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هوىي است گفتِ ضَد :تش فشض ایٌىِ هجتْذ اص آًچِ تا اصَل غیش هحشصُ استٌثاغ وشدُ است ًتَاًذ
إخثاس وٌذ ٍ تِ آى هلتضم ضَینٍ ،لی حذالل آى است وِ تیاى هیوٌذ عول تِ ایي سسالِ هجضی ٍ هثشئ رهِ
است .حال اگش هجتْذ هزوَس علن اجوالی داسد وِ دس هجوَعِی استٌثاؼات اٍ حىن یا احىاهی هؽاتك ٍالع
ًیستً ،ثایذ ایي فتاٍی سا تِ دست هملذیي تذّذ ٍ تایذ احتیاغ ًوایذ .تٌاتشایي چَى هیداًذ خالف ٍالع
ٍجَد داسد ًویتَاًذ تگَیذ عول تِ سسالِ هجضی است.
دس پاسخ تِ ایي فشض ًیض هیگَیین:
ایٌىِ هجتْذ علن اجوالی داسد تشخی احىام هستٌثؽِی اٍ خالف ٍالع است تِ گًَِای وِ تایذ احتیاغ
وٌذً ،اتوام است؛ صیشا اص هَاسدی وِ هَسد استٌثاغ هجتْذ لشاس گشفتِ است ایي است وِ علن اجوالی هؽلماً
هٌجض است ٍلَ اؼشاف آى وثیشُ تاضذ ،یىی دیگش اص هسائل آى تؽالى تصَیة است ،اص دیگش هسائل آى
تؽالى هصلحت سلَویِ تِ صَست هؽلك است ،لْزا ٍلتی هجتْذی احتوال هیدّذ خالف ٍالعی دس سسالِ
تاضذ یعٌی تشخی اص اهَس یاد ضذُ ًیض هوىي است هؽاتك ٍالع ًثاضذ؛ هثالً هوىي است ایي هسألِ وِ علن
اجوالی هؽلماً هٌجض است هؽاتك ٍالع ًثاضذ ،الهحالِ دس ها ًحي فیِ ًیض علن اجوالی ًویتَاًذ هٌجض تاضذ .یا
هثالً اگش تصَیة فیالجولِ صحیح تاضذ ظشسی ٍاسد ًوی ضَد یا اگش هصلحت سلَویِ صحیح تاضذ هعٌایص
آى است وِ تععی هَاسد اگش خالف ٍالع سلَن ضَدٍ ،الع جثشاى هیضَد ٍ خالف ٍالع تَدى لؽوِای
ًوی صًذ .دس ًتیجِ ایي علن اجوالی تِ صَستی ًیست وِ هٌجض تَدُ ٍ هَجة احتیاغ تاضذ؛ صیشا فشض آى
است وِ اگش تعط اؼشافص خالف ٍالع تاضذ تِ گًَِای است وِ حىن هیوٌذ احتیاغ دس اؼشاف چٌیي علن
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اجوالی الصم ًیست.
ّوچٌیي دس تحث علن اجوالی تِ صَست هستَعة تحث ًوَدین وِ هٌجضیت علن اجوالی عمالیی
است ًِ عملی؛ یعٌی اگش ضاسع تخَاّذ ٍ یا تصشیح وٌذ ،هیتَاى حتی دس ّوِی اؼشاف علن اجوالی اجشای
اصل هؤهّي وشد ٍ هاًع عملی اص آى ٍجَد ًذاسد .الثتِ دس جاّایی وِ اؼشاف علن اجوالی للیل است هیداًین
ضاسع ایي حىن عمالئی سا اهعاء ًوَدُ است ٍ حذالل اص عذم سدع ،اهعاء ضاسع سا تِ دست هیآٍسینٍ ،لی
دس جاّایی وِ اؼشاف آى وثیشُ ا ست ـ حذالل دس هثل ها ًحي فیِ ـ حتی اگش تٌجیض علن اجوالی عمالئیت
داضتِ تاضذ اهّا تَسػ ضاسع اهعاء ًطذُ است ،تلىِ هیتَاًین تگَیین دس هَاسدی وِ اؼشاف آى وثیشُ است،
تا تَظیحی وِ دس تحث آى گزضت والً علن اجوالی هٌجض ًیست.
تٌاتشایي ضاّذی وِ سیذ خَیی

الاهِ وشدًذ ًاتوام است.

پاسخسومسیدخوییبهاشکالشهیدصدر

سیذ خَیی



هیفشهایذ 1چشا استصحاب عذم جعل إتاحِ ٍ استصحاب عذم جعل ٍجَب سا تا ّن هعاسض

هیداًیذ ٍ دس ًتیجِ لائل هیضَیذ سالػ هیضًَذ ٍ لزا استصحاب هجعَل تذٍى هضاحن جاسی هیگشدد؟!
تلىِ استصحابّای سِگاًِ ّوِ تا ّن دسگیش هیضًَذ ٍ دلیلی تش اختالف ستثِی آًْا ٍجَد ًذاسد؛ صیشا
استصحاب تماء ٍجَب یا حشهت (استصحاب هجعَل) هتَلف تش تحمك هَظَع دس خاسج ًیست تا تخَاّذ
جشیاى پیذا وٌذ ،تلىِ ّویي وِ هجتْذ فشض هیوٌذ صًی حائط ضذُ است ٍ سپس ًماء یافتِ است،
هی تَاًذ استصحاب حشهت ساتمِ وٌذ ٍ ّوچٌیي استصحاب تماء ٍجَب جلَس جاسی ًوایذ ٍ ایي

 .1هصثاح األصَل (ط -هإسسٔ اح٘اء اٙثاس) ،ج ،2ص:11
الَجِ الثالث :أًِّ لَ تٌضلٌا ػي جو٘غ رلك فٌقَل :ئًِّ ٗقغ التؼاسض ت٘ي ّزُ االستصحاتات الثالثٔ فٖ هشتثٔ ٍاحذٓ ،ال أًِّ ٗقغ التؼاسض ت٘ي
استصحاب ػذم جؼل الحشهٔ ٍ استصحاب ػذم جؼل الحل٘ٔ فٖ هشتثٔ هتقذهٔ ػلى استصحاب تقاء الوجؼَل ٍ ،تؼذ تساقط االستصحات٘ي فٖ هقام
الجؼل تصل الٌَتٔ ئلى استصحاب تقاء الوجؼَل ٍ ٗتن الوطلَب ٍ ،رلك ألىّ جشٗاى االستصحاب فٖ األحكام الششػ٘ٔ ال ٗكَى هتَقفاً ػلى تحقق
الوَظَع فٖ الخاسج ،تح٘ث ٗكَى استصحاب تقاء الحشهٔ هتَقفاً ػلى ٍجَد صٍجٔ اًقطغ دهْا ٍ لن تغتسل ،تل ٗجشٕ االستصحاب ػلى فشض
ٍجَد الوَظَع ،فاىّ جو٘غ فتاٍى الوجتْذ هثٌ٘ٔ ػلى فشض ٍجَد الوَظَع ،فال ٗتَقف االستصحاب الوزكَس ئلّا ػلى فؼل٘ٔ ال٘ق٘ي ٍ الشك ػلى
فشض ٍجَد الوَظَع ٍ ،كل هجتْذ التفت ئلى الحكن الوزكَس -إٔ حشهٔ ٍطء الحائط تؼذ اًقطاع دهْاٗ -حصل لِ ال٘ق٘ي تحشهٔ الَطء ح٘ي سؤٗٔ
الذم ٍ ،ال٘ق٘ي تؼذم جؼل الحشهٔ قثل ًضٍل ا ٔٗٙالششٗفٔ «فَاػْتَضِلَُا الٌِّساءَ» ٍ ال٘ق٘ي تؼذم جؼل االتاحٔ فٖ الصذس األٍّل هي االسالمٗ ٍ ،حصل لِ
الشك فٖ حشهٔ الَطء تؼذ اًقطاع الذم قثل االغتسال ٍ ،كل ٍاحذ هي ّزُ االهَس فؼلٌٖ ػٌذ االفتاء ػلى فشض ٍجَد الوَظَع ،ف٘قغ التؼاسض ت٘ي
االستصحاتات الثالثٔ فٖ هشتثٔ ٍاحذٓ ٍ تسقط جو٘ؼْا.
ّ وچٌ٘ي س.ک :دساسات فٖ ػلن األصَل ،ج ،4ص96؛ الْذاٗٔ فٖ األصَل ،ج ،4ص.44
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استصحاب ،هتَلف تش ٍجَد خاسجی هَظَع ًیست .تٌاتشایي دس یه ستثِ سِ استصحاب لاتلیت جشیاى
داسًذ؛ استصحاب عذم جعل الضام ،استصحاب عذم جعل إتاحِ ٍ استصحاب هجعَلّ ٍ ،ش سِ تا ّن دسگیش
ضذُ ٍ سالػ هیضًَذ.
تٌاتشایي جشیاى استصحاب عذم جعل إتاحِ دس سًٍذ تعاسض اصَل ٍلفِای ایجاد ًویوٌذ.
إن قلت :1هوىي است گفتِ ضَد استصحاب عذم جعل ،دس ستثِی همذّم ٍ حاون تش استصحاب هجعَل
است؛ صیشا ًسثت تِ یىذیگش سثثی ٍ هسثثی ّستٌذ .هثالً استصحاب عذم جعل حشهت ،حاون تش استصحاب
حشهت است ٍ لزا ضىی تالی ًویهاًذ ٍ الهحالِ استصحاب هجعَل جاسی ًویضَد.
قلت :سیذ خَیی

دس پاسخ تیاى هیوٌذ دس ایٌجا حىَهتی ٍجَد ًذاسد؛ صیشا حىَهت دس جایی ٍجَد

داسد وِ عالٍُ تش سثثیت ٍ هسثثیت ،هطىَنٌ فیِ دس هسثّة اص آثاس ضشعی سثة تاضذ .هثال هعشٍف دس ایي
تاب آى است وِ:
هثالً چیضی ًجس تَدُ است ٍ دس آب هطىَن الؽْاسُ ای غَسل هیضَد ٍ حالت ساتمِی آب ؼْاست
تَدُ است ،دس ایٌجا گفتِ اًذ استصحاب ؼْاست هاء جایی تشای استصحاب ًجاست یَذ تالی ًویگزاسد؛ صیشا
اگش آب پان تاضذ ٍلَ تا استصحاب ،سثة ضشعی تشای ؼْاست ضیء هغسَل هیضَد؛ صیشا اص آثاس ضشعی
ؼْاست آب ،ؼْاست هغسَل تِ آب است .لزا استصحاب ؼْاست آب جاسی است ٍ ًَتت تِ استصحاب
ًجاست هغسَل ًویسسذ.

 .1هصثاح األصَل (ط -هإسسٔ اح٘اء اٙثاس) ،ج ،2ص:12
ٍ ستّوا ٗقال فٖ الوقام :ئىّ أصالٔ ػذم جؼل الحشهٔ حاكؤ ػلى استصحاب تقاء الوجؼَل ،لكَى األٍّل أصلًا سثث٘اً تالٌسثٔ ئلى الثاًٖ ،فاىّ الشك
فٖ تقاء الحشهٔ هسثة ػي الشك فٖ سؼٔ جؼل الحشهٔ ٍ ظ٘قْا ،فأصالٔ ػذم جؼل الحشهٔ هَجثٔ لشفغ الشك فٖ تقاء الوجؼَل ،فال ٗثقى
لالستصحاب الثاًٖ هَظَع.
ٍ ّزا الكالم ٍ ئى كاى هَافقاً للوختاس فٖ الٌت٘جٔ ،ئلّا أًِّ غ٘ش صح٘ح فٖ ًفسِ ،لوا هشّ غ٘ش هشّٓ ٍ ٗأتٖ ئى شاء اللَِّ تؼالى هي أىّ الوالک فٖ
الحكَهٔ ل٘س هجشد كَى أحذ األصل٘ي سثث٘اً ٍ اٙخش هسثث٘اً ،تل الوالک كَى الوشكَک فِ٘ فٖ أحذ األصل٘ي أثشاً هجؼَلًا ششػ٘اً لألصل اٙخش،
كوا فٖ الوثال الوؼشٍف ٍ َّ ها ئرا غُسل ثَب ًجس تواء هشكَک الٌجاسٔ ،فالشك فٖ ًجاسٔ الثَب هسثة ػي الشك فٖ طْاسٓ الواءٍ ،
جشٗاى أصالٔ الطْاسٓ فٖ الواء هَجة لشفغ الشك فٖ طْاسٓ الثَب ،ألى هي اٙثاس الوجؼَلٔ لطْاسٓ الواء َّ طْاسٓ الثَب الوغسَل تِ ،فاصالٔ
الطْاسٓ فٖ الواء تكَى حاكؤ ػلى استصحاب الٌجاسٔ فٖ الثَب ،تخالف الوقام ،فاًِّ ل٘س ػذم حشهٔ الَطء هي اٙثاس الششػ٘ٔ ألصالٔ ػذم
جؼل الحشهٔ ،تل هي اٙثاس التكٌَٗ٘ٔ لِ ،ألى ػذم الحشهٔ خاسجاً هالصم تكٌَٗاً هغ ػذم جؼل الحشهٔ ،تل َّ ػٌِ٘ حق٘قٔ ٍ ،ال هغاٗشٓ تٌْ٘وا ئلّا
ًظ٘ش الوغاٗشٓ ت٘ي الواّ٘ٔ ٍ الَجَد ،فال هؼٌى لحكَهٔ أصالٔ ػذم جؼل الحشهٔ ػلى استصحاب تقاء الوجؼَل.
ّ وچٌ٘ي س.ک :دساسات فٖ ػلن األصَل ،ج ،4ص96؛ الْذاٗٔ فٖ األصَل ،ج ،4ص.41
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ٍ دس ها ًحي فیِ چٌیي ًیست؛ یعٌی ّشچٌذ جَعل تِ گًَِای فشظاً سثثیت تشای هجعَل داسد ٍ تا جعلِ
ٍجَب ًثاضذ ٍجَتی تشای هجعَل هحمك ًوی ضَد ٍلی هجعَل ،اثش ضشعیِ جعل ًویتاضذ تلىِ اثش عملی
جعل است ٍ عمل هی گَیذ چَى ضاسع جعل وشدُ است ٍ هجعَل هصذاق آى است ،تا تحمك جعل ،هجعَل
ّن هحمك هیگشدد .لزا تا استصحاب عذم جعل ًویتَاى گفت ًَتت تِ استصحاب هجعَل ًویسسذ؛ صیشا
سثثیت د س ایٌجا عملی است .تلىِ اساساً دس ایٌجا سثثیت ٍ هسثثیت هعٌا ًذاسد ٍ عیٌیت جاسی است تِ ًحَ
عیٌیت هاّیت ٍ ٍجَد خاسجی ٍ اًؽثاق هاّیت تش هصذاق ،اهشی عملی است .تٌاتشایي استصحاب عذم
جعل ،حاون تش استصحاب هجعَل ًویتاضذ.
نقدوبررسیپاسخسومسیدخویی



تِ چِ دلیل فشهَدًذ استصحاب عذم جعل ًویتَاًذ حاون تش استصحاب هجعَل تاضذ؟!
اگش چیضی خَدش اهشی ضشعی ٍ اعتثاسی تاضذ لاتل استصحاب است ٍ دس ًتیجِ آثاسش اعنّ اص عملی ٍ
ضشعی تش آى هتشتة خَاّذ ضذ .اصل هثثت هشتَغ تِ جایی است وِ هستصحة اهشی ضشعی ًثاضذ ٍ اثش
ضشعی ًذاضتِ تاضذ حتی اگش تا ٍاسؽِ اثش ضشعی داضتِ تاضذ.
تٌاتشایي اگش چیضی اهش عملی تاضذ ٍلی داسای اثش ضشعی تاضذ استصحاب دس آى جاسی است ،هاًٌذ
تسیاسی اص هَظَعات هثل آب ٍ  ...وِ داسای اثش ضشعی ّستٌذ ٍ .اگش چیضی خَدش ضشعی تَدٍ ،لَ آًىِ
اثشش عملی تاضذ استصحاب دس آى جاسی است1؛ هثالً ضه داسین آیا ضاسع جعلی لشاس دادُ است یا خیش؟
جعل اهشی ضشعی است ٍ اگش استصحابِ آى جاسی تاضذ آثاس عملیِاش ًیض هتشتة است ٍ اگش جاسی ًثاضذ
آثاس عملیِاش ًیض هتشتة ًیست.
دس ها ًحي فیِ اگش جعل ٍجَد داضتِ تاضذ ًسثت جعل تا هجعَل ،عیٌیت ٍ اتحاد است؛ یعٌی ؼْاست
د س خاسج هصذاق جعل است یا ٍجَب جلَس هصذاق جعل است ٍ ایي ٍجَب جلَس ّشچٌذ اثش عملی
جعل است ٍلی تش یه اهش ضشعی هتشتة ضذُ است .ضاسع ٍجَب سا جعل وشدُ است ٍ عٌذ الطه حىن
تِ تماء آى وشدُ است ٍ هصذاق آى عمالً یافت هیضَد ،لزا تایذ اؼاعت گشدد.
تٌاتشایي چَى خَدِ جعل ٍ عذمِ آى اهشی ضشعی استٍ ،لَ اًؽثاق آى عملی تاضذ وافی است دس ایٌىِ
استصحاب آى جاسی تاضذ ٍ اثشِ عملی عذم هجعَل تش آى هتشتة ضَد ،لزا هیتَاًذ حاون تش استصحاب

 .1الثتِ اگش اثش تش اػنّ اص ٍاقؼٖ ٍ ظاّشٕ هتشتة تاشذ.
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هجعَل تاضذ؛ صیشا ضهّ ها دس ٍجَب جلَس ًاضی اص آى است وِ آیا جعلی وِ ٍجَد داضتِ است تِ
گًَِای ّست وِ تش جلَس تعذ صٍال هٌؽثك گشدد یا خیش؟ استصحاب عذم جعل ٍجَب جاسی هیضَد ٍ
ضه هزوَس تشؼشف هیضَد ٍ الهحالِ حاوویت ٍجَد داسد.
الثتِ ایي دس ًتیجِ تا تعاسض یىی هی ضَد؛ چَى دس صَست تعاسض ًیض هشجع تشائت استٍ ،لی سیذ
خَیی

هعتمذ تَدًذ استصحاب هجعَل تا هعاسظِ سالػ هیضَد ٍ سپس سجَع تِ تشائت هیضَد اهّا ؼثك

آًچِ گفتین تا استصحاب عذم جعل ،جایی تشای استصحاب هجعَل تالی ًویهاًذ؛ صیشا حىَهت ٍجَد داسد.

مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی
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