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جلسه اول ـ شنبه 19/6/52
تا ًظش تِ هثاحج هطشح شذُ دس وفایة االطَل هیتَاى گفت هثاحج هشتَؽ تِ اطل تشائت سا تِ پایاى
سساًذُاین؛ صیشا دس آى وتاب اطل تشائت تا توسّه تِ لشآى وشین ،اخثاس ،اجواع ٍ دلیل ػملی تشسسی شذُ
است .اهّا غیش اص ادلِّی هزوَس ،دلیل دیگشی ًیض هَسد استٌاد تؼغ لائلیي تِ تشائت لشاس گشفتِ استّ ،شچٌذ
ایي دلیل ًیض تِ ًَػی توسّه تِ خثش است اهّا تا اخثاس لثلی تفاٍت داسد؛ صیشا آًچِ اص اخثاس تیاى وشدین
اخثاسی تَد وِ هتوحغ دس تیاى تشائت تَد ٍلی ایي دلیل وِ دس وفایة روش ًشذُ است ـ گشچِ شیخ هختظشاً
تِ آى پشداختِ ٍ سدّ وشدُ است ـ دس خظَص تشائت ًیست ٍ اػن است ٍ حتی هوىي است دس هَاسدی
هخثت تىلیف تاشذ ،تا ایي حال هیتَاًذ هفیذِ تشائت ًیض تاشذ.
تمسّک به استصحاب در اثبات برائت
تٌاتش ًظش حك ٍ ًظش هتأخشیي ،دلیل استظحاب ،سٍایات اص جولِ طحیحِی صساسُ است وِ هیفشهایذ« :و
ْ
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ي آخر» 9وِ هیتَاى اص آى دس ًفی تىلیف ًیض استفادُ وشد .تِ
ل تنقض اْلقي أبدا بالشك و إنما تنقض ه بیق ن

طَست اجوالی چٌیي هیتَاى گفت وِ :تىالیف الضاهیِ هسثَق تِ ػذم تَدُ است ٍ ػذم تىلیف سا هیتَاى
تا صهاى حاػش استظحاب وشد؛ هخالً تا شهّ دس ٍجَب دػاء ػٌذ سؤیة الْالل هیتَاى گفت صهاًی دػاء ػٌذ
سؤیة الْالل ٍاجة ًثَد پس تِ همتؼای استظحاب اآلى ّن ٍجَب ًذاسد.
توضیح بیشتر :استظحاب ػذم تىلیف گاّی تِ اػتثاس ػالن جؼل جاسی هیشَد ٍ گاّی تِ اػتثاس
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هجؼَل جشیاى پیذا هیوٌذ.
بیان ذلک :احىام ششػیِ وِ ًضدیه تِ توام آًْا تِ ًحَ لؼایای حمیمیِ تیاى شذُ است تِ ایي هؼٌا است
وِ شاسع هخل دیگش همٌّيّا احىام سا تش هَػَػات همذّسُ هتشتة هیًوایذ ٍ تا فشع هَػَع ،حىن سا حاتت
هیداًذ .دس حمیمت لؼیِای ششطیِ تشىیل هیدّذ وِ اگش فالى هَػَع هحمّك گشدد ایي حىن جاسی است،
اهّا آیا هَػَع هحمّك است یا خیش ،شاسع هتظذی تیاى آى ًیست .تِ ػٌَاى هخال ٌّگاهی وِ خذاًٍذ هتؼال
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ْ ُ

ْ

ُ

ق و السارق ة فاقطعيا أيديىما  9 ...تِ ایي هؼٌاست وِ اگش دصدی پیذا شذ حىن اٍ لطغ یذ
هیفشهایذ :و السار 
است ،اهّا ایٌىِ آیا اوٌَى یا دس آیٌذُ ساسلی ٍجَد داسد ،شاسع هتظذی تیاى آى ًیست ٍ چِ تسا تِ ػلت
جؼل ایي حىن ٍ تشس اص آى ّیچ دصدی دس خاسد یافت ًشَد .ایي هشحلِ اص حىن سا هشحلِی جؼل حىن
هیگَیٌذ وِ تِ آى هشحلِی اًشاء ًیض گفتِ هیشَد.
هشحلِی دیگش حىن ،هشحلِی فؼلیت حىن یا همام هجؼَل است ٍ آى ػثاست است اص هشحلِی فاػلیتِ
حىنِ جؼل شذُ .هشحلِی هجؼَل هشحلِای است وِ هَػَع فشػی ٍ همذّس هحمّك هیشَد ٍ دس خاسد،
هَػَع پیذا وشدُ ٍ دس ًتیجِ حىن ،تاػخیت پیذا هیوٌذ .تِ ػٌَاى هخال دس خاسد ساسق هحمّك هیشَد ٍ لزا
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قوالسارق ةفاقطعياأيديىما ...تالفؼل هَظّف تِ لطغ دست ساسق هیشَد.
هخاطة آیِی ششیفِی والسار 
تِ ایي هشحلِ ،هشحلِی هجؼَل یا هشحلِی فؼلیت گفتِ هیشَد.
تشخی اطَلیَىّ ،ن تِ اػتثاس هشحلِی جؼل ٍ اًشاء ،استظحاب ػذم تىلیف سا جاسی داًستِاًذ ٍ ّن
تِ اػتثاس هشحلِی هجؼَل ٍ فؼلیت ،استظحاب سا جاسی وشدُاًذ .اتتذا تِ جشیاى استظحاب دس هشحلِی
جؼل هیپشداصین .خالطِی هطلة چٌیي است:
اًشای احىام تِ ّواى ًحَ لؼیِی حمیمیِی هسثَق تِ ػذم است ٍ لطؼاً جؼل احىام حادث است.
الهحالِ اگش شه وٌین وِ فالى حىن حادث شذُ است یا خیش (تِ ػٌَاى هخال ٍجَب دػاء ػٌذ سؤیة الْالل)
هیتَاًین تا استظحاب ػذم حذٍث ایي حىن تا صهاى حال ،خَد سا فاسؽ اص ایي حىن تذاًین ،دس ًتیجِ
اهتخال هؼٌا ًخَاّذ داشت ٍ ،اطالق «التٌمغ» ًمظاًی دس شوَل هَسد ًذاسد ،دس ًتیجِ ػذم حىن تِ تشوت
استظحاب هحشص هیشَد .تٌاتشایي ّواى خاطیت تشائت دس ایٌجا جاسی است تلىِ تِ یه هؼٌا اص تشائت
تاالتش است؛ صیشا تشائت تیاى هیوٌذ حىن هشىَن اهتخال ًذاسد اهّا استظحاب ػذم حىن ،تیاى هیوٌذ ایي

 .5المائدة.33 /

2

حىن ،هؼذٍم است ٍلَ تؼثّذاً ،دس ًتیجِ یه گام اص تشائت تاالتش ٍ لَیتش است؛ صیشا استظحاب ػذم حىن
یؼٌی ػلن تِ ػذم حىن تؼثّذاً ،اهّا دس تشائت ،حىوی وِ هؼلَم ًیست ،تشداشتِ هیشَد ،دس ًتیجِ لذست ٍ
لَت استظحاب دس ًفی تىلیف تاالتش ٍ تشتش است .اشىاالت هتؼذّدی تش جشیاى ایي استظحاب دس ولوات
هتأخشیي ٍجَد داسد وِ تایذ تشسسی شَد وِ آیا ایي اشىاالت ٍاسد است یا خیش.
هوىي است گفتِ شَد اص آًجا وِ تِ ًظش ها ادلِّی تشائت تام است (دلیل لشآًی ٍ سٍایی) چِ اطشاسی
ٍجَد داسد وِ تِ استظحاب توسّه شَد؟! دس هثاحج آیٌذُ تِ تفظیل تِ ایي هسألِ خَاّین پشداخت ٍ
اساساً ایي خَد یىی اص اشىاالتی است وِ تش جشیاى استظحاب دس ػذم احىام الضاهیِ ٍاسد وشدُاًذ .اهّا
اجواالً هیتَاى گفت چِ تسا دس هَاسدی ًضد تشخی ادلِّی تشائت توام ًثاشذ اهّا استظحاب توام تاشذ ،ووا
ایٌىِ دس تشخی هَاسد یا استظحاب جاسی ًیست یا ًضد تشخی توام ًیست اهّا ادلِّی تشائت توام است.
ٍاًگْی ها دس اطل تشائت تِ یه دلیل التظاس ًىشدین ٍ تا ٍجَد تام تَدى یه دلیل ،ادلِّی دیگش سا ًیض
تشسسی وشدین .تٌاتشایي تشسسی دلیل استظحاب دس ایي هَسد ًیض اهشی شایستِ است.
اشکال اوّل بر جریان استصحاب
آًچِ تا استظحاب ػذم الحىن حاتت هیشَد ػذم هحوَلی است ،آًچِ وِ ها تذاى ًیاصهٌذین ػذم ًؼتی
است ٍ تا استظحاب ػذم هحوَلی ًویتَاى ػذم ًؼتی سا احثات وشد.
توضیح بیشتر :هشاد اص ػذم هحوَلی ّواى ػذم خالض تذٍى اًتساب تِ جایی ٍ چیضی است .ػذم
ًؼتی یؼٌی ػذهی وِ هٌتسة تِ هَػَػی است .هشحَم شیخ دس سسائل دس طشف ٍجَد ًیض تِ ٍجَد ًؼتی ٍ
ُ
هحوَلی اشاسُ وشدُاًذٍ .جَد هحوَلی یؼٌی ٍجَد تذٍى اًتساب خاص؛ هخالً گفتِ هیشَد« :الکر ميجيد»
دس هماتل ٍجَد ًؼتی یؼٌی «الکر یفوذا املاکن ميجيد» وِ همیّذ تِ هىاى خاطّی است .دس تحج استظحاب
سسائل ،هشحَم شیخ فشهَدًذ اگش یمیي داشتِ تاشین دس اتالی وُشّ ٍجَد داشتِ است ٍ شه وٌین آب ایي
حَع دس اتاق تِ وُشّیت خَد تالی هاًذُ استً ،ویتَاًین استظحاب ولّی وُشّ جاسی وٌین ٍ ًتیجِ تگیشین
آب ایي حَع وُشّ است؛ صیشا هُخثت خَاّذ تَد .آسی اگش حالت ساتمِی خَد حَع سٍشي تاشذ هیتَاى
استظحاب جاسی وشد ،اهّا ٍلتی خظَص حالت ساتمِی حَع سٍشي ًثاشذ ٍ تٌْا تذاًین دس ایي هىاى وُشّ
ٍجَد داشتِ است ٍ شه وٌین آیا آى وُشیت صایل شذُ است یا خیش ،هیتَاًین استظحاب ٍجَد وُشیت وٌین
اهّا ًویتَاًین تا آى استظحاب حاتت وٌین آب ایي حَع وُشّ است ٍلَ آًىِ خاسجاً تذاًین اگش آتی ٍجَد
داشتِ است دس غیش حَع ًثَدُ است؛ صیشا ایي احثات الصهِی ػملی استظحاب است .دس طشف ػذم ًیض
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چٌیي است؛ یؼٌی تِ طَست ولّی هیتَاى گفت لثل جؼل حىن ،حىوی ًثَدُ است ،وِ تِ آى ػذم هحوَلی
گفتِ هیشَد .تِ ػٌَاى هخال لثل اص تحمّك ششیؼتٍ ،جَب دػاء ػٌذ سؤیة الْالل ًثَد؛ یؼٌی ػذم تِ طَست
هطلك حاتت تَد ،اهّا آًچِ تذاى ًیاصهٌذین ػذم ًؼتی ٍ ػذم هٌتسة تِ شاسع است؛ یؼٌی حثَت ػذم ٍجَب
دػاء ػٌذ سؤیة الْالل هٌسَتاً الی الشاسع لثل اص صهاى حاػش ،دس حالی وِ چٌیي چیضی حالت ساتمِ ًذاسد
هگش تِ طَست سالثِی تِ اًتفاء هَػَع .دس ٍالغ آًچِ حالت ساتمِ داسد ولّی ػذم حىن یا ػذم هحوَلی
استٍ ،لی ػذم ًؼتی وِ ػذمِ هٌسَب تِ شاسع است هتیمي ًثَدُ است ،دس ًتیجِ ًویتَاى تا استظحاب
ػذم هحوَلی (وِ هتیمي است) ػذم ًؼتی سا حاتت وشد؛ چَى استظحاب ػذم ولّی ،ػذم هٌسَب تِ شاسع سا
حاتت ًویوٌذ؛ صیشا هُخثت خَاّذ تَد ٍ تاسّا تِ دسستی گفتِ شذُ است وِ استظحاب ٍجَد یا ػذم تِ ًحَ
ولّی ،هُخثت فشد خاطّی ًخَاّذ تَد؛ صیشا الصهِی ػملی آى هیتاشذ.
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