطه ، اما آن لوازم شرعی مع الواسطه هم ،  

 چه مع الواسطة الشرعیه و چه مع الواسطة العقلیة مقصود می باشد . مثالً شخصی شک دارد که پسرش آیا زنده هست یا نه که با

استصحاب بقاء حیات می گوید پسرم زنده است و نذر کرده که اگر پسرش زنده باشد و محاسن در بیاورد ، صدقه بدهد ، حاال استصحاب 

 بقاء حیات ، وجوب تصدق را ثابت می کند هرچند که وجوب تصدق ، اثر شرعیِّ إنبات لحیه باشد و حال آن که خودِّ إنبات لحیه ، اثرِّ 

فرضیۀ اول و دوم که مثبتات استصحاب حجت است ، مراد همۀ لوازم شرعیه اش می باشد . اما فرق این قول با  شرعی نیست . پس این

آن ها می گفتند نفس لوازم عقلیه و عادیه هم ثابت می شود ولی این فرض سوم می گوید که این لوازم ، ثابت نمی شوند . در این است که 

حیات ، ابتداء إنبات لحیه را ثابت می کرد و بعد به وسیلۀ إنبات لحیه ، وجوب تصدق را ثابت در فرضیۀ اول و دوم ، استصحاب بقاء 

 می کرد ولی در فرضیۀ سوم ، استصحاب بقاء حیات ، از همان اول ، وجوب تصدق را ثابت می کند .

گوید که تصدق واجب است ولی  حاال طبق این فرضیۀ سوم هم تعارض در ما نحن فیه واضح است . زیرا استصحاب بقاء حیات می 

استصحاب عدم إنبات لحیه می گوید که تصدق واجب نیست . پس همان طوری که استصحاب بقاء حیات ، اثرِّ شرعیِّ مع الواسطه را بار 

 می کند ، همین طور استصحاب عدم إنبات لحیه هم این اثر را نفی می کند .

رحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی می باشد و دیگران هم شاید این فرمایش را این فرمایشی است که در کالم مرحوم آغاضیاء و م 

 داشته باشند .

: في  اما از این فرضیۀ سوم که دو استصحاب با همدیگر تعارض می کنند ، آقای صدر یک فرض را استثناء کرده است و فرموده 

یعنی در فرض سوم ، قائل به تعارض و تساقط می شویم مگر این که دو  فرض الثالث نحکم بالتعارض و التساقط إال أن نقول بمطلبین ،

 مقدمه را بگوییم :

بگوید ) أکرم کل  . مانند این که یک خطابگوییم : در تعارض عام و مطلق ، عام مقدم است باین است که و مطلب اول مقدمۀ اول  

اول ، عامِّ وضعی می باشد و عالم عادل و فاسق ، هر دو را شامل   در اینجا خطابعالم ( و خطاب دیگر بگوید ) ال تکرم الفاسق ( ، 

می شود ، اما خطاب دوم ، مطلق می باشد که هم فاسق عالم را شامل می شود و هم فاسقِّ جاهل را ، حاال عند التعارض ، می گوییم عام 

 وضعی مقدم می باشد .

استصحاب ، دلیلی وجود دارد که به عموم ، داللت بر استصحاب می کند نه اما مقدمۀ دوم و مطلب دوم این است که بگوییم : در أدلۀ  

به اطالق ، آن دلیل هم صحیحۀ ثالثۀ زرارة می باشد که حضرت فرمود ) وال یعتد بالشک في حال  من الحاالت ( که این جمله ، عام 

 وضعی می باشد .

گوییم استصحاب بقاء حیات بر استصحاب عدم إنبات لحیه حاکم است حاال نتیجۀ این دو مقدمه و این دو مطلب چنین می شود که می  

 حتی در فرضی که ما بپذیریم که استصحاب بقاء حیات ، ثابت نمی کند .

ما باید بپذیریم که استصحاب بقاء حیات ، هیچ اثری غیر از إنبات لحیه و وجوب  تطبیقِّ این قضیه بر ما نحن فیه این گونه است که : 

، و از طرفی دیگر باید بپذیریم که إنبات لحیه ، آثارِّ شرعیِّ متعدد دارد که یکی از آثار شرعیِّ آن ، وجوب تصدق می باشد تصدق ندارد 

حاال اگر این دو نکته را پذیرفتیم و آن دو مطلب را ضمیمه کردیم ، نتیجه می گیریم که استصحاب بقاء حیات ، حاکم می باشد ، زیرا 

ط و فقط یک اثر دارد و آن هم وجوب تصدق می باشد و اگر استصحاب بقاء حیات بخواهد تخصیص بخورد ، استصحاب بقاء حیات ، فق

الزمه اش این است که از عام ، رفع ید کنیم زیرا یکی از افراد عام ، استصحاب بقاء حیات می باشد ، ولی استصحاب عدم إنبات لحیه ، 

خورد ، آن وقت ما از اطالقش رفع ید کرده ایم ، زیرا عبارتِّ ) ال یعتد بالشک في حال  آثار متعدد دارد که اگر این استصحاب به زمین 

من الحاالت ( یک عموم دارد و یک اطالق دارد ، عمومش این است که در مورد هر یقین و شکی ، به یقین أخذ بکن ، و اطالقش این 

 بکن ، و ما تفکیک می کنیم . است که در هر یقین و شکی ، در زمان شک ، همۀ آثار یقین را بار

ممکن است اشکال شود که این فرض ، فرضِّ مخالف واقع است ، چون وقتی مثبتات استصحاب حجت شد ، آن وقت همۀ آثارِّ إنبات ،  

إنبات آثارِّ استصحاب هم می شود . اما برای دفع این اشکال ، ما مثال را تغییر دادیم و گفتیم استصحاب بقاء حیات با استصحاب عدم 

لحیه تعارض می کند ولی اگر فرض کنیم که عام بر اطالق مقدم است و یک دلیلی هم در أدلۀ استصحاب داریم که به عموم ، داللت بر 
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استصحاب می کند ، لذا ما مثال را این طور فرض کردیم که : فرض کنید که استصحاب بقاء حیات ، آثار زیادی دارد از قبیل وجوب 

و حرمت ازدواج با زنش و هکذا ، اما استصحاب عدم إنبات لحیه ، فقط یک اثر دارد و آن هم وجوب تصدق باشد ،  تصدق و وجوب نفقه

عموم رفع ید کرده ایم چون فرض این است که این استصحاب فقط یک حاال اگر از استصحاب عدم إنبات لحیه رفع ید کنیم ، در واقع از 

ی اگر از استصحاب بقاء حیات رفع ید کنیم ، آن وقت فقط از اطالق رفع ید کرده ایم ، چون اثر دارد و آن هم وجوب تصدق باشد ، ول

تا اثر دارد و ما یک اثرش را بار نکردیم . لذا در این فرض ، استصحاب عدم إنبات لحیه مقدم می شود و به  این استصحاب ، چند

ر واقع ، سه تا مطلب تمام شود : یکی این که بگوییم عام بر اطالق وجوب تصدق حکم نمی شود . لکن این حرف مبتنی بر این است که د

مقدم است و دوم این که بگوییم در اخبار استصحاب ، دلیلی وجود دارد که بالعموم ، داللت بر استصحاب می کند ، و سوم این که بگوییم 

اب بقاء حیات ، آثار متعدد دارد . اگر این سه استصحاب عدم إنبات لحیه فقط یک اثر دارد و آن وجوب تصدق می باشد ولی استصح

مقدمات تمام شد ، آن وقت این نتیجه درست می شود که می گوییم أحد االستصحابین که در اینجا استصحاب عدم إنبات لحیه باشد ، بر 

 استصحاب بقاء حیات ، حاکم و مقدم است و تعارض نمی کند .

نه ، جای این بحث در بحث تعادل و تراجیح می باشد . و یکی از بحث هایی که ما نسبت به اما این که این مقدمات آیا تمام هست یا  

 آن جهل داریم این است که به چه دلیل ، عند التعارضِّ عام و مطلق ، عام مقدم است ؟؟

 برای تقدمِّ عام بر مطلق ذکر شده است : وجوهِّ ثالثه ایاما   

: فرموده اند یکی از مقدمات حکمت ، عدم البیان است ، اما عام ، بیان می باشد و لذا جلوی تمامیتِّ مقدمات حکمت را     وجه اول 

مراد عدمِّ بیانِّ می گیرد . اما مرحوم آخوند در کفایه به این وجه اشکال کرده و فرموده : اطالق که یکی از مقدماتش عدم البیان است ، 

لبیان أعم از متصل و منفصل . لذا اگر یک جایی عام و اطالق با همدیگر متصل بودند ، آن وقت عام مقدم است متصل است ، نه عدم ا

ولی اگر منفصل بودند ، مثالً در یک خطابی آمده ) اکرم کل عالم ( و در خطاب دیگر منفصالً آمده ) ال تکرم الفاسق ( ، در این صورت 

 حکمت ، عدم البیان است و عام ، بیان است . وجهی ندارد که بگوییم یکی از مقدمات

: مرحوم آقای نائینی این وجه را ذکر نموده و مرحوم آقای خوئی این وجه را پرورانده و فرموده : این که یکی از مقدمات  وجه دوم 

این صورت تقدم عام بر  حکمت ، عدم البیان است ، اگر بگوییم مراد خصوصِّ عدمِّ بیانِّ متصل است ـ کما علیه صاحب الکفایة ـ در

اطالق ، دلیلی نخواهد داشت ، اما اگر بگوییم مراد عدمِّ بیانِّ أعم از متصل و منفصل است ، آن وقت دلیل بر تقدم عام بر اطالق می شود 

باشد ،  ولی یک اشکالِّ دیگر به وجود می آید که می گوییم اگر مطلق ، یکی از مقدماتِّ حکمتش ، عدمِّ بیان أعم از متصل و منفصل

چون ممکن است صد سالِّ  به آن أخذ نکنیمهر اطالقی که آمد ، دست روی دست بگذاریم و إهمالِّ إطالقات خواهد بود یعنی الزمه اش 

 دیگر مقی دش بیاید و چگونه احراز کنیم که مقی دش نمی آید .

دماتِّ حکمتش عدم البیان است أعم از متصل و اما مرحوم آقای خوئی در اینجا ، حد وسط را گرفته و فرموده : اطالق یکی از مق 

منفصل ، اشکال شد که اگر این طور باشد ، إهمال إطالقات الزم می آید ، اما ایشان در جواب فرموده : اطالق یکی از مقدمات حکمتش 

آلن نه باید بیان متصل آمده باشد و نه عدم البیان است متصالً أو منفصالً في کل ِّ وقت  ، یعنی اگر من اآلن بخواهم به اطالق أخذ کنم ، تا ا

بیان منفصل ، ولی اگر امروز بیانی نیامد و فردا بیان آمد ، امروز اطالق منعقد است . پس إطالق في کل ِّ عام  یتوقف علی عدم البیان 

 المتصل أو المنفصل إلی ذلک العام .

اما این اشکال که چگونه عام بر اطالق مقدم می شود ، می گوییم  حاال با این بیانِّ مرحوم آقای خوئی هر دو اشکال مرتفع می شود . 

یرا وقتی عام آمد ، بیان می باشد و لذا اطالق از بین می رود ، اما الزم نمی آید که أخذ به اطالق نکنیم و إهمال إطالقات الزم نمی آید ز

عمل به اطالق می باشد ، حاال اگر امروز بیانی نیامد ، به  هر اطالقی ، یکی از مقدمات عدم البیان است ولی مراد عدمِّ بیان تا زمانِّ 

پس هر وقت که بیان آمد ، از همان حین ، اطالق أخذ می کنیم و اگر فردا بیان آمد ، آن وقت از فردا به بعد ، اطالق از بین می رود . 

یانِّ متصل یا منفصل است ، چون اگر صد سالِّ اطالق از بین می رود ، به خالفِّ آن قولی که می گفت یکی از مقدمات حکمت ، عدم ب

 دیگر هم بیان بیاید ، معلوم می شود که این خطاب از اول ، اطالق نداشته و شبیه به بیع فضولی می شود که إجازۀ کاشفه یا ناقله دارد .

اشکال کرده است که فعالً متعرضِّ  این بود بیانی که مرحوم آقای خوئی فرموده ، ولی آقای صدر در بحث تعادل و تراجیح به این بیان 

 این اشکال نمی شویم .
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: آقای صدر این وجه را در بحث تعادل و تراجیح ذکر نموده که فرموده : عام بر اطالق مقدم است بنکتةِّ األظهریة . یعنی  وجه سوم 

 باشد ، لذا هنگام تعارضِّ أظهر و ظاهر ، أظهر مقدم می شود . اما عام چرا أظهر می باشد ؟ عام ، چون أظهر از اطالق می

توضیح : مثالً خطابی می گوید ) أکرم کل عالم ( ، حاال اگر قرار باشد که این خطاب ، مطابقِّ واقع نباشد و مخصص داشته باشد ،   

کرده و حال آن که آن چیز ، در مرادش وجود ندارد ، چون ذکر کرده که همۀ آن وقت معنایش این است که متکلم ، یک چیزی را ذکر 

علماء را إکرام بکن ولی در مرادش ، همۀ علماء نیستند بلکه در مرادش فقط علمای عدول هستند . پس اگر این عام ، با مراد مولی و 

 ن فرموده باشد که در واقع ، در مرادش دخیل نیست .متکلم مطابق نباشد ، آن وقت الزم می آید که متکلم در کالمش چیزی را بیا

اما در مورد إطالق اگر متکلم بفرماید ) أحل هللا البیع ( و مقصودش مطلقِّ بیع نباشد بلکه مقصودش مقید باشد به بیعِّ غیر ربوی ، در  

 مرادش بوده است .این صورت الزم می آید که متکلم یک قیدی را ترک کرده باشد و حال آن که آن قید ، در 

پس اگر عام ، مطابقِّ واقع نباشد ، الزمه اش این است که مولی چیزی بیان کرده باشد که در مرادش دخیل نیست ، ولی اگر اطالق ،  

ش این است که مطابقِّ واقع و مرادِّ مولی نباشد ، الزمه اش این است که مولی چیزی را  ر  ترک کرده باشد که در مرادش دخیل است . سِّ

ما همیشه اطالق را از عدم البیان می گیریم ، یعنی می گوییم اگر مقصودِّ مولی بیعِّ غیر ربوی بود ، بیان می کرد ، پس منشأِّ إطالق ، 

 همیشه عدم البیان است ، ولی منشأِّ عموم ، بیان می باشد و خود مولی بیان کرده که همۀ علماء را إکرام کن ) کل عالم ( . 

شود بین این که یک متکلمی چیزی را بیان کند و حال آن که در مرادش دخیل نباشد ، و بین این که چیزی را بیان  حاال اگر امر دائر 

نکند و حال آن که در مرادش وجود داشته باشد ، در این صورت قطعاً احتمالِّ اول کمتر است که مولی چیزی را ذکر کند که در مرادش 

 یی که در مراد مولی دخیل است ترک می شود .دخیل نباشد ، بلکه معموالً یک چیزها

و لذا آقای صدر فرموده که که عام در إرائۀ مرادِّ جدی ، أظهر از اطالق می باشد این نکتۀ أظهریتِّ عموم نسبت به اطالق می باشد  

 اگر امر دائر شود بین عام وضعی و إطالق ، عام مقدم می باشد .

و فرموده : ما تا به حال ندیدیم که کسی در تقدم خاص بر عام یا در تقدم مقید بر مطلق  سپس آقای صدر این جمله را اضافه کرده 

ش در همین است که مقید ، اگر مطابقِّ واقع نباشد ، الزمه اش این است که متکلم ، قیدی را بیان کرده باشد که در ر   اشکال کند ، زیرا سِّ

لی نباشد ، معنایش این است که متکلم ، قیدی را بیان نکرده و حال آن که در ، ولی اگر مطلق ، مطابقِّ مرادِّ مومرادش دخیل نیست 

مرادش دخیل است . مثالً مولی در یک خطاب فرموده ) اکرم العالم ( و در خطاب دیگر فرموده ) ال تکرم العالم الفاسق ( ، حاال اگر 

ت که مولی قیدِّ فاسق را در کالمش ذکر کرده ولی در مرادش خطاب دوم را أخذ نکنیم و فقط خطاب اول را أخذ کنیم ، معنایش این اس

دخیل نبوده ، اما اگر خطاب اول را أخذ نکنیم و آن را تخصیص بزنیم ، آن وقت معنایش این است که مولی در خطاب اول ،  قیدِّ فاسق 

بین ذکرِّ قیدی که دخیل در مراد نیست و بین را ذکر نکرده و حال آن که این قید در مرادش دخیل بوده است ، و زمانی که امر دائر شود 

عدمِّ ذکر قیدی که دخیل در مراد است ، در این صورت ظاهرِّ حال متکلم این است که معموالً فراموش و غفلت می کند و خیلی بعید است 

 چرا چای نیاوردی [ ... .که متکلم بگوید ] آب بیاور [ و بعد بگوید آب نمی خواستم ، بلکه ممکن است بگوید ] حاال که آب آوردی 

ش در این است که ظاهرِّ حالِّ متکلم در جایی که امر دائر شود   ر ِّ پس این که عامِّ وضعی أظهر است ولی ظهور مطلق کمتر است ، سِّ

، بین این که چیزی را ذکر کند که در مرادش دخیل نیست و بین این که چیزی را ذکر نکند که در مرادش دخیل است ، در این مواقع 

 ظهورِّ عام بر ظهور اطالق غلبه دارد چون متکلم غالباً مطلبی را فراموش می کند و نسبت به بیانش غفلت می کند .

اما این نکته ای که آقای صدر ذکر نموده ، نکتۀ جدیدی نیست و شما بارها شنیده اید . مثالً اگر دو تا روایت هست که یک روایت ،  

یصه دارد ، در اینجا می گویند که به روایتی که زیاده دارد أخذ می شود ، اگر بگویید اصل عدم زیاده زیاده دارد و روایتِّ دیگر ، نق

است ، در جواب می گوییم همچنین اصل عدم نقیصه می باشد ، اما دلیلِّ أخذ کردن به روایتِّ زیاده این است که گفته اند این که راوی 

ن که یک چیزی را فراموش کند و نیاورد . این در واقع همین نکته ای است که از قدیم ذکر چیزی را زیاد کند ، احتمالش کمتر است تا ای

 شده و آقای صدر در ما نحن فیه تطبیق کرده است .

 : اما به این فرمایشِّ آقای صدر ، ما سه تا عرض داریم  
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ه در مرادش دخیل نباشد ، خیلی بعید است تا این که این کالم شما که ظهور حال متکلم در این که چیزی را بیاورد کمی گوییم :  اوالً  

چیزی در مرادش باشد و نیاورد ، این کبری را اگر قبول کنیم ، این نسبت به متکلمین عادی معنا دارد که در متکلم ، خطا و غفلت و 

ا غلط است ، چنین حرفی معنا ندارد . ولی در شارع مقدس و در أئمه علیهم السالم که غفلت و نسیان در حق آن هنسیان احتمال داده شود 

این که  اگر گفته شود که خودِّ امام علیه السالم نمی خواهد چیزی را اضافه کند بلکه راوی این کار را می کند ، در جواب  می گوییم :

د و بحث ما در الفاظ راوی چیزی را زیاد کند یا چیزی را کم کند ، این ربطی به این بحث ندارد چون بحثِّ ما در مراد جدی می باش

 نیست ، کالم در این است که این عام واقعاً از امام علیه السالم صادر شده است و این ربطی به راوی ندارد و راوی نمی تواند مرادِّ جدیِّ 

باشد ، چون فرض امام علیه السالم را تغییر دهد . پس این که در ما نحن فیه این احتمال را در ُرواة قرار دهیم ، غلط و خالف فرض می 

 این است که روایت تمام شده و داللت هم دارد و عام است و معارض دارد .

که مرادش نباشد ، این خیلی أبعد است تا این که چیزی را ذکر نکند که مرادش متکلم چیزی را ذکر کند اگر ثانیاً این که می گویند  

ما این است که احتمال می دهیم این متکلم ، تقیه کرده باشد و عموم را به  باشد ، این حرف در ما نحن فیه تطبیق نمی شود ، چون بحثِّ 

خاطر مصلحتی ذکر کرده باشد ، مخصوصاً متکلمی است که نوعاً عام می فرماید ولی عموم مرادش نیست ، به طوری که فرموده اند   

ن عام إال وقد ُخص  ( ، پس اگر متکلمی نوعاً عام می فرماید ولی عم وم مرادش نیست و لِّمصلحة  عام ذکر می کند ، این چه دلیلی ) ما مِّ

می شود بر این که اصلِّ عدمِّ خطا را در حق این متکلم جاری کنیم ، چنین حرفی غلط است و اینجا جای اصلِّ عدمِّ خطا نیست . پس آن 

اگر متکلمی به خاطر تقیه ، عام بفرماید و نکته اگر درست باشد ، راجع به متکلمی است که احتمال خطا و غفلت در او داده شود ، ولی 

نوعاً هم عام حرف می زند ، وقتی که غالبِّ کلماتش به این نحو است و عام از این متکلم زیاد صادر می شود ، لذا اینجا جای این نکته 

 نیست .

صحیح نیست و ُکلیت این حرف ها  باشد ،زیاده بر اصل عدم نقیصه مقدم اصلِّ عدمِّ  که ثالثاً از همۀ این حرف ها که بگذریم ، این 

ندارد ، به خاطر این که فرموده اند چه بسا ممکن است برای انسان ، تداعی معانی شود ، یعنی مثالً متکلمی دیده که همه جا به عالمِّ 

 عادل إرجاع داده شده و دیده که این قید نوعاً هست و لذا در خطابِّ خودش هم این قید را اضافه می کند .

: برای  بنا بر این ، وجهی که آقای صدر برای تقدم عام بر اطالق بیان کرده ، تمام نیست و لذا ما چنین قائل می شویم که می گوییم 

تقدمِّ عام وضعی بر اطالق وجهی نمی بینیم . مثالً اگر مولی به نحو عام به عبدش بگوید ) خانۀ همسایه هر وقت خواستی برو ( و بعد 

ز خانه خارج نشو ( که این خطابِّ دوم ، اطالق دارد که یعنی روز از خانه خارج نشو ، چه به خانۀ همسایه و چه به غیرِّ بگوید ) روز ا

در اینجا در سیرۀ عقالء نمی گویند که خطاب دوم مرادش این است که به خانۀ غیرِّ همسایه نرو ، بلکه در اینجا مقصود خانۀ همسایه ، 

م و ُمحرز نیست ، مخصوصاً در فرمایشات أئمه علیهم السالم که عام و اطالق زیاد است ، لذا این مقدمه که مولی از این دو خطاب معلو

 عام بر اطالق مقدم است ، نا تمام است . 

الً اما مقدمۀ دومِّ آقای صدر هم نا تمام است ، زیرا صحیحۀ ثالثۀ زرارة که می فرماید ) ال یعتد بالشک في حال  من الحاالت ( ، قب 

 گذشت که این صحیحه داللت بر استصحاب نمی کرد و مقصودش را ما متوجه نمی شدیم و إبهام داشت . 

بنا بر این طبق این فرض ثالث در حجیت مثبتات استصحاب که استصحاب جاری شود و ُمثبتش یعنی آن اثر شرعی را إبتداًء ثابت  

 ی کند .کند ، همان طوری که مرحوم آغاضیاء فرموده ، تعارض م

 هذا تمام الکالم نسبت به تعارض در بحث حجیت اصل مثبت . 
 

   اماُآخرینُمطلبیُکهُدرُاصلُمثبتُذکرُمیُکنیمُاینُاستُکهُمیُگوییمُ:  

یک مطلب مسلم است که مثبتات امارات ، حجت است ولی مثبتات اصول ، حجت نیست . اما دلیلش چیست ؟ چرا اگر بینه ای بر  

 ، لوازم عقلی و عرفی اش حجت است ولی لوازم استصحاب ، حجت نیست ؟مطلبی قائم شد 

 إثباتی می باشد : شده که یک وجه ، وجه ثبوتی و وجه دیگر ، وجهدر ما نحن فیه دو وجه إفتراق ذکر  

 : اما برای وجهِّ ثبوتی ، دو بیان ذکر شده است  
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برای وجه ثبوتی ، بیان مرحوم محقق نائینی می باشد که ایشان سه تا امر ذکر نموده که نتیجۀ این سه امر را ، حجیتِّ  بیانِّ اول 

 مثبتات أمارات گرفته دون االصول :

امر اول این است که فرموده : أماره همیشه از حکم واقعی حکایت می کند و کاشف از حکم واقعی می باشد ، موضوعش هم ذات  

، پس موضوع در امارات ، همان موضوعِّ در احکام واقعیه است ، مثل ) الخمر حرام ( که مراد ذاتِّ خمر می باشد که حرام است  شيء

. به خالفِّ است و مؤدای اماره و خبر واحد ، همین حرمت خمر می باشد ، یعنی موضوعِّ مؤدی و موضوعِّ حکم واقعی ، یکی می باشد 

    جهل  أخذ شده است و با حکم واقعی کاری ندارد ، بلکه یک حکم دیگری در طول حکم واقعی  اصل که در موضوع اصل ، شک و

در جواب می فرمایند که بله از  اوزرارة سؤال می کند که خمر آیا حرام است یا نه ، و شخصی از  می باشد . مثالً یک وقت هست که 

اینجا زرارة إخبار از واقع می دهد و حکمِّ واقعیِّ ذات خمر را بیان می کند ؛ اما در شنیدم که فرمودند خمر حرام است ،  امام علیه السالم

یک وقت هست که از زرارة سؤال می کند که خمر حرام است یا نه و او در جواب می گوید که من کاری ندارم که خمر آیا حرام است 

نقض الیقین بالشک ( جاری کن ، که در اینجا اصالً کاری با یا نه ، ولی اگر در حرمت خمر شک کردی ) رفع ما ال یعلمون ( و ) ال ت

 واقع ندارد .

این که موضوع در اماره ، ذاتِّ واقع است ، آیا به این معناست که اگر کسی علم به خالف هم دارد ، این مؤدی در :  اگر اشکال شود 

که قطع دارم کذب است و مخالف واقع است ، آیا این حقش حجت است و این اماره در حقش حجت است ؟ یعنی اگر یک خبر ثقه ای آمد 

اماره باز هم حجت است ؟ مرحوم آقای نائینی در جواب می فرماید : نه این طور نیست ، چون برای عالم به خالف ، تعبد معنا ندارد ، 

اقع شک دارد ، آن وقت این مؤدی لکن در امارات ، جهل و شک ، مورد می باشد ، یعنی در جایی که انسان در مطابقت این اماره با و

در حقش حجت است ، پس در حجیت امارات ، شک أخذ شده و لکن مورد می باشد یعنی موردِّ حجیت امارات ، شک می باشد ، ولی 

موضوعِّ حجیت اصول ، شک می باشد و در موضوع اصول ، شک أخذ شده است . پس شک در امارات ، مورد است ولی در حجیت 

اصل می گوید که مشکوک الخمریة حالل است یا می گوید مشکوک البقاء که متیقن الحدوث است ، اآلن  یعنیمی باشد اصول ، موضوع 

 حکم به بقائش می شود و هکذا . 

درصد است ، حاال  60: این خبرِّ واحدی که طریق به واقع است و کاشفیت از واقع دارد ، این کاشفیت ، ناقصه است مثالً  امر دوم 

إعتبار می کند و اگر بر چیزی به واقع إعتبار می کند ، یعنی شارع ، اماره را علم  تتمیم می کند و کشف تام این کشفِّ ناقص راشارع 

مثل به خالفِّ مجعول در اصول که َجریِّ عملی می باشد ، یعنی شارع در اصول  اماره قائم شد ، علم به آن چیز پیدا می شود .

 ، و اصول را علم و کاشف إعتبار نمی کند .و َجری کن عمل کن  بر طبقِّ یقینِّ سابقتک داری ، می فرماید که اگر شاستصحاب 

مثبتات و آثار عقلی و در این صورت ، مثالً علم وجدانی داشتم که خمر حرام است به واقع می داشتم  وجدانی امر سوم : اگر بنده علمِّ  

   همیعنی أماره وجدانی به واقع آن آثار عقلی را به دنبال می آورد ، علم تعبدی را بار می کردم ، حاال همان طوری که علم اش عرفی 

آن آثار را به دنبال می آورد ، چون علم تعبدی و علم وجدانی ، در علم بودن با هم فرقی ندارند و تنها فرقی که دارند در تعبدی و 

شارع فرموده آن چیزی که قبالً یقین داشتی و اآلن نسبت به آن بلکه ،  اصول عملیه که علم در کار نیستوجدانی بودن است . به خالفِّ 

و فقط همین مقدار را می فهماند ، پس تعبد در اصول ، فقط در محدودۀ شک داری ، َجریِّ عملی بر طبق یقینِّ سابقت داشته باش ، 

عملی بکن ، اما َجریِّ عملی در این  موضوعش می باشد و موضوعش ، یقین سابق و شک الحق می باشد که در این محدوده ، َجریِّ 

، پس َجریِّ عملی بر طبقِّ این مشکوک ، مالزمه موضوع ، ال یستتبع الَجرَی العملی علی موضوع  آخر ، و این ها دو چیز می باشند 

 .ندارد با َجریِّ عملی بر طبقِّ الزمه اش 

وع اماره ، ذات واقع است و شک و جهل در او أخذ نشده ، ولی حاال وقتی این سه امر را کنار هم بگذاریم ، یعنی بگوییم اوالً موض 

در موضوع اصل ، جهل و شک أخذ شده است ، ثانیاً شارع اماره را علم و طریق و کاشفِّ تام اعتبار کرده است ولی در اصول ، فقط 

کشاند ، همین طور علم تعبدی هم لوازم را  َجریِّ عملی ثابت می شود ، ثالثاً همان طوری که علم وجدانی ، لوازم را به دنبالِّ خودش می

به دنبال خودش می کشاند و در علم بودن با هم فرقی نمی کنند و فقط فرقش این است که یکی جعلی است و دیگری حقیقی است ؛ وقتی 

ه می گوییم قطعاً مثبتات این سه امر را کنار هم بگذاریم ، آن وقت فرقِّ ثبوتی بین اماره و اصول در حجیت مثبتاتشان معلوم می شود ک

 اماره حجت است ولی استصحاب ، مثبتاتش حجت نیست .
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اما در مقدمۀ اول ، مرحوم آقای خوئی اشکال نموده ، و در مقدمۀ ثانیه  : اشکال شده است و این سه امر ، لکن به این سه مقدمه  

 الثه هم مرحوم آقای خوئی اشکال کرده است :مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیح حسین حلی اشکال کرده اند ، و در مقدمۀ ث

موضوع حجیت اماره ، این موضوع ، یا مطلق است و یا مقید است و یا فرموده :  اول امرمناقشه در اما مرحوم آقای خوئی در مقام  

مهمل است . اگر بگوییم مهمل است ، می گوییم در جای خودش منق ح شده است که إهمال در مقام ثبوت ، محال است ، یعنی معنا ندارد 

وییم موضوع اماره مطلق است ، الزمه اش این که یک حاکمی بگوید واجب می کنم ولی نداند که چیزی را واجب می کند . اما اگر بگ

و حال آن که این طور نیست و اماره به است که اماره ، برای کسی که علم به خالف دارد و قطع به کذبش دارد ، برای او حجت باشد 

ید است به جهل و . پس قطعاً موضوع اماره ، مقید می شود لذا همان طوری که موضوع در اصول مقنحو مطلق در حق او حجت نیست 

به جهل و شک می باشد ، لکن کاشف در اصول ، خودِّ خطابات است مثل ) رفع ما ال یعلمون ( یا شک ، همین طور در امارات هم مقید 

ولی در امارات ، خطابات و ... ، خرجت من شيء و دخلت في غیره فشکک لیس بشيء ( ) ال تنقض الیقین بالشک ( یا ) یا زرارة إذا 

یستند مثالً می فرماید ) إن جائکم فاسق بنبأ  فتبینوا ( که شک در آن أخذ نشده ، اما کاشف در امارات ، عقل می باشد . پس کاشف کاشف ن

 در اصول ، خطابات است ولی کاشف در امارات ، عقل می باشد ، ولی در مقام ثبوت ، هر دو مقید هستند .

ف غلط است ، زیرا هیچ حاکمی نمی تواند حکمِّ حاکمِّ دیگر را تقیید کند ، این که بگوییم  این که می گویند ) مقی ِّد عقل است ( این حر 

) مقی ِّد عقل است ( اگر به این معنا باشد که شارع ، حکم را به نحو مطلق جعل کرده و عقل ، آن را قید زده ، چنین حرفی باطل و مما 

، از اول حکم را مقید جعل کرده و عقل ، پرده را از آن بر می دارد و کاشف یضحک به الثکلی می باشد ، بلکه باید بگوییم که شارع 

 می باشد .

عالوه بر این که جناب آقای نائینی ! شما فرمودید موضوع در امارات مطلق است چون دلیل می فرماید ) خبر الثقة حجةٌ ( ، ولی در  

( ، ) ال تنقض الیقین بالشک ( و ... . می گوییم : در امارات هم مواردی اصول ، شک أخذ شده چون دلیل می فرماید ) رفع ما ال یعلمون 

که این آیه ، یا دلیل بر « فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمون » وجود دارد که در موضوعش شک أخذ شده باشد ، مانند آیۀ شریفۀ 

این هم اماره است و در موضوعش هم شک أخذ شده  که اماره است و یا دلیل بر حجیت فتوای مجتهد است کهحجیت خبر واحد است 

 است ، و لذا این طور نیست که همیشه در موضوع اماره ، شک أخذ نشده باشد .

پس آن مواردی از امارات که ظاهرش مقید به شک است ، آن ها با اصول از این لحاظ فرقی نمی کنند ، اما آن مواردی از امارات  

قید به شک نیست ، عقل کاشف از این است که در مقام ثبوت ، مقید به شک است و از این لحاظ ، هیچ که در مقام إثبات ، ظاهرش م

 فرقی با اصول نخواهد داشت .

اما جناب آقای نائینی ! این که می فرمایید اماره ، موردش شک است ولی موضوعش شک نیست ، می گوییم : مورد ، چیزی غیر از  

وقت از موضوعش منفک نمی شود ، پس اگر موضوع مثالً مطلق باشد ، معنا ندارد که بگوییم موردش موضوع نیست ، چون حکم هیچ 

 شک است و لذا کلمۀ مورد ، معنا ندارد .

 این بود اشکالی که مرحوم آقای خوئی به امر اولِّ مرحوم آقای نائینی نموده است . 

اما اشکالی که ایشان به امرِّ دومِّ مرحوم آقای نائینی نموده این است که فرموده : شما فرمودید مجعول در امارات ، علم است یعنی  

شارع خبر ثقه را علم اعتبار کرده است یا مثالً ظاهرِّ کتاب یا بینه را علم اعتبار کرده است ، می گوییم : مجعول در استصحاب هم همین 

عنی ) ال تنقض الیقین بالشک ( ظاهرش این است که شارع ، یقین سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده است . پس همان طور است ، ی

طوری که مجعول در امارات ، علم است ، همین طور مجعول در استصحاب هم علم می باشد ، حاال شارع در امارات ، خبر ثقه را علم 

این حرف و لذا مجعول در هر دو تا ، علم می باشد و م سابق را علم به بقاء اعتبار کرده است اعتبار کرده است ولی در استصحاب ، عل

 غلط است که بگوییم مجعول در استصحاب ، َجریِّ عملی است ولی مجعول در امارات ، إعتباره علماً است .

استصحاب ، اماره است ، پس چرا خبر واحد و سپس ایشان فرموده : اصالً خودِّ استصحاب هم أماره می باشد . اگر بگویید : اگر  

ظواهر و بینه و إقرار ، بر آن مقدم هستند ؟ در جواب می گوییم : اشکالی ندارد ، چون همۀ امارات ، در عرضِّ یکدیگر نیستند ، لذا 

بینه ، مثالً بینه می گوید که زید ، ممکن است دو تا شیئی اماره باشند و در عین حال ، أحدهما بر دیگری مقدم باشد ، مانند تقدم إقرار بر 

نفرمایید که  بدهی اش را پرداخت کرده ولی خودِّ زید إقرار می کند که من بدهی ام را پرداخت نکرده ام که در اینجا ، إقرار مقدم است .
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و نیز اموش کرده باشد إقرار ، علم است ، این طور نیست ، چون چه بسا ممکن است کسی مطلبی را إقرار کند و حال آن حقیقت را فر

پس إقرار که اماره است بر بینه که آن هم  چه بسا ممکن است کسی به خاطرِّ غرضی ، بر علیهِّ خودش یا دیگری به دروغ إقرار کند .

نه اماره است مقدم است . همچنین حکم حاکم هم اماره است ولی بر بینه مقدم است ، مثالً بنده می خواهم شیئی را از زید بخرم و بی

شهادت می دهد که این شيء ، مال زید است ولی قاضی بعد از تحقیقات می گوید که من علم دارم که این شيء ، مال عمرو است و 

قولش مقدم است ، نفرمایید که اینجا علم بر بینه مقدم شده است ، زیرا می گوییم قاضی این علم را دارد ولی بنده که می خواهم این شيء 

 ، چنین علمی ندارم و شاید قاضی اشتباه کرده باشد .را از زید بخرم 

 پس استصحاب ، اماره است . غایة االمر این است که این اماره ، رتبةً نسبت به سایرِّ امارات ، متأخر است . 

 :  استاما مرحوم شیخ حسین حلی ، یک اشکالِّ دیگری به این امر ثانی نموده  

 می گویند آقای خوئی إدعا دارند که ما یک علم وجدانی داریم و یک علم اعتباری داریم ، ونائینی و مرحوم آقای مرحوم توضیح :  

عناوین دو قسم هستند که بعضی عناوین فقط مصداق حقیقی دارند مانند حجر که ما حجرِّ اعتباری نداریم ، و بعضی دیگر از عناوین ، 

که مثالً یک وقت هست که کسی می گوید ] وضعُت الکتاب علی ع ، هم مصداق حقیقی دارند و هم مصداق اعتباری دارند مانند وض

األرض [ که این مصداقِّ حقیقیِّ وضع است ، همچنین یک وقت هست که می گوید ] وضعُت إسم االحمد علی هذا المولود [ که این 

اعتباری دارد و شارع ، اماره ی دارد و یک مصداق مصداقِّ اعتباریِّ وضع است ؛ حاال علم نیز همین طور است که یک مصداق حقیق

  را علم اعتبار کرده است .

و علم ، دو تا مصداق ندارد که معنا ندارد  و تعبدی لکن مرحوم شیخ حسین حلی به این مدعی اشکال کرده و فرموده : علمِّ اعتباری 

     ز فالن جا دزدی کرده ، می گوید می دانم ، . مثالً به کسی می گوییم آیا می دانی که فالنی دیروز ایکی حقیقی و دیگری اعتباری باشد 

می گوییم تو دیروز کجا بودی که این مطلب را می دانی ؟ می گوید فالن شخص به من خبر داد ، می گوییم پس بگو فالنی گفته و نگو 

 که می دانم . پس معلوم می شود که عرف ، چیزی به اسم علم اعتباری قائل نیست .

ٌل علیه است ، یعنی مثالً شارع می فرماید ) الظهار طالٌق ( حاال معنای این زیالت توضیح : بعضی از تن  را می گویند که جعلِّ ُمنزَّ

حرف چیست ؟ آیا معنایش این است که شارع ، آثار طالق را بر ظهار بار می کند ؟ می گوییم این طور نیست ، بلکه طالق ، خودش 

 همان طوری شارع ، آن صیغۀ خاص را ، طالق إعتبار کرده است ، همین طور صیغۀ یک امر اعتباری است و حقیقی نیست ، حاال

بقیۀ سپس و  درست می کندطالق نوع ظهار را نیز ، طالق اعتبار کرده است ، لذا وقتی می فرماید ) الظهار طالق ( ، این جعل ، یک 

ید ) والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ( ، این دلیل ، خودش ادلۀ طالق ، خودش اینجا را شامل می شود ، مثالً آن أدله که می فرما

اما یک نحو تنزیل و اعتبار  ظهار را نیز شامل می شود و هکذا ؛ پس این یک نحو تنزیل و إعتبار است که موضوع درست می کند .

بیت صالةٌ ( ولی در مقام ثبوت ، وقتی پرده را است که موضوع درست نمی کند بلکه در مقام إثبات ، مثالً شارع می فرماید ) الطواف بال

، یا مثالً نوشته        کنار بزنیم ، موضوع را درست نکرده بلکه نوشته ) ال صالة إال بطهور ( و زیرش نوشته ) ال طواف إال بطهور ( 

ی الصالة المباالة ( و زیرش نوشته ) یشترط ) القهقهة تقطع الصالة ( و زیرش نوشته ) القهقهة تقطع الطواف ( ، یا مثالً نوشته ) یشترط ف

ت فی الطواف المباالة ( و هکذا ، حاال این ها که در مقام ثبوت این گونه است ، در مقام إثبات ، یک کاسه کرده و فرموده ) الطواف بالبی

ل می نامند ، نه جعلِّ حقیقتِّ  ٌل علیه بر منزَّ ٌل علیه . به خالف ) الظهار طالق ( که اگر  صالةٌ ( ؛ این نوع تنزیل را ، جعلِّ آثارِّ منزَّ منزَّ

پرده را در عالم ثبوت کنار بزنیم ، چنین ننوشته که ] والمظاهرات یتربصن بأنفسهن ثالثة قروء [ بلکه فقط نوشته ) الظهار طالٌق ( ، 

 درست نکرده است .زیرا ) الظهار طالٌق ( خودش یک طالق درست کرده است ولی ) الطواف بالبیت صالةٌ ( یک صالة 

حاال حرفِّ مرحوم شیخ حسین حلی این است که می فرماید : این که شما می فرمایید خبر واحد یعنی اماره ، علم اعتبار شده است ،  

 لذا باید به جعلِّ آثارو مصداق جعلی ندارد ،  تعبدی مصداقِّ یعنی مثلِّ ) الظهار طالٌق ( می باشد ، این حرف غلط است ، زیرا علم ، 

را برگردد ، لکن خودِّ علمِّ طریقی هم که اثر ندارد ، پس باید برگردد به جعلِّ آثارِّ واقع برای مؤدی ، یعنی اماره می گوید که آثار واقع 

بر مؤدی بار بکن ، حاال وقتی اماره چنین شد ، آن وقت مثلِّ استصحاب می شود و به مقام إثبات بر می گردد که آیا خطاب ، اطالق دارد 

 مۀ آثار واقع را بر مؤدی بار کنیم ، یا این که اطالق ندارد . پس اختالف اماره و استصحاب ، إثباتی شد و فرقی نکرد . که ه

 این کالمِّ مرحوم شیخ حسین حلی ، سالیانِّ سال در ذهن ما بود و به مرحوم شیخنا االستاذ نیز اشکال می کردیم . 
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اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی در امرِّ سومِّ مرحوم آقای نائینی نموده این است که فرموده : شما می فرمایید علم به واقع ، تکویناً  

لوازمش حجت است ، پس اماره هم که علم اعتبار شد ، تعبداً لوازمش حجت است ، چون علم تعبدی و علم تکوینی ، در علم بودن با 

ارند بلکه فقط یکی تعبدی است و دیگری تکوینی است . اما این حرف درست نیست ، زیرا در علم وجدانی و تکوینی همدیگر اختالف ند

بکن  هم آثار به خاطر این علم بار نمی شود ، یعنی مثالً اگر بنده علم دارم که زید زنده است ، این علم ، معنایش این نیست که آثار را بار

، مستلزمِّ علم به الزم نیز     ، اما این که آثار بار می شود به این خاطر است که علم وجدانی به ملزوم  و بگو ریش هم در آورده است

می باشد ، پس وقتی من علم دارم که زید زنده است پس علم دارم که ریش در آورده است ، در اینجا این اثرِّ ریش در آوردن ، به خاطرِّ 

به ملزوم . به همین خاطر می گویند که علم به صغری بعالوۀ علم به کبری ، علم به نتیجه را به علم به الزم می باشد نه به خاطر علم 

دنبال می آورد ، حاال علم به نتیجه هست که آثارِّ نتیجه را بار می کند ، نه علم به صغری و کبری ، زیرا اگر بر فرضِّ محال ، علم به 

نیز بار نمی شد . پس علم به ملزوم ، علم به الزم را به دنبال می آورد نه این که علم صغری و کبری موجب علم به نتیجه نمی شد ، آثار 

 به ملزوم ، برای ترتُّبِّ آثار الزم کافی باشد .

حاال وقتی که این طور شد ، آن وقت مرحوم آقای خوئی به مرحوم نائینی می فرماید : علم وجدانی ، مالزمِّ علم به الزم می باشد یعنی  

ملزوم ، علم به الزم را به دنبال می کشاند و نیز علم به علت ، علم به معلول را به دنبال می آورد ، ولی در علم تعبدی این طور  علم به

 نیست ، یعنی اگر بنده علم تعبدی به ملزوم دارم ، در این صورت علم تعبدی به الزم پیدا نمی کنم و لذا آثار هم بار نمی شود .

: امارات و اصول ، در این که مثبتاتشان آیا حجت است یا حجت نیست ،  از این اشکاالت ، مرحوم آقای خوئی فرمودهبنا بر این بعد  

. اما این طور نیست که هرچه که هیچ فرقی با هم ندارند . غایة االمر این است که در امارات ، دلیل داریم ولی در اصول ، دلیل نداریم 

، بلکه اصالً ما کلمۀ اماره در روایات نداریم ، بلکه اماره یک اصطالحی است که آقایانِّ اصولیین درست  اماره شد ، مثبتاتش حجت باشد

کرده اند . مثالً در خبر واحد ، مثبتاتش حجت است چون عقالء همان طوری که به مدلولِّ مطابقیِّ خبر أخذ می کنند ، همین طور به 

گر اصولیین بگویند که از امروز خبر واحد ، اماره نیست بلکه اصل عملی است ، باز هم این مدلول إلتزامیِّ آن هم أخذ می کنند ، حاال ا

سیرۀ عقالء وجود دارد و این طور نیست که بگویند مثبتاتش حجت نیست . پس نباید دنبال کلمۀ اماره و کلمۀ اصل عملی بگردیم که اگر 

 دنبال دلیل بگردیم . چنین کنیم ، به واقعِّ مطلب نرسیده ایم ، بلکه ما باید 

مضافاً به این که در امارات هم فقط مثبتات خبر واحد حجت است ولی بقیۀ امارات ، مثبتاتشان حجت نیست . مرحوم آقای خوئی در  

نجا اینجا به عنوان نقض فرموده : مثالً بنده ظن دارم که این طرف ، قبله است و شارع هم ظن به قبله را حجت قرار داده است ، در ای

نمی توانم بگویم پس چون این طرف قبله است و خورشید از کتف گذشته است ، پس وقت داخل شده است ، زیرا شارع ، ظن به قبله را 

اماره بر قبله قرار داده است ولی نفرموده که الزمش که ظن به دخول وقت باشد ، آن هم اماره بر دخول وقت است . پس این طور نیست 

، کما این که ظن به قبله ، اماره است و الزمه اش ظن به دخول وقت است ، ولی از اره شد ، الزمش هم حجت باشد که هر چیزی که ام

حجیتِّ ظن به قبله ، ظن به دخول وقت را کشف نمی کنیم و این ها دو چیز می باشند که شارع ، یکی را تعبد کرده ولی دیگری را تعبد 

 نکرده است .

ا هو اماره ، هیچ فایده ای ندارد و این الفاظ ، بی معنا می باشند و باید به دلیل نگاه کنیم . پس نه اماره بودن خالصه این که اماره بم 

دلیل می شود که مثبتاتش حجت باشد چون چه بسیار اماره ای وجود دارد که مثبتاتش حجت نیست ، و نه اصل عملی بودن دلیل می شود 

 که مثبتاتش حجت نباشد .

 19/  6/  8شنبه سه ـ  15درس 

ُبیاِنُمختارُدرُسهُامریُکهُمرحومُآقایُنائینیُذکرُنمودُ:  

که در موضوع حجیت امارات آیا شک أخذ شده یا نه ، کما این که در اصول أخذ شده ؟ مرحوم نائینی فرمود که در  امرُاولاما  

موضوع حجیت امارات ، شک أخذ نشده بلکه شک در آن ها ، مورد می باشد . مرحوم آقای خوئی فرمود که شک در آن ها ، مورد 

 ش فرموده که ما فرقِّ بین مورد و موضوع را متوجه نمی شویم .نیست بلکه موضوع است ، البته ایشان در جای خود

دو اصطالح هست که یکی در فرمایشات مرحوم نائینی می باشد که فرمود شک ، مورد است نه موضوع ، و یکی هم در فرمایشات  

 ها چیست ؟که ایشان در بعضی از موارد ، قضیۀ حینیة درست کرده است . اما فرق این مرحوم آغاضیاء می باشد 
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ما یک تقریبی برای این می گوییم : این که مرحوم نائینی فرموده شک در امارات ، مورد است ولی در اصول ، موضوع است ،  

 :فرمایشِّ ایشان بیان می کنیم و می گوییم 

 داریم ؛ موضوعِّ  فأکرمه ( ، حاال در این خطاب ، یک موضوع داریم و یک مورد زیدٌ گاهی هست که مولی می گوید ) إن جائک  

یک مورد و شرط در قضایای شرطیه ، پس نزد ما می باشد یعنی وقتی که بیاید .  زید، َمجيءِّ إکرام  حکمِّ  می باشد و موردِّ  زید،  حکم

 .که قید حکم است و یک مورد داریم داریم 

ها اشکال  ، در اینجا بعضی« فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین إن جائکم فاسٌق بنبإ  فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة  » مثالً در آیۀ شریفۀ  

مفهوم ندارد چون مجيءِّ فاسق ، شرط برای تحققِّ موضوع است و مثل این می باشد که مولی بگوید ) إن ُرزقَت کرده اند که این آیه ، 

اضح است و همه می فهمند ولی در آیۀ شریفه ، ولداً فاختنه ( . می گوییم : در ) إن رزقت ولداً فاختنه ( ، شرط برای تحقق موضوع ، و

اما فرموده اند : در قضایای شرطیه ، موضوع را از جزاء می گیریم ، مثالً در آن خطاب که  شرط برای تحقق موضوع ، واضح نیست .

وییم متفاهم از این خطاب این است که ) إن جائک زیدٌ فأکرمه ( در اینجا آیا زید را إکرام کنیم یا این که زیدِّ جائي را إکرام کنیم ، اگر بگ

زیدِّ جائی را إکرام بکن ، آن وقت این خطاب ، مفهوم ندارد زیرا مجيء ، شرطِّ تحققِّ موضوع می شود ، اما اگر بگوییم متفاهم از این 

ته در ما نحن فیه ، خطاب این است که زید را إکرام بکن نه زیدِّ جائي را ، آن وقت این خطاب ، مفهوم دارد ، لکن تشخیصِّ این نک

 مشکل می باشد چون مربوط به ظهور عرفی می باشد و حال آن که چنین ظهوری هم ُمحرز نیست و نیاز به دقت دارد .

تبیُّنِّ حاال در آیۀ شریفه هم این نزاع هست که می گوییم موضوع را از جزاء در می آوریم ، اما در جزاء یعنی در ) فتبینوا ( آیا مراد  

یعنی ) إن جائکم یا این که مراد تبیُّنِّ خبرِّ فاسق است ؟ اگر بگوییم ظاهرِّ جزاء ، ] فتبینوا الخبر [ می باشد ، آن وقت این شرط خبر است 

، چون خبر  خواهد داشت به این که اگر عادل ، خبر را آورد ، تبیُّن الزم نیست، شرطِّ تحقق موضوع نمی شود و مفهوم فاسق بنبإ  ( 

ولی اگر بگوییم ظاهرِّ  ؛ی باشد به این که ممکن است این خبر را فاسق بیاورد و ممکن است که آن را عادل بیاورد دارای دو حصه م

جزاء ، تبیُّن کردنِّ خبر فاسق است ، آن وقت این خبر ، دو حصه ندارد ، بلکه اگر این خبر را فاسق نیاورد ، اصالً شرطِّ تحققِّ موضوع 

، چون مفهوم شرط معنایش این است که همین موضوع بر تقدیری که شرط نباشد ، حکم در حقش جاری نمی شود ،  وجود نخواهد داشت

موضوع بهم بخورد ، آن وقت دیگر مفهوم شرط وجود نخواهد داشت . لکن تشخیص موضوع در این آیۀ شریفه و ولی اگر شرط نباشد 

 مشکل می باشد و ضابطه ای ندارد .

ولی م نائینی را می توان این گونه توجیه کرد که بگوییم : شک در امارات ، مورد می باشد ، یعنی شرطِّ حکم است حاال کالم مرحو 

در اصول ، داخل در موضوع می باشد و وقتی چنین شد ، آن وقت آن علمی که شارع می خواهد آن را علم إعتبار کند ، دیگر علم به 

موضوعش با حکم واقعی فرق می کند . پس گاهی ممکن است قیدی ، مورد باشد و نیز گاهی  حکم واقعی نخواهد بود ، بلکه این علم ،

 ممکن است قیدی ، موضوع باشد .

اما این توجیه ، طبق مبنای مرحوم نائینی یک پیچی دارد . توضیح مطلب این که : اگر شارع بفرماید ) العصیر العنبی الَمغلي حراٌم (  

ه ذبیب شد و بعد غلیان پیدا کرد ، در اینجا همه فرموده اند که جای استصحاب نیست و حالت سابقه در اینجا حاال اگر این عنب تبدیل ب

وجود ندارد ، به خاطر این که این ذبیب ، حرمت نداشته بلکه آنچه که حرمت داشته ، عصیرِّ عنبیِّ َمغلي بوده است . ولی اگر شارع 

در این صورت مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند و دیگران ا اگر عنب تبدیل به ذبیب شود ، بفرماید ) العنب إذا غلی یحرم ( در اینج

فرموده اند که این مورد جای استصحاب است ، چون این ذبیب قبالً که عنب بود اگر غلیان پیدا می کرد حرمت داشت ، و اآلن هم اگر 

د ، اما مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی غلیان پیدا کند ، حرمت دارد و استصحاب بقاء حرمت جاری می شو

در اینجا فرموده اند که استصحاب جاری نمی شود ، زیرا همۀ قیودی که در خطاب أخذ می شود ، در مقام ثبوت ، همۀ قیودِّ حکم به قیودِّ 

می باشد که ] العنب الَمغلي حراٌم [ . پس فرقِّ بین موضوع بر می گردد ، یعنی ) العنب إذا غلی یحرم ( در مقام ثبوت ، به این معنا 

قضیۀ شرطیه و قضیۀ وصفیه ، در مقام إثبات می باشد نه در مقام ثبوت ، بلکه در مقام ثبوت ، قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه       

قضیۀ شرطیه می شود و هم هر  بر می گردد و قضایای شرطیه هم به قضایای حقیقیه بر می گردد ، یعنی هر قضیۀ حملیه ای ، یک

به حکم بر نمی گردد بلکه همۀ قیود ، به قید اگر کسی گفت که در مقام ثبوت ،  پس قضیۀ شرطیه ای ، یک قضیۀ حملیه می شود .

 ) العنب إذا غلی یحرم ( اگر عنب تبدیل به ذبیب شود ، دیگر استصحاب بقاء حرمت وجود ندارد .موضوع بر می گردد ، آن وقت در 
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زة       اما مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند در اینجا می فرمایند : حرمت معل قه ، یک سنخی از حکم است و در مقابل حرمتِّ منج 

می باشد . حاال اینان که این حرف را می فرمایند ، به کالم مرحوم نائینی نظر دارند که می فرماید قید به موضوع بر نمی گردد ، یعنی 

زة جعل شود ، همین طور یک حرمت معل قة جعل   این عنب قبالً  حرمتِّ معلقه داشته ، و همان طوری که ممکن است یک حرمتِّ منج 

می شود ، حاال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که استصحاب بقاء حرمت جاری می کنند ، همان حرمت معل قة را استصحاب می کنند و  

لقه داشت و اآلن در حرمتش شک داریم و لذا استصحاب بقاء حرمت جاری می کنیم . ولی می گویند این ذبیب قبالً حرام بود و حرمتِّ مع

مرحوم نائینی که استصحاب را در این فرض جاری نمی داند ، ایشان می فرماید ما اآلن در مورد ذبیب حرمتِّ معلقه نداریم ، و اگر 

عنبِّ بالً حرام بوده ، عنبِّ َمغلي بوده و حال آن که این ذبیب ، بگویید حرمت منجزة داریم ، این حرف هم کذب است چون آن چیزی که ق

مغلي نیست و عنبِّ مغلي ، هیچ وقت ذبیب نمی شود . پس نه خطابِّ ) العنب المغلي حرام ( استصحابِّ حرمت را در مورد ذبیب درست 

 می کند و نه ) العنب إذا غلی یحرم ( .

م نائینی اشکال کردید و فرمودید إهمال در مقام ثبوت محال است ، بلکه موضوع ، یا حاال جناب آقای خوئی ! این که  شما به مرحو 

مطلق است و یا مقید ، اگر بگویید مطلق است الزم می آید نسبت به خبری که قطع دارم مخالفِّ واقع است ، شارع برای من حجیت جعل 

ت هم شک در آن أخذ شده است . می گوییم مرحوم آقای نائینی کرده باشد ، پس موضوع در امارات ، مقید می شود و موضوع در امارا

در جواب می فرماید : موضوع در امارات ، مطلق است ، اما حکم و حجیت ، قید دارد نه این که موضوع ، قید داشته باشد . اما این که 

ت که گفته اند نسبت حکم و موضوع ، أشبه مرحوم نائینی و مرحوم خوئی فرموده اند همۀ قیود به موضوع بر می گردد ، دلیلش این اس

 شيء  به علت و معلول می باشد ، یعنی نمی شود که موضوع باشد و حکم نباشد .

لکن ما در اینجا می گوییم : این که گفته اند نسبت موضوع و حکم ، أشبه شيء  به علت و معلول است ، یک اشتراک لفظی در اینجا  

لب این که : موضوع ، دو اصطالح می تواند داشته باشد ، یک موضوع هست که از آن تعبیر می کنیم منشإِّ َخلط شده است . توضیح مط

لِّ حکم می باشد ولی در عین حال ، منفک از لِّ حکم ( مثلِّ ) إن جائک زیدٌ فأکرمه ( که موضوع در اینجا زید می باشد که َمحمِّ  به ) َمحمِّ

بان ببینم و نزد من نیاید ، وجوب إکرام ندارد . اما یک موضوع هست به این معنا که حکم هم می شود ، چون اگر همین زید را در خیا

همۀ قیودی که در حکم و موضوع أخذ شده ، همه را موضوع می گوییم که به این معنا ، أشبه شيء بالعلة والمعلول می باشد . اما جنابِّ 

ت که در استصحاب باید باقی باشد ، لذا در جواب از آقای خوئی   آقای خوئی ! این موضوع به معنای دوم ، غیر از آن موضوعی اس

می گوییم : موضوع در اماره ، مطلق است و قید ندارد ، اما الزمه اش این نیست که اگر کسی علم به خالف هم داشت ، اماره در حقش 

 حجت باشد ، چون حجیت و حکم ، قید دارد .

، در این آیه ، شک در موضوع أخذ نشده « فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمون » فرمود از اینجا معلوم شد که آن آیۀ شریفه که  

است بلکه قیدِّ ) إن کنتم ال تعلمون ( به حکم بر می گردد و در حکم یعنی در ) فاسئلوا ( ، شک أخذ شده است . به خالف ) رفع ما ال 

این خطابات ، در موضوع أخذ شده است . پس موضوع ممکن است مطلق  یعلمون ( و به خالف ) ال تنقض الیقین بالشک ( که شک در

 باشد ولی حکم ، معل ق و مقی د باشد .

اما جناب آقای خوئی ! این که فرمودید إهمال در مقام ثبوت محال است ) چه در موالی عرفی و چه در شارع ( این حرف هم درست  

گوید که برای من یک خانه بخر ، عمرو سؤال می کند که این خانه چند متر باشد و چند  نیست . زیرا می گوییم : مثالً زید به عمرو می 

اتاق داشته باشد و ... ، زید در جواب می گوید که فکرش را نکردم . پس موالی عرفی ممکن است خودش هم متوجه نشود که چه چیزی 

 می خواهد .

، دو تا اشکال دارد : هم ممکن است که موضوع در اماره مطلق باشد ولی پس جناب آقای خوئی ! این برهان عقلی که شما آوردید  

 ، مهمل باشد . موضوع در امارهمورد ، قید داشته باشد . و هم ممکن است که 

 که مرحوم آقای نائینی فرمود این بود که شارع ، اماره را علم إعتبار کرده است . امرُدومیاما  

در جواب به مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخنا االستاذ می گوییم : این که خبر واحد ، علم است ، این حرف به  

چه معناست ؟! شیخنا االستاذ مرحوم آقای تبریزی وقتی می خواست این مطلب را توضیح دهد ، چنین مثال می زد که ) مثالً زید به 

خانۀ من نیامدی ؟ عمرو در جواب می گوید نمی دانستم ، زید دوباره سؤال می کند که مگر فالنی به تو خبر نداد عمرو می گوید چرا به 
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که باید به خانۀ من بیایی ؟ عمرو می گوید بله خبر داد ، زید می گوید پس می دانستی پس چرا نیامدی ؟ ( در این مثال این که زید      

ن همان علم تعبدی در اصطالح علماء می باشد . این حرف و این مثال ، تنها دلیل برای کسانی است که می گوید ) پس می دانستی ( ، ای

می گویند شارع ، اماره را علم اعتبار کرده است . لکن ما در جواب می گوییم : در سیرۀ عقالء ، معموالً کسی که معتبر و ثقه باشد و 

، شاهدش هم این است که در این مثال ، عمرو د ، مخصوصاً که اطمینان را هم علم بگوییم خبری را بدهد ، نوعاً مردم علم پیدا می کنن

و  اگر بگوید ) حقیقتش این است که فالنی به من خبر داده بود ، ولی دفعۀ قبل اشتباه کرده بود و من فکر کردم که ایندفعه هم اشتباه بکند

نی زید ، دیگر ساکت می شود و نمی گوید ) پس می دانستی ( ، بله ممکن است او لذا یقین و علم پیدا نکردم ( در این صورت مولی یع

 را مؤاخذه کند ولی دیگر جملۀ ) پس می دانستی ( را به کار نمی برد . 

پس این حرف که اماره ، علم است ، صحیح نیست و هیچ دلیلی ندارد ، مخصوصاً این که دلیلِّ حجیتِّ خبر واحد و ظواهر ، سیرۀ  

ء می باشد ، اما عقالء اصالً کتابی ندارند که شما بگویید خبر واحد را علم می دانند و این علم برای عقالء ، اثری هم ندارد تا شما عقال

از آثارش کشف کنید . لذا این حرف که بگوییم حجیت در امارات به معنای اعتبار علم است و در اصول به معنای اعتبار علم نیست ، 

 با کرام الکاتبین است و هیچ دلیلی هم ندارد ، بلکه در ارتکاز عقالء ، خالف این مطلب وجود دارد .إثبات این حرف 

اما این که مرحوم آقای خوئی فرموده ) ال تنقض الیقین بالشک ( و استصحاب هم إعتبار علم است ، یعنی شارع ، یقینِّ سابق را  ــ 

شان می گوییم : این حرف از کجای ) ال تنقض الیقین بالشک ( در می آید ؟!! اما تقریبی یقین به بقاء اعتبار کرده است ، در جواب به ای

که برای کالمِّ ایشان در فرمایشات بعضی از آقایان دیدم این است که می گویند : هر عنوانی ، ظهور در فعلیت دارد ، لذا وقتی که      

ری ، حاال شما اآلن وجداناً که یقین ندارید ، پس این یقین ، یقینِّ تعبدی می شود . می گویند یقین داشتی ، به این معناست که اآلن یقین دا

لکن ما در جواب از این تقریب می گوییم : اگر کسی به شما بگوید که شما دیروز یقین داشتی که باران آمده و امروز شک داری که 

ا از هر کسی که بپرسید مراد کدام یقین است ، در جواب می گوید که باران آیا قطع شده یا نه ، یقینت را به شک ، نقض نکن ، در اینج

. حاال این که الف و الم در الیقین برای عهد است و مراد یقین دیروز است ، این جای مناقشه ندارد ، لذا در مراد یقینِّ دیروز است 

 استصحاب هم إعتبارِّ علم نیست .

 : فرق بین حجیتِّ مثبتات اماره و استصحاب ، ثبوتی است نه إثباتی . که ایشان فرمود اماُاصِلُکالمُمرحومُنائینی 

در جواب به ایشان می گوییم : اگر خداوند بفرماید من می خواهم مثبتات استصحاب را حجت قرار دهم و مثبتات اماره را حجت قرار  

هم َجریِّ عملی است ، پس اگر شارع بگوید اگر ندهم و در عین حال مسلکم این است که در اماره ، إعتبار علم است و در استصحاب 

یقین داشتی و بعد شک در بقاء کردی ، بر طبق یقینت َجریِّ عملی بکن در جمیع آثار عقلی و شرعی و عادی ، چه بال واسطه و چه مع 

علم نکردم ... حاال اگر  الواسطه و ... و اماره را هم علم اعتبار کردم ولی فقط در خصوص آثار شرعی ، اما بقیۀ آثارش را اعتبارِّ 

شارع بخواهد چنین بگوید ، آیا عقالً چنین چیزی امکان ندارد ؟! می گوییم این طور نیست بلکه عقالً ممکن است که شارع این گونه 

قع ، یک حجیت مثبتات اماره و اصول ، إثباتی می باشد . یعنی در وااعتبار بکند . حاال که این طور شد ، پس می گوییم إختالف بین 

 کسی می گوید ) ال تنقض الیقین بالشک ( اطالق دارد ، و دیگری می گوید اطالق ندارد .

من خیال می کنم که مقصودِّ مرحوم آقای نائینی هم چنین است که إختالف ، إثباتی است ، اما این که آقای صدر ، إختالف را ثبوتی  

ای نائینی این است که شارع اگر اعتبار علم کرد ، ظهور اولی اش در جمیع آثار کرده ، إشتباه از ایشان می باشد . لکن حرف مرحوم آق

است ولی اگر َجریِّ عملی إعتبار کرد ، ظهور اولی اش در خصوص آثارِّ شرعیِّ بال واسطه است و اگر بخواهد مطلق باشد ، نیاز به 

 قرینه دارد . 

 

 برای وجهِّ ثبوتی در إفتراقِّ مثبتات امارات و اصول ، بیانی است که آقای صدر ذکر می کند : بیان دوماما  

است ، یعنی مثبتات اماره قطعاً باید حجت باشد و مثبتات اصل  و ثبوتی ایشان می فرماید : اختالف اماره و اصل ، اختالف جوهری 

  : ذکر نموده است مقدمهسهُاما آقای صدر برای تبیین کالمش ، باید حجت نباشد . 

 می فرماید ما سه تا تزاحم داریم : تزاحم مالکی ، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی .این است که  مقدمۀُاول 
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و دوباره نگاه می کند و می بیند که مصلحت هم دارد و هر دو اما تزاحم مالکی ، مانند این که شارع می بیند که خمر مفسده دارد  

ود دارد ، لکن کسر و إنکسار می کند و حکم را بر طبق أقوی المالکین جعل می کند . حاال تزاحمِّ مالکی ، کار مالک ، در خمر وج

 مولی می باشد که او تشخیص می دهد که کدامیک أقوی هست و همان را جعل می کند و اصالً ربطی به عقل ندارد .

دو ، مالکِّ ملزمه دارند ، غایة االمر این است که عبد ، ضیق در قدرت  اما تزاحم إمتثالی این است که دو تا فعل وجود دارد که هر 

 دارد و قدرتِّ إمتثالِّ هر دو را ندارد . مانند این که اآلن هم جنگ شده و هم باید درس خواند ، یعنی هم فقیه شدن مالک دارد و هم دفاع

 .کردن از کشور مالک دارد 

ا شيء است که ربطی به همدیگر ندارند و قدرت بر إمتثال هم هست ، ولی به خاطر جهلِّ اما تزاحم حفظی این است که مالک در دو ت 

مکلف ، مالک ها غاطی شده و مولی نمی تواند به غرضش تحفُّظ کند حتی در حالِّ جهلِّ مکلف ، و باید یکی از غرض هایش از بین 

ض را در حال جهل و ترد د و اشتباه نمی تواند حفظ کند و پس تزاحم حفظی این است که مولی أغراضی دارد که همۀ این أغرا برود .

 باید بعضی از اغراضش را فدای بعضی دیگر کند .

  19/  6/  1ـ چهارشنبه  16درس 

     که آیا حائض است یا حائض نیست ، اگر حائض نباشد ، آن وقت نماز خواندنش برایِّ موال غرض دارد ، جهل داردمثالً این زن  

تفویتِّ اگر بخواند ، و مولی از این لحاظ ، غرض دارد ، و و حرام است مفسده دارد ، آن وقت نماز خواندن برایش  و اگر حائض باشد

؛ حاال مولی در این حالتِّ جهل ، علی أي  تقدیر  نمی تواند غرضش را حفظ کند ، یعنی نمی تواند یک کاری کند که غرضِّ مولی می شود 

ش رسیده باشد ، زیرا اگر بخواهد به این زن بفرماید که احکام حیض را بار بکن ، در این صورت ممکن است صد در صد به غرض

حائض نباشد و لذا غرضِّ صالة از بین می رود ، و اگر بخواهد بفرماید که احکام عدم حیض را بار بکن ، در این صورت چه بسا 

از بین می رود . حاال این مواردی که در حال جهل و ترد د ، مولی نمی تواند ممکن است که این زن ، حائض باشد و لذا أغراض حیض 

 به همۀ أغراضش برسد ، این موارد را تزاحم حفظی می نامند .

اما در این موارد ، تزاحم مالکی نیست ، زیرا تزاحم مالکی ، فقط در یک موضوع است ، مانند این که بگوییم خمر ، هم مصلحت  

ه دارد ، لکن در موارد تزاحم حفظی ، دو موضوع وجود دارد ، یعنی حائض ، ترک صالة برایش غرض دارد و غیر دارد و هم مفسد

حائض ، صالة برایش غرض دارد . اما اینجا تزاحم امتثالی هم نیست ، چون مکلف در واقع ، قدرت بر امتثال دارد ، یعنی اگر بداند 

بداند حائض نیست ، آن وقت نمازش را می خواند . اما منشأِّ اشکال در موارد تزاحم حفظی و اگر حائض است ، آن وقت نماز نمی خواند 

 این است که در مقام جهل و ترد د ، مولی نمی تواند علی أي  تقدیر  غرضش را حفظ کند .

 حاال این که در تزاحم حفظی چه باید کرد ، در مقدمۀ ثانیه و ثالثه معلوم می شود . 

کیتِّ غرض داریم .  ثانیهمقدمۀُاما   اما در این است که می فرماید : ما یک غرض و تکلیف و حکم داریم و یک فاعلیت و محر 

و به او سالم  د، إکرامش کن که اگر امروز زید را در خیابان دید باشداین  شغرض شخصی أغراض تکوینی و غیر تشریعی مانند این که

یک وقت هست که در خیابان به زید برخورد می کند و او را می شناسد و به او سالم می کند ، اما یک وقت هست  شخصاین ، حاال کند 

إکرام شده باشد . حاال قطعاً سالم می کند که اگر زید در بین آن ها بوده ، یا صد نفر نفر  10که او را نمی شناسد و لذا در مسیرش به 

 این شخصهست که درجۀ غرض آنقدر باالست که  گاهیمی کند ، این به درجۀ غرض بستگی دارد ، سالم یا صد نفر نفر  10این که به 

    ، به هیچ قیمتی راضی نمی شود که این غرض فوت شود ، در اینجا می گویند محرکیت و فاعلیتِّ غرض آنقدر قوی هست که باعث 

این در اینجا غرض توسعه ندارد و  ه باشد و او را إکرام کرده باشد .می شود این شخص به صد نفر سالم کند تا این که به زید سالم کرد

و فاعلیتِّ نسبت به این صد نفر ، غرضِّ إکرام ندارد ، بلکه غرض و إراده و حکم ، به إکرام زید تعلق گرفته است ولی محرکیت شخص 

 این غرض ، توسعه دارد ولی نفسِّ غرض ، توسعه ندارد .

و  اال در این مقدمۀ ثانیه اگر مولی فقط غرضِّ إلزامی اش گیر باشد ، در این صورت جعلِّ إحتیاط می کنداین بود مقدمۀ ثانیه . ح 

همچنین موالی عرفی هم در غرض تکوینی ، محرکیت را  محرکیت را توسعه می دهد زیرا در این صورت ، تزاحمی وجود ندارد ،

قطعاً  علی أي حال   و من در این وسط ، یک غرض دارم که می کنمسالم  نفر صدمثالً می گوید به  توسعه می دهد تا به غرضش برسد

نفر ، یک شخصی باشد که دشمنِّ خونیِّ  صداما اگر در بین این . و تزاحمی در اینجا وجود ندارد به این غرضم می توانم دست پیدا کنم 
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نمی تواند علی أي  تقدیر  غرضش را  اوحم وجود دارد و شود ، در این صورت ، تزا برایش خیلی بدباشد و اگر به او سالم کند ،  رفیقش

 حفظ کند .

نماز را بر حائض حرام کرده  حاال عینِّ همین مطلبی که در أغراض تکوینی هست ، در أغراض تشریعی هم هست . مثالً شارع ، 

نماز فوت شود ، چه در حالت علم  است و از طرفی دیگر ، نماز را بر غیر حائض واجب کرده است و به هیچ وجه راضی نیست که این

و چه در حالت جهل . شارع در اینجا محرکیتش را توسعه می دهد یعنی می فرماید ) من به زن می گویم اگر احتمال می دهی که حیض 

 باشی ، نماز بخوان ( .

باید نماز بخواند و اگر حائض  اما یک وقت هست که تنافی و تزاحم در باب حفظ نیست ، مانند این که این زن اگر حائض نباشد ، 

باشد ، نماز خواندن برایش مضر  نباشد . در اینجا شارع یک خطابِّ وسیع جعل می کند و می گوید ) هر زنی که احتمال حیض نداد 

 هرچند دو درصد ، باید نماز بخواند ( و شارع به غرضش می رسد .

با هم تزاحم دارد ، چون مثالً موال می بیند اگر به این زن بگوید نماز اما یک وقت هست که أغراضِّ تشریعیِّ موال در مقام حفظ ،  

بخوان ، می ترسد که حیض باشد و لذا نمازش فاسد است ، و اگر بگوید نماز نخوان ، محتمل است که حیض نباشد و لذا مالک نماز از 

 دست برود . 

می شود که علم اجمالی در إلزامیات باشد و دوران امر بین از این مثال ها و توضیحات معلوم شد که تزاحم حفظی در مواردی  

 محذورین باشد که مکلف ، گیر بکند .

می فرماید : این تزاحم حفظی ، منحصر به إلزامیات نیست ، بلکه در ترخیصیات هم تزاحم حفظی  مقدمۀُثالثهسپس آقای صدر در  

ی داریم و یک ترخیصِّ ال إقتضائی داریم . ترخیص إقتضائی مانند این وجود دارد ، چون ترخیص بر دو قسم است : یک ترخیصِّ إقتضائ

که اصالً این موال مظهر یا جبار و یا قابض شده ، و از طرفی دیگر یک عبیدی که یک موالیی هست که آنقدر بر علیهِّ او تبلیغ کرده اند 

جاهایی به عبدش بگوید که ) به میلِّ خودت رفتار کن ( ، دارد که خیلی راحت طلب هستند ، لذا مصلحت إقتضاء می کند که موال در یک 

در اینجا این طور نیست که فعل ، مصلحت داشته باشد ، بلکه فعل ، نه مصلحت دارد و نه مفسده ، لکن ) میلِّ خودت ( مصلحت دارد ، 

إباحه و ترخیص ال إقتضائی مانند این که این را إباحه و ترخیصِّ إقتضائی می گویند و این طور نیست که فعل ، مالک داشته باشد . اما 

موال می بیند سیگار نه مصلحت دارد و نه مفسده ولی عبدش اگر سیگار نکشد ، ممکن است بمیرد و موال می بیند اگر هم ُمرد ، اشکالی 

 ندارد و لذا هیچی نمی گوید .

ضاء هستند ، در این صورت هیچ تزاحمی وجود نخواهد حاال اگر امر دائر شود بین أغراض إلزامی و بین این ترخیصیاتی که ال إقت 

داشت ، چون موال صد در صد می تواند غرضش را إستیفاء و حفظ کند . ولی اگر ترخیصِّ إقتضائی باشد یعنی در خودِّ جعلِّ إباحه و این 

د ، مثالً موال می بیند که این که بگوید ) به میل خودت ( مالک وجود داشته باشد ، در این صورت موال نمی تواند غرضش را حفظ کن

و این زن ، چهار ماه است که خون می بیند و ایامِّ عادتش را هم فراموش کرده است ، در اینجا زن ، نمی داند آیا حائض است یا نه ، 

ه کافر شوند ، موال اگر بگوید این زن ، چهار ماه جماع نکند ، در این صورت صدای مردها در می آید و ممکن است مردها و زن ها هم

لذا موال باید بگوید که ) به میل خودت رفتار کن ( ، اما اگر امروز بگوید ) به میل خودت ... ( ممکن است امروز أیام عادتش باشد و 

 اگر نگوید ) به میل خودت ... ( ممکن است این زن إمشب دلش بخواهد که کافر شود ، لذا اینجا تزاحم حفظی وجود دارد .

 حفظی ، فقط بین إلزامیات نیست ، بلکه ممکن است إلزامیات با ترخیصیات نیز در مقام حفظ ، تزاحم کنند .پس تزاحم  

حاال در موارد تزاحم ، وقتی بگوییم موال غرضش را علی أي  تقدیر  نمی تواند حفظ کند و باید یکی را فدای دیگری کند ، و حال آن  

ح ها بر سه قسم که این موال ، حکیم است و خالق العقل و  حی برای یک طرف پیدا کند . اما مرج ِّ العقالء می باشد ، لذا موال باید یک مرج 

 می باشند :

. مثالً موال می بیند که این زن ، ظن قوی دارد که دهۀ اولِّ ماه ،  می شودفقط قوت احتمال  ،ح قسم اول : یک وقت هست که مرج ِّ  

دهۀ اولِّ ماه ، از جماع دوری کن . در اینجا قوت احتمال وجود دارد ، یعنی موال به آن غرضش حیض باشد ، لذا موال به او می گوید که 

 درصد فوت شده است و این عقالئی و مطابق حکمت است . 20درصد رسیده و آن غرضی که فوت شده ، فقط  80که جعل کرده ، مثالً 
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ح ، فقط قوت محتمل می شود . قسم   مثالً موال می بیند این أغراض ترخیصی که إقتضائی است ، دوم : یک وقت هست که مرج ِّ

مالکش قوی تر از أغراض إلزامی است ، مانند این که شخصی به دکتر رفته و حاال نمی داند که دکتر گفته فالن قرص را اگر نخوری ، 

ش بد باشد بهتر است از این که سکته می کنی یا اگر بخوری حالت خوب می شود ، در اینجا این شخص می بیند اگر یک مقدار حال

ح ، قوت محتمل می باشد .  سکته کند و بمیرد و لذا آن قرص را نمی خورد . اینجا مرج ِّ

ح ، قوت إحتمال است بعالوۀ یک خصوصیتی یا قوت محتمل است بعالوۀ یک خصوصیتی   که  قسم سوم : یک وقت هست که مرج ِّ

حش ، قوت محتمل است و یک خصوصیتِّ نفسی هم کنارش هست که ) مما قد . مثالً قاعدۀ فاین را اصول محرزه می نامند  راغ ، مرج ِّ

حش قوت احتمال است ، یک خصوصیت هم کنارش هست مثل استصحاب ،  مضی ( باشد یعنی فراغ هم شده باشد یا این که اگر مرج ِّ

حِّ استصح کهیعنی قوت إحتمال بعالوۀ یقینِّ سابق   د .اب می شواین عند التزاحم الحفظی ، مرج 

ح فقط قوت احتمال باشد ، این را   أماره می نامیم . پس أماره یعنی آنجایی که شارع ، احد المالکین را حاال در تزاحم حفظی ، اگر مرج ِّ

مقدم کرده و مرجحش هم فقط قوت احتمال است . لذا لسان جعل و سیاق جعل ، دیگر مهم نیست . ممکن است موال بفرماید ) االمارة 

منجزةٌ ( و ممکن است بفرماید ) االمارة علٌم ( و ممکن است بفرماید ) إعمل علی طبق االمارة ( و ممکن است جعل حکم مماثل کند ،  

 این ها مهم نیست بلکه مهم ، آن روح و آن جوهرۀ اماره است که وجه ترجیح این مالک ، قوت احتمال است .

ش قوت احتمال شد ، قطعاً مثبتاتش حجت است ، چون خبر ثقه که می گوید فالنی زنده حاال اگر یک جایی اماره شد و وجهِّ ترجیح 

درجه مطابق واقع است ، می گوییم اگر  80است ، شارع که قولش را حجت قرار داده ، به این خاطر بوده که قوت احتمال وجود دارد و 

درجه مطابقِّ واقع است و نمی توانید بگویید که مثبتات را  80این طوراست ، پس آن فالنی ، ریش هم در آورده است ، چون این هم 

قبول نداریم ، چون اگر مرجح ، فقط قوت احتمال است ، این مرجح در مثبتات هم وجود دارد . پس اگر چیزی اماره شد ، قطعاً مثبتاتش 

 حجت است ، چون مالکِّ ترجیح در مدلول مطابقی ، در مدلول التزامی هم هست .

مانند این که شارع فرموده اگر شک این را اصلِّ غیر محرزة می نامند . یک چیزی مالکِّ ترجیحش ، قوت محتمل شد ، اما اگر  

بگوید  به عبدش ) کل شيء لک حالل ( ، در اینجا قوت محتمل وجود دارد چون موال می بیند اگرکردی که چیزی حرام است یا حالل ، 

، به آن الزمه نمی توانیم تعدی نفعِّ عبدش هست ، حاال اگر این حلیت ، مالزم با یک حرمتی بود ) به میل خودت ( ، این بهتر است و به 

 شود حرام باید ، مثالً علم اجمالی دارم که یا این آب حالل است و یا آن آب ، در این صورت اگر این آب حالل باشد ، قطعاً آن آب ، کنیم 

پس در  است ولی این قوتِّ محتمل ، در ُمثبت نیست .کِّ ترجیح ، قوت محتمل بوده لکن مثبتات در این صورت حجت نیست ، چون مال

اینجا نمی توانیم از مدلول مطابقی به مدلول التزامی تعدی کنیم زیرا مالک حجیت که قوت محتمل است ، ممکن است در مدلول مطابقی 

 باشد ولی در مدلول التزامی نباشد . 

ح در اما اگر   که مالک ترجیح ، کاشفیت  ) ال تنقض الیقین بالشک (یک جایی قوت احتمال بود به عالوۀ یک خصوصیتی مثل مرج ِّ

، یعنی شارع که یقین سابق را اعتبار کرده ، به این خاطر بوده که قوت احتمال دارد و معموالً هست و یقین سابق ، کاشفیت از بقاء دارد 

یک خصوصیت دیگر هم همراهش هست به این که یقین  این کاشفیت ، تمام المالک نیست بلکه ماعلت ُمحدثه ، علت ُمبقیه نیز هست ، ا

، حاال این استصحاب اگر یک ُمثبتی داشت ، مثبتش حجت نمی شود ، چون مالک ترجیح ، دو جزء و شک الحق هم باشد سابق هم باشد 

مثالً کسی که قوت احتمال هست ولی آن خصوصیت که نیست .  داشت ، یکی قوت احتمال و دیگری آن خصوصیت ، حاال در آن الزم ،

بچه اش را به مسافرت فرستاده و نمی داند اآلن زنده هست یا نه ، در اینجا نسبت به حیاتش ، مالک ترجیح وجود دارد ولی نسبت به 

 ریش در آوردن ، مالک ترجیح نیست و نمی توانیم تعدی کنیم .

ح ، قوت محت  مل بود بعالوۀ یک خصوصیتِّ دیگر ، در این صورت هم نمی توانیم از مدلول مطابقی به مدلول همچنین اگر مرج ِّ

دو تا خصوصیت داشت ، مثالً شخصی وضوء گرفته و بعد نماز خوانده و بعد از نماز نمی داند  کهعدۀ فراغ التزامی تعدی کنیم ، مانند قا

اینجا قاعدۀ فراغ می گوید نمازش درست است ، حاال اگر الزمه اش هم درست باشد ،  که در وسط نماز آیا ُمبطلی انجام داده یا نداده ، در

ً باید بگوییم که  قاعدۀ فراغ ، دو تا نکته داشت ، یکی قوت محتمل و  زیراو حال آن که این طور نیست  اآلن هستهم  وضوئشقطعا

و نمی شود طبق صحیحۀ محمد بن مسلم فقط در نماز است  ، در وضوء نیست بلکه فراغ و ُمضي   ( ولی این خصوصیتِّ  ضي  دیگری ) مُ 

 از نماز به وضوء تعدی کرد . 
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اره و هم پس تعدی ، فقط و فقط در اماره هست ، چون مرجحش فقط قوت احتمال است و که این مرجح در هر دو تا یعنی هم در ام 

 محرزه حجت نیست .در الزمه اش وجود دارد ، ولی مثبتات اصول ُمحرزه و مثبتات اصول غیر 

چون اگر بگوییم مرجح فقط قوت احتمال است و این مرجح در الزمه هم هست ، این بود تفاوت ثبوتی و تا اینجا کسی مخالف نیست ،  

 مول است و کسی این را منکر نیست که اگر چیزی اماره شد ، قطعاً مثبتاتش حجت است .این از قضایای ضروریه به شرط مح

 چگونه إحراز کنیم که فالن مورد ، اماره است و مرجحش فقط قوت احتمال است ؟إثباتاً این است که اما کالم در   

آقای صدر می فرماید ما در خبر واحد ، از إرتکاز عقالء و از لسان أدلۀ حجیت ، إحراز کردیم که خبر بودنِّ ثقه مدخلیت ندارد بلکه  

 . حاال آن درجه ای از کشف ، در هرجا که باشد ، در بقیۀ جاها نیز هست .فقط و فقط ، آن درجه ای از کشف ، مدخلیت دارد 

رفِّ قوت احتمال است و قطعاً قوت محتمل نیست ، زیرا به بیان دیگر : ایشان می فرماید : در خبر ثقه و ظواهر ،   مالک ترجیح ، صِّ

خبر ثقه ، گاهی دال بر وجوب است و گاهی دال  بر حرمت است و گاهی دال ِّ بر إباحه است و گاهی دال بر کراهت است ، پس قوتِّ 

ال بعالوۀ یک نکتۀ نفسیۀ دیگری می ماند مثلِّ محتمل به تنهایی ، مرجح نیست ، پس فقط قوت احتمال به تنهایی می ماند یا قوت احتم

واحد بودن یا خبر ثقه بودن ، حاال اگر قبول کنید که مالک ترجیح ، قوت احتمال به تنهایی می باشد ، آن وقت نزاعی نداریم و ثَبََت 

ثقه باشد که خبر ثقه صدق کند و  المطلوب ، ولی اگر گفتید مالک ترجیح ، قوت احتمال بعالوۀ یک نکتۀ نفسیۀ دیگر است که مدلول خبر

ظواهر صدق کند ، در جواب می گوییم : از لسان أدلۀ حجیت خبر واحد و ظواهر و از مرتکزات ُعقالئی که اساس حجیت خبر ثقه و 

بگوییم  ظاهر هست ، چنین فهمیده می شود که مالکِّ حجیتِّ خبر ثقه و ترجیحش ، فقط و فقط قوت احتمال است ، اما آن نکتۀ نفسیه که

 به خالف قاعدۀ فراغ و به خالف استصحاب . هیچ مدخلیتی ندارد ،، خبر ثقه باشد 

  19/  6/  14ـ دوشنبه  16درس 

ُاماُمناقشۀُماُدرُکالمُآقایُصدرُاینُاستُکهُ:  

  : در ضمن این سه سؤال ، صحت و سقمِّ کالم ایشان معلوم می شودما از آقای صدر ، سه تا سؤال داریم که  

درصد  80در اینجا شارع می بیند که مالک ترجیح خبر ثقه : مثالً خبر ثقه قائم شده و می فرماید شرب خمر حرام است ،  سؤالُاول 

درصد بعینه با کم و کیفش در شهرت هم هست ، لکن می فرماید من می خواهم خبر ثقه را حجت قرار دهم ولی  80است و تمام این 

ین کاری هیچ اشکالی ندارد . پس جناب آقای صدر ! هرجایی که مالک حجیت باشد ، آیا شارع باید حکم شهرت را حجت قرار ندهم ، چن

بدهد ؟ می گوییم مسلک عدلیه چنین نیست ، بلکه مسلک عدلیه این است که شارع بر خالف مصالح و مفاسد نمی تواند حکم بفرماید عقالً 

 د .ولی الزم نیست که بر طبق مصالح و مفاسد حکم کن

یک نقض هم می کنیم که این نقض ، جواب ندارد . می گوییم : مگر شما نمی فرمایید ) رفع ما ال یعلمون ( إمتنانی است ؟! می گوییم  

معنای إمتنانی بودن این است که شارع می توانست إحتیاط جعل کند و این حق را داشت و لکن برائت جعل کرده است . همچنین مگر 

اینجا هم به این معناست که شارع در مورد حرج ، می توانست حرمت جعل کند ولی لطف ال حرج ( إمتنانی است ؟!  نمی فرمایید که )

نموده و این کار را نکرده است . همچنین مگر نمی فرمایید این اُمت ، اُمت مرحومه است ؟! می گوییم شارع می توانست مشقت ها را از 

این مشقت ها را برداشته است . حاال  ) صلی هللا علیه وآله وسلم و لعنة هللا علی أعدائم أجمعین (خاتم االنبیاء  این اُمت برندارد ولی به خاطر وجود

می گوییم : در موارد خبر ثقه نیز ، آیا شارع می توانست بفرماید که اگر خبر ثقه دال بر ترخیص شد ، من إحتیاط جعل کردم ؟ اگر   

بفرماید ، می گوییم همان طوری که در موارد إمتنانی ، شارع توانست حکم را طبق إمتنان جعل کند ،  می گویید شارع نمی تواست چنین

در اینجا هم می تواند چنین جعلی داشته باشد . اما اگر بگویید شارع می توانست در موارد خبر ثقه که دال بر ترخیص باشد ، احتیاط 

 .جعل کند ، می گوییم پس مالک در اینجا هم هست 

می گوییم : بله ، ما از ارتکاز عقالء و از لسان أدلۀ حجیت خبر واحد ، فهمیدیم که در خبر ثقه فقط قوت احتمال ، مرجح بنا بر این  

می فرمایید که به مدلول التزامی اش  دلیلفهمیدیم که قوت احتمال ، صد در صد مالک ترجیح و حجیتِّ خبر ثقه است ، اما به چه است و 

لطف کردم و بلکه شارع می تواند بفرماید که من و به چه دلیلی مالکِّ حجیتِّ مدلول التزامی اش هم قوت احتمال باشد ، یم ، تعدی می کن

مدلول التزامی اش را نمی خواهم حجت قرار دهم . اصالً می گویند که اصلِّ حکمتِّ عبادت ، امتحان خبر ثقه را حجت قرار دادم ولی 
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شوط انجام بدهید برای  6شوط است ، مفسده ایجاد نمی شد ولی خداوند فرموده که  8رمود طواف خانۀ خدا است ، یعنی اگرخداوند می ف

 این که عبدش را إمتحان کند که مطیع هست یا نه و ... .

و کند خالصه این که ممکن است شارع ، قوت احتمال را در یکجا به عنوان مالک ترجیح قرار دهد ولی در جایی دیگر احتیاط جعل   

اصالً اگر  ، و این کار نه عقل بر خالفش هست و نه نقل و نه این که سیرۀ عقالء این را تکذیب می کنند و ... .این مالک را إعمال نکند 

 ما این حرف را نپذیریم ، إعتقاداتِّ ما دچار مشکل می شود .

شما به چه دلیل می فرمایید که مالک ترجیح در خبر ثقه ، فقط و فقط قوت احتمال است ؟ حرف  جناب آقای صدر !:  سؤالُدوماما  

ممکن است مثالً خداوند به جبرئیل بفرماید که این خالئقی که در آخر الزمان می آیند همه جاهل هستند ما به شما این است که می گوییم : 

خیلی کم است ، جبرئیل مثالً عرضه می دارد که خدایا در همۀ این موارد ، إحتیاط  و أدلۀ قطعیه ای که به دست آن ها می رسد ، خیلی

جعل کن ، خداوند می فرماید همه موارد را نمی توانم احتیاط بنویسم و همه موارد را نیز نمی توانم برائت جعل کنم ، لذا مصلحت و 

ض در إحتیاط قرار می دهم ، حاال این تبعُّض در احتیاط این گونه است حکمتِّ تسهیل چنین إقتضاء کند من بین هر دو جمع کنم و لذا تبعُّ 

درصد می بیند اگر خبر ثقه و استصحاب را  60درصد را بگیر ، حاال شارع در این  40درصد را رها کن و  60که مثالً می فرماید 

درصدش تأمین  60در این صورت هم درصدش تأمین می شود و اگر شهرت و استصحاب را حجت قرار دهد ،  60حجت قرار دهد ، 

ولی من دیگر نمی توانم شهرت را اضافه کنم چون اگر چنین کنم ، خالف می شود و ... ، لذا می فرماید ما خبر ثقه را حجت قرار دادیم 

 درصد می گذرد .  60حکمت است و از آن 

باشد و این إنسداد باعث شده باشد که خداوند خبر ثقه را  حاال جناب آقای صدر ! آیا شما احتمال نمی دهید که اآلن إنسداد باب علم 

حِّ خبر ثقه ، از این لحاظ باشد نه از لحاظِّ قوت احتمال ؟! اصالً همه قبول دارند که اصلِّ دلیلِّ حجیتِّ خبر ثقه  ، حجت قرار دهد و مرج ِّ

خبر ثقه بخواهد حجت باشد ، تفویت مصلحت و  اصالً إبن غبة که در حجیت خبر ثقه اشکال کرد حرفش این بود که اگر إنسداد است .

 إلقای در مفسده می شود . 

جای تعجب دارد که به آقای صدر می گوییم : اگر شارع همۀ مالکاتش را می تواند استیفاء کند ، آن وقت چه اشکالی دارد که بفرماید  

 در موارد خبر ثقه ، إحتیاط بکن . 

إن جائکم فاسٌق بنبإ  فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة  فتصبحوا » به آقای صدر می گوییم : آیۀ  و عمده سؤال این است که سؤالُسوماما  

می گوییم اگر خبر عادل ، و خبر عادل ، اماره است این قطعاً اماره است  فرماییداین آیا اماره است یا اصل ؟ می « علی ما فعلتم نادمین 

جت باشد ، به خاطر این که خبر عادل بودن و خبر ثقه بودن ، در کاشفیت با همدیگر هیچ اماره است ، مدلول التزامی اش هم باشد ح

فرقی ندارند ، حاال شما چطور گویید که آن نکتۀ عدالت را إلغا می کنیم و حال آن که این نکتۀ عدالت در مدلول مطابقی هست و نکتۀ 

حد  بالتشکیک فیما یَروي عنا ثقاتنا ( که به این معناست که اگر ثقۀ شیعی نفسیه می باشد . همچنین آن دلیل که می فرماید ) ال عذر أل

 چیزی را برای تو نقل کرد ، قبول کن ، در اینجا شما چگونه می خواهید از این نکتۀ نفسی به ثقۀ سنی تعدی کنید ؟! 

احکام حجت می دانند ، قریب به اتفاق         خبر ثقه را درعالوه بر این که به عنوان نقض می گوییم : همۀ اصولیین و فُقهائی که  

 می فرمایند که خبر واحد در موضوعات حجت نیست به خاطر این که دلیل ، فقط در احکام آمده است . 

پس جناب آقای صدر ! این مواردی که مثال زدیم ، همه اماره هستند و شما در این ها تعدی می کنید . همچنین حکم حاکم هم اماره  

حاال اگر یک حاکمِّ شیعی بر طبق بینه حکم کرد ، می گویید حجت است ولی اگر یک حاکمِّ سنی بر طبق بینه حکم نکرد ،       است ،

 می گویید حجت نیست ، می گوییم پس معلوم می شود که حکم حاکم ، دخیل است . همچنین إقرار و بینه هم اماره هستند . 

 پس جناب آقای صدر ! شما چرا فقط و فقط به خبر ثقه چسبیده اید و اگر خبر ثقه نبود ، در بقیۀ امارات چه می گفتید ؟!!  

اما در مورد خبر ثقه می گوییم : ما در روایات و در کتاب و در سنت و در إجماع ، هیچ دلیلی نداریم که شارع ، خبر ثقه را معتبر  

حجیت خبر واحد قبالً گذشته است . اما فقط سیرۀ عقالء می ماند که سیرۀ عقالء ، خبر ثقه را حجت قرار  کرده باشد و بحثش در بحث

 داده است و شارع هم ردع نکرده است .

هم در مدلول مطابقی حجت قرار داده و هم در مدلولِّ إلتزامیِّ ُمثبت ، ، یک وقت هست که می فرمایید سیرۀ عقالء ، خبر ثقه را حاال  

گوییم این را همه قبول دارند و محل بحث نیست و همان طوری که در مدلول مطابقی عدم الردع است ، در مدلول التزامی هم عدم می 
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الردع است ؛ اما اگر بگویید به مجردِّ این که عقالء خبر واحد را در مدلول مطابقی حجت قرار دادند و از ارتکازشان هم فهمیدیم که 

تمال است و به این دلیل ، بگویید در مدلول التزامی هم حجت قرار دادند ، آن وقت در جواب می گوییم : مالک حجیت همان قوت اح

 ممکن است شارع بفرماید که من مالک حجیت را در مدلول مطابقی قبول دارم ولی در مدلول التزامی قبول ندارم .

جناب آقای صدر ! عویصه در اینجاست و این را باید حل کنید که می گوییم : آیا ما أماره ای غیر از خبر واحد داریم یا نداریم ، اگر  

ی و ارتفاع مکانی هر تی و جاللی وُعلُو   داریم ، پس یکی از این امارات را بررسی کنید . بله ، اگر خداوند سبحان در جایی بفرماید بعز 

مشکل برطرف ، آن وقت قرار نمی دهم هم دلبخواهی و غیرش را این درجه از کاشفیت در آن باشد ، آن را حجت قرار دادم  چیزی که

  لکن إحراز چنین چیزی مشکل است . ، شدمی 

 19/  6/  15سه شنبه  – 18درس 

 اماُفرِقُإثباتیُبینُمثبتاتُامارهُوُمثبتاتُاصولُ:   

ماید : این که مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست ، دلیلش این است که مثالً مرحوم آخوند در کفایه می فر 

عنوان خبر و عنوان حکایت ، همان طوری که بر مدلول مطابقی صدق می کند ، همین طور بر مدلول التزامی هم صدق می کند ، یعنی 

خبر به مدلول مطابقی یعنی به وجوب صالة جمعه اشاره می کند و از  مثالً اگر کسی گفت نماز جمعه واجب است ، همان طوری که این

آن حکایت می کند ، همین طور به مدلول التزامی نیز اشاره می کند ، یعنی این خبر ، منحل  به دو خبر می شود . پس دلیل حجیت خبر 

می گیرد ، به خاطر این که این خبر ، منحل  به دو  واحد ، همان طوری که مدلول مطابقی را می گیرد ، همین طور مدلول التزامی را هم

خبر می شود و در واقع ، دو تا خبر می باشد و همچنین اگر ده تا الزم دارد ، پس ده تا خبر است و ... . به خالف استصحاب که ) ال 

فقط به مدلول مطابقی یقین دارم من  ولی تنقض الیقین بالشک ( می فرماید نسبت به آن چیزی که یقین داری ، آثارِّ آن یقین را بار بکن ،

 و به مدلول التزامی که یقین ندارم ، لذا آثار مدلول التزامی را نمی توانم بار کنم .

 : اما به این فرمایش مرحوم آخوند اشکال کرده اند و فرموده اند  

این مدلول التزامی ، تارةً مالزمه اش بی ن بالمعنی األخص است و اُخری بی ن بالمعنی األعم یا غیر بی ن است . بی ن بالمعنی األخص  

رِّ آخر است ، مثالً وقتی می گویند زید پسر خالد است یعنی آنجایی که بین دو شيء ،  رِّ أحدهما مستلزم تصوُّ طوری تالزم هست که تصوُّ

رِّ پدرش ، حاال در این صورت ، همان معنای این  رِّ پسر ، مالزمه دارد با تصوُّ حرف این است که خالد ، پدرِّ اوست که در اینجا تصوُّ

 طوری که حکایت و خبر از مدلول مطابقی صدق می کند ، همین طور از مدلول التزامی هم صدق می کند . 

ر بین است که مجردِّ تصورِّ أحدهما ، مستلزم تصورِّ آخر نیست . در اینجا دو اما یک وقت هست که مالزمه ، بی ن بالمعنی االعم یا غی 

و صورت فرض می شود : یک وقت هست که آن ُمخبِّر و آن حاکی ، ملتفت به تالزم است ، مانند این که می داند أحد اإلنائین نجس است 

داللت می کند بر این که آن إناء غربی پاک است . اما بعد می گوید که آن نجس ، إناء شرقی است ، در این صورت قطعاً این حرفش 

یک وقت هست که این شخص اصالً ملتفت به تالزم نیست که در این صورت اگر از مدلول مطابقی حکایت کرد ، مستلزمِّ حکایت از 

 مدلول التزامی نیست . 

اشد ، چون مدعی این است که مثبتات امارات پس اشکال به مرحوم آخوند چنین می شود که فرمایشِّ ایشان ، أخص از مدعی می ب 

مطلقا حجت است ، چه الزم بین باشد و چه الزم غیر بین باشد ، چه حاکی و ُمخبر ملتفت باشد و چه غافل باشد ، ولی این دلیلی که ایشان 

 ذکر کرد ، آنجاهایی را شامل می شود که حاکی ملتفت باشد ، لذا این دلیل ، أخص از مدعی می باشد .

 اما از این اشکالی که به مرحوم آخوند شده ، جواب داده اند و کالم ایشان را توجیه کرده اند :  

مقصود مرحوم آخوند چنین نیست که خبر بالداللة التصدیقیة که  :مرحوم آغاضیاء عراقی در توجیه کالم مرحوم آخوند می فرماید  

مطابقی صدق می کند به مدلول التزامی هم صدق کند ، این مقصودِّ مرحوم آخوند مرادِّ استعمالیِّ موال باشد همان طوری که به مدلول 

نیست ، بلکه مقصودِّ ایشان این است که خبر في حد  نفسه یک مدلول تصوری دارد که آن مدلولِّ تصوریِّ این خبر ، با هرچه که مالزم 

 بیاید ید آمد ( و شما هم در ذهنت چنین هست که هر وقت زید باشد ، آن مالزم ، حجت خواهد بود . مثالً کسی در حالت خواب بگوید ) ز

) زید آمد ( را می شنوید ، در ذهنِّ شما چنین تداعي می کند که پدرش هم آمده است و  تنها نمی آید ، لذا شما تا جملۀ با پدرش می آید و
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س مدلولِّ تصوریِّ این خبر با هر مدلول تصوریِّ دیگر حال آن که متکلم خواب است و اصالً إرادۀ تصدیقیه ندارد و قصد تفهیم ندارد . پ

 که مالزمه داشته باشد ، این دو مدلول تصوری هر دو حجت می شوند .

 :  لکن عرضِّ ما در این مقام چنین است که می گوییم  

کفایه ، همان چیزی است که این که مقصود مرحوم آخوند چه باشد ، خیلی مهم نیست ، ولی ما باشیم و کفایه ، ظاهرِّ کالم ایشان در  

مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی و مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده اند که یعنی همان طوری که خبر از مدلول مطابقی صدق 

بر رسائل می کند که بگوییم ) أخبََر عن فالن ( ، همین طور از مدلول التزامی هم صدق می کند ، ولی اگر بگوییم کالم ایشان در حاشیۀ 

قرینه است بر این که مدلول تصوری مراد است ، له وجهٌ ، ولی اگر کسی بخواهد کفایه درس بدهد ، باید همان طوری که مرحوم آقای 

خوئی و دیگران فرموده اند عبارتِّ کفایه را معنا کند ، غایة االمر این است که بگوید چنین قرینه ای هم داریم که مقصودِّ مرحوم آخوند 

 است و ... . فالن

 اما عمده در این مقام این است که مثبتات اماره آیا حجت است یا نه ؟ 

گوییم : مراد از ُمثبِّت چیست ؟ یک وقت هست که تالزم عند المتکلم و ُمخبر است و یک وقت هست که تالزم عند المخاطب است می  

 و یک وقت هست که تالزم عند العقالء است .

م مانند این که متکلم از قائلین به وجوب مقدمه باشد و بگوید شارع اگر ذي المقدمه را واجب کرد ، مقدمه هم اما تالزم عند المتکل 

واجب می شود ، حاال اگر خبر بدهد که ) نماز جمعه واجب است ( پس مالزمه دارد با این که خبر دهد که مقدمه اش هم واجب است . 

ی کنند ، زیرا خبرش از مدلول التزامی ، خبرِّ عن إجتهاد  و عن حدس  می باشد که إعتبار ندارد لکن این تالزم را در سیرۀ عقالء قبول نم

مانند این که مجتهدی بگوید این مایع ، عصیر عنبی است و فتوایش هم چنین باشد که عصیر عنبی نجس است ، در اینجا نمی توان گفت 

ت ، چنین حرفی درست نیست . پس اگر تالزم عند المتلکم باشد ، دلیل بر که مدلول التزامی اش هم حجت است چون مثبتات اماره اس

 حجیت نخواهد داشت .

مانند این که علم اجمالی دارم که یا إناء شرقی نجس است و یا إناء غربی نجس است و أماره ای ولی اگر تالزم عند المخاطب باشد ،  

گفت که نجاست در إناء غربی است ، در اینجا الزمۀ این اماره این است که مخاطب بگوید إناء شرقی پاک است . لکن ما در سیرۀ عقالء 

، تالزم را قبول دارد ولی عقالء این تالزم را نمی بینند ، در این نوع موارد  چنین چیزی إحراز نکردیم که یعنی اگر در جایی مخاطب

 اگر بخواهیم بگوییم مثبتات حجت است ، چنین چیزی در سیرۀ عقالء واضح نیست . 

لۀ علمیِّ نظری بله ، اگر در جایی تالزم عند العقالء باشد ، این نوع تالزم ، هیچ وقت تالزمِّ غیر بی ن نمی شود ، چون شما هیچ مسئ 

که یک مقدار دقت داشته باشد را پیدا نمی کنید که عقالءِّ قوم بر آن اتفاق کنند و چنین چیزی اصالً محال است هرچند ممکن است در یک 

ند فترتی از زمان ، یک مقتدر علمی بیاید ولی این هم مدتش کوتاه است ، پس إمکان ندارد که یک رأیی را در طول تاریخ ، همه قبول کن

، و إال اگر که در این صورت ، بعید نیست که در سیرۀ عقالء به آن أخذ کنند مگر این که از مواردی باشد که تالزمش واضح باشد 

حاال در مواردی که تالزمش عند العقالء واضح باشد ، قطعاً عند الُمخبر هم واضح  نمی کنند . به آن أخذتالزمش واضح نباشد ، عقالء 

ی اگر تالزم فقط عند الُمخبر باشد و یک إلتفات شخصی باشد ، این موارد معلوم نیست که در سیرۀ عقالء حجت باشد و از خواهد بود ، ول

 مرحوم آقای خوئی تعجب است که می فرماید این موارد در سیرۀ عقالء حجت است .

مایید سیره باید در زمان امام علیه السالم ُمحرز مخصوصاً این که به مرحوم آقای خوئی می گوییم شما از آن افرادی هستید که می فر 

م باشد و امام علیه السالم این سیره را ردع نفرموده باشد ، حاال چگونه ما می توانیم به عهدۀ شارع چنین بگذاریم که مثالً در زمان اما

 ذ می کردند و شارع هم ردع نفرموده ؟!!که عقالئی نیست أخو به این نوع مثبتات صادق علیه السالم مردم به این َمدالیل إلتزامی 

 هذا تمام الکالم در اصل مثبت . 

ُالتاسعُ:ُبعُوُاالسالتنبیهُ    

 مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : این که می گوییم مثبتات استصحاب حجت نیست یا حجت هست ، این به چه معناست ؟ 

وقت هست که الزمِّ منجزیت و معذریت است و یک وقت هست که الزمِّ الزم ، یک وقت هست که الزمِّ وجود واقعی است ، و یک  

 جعلِّ استصحابی است .
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اما الزمِّ وجود واقعی مانند این که شخصی به مسافرت رفته و اآلن نمی دانیم آیا زنده است یا مرده که اگر زنده باشد ، ریش در آورده  

نه حیاتِّ تعبدی و إعتباری . حاال این که می گوییم مثبتات آیا حجت است یا  است . در اینجا ریش در آوردن ، الزمۀ حیاتِّ تکوینی است

 حجت نیست ، مقصود این نوع الزم است که محل کالم است .

که اما الزمِّ مطلقِّ منجزیت و معذریت مانند إستحقاق عقاب و وجوب إطاعت ، مثالً این آبِّ ُکر ِّ متغی ر که زال تغیُُّره بنفسه ، شک دارم  

که فایده اش وجوب إطاعت پاک است یا پاک نیست ، در اینجا می گوییم که بقاء نجاستش یا بقاء حرمتِّ شربش را استصحاب می کنیم آیا 

 و لزوم إمتثال و إستحقاق عقاب می باشد که این ها همه آثار عقلی است که طبق هر مبنایی بار می شود .

در جواب می گوییم إستحقاق عقاب و وجوب إطاعت که الزمۀ أعم است به این ممکن است گفته شود که این ها الزمۀ أعم است .  

معناست که موضوع إستحقاق عقاب یا وجوب إطاعت ، دو چیز می باشد ، یکی این که إحتمال تکلیف بدهیم و دوم این که بر این تکلیف  

ستصحاب جاری کردیم ، قطعاً احتمال تکلیف واقعی می دادیم معذری نداشته باشیم یا این که منجز داشته باشیم ، حاال در مثال باال که ا

ا الزمۀ أعم به این چون یکی از ارکان استصحاب ، شک در بقاء می باشد ، اما منجز هم داریم چون استصحاب ، منجز می باشد . پس م

ل و حرمت معصیت و إستحقاق عقاب ، و الزمۀ منجزیت و معذریت باشد ، غیر از وجوب إطاعت و لزوم إمتثاأعم باشد  معنا که الزمۀ

 چیزِّ دیگری نداریم .

حاال این الزمه قطعاً حجت است و کسی که می گوید مثبتات استصحاب حجت نیست ، قطعاً نظرش به این نوع الزمه نیست . چون  

یکی احتمال تکلیف تکلیفی  این الزمه ، موضوعش وجداناً و حقیقتاً ُمحَرز است ، چون گفتیم موضوع وجوب اطاعت ، دو جزء است که

 و دیگری منجزیت می باشد که هر دو جزء در استصحاب وجود دارد .

بر الزمۀ جعل استصحابی است اما کالم در الزمۀ دیگر است که الزمِّ جعلِّ استصحابی باشد . حاال این نوع الزم یک وقت هست که  

بگوییم جعل حکم مماثل است ، مانند این که یک آبِّ نجسی باشد که  جمیع مبانی در استصحاب ، چه بگوییم استصحاب ، علم است و چه

و اآلن که ُکر  شده ، نمی دانیم آیا نجس است یا پاک است ، در اینجا گفته اند آن و آب را مخلوط کنند آنقدر آب در آن بریزند تا ُکر  شود 

پاک را اآلن  بقاء نجاست جاری می کنیم و همچنین آن ذراتذرات نجس را احتمال می دهیم که اآلن در نجاستش باقی باشد و استصحاب 

و نمی توان گفت که این آب ، یک مقدار از می دهیم که در طهارتش باقی باشد و استصحاب بقاء طهارت جاری می کنیم ، احتمال 

ت ، قابل تفکیک نیست هرچند ذراتش پاک است و یک مقدار از ذراتش پاک نیست ، زیرا ماءِّ واحد ، عرفاً أبعاضش در طهارت و نجاس

در مقام ظاهر ، ممکن است اشکال شود که پس چرا در رساله ها نوشته اند که اگر یک حوضِّ بزرگی باشد که یک طرفش متغی ر شده ، 

همدیگر  آن طرفی که متغیر نشده اگر به اندازۀ ُکر  باشد ، پاک است و آن طرفِّ متغیر ، نجس است ؟! در جواب می گوییم این دو آب از

جدا می باشند ولی در فرض مثال ، آب ها با همدیگر مخلوط شده اند . لذا در فرض مثال فرموده اند که استصحاب طهارت آن أبعاض با 

استصحاب نجاستِّ آن أبعاضِّ دیگر با همدیگر تعارض می کنند زیرا مثبتاتشان حجت است ، یعنی آن أبعاضی که قبالً نجس بوده و اآلن 

و اآلن هم احتمال     جس است الزمه اش این است که أبعاض دیگر هم نجس شده باشد و همچنین در أبعاضی که پاک بوده می گوییم ن

 .  می دهیم پاک باشد ، الزمۀ عقلی یا عرفی اش این است که آن أبعاض دیگر هم پاک باشد

اگر در یک جایی صغری داشته باشد ، کبرایش درست  آن إستثنائی که مرحوم آخوند در مثبتات بیان فرمود و ما هم عرض کردیم که 

است ، این بود که عرفاً بین آن الزم و بین آن مستصحب ، تفکیک ممکن نباشد هرچند در مقام ظاهر که مثالِّ درستش همین ماءِّ واحد 

 است که عرف زیرِّ بار نمی رود که یک قطرۀ آب را بگوییم یک مقدارش نجس است و یک مقدارش پاک است .

اما یک مثال دومی آقای صدر می زند و می فرماید : مثالً این مایع قبالً خمر بوده و آن در خمریتش شک دارم و استصحاب بقاء  

خمریت جاری می کنم و بعد می گویم این مایع حرام است که این الزمۀ عقلیِّ استصحاب است و این در واقع ، تطبیق شک اولِّ قیاس 

آقای خوئی و مرحوم آقای ل آقای صدر یک کسی مجعول را وهمی می داند که هیچ ، ولی کسی که مثل مرحوم منطقی است . بله ، به قو

می فرماید این مایع حرام است ، این هم الزمۀ جعلِّ استصحابی است و این هم در واقع از همان مواردی است که عرفاً نائینی و دیگران 

 خمر حرام است و این مایع هم خمر است ، پس قطعاً حرام هم هست .قابل تفکیک نیست . یعنی وقتی شارع بفرماید 

اما این مثالِّ آقای صدر درست نیست . زیرا در استصحاب ، حاکم و مرجع تقلید ، خودش استصحاب جزئی می کند ، یعنی می گوید  

عل کلی یعنی در واقع بنا بر مسلک انحالل ، این مایع قبالً حرام بود و اآلن هم حرام است . پس ما چیزی به اسم جعلِّ کلی نداریم ، ج
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شارع به تعداد خمر های عالم ، حرمت جعل کرده و یکی از آن ها ، حرمت این خمر است ، لذا آقای صدر ! معنا ندارد که بگویید این 

 . حرمت ، مثبت است و الزمۀ جعلِّ استصحابی است ، زیرا اثرِّ شرعیِّ استصحاب ، یکی از این حرمت ها می باشد

 هذا تمام الکالم در جایی که الزم ، الزمۀ جعل استصحابی باشد بر جمیع مبانی . 

اما یک وقت هست که الزم ، الزمۀ جعل استصحابی است بر بعضی از مبانی ، مانند وجوب مقدمه ، یعنی اگر ذي المقدمه را  

وجوب مقدمه مبتنی بر این است که ما در استصحاب ، ، لکن این استصحاب کنیم ، الزمۀ عقلی اش این است که مقدمه اش واجب است 

مبنای جعلِّ حکم مماثل را قبول داشته باشیم تا این که ذي المقدمه واجب شود و الزمۀ عقلی اش ، وجوب مقدمه شود . حاال این نوع 

جوب مقدمه تابع وجوب ذي الزمه هم اشکال ندارد ، یعنی اگر کسی گفت من در استصحاب قائل به جعل حکم مماثل هستم و بگوید و

عقل می گوید شارع مقدمه را واجب کرده ، این هم باز ب باشد المقدمه است چه ظاهراً و چه واقعاً ، یعنی اگر ذي المقدمه ظاهراً هم واج

مه ای است ربطی به اصل مثبت ندارد . ولی اگر کسی این مبنا را در استصحاب نپذیرفت یا گفت وجوب مقدمه تابع آن وجوبِّ ذي المقد

چون  خواهد بودکه مبادی داشته باشد و مصلحت و مفسده داشته باشد ، آن وقت وجوب مقدمه در مقام ظاهر ، تابع وجوب ذي المقدمه ن

اگر کسی در استصحاب ، مبنای جعل حکم مماثل را قبول نکرد ، آن وقت اصالً وجوب ذي المقدمه ای نیست تا مقدمه اش بخواهد واجب 

یعنی هرچند مبنای جعل حکم مماثل را قبول  دمه ای است که مبادی داشته باشد ،گر گفت وجوب مقدمه تابع آن وجوب ذي المقباشد ، یا ا

تابع وب مقدمه ، داشته باشد ولی بگوید این وجوبی که درست می شود ، وجوب ظاهری و تو خالی است و مبادی ندارد ، آن وقت وج

 وجوب مقدمه الزمۀ جعل استصحابی نخواهد بود . هرکدام از این دو حرف را بزنیم ، آن وقت دیگر وجوب ذي المقدمه نخواهد بود . پس 

 هذا تمام الکالم در تنبیه هفتم و تنبیهِّ نهم . اما تنبیه هشتمِّ مرحوم آخوند نیز در واقع از ملحقات اصل مثبت است . 

  19/  6/  16ـ چهارشنبه  11درس 

 التنبیهُالثامنُ:   

این است که اگر یک اثری به واسطۀ یک عنوان کلی بر  مطلبُاولمرحوم آخوند در این تنبیه ، سه مطلب را بیان می فرماید :  

این است که اگر یک جایی  مطلبُدوممستصحب بار می شود ، آیا این داخل در اصل مثبت است یا این که داخل در اصل مثبت نیست ؟ 

زء جاری می کنیم یا استصحاب شرطیت یا استصحاب جزئیت جاری می کنیم ، این ها آیا ُمثبِّت است ما استصحابِّ شرط یا استصحابِّ ج

این است که همان طوری که مستصحب ممکن است موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی باشد ، همین  مطلبُسومیا مثبِّت نیست ؟ اما 

حکم شرعی ، مثالً یک وقت هست که بقاء خمر را  طور ممکن است استصحاب جاری شود در نفی موضوع حکم شرعی یا در نفی

استصحاب می کنیم و یک وقت هست که عدم خمریت را استصحاب می کنیم و یک وقت هست که وجوب صالة جمعه را استصحاب  

می کنیم و یک وقت هست که عدم وجوب صالة جمعه را استصحاب می کنیم ، پس استصحاب ممکن است امر عدمی باشد . مرحوم 

 می فرماید .ررسی وند در تنبیه ثامن ، این سه مطلب را بآخ

: اگر در استصحاب ، اثر برای نفس مستصحب نباشد بلکه این اثر برای یک عنوان کلی باشد که بر مستصحاب بار شود،  مطلبُاول 

 حاال این آیا مثبت است یا نه ، مرحوم آخوند در اینجا سه مثال و سه کلی را بیان می فرماید : 

ل می باشد ، مانند این که من استصحاب می کنم بقاء زید را ، ولی   یک نوع کلی هست که از ذات شيء انتزاع می شود و کلیِّ متأص 

می خواهم آثار انسان را بار کنم ، مستصحب در اینجا ) زید ( است و آثار بر خود زید بال واسطه بار نیست ، بلکه بر یک عنوان کلی 

 ( باشد و می خواهیم ببینیم استصحاب بقاء زید برای إثبات آثار إنسان آیا ُمثبِّت است یا نه ؟ بار است که ) انسان

ل نیست بلکه از قبیل خارج محمول است ، مانند این که من می خواهم بقاء این سقف را   اما نوع دوم از کلی این است که کلیِّ متأص ِّ

، به توسطِّ یک کلی است  می شود، در این صورت آثاری که اآلن بر این سقف بار آثار فوقیت را بار کنم  می خواهم استصحاب کنم ولی

، به این معنا که خودِّ این فوقیت در خارج ، ما بإزاء ندارد بلکه خودش متحد با این سقف است ، حاال من که    که خارج محمول است 

 نم ، این استصحاب آیا ُمثبِّت است یا ُمثبِّت نیست ؟می خواهم استصحاب بقاء سقف جاری کنم و آثار فوقیت را بر سقف بار ک

اما مثال سوم و نوع سوم از کلی این است که آن کلی که آثار به وسیلۀ آن بر فرد منطبق است ، محمول بالضمیمة باشد ، مانند عالم و  

      دارد ، لذا آن را محمول بالضمیمه أبیض ، یعنی عالم در خارج ، این طور نیست که با ذات متحد باشد ، بلکه خودش ما بإزاء هم 
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می گویند یعنی این که یک شیئی ضمیمه به ذات شده است تا این محمول صدق کند ، به خالف فوقیت که در فوقیت ، چیزی در خارج به 

 ذات ضمیمه نمی شود .

که این سه مورد ، همه ُمثبِّت هستند . یعنی اگر شما موضوعی را  مرحوم شیخ أعظم در رسائل در بحث اصل ُمثبِّت فرموده 

 استصحاب کنید که بخواهید آثاری بار کنید که آن آثار به واسطۀ یک عنوان کلی بر آن موضوع منطبق شود ، مانند این که استصحابِّ 

 ردِّ دیگر هم ُمثبِّت می باشد .، این ُمثبِّت است و همچنین آن دو موبقاء فرد جاری کنید و آثار انسان را بار کنید 

 :  اما مرحوم آخوند در جواب از مرحوم شیخ می فرماید 

اگر شما بقاء زید را استصحاب کردید ، آثار انسان بر زید بار می شود و این مثبت نیست زیرا مثبت در جایی می شود که در خارج ،  

نجا وجود انسان در خارج ، متحد با وجود زید می باشد و این طور واسطه و مستصحب ، دو تا وجود منحاز داشته باشد ، ولی در ای

نیست که زید ، یک چیزی باشد و کلی انسان هم یک چیزِّ دیگری باشد . بنا بر این از آنجا که این واسطه در خارج ، متحد با مستصحب 

لذا استصحاب بقاء فرد برای إثبات آثار کلی ، است ، عرف آثار این واسطه را آثار مستصحب می بیند و آثار را منطبق    می کند ، 

مثبت نیست و اشکالی ندارد . همچنین استصحاب بقاء سقف برای إثبات آثار فوقیت ، مثبت نیست ، به خاطر این که فوقیت در خارج ، 

جود عالم با وجود زید فرق وجودی منحاز از وجود سقف ندارد . بله ، استصحاب بقاء زید برای إثبات آثار عالم ، مثبت است ، زیرا و

 می کند ، زیرا عالم ، محمول بالضمیمه است و در خارج ، ما بإزاء دارد .

اصل مثبت است ، چون مثالً زید به  أنحاءاما به این فرمایش مرحوم آخوند ، همه اشکال کرده اند و فرموده اند که اینجا از أوضحِّ  

سالگی قطعاً ازدواج کرده است ، حاال اگر استصحاب بقاء حیات جاری کنیم و بگوییم زید زنده است  20مسافرت رفته و می دانیم که در 

خارجِّ محمول است بر و بخواهیم آثار زوجیت را بار کنیم ، این مثبت است . مرحوم آخوند فرمود آن آثاری که به وسیلۀ عنوان کلی که 

فرد منطبق شود ، مثبت نیست ؛ می گوییم زوجیت نیز مثل فوقیت است و خارجِّ محمول است ، حاال الزمۀ فرمایش مرحوم آخوند این 

سالگی ازدواج کرده است و در اینجا اگر بخواهیم آثار زوجیت را بار  20است که بقاء حیات زید را استصحاب کنیم و یقین داریم که 

 م ، قطعاً مثبت می باشد .کنی

بله ، ممکن است کسی بگوید استصحاب بقاء زید برای إثبات آثار کلی انسان مثبت نیست ، ولی در قسم دوم که خارج محمول است و  

ً مثبت است ، چون در مثبت الزم نیست که دو تا شيء در خارج باشد ،  شیخ إتفاقاً خودِّ مرحوم امور انتزاعی است ، این موارد قطعا

اعظم مثال زده و فرموده مثالً این حوض دیشب آبش ُکر  بوده و امروز می بینیم که ظاهراً این حوض آبش عوض شده و آبِّ دیروز نیست 

چون مثالً آبِّ دیروز یکمقدار تیره بود ولی این آب خیلی شفاف و تمیز است ، در اینجا نمی توانیم بگوییم که این آب دیروز ُکر بوده و 

ُکر است ، چون این آب معلوم نیست که آبِّ سابق باشد بلکه شاید آبِّ دیگر باشد ، ولی استصحاب مفادِّ کان تامه جاری می کنیم و  اآلن هم

می گوییم دیشب در حوض ، آبِّ ُکر بود و امروز نمی دانم که ُکر در حوض هست یا نیست ، در اینجا استصحاب بقاء کلیِّ ُکر جاری  

 بار نمی شود که بگوییم پس این آب ُکر است .می کنیم ولی آثار فرد 

پس این فرمایش مرحوم آخوند ، أوضحِّ أنحاء اصل مثبت است ، اما آنچه که باعث شده مرحوم آخوند این امر را بیان کند ، این است  

نه که در اینجا بقاء خمریت را که ایشان در ذهنش یک عویصه ای بوده به این که این مایع دیروز خمر بود و اآلن نمی دانیم خمر است یا 

این خمر . پس ، برای کلیِّ خمر است نه  و نجاست استصحاب می کنیم و بعد حرمت و نجاست را بار می کنیم و حال آن که حرمت

مرحوم آخوند دیده که تمام استصحاب های موضوع ، از دست می رود چون همۀ آن ها از همین قبیل است که آثار بر مستصحب بار 

به توسط یک عنوان کلی ، ایشان دیده که استصحاب در موضوعات را نمی شود منکر شد و می خواسته این مشکل را هم حل کند است 

و لذا این تنبیه ثامن را بیان فرموده است . این نکته شاید علتِّ فرمایش مرحوم آخوند باشد و إال ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که 

 ت که بفرماید شما استصحاب بقاء زید جاری کنید و آثار زوجیت را بار کنید و این مثبت نباشد .مناسب با شأن ایشان نیس

 اما مرحوم آقای خوئی و دیگران از این عویصه جواب داده اند و فرموده اند : 

ش استصحاب بقاء این خمر برای إثبات حرمت ، مثبت نیست ، چون حرمت مالِّ خودِّ همین خمر است نه مالِّ عنوا  ر  ن کلیِّ خمر ، سِّ

این است که مرحوم آقای خوئی در مثل ) الخمر حرام ( می فرماید : در واقع حرمت روی افراد خمر رفته است ، یعنی به تعداد 

خمرهایی که در عالَم هست ، شارع حرمت جعل کرده است به نحو وضع عام موضوع له خاص ، یعنی شارع طبیعیِّ خمر را لحاظ 
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می کند ، یعنی ) الخمر حرام ( در واقع یک حرمت نیست که روی طبیعیِّ خمر رفته باشد ، بلکه رای مصادیقش جعل نموده و حکم را ب

حرمت هاست که روی خمرها رفته است و هر خمری که در عالم موجود شود ، شارع یک حرمت برایش جعل کرده است و مثل این  

 حرمت ریخته باشد .می ماند که در یک کیسه ، به تعداد خمرهای عالم ، 

ن ( آیا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی ، یعنی در ) ذهبُت من المدرسة ( و ) ذهبت من المستشفی (   لذا اگر سؤال کنند که ) مِّ

ن ( آیا مترادفین هستند یا مشترک لفظی هستند ؟ می گوییم این ها مشترک لفظی هستند ، زیرا وقتی قبول کردید که  معنای این دو تا ) مِّ

حرف ، وضع عام موضوٌع له خاص است ، به این معنا خواهد بود که ) من المدرسة ( یک معنا دارد و ) من المستشفی ( نیز یک معنا 

 دارد و این ها مشترک لفظی هستند ، اما مشترک معنوی یعنی این که لفظ برای جامع وضع شده است .

ت دارد و آن خمر هم یک حرمت دارد و همۀ خمرهای عالم ، حرمت های جداگانه در ما نحن فیه نیز می گوییم این خمر ، یک حرم 

خودِّ این خمر حرمت دارد نه این که حرمت روی دارند . لذا جناب آقای آخوند ! شما وقتی استصحاب بقاء این خمر را جاری کردید ، 

 خمر منطبق باشد ، چنین نیست .طبیعی و روی عنوان کلیِّ خمر رفته باشد و به واسطۀ این عنوان کلی بر این 

بله ، اگر کسی وضع عام موضوٌع له خاص را قبول نکند و بگوید محال است ، یا اگر کسی بگوید جعلِّ احکام ، إنحاللی نیست و به  

ه نحو قضیۀ حقیقیه که روی افراد رفته باشد نیست ، آن وقت چنین کسی در استصحاب موضوعات به مشکل بر می خورد . لذا ما ب

کسانی که إنحالل را قبول نداشتند ، این اشکال را می کردیم که استصحاب خمریت را برای چه جاری می کنند و چکار می خواهد بکند 

 که چنین کسی قطعاً باید زیرِّ چتر مرحوم آخوند رود و إال نمی تواند از این اشکال جواب دهد . 

یسند ، بنده همیشه به آن ها اعتراض می کنم که این ثمراتی که شما می نویسید ، خیلی از کسانی که ثمرات خطابات قانونیه را می نو 

  این ها ثمره نیست ، بلکه این ثمره ای که واقعاً هست را متعرض شوید که در جایی که حکم روی طبیعی رفته ، چطور برائت جاری

در اینجا فقط یک راه وجود دارد و آن هم جاست ندارد . ، حرمت و ن ضوعمی کنید و چطور استصحاب جاری می کنید با این که این مو

فرمایش مرحوم آخوند است که بگوییم اگر حکمی به واسطۀ یک عنوان کلی روی مستصحب رفت ، مثبت نیست ؛ تازه در این صورت 

دهد ، چون این خمر اصالً حرام باز هم این خمر اصالً حرام نیست و مرحوم آخوند حتی با این تنبیه هشتم هم نمی تواند إنحالل را جواب 

عقلی است و این خمر ، حرمت عقلی دارد ، یعنی شارع یک حرمت شرعی جعل کرده و ،نیست و اثر برای این خمر نیست و إنحالل 

عقل از این حرمتِّ شرعی ، به تعداد خمرهای عالم ، حرمت عقلی انتزاع می کند . مرحوم حاج شیخ اصفهانی در نهایة الدرایة این 

 مطلب را بیان فرموده که إنحالل طبق این مسلک ، عقلی است .

 هذا تمام الکالم نسبت به مطلب اول .  

ُُمطلبُدومُ:  

یک وقت هست که استصحابِّ شرطیت جاری می کنیم ، مثالً می گوییم قبالً رکوع و سجده برای نماز شرطیت داشت و اآلن که  

آیا هنوز هم شرطیت دارند یا نه ، در اینجا استصحاب بقاء شرطیت جاری می کنیم . اینجا بیماری های مفصلی زیاد شده شک داریم که 

 جاری می شود .استصحاب  و در نفس حکم وضعی در نفس شرطیت

اما گاهی هست که استصحاب در وجودِّ خارجیِّ شرط جاری می شود ، حاال در این فرض ، یک وقت هست که این شرط ، در متعلَّق  

 أخذ شده باشد در متعلقجایی که شرط . اما و شرط تکلیف است یک وقت هست که این شرط ، در موضوع أخذ شده است أخذ شده و 

وضوئی که گرفتم هنوز باقیست یا مانند این که نماز مشروط به طهارت است ، حاال مثالً من قبالً وضوء گرفتم و اآلن شک دارم که آیا 

اما جایی که شرط ، موضوع حکم باشد مانند این که شخصی بقاء وضوء را استصحاب می کنم . بقاء طهارت و ، در اینجا  باقی نیست

قبالً استطاعت برای حج داشت و اآلن شک می کند که استطاعتش آیا از بین رفته یا نرفته که در این صورت ، استصحاب بقاء استطاعت 

 ه یا نه که در این صورت ، استصحاب بقاء وقت جاری می کند .جاری می کند ، یا مثالً نمی داند آیا غروب شد

پس یا استصحاب در نفس شرطیت و حکم وضعی جاری می شود و یا این که استصحاب در وجود شرط خارجاً جاری می شود که  

پس در ذ شده باشد . دو نوع دارد به این که ممکن است شرط در متعلق أخذ شده باشد و دیگر این که ممکن است شرط در موضوع أخ

استصحاب ، بار می شوند و اشکالی هم  قسم مبنای مرحوم آخوند این است که می فرماید این سه اینجا سه قسم استصحاب وجود دارد که

 ندارد .وجود 
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شد ، لذا مرحوم شیخ اعظم در رسائل فرموده : شرط استصحاب این است که مجعولِّ مستقل باشد ، یعنی خودش مستقالً قابل جعل با 

مستصحب یا باید حکم تکلیفی باشد و یا باید چیزی باشد که اثر تکلیفی داشته باشد که خودش استقالالً قابل جعل باشد ، اما اگر مستصحب 

 حکم وضعی باشد یا موضوع حکم وضعی باشد ، در این صورت استصحاب جاری نمی شود چون قابل جعل نیست .

 : یه ثامن ، جوابِّ مرحوم شیخ می باشد که می فرمایدمطلب دومِّ مرحوم آخوند در تنب  

استصحاب در نفس شرطیت که حکم وضعیِّ مستقل نیست بلکه انتزاعی است ، همچنین استصحاب در وجود شرط جاری می شود ،  

ید موضوع حکم شرعی و یا با زیرا یک حرفِّ اشتباهی از قدیم االیام در اصول آمده که فرموده اند مستصحب یا باید مجعول شرعی باشد

، زیرا خیلی موارد است که حکم شرعی وجود دارد ولی قابل استصحاب نیست مانند این که و حال آن که چنین حرفی دلیل ندارد  باشد

من اآلن شک دارم که پدرم حج رفته یا نرفته ، در اینجا من نمی توانم استصحاب بقاءِّ وجوبِّ حجِّ پدر را جاری کنم ، و حال آن که 

وب ، حکم شرعی می باشد زیرا استصحاب باید برای مکلف داشته اثر باشد ، پس این طور نیست که بگوییم مستصحب یا باید حکم وج

قابل تعبُّد و آن شرط این است که مستصحب باید بلکه استصحاب فقط یک شرط دارد  شرعی باشد و یا باید موضوع حکم شرعی باشد ،

و تصرف کند ، حاال شارع در شرطیت می تواند دخل و تصرف کند ، چون مثالً می تواند بگوید که من  باشد و شارع بتواند در آن دَخل

شرطیت و جزئیت سجده للصالة را در آخر الزمان برداشتم به این نحو که امر به آن مرکب را بر می دارد . پس چون شرطیت قابل 

استصحاب در نفس شرطیت جاری می شود و  لذاواسطۀ منشإِّ انتزاعش ، تصرف برای شارع است و یَدِّ جعل به آن می رسد هرچند به 

اشکالی ندارد چون شرطیت ، هرچند خودش مستقالً مجعول شرعی نیست ولی شارع می تواند در آن دخل و تصرف کند نفیاً و إثباتاً و 

، طهارت را شرط قرار دادم ، این گونه که امر را روی  می تواند منشإِّ انتزاع را بردارد یا بگذارد ، به این نحو که مثالً بگوید از امروز

از آن مرکبی که  را امربرد ، یا این که می تواند بفرماید از امروز ، شرطیتِّ طهارت را إلغا کردم ، این گونه که با طهارت ب نمازِّ 

 مشروط به طهارت است بر دارد .

بقاء طهارت یا بقاء وقت یا بقاء استطاعت را استصحاب می کند برای اما استصحاب در نفس شرط هم اشکال ندارد ، مثالً شارع  

 اثرش که اثرش ، شرطیت می باشد که شرطیت و جزئیت بار می شود .
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  : مرحوم آخوند ، اشکاالتی شده استاما به این مطلبِّ ثانیِّ   

اما به استصحاب بقاء شرطیت ، دو اشکال شده است که این دو اشکال نباید با یکدیگر خلط شوند : یک اشکال از مرحوم آقای خوئی  

می باشد که فرموده اینجا استصحاب حاکم وجود دارد و یک اشکال هم از آقای صدر می باشد که فرموده این استصحاب بقاء شرطیت ، 

 ت . اصالً اثر ندارد و لغو اس

مرحوم آقای خوئی می فرماید : استصحاب بقاء شرطیت ، أرکانش تمام است و لکن این استصحاب ، همیشه محکوم می باشد و  

 همیشه در رتبۀ قبلش استصحابِّ حاکم وجود دارد که استصحاب بقاءِّ وجوبِّ مشروط باشد ، یعنی شما که شک داری سجده آیا شرطِّ 

هست یا نه ، که در باقی در این است که شک دارید آن امری که روی صالةِّ با سجده رفته آیا هنوز هست یا نه ، علتِّ شکِّ شما  صالة

این صورت استصحاب بقاء وجوبِّ صالةِّ با سجده جاری می کنید که بر استصحاب شرطیتِّ سجده ، حاکم می باشد و دیگر نوبت به آن 

 .نمی رسد 

ی خوئی می گوییم : ترتُّبِّ شرطیت بر امرِّ مقید به سجده ، شرعی نیست بلکه عقلی    اما در مقام مناقشه به این فرمایش مرحوم آقا 

می باشد ، یعنی وقتی شارع امر فرموده به صالةِّ مع السجدة ، عقل از این امر ، شرطیت برای سجده را انتزاع می کند ، و حال آن که 

 ستصحاب بقاء شرطیت جاری می شود و هیچ حکومتی هم در کار نیست .در حکومت ، ترتُّب باید ترتُّبِّ شرعی باشد ، لذا در اینجا ا

اصالً از این مناقشه هم که غمض عین کنیم ، باز یک مناقشۀ دیگر وارد است که می گوییم : اگر استصحاب وجوبِّ صالة مع السجدة  

لذا این جواب مرحوم خوئی اگر درست به خاطرِّ یک معارضی تساقط کرد ، آن وقت نوبت به اصل محکوم می رسد و جاری می شود ، 

 هم باشد ، أخص از مدعی می باشد .

 بقاءِّ  اصالً اگر استصحابِّ حاکم هم نباشد ، باز هم استصحابِّ  : فرمایداین است که می که اشکالِّ آقای صدر باشد اما اشکال دوم  

چون لغو است ، زیرا اگر شرطیتِّ طهارت یا جزئیتِّ سجده للصالة را جاری نمی شود ،  طهارت یا جزئیتِّ سجدة للصالة شرطیتِّ 
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نمی گوید که نمازِّ با  شرطیتلف ندارد ، زیرا این استصحاب کنید و بگویید سجده جزء است و طهارت شرط است ، اثری برای مک

   ست که اگر آن وجوب استصحاب شود ، طهارت بیاور ، بلکه آنچه که می گوید نمازِّ با طهارت بیاور ، آن وجوبِّ صالةِّ با طهارت ا

شرطیت باقی نمی ماند و اگر آن وجوب استصحاب نشود ، آن وقت این استصحاب شرطیت في بقاء آن وقت دیگر جایی برای استصحاب 

که آیا اآلن پس شرطیتِّ طهارت للصالة فقط این را می فهماند که نماز بدون طهارت ، امر ندارد ، اما این  حد نفسه لغو خواهد است .

  هیچ وقت شرطیتِّ سجده للصالة نمی گوید که سجده را بیاور ، بلکه آنچه که امر هست یا نیست ، با این جهت کاری ندارد ؛ همچنین 

ساعت  24می گوید سجده را بیاور ، آن وجوبِّ نمازِّ با سجده است ، و إال اگر شارع بفرماید که یکی از أجزاء روزه ، عدم أکل و شربِّ 

، این حرف اثری ندارد و در این صورت شخص عاجز نمی تواند بگوید که روزه از من ساقط شد ، بلکه آنچه که مهم است و اثر  است

 .و به آن امر نمودم دارد این است که شارع بفرماید من این روزه را واجب کردم 

جوبِّ نمازِّ با سجده است . حاال اگر شما استصحاب جاری پس در ما نحن فیه آنچه که اثر دارد و آنچه که می گوید سجده را بیاور ، و 

کنید در بقاءِّ وجوب نمازِّ با سجده ، در این صورت دیگر اشکالی به مرحوم شیخ نیست زیرا خودِّ وجوب ، حکم تکلیفی و مجعول مستقل 

سجده طهارت یا جزئیتِّ شرطیتِّ است و دیگر به استصحابِّ بقاء شرطیتِّ سجده احتیاجی نیست ، اما اگر استصحاب را فقط در بقاء 

 . جاری کنید آن وقت اثری ندارد و به درد نمی خورد

یعنی آب و خاک کسی اشکال کند و بگوید استصحاب بقاءِّ شرطیتِّ طهارت للصالة اثر دارد ، مثالً شخصی فاقد الطهورین است  اگر 

آن وقت امر به نماز از او ساقط است چون قدرت بر طهارت  طهارت را در صالة أخذ کرده باشد ،، حاال شارع اگر برای طهارت ندارد 

ندارد ، ولی اگر طهارت را در صالة أخذ نکرده باشد ، آن وقت امر به صالة باقیست و او باید نمازِّ فاقد الطهارة را بیاورد ، حاال در 

ثابت کنیم سقوط تکلیف را از عاجز ، و این اثرِّ اینجا نسبت به فاقد الطهورین ، بقاءِّ شرطیتِّ طهارة للصالة را استصحاب می کنیم تا 

 استصحاب بقاءِّ شرطیتِّ طهارة للصالة می باشد .

در جواب می گوییم : این استصحاب هم مثبت می باشد ، چون تکلیف عقالً مشروط به قدرت است و ترتبِّ قدرت در اینجا عقلی     

یتِّ طهارة للصالة اگر بخواهد عدم قدرت بر تکلیف و در نتیجه سقوط پس استصحاب بقاء شرط می باشد و خودش در حکم دخیل نیست .

د تکلیف از عاجز را إثبات کند ، ُمثبِّت خواهد بود . بنا بر این در ما نحن فیه ، استصحاب بقاء شرطیت به درد نمی خورد و فایده ای ندار

 و این اشکالِّ آقای صدر ، صحیح می باشد .

وقت هست که شخص ، عاجز نیست و می تواند وضوء بگیرد ، ولی نمی داند که این نمازش آیا : یک  ممکن است اشکال شود که 

مشروط به طهارت است یا این که مشروط به طهارت نیست ، در اینجا شارع فرموده این متعلقِّ تکلیفی که اآلن داری ، قبالً طهارت در 

؛ بقاء شرطیتِّ طهارت را در این متعلق تکلیف  استصحاب می کنیا نه ، آن شرط بود و اآلن که نمی دانی آیا طهارت در آن شرط است ی

 و این استصحاب هم ُمثبِّت نخواهد بود .

در جواب می گوییم : این استصحاب ، در واقع استصحابِّ کلیِّ قسم ثالث است ، زیرا آن تکلیفی که شما سابقاً داشتی و طهارت در  

متعلقش أخذ شده بود ، اآلن ساقط شده است و اآلن یک تکلیف جدید وجود دارد . کما این که شخصی قبالً صورتش سالم بود و طهارت 

صورتش زخمی است و نمی توانیم بگوییم همان تکلیفی که قبالً داشتی ، اآلن هم وجود دارد . اگر بگویید در برایش شرط بود ولی اآلن 

که  می دهیماین مثال اگر این شخص در اول وقت ، صورتش سالم بود و نمازش را نخواند و بعد صورتش زخمی شد ، در اینجا احتمال 

و استصحاب می گوید که در متعلق این تکلیف ،  ، اآلن هم شرطیت داشته باشد طهارتی که برای متعلق تکلیف شرطیت داشتهمان 

این فرض هم اشکال دارد ، چون وقتی استصحاب بگوید در متعلق این تکلیف ، طهارت ، در جواب می گوییم : طهارت شرط می باشد 

و ُمثبت خواهد بود . مگر این که شرط است ، باز الزمۀ عقلی اش این است که بگوییم وجوب به صالةِّ مع الطهارة تعلق گرفته است 

شکالی ندارد ولی اگر کسی مثبتات را اصالً قبول نکند ، آن وقت کسی از این نوع موارد رفع ید کند و بگوید مثبتات در این نوع موارد ا

 اشکال اقای صدر باقی خواهد بود .

 این بود کالم نسبت به استصحاب بقاء شرطیت . 

اما در قسم ثانی که شرط ، شرطِّ تکلیف باشد مثل استطاعت که شرط وجوب حج است یا مثل وقت که شرط وجوب صالة است ، در  

 رط را استصحاب می کنیم و وجوب حج و وجوب صالة ثابت می شود و هیچ اشکالی هم ندارد .اینجا بقاء ش
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اما کالم در قسم ثالث می باشد که بقاء شرط را خارجاً استصحاب کنیم در جایی که شرط ، در متعلق تکلیف أخذ شده باشد . مثالً من  

ا باقی نیست که استصحاب می گوید طهارت باقیست . مرحوم آخوند می فرماید قبالً وضوء گرفتم و اآلن نمی دانم که طهارتم آیا باقیست ی

این استصحاب بقاء طهارت فایده اش این است که بر او ، شرطیتِّ طهارت مترتب می شود ، یعنی استصحاب می کنیم بقاءِّ طهارت را 

 م نیست که اثرِّ تکلیفی داشته باشد .خارجاً و أثرش هم شرطیتِّ طهارت می باشد و این اثر وضعی ، کافی می باشد و الز

اما مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال به مرحوم آقای آخوند می فرماید : شرطیتِّ طهارت ، به وجودِّ طهارت در خارج ربطی ندارد ،  

آن وقت طهارت  بلکه شرطیتِّ طهارت ، از امرِّ به صالة مع الطهارة إنتزاع می شود ، یعنی اگر امرِّ به صالةِّ مع الطهارة باشد ،

شرطیت دارد ، چه این که شما در خارج وضوء بگیرید و چه وضوء نگیرید . اگر قرار باشد که شرطیت طهارت ، اثرِّ طهارتِّ خارجی 

 باشد ، آن وقت ممکن است کسی بگوید که من وضوء نمی گیرم تا طهارت ، شرطیت پیدا نکند ! 

نموده اند ، بیان را در جاهای دیگر  این جوابدر واقع مرحوم آقای خوئی و دیگران که  آقای صدر از این اشکال یک جوابی دادهاما  

یعنی شارع وقتی می فرماید ) أقیموا این است که : هر تکلیفی که شارع می کند ، این تکلیف بقاًء مقید به إتیان است ،  اما آن جواب

زیرا اگر قرار باشد که هر تکلیفی مطلق باشد ، پس اگر من نماز بخوانم ،  الصالة ( مراد این است که ) أقیموا الصالة حتی تأتوا بها ( ،

، لذا از قدیم فرموده اند که یکی از ُمسقطات تکلیف ، إمتثال تکلیف می باشد ، به  این لغو استبعد از نماز هم باز باید تکلیف باقی باشد و 

 مقید به إتیان می باشد و وقتی إتیان شد ، آن وقت ساقط می شود .این نحو که یعنی امر اعتباری ، از اول ضیق إنشاء می شود و 

حاال اگر این حرف را بزنیم ، آن وقت استصحاب بقاء طهارت به درد می خورد ، زیرا استصحاب بقاء طهارت ، اثرش این است که  

ب عدم خمریت جاری می شود برای نفی . پس همان طوری که استصحا ساقط شود و امرنم إمتثال کامرِّ به صالةِّ مع الطهارة را من 

حرمت ، و همان طوری که استصحاب عدم استطاعت جاری می شود برای نفیِّ وجوب حج ، همین طور استصحاب بقاء شرط یعنی 

 استصحاب بقاء طهارت خارجاً جاری می شود برای نفی وجوبِّ تکلیف بقاًء و برای سقوط تکلیف بقاًء .

اشکال کرده و فرموده : اگر تکلیفی متعلقش در خارج آورده شد ، این تکلیف ساقط نمی شود بلکه  اما آقای صدر به این جواب ، 

فاعیلت و محرکیتِّ تکلیف ساقط می شود ، مثالً وقتی نماز بخوانم ، بعد از نماز باز هم وجوب صالة هست ولی فاعلیت و داعویت و 

 غرض ندارد . 

ما این مبنا را قبول نداریم که بگوییم اگر متعلقِّ تکلیف در خارج آورده شد ،  که فرمودههم آقای صدر ما قبالً عرض کرده ایم و لذا  

اگر بعد از إتیان متعلق ، تکلیف باقی که فرموده خوئی تکلیف ساقط شود ، زیرا این مبنی متوقف بر یک حرف است که مرحوم آقای 

می گوییم : کارِّ لغو در در جواب تکلیف از اول مقید جعل شده است . لکن باشد ، لغو است و از آنجا که لغو بر حکیم قبیح است ، پس 

صورتی بر حکیم قبیح است که مؤونۀ زائد داشته باشد ، اما اگر مؤونۀ زائد نداشته باشد ، قبیح نخواهد بود . اصالً حتی اگر کار لغو ، 

کن است یک ، زیرا مممؤونۀ زائد هم داشته باشد ، باز هم قبیح نیست ، مثالً فرق است بین قرآن حکیم و کالم معصوم علیه السالم 

کلمه تبدیل کرد بدون این که معنا تغییر کند و در اینجا نمی توان گفت که چرا چند کلمه  6کلمه دارد را کوتاه تر کرد و به  8روایت که 

 ند . بله ، یک وقت هست که حکیم در مقام بیانناضافه فرمودی ، می گوییم این ها ُعقالئی است و ُعقالء این اضافات را قبیح نمی دا

إعجاز و فصاحت و بالغت است که اصالً حرف زائد نیاورد ، در این صورت اگر اضافه صحبت کند ، لغو است ولی در غیر این 

 صورت ، لغو نخواهد بود .

قیید پس جناب آقای خوئی ! اوالً در این نوع موارد اصالً اطالق نیاز به مؤونۀ زائد ندارد بلکه تقیید ، مؤونۀ زائد می خواهد ، زیرا ت 

ون نیاز به بیان دارد ، و ثانیاً این نوع مؤونه ها در میان عقالء و در میان حکیم ها قبیح نیست و در محاورات و گفتگوها بیان می شود بد

 این که کسی به دیگری اشکالِّ کند که این ها خالف َرویۀ عقالء باشد ، و چنین چیزی وجود ندارد .

بر فرض که همۀ این حرف ها درست باشد ، لکن اطالق به سیرۀ عقالء می باشد ، بله ، یک مطلب قبالً عرض کرده ایم و گفته ایم :  

حاال من اگر تکلیف را آوردم ، این که بعدش تکلیف آیا وجود دارد ، باید به اطالق رجوع کنم و اطالق به سیرۀ عقالء می باشد ، ولی 

از سیرۀ عقالء کشف کرد ، چون عقالء کتاب  آن را که این کار را بکنند ، و چون اثر ندارد ، لذا هیچ وقت نمی توانعقالء معلوم نیست 

چون این اطالق اصالً اثر ندارد ، لذا ما نمی توانیم این اطالق را إحراز کنیم ، بلکه آنچه  پسقانون ندارند که بگویند اینجا اطالق دارد . 

 ن است که بعد از إتیان تکلیف ، در عرف عقالء می گویند که تکلیف ساقط شد و تمام شد . که در ذهن ما هست ای
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استصحاب بقاء شرط را جاری می کنیم تا بگوییم داعویت تکلیف ساقط شده است ، یعنی همان طوری که عالوه بر این که در اینجا ما  

یت دارد ، همین طور در اینجا بقاء طهارت را استصحاب می کنیم تا شما استصحاب بقاء وجوب جاری می کنید و می گویید تکلیف داعو

 بگوییم داعویتِّ تکلیف ساقط شده است .

لذا این جواب ، جواب درستی است و مشکلی هم ندارد ، ولی این جواب ، مبتنی بر جواب سوم است که جواب صحیح و حق می باشد  

 و این جواب سوم این است که : 

بعضی از اصول هستند که در مقام سقوط و ثبوت تکلیف جاری می شوند مانند برائت دو قسم می باشند : امارات  و نیزاصول عملیه  

که تکلیف را نفی می کند و مثل احتیاط که تکلیف را إثبات می کند . اما بعضی دیگر از اصول هستند که در مقام امتثال جاری می شوند 

الة الصحة . حاال استصحاب از آن دسته اصولی است که گاهی به لحاظ مقام ثبوت تکلیف جاری مانند قاعدۀ فراغ و قاعدۀ تجاوز و أص

می شود مثل استصحاب بقاء وجوب صالة و استصحاب بقاء وجوب حج و هکذا ، و گاهی به لحاظ مقام إمتثال جاری می شود مثل 

واند دخل و تصرف کند ، همین طور در مقام امتثال هم  استصحاب بقاء طهارت ، و شارع همان طوری که در مقام ثبوت تکلیف می ت

 می تواند دخل و تصرف کند .

اگر گفته شود که إمتثال به حکم عقل می باشد و ربطی به شارع ندارد . در جواب می گوییم : بله ، امتثال به حکم عقل است ، مثالً  

عقل می گوید این نماز را دوباره بیاور زیرا ) إشتغال الیقینی یستدعي براءةً این نمازی که خواندم و نمی دانم که آیا رکوع دارد یا ندارد ، 

یقینیة ( ، ولی اگر از عقل بپرسیم چرا می گویی این نماز را بیاور ، می گوید به خاطر این که اگر این نماز را نیاوری ، احتمال عقاب 

 م ، آن وقت عقل به کنار می رود .وجود دارد ، حاال وقتی شارع بفرماید که من تو را عقاب نمی کن

پس جواب صحیح این است که : آنچه که در استصحاب دخیل است این است که مستصحب امری باشد که به یَدِّ شارع باشد و شارع  

 بتواند در آن دخل و تصرف کند ، حاال چه در مقام ثبوت تکلیف و چه در مقام سقوط تکلیف و إمتثال .

ب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد ، مرحوم آخوند در تنبیه تاسع فرموده که این حرف دلیل اما این حرف که مستصح 

اید ندارد نه عقالً و نه نقالً ، بلکه این حرف را فقهاء و اصولیین از باب غلبه فرموده اند ، اما آنچه که مهم است این است که استصحاب ب

در آن اثر بتواند دخل و تصرف کند ، و همان طوری که در مقام ثبوت تکلیف ، شارع      طوری باشد که اثری داشته باشد که شارع 

  می تواند دخل و تصرف کند ، همین طور در مقام سقوط تکلیف هم شارع می تواند دخل و تصرف کند .

حیحۀ اولی زرارة است و امام علیه اصالً در ما نحن فیه این استصحابِّ طهارت اگر ُمثبِّت هم باشد ، قطعاً حجت است زیرا مفادِّ ص 

السالم أخبار استصحاب را بر این مورد تطبیق نموده و فرموده الزم نیست وضوء بگیری تا وقتی که یقین پیدا کنی که به خواب رفته ای 

 تثال است .و شارع به طهارت تعبد فرموده است ، لذا استصحاب در بقاء شرط جاری می شود و اشکالی ندارد و تعبد به مقام إم

 هذا تمام الکالم نسبت به مطلب دوم . 

 در تنبیه ثامن : مطلبُسوماما   

و نفیی  دمیمرحوم آخوند فرموده همان طوری که مستصحب ممکن است امر وجودی و ثبوتی باشد ، همین طور ممکن است امر ع 

باشد . مثالً یک وقت هست که بقاء وجوب صالة را استصحاب می کنم و همین طور یک وقت هست که عدم وجوب حج را استصحاب 

می کنم یا عدم وجوب استهالل را استصحاب می کنم یا عدم حرمت شرب تتن را استصحاب می کنم و هکذا ، پس استصحاب ممکن است 

ت امر نفیی باشد ، به خاطر این که ما قبول نداریم که استصحاب باید مجعول شرعی باشد ، بلکه امر وجودی باشد و نیز ممکن اس

استصحاب باید امرش به یَدِّ شارع باشد ، حاال همان طوری که ثبوت ، امرش به یَدِّ شارع است ، همین طور نفی هم امرش به یَدِّ شارع 

و نیز ممکن است عدم را منقلب به وجود کند ، زیرا قدرت به معنای تمکن از دو است ، یعنی شارع ممکن است این امر را باقی بگذارد 

 ، مثالً تا اآلن حج واجب نبود و ممکن است که شارع اآلن حج را واجب کند ، پس این عدم ، مستند به شارع است .طرف می باشد 

رچه که مجعول شارع نبود ، ولی فیما ال یزال یعنی در سپس مرحوم آخوند یک پله باالتر رفته و فرموده : بلکه این عدم در أزل اگ 

آینده و در مستقبل ، مجعول و حکم شارع است ، و در امر عاشر خواهد آمد که مستصحب اگر بقاًء مجعول باشد یا بقاًء اثرِّ مجعول داشته 

 باشد ، کافیست و الزم نیست که در حدوث هم مجعول باشد .

 اینجا معلوم شد که کالم مرحوم شیخ اعظم درست نیست .سپس مرحوم آخوند فرموده : از  
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استُدل  بها علی وجوه  غیر ناهضة ( که قد  مرحوم شیخ اعظم در بحث برائت بعد از آن که أدلۀ برائت را تمام می کند ، می فرماید ) و 

غَر می باشد ، یعنی این شخص وقتی بچه  و     بود ، خمر برایش حرمت نداشت یکی از آن وجوه ، استصحابِّ برائتِّ متیقنۀ حال صِّ

یکی  ،و اآلن که بزرگ شده نمی دانیم آیا حرمت دارد یا ندارد که در این صورت استصحاب برائت جاری می کنیم بريء الذمة بود 

 اببه این سه استصحمرحوم شیخ دیگر از آن وجوه ، استصحاب عدم حکم فعلی و دیگری استصحاب عدم استحقاق عقاب می باشد که 

  می کند و مرحوم آخوند در کفایه ، می خواهد این اشکالِّ مرحوم شیخ را جواب دهد .اشکال 

صدر کالمش چنین به ذهن می زند که اشکال مرحوم شیخ از این جهت است که استصحاب در عدمیات جاری نمی شود مرحوم آخوند  

مرحوم شیخ این نیست که استصحاب در عدمیات جاری نمی شود  ولی مرحوم آقای خوئی به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده : نظرِّ 

 بلکه اشکال مرحوم شیخ ، چیزِّ دیگری می باشد ... .

   19/  6/  20ـ یکشنبه  21درس 

مرحوم آخوند در ذیل تنبیه ثامن می فرماید : ما این حرف را قبول نداریم که مستصحب باید حکم یا موضوعِّ ذي حکم باشد ، بلکه  

امرش به یَدِّ شارع باشد ، حاال در امور وجودی وقتی که استصحاب بقاء وجوب می کنیم ، همان قابل تعبد باشد و باید باید  مستصحب

طوری که امر وجوب به یَدِّ شارع است و ممکن است إثبات کند ، همین طور امر نفی هم به یَدِّ شارع است و شارع ممکن است عدمِّ 

 پس چون امر نفی مثل امر ثبوت به یَدِّ شارع است ، لذا استصحاب در عدمیات بال مانع می باشد .وجوب را تبدیل به وجوب کند ، 

در تنبیه عاشر چنین تصریح می کند که این عدمِّ حکم ، درست است که در أزل ، مجعول شرعی نیست ، ولی در سپس مرحوم آخوند  

و استصحاب الزم نیست که در حال حدوث و یقین ، مجعول شرعی باشد إستمرار و بقاء و فیما ال یزال ، مجعول شرعی و حکم است ، 

 .بلکه اگر در حالت بقاء و در زمان تعبد هم مجعول شرعی باشد ، کافیست 

حاال به قرینۀ کالم مرحوم آخوند در تنبیه عاشر ، این که ایشان در ذیل تنبیه ثامن می فرماید مستصحب در امر عدمی قابل تعب د است  

نفی مثل امر ثبوت به یَد شارع است ، شاید مقصود ایشان این است که امر عدمی هم مجعول شارع است و حکم به آن صدق     و امر 

 می کند ، ولی یک نکته وجود دارد و آن هم این است که با توجه به کالم ایشان در ذیل تنبیه ثامن ، ظاهراً ایشان مطلبی که در امر عاشر

زیرا عدمِّ اطالق حکم به عدم ، ندارد زیرا در تنبیه ثامن می فرماید : نگویید که به این عدم ، حکم صدق نمی کند ، بیان فرموده را قبول 

ر  نیست و الزم نیست که حکم به آن صدق کند ، بلکه مستصحب باید قابل تعبد باشد هرچند حکم به آن اطالق نشود و الزم نیست که  ُمضِّ

 مستصحب ، حکم شرعی باشد .

تصریح دارد که عدم  این که مرحوم آخوند در ذیل تنبیه ثامن قبول می کند که به عدم ، حکم صدق نمی کند ولی در تنبیه عاشر پس 

در بقاء و در استمرار ، حکم و مجعول شرعی است ، از این عبارات معلوم می شود که ایشان در این ذیل تنبیه هشتم ، یک نکتۀ دیگری 

 ید . را می خواهد بیان بفرما

حاال ما ابتدا باید مطلب مرحوم آخوند را بررسی کنیم و در ضمن آن ، اشکالی که مرحوم ایروانی به ایشان نموده را نیز بررسی کنیم  

اصالً مقصود مرحوم شیخ چیست ، و در استصحاب برائت  حوم شیخ را بدهد ، باید ببینیمو بعد که مرحوم آخوند می خواهد جواب مر

مشکل ایشان چیست و آیا اشکال مرحوم آخوند به ایشان وارد است یا  باید ببینیم ر یا در استصحاب عدم تکلیف فعلی ،متیقنۀ حال صغ

را وادر نیست ، و سپس حق در مقام را باید عرض کنیم . البته مطالبِّ تنبیه عاشر را هم در ذیلِّ همین تنبیه ثامن بیان می کنیم و دیگر آن 

 عودت نمی دهیم .

ُدرُبررسیُکالمُمرحومُآخوندُمیُگوییمُ:اماُ  

اگر مقصود مرحوم آخوند این است که عدم در حدوث ، اگرچه که مجعول شرعی نیست ، ولی در بقاء ، حکم شرعی و مجعول  

شرعی شرعی است ، کما این که در تنبیه عاشر چنین تصریح می فرماید ؛ مرحوم آقای ایروانی به ایشان اشکال کرده که عدم ، مجعول 

و حکم شرعی نیست ، یعنی شارع نمی فرماید ] جعلُت عدَم الوجوب [ ، پس عدم ، عدمِّ جعل است و عدم حکم و عدمِّ إراده است . بنا بر 

فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی ، جعل احتیاج به اراده دارد و اراده به عدم تعلق نمی گیرد ، چون اراده ، یک نحوِّ فعالیتی است که 

 عمال می شود ولی عدم ، چیزی نیست که بخواهد چیزی در آن فعال شود و ... .در شیء إ
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پس مرحوم ایروانی اشکالش این است که می فرماید : عدم ، حکم نیست ، بلکه طبق مبنای مرحوم آخوند که می فرماید استصحاب ،  

جعل حکم مماثل است ، اگر عدمِّ در بقاء ، مجعول شرعی باشد ولی عدمِّ در حدوث ، مجعول نباشد ، آن وقت این عدم غیر از آن عدم 

 لذا ایشان فرموده که عدم ، اصالً امرش به یَدِّ شارع نیست و مجعول و حکم نیست .. و مماثل نیست  خواهد بود

 این بود فرمایش مرحوم ایروانی . 

 ما در فرمایش مرحوم آخوند دو تا عرض داریم که از آن ، فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش مرحوم ایروانی روشن خواهد شد : 

به مرحوم آخوند می گوییم : چرا شما می فرمایید که عدمِّ در أزل ، مجعول شرعی نیست ولی عدمِّ در بقاء ، مجعول شرعی است ؟  

این که می فرمایید عدمِّ در إزل مجعول شرعی نیست ، اگر مقصودتان این است که شارع نمی توانسته عدمِّ در أزل را تبدیل به وجود کند 

، می گوییم چنین حرفی غلط است ، زیرا وقتی که فاعل که خداوند سبحان است أزلی باشد ، پس مخلوقش هم    و قدرت بر آن نداشته 

می تواند أزلی باشد . این که ما قائلیم که عالَم ، قدیم زمانی نیست بلکه هم حادث ذاتی است و هم حادث زمانی است و قول به قِّدمت 

بلکه عقالً چنین چیزی محال ف به این معنا نیست که عقالً محال باشد که عالَم ، قدیم باشد ، زمانی ، خالفِّ مسل مِّ شرع است ، این حر

متعال اگر عل ت و فاعل أزلی باشد ، معلول هم می تواند أزلی باشد . پس همان طوری که در بقاء و در استمرار ، خداوند بلکه نیست ، 

 کند . عدم طور در حدوث هم می توانسته چنین کند و می توانسته از اول ، جعلِّ می توانسته عدمِّ حکم را تبدیل به حکم کند ، همین 

پس به همان میزانی که در بقاء ، صدق حکم و مجعول شرعی برای عدم درست است و امرش به یَدِّ شارع است ، در حدوث هم  

 ه أزل ، نا تمام می باشد .أمرش به یَدِّ شارع است و لذا فرمایش مرحوم آخوند در امر عاشر و در اینجا نسبت ب

اما این که در بقاء ، عدم آیا حکم است یا حکم نیست ، به مرحوم آقای ایروانی می گوییم : اگر مقصود مرحوم آخوند ، عدمِّ واقعی  

ن کاری باشد ، بله ، عدم حکم واقعی ، مجعول و حکم نیست ، یعنی شارع نمی فرماید که عدم وجوب را إعتبار کردم ، اگرچه که چنی

اشکال ندارد و لکن لغو می باشد ، البته بعضی موارد را ما قبول داریم ؛ مثالً سیرۀ عقالء در زمان شارع ، بر حرمت است ، حاال شارع 

ی می تواند إبالغ و إخبار کند که من ، فالن چیز را حرام نکردم و نیز می تواند عدمِّ حرمت را إنشاء کند . اصالً این کالم مرحوم ایروان

 که فرمود عدم ، مجعول شرعی نیست ، ایشان دلیلی برای این حرف نیاورده است .

همیشه در مطالب علمی برای این که گرفتار توهم نشوید ، باید مدعای طرف را جدا کنید و ببینید که او برای مدعای خودش آیا دلیل  

، حکم نیست و إنشاء نیست بلکه إخبار است چون عدم ، چیزی  آورده یا نیاورده است . حاال مرحوم ایروانی می فرماید که عدم حکم

نیست ؛ به ایشان می گوییم این که عدم ، چیزی نیست ، مگر إعتبار و إنشاء ، چیزی است ؟! حقیقت إعتبار یعنی فرض ، فرض محال 

ار کند که من حکم ندارم ، ولی این هم که محال نیست . بله ، این مطلب درست است که بگوییم عدم حکم ، عقالئی نیست که شارع إخب

مرحوم آخوند می گوییم : شما به چه دلیل می فرمایید که به کار ، نه قبح عقلی دارد و نه إستحالۀ عقلی دارد . بله ، یک مطلب هست که 

م حکم ، حکم است ، بلکه عدم حکم ، حکم است ، بله ، ثبوتاً چنین چیزی محتمل است و إمکان دارد ، ولی به چه دلیل می فرمایید که عد

 این بود نسبت به عدم واقعی . ممکن است کسی بگوید عدم حکم ، إخبار است و إنشاء و حکم و جعل نیست .

اگر گفتیم که استصحاب ، جعل حکم مماثل است ، شما که استصحاب عدم اما نسبت به عدم ظاهری ، به مرحوم ایروانی می گوییم :  

استصحاب عدم حرمت ، چگونه إخبار می شود ؟! اگر بفرمایید که شارع إخبار می دهد که حرام نیست ، حرمت جاری می کنید ، این 

می گوییم ممکن است که این إخبار ، دروغ باشد و ممکن است که حرمت ، وجود داشته باشد . پس عدمِّ حرمت در مقام ظاهر ، قطعاً 

نمی دانید که آیا در خانه هست یا نیست ، در اینجا شارع که می فرماید من تعبد مجعول می باشد ، چون وقتی زید در خانه نبوده و اآلن 

می کنم که او در خانه نیست ، این همان جعل و إعتبار می شود و این همان حکم می شود . بله ، اگر استصحابِّ عدم به معنای عدمِّ 

ز  زیت باشد ، آن وقت شارع می تواند إخبار کند که فالن چیز منج  نیست ، ولی اگر استصحاب به معنای جعل حکم مماثل باشد یا به منج 

همچنین برائت هم این گونه است  آن وقت قطعاً عدم حکم ، در بقاء ، مجعول می شود .معنای جعلِّ آثارِّ مماثل با این آثارِّ موضوع باشد ، 

، ولی اگر به معنای جعل إباحۀ ظاهریه باشد و حکم به  یعنی ) رفع ما ال یعلمون ( اگر به معنای رفع مؤاخذه باشد ، آن وقت إخبار است

 عدم باشد ، آن وقت إنشاء خواهد بود .

حاال مرحوم آخوند ، نظرش به عدم حکم ظاهری است نه عدم حکم واقعی ، چون بحثِّ استصحاب است و استصحاب هم تعبد در مقام  

 ، مجعول شرعی نیست ، نا تمام می باشد . ظاهر می باشد . لذا این فرمایش مرحوم ایروانی که فرموده عدم
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اما آن اشکالِّ دیگرِّ مرحوم ایروانی که فرمود اگر عدم در بقاء ، مجعول شرعی باشد ولی در حدوث ، مجعول نباشد ، آن وقت این دو  

ت ، مماثل باشند ، بلکه مراد عدم ، مماثل نخواهند بود ، در جواب به ایشان می گوییم : منظور از مماثل بودن این نیست که در جمیع جها

این است که آن وجوب است و این هم وجوب است یا آن عدم است و این هم عدم است یا آن خمر است و این هم خمر است و ... . پس 

ر مراد از مماثل این نیست که اگر این شرعی است ، آن هم شرعی باشد ، و إال جناب آقای ایروانی ، شما در همۀ استصحاب ها دچا

مشکل می شوید ، چون مثالً اگر استصحاب بقاء وجوب جاری کنید ، این هم مماثل نخواهد بود ، زیرا وجوب واقعی ، وجوب نفسی است 

. پس در ما نحن فیه و مشتمل بر مالک است ولی وجوب استصحابی و ظاهری ، اصالً ربطی به مالک ندارد و حکم ظاهری است ... 

ن از حیث عدم می باشد چون در عبارت مرحوم آخوند است و در روایت که نیست و خودِّ مرحوم آخوند هم مراد از مماثل ، مماثل بود

 کالمش را معنا می کند . لذا این اشکال را نمی توان به مرحوم آقای آخوند گرفت .

 : فتلّخصُمماُذکرناه   

 م باشد ، کما این که در بقاء ، مجعول است .به مرحوم آخوند می گوییم : عدم در أزل هم می تواند مجعول و حکأولُا 

اُ  عدم حکم واقعاً ، اگرچه که می تواند إنشاء باشد ولی ُعقالئی نیست که آن را إنشاء کنند بلکه نوعاً إخبار می باشد ، ولی عقالً  ثانیا

 اشکالی ندارد و بعضی جاها نیز ممکن است ملتزم شویم که ظاهرِّ خطابات ، إنشاء است .

اُ  اشکال آقای ایروانی به مرحوم آخوند که عدم ، مجعول شرعی نیست ، دلیل ندارد ، بلکه این عدم ، در مقام ظاهر ، بنا بر این که  ثالثا

استصحاب ، جعل حکم مماثل باشد ، قطعاً مجعول شرعی و حکم شرعی است و إنشاء است ، لذا استصحاب در عدمیات هم بال مانع 

 خبار استصحاب ـ مثل ما ـ اشکال ندارد ، في حد نفسه در ما نحن فیه اشکالی وجود ندارد .است ، و اگر کسی در إطالق أ

 این بود نسبت به فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش مرحوم ایروانی . 

ُاماُدرُبررسیُکالمُمرحومُشیخُأعظمُمیُگوییمُ:  

د به مرحوم شیخ أعظم این است که شیخ که فرموده مرحوم آقای خوئی به مرحوم آخوند چنین نسبت داده که اشکال مرحوم آخون 

غر جاری نمی شود ، به این خاطر است که این ها امر  استصحاب عدم حکم فعلی جاری نمی شود و استصحاب برائت متیقنۀ حال صِّ

خ ، این جهت عدمی هستند ، سپس مرحوم آقای خوئی به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده جناب آقای آخوند ! مقصود مرحوم شی

نیست ، یعنی مرحوم شیخ که این استصحاب ها را جاری نمی داند ، از این جهت نیست که ایشان استصحاب را در امر عدمی جاری 

نداند تا شما به ایشان اشکال کند ؛ شاهدش هم این است که خودِّ مرحوم شیخ در أقوال استصحاب ، این قولِّ تفصیل بین استصحاب در 

 ودیات را رد  کرده است . عدمیات و در وج

شیخ که فرموده استصحاب عدم حکم جاری نمی شود ، به خاطر این سپس خودِّ آقای خوئی به مرحوم شیخ اشکال کرده و فرموده :  

است که تصور نموده این عدم ، اثر ندارد ، زیرا استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب ، از آثار عقلی می باشند که بر استصحاب بار 

غر  نمی شوند و ُمثبت هستند . پس این که مرحوم شیخ در استصحاب برائت متیقنۀ حال صغر یا در استصحاب عدم تکلیفِّ فعلیِّ حال صِّ

 اشکال کرده ، به خاطر این است که عدم استحقاق ، از آثار عقلی است و بار نمی شود .

که اگر شما استصحاب را در عدم جاری کردید ، در این صورت اما یکمقدار حق با آقای خوئی است ، زیرا مرحوم شیخ می فرماید  

و دیگر کاری یا باز هم احتمال عقاب می دهید و یا احتمال عقاب نمی دهید ، اگر احتمال عقاب می دهید ، پس باید به برائت رجوع کنید 

، از آثار عقلی می باشد و بر این استصحاب  با استصحاب نداریم ، اما اگر احتمال عقاب نمی دهید ، در این صورت عدم استحقاق عقاب

 بار نمی شود . 

لذا این اشکالی که مرحوم شیخ دارد ، در ذهن مرحوم آقای خوئی بوده ، و مرحوم آخوند می فرماید که جواب مرحوم شیخ ، آن  

عقلیۀ أعم می باشد ، اما این که می گوییم چیزی است که در تنبیه تاسع بیان نمودیم که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب ، از آثار 

مثبتات حجت نیست و آثار عقلیه بار نمی شود ، مراد آثارِّ عقلیۀ واقع می باشد ولی آثارِّ عقلیۀ أعم از واقع و ظاهر ، بر استصحاب بار 

 می شود .

 آخوند وارد نیست .حاال عرضِّ ما در اینجا این است که به مرحوم آقای خوئی می گوییم اشکالِّ شما به مرحوم  
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: مرحوم آخوند در واقع نفرموده که شیخ که استصحاب را در برائت متیقنۀ حال صغر جاری نکرده ، به خاطر این است که توضیحُ 

استصحاب را در امور عدمی قبول ندارد ، چون مرحوم آخوند در ذیل تنبیه ثامن فرموده که بر این استصحاب ، عدم استحقاق عقاب 

شود که از آثار عقلیۀ أعم است و اشکالی ندارد . پس جناب آقای خوئی ! مرحوم آخوند هم همان اشکال شما را به مرحوم مترتب می 

 .شیخ کرده است 

اما مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب ، یک ) فتأمل ( دارد که مرادش این است که : اشکالِّ آقای خوئی و أمثال ایشان به مرحوم  

. یعنی مرحوم شیخ نمی خواهد بفرماید که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب ، بر استصحاب عدم حرمت یا عدم  شیخ وارد نیست

وجوب بار نمی شود چون از آثار عقلیه است و ُمثبت است ، مرحوم شیخ این مطلب را نمی خواهد بفرماید ، چون خودِّ مرحوم شیخ در 

لۀ استصحاب عدم حرمت ، ترخیص شرعی و إباحۀ شرعیه را إثبات کنیم ، آن وقت استحقاق رسائل چنین می فرماید : نعم ، اگر به وسی

عقاب نفی می شود . حاال به مرحوم آقای خوئی می گوییم : اگر مقصود شیخ این بود که استحقاق عقاب ، از آثار عقلی است و آثارِّ عقلیِّ 

إباحه ثابت شود ، آن وقت عدم استحقاق عقاب بار می شود ، لکن  اصول حجت نیست ، نمی فرمود که اگر با استصحاب عدم حرمت ،

 إباحه ثابت نمی شود چون مثبت است ... . 

: عدم استحقاق عقاب ، أثرِّ إذنِّ شرعی است نه أثرِّ عدمِّ حرمت ، یعنی عقل می گوید که  پس اشکال مرحوم شیخ در واقع این است که 

عقاب هستی مگر این که شارع به شما إذن و ترخیص دهد که هر جایی که إذنِّ شارع  شما در هر جایی احتمال عقاب داری و مستحق

 ثابت شد ، آن وقت استحقاق عقاب هم منتفی می شود .

لذا مرحوم آخوند اشکالش به مرحوم شیخ این است که ) فتأمل ( که جناب آقای شیخ ! استحقاق عقاب ، أثرِّ إلزام شرعی است و عدم  

ثر عدمِّ منع شرعی است . پس عقل می گوید که شما مستحق عقاب هستی مگر این که ترخیص موال ثابت شود ، یا این استحقاق عقاب ، أ

 که عدمِّ منع موال ثابت شود ، و هر جایی که موال منع نکرد ، عقل می گوید که شما بریء الذمه هستی و مستحق عقاب نیستی .

لی الحذر است یا علی اإلباحة ( ک بحثی در میان قدماء هست که می گویند ) أشیاء آیا عحاال این که کدامیک از این دو مراد است ، ی 

آن هایی که می گویند أشیاء علی الحذر است ، در این صورت مشکلی نیست لکن علی الحذر بودن به چه معناست ؟ آیا به این معناست 

و ۀ عقالء باید آن را جستجو کنیم ک بحثی است که در واقع در سیرکه منع شارع ثابت نشود یا این که ترخیص شارع ثابت شود ؟ این ی

تا واجب است بعید نیست که در سیرۀ عقالء چنین قائل شویم که همین قدر که موال بفرماید من منعی ندارم ، کافیست ، یعنی اطاعت موال 

نمی دهم ، حاال در این صورت آیا عبد می تواند فعل  منعی نداشته باشد . ممکن است موال بگوید من منعی ندارم ولی إجازه همجایی که 

را مرتکب شود یا نمی تواند مرتکب شود ، می گوییم بعید نیست که در سیرۀ عقالء ، همین قدر که موال بفرماید من منعی ندارم ، کار از 

 ناحیۀ موال تمام باشد و عبد بتواند فعل را مرتکب شود .

هم قبول دارد که عدم استحقاق عقاب ، از آثار عقلیِّ أعم است ، ولی تمام ایرادِّ مرحوم شیخ این  پس جناب آقای خوئی ! مرحوم شیخ 

آثارِّ  است که به ایشان می گوییم عدم استحقاق عقاب ، از آثارِّ عقلیِّ أعم از چه می باشد ، آیا از آثار عقلیِّ أعم از إذن و إباحه است یا از

ال در این است و مرحوم آخوند در ) فتأمل ( اشاره به همین اشکال دارد . و بعید نیست که عقلیِّ أعم از عدم حرمت است ، پس اشک

بگوییم در سیرۀ عقالء ، همین قدر که منعِّ شارع ثابت نشد ، برای إرتکاب عمل کافیست و الزم نیست که موال إذن بدهد ، اگرچه که 

 ، آن وقت مرحوم شیخ اعظم إشکال نمی کرد . مطلب خیلی صاف نیست چون اگر صاف بود و جای مناقشه نداشت 

ثبت  و حواشیِّ آن که تنبیه ثامن و تاسعِّ مرحوم آخوند هم در اینجا بررسی شد و حتی تنبیه عاشر هم در  هذاُتمامُالکالمُدرُاصلُم 

 خالل بحث ، مورد بررسی قرار گرفت .

ُکنندُ:کهُتوهمُمیُشودُأصحابُبهُمثبتاتُتمسکُمیُذکرُشدهُفروعیُاماُ    

شما می فرمایید که مثبتات حجت نیست ، لکن اصحاب به مثبتات استصحاب أخذ کرده اند و یک إن قلت وجود دارد که می گوید :  

 فروعی وجود دارد که توهم می شود که اصحاب به مثبتات أخذ کرده اند : ومثبتات را حجت می دانند 

 نجسی مالقات کرد و شک کردیم که آن شيء نجس آیا رطوبت مسریه دارد یا نه .فرع اول : قبالً بحثش گذشت که اگر شیئی با شيء  

فرع دوم : این فرع هم قبالً بحثش گذشت که در یوم الشکِّ ماه رمضان ، بقاء شهر رمضان را استصحاب می کنیم و فردا آثارِّ عید  

 فطر را بار می کنیم .



  ..........................تنبیهات االستصحاب.....................................................................................................................................68
 

اگر در وجود  حاالفرع سوم : کسی که وضوء می گیرد ، أعضاء وضوء را بررسی می کند که آیا مانعی در آن ها وجود دارد یا نه ،  

حاجبی در أعضاء وضوء شک کند ، اصحاب می گویند که اصل ، عدم حاجب است ، اما این حرف هم مبتنی بر اصل مثبت است چون 

البشرة ( می باشد ، حاال استصحابِّ عدم حاجب ، الزمۀ عقلی اش این است که به بشره آب رسیده وضوء به معنای ) وصول الماء الی 

 است و این هم مثبت می باشد .

در جواب از این فرع گفته اند : این که می گویند اصل ، عدم حاجب است ، این مبتنی بر سیرۀ قطعیۀ متشرعه است و ربطی به  

  د و نماز نهمین طور وضوء می گیر یا کارِّ دیگر بیایند ،از سرِّ بنائی یا از سرِّ رنگکاری  تی کهمتشرعه وقاستصحاب ندارد ، چون 

 ند .ند و أعضاء وضوء را بررسی نمی کنمی خوان

اما مرحوم آقای خوئی در این سیره اشکال کرده و فرموده : اوالً این سیره ، سیرۀ متشرعه و متدینین نیست بلکه آن ها أعضاء وضوء  

این سیرۀ متأخرین است و معلوم لکن را بررسی می کنند مگر در جایی که احتمال مانع ندهند . ثانیاً بر فرض که این سیره ثابت باشد ، 

باشد ، زیرا چه بسا ممکن است که در زمان امام علیه السالم سیره برعکس  بودهوجود مان امام علیه السالم نیز این سیره نیست که در زم

بوده و این سیرۀ متأخرین ، شاید ناشی از فتاوای فقهاء بوده باشد که فرموده اند اصل عدم حاجب است و فحص الزم نیست و ... و این 

 مثل سایرِّ سیره هایی که ناشی از فتاوای اصحاب است و ما هم آن سیره ها را قبول نداریم .تبدیل به سیره شده است ، 

حاال این یک بحث فقهی است . لکن ما قبالً گفتیم که این نوع مثبتات را حجت می دانیم و اصالة عدم الحاجب جاری می شود . اما  

و ... و این یک بحث فقهی است که در کتاب الطهارة مفصل بحث کرده ایم  بعضی ها در اینجا إدعا کرده اند که اینجا خفاء واسطه است

 و در اینجا الزم نیست که در این بحث وارد شویم .

  19/  6/  22ـ سه شنبه  22درس 

ن زخم جانی یک زخمی بر مجنيٌّ علیه وارد کرده و مجنيٌّ علیه مرده ، در اینجا ولي  میت می گوید که آ مثالً شخصِّ فرع چهارم :  

. در سبب مرگ شده و لذا جاني ، قاتل و ضامن می باشد ولی جاني می گوید که موت مستند به سبب دیگر است و به من ربطی ندارد 

اینجا قول به ضمان ، مبتنی بر استصحاب عدمِّ سببِّ آخر است ولی این استصحاب ، اگر بخواهد قاتل بودنِّ جاني را إثبات کند ، ُمثبِّت 

 خواهد بود .

مثال دیگر این که شخصی زیر لحاف بوده و جاني با شمشیر او را نصف کند ، در اینجا ولي میت می گوید که او زیر لحاف زنده  

قول به ضمان ، مبتنی  در اینجابوده و جاني او را کشته است ولی جاني می گوید قبل از آن که من ضربه را بزنم ، او مرده بوده است ؛ 

می باشد یعنی می گوییم تا قبل از ضربه زدن ، این شخص زیر لحاف زنده بوده است و اآلن هم بقاء حیات را  بر استصحاب بقاء حیات

استصحاب می کنیم ، ولی این استصحاب اگر بخواهد قتل را إثبات کند ، ُمثبِّت خواهد بود زیرا الزمۀ عقلی زنده بودن این است که قتل ، 

 مستند به ضربۀ جاني است .

بعضی ها مثل مرحوم عالمه به ضمان حکم کرده اند ولی بعضی دیگر مثل مرحوم محقق ، قول به عدم ضمان را مقدم  در اینجا 

داشته اند و بعضی دیگر مثل مرحوم شیخ ، تردد کرده اند . از این اختالفِّ آراء معلوم می شود که همۀ این ها اصلِّ مثبت را قبول دارند 

کرده اند و استصحاب بقاء حیات را جاری کرده اند ولی بعضی ها مثل مرحوم شیخ قائل به و استصحاب عدم سبب آخر را جاری 

 تعارض شده اند و ... . 

مثالً یک مالی دست شخصی تلف شده است ، حاال مالک إدعا دارد که این مال را به آن شخص امانت نداده است و یدِّ او فرع پنجم :  

ی آن شخص می گوید که من ضامن نیستم چون این مال نزد من امانت بوده و یدِّ أمانی هم ضمان یدِّ أمانی نبوده و لذا ضامن است ، ول

ندارد . در اینجا فقهاء حکم به ضمان کرده اند ولی این حکم مبتنی بر استصحاب عدم کون الیدِّ أمانی اً می باشد ولی این استصحاب اگر 

وقت مثبت خواهد بود . پس معلوم می شود که فقهاء مثبتات را حجت می دانند که در بخواهد إثبات کند که این ید ، ید عادیه بوده ، آن 

 اینجا به ضمان حکم کرده اند .

اما بعضی ها گفته اند که این فرع ربطی به اصل مثبت ندارد ، بلکه فقهاء تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می دانستند ،  

از یدِّ أمانی ، حاال شک می کنیم که این ید آیا یدِّ أمانی هست یا نه که در این صورت به عام یعنی می گوییم هر یدی ضامن است غیر 

 تمسک کرده اند . 
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هر وقت مقتضیِّ شیئی إحراز شود و شک در  اما بعضی دیگر گفته اند که اینجا حکم به ضمان ، از باب مقتضی و مانع است ، یعنی 

می کنند ؛ در ما نحن فیه مقتضیِّ ضمان ، ید می باشد که ید در اینجا وجود دارد ، اما مانع مانع کنیم ، در این صورت به مقتضی أخذ 

 این است که یدش یدِّ أمانی باشد ، حاال در تحقق مانع شک داریم و لذا به مقتضی أخذ می کنیم .

 این بود وجوه و فروعی که بعضی ها برای تمسک کردن به اصل مثبت ذکر کرده اند . 

 :  شیخ در انتهای بحث ، مطلب مفیدی دارد که می فرمایدمرحوم   

مثبتات استصحاب را در جمیع موارد حجت اما این طور نبوده که شبهه ای نیست که بگوییم اصحاب به اصل مثبت أخذ می کردند و  

 می دانستند . سپس ایشان مثال می زند و می فرماید : مثالً اگر یک ثوبی داخل حوضی افتاده که قبالً آب داشته و اآلن نمی دانیم که این

ده است ، ولی احتمالش وجود حوض آیا آب دارد یا ندارد ، در اینجا استصحاب بقاء الماء في الحوض ، إثبات می کند که ثوب ، شسته ش

ندارد که اصحاب را رمی کنیم به این که بگوییم این ها به غسل ثوب حکم می کنند به این که بگویند آب در حوض بوده و ثوب در آب 

 فرو رفته و شسته شده است ، چنین احتمالی اصالً وجود ندارد . 

شیر زده و احتمال می دهیم که قبل از ضربه ، او از زیر لحاف خارج همچنین اگر شخصی زیر لحاف بوده و اآلن جانی به لحاف شم 

شده بوده و نیز احتمال هم می دهیم که قبل از ضربه هم زیر لحاف بوده ، در اینجا احتمال نمی رود که فقیهی بفرماید استصحاب بقاء 

 .  ملفوف تحف اللفاف ، إثبات می کند که این جانی که شمشیر زده ، او را کشته است

 پس این طور نبوده که قدماء به مثبتات استصحاب در جمیع موارد أخذ کرده باشند بلکه در بعضی موارد أخذ می کردند . 

ربطیُبهُاصلُمثبتُنداردُ:اماُبعضیُهاُاشکالُکردهُاندُوُگفتهُاندُکهُاینُفرو    عُاصالُا

آیا ضامن است یا ضامن نیست ، در اینجا گفته اند که استصحاب مثالً فرع آخر که شخصی مالی دستش بوده که تلف شده و نمی دانیم  

است و ضمان دارد ، ولی این حرف غلط است ، زیرا ضمان در اینجا به یدِّ  دوانیعدم رضای مالک ، إثبات می کند که این ید ، ید ع

 .تحت این اطالق خارج شده است و فقط ید أمانی از عادیه ربطی ندارد ، زیرا إطالقات ضمان می گوید که هر یدی ضامن است 

 یکی ضمان به مثل است و دیگری ضمان معاوضی است .بعبارة  أوضح : ضمانی که مورد نزاع است ، در دو قسم است :  

اما ضمان به مثل مانند این که مالی از عمرو در دست زید بوده که تلف شده ، در اینجا نمی توان گفت استصحاب می کنیم که عمرو  

بود و یدِّ زید ، ید عادیه است و ضمان دارد ، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی فرموده اند که ضمان در اینجا ربطی به راضی ن

ن است ، حاال از تحت استصحاب ندارد چون در یدِّ ضمانی که ضمان به مثل باشد ، هر یدی که بر مالی استیالء پیدا کند ، موجبِّ ضما

ارج شده است ، حاال مال در دست زید بوده و تلف شده و استصحاب هم می گوید یدِّ أمانی نبوده ، ولی موضوع ید أمانی خ این اطالق ،

، حاال استیالء ید که می باشد ضمان ، مرکب از دو جزء می باشد که یکی استیالء ید و دیگری عدم کون الید أمانیاً یا عدُم رضاء المالک 

می گوید که ید أمانی نبوده است . پس الزم نیست إثبات کنیم که ید ، ید عدوانی بوده ، به خاطر این بالوجدان وجود دارد و استصحاب هم 

 که حکم به ضمان ، در مورد ید عدوانی نیست ، بلکه در مورد هر یدی است که ید ضمانی نباشد .

 : ماما این فرمایش مرحوم آقای خوئی ، نا تمام می باشد . در جواب به ایشان می گویی  

دلیلی واطالقی نداریم که هر یدی ، ضمان داشته باشد ، بلکه این در موارد متفرقه ذکر شده است و عمده اش سیرۀ ما در ضمانِّ ید ،  

ید   عقالء می باشد ، اما سیره هم که لفظ نیست و لسان ندارد تا شما بگویید اطالق دارد . بله ، اگر ما یک دلیلی می داشتیم که بگوید ) کل

ل إذا تلف في ید الغیر فهو ضامن ( آن وقت اطالق ثابت می شد و می گفتیم از تحتش ید أمانی خارج شده است ، سبٌب للضمان ( یا ) الما

  ولی ما چنین دلیلی نداریم . 

بعضی ها ممکن است تصور کنند که این قاعده را از موارد متفرقه اصطیاد می کنیم ، ولی این حرف درست نیست ، چون ما اگر  

کردیم ، باز عنوان قاعده دست ما نیست ، فوقش این است که شما از موارد متفرقه اصطیاد می کنی که هر ید عدوانی  قاعده را اصطیاد

ضمان دارد ، اما موضوع ضمان و آنچه که در موضوع أخذ شده ، آیا عنوان یدِّ عدوانی است که مثبت شود یا هر یدی است که ید أمانی 

ا دیگر نمی توان اصطیاد کرد ، بلکه این احتیاج به لفظ دارد . بنا بر این از آنجا که دلیل ضمان ، سیرۀ نباشد که مثبت نباشد ، این نکته ر

عقالست و ما اطالقی و عامی در ادله نداریم کما این که خود مرحوم آقای خوئی هم این حرف را قبول دارد ، پس ما نمی توانیم بوسیلۀ 

 کنیم که این شخص ، ضامن است . استصحابِّ عدم کون الیدِّ أمانیاً إثبات
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این بود نسبت به اصل اطالق که گفتیم اصالً اطالقی نداریم . اما از اصل اطالق که بگذریم ، در جای خودش عرض کرده ایم که اگر  

یک دلیل داریم که بگوید ) کل ید  موجٌب للضمان ( و بعد یک دلیل منفصل بگوید که ید أمانی ضمان ندارد ، در اینجا جمع عرفی آیا به 

الجمع بوده و موضوع مرکب باشد ، یعنی ید باشد و ید أمانی نباشد ، یا این که موضوع بسیط باشد ، یعنی ید عدوانی این است که واو 

باشد ، گفتیم که جمع عرفی به سیرۀ عقالء می باشد ، ولی جناب آقای خوئی ! عقالء که استصحاب ندارند . این که شما در اصول      

م که بگوید ) اکرم العلماء ( و یک خاصی داریم که بفرماید ) ال تکرم الفساق من العلماء ( این خاص می فرمایید اگر ما یک عامی داری

معنایش این است که این تکۀ فساق را از عمومِّ أکرم خارج می کند ، و یکی بحثی در اصول هست که عام بعد از تخصیص آیا لون    

لون نمی گیرد ، یعنی تخصیص ، فقط إخراج است ، اما بعضی دیگر فرموده اند که  بعضی ها فرموده اند کهمی گیرد یا لون نمی گیرد ، 

حاال این که مرحوم آقای خوئی می فرماید این خاص ، آن  ؛لون و عنوان می گیرد ، یعنی باید عالمِّ عادل باشد و عالمِّ غیر فاسق باشد 

تماع نقیضین است که عقل بگوید محال است که تکه را خارج کند ! این تکه را از عام خارج می کند ، به ایشان می گوییم : مگر اینجا اج

بحثِّ سیرۀ عقالء می باشد که عقالء آیا عام و خاص را جمع می کنند آن طوری که شما فرمودید یا آن طوری که مرحوم آقای نائینی   

رند ، آن ها نه کتابچۀ قانون دارند و نه استصحاب می فرماید ... . پس ما نحن فیه اثرش در استصحاب است ولی عقالء که استصحاب ندا

 دارند ؛ اگر استصحاب می داشتند ، آن وقت می گفتیم که بوسیلۀ استصحاب معلوم می شود که این ها اینجا را واو الجمع می دانند .

فصل داشته باشیم که بگوید بنا بر این بر فرض که ما یک دلیل لفظی داشته باشیم که بگوید هر یدی ضمان دارد ، و یک مخصص من 

یدِّ أمانی ضمان ندارد ، باز ما این جمع عرفی را قبول نداریم و این یک مبنای نا تمام می باشد که مرحوم آقای خوئی همیشه بر آن آثار 

 مترتب می کند .

باشد ، مانند این که زید یک هذا تمام الکالم در جایی که مورد نزاع ، ضمان به مثل باشد . اما اگر مورد نزاع ، ضمان معاوضی  

و عمرو ، گونی برنج را به خانۀ عمرو بفرستد و عمرو آن را مصرف کند ، حاال زید مدعی است که من این برنج را به عمرو فروختم 

ته ضمان معاوضی دارد و باید پولش را بدهد ، ولی عمرو می گوید که من ضامن نیستم . در اینجا اصل این است که بیع صورت نگرف

است ، اگر بگویید اصل این است که هبه نشده است ، در جواب می گوییم این اصل به درد نمی خورد ، چون برنج اآلن خورده شده است 

اگر برنج اآلن موجود بود ، آن وقت این اصل خوب بود و زید نمی توانست برنج را پس بگیرد ، ولی در مورد برنجی که خورده شده ، 

ده ، اثر ندارد ، چون این اصل که هبه نشده اگر إثبات کند که پس بیع شده ، این خوب است ولی چنین چیزی را إثبات این اصل که هبه نش

نمی کند چون مثبت است . لذا اینجا قولِّ آن شخصی مقدم است که ادعای مجانیت دارد و اصل ، عدم ضمان است ؛ مگر این که بگوییم 

لکن بعید سی می دهند ، اگر قرینه ای بر مجانیت نباشد و شک کنیم ، سیرۀ عقالء بر ضمان است ، در این مواردی که مالی را به دست ک

باشد و حال آن که این قضیه خیلی نادر ُمحرز چون این سیره باید در زمان امام علیه السالم نیست که بتوان در این سیره مناقشه کرد ، 

ه السالم بسیار اتفاق می افتاده که کسی مالی را به دیگری می داده و او مدعی هبه بوده است و نمی توان إحراز کرد که در زمان امام علی

و این سیره هم در مرئی و منظر و بعد بگوییم سیره بر این بوده که او ضامن بوده و کار به نزاع و تشاح برسد و این مدعیِّ بیع بوده 

 را ردع نفرموده باشد و ... این ها قابل إثبات نیست . و امام علیه السالم هم این سیرهامام علیه السالم بوده 

ُاماُخالصۀُعرضُماُاینُاستُکهُمیُگوییمُ:  

ما عرض کردیم که مثبتات استصحاب حجت است ، ولی مقصودِّ ما هر مثبتی نمی باشد . مثل این مثالی که مرحوم شیخ زده که واقعاً   

من در رودخانه افتاده و نمی دانم که رود خانه آیا آب داشت یا  نجسِّ  بگوید ثوبِّ راست می گوید که فکر نمی کنم کسی پیدا شود که 

و بگوید طاهر شده نداشت و بگوید که چند روز پیش آب می آمد و استصحاب هم می گوید اآلن آب دارد و بعد هم این ثوب را بپوشد 

ب حجت نیست . ولی آن موردی که شخصی زیر لحاف بوده مثبتات استصحااز در حالی که ثوبش خشک باشد ... ، این نوع موارد است 

و دیگری به لحاف شمشیر زده و نمی دانیم آیا قبل از ضربه زنده بوده یا نه که استصحاب بقاء حیات بگوید زنده بوده و قتل ثابت شود ، 

 ... .این نوع مثبتات را حجت می دانیم .
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  19/  6/  29ـ چهارشنبه  29درس 

ُشرُ:ُفيُترتیبُاألثرُعلیُالمستصحبُبقاءُاالتنبیهُالعا

مرحوم آخوند در این تنبیه می فرماید : در استصحاب ، الزم نیست که متیقن در حدوث أثر داشته باشد ، بلکه اگر در بقاء أثر داشته  

 باشد کافیست ؛ زیرا استصحاب ، تعبد به بقاء می باشد و باید در ظرفِّ بقاء ، قابل تعبد باشد ، و تعبد به حدوث نیست . 

صحاب کرده اند ، چنین به وهم می زند که مستصحب در حدوث باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم اما تعریفی که برای است 

شرعی باشد ، در تعریف استصحاب گفته اند ) هو الحکم ببقاء حکم  أو موضوع ذي حکم  ( . اما الزم نیست که مستصحب در حدوث ، 

و همین قدر که در بقاء ، أثر داشته بالشک ( تعبد به بقاء می باشد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد ، زیرا ) ال تنقض الیقین 

 باشد و قابل تعبد باشد ، همین مقدار کافیست .

این یک مطلب مسل می است که مرحوم آخوند آن را مقدمةً ذکر فرموده تا این که استصحاب در عدمیات را درست کند ، چون عدم  

 . اما تفصیل کالم ایشان را در ذیل تنبیه ثامن توضیح دادیم و لذا دیگر إعاده نمی کنیم .حکم ، در أزل ، حکم و مجعول نیست ... 
 

ُالتنبیهُالحاديُعشرُ:ُفيُالشکُفيُالتقدمُوالتأخرُأوُأصالةُتأخرُالحادثُفيُتعاقبُحالتینُمتضادینُ

مرحوم آخوند در این تنبیه می فرماید : تارةً استصحاب در عمود زمان بوده و بسیط است ، مانند استصحاب بقاء خمر یا استصحابِّ  

؛ اما یک وقت هست که شیئی را استصحاب می کنیم و می خواهیم آن را که در این نوع استصحاب بحثی نیست بقاء فالن شيء و ... 

، مانند این که اآلن زید فوت کرده و نمی دانیم عمرو که پسر اوست در ظرفِّ موت زید آیا مسلمان بوده یا  نسبت به حادثِّ دیگر بسنجیم

ث ، اما در اینجا احتیاج داریم به استصحاب این شيء در زمان نه ،  حاال می خواهیم استصحاب کنیم اسالمِّ وارث را تا زمان موت مور ِّ

 ینجا آیا این استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ؟حادثِّ دیگر . کالم در این است که در ا

ُدرُماُنحنُفیهُاگرُاینُمطلبُبخواهدُروشنُشودُ،ُبایدُدرُسهُنقطهُتکلمُکنیمُ:ُ  

این است که بر فرض که همۀ ارکان جزء ، تمام باشد ، استصحاب در جزء چگونه جاری می شود . مثالً شما می خواهی  نقطۀُاول 

یتِّ ماء را  ا می خواهی اسالم وارث را حین موتلصالة را استصحاب کنی یبقاء طهارت حین ا ث استصحاب کنی یا می خواهی ُکر  مور ِّ

. پس اشکال در نقطۀ اول این حین المالقاة استصحاب کنی . حاال جزء ، چه اثری دارد که بخواهد به خاطر آن اثر ، استصحاب شود 

ن مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا باید موضوع حکم شرعی باشد ، حاال شما وقتی است که استصحاب در جزء ، امکان ندارد چو

اسالم وارث را استصحاب می کنید ، این که حکم نیست و موضوع حکم هم نیست ، چون موضوع مرکب از دو جزء می باشد یعنی 

ث رفته است و اسالمِّ تنها که حکم ندارد ، ا صالً بر فرض که همۀ ارکان استصحاب تمام باشد ، این ارث روی اسالم وارث و موت مور ِّ

 مستصحب في حد نفسه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و لذا قابل تعبد نیست .

آقای صدر از این اشکال ، یک جوابی بر مبنای خودش داده و بعد فرموده که این اشکال بر مبنای قوم ، قابل جواب نیست و این  

مکان ندارد که جاری شود ، سپس ایشان این تالیِّ فاسدِّ مبنای قوم را دلیل گرفته بر صحتِّ مبنای خودش ، چون استصحاب استصحاب ، ا

 در جزءِّ موضوع را که همه قبول دارند و بر مبنای قوم ، این اشکال ، ال ینحل می باشد ، پس معلوم می شود که مبنای قوم باطل است .

اُاین که بر مبنای ایشان ، اشکال وارد نیست ،  اول نُکهُسهُکلمهُمیُباشدُ:اینُبودُخالصۀُفرمایشُایشا  بر مبنای قوم ، اشکال  ثانیا

اُقابل حل نیست و   از این که استصحاب در جزء ، از مسلمات است ، کشف می شود که مبنای قوم باطل است . ثالثا

نظر خودش این است که : وقتی ما بقاء خمر را استصحاب می کنیم و  اما در بیان کلمۀ اول می گوییم : اختالف آقای صدر با قوم به 

ز در واقع چیست ؟  می گوییم این مایع قبالً خمر بود و اآلن هم خمر است و می گوییم این استصحاب منجز است ، منج ِّ

ز ، نفسِّ همین إحراز صغری و موضوع و کبرای )  الخمر حراٌم ( می باشد ،  یک مبنا که مبنای آقای صدر است این است که منج ِّ

ز را درست می کند . ز می باشد ، یعنی در واقع ، خودِّ استصحاب خمریت ، یک جزء از منج ِّ  یعنی إنضمام کبری و صغری ، منج ِّ

اما مبنای قوم این است که شما وقتی استصحاب خمریت جاری می کنید ، به وسیلۀ این استصحاب ، إثبات می کنید که این مایع ،  

ز است ؛ یعنی این استصحاب موضوع ، طریق است به حرمت فعلی ، و سپس حرمتِّ فعلی ، حرم تِّ فعلی دارد و این حرمتِّ فعلی ، منج ِّ

ز می باشد .  منج ِّ
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حاال کلمۀ اولِّ آقای صدر این است که می گوید استصحاب در جزء بر مبنای ما اشکال ندارد ، چون شما می گویید که جزء ، حکم  

ع ذي حکم هم نیست ، می گوییم الزم نیست چنین باشد ، زیرا ما در استصحاب گفتیم هرجایی که یَدِّ شارع برسد و قابلیت نیست و موضو

ز  در این صورت ،  باشدتعبد وجود داشته باشد ، استصحاب در آنجا جاری می شود ، حاال وقتی که علم به کبری و علم به صغری منج ِّ

لم به صغری درست می کنم و وصولِّ به صغری درست می کنم و علم به کبری هم که داری ، و لذا شارع می تواند بفرماید که من ع

تعبد به حکم الزم نیست . پس اصالً اشکال بر مبنای ما وارد نیست ، چون مجعول که بیان باشد از این که این خمر ، حرمت فعلی دارد ، 

 این یک امر وهمیِّ خیالی است که ال واقعی ةَ له .

قای صدر بوسیلۀ این مبنی ، مشکل را در چند جا حل کرده است ، یکی در بحث الفاظ در قضایای شرطیه و دیگری در بحث آ 

 تعارض استصحاب بقاء جعل و بقاء مجعول ، و دیگری در ما نحن فیه .

د باشد و شارع بتواند در آن پس نظرِّ آقای صدر این شد که : استصحاب فقط یک شرط دارد و آن هم این است که مستصحب قابل تعب 

ز هم که الزمۀ عقلیِّ أعم است ، در واقع با وصول کبری و وصول صغری حاصل می شود ، حاال در موارد  دخل و تصرف کند ، و تنجُّ

 استصحاب موضوع ، هم وصول کبری داریم و هم وصول صغری داریم .

، آن وقت اصالً استصحاب در موضوعات جاری نخواهد شد ، چون سپس آقای صدر می فرماید : اگر این جواب ما را قبول نکنید  

مثبت است . مثالً شما بقاء خمر را استصحاب می کنید و ) ال تشرب الخمر ( نیز می گوید که خمر حرام است ، حاال اگر بگویید پس این 

جاب صغری به نتیجه برسد ، و این الزمۀ مایع حرام است ، این مثبت است ، و این همان شکل اولِّ منطقی است که کلیتِّ کبری و ای

حاال در ما نحن فیه این مجعول فعلی چون در جزء موضوع إثبات نمی شود و حکم ندارد ، اگر قرار باشد که برای  عقلی می باشد .

 د .جریان استصحاب مشکل ایجاد کند ، الزمه اش این است که در آنجایی هم که تمام الموضوع باشد ، استصحاب جاری نشو

آقای صدر این است که می فرماید : اگر شما مبنای قوم را قبول کردید ، آن وقت اشکال قابل جواب نخواهد بود . اما  کلمۀ دومِّ اما  

مبنای قوم این است که شما وقتی استصحاب خمریت کنید ، این استصحاب ، طریق می شود به حرمتِّ فعلیِّ این خمر و این حرمتِّ فعلی 

ز  . طبق این مبنا ، اشکالِّ استصحاب در جزء ، اصالً جواب نخواهد داشت و جاری نمی شود ، چون سه تا جواب  باشدمی است که منج ِّ

 از این استصحاب داده شده است که هر سه جواب ، نا تمام می باشد :

جزء دارد که یکی اسالم  جواب اول : وقتی شارع می فرماید ) یرث الوارث المسلم عن المیت ( ، حکم در اینجا موضوعش دو تا 

ث می باشد  ث مرد ، آن وقت دیگر حکم متوقف بر آن نیست بلکه حکم فقط بر اسالم وارث وارث و دیگری موت مور ِّ ، حاال وقتی مور ِّ

متوقف می شود ، یعنی در واقع بعد از موت مورث ، حکم بر می گردد به آن حکم هایی که موضوعش یک جزء دارد ، یعنی همان 

ه حرمت فقط موقوف بر خمر است ، در اینجا هم وقتی که موت مورث محقق شد ، آن وقت إرث فقط موقوف بر إسالم وارث طوری ک

می شود ، و همان طوری که در جایی که موضوع ، جزء نباشد و مستصحب کل الموضوع باشد اشکالی وجود ندارد ، در ما نحن فیه 

ر اَشکال منطقی می گویند که همه به شکل اول بر می گردند ، در اینجا هم این نوع نیز اشکالی وجود ندارد ، و همان طوری که د

 استصحاب ها در واقع بر می گردند به آنجایی که مستصحب ، کل الموضوع باشد .

یه با اما اشکالِّ این جوابِّ اول واضح است . می گوییم : مرحوم آقای نائینی در بحث ترتب بأعلی صوت  می فرماید : قضیۀ شرط 

تحقق شرط ، از شرطیه بودن خارج نمی شود . یعنی وقتی می گویند ) إذا طلعت الشمس فالضوء موجودٌ ( در اینجا وقتی هم که شمس 

و عند تحقق الشرط ، باز هم قضیۀ شرطیه است و قضیۀ شرطیه هیچ وقت به قضیۀ طلوع کرد ، باز هم این قضیه ، قضیۀ شرطیه است 

در باب ترتب اگر قضیۀ شرطیه بعد از تحقق شرطش به قضیۀ مطلقه تبدیل شود ، آن وقت جمع بین ضدین الزم  .مطلقه تبدیل نمی شود 

می آید چون در اول لحظۀ ترک ، کار خراب می شود ، ولی اگر قضیۀ شرطیه حتی بعد از تحقق شرط هم موجود باشد ، چنین مشکلی 

 پیش نمی آید .

لوم شد . جواب اول می گوید وقتی جزء اول محقق شد ، آن وقت حکم فقط بر جزء دوم موقوف حاال از اینجا اشکال جواب اول مع 

می شود ، لکن این حرف غلط است ، چون هر قضیۀ حقیقیه ای ، قضیۀ شرطیه است و وقتی که یک جزء محقق شد ، باز هم این جزء ، 

خارج شود . لذا هیچ وقت حکم شرعی بر خصوص  جزءِّ موضوع است و این طور نیست که وقتی محقق شد ، از موضوع بودن

 مستصحب موقوف نمی شود تا بگویید که ما نحن فیه بر می گردد به مثل ) ال تشرب الخمر ( که استصحاب بقاء خمریت کنیم .
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و ما به لحاظ اما جواب دومی که بر مبنای قوم داده اند این است که گفته اند : جزء ، یک مرتبه ای و یک بخشی از حکم را دارد  

 همان مرتبه و همان بخشِّ از حکم ، استصحاب را جاری می کنیم .

در آنجایی که استصحابِّ جزءِّ متعلق می کنیم ، آقای صدر در مقام اشکال به این جواب می فرماید : همۀ اصولیین چنین قائلند که  

، آن وقت هر جزئی وجوب ضمنی دارد ، ولی حکم نسبت جزء رفته  10منحل می شود ، یعنی وقتی که امر روی حکم نسبت به متعلَّق 

 به موضوع که منحل نمی شود و هر جزءِّ موضوع که حکم ندارد .

اما جواب سومی که بر مبنای قوم داده اند این است که گفته اند : وقتی که شارع می فرماید ) یرث الوارث المسلم عن المیت ( در  

اسالم وارث رفته ، در اینجا در واقع این حکم به دو تا حکم تبدیل می شود ، یکی این که ) إن اینجا که حکم ارث روی موت مورث و 

ً یرث من المورث ( ، یعنی یک حکم مشروط برای هر جزئی در   ٌث یرث الوارث المسلم ( و دیگری ) إن کان الوارث مسلما مات مورَّ

 کنیم . می آید ، و ما استصحاب را به لحاظ آن حکم مشروط جاری می

آقای صدر به این جواب ، دو اشکال می کند : یک اشکال این است که این حرف ، حکم عقلی است ، چون هر حکمی که روی  

مرکب رود ، عقل است که آن را به دو تا قضیۀ شرطیه تبدیل می کند ، پس این حکم مشروط و این حکم معلق ، عقلی بوده و مثبت    

. اما اشکال دوم این است که : جناب آقای نائینی ! این حرف که مستلزم استصحاب تعلیقی است و شما هم که می باشد و قابل تعبد نیست 

 استصحاب تعلیقی را حجت نمی دانید .

اما کلمۀ سومِّ آقای صدر این است که می فرماید : استصحاب در جزء را همه قبول دارند و بر مبنای قوم ، جواب ندارد ، پس معلوم  

 که مبنای قوم ، باطل می باشد . می شود

ُماُدرُجوابُبهُکلماِتُآقایُصدرُمیُگوییمُ:  

بر مبنای قوم ، مثبت است و بر مبنای ما درست است ، این چیست ؟ شما می گویید استصحاب جزء اول که می گویید  کلمۀاین  

وهمی خیالی است که ال واقعیةَ له . می گوییم مقصود استصحاب بقاء خمریت ، إثباتِّ مجعول فعلی نمی کند ولی مجعول فعلی ، یک امر 

 شما از مجعول فعلی چه چیزی می باشد ؟ 

اگر مقصود شما از مجعول فعلی این است که وقتی خمر در خارج موجود می شود ، یک حرمتی در خارج محقق می شود که قبالً  

. در آن بحث ت و فرموده ما چیزی به اسم مجعول فعلی نداریم نبوده ، می گوییم این حرف را مرحوم آقای خوئی قبالً رد کرده اس

تعارضِّ بین استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول که مرحوم نائینی اشکال کرده که استصحاب عدم جعل ، مثبت است چون عدم مجعول 

ن که می گویند حکم دو مرتبه دارد که فعلی را إثبات نمی کند ، در آنجا آقای خوئی فرموده که ما چیزی به اسم مجعول فعلی نداریم ، ای

بیان باشد از مرتبۀ إنشاء و مرتبۀ فعلیت ، این حرف غلط است ، حکم که فعلی نمی شود ، بلکه فعلیت حکم و حقیقت حکم ، همه موقع 

ج محقق شود ، از إنشاء بود که تمام شد و رفت ، پس این حرف در واقع َمجاز است یعنی همان حکم إنشائی را وقتی که موضوع در خار

آن تعبیر می کنند به حکم فعلی ، و وقتی که آن موضوع محقق نشده و در عالَمِّ فرض و تقدیر باشد ، از آن حکم تعبیر می کنند به حکم 

 إنشائی . پس این که می فرمایید مجعول فعلی وهمی و خیالی است اگر مقصودتان چنین باشد ، این حرف را کسی قائل نیست مگر این که

 خیلی غافل باشد .

اما اگر مقصود شما این است که حکم ، إنحاللی نیست و در واقع این حکمِّ إنشائی مثل خطابات قانونیه ، فقط روی کلی رفته و به  

  تعداد خمرهای عالم ، حکم ، إنشائی نیست . می گوییم : این حرف ، ربطی به خیالی بودن ندارد ، چون این حکمی که إنشاء و إعتبار

کسی نمی تواند بگوید إنحاللش عقالً محال است ، مگر این که کسی وضع عام موضوع له خاص را محال بداند و حال آن که می شود ، 

ن جمله برای همین خمر ، حرمت جعل کرده  این هم از مسلمات است . پس شارع به تعداد خمرهای عالم ، حرمت جعل کرده است و مِّ

ء خمریت جاری کنیم ، اثرش بار می شود . حاال در جزء موضوع هم می گوییم که یک جزءِّ موضوع است ، و وقتی که استصحاب بقا

 بالوجدان محرز است و جزءِّ دیگرِّ موضوع را هم استصحاب می کنیم و اثر شرعیِّ آن بار می شود و منجز است . 

ه مجعول فعلی ، امر وهمی و خیالی است ، مراد شما را پس ما چیزی به اسم حکم فعلی نداریم ، لذا این که شما اینقدر اصرار دارید ک 

متوجه نمی شویم ، چون چه کسی گفته که مجعول فعلی ، امر حقیقی است ، ما نمی خواهیم بگوییم قائل ندارد ، چون یک کسی مثل 

 و دیگران آن را قبول ندارند .مرحوم آخوند هست که اصالً مجعول فعلی را اراده می داند و امر تکوینی است ، ولی مرحوم آقای خوئی 
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اما کلمۀ دومِّ آقای صدر که فرمود اشکالِّ استصحاب جزء ، بر مبنای قوم جواب ندارد . می گوییم : مبنای قوم که چیزی غیر از  

رارة به مبنای شما نشد ، ولی اگر هم شما گفتید که این مجعول فعلی باید ثابت شود ، گفته اند از آنجا که شارع در صحیحۀ اولی ز

خصوص همین موضوع و متعلق تعبد کرده است و استصحاب بقاء طهارت می کند یا استصحاب بقاء وضوء می کند ، لذا فرموده اند که 

اگر در جزء موضوع بخواهیم استصحاب جاری کنیم هرچند مثبت هم باشد ، اشکال ندارد به خاطر این که شارع خودش این مثبت را در 

و إال زرارة تعبد فرموده است ، و اگر آن روایات تظنی و شهر رمضان را هم جزء استصحاب بگیریم که چه بهتر  صحیحۀ اولی و ثانیۀ

 صحیحۀ اولی و ثانیۀ زرارة محل کالم نیست .

ندارد ، اما کلمۀ سوم آقای صدر خیلی عجیب است . می گوییم : شما می گویید از آنجا که اشکالِّ استصحاب جزء بر مبنای قوم جواب  

پس کشف می شود که مبنای قوم باطل است ، می گوییم اگر استصحاب در جزء را امام معصوم علیه السالم جاری نموده و مثبت است ، 

پس شارع خودش به این مثبت تعبد نموده است و لذا شاید مبنای شما باطل باشد و مبنای قوم درست باشد و مثبتات استصحاب هم حجت 

امام علیه السالم این استصحاب را جاری نکرده ، پس شما از کجا می دانید که این استصحابِّ در جزء از مسلمات است ! باشد ، اما اگر 

 اگر در کلمات اصولیین مسلم است ، این که به درد نمی خورد و اگر صحتش مسلم است ، دلیل شما چیست ؟

پس در نقطۀ اول ، آنچه که آقای صدر فرموده ، یک بخشی از آن که مبنای ایشان است ، فکر نمی کنم که فرقی با مبنای آقای خوئی  

 مجعول فعلی ، امر وهمی است ، و حد اقل اگر فرقی هم دارد ، ما این فرق را متوجه نمی شویم .داشته باشد از این جهت که 
 

 حادی عشر که باید در آن تکلم کنیم این است که :در تنبیه  نقطۀُثانیهاما   

در استصحابِّ در جزء فرموده اند : اگر موضوع مرکب باشد ، آن وقت استصحاب در جزء جاری می شود ولی اگر موضوع ، نعت  

می باشد و  و مقید باشد ، آن وقت استصحاب در جزء جاری نمی شود ؛ سپس فرموده اند : این دو جزء موضوع تارةً عرض و محلش

اُخری عدم عرض و محلش می باشد و اُخری دو تا عرض برای یک محل می باشند و اُخری عرضِّ یک محلی با عرضِّ یک محل دیگر 

 است و اُخری یک جوهری با جوهر دیگر است .

ودش باشد ، در سپس مرحوم آقای نائینی فرموده : اگر دو جزء موضوع ، عرض و محل خودش باشد یا این که عدم عرض و محل خ 

این دو صورت ، موضوع مقید است و استصحاب جزء به درد نمی خورد . ولی در آنجایی که دو جزء موضوع ، دو تا عرض باشد یا 

 دو تا عدم عرض باشد یا دو تا جوهر باشد ، در همۀ این ها موضوع مرکب است و استصحاب جاری می شود .

)چاپ جدید( صفحۀ  2أجود جلد  دراب عدم أزلی در بحث عام و خاص مطرح نموده مرحوم آقای نائینی این بحث را در استصح 

و آقای صدر نیز این بحث را مطرح نموده و این بحث را به استصحاب عدم أزلی حواله داده است ، اما استصحاب عدم أزلی هم  921

یک مسائل دقیق فلسفی را به نظر خودش طرح  در استصحاب مطرح نشده بلکه جایش در همان بحث عام و خاص می باشد که در آنجا

 نموده و برهانی نموده است .

  19/  6/  26 شنبه ـ 24درس 

  19/  8/  18ـ یکشنبه  28درس 

کالم در این بود که تارةً در مستصحب ، شک در اصل وجودش در عمود زمان داریم ، که استصحاب در این صورت جاری        

اما یک وقت می شود مانند این که شک داریم که این وضوء آیا باطل شده یا نه ، یا مثالً شک داریم که این فرش آیا نجس شده یا نه ... . 

در اصل وجودش در عمود زمان نداریم ، بلکه اصل وجودش مسل م است و لکن در زمان وجودش شک هست که در مستصحب ، شک 

 داریم که در این صورت در دو مقام باید تکلم کنیم : 

مقام اول این بود که ما شک می کنیم در حدوث این شيء و در وجود این شيء در زمان خاص ، مثالً می دانیم که زید مرده ، و لکن  

انیم که آیا پنجشنبه مرده یا نه ، در این صورت استصحاب عدم حدوث موت و عدم وجود موت در روز پنجشنبه جاری می شود نمی د

ولی إثبات نمی کند که موت در روز جمعه حادث شده است یا این که إثبات نمی کند که موت متأخر از روز پنجشنبه بوده است ، بلکه 

در یوم الخمیس را إثبات می کند و آثار عدم وجود موت در یوم الخمیس جاری می شود . مثال  این استصحاب ، فقط عدم وجود موت

دیگر این که شما اآلن به دستت نگاه می کنی و می بینی که خونی نیست ، حاال نمی دانی که این خون آیا قبل از وضوء پاک شده یا بعد 
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د خون تا زمان وضوء جاری می شود و آثار وجود خون در آن زمان بار از وضوء پاک شده است ، در این صورت استصحاب بقاء وجو

 می شود .

در حدوث این شيء در زمان شيءِّ آخر ، نه نسبت به اصل زمان . مثالً اآلن به حوض نگاه اما مقام دوم این است که ما شک می کنیم  

می کنیم و می بینیم که آبِّ ُکر در آن هست و گربۀ مرده ای هم در آن موجود است ، لکن نمی دانیم که مالقات میته با آب حوض آیا بعد 

 از ُکریت بوده یا قبل از ُکریت بوده است . 

م می گوییم که تارةً موضوع مرکب است و اُخری موضوع مرکب نیست : اگر موضوع مرکب باشد و یک جزء بالوجدان در این مقا 

باشد ، مانند این که این ماء اآلن ُکر است بالوجدان ، در این صورت استصحاب می کنیم و می گوییم که این آب قبل از ُکریت مالقات با 

 ا استصحاب أحد الجزئین جاری می شود یا نه ؟میته نکرده بود . حاال آیا در اینج

 یک وقت هست کهرسیدیم به اینجا که مرحوم آقای نائینی یک ضابطۀ کلی بیان فرمود که اگر موضوع ، مرکب از دو جزء باشد ،  

ه بگوییم و جزء دیگر ، نعتش باشد چه وجودی باشد و چه عدمی باشد یعنی چ باشدجوهر و محل عرض و محل باشد یا یک جزء ، 

أحد  در این صورت ظهور در نعت دارد و ظهور در مفاد لیس ناقصه دارد و استصحابِّ انسان عالم و چه بگوییم انسان غیر عالم ، 

الجزئین جاری نمی شود و مثبت می باشد . اما یک وقت هست که موضوع ، مرکب از دو جزء می باشد که آن دو جزء ، دو تا جوهر 

 د و یا یک عرض و یک معروض آخر هستند ، که در این صورت ظهورش در ترکیب است . یا دو تا عرض می باشن

آقای صدر به این اشکالِّ کالم مرحوم آقای نائینی اشکال کرد . اینجا دو تا مقام وجود دارد : یک مقام این است که اگر موضوع  

 یا این ثبوتاً می تواند نعت باشد یا این که ترکیب است ؟مرکب از دو جزء باشد که یک جزء ، محل و جزء دیگر ، عدم عرض باشد ، آ

 لذا در مقام إثبات ، نیاز به دلیل داریم که ظهورش آیا در ترکیب است یا این که ظهورش در نعت است ؟ 

ر ترکیب است . به مرحوم آقای خوئی فرمود که ثبوتاً هر دو ممکن و معقول است ولی إثباتاً نیاز به دلیل دارد ، اما إثباتاً ظهورش د 

 خالف مرحوم آقای نائینی که استدالل فرمود که ثبوتاً ترکیب معقول نیست بلکه نعت است . 

اما آقای صدر در اینجا دو تا مدعی دارد : یک مدعایش این است که ثبوتاً قطعاً نعت نیست و ترکیب است ، و مدعای دومش این است  

ما کالم آقای صدر را در ضمن چند  لکن مقام إثبات و ظهور خطابات در ترکیب می باشد . که بر فرض که ثبوتاً هر دو ممکن باشد ،

 مطلب بیان می کنیم :

قطعاً چرا این بود که اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد مثل مرأة و عدم قرشیة ، چرا نعت در اینجا محال است و  مطلِبُاولُِ  

 ترکیب است ؟

که : نعت به معنای تحصیص و تضییق است ، یعنی وقتی می گوییم ) االنسان العالم ( به این آقای صدر این است کالم خالصۀ  

اما این تحصیص در ناحیۀ عدم ، معناست که این انسان ، حصه و کوچک می شود ، همین طور وقتی که می گوییم ) انسان غیر عالم ( . 

اینجا ما یک عدم داریم و یک معدوم داریم ، حاال مرأة آیا قید عدم است یعنی  محال می باشد یعنی وقتی بگوییم ) عدم قرشیة المرأة ( ، در

 آیا عدم ، حصه به مرأة شده است در مقابل عدم قرشیةِّ رجل ، یا این که مرأة ، قید معدوم است یعنی ابتدا قرشیة در رتبۀ قبل از عدم به

در ) عدم قرشیة المرأة ( عدم ، قید ندارد بلکه معدوم ، قید دارد .  مرأة حصه شده است و بعد عدم یا وجود بر او وارد می شود ، پس

ة کالم آقای صدر این است که عدم ، قید ندارد بلکه معدوم قید دارد ، یعنی عدم قرشیة المرأة در مقابل عدم قرشیة الرجل ، در اینجا قرشی

حصه نشود بلکه عدم بخواهد حصه شود ، در این صورت این مقید و حصه شده است و بعد عدم بر آن وارد شده است ، چون اگر قرشیة 

قرشیة که معدوم است آیا خودش جامع و مطلق است یا این که حصه است ؟ اگر بگویید حصه است ، جواب می دهد که اگر از قرشیة ، 

واهید عدم را قید بزنید ، لغو مقصود حصه باشد و قرشیة مرأة مراد باشد و قرشیة رجل را شامل نشود ، پس در رتبۀ بعد اگر باز بخ

خواهد بود ، چون دیگر خودش حصه است ، یعنی وقتی از قرشیة ، قرشیة مرأة مراد باشد ، در این صورت شيء محصَّص که ممکن 

 و نمی توان عدم را در رتبۀ بعد به مرأة قید زد .نیست دو مرتبه حصه شود 

اما اگر بگویید که از قرشیة ، جامع مراد می باشد و حصه نیست بلکه مطلق است ، می فرماید اشکال اولش این است که در این  

صورت الزمه اش این است که وجود قرشیة ، دو تا نقیض داشته باشد ، یعنی یک نقیضِّ عدم قرشیةِّ مرأة و یک نقیضِّ عدم قرشیة رجل 

ین معدوم یعنی قرشیة اطالق داشته باشد و هر دو را شامل شود ، آن وقت قرشیة ، نقیضش عدم قرشیة مرأة داشته باشد ، چون وقتی که ا
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و عدم قرشیة رجل می شود و این هم محال می باشد ، چون هر شیئی یک نقیض بیشتر ندارد و نمی شود که یک شیئی دو تا نقیض 

 آن نقیضِّ اولی ، شيء را بر می دارد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که نقیض داشته باشد ، چون می گویند ) نقیض کل شيء رفعه ( حاال

دومی بخواهد آن را بردارد . پس اگر مراد از قرشیة ، جامع و مطلق باشد ، الزم می آید که نقیض قرشیة که وجود است ، واحد نباشد و 

 حال آن که نقیضِّ شيء واحد ، واحد می باشد .

جامع از قرشیة این است که : الزمه اش این است که شما قرشیةِّ اعم از رجل و مرأة را برای مرأة نعت گرفته  اما اشکالِّ دومِّ ارادۀ 

 بلکه قرشیةِّ مرأة فقط نعت برای مرأة است .باشید ، و حال آن که قرشیةِّ رجل ، نعت برای رجل است و ربطی به مرأة ندارد 

 دِّ معدوم ، حصه است و عدم ، محال است که حصه باشد .آقای صدر با این دو اشکال إثبات می کند که خو 

 هکه آقای صدر بیان می کند این است که می فرماید : بر فرض که عدم قرشیةِّ مرأة ، نعت باشد و مفاد لیس ناقص مطلبُدومیاما   

باشد ، لکن در اینجا استصحاب جاری می شود ، به خاطر این که می گوییم یک وقتی این مرأة قرشی نبود و اآلن هم می گوییم که قرشی 

نیست . إن قلت : ثبوُت شيء  لشيء  فرع ثبوت الُمثبت له ، قلت : معنای ثبوت در این کالمِّ مناطقه ، وجود خارجی مراد نیست ، بلکه 

، ثبوتِّ مناسب در وعاء آن حمل می باشد ، مثالً وقتی می گویید إجتماع النقیضین محاٌل در اینجا اجتماع نقیضین که در مراد از ثبوت 

خارج موجود نیست ، یا وقتی می گویید زیدٌ موجودٌ ، در اینجا مراد این نیست که زیدِّ در خارج ، موجود باشد ، پس در این نوع موارد ، 

این مرأة در آن عالَمِّ لوح واقع  در اینجامی گوییم که این مرأة ، لیست بقرشیة ، وقتی ، در ما نحن فیه نیز  موضوع ، ماهیت می باشد

 ، و شک می کنیم که قرشی هست یا نه که استصحاب می گوید قرشی نیست . پس استصحابِّ که أوسع از لوح وجود است  موجود بود

د در خارج نیست موجو رد ، به خاطر این که موضوع ، مرأةیودِّ حالتِّ نعتش سابقه داعدم کون المرأة قرشیة ، مثبت نمی شود ، چون خ

 ای است که در لوح واقع وجود دارد که أوسع از لوح وجود است . بلکه موضوع ، مرأة

 هذا تمام کالمِّ آقای صدر در مقام . 

 ما در هر دو مطلب آقای صدر در اینجا مناقشه داریم :  

د نزد مناطقه مسلم که می گویاست که : این که ایشان این جمله را به حکماء و فالسفه و مناطقه نسبت می دهد عرض اولِّ ما این  

،  است که عدم ، قید بر نمی دارد بلکه معدوم ، قید بر می دارد ، ما این طور إرسالِّ مسل م نشنیدیم و اگر این طور نزد مناطقه مسلم باشد

 لو کان لَبان . 

ا این است که می گوییم : در عدمِّ قرشیةِّ مرأة ، اگر بگوییم که عدم ، قید دارد ، و بگوییم که مرأة قیدِّ عدم است و قیدِّ عرضِّ دومِّ م 

قرشیة نیست ، شما می گویید مقصود از این معدوم آیا مطلق است یا مقید است ؟ در جواب می گوییم هیچکدام ، یعنی نه مطلق است و نه 

که معدوم می باشد و این معدوم ، قید می خورد ، از قرشیة که معدوم است ، همان طبیعتِّ مبهمۀ مهمله است  مقید است ، بلکه مقصود

شما می گویید این تقیید لغو است ، ولی ما می گوییم که لغو نیست ، شما می گویید الزم می آید که نقیض یک شيء ، دو تا شي شود ، 

آید ، بلکه می گوییم : ماهیت مبهمۀ مهمله ، نقیضش عدم ماهیت مبهمۀ مهمله است ، قرشیةِّ ولی ما می گوییم که چنین چیزی الزم نمی 

مرأة نقیضش عدم قرشیةِّ مرأة است ، قرشیة رجل نقیضش عدم قرشیة رجل است ، و لذا الزم نمی آید که نقیض یک شيء ، دو تا شيء 

، در همان معنای حقیقی خودش که ماهیت مبهمۀ مهمله باشد  شود . پس قرشیة که مدلول معدوم است یعنی مدلول عدم قرشیة است

استعمال می شود و هیچ اشکالی هم ندارد . پس جناب آقای صدر ! عین آن جوابی که شما به مرحوم نائینی دادید ، عین آن جواب به خودِّ 

 شما هم داده می شود .

درست کرده . به ایشان می گوییم : قرشیة ، یک ماهیت مبهمۀ  خالصه این که ما متوجه نشدیم که آقای صدر چگونه این برهان را 

آن وقت نقیضش هم عدم ماهیت مهمله دارد که عدم قرشیة نقیضش می باشد ، حاال اگر مقصود از قرشیة ، ماهیتِّ مبهمۀ مهمله باشد ، 

باشد ، نقیضش هم عدم مطلق است ... لذا در  مبهمۀ مهمله است ، و اگر مقید مراد باشد ، نقیضش هم عدم مقید خواهد بود و اگر مطلق 

 ما نحن فیه اشکالی به وجود نمی آید .

از اینجا معلوم شد که آن اشکالِّ دومِّ ایشان هم درست نیست ، ایشان اشکال کرد که اگر مقصود از قرشیة ، مطلق باشد ، الزم می آید  

م چنین الزمه ای وجود ندارد زیرا گفتیم که مقصود از قرشیة ، جامع که جامعِّ قرشیةِّ رجل و مرأة ، نعت برای مرأة باشد ؛ می گویی

 نیست بلکه مقصود از قرشیة ، همان ماهیت مبهمۀ مهمله است .
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اما مطلب دومی که آقای صدر بیان فرمود که استصحاب در اینجا استصحاب عدم أزلی نیست ، معنای این حرف چیست ؟! شما      

قرشی نبود ، می گوییم مراد از قرشی آیا وجود قرشی است یا ماهیتِّ قرشی مراد است ؟ اگر شما موضوع  می گویید این مرأة یک وقتی

و محمول ، هر دو را در آن لوح واقع می گیرید که أوسع است ، می گوییم آنجا که حالت سابقه ندارد ، چون در آنجا قرشیة یا با مرأة 

حصه دارد که یا قرشی است و یا غیر قرشی است ، آنجا که عالم حدوث نیست ، اما اگر بوده و یا نبوده ، و خالصه این که مرأة دو 

مگر به استصحاب عدم مقصود شما این است که این مرأةی موجود ، قرشی نیست ، می گوییم این مرأةی موجود که حالت سابقه ندارد 

 أزلی . پس کدام قرشیة مراد شماست ؟

ثبوُت شيء  لشيء  فرع ثبوت الُمثبت له ( ، از ایشان تعجب است که چگونه این قضیه را با ) زیدٌ  اما این جمله ای که می گویند ) 

 موجودٌ ( یا با ) إجتماع النقیضین محاٌل ( خلط کرده است .

ضین در توضیح این خلط می گوییم : ما یک حمل در خارج داریم و یک حملی داریم که ذهن درست می کند ، قضیۀ ) إجتماع النقی 

محاٌل ( ساختۀ ذهن است که اجتماع نقیضین را در ذهنش تصور می کند و بعد می گوید که محال است ، پس اجتماع نقیضینی که در ذهن 

، عالوه بر این که إستحاله هم و ما با إجتماع نقیضینی که در لوح واقع است کاری نداریم چون او هست است ، او در خارج محال است 

، بلکه إستحاله ، یک معقول ثانیِّ فلسفی است که ذهن درست می کند و در خارج چیزی نیست . پس رد که حمل باشد وجود خارجی ندا

جناب آقای صدر ! این که شما بگویید این مرأة ، قرشی نبود و سالبه به إنتفاء محمول بود و موضوعش در لوح واقع است ، می گوییم آن 

وع نیست بلکه آن مرأةی موجود در خارج ، موضوع حکم می باشد . پس این استصحاب و این مرأة ای که در لوح واقع است که موض

 اصل ، اصل مثبت است . 

اما در ) عدم عالم عادل ( این که شما می گویید عادل نمی تواند قید عدم باشد ، می گوییم این عادل چگونه قید وجود است و چگونه  

است در خارج و مصداقش هست ، به خالف  لماب می گویید که در ) عالم عادل ( وجود عینِّ عامی گوییم ) عالم عادل ( ؟ شما در جو

لم است که مصداق است ؟ آیا ماهیت عالم است که مصداق وجود عدم ، چون عدم که مصداق عالم نیست . در جواب می گوییم : کدام عا

صداق نیست بلکه وجود است که مصداق است ، پس وجودِّ عالم است است ، و حال آن که اگر شما أصالة الوجودی باشید که ماهیت ، م

که مصداق طبیعیِّ عالم است ... اگر شما می گویید که این ماهیات در رتبۀ قبل از وجود و در عالم مفاهیم ابتداء حصه می شود یعنی 

ق نظر شما باید وجود هم قید نداشته باشد و عالم حصه می شود به عالم عادل و بعد بر این عالم عادل ، وجود طاریء می شود ، پس طب

تحصیص نشود بلکه باید موجود ، تحصیص شود در رتبۀ قبل ، و حال آن که وجود عالم عادل ، وجود است که حصه می شود و یک 

 حصه اش عادل است . لذا ما این استدالل آقای صدر را متوجه نشدیم ... .

واقع شود یا نمی تواند عرض واقع شود ، آقای صدر گفت که نمی تواند عرض واقع شود  حاال این مطلب که عدم آیا می تواند عرض 

لکن در مقام اشکال به ایشان می گوییم : یک جاهایی هست که عدم ، عرض واقع شده است ، مثل ) بقرةٌ ال فارٌض و ال بِّکر ( یا مثل    

 ، این موارد را چه جواب می دهید ؟) وفدُت علیه بغیر زاد ( 

آقای صدر در جواب از این موارد می گوید : در این نوع مواردی که ظاهرش در نعت است می گوییم که یا یک عنوان مالزمِّ  

وجودی أخذ شده و یا یک عنوان دیگری در خطاب أخذ شده است مثالً در ) المرأة التي لیست بقرشیة ( می گوییم که ) ... المتولد من غیر 

المتولد ( را می آوریم ، آن وقت امر وجودی می شود ، یعنی مرأة ای که چنین صفتی را دارد که متولد از غیر  قرشیة ( و وقتی کلمۀ )

با قرشیه است ، یا مثالً در مثال بقرة می گوییم ) بقرةٌ متوسط ( یا ) بقرةٌ أوان ( و یک امر وجودی در نظر می گیریم که این امر وجودی 

 آن امر عدمی مالزم باشد .

این مطالب در کتاب مباحث نیامده است . اما در تقریرات عبد الساتر این گونه آمده که آقای صدر می گوید : ما نمی گوییم این امر  ) 

عدمی به امر وجودیِّ مضادش تحویل برده می شود بلکه می گوییم یک معنای وجودی در او إشراب می شود . اما در کتاب بحوث ، 

 ما این اختالف بیان را متوجه نشدیم ... (ه بلکه فرموده معنای وجودی مضادش مقصود هست . کلمۀ إشراب را بیان نکرد

 که آقای صدر بیان می کند این است که : مطلبُسومیاما   

مرحوم آقای نائینی این بحث را فقط در عدم عرض و عرض بحث کرده است ، اما اشکال آقای صدر این است که این بحث ، مطلق  

می باشد و مختص به معنای نعت و تحصیص نیست بلکه سایر معانی نسبیه هم لحاظ می شود ، مثل ) الماء في الکوز ( یا )زیدٌ في الدار( 
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در ظرفیت و تقیید است یا این که ظهورش در ترکیب است ، پس وجهی ندارد که آقای نائینی فقط بحث را  که آیا ماءِّ در کوز ظهورش

منحصر به موارد نعت کند ، لذا آن استداللی که مرحوم آقای نائینی بیان فرموده اگر تمام هم باشد ، لکن أخص از مدعا می باشد ، ولی 

چون اگر بگوید زیدِّ در غیر خانه ، باز تحصیص به امر عدمی محال است ، و اگر بگوید ماءِّ این بیانِّ ما ) آقای صدر ( عام می باشد ، 

 د .در غیرِّ إناء ، باز الکالم الکالم . پس در همۀ معانیِّ نسبیه ثبوتاً محال است که عدم ، قید بردارد بلکه معدوم است که قید بر می دار

 ن است که : که آقای صدر بیان می کند ای مطلبُچهارمیاما   

فرمایش آقای خوئی این است که ما باشیم و مقام ثبوت ، عدم می تواند هم به نحو نعت باشد و هم به نحو ترکیب باشد . حاال باید ببینیم  

 که در مقام إثبات ، مقتضای قاعده و ظهور خطاب چیست ، آیا ظهورش در ترکیب است یا این که ظهورش در نعت است ؟

    19/  8/  11 ـ دوشنبه 21درس 

مثالً یک خطابی فرموده ) اکرم العلماء ( و خطاب دیگر فرموده ) ال تکرم الفساق من العلماء ( و در مقام ثبوت ، جمع عرفی شده  

است ؛ حاال ما نمی دانیم که موضوع آیا مرکب است که عالم باشد و فاسق نباشد ، یا این که موضوع به نحو نعت و وصف است که یعنی 

لمِّ غیر فاسق باشد ؟ اگر موضوع مرکب باشد ، بوسیلۀ استصحاب می توان آن را إحراز کرد ، ولی اگر موضوع وصفی باشد و نعت عا

 باشد ، آن وقت جریان استصحاب در این صورت ، ُمثبت خواهد بود .

و عرضِّ آن محل است مثل ) عالمِّ عادل ( مرحوم آقای نائینی در اینجا یک ضابطه ای بیان نمود و فرمود : تارةً این دو جزء ، محل  

و یک وقت هست که محل و عدم عرضِّ آن محل است مثل مرأة ای که قرشی نباشد ، در این دو صورت فرمود که موضوع به نحو نعت 

تواند  است . اما آقای صدر حرفش این بود که عدم ، اصالً محال است که نعت واقع شود ، چون نعت معنایش تحصیص است و عدم نمی

ص باشد . بحثش گذشت .  محص ِّ

آقای صدر بعد وارد در این مطلب می شود که اگر نعتی ة را تصور کردیم و گفتیم که عدم می تواند نعت باشد و تحصیص در عدم  

ه است ، یا این که معنا دارد ، آیا مقتضای مقام ثبوت یا مقام إثبات این است که عدم ، به نحو نعت است که مرحوم نائینی به آن ملتزم شد

 عدم به نحو ترکیب است که مرحوم آقای خوئی به آن ملتزم شده است ؟

 این بحث را هم آقای صدر در دو مقام بحث می کند ، یکی مقام ثبوت و دیگری مقام إثبات .  

المرأة تحیض إلی خمسین سنة ( و ، عدم قطعاً عرض است ، یعنی وقتی خطابی بگوید ) إدعای مرحوم آقای نائینی این است که ثبوتاً  

بعد یک خطابی دیگر بگوید ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( ، جمع این دو خطاب چنین می شود که ) المرأة الغیر القرشیة ... ( 

زن وقتی که به نحو نعت و وصف ، موضوع عام بعد از تخصیص می باشد . لذا استصحاب عدم أزلی به درد نمی خورد که بگوییم این 

نبود ، قرشی نبود ، اآلن نمی دانیم قرشی هست یا نه که استصحاب می گوید قرشی نیست ، این استصحاب إثبات نمی کند که این مرأة ، 

 غیر قرشی است و اگر بخواهد چنین چیزی را إثبات کند ، ُمثبِّت خواهد بود . مرحوم آقای نائینی این مطلب را ثبوتاً إدعا کرد که بحث به

 طور مفصل قبالً گذشت .

اما إجماال به عنوان إشاره به کالم ایشان می گوییم که ایشان فرمود : وقتی که موضوع دو تا جزء داشته باشد که یکی مرأة و دیگری  

ص غیر قرشیة باشد ، آن جزء اول که مرأة است آیا مطلق مرأة مراد است چه قرشیه و چه غیر قرشیه ، یا این که آن جزء ، خصو

اما إهمال که ثبوتاً محال است ، اما إطالق هم مستلزم تهافت   قرشیه است و مقید است ، یا این که آن جزء ، مهمل است ؟ غیر مرأةی 

می باشد چون از طرفی شارع بفرماید که مرأة چه قرشی باشد و چه غیر قرشی باشد و از طرفی دیگر قید بزند و بفرماید مرأة ای که 

ن کاری از شارع قبیح است ، پس قطعاً اینجا مقید است و خصوص مرأةی غیر قرشیه از مرأة اراده می شود ، حاال اگر قرشی نباشد چنی

خودِّ مرأة مقید به غیر قرشی است ، پس این که شارع بخواهد مجدداً یک جزءِّ دیگر در موضوع أخذ کند که غیر قرشی باشد ، چنین 

 کاری لغو است .

 به این بیان مرحوم آقای نائینی چند اشکال نمود که آقای صدر جواب هایی داد که بحثش گذشت . اما مرحوم آقای خوئی 

، آن جزء اول را نگاه  إدعای میرزای نائینی این است که اگر یک موضوعی مرکب از دو تا جزء باشد  به طور مجمل می گوییم : 

می کنیم و می گوییم نسبت به جزء دوم که عرض یا عدم عرض است آیا مطلق است یا مقید است یا مهمل است . مرحوم آقای خوئی به 
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قید میرزای نائینی اشکال کرد که این دو تا جزء را ، ما نگاه می کنیم به جزء اول نسبت به مقارنت با جزء دوم که آیا مطلق است یا م

 است یا مهمل است . 

اما آقای صدر اشکالش این است که : اگر جزء دوم عرض نباشد ، وقتی که شارع بخواهد جزء اول را به نحو مقارن أخذ کند ،       

 آن وقت در واقع قیدِّ حکم می شود نه قید موضوع ، و قید حکم به قید موضوع بر نمی گردد . وقتی که شارع می فرماید ) إذا زالت

الشمس فصلِّ ( ، این قیدِّ زوال ، قید وجوب صالة است نه قید موضوع ، یعنی موضوع که مکلف است قید ندارد ، بلکه طبیعیِّ مکلف 

مراد است ولی حکم ، قید دارد ، به خالف آنجایی که اگر این قید ، قید موضوع شد ، قطعاً حکم هم قید بر می دارد ، چون هر حکمی 

وقتی موضوع قید دارد ، قطعاً حکم هم قید خواهد داشت . پس اگر شارع جزء دوم را به نحو وصف أخذ کند  مقید به موضوعش هست و

در جزء اول ، این کار ما را از جزء دوم که بخواهد به نحو ترکیب أخذ کند ، بی نیاز می کند ، چون در واقع ، حکم هم قید برداشته 

، در اینجا از شارع سؤال می کنیم که جزءِّ اول آیا مطلق است یا مقید است یا یب أخذ کند است ، ولی اگر شارع جزء دوم را به نحو ترک

مهمل است ، آقای خوئی می فرماید که مقید است و قیدش همان قیدِّ بعدی است ، ولی می گوییم که قیدِّ بعدی به موضوع نمی خورد بلکه 

ر موضوع قید پیدا نمی کند و قیود حکم به موضوع بر نمی گردد و موضوع قیدِّ بعدی به حکم می خورد و اگر حکم قید پیدا کرد ، دیگ

 تضیُّقِّ قهری پیدا نمی کند ، ولی قیود موضوع به حکم بر می گردد و حکم تضیُّقِّ قهری پیدا می کند ؛ لذا این کالم آقای خوئی که فرمود

ما یُغنی عن اآلخر ( این هم درست نیست ، چون قید موضوع نقض می کنیم ، این نقض درست نیست ، و همچنین این که فرمود ) کٌل منه

 ما را از قید حکم بی نیاز می کند ولی قید حکم ما را از قید موضوع بی نیاز نمی کند .

 این بود اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی . 

 دارد :  جواباما این اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی دو تا   

است که : ما نمی گوییم که شارع قید دوم و جزء دوم را به نحو ترکیب أخذ کند تا شما بگویید وقتی که به نحو ترکیب اول این  جواب 

أخذ کرد ، آن وقت قید به موضوع بر نمی گردد ، بلکه ما می گوییم که شارع قید دوم را هم وصف أخذ می کند . پس اشکال نقضی این 

م مقارناً مع رکوع االمام ... ( و مقارناً وصفِّ موضوع است و موضوع را مقید می کند ، پس وقتی است که می گوییم : ) رکوع المأمو

 شد ) مقارناً مع رکوع االمام ( این خودش قید موضوع است و دیگر قید حکم نیست .

ه فرمود هر کدام از این ها   بله ، این جواب اول ، اشکالِّ دوم آقای خوئی را حل نمی کند ، چون آقای خوئی یک اشکال دیگر کرد ک 

) یُغني عن اآلخر ( ، یعنی شارع فرموده که من می خواهم جزء اولِّ موضوع را قید بزنم ، لکن به دو نحو می توانم بیان کنم ، یکی به 

رکدام از این ها نحو قید که جزء دوم را نعتِّ جزء اول بگیرم ، و دیگری به نحو ترکیب که یک جزء جداگانه در کنارش أخذ بکنم ، و ه

ما را از دیگری بی نیاز می کند . اشکال آقای صدر این است که هر کدام از این ها ما را از دیگری بی نیاز نمی کند ، چون اگر شما 

 این را به نحو ترکیب أخذ کردید ، آن وقت جزء دوم ، قید حکم می شود نه قید موضوع ، قید حکم که به قید موضوع بر نمی گردد ، پس

از جناب شارع سؤال می کنیم که شما که فرمودید رکوع امام باشد و رکوع مأموم هم باشد ، این رکوع امام آیا مقید است یا مطلق است 

اگر بگویید مقید است ، می گوییم قیدش کجاست ، اگر بگویید قیدش جزء دوم می باشد ، می گوییم جزء دوم که قید حکم است و قید 

عن تقیید گر به نحو ترکیب باشد ، ال یُغني عن تقیید الموضوع ، ولی اگر به نحو تقیید موضوع باشد ، یُغني موضوع نیست . لذا ا

 الموضوع .

البته یک اشکالی در اینجا به آقای صدر وارد است که به ایشان می گوییم : این حرفِّ شما بر خالف مبنای مرحوم آقای نائینی است ،  

 ل است که همۀ قیود حکم به قیود موضوع بر می گردد . چون مرحوم آقای نائینی قائ

 به آقای صدر می گوییم که ما دو تا مطلب را می خواهیم صاف کنیم : 

اگر جایی موضوع مرکب باشد یا در این مثال که ) إذا زالت الشمس فَصل  ( ، موضوع در اینجا مصلي می باشد ، حاال مراد شما  

چیست که می گویید موضوع یا مطلق است و یا مقید است ؟ ما می گوییم که موضوع مطلق است یعنی چه زوال شمس بشود و چه زوال 

ی به این شق ی که موضوع مطلق باشد این بود که فرمود تهافت الزم می آید ، لکن می گوییم که اینجا شمس نشود . اشکالِّ مرحوم نائین

تهافت وجود ندارد ، چون موضوع وقتی که مطلق باشد ، اگر حکم مقید شد ، آن وقت دیگر آن تهافت از بین می رود ، چون معنای 
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باشد حکم هم هست در صورتی که حکم ، قیدی نداشته باشد ، اما اگر حکم  مطلق بودنِّ موضوع این است که این موضوع در هر کجا که

 قید داشت ، تهافت وجود ندارد چون موضوع وجود ندارد . 

، اما شما بگویید که اگر  و در نظر نمی گیریم اصالً به آقای صدر می گوییم که ما کلمات مرحوم آقای خوئی را کنار می گذاریم 

، ما مثل مرحوم نائینی می گوییم که عالم یا مطلق است و یا مقید است و یا مهمل است ، مهمل (  الم إذا کان عادالً العشارع فرمود ) اکرم 

که محال است و مطلق هم که تهافت دارد ، پس مقید است ، و وقتی که مقید شد ، آن وقت قید حکم لغو خواهد بود ، حاال شما چه جواب 

یه را قبول دارید و این که قید حکم به قید موضوع بر نمی گردد ، این را هم که قبول دارید ، حاال می دهید ؟! خالصه شما قضیۀ شرط

شما این را حل کنید که اگر کسی از شما بپرسد که در این مثال موضوع آیا مطلق است یا مقید است ، شما این را حل کنید . اگر        

دال و مدلول است ، می گوییم پس آقای خوئی هم فرمود که مقید است . پس این اشکال آقای می فرمایید که مقید است و لکن به نحو تعدد 

 صدر وارد نیست .

ُاماُجوابُاساسیُاینُاستُکهُ:  

به آقای صدر یا به مرحوم آقای نائینی می گوییم : در ) اکرم العالم العادل ( ، عالم آیا مطلق است یا مقید است یا مهمل است ؟ اگر  

آیا به این معناست که کلمۀ عالم ، هر قیدی که با آن باشد یا نباشد فرقی نمی کند د مطلق است ، می گوییم به چه معنا مطلق است ؟ بگویی

چون کلمۀ عادل می گوید که باید قیدِّ عادل باشد ، اما اگر می گویید کلمۀ عالم  که اگر این طور باشد ، آن وقت با قید عادل تهافت دارد 

 مقید است یعنی از عالم ، عالمِّ عادل اراده شده است ، می گوییم چنین اراده ای َمجاز می باشد ، چون در اصول گفته اند که استعمال عام

 اینجا چگونه است ؟  در خاص یا استعمال مطلق در مقید ، َمجاز می باشد . پس َحل ِّ 

 در اینجا یک َحل  از آقای صدر نقل شده که اشتباه است و یک َحل  هم ما عرض می کنیم : 

اما حل ِّ آقای صدر این بود که فرمود : عالم مطلق است ، ولی معنای مطلق این است که رفض القیود می باشد یعنی هیچ قیدی با آن  

وییم : در این صورت هم دوباره تهافت وجود دارد ، چون از طرفی شما می گویید که همراه با نیست . لکن در جواب از این حرف می گ

 عالم ، هیچ قیدی نیست و از طرفی دیگر می گویید که با عالم ، قیدِّ عادل هست .

اهیت مبهمۀ مهمله استعمال شده اما َحل ِّ ما این است که می گوییم : کلمۀ عالم در اینجا نه مطلق است و نه مقید ، بلکه کلمۀ عالم در م 

است ، یعنی کلمۀ عالم نه می گوید که با من قیدی هست و نه می گوید با من قیدی نیست و نه می گوید که با من قیدی هست یا نیست . 

 ماهیت مبهمۀ مهمله غیر از ماهیت البشرط قسمی است . 

، مثل انسان عالم . یک ماهیت بشرط ال داریم که قیدِّ عدمش أخذ  ما یک ماهیت بشرط شيء داریم که یعنی شيء در او أخذ شده است 

یک ماهیت ال بشرط قسمی داریم که نه عالم بودن در آن أخذ شده و نه عالم نبودن در آن أخذ شده ، شده است ، مثل انسان غیر عالم . 

این اقسام ، موضوٌع له برای عالم نیست ، بلکه در    بلکه ال بشرط از بشرط شيء و بشرط ال می باشد . اما در ما نحن فیه هیچ کدام از 

) اکرم العالم العادل ( ، موضوٌع له برای عالم ، ماهیت مبهمۀ مهمله است که نمی گوید هیچ قیدی با من نیست . اما رفض القیود یا جمع 

 القیود ، اختالفی در معنای اطالق می باشد .

، در اینجا مقدمات حکمت جاری می شود و می گویند که مطلقِّ بیع اراده می شود ، اما « لبیع أحل هللا ا» مثالً آیۀ شریفه می فرماید  

این که معنای خودِّ اطالق چیست ، از این نظر اختالف وجود دارد ، بعضی ها می گویند که اطالق ، جمع القیود است و بعضی دیگر  

شد که خودِّ آن طبیعت به معنای رفض القیود باشد ، پس مقدمات حکمت   می گویند که اطالق ، رفض القیود است . و إال اگر قرار با

 فایده ای نخواهند داشت .

پس جواب مرحوم آقای نائینی که مقصود مرحوم آقای خوئی است این است که : جزء اول ، نه مطلق است و نه مقید است ، یعنی  

، بلکه او ماهیت مبهمۀ مهمله است . اگر بگویید که إهمال محال است ،  آنچه که از جزء اول اراده شده ، نه مطلق است و نه مقید است

، بله این محال است ، ولی اگر یک کلمه در در جواب می گوییم : محال بودنِّ إهمال اگر به این معنا باشد که مراد استعمالی مهمل باشد 

اگر قرار باشد که محال باشد ، پس کسی که لفظ عالم را  موضوٌع له خودش استعمال شود که مبهمۀ مهمله باشد ، این محال نیست ، و

 وضع کرده ، چگونه این کار را کرده است ؟!! مگر متأخرین نگفته اند که موضوٌع له عالم ، ماهیت مبهمۀ مهمله است ! 
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اد استعمالی مقید است خالصه این که مراد استعمالی در کل ، مهمل نیست بلکه مراد استعمالی ، خصوص مقید است ، ولی این که مر 

معنایش این نیست که از جزء اول ، مقید اراده شده باشد ، بلکه از جزء اول فقط خودش اراده شده و یک قید دیگر هم به نحو ترکیب ، 

حو نعت جزء دوم است و این هیچ محذوری ندارد ، لذا ثبوتاً ما هیچ دلیلی نداریم که عدم عرض اگر در یک موضوعی أخذ شد ، باید به ن

 باشد که مرحوم نائینی چنین قائل شده است .

حاال وقتی موضوع ثبوتاً ، هم به نحو نعت ممکن شد و هم به نحو ترکیب ، یعنی اگر فرمود ) اکرم العلماء ( و بعد فرمود ) ال تکرم  

که ترکیب است ، و هم می تواند ثبوتاً این  الفساق من العلماء ( ، ثبوتاً موضوع هم می تواند این گونه باشد که عالم باشد و فاسق نباشد

ً ما باید دلیل بیاوریم که کدامیک مراد     گونه باشد که عالمِّ غیر فاسق باشد که به نحو نعت باشد ، وقتی که این طور شد ، آن وقت إثباتا

که نتوانیم ثابت کنیم که آیا به نحو ترکیب . در اینجا اگر ما شک هم بکنیم ، باز نتیجۀ مرحوم نائینی درست می شود ، همین قدر می باشد 

است یا به نحو نعت است ، همین قدر برای مرحوم آقای نائینی کافیست ، چون همین قدر که موضوع ُمحَرز نشد ، آن وقت استصحاب 

است ، اما مرحوم  عدم أزلی به درد نمی خورد . پس در اینجا مرحوم آقای خوئی است که باید دلیل بیاورد بر این که موضوع ترکیب

نائینی الزم نیست دلیل بیاورد بر این که موضوع ترکیب است ، بلکه همین قدر که بفرماید دلیلی بر این که ترکیب است نداریم ، کافی 

می باشد و آقای خوئی است که باید ترکیب را إثبات کند . پس آن کسی که می گوید موضوع نعت است ، او در مدعا اگر شک هم بکند 

 افی است .ک

ُاماُکالمُمرحومُآقایُخوئیُدرُمقامُإثباتُاینُاستُکهُمیُفرمایدُ:  

در مقام إثبات اگر یک خطابی بگوید ) اکرم العلماء ( و خطاب دیگر بگوید ) ال تکرم الفساق من العلماء ( ، در اینجا جمع عرفی  

 چنین است که عالم باشد و فاسق نباشد ، به نحو ترکیب ، اما اینجا به نحو نعت نیست ، زیرا ] مقدمۀ اول : [ نعت در مقام ثبوت ، مؤونۀ

زائد می خواهد ، ] مقدمۀ دوم : [ اما اطالق و عموم ، این مؤونۀ زائده را دفع می کند ، حاال جمع این دو مقدمه چنین       زائده و بیان

 .می شود که اینجا ظهور در ترکیب دارد 

صورت همین  اما در توضیح مقدمۀ اولِّ کالم مرحوم آقای خوئی می گوییم : اگر شارع بخواهد موضوع را مرکب أخذ کند ، در این 

قدر که عالم را تصور کرد و نیز عدم فسقِّ عالم را تصور کرد ، همین قدر کافیست . ولی اگر بخواهد موضوع را به نحو نعت أخذ کند ، 

باید عالم را تصور کند و نیز عدم فسقِّ عالم را تصور کند و دیگر این که این ها را به همدیگر ربط دهد یعنی این طور تصور کند که 

می که چنین صفتی دارد که غیر فاسق است ، حاال این تصورِّ سومی در نعت الزم است ولی در ترکیب ، الزم نیست ، لذا مرحوم عال

 آقای خوئی می فرماید که نعت ، مؤونۀ زائده می خواهد .

اکرم العلماء ( یا ظهور ) ال تکرم وقتی که نعت ، مؤونۀ زائده بخواهد ، آن وقت ظهور ) :  این است کهاما مقدمۀ ثانیۀ کالم ایشان  

د در الفساق من العلماء ( این مؤونۀ زائده را دفع می کند . یعنی ما به اطالق ) اکرم العلماء ( أخذ می کنیم و می گوییم که این مؤونۀ زائ

 کار نیست .

علماء ( تمسک می کنیم و این قید زائد را نفی   اما در مقام اشکال به مقدمۀ ثانیه می گوییم : این که شما می گویید به عموم ) اکرم ال 

می کنیم ، این همان اصالة العموم می باشد ، اما اصالة العموم موقعی حجت است که در تخصیص زائد شک داشته باشیم ، یعنی شارع 

به اصالة العموم رجوع می کنیم ، فرموده ) اکرم العلماء ( حاال اگر کسی بگوید علمای نحوی شاید وجوب اکرام نداشته باشند ، در اینجا 

پس اگر شک شود که فردی از عام خارج شود ، در این صورت به اصالة العموم أخذ می شود ، ولی اگر در جایی فردی از عام خارج 

ب شهر ساکن نمی شود ، مثالً شارع فرموده ) اکرم العلماء ( و بعد فرموده ) ال تکرم الفساق من العلماء ( و این فساق در منطقۀ جنو

اینجا جای تمسک به هستند ، در اینجا اگر کسی بگوید که من نمی دانم مخصص آیا روی جنوب شهری ها رفته یا روی فساق رفته ، 

اصالة العموم نیست چون فرد زائد تخصیص نمی خورد ، زیرا چه جنوب شهری ها باشد و چه فساق باشد ، تعدادشان فرقی نمی کند . 

ی ! شما که می گویید به عموم ) اکرم العلماء ( تمسک می کنیم برای نفی مؤونۀ زائده و تخصیص زائد ، می گوییم پس جناب آقای خوئ

 در اینجا تخصیص زائد وجود ندارد ، زیرا چه به نحو ترکیب باشد و چه به نحو نعت باشد ، افرادش فرقی نمی کند .

ل بفرماید : اینجا فرق وجود دارد ، فرقش این است که استصحاب ، یک لکن ممکن است مرحوم آقای خوئی در جواب از این اشکا 

 افرادی را داخل می کند .
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اما در جواب از ایشان می گوییم : عام برای بیان حکم واقعی است و برای بیان حکم ظاهری نیست . ) اکرم العلماء ( اماره است  

که عام برای بیان حکم واقعی شد ، آن وقت دیگر استصحاب مستلزم تخصیص یعنی علمائی که فاسق نیستند را إکرام بکن . حاال وقتی 

زائد نمی شود ، زیرا استصحاب برای بیان حکم ظاهری است ، یعنی في علم هللا این زن یا قرشی است و یا غیر قرشی است ، اگر 

س عام برای بیان حکم واقعی است ولی سال حیض می بیند . پ 50سال حیض می بیند و اگر غیر قرشی باشد تا  60قرشی باشد تا 

 استصحاب برای بیان حکم ظاهری است و لذا شک در تخصیص زائد وجود ندارد .

  19/  8/  20ـ سه شنبه  90درس  

اگر موضوعی مرکب از دو جزء شد که یکی محل بود و دیگری عدمِّ عرض ، این موضوع آیا به خالصۀ کالم تا اینجا چنین شد که  

یا به نحو ترکیب است ، که اگر به نحو نعت باشد ، الزمه اش این است که استصحاب عدم أزلی جاری نشود و ُمثبت باشد  نحو نعت است

. جاری شود و جزء آخر را إثبات کند ، الزمه اش این است که استصحاب عدم أزلی یگر، اما اگر به نحو ترکیب باشدبرای إحرازِّ جزء د

 و رسیدیم به مقام إثبات . بحث های ثبوتی تمام شد و گذشت

اما در مقام إثبات گفتیم که اگر یک خطابی بگوید ) اکرم العلماء ( و بعد یک خاص منفصل بیاید و بگوید )ال تکرم الفساق من العلماء(  

به نحو ترکیب ،  یا یک عام ِّ مخصص متصل داشتیم که ) اکرم العلماء إال الفساق منهم ( ، مقتضای قاعده در اینجا چیست ؟ آیا موضوع

 عام ِّ مخصَّص می شود یا به نحو نعت می شود ؟

در تقریرات آقای صدر ، وجوهی ذکر شده که با این وجوه ، إثبات می کند که موضوع در عام ِّ مخصَّص ، به نحو ترکیب است .  

( ، در اینجا بعد از جمع عرفی ، عام ِّ یعنی اگر خطابی بگوید ) اکرم العلماء ( و خطاب دیگر بگوید ) ال تکرم الفساق من العلماء 

 مخصَّص چنین می شود که ) اکرم العلماء و لم یکونوا فُس اقاً ( ، یعنی علمایی که فاسق نیستند را اکرام کن .

ُتوضیحُکالمُایشانُچنینُاستُکهُمیُفرمایدُ:ُ 

در بحث عام و خاص گفتیم که خاص تارةً مجملِّ مفهمومی است ، و این إجمال یک وقت هست که به نحو أقل و أکثر است ، مانند این  

که خطابی بگوید ) اکرم العلماء ( و خطاب دیگر بگوید ) ال تکرم الفساق من العلماء ( ، و عالم فاسق را ندانیم که آیا خصوص مرتکب 

از مرتکب الکبیرة و مرتکب الصغیرة است ، در اینجا در موارد شک ، به عام تمسک می کنیم و می گوییم که  الکبیرة است یا أعم

دقی بود ، یعنی اگر فاسق ، اعم باشد از مرتکب الصغیرة و مرتکب  مرتکب الصغیرة ، اکرامش واجب است ، در اینجا اقل و اکثرِّ صِّ

 ه فاسق ، خصوص مرتکب الکبیرة باشد . الکبیرة ، مصادیقش بیشتر می شود از آنجایی ک

است ، إجمالِّ مفهومی است و به لحاظ مفهوم ، اقل و اکثر است نه به اما یک وقت هست که إجمالِّ در خاص که مردد بین اقل و اکثر  

دقی نیست ، مانند این که خطابی بگوید ) اکرم العلماء ( و خطاب دیگر بگوید ) اکرم العلماء العدول ( ، حاال معنای  لحاظ مصداق و صِّ

ی است که گناه انجام می دهد ولی صغائر را مرتکب می شود عادل را نمی دانیم که آیا کسی است که اصالً گناه انجام ندهد یا این که کس

و کبائر را مرتکب نمی شود ، ولی خارجاً هرکدام که باشد فرقی نمی کند ، چون همۀ علمایی که در خارج هستند ، مثالً حضرت حجت 

هستند و نه مرتکب الکبیرة ، لذا اینجا به لحاظ خبر داده اند که همۀ این علماء تا روز قیامت نه مرتکب الصغیرة  عج هللا تعالی فرجه الشریف

م فرق می کند که این عادل آیا مفهومش اقل است یعنی کسی مراد است که فقط از کبائر وصدق خارجی فرقی نمی کند ولی به لحاظ مفه

حاال در این مواردی که عام اجتناب می کند یا این که مفهومش اکثر است یعنی کسی مراد است که از کبائر و صغائر اجتناب می کند ؛ 

تخصیص می خورد و خاص مردد بین اقل و اکثر است و این تردید به لحاظ مفهوم باشد نه به لحاظ مصداق خارجی ، آیا اینجا هم جای 

اصالة  تمسک به اصالة العموم است برای نفی قید زائد ، یا جای تمسک به اصالة العموم نیست ؟ آقای صدر می فرماید که اینجا هم به

 العموم تمسک می کنیم .

یک خطابِّ عامی داریم که می گوید ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( و یک توضیحش در ما نحن فیه این است که می گوییم :  

، لکن خطابِّ خاصی داریم که می گوید ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( ، حاال این عام قطعاً در مقام ثبوت ، قید برداشته است 

نمی دانیم که این قیدی که برداشته آیا به نحو ترکیب است یا به نحو نعت است ، اگر به نحو ترکیب باشد ، آن وقت به لحاظ مفهوم ، اقل 

است چون برای ترکیب ، دو چیز الزم است ، یکی این که مرأة باشد و دیگر این که قرشیة نباشد ، اما اگر به نحو نعت باشد ، آن وقت 

حاظ مفهوم ، اکثر است ، چون در عدم نعتی ، عدم قرشیة نه تنها که ذاتش باید باشد و شارع لحاظ کند ، بلکه باید این عدم قرشیة را به ل
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وصفِّ برای این مرأة قرار دهد . بنا بر این آن مقدار مفهوم مشکوک ، این است که عدم قرشیة را وصف برای ذات مرأة گرفته باشد ، 

 دیم ، آن وقت به عموم عام تمسک می کنیم و إجمال خاص ، به عموم عام سرایت نمی کند .حاال وقتی شک کر

 می فرماید :چند نکته را بیان برای تنقیح این مطلب ، ایشان  درُاینجاُآقایُصدرُچندُمطلبُراُتوضیحُمیُدهدُ. 

، اما اگر کسی اشکال کرد و گفت که عدم نمی تواند باید قبول کنیم که عدم ، خودش في حد نفسه ، می تواند نعت واقع شود  اولاُ: 

نعت واقع شود ] کما این که خود آقای صدر این اشکال را کرده است [ و گفت آن مواردی که عدم به حسب ظاهر ، نعت است ، در واقع 

او در واقع نعت است ، اگر   و آن امر وجودیِّ مضاد که مالزم با این عدمِّ ضد است ،این عدم به یک امر وجودیِّ مضاد بر می گردد 

أخذ  این طور باشد ، آن وقت اقل و اکثر نمی شود ، زیرا متباینین می شوند ، یعنی ما نمی دانیم که آیا عدم قرشیة أخذ شده یا مثالً تمیمیة

 ها اقل و اکثر نیستند . شده است ، حاال این که قید آیا عدم قرشیة است یا این که قید ، تمیمیة است ، این ها متباین هستند و این 

پس اقل و اکثر مبتنی بر این است که ما بپذیریم که این امر عدمی ، خودش می تواند قید و نعت واقع شود ، ولی اگر قید عدمی نتواند  

 نعت واقع شود و به امر وجودی برگردد ، آن وقت در اینجا دیگر این بحث معنا ندارد چون متباینین می شوند .

کسی ممکن است اشکال کند و بگوید : حتی اگر ما قبول کنیم که عدم می تواند نعت واقع شود و الزم نیست به امر  رُ:نکتۀُدیگ 

وجودی برگردد ، مع ذلک نسبتِّ ترکیب و نعت ، تباین است ، چون وقتی که موضوع بخواهد مرکب باشد از ذات مرأة و از ذات عدم 

ید ذات قرشیة مرأة را لحاظ کند بدون این که وصف باشد که لحاظ بشرط ال می شود ، حاال اگر قرشیة مرأة ، در اینجا شارع و جاعل با

همین ذات قرشیة مرأة بخواهد به نحو نعت باشد ، آن وقت باید شارع این قرشیة مرأة را وصفاً و نعتاً للمرأة لحاظ کند که مالحظۀ ذات 

 تِّ بشرطِّ شيء ، تباین وجود دارد و این ها اقل و اکثر نیستند .بشرط شيء می شود ، لکن بین ماهیتِّ بشرط ال و ماهی

با ماهیت بشرط شيء به لحاظ وجود ذهنی و عالم لحاظ ، تباین دارد نه به ایشان در جواب از این اشکال می گوید : ماهیتِّ بشرط ال  

موضوع آیا عالمِّ عادل است یا این که موضوع ،  لحاظِّ خودِّ ملحوظ . عین همین اشکال در مطلق و مقید هم هست ، مثالً نمی دانیم که

ذات عالم است ، در آنجا هم ممکن است کسی بگوید که اگر بخواهد مطلق باشد ، معنایش این است که هیچ قیدی را با او لحاظ نکرده 

ن با لحاظ قید نکردن ، این ها است و اگر بخواهد مقید باشد ، معنایش این است که قیدی را با او لحاظ کرده است ، حاال لحاظ قید کرد

اظ را متباینین می شوند ، اما در همانجا جواب داده اند که ما باید در اقل و اکثر و در موضوع ، ذات ملحوظ را ببینیم نه ملحوظِّ به قیدِّ لح

د که ) ال بشرط یجتمع مع ألف زیرا ملحوظِّ به قیدِّ لحاظ ، قطعاً تباین است ولی ذات ملحوظ ، اقل و اکثر است . به همین خاطر می گوین

مقام لحاظ این اجتماع وجود ندارد و در مقام لحاظ ، ماهیت ال بشرط قسمی ال یجتمع مع ألف شرط ، چون ال بشرط به این در  کهشرط ( 

، تنافی ندارد که معناست که هیچ قیدی با او لحاظ نشده است ، اما معنای این جمله این است که ذاتِّ ماهیتِّ ال بشرط را که نگاه بکنی 

 شرط در آن وجود داشته باشد .

خالصه این که اگر ذات ملحوظ را نگاه بکنیم ، آن وقت یک قیدِّ اضافه دارد ، ولی اگر ذات ملحوظ را نگاه نکنیم بلکه به قید لحاظ  

 م .نگاه کنیم ، آن وقت متباینین خواهند بود ، اما در نسبت اقل و اکثر باید ذات ملحوظ را نگاه کنی

إن قلت : این که در دوران امر بین اقل و اکثر به عموم عام رجوع می کنیم ، این برای جایی است که خاص ، منفصل  نکتۀُدیگرُ: 

باشد ، اما اگر متصل بود ، در این صورت همۀ اصولیین گفته اند که إجمال خاص به عام سرایت می کند ، حاال شما در خاصِّ متصل 

 چه می گویید ؟

صدر در جواب از خاص متصل ، یک بیانی در بحوث دارد که هم ُمغلق و ُمجمل است و هم اصالً قابل تصور نیست که ایشان  آقای 

چه چیزی می خواهد بفرماید . اما یک بیانی هم در تقریرات عبد الساتر دارد که ظاهراً بیان آقای صدر همین باشد و شاید نظرِّ بحوث هم 

 ر اینجا همان بیان عبد الساتر را نقل می کنیم :ما د به همین بیان باشد .

بیان آقای صدر در جواب از خاص متصل در تقریرات عبد الساتر این است که می فرماید : این که می گویند در خاص متصل ،  

ص به عام سرایت می کند ، این را ما هم قبول داریم ولی خاص در ما نحن فیه اصالً إجمالی ندارد ، چون خاص قطعاً  إجمالِّ مخص ِّ

ی هم ندارد . یعنی وقتی شارع می فرماید ) اکرم العلماء إال الفساق منهم ( ، این خاص ظهورش در ظهورش در ترکیب است و هیچ إجمال

ترکیب است و این ترکیب هم واضح است ، إال این که احتمال می دهیم که غیر از این تخصیص ، یک تخصیصِّ دیگر هم وارد شده باشد 

ترکیب است ] چون آقای صدر همۀ ترکیب ها را به قید حکم برگرداند [ ، احتمال که عالوه بر این که این عدم ، قید حکم است و به نحو 
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می دهیم که یک تخصیص دیگری هم در موضوع خورده باشد که موضوع هم قید داشته باشد به نحو عدم نعتی ، که در اینجا به عموم 

در اینجا معنای عالم واضح است ، اما احتمال می دهیم که عام تمسک می کنیم . مانند این که شارع فرموده ) اکرم العلماء العدول ( ، 

غیر از این عادل ، یک قید دیگر هم داشته باشد و یک تخصیص دیگر هم خورده باشد به این که تارکِّ مستحب نباشد ، حاال اگر شک 

یص زائد می شود که جای تمسک به کنیم که غیر از این قید عادل ، یک قید دیگر هم آیا دارد یا ندارد ، آن وقت اینجا شک در تخص

 عموم عام است .

پس در ما نحن فیه ، إجمال در خاص نیست تا بگویید که إجمال خاص به عام سرایت می کند ، بلکه خاص در اینجا واضح و مبی ن  

که در این رده باشد است و هیچ مشکلی ندارد ، إال این که احتمال می دهیم که غیر از این خاصی که هست ، یک تخصیص دیگر هم خو

 صورت به عموم عام تمسک می کنیم .

این بیانِّ آقای صدر در تقریرات عبد الساتر ، قابل تصور می باشد و کلمات بحوث هم با این بیان جور در می آید ، زیرا ایشان در  

حکم ، موضوع هم یک قیدی  بحوث می گوید که خاص واضح است و اشکال در تخصیص زائد است و احتمال می دهیم که غیر از قید

دوث داشته باشد .... . این بیان با توجه به بیان عبد الساتر قابل تصور است و إال با صرف نظر کردن از بیان عبد الساتر ، این بیانِّ در ح

 قابل تصور نیست ، چون معنا ندارد که بگوییم خاص واضح است و ... .

ن مخصص منفصل و مخصص متصل وجود ندارد چون در هر دو تا ، شک در خالصه این که طبق نظر آقای صدر ، فرقی بی 

 تخصیص زائد است و خاصِّ ما مجمل نیست تا إجمالِّ خاص به عام سرایت کند .

ایشان یک إن قلت دیگر می زند و می فرماید : اینجا جای تمسک به عموم عام نیست ، چون تمسک به عموم عام در  نکتۀُدیگرُ: 

تا فرد از عام خارج شده است ، پس شک باید در خروج افراد  90تا فرد از عام خارج شده یا  20نمی دانیم آیا مثالً جایی است که ما 

باشد و تخصیص در افراد باشد که در این صورت ، چه به نحو نعتی باشد و چه به نحو ترکیبی باشد ، تعداد افرادی که واقعاً خارج   

نجا جای تمسک به عموم عام فقط در کیفیتِّ َجعل ، شک داریم که آیا قید زائد خورده یا نخورده که ای ، اما اگرشده اند فرقی نمی کند 

 نخواهد بود .

آقای صدر در جواب از این اشکال می گوید : اگر اشکالِّ شما این است که در اینجا تمسک به عموم عام لغو است و اثر ندارد ، این  

ثر در اینجا وجود دارد ، چون اگر به نحو ترکیب باشد ، آن وقت استصحاب جاری می شود ولی حرف جوابش این است که می گوییم ا

اگر به نحو نعت باشد ، آن وقت استصحاب جاری نمی شود . اما اگر اشکالِّ شما این است که می گویید بایستی حتما شک در خروج فرد 

یلی و آیه و روایتی ندارد ، بلکه هرجایی که در قید زائدی شک کنیم و زائد باشد ، در جواب از این حرف می گوییم که این حرف ، دل

 اثر عملی هم داشته باشد ، آن وقت به مقدمات حکمت و اطالق تمسک می کنیم . 

این بود ما حصلِّ کالم آقای صدر در وجه اول که ایشان خواسته در مقام إثبات ، ترکیب را إثبات کند و بگوید که نعت خالف ظاهر  

 ت و به اصالة العموم دفع می شود .اس

آقای صدر بعداً در تقریرات عبد الساتر چنین تصریح می کند که می گوید : از این بحثی که ما کردیم که در خاص متصل چگونه به  

عت است یا عموم عام تمسک می کنیم و إجمال در کار نیست ، از این بحث معلوم می شود که فرقی نمی کند که بگوییم خودِّ عدم ، ن

بگوییم که عدم ، محال است که نعت باشد بلکه به یک امر وجودیِّ مالزم بر می گردد ، چون خالصه ما در تخصیص زائد شک داریم و 

نمی دانیم غیر از این قیدِّ ) لم یکونوا فساقاً ( آیا یک قید دیگر و یک تخصیص دیگر هم خورده یا نخورده ، حاال آن تخصیص دیگر ، 

 . کند که امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد فرقی نمی 

لذا ایشان با این کالمی که در عبد الساتر به آن تصریح کرده ، دیگر آن حرف اولی که فرمود اقل و اکثر مبتنی بر این است که این ها  

وجودی برگردد و چه به امر به امر وجودی بر نگردد ، از آن حرف رفع ید می کند و نظرش چنین می شود که این عدم ، چه به امر 

 وجودی بر نگردد ، علی أي تقدیر  تمسک به اصالة العموم جایز است .

ُاماُدرُاینُفرمایشاتُآقایُصدرُنقاطیُوجودُداردُکهُبایدُرویُآنُتأملُشودُ:   

اقل و  محمولی و عدم نعتی نسبتشانعدم اگر عدم قرشیة به نحو ترکیب باشد یا به نحو نعت باشد ، ما نفهمیدیم که چگونه  نقطۀُاولُ: 

       . می گوییم : اوالً مرحوم آقای خوئی عدم نعتی را به قضیۀ موجبۀ معدولة المحمول برگرداند ، یعنی وقتی این عدم را  اکثر است
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ة التي کانت غیر قرشیة  این است که ] تحیض المرأآیا نمی دانیم که آیا نعت است یا نه ، به این معناست که موضوع عام بعد از تخصیص 

می گردد به قضیۀ موجبۀ معدولة المحمول ، یا این که موضوع عام بعد از تخصیص این است که ] تحیض ر الی خمسین سنة [ که نعت ب

 ضیۀحاال اگر طبق فرمایش آقای خوئی نعت برگردد به ق ؟المرأة التی لیست بقرشیة الی خمسین سنة [ که موضوع به نحو ترکیب باشد 

! یک وقت هست شارع لحاظ می کند مرأة ای  استاقل و اکثر نسبتشان آن وقت چه معنا دارد که بگوییم این ها موجبۀ معدولة المحمول ، 

را که غیر قرشیه باشد و یک وقت هست لحاظ می کند مرأة ای را که قرشیه نباشد ، حاال این ها چگونه اقل و اکثر هستند . پس هم در 

 در مقام إبراز و هم در مقام ملحوظ ، با هم تباین دارند . مقام تصور و هم

کما این که مرحوم حاج شیخ حسین  ،اگر عدم بخواهد نعت باشد ، موجبۀ معدولة المحمول است  کسی قبول نکند که اما ممکن است 

. همچنین آقای صدر در کلماتش داشت که عدم هیچ وقت وصف واقع نمی شود ، بله  حل ی به این کالم مرحوم آقای خوئی اشکال می کند

ممکن است به لحاظ نسبت إنشائیِّ کالمی ، شما عدم را وصف بگیرید ولی ما بإزاء خارجی و آن محکي چنین است که عدم ، هیچگاه 

وراء نسبت کالمی است که این نسبت کالمی ، حاکي وصف واقع نمی شود ، یعنی ایشان قائل است که وصف و نعت ، یک امر واقعیِّ ما

از آن است ، به همین جهت گفت که عدم ، وصف واقع نمی شود و إال به لحاظ ادبیات ممکن است کسی بگوید ) اکرم رجالً لیس بفاسق  ( 

ود ، مرادش در خارج می باشد که ) لیس بفاسق  ( را صفت رجل می گیرند ، پس این که آقای صدر می گوید عدم نمی تواند نعت واقع ش

یعنی این طور نیست که عدم ، حصه ای باشد که این کالم از او حکایت کند ، حاال وقتی که این طور شد ، آن وقت نمی توانیم بگوییم که 

، یعنی اگر  عدم در نعت ، به موجبۀ معدولة المحمول بر می گردد ، چون موجبۀ معدولة المحمول با سالبة فرقش در نسبت کالمی است

و این د ) هذا الرجل لیس بفاسق  ( یا بگوید ) هذا الرجل کان غیر فاسق  ( یفاسق نیست ، در اینجا فرقی نمی کند که بگوی مردی در خارج

در خارج فرقی نمی کند و فقط تفاوت در نسبت کالمی می باشد . لذا خودِّ آقای صدر هم توضیح نداده که اگر این عدم بخواهد به نحو 

نعت باشد ، چگونه می شود ، ولی قاعدةً به لحاظ نسبت کالمی اگر بخواهیم در نظر بگیریم ، قطعاً همین فرمایش مرحوم آقای خوئی    

 می شود که ما موجبۀ معدولة المحمول بگیریم .

اقل و اکثر است ، چون یکی موجبۀ خالصه این که تا اینجا برای ما معلوم نشد که شما می فرمایید عدم ترکیبی با عدم نعتی ، نسبتش  

 معدولة المحمول است و دیگری سالبۀ محصلة المحمول است .

اما اگر کسی قبول نکند که اگر عدم بخواهد نعت باشد ، موجبۀ معدولة المحمول است و ربط السلب و این حرف ها قبول نکند ، چون  

عدم اگر بخواهد نعت باشد ، خودِّ عدم ، نعت می باشد و به چیزی      عدم ، چیزی نیست که بخواهد ربط السلب باشد ، بلکه بگوید 

برنمی گردد بلکه ـ به قول مرحوم شیخ حسین حلی ـ عدم ترکیبی ، لیس تامه است و عدم نعتی ، لیس ناقصه است نه موجبۀ معدولة 

از هم نسبت عدم نعتی و عدم ترکیبی ، اقل و المحمول و کان ناقصه ـ کما این که مرحوم آقای خوئی چنین قائل شد ـ در این صورت ب

به خاطر این که وقتی شما لیس تامه می گیرید ، به این معنا خواهد بود که در واقع ، سلب الربط است ، یعنی عدم اکثر نمی شود ، 

دم نعتی که لیس ناقصه است ترکیبی ، مجرد لحاظِّ عدم نیست ، بلکه عدم لحاظِّ قرشیة مرأة است که قرشیة از مرأة سلب شود ، ولی در ع

 به این معناست که عدم قرشیة ، وصف قرار داده شود ، حاال این ها نسبتشان با یکدیگر اقل و اکثر نیست . 

اما از این بیانی که در عبد الساتر نقل کردیم معلوم شد که این کالم آقای صدر که فرمود نسبت این ها اقل و اکثر است ، هیچ دردی  

کند و اثری ندارد ، چون خالصه این که چه نسبتشان اقل و اکثر باشد و چه تباین باشد ، به هر حال شک در اینجا شک در را دوا نمی 

تخصیص زائد است که خودش هم تصریح کرد و گفت حتی اگر بگوییم که امر عدمی به امر وجودی بر می گردد ، باز اینجا جای 

 صدر نسبت اقل و اکثر درست کرده ، ربطی به مدعای ایشان ندارد .تمسک به عموم عام هست . پس این که آقای 
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خالصۀ کالم تا اینجا چنین شد که در این مقام ثانی گفتیم ثبوتاً عدم نعتی صحیح است و عدم می تواند در موضوع ، هم نعت و وصف  

ُأربعهُایمقام إثبات چیست ، آقای صدر در تقریراتش واقع شود و هم می تواند مرکب باشد ، اما مقتضای  را ذکر نمود که  وجوه

 مقتضای این وجوه اربعه این شد که ظاهرِّ خطاب چنین است که عدمِّ محمولی در موضوع أخذ شده است نه عدم نعتی .
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بتشان اقل و اکثر می باشد . ، یک صغری و یک کبری داشت . صغرایش این بود که : عدم محمولی و عدم نعتی ، نس وجه اولاما  

اما کبرایش این بود که : هر وقت شک در اقل و اکثر شود و خاص مردد بین اقل و اکثر باشد ، در این صورت به عموم عام أخذ      

 می کنیم و قید زائد را نفی می کنیم .

دلیل چنین گفت که : زیرا عدم محمولی این است  اما این که چرا نسبت عدم محمولی و عدم نعتی ، اقل و اکثر است ، ایشان در بیان 

که مولی ذات عدم را در مقام جعل باید لحاظ کند ، اما عدم نعتی این است که زائد بر تصورِّ ذات عدم ، باید این عدم را نیز وصف برای 

 موم عام تمسک می کنیم .موضوع ببیند ، پس عدمِّ نعتی یک تصور زائد دارد و وقتی در آن شک کنیم ، کبری این بود که به ع

اگر شارع بفرماید ) اکرم العلماء ( إن قلت : نسبتِّ اقل و اکثر در ما نحن فیه صحیح نیست ، زیرا نسبت اقل و اکثر در جایی است که  

یا این که اعم آیا خصوص مرتکب الکبیرة است که تخصیص خورده که فاسق  و بعد بفرماید ) ال تکرم الفساق من العلماء ( در اینجا ندانیم

دقِّ  از مرتکب الکبیرة و مرتکب الصغیرة است ، پس در اینجا خاصِّ ما ، چه عدم محمولی باشد و چه عدم نعتی باشد ، در افراد و در صِّ

 خارجی فرقی نمی کند . 

دقِّ خارجی داریم که در مصداق ، اقل و اکثر   هستند ، و یک اقل و قلت : ایشان در جواب می گوید : ما یک اقل و اکثر در مقام صِّ

کثر اکثر در مقام مفهوم داریم . حاال در اقل و اکثرِّ در مقام مفهوم ، باز هم جای تمسک به عموم عام است ، و ما نحن فیه از قبیل اقل و ا

 در مقام مفهوم است .

موم افرادی دارد و یک اطالق : ما هر عامی که در نظر می گیریم مثالً ) اکرم العلماء ( ، این یک عتوضیح مطلب این است که  

أحوالی دارد . مثالً یک وقت هست که در این مثال شک داریم که مثالً زید آیا تخصیص خورده یا نه ، که در این صورت می گوییم 

تخصیص نخورده ، چون عموم افرادی دارد و به عموم عام تمسک می کنیم . اما یک وقت هست که قطع داریم فردی تخصیص نخورده 

ی احتمال می دهیم که این علماء ، إکرامشان در روز واجب باشد ، در این صورت نمی توانیم بگوییم که به عموم عام تمسک می کنیم ول

 بلکه در اینجا به اطالق احوالی تمسک می کنیم . 

شک داریم ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( حاال ما نحن فیه از این قبیل است که به اطالق احوالی تمسک می کنیم ، یعنی اگر در  

      زن هایبه خاطر این که اگر  تخصیص نخورده است ، که آیا نسبت به قرشیة تخصیص خورده یا نه ، در اینجا عموم افرادی اش

وقت هست که ولی یک  ، تا هستند ، چه عدم محمولی باشد و چه عدم نعتی باشد 500نفر باشند ، در این صورت هر  500غیر قرشي 

اگر زنی را شک کردیم که آیا وقتی شارع فرمود ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( در تخصیص حالتی شک می کنیم ، یعنی 

سال حیض می بیند ، لذا در  50سال حیض می بیند یا  60آیا این زن قرشی هست یا قرشی نیست ، شک می کنیم که در حالت شک ، 

المرأة تحیض الی خمسین سنة (  تمسک می کنیم . پس می گوییم که عبارتِّ ) المرأة تحیض الی خمسین سنة (  این صورت به اطالقِّ )

یک عموم افرادی دارد که مراد هر مرأة ای می باشد اعم از قرشی و غیر قرشی ، و یک اطالق احوالی دارد ، یعنی چه شک داشته 

 است . باشد که قرشی است و چه یقین داشته باشد که قرشی

سال  60پس در ما نحن فیه در حالت شک که شک داریم این زن آیا قرشی هست یا نه ، اگر نمی دانیم که این زن آیا باید بنا را بر  

 سال بگذارد ، در این صورت به اطالق ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( تمسک می کنیم . 50بگذارد یا باید بنا را بر 

و می گوید در شک در در همه جا صحبت از عام می کند ولی در اینجا صحبت از اطالق می کند در بحوث پس این که آقای صدر  

عدم محمولی ، به مقدمات حکمت و به اطالق تمسک می کنیم و قید زائد را نفی می کنیم ، شاید مقصود ایشان همین باشد که درست است 

اریم ، ولی به لحاظ اطالق احوالی ، نسبت به این حالت شک داریم که آیا تقیید که ما به لحاظ عموم افرادی ، شک در تخصیص زائد ند

 خورده یا تقیید نخورده که در این صورت به عموم عام تمسک می کنیم .

ُگفتیمُکهُدرُکلماتُآقایُصدرُنقاطیُوجودُداردُکهُبایدُرویُآنُتأملُشودُ:  

ولی و عدم نعتی ، اقل و اکثر باشد ، این را ما متوجه نمی شویم . چون یک وقت این بود که گفتیم : این که نسبت عدم محم نقطهُاول 

هست که شما عدم محمولی و عدم نعتی را دو تا امر واقعی گرفتید و گفتید در لوح واقع که اوسع از لوح وجود است ، یک عدم محمولی 

صورت می گوییم که اگر این ها در لوح واقع وجود دارند که در این  .است و یک عدم نعتی است و این کالم ما از او حکایت می کند 

 . اوسع است و دو چیز هستند ، پس چه معنا دارد که این ها اقل و اکثر باشند بلکه در آنجا دو تا شيء متباین هستند . این را ما نفهمیدیم
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ست و عدم نعتی قیدِّ موضوع است ، حاال چیزی که اما نکته دوم این است که : شما ) آقای صدر ( گفتید که عدم محمولی قیدِّ حکم ا 

قید حکم است با چیزی که قید موضوع است ، چه معنا دارد که اقل و اکثر باشند . بلکه اقل و اکثر یعنی این که چیزی قید حکم هست یا 

که شارع به حکم قید زده است  بله ، اگر قطع داریم قید موضوع هست و شک داریم که مازاد بر این قید هم آیا چیزی هست یا نیست .

اگر قید اشتباه است ، چون  حرفولی شک داریم که به موضوع هم آیا قید زده یا نزده ، در این صورت اقل و اکثر می شود ، ولی این 

د ، به حکم برگردد آن وقت استصحاب تعلیقی جاری می شود ولی اگر قید به موضوع برگردد آن وقت استصحاب تعلیقی جاری نمی شو

 پس این ها دو کیفیت از جعل هستند که متباین می شوند .

 حاال با صرف نظر از کالم آقای صدر ، آیا عدم محمولی و عدم نعتی ، نسبتشان اقل و اکثر است یا نه ؟ 

خطاب . آنچه که می گوییم : قبالً بیان کردیم که فرقی بین عدم محمولی و عدم نعتی وجود ندارد مگر در ذهن و در مقام تصور و در  

ما در خارج می بینیم ، مرأة ای هست که قرشی نیست ، حاال این خارج را ذهن تحلیل می کند که دو نحو می تواند تحلیل کند : یک وقت 

 هست که این ها به نحو واو الجمع تحلیل می کند و می گوید مرأة باشد و قرشی نباشد ، یعنی کان تامه و لیس تامه . اما یک وقت هست

که به نحو موجبۀ معدولة المحمول تحلیل می کند و ربط می دهد و می گوید مرأةی غیر قرشی باشد ، یعنی غیر قرشی را إسناد و ربط 

می دهد به مرأة . این ها کار ذهن و کار کالم است ، اما از ذهن و از کالم که بگذریم ، این طور نیست که در خارج ، یک عدم نعتی 

عدم محمولی داشته باشیم ، بلکه در خارج ، یک چیز بیشتر وجود ندارد . مثل ) االنسان ممکٌن ( می باشد که إمکان داشته باشیم و یک 

، پس در إمکان ، زائیدۀ ذهن و إختراع ذهن است ، یعنی اگر ذهنی نبود و عقلی نبود و إنسانی نبود ، قضیۀ ) االنسان ممکٌن ( نیز نبود 

ت به وجود قیاس می کند که می گوید یک وقت هست که وجود ، ضروری اش هست و یک وقت هست ذهن این موجود خارجی را نسب

که وجود ، ضروری اش نیست ، که اگر وجود برایش ضروری نباشد ، از این مطلب ، إمکان را اختراع می کند . حاال چگونه خداوند 

 د هللا أعلم .سبحان این قدرت را به عقل داده که می تواند مفاهیم را اختراع کن

حاال عدم هم همین طور است ، یعنی مفهوم عدم ، اختراع ذهن است و از خارج ، چیزی بر نمی دارد . همچنین عدم محمولی و عدم  

نعتی هم همین طور است ، یعنی ذهن یک وقت هست که عدم قرشیة را في حد نفسه می سنجد که عدم محمولی می شود ، و یک وقت که 

 را وصف برای مرأة قرار می دهد که این عدم نعتی می شود . این عدمِّ قرشیة

در ادبیات می گوید ) االوصاف قبل العلم بها إخباٌر و اإلخبار بعد العلم بها أوصاٌف ( . یعنی یک وقت می گوییم ) زیدٌ قائٌم ( و یک   

ی در خارج هست که قائم است ، اما این که ما این را وقت می گوییم ) زیدٌ القائم ( که این ها در وجود خارجی فرقی ندارند که یک زید

 به شکل مبتدا و خبر و جمله بگیریم یا این که به شکل نسبت ناقصه و صفت بگیریم ، این کار ذهن است . 

این ها  پس جناب آقای صدر ! عدم محمولی و عدم نعتی ، کار ذهن است و معنا ندارد که بگویید نسبت این ها اقل و اکثر است ، بلکه 

دو چیزِّ متباین می باشند ، زیرا در عدم محمولی این مطلب افتاده که بایستی او في حد نفسه لحاظ شود ، ولی در عدم نعتی این مطلب 

 افتاده که باید وصف برای مرأة قرار بگیرد ، لذا این ها دو چیز هستند .

ُازُاینجاُیکُاشکالیُبرُمرحومُآقایُخوئیُمعلومُشدُ. 

ای خوئی فرموده : اگر جایی موضوع دو جزء داشته باشد که یک جزء ، خودِّ ذات و محل و معروض باشد ، و جزءِّ مرحوم آق 

زیراعرض محال است که در خارج ، وجود پیدا کند مگر در أخذ می شود ،  ینعتعدم عرض باشد ، این ها قطعاً به نحو عدم دیگرش 

 خارج محقق می شود .ضمن جوهر ، به خالف عدم عرض که بدون جوهر در 

ً در ضمن جوهر است ، این   عرضِّ ما به مرحوم آقای خوئی این است که می گوییم : این فرمایش شما که عرض در خارج قطعا

حرف درست است ، ولی این مرأةی قرشیۀ موجود در خارج را عقل دو نحو تحلیل می کند ، یک وقت ممکن است موضوع را چنین 

و قرشیة هم باشد که دو تا مفاد کان تامه است ، و یک وقت هست که موضوع را مفاد کان ناقصه قرار می دهد و  قرار دهد که مرأة باشد

می گوید این مرأة ، قرشیة باشد . لذا در ما نحن فیه نیز ممکن است که موضوع به نحو عدم نعتی أخذ شود و ممکن است که به نحو عدم 

 محمولی أخذ شود و فرقی نمی کند .

صه این که این نسبت اقل و اکثر در ما نحن فیه ، به هیچ وجهی درست نمی شود . البته قبالً گفتیم که طبق تقریرات عبد الساتر ، خال 

این مقدمه کالحجر في جنب االنسان می باشد ، چون خودِّ آقای صدر تصریح کرده که وقتی می گوییم ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( و 
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لمرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( ، در این صورت یقین داریم که این عام ، یک قید خورده است به عدم محمولی ، بعد می گوییم ) ا

اما شک داریم که قید دوم هم خورده یا نخورده که به عموم عام تمسک می کنیم و می گوییم قید دوم نخورده است ، حاال اینجا شک در 

 ، اقل و اکثر باشد و چه متباین باشد ، فرقی ندارد .تخصیص زائد است ، چه آن قید دوم 

 در کالم آقای صدر که باید روی آن تأمل شود : نقطۀُثانیهاما   

اگر عامی قطعاً تخصیص خورده باشد ولی ندانیم که تخصیصش آیا به این قید است یا به آن قید است که این دو تا قید از می گوییم :  

لحاظ حکم واقعی و افرادِّ واقعیِّ عام با همدیگر هیچ فرقی نکنند ، و فقط فرقشان در حکم ظاهری و استصحاب باشد ، آیا اینجا جای 

  تمسک به عموم عام هست یا نه ؟

این کبری مصدایقی در فقه دارد که یک مصداقش همین جا می باشد که نمی دانیم مرأة ای که تخصیص خورده ، آیا به نحو عدم  

محمولی است یا به نحو عدم نعتی است . اما مورد دیگر که محل ابتالء می باشد این است که ما یقین داریم که در ثوب نجس نمی توان 

انیم که آیا نجاست مانع است یا این که طهارت شرط است ، اگر طهارت شرط باشد ، آن وقت اگر شک کنیم که نماز خواند ، لکن نمی د

این ثوب آیا طاهر است یا طاهر نیست ، در موارد شک باید شرط را إحراز کنیم ، ولی اگر نجاست مانع باشد ، در این صورت چون 

آن وقت اگر شک داشته باشم که این عبایم آیا مانع در صالة هست یا نه ، در اینجا   مانعیت انحاللی است و هر ثوبی یک مانعیت دارد ،

) رفع ما ال یعلمون ( جاری می شود ، حاال در اینجا چه طهارت شرط باشد و چه نجاست مانع باشد ، در وجود واقعی فرقی نمی کند 

م ظاهر فرق می کند ، یعنی آیا فقیه بنویسد که در ثوب مشکوک چون این ثوب فی علم هللا یا طاهر است و یا نجس است ، ولی در مقا

 نماز بخواند یا بنویسد که در ثوب مشکوک نماز نخواند .

حاال در این نوع موارد فرموده اند که به عمومات تمسک می کنیم . یعنی عموم ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( می گوید هر چند  

زیرا استصحاب جاری می شود ، یعنی عموم إثبات می کند که موضوع ، عدم سال بگذاری ،  50بر  در جایی که شک داری باید بنا را

نعتی نیست و اثرش در این ظاهر می شود که اگر عدم نعتی باشد ، آن وقت جای استصحاب نیست ولی اگر عدم محمولی باشد ، آن وقت 

 عتی نخورده و لذا استصحاب جاری می شود .جای استصحاب است ، پس اصالة العموم می گوید که قیدِّ عدم ن

ممکن است گفته شود که : استصحاب حکم ظاهری درست می کند ولی ) اکرم العلماء ( یا ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( ، حکم  

ظاهر و در مقام واقعی درست می کند و ما در جایی به عموم عام تمسک می کنیم که در تخصیص ، واقعاً شک داشته باشیم نه در مقام 

ز . لکن در جواب از این اشکال می گوییم : این که می گویند ) اکرم العلماء ( حکم واقعی را بیان می فرماید نه حکم ظاهری را ،  تنجُّ

این حرف اشتباه است ، به خاطر این که در بحث عام و خاص ، یک اشکالی مطرح می شود که اگر مراد واقعیِّ شارع خاص باشد ، پس 

ای چه عام بیان می فرماید ، در آنجا وجوهی ذکر نمودند مثل تقیه و عدم مصلحت و ... ، اما مرحوم آخوند می فرماید که شارع عام بر

ً للقاعدة و القانون ، که این عام یک قانون شود که هر جا که مکلف شک کرد ، به آن تمسک کند . حاال طبق این  بیان فرموده ضربا

،  یدبه عموم عام تمسک کن گفتیم که، عام برای حکم ظاهری است ، یعنی وقتی در تخصیص فردی شک کردید و فرمایش مرحوم آخوند 

. حاال همان طوری که در آنجا در مقام شک، به عموم عام تمسک می کردیم ، در ما نحن به این معناست که وجوبش بر شما منجز است 

ندارد ، اگر در آنجا بگویید این فردی که شک در تخصیصش داریم ممکن است اکرامش فیه نیز به عموم عام تمسک می کنیم و فرقی 

 سال خون ببیند چون ممکن است قرشی باشد . 60واقعاً واجب باشد ، در اینجا هم می گوییم که این زن ممکن است واقعاً 

همیشه حکم ظاهری درست می کند و اماره  پس این که عام برای حکم ظاهری و حکم واقعی است ، این حرف غلط است ، بلکه عام 

 است . لکن مع ذلک ما گفته ایم که تمسک به این عموم درست نیست .

ممکن است کسی در ما نحن فیه یک اشکال دیگر کند و بگوید : این که شارع فرموده ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( و یک دلیل  

ة ( ، جمع عرفی این دو دلیل که به اصالة العموم تمسک کنیم و بگوییم که عام مخصَّص هم فرموده ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سن

موضوعش مرکب است ، این گونه که ) المرأة التی لم تکن قرشیةً تحیض الی خمسین سنة ( و بعد به عرف بگوییم که این مرأة قرشی 

. عالوه بر این که عرف ، شی نشد پس غیر قرشی می شود نباشد یا غیر قرشی باشد ، این را عرف متوجه نمی شود چون وقتی قر

استصحاب ندارد بلکه عرف عمل می کند و ما از عمل عرف ، قوانین را کشف می کنیم . پس در اینجا ُمحَرز نیست که عرف به عموم 

 د .نعام تمسک کند چون اثر عملی که ندارد و کتابچۀ قانون هم که ندار
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ندارد ، ولی اگر از عرف بپرسیم که موالیی هم ت است که عرف استصحاب ندارد و کتابچۀ قانون اگر کسی بگوید : بله ، درس 

فرموده ) اکرم العلماء ( و در یک خاص منفصل فرموده ) ال تکرم الفساق من العلماء ( ولی این موال ، استصحاب را حجت می داند ، 

نید ؟ آیا در کالم این موال ، شما استصحاب را جاری می کنید و می گویید که حاال جنابِّ عرف ! شما کالم این موال را چگونه جمع می ک

در جواب می گویند که جمع عرفی  موضوع مرکب است یا این که استصحاب را جاری نمی کنید و می گویید که موضوع نعت است ؟

 در اینجا به نحو عدم محمولی است نه به نحو عدم نعتی .

  19/  8/  24ـ شنبه  92درس 

لکن ما در جواب از این اشکال می گوییم : سیره عقالء مثل إطالق و عام نیست که به عمومش أخذ کنیم ، لذا بعضی ها توهم می کنند  

که نسبتِّ این دلیل با سیره ، مثال عام و خاص من وجه است ، لکن می گوییم که هیچ وقت سیره با هیچ دلیلی نسبتش عام و خاص من 

ن سیره باید در خصوص آن مورد إحراز شود ، یعنی اگر سیره نیست پس عام و خاص من وجه نیست ، عام و وجه نمی شود ، چو

خاص من وجه همیشه بین دو دلیلی وجود دارد که لفظ باشد مثل ) اکرم العلماء ( و ) ال تکرم الفساق ( که این ها عام و خاص من وجه 

هم فاسقِّ عالم را شامل می شود و هم  فاسقِّ جاهل را شامل می شود و نیز ) اکرم العلماء ( هستند یعنی ) ال تکرم الفساق ( عموم دارد که 

عموم دارد که هم عالم فاسق را شامل می شود و هم عالم عادل را شامل می شود ، ولی سیره هیچ وقت نسبتش با یک خطاب ، عام و 

ده اند اگر خطابی بگوید ) ال تکرم الفساق من العلماء ( و یک خاص من وجه نمی شود . سیره مثل این می ماند که در اصول فرمو

خطابی بگوید ) اکرم العلماء سواٌء کانوا فساقاً أو عدوالً ( ، این دیگر عام و خاص من وجه نیست چون تصریح به عموم شده است ، حاال 

دشان جمعشان به این است که عالم عادل إکرام سیره هم همین طور است یعنی در واقع ، تصریح است . می گوییم عقالء در کلمات خو

شود و فاسق إکرام نشود ، حاال عدم محمولی و عدم نعتی هم نمی فهمند ، اما این متکلمی که استصحاب را حجت می داند ، ما چگونه  

سنة ( و یک خطابی بوده که    می توانیم إحراز کنیم که در زمان أئمه علیهم السالم اگر یک خطابی بوده که ) المرأة تحیض الی خمسین 

بر این بوده که جمع عرفی را به ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( ، ما چگونه إحراز کنیم که سیره در زمان أئمه علیهم السالم 

دم نعتی این طور نحو عدم محمولی چنین ذکر می کردند که ) المرأة التی لم تکن قرشیةً تحیض الی خمسین سنة ( ، بلکه شاید به نحو ع

جمع می کردند که ) المرأة التی کانت غیر قرشیة  تحیض الی خمسین سنة ( ، خالصه این که در شبهات مصداقیه در مرأة ای که مشکوک 

ه بوده ، ُمحرز نیست که متشرعه چکار می کردند و ما نمی دانیم که متشرعه بما هم عقالء ، جمع را به نحو عدم نعتی قبول نداشتند بلک

به نحو عدم محمولی جمع می کردند و به استصحاب تمسک می کردند و بوسیلۀ استصحاب ، این فرد مشکوک را داخلِّ عام می کردند ، 

 .این را ما نمی دانیم ، بلکه شاید در شبهات مصداقیه به برائت رجوع می کردند و شاید به یک اصل دیگری رجوع می کردند و ... 

مخصوصاً این که آیا عدم نعتی ، نحوۀ جمع  ُمحرز نیست و إدعای إحراز سیره ، دور از وادی می باشد . پس سیره در ما نحن فیه 

بین عام و خاص است ، یا این که عدم محمولی ، نحوۀ جمع بین عام و خاص است ، این اثرش در استصحاب عدم أزلی ظاهر می شود 

باشد ، و إال اگر خود وصف ، حالت سابقه داشته باشد ، در این صورت چه عدم یعنی یک جایی که خودِّ این وصف ، حالت سابقه نداشته 

ستصحاب جاری می شود ، پس باید یک جایی باشد که وصف ، حالت سابقه نداشته باشد که نعتی و چه عدم محمولی باشد ، در هر حال ا

 ( نمی فهمند .در این صورت اصالً عقالء استصحاب عدم أزلی را از ) ال تنقض الیقین بالشک 

ما به استصحاب عدم أزلی دو تا اشکال داریم : یک اشکالش این بود که گفتیم اصالً از أدلۀ استصحاب ، اطالق استفاده نمی شود که  

هر جایی که یقین داشتی و شک داشتی ، به شک إعتنا نکن و به یقین سابقت عمل کن ، چنین اطالقی ما نداریم . بر فرض که اصلِّ 

ا قبول داشته باشیم ، لکن اگر اآلن به کسی بگوییم که بچۀ فالنی آیا عالم هست یا عالم نیست ، می گوید فالنی مگر بچه دارد که اطالق ر

عالم باشد یا عالم نباشد ! می گوییم پس بچه اش عالم نیست چون بچه وقتی که نبود عالم هم نیست ، می گوید یعنی چه !! وقتی کسی 

که بگوییم عالم نیست ؟!! ... ؛ پس ظهور سالبه در سالبۀ بإنتفاء محمول است ، لذا به مرحوم آقای خوئی می گوییم نیست چه معنا دارد 

 که کسی از ) ال تنقض الیقین بالشک ( ، استصحاب عدم ازلی را نمی فهمد .

آن انصراف دارد ، آن وقت شما چگونه حاال بعد از آن که اصلِّ استصحاب عدم أزلی در تحت ) ال تنقض الیقین بالشک ( نیست و از  

می توانید به عهدۀ عقالء بگذارید که عقالء در جمع بین عام و خاصی که نمی دانند آیا عدم محمولی است یا عدم نعتی است ، به نحو عدم 

 محمولی جمع می کنند ؟! 
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لذا ما در جای خودش عرض کرده ایم که ما در مدعا با مرحوم آقای نائینی شریک هستیم و ایشان هم فرمود که استصحاب جاری  

نمی شود . لکن فرق ما با ایشان این است که مرحوم آقای نائینی فرمود که جمع عرفی بین الخطابات به نحو عدم نعتی است ولی ما 

 حرز است و نه عدم محمولی . عرض می کنیم که نه عدم نعتی مُ 

، اصالً گیریم که در ) اکرم العالم العادل ( اگر گفته شود که در ) اکرم االعالم العادل ( ظهور در نعت است ، در جواب می گوییم :  

ندارد ، لکن ظهور در نعت باشد چون عقالء استصحاب را جاری نمی کنند و اثر را بار نمی کنند و ربطی به استصحاب عدم أزلی هم 

بحثِّ ما در عام و خاص منفصل است و ما در عالم و خاص متصل که بحثی نداریم ، بحث ما در عام و خاص منفصل است که در اینجا 

 جمع عرفی آیا به نحو نعت است یا به نحو عدم ترکیب است .
 

تمسک به اصالة االطالق نداریم . اما وجه دوم و  در ما نحن فیه خالصۀ جوابِّ ما از وجه اولِّ آقای صدر این شد که ما چیزی به اسم 

 وجهِّ چهارمِّ آقای صدر ، ما َحَصلی برای ذکرش وجود ندارد . اما عمده آن وجه سومی است که در کالم ایشان هست .

خطابِّ این است که : اگر ما یک خطابی داریم که می فرماید ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( و یک  وجه سومکالم ایشان در  

دیگری داریم که می فرماید ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( ، آقای صدر می گوید ما گفتیم که جمعِّ عرفیِّ این دو خطاب به نحو 

عدم محمولی است . حاال اگر کسی گفت که نسبت عدم محمولی و عدم نعتی ، تباین است نه اقل و اکثر و لذا عدم محمولی را نمی توان 

، در این صورت می گوییم : اگر ما یک اطالقی داریم که می فرماید ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( و شک داریم که این د إثبات کر

اطالق آیا قیدی به اسم عدم قرشیة به نحو عدم نعتی برداشته یا بر نداشته ، در این صورت اصالة االطالق ، هر قیدی را نفی می کند و 

 بر نداشته است .می گوید که این قید را 

ممکن است اشکال شود که : این اصالة االطالق معارض دارد ، چون نمی دانیم که این اطالق آیا یک قیدی هم به اسم عدم محمولی  

دارد یا ندارد که اصالة االطالق ، این قید را هم نفی می کند . پس اصالة االطالق برای نفی عدم نعتی معارض است با اصالة االطالق 

 ای نفی عدم محمولی .بر

ایشان در جواب می فرماید : اصالة االطالق برای نفی عدم محمولی ، اثر ندارد و لغو است ، چون این اصل می خواهد چکار کند ؟  

نحو عدم  آیا می خواهد بگوید مرأة اصالً قید ندارد که می گوییم قطعاً قید دارد ، پس اصلِّ قید ، مسلم است چون یقین داریم که قید یا به

نعتی است و یا به نحو عدم محمولی است ، حاال آن اصلی که می فرماید عدم نعتی قید نیست ، اثر دارد و اثرش این است که استصحاب 

 جاری می شود ولی آن اصلی که می گوید عدم محمولی قید نیست ، اثری ندارد و لغو است .

عدم محمولی است ، تنجیز می آورد ، حاال اصالة االطالق که می آید عدم استصحابِّ این که عدم نعتی نیست و اگر گفته شود :  

 محمولی را نفی می کند ، اثرش این است که تنجیز را نفی می کند ، پس یکی إثبات تنجیز می کند و دیگری نفی تنجیز می کند .

، یعنی مثالً موال می گوید ) إشتر اللحم ( و  آقای صدر در جواب از این اشکال می گوید : اصالة االطالق در واقع بیان عرفی است 

عبدش شک می کند که گوشت گاو هم بگیرم آیا اشکال دارد یا نه ، می گوید نه اشکال ندارد چون موال نگفته که گوشت گاو نخر ، در 

و خطاب ) إشتر اللحم ( را اینجا موال نمی تواند عبدش را مؤاخذه کند که چرا گوشت گاو خریدی ، زیرا ُعرف حق را به عبد می دهد 

کافی می داند برای این که عبد ، گوشت گاو بخرد یا گوسفند . ولی در ما نحن فیه موال فرموده ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( حاال 

 شک داریم که در مرأةی مشکوک آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ، که اگر بخواهد استصحاب جاری نشود باید عدم

نعتیة ثابت شود ، حاال اگر موال بگوید که من موضوعم در مقام ثبوت ، عدم نعتیة است ، به موال می گوییم کجای عالَم وجود دارد که 

کسی اطالقی بگوید و بعد بگوید این اطالق من چون عدم محمولی را نفی می کند ، الزمۀ نفی عدم محمولی ، عدم نعتی است و اثر عدم 

 ... ، این اطالق عرفاً برای بیان این قید کافی نیست .ان استصحاب است نعتی ، عدم جری

می گویند که اطالق باید بیان عرفی باشد ، یعنی اگر موال بگوید که من مقصودم قید نیست ، بتواند به این خطاب إت کا کند ، این معنای  

بیان در مقدمات حکمت است . حاال شما می خواهید به اصالة االطالق تمسک کنید که بگویید عدم محمولی قید نیست پس عدم نعتی قید 

عتی که قید شد ، اثرش این است که استصحاب جاری نمی شود . لکن بیان اطالق برای تقیید به عدم نعتی ، کافی و وافی است ، و عدم ن

ً که این اطالق در خودِّ خطابِّ ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( معارض به یک اطالق دیگر است که این را نفی     نیست ، مخصوصا
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به ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( إکتفا کند که نفی کند قید عدم محمولی را و در نتیجه عدم  می کند . پس متکلم و شارع می خواهد

نعتی را إثبات کند ، ولی این اطالقی که شما می خواهید بوسیلۀ او بیانِّ عدم نعتی کنید ، خودش در همین کالم ، معارض با یک اطالق 

بیان ، وافی نیست . پس اصالة االطالق برای نفی عدم محمولی ، بی اثر می باشد . دیگری است که عدم نعتی را نفی می کند ، لذا این 

 این بود کالم آقای صدر .

 اما در حاشیه به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند که ما دو تا جواب داریم :  

الة االطالق تمسک کنیم تا این که عدم یک جوابی که خیلی شسته و ُرفته است این است که می گوییم : اصالً ما نمی خواهیم به اص 

نعتی را إثبات کنیم ، بلکه اصالة االطالق همیشه برای بیان نفی قید است و قید عدم نعتی را نفی می کند و قید عدم محمولی را هم نفی 

اثر ندارد ، می گوییم وقتی که  می کند ، غایة االمر این که اشکال شما این است که اگر اصالة االطالق بخواهد عدم محمولی را نفی کند ،

عدم محمولی را بخواهد نفی کند اثر ندارد و لغو است ، آن وقت ما برای لَغویة جواب دادیم که می گوییم : همین قدر که اثر و الزمِّ 

 .إطالق بار باشد ، برای خروج از لَغویة کافیست 

: یکی این که اصالة االطالق بخواهد بیان باشد برای عدم نعتی ، این پس جناب آقای صدر ! شما دو تا کلمه را با هم َخلط کرده اید  

حرف اشتباه است . دیگر این اصالة االطالق بیان است برای نفی عدم محمولی که عدم محمولی در کار نیست ، حاال شما اشکال کردید 

یم که اثر و الزمِّ این اطالق اگر بار باشد کافیست که جریان اصالة االطالق برای نفی عدم محمولی لغو است ، ولی ما در جواب می گوی

ا و الزم نیست که اثر بر مدلول مطابقی بار باشد بلکه اثر اگر بر مدلول التزامیِّ اطالق هم بار باشد ، برای خروج از لغویة کافیست . لذ

 اشکال شما اصالً وارد نیست .

فرمایند : ما از جواب اول رفع ید می کنیم و می گوییم که اصالً در اینجا  اما جوابِّ دومی که از آقای صدر داده اند این است که می 

اثر بر مدلول مطابقی بار است . توضیح مطلب این است که وقتی ما دلیلی داریم که می فرماید ) ال تشرب الخمر ( ، در اینجا استصحابی 

بی که می آید نفی خمریت می کند ، این هم اثر دارد . حاال اگر که می آید بقاء خمریت را ثابت می کند ، آن هم اثر دارد ، و استصحا

موضوع مرکب باشد از عدم محمولی ، در اینجا یک استصحاب می آید و جزء دوم را ثابت می کند ، و اگر موضوع ، عدم محمولی 

وع را إثبات می کند و یک نباشد ، آن وقت یک استصحاب می آید و جزء دوم را نفی می کند . پس یک استصحاب ، جزء دوم موض

استصحاب هم جزء دومِّ موضوع را نفی می کند ، یک استصحاب در اینجا تنجیز می آورد و یک استصحاب هم عدم تنجیز می آورد ، 

 بقی است و اثر بر الزم هم نیست .این ها هر دو اثر دارند و اثر برای مدلول مطا

  19/  8/  26ـ دوشنبه  94درس و  19/  8/  25ـ یکشنبه  99درس 

به بیان دیگر : عدم محمولی یک اثری دارد به نام استصحاب ، حاال اگر عدم محمولی ثابت شود ، آن وقت این استصحاب جاری    

و  می شود و اگر عدم محمولی نفی شود ، آن وقت این استصحاب جاری نمی شود . پس اصالة االطالق برای نفی عدم محمولی اثر دارد

 اثر هم برای مدلول مطابقی است .

ُاینُبودُدوُجوابیُکهُدرُتعلیقهُازُآقایُصدرُدادهُشدهُ،ُلکنُهمُکالمُآقایُصدرُناُتمامُاستُوُهمُاینُجوابُهاُناُتمامُهستندُ:ُ

ُبهُکالمُآقایُصدرُدادهُشدهُمیُگوییمُ:کهُدومیُُاماُدرُمقامُمناقشهُدرُجوابُِ 

سال خون می بیند ؛ در اینجا مرأة بودن بالوجدان ثابت می شود  50ه اگر مرأة باشد و قرشی نباشد ، گاهی مواقع شارع می فرماید ک 

و اگر یک اصلی بیاید و قرشی نبودن را بالتعبد ثابت کند خوب است ، یا این که اگر اصلی بیاید و إثبات کند که این مرأة قرشی است ، 

ی شود . این کبری درست است . ولی در ما نحن فیه شما اثرِّ جزءِّ موضوع را ساله برداشته م 50باز هم خوب است و آن حکم 

و اگر عدم محمولی نباشد ، استصحاب جاری نمی شود . استصحاب گرفته اید و گفتید اگر عدم محمولی باشد ، استصحاب جاری می شود 

، این خوب است چون استصحاب هم می گوید که این مرأة  می گوییم در اینجا اگر اصلی بیاید و ثابت کند که این قید ، عدم محمولی است

سال حیض می بیند ؛ ولی شما می خواهید عدم محمولی  50قرشی نیست و لذا عدم محمولی را إحراز می کنیم و حکم می کنیم به این که 

چون ما یک دلیلی نداریم که بگوید     را نفی کنید تا این که استصحاب را نفی کنید ، لکن استصحاب اصالً اثرِّ نفی عدم محمولی نیست ،

ً فال تنقض الیقین بالشک ( تا شما بگویید اگر عدم محمولی نفی شد ، آن وقت استصحاب هم نفی        ) إذا کان الموضوع عدماً محمولیا
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ز نمی شود ، می شود ، بلکه می گوییم که استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع إحراز شود ، ولی جایی که موضوع إحرا

 استصحاب هم جاری نمی شود . 

ل ! شما موقعی می توانید بگویید استصحاب جاری نمی شود که موضوعش إحراز نشود . حاال شما می گویید که   پس جنابِّ مستشکِّ

شود ؟! شما  این عام ، قیدی به اسم عدم محمولی نخورده ، می گویید موضوع إحراز نمی شود ، می گوییم موضوع چیست که إحراز نمی

باید اول موضوع را ثابت کنید که چیست تا بعد بگویید که إحراز نمی شود ، باید ثابت کنید که موضوعِّ استصحاب ، عدم نعتی است ، 

 پس استصحاب جاری نمی شود به خاطر این که موضوع إحراز نمی شود .

اصالة االطالق که عدم محمولی است و می گویید  پس عدمِّ جریان استصحاب ، به این خاطر است که موضوع ثابت نمی شود . 

پس موضوع این حکم استصحاب جاری نمی شود ، عدم جریان استصحاب به خاطر این است که این اصالة االطالق یک الزمه دارد که 

 بوسیلۀ استصحاب ، جاری نمی شود .

نمی کند که موضوع إحراز نمی شود ، در این صورت  حاال اگر این جهت نادیده گرفته شود و کسی بگوید که عدم محمولی ، إثبات 

می گوییم که عدم جریان استصحاب ، به خاطر عدم إحراز موضوع است ، چون ما یک حکم شرعی نداریم که بگوید ) إذا کان العدم 

ً فیَجري االستصحاب ( ، بلکه استصحاب فقط می فرماید ) ال تنقض الیقین بالشک ( و باید اثر داشت ه باشد ، اما آنجایی که محمولیا

 موضوع إحراز نمی شود ، چون اثر ندارد ، لذا جاری نمی شود .

ل می گوییم : اصالً اصالة االطالق برای این که موضوع ، عدم محمولی نیست ، کالحجر في جنب االنسان    به بیان دیگر به مستشکِّ

ند که عدم محمولی قید نخورده ، دروغ و غلط است ، می گوییم در می باشد ، چون اگر کسی گفت اصالة االطالق برای این که إثبات ک

این صورت باز هم استصحاب جاری نمی شود ، چون اگر من شک دارم که موضوع آیا عدم نعتی است یا عدم محمولی است ، در اینجا 

 و لذا استصحاب جاری نمی شود .موضوع بوسیلۀ استصحاب إحراز نمی شود 

قی که می خواهد عدم محمولی را نفی کند ، هیچ کاره می باشد . به خاطر این که عدم جریان استصحاب ، اثر پس این اصالة االطال 

عدمِّ إحراز موضوع است ، نه اثر عدمِّ محمولی . لذا اگر این اصالة االطالق نبود ، در عین حال شک داریم که موضوع آیا عدم محمولی 

صحاب جاری نمی شود ، چون موضوع إحراز نمی شود . پس به هیچ وجهِّ من الوجوه است یا عدم نعتی است که در این صورت است

 شما نمی توانید اثر را برای مدلول مطابقی بیاورید ، بلکه یقیناً اثر برای مدلول التزامی است . پس جواب دوم مندفع است .

ُ:ُاماُدرُمقامُمناقشهُدرُجوابُاولیُکهُازُکالمُآقایُصدرُدادهُشدهُمیُگوییم 

یک کبرایی در اصول ، جزء مسلمات است که اگر ما یک اطالقی داشته باشیم که بخواهد فردی را شامل شود که ثبوتِّ اطالق  

متوقف بر آن فرد باشد که اگر آن فرد نباشد ، آن وقت اطالق ، این مورد را شامل نمی شود و آن فرد هم با غمض عین از اطالق ، اصل 

ین که کسی بگوید جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم واجب است چون قرآن می فرماید ) جاهد الکفار و المنافقین ( بر عدمش باشد . مانند ا

در اینجا می گوییم در عصر غیبت نمی توان به اطالق این آیات برای وجوب جهاد تمسک کرد ، چون جهاد قطعاً یک فرمانده ای      

بت ، چه کسی این إذن را بدهد ، پس اطالق این آیه موقعی جهاد در عصر غیبت را شامل می خواهد که إذن به جهاد دهد و در عصر غی

می شود که ثابت شود که در عصر غیبت ، کسی هست که إذن دهد و إذنش هم لزوم إتباع داشته باشد ، اگر بگویید در عصر غیبت ، 

یه است و اصل ، عدمِّ نافذ بودنِّ إذن فقیه در جهاد می باشد . پس فقیه می تواند إذن دهد ، در جواب می گوییم که اصل ، عدمِّ والیتِّ فق

شمول اطالق آیۀ جهاد که بخواهد زمان غیبت را شامل شود ، متوقف است بر نفوذ حکم حاکمی برای جهاد و اصل هم عدم نفوذ هر 

 حکمی می باشد ، لذا می گویند که این اطالق ، زور ندارد .

ست ، در آنجایی که اماره بخواهد قائم مقام قطع موضوعی واقع شود ، که مرحوم آخوند در حاشیۀ بر در کفایه هم این بحث آمده ا 

 کفایه ، این قیامِّ قطع را درست کرده و بعد در کفایه می فرماید آنچه که در حاشیه گفتیم غلط است .

شد بر ثبوت حکم آخر یا بر نفی حکم آخر که با پس کبرای کلی این است که : هر کجا که شمولِّ اطالق نسبت به فردی ، متوقف با  

 برعکس باشد ، در این صورت مقدمات حکمت زور ندارد تا آن فرد را شامل شود .غمض عین از این اطالق ، آن حکم هم 
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( اگر بخواهد عالمِّ  توضیح بیشتر : اگر خطابی بگوید ) اکرم العالم ( و خطابی دیگر بگوید ) ال تکرم الفساق ( ، در اینجا ) اکرم العالم 

فاسق را شامل شود ، باید آن حرمت در خطاب دوم را نفی کند و حال آن که چنین زوری ندارد و مقدمات حکمت در اینجا جاری      

 نمی شود ، چون همین قدر که آن حکم منتفی است ، یعنی همین قدر که اکرام فاسق منتفی است ، صالحیت دارد که قید باشد .

ی صدر این کبری را در مقام ، تطبیق کرده است . اما این که مستشکل می گوید لغو است و اثر ندارد ، این حرف معنا ندارد حاال آقا 

چون آیۀ جهاد هم همین طور است یعنی اگر بخواهد اثر داشته باشد و حکم شرعی را بار کند ، متوقف است بر این که ثابت شود که 

کمش نفوذ دارد ، ولی تا وقتی که نفوذِّ حکمش ثابت نشود ، اطالق آیه لغو و بی اثر خواهد بود ، حاال    حاکم اگر به جهاد حکم کند ، ح

 ما نحن فیه نیز همین طور است و فرقی ندارد .

ُاماُدرُمقامُمناقشهُدرُاصِلُکالمُآقایُصدرُمیُگوییمُ: 

چون ایشان به اصالة االطالق تمسک کرده برای این که ثابت از آنچه که گفتیم معلوم شد که اصل کالم آقای صدر هم مندفع است ،  

کند که موضوع ، عدم نعتی نیست ، ولی می گوییم این کار بی فایده است ، زیرا ما موقعی می توانیم استصحاب را جاری کنیم که ثابت 

این که جریان و عدم جریانِّ استصحاب ، شود که موضوع ، عدم محمولی است ، و إال اگر عدم نعتی نشد ، فایده ای ندارد ، به خاطر 

متوقف بر این است که اگر بوسیلۀ استصحاب ، موضوع إحراز شود ، آن وقت استصحاب جاری می شود ، ولی اگر موضوع إحراز 

 نشود ، آن وقت استصحاب هم جاری نمی شود . 

آن ها بر عدم نعتی هم وارد است . لذا این وجهِّ سومِّ پس به آقای صدر می گوییم : همۀ اشکاالتی که بر عدم محمولی کردید ، تمام  

ایشان هم نا تمام است ، مخصوصاً که اینجا جای استصحابِّ عدم أزلی است و حال آن که استصحابِّ عدم أزلی ، داخلِّ ) ال تنقض الیقین 

رمایید سالبه بإنتفاء موضوع درست بالشک ( نیست بلکه ادلۀ استصحاب از استصحاب عدم أزلی انصراف دارد ، زیرا این که شما می ف

است و می گوید پدر حضرت عیسی نخورد و تکلم نکرد و ... ، این ها مالِّ منطق است ، ولی در ُعرف اگر به کسی بگوییم اگر یقین 

ش ، و بعد به کسی که نوه ندارد بگوییم یقین دارم که نوۀ شما طلبه نیست  ، ُعرف این حرف داشتی و بعد شک داشتی ، یقینت را جلو بِّکِّ

 می داند و تصدیق نمی کند . را غلط

اگر یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم ، نه ثبوتاً و نه إثباتاً ، موضوع إحراز نمی شود که  لذاُمختارُاینُاستُکهُ: 

عدم محمولی است یا عدم نعتی است ، و استصحاب جاری نمی شود و باید به اصول دیگری مثل برائت و یا به أدلۀ دیگری تمسک کنیم 

 یه جایز نیست هرچند که به کمک و مساعدت و ضم ِّ استصحاب باشد .و لذا گفته ایم که تمسک به عام در شبهۀ مصداق

 هذا تمام الکالم در نقطۀ ثانیه در کلمات آقای صدر . 

 اما یک نکته در کلمات آقای صدر در نقطۀ ثانیه باقی ماند که اکنون آن را ذکر می کنیم : 

مولی است یعنی عموم و اطالق ) المرأة تحیض الی خمسین سنة ( آقای صدر بعد از آن که قبول کرد که مقتضای مقام إثبات ، عدم مح 

این است که عامِّ مخصَّص به عدم محمولی قید خورده است و عدم نعتی نیاز به قرینه دارد ، لکن فرموده : چه بسا ممکن است إدعا شود 

 مورد را در کالمش ذکر کرده است : که در غالبِّ موارد ، این قرینه موجود است و ظاهرِّ خطاب ، عدم نعتی است . ایشان سه

مورد اول : مانند این که شارع بفرماید ) إغسل یدک بالماء الطاهر ( ، حاال طبقِّ آنچه که قبالً گذشت ، معنای این خطاب چنین       

خطاب ، َغسل را به محمولی است ، ولی ُعرف در این  وجودمی شود که ] إغسل یدک بماء  و کان ذلک الماء طاهراً [ که این مقتضای 

ه و ماء إضافه می کند و َغسلِّ به ماءِّ طاهر مراد می شود . لذا اگر گفتیم این آب قبالً پاک بوده و اآلن شک می کنیم که آیا پاک است یا ن

اء طاهر ، در اینجا استصحاب بقاء طهارت جاری کردیم ، این استصحاب ، َغسل به ماءِّ طاهر را إثبات نمی کند ، زیرا در َغسل به م

یک معنای إضافه و ربط در آن أخذ شده است که َغسل به ماء بما هو طاهر نسبت داده شده است . ایشان می گوید : ما نمی خواهیم 

، بلکه َغسل اضافه بگوییم که َغسل به طاهر إضافه شده است تا شما بگویید که این ها دو تا عرض هستند که با همدیگر ، نعت نمی شوند 

 ماءِّ طاهر بما هو طاهر .شده به 

مورد دوم : اگر در جایی چیزی شرط واقع شد ، مانند طهارت یا إستقبال الی القبلة که در نماز شرط است ، حاال این طهارت به نحو  

أخذ نشده بلکه  وجود محمولی و مفاد کان تامه در خطاب أخذ نشده است ، چون گفته اند ) تقیُّدٌ جزٌء و قیدٌ خارجی ( یعنی طهارت در نماز

تقیُّدِّ صالة به طهارت ، در نماز أخذ شده است . فرق است بین جزء و شرط ، زیرا در جزء ، خودِّ جزء در نماز أخذ شده است ولی در 
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شرط ، تقیُّدش در نماز أخذ شده است . پس به خاطر این که طهارت ، شرط است ، لذا ظاهرِّ خطاب به وجود نعتی و مفاد کان ناقصه بر 

ی گردد . به همین جهت بعضی ها فرموده اند که مثبتات استصحاب حجت است ، به خاطر این که در صحیحۀ اولی زرارة که راوی م

سؤال می کند ) أیوجب الخفقة والخفقتان الوضوء ( حضرت در جواب فرمودند که : ) نه ، زیرا تو وضوء گرفته ای و شک داری که 

ک في جنبه شیئاً وهو ال یَعلم فال ینقض الوضوء ، فإن الیقین ال یُنقض بالشک ( که خودِّ امام علیه السالم باطل شده است یا نه ... فإن ُحر ِّ 

دلیلِّ استصحاب را در این صحیحه ، بر مثبتات استصحاب تطبیق فرموده است . پس مورد دوم این شد که ظاهرِّ شرط این است که در 

، و گفتیم که اگر موضوع یا متعلق ، مرکب از دو تا عرض باشد که یک عرض ، صالة باشد و متعلَّق أخذ نشده ، بلکه تقیُّدش أخذ شده 

 یک عرض هم طهارت باشد ، گفتیم که ظاهرش ترکیب است ولی ظاهرش در نعت است .

سیلۀ دیگری دو جزء در موضوع یا در متعلق خطاب أخذ می کند ، با حرفِّ واو یا به یک واما مورد سوم این است که : شارع اگر  

گفت این دو تا را به همدیگر ربط می دهد ، مثالً می فرماید ) إذا کان العالم عادالً و لم یکن هاشمیاً فأکرمه ( ، در اینجا اگر استصحاب 

به  که این عالم ، یک وقتی که نبود ، هاشمی هم نبود و اآلن شک داریم که آیا هاشمی هست یا نه ، استصحاب می کنیم که هاشمی نیست

نحو سالبۀ محصله و عدم محمولی ، این استصحاب إثبات نمی کند که این عالم ، عالمِّ عادل است و هاشمی نیست ، و این از حرف واو 

 که برای ربط است ، إثبات نمی شود . 

فرماید : این قاعدۀ حاال أغلبِّ مواردی که در موضوعات مرکبه یا در متعلقات مرکبه وجود دارد ، از همین سه قسم است ، لذا می  

 اولیه ای که ما گفتیم ، به خاطر این قرینه ای که در مقام موجود است ، نفی می شود .

اما آقای صدر از این قرائنی که ذکر شد ، یک جواب کلی می دهد که این کلماتِّ آقای صدر ، ریشه در فرمایشاتِّ آغاضیاء دارد ،  

 از آغاضیاء گرفته است . حتی آن قضیۀ لوحِّ واقعِّ أوسع را هم ایشان 

ایشان در جواب از این قرائن می گوید : ربط و إضافه ای که در خطابات أخذ می شود ، دو حالت دارد : حالت اول این است که خودِّ  

شده  این اضافه و خودِّ این ربط ، ما بإزاء خارجی دارد و در این نوع موارد ، استصحاب به درد نمی خورد چون ربط و إضافه ، أخذ

اما در بعضی از موارد ، این ربط و إضافه ، فقط ربط و إضافه در مقام إعتبار و در کالم است ، یعنی مجردِّ إضافۀ در مقام إنشاء است . 

و اعتبار و کالم است ، و إال در خارج وجود ندارد ، لذا عرف در این نوع موارد ، این عالقه و ربط را إلغا می کند ، به همین جهت 

 صدر می فرماید که مورد اول و مورد ثالث ، جواب داده می شود . آقای 

اما مورد اول این بود که خطاب می گوید ) إغسل یدک بالماء الطاهر ( که در اینجا شارع که َغسل را به ماء طاهر اضافه کرده ، در  

دارد ، پس چون ما بإزاءِّ خارجی ندارد ، لذا خارج که چیزی نیست ، در خارج فقط یک آب طاهر و یک َغسل وجود دارد و ما بإزاء ن

 این ربط کالمی و این عالقه و إضافۀ در مقام إعتبار را ُعرف در موضوع إلغا می کند و می فرماید که در موضوع أخذ نشده است . 

ما بإزاء در خارج ندارد ، بلکه لم یکن هاشمیاً فأکرمه ( این واو ، خودش  وهمچنین مورد سوم که خطاب بگوید ) إذا کان العالم عادالً  

شارع وقتی که بخواهد این موضوع را مرکب بما هو مرکب قرار دهد و بخواهد به مردم تفهیم کند که موضوعِّ من دو تا جزء دارد ، این 

این که این واو در واقع یک وسیله می باشد برای این که او بتواند به مخاطب تفهیم کند که حکم من ، موضوعش دو جزء دارد ، نه 

 حرف ربط ، یک ما بإزاء داشته باشد که معیت را بخواهد بفهماند ، بلکه این واو ، برای مجردِّ ربط در مقام تفهیم است و ما بإزاء ندارد

 و لذا إلغا می شود .

اما مورد دوم که شرط در متعلق تکلیف أخذ شود مثل طهارت ، ایشان می فرماید : چون صالة و طهارت ، هر دو عرض هستند و  

، همان عرض هیچ وقت به عنوان نعت در کالم أخذ نمی شود ، لذا عرف این طور می فهمد که یعنی طهارت باشد و صالة هم باشد 

 م چنین فرموده اند .طوری که مرحوم آقای خوئی و دیگران ه

حاال این فرمایشات آقای صدر درست است و بعد از مرحوم آقای خوئی ، کسی ندیدم که در این مطلب اشکال کند ، ولی یک مطلب  

قیدٌ از سابق در ذهن ما مانده که می گوییم : اگر قرار است که بگوییم شرط ، خودش أخذ شده است و بگوییم این حرف که ) تقیُّدٌ جزٌء و 

خارجی ( این حرف کهنه شده است ، پس فرقِّ بینِّ شرط و جزء در چیست ؟ چرا می گویید که رکوع جزء است و طهارت شرط است ؟ 

 ما تا اآلن جوابی برای این اشکال پیدا نکرده ایم و جوابی هم ندارد ... !

 هذا تمام الکالم در نقطۀ ثانیه . 
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 النقطة الثالثة :   

 مربوط به عام و خاص بود ، اما از اینجا به بعد ، مرحوم آخوند در کفایه واردِّ بحث می شود .  تا اینجا بحثِّ ما 

آیا بوسیلۀ استصحاب می توان موضوع را إحراز کرد و آیا استصحاب در این در این مواردی که موضوع مرکب است می گوییم :  

 موارد جاری می شود یا جاری نمی شود ؟

یه حادی العشر این بود که : تارةً شک ، نسبت به زمان خاص است ، مانند این که نمی دانیم این آب در دیروز اما اصلِّ بحث در تنب 

آیا ُکر بود یا نه . اما اُخری شک نسبت به حدوث شيء نسبت به شيء آخر است ، مانند این که اآلن می بینیم که آبِّ حوض ُکر است و 

لکن حدوث ُکریت در زمان علم داریم ، هم حققِّ مالقاتِّ آب با نجس را علم داریم و ُکریت را گربه هم در آن مرده است ، حاال اآلن ت

مالقات را شک داریم ، یعنی شک داریم در حدوث أحد الجزئین یعنی ُکریت ، در زمان جزء آخر که مالقات با نجس باشد . حاال       

ان شيءِّ دیگر ، با این که اصلش را یقین داریم ، در این صورت آیا حدوث شیئی در زممی خواهیم ببینیم که اگر شک داشتیم در 

 مسأله در اینجا سه صورت دارد . استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود ؟

 اما قبل از آن که در بررسیِّ این سه صورت وارد شویم ، یک مقدمه ای ذکر می کنیم :  

وصف تأخر یا وصف تقارن أخذ شده است ، مانند ) إذا تقد م إسالُم الوارث می گوییم : یک وقت هست که موضوع ، وصفِّ تقدم یا  

ث یَرث ( که موضوع در اینجا ، عنوان تقدم است ، در این صورت شبهه ای نیست که عدم تقدم را استصحاب می کنیم  علی موت المور ِّ

عدمِّ حدوثِّ عنوان تقدم جاری می شود و مشکلی هم  یعنی می گوییم اصل این است که اسالم وارث ، مقدم نیست ، در اینجا استصحابِّ 

ث ، موضوعِّ اثر باشد ، در این صور رِّ اسالم وارث بر موت مور ِّ ر هم اثر باشد ، یعنی مثالً اگر تأخُّ ت ندارد مگر در جایی که برای تأخُّ

رتی که إحتمال مقارنة بدهیم ، ولی استصحاب عدم تقدم اسالم وارث با استصحاب عدم تأخر اسالم وارث ، تعارض می کند مگر در صو

 اگر قطع داشته باشیم که مقارن نبوده ، آن وقت این ها با هم تعارض می کنند .

ث   ماً علی موت المور ِّ اما ممکن است که موضوع ، عنوان تقدم نباشد ، بلکه مفاد کان ناقصه باشد یعنی ) إذا کان إسالُم الوارثِّ مقد ِّ

 حاب می گوید که اسالم وارث ، مقدم بر موت مورث نیست و باز الکالم الکالم .یرُث ( ، در این صورت استص

اما کالم در این فرض است که : اگر موضوع مرکب باشد از اسالم وارث و موث مورث ، یا مرکب باشد از مالقات و ُکریت ، در  

 د یا جاری نمی شود ؟اینجا اگر در تقدم و تأخر شک داشتیم ، در این صورت آیا استصحاب جاری می شو

ُمسألهُدرُاینجاُسهُصورتُداردُ:ُُ

 صورت اولی : هر دو جزء ، مجهول التاریخ باشند ، یعنی نه زمان ُکریت را می دانیم و نه زمان مالقات را می دانیم . 

 . التاریخ باشدمجهول ، یعنی ُکریت که می خواهیم استصحابش کنیم  آن جزئیصورت ثانیه : زمان مالقات معلوم باشد ولی  

 آن جزئی که می خواهیم استصحابش کنیم یعنی ُکریت ، معلوم التاریخ باشد .صورت ثالثة : زمان مالقات مجهول باشد ولی  

ً شده است :    در اینجا یک اشکالی ُکال 

داریم ، مانند این که  می گوییم : در استصحاب ، یک وقت هست که اصالً در حدوث و وجود این شيء در عمود زمان ، تا اآلن شک 

اصالً من نمی دانم که آیا گربه ای با آب مالقات کرده که در آب بمیرد یا این که مالقات نکرده است ، در اینجا استصحاب صحیح است ،  

 چون در زمانی که می خواهم استصحاب کنم ، هنوز مستصَحبِّ من خودش مشکوک است و اصالً منتقض نشده است .

ت که من اآلن یقین دارم که این شيء اآلن منتقض شده است یعنی این آب اآلن ُکر است و گربه در آب مرده است ، اما یک وقت هس 

را  حاال قبالً یقین داشتم که گربه ای در آب نمرده بوده و اآلن هم یقین دارم که گربه در آب مرده ، لذا فرموده اند که در اینجا چه چیزی

 اینجا جای استصحاب نیست . اما در اینجا جواب داده اند که :می خواهید استصحاب کنید و 

یک وقت هست که ما حدوث شیئی را در عمود زمان نسبت به أجزاء زمان می خواهیم بسنجیم ، که در این صورت اینجا نسبت به  

اما یک وقت هست که می خواهیم  عمود زمان ، استصحاب ندارد ، چون اآلن گربه در آب مرده و آب با نجس مالقات کرده و ُکر است ؛

استصحاب کنیم ، یعنی نمی دانیم در زمان ُکریت آیا گربه مالقات کرده و مرده یا نه ،  حدوث شیئی یا عدم شیئی را نسبت به شيءِّ آخر 
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ر ، شک وجود دارد و یا این که نمی دانیم در زمانی که گربه مالقات کرده و مرده ، آیا آب ُکر شده یا نه ، پس نسبت به حدوث شيءِّ آخ

 لذا جای ارکان استصحاب هست . این یک جواب إجمالی بود .

 اما در تفصیل مطلب ، مباحث دقیقی ذکر می شود که جای دقت دارد . 

ُمرحومُآخوندُدرُکفایهُبرایُمسألهُ،ُچهارُفرضُذکرُمیُکندُ: 

، یعنی موضوع که مرکب از دو  باشدعنوان تقارن رفته  این است که : حکم روی عنوان تقدم یا روی عنوان تأخر یا روی فرضُاول 

. مانند ) إذا تقدم إسالم الوارث علی موت المورث یرث الوارث ( که حکم در جزء است ، وصف و عنوان تقدم یا تأخر یا تقارن باشد 

ن التقارن أو التقدم أو التأخر . مرحوم آخوند در اینجا دو  اگر شق درست می کند و می فرماید : اینجا روی وجود خاص رفته است ، مِّ

دیگر به عنوان موضوع أخذ نشده دو تای  لیوباشد به عنوان موضوع أخذ شده ، خودش به نحو کان تامه یکی از این وجودهای خاص 

، مانند این که تقدمِّ شیئی به عنوان موضوع أخذ شده باشد ولی دیگر تقارن و تأخر ، به عنوان موضوع أخذ نشده باشد ، در اینجا  باشد

 استصحاب عدم تقدم جاری می شود و معارضی هم ندارد و حکم را نفی می کند . 

أخذ شده باشد ولی به نحو نعت أخذ شده باشد ، عنوان موضوع به ین تقدم امثالً : این است که یا شق دوم از مسألۀ قبل  دومُفرضاما  

موت الوارث یرث الوارث ( ، پس در شق دوم ، إتصاف به تقدم یا اتصاف به بفرماید ) إذا کان موت المورث متقدماً علی شارع یعنی 

موردی برای استصحاب پس ابقه ندارد ، تأخر به عنوان موضوع أخذ   می شود ، در اینجا می فرماید اگر شيء به وصف تقدم ، حالتِّ س

 وجود ندارد .

این است که : موضوع به عنوان عدم نعتی أخذ شده باشد . مثال شارع بفرماید ) إذا کان الوارث غیر می ت  في زمن  فرضُسوماما  

ث یرث الوارث ( ، اینجا هم می فرماید که مورد برای استصحاب وجود ندارد ، و در بعضی ن سخه های کفایه چنین آمده که  موت المور 

 ] بل قضیة االستصحاب ، عدم حدوثه کذلک [ ، یعنی اصل این است که موت وارث در زمان موث مورث نبوده است .

ث میتاً و الوارث لم  فرضُچهارماما   این است که : موضوع به نحو عدم محمولی أخذ شده باشد . یعنی شارع بفرماید ) إذا کان المور ِّ

خ باشند ، استصحاب یکن میتاً یرث الوارث ( که موضوع به نحو ترکیب أخذ شده است ، در اینجا هم بر فرضی که هر دو مجهول التاری

 یقین از شک وجود دارد که شاید یقین سابق بوسیلۀ یک یقینِّ آخر ، از شک منفصل شده باشد . جاری نمی شود ، چون شبهۀ إنفصال

ُماُاکنونُبایدُاینُچهارُفرضُراُموردُبررسیُقرارُدهیمُ:  

 ، دو نکته وجود دارد : فرضُاولاما در  

فإن کانا این که مرحوم آخوند می فرماید اگر شيء به نحو وجود خاص ، به عنوان موضوع أخذ شده باشد ... که فرموده )  نکتۀُاولُ: 

، ال لآلخر ، وال له بنحو  آخر ، من التقدم أو التأخر أو التقارن  بنحو  خاصفتارةً کان األثر الشرعي لوجود أحدهما مجهولي التاریخ 

( چیست ؟ در اینجا تقریباً قریب به اتفاق ، کالم  بنحو  خاص ... ( ، دراینجا مرادِّ مرحوم آخوند از )معارض فاستصحاب عدمه صار بال 

    .  .مرحوم آخوند را این طور بیان فرموده اند که یعنی اگر عنوان تقدم یا عنوان تأخر یا عنوان تقارن به عنوان موضوع أخذ شود ...

شکال کرده و فرموده : مقصود مرحوم آخوند از وجود خاص ، تقدم و تأخر و تقارن نیست ، بعد ایشان اما مرحوم روحانی در المنتقی ا

 یک توجیهی برای کالم مرحوم آخوند آورده که إنشاء هللا مراجعه شود .

بنحو  آخر ...( می باشد  این ) بنحو  خاص ( در مقابلِّ ) ال لآلخر ، وال لهلکن به نحو إجمالی در جواب به مرحوم روحانی می گوییم :  

یعنی می خواهد بفرماید که خصوص تقدم یا خصوص تأخر به عنوان موضوع أخذ شده است نه این که وجودِّ خاص ، موضوع أخذه شده 

 باشد ، بلکه یعنی یکی از این وجودها و أحدهما بالخصوص ، به عنوان موضوع أخذ شده باشد . 

 درُمقامُاشکالُبهُمرحومُآخوندُمیُفرمایدُ:درُاینُفرِضُاولُُنکتۀُدومُ:ُمرحومُآغاضیاءُعراقیاما  

د ) و کان الخارج ظرفاً لنفسها ال لمنشأ إنتزاعها فقط ، نتارةً ملتزم می شویم که خودِّ این تقدم و تأخر و تقارن ، در خارج وجود دار 

یعنی خارج ، ظرفِّ وجودِّ خودِّ این اوصاف است نه ظرفِّ وجودِّ منشأ انتزاعشان فقط ، که طبق این قول ، استصحاب ( کما هو التحقیق 

اثر فقط مثالً برای تقدم باشد ، آن وقت عدم تقدم را استصحاب می کنیم و در نتیجه ، اثر نفی   در این اوصاف جاری می شود که اگر 

شته باشد و هم تأخر اثر داشته باشد ، آن وقت استصحاب عدم تقدم با استصحاب عدم تأخر تعارض و می شود ؛ ولی اگر ، هم تقدم اثر دا

حاال اگر بگوییم این اوصاف ، از  . تساقط می کند ، به خاطر این که علم اجمالی که یکی از این ها مقدم بوده و دیگری مؤخر بوده است



 16.............................................................................................رات درس خارج اصول .......................................................تقری
 

دارند یعنی غیر از این که سقف در خارج هست ، فوقیت هم در خارج هست ،     خارج انتزاع نمی شوند بلکه خودشان در خارج وجود

 آن وقت طبق این مسلک ، فرمایش مرحوم آخوند تمام است و تنها اشکالش این است که این حرف ، خالفِّ مسلکِّ ایشان است .

  19/  8/  26ـ سه شنبه  95درس 

جود ندارد و فقط منشأ إنتزاعشان در خارج وجود دارد یعنی زیدی هست و اما اُخری ملتزم می شویم که این اوصاف در خارج و 

خارجِّ محمول هستند که از خارج إنتزاع می شوند و امر إنتزاعیِّ عقلی هستند ، که این  بَکری هست . حاال اگر بگوییم این اوصاف ،

. زیرا وقتی استصحاب عدم تقدم د نا تمام است نظرِّ مرحوم آخوند و قوم است ، در این صورت در ما نحن فیه فرمایش مرحوم آخون

جاری کنیم ، آن وقت دیگر استصحاب عدم تأخر جاری نمی شود ، چون ما یک اسالم وارث داریم و یک موت مورث داریم ، حاال روز 

دیگری در روز شنبه  جمعه یا اسالم وارث موجود شده و یا موت مورث موجود شده است ، یعنی یکی از این دو تا در روز جمعه بوده و

بوده است ، حاال شما می خواهید استصحابِّ عدم تقدم اسالم وارث از روز شنبه جاری کنید و حال آن که یقین داریم که اسالم وارث در 

داریم به وجود اسالم روز شنبه موجود شده است ، حاال یا روز شنبه موجود شده و یا روز جمعه موجود شده است ، پس علم اجمالی 

 وارث در روز شنبه ، ولی نمی دانیم که روز شنبه بوده یا روز جمعه بوده است ، و اینجا مجرای استصحاب نیست .

اگر بگویید استصحاب جاری می کنیم در وصف تأخر ، می گوییم وصف تأخر که وجود خارجی ندارد و تأخر در خارج نیست ، بلکه  

عدم تأخر اسالم وارث از روز شنبه که موت مورث را استصحاب  پسمورث است ،  آنچه که در خارج است ، فقط اسالم وارث و موت

در آن ظرفی که به موت مورث یقین داریم ، در آن ظرف به اسالم وارث هم زیرا ، ، این استصحاب جاری نمی شود یقین داریم در آن 

 یقین داریم و جای استصحاب نیست ، بلکه نقض یقین به یقین است .

ممکن است شما بگویید که ما استصحاب را در اصل عدم وجود اسالم در روز شنبه نمی خواهیم جاری کنیم تا شما بگویید  إن قلت : 

که روز شنبه ، یقین به وجود اسالم داریم و این نقض یقین به یقین است ، بلکه ما می خواهیم استصحاب را در این عدمِّ وجودِّ خاص 

 الم وارث در روز شنبه و در زمان متأخر ، یعنی اصل این است که آن روز ، حادث نشده است .جاری کنیم ، یعنی عدمِّ حدوثِّ اس

قلت : ایشان در جواب می فرماید : این که می گویید اصل این است که آن روز حادث نشده ، معنایش این است که یعنی من          

 می خواهم در حد ِّ این وجوب ، استصحاب جاری کنم . 

: وقتی می گوییم زید وجود متقدم است ، در اینجا یک اصل وجود زید داریم و یک حد ِّ وجود زید داریم که مقدم بر عمرو توضیح  

است ، همچنین وقتی می گوییم عمرو وجود متأخر است ، در اینجا یک اصل وجود عمرو هست و یک حد ِّ و خصوصیتِّ این وجود 

که ما نمی خواهیم استصحاب را در اصل عدمِّ وجود جاری کنیم تا بگویید یقین داریم که در شما می خواهید بگویید هست که تأخر است . 

زمان متأخر ، این عدمِّ وجود به یقینِّ به وجود نقض شده است ، بلکه می خواهیم استصحاب را در این حد  جاری کنیم و بگوییم این حد ش 

 وجود ندارد .

: حد ِّ وجود متأخر یعنی وجودِّ مسبوق به عدم ، یعنی اگر این وجود در زمان متأخر حادث  مرحوم آغاضیاء در ادامۀ جواب می فرماید 

شده باشد ، معنایش این است که این وجود ، مسبوق به عدم است و اگر در زمان متأخر حادث نشده باشد معنایش این است که این وجود ، 

ی خواهید استصحاب جاری کنید و بگویید این وجود ، مسبوق به عدم نیست مسبوق به عدم نیست بلکه مسبوق به وجود است . حاال شما م

لکن می گوییم : این که بگوییم این وجود مسبوق به عدم نیست ، این حرف غلط است ، چون موقعی صدق می کند که این وجود مسبوق 

که بگوییم وجود ، مسبوق به عدم نیست . پس این که  که وجود داشته باشد ولی اگر وجود نداشته باشد ، آن وقت معنا نداردبه عدم نباشد 

وجود مسبوق به عدم است ، این حرف در صورتی جاری می شود که ما به اصل وجود یقین داشته باشیم ، حاال اگر به اصل وجود یقین 

 داشتیم ، آن وقت ارکان استصحاب بهم می خورد ، زیرا تبدُّلِّ یقین الزم می آید .

حاال شما می خواهید بگویید که روز جمعه ، وجودِّ  روز شنبه که زمان متأخر است ، اسالم وارث موجود شده است ،توضیح بیشتر :  

مسبوق به عدم نبوده ، یعنی می خواهید بگویید که این وجود ، مسبوق به عدم است ، یعنی دیروز نبوده و روز قبلش هم نبوده و ... ، 

جود مسبوق به عدم است که اصلِّ وجود ، ُمحَرز باشد ، و إال اگر اصلِّ وجود ُمحَرز نباشد ، در این حاال موقعی می توانید بگویید این و

صورت نمی توان گفت که مسبوق به عدم است . پس وجودِّ مسبوق به عدم ، مالزم است با یقینِّ به وجود ، حاال اگر من روز جمعه یقین 
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استصحاب جاری کنم ، و حال آن که استصحاب در صورتی جاری می شود که من  به وجود دارم ، آن وقت دیگر شک ندارم تا بخواهم

 در وجود ، شک داشته باشم .

پس در واقع استصحاب در َحد  جاری نمی شود ، زیرا معنای استصحاب ، عدم نقضِّ یقین به شک است ، ولی شما با این کاری که  

د دارم ، پس دیگر شک ندارید ، چون باید وجودی باشد تا بتوانید بگویید که می کنید ، در واقع می گویید که روز جمعه یقین به وجو

 مسبوق به عدم است .

 این بود فرمایش مرحوم آغاضیاء و اشکالی که ایشان به مرحوم آخوند می کند . 

جایی تأخر و تقدم ، هر دو در کجا ظاهر می شود ؟ در جواب می گوییم : اگر در  قولُمرحومُآخوندو  ثمرۀُقولُمرحومُآغاضیاءاما  

موضوعِّ اثر شدند ، مرحوم آخوند فرمود که هر دو استصحاب جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند ، ولی مرحوم آغاضیاء    

 می فرماید که اینجا تعارضی در کار نیست زیرا نسبت به متأخر ، اصالً مقتضي برای استصحاب نیست .

ُایشُمرحومُآغاضیاءُمیُگوییمُ:اماُدرُمقامُمناقشهُدرُفرم  

ظاهراً در اینجا یک َخلطی به وجود آمده است و إال مطلب واضح تر از آن است که بر مثل ایشان مخفی بماند . به ایشان می گوییم :  

ر جاری کنیم روز شنبه که مثالً به تحقق زید یا به تحقق اسالم وارث در زمان متأخر یقین داریم ، در اینجا آیا می خواهیم استص حابِّ تأخُّ

ر جاری کنیم ؟ اما این بیانی که شما می فرمایید که این وجود مسبوق به عدم باشد ، می گوییم  یا این که می خواهیم استصحاب عدم تأخُّ

 این معنای تأخر است . 

ود ، این حرف غلط است ، چون بله ، این اشکال وجود دارد که اگر بخواهیم بگوییم که دو روز قبل ، این وجود مسبوق به عدم ب 

وجودی نبوده تا بخواهد مسبوق به عدم باشد و لذا اشکالِّ شما وارد است ؛ ولی اگر من بخواهم استصحابِّ عدم تأخر جاری کنم ، می 

عدم نبود و چهار روز پیش هم مسبوق به گویم این وجود دیروز مسبوق به عدم نبود چون اصلِّ وجودش نبود و سالبه بانتفاء موضوع بود 

چون اصل وجودش نبود ؛ پس در ما نحن فیه می خواهیم استصحاب عدم تأخر جاری کنیم و نمی خواهیم استصحاب بقاء تأخر جاری 

نی د ر کنیم ، لذا می گوییم اصالً تقدم و تأخر و تقارن ، این ها در خارج وجود ندارند و امور انتزاعیِّ اعتباریِّ عقلی هستند و هیچ موطِّ

ند ، ولی در منشأ انتزاع که آن وجود خاص است ، استصحاب جاری می کنیم و می گوییم این وجود اگر بخواهد امروز متأخر خارج ندار

حادث شده باشد ، معنایش این است که مسبوق به عدم بوده ، حاال یک وقتی این وجود مسبوق به عدم نبود و آن هم وقتی بود که اصلِّ 

 وق به عدم نیست .وجود نبود ، حاال اآلن هم مسب

پس آنچه که ظاهراً بر مرحوم آغاضیاء خلط شده این است که : ما نمی خواهیم استصحاب را در بقاء تأخر جاری کنیم ، بلکه        

می خواهیم استصحاب را در عدم تأخر جاری کنیم و این اشکاالتی که شما می فرمایید ، بر این استصحاب وارد نیست و حق با مرحوم 

 د است و لذا هر دو استصحاب جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند .آخون

 این است که : سومنکتۀُاما   

تقدم و تأخر و  که بگوییمما این کالم مرحوم آغاضیاء که گفتیم آقای صدر هم این کالم را از ایشان گرفته ، ما این کالم را نفهمیدیم  

صحاب جاری می شود ولی اگر وجود حقیقی نداشته باشند ، استصحاب جاری نمی شود ، ما ، استتقارن اگر وجود حقیقی داشته باشند 

دلیلِّ این حرف را نفهمیدیم . می گوییم : اگر شارع موضوع را همین امر اعتباری عقلی قرار داده باشد ، آن وقت استصحاب می گوید 

یان استصحاب ، منوط به خارجیت است ؟ پس مرحوم آغاضیاء در که این امر اعتباریِّ عقلی را نمی دانم ، پس چرا می گویید که جر

اینجا فقط مدعا را بیان فرموده و دلیل نیاورده است . به ایشان می گوییم : شما ادعا کرده اید که این اوصاف اگر وجود خارجی نداشته 

لی از مطالبی که مخصوصاً در علوم عقلی ذکر باشند ، آن وقت جای استصحاب نیست ، اما بر این حرفِّ خود دلیل نیاورده اید . و خی

رفِّ إدعا می باشد .  می شود ، از همین قبیل است و صِّ

وجود خارجی دارند ، این ها دقت کنید که اینجا دو حرف وجود دارد : یک حرف این است که می گوییم این که تقدم و تأخر و تقارن،  

معنای این حرف چیست و یعنی چه که خارج ، ظرفِّ این هاست . ما نه خارج به معنای لوح واقعِّ أوسع را متوجه می شویم و نه همین 

خارجی که ظاهرِّ کالم مرحوم آغاضیاء هست را متوجه می شویم . اما حرف دوم این است که می گوییم : جناب آقای صدر ! شما یک 

از مرحوم آغاضیاء گرفته اید و می گویید عناوینی که در خطاب أخذ می شود ، اگر آن عناوین ما بإزاءِّ ادعا دارید که این حرف را 
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خارجی ندارد ، عرف این عناوین را إلغا می کند ، لکن ما می گوییم چه دلیلی شما بر این حرف دارید و چه کسی گفته که عرف ، این 

 عناوین را إلغا می کند ؟! 

 .این بود فرض اول  

این بود که اگر اثر برای شيءِّ متقدم بر دیگری باشد به نحو مفاد کان ناقصه ، یعنی ) إذا کان إسالم الوارث مقدماً علی  فرضُدوماما  

ث فیرث الوارث ( ، اینجا مرحوم آخوند در کفایه می فرماید که استصحاب جاری نمی شود ، و ظاهرِّ کالم ایشان این است که  موت المور ِّ

 نه در ناحیۀ وجود جاری می شود و نه در ناحیۀ عدم جاری می شود . استصحاب

ً به مرحوم آخوند مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر از أعالم اما در اینجا   اشکال کرده اند که : شما در بحث عام و خاص نقضا

یعنی در ) المرأة القرشیة تحیض الی ، فرموده اید که اگر موضوع ، نعتی باشد ، آن وقت استصحاب در ناحیۀ عدمش جاری می شود 

ستین سنة ( ، فرمودید استصحاب می گوید که این مرأةی مشکوکه ، قرشي نیست ، حاال در ما نحن فیه هم استصحاب باید بگوید که 

 اسالمِّ وارث ، مقدم بر موت مورث نیست و اینجا چه فرقی با آنجا دارد ؟!

 می گوییم این نقض وارد است . 

ً و لم یکن  ومفرضُساما   این بود که موضوع مرکب از دو جزء است ، مثل موت والد و حیات ولد یعنی ) إذا کان المورث میتا

ً یرث الوارث ( ، لکن موضوع در این فرض ثالث ، به نحو نعت واقع شده است ، یعنی هر وقت عدم  الوارث ] أو لم یکن ولده [ میتا

به نحو إتصاف باشد ، اینجا هم مرحوم آخوند فرموده که استصحاب جاری نمی شود ، چون  موت ولد در زمان موت والد به نحو نعت و

این که بگوییم این حیات ولد یک وقتی در زمان موت والد بود ، این حالتِّ سابقه ندارد ؛ اما در بعضی از نسخه های کفایه این طور 

مقتضای استصحاب این است که حیات ولد ، در زمان موت والد نبوده فرموده که ) بل قضیة االستصحاب عدم حدوثه کذلک ( یعنی بلکه 

ولی اگر این این حرف درست است و با مبنای مرحوم آخوند هم سازگار است ،  .و در این عدمِّ عدم نعتی ، استصحاب جاری می شود 

 ، در این فرض سوم هم خواهد بود . قولِّ نسخه را قبول نکنیم ، آن وقت همان تنافی که در فرض دوم در کالم مرحوم آخوند بود

این است که موضوع مرکب از دو جزء است و عنوان انتزاعی در موضوع حکم أخذ نشده است و وصفی أخذ نشده  فرضُچهارماما  

و کان الوالد است ، بلکه موضوع به نحو کان تامه یا لیس تامه می باشد و واقع الجمع ، موضوع می باشد ، یعنی ) إذا لم یکن الولد میتاً 

ً فیرث الولد ( ، یعنی موت والد به نحو مفاد کان تامه و عدم موت ولد به نحو لیس تامه ، این ها اگر موضوع حکم باشد ، مرحوم  میتا

آخوند فرموده در اینجا هم استصحاب جاری نمی شود ؛ زیرا ) ال تنقض الیقین بالشک ( معنایش این است که باید زمان شک متصل به 

 یقین باشد ، اما اگر فاصله شد ، آن وقت استصحاب جاری نمی شود . زمان

حاال در ما نحن فیه که یقین داریم ولد مرده و والد هم مرده که یکی روز جمعه مرده و دیگری روز شنبه مرده ، اینجا زمان شک به  

لسبت است چون یوم السبت یقین داریم که والد مرده زمان متیقَّن متصل نیست ، چون زمان متیقن ، یوم الخمیس است و زمان شک ، یوم ا

است ، حاال احتمال دارد که موت ولد در روز جمعه باشد و لذا زمان شک که روز شنبه است با زمان یقین که روز پنجشنبه است ، با 

و تمسک به عام در شبهۀ  و احتمال إنفصال وجود دارد ، لذا شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک می شودهمدیگر متصل نیستند 

 مصداقیه جایز نیست .

حتی ـ به قول مرحوم آقای خوئی ـ کسانی که استصحاب را در شبهات مصداقیه جاری می دانند ، لکن در اینجا جاری نمی دانند ،  

ص هم منفصل باشد زیرا کسانی که می فرمایند تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز است ، مرادشان جایی است که عامی باشد و خا

ولی جایی که عام به خاص متصل است مثل این که بفرماید ) اکرم العالم الغیر الفاسق ( یا ) اکرم العالم العادل ( در این صورت اگر شک 

. حاال   داریم که فالن عالم آیا عادل است یا نه ، در اینجا کسی قائل به تمسک به عام نیست ، زیرا إجمال خاص به عام سرایت می کند 

ما نحن فیه نیز از همین قبیل است ، یعنی در ) ال تنقض الیقین بالشک ( باید صدقِّ نقضِّ یقین به شک بکند ، ولی اگر صدق نقض یقین 

 به شک را شک داشته باشیم ، آن وقت شبهۀ مصداقیۀ نفس عام می شود نه شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل . 

مجموع زمانین یعنی روز جمعه و روز شنبه ، آیا شما در موت ولد شک دارید یا سپس مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : إن قلت :  

 .ندارید ؟ قطعاً شک دارید ، پس معنا ندارد که بگویید روز جمعه شک نداریم 
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لد یا حیات ولد را استصحاب کنید نسبت به أجزاء زمان ، مرحوم آخوند در جواب می فرماید : قلت : تارةً شما می خواهید عدم موت و 

در این صورت می توانید بگویید که هم روز جمعه شک دارم و هم روز شنبه شک دارم . اما اُخری می خواهید عدم موت را در زمان 

د مرده باشد و ولد زنده موت والد استصحاب کنید ، در این صورت روز جمعه ، مشکوک نیست ، زیرا ممکن است که روز جمعه وال

باشد . حاال شما در ما نحن فیه نمی خواهید نسبت به عمود زمان استصحاب جاری کنید ، بلکه می خواهید نسبت به زمان حدوث جزء 

 آخر ، استصحاب جاری کنید و حال آن که نسبت به زمان حدوث جزء آخر ، اینجا مجرای استصحاب نیست .

: از اینجا تفاوتِّ کالم ما با مرحوم شیخ اعظم روشن شد . مرحوم شیخ می فرماید اگر هر دو تا اثر  سپس ایشان در کفایه فرموده 

داشته باشند ، اینجا جای تعارض و تساقط است ، ولی اگر یکی اثر داشته باشد ، آن وقت استصحاب در ناحیۀ او جاری می شود و حکم 

یگر برادر هستند ، حاال زید صاحب اوالد است ولی عمرو ، اوالد ندارد ، در اینجا اگر ُمحَرز می شود ، مانند این که زید و عمرو با همد

عمرو بمیرد ، آن وقت زید از او ارث می برد ولی اگر زید بمیرد ، عمرو از او ارث نمی برد ، مرحوم شیخ فرموده که در اینجا بقاءِّ آن 

الد ندارد را استصحاب می کنیم ، اگر بگویید که برعکس استصحاب    برادری که صاحب اوالد است تا زمان موت آن برادری که او

استصحاب می کنیم ، می گوییم این استصحاب اثر ندارد می کنیم یعنی حیات آن أخ که اوالد ندارد را تا زمان موت آن أخ که اوالد دارد 

 چون آن أخ که اوالد دارد ، إرث نمی برد .

ثمرۀ قول ما و مرحوم شیخ در اینجا ظاهر می شود . یعنی ما می گوییم در این صورت هم حاال مرحوم آخوند می فرماید که  

استصحاب عدم موت أخ جاری نمی شود چون أدله في حد نفسه نا تمام است و مقتضي برای جریان استصحاب وجود ندارد ، ولی مرحوم 

دارد جاری می شود ولی استصحاب در ناحیۀ عدم موت آن أخ که شیخ می فرماید که اینجا استصحاب در ناحیۀ عدم موت آن أخ که اوالد 

 اوالد ندارد تا زمان موت آن أخ که اوالد دارد جاری نمی شود چون اثر ندارد و او وارث نمی شود .

  19/  1/  1ـ شنبه  96درس 

خالصۀ کالم تا اینجا چنین شد که مرحوم آخوند فرمود : اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش بالوجدان ُمحَرز شود و  

جزء دیگر به استصحاب ، در این صورت حکم ُمحَرز می شود . مثالً إرثِّ ولد ، موضوعش دو جزء است که یکی حیات ولد و عدمِّ 

باشد ، حاال اآلن والد بالوجدان مرده است و نمی دانیم که ولد آیا حیات دارد یا ندارد که در این موت ولد ، و دیگری موت والد می 

 صورت استصحابِّ عدم موت ولد یا استصحابِّ حیات ولد را جاری می کنیم و موضوع حکم ُمحَرز می شود . 

أحدهما مجهول باشند و فرض دوم این است که  گفتیم که این مسأله سه فرض دارد : فرض اول این است که هر دو مجهول التاریخ 

التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد که این فرض دوم ، دو قسم دارد : قسم اول این است که آن جزئی که می خواهیم استصحابش کنیم 

  معلوم التاریخ باشد و قسم دوم این است که آن جزءِّ آخر ، معلوم التاریخ باشد .

ُسهُقولُموجودُاستُ:آیاُاستصحابُجاریُمیُشودُیاُجاریُنمیُشودُ،ُدوُتاُمجهوليُالتاریخُباشندُ،ُُحالُدرُجاییُکهُهر 

یک قول برای مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای خوئی است ، و یک قول هم قول مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم آغاضیاء عراقی  

 کفایه است .است ، و یک قول هم قول آقای صدر است که قریب به قول 

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : اگر موت ولد و موت والد ، هر دو تا مجهول التاریخ باشد ، یعنی روز یکشنبه می دانیم که هر دو  

ر مرده اند ولی نمی دانیم که آیا ولد روز شنبه مرده و والد روز یکشنبه مرده یا برعکس ، و تاریخ موتِّ هر دو مجهول باشد ، ایشان د

 این فرض فرمود که استصحاب جاری نمی شود ، زیرا شبهۀ إنفصال شک از یقین وجود دارد .

، اما روز جمعه یکی مرده و و لذا زمان یقین ، یوم الخمیس می باشد هم والد زنده بوده و هم ولد زنده بوده ، توضیح : روز پنجشنبه  

شنبه است ، چون روز شنبه من به موت والد یقین دارم و می خواهم حیات و یوم الشک در اینجا روز  وروز شنبه هم دیگری مرده است 

اگر زمان اول که روز جمعه باشد ، والد مرده باشد و روز شنبه ولد مرده باشد ، آن وقت در اینجا حاال عدم موت ولد را استصحاب کنم ، 

در این صورت زمان  کهاشد و والد روز شنبه مرده باشد ولد روز جمعه مرده بزمان شک متصل به زمان یقین است ولی ممکن است که 

 ) یوم الخمیس ( خواهد بود زیرا یوم الجمعه فاصله شده است .شک منفصل از زمان یقین 

 اینجا محل  آراء واقع شده است که مرحوم صاحب کفایه چه چیزی می خواهد بفرماید . 
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م آخوند بیان می کند که یک تفسیرش را می پسندد و تفسیر دیگر را نمی پسندد در اینجا مرحوم آقای خوئی دو تا تفسیر از کالم مرحو 

و یک تفسیر هم در فرمایشات مرحوم ایروانی است که مجموعاً سه تا تفسیر می شود ، اما تفسیر صحیح ، همان تفسیری است که مرحوم 

 آقای ایروانی بیان کرده است .

وند را نقل کردیم و بعداً که به کلمات مرحوم آقای خوئی رسیدیم ، آن وقت در آنجا ُمختارِّ ما فعالً به نحو إجمال ، کالم مرحوم آخ 

 صاحب کفایه را إنشاء هللا توضیح می دهیم .

ما کالم صاحب کفایه را در ما نحن فیه این طور توجیه کردیم که مرحوم آخوند می فرماید در جایی که هر دو جزءِّ موضوع ،  

و در استصحاب باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد و د ، شبهۀ إنفصال زمان شک از زمان یقین وجود دارد مجهول التاریخ باشن

وقتی إحتمال إنفصال وجود داشته باشد ، آن وقت شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک می شود زیرا آن چیزی که موضوع حکم است ، 

ال اگر زمان موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت زمان شک متصل به زمان یقین است عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد ، حا

ولی اگر زمان موت والد روز شنبه باشد ، آن وقت زمان شک منفصل از زمان یقین خواهد بود و این شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین 

 بالشک می باشد .

که روز جمعه موت والد و موت ولد مشکوک است و روز شنبه هم موتِّ هر مرحوم آخوند سپس در ال یقال می فرماید : گفته نشود  

 دو مشکوک است و لذا شبهۀ إنفصال زمان شک از زمان یقین معنا ندارد ، پس مجموع زمانین ، زمان شک است نه أحد الزمانین .

عمود زمان استصحاب کنید ، یعنی مثالً ایشان در جواب می فرماید : بله ، یک وقت هست که شما می خواهید عدم موت ولد را در  

روز جمعه نمی دانید که آیا زنده هست یا نه که در این صورت حیاتش و عدم موتش را استصحاب می کنید ، اما موضوع حکم شما در 

ت است که به ما نحن فیه عدم موت ولد در عمود زمان نیست ، بلکه موضوع حکمِّ شما عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد . درس

لحاظ أجزاء زمان ، مجموع زمانین زمانِّ شک است و به زمان یقین متصل است ، ولی آنچه که موضوع حکم است ، عدم موت ولد در 

زمان موت والد می باشد و در ما نحن فیه معلوم نیست که زمان شک متصل به زمان یقین باشد ، چون زمانِّ شکی که اثر دارد ، زمانِّ 

، حاال اگر زمان موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت این شک به یقین متصل است ، ولی اگر زمان موت والد روز شنبه  موت والد است

 باشد ، آن وقت شک از یقین منفصل است .

 .این تمامِّ ما َحَصلِّ کالم مرحوم صاحب کفایه می باشد که إنصافاً دقت فرموده است  

ُفرمایشُمرحومُآخوندُدرُکفایهُاشکالُکردهُاستُ:اماُمرحومُآقایُخوئیُبهُاینُ  

در استصحاب معتبر ایشان فرموده : جناب آقای آخوند ! ما مقصود شما را متوجه نمی شویم . شما یک وقت می خواهید بفرمایید که  

) ألنک کنت علی یقین  من است که یقین حادث شود و بال فاصله بعد از یقین ، شک حادث شود ، چون در صحیحۀ ثانیۀ زرارة آمده که 

طهارتک فشککت ( و ) فاء ( در اینجا برای تفریع است و در ما نحن فیه ممکن است که زمان شک منفصل از زمان یقین باشد چون 

، احتمال دارد که زمان شک ، شنبه باشد و یوم الجمعه در اینجا فاصله شده است . حاال جناب آقای آخوند ! اگر مقصود شما چنین است 

آن وقت در جواب می گوییم : در استصحاب ، اصالً معتبر نیست که یقین اول حاصل شود و بعد شک حاصل شود و بینشان هم فاصله 

نباشد ، بلکه چه بسا ممکن است که اول شک حاصل شود و بعد یقین حاصل شود و چه بسا ممکن است که یقین و شک ، در یک زمان 

 حاصل شوند . 

مکن است اول شک حادث شود ، مانند این که انسان روی عبایش خونی ببیند که نمی داند خون پشه است یا خون اما آنجایی که م 

خودش هست و سابقۀ این عبا را هم نداند و لذا اآلن شک می کند و عبا را کنار می گذارد ، اما بعد از مدتی همسرش به او می گوید که 

می گوید که این عبا اآلن پاک است . در اینجا با گفتۀ همسرش ، یقین بعد از شک حاصل  من این عبا را دیروز شستم و استصحاب هم

 شده است و استصحاب هم جاری می شود . همچنین ممکن است که یقین و شک با همدیگر حاصل شوند .

لبۀ خارجی که معموالً اول یقین اما ایشان در جواب از صحیحۀ ثانیۀ زرارة می فرماید : در این صحیحه امام علیه السالم از باب غ 

 ، حصول شک را متفرع بر حصول یقین نموده است .حاصل می شود و بعد شک حاصل می شود 

سپس مرحوم آقای خوئی در احتمال دوم در کالم صاحب کفایه می فرماید : اما جناب آقای آخوند ! اگر شما می خواهید بفرمایید در  

شک ، یقینِّ آخر فاصله نشود ، در این صورت اگر یقین داشته باشم که یقینِّ آخر فاصله شده است ،  استصحاب معتبر است که بین یقین و
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آن وقت قطعاً جای استصحاب نیست ، اما اگر احتمال بدهم که یقین آخر فاصله شده باشد ، آن وقت تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه الزم 

ً یقین به عدم موت ولد در می آید و در ما نحن فیه احتمال تخلُّلِّ یقین وج ود دارد ، چون اگر موت والد روز شنبه باشد ، آن وقت قطعا

روز پنجشنبه به یقین آخر که موت ولد در روز جمعه باشد ، نقض شده است ، بله اگر موت والد روز جمعه باشد ، آن وقت یقین سابق به 

اصله شده باشد ، این احتمال موجب می شود که ما نتوانیم به ) ال تنقض یقین آخر نقض نشده است . پس چون احتمال دارد که یقین آخر ف

 الیقین بالشک ( تمسک کنیم و شبهۀ مصداقیۀ استصحاب شود .

 حاال اگر مقصود آقای آخوند چنین باشد ، مرحوم آقای خوئی به این کالم یک جواب َحلِّی می دهد و یک جواب نقضی می دهد :  

که : امور وجدانیه هیچ وقت قابل شک نیست ، یعنی اموری مثل یقین و شک و گرسنگی و تشنگی و محبت  اما جواب َحل ی این است 

و بُغض و ... این ها هیچ کدام قابل شک نیست ، مگر این که انسان یک وسوسۀ روحی پیدا کند و از حالت اعتدال خارج شود ، زیرا 

حصولی داشته باشد ، یعنی صورت شيء به ذهن بیاید و انسان بگوید که  در اموری متصور است که انسان نسبت به آن ها علمشک 

ممکن است خارج غیر از این صورت ذهنی باشد ، ولی آن اموری که نسبت به آن ها علم حضوری دارد ، شک نسبت به آن ها معنا 

 آیا شک دارم یا یقین دارم . نخواهد داشت چون یا هست و یا نیست . پس در ما نحن فیه معنا ندارد که بگوید نمی دانم 

حاال این که نمی دانم موت والد آیا روز جمعه است یا روز شنبه است ، این علم اجمالی منشأ شک می شود و لذا استصحاب جاری  

 می شود .

در اکثر موارد  اما جواب نقضی این است که : جناب آقای آخوند ! شما اگر بخواهید چنین قائل شوید ، الزم می آید که استصحاب را 

قبول نداشته باشید ، چون مثالً شخصی به شهری رفته که شیشۀ سم در آنجا بوده ، حاال اگر شیشۀ سم را خورده باشد ، پس اآلن قطعاً 

مرده است و اگر شیشۀ سم را نخورده باشد ، آن وقت اآلن زنده است ، حاال شما نمی توانید عدم شرب سم را استصحاب کنید زیرا شبهۀ 

مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است ، چون چه بسا ممکن است شیشۀ سم را خورده باشد که قطعاً آن یقین به یقین آخر نقض شده باشد . 

ه یا این که نمی دانیم فالن شخص در فالن ساختمان بوده که منهدم شده یا نبوده و ... ، خالصه در همۀ این نوع موارد ، شما نمی توانید ب

 ملتزم شوید .استصحاب 

سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید : این که امور وجدانیه قابل شک نیست و استصحاب جاری می شود ، این تنها مختص به اینجا  

 :نیست بلکه دو تا مورد دیگر هم وجود دارد که ربما یُتوهم که شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است و استصحاب جاری نمی شود 

بعد از ظهر شک می کند که آیا وضوء  4این است که : اگر شخصی یقین دارد که دیروز صبح وضوء گرفته و بعد ساعت  مورد اول 

صبح گفتید که وضویم باطل شده و می خواهم بروم وضوء بگیرم ، در  10دارد یا ندارد ، حاال فرزندش به او می گوید که شما ساعت 

بح آیا یقین به حدث داشت یا نداشت . مرحوم آقای خوئی می فرماید که این مورد هم ص 10اینجا این شخص شک می کند که ساعت 

موردِّ استصحاب است ، چون ما قبول نداریم که اول باید یقین حاصل شود و بعد شک حاصل شود ، بلکه ممکن است اول شک حاصل 

 شود و بعد یقین حاصل شود . 

صبح یقین داشته که وضویش باطل شده ولی اآلن  10شخص یقین داشت که ساعت  گذشته از این ها در فرض مثال مذکور اگر این 

صبح شک کند به نحو شک ساری ، در این صورت هم اآلن استصحاب جاری می شود  10بعد از ظهر در یقینِّ ساعتِّ  4یعنی ساعت 

بعد از  4فیه زمان جریان استصحاب ، ساعت  زیرا در زمان جریان استصحاب نباید یقینِّ آخر موجود باشد نه قبالً ، حاال در ما نحن

 ظهر است که در این ساعت ، اصالً یقینِّ دیگری وجود ندارد .

  ً فاصله شده ولی به شک ساری از بین رفته ، مضر به استصحاب نیست ، چه رسد به این که بنا بر این آنجایی که یقینِّ آخر قطعا

 احتمال بدهیم که یقین آخر فاصله شده باشد .

اما مورد دوم که جای شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است این است که : مرحوم سید در عروة فرموده اگر دو تا إناء داریم که  

هر دو نجس بوده و اآلن یقین داریم که أحد اإلنائین پاک شده است ، فرموده که استصحابِّ بقاء نجاست في کال اإلنائین در اینجا جاری 

به نجاست می شود . مرحوم میرزای نائینی فرموده که این مسأله سه صورت دارد و به نظر ایشان در هر سه صورت می شود و حکم 

 استصحاب جاری نمی شود ولی دو صورتش شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است و یک صورتش هم ایراد دیگری دارد :

 ده است ولی کدام إناء و کیفیتِّ تطهیر را خبر ندارم .صورت اول این است که : یقین دارم أحد اإلنائین پاک ش 
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صورت دوم این است که : أحد اإلنائین دیشب زیر آسمان بوده و باران در آن ریخته و إصابۀ مطر ، این آب را تطهیر کرده است و  

 کدامیک بوده است .که إنائ زید بوده ولی اآلن عالمتش پاک شده و نمی دانم  مهمان موقع آن إناء را عالمت زده بود

 صورت سوم این است که : یکی از این دو إناء تحت السماء و تحت المطر بوده ولی نمی دانم کدامیک است . 

مرحوم نائینی فرموده که در صورت اول ، استصحاب جاری می شود ، غایة االمر این است که تعارض می کند ، زیرا مسلک ایشان  

هرچند مستلزم مخالفت قطعیه نباشد ، منشأ تعارض است ، حاال در ما نحن فیه ارکان استصحاب در هر این است که مجردِّ علم به خالف 

 دو إناء تمام است ولی علم به خالف داریم و لذا تعارض و تساقط می کند ، خالفاً لمرحوم آخوند و مرحوم آقای خوئی .

اری نمی شود و مقتضي برای جریان استصحاب وجود ندارد ، اما در صورت دوم فرموده که در هیچ کدام از إنائین استصحاب ج 

زیرا هر إنائی محتمل است که إناءِّ زید باشد و لذا یقین به نجاست ، به یقین به طهارت نقض شده است ، و استصحاب در هر کدام ، شبهۀ 

 مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است .

 ستصحاب جاری نمی شود زیرا شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است .اما صورت سوم که بین الصورتین است ، اینجا هم ا 

 لذا مرحوم نائینی به کالم مرحوم صاحب عروة اشکال کرده است . 

اما مرحوم آقای خوئی می فرماید که حق با صاحب عروة می باشد و هر سه صورت ، مجرای استصحاب است ، زیرا این که من  

پاک شده و یا إناء دیگر ولی اآلن إناء زید مجهول باشد ، این خودش منشأ شک     اء زید که تحت المطر بوده علم إجمالی دارم که یا إن

می شود و شبهۀ مصداقیه نیست ، زیرا گفتیم که امور وجدانی ، شک بردار نیست بلکه امور وجدانی ، یا هست و یا نیست ، لذا در اینجا 

گویی که این إناء را قبالً یقین به نجاستش داشتم و اآلن شک در طهارتش دارم و لذا ارکان شما روی هر إنائی که دست بگذاری می 

استصحاب تمام است و استصحاب در هر دو إناء جاری می شود ، و در اینجا یقینِّ آخر فاصله نشده است . پس آن یقینِّ آخری مضر 

 خر نداریم .است که حین الشک فاصله شود و حال آن که حین الشک ، ما یقین آ

پس در هر سه صورت استصحاب جاری می شود ، اما در صورت اول که مرحوم صاحب عروه فرموده دو استصحاب با همدیگر  

تعارض و تساقط می کنند ، مرحوم آقای خوئی در جواب فرموده : مجردِّ علم به خالف ، منشأ تعارض نیست ، بلکه شارع می تواند 

است و هم آن إناء نجس است ، با این که یقین داریم که أحد اإلنائین پاک است . پس علم به خالف ، مضر به بفرماید که هم این إناء نجس 

 جریان اصول نیست مگر این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه شود یا این که تعبد به نقیضین و ضدین الزم بیاید .

 جتناب نمود .إ ب عروه است که باید از هر دو إناءپس حق با مرحوم صاح 

این بود تمام فرمایشات مرحوم آقای خوئی در جایی که موضوع مرکب از دو جزء باشد که هر دو جزء ، مجهولي التاریخ باشند ، لذا  

ایشان فرموده که حق با مرحوم شیخ اعظم است که اگر هر دو تا مجهول التاریخ باشند ، ارکان استصحاب في حد نفسه تمام است ، لکن 

 همان یکی اثر داشته باشد ، از دو استصحاب ر داشته باشند ، آن وقت تعارض و تساقط می کنند ، ولی اگر یکی اگر هر دو استصحاب اث

 .  جاری می شود

از اینجا ثمرۀ عملیه بین کالم مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معلوم شد : مرحوم شیخ که می فرماید در مجهول التاریخ استصحاب جاری  

ساقط می کند ، به نظر ایشان اگر فقط أحد االستصحابین اثر داشته باشد ، فقط همان استصحاب جاری      می شود ولی به تعارض ، ت

می شود و آثار بار می شود ، ولی مرحوم آخوند که می فرماید في حد نفسه ارکان استصحاب تمام نیست ، در این صورت هرچند أحد 

 ود .االستصحابین اثر داشته باشد ، باز هم جاری نمی ش

ُموجودُدرُفرمایشاتُمرحومُآقایُخوئیُراُبررسیُکنیمُ.ُفرمایشاتُایشانُمشتملُبرُنقاطیُمیُباشدُ:  ُحالُماُبایدُنقاطُمهّمِ

ُ:ُولیالنقطةُالُُ

مرحوم آقای خوئی از فرمایش مرحوم آخوند این طور استفاده کرده که مرحوم آقای آخوند می فرماید که در استصحاب معتبر است که  

یقین قبل از شک حادث شود و شک بال فاصله بعد از زمان یقین حادث شود و در ما نحن فیه زمان شک به زمان یقین متصل نیست و 

 ظاهرِّ صحیحۀ ثانیۀ زرارة این است که شک باید متصل به یقین باشد .

معتبر نیست که شک متصل به یقین باشد  مرحوم آقای خوئی در جواب از این فرمایشِّ مرحوم آخوند فرمود که در استصحاب ، اصالً  

بلکه آنچه که در استصحاب معتبر است این است که یقین و شک باید در یک زمان باشد ، لذا چه بسا ممکن است که اول شک حادث 
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ین است که شود و بعد یقین حادث شود یا این که ممکن است که هر دو با همدیگر حادث شوند . پس آنچه که در استصحاب معتبر است ا

 مشکوک به متیقن متصل باشد و یقین آخر بینشان فاصله نشود .

در اینجا می گوییم : اگرچه ظاهر صحیحۀ ثانیۀ زرارة این است که باید شک به یقین متصل باشد ، اما ُعرف این خصوصیت را إلغا  

ادث شود و چه شک اول حادث شود و چه هر دو می کند و می گوید که در استصحاب ، یقین و شک معتبر است ، حاال چه یقین اول ح

با همدیگر حادث شوند . اما این صحیحه هم از باب غلبۀ خارجی است که نوعاً در موارد استصحاب ، یقین اول حادث می شود و بعد 

 شک حادث می شود .

ُ:ُثانیةالنقطةُالُُ

 از شک معنا ندارد . ایشان فرمود که امور وجدانیه قابل شک نیست و لذا شبهۀ إنفصال یقین 

آقای صدر به نقطۀ اول اشکال کرده و فرموده : ما یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم . در معلوم بالعرض حق با  

مرحوم آقای خوئی است که هیچ وقت در معلوم بالذات ، شبهۀ مصداقیه وجود ندارد ، ولی در معلوم بالعرض ، شبهۀ مصداقیه وجود 

هم مرده است یا نه چون احتمال می دهم که أبو عمرو شک دارم که آیا . به خاطر این که مثالً یقین دارم که إبن زید مرده است حاال  دارد

 إبن زید ، یک کنیۀ دیگر هم به اسم أبو عمرو داشته باشد . در اینجا متعلقِّ معلوم بالذات ، إبن زید است و متعلقِّ مشکوک بالذات ، أبو

، اما معلوم بالعرض ، این وجود خارجی می باشد ، حاال من شک دارم که این وجود خارجی آیا همان معلوم من هست یا  عمرو است

 نیست که این شبهۀ مصداقیۀ یقین می شود ، پس امور وجدانی است و قابل شک هم هست .

الی طریق یقین در استصحاب لموضوع است ، اگر یا تمام ااست ما در جواب به آقای صدر می گوییم : یقین در استصحاب آیا طریق  

، آن وقت اشکال شما وارد است و در معلوم یعنی ) ال تنقض الیقین بالشک ( بگوید که حالت سابقه را بگو اآلن هم هست باشد الواقع 

باشد یعنی چه مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد می ، تمام الموضوع در استصحاب ولی یقین  ؛بالعرض ، شک وجود دارد 

و خودِّ مرحوم آقای خوئی شک در آن معنا ندارد چون شک در امور وجدانی می شود .  لذا،  استیعنی شرط استصحاب ، متیقن بالذات 

. حاال می گوییم که معلوم  هم فرموده که شک در امور وجدانی محال است زیرا مستلزم شک در امور واقعی و خارجی می شود

 بالعرض هم از امور واقعی است .

اصالً شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک عقالً محال است زیرا امور وجدانی قابل خالصه این که حق با مرحوم آقای خوئی است و  

 شک نیست بلکه شک فقط در امور واقعیۀ خارجیه حاصل می شود .

  1919/  1/  2ـ یکشنبه  96درس 

ُالنقطةُالثالثةُ:  

مرحوم آخوند فرمود که در مجهولي التاریخ ، استصحاب جاری نمی شود نه به خاطر تعارض ، بلکه به خاطر این که شبهۀ انفصال  

شک از یقین وجود دارد و زمان شک و یقین با همدیگر متصل نیست ، لذا چون شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است ، استصحاب 

 ری نمی شود .جا

برای این فرمایش مرحوم آخوند چهار تفسیر ذکر شده که دو تفسیرش در فرمایشات مرحوم آقای خوئی هست و یک تفسیر هم تفسیرِّ  

مرحوم آقای ایروانی است و تفسیر چهارم تفسیر مرحوم آغاضیاء عراقی می باشد . حاال باید ببینیم که کدامیک از این تفاسیر با 

 مرحوم آخوند سازگاری دارد :فرمایشات 

که مرحوم آقای خوئی در مصباح االصول فرموده این است که : یقین و شک باید به همدیگر متصل باشند و حال آن که  تفسیرُاول 

فاصله و لذا بین زمان شک و زمان متیقن ، در ما نحن فیه به همدیگر متصل نیستند ، زیرا ممکن است زمان موتِّ ولد ، زمان اول باشد 

 افتاده است .

توضیح مطلب : اگر ما شک می کنیم در موت والد و حیات ولد در زمان موت والد ، یعنی نمی دانیم که در زمان موت والد ، آیا ولد  

مات أو لم یُمت ، در اینجا آیا می توانیم عدم موت ولد را در زمان موت والد استصحاب کنیم یا نمی توانیم ؟ در اینجا یک یوم الخمیس 

ن روز یقین داریم به حیات ولد و والد ، و یک یوم الجمعه داریم که زمان اول است که در این روز یقین داریم به موت داریم که در ای

أحدهما ، و یک یوم السبت داریم که زمان دوم باشد که در این روز یقین داریم به موتِّ آخر ، در اینجا اگر موت والد در زمان اول باشد 
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در این صورت زمان شک به زمان یقین متصل است ، اما اگر موت والد در روز شنبه باشد ، آن وقت زمان یعنی یوم الجمعه باشد ، 

شک به زمان یقین متصل نخواهد بود و یوم الجمعه فاصله شده است . پس شبهۀ إنفصال زمان شک از زمان یقین وجود دارد و در اینجا 

 هارتک فشکک ( ، بلکه ممکن است ) ثم شککت ( باشد .صدق نمی کند که بگوییم ) ألنک کنت علی یقین من ط

این تفسیرِّ اول مرحوم آقای خوئی از فرمایشات مرحوم آخوند می باشد و لذا ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده : در  

ب ممکن است که اول یقین استصحاب دلیلی نداریم که بگوید زمان حدوث شک باید متصل به زمان حدوث یقین باشد ، بلکه در استصحا

 حادث شود و نیز ممکن است اول شک حادث شود و نیز ممکن است که با هم حادث شوند .

که بعضی ها این از کالم مرحوم آخوند که در مصباح االصول ذکر شده این است که مرحوم آقای خوئی می فرماید  تفسیرُدوماما  

نبه است ، زیرا روز شنبه است که به موت والد یقین داریم ، و زمانِّ یقینِّ ما روز گونه تفسیر کرده اند که : زمان شک ِّ ما روز ش

 پنجشنبه است ، پس زمان شک به زمان یقین متصل نیست .

مرحوم آقای خوئی می فرماید که این تفسیر دوم ، مرادِّ صاحب کفایه نیست ، زیرا اگر مراد کفایه چنین باشد ، در این صورت نباید  

ه إحتمال إنفصال وجود دارد ، بلکه باید بفرماید که قطع به إنفصال وجود دارد . عالوه بر این که این تفسیر هم غلط است ، بفرماید ک

 زیرا زمان شک ، زمان موت والد است نه زمان إحرازِّ موت والد ، حاال زمان موت والد ممکن است که روز جمعه باشد .

زمان شک ، زمان موت والد است ، پس آنچه که موضوع اثر است ، قل شده این است که : که از مرحوم ایروانی ن تفسیرُسوماما  

زمان موت والد است ، حاال زمان موت والد اگر روز جمعه باشد ، آن وقت شک به یقین متصل است ، ولی اگر زمان موت والد روز 

وم آخوند نمی خواهد بفرماید که زمان شک و زمان یقین شنبه باشد ، آن وقت شک از یقین منفصل است . پس جناب آقای خوئی ! مرح

باید متصل باشد به این معنا که اول یقین حاصل شود و بعد شک حاصل شود تا شما اشکال کنید که چنین چیزی در استصحاب معتبر 

 نیست ، بلکه نظر مرحوم آخوند این است که زمان مشکوک باید به زمان متیقن متصل باشد .

آلن شک دارم که عبایم پاک است یا نه ، حاال فردا یقین پیدا می کنم که دیروز عبایم نجس بوده ، در اینجا درست است که مثالً من ا 

یقین فردا حاصل می شود ولی بعد از حصول شک و یقین ، متیقن و مشکوک به یکدیگر متصل هستند ، یعنی متیقن ، نجاست عبا هست 

 ت در فردای آن روز .در دیروز و مشکوک ، نجاست عبا هس

پس مراد مرحوم آخوند این است که متیقن و مشکوک باید به یکدیگر متصل باشند نه این که یقین و شک به یکدیگر متصل باشند و  

این تعبیر عرفی است که می گویند زمان شک متصل به زمان یقین نیست ، زیرا مراد از شک ، مشکوک می باشد و مراد از یقین ، 

 باشد . متیقن می

پس تفسیر سوم این گونه می شود که : ) صغری : ( زمان شک باید متصل به زمان مشکوک باشد . ) کبری : ( در ما نحن فیه این  

إتصال ُمحرز نیست ، چون زمان شک ، زمان موت والد است و امکان دارد که موت والد ، روز شنبه باشد و لذا روز جمعه فاصله شده 

هۀ مصداقیۀ إتصال شک به یقین است ، اما در عبارت کفایة این طور نیامده که اینجا احتمال دارد که مصداقِّ ) اُنقضه پس اینجا شب است .

بیقین  آخر ( باشد ، بلکه مرحوم آخوند در ) ال یقال ( می فرماید زمان موت ولد اگرچه که در مجموع زمانین مشکوک است ولی آنچه که 

روز جمعه و شنبه نیست تا بخواهید آن را استصحاب کنید ، بلکه آنچه که موضوع اثر است ، موت ولد  موضوع اثر است ، موت ولد در

در زمان موت والد است و این ُمتصل نیست ؛ بعبارة  واضحه می گوییم : آنچه که متصل است که شک در موت ولد در روز جمعه و 

ع اثر است که شک در حیات ولد و عدم موت ولد در زمان موت والد باشد ، روز شنبه باشد، این موضوع اثر نیست ، اما آنچه که موضو

 این به نحو متصل إحراز نمی شود بلکه ممکن است متصل باشد و نیز ممکن است منفصل باشد .

 این تفسیرِّ مرحوم ایروانی ، ظاهر کفایه و منسجم با عبارت کفایه می باشد و صحیح هم می باشد . 

 ، ایرادهایی شده است : اما به این تفسیر  

اول این است که زمان شک ، زمان إحراز  احتمالداریم :  احتمالاز خود مرحوم ایروانی می باشد که فرموده : ما سه تا  یک ایراد 

ً منتفی است زیرا حکم روی موت والد و عدم موت ولد رفته است ) این فرضی بود که مرحوم ،  باشدموت والد  لکن این احتمال قطعا

آقای خوئی ذکر کرد و رد نمود ( . احتمال دوم این است که موضوع اثر و زمان شک ، زمان موت والد باشد واقعاً ، یعنی آن روزی که 

ولد شک کنیم ) این فرضی بود که مرحوم آخوند ذکر نمود ( . اما احتمال سوم این است که زمان  والد واقعاً مرده ، در آن روز در حیات
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شک عبارت باشد از زمانِّ شک در موت والد ، نه زمان موت والد واقعاً و نه زمان موت والد قطعاً ، پس وقتی که من شک دارم در 

 ا نیست .موت والد ، در این صورت شک دارم که موضوع حکم آیا هست ی

پس در ما نحن فیه آن شکی که برای استصحاب می خواهیم  عبارت است از شک در حیات ولد در زمانی که شک داریم والد آیا  

مرده یا نمرده ، و این متصل می باشد زیرا یوم الجمعه قطعاً یوم الشک هست . درست است که یوم الجمعه معلوم نیست که واقعاً موت 

 یوم الجمعه قطعاً یومِّ شک در موت والد هست و لذا متیقن و مشکوک به یکدیگر متصل هستند .والد باشد ، ولی 

به ایشان می گوییم : آنچه که موضوع اثر است ، آیا موت والد واقعاً و  .اما این ایراد مرحوم ایروانی به نظر می آید که درست نباشد  

کاً هست ؟ بله ، من در روز جمعه در موت والد شک دارم و استصحاب حیات ولد عدم موت ولد حقیقتاً هست یا این که موت والد مشکو

در روز جمعه جاری کردم ، ولی این استصحاب اثر ندارد ، زیرا این استصحاب موقعی اثر دارد که جزءِّ دیگرِّ موضوع إحراز شود ، 

است که در روز جمعه من در موت والد و در موت اما در روز جمعه ، جزءِّ دیگرِّ موضوع که موت والد است ُمحَرز نیست . درست 

 ولد شک دارم و در نتیجه شک دارم در موت ولد در زمان موت والد ، ولی استصحاب در این ظرف به درد نمی خورد .

د ، آن پس آنچه که منشأ اشتباه بر مرحوم ایروانی شده این است که ایشان چنین در نظر گرفته که زمانی که شک داریم در موت وال 

زمان صدق می کند که بگوییم شک داریم در موت ولد در زمان موت والد ، و این درست هم هست ، ولی استصحاب غیر از شک ، یک 

شرط دیگر هم دارد و آن شرط دیگر این است که باید با این استصحاب ، موضوع ُمحَرز شود ، لکن موضوع شما دو جزء دارد که یک 

 موت والد در روز جمعه ثابت نیست بلکه من روز جمعه در موت والد شک دارم . جزئش موت والد است ولی 

پس درست است که وقتی شک دارم در موت والد ، قطعاً شک هم دارم در موت ولد در زمان موت والد ، این را ما منکر نیستیم ،  

ولی ر موت ولد در زمان موت والد است ، بلکه اشکال ما به مرحوم ایروانی این است که درست است که روز جمعه روز شک د

موضوع باید با استصحاب إحراز شود ، و حال آن که فرض این است که موضوع دو جزء دارد که یک جزئش موت ولد و جزء دیگرش 

است که حقیقتاً موت والد می باشد ، ولی موت والد در روز جمعه ُمحَرز نیست ، لذا آنچه که باید ُمحرز باشد ، روز شنبه است یا روزی 

 موت والد در آن اتفاق افتاده باشد .

 لذا اشکال مرحوم آخوند با این جواب مرحوم ایروانی ، جواب داده نمی شود . 

خالصۀ کالم این شد که : مستشکل که مرحوم آخوند باشد ، در ما نحن فیه اشکال می کند که زمان شک ، زمان موت والد است و  

روز جمعه باشد یا روز شنبه باشد ، پس زمان شک به زمان یقین متصل نیست . اما مرحوم ایروانی تمام هم  و  موت والد معلوم نیست که

غم ش این است که کاری کند که روز جمعه را هم قطعاً مشکوک کند ، لذا می گوید شک در موت ولد در زمان موت والد ، این شک آیا 

به شک در موت والد واقعاً محقق می شود ؟ می فرماید که قطعاً این شک ، به شک در موت  محقق می شود به موت والد واقعاً یا این که

والد واقعاً محقق می شود و این در روز جمعه هست زیرا روز جمعه ، روز شک در موت والد است . اما مرحوم ایروانی از این نکته 

ک متصل به زمان یقین نیست ، مقصودش زمان شک در چیزی غفلت کرده است که مقصود مرحوم آخوند از این که فرموده زمان ش

و موضوع با استصحاب ُمحَرز شود ، حاال درست است که روز جمعه ، زمان شک در موت ولد در که ارکان استصحاب تمام باشد است 

وت والد باشد إحراز نشده زمان موت والد است ، ولی استصحابِّ حیات ولد در اینجا به درد نمی خورد زیرا جزءِّ دیگرِّ موضوع که م

 است ، پس اگر این مشکوک بخواهد اثر داشته باشد ، باید زمانی باشد که موت والد واقعاً باشد ، اما زمان موت والد واقعاً ممکن است که

 روز شنبه باشد که اگر این طور باشد ، آن وقت شک به یقین متصل نیست .

 که به این تفسیر سوم شده ، از آقای صدر می باشد : ایراد دومیاما   

آقای صدر از افرادی است که در ما نحن فیه استصحاب را در مجهولي التاریخ جاری نمی داند ، لکن نظرش مطلقا این طور نیست  

شیخ انصاری و بین مرحوم  بلکه استصحاب در یک قسم از مجهولي التاریخ را جاری می داند ، لذا نظرِّ ایشان چیزی بین نظرِّ مرحوم

 آخوند می باشد . البته این نظرِّ آقای صدر هم ریشه اش در کلمات مرحوم آغاضیاء می باشد .

دو فرض بیشتر نداریم . مقصودِّ شما از این که می گویید موضوع ،  اشکال آقای صدر به مرحوم آخوند این است که می گوید : ما 

آیا مقصود شما تقیید لکه شک در موت ولد در زمان موت والد است ، مقصود شما چیست ؟ شک در موت ولد در عمود زمان نیست ب

است ، یعنی آیا عدم موت ولدِّ مقید به زمان موت والد مراد شماست ؟ اگر مقصود شما این است که مقید است ، پس استصحاب به درد 
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ده نمرده نمرده ... ، إثبات نمی کند عدم موتِّ ولدِّ مقیدِّ در زمانِّ نمی خورد و از محل بحث خارج است ، زیرا استصحابِّ این که ولد نمر

موت والد را . اما اگر مقصود شما ترکیب است ، یعنی روز جمعه ، هم عدم موت ولد باشد و هم موت والد باشد ، می گوییم این چیزی 

 ولی در زمان موت والد مشکوک نیست !غیر از عمود زمان نیست که شما بگویید عدم موت ولد در عمود زمان ، مشکوک است 

بله ، یک مطلب هست ، می گوییم : استصحاب در جایی که موضوع مرکب است ، چیزی غیر از استصحاب در عمود زمان نیست ،  

   ماه شک داریم که ولد آیا زنده هست یا زنده نیست که در این صورت استصحاب می کنیم و    6بله ، یک وقت ممکن است که مثالً 

بلکه فقط در مان ششم اثر دارد ، چون مثالً در ماه ششم این ولد به ماه اثر ندارد ،  6می گوییم که زنده است ، ولی استصحاب در این 

 بلوغ می رسد و تکلیف دارد ، در اینجا نمی توانیم بگوییم که استصحاب جاری نمی شود چون در زمان شک ، اثر ندارد .

وجود شيء در عمود زمان نیست ، غایة االمر این عمود زمان که مشکوک است ، یک وقت هست که  پس ترکیب ، چیزی غیر از 

تمامش اثر دارد و یک وقت هست که فقط یک قطعه اش اثر دارد . یا آن نقضی که خود آقای صدر نموده را ذکر می کنیم که گفته : مثالً 

وع شمس و بعد از طلوع شمس در حیاتِّ او شک داریم ، در اینجا زمان شکِّ اآلن قبل از طلوع شمس ، مجتهد زنده بود ولی در حین طل

ما یکی در طلوع شمس و دیگری بعد از طلوع شمس می باشد ، لکن در حین طلوع شمس اثر ندارد ، چون مثالً در حین طلوع شمس 

د ! آیا شما در اینجا حیاتِّ مجتهد را استصحاب عدالت نداشته و بعد از طلوع شمس توبه کرده و عدالت پیدا کرده است ، حاال جناب آخون

می کنید یا استصحاب نمی کنید ؟ می گویید استصحاب می کنیم هرچند در حین طلوع شمس ، اثر نداشته باشد . پس الزم نیست که 

 .استصحاب در تمام زمانِّ جریان ، اثر داشته باشد ، بلکه اگر در یک قطعه از زمان اثر داشته باشد ، کافیست 

حاال ما نحن فیه هم که موضوع مرکب است ، از همین قبیل است ، یعنی در واقع ، آن جزءِّ دیگر موضوع که موت والد باشد را مثل  

آن زمانِّ عدالتِّ مجتهد در نظر بگیرید و قبلش را مثلِّ زمان فسق مجتهد در نظر بگیرید ، حاال همان طوری که در آنجا استصحاب 

 ما نحن فیه نیز استصحاب جاری می شود . جاری می شود ، کذلک در

زمان  درپس خالصۀ اشکال آقای صدر به مرحوم آخوند این است که می گوید : این که شما می گویید موضوع ، شک در موت ولد  

 استصحاب چیست ؟ اگر مقصودِّ شما تقیید است که گفتیم از محل بحث خارج است و اصالً موت والد است ، مرادِّ شما از ظرفیت ) در ( 

ندارد ، اما اگر مقصود شما ترکیب است ، می گوییم ترکیب یعنی این که می گوید زمان موت والد در این زمان باشد و استصحاب هم  

می گوید که او در این زمان هست و آن جزءِّ دیگر هم ُمحَرز بالوجدان می باشد . بله ، یک مطلب هست که می گوییم مشکوکِّ ما قطعاً 

 متیقن است ، إال این که در یک تکه ای از زمان اثر ندارد . متصل به

  1919/  1/  9ـ یکشنبه  98درس 

 برای کالم مرحوم آخوند ، از مرحوم محقق عراقی می باشد : تفسیرُچهارماما   

اگر دلیلی بگوید ) یرث الولد مع موت الوالد ( ، در اینجا موضوع مرحوم محقق عراقی در بیانِّ تفسیرِّ کالم مرحوم آخوند می فرماید :  

از دو جزء تشکیل شده که بیان باشد از موت والد و عدم موت ولد ، در اینجا به نحو ترکیب ، تاریخ موت ولد و تاریخ موت والد اگر هر 

اینجا مصداق نقض یقین به یقین باشد نه مصداق دو مجهول باشند ، در این صورت استصحاب جاری نمی شود ، زیرا احتمال دارد که 

 نقض یقین به شک . 

توضیح : مثالً روز پنجشنبه به حیات ولد و به حیات والد قطع داریم ، اما روز جمعه و شنبه یقین داریم که أحدهما در جمعه فوت  

ت جمعه متصل به پنجشنبه است و لذا اینجا کرده و دیگری در شنبه فوت کرده است ، حاال اگر موت والد در روز جمعه باشد آن وق

مصداق نقض یقین به شک می شود ، ولی اگر والد روز شنبه فوت کرده باشد و ولد روز جمعه فوت کرده باشد ، آن وقت کشاندنِّ یقین 

رده است . بنا بر این که ولد روز جمعه مبه عدمِّ موت ولد تا زمان موت والد ، این مصداق نقض یقین به یقین است ، زیرا قطع داریم 

چون محتمل است که موت ولد بر روز جمعه منطبق شود ، پس این استصحاب ممکن است که مصداق نقض یقین به شک نباشد بلکه 

 مصداق نقض یقین به یقین باشد .

صالً کالم مرحوم آخوند دقت کنید : در تفسیری که از مرحوم آقای خوئی نقل شد و نیز در تفسیری که از مرحوم ایروانی نقل شد ، ا 

چنین نیست که اینجا شبهۀ نقض یقین به یقین وجود دارد ، بلکه در تفسیر مرحوم آغاضیاء این مطلب ذکر شده که می فرماید ممکن است 

اینجا مصداق نقض یقین به یقین باشد ، و چون در شبهۀ مصداقیه جای تمسک به عموم عام نیست ـ مخصوصاً که خودِّ خاص هم متصل 
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است یعنی کسانی که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را قبول دارند ، آن ها تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصصِّ منفصل را قبول 

دارند ولی در شبهۀ مصداقیۀ مخصص متصل را هیچکس قبول ندارد ـ پس در ما نحن فیه جای استصحاب نیست و ارکان تمام نیست 

 هرچند معارض هم نداشته باشد .

 :  لکن ایشان در جواب از این تفسیر می فرمایداین بود تفسیر مرحوم آغاضیاء عراقی برای کالم مرحوم آخوند .  

مِّ این ها ، مفاهیم و ... محبت و امور وجدانی مثل علم و یقین و شک و اراده و    ِّ این ها هیچ وقت به خارج تعلق نمی گیرد بلکه ُمقو 

ر بنده اراده دارم که صحبت بکنم ، در این صورت به تکلم خارجی اراده تعلق نمی گیرد ، و نیز اگر علم ُصَورِّ ذهنیه می باشد ، یعنی اگ

 دارم به نجاستِّ أحد اإلنائین ، در این صورت متعلق علم ، همان صورتِّ إجمالیِّ أحد اإلنائین است و به خارج سرایت نمی کند .

پس چطور می گویید همین فرش را می خواهم یا همین آقا را دوست دارم ، که در إن قلت : اگر این امور به خارج سرایت نمی کند  

اینجا منظور این است که همین فرشِّ خارجی را اراده دارم یا نسبت به همین آقا محبت دارم ؟ قلت : خارج ، ظرفِّ إت صاف است نه 

أنه معلوٌم یا مت صف می شود بما أنه مرادٌ ، نه این که ظرفِّ وصف ، مثل معقول ثانیِّ فلسفی است ، یعنی خارج ، مت صف می شود بما 

وصف در خارج باشد . شاهدش هم این است که شما می بینید که اآلن یقین دارید به نجاست أحد اإلنائین و مع ذلک شک دارید در 

شک دارید و حال آن که به نجاست أحد  به هر کدام از دو إناء که نگاه می کنید ، در نجاستشنجاست هر کدام از دو إناء تفصیالً ، یعنی 

 اإلنائین نیز علم دارید .

پس در ما نحن فیه با این که علم و شک ، متضاد هستند و اصالً قابل جمع نیستند و این که می بینیم انسان علم اجمالی دارد و در عین  

ه خارج سرایت نمی کند و نیز اراده ، هیچ وقت از حال در هر طرف هم شک دارد ، این بخاطر این است که علم ، هیچ وقت از عنوان ب

عنوان به خارج سرایت نمی کند . پس غلط است که بگوییم یوم الجمعه محتمل است که همان معلومِّ باالجمالِّ ما باشد تا این که نقض یقین 

نمی کند . لکن این که می گوییم متعلَّقِّ به شک شود ، قطعاً غیر از این است زیرا آن علم اجمالی از عنوان به معنون و به خارج سرایت 

ین علم ، ُصَور ذهنیه است و متعلق اراده ، ُصور ذهنیه است ، مراد این نیست که ُصور ذهنیه بما أنها ُصوٌر ذهنیه باشد به حمل شایع تا ا

رجی را می خواهم ، بلکه مراد که اشکال کنید که من آن فرشی که در ذهنم هست را نمی خواهم و به دردم نمی خورد و من آن فرش خا

 هي طریٌق الی الخارج می باشد و به حمل اولی می باشد .از این ُصور ذهنیه ، بما 

مرحوم آغاضیاء فرموده که احکام به عناوین تعلق می گیرد ، لکن نه به عناوین به حمل شایع و بما هي موجوداٌت ذهنیه ، بلکه  

 عناوین به نحو متعل ق أخذ شده اند بما هي طریٌق الی الخارج . مرحوم آقای نائینی هم می فرماید که احکام به طبایع تعلق می گیرند لکن

ی الخارج . اما معروف و مشهور این است که مبنای مرحوم آقای نائینی با مبنای مرحوم آغاضیاء در تعلق احکام با بما هي طریٌق ال

می رسد که فرقی بین این دو مبنا وجود نداشته باشد زیرا هر دو می فرمایند که متعلق احکام ، طبایع همدیگر فرق می کند ، لکن به نظر 

ما سه چیز داریم ، یکی وجود ذهنی و یکی طبیعت و الخارج ، اما فرق این دو مبنا از این لحاظ است که  و مفاهیم است بما هي فانیة في

یکی هم وجود خارجی ، حاال مرحوم آغاضیاء قائل است که وجود ذهنی ، متعلق حکم است ولی بما هي طریٌق الی الخارج ، که مرادش 

انسان و آن طبیعتِّ صالة می باشد ، ولی مرحوم آقای نائینی قائل است که متعلق احکام ، از خارج ، آن عنوان و آن ماهیت و آن طبیعتِّ 

طبایع می باشند ولی نه طبیعتِّ بما هي هي بلکه طبیعتِّ بما هي طریٌق الی الخارج ، یعنی آن وجود خارجی ؛ پس مرحوم آغاضیاء ، آن 

گیرد ، ولی مرحوم آقای نائینی فانی را خودِّ آن طبیعت می گیرد و مفنيٌّ فیه فانی را وجود ذهنی می گیرد و مفنيٌّ فیه را ذات طبیعت می 

را وجودِّ خارجی می گیرد و مرحوم آخوند هم چنین قائل است که حکم به وجود خارجی تعلق می گیرد ، پس إختالف دو مبنا از لحاظ 

 مفنيٌّ فیه می باشد .

اراده به ُصور ذهنیه تعلق می گیرد ولی نه بما هي صوٌر ذهنیه بلکه بما هي  در مورد إراده هم نظرِّ مرحوم آغاضیاء این است که 

طریٌق الی الخارج ، و مراد از آن خارج ، ذات این ماهیت می باشد ، یعنی اراده به ماهیت تعلق می گیرد نه به وجود ذهنی و نه به 

 ود به این که مراد است .، بله خارج ظرفِّ إت صاف است و این وجود خارجی مت صف می شوجود خارجی 

پس جواب مرحوم آخوند این است که علم هیچ وقت از متعلق خودش به خارج سرایت نمی کند بلکه متعلقش معلوم باالجمال است که  

 هم غیر از روز جمعه است و هم غیر از روز شنبه است ، لذا اصالً معنا ندارد که اینجا مصداق نقض یقین به یقین باشد .

 عویصه در اینجا وجود دارد :اما یک  
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در منطق در تعریف کلی می گویند ) ما یُمکن إنطباقه علی کثیرین ( و در تعریف جزئی می گویند ) ما یمتنع إنطباقه علی کثیرین ( ،  

داشته باشد و اما از طرفی دیگر گفته اند کلی که تعریف شده به )ما یُمکن إنطباقه علی کثیرین ( ممکن است در خارج اصالً مصداق ن

ممکن است که فقط یک مصداق داشته باشد ، اما آنجایی که فقط یک مصداق داشته باشد مانند واجب الوجود ، اما آنجایی که اصالً 

مصداق نداشته باشد مانند شریک الباری . و مفاهیم هرچقدر که قید بخورد ، هیچ وقت جزئی نمی شود ، چون اگر هزاران قید هم که 

هم إمکان إنطباق علی کثیرین وجود دارد ، پس یعنی چه که می گویند مفهوم یا جزئی است و یا کلی است ، چرا می گویند که بخورد باز 

یا این که در علم اجمالی اگر موالیی عبدش را تکلیف کند که برایش یک منشی بیاورد و عبدش سؤال می کند مفهوم زید جزئی است ؟! 

یا پیر زن و موال بگوید ) یکی از این ها ( را بیاور ، و عبدش هم یک منشیِّ پیر زن آورد ، در این صورت که آیا منشیِّ پیرمرد بیاورم 

تکلیفش را انجام داده و این پیر زن ، مصداق ) یکی از این ها ( می باشد و موال نمی تواند بگوید که من این منشی را نمی خواهم ؛ ولی 

دارم که أحد االنائین نجس است ولی نسبت به هر کدام از دو إناء ، شک دارد . حاال فرقِّ أحد در  در همین معلوم باالجمال می گوید علم

علم با فرق أحد در متعلق تکلیف که می گویند مخیر هستید ، این فرق چیست که یکی بر هرکدام از مصادیق قطعاً منطبق است ولی در 

د مفهوم زید جزئی است یعنی چه و حال آن که می توان گفت که زید هم یک علم اجمالی فقط بر یکی منطبق است ؟ این که می گوین

د و فوقش کیلو و قد فالن و ... ( باز هم از کلیت خارج نمی شو 65هیم هزارتا قید هم که بخورد ) مثل زیدِّ مفهوم است که در عالم مفا

 یک مصداق در خارج می شود ؟؟!

 آلن جوابش را نفهمیدیم .اینجا یک عویصه ای وجود دارد که ما تا ا 

اما در اینجا یک جوابی که داده اند این است که فرموده اند : جزئیت و تشخُّص همیشه مال وجود است یعنی وجود است که جزئی  

است و وجود است که متشخ ص است و مفهوم که جزئی نمی شود ، پس جزئیت مساوق با تشخ ص است و تشخ ص هم مساوق با وجود 

يء ما لم یتشخص لم یوجد و الشيء إذا ُوجد یتشخص ( . گفته اند مفهوم جزئی یعنی مفهومی که اشاره به وجود خارجی در او است ) الش

کیلو و قد فالن و نام پدرش فالن و ... ، این  65إشراب شده است ، یعنی وقتی زید می گوییم ، غلط است که بگویید زید یعنی شخصِّ 

ن مفهوم است با این قیدِّ اشاره به این موجود خارجی و این محال است که بر غیر منطبق شود ، چون هر مفهوم زید نیست بلکه زید ای

 وجودِّ دیگری بیاید ، غیر از این است و این بر او منطبق نمی شود .

مراد این نیست که علم حاال علم اجمالی هم همین طور است . این که مرحوم آغاضیاء می فرماید علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد ،  

می گیرد که اشاره به خارج دارد و  به خارج تعلق بگیرد که چنین چیزی محال است ، بلکه مراد این است که علم به أحد االنائینی تعلق

و  بپرسد چه فرقی هست بین ) أحدهما ( که متعلق تکلیف استلذا اگر کسی  اشاره به وجود خارجی در علم اجمالی إشراب شده است .

) أحدهما ( که متعلق علم اجمالی است ، می گوییم این همان کالم آغاضیاء است که می گوید علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد ، که بین 

مقصود ایشان این است که مثل همان جزئی ، علم اجمالی مشیر به وجود خارجی است ، یا این که مقصود ایشان این است که علم اجمالی 

 بما هو صوٌر ذهنیه تعلق نمی گیرد بلکه به صور ذهنیه تعلق می گیرد لکن بما هي طریٌق الی الخارج .به مفاهیم 

این بود توضیح مفهوم کلی و مفهوم جزئی ، لکن حقیقتش را ما نمی فهمیم ، ما اصالً مدرکات را نمی فهمیم که علم اجمالی چیه یا  

 به قوت خودش باقیست .ل در فرق بین ) أحدهما ( در متعلق تکلیف و در علم اجمالی مفهوم جزئی چیه یا مفهوم کلی چیه ... ، و اشکا

این بود تمام فرمایش مرحوم آغاضیاء در تفسیر کالم مرحوم آخوند که درست هم هست ، لکن به ایشان می گوییم که چرا شما خودت  

، بلکه همان فرمایشِّ ساده و روانِّ مرحوم آقای خوئی را    را به زحمت انداختی و فرمودی علم از متعلقش به خارج سرایت نمی کند 

 قائل می شویم که امور وجدانی را انسان بالوجدان می داند که قابل شک نیست و معنا ندارد که بگویم احتمال دارد که من اآلن یقین داشته

 باشم ، که احتمال دارد که من شما را دوست داشته باشم ... .

 ) و هو المهم ( : الرابعةالنقطةُاما    

نقطۀ رابعه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی این است که : در مجهولي التاریخ ، استصحاب في حد نفسه جاری می شود ، زیرا شک  

   می کنیم در این که در زمان موت والد ، آیا ولد زنده بوده یا نه ، که در این صورت عدم موت ولد در زمان موت والد را استصحاب

می کنیم ، حاال اگر این استصحاب معارض داشت آن وقت ساقط می شود ولی اگر معارض نداشت ، در این صورت به این استصحاب 

 أخذ می کنیم . 
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به این بیان مرحوم آقای خوئی که مختار مرحوم شیخ اعظم هست ، اشکال شده است که بهترین اشکال ، اشکال مرحوم آغاضیاء  

هترین تقریب ، تقریب آغاضیاء عراقی برای عدم جریان استصحاب و رد این قول می باشد ، لکن کالم مرحوم عراقی می باشد و ب

و بعضی از شاگردان آقای صدر هم در تعلیقه نوشته اند که لعل  روح کالم مرحوم  آغاضیاء عراقی به نظرِّ ما همین کالمِّ آقای صدر است

 رتش ُمغلق است .عراقی همین کالم آقای صدر باشد و لکن عبا

اما کالم مرحوم آغاضیاء این است که به مرحوم شیخ اعظم می فرماید : شما می خواهید عدم موت ولد را استصحاب کنید ، و  

موضوع در اینجا عدم موت ولد در زمان موت والد می باشد ، حاال اگر بگویید که من می خواهم عدم موت ولد را استصحاب کند تا روز 

گوییم این خوب است ولی به درد نمی خورد زیرا آنچه که موضوع اثر است ، دو جزء دارد که بیان باشد از موت والد و جمعه ، می 

عدم موت ولد ، و حال آن که روز جمعه شاید والد فوت نکرده باشد ، پس آنچه را که استصحاب می کنید شاید مصداق موضوع حکم 

نچه که اثر دارد را إحراز کنید ، باید در جمیع محتمالت موت والد ، استصحاب عدم موت ولد باشد . حاال اگر بخواهید موضوع حکم و آ

داشته باشید ، و حال آن که چنین چیزی در ما نحن فیه محال است ، زیرا یکی از محتمالتِّ موت والد ، یوم السبت و زمان ثانی می باشد 

یقین داریم که روز شنبه هم ولد فوت کرده و هم والد ، پس شما نمی توانید یقینِّ  که در زمان ثانی ، به موت ولد یقین داریم زیرا دیگر

، زیرا یقینِّ روز پنجشنبه به عدم موت ولد نسبت به روز شنبه ، مصداق نقض یقین به یقین است روز پنجشنبه را به روز شنبه بکشانید 

 نه مصداق نقض یقین به شک .

وت والد ، روز جمعه است و این خوب است چون استصحاب هم می گوید که روز جمعه ، یوم به بیان دیگر : یکی از محتمالتِّ م 

الشک است نسبت به موت ولد و استصحاب می گوید که ولد نمرده ؛ اما یکی از محتمالت موت والد ، روز شنبه است که روز شنبه 

ز پنجشنبه قطع داشتم به عدم موت ولد و اآلن روز شنبه عدم موت قطعاً موت ولد هم اتفاق افتاده است ، لذا نمی توانید بگوید که من رو

 ولد را استصحاب می کنم ، زیرا شنبه ظرف شک نیست بلکه ظرف یقین است .

خالصه این که : آنچه که ارکان استصحاب در او تمام است و شک در بقائش هست ، او إحرازِّ موضوع اثر نمی شود ، چون یکی از  

ه موت والد در روز جمعه باشد ، اما آنچه که إحراز موضوع اثر می شود و همۀ محتمالت است ، او ظرف شک محتمالت این است ک

 نیست بلکه ظرف یقین است ، لذا در ما نحن فیه احتمال نقض یقین به یقین وجود دارد و استصحاب جاری نمی شود .

تفصیلیه کاری نداشته باشید که بگویید اگر روز جمعه باشد یا اگر روز  : شما با أزمنۀ ال یقالسپس ایشان در نهایة االفکار فرموده :  

شنبه باشد ... ، بلکه می گوییم آن زمانی که واقعاً موت والد هست ، در آن زمان آیا حیات ولد مشکوک است یا مشکوک نیست که      

. و مثل استصحاب های کلی می باشد صحاب می کنیم آن زمان واقعیِّ موت والد است تامی گوییم مشکوک است و لذا عدم موت ولد را 

 پس هم عدم موت ولد ثابت می شود و هم مقارنۀ عدم موت ولد با موت والد ثابت می شود .

  19/  1/  5ـ سه شنبه  40درس و  19/  1/  4ـ دوشنبه  91درس 

جمعه است و یا روز شنبه است که اگر روز جمعه باشد ، ایشان در جواب از این اشکال می فرماید : فإنه یقال : واقعِّ زمان یا روز  

آن وقت نسبت به موت ولد یوم الشک هست ولی إحراز مقارنه نمی شود ، اما اگر واقع زمان یوم السبت باشد ، در این صورت إحراز 

 مقارنه می شود ولی موت ولد مشکوک نیست .

رِّ ایشان می نویسد که شاید نظرِّ مرحوم آغاضیاء همین است و عبارتش اینجا را آقای صدر در کتاب بحوث توضیح می دهد که مقر 

 .ناقص است . اما نظرِّ بنده این است که عبارت ایشان ناقص نیست و در جای دیگر از نهایة االفکار هم ایشان خودش این مطلب را دارد 

موت والد که در آن زمانِّ واقعیِّ موت والد ، قطعاً به  اشکال و استدالل خصم را خوب فهمیمدیم که ما اشاره می کنیم به زمان واقعیِّ  

 موت ولد شک داریم و استصحاب هم می گوید که موت ولد نیست . اما آقای صدر که می خواهد از این اشکال جواب دهد ، می گوید :

ان موت والد ( چیست ؟ آیا این که شما می گویید ما شک داریم در موت ولد در زمان موت والد ، مراد شما از ظرفیت ) در زم  

مقصود شما تقیید و نعت است یعنی شک داری در موت ولد در ظرف موت والد وجداناً به طوری که این حصه مشکوک است ؟ اگر این 

طور باشد که اصالً استصحاب جاری نمی شود چون مثبت است ، زیرا استصحابِّ این که ولد نمرده نمرده ... إثبات نمی کند عدم موتِّ 

ولدِّ مقید در زمان موت والد را ، این هم از محل بحث خارج است و هم این که مثبت است . اما اگر بگویید که ظرفیت ) در زمان موت 

والد ( را فقط مشیر به واقع می گیریم ، یعنی واقعِّ زمانِّ موت والد ، یا جمعه است و یا شنبه است ، حاال اگر جمعه باشد پس ارکان 
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ست ولی اگر شنبه باشد ، آن وقت مصداق نقض یقین به یقین است . لذا آقای صدر می گوید که تمسک به دلیلِّ استصحاب تمام ا

 استصحاب در مقام ، مصداق تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص متصل است که ال قائَل به .

حاب کلی درست می کند . ایشان مرحوم آغاضیاء عراقی در فرمایشاتش یک استصحابِّ فرد مردد درست می کند و یک استص 

استصحاب کلیِّ قسم ثانی را قبول دارد ولی استصحاب فرد مردد را قبول ندارد ، حاال ما نحن فیه از مصادیق استصحاب فرد مردد است 

 کما این که آقای صدر تصریح می کند که اینجا نظیر آن مانعی است که در استصحاب فرد مردد گفتیم .

مردد ، همان شبهۀ عبائیه وجود دارد : یعنی مثالً من یقین دارم که یا أعالی عبا نجس شده و یا أسفلِّ عبا نجس شده در استصحاب فرد  

ل است ، حاال أعالی عبا را شستیم و بعد عبا را جمع کردیم و أعال و أسفلِّ آن را در آب قلیل انداختیم ؛ در اینجا سید اسماعیل صدر اشکا

که شما دو تا مبنا دارید که یکی از این دو مبنا را باید رفع ید کنید و نمی توانید هر دو مبنا را بپذیرید ، زیرا  کرده و به اصولیین گفته

س نیست ، اما مبنای دیگر این است که  شما یک مبنا دارید که مالقیِّ بعضی از اطراف شبهۀ محصوره ، موجبِّ نجاست نمی شود و منج ِّ

:  ی شود ، اما این دو مبنا با همدیگر جور در نمی آیند زیرا این دو مبنا یک الزمۀ فاسد دارند به این کهاستصحابِّ کلیِّ قسم ثانی جاری م

عبای من یا جانبِّ أعالیش نجس شد و یا جانبِّ أسفلش نجس شد که جانبِّ أعال را شستم و بعد تمام عبا با آب قلیل مالقات کرد ، در اینجا 

قلیل را نجس کرده است ، زیرا تمام این عبا با آب قلیل مالقات کرد و استصحاب هم می گوید که این باید ملتزم شویم که این عبا ، آب 

یک جایی از آن نجس بود و اآلن هم همانجا در نجاست باقی است و لذا این آب با نجس مالقات کرده و نجس می شود ، و حال عبا قبالً 

لِّ عبا که احتمال نجاستش هست به تنهایی در آب قلیل می افتاد ، آب قلیل نجس نبود آن که از طرفی دیگر شما می گویید اگر جانبِّ أسف

زیرا مالقیِّ با بعضی از اطراف علم اجمالی بود ، پس شما با این دو مبنا باید ملتزم شوید که إنضمام شيء طاهر ، موجب نجاستِّ آب 

 از یکی از این دو مبنا دست بر دارید .  شود ، و حال آن که چنین مطلبی در شریعت وجود ندارد ، لذا باید

مرحوم آقای خوئی در این شبهۀ عبائیه می فرماید : بله ، ما ملتزم می شویم که جانبِّ أسفلِّ عبا به تنهایی آب را نجس نمی کند ولی  

د و با آب قلیل مالقات جانبِّ أعالی عبا که کالحجر في جنب االنسان است و قطعاً موجب نجاست نمی شود اگر با جانب أسفل منضم ش

 کرد ، آن وقت موجب نجاست می شود و ما به این مطلب ملتزم می شویم .

استصحاب فردد مردد  وامامرحوم آغاضیاء عراقی در این شبهه فرموده که : اینجا استصحاب فرد مردد است نه استصحاب کلی ،  

موضوع اثر باشد ولی در استصحاب فرد مردد ، آنچه که موضوع  استصحاب کلی برای جایی است که خودِّ کلی ، . اماجاری نمی شود 

اما کلی ، عنوان انتزاعی و صرفِّ مشیر است . لذا می گوییم جانب أعالی عبا را قطع به طهارتش داریم و جانب اثر است ، فرد است 

است . حاال ما نحن فیه هم استصحاب اسفل را شک در طهارتش داریم و لذا استصحاب جاری نمی شود بخاطر این که اینجا فرد مردد 

 فرد مردد است .

 این بود ما حصلِّ کالم مرحوم آغاضیاء همراه با تتمه ای که از آقای صدر عرض کردیم . 

 :  ولی ما در جواب از این فرمایش مرحوم آغاضیاء عراقی می گوییم  

موت والد آیا موت ولد مشکوک است یا مشکوک نیست که       ما اشاره می کنیم به واقعِّ زمانِّ موت والد و می گوییم در آن زمانِّ  

می گوییم مشکوک است و در این صورت عدم موت ولد را استصحاب می کنیم . پس ما با أزمنۀ تفصیلیه کاری نداریم . شما می گویید 

اقعِّ زمان غیر از این دو روز نیست ، واقعِّ زمان موت والد در خارج غیر از روز جمعه و روز شنبه نیست ، ولی ما می گوییم این که و

این یک مطلب است و این که در واقعِّ زمان ، ارکان استصحاب تمام است ، این یک مطلب آخر است . عالوه بر این که در اصول زیاد 

 داریم که ممکن است استصحاب در جایی به یک عنوان جاری شود و به یک عنوان جاری نشود . 

ا که اشکال می کنید و می گویید واقع زمان غیر از این دو زمان ، چیزِّ دیگری نیست ، می گوییم این پس جناب آقای صدر ! شم 

اشکال در تمام استصحاب های کلی جاری می شود چون مثالً حدث هم یا حدث اکبر است و یا حدث اصغر است ، حاال اآلن که وضوء 

فع شده است و اگر حدث اکبر بوده ، اآلن قطعاً باقی است چون غسل نکرده ام . گرفتم اگر قبالً حدث اصغر سر زده ، پس اآلن قطعاً مرت

در اینجا می گوییم که ما با عنوان حدث اصغر و حدث اکبر کاری نداریم ، بلکه با فقط با عنوان حدث کار داریم . در ما نحن فیه هم با 

ه ترکیب است یعنی در واقعِّ زمانِّ موت والد ، موت ولد مشکوک می باشد فقط با عنوان زمانِّ موت والد کار داریم و اینجا تقیید نیست بلک

 و لذا استصحاب جاری می شود .
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این نکته در مباحث علمی خیلی مهم است که همیشه باید نگاه کنید و ببینید که خصم آیا دلیل دارد یا ندارد . در ما نحن فیه نیز مرحوم  

ای خود نیاوردند و لذا ما هم در اینجا ادعا می کنیم که واقع زمان موت والد را فقط در نظر آغاضیاء عراقی و آقای صدر دلیلی بر مدع

می گیریم و این ها امور ارتکازی و وجدانی است ... و انسان به وجدانش که رجوع می کند می بیند که واقعاً در زمان موت والد ، موت 

ست و اصالً فرد مردد معنا ندارد ، این مردد در نزد ما و عندنا     ین طور ااصالً استصحاب فرد مردد هم هم ولد مشکوک می باشد .

می باشد ولی مرددِّ واقعی که نیست . در ما نحن فیه نیز که شما می گویید زمان موت والد یا روز جمعه است و یا روز شنبه است ،    

کلی هم می گوییم که حدث ، یا حدث اصغر است و یا حدث اکبر می گوییم اگر به عنوان تفصیلی بخواهید حرف بزنید پس در استصحاب 

 است . لذا ارکان استصحاب در ما نحن فیه تمام است لوال المعارض ، و حق با مرحوم شیخ اعظم می باشد .

 از این عرائضی که بیان کردیم ، یک مطلب روشن شد : مرحوم آغاضیاء یک نقضی به مرحوم آخوند کرده است .  

مرحوم آخوند تفصیل داده و فرموده : در مجهولي التاریخ استصحاب جاری نمی شود چون شبهۀ انفصال شک از یقین وجود  توضیح : 

در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود ، ولی  در این صورتاگر یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد ،  امادارد ، 

شود . در اینجا مرحوم آغاضیاء به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده : در همین مثالی که  در مجهول التاریخ استصحاب جاری می

عرض کردیم ، یوم الخمیس یقین داریم که ولد و والد هر دو زنده هستند ، حاال روز شنبه قطعاً ولد فوت کرده است ، اما موت والد را 

    ده است ، در اینجا مرحوم آخوند فرموده که استصحاب عدم موت ولد جاری نمی دانیم که آیا در روز جمعه بوده یا روز یکشنبه بو

ً شنبه فوت کرده است ، ولی استصحاب عدم موت والد جاری می شود ، در اینجا مرحوم آغاضیاء در مقام  نمی شود ، زیرا ولد قطعا

ردید و فرمودید شبهۀ انفصال شک از یقین وجود اشکال به مرحوم آخوند فرموده : همان طوری که شما در مجهولي التاریخ اشکال ک

بکشانید به روز یکشنبه ،       دارد ، عین این شبهه در اینجا هم پیش می آید ، زیرا شما می خواهید استصحاب عدم موت ولد یا والد را 

یا یوم االحد است و شاید یوم الجمعه فوت  و حال آن که شاید والد یوم الجمعه فوت کرده باشد ، زیرا تاریخ فوت والد یا یوم الجمعه است و

کرده باشد ، لذا روز جمعه فاصله می شود . و این نقضِّ مرحوم آغاضیاء واقعاً درست است . دلیلی که مرحوم آخوند آورده اگر آن دلیل 

ظاهراً بال وجه می باشد . ولی تمام باشد ، پس در همۀ فروض تمام است . اما تفصیل مرحوم آخوند بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ 

 اگر آن دلیل تمام نباشد ، آن وقت در همۀ ُصور استصحاب جاری می شود .

حاال آقای صدر که قول ثالث بیان می کند این است که می گوید : الزمۀ کالم مرحوم آغاضیاء در جایی که هر دو مجهولي التاریخ  

اگر هر دو مجهولي التاریخ باشند ولی تاریخِّ آن طرفی که می خواهیم استصحاب کنیم باشند این است که باید تفصیل دهیم و بگوییم : 

 أوسع باشد ، در این صورت استصحاب در آن طرفی که زمانش اوسع هست جاری می شود .

و یوم السبت هم ، حاال یوم الجمعه یکی مرده  بودندمن یقین دارم که یوم الخمیس هم ولد و هم والد ، هر دو زنده مثالً توضیح :  

، لکن اگر یوم السبت والد مرده باشد پس تا ظهر قطعاً مرده است ولی اگر یوم السبت ولد مرده باشد ، احتمال می دهم دیگری مرده است 

که تا غروب زنده بوده و بعدش مرده است . پس در احتمال یوم السبت ، این طور نیست که موت ولد و موت والد با یکدیگر در یک 

ن بوده باشند ، بلکه در احتمال یوم السبت ، زمانِّ موت ولد ، أوسع می باشد و تا غروب می باشد . حاال در این فرض قطعاً زما

استصحاب جاری می شود زیرا جنابِّ آغاضیاء ! ما ظهر یوم السبت ، إحراز مقارنه می کنیم و حال آن که ظهر یوم السبت به موت ولد 

موت ولد در یوم السبت باشد و غروب مرده باشد . بله ، اگر زمان موت ولد با موت والد در این زمانِّ  یقین نداریم زیرا ممکن است

متأخر ، متطابق و همزمان باشد یا این که زمان موت ولد ، أضیق باشد ، در این صورت قطعاً استصحاب جاری نمی شود ، ولی اگر 

د ، آن وقت در زمان إحراز مقارنه ، دیگر یقین به موت ولد نداریم تا این که زمان موت ولد أوسع باشد و زمان موت والد أضیق باش

 مصداق نقض یقین به یقین شود بلکه شک داریم و لذا استصحاب جاری می شود .

که  آقای صدر این حرف را به عنوان قول ثالث انتخاب نموده و گفتیم که این در واقع همان فرمایش مرحوم آغاضیاء می باشد و آنچه 

، البته می فرماید که این مرحوم آغاضیاء فرموده ، این نتیجه را می دهد . اما آقای صدر عبارت کفایه را بر همین معنا حمل می کند 

 معنا از ظاهر عبارت کفایه بعید است و لکن ممکن است مقصود مرحوم آخوند چنین باشد .

خالصه این که : اینجا سه قول داریم : یکی قول مرحوم شیخ اعظم که فرمود استصحاب مطلقا جاری می شود . دوم قول مرحوم  

آخوند که فرمود استصحاب در معلوم التاریخ و مجهولي التاریخ جاری نمی شود ولی اگر یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ 
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می شود . و سوم قول آقای صدر که منتج از فرمایش مرحوم آغاضیاء می باشد که تفصیل داد و فرمود  باشد ، در مجهول التاریخ جاری

در معلوم التاریخ و در یک قسم از مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود و آن هم قسمی که زمانِّ آن جزئی که می خواهیم 

یا أضیق باشد ، آن وقت حق با مرحوم آخوند است که استصحاب استصحاب کنیم ، اوسع باشد از زمان جزء آخر ، ولی اگر مساوی 

 جاری نمی شود .

اما قول حق در بین این سه قول ، قول مرحوم شیخ اعظم می باشد ، زیرا تمام بزنگاه این است که به مرحوم آخوند و مرحوم  

ت ولد قطعاً شک داریم و لذا استصحاب جاری آغاضیاء می گوییم : در زمان موت والد ، هر وقت که باشد ، ما در آن زمان در مو

خواهد شد . از اینجا معلوم شد که فرد مردد هم غلط است و ما فرد مردد نداریم ، پس استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد 

 در جمیع این فروض ، استصحاب جاری می شود .

 دیگر هم معلوم شد و حق با مرحوم شیخ اعظم می باشد .  این بود نسبت به مجهول التاریخ . از ما ذکرنا ، آن دو صورتِّ  

ُالنقطةُالخامسةُ:  

 نقطۀ خامسه در فرمایشات مرحوم آقای خوئی این است که : مرحوم آقای نائینی یک فرعی از عروه ذکر می کند . 

داریم که قبالً یقین داشتیم که تا إناء  که اگر دواین است ( در ) فصٌل في ُطُرق ثبوت التطهیر (  2فرعی که در عروه است ) مسألة  

 ، در اینجا اجتناب از هر دو إناء الزم است .است که یکی پاک شده پیدا کردیم و بعد یقین  هر دو نجس بوده اند

یقین داریم که یکی پاک شده إجماالً مرحوم آقای نائینی در اینجا سه فرض بیان نمود : فرض اول این بود که هر دو نجس بودند و  

صه ای ندارند است  . فرض دوم این بود که هر دو نجس بودند و یقین داریم که یکی را تطهیر کرده ولی هیچ کدام هیچ عالمتی و مشخ 

یقین داریم هر دو نجس بودند و که بود بودیم و عالمت زده بودیم و چون عالمت از بین رفته ، لذا اشتباه رخ داده است . فرض سوم این 

حاال مرحوم آقای نائینی در هر سه صورت قائل به عدم جریان استصحاب است و می فرماید که از  که یکی زیر باران پاک شده است .

هر دو طرف باید اجتناب کرد ، ولی به نجاستِّ هر دو إناء حکم نمی شود ، زیرا در فرض اول ، استصحاب بقاء نجاست در هر کدام ـ 

ۀ نقض یقین به یقین وجود ندارد ـ ولی با وجود علم به خالف یعنی با وجود علم به طهارتِّ أحد االنائین ، شارع نمی تواند اگرچه که شبه

 به نجاستِّ هر دو إناء تعبد کند . 

اول به نظر مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر ، مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ، دو چیز می باشد ،  فرضدر  

یکی ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه و دیگری تعبد به متناقضین ؛ اما به نظر مرحوم آقای نائینی مانع از جریان استصحاب در اطراف 

علم اجمالی ، سه چیز می باشد ، یکی ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه و دیگری تعبد به متناقضین و دیگری علم به خالف . یعنی اگر 

علم اجمالی و علم دارم که احد االنائین پاک است ، در این صورت اگر شارع بخواهد هم تعبد کند به نجاست این  من علم دارم به خالف

بر خالفِّ علمِّ من به طهارة أحد االنائین ، عقالً محال است ؛ اما مرحوم شیخ اعظم ،  یتعبد چنینإناء و هم تعبد کند به نجاستِّ آن إناء ، 

ایشان هم قائل است به این که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود و در مدعا با مرحوم آقای  اشکال را إثباتی می گیرد و

 می گیرد اما مرحوم آقای نائینی ، اشکال را ثبوتی گرفت . است ، ولی ایشان اشکال را إثباتینائینی برابر 

ف است ، استصحاب جاری نمی شود ، مقصود ایشان چنین نیست نکته : این که مرحوم آقای نائینی می فرماید در جایی که علم به خال 

که هیچ اصلی جاری نشود ، بلکه مقصود ایشان این است که اصول دو قسم می باشند یکی اصولِّ ُمحرزه و دیگری اصول غیر محرزه ، 

ه واقع دارید ، جریان این نوع اصول با حاال اصول ُمحرزه که به نظر ایشان معنایش این است که شارع تعبد می کند به این که شما علم ب

 وجود علم به خالف ، محال می باشد ، ولی اصولی مثل برائت و قاعدۀ حلیت و قاعدۀ طهارت ، جریان این ها اشکالی ندارد .

اما مرحوم آقای خوئی می فرماید که حق با مرحوم سید صاحب عروه می باشد و در هر سه فرض ، استصحاب جاری می شود ،  

 یرا در هیچ کدام از سه فرض ، شبهۀ نقض یقین به یقین وجود ندارد و در هیچ کدام شبهۀ إنفصال یقین از شک وجود ندارد . ز

توضیح : شما می گویید شاید این إنائی که من اآلن می خواهم نجاستش را استصحاب کنم ، همان إنائی باشد که یقین به طهارتش  

ه این اشکالی ندارد و یک نقض هم می کند و می فرماید : میزان در استصحاب ، یقینِّ فعلی و شک ِّ فعلی داشتم . آقای خوئی می فرماید ک

 می باشد ، لذا حتی اگر یقین دارم که این إناء همان إنائی است که قبالً یقین به طهارتش داشتم ولی یقین سابق تبدیل به شک ساری شده و

ریان استصحاب نیست ، چه رسد به این که احتمال بدهم که شاید این إناء ، همان إنائی باشد که اآلن از بین رفته است ، این مانع از ج
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موقعی مضر  متخللمضر نیست ، بلکه یقین  متخللیقین به طهارتش داشتم . در امور وجدانیه احتمال معنا ندارد و در استصحاب ، یقین 

باشد ، و إال اگر یک یقینی متخلل شده ولی آن یقین اآلن از و باقی عل موجود است که آن یقین ، حین الشک و حین االستصحاب هم بالف

 بین رفته و زائل شده است ، این مضر به جریان استصحاب نیست . 

خالصه این که مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال به فرمایش میرزای نائینی می فرماید : ما قبول نداریم که با وجود علم به خالف ،  

دارم که این عبا نجس  هرچند وجداناً علم، لذا اگر بنده و فرض محال هم که محال نیست تعبد به علم ممکن نباشد ، بلکه تعبد یعنی فرض 

 .اینجا شارع می تواند بنده را تعبد کند به این که تو علم داری که این عبا پاک است در ولی است ، 

پس در احکام ، تعارض و تنافی یا باید به مبدأ برگردد و یا باید به منتهی برگردد ، که از این تعبیر می کنند به این که ترخیص در  

مخالفت قطعیۀ عملیه الزم بیاید . پس اگر در جایی از هر تعبدی ـ چه از امارات و چه از اصول ـ إذن در مخالفت قطعیۀ عملیه به وجود 

اینجا اصول جاری نمی شوند ، البته این طور نیست که در اینجا جریان اصول ، عقالً محال باشد ، زیرا این طور نیست که بیاید ، در 

 قطع به تکلیف ، حجیتش ذاتی باشد بلکه شارع می تواند قطع به تکلیف را از تنجیز بیندازد . 

رؤیای صادقه این مطلب را فهمیده ام ، ولی شارع می تواند  توضیح : مثالً مکلف می گوید من قطع دارم که خمر حرام است و در 

. بفرماید که این قطعِّ شما حجت نیست ، چون من در صورتی غرض دارم که حرمتِّ خمر را از دو لبِّ مبارک امام علیه السالم بشنوی 

وصیتی ندارد بلکه قطع به غرض موال بله ، اگر انسان بخواهد قائل به حجیتِّ ذاتی قطع شود ، در این صورت قطع به تکلیف چنین خص

حجیتش ذاتی می باشد ، یعنی اگر جایی شارع قطعاً غرض دارد ، در این صورت نمی تواند ترخیص به خالف دهد ، البته در این 

ز است و شارع در این صورت هم نمی تواند ترخیص به  صورت اصالً قطع به غرض هم الزم نیست بلکه إحتمالِّ غرضِّ موال هم منج 

خالف دهد ، زیرا تنافی الزم می آید . اما در برائت که شارع ترخیص به خالف می دهد ، می گوییم که برائت ، احتمالِّ تکلیف است نه 

 احتمالِّ غرض ، و در برائت قطع داریم که موال غرض ندارد .

باشم ولی قطع به غرض نداشته باشم ، پس قطع به غرض غیر از قطع به تکلیف است ، یعنی بنده ممکن است قطع به تکلیف داشته  

کما این که مرحوم آخوند در کفایه مثال زده به آن احکامی که إنشائی هستند ولی وقتی امام زمان علیه السالم ظهور کنند ، آن حکم عوض 

ام زمان ) سیأتي بدین  شود ، در اینجا خودِّ حضرت هم آن حکم را می داند ولی شارع نسبت به آن ، غرض ندارد . این که می گویند ام

بلکه احکامی هست که این احکام جدید ( مرحوم آخوند می فرماید معنای این حرف چنین نیست که هرچه فقهاء فهمیدند اشتباه بوده باشد ، 

 برای زمان ظهور امام زمان علیه السالم می باشد و مردم آن احکام را نشنیده اند .

قطع به تکلیف حجیتش ذاتی است مقصودشان قطع به غرض می باشد . در جواب می گوییم :  حاال اگر بگویید کسانی که می گویند 

اگر قطع به غرض حجیتش ذاتی است پس احتمال غرض هم حجیتش ذاتی است ، لذا اگر شارع بفرماید هرجایی که احتمالِّ غرضِّ من را 

وم آخوند فرمود همان طوری که با وجود قطع فعلی ، شارع بدهی الزم نیست عمل کنی ، چنین چیزی محال می باشد . کما این که مرح

نمی تواند ترخیص بر خالف دهد ، همین طور با احتمال تکلیف فعلی هم شارع نمی تواند ترخیص بر خالف دهد ، زیرا این بر می گردد 

اع نقیضین هم محال است . حاال معنای به احتمالِّ إجتماع نقیضین ، و همان طوری که قطع به إجتماع نقیضین محال است ، احتمالِّ إجتم

 کالم مرحوم آخوند این است که چون تکلیف فعلی همیشه مالزم با غرض است ، لذا ترخیص بر خالفِّ آن ، محال می باشد . 

خالصه این که : آنچه که مهم است این است که قطع به غرض ، حجیتش ذاتی است و احتمال غرض هم حجیتش ذاتی است . حاال  

هر دو إناء را بخور . اصالً به قول مرحوم آقای تبریزی ، فرماید شما که علم اجمالی به نجاستِّ أحد االنائین دارید ، تواند ب می شارع

شارع علم تفصیلی را از حجیت انداخته چه رسد به علم اجمالی ، کما این که شما از بازار که مرغ می خرید ، قطع دارید که معاملۀ این 

چون از تخم مرغ تا آن مرغ اولی ، یقین داریم که غصب صورت گرفته ، چون وقتی شما معامالت بازار و فقه را کنار  مرغ حرام است

ال شارع فرموده این مرغ را بخور و این درصدِّ معامالت بازار ، خالف شرع است ، لکن با این ح 10یکدیگر بگذارید ، خواهید دید که 

 م این علم را حجت نمی داند .علم ، حجت نیست کما این که عرف ه

است و ترخیص در مخالفت قطعیه جریانِّ اصول ، مستلزم لذا این که می فرمایند در اطراف علم اجمالی ، اصول جاری نمی شوند و  

ن که اصول ترخیص در مخالفت قطعیه عقالً قبیح است ، این حرف ها غلط می باشد ، بلکه نه عقالً قبیح است و نه ُعقالًء قبیح است . ای
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در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ، اشکال ثبوتی ندارد بلکه اشکال إثباتی دارد به این که در سیرۀ عقالء ، اطالقِّ ) رفع ما ال 

 یعلمون ( ، اطراف علم اجمالی را نمی گیرد و اگر شارع بخواهد ترخیص دهد ، باید بالخصوص ترخیص دهد .

ال وجه می باشد و قصور در مقام إثبات می باشد . البته بنده هم با مرحوم آقای نائینی موافق هستم ، پس فرمایش مرحوم آقای نائینی ب 

یعنی اطالق ) رفع ما ال یعلمون ( و اطالق استصحاب بقاء نجاست ، در جایی که به طهارت أحد االنائین علم دارم ، مقام إثبات شاملش 

علم به خالف ، تعبد عقالً ممکن نیست ، بعید نیست که ایشان می خواهد بفرماید که یعنی  نمی شود . شاید مرحوم نائینی که فرموده با

. پس خالصۀ کالم ایشان چنین شد ُعقالًء کسی که علم به خالف دارد ، او را به خالف علمش تعبد نمی کنند یعنی مقام إثبات ضیق است 

اب ، اطراف علم اجمالی که ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه الزم می آید که : همان طوری که اطالق ادلۀ برائت و اطالق ادلۀ استصح

را شامل نمی شود و مقام إثبات ضیق است ، همین طور جایی هم که ترخیص در مخالفت قطعیۀ عملیه پیش نمی آید ولی علم به خالف 

 داریم ، اینجا را هم شامل نمی شود و عقالء اینجا را هم قبول نمی کنند .

 محقق اصفهانی این بحث را خیلی مو شکافی کرده است ، ولی ایشان مطلب را خوب منق ح نکرده است .مرحوم  

 این بود تمام کالم نسبت به فرض اول . 

اما فرض دوم در کالم مرحوم نائینی این بود که من یقین دارم که احد االنائین را تطهیر کرده ام و عالمت هم زده بودم ولی عالمت  

 از بین رفته است . 

ایشان می فرماید که در این فرض هم استصحاب جاری نمی شود ، زیرا روی هر کاسه ای که دست بگذاریم ، محتمل است که نقض  

ه یقین باشد . مثالً اگر بخواهید در إناء شرقی استصحاب جاری کنید ، در این صورت محتمل است که این إناء شرقی ، همان إناءِّ یقین ب

. پس اینجا شبهۀ مصداقیۀ ، و همین طور در إناء غربی هم این احتمال وجود دارد و یقین به طهارتش دارم زید باشد که عالمت زدم 

 د و شاید نقض یقین به یقین باشد .نقض یقین به شک می باش

اما مرحوم آقای خوئی در اینجا در مقام مناقشه می فرماید : ما شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک نداریم ، بله ممکن است این إنائی که  

در استصحاب مضر روی آن دست می گذارم في علم هللا طاهر باشد ، و ممکن است که طهارت واقعی فاصله شده باشد ، ولی آنچه که 

است ، علم به طهارت می باشد و در اینجا من علم ندارم . لذا ارکان استصحاب در هر دو تمام است و استصحاب بقاء نجاست در هر دو 

 جاری می شود .

و مثالً یکی  اما فرض سوم این بود که یکی از دو إناء را می داند که طاهر است ولی از اول نمی دانسته کدام بوده و عالمت نداشته 

 از دو إناء زیر باران خود به خود تطهیر شده باشد . 

در این فرض هم مرحوم آقای نائینی فرمود که استصحاب جاری نمی شود ، چون این إنائی که دست روی آن می گذارم و می خواهم  

نقض یقین به یقین باشد . و مرحوم آقای استصحاب کنم ، محتمل است همان إنائی باشد که زیر باران طاهر شده و لذا ممکن است که 

خوئی در این فرض نیز همان اشکال را کرده است و اشکال ایشان درست است و لذا حکم صاحب عروه به نجاستِّ هر دو إناء نیز 

 صحیح می باشد .

 اما مرحوم میرزای نائینی فروعی را به این بحث ملحق کرده است : 

خونی روی لباسِّ ذابحِّ گوسفند ریخته و نمی داند که آیا خون مسفوح است که نجس است یا خونِّ  یکی از آن فروع این است که : اگر 

ود و استصحاب جاری ف است که پاک است ، این خون را مرحوم آقای نائینی فرموده که حکم به نجاستش نمی شبعد از آن و خونِّ متخل  

 نمی شود .

ک مبنا این است که خونِّ حیوان در باطن ، نجس می باشد ، ولی وقتی که به مقدار نکته : در خون متخل ف دو مبنا وجود دارد : ی 

متعارف خارج شد ، آن وقت آن خونِّ متخلف پاک می باشد ، لذا یکی از مطهرات ، خروجِّ دمِّ متعارف می باشد . اما مبنای دیگر این 

 م نائینی بر طبق مبنای اول می باشد .است که خونِّ در باطن ، نجس نیست بلکه پاک می باشد . حاال کالم مرحو

حاال مرحوم نائینی در این فرعِّ مذکور فرموده که استصحاب بقاء نجاسة در این خون جاری نمی شود ، زیرا این استصحاب ،  

، از آن مصداق شبهۀ مصداقیۀ ال تنقض الیقین بالشک است و محتمل است که نقض یقین به یقین باشد ، چون ممکن است این قطرۀ خون 

 خون هایی باشد که متخلف است و یقین به طهارتش داریم .
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اما مرحوم آقای خوئی در اینجا اشکال نموده و فرموده : استصحاب بقاء نجاست در این فرع ، مصداق نقض یقین به یقین نیست ،  

ش یک استصحاب . لکن مع ذلک به نظر ایشان این خون پاک است و زیرا امور وجدانیه شبهۀ مصداقیه ندارد  نجس نمی باشد ، و سر 

موضوعی می باشد ، زیرا ایشان قائل است که خون ، هرچند هم که نجس باشد ، ولی خون متخلف را شارع پاک قرار داده است و خون 

صل ، بر مسفوح را نجس قرار داده است ، حاال استصحاب می گوید که این خون مسفوح نیست و لذا اینجا اصل موضوعی دارد که این ا

 استصحاب بقاء نجاست حاکم می باشد و لذا به طهارتِّ این خون حکم می کنیم .

 اما بنده در فتوا با مرحوم آقای خوئی موافق هستم ولی در دلیل ، از ایشان جدا می شویم .  

  19/  1/  10ـ دوشنبه  42درس و  19/  1/  8ـ شنبه  41درس 

ُالنقطةُالسادسةُ:  

 کلمات مرحوم آقای خوئی ، فرعی است که ایشان به مناسبتِّ این بحث ، مطرح کرده است .نقطۀ ششم در  

که اآلن قطعاً ُکر شده است و قطعاً مالقات با نجاست هم کرده است ، ولی در  شتیمآن فرع این است که : اگر یک آبِّ قلیلِّ طاهر دا 

المتمم ُکراً نجٌس ، کما این بتنی بر این مبنا می باشد که : الماء القلیل النجس تقدم و تأخرِّ ُکریت و مالقات شک داریم ، ) البته این بحث م

که مستظهر از روایت هم چنین است ؛ ولی اگر کسی گفت که : الماء القلیل النجس المتمم ُکراً طاهٌر ، آن وقت این بحث فایده ای نخواهد 

 ه قول وجود دارد :داشت ( ، مرحوم آقای خوئی می فرماید که در این مسأله ، س

قول اول : قول به طهارت است مطلقا که در جیعِّ فروض ، این آب طاهر می باشد ، و این قول مشهور می باشد . قول دوم : قول به  

نجاست است مطلقا که در جمیع فروض ، این آب نجس است ، که این قول مرحوم نائینی می باشد . و قول سوم : قول به تفصیل است که 

ورتی که علم به کریت داشته باشیم و تاریخ ُکریت را بدانیم ، در این صورت این آب پاک است ولی در غیر این صورت ، نجس در ص

 است ، و این قول مرحوم آخوند می باشد .

 حاال باید صحت و سقم این سه قول را بررسی کنیم و بعد قول حق و مختار را بیان کنیم : 

 را اختیار می کند و می فرماید که ما ملتزم می شویم که این آب ، طاهر است . مرحوم آقای خوئی قول اول  

اُخری تاریخ ُکریت معلوم است ولی توضیح کالم ایشان این است که : تارةً تاریخ مالقات و تاریخ ُکریت ، هر دو مجهول است ، و  

 .ُکریت مجهول است  اُخری تاریخ مالقات معلوم است ولی تاریختاریخ مالقات مجهول است ، و 

اما در صورت اول ، مشهور فرموده اند که از دو حال خارج نیست ، یعنی در مجولي التاریخ ، یا ملتزم می شویم که استصحاب  

 شبهۀ مصداقیه ال تنقض الیقین بالیقین . در اینجا اگر قائلجاری نمی شود ، حاال یا به خاطر شبهۀ انفصال شک از یقین ، و یا به خاطر 

شویم که استصحاب جاری نمی شود ، آن وقت نوبت به قاعدۀ طهارت می رسد که مقتضای آن ، طهارتِّ این آب می باشد . اما اگر ملتزم 

شدیم که استصحاب جاری می شود ـ مثل مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای خوئی ـ در این صورت استصحاب عدم ُکریتِّ ماء تا زمان 

ت و استصحاب عدم مالقات با نجس تا زمان ُکریت که مقتضیِّ طهارت است ، این دو استصحاب با مالقات که مقتضیِّ نجاست اس

 همدیگر تعارض و تساقط می کنند و لذا به قاعدۀ طهارت رجوع می کنیم که مقتضیِّ آن ، طهارتِّ این آب می باشد .

، در اینجا یا ملتزم می شویم که استصحاب ، هم در  مجهول باشد مالقاتمعلوم باشد ولی تاریخ  ُکریتاما در صورت دوم که تاریخ  

معلوم التاریخ و هم در مجهول التاریخ ، در هر دو جاری می شود ـ که مرحوم آقای خوئی چنین ملتزم شد ـ در این صورت باز هم 

اقط می کنند و لذا به استصحاب عدم ُکریت تا زمان مالقات و استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت جاری می شوند و تعارض و تس

قاعدۀ طهارت رجوع می کنیم که مقتضیِّ طهارتِّ این آب می باشد . اما اگر ملتزم شدیم که استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود 

ود ولی در معلوم التاریخ جاری نمی شود ، در این صورت عدم مالقات تا زمان ُکریت را استصحاب می کنیم و لذا این آب طاهر خواهد ب

 و در اینجا استصحاب عدم ُکریت تا زمان مالقات جاری نمی شود چون فرض این است که تاریخ ُکریت معلوم است .

تاریخ مالقات معلوم باشد ولی تاریخ ُکریت مجهول باشد ، در این صورت طبق مبنای مرحوم آقای خوئی اما در صورت سوم که  

خ ، در هر دو جاری می شود و تعارض و تساقط می کند و نوبت به قاعدۀ طهارت    استصحاب در مجهول التاریخ و در معلوم التاری

 می رسد . لذا مرحوم آقای خوئی فرموده که در جمیع فروض ثالثة ، به طهارتِّ این آب حکم می شود .
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ول التاریخ داریم ، در این اما قول دوم که قول مرحوم میرزای نائینی است ، در مقام اشکال به ایشان می گوییم : اگر دو تا مجه 

صورت استصحاب یا جاری می شود و یا جاری نمی شود ، حاال شما قائل به جریان استصحاب هستید ، پس دو استصحاب در اینجا 

جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند و بعد نوبت به قاعدۀ طهارت می رسد ، اما کسی هم که قائل به جریان استصحاب نیست ، 

و این آب ، پاک خواهد بود ، پس چرا شما به نجاستِّ این  رسدول او نیز استصحاب جاری نمی شود و نوبت به قاعدۀ طهارت می طبق ق

 آب مطلقا قائل شده اید ؟!

توضیح : مرحوم آقای نائینی یک کبرایی تأسیس کرده است که ما نحن فیه از صغریات آن کبری می باشد . اما آن کبری این است که  

این  ، درو موضوع این خاص ، امر وجودی باشد ر ما یک عامِّ الزامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم ) که ترخیصی باشد ( اگ

و حکم خاص متفرع بر این صورت اگر در عنوان خاص و در شبهۀ مصداقیۀ خاص شک کردیم ، آن وقت باید به عموم عام رجوع کنیم 

. پس وقتی حکم خاص جاری می شود که این خاص ، ُمحرز باشد و إال اگر ُمحرز نباشد ، آن وقت است که عنوان وجودی إحراز شود 

 حکم خاص جاری نمی شود .

مثالً یک خطابی می گوید ) ال بأس مرحوم آقای نائینی بر این اصل ، اموری را متفرع نموده است : یکی از آن امور این است که  

الدرهم ( ، حاال از این حکم ، خون قروح و جروح استثناء شده است یا خون پشه استثناء شده است ، حاال بالدم في الصالة إذا کان أقل من 

این خونی که روی دست من است ، شک می کنم که آیا خون قروح و جروح است یا نه ، در این صورت نمی توان با این خون نماز 

خونی در نماز ، مانع می باشد ( و یک  خاص ترخیصی داریم که می گوید ) خون خواند ، زیرا یک عامِّ الزامی داریم که می گوید ) هر 

قروح و جروح معفو می باشد ( ، حاال در انطباق این خاص بر این خون شک داریم که در این صورت باید این انطباق إحراز شود و إال 

 خون ، مانع است و باید تطهیر شود .اگر إحراز نشود ، آن وقت باید به عموم عام تمسک کنیم و بگوییم که این 

این کبری مصادیق زیادی دارد . مثالً یکی از مصادیقش این است که زنی سر برهنه از دور می آید که نمی دانم آیا از محارم است یا  

، اما حاال که من   و از این حکم ، نظر به موی محارم استثناء شده استاشکال دارد  زن از محارم نیست ، در اینجا نظر به موی سرِّ 

 نمی دانم این زن آیا از محارم است یا از غیر محارم ، در این صورت نمی توانم نظر کنم زیرا باید عنوان خاص إحراز شود ... .

نجس حاال در ما نحن فیه که نمی دانیم این آب آیا ابتدا ُکر شده و بعد مالقات با نجس کرده که طاهر باشد یا این که اول مالقات با  

کرده و بعد ُکر شده که اآلن نجس باشد ، در این صورت یک عامی داریم که می گوید ) آب با مالقات با نجس ، نجس می شود ( و یک 

خاصی داریم که می گوید ) آب ُکر ، با مالقات با نجس ، نجس نمی شود ( ، در این صورت ما باید إحراز کنیم که این آب ، آب ُکر است 

عنوان خاص را إحراز نکنیم ، آن وقت رجوع به قاعدۀ طهارت نمی شود بلکه رجوع به عام می شود و لذا این ُکریت و  عنوانولی اگر 

  آب ، نجس خواهد بود .

اما به مرحوم آقای نائینی می گوییم : در آنجایی که تاریخ ُکریت معلوم است ولی تاریخ مالقات مجهول است ، شما در معلوم التاریخ  

 حاب را جاری نمی کنید ، حاال در اینجا استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت چرا جاری نشود ؟که استص

ایشان در جواب می فرماید : موضوعِّ عدمِّ إنفعالِّ ماء ، این نیست که آبی ُکر باشد و مالقات با نجس نکند ، بلکه موضوعِّ عدم إنفعالِّ  

. پس استصحابِّ این که این آب مالقات با نجس نکرده نکرده ... تا زمان ُکریت ، این ماء ، این است که ُکریت ، سابق بر مالقات باشد 

استصحاب اگر جاری شود به درد نمی خورد ، زیرا استصحاب ، إثبات نمی کند که ُکریت ، قبل از مالقات بوده است و ُمثبت است . پس 

 ت .این استصحاب یا جاری نمی شود و یا اگر هم جاری شود ، ُمثبت اس

پس در جمیعِّ ُصور ثالث ، یا استصحاب ها جاری نمی شود چون مثبت است و یا جاری می شود و تعارض و تساقط می کند و به  

نظر ایشان بعد از تساقطِّ دو استصحاب ، نوبت به قاعدۀ طهارت نمی رسد به خاطر آن اصلی که ایشان تأسیس کرد که اگر شک کنیم بر 

 ، مقتضای قاعده این است که به عموم عام تمسک کنیم و بگوییم که این آب نجس می شود . انطباق عنوان خاص بر مورد

ُاماُمرحومُآقایُخوئیُدرُاینُاصلُوُکبراییُکهُمرحومُمیرزایُنائینیُتأسیسُنمودهُ،ُاشکالُکردهُاستُوُمیُفرمایدُ:  

اکرم العلماء ( و یک خاصی داشته باشیم که ) ال بأس بترک این که شما می فرماید اگر ما یک عامی داشته باشیم مثل )  ایرادُاولُ: 

إکرام العالم ( و شک کنیم که این عالم آیا فاسق است یا نه ، که در این صورت به عام رجوع می کنیم و حکم به اکرامش می کنیم ، این 

 حکمِّ مراد یا حکم ظاهری است ؟ اگر  آیا حکم واقعی استو این حکمی که استفاده می شود در صورت شک در عنوان خاص  عام حکمِّ 
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، پس این عناوین برای صحیح نیست زیرا فاسق برای فاسقِّ واقعی وضع شده است نه برای فاسقی که معلوم الفسق باشد واقعی است ، 

نگیر مگر این که  واقع وضع شده اند نه برای علم به واقع ، مضافاً به این که اگر روایتی بگوید با آبی که مالقات با نجس کرده وضوء

ُکر باشد ، در اینجا اگر کسی غافل بود از این که این آب کر است یا نه و وضوء گرفت و بعد از وضوء فهمید که این آب ُکر بوده ، در 

چون آنچه که تخصیص خورده ، معلوم الُکریة است ولی این شخص حین است این صورت شما بایستی بگویید که این وضوء باطل 

این وضوء باید باطل است و حال آن که ال یلتزم به ، پس وقتی که چنین علمی نداشت  معلوم الُکریة استمی دانسته که این آب نالوضوء 

اگر مراد حکم واقعی باشد ، دیگر شک نداریم ، چون موضوع این است که هر عالمی إکرامش واجب است در ما نحن فیه أحد . همچنین 

 .ی این شخص که ُمحرز الفسق نیست مگر عالمِّ ُمحرز الفسق ، ول

) اکرم العلماء ( دو تا خطاب اما اگر بگویید حکمِّ عام ، حکم ظاهری است ، می گوییم در این صورت معنایش این است که شما از  

،  حکم در آوردید ، یکی حکم واقعی که عالمِّ عادل ، إکرامش واجب است ، و یکی حکم ظاهری که عالمی که مشکوک الفسق است

وجوبِّ اکرام ظاهری دارد ، و حال آن که اگر کسی به ) اکرم العلماء ( رجوع کند در این موردی که تخصیص خورده به ) ال بأس بترک 

 اکرام الفاسق ( ، بالوجدان از این عام ، یک حکم بیشتر استفاده نمی شود و آن هم حکم واقعی است که در غیر مورد تخصیص است . 

لذا این کبرایی که مرحوم نائینی تأسیس ین خطاب ، نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری ، هیچکدام استفاده نمی شود و بنا بر این از ا 

 نموده ، اصل و اساسی ندارد و باطل است .

 :  رحوم آقای خوئی دو تا عرض داریملکن ما به م  

اگر یک خطابی وارد شده که ) اکرم العلماء ( و شک مورد اول این است که : این است که ما سه تا نقض به شما داریم  عرض اول 

   به این عام تمسک  و همۀ علماءدارم که آیا عالم نحوی تخصیص خورده یا نخورده ، در این صورت به عموم عام تمسک می کنیم 

که ) ال تکرم الفساق ( و فاسق ، مجمل مفهومی باشد اگر یک عامی داریم مثل ) اکرم العلماء ( و یک خاصی داریم مورد دوم  .کرده اند 

و معلوم نیست که آیا خصوص مرتکب الکبیره است یا این که اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است ، در اینجا شما که در 

ض الی خمسین سنة ( و مرتکب الصغیره شک دارید ، به عموم عام تمسک می کنید . اما مورد سوم اگر خطابی بگوید ) المرأة تحی

خطاب دیگر بگوید ) المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة ( در اینجا اگر زنی را شک دارم که آیا قرشی هست یا نه ، مگر شما نفرمودید 

 که این را با استصحاب عدم ازلی در عام داخل می کنیم و می گوییم که این زن هم پنجاه سال حیض می بیند .

موردِّ نقض ، از شما سؤال می کنیم این که شما می گویید این مرأة پنجاه سال حیض می شود یا این که می گویید این حاال در این سه  

عالمی که مشکوک الفسق است ، شبهۀ مفهومیۀ وجوب اکرام دارد ، این آیا حکم واقعی است یا حکم ظاهری است ؟ اگر حکم واقعی باشد 

این زن قرشی باشد ، باز هم پنجاه سال خون می بیند ؟!! این را که شما قبول ندارید ، و اگر فی علم  که غلط است ، زیرا اگر فی علم هللا

ا هللا کلمۀ فاسق أعم از مرتکب الصغیره و مرتکب الکبیره باشد ، آیا این عالمِّ مرتکب الصغیرة وجوب اکرام دارد ؟ یا اگر واقعاً نحوی ه

 موم ) اکرم العلماء ( تمسک می کنید ؟؟ به عتخصیص خورده باشند ، آیا باز هم 

به بیان دیگر : ما از شما سؤال می کنیم که این وجوب اکرام آیا وجوب واقعی است یا وجوب ظاهری است ؟ اگر بفرمایید وجوب  

تخصیص واقعی است ، می گوییم یعنی اگر نحوی فی علم هللا تخصیص خورده باشد آیا باز شک در تخصیص نداریم و قطع به عدم 

 داریم ؟! این طور نیست ، بلکه فرض این است که در تخصیص نحوی شک داریم و ممکن است فی علم هللا تخصیص خورده باشد . 

اما اگر بفرمایید که حکم عام ، وجوب ظاهری است ، می گوییم از عامِّ ) اکرم العلماء ( یک حکم بیشتر استفاده نمی شود ، این حکم  

 یا وجوب ظاهری است . یا وجوب واقعی است و

پس جناب آقای خوئی ! در این مثالی که ما زدیم که همه به عموم عام تمسک می کنند و در آن مثالی که مرحوم نائینی زده ، فکر  

 نمی کنم که بتوانید فرقی پیدا کنید ... . هر جوابی که شما در اینجا دادید ، مرحوم آقای نائینی هم در آنجا می دهد .

: جناب آقای خوئی ! شما می فرمایید این حکم ، یا حکم واقعی است و یا حکم ظاهری است ، حاال اگر حکم ظاهری باشد  معرض دو 

و حال آن که از ) اکرم العلماء ( یک حکم بیشتر استفاده نمی شود .  آن وقت الزم می آید که از ) اکرم العلماء ( دو تا حکم استفاده شود

ت که نظرِّ مرحوم نائینی چنین نیست به ) اکرم العلماء ( تمسک می کنیم ، بلکه نظر ایشان این است که در سیرۀ لکن بنده گمانم این اس

عقالء اگر یک عام الزامی داشته باشیم و یک خاص ترخیصی داشته باشیم و شک کنیم که این عنوان خاص آیا بر مورد منطبق است یا 
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بر او جاری می کنند نه این که دلیلِّ ما ) اکرم العلماء ( باشد بلکه سیره بر این است . پس این نه ، سیرۀ عقالء این است که حکم عام را 

 کالمِّ شما واضح نیست که می گویید از ) اکرم العلماء  ( فقط یک حکم فهمیده می شود !!

د ، بنده از شما یک سؤال می کنم که در مضافاً به این که شما که ادعا می کنید از ) اکرم العلماء ( یک حکم بیشتر استفاده نمی شو 

شبهات مصداقیه اگر کسی ملتزم می شد که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز است ، در اینجا هیچکس اشکال نکرده به این که از 

پس تمام اشکال .. ، این عام ، یک حکم بیشتر فهمیده نمی شود ، بلکه همه اشکال کرده اند که سیرۀ عقالء چنین نیست و شک داریم و .

این است که سیرۀ عقالء چنین نیست و ما باید سیرۀ عقالء را در نظر بگیریم ، و إال همان طوری که در شبهۀ مفهومیۀ مخصص إدعا 

شده که سیرۀ عقالء تمسک به عموم عام است ، همین طور در شبهۀ مصداقیۀ مخصص هم ممکن است ادعا شود که سیرۀ عقالء بر 

 م عام است و اصالً فرقی بین شبهۀ مصداقیه و مفهومیه از این جهت نیست .تمسک به عمو

 لذا ما کالم مرحوم آقای خوئی و اشکال ایشان به مرحوم آقای نائینی را متوجه نمی شویم . 

ه در حکم اما حل  مطلب چگونه است ؟ ممکن است شما جواب دهید که این حکم اگر حکم واقعی باشد ، این اشکال وارد می شود ک 

واقعی ، الزمه اش این است که عالمی که مشکوک الفسق است یا مائی که مشکوک المالقات است ، واقعاً طاهر باشد و علم به طهارت 

 واقعی اش داشته باشیم ... .

ده اند : یک نکته لکن در جواب از این مطلب می گوییم : در ما نحن فیه دو نکته در نظر مرحوم آقای خوئی ظاهراً با همدیگر خلط ش 

این است که حکم ظاهری یعنی چه ؟ ، و نکتۀ دیگر این است که این که تمسک به عموم عام می کنیم ، یعنی چه ؟ می گوییم خودِّ تمسک 

به عموم عام ، در واقع حکم ظاهری است ، این که می گویند اصالة العموم حجت است ، این برای هر جایی است که شک در تخصیص 

پس هر جایی که شک داشتیم و به یک اصلی تمسک کردیم ، این حکم ظاهری می شود ، حاال یک وقت هست که من در نجاستِّ  ،داریم 

یک آبی شک دارم و بعد به عموم قاعدۀ طهارت تمسک می کنم ، و یک وقت هست که در وجوب اکرام یک عالمی شک دارد و بعد به 

ها فرقی با همدیگر از این جهت ندارند . پس تمام نکته این است که در ما نحن فیه همین  عموم ) اکرم العلماء ( تمسک می کنم و این

 اصالة العموم و همین تمسک به عموم عام ، اسمش حکم ظاهری است .

داریم و ما یک عام به بیان دیگر می گوییم که یک مطلب در نظرِّ شریفِّ مرحوم آقای خوئی مورد غفلت واقع شده است . می گوییم :  

یک حجیت عام داریم ، یک خبر واحد داریم و یک حجیت خبر واحد داریم ، یک استصحاب داریم و یک حجیت استصحاب داریم . 

بعضی اوقات چندتا اشکال ها بهم گره می خورد که باعث سردرگمی می شود . مثالً می گویند که شما می گویید مثبتات اصول حجت 

است ، می گوییم مگر دلیل استصحاب خودش اماره نیست و مگر ) ال تنقض الیقین بالشک ( خودش  نیست ولی مثبتات امارات حجت

خبر واحد نیست و ... ، پس چه فرقی می کند ، حاال یک خبر واحدی مدلولش شرب خمر است و یک خبری مدلولش ال تنقض الیقین 

. یا این که می فرمایید امارات و اصول ، هر دو حکم ظاهری  بالشک است و چرا می گویید که مثبتات حجت نیست و چه فرقی می کند

 هستند و موضوعشان شک است ، این ها چیست !

که مدلولش وجوب اکرامِّ عالمِّ واقعی می گوییم َحل ِّ این ها این است که می گوییم : ما یک عامی داریم که می گوید ) اکرم العلماء (  

حجیت عام داریم که از آن تعبیر می کنند به اصالة العموم که او دلیلش ) اکرم العلماء (  است و در آن شک أخذ نشده است . اما یک

نیست یعنی ) اکرم العلماء ( نمی گوید که در صورت شک هم به این تمسک کن ، بلکه ) اکرم العلماء ( یک قضیۀ حقیقیه است که     

سیره می باشد یعنی سیرۀ عقالء بر این است که در این خطاب ، اگر شک می گوید عالم واقعی را اکرام کن ، اما حجیت عام ، مدلول 

کنند که یک عالمی آیا تخصیص خورده یا نه ، می گویند که این عالم ، وجوب اکرام دارد ظاهراً ، و اگر در شبهات مفهومیه شک کنند 

 می گویند که در ما عدای قدر متیقن از مخصص ، وجوب اکرام دارد .

از او حکم واقعی استفاد می شود ، او نفس عام است ولی آنچه که از او حکم ظاهری استفاده می شود ، او حجیت عام  پس آنچه که 

است و او اصالة الظهور است ، و در ما نحن فیه این طور نیست که کسی بگوید از ) اکرم العلماء ( دو تا مفاد استفاده می شود تا شما 

خطاب استفاده نمی شود . می گوییم بله ، از ) اکرم العلماء ( فقط یک مفاد استفاده می شود ، ولی حجیت عام بگویید که دو تا مفاد از این 

 است که از او حکم ظاهری استفاده می شود .
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 د و نه می توانید حل رایپس جناب آقای خوئی ! اگر مرحوم نائینی این گونه به شما جواب دهد ، شما نه می تواند نقض را حل کن 

 لذا اشکاالت مرحوم آقای خوئی به مرحوم نائینی را ما متوجه نمی شویم . اشکال کنید .

حاال از این نکاتی که عرض کردیم این مطلب روشن شد که می گویند چرا می گویید مثبتات اماره حجت است ولی مثبتات استصحاب  

 ) ال تشرب الخمر ( در چه می باشد ؟ حجت نیست ، مگر ) ال تنقض الیقین بالشک ( اماره نیست و فرقش با 

در جواب از این اشکال می گوییم : مثبتات اماره ای حجت است که مدلول آن اماره ، حکم واقعی باشد . اصالً این حرف تسامح است  

دهیم و      که بگوییم مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست ، بلکه مقصود این است که ما در امارات تفصیل می 

می گوییم : خبرهای واحدی که مدلولش حکم واقعی باشد ، مثبتاتش حجت است ، ولی خبرهای واحدی که مدلولش حکم ظاهری باشد 

یعنی در صورت شک باشد ، مثبتاتش حجت نیست . پس در واقع تفصیل در مثبتات امارات است ، یعنی می گوییم که ) رفع ما ال 

یست ، چون درست است که این خبرِّ محمد بن یحیی است و لکن مدلول این خبر ، حکم ظاهری و شک      یعلمون ( مثبتاتش حجت ن

 می باشد ، ولی ) ال تشرب الخمر ( مدلولش حکم واقعی است .

 از اینجا معلوم شد این که می گویند اماره هم حکم ظاهری است و اصول هم حکم ظاهری است ، این حرف هم درست نیست ، زیرا 

که   آنچه  اگر مطابق با واقع باشد ، آن وقت اکرام واقعاً هست ، اما) اکرم العلماء (  آن وقت می گفتیم کهاگر دلیلِّ حجیت اماره نبود ، 

 می آید و این خبر را زنده می کند ، دلیل حجیت اماره است و در دلیل حجیت اماره ، شک أخذ شده است .

فرمود که اصول ، در موضوعش شک أخذ شده است ولی در امارات ، در موضوع حجیتش شک در آنجایی که مرحوم آقای نائینی  

أخذ نشده است ، در آنجا مرحوم آقای خوئی اشکال کرد که درهر دو ، شک أخذ شده است ، ولی این که در امارات شک أخذ شده ، به 

این است که در دلیل حجیت اماره ، شک أخذ شده است . می گوییم این معنا نیست که در ) اکرم العلماء ( شک أخذ شده باشد ، بلکه مراد 

 جناب آقای خوئی ! وقتی در دلیل حجیت اماره ، شک أخذ شد ، پس اماره هم از این لحاظ ، حکم ظاهری می شود .

گوییم این نوع تکلم لذا این کالم غلط است که بعضی ها در بعضی مطالب می گویند که آنجا روایت دارد ولی اینجا اصل است . می  

غلط است ، بلکه همان طوری که این اصل ممکن است مخالف با واقع باشد ، همین طور آن روایت هم ممکن است مخالف با واقع باشد ، 

 و همان طوری که او را عقالء حجت می دانند ، این را هم عقالء حجت می دانند . 

این لحاظی که گفتید با همدیگر فرقی نمی کنند ، پس چگونه اماره بر اصل  لکن ممکن است گفته شود که اگر امارات و اصول از 

مقدم می شود ؟ در جواب می گوییم : اقرار و بینه نیز هر دو اماره هستند ولی حجیت اقرار بر حجیت بینه مقدم می باشد هرچند ممکن 

هر دو حکم ظاهری هستند و فرقی نمی کنند ، غایة االمر این  است که اقرارش اشتباه باشد . پس منافاتی ندارد که بگوییم اماره و اصل ،

 است که عند التعارض ، بعضی از ُحجج بر بعضی دیگر مقدم است .

 حاال از این عرضی که بیان کردیم ، اشکالی که آقای صدر به مرحوم آقای نائینی کرده روشن می شود :  

گوید : شما که می گویید به عموم عام تمسک می کنند ، ظاهراً مقصود شما این آقای صدر در مقام اشکال به مرحوم آقای نائینی می  

است که ارتکاز و سیرۀ عقالء بر این است که اگر من عالمی را شک دارم که آیا فاسق است یا فاسق نیست ، به عموم ) اکرم العلماء ( 

شما از کجا می دانید که این ارتکاز ، برای این قاعده است ، !  رجوع می کنم و می گویم که وجوب اکرام دارد . حاال جناب آقای نائینی

بلکه شاید منشأ این ارتکاز ، همین استصحاب هایی باشد که جاری می شود ، یعنی استصحاب می گوید که این عالم ، فاسق نیست . پس 

 ستصحاب عدم فسق باشد .شاید عقالء که به این عام تمسک می کنند ، به خاطر این قاعده نباشد بلکه به خاطر ا

اما این اشکال به مرحوم آقای نائینی وارد نیست . زیرا مرحوم آقای نائینی که می فرماید به این قاعده و اصل تمسک می کنیم ،  

مقصودش این نیست که یک چیزی در مقابل استصحاب باشد ، بلکه می فرماید هرچه که هست ، خالصه عقالء چنین اصلی دارند ، و 

ش هرچه که هست ، ولی جناب آقای صدر ! منشأش استصحاب نیست ، چون اگر منشأش استصحاب بود ، باید این استصحاب را در منشأ

جای دیگر هم جاری می کردند و حال آن که چنین نکرده اند . حاال اگر شما بگویید که عقالء این استصحاب را فقط در همینجا جاری 

س این یک اصلی هست و مبدأش هرچه هست کاری نداریم . اما شما باید این مطلب را درست کنید که می کنند ، در جواب می گوییم : پ

اید آیا عقالء این کار را می کنند یا نمی کنند . اگر می کنند پی باید ردش کنید و یا باید مثل مرحوم آقای خوئی اشکال ثبوتی کنید و یا ب

 این اشکال را متوجه نشدیم . اشکال إثباتی کنید ، ولی ما مقصودِّ شما از
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 خالصه این که نه اشکال مرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای نائینی وارد است و نه اشکال آقای صدر وارد است . 

که قاعده ای که مرحوم آقای نائینی تأسیس نموده آیا درست است یا نه ، به زعمِّ ما فرمایش ایشان درست است ، یعنی  اصلُمطلباما  

در جایی که عام الزامی و خاص ترخیصی داشته باشیم و در تخصیص موردی شک شود ، عقالء إحتیاط می کنند و به حکم عام أخذ   

و وارد ُمحرز نیست این مطلب ُمحرز است ، حد اقلش این است که رجوعشان به برائت در این م می کنند . اگر نگوییم که سیره نسبت به

 . وارد نیستمرحوم آقای خوئی  ایرادِّ 

 اما مرحوم آقای خوئی در ذیل ایراد اولِّ خود به مرحوم آقای نائینی می فرماید :  

می دانیم آیا از محارم هست یا از محارم نیست ... ، در اینجا ما در این مواردی که شما مثال زدید مثل آن زنی که از دور می آید و ن 

فتوا و در حکم و در مدعا با شما شریک هستیم و ما هم می گوییم که نظر کردن حرام است ولی نه به خاطرِّ این قاعده ای که شما تأسیس 

دارد ، یعنی اصل این است که این زن ، جزء محارم  کردید ، بلکه به خاطر این که اکثرِّ مواردی که شما مثال زدید ، اصل موضوعی

 نیست و اصل این است که این دم ، اقل از درهم نیست و هکذا .

لکن در جواب از مرحوم آقای خوئی می گوییم : خیلی از این موارد ، یا استصحاب عدم أزلی است که ما قائل به عدم حجیتِّ آن  

لکن داخل در این مواردی است که اگر یک عامی داریم و یک خاصی داریم ، آیا  یستاستصحاب عدم أزلی ن هستیم ، و یا اگر هم

موضوع مرکب است یا مرکب نیست که گفتیم نه ترکیب دلیل دارد و نه نعت دلیل دارد و استصحاب هم چون موضوعش ُمحرز نیست لذا 

 جاری نمی شود .

 : ی این است کهمرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای نائین ایراِدُدومُِاما   

مرحوم آقای نائینی فرمود که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود ، یعنی اگر تاریخ ُکریت معلوم است ، در این صورت  

استصحاب در عدم ُکریت جاری نمی شود و اگر تاریخ مالقات معلوم است ، پس استصحاب در عدم مالقات جاری نمی شود ، زیرا 

است و َجر  یقین سابق است در عمود زمان ، ولی در فرض مذکور ، ما شک نداریم بلکه یقین داریم که مثالً استصحاب موضوعش شک 

 در روز دوشنبه این آب ُکر شده است . 

عمود زمان ، شک نداریم ولی موضوع اثر ، تحقق ُکریت در در اینجا مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال می فرماید : بله ، نسبت به  

در روز یکشنبه یا دوشنبه نیست ، بلکه موضوع اثر ، ُکریتِّ حین المالقات می باشد و ما در ُکریتِّ حین المالقات شک داریم . پس  ُکریت

عدم ُکریت در زمانِّ درست است که نسبت به عمود زمان یقین داریم ولی نسبت به ُکریت حین المالقات شک داریم و لذا استصحاب 

 جاری می شود .مالقات 

ما قبالً گذشت که این ایراد صحیح و متین است ، زیرا ما در زمان واقعیِّ مالقات شک داریم که این آب آیا ُکر بوده یا نبوده ، که در ا 

 این صورت استصحاب عدم ُکریت جاری می شود .

 : مرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای نائینی این است که ومُِسایراِدُاما   

رد نمی خورد ، زیرا موضوع طهارت و عدم إنفعال این فرمود که استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت به دمرحوم آقای نائینی  

، اما استصحابِّ عدم مالقات الی حین الُکریة ، می گوید که حین الُکر  باشد و ُکریت بعد از مالقات باشدُکریتِّ سابق بر مالقات  است که

ریت قبل از مالقات بوده است و ُمثبت است . مرحوم آقای نائینی فرمود : این روایت که ) الماء ولی ثابت نمی کند که کُ مالقات نبوده ، 

سه شيء ( ما از این روایت شریفه استفاده می کنیم که موضوع عدم انفعال ، ُکریتِّ سابق بر مالقت است .  إذا بلغ قدر ُکر   لم یُنج ِّ
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 ی خوئی به این فرمایش استاد خود یعنی مرحوم آقای نائینی دو تا اشکال دارد :اما مرحوم آقا 

اشکال اول این است که می فرماید : از این روایت ، بیشتر از این استفاده نمی شود که حین المالقات باید آب ُکر باشد ، یعنی ُکریةِّ  

گفتیم که اگر ُکریت و مالقات در یک آن اتفاق بیفتد ، در این صورت این  به همین جهتحین المالقات الزم است نه ُکریةِّ قبل المالقات ، 

آب ، نجس نمی شود ولی اگر قرار باشد که ُکریت قبل از مالقات الزم باشد ، در این صورت در فرض مذکور ، باید این آب نجس شود 

 و حال آن که این آب نجس نمی شود .
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استفاده نموده که ُکریت باید سابق بر مالقات باشد ؟ در جواب می گوییم : آن طوری که از اما مرحوم آقای نائینی از کجای روایت  

أجود التقریرات معلوم می شود ، مرحوم آقای نائینی می فرماید که در این روایت ، ُکر به عنوان موضوع می باشد و عدم إنفعال ، حکم 

این است که می فرماید : لذا مبنای ما این است که الماء القلیل النجس المتمم  می باشد و هر موضوعی باید قبل از حکم باشد . شاهدش هم

اً ، نجس است ، پس اگر قرار باشد که ُکریت در حین المالقات هم کافی باشد ، پس باید اگر آب قلیل ُکر شد ، پاک شود و منفعل نشود  ُکر 

 و حال آن که منفعل می شود .

از این دلیل و شاهد می فرماید : درست است که موضوع باید بر حکم مقدم باشد ، ولی تقدم موضوع اما مرحوم آقای خوئی در جواب  

ماء بر حکم ، تقدمِّ رتبی است نه تقدم زمانی ، و مثل تقدم علت است بر معلول ، پس زماناً در یک زمان می باشند . اما این که مبنا که ) ال

ما یک مالقات قبل الُکریة ربطی به ما نحن فیه ندارد ، زیرا سه تا مطلب با همدیگر خلط نشود : القلیل النجس المتمم ُکراً نجٌس ( ، این 

بوده داریم ، و یک مالقات حین الُکریة داریم ، و یک مالقات بعد الُکریة داریم . حاال این مبنا به خاطر این است که مالقات قبل از ُکریت 

شده است ، و این معلوم است که موجب نجاست است ، ولی شما ادعا دارید که مالقات باید  است یعنی اول این آب نجس شده و بعد ُکر

ُکریة بعد از ُکریت باشد و ُکریت باید قبل از مالقات باشد . اما از این روایتِّ شریفه بیشتر از این استفاده نمی شود که مالقات اگر حین ال

 عدم إنفعال است نه ُکریتِّ قبل از مالقات . باشد کافیست ، یعنی ُکریة حین المالقت ، موضوع

 : ، نکاتی از إبهام وجود داردمرحوم آقای خوئی  این است که در فرمایشات لکن عرضِّ ما  

می گوییم : این که مرحوم آقای نائینی می خواهد بفرماید شرط عدم إنفعال این است که ُکریت قبل از مالقات باشد ، ظاهرِّ کالم ایشان  

، مرحوم آقای نائینی به این مسألۀ سید در عروه ، حاشیه در أجود التقریرات همین طور است ، ولی در عروه هایی که جدید چاپ شده 

رحوم سید در عروه می فرماید اگر چنانچه ُکریت و مالقات در یک زمان اتفاق بیفتد ، آب نجس نمی شود و مرحوم آقای ندارد ، زیرا م

نائینی هم در اینجا حاشیه ندارد . اگرچه که مرحوم شیخ محمد تقی آملی که شاگرد مرحوم آقای نائینی و مرحوم آغاضیاء بوده ، ایشان 

لهدی که ایشان در آنجا همین فرمایش مرحوم آقای نائینی در أجود را انتخاب می کند که ُکریت باید سابق یک کتابی دارد به نام مصباح ا

بر مالقات باشد ، و در ذهنم این طور است که ایشان نوعاً فرمایشات مرحوم آقای نائینی را می پذیرد و این مطلب را هم به خودش نسبت 

 ی دهد ، ولی ایشان هم در عروه حاشیه ندارد .می دهد و به مرحوم آقای نائینی نسبت نم

اما حاال فرمایش مرحوم آقای نائینی چنین باشد که در أجود هست یا چنین نباشد ، با این حال به مرحوم آقای خوئی می گوییم که شما  

قات باید ُکر باشد ، در این صورت مشکلِّ ُمثبتیت را حل نکردید . اگر شما قبول کردید که موضوعِّ عدم إنفعال این است که آب حین المال

 باز هم مثبت است ، زیرا استصحاب می گوید مالقات نشد نشد تا زمان ُکریت ، اما این که مالقات در حین الُکریة بود یا این که ُکریت در

 حین المالقات بود ، این را إثبات نمی کند و این مثبت است . 

نائینی هم به همین است که می خواهد بفرماید آنچه که موضوعِّ عدم إنفعال است ، این است بنده گمانم این است که نظرِّ مرحوم آقای  

که  که ُکریت حین المالقات یا قبل از مالقات باید باشد ، اما سابق بودنِّ ُکریت بر مالقات ، بعید نیست که سابقیتِّ رتبی مراد باشد اگرچه

آن مخصوصاً که ایشان نسبت به  بر خالفِّ این مطلب باشد ،مرحوم آقای نائینی ظرِّ نخالف ظاهر أجود است ولی بنده بعید می دانم که 

 مسألۀ عروه حاشیه ندارد و ظاهراً نظر ایشان همین است . حاال نظر ایشان همین باشد یا نباشد ، باز هم اشکال ُمثبتیت باقی است .

 نمود . این بود اشکالِّ اولی که مرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای نائینی 

: ما دو تا حکم داریم ، یک حکم إنفعال و عدم إنفعال داریم و یک  می فرمایدکه  استاما اشکال دوم ایشان به مرحوم آقای نائینی این  

قات حکم طهارت داریم ، حاال جناب آقای نائینی ! در إنفعال و عدم إنفعال ، گیریم که حق با شما باشد و تا وقتی که سابقیتِّ ُکریت بر مال

ثابت نشود ، عدم إنفعال هم ثابت نشود ، ولی نسبت به طهارت می گوییم که طهارت نه متوقف بر مالقات است و نه متوقف بر ُکریت 

است ، چون آبِّ قلیلی که مالقات با نجس نکرده ، طاهر است و آب ُکر هم طاهر است ، پس طهارت ، نه ُکریت می خواهد و نه مالقات       

 حاال ما می گوییم که این آب در زمان قِّل ة مالقات با نجس نکرده و پاک است . می خواهد . 

پس جناب آقای نائینی ! در ما نحن فیه نمی خواهیم عدم إنفعال را ثابت کنیم تا شما بفرمایید عدم إنفعال متوقف بر این است که ُکریت  

کنیم و همین قدر که این آب در زمان قِّل ة مالقات با نجس نکرده ، پاک   ما می خواهیم طهارت را ثابت  قبل از مالقات ثابت شود ، بلکه

 می باشد .
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یعنی اگر این بود فرمایش دومِّ مرحوم آقای خوئی . لکن فرمایش اول و فرمایش دوم ایشان با همدیگر ضد و نقیض می باشد .  

اب می شود و اگر بخواهیم جواب دومِّ ایشان را درست کنیم ، بخواهیم از فرمایش اول ایشان دفاع کنیم ، آن وقت فرمایش دوم ایشان خر

 آن وقت جوابِّ اول ایشان خراب می شود و لذا یکی از إبهام ها در اینجا می باشد .

اما مقررِّ مصباح االصول در ذیل این مطلب می فرماید که مرحوم آقای خوئی اگرچه که در اینجا فرموده اصل در جمیع ُصور  

در حاشیۀ عروه از این قول رفع ید کرده و فرموده در جمیع ُصور ثالث ، به نجاستِّ این آب حکم می شود . یعنی اگر طهارت است ولی 

 در تقدم و تأخر مالقات و ُکریت شک داریم ، فرموده در جمیع ُصور ثالث ، به نجاست این آب حکم می شود . 

ش مطلبی است که ایشان در مصباح الفقاهة در مکا  ر   سب در ذیل فرمایش مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده است .اما سِّ

مرحوم شیخ اعظم در مکاسب در بحث خیار عیب به این مطلب می رسد که اگر مشتری و بایع با یکدیگر اختالف پیدا توضیح :  

کردند ، مشتری گفت من که عیب را فهمیدم ، فوراً فسخ کردم ، و بایع گفت تو عیب را که فهمیدی ، بعد از دو روز فسخ کردی و تأخیر 

، ولی تو زمانی فسخ کردی که خیار نداشتی . حاال مدعی تأخیر که بایع است با مدعی عدم تأخیر انداختی و خیار عیب ، فوری می باشد 

و فوریت که مشتری است اگر با همدیگر اختالف کردند ، ممکن است بگوییم که قولِّ مدعیِّ تأخیر مقدم است ، یعنی نمی دانیم که این 

اقی است باقی است و بعد از فسخ هم باقی است و این فسخ ، نفوذ نداشته است . عقد آیا منفسخ شده یا نه ، اصل این است که این عقد ب

پس اصالة بقاء العقد و اصالة عدم وقوع الفسخ في زمان الخیار ، این ها حق را به بایع می دهد . اما مدعیِّ خیار یعنی مشتری ، دلیلش 

آیا صحیح است یا نه که اصالة الصحة می گوید که این فسخ  اصالة الصحة می باشد ، چون یک فسخی کرده و نمی داند که این فسخ

صحیح است . سپس مرحوم شیخ در اینجا می فرماید ) وجهان ( و دیگر نظر نمی دهد ، سپس می فرماید : و نظیرِّ این مسأله در آن 

که زوج بعد از إنقضاء عدة  جایی است که طالقی صورت گرفته و زوج ادعا دارد که در عدة رجوع کرده است ولی زوجة ادعا دارد

رجوع کرده است ، در اینجا هم ) وجهان ( زیرا استصحاب بقاء نکاح می گوید که عقد از بین نرفته است که این استصحاب با اصالة 

 .الصحة در رجوع با همدیگر تعارض و تساقط می کنند 

ه که اگر ما حکمی داشته باشیم که موضوعش مرکب از دو مرحوم آقای خوئی می فرماید : این مسأله ای که مرحوم شیخ بیان فرمود 

جزء باشد که یک جزئش بالوجدان ثابت شود و جزء دیگرش بالتعبد ثابت شود ، این یک قاعدۀ َسی ال در فقه می باشد . سپس ایشان در 

ن در مسألۀ خیار حیوان ، مشتری مصباح الفقاهة چندین مورد مثال می زند . مثل همین قضیۀ خیار عیب و قضیۀ عدة و رجوع ، همچنی

می گوید که من قبل از إنقضاء سه روز فسخ کردم ولی بایع می گوید که تو بعد ازإنقضاء سه روز فسخ کردی ... ، یا در مسألۀ قِّل ت و 

یک وضوء گرفته و ُکریت ، یک آبی بوده که هم مالقات با نجس کرده و هم ُکر شده ... ، یا در مسألۀ نماز و طهارت ، یقین دارد که 

یک حدث هم از او صادر شده و نمی داند که نمازش را بعد از وضوء خوانده یا بعد از حدث خوانده ... ، و موارد عدیدۀ دیگری ذکر 

 نموده که ُصغریات این کبری می باشد .

. اما قول بعض این است که : در  ایشان یک قول به عنوان ) بعض ( نقل می کند که ما مقصودِّ ایشان از این بعض را متوجه نشدیم 

همین مسألۀ خیار عیب ، استصحاب می کنیم و می گوییم که مشتری فسخ نکرد و نکرد ... تا زمانی که خیار منقضي شد ، اما یک 

 استصحاب دیگر داریم که می گوید مشتری بالوجدان فسخ کرد و استصحاب هم می گوید که زمان خیار باقیست و باقیست ... ، اما

استصحابِّ اول جاری نمی شود چون مثبت است ، زیرا این معامله در صورتی باقی است و در صورتی این فسخ نفوذ ندارد که ثابت 

و استصحاب این که فسخ نکرد و نکرد ... تا زمان إنقضاء خیار ، الزمۀ عقلیِّ این شود که این فسخ ، بعد از إنقضاء خیار بوده است ، 

ین فسخ در زمان إنقضاء خیار بوده است و این مثبت است . همچنین در مسألۀ ُکریت و مالقات می گوییم استصحاب این است که ا

استصحابِّ این که این آب با نجس مالقات نکرد و نکرد ... تا زمان ُکریت ، این استصحاب إثبات نمی کند که این مالقات ، بعد از ُکریت 

استصحابِّ این که رجوع نکرد و نکرد ... تا زمان إنقضاء عدة ، إثبات نمی کند که رجوع  بوده است . همچنین در مسألۀ رجوع و عده ،

بعد از عدة بوده است . پس این استصحاب ها جاری نمی شود . لذا در مسألۀ ُکریت ، قول به نجاست درست می شود ، زیرا این آب با 

ر نبود و نبود ، همچنین در مسألۀ عدة ، قول مرد و قول مدعیِّ رجوع نجس مالقات کرده است بالوجدان ، و استصحاب هم می گوید که کُ 

مقدم می شود ، زیرا رجوع کرده است بالوجدان و استصحاب هم می گوید که عدة باقی بود و باقی بود ، همچنین در مسألۀ خیار عیب ، 

 استصحاب بقاء خیار في زمان الفسخ جاری می شود ... .
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 ی نائینی درست می شود که در جمیعِّ این ُصور ، استصحابِّ معارض وجود ندارد .پس همان مدعای مرحوم آقا 

سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید که ما با این بعض در مدعا شریک هستیم و ما هم قائل می شویم که استصحاب در این موارد یا  

اصالً جاری نمی شود و یا اگر هم جاری شود ، معارض ندارد ؛ ولی در دلیل و برهان ، از این قائل جدا می شویم . برهانی که این قائل 

استصحابِّ عدم فسخ تا زمان إنقضاء خیار ، مثبت است ، ولی مرحوم آقای خوئی می فرماید که این استصحاب ،  اینآورد این بود که 

مثبت نیست ، زیرا این قائل ، موضوعِّ عدمِّ نفوذ فسخ را ، فسخ در زمان إنقضاء خیار گرفت و لذا گفت که استصحاب عدم فسخ ، مثبت 

، بلکه موضوع نفوذ فسخ ، وقوع فسخ است در زمان خیار و موضوع عدم نفوذ فسخ ، عدم  می باشد ، ولی ما این حرف را قبول نداریم

وقوع فسخ است در زمان خیار نه این که وقوع فسخ باشد در غیرِّ زمان خیار . اگر موضوع عدم نفوذ فسخ ، وقوع الفسخ في غیر زمان 

نفوذ فسخ ، عدم وقوع فسخ در زمان خیار باشد ، آن وقت حق با ما الخیار باشد ، آن وقت حق با این قائل است ، ولی اگر موضوع عدم 

می باشد و حقیقت مطلب این است که اگر فسخی در زمان خیار واقع نشود نافذ نیست ، نه این که اگر فسخی در غیرِّ زمان خیار واقع 

 شود نافذ نباشد .

ر زمان عدة واقع نشود ، نافذ نیست ، نه این که رجوعی که در باب رجوع و عدة هم همین طور است ، یعنی می گوییم رجوعی که د 

در غیر زمان عدة واقع شود نافذ نباشد . همچنین در ُکریت و مالقات ، عدمِّ مالقاتِّ حین الُکریة موضوع طهارت است نه وقوع المالقات 

 في زمان الُکریة .

ایشان سؤال می کنیم که پس چرا استصحاب عدم وقوع فسخ ، لکن از پس به نظر مرحوم آقای خوئی ، استصحاب دومی مثبت نیست  

 در زمان خیار جاری نمی شود ؟ ایشان در جواب می فرماید : این مسأله سه صورت دارد :

یک صورت این است که موضوع مرکب از دو جزء باشد و هیچ عنوان دیگری مثل تقدم و تأخر و تقارن در موضوع أخذ نشده باشد  

فقط ، مرکب از دو جزء باشد . حاال این موضوع یک وقت هست که هر دو جزئش زمانی است مثل مالقات و  بلکه موضوع فقط و

ُکریت و مثل طهارت و صالة ، و یک وقت هست که یکی زمانی است و دیگری زمان است مانند خیار حیوان . این شد دو صورت . اما 

 باشد مانند تقیُّد .  صورت سوم این است که یک عنوان آخری در موضوع أخذ شده

اما صورت اول که موضوع مرکب از دو جزء باشد و هر دو جزء هم زمانی باشند ، دراین صورت همان طوری که اگر این دو  

جزء بالوجدان إحراز شوند ، حکم بار می شود ، همین طور این دو جزء اگر یکی بالوجدان إحراز شود و دیگری بالتعبد إحراز شود ، 

م بار می شود . مانند ما نحن فیه که ما یک فسخی داریم و یک خیاری داریم یا یک رجوعی داریم و یک عده ای داریم یا یک باز هم حک

ُکریت داریم و یک مالقات داریم ، حاال موضوعِّ طهارت عبارت است از عدم مالقات و ُکریت ، و موضوع نجاست عبارت است از 

وییم که این آب بالوجدان با نجس مالقات کرده است و استصحاب هم می گوید که ُکر نیست ، پس مالقات و عدم ُکریت ، در اینجا می گ

موضوع نجاست ُمحرز می شود . اما مستشکل می گوید که این آب بالوجدان ُکر است و استصحاب هم می گوید که قبلش با نجس مالقات 

دو  موضوعب عدمِّ مالقات الی زمان الُکریة جاری نمی شود ، زیرا نکرده است . لکن مرحوم آقای خوئی می فرماید که این استصحا

د که یکی ُکریت و دیگری مالقات می باشد ، اما مالقات که بالوجدان می باشد و ُکریت هم بالتعبد معلوم شد و لذا دیگر جزء بیشتر ندار

ت . پس استصحاب می گوید که این آب ُکر نبود و جاری کنید و موضوع برای شما ُمحرز شده اسشما شک ندارید تا بخواهید استصحاب 

عدم ُکریت را بالتعبد می دانیم و مالقات را هم وجداناً می دانیم ، و لذا این آب ، نجس می شود و در اینجا دیگر شما شکی و مشکوکی 

 ندارید تا بخواهید استصحاب عدم مالقات الی زمان الُکریة جاری کنید .

استصحاب می کنیم عدم مالقات را در زمان قِّل ت ، در اینجا در واقع نا خود آگاه موضوع را مقید می گیرید ، این که شما می گویید  

اما موضوع وقتی مقید نشد ، دو جزء بیشتر ندارد که مالقاتش که محرز است و ُکریتش هم عدمش محرز است ، یکی بالوجدان و دیگری 

 ب را در کجا می خواهیم جاری کنیم !بالتعبد ، و دیگر شک نداریم و لذا استصحا

سپس ایشان یک نقض هم می کند و می فرماید : مثالً کسی شک دارد که عدة تمام شده یا نه و رجوع می کند ، که در اینجا همه قائلند  

ورت نمازش صحیح که این رجوع نافذ است . همچنین اگر کسی نمی داند که وضویش آیا باطل شده یا نشده و نماز بخواند ، در این ص

است . پس اگر بگوییم که آن استصحاب جاری می شود و معارض است ، الزمه اش این است که در این موارد هم به بطالن حکم کنیم ، 
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چون شما می گویید استصحاب می کنم و می گویم که طهارت الی حین الصالة باقی است و از آن طرف هم استصحابِّ دیگر می گوید که 

 نشد تا زمان طهارت و این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می کنند ... .نماز واقع 

پس در اینجا یک نقض داریم و یک حل داریم . نقض این است که : در همۀ مواردی که شک در تقدم و تأخر نیست و شک در بقاء  

درست باشد ، آن وقت اشکال به این موارد است که هم منصوص در روایات است و هم أحدی اشکال نکرده ، اگر حرف شما در اینجا 

 ال یتوهم أحدٌ أنه یلتزم به أحد ، یعنی کسی نیست توهم کند و بگوید که استصحاب در این موارد ، معارض دارد .هم سرایت می کند ، و 

شک ندارید تا بخواهید اما حل ش هم به این است که : اینجا موضوع دو جزء است و وقتی این دو جزء محرز هستند ، آن وقت دیگر  

 استصحاب جاری کنید .

بنا بر این قائل هستیم به حکم نجاست در جمیع ُصور ثالث ، و لکن نه به خاطر این که آن استصحاب ، مثبت است ، بلکه به خاطر  

شک در تقدم و تأخرِّ دو تا این که آن استصحاب ، اصالً مجرا ندارد و شکی در اینجا نداریم . لذا ایشان فرموده : در تمام مواردی که 

حادث است ، در این موارد یا استصحاب اصالً جاری نمی شود و یا اگر هم جاری شود ، معارض ندارد . و ایشان از آنچه که در اصول 

 فرموده ، عدول کرده است و در فقه بر خالف اصول فتوا داده است .

  19/  1/  12ـ چهارشنبه  44درس 

 حوم آقای خوئی به نظر ما ، جهاتی از ابهام دارد :اما این فرمایشات مر  

سه شيء ( ، یک منطوق دارد و یک   ایراد اول این است که به ایشان می گوییم : این روایت شریفه که ) الماء إذا بلغ قدر ُکر ال ینج 

سه شيء [ ، حاال شما که می فرمایید موضوع إنفعال عبارت است از  مفهوم دارد . اما مفهومش این است که ] الماء إذا لم یبلغ قدر ُکر ینج 

. اما این که می فرمایید موضوع عدم إنفعال و إعتصام مالقات و عدم ُکریت ، شما این مطلب را از مفهوم این روایت استفاده کرده اید 

از منطوق می خواهید استفاده کنید  عبارت است از ُکریت و عدم مالقات ، این مطلب را شما از کجا استفاده کرده اید ؟! اگر این مطلب را

می گوییم ظهور منطوق در این است که موضوع عدم إنفعال عبارت است از ُکریت و مالقات نجس . بله ، این فرمایش مرحوم آقای 

که ُکریت و  نائینی که فرموده ُکریت باید سابق بر مالقات باشد ، این مطلب به قول شما از منطوق روایت استفاده نمی شود ، اما این

 مالقات باید در یک زمان باشد و مالقات در حین کریت باشد ، این که از منطوق روایت استفاده می شود !

حاال اگر ما قبول کردیم که موضوع عدم إنفعال عبارت است از ُکریت و مالقات ، در این صورت استصحابِّ این که مالقات نشده  

نشده نشده تا زمان ُکریت ، إثبات نمی کند که مالقات در زمان ُکریت بوده است و این مثبت می باشد . ما نمی خواهیم ثابت کنیم که 

وده تا شما بگویید أسبق بودنِّ ُکریت بر مالقات الزم نیست ، لکن ُکریت در حین مالقات ـ که در بعضی از ُکریت أسبق بر مالقات ب

فرمایشات شما هم هست ـ این که الزم می باشد ولی این ثابت نمی شود . استصحاب عدم مالقات با نجس تا زمان ُکریت ، إثبات نمی کند 

 که مالقات در زمان ُکریت بوده است . 

س اگر موضوع عدم إنفعال را از منطوقِّ روایت در می آورید ، این حرف ظاهراً به فهم ما نا تمام می باشد . اما اگر با منطوق پ 

سه شيء [ و این مفهوم داللت می کند بر این که  کاری ندارید و می گویید مفهوم روایت این است که ] الماء إذا لم یبلغ قدر ُکر ینج 

قات و عدم ُکریت است ، و هر وقت این موضوع نباشد ، إنفعال هم نیست . حاال استصحاب عدم ُکریت تا زمان موضوع إنفعال ، مال

موضوع إنفعال را إثبات می کند و استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت ، این موضوع را نفی می کند . ) این بهترین توجیه مالقات ، 

 برای کالم مرحوم آقای خوئی می باشد ( .

حاال اگر مقصود ایشان چنین باشد ، در جواب می گوییم : یک بحثی هست که اگر شارع برای حکمی یک امر وجودی یا عدمی را  

موضوع قرار دهد و برای عدم آن حکم ، یک امر وجودیِّ دیگری را که مضاد  است را موضوع قرار دهد ، در اینجا دیگر استصحاب 

شارع خودش برای عدم حکم ، تصدی فرموده و موضوع جداگانه قرار داده است و ما نحن فیه عدم موضوع به درد نمی خورد ، زیرا 

 از این قبیل است .

توضیح بیشتر : مثالً یک میت در یک جادۀ بین المللی افتاده که هم مسیر مسلمین است و هم مسیر کفار ، در اینجا اگر بگوییم دفن  

گوید که این میت ، مسلمان نیست و دفنش واجب نیست ، لکن این استصحاب به درد  مسلم واجب است ، در این صورت استصحاب می

نمی خورد ، زیرا شارع برای وجوب دفن ، میتِّ مسلم را موضوع قرار داده است و برای عدم وجوب دفن ، میتِّ کافر را موضوع قرار 
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ش هم یک امر وجودیِّ مضاد قرار داده ، در این صورت داده است ، حاال وقتی برای یک حکمی یک امر وجودی قرار داده و برای عدم

 در اینجا استصحابِّ این که این میت مسلمان نیست ، به درد نمی خورد ، بلکه باید ثابت شود که این میت ، کافر است .

لغ قدر ُکر ال ینجسه شيء( حاال ما نحن فیه از این قبیل است ، یعنی شارع برای عدم إنفعال ، موضوع قرار داده و فرموده )الماء إذا ب 

إنفعال هم موضوع قرار داده که مفهومش این است که مالقات و عدم که موضوع عدم إنفعال ، ُکریت و مالقات می باشد ، همچنین برای 

نفی می شود یا ُکریت ، موضوع إنفعال می باشد . حاال در اینجا نمی توانیم بگوییم که وقتی موضوعِّ عدم إنفعال نفی شد ، عدم إنفعال هم 

 عدم إنفعال ثابت می شود ، این حرف مثبت است ، زیرا شارع برای هر کدام ، موضوع قرار داده است .

بنا بر این به مرحوم آقای خوئی می گوییم که این استصحابِّ عدم مالقات ، به درد نمی خورد ، نه به خاطر این که مرحوم آقای نائینی  

بر مالقات ثابت شود ، بلکه به خاطر این که حد اقل باید ثابت شود که ُکریت و مالقات در یک زمان بوده  فرموده که باید أسبقیتِّ ُکریت

 است که این ثابت نمی شود .

 این بود نسبت به  مطلبِّ اولی ایشان . 

از این که ُکریت أسبق بر سپس ایشان در ذیلِّ اشکال بر مرحوم آقای نائینی می فرماید : سل منا که موضوع عدم إنفعال عبارت باشد  

مالقات باشد و استصحاب هم این مطلب را إثبات نکند و عدم إنفعال ثابت نشود ، لکن می گوییم که طهارت را می توانیم ثابت کنیم ، 

سِّ  سِّ ماء و عدم تنج  ماء می باشد و  زیرا ما یک طهارت داریم و یک إنفعال و عدم إنفعال داریم ، اما إنفعال و عدم إنفعال به معنای تنج 

، اما طهارت ربطی به مالقات ندارد ، بلکه اگر یک آبِّ قلیلی داشته باشیم اگر یک آبی بخواهد نجس باشد ، قطعاً باید یک مالقاتی باشد 

در اینجا که نه ُکر باشد و نه مالقات با نجاست کرده باشد ، طاهر می باشد . پس در موضوع طهارت ، مالقات و ُکریت نیفتاده است ، لذا 

می گوییم که این آب ، قلیل بود و استصحاب می گوید که مالقات با نجاست نکرد تا زمانی که ُکر شد ، و لذا پاک می باشد . در اینجا ما 

 نمی خواهیم عدم إنفعال را إثبات کنیم بلکه ما همان طهارتش را می خواهیم .

 . باشدلکن این فرمایش مرحوم آقای خوئی نیز نا تمام می   

 : جهتِّ اولِّ اشکال ما این است که می گوییم 

گاهی اوقات در فرمایشات أعالم ، این خلط به وجود می آید که مثالً می فرمایند ُمطه ریتِّ ماء را استصحاب می کنیم یا این که عدمِّ  

رست نیست ، ما چیزی به اسم مطهریت إنفعال را استصحاب می کنیم یا این که إنفعال را استصحاب می کنیم ، لکن این استصحاب ها د

ر هست یا نه و استصحاب بقاء مطهریت جاری می کنم ، در  ر بود و اآلن شک دارم که مطه ِّ نداریم . اگر کسی بگوید این آب قبالً مطه ِّ

شيءِّ نجسی را با اینجا می گوییم این استصحاب غلط می باشد ، زیرا مطهریت مجعولِّ شارع نیست بلکه انتزاع عقل است ، یعنی وقتی 

آب بشوییم و شارع نسبت به آن مغسول نجس ، حکم به طهارت کرد ، در این صورت از آن آب ، مطهریت انتزاع می شود ، و این 

 طور نیست که شارع ، مطهریت را جعل کند ، همچنین شارع إنفعال یا عدم إنفعال را جعل نمی کند . 

هریت جعل کرده باشد ، در این صورت این لباس نجس که با این آب شسته شده ، آیا دلیلش این است که اگر شارع برای آب ، مط 

این لباس ، نجس است زیرا اگر شارع هزار  برای این لباس هم طهارت جعل کرده یا نکرده ؟ اگر بفرمایید جعل نکرده ، می گوییم پس

طهارت جعل نکند ، در این صورت به طهارت شيء  مرتبه هم مطهریت را برای آب جعل و اعتبار کند ولی برای شيء مغسول ،

ی پیدا نمی کنند . اما اگر بفرمایید که شارع برای شيء مغسول ، طهارت جعل کرده  مغسول حکم نمی شود زیرا امور اعتباری ، تسر 

آن وقت مطهریت هم  است ، در این صورت می گوییم که این جعل ، لغو می باشد ، زیرا وقتی شارع بفرماید این آب ، طاهر است ،

انتزاع می شود و لذا اگر شارع بخواهد مطهریت را دوباره جعل کند ، لغو خواهد بود . لذا ما مجعولی به اسم مطهریت و إنفعال و عدم 

 . ودش به معنای طهارتِّ آب می باشد ، عالوه بر این که جعل مطهریت ، مؤونۀ بسیار هم داردإنفعال نداریم ، بلکه عدم إنفعال ، خ

دو مطلب خلط نشود . یک وقت هست که در مقام إثبات هستیم و یک وقت هست که در مقام ثبوت هستیم ، لکن ما کاری با مقام إثبات  

نداریم ، بلکه می گوییم که در مقام ثبوت ، شارع باید یک طهارت جعل کند و جعل مطهریت ، لغو می باشد . بله ، در مقام إثبات اگر 

مطلب را به گوش مردم برساند می تواند بگوید اگر شیئی را با آب بشویی پاک می شود و نیز می تواند بفرماید که آب ، شارع بخواهد 

ر است .  مطه ِّ
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حاال جناب آقای خوئی ! وقتی که إنفعال و عدم إنفعال به نجاست و طهارت برگشت و چیزِّ دیگری نشد ، آن وقت ایراد ما به شما این  

: شارع برای خصوص طهارت ، یک امر وجودی را موضوع قرار داده است و شما نمی توانید برای إثبات موضوعِّ  است که می گوییم

 آخر ، این موضوع را نفی کنید و لذا استصحاب عدم مالقات ، به دردِّ این کار نمی خورد .

 : اما جهتِّ دومِّ اشکالِّ ما به مرحوم آقای خوئی این است که  

، اما این طور مرحوم آقای نائینی اشکال کرد که شما فرمودید استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود  مرحوم آقای خوئی به 

 نیست ، بلکه استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری می شود . 

، و یقین دارم که توضیح : مرحوم آقای نائینی فرمود : اگر من یقین دارم که این آب اآلن هم ُکر است و هم میته در آن افتاده است  

میته دیروز در این آب افتاده یعنی زمان مالقات را می دانم ولی زمان ُکریت را نمی دانم ، در اینجا استصحاب عدم مالقات فایده ای 

ندارد زیرا ما در مالقات ، شکی نداریم . اما مرحوم آقای خوئی در جواب فرمود : ما نمی خواهیم عدم مالقات را در عمود زمان 

 ستصحاب کنیم تا بگویید معلوم است ، بلکه می خواهیم عدم مالقات را در زمان ُکریت استصحاب کنیم که این مشکوک می باشد .ا

اما آقای صدر در اینجا اشکال کرده و گفته : در اینجا حق با مرحوم آقای نائینی است و استصحاب جاری نمی شود . می گوید : شما  

میته را تا زمان ُکریت استصحاب می کنم ، آیا تقیید را موضوع می گیرید ، یعنی مالقاتِّ مقی ِّدِّ در زمانِّ ُکریت  که می گویید عدمِّ مالقاتِّ 

؟ اگر این طور باشد ، خوب است ولی خلف فرض است ، چون فرض این است که موضوع ، مرکب است و نعت را موضوع می گیرید 

یت ، مجردِّ مشیر است ، می گوییم ما یک دیروز داریم و یک قبل از دیروز داریم و نیست . اما اگر می خواهید بگویید که زمان ُکر

 سومی نداریم ، حاال دیروزش نقض یقین به یقین است و قبل از دیروز هم که شک نیست ... .

جاری می کنیم ... .  ما در اینجا می گوییم : اینجا مشیر است ولی مشیر به همان واقع زمان است که ما نمی دانیم و لذا استصحاب 

 بحثش قبالً گذشت و نیاز به إعاده ندارد .

 : اما عمده ، جهت ثالثه و ایرادِّ ثالثه ای است که آقای صدر به مرحوم آقای خوئی نموده است  

 ا این آبِّ آقای صدر در مقام اشکال به مرحوم آقای خوئی می گوید : استصحاب عدم مالقاتِّ تا زمان ُکریت ، ُمثبت می باشد ، زیر 

قلیل باید در آن میتۀ گربه نیفتد و موش نیفتد و خون نیفتد و ... ، یعنی باید صرُف الوجود مالقات با نجس ، نفی شود . شما می گویید 

استصحاب می کنم استصحاب می کنم ... و می گویم این گربه نیفتاد نیفتاد ... تا زمان ُکریت ، ولی این استصحاب به درد نمی خورد 

را ما در روایت نداریم که اگر گربه بیفتد ، آب نجس می شود ، بلکه صرُف الوجودِّ مالقات با نجاست ، موضوع تنجس است و عدمِّ زی

 صرُف الوجود هم موضوعِّ عدمِّ تنجس است .

: آنچه که موضوع نجاستِّ آب قلیل است ، مالقاتِّ صرُف الوجودِّ نجس با آب قلیل است ، حاال در ما نحن فیه مالقات  به بیان دیگر 

قطعاً صورت گرفته است و استصحاب هم می گوید که آب تا زمان مالقات ، قلیل بوده و ُکر نشده است و این استصحاب جاری می شود 

گویید مالقات با نجس تا زمان ُکریت ، صورت نگرفته است ، می گوییم این گربه اآلن در این ولی شما می خواهید استصحاب کنید و ب

اگر شما بخواهید استصحاب کنید و بگویید این گربه در آب نیفتاد نیفتاد تا زمانی که این آب ُکر شد ، این استصحاب به آب افتاده است و 

مالقاتِّ این گربه نیست بلکه موضوع نجاستِّ آب قلیل است ، مالقاتِّ صرُف  درد نمی خورد ، زیرا موضوع نجاستِّ آب قلیل ، فقط

 الوجودِّ نجس با آب قلیل است .

ا بالوجدان یقین داریم که نبوده ، إن قلت : گربه که بالتعبد نبوده و بقیۀ نجاسات هم بالوجدان نبوده است یعنی موش و خون و غیره ر 

 تیجه می گیریم که در زمان قِّل ت ، هیچ فردِّ نجسی با این آب مالقات نکرده است .بنا بر این از انضمام تعبد و وجدان ن

: ایشان در جواب می فرماید : باز هم این استصحاب ، مثبت است ، زیرا الزمۀ عقلیِّ نفیِّ این افراد ، نفیِّ صرف الوجود است نه قلت  

َصص بالوجد ان ، الزمۀ عقلی اش نفیِّ صرف الوجود است ، لذا این استصحاب ، الزمۀ شرعی . نفیِّ یک حصه بالتعبد و نفیِّ سایرِّ حِّ

 مثبت است . به همین خاطر در تمام این موارد ، در ناحیۀ عدم ، استصحاب جاری نمی شود .

 لکن ما در جواب از آقای صدر می گوییم :  

و  بودصرف الوجودِّ نجس ، با این آب مالقات نکرده  یک وقتی، بلکه می گوییم و با این فرد از نجس کاری نداریم اوالً : ما با گربه  

هم مالقات نکرده است . اصالً در جایی که در اصل مالقات شک داریم ، شما در آنجا می گویید  گوید که تا زمان ُکریتاستصحاب می 
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د و کاری با فرد نداریم ، یمی کنیم ، می گوییم در اینجا هم عدم صرف الوجود را استصحاب کنصرف الوجود را استصحاب که عدمِّ 

کرده یا نکرده که استصحاب می گوید مالقات مالقات نجس صرف الوجودِّ می گوییم که نمی دانیم این آب تا زمان ُکریت آیا با بلکه 

 نکرده است .

 صرف الوجود چیزی غیر از افراد نیست و نفی صرف الوجود به معنای نفی افراد می باشد .ثانیاً :  

بحث بدار که مثالً شخصی اآلن آب ندارد و نمی داند که تا آخر وقت آیا آب پیدا می کند یا نه ، در اینجا بحث است که  درتوضیح :  

تیمم نماز بخواند یا نمی تواند و بدار آیا جایز است یا جایز نیست ، در آنجا گفته اند که استصحاب این شخص در اول وقت آیا می تواند با 

و شک دارد که تا آخر و از این فردِّ صالة با وضوء در اول وقت تمکن ندارد گوییم این شخص اآلن که آب ندارد جاری می کنیم و می 

    ، در اینجا استصحاب و آیا از افراد دیگرِّ صالةِّ با وضوء تمکن پیدا می کند یا نه وقت آیا بر نمازِّ با وضوء قدرت پیدا می کند یا نه 

 پیدا نمی کند .  تمکن از بقیۀ افراد هممی گوید که 

آنچه که موضوعِّ صالة با تیمم است ، عدم تمکن از صرُف الوجودِّ صالةِّ مع الوضوء می باشد حاال در آن بحث اشکال کرده اند که  

      ، لذا می باشد صالة مع الوضوء ، الزمۀ عقلی اش عدمِّ قدرت بر صرف الوجودِّ  صالةِّ مع الوضوء قدرت بر افرادِّ  عدماستصحابِّ اما 

نمی توان گفت که عدم قدرت بر صرف الوجود را استصحاب می کنم حتی به استصحاب عدمِّ أزلی ، زیرا قدرت بر شیئی در آینده ، 

میلیون قرض بده که برای ماه آینده می خواهم و بگوید  2کما این که اگر به کسی بگویی  .حتی در أزل هم نمی توان گفت که نداشته ام 

میلیون قرض دادن در ماه آینده قدرت دارد نه این که ماه  2ولی ماه آینده قدرت دارم ، می گوییم این شخص اآلن برای  اآلن قدرت ندارم

 این یک عویصه ای است که حل نشده است .آینده قدرت پیدا کند . 

قدرت بر افراد عدم صرف الوجود ، چیزی غیر از قدرت بر اما جوابی که آقایان در آنجا می دهند این است که می فرمایند : عدمِّ  

 نیست ، پس صرف الوجود به معنای افراد می باشد . 

هم حاال با توجه به آن جوابی که در آنجا می دهند و با توجه به این که خودِّ آقای صدر هم در آنجا بدار را جایز می داند ، لذا در اینجا  

 مالقات با هیچ نجسی .عدم این که یعنی مالقات با صرف الوجود عدم می گوییم که 
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اما آنچه که به ذهن ما می رسد و بیانش خالی از لطف نیست این است که می گوییم : ما اصالً معنای صرف الوجود را نمی فهمیم .  

این که امر به صرف الوجود تعلق می گیرد یا این که مالقات با صرف الوجود ، موجب نجاست است ، این حرف ها را ما متوجه     

 نمی شویم . 

می گوییم : این امرِّ ) أقیموا الصالة ( یا امرِّ ) إغسلهُ ( این ها خطاب به مردم می باشد ، اما عوام الناس ، معنای صرف  ما در اینجا 

اگر گفته شود که صرُف الوجود را نمی فهمند ، حاال نه تنها که عوام الناس معنای این حرف را نمی فهمند بلکه ال یعرفه الخواص . 

وجود ( می باشد ؛ در جواب می گوییم : این طور نیست ، زیرا اگر مصل ي اولین نمازی که می خواند را این  الوجود به معنای ) اول

طور نیت کند که ] خدایا چهار رکعت نماز ظهر می خوانم به قصدِّ امری که تو به این فردِّ اولی که می خوانم کردی [ این تشریع و 

که به صرف الوجود امر شده است و صرف الوجود منطبق بر اول وجود می باشد ، لکن بدعت است زیرا به این فرد امر نشده است بل

 معنای صرف الوجود که منطبق بر اول وجود می شود چیست ، این را ما متوجه نمی شویم .

جود ، آیا مثبت حاال جناب آقای صدر ! وقتی معنای صرف الوجود را متوجه نشویم ، چگونه می خواهیم بگوییم که نفیِّ این صرف الو 

 است یا مثبت نیست ؟! مخصوصاً که این خطاب ، به ُعرف إلغا می شود و ُعرف هم معنای این حرف را نمی فهمند .

یقیناً این نوع مثبتاتش هم حجت است و جزء مضافاً به این که ما در حجیت اصل مثبت گفتیم که : قطعاً اگر استصحابی حجت باشد ،  

ال تنقض الیقین بالشک ( می باشد . اما اشکال در حجیت اصل مثبت ، از متأخرین مثل مرحوم شیخ اعظم به وجود  مسلمات إطالقِّ دلیلِّ )

آمد ، لکن ایشان یک ارتکازِّ صحیحی داشته که این ارتکاز وقتی به برهان رسیده ، دچار مشکل شده است . ایشان از طرفی دیده که در 

، مثبتات را می گیرد ، و از طرفی دیده که مثبتاتِّ استصحاب حجت نیست و لذا فرموده مگر این این نوع موارد ، اطالق ادلۀ استصحاب 

که واسطه خفی باشد . اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی و دیگران به مرحوم شیخ کرده اند که خالصه این واسطه آیا موضوع هست یا 

ر ارتکازش این طور آمده که اگر واسطه خفی باشد ، حجت است . مرحوم نیست ، این اشکاالت را خودِّ مرحوم شیخ هم می داند ولی د
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آخوند هم همین طور است و بعدی ها همه در برهان گیر کرده اند و لذا فرموده اند که هیچ کدام از مثبتات استصحاب حجت نیست . لکن 

 قطعاً در ارتکاز افراد هست که مثبتات ، حجت می باشد . 

 حاب ، نفیِّ صرف الوجود نمی کند ، با این بیانی که عرض کردیم ، نا تمام می باشد .پس این جمله که استص 

 : اما آقای صدر در اینجا یک نقضی هم کرده است  

ایشان می گوید : استصحاب نفی این مالقات به انضمام سایر افراد ، اگر بخواهد إثباتِّ نفیِّ صرف الوجود کند ، نقض می شود به    

این که یکی از اشکاالتی که در استصحاب کلی قسم ثانی گفته اند این است که اصالة عدم حدوث فرد الطویل ، حاکم است یا حداقل 

بلل مردد بین بول و منی از او خارج شده است و متوجه نشده است و وضوء گرفت و بعد از وضوء روی  معارض است . مثالً شخصی

ً بعد از وضوء ، حدث شلوارش لکه ای دید و یقین کرد که این لکه یا بول است و یا منی است ،  در اینجا آن لکه اگر بول بوده ، یقینا

م می گوید که اصل عدم حدوث فردِّ طویل یعنی ) منی ( می باشد ، حاال با اصغر و فرد قصیر بر طرف شده است ، و استصحاب ه

إنضمام این اصل و تعبد با آن فردی که وجداناً از بین رفته ، نتیجه چنین می شود که این شخص محدث نیست و نفیِّ صرف الوجودِّ حدث 

ه اند اصالة عدم حدوث فرد الطویل ، نفیِّ آثارِّ فرد می کند و نفیِّ جامعِّ حدث می کند ، لکن این حرف را اصولیین قبول نکرده اند و گفت

 ولی نفیِّ جامع نمی کند . حاال ما نحن فیه نیز از همین قبیل می باشد .

این اشکالِّ آقای صدر در اینجا جا دارد و باید َحل  شود . لکن َحل ش در آن بحث گذشت که عرضِّ ما این است که می گوییم بله ،  

ث فرد طویل ، معارض است با استصحاب بقاءِّ کلی ، لکن مرحوم آیت هللا تبریزی یک تفصیلی می داد که آن استصحاب عدم حدو

 تفصیل منحصر به خودِّ ایشان می باشد و ما جایی ندیدیم ، لکن آن تفصیل هم یکمقدار نیاز به اصالح دارد .

جامع نیست ، طبق این مبنا که بگوییم شارع ، سه چیز را  توضیح مطلب این است که : در موارد استصحاب حدث ، نفیِّ فرد ، نفیِّ  

جامع حدث ، که در این صورت ، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر با اعتبار کرده است که بیان باشد از حدث اصغر و حدث اکبر و 

رع ، آن را اعتبار کرده است . ولی إنضمام نفیِّ وجدانیِّ حدث اصغر ، نفی جامع نمی کند ، زیرا نفیِّ جامع ، یک وجودِّ ُمنحاز دارد و شا

آن جامع اگر در یک جایی وجودِّ ُمنحاز نداشته باشد بلکه امر اعتباری باشد که در خارج یا در ضمن این فرد است و یا در ضمن آن فرد 

ه در آنجا می فرمود است ، در اینجا مرحوم آیت هللا تبریزی تفصیل می داد بین آن موردی که هیچ اثری غیر از وجوب تکلیفی ندارد ک

معارض است ) و در اواخر عمرشان ملتزم شدند که در آنجا حاکم است ( ، ولی آنجایی که غیر از حکم تکلیفی ، اثر وضعی دارد ، در 

 آنجا ایشان قبول نمی کرد و می فرمود استصحاب عدم حدوث فرد طویل ، معارض نیست و حاکم هم نیست .

عرض می کنیم که : در مثل جنابت ، اگر ملتزم شویم که شارع یک حدث اصغر دارد و یک حدث  حاال ما به آقای صدر این طور 

در این صورت ، اکبر دارد و یک جامع حدث دارد ، ) که بعضی ها مثل مرحوم آغاضیاء عراقی به این مطلب ملتزم شده اند ( 

 جامع نمی کند . استصحاب عدم حدوث حدث اکبر با إنضمام نفیِّ وجدانیِّ حدث اصغر ، نفی 

ولی اگر جایی از این قبیل نباشد ، بلکه مثل شبهۀ عبائیه باشد که قطع دارم یا أعالی عبا نجس شده و یا أسفلِّ عبا ، و أعالی عبا را  

إثبات می  تطهیر کریم و بعد از آن تمام عبا با آب قلیل مالقات کرد ، در اینجا استصحاب بقاء نجاست و مالقاتش با آب قلیل ، نجاست را

کند ، از طرفی دیگر هم استصحاب عدم نجاستِّ طرفِّ أسفل و عدم مالقات آب قلیل با نجس ، نجاست را نفی می کند ، لذا شبهۀ عبائیه ، 

 تعارض بین دو استصحاب است و لذا به قاعدۀ طهارت رجوع می کنیم .

بهۀ عبائیه اشکال می کند که همان اشکال آغاضیاء می باشد ش إتفاقاً خودِّ آقای صدر هم در آن بحث ، در اصلِّ جریان استصحاب در 

این استصحاب ، استصحاب فرد مردد است ، ولی ایشان بعد از آن اشکال ، باز می فرماید اگر این که مرحوم آغاضیاء عراقی می فرماید 

ل با طرفِّ مشکوک النجاسة مالقات کرده استصحاب و این شبهۀ عبائیه درست باشد ، در این صورت باید تفصیل دهیم بین آنجایی که او

باشد و بعد با طرفِّ مقطوع الطهارة مالقات کرده باشد و بالعکس . ایشان همین تعارض را در آنجا انداخته و اصالً صحبتی از جامع و 

 صرف الوجود نکرده است !!

افراد ندارد ، در آنجا این استصحاب جاری    لذا استصحاب عدم حدوث فرد طویل در آنجاهایی که جامع ، هیچ حقیقتی غیر از این  

می شود . و اگر این حرف هم نباشد ، لکن در دوران امر بین اقل و اکثر که همه فرموده اند برائت از اکثر جاری می شود ، در آنجا 

جوب آیا ساقط شد یا نه که عرض کردیم که استصحاب بقاء وجوب هست ، یعنی شما وقتی اقل را إتیان کنید ، بعد از آن شک دارید که و
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در این صورت ، استصحاب بقاء وجوب جاری می کنید . حاال این استصحابِّ جامعِّ وجوبِّ مردد بین اقل و اکثر ، اصالً جوابی ندارد 

 غیر از این که بگوییم برائت از اکثر یا عدم وجوب اکثر ، یا معارض است و یا حاکم است .

ایم و در اینجا هم عرض می کنیم و این حرفِّ صرف الوجود با این توضیحی که عرض کردیم که این جوابی است که در آنجا داده  

اصالً خواص معنای صرف الوجود را نمی فهمند چه رسد به عوام ، و خطابات هم به این مردم إلغا شده است ، این حرفِّ بی اساسی 

 است و این معارض وجود دارد .

 شکالی کرده اند و گفته اند :به این تعارض یک ااما بعضی ها   

اگر استصحاب کنیم و بگوییم مالقاتِّ این میتۀ گربه با این آب نبود نبود تا زمان ُکریت ، این استصحاب به درد نمی خورد زیرا إثبات  

صحاب معارض نمی کند که این گربه ، بعد از ُکریت و در حال ُکریت در آب افتاده باشد و این حال باید مشخص شود . پس این است

جاری نمی شود چون باید إثبات کند که مالقات ، بعد از ُکریت بوده است . همچنین در مسألۀ عده و رجوع ، استصحابِّ این که رجوع 

 نبوده نبوده تا زمان إتمام عده ، إثبات نمی کند که رجوع بعد از عده بوده باشد .

 اب داده می گوییم :  اما همان طوری که مرحوم آقای خوئی از این اشکال جو  

موضوع نجاست ، مالقات با آب قلیل است ، حاال استصحاب یک وقت می آید و این موضوع را درست می کند مانند استصحاب بقاء  

 قِّل ت تا زمانی که مالقات شد ، و یک وقت می آید و این موضوع را خراب می کند مانند استصحاب عدم مالقات تا زمانِّ قِّل ت ، حاال این

دو استصحاب چه فرقی با هم می کنند ؟! پس ما احتیاج نداریم إثبات کنیم که این مالقات در زمان ُکریت بوده است ، و ما احتیاج نداریم 

 إثبات کنیم که این رجوع ، بعد از عده بوده است . 

ات بعد از ُکریت اثر ندارد و آب نجس     این مطلب و این جواب درست است ، لکن ما قبالً اشکال کردیم و گفتیم : این که آیا مالق 

نشود ، این ها اثرش فقط در استصحاب ثابت می شود و در غیر استصحاب  نمی شود ، یا این که مالقات در زمان قِّل ت نباشد تا آب نجس

ف ها را متوجه       اصالً این بحث ها اثر ندارد ، و چون عرف استصحاب ندارد ، این خطاب وقتی به ُعرف إلغا می شود ، این حر

ت نمی شود ، بلکه می گوید دلیل می گوید ) الماء إذا بلغ قدر ُکر ال ینجسه شيء ( یعنی آب وقتی که ُکر شد ، مالقات با نجس بعد از ُکری

 اثر ندارد ، یا این که می گوید رجوع بعد از عده اثر ندارد و ... .

آن آقا می گوید عدم نفوذ فسخ مترتٌب علی وقوع الفسخ في غیر زمن الخیار ، خالصه این که به مرحوم آقای خوئی عرض می کنیم :  

شما می فرمایید موضوع عدم نفوذ فسخ ، عدم وقوع فسخ در  و عدمِّ نفوذِّ رجوع مترتٌب علی وقوع الرجوع في غیر زمن العدة ، ولی

اما دلیلِّ شما بر این حرف چیست ؟ بعد از آن که عرض کردیم اثرِّ این دو حرف خ در غیر زمان خیار ، زمان خیار است نه وقوع فس

فقط در استصحاب ظاهر می شود و استصحاب را هم عرف حجت نمی داند ، پس این حرف را عرفاً اصالً متوجه نمی شود و هیچ دلیلی 

رفِّ إدعا می باشد .  هم شما بر این حرف ندارید و صِّ

 : دادهُاستُایشانجوابیُاستُکهُُ،درُفرمایشاتُمرحومُآقایُخوئیُُرابعةجهتُُاما  

آب در با نجس مالقات کرده است و استصحاب هم می گوید که و بالوجدان مرحوم آقای خوئی در این بحث فرموده : این آب قطعاً  

با استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت ، لکن در جواب زمان مالقات ، ُکر نبوده است ، شما می فرمایید این استصحاب تعارض دارد 

فرموده : عدم مالقات تا زمان ُکریت ، آیا مقصودتان مقید است یا ترکیب ؟ اگر مقصودتان مقید است ، این خالف فرض است ، زیرا 

مقصودتان ترکیب است ، پس چه فرض این است که موضوع نجاست ، مرکب از دو جزء است که بیان باشد از مالقات و قِّل ت ، اما اگر 

چیزی را نفی می کنید ، در حالی که یکی بالوجدان است که مالقات باشد و دیگری بالتعبد است که عدم ُکریت تا زمان مالقات باشد و ما 

 در اینجا اصالً شک نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم .

کریت تا زمان مالقات جاری می کنید و می گویید شک ما ابتدا استصحاب عدم اما در جواب از مرحوم آقای خوئی می گوییم : بله ، ش 

 شک نداریم . موضوعِّ که گوییم باید بنداریم ، لکن می گوییم از طرفی دیگر هم استصحاب عدم مالقات تا زمان ُکریت جاری می کنیم و 

حاب می آید و عدم کریت را درست می کند که در این ما دو جزء است که یکی مالقات و دیگری عدم ُکریت می باشد ، حاال یک استص

صورت نجاست ُمحرز می شود و یک استصحاب هم می آید و مالقات را نفی می کند و نجاست نفی می شود . پس این جواب شما ناتمام 

 می باشد و این طور نیست که شک نداشته باشیم .
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 جوابی هم ندارد . پس این استصحاب جاری می شود و تعارض هم می کند و هیچ 
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بله ، اگر گفته شود که : ما دلیل نداریم که موضوع نجاست و موضوع عدم طهارت ، مالقاتِّ آب در زمان قِّل ت باشد ، بلکه آنچه که  

در این  ،دلیل داریم این است که مالقاتِّ نجاست با آب ، موجب تنجس است و از تحت این امر ، وقتی که آب ُکر باشد خارج شده است 

ویید که استصحاب می گوید مالقات نیست مالقات نیست تا زمان ُکریت ، زیرا آبِّ قلیلی که مالقات با نجس نکند ، صورت نمی توانید بگ

ما دلیلی نداریم که شارع برای آن طهارت جعل کرده باشد اما در عین حال این آب ، نجس هم نیست ، بلکه شارع یک طهارتِّ مطلقه 

القات نکند پاک است و یک دلیلی هم جعل کرده که فرموده آبی که با نجس مالقات کند نجس جعل کرده است و فرموده آبی که با نجس م

 است و از این دلیل ، ُکریت خارج شده است . 

این یک بحث فقهی است که مجالش در فقه می باشد و در آنجا باید بحث کنیم . البته طبق مبنای ما فرقی نمی کند زیرا ما گفتیم که  

و ممکن است نعتی شود و ... . لذا این حرف ها بنا بر مبنای قوم و بنا صیص بخورد ، آن وقت آن طرف قید بر می دارد ُکریت وقتی تخ

 بر فرمایش مرحوم آقای خوئی و امثال ایشان است و إال به نظر ما این ها هیچ اساسی ندارد .

ُاماُجهتُخامسةُدرُفرمایشاتُمرحومُآقایُخوئیُاینُاستُکهُ:  

می فرماید : اگر یک آبی هست که اآلن قطعاً ُکر است و اآلن قطعاً مالقات با نجس هم کرده است ، لکن تقدم و تأخرِّ مالقات و ایشان  

ُکریت را نمی دانیم ، در اینجا شما می فرمایید که عدم مالقات تا زمان ُکریت را استصحاب می کنیم و می گوییم این آب پاک است ، لکن 

استصحاب جاری نمی شود ، زیرا اگر این استصحاب بخواهد جاری شود ، در این صورت یک نقضی وجود دارد که ما گفتیم که این 

 نمی توان از آن جواب داد :

ُمحدث است و لکن نمی داند اآلن توضیح : اگر شخصی یک وضوئی گرفته و یک نمازی خوانده و بعد از مدتی یقین پیدا می کند که  

حدث بوده یا این که حدثش مقدم بر صالتش بوده ، در اینجا ما ) مرحوم آقای خوئی ( گفتیم که این نماز یک وقتی  که آیا صالتش مقدم بر

وجداناً خوانده شده و استصحاب هم می گوید که آن طهارت بوده بوده تا زمان نماز و لذا نمازش با طهارت خوانده شده و صحیح است ، 

صحاب معارض وجود دارد به این که می گوییم این شخص یک وقتی ُمحدث شده است و شک داریم لکن شما می گویید که اینجا یک است

که در حین حدث آیا این نماز بوده یا نبوده که در این صورت استصحاب می گوید این نماز نبوده نبوده تا زمانی که ُمحدث شده است . 

 شند ، اما نقض این است که می گوییم :حاال شما می گویید این دو استصحاب با همدیگر معارض می با

در مورد صحیحۀ اولی زرارة اگر شخصی مثالً صبح رفته وضوء گرفته و بعدش نماز خوانده ، لکن نمی داند که موقع نمازش آیا  

مام علیه السالم وضوء داشته یا نداشته ، در اینجا شما می گویید که استصحاب می کنیم بقاء طهارت را الی حین الصالة ، کما این که ا

چنین فرمود . می گوییم اگر این طور باشد ، پس این استصحاب هم یک معارض دارد به این که استصحاب می گوید نماز را نخواندی 

 پس استصحاب عدم إتیان صالة در زمان طهارت جاری می شود و معارض خواهد بود .نخواندی تا زمانی که طهارت داشتی ، 

قرار باشد که استصحاب معارض درست باشد ، پس در جایی هم که در بقاء طهارت شک داریم ، باید قائل به بنا بر این اگر  

 استصحاب معارض شویم و حال آن که روایت ، خالف این مطلب را ثابت می کند .

 . اما این نقضی که مرحوم آقای خوئی کرده ، صحیح نیست و نا تمام می باشد 

 و گفته : جواب دادهم آقای خوئی اما آقای صدر به مرحو  

ما گفتیم که در معلوم التاریخ ، استصحاب جاری نمی شود و امام علیه السالم که در صحیحۀ اولی زرارة استصحابِّ معارض را  

التاریخ استصحاب جاری جاری نفرموده ، شاید به خاطرِّ این بوده که زمانِّ نماز ، معلوم التاریخ بوده است . بنا بر این وقتی که در معلوم 

 نشود پس در ما نحن فیه ، معارض وجود نخواهد داشت .

 آقای صدر درست نیست ، زیرا مرحوم آقای خوئی می فرماید که ما استصحاب را در معلوم التاریخ جاری می دانیم . جوابِّ اما این  

 : یماما جوابِّ صحیحی که به مرحوم آقای خوئی می توان داد این است که می گوی  

استصحاب همیشه در عمود زمان جاری می شود و استصحاب ، َجر ِّ متیق ن سابق است در زمان الحق ) یعنی زمان شک ( و غیر از  

   5/1این ، چیزِّ دیگری نیست . اما این که می گویند استصحاب در عمود زمان جاری نمی شود ، مقصود این است که مثالً اآلن ساعت 
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، چندین عنوان دارد : یک عنوانش این است که می گویند وسطِّ مباحثۀ فالنی است ، و یک عنوانش عنوانِّ  5/1 می باشد و این ساعتِّ 

بین صبح و ظهر است و ... ، ولی در واقع همۀ این عناوین مشیر به آن زمان خارجی می باشند ، به طوری که اگر از این طرف دنبال 

 ، این زمان ها مشکوک باشند . این در ما نحن فیه ، لُب  استصحاب می باشد . کنیم ، باید این زمان هایی که رد می شویم

اگر شما به تحقق حدثی یقین داشته باشید ، در این صورت استصحاب عدم إتیان صالة خوب است ، زیرا آن حاال جناب آقای خوئی !  

یک واقعی در خارج می باشد که سرِّ آن ساعت ، دیگر صبح ، او یک ساعتی و  10زمانی که به تحقق حدث یقین دارید ، مثالً ساعت 

استصحاب بقاء طهارت قطع شده است ، حاال اآلن اگر نمازی بخواهد خوانده شده باشد ، باید در این محدودۀ زمان خوانده شده باشد که 

لی زرارة که اصلِّ تحقق حدث استصحاب می گوید در این محدودۀ زمان ، نماز خوانده نشده است و تعارض دارد . ولی در صحیحۀ او

مشکوک است ، در این صورت شما در خارج یک محدودۀ زمانی ندارید تا بگویید در آن محدودۀ زمانی ، نماز خوانده نشده است . اصالً 

 می گوید که من یقین دارم که در آن محدودۀ زمانی نماز نخواندم و اآلن می خوانم .

صحاب در واقع ، آن شيء حادث را در زمان مشکوک ترمیم می کند ، و باید زمان مشکوک خالصه این که جناب آقای خوئی ! است 

در خارج مشخص باشد تا ما بگوییم که در آن زمان واقع نشده است ، زیرا استصحاب به معنای َجر  یقین سابق و َجر  وجود سابق      

د که وضوء دارد یا ندارد ، لکن اآلن دیگر نمی تواند نماز بخواند ، می باشد . مثل این می ماند که شخصی وضوء داشته و اآلن نمی دان

این خوب است ، زیرا استصحاب می گوید نماز نخوانده نخوانده تا اآلن ، چون در خارج ، اآلن این قطعه بریده شده است ، ولی اگر 

ن استصحاب معارض است . این با مورد نقض فرق کسی اآلن هم می تواند نماز بخواند ، دراین صورت دیگر معنا ندارد که بگویید ای

 .می کند و اشکال وارد است و این دو استصحاب معارض هستند و هیچ جوابی هم ندارد 

ُاماُجهتُسادسةُدرُفرمایشاتُمرحومُآقایُخوئیُاینُاستُکهُ:  

هم تمام شده است ، حاال بایع می گوید در  مثالً یقین داریم که فسخی در خارج واقع شده و از طرفی دیگر یقین داریم که زمان خیار 

زمان إتمام زمان خیار ، فسخ صورت گرفته ولی مشتری می گوید که قبل از إتمام زمان خیار ، فسخ کرده ام . در اینجا مرحوم آقای 

ایشان قولش را نقل نمود  خوئی فرمود که استصحاب می کنیم و می گوییم این فسخ نبوده نبوده تا زمانِّ إنقضاء خیار . اما آن بعضی که

اشکال کرد به این که این استصحاب إثبات نمی کند که فسخ در خارج در زمان إنقضاء خیار واقع شده باشد . اما مرحوم آقای خوئی 

ست ، بلکه فرمود که ما نیازی به این حرف نداریم ، یعنی وقوع الفسخ في غیر زمن الخیار را ما الزم نداریم تا بگوییم این فسخ نافذ نی

 همین قدر که ثابت کنیم این فسخ در زمان خیار واقع نشده ، همین مقدار برای عدم نفوذِّ فسخ کافی می باشد .

لکن ما در جواب از مرحوم آقای خوئی می گوییم ، از مباحث گذشته معلوم شد که این حرف درست نیست . زیرا دلیلِّ أوفوا بالعقود  

، معلوم نیست که وقوعِّ فسخ در زمان خیار هم از آن تخصیص خورده باشد و عدم وقوعِّ فسخ در مواردی از آن تخصیص خورده که 

زمان خیار ، تحت عام باقی مانده باشد ، و این که آیا مقید است یا مرکب است ... ، چون گفتیم ثمرۀ همۀ این ها در استصحاب جاری  

ا در سیرۀ عقالء وجود ندارد و نه ترکیب اثبات می شود و نه تقیید ، و اینجا می شود و عقالء هم که استصحاب ندارند . این نوع جمع ه

 نه عدمِّ نفوذِّ در غیر زمان خیار است و نه وقوعش در زمان خیار است و ....... ، این ها هیچکدام ُمحرز نیست چون اثر عملی ندارد .

نمی دانند ، ولی ما که مثبتات استصحاب را حجت می دانیم ، البته همۀ این حرف ها بر مبنای کسانی است که اصول مثبته را حجت  

لذا وقتی استصحاب بگوید این فسخ واقع نشد نشد در زمان خیار ، آن وقت نتیجه اش این است که در غیر زمان خیار واقع شده است . لذا 

 این بحث ها بنا بر مبنای ما اثری ندارد .

ُهذاُتمامُالکالمُدرُاینُتنبیهُ. 

 اما مرحوم آقای آخوند در ذیل این تنبیه یازدهم یک مطلبی را ملحق می کند .  

تا اینجا بحثِّ ما در این بود که دو تا شيء را در تقدم و تأخرِّ حدوث یکی نسبت به دیگری شک دارم . سپس ایشان در تتمه ، این  

 بحث را ملحق می کند و می فرماید : 

وارد شود ولی در تقدم و تأخرِّ این دو حالت شک داشته باشیم ، مانند این که این آب ، یک وقتی  اگر دو تا حالتِّ متضاد بر یک شيء 

 . ولی تقدم و تأخرش را نداند نجس شده و یک وقتی پاک شده است ، یا مثالً شخصی هم وضوء گرفته و هم دستشویی رفته است 
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در اینجا هم استصحاب جاری نمی شود . زیرا شبهۀ إنفصال یقین از مرحوم صاحب کفایه می فرماید که اینجا عین بحث سابق است و  

 شک وجود دارد .

آیا ابتدا توالت رفته که در این  8توضیح : مثالً شخصی یقین دارد که هم وضوء گرفته و هم توالت رفته است ، لکن نمی داند ساعت  

توالت رفته است که در این صورت اآلن ُمحدث  1ساعت  وضوء گرفته و 8با وضوء باشد ، یا این که ساعت  1صورت اآلن ساعت 

باشد . اینجا عین آن بحثی است که یک پسر و یک پدری مرده باشد و نمی دانیم که کدامیک اول مرده است . اما فرقش با آن بحث در 

ن استصحاب ، موت والد بود که این است که در بحث گذشته ، زمان شک معلوم نبود و زمان جریان استصحاب معلوم نبود که مثالً زما

موت والد را نمی دانستیم آیا در شنبه است یا در پنجشنبه که اگر در پنجشنبه باشد ، جمعه که موت ولد بوده ، فاصله شده است ؛ اما در 

نمی کند که إتصال بوده است . ولی در هر دو از این لحاظ فرق  1بوده یا ساعت  8اینجا زمان یقین مردد است که این یقین آیا ساعت 

 قضیۀ متیقنه به قضیۀ مشکوکه ُمحرز نیست .

 هذا تمام الکالم در امر اول در کفایه . 

ُامرُثانيُ:  

گذشت که چهار تفسیر برای کالم مرحوم آقای آخوند بیان شد و گفتیم که کدامیک از این چهار تفسیر ، مطابق با فرمایش مرحوم آقای  

فاسیر ، فرمایش مرحوم ایروانی است و بعد به کالم مرحوم آغاضیاء عراقی اشکال شد و بعد به کالم آقای آخوند است که گفتیم أحسن الت

صدر که از ایشان گرفته بود اشکال شد و ما حصل این شد که إتصال درست است و استصحاب جاری می شود و منشأش فقط تعارض 

 گر نیازی به إعادة و بررسی ندارد .است کما این که مرحوم شیخ اعظم فرموده است . این ها دی

ُامرُثالثُ:ُ  

ن جریان االستصحاب .    مرحوم آقای خوئی فرموده که در حالتین متعاقبتین ، ال مانع مِّ

مثالً می دانم که این فرش ، یک وقتی رویش بول ریخته و یک وقتی هم به قالیشویی داده شده است و تاریخ هر دو را نوشته بودم  

شده و نمی دانم تاریخ بول مقدم بوده یا این که تاریخ قالیشویی مقدم بوده است ، در اینجا استصحاب بقاء طهارت با  ولی کاغذ گم

استصحاب بقاء نجاست تعارض و تساقط می کنند و به اصل عملی رجوع می کنیم ، حاال اصل عملی در اینجا آیا اشتغال است یا برائت 

 موارد ، فرق می کند . است ؟ ایشان فرموده که به اختالف

مثالً شخصی ، هم وضوء گرفته و هم توالت رفته ، حاال اآلن اگر بخواهد نماز بخواند ، در این صورت إشتغال الیقینی یستدعی براءةً  

واند آیا با یقینیة ، و قطعاً بایستی وضوء بگیرد ، زیرا شارع نمازِّ با وضوء بر او واجب کرده و اآلن شک دارد که این نمازی که می خ

 که در این صورت قاعدۀ اشتغال می گوید که باید برود وضوء بگیرد .وضوء هست یا با وضوء نیست 

ولی همین شخص اگر بخواهد مس  کتابت قرآن کند ، اینجا جای برائت است ، چون شک دارد که مس  کتابت قرآن آیا بر او حرام  

 یعلمون ( جاری می شود . است یا حرام نیست که در این صورت  ) رفع ما ال

یا این که مثالً یقین دارد که جنب شده بوده و نیز یقین دارد که غسل کرده بوده و نمی داند کدامیک مقدم بوده است ، در این صورت  

مسجد آیا بر  هم اگر بخواهد نماز بخواند ، قطعاً باید غسل کند ، و اگر بخواهد در مسجد برود ، اشکال ندارد چون شک دارد که مکث در

 او حرام است یا حرام نیست که در این صورت ) رفع ما ال یعلمون ( جاری می شود .

 این بود نسبت به طهارت و نجاستِّ حدثی . 

 اما یک مطلبی در ذهن ما هست که ذکرش در اینجا خالی از لطف نیست .  

، اآلن اگر بخواهد نماز بخواند ، چرا باید قاعدۀ اشتغال می گوییم : اگر یک شخصی ، هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده  

جاری کند ، بلکه اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است به این بیان که می گوییم : این شخص ، اآلن شک دارد که این نمازی به او امر 

 هد که نمازش مشروط به وضوء نباشد .جزء است و احتمال می د 1جزء است که وضوء هم داشته باشد یا این که  10می شود ، آیا 

چه  ،بله ، ممکن است کسی بگوید که دلیل می گوید ) ال صالة إال بطهور ( یعنی نمازِّ همه ، مشروط به طهارت است و اطالق دارد  

این دلیل فقط    د .نمازِّ کسی که ُمحدث است و چه نمازِّ کسی که طاهر است . لکن می گوییم : إثبات این اطالق ، نیاز به علم غیب دار

 می گوید کسی که وضوء ندارد ، برود وضوء بگیرد ، مخصوصاً که دلیل دیگر می گوید ) إذا قمتم الی الصالة فاغسلوا وجوهکم ... ( .
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اصالً یک بحثی وجود دارد که آیا حدث مانع است یا این که وضوء شرط است ؟ این ها یک بحث هایی هست که إثبات نشده ، لکن  

ا نحن فیه حرف ما به مرحوم آقای خوئی این است که چرا شما به ضرس قاطع می گویید که اینجا قاعدۀ اشتغال است و دوران امر در م

ل . بین أقل و أکثر نیست ؟!!  فتأم 

  19/  1/  16ـ دوشنبه  46درس 

ُمطلبُبعدیُ:  

حاب بقاء وضوء یا استصحاب بقاء حدث جاری     اگر شخصی هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ، در اینجا که استص 

می کند ، این استصحاب آیا استصحاب شخصی است یا استصحاب کلی است ؟ و اگر کلی است آیا کلی قسم ثانی است یا کلی قسم رابع ؟ 

 در اینجا شقوقی وجود دارد :

ن متعاقبتین ، حدث بوده است . در این صورت ، آن تارةً فرض می کنیم که حالت سابق بر وضوء و حدث یعنی حالتِّ سابق بر حالتی 

حالتی که معلوم التاریخ است ، یا موافق با حالت سابق است و یا مخالف با حالت سابق است . مثالً در این فرض که حالت سابقِّ بر 

، زیرا م التاریخ ، شخصی است حالتین متعاقبتین حدث است ، اگر معلوم التاریخ هم حدث باشد ، آن وقت قطعاً استصحاب در این معلو

ً مثالً در ساعت  صبح ، این شخص در توالت بوده است و بعد از آن هم شک دارد که حدثش آیا برطرف شده یا نه که در این  8قطعا

 صورت ، استصحاب بقاء حدث جاری می کند .

آن استصحاب مجهول التاریخ که استصحاب بقاء وضوء باشد ، استصحاب کلی قسم ثانی می شود ، زیرا نمی داند که آن وضوء اما  

بوده که اآلن باقی باشد ، و این مثل جایی است که حیوانی داخلِّ اتاق رفته  1بوده که اآلن باطل شده است ، یا این که ساعت  6آیا ساعت 

 مانند حکم این پشه می شود .  6ت یا پشه که اگر پشه باشد ، قطعاً اآلن مرده است ، حاال آن وضوءِّ ساعت که نمی داند آیا فیل اس

اما آن استصحاب معلوم التاریخ ، اگر بر خالف حالت سابق بر حالتین متعاقبتین باشد . مثالً در این فرض که حالت سابق ، حدث  

یقین دارد که وضوء گرفته . در اینجا نیز  8مخالفِّ حالت سابقه باشد ، مثالً ساعت  هست ، ملعوم التاریخ در اینجا وضوء باشد که

کلی قسم استصحابِّ بقاء وضوء ، استصحاب شخص می شود . اما آن طرفِّ مجهول التاریخ که استصحاب بقاء حدث باشد ، استصحاب 

صبح رفته وضوء گرفته ، حاال حدث را نمی داند  8عت رابع می شود ، به خاطر این که صبح از خواب بیدار شده و محدث بوده و سا

. این مثل جایی می ماند که شخصی یقین دارد که جنب شده است و غسل صبح بوده است  6صبح بوده یا این که ساعت  1که آیا ساعت 

همان جنابتی است که از آن غسل  کرده است ، اما بعد از غسلش یک قطره منی در ثوبش ببیند ، حاال نمی داند که این قطرۀ منی آیا مالِّ 

کرده است یا این که مال جنابت جدید است . در ما نحن فیه نیز همین طور است ، یعنی این آقا یک حدثی از او سر زده است و نمی داند 

دث می شود ، که این حدث آیا حدث سابق است که وضوء گرفته و از بین رفته است ) مراد این است که حدثِّ پشتِّ سرِّ حدث ، همان ح

 یعنی آیا همان حدثی است که قطعاً از بین رفته است ( یا این که حدث جدیدی است که باقی است .

 خالصه این که ضابطۀ کلی چنین شد که :  

 اگر معلوم التاریخ ، موافق با حالت قبلی باشد ، آن وقت استصحاب مجهول التاریخ ، استصحاب کلی قسم ثانی می شود . 

 التاریخ ، مخالف با حالت قبلی باشد ، آن وقت استصحاب مجهول التاریخ ، استصحاب کلی قسم رابع می شود . اگر معلوم 

آیا همان کلی قسم ثانی است یا این که مطلب جدید است ، بحثش این بود فرمایش مرحوم آقای خوئی . حاال حقیقت کلی قسم رابع ،  

 اده نمی کنیم .مفصالً در استصحاب کلی گذشته است و دیگر اع

ُمطلبُبعدیُ:  

مرحوم آقای خوئی سپس در ذیل این مطلب اشاره می کند به یک فرعی که اگر شخصی دو تا ماء دارد که علم دارد أحدهما نجس  

عبدی حاال کالم در این واقع شده که آیا ریختن آب ها و تیمم کردن ، یک حکم ت« . یُحریقهما و یتیمم » است ، اینجا منصوص است که 

است که اگر نص نبود ، این حکم را نمی گفتیم ، یا این که این حکم ، یک حکم علی القاعده است و اگر نص هم نبود ، مجتهد طبق 

 موازین ، همین طور فتوا می داد ؟

طبق موازین شرع ، مرحوم آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی فرموده : این حکم علی القاعده می باشد و اگر نص هم نبود ، فقیه  

 همین طور فتوا می داد . زیرا این شخص اگر با این دو تا آب وضوء بگیرد ، به این نحو ابتدا با آبِّ اول وضوء بگیرد و بعد با آب دوم ،
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ضوء ابتدا مواضعی که آب اول اصابت کرده را تطهیر کند و بعد وضوء بگیرد که اگر این کار را بکند ، یقین پیدا می کند که یک و

صحیحی گرفته است ، اگر این شخص این کار را بکند ، آن وقت استصحاب می گوید که بدن این شخص ، نجس است ، زیرا آبِّ اول را 

که بریزد روی صورتش و وضوء بگیرد ، آن وقت به مجرد وصول آب دوم به صورت ، قطع پیدا می کند که صورتش نجس شده است 

ین صورت آب دوم ، آن را تطهیر نکرده است زیرا تطهیر و َغسل به معنای ) َجرُی الماء ( می باشد چون یا آب اول نجس بوده که در ا

ری شود ، پس هنوز پاک نشده است . یا این که آب اول پاک بوده و آب باید جاری شود و به مجرد وصول ، تطهیر نمی کند بلکه باید جا

ینی که آبِّ دوم به صورت اصابت می کند ، به نجاست صورت قطع داریم ، و و آب دوم به مجرد وصول ، نجس کرده است . پس در ح

بعد شک داریم که آیا پاک شد یا نشد چون احتمال می دهیم که پاک نشده باشد چون آب نجس شاید آب ثانی باشد ، در این صورت 

لذا این شخص وقتی که نماز می خواند ، استصحاب در معلوم التاریخ جاری می شود و در مجهول التاریخ هم که جاری نمی شود و 

 درست است که با وضوء است ، ولی با بدن نجس نماز خوانده است .

پس در ما نحن فیه استصحاب بقاء نجاست جاری می شود و امرش دایر است که با تیمم و بدن پاک نماز بخواند یا با وضوء و بدن  

در تزاحم ، آن طرفی که بدل دارد ، ساقط می شود و آن طرفی که بدل ندارد ، مقدم نجس نماز بخواند که در این موارد فرموده اند که 

می شود ، حاال وضوء بدل دارد که بدلش تیمم می باشد ولی نجاست صورت که بدل ندارد . لذا امر دایر است بین نجاست خبثی یا 

 طهارت وضوئی که اولی مقدم می شود .

 . این بود فرمایش مرحوم آقای آخوند  

اما مرحوم آقای خوئی می فرماید : ما که گفتیم استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود . حاال این شخص در آن لحظه ای که  

وجه اصابت می کند ، به نجاست بدن قطع دارد ، اما از طرفی دیگر قطع هم دارد که بدن یک زمانی طاهر بوده است ، چون آبِّ دوم به 

و یا آب اول طاهر بوده است ، پس استصحاب طهارت هم دارد هرچند این طهارت ، مجهول التاریخ باشد . پس  یا آ ب دوم طاهر بوده

استصحاب در مجهول التاریخ هم جاری می شود و با استصحاب در معلوم التاریخ تعارض و تساقط می کند و باید به قاعدۀ طهارت 

 رجوع کنیم .

 ذلک می گوییم که در اینجا به قاعدۀ طهارت نمی توانیم رجوع کنیم . سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید : مع 

به مجرد این  دوم آب مواضع وضوء را آب بکشیم ، در اینجا آب دوم بخواهیمو بعد با  یمتوضیح دلیل : وقتی با آب اول وضوء بگیر 

م که یا آن قسمتی که آب اصابت کرده و پایین آمده ییقین دارذره پایین آمد ، در این صورت  که به پیشانی اصابت کرد و جاری شد و یک

م نجس شده است ، چون اگر آب اولی نجس بوده ، پس بقیۀ اعضاء نجس است ه انجس شده و یا بقیۀ اعضاء که با آب اولی وضوء گرفت

ا علم اجمالی منجز است ، لذا چون هنوز َغسل نشده است ، و اگر آب دوم نجس بوده ، پس این مقدار از پیشانی نجس شده است . در اینج

 ن طور که پایین بیاید می گوییم قاعدۀ طهارت در این پیشانی با قاعدۀ طهارت در بقیۀ اعضاء تعارض و تساقط کرده است ، و این آب همی

نمی ماند که باز این علم اجمالی خود به خود تعارض و تساقط می کند و همین طور از بین می رود و لذا دیگر قاعدۀ طهارتی باقی 

 بخواهیم به آن رجوع کنیم .

لذا مرحوم آقای خوئی می فرماید که در اینجا ما هم می گوییم که علی القاعده نمی تواند نماز بخواند ، ولی نه به خاطر استصحاب  

 ه است .بقاء نجاست که مرحوم آخوند می فرماید ، بلکه به خاطر علم اجمالی که این قاعدۀ طهارت تعارض و تساقط کرد

سپس می فرماید : البته این شخص می تواند باز هم علی القاعده نماز بخواند ، به این صورت که نماز را تکرار کند ، یعنی ابتدا  

 وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد از نماز ، اعضاء بدن را بشوید و دوباره وضوء بگیرد و مجدداً نماز بخواند . حاال وقتی که دو تا نماز

قت قطع دارد که یکی از نمازهایش درست است ، چون گفتیم که وضوء مشکل ندارد و نماز اولی یا دومی ، یکی با وضوء خواند ، آن و

، اما بوده است ، حاال نماز اولی را شک دارد که بدنش نجس هست یا نجس نیست که در این صورت ، قاعدۀ طهارت جاری می کند 

هست یا نجس نیست که در این صورت هم قاعدۀ طهارت جاری می کند ) نگویید علم  نماز دومی را هم شک دارد که بدنش آیا نجس

اجمالی در اینجا تعارض می کند ، زیرا می گوییم این علم از محل ابتالء خارج شده است زیرا در بقیۀ اعضاء ، قبالً نمازش را خوانده 

د این کار را انجام دهد و اگر این نص نبود ، می گفتیم که ابتدا با آب است ( . پس اگر نماز را تکرار کند ، آن وقت علی القاعده می توان

 اول وضوء بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دوم مواضع آب اول را بشوید و بعد وضوء بگیرد و مجددا نماز بخواند .
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آب ترشح می کند و .... ، لذا وقتی  ممکن است گفته شود که دو تا وضوء و دو تا نماز به این نحو ، حرجی است چون موقع وضوء ، 

 حرجی شد ، ) ال حرج ( این کار را بر می دارد و لذا حکمی که در روایت آمده ، علی القاعده می باشد .

 ایشان می فرماید : اگر حرجی شد ، حرج در اینجا شخصی است و نوعی نیست و فقط برای آدم های وسواسی حرج می شود . 

 : ین فرمایشات مرحوم آقای خوئی می گوییملکن ما در جواب از ا  

این آب دوم را ، ابتدا یک مقدارش را روی زمین می ریزیم و بعد با آن وضوء می گیریم ، در این هنگام علم اجمالی پیدا می کنیم که  

اما آب دوم را ند ، یا زمین نجس است و یا اعضاء بدن نجس است ، که در این صورت قاعدۀ طهارت در هر دو تعارض و تساقط می ک

که می ریزیم ، در این هنگام قاعدۀ طهارت جاری می کنیم و همین طور که آب پایین می آید ، قاعدۀ طهارت جاری می کنیم . پس این 

 علم اجمالی که آقای خوئی فرموده منحل می شود .

 .......... .اما نظرِّ ما در اینجا این است که ما اصالً در اصلِّ تنجیس متنجس حرف داریم .. 

 

 

 نوشته نشده است . 58تا  48از درس 

 

  

 19/  10/  29ـ سه شنبه  51درس 

ُالمرادُبالشکُفيُالمقامُالتنبیهُالرابعُعشرُ:

مرحوم آقای آخوند در این تنبیه ، چند مطلب را بیان می فرماید : مطلب اول این است که در ) ال تنقض الیقین بالشک ( ، این شکی  

و أعم از که در موضوع أخذ شده است ، آیا معنایش احتمال تساوی الطرفین است یعنی پنجاه پنجاه ، یا این که مقصودش غیر علم است 

 ، یعنی هرچند ظن باشد و ظن غیر معتبر باشد ؟د ظن و غیر ظن می باش

وارد می شود که می فرماید : در استصحاب ، وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه معتبر است ، و سپس وارد دوم سپس ایشان در مطلب  

 در این بحث می شود که میزان در این وحدت ، عرف است یا دلیل و خطاب است یا عقل است ؟ 

وارد می شود که اگر در بقاء ، یک امارۀ معتبره ای آمد ، این امارۀ معتبر بر استصحاب مقدم است . سوم  بایشان در مطلسپس  

 سپس ایشان وجه تقدم امارات بر استصحاب را بیان می فرماید که آیا ورود است یا حکومت است یا تخصیص یا تخصص .

ی نمی کند که به یقین ثابت شود یا به امارۀ معتبره ثابت شود ، که این گفتیم حالت سابقه در استصحاب فرقیک بحثی در سابق بود که  

 بحثش ظاهراً در تنبیه دوم گذشت .

، مرحوم آقای آخوند چند نکته را بیان می فرماید : نکتۀ اول دلیلی است که ایشان برای مدعای خودش بیان       مطلبُاولاما در   

یشان متعرض می شود به وجوهی که مرحوم شیخ اعظم در رسائل برای مدعای خودش متعرض می فرماید . اما نکتۀ دوم این است که ا

 شده است . و نکتۀ سوم اشکال و ایرادی است که ایشان به مرحوم شیخ اعظم می کند .

 این است که می فرماید ) ال تنقض الیقین بالشک ( به چند وجه ، أعم می باشد :  نکتۀُاولاما   

وجه اول این است که شک در ُکتُب لغت به معنای عدم العلم می باشد . در صحاح اللغة جوهری و غیر آن ، این معنا آمده است . اما  

این که می گویند یک وهم داریم و یک شک داریم و یک ظن داریم و یک یقین داریم ، این ها بر اساس اصطالح منطق و فلسفه می باشد 

ها وجود ندارد بلکه عرف فقط می گوید ) می دانم ( یا می گوید ) نمی دانم و شک دارم ـ احتمال زیاد می دهم و در عرف ، این حرف 

 ولی شک دارم ( پس شک در لسان عرف به معنای غیر علم می باشد . 

قاعدۀ فراغ آمده که : ) کلما در روایاتی که در غیر باب استصحاب کلمۀ شک آمده ، در آنجا هم به معنای اعم می باشد . مثالً در باب  

... ( یا این که در قاعدۀ تجاوز آمده ) إنما الشک في شيء  لم تجزه ... ( . یا مثالً روایاتی که در مورد قاعدۀ شککَت فیه مما قد مضی 

 حیلوله وارد شده است و هکذا . خالصه این که شک در این موارد به معنای خصوص تساوی الطرفین نمی باشد .
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ً به این ها ، در خودِّ اخبار استصحاب این مطلب هست که در واقع این شک به معنای اعممضا  از ظن غیر معتبر و غیر ظن       فا

 :  ، چند نکته وجود دارد که بر این مطلب داللت می کند، زیرا در صحیحۀ اولی زرارة می باشد 

ُجُل یَنَاُم وَ )   ُب اْلَخْفقَةُ َو اْلَخْفقَتَانِّ َعلَْیهِّ اْلُوُضوَء فَقَاَل یَا ُزَراَرةُ قَدْ تَنَاُم اْلعَْیُن  َعْن ُزَراَرةَ قَاَل: قُْلُت لَهُ الرَّ َو اَل یَنَاُم هَُو َعلَى ُوُضوء  أَ تُوجِّ

َك إِّلَى َجْنبِّهِّ َشيْ اْلقَْلُب َو اأْلُذُُن فَإِّذَا نَاَمتِّ اْلعَْیُن َو اأْلُذُُن َو اْلقَْلُب فَقَدْ َوَجَب اْلُوُضوُء قُْلُت فَإِّْن حُ  َن أَنَّهُ قَدْ نَاَم  ٌء َو لَْم یَْعلَْم بِّهِّ قَاَل اَل َحتَّىر ِّ یَْستَْیقِّ

ي ْن ذَلِّكَ َحتَّى یَجِّ ْن یَنْ  أَْمٌر بَی ِّنٌ  َء مِّ ْن ُوُضوئِّهِّ َو اَل یَْنقُُض اْلیَقِّیَن أَبَداً بِّالشَّك ِّ َو لَكِّ  ( قُُضهُ بِّیَقِّین  آَخرَ َو إِّالَّ فَإِّنَّهُ َعلَى یَقِّین  مِّ

َك إِّلَى َجْنبِّهِّ َشيْ نکتۀ اول : در این روایت عبارتِّ )   ( ، این خودش اماره بر ظن است ، یعنی وقتی او هیچ  ٌء َو لَْم یَْعلَْم بِّهِّ فَإِّْن ُحر ِّ

م نگوییم که گمان می آورد  عکس العملی نشان نمی دهد و حواسش نیست ، این خودش گمان می آورد که این شخص خواب باشد . اگر ه

ا لکن امام علیه السالم استفسار نفرمود که حاال که این شخص عکس العمل نشان نمی دهد ، آیا شما ظن به نوم پیدا کردید یا ظن به نوم پید

ر او واجب نیست تا نکردید ، بلکه امام علیه السالم در جواب به طور مطلق فرمود ) ال ( یعنی ] ال یجب علیه الوضوء [ یعنی وضوء ب

 این که معلوم شود این شخص خوابیده است .

پس اگر نگوییم که خودِّ موردِّ صحیحۀ اولی زرارة مقصود این است که این شخص ، ظن به نوم دارد ، حد اقلش این است که سؤال  

 دارد یا ظن به عدم دارد . سائل اطالق دارد و امام علیه السالم هم استفسار نفرمود که این شخص واقعاً آیا ظن به بقاء

َواَل ناقضِّ یقینِّ سابق را فقط در یقین حصر نموده است و فرموده ) اما نکتۀ دوم در این صحیحه این است که امام علیه السالم ،  

ْن یَْنقُُضهُ بِّیَقِّین  آَخرَ  ری هم به نام ظن وجود می داشت و اگر قرار بود که ( ، حاال اگر قرار بود که ناقضِّ دیگ یَْنقُُض اْلیَقِّیَن أَبَداً بِّالشَّك ِّ َو لَكِّ

در مورد ظن به عدم بقاء حالت سابقه ، استصحاب جاری می شد ، پس امام علیه السالم باید می فرمود ] لکن ینقضه بیقین  آخر أو بظن  

 آخر [ ، لکن امام علیه السالم چنین نفرمود و ناقض را در خصوص یقین ، حصر نمود .

ياما نکتۀ سوم و وجه سوم در این صحیحه این است که وقتی امام علیه السالم فرمود : )   ْن ذَلِّكَ َحتَّى یَجِّ ( بعدش فرمود :       أَْمٌر بَی ِّنٌ  َء مِّ

ْن ُوُضوئِّهِّ )  اَل اینجا می بینیم که حضرت در مورد ، تعلیل فرمود به )  ( ، در ُوُضوئِّهِّ َو اَل یَْنقُُض اْلیَقِّیَن أَبَداً بِّالشَّك ِّ  َو إِّالَّ فَإِّنَّهُ َعلَى یَقِّین  مِّ

( و مورد را در کبرای ) ال تنقض الیقین بالشک ( داخل نمود ، حاال اگر این شک ، أعم از شک و ظن نباشد ،  یَْنقُُض اْلیَقِّیَن أَبَداً بِّالشَّك ِّ 

. بنا بر این از آنجا که فرموده ) ال ه و ال ینقض الیقین إال بالیقین [ آن وقت بایستی امام علیه السالم می فرمود ] فإنه علی یقین من وضوئ

ینقض الیقین أبدا بالشک ( ، داللت می کند بر این که مورد علی االطالق که شاملِّ ظن هم می شود ، داخل در کبرای ) ال تنقض الیقین 

 بالشک ( می باشد .

ی خودش بین فرمود و ظاهراً مازاد بر فرمایشات ایشان در استدالل بر این که این ها وجوهی بود که مرحوم آقای آخوند برای مدعا 

 شک به معنای اعم است ، بعید می دانم که کسی حرفِّ دیگری بزند ، زیرا ایشان تمام وجوه محتمله را بیان فرموده است .

 : اما در اینجا بعضی ها به مرحوم آقای آخوند اشکال کرده اند  

( که امام علیه السالم ناقضِّ یقین سابق را بر یقینِّ دیگر حصر نموده ، اشکال کرده اند که به چه دلیل  ْن یَْنقُُضهُ بِّیَقِّین  آَخرَ لَكِّ مثالً در )  

 می گویید که امام علیه السالم در اینجا در مقام بیان حصر است ؟ بلکه امام علیه السالم در اینجا یکی از نواقض که یقینِّ آخر باشد را

 فرموده و در مقام حصر نیست و یک ناقضِّ دیگر هم این است که ] ینقضه بظن  آخر [ . بیان

اما این اشکال ظاهراً به مرحوم آقای آخوند وارد نیست . زیرا اطالق مقامی که امام علیه السالم در مقام تحدید است ، اگر موردی  

نجا راوی سؤال می کند و وقتی امام علیه السالم در مقام بیان جواب داشته باشد ، همین صحیحۀ زرارة و امثال ذلک می باشد . در ای

 پس به کالم آقای آخوند نمی توان اشکال کرد . سؤال است ، قطعاً باید نواقضِّ دیگر را هم بشمارد .

 در مطلب اول ، دو تا وجهی است که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده است : نکتۀُدوماما   

شیخ اعظم بین فرموده ، إجماع می باشد . یعنی اجماع داریم که استصحاب جاری می شود هم در صورتی که وجهِّ اولی که مرحوم  

 شک در بقاء باشد و هم در صورتی که ظن به بقاء باشد یا ظن به عدم بقاء باشد .

ا دلیل بر عدم اعتبارش وجود دارد ی :اما وجه دوم این است که این ظنی که شما به عدم بقاء دارید ، این ظن از دو حال خارج نیست  

 مثل ظن  قیاسی ، و یا این که دلیل بر عدم اعتبارش نیست ولی دلیل بر اعتبارش هم نیست بلکه شک در اعتبارش داریم .
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اگر دلیل بر عدم اعتبارش باشد ، در این صورت وقتی که شارع می فرماید این ظنِّ قیاسی حجت نیست و اعتبار ندارد ، معنایش   

ین است که اگر این ظن نبود ، چه آثاری را بار می کردیم ، اآلن هم همان آثار را بار بکن . حاال اگر این ظن نبود و شک بود ، من ا

 می کردم و اآلن هم شارع می فرماید که همان اثر را بار بکن . جاری استصحاب 

داریم و نه دلیل بر عدم اعتبارش داریم ، بلکه در اعتبارش شک  اما آن ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم ، یعنی نه دلیل بر اعتبارش 

 داریم ، این نوع ظن را شارع درباره اش فرموده ) ال تنقض الیقین بالشک ( .

 در این مطلب اول ، اشکال مرحوم آقای آخوند به مرحوم شیخ اعظم می باشد : نکتۀُسوماما   

 : این إجماع ، دو تا ایراد دارد : ایشان در جواب از مرحوم شیخ اعظم می فرماید 

یک ایرادش این است که این إجماع ، صغرایش تمام نیست و مخالف در مسأله وجود ارد . إتفاقاً خودِّ مرحوم شیخ ، یکی از أقوالی که  

، در آنجا فرموده که  در استصحاب نقل کرده ، تفصیل بین ظن به ارتفاع و غیر ظن به ارتفاع است ، یعنی آنجایی که ظن به ارتفاع است

 استصحاب حجت نیست . 

اما ایراد دوم این است که این إجماع ، مدرکی می باشد ، زیرا اگر نگوییم که قطع داریم به این که مدرک مجمعین همان وجوهی است  

 که مرحوم آخوند ذکر کرده بود ، حد اقل این است که محتمل است که همان وجوه مقصود باشد .

 که مرحوم آقای آخوند ـ و نیز مرحوم آقای خوئی ـ به وجهِّ دومِّ مرحوم شیخ نموده این است که فرموده :  اما اشکالی 

جناب شیخ ! اگر یک ظنی ، دلیل بر عدم اعتبارش داریم ـ مثل ظن قیاسی ـ این حرف معنایش چنین نیست که یعنی این ظن به منزلۀ   

متعلقش را إثبات نمی کند . وقتی می گویند خبر واحد حجت نیست ، معنایش این است که  عدم است ، بلکه معنایش این است که این ظن ،

 متعلقش را إثبات نمی کند ، نه این که اگر خبر واحد نبود چه کار می کردی ، اآلن هم همان کار را بکن . 

به قول مرحوم آقای خوئی ، جنابِّ شیخ ! اآلن اشکالِّ ما در ضیقِّ مقتضي است ، بله اگر اشکال در مانع بود ، آن وقت حرف شما  

درست بود ، ولی ما اآلن مقتضيِّ ) ال تنقض الیقین بالشک ( را نمی دانیم که آیا اینجا را شامل می شود یا شامل نمی شود و این چه 

 ه می فرماید ظن قیاسی حجت نیست ؟!! ربطی به دلیلی دارد ک

پس این دلیلی که می فرماید ظنِّ حاصل از قیاس حجت نیست ، معنایش این است که شارع می فرماید که شما با این ظن ، نمی توانید  

 متعلق را إثبات کنید ، نه این که هر حکمی که اگر ظن نبود جاری می شد ، اآلن هم جاری شود .

د که دلیل بر عدم اعتبار ندارد و دلیل بر اعتبار هم ندارد ، مرحوم شیخ فرمود که این خودش شک می باشد و داخل اما اگر ظنی باش 

 در ) ال تنقض الیقین بالشک ( می شود ، زیرا شک در اعتبارش داریم .

کال هم از مرحوم آقای اما به این فرمایش مرحوم شیخ اعظم دو اشکال شده است : یک اشکال از مرحوم آقای خوئی و یک اش 

 ایروانی می باشد .

اما اشکال آقای خوئی این است که می فرماید : در ) ال تنقض الیقین بالشک ( ، متعلق یقین و شک باید یکی باشد ، یعنی یقین به  

. و حال آن که در  وضوء را به شک به وضوء نباید نقض نکرد ، نه این که یقین به وضوء را به ظنی که شک در اعتبارش داریم ...

 اینجا متعلق شک ، اعتبار آن ظن شد و متعلق یقین ، آن وضوئی شد که ظن به ارتفاعش داریم .

اما اشکال آقای ایروانی این است که فرموده : اگر یک جایی دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبار نداشتیم ، این دلیل نمی شود بر این که شک  

چه بسا ممکن است ظن به عدم اعتبار داشته باشیم . مثل این می ماند که بگوییم شهرت بر این است که این  در اعتبار داشته باشیم ، بلکه

ظن معتبر نیست ، در اینجا من ظن دارم به عدم اعتبار این ظن . پس این طور نیست که اگر دلیل بر عدم اعتبار نبود ، همیشه شک در 

 ش ظن به عدم اعتبار باشد .اعتبار باشد بلکه چه بسا ممکن است که خود

 : به مرحوم شیخ وارد نیست اشکاالتاما به نظر ما این   

اما إجماع ، می گوییم : اگر در طول دوران فقه ، همۀ علماء یک مطلبی را بگویند ولی یک شخصی در یک گوشه ای از حوزه یک  

زیرا به نظر علمای شیعه از جمله مرحوم شیخ ، إجماع حرفی بزند ، در این صورت نمی توان گفت که این إجماع ، تمام نیست . 

موضوعیت ندارد بلکه إجماع ، یک دلیلِّ بی فایده ای است که مبنای عامه می باشد ) إتفاقاً إجماع همیشه در طول تاریخ بر باطل است 

خاطر است که می گوید این علماء ، بدون زیرا قرآن می فرماید أکثرهم ال یعقلون ( ، حاال شیعه که این اجماع را حجت می داند به این 



 191.............................................................................................رات درس خارج اصول .......................................................تقری
 

. حاال این افراد وقتی در یک مطلبی إجماع می کنند ، در را نمی زنند مضافاً به آن تدین و تقوایی که دارند و از نزد خودشان حرفی دقت 

 این صورت اگر یک نفر مجهول الهویة مخالف باشد ، لطمه ای به إجماع نمی زند . 

 مرحوم شیخ وارد نیست . زیرا اگر اجماع حجت باشد ، قطعاً مجمٌع علیه نیز حجت می باشد .پس اشکال صغروی به  

 اما اشکال کبروی هم به مرحوم شیخ وارد نیست .  

می گوییم : اگر علماء در طول تاریخ فرموده اند که ) ال تنقض الیقین بالشک ( اطالق دارد و فرموده اند معنای شک چنین است ، در  

رت دیگر نمی توانید بگویید که باید به مدرک نگاه کنیم . اصالً ظهور یعنی آنچه که نوعِّ مردم می فهمند ، حاال اگر نوع مردم از این صو

این روایت یک چیزی را فهمیدند ، دیگر الزم نیست به ظهور نگاه کنید . این حرف که اجماع مدرکی معتبر نیست ، این حرف اگر 

 باحث عقلی می باشد نه در مباحث ظهور روایات و معنای عرفی . درست باشد ، مربوط به م

لذا جناب آقای خوئی ! در این مواردی که دلیل مجمعین ، روایت و داللت و معنای لغت و ظهور و ... می باشد ، در این موارد اصالً  

ایت را همه اشتباه فهمیده اند ، می گوییم پس ظهور به چه معنا ندارد که بفرمایید باید به دلیل رجوع کنیم . معنا ندارد که بگویید معنای رو

 د و صحیح هم هست .نپس عرف از شک ، معنای اعم می فهممعنا می باشد ؟! 

ل کنیم .   بنا بر این در ما نحن فیه نمی توانیم از إجماع تنزُّ
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