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جلسه چهارم ـ سه شنبه 19/6/82
پاسخ دیگری به اشکال سوم بر جریان استصحاب

اساساً تِ چِ دلیل استصحاب عذم الشام را جاری هیساسین تا گزفتار هعارظِ تا استصحاب عذم اتاحِ
ضَین؟!
هیتَاًین اس اتتذا استصحاب اتاحِ ٍ تزخیص را جاری ساسین تِ ایي صَرت وِ :احىام تذریجاً تطزیع
ضذُ است ٍ در اتتذای تعثت ،احىامِ اًذوی تطزیع ضذُ تَد ٍ تِ تذریج احىام گستزش یافت ٍ در ًْایت
تىویل ضذ .اس سَیی هیداًین لثل اس تطزیع ٍجَب ٍ حزهت ،آًچِ وِ هَظَع ٍجَب ٍ حزهت ًثَدُ
است هَظَع اتاحِ تَدُ است؛ یعٌی تزخیص در اًجام داضتِ است .تِ عٌَاى هثالٍ ،جَب دعاء عٌذ رؤیة
الْالل اتتذا دارای تزخیص تَد ـ الثتِ اگز تزخیص را غیز اس عذم الشام تذاًین؛ سیزا تزخی گفتِاًذ تزخیص
ّواى عذم الشام است ـ تٌاتزایي چٌیي تزخیصی در اتتذای تعثت ٍجَد داضتِ است ٍ اتیاى ٍ عذم اتیاى دعاء
عٌذ رؤیة الْالل ٍجَب ٍ حزهتی ًذاضتِ است ٍ تزخیص در فعل ٍ تزن داضتِ است .تعذ اس تطزیع احىام
ٍ تىویل آى ضه هیوٌین آیا ایي تزخیص وِ اهزی ٍجَدی است ًفی ضذُ است یا ّوچٌاى تالی است،
هی تَاًین استصحاب تزخیص را جاری ساسین ٍ تا ایي استصحاب هعٌا ًذارد عذم تزخیص استصحاب ضَد
تا تا استصحاب عذم الشام هعارظِ وٌذ؛ چَى هیداًین عذم تزخیص ًمط تِ تزخیص ضذُ است .در ٍالع
اٍایل تعثت تزخیص ٍجَد داضتِ است ٍ هیتَاًذ تا سهاى حاظز اداهِ داضتِ تاضذ.
تا جزیاى ایي استصحاب پاسخ تزخی دیگز اس اضىاالتی وِ تز جزیاى استصحاب ٍارد وزدُاًذ ًیش دادُ
هیضَد.
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اشکال چهارم بر جریان استصحاب عدم الزام
هستصحة یا تایذ حىن ضزعی تاضذ یا هَظَعِ حىن ضزعی تاضذ ،در حالی وِ عذم الشام ًِ خَدش
حىن ضزعی است ٍ ًِ هَظَعِ حىن ضزعی ،پس چگًَِ استصحاب هیضَد؟
در ٍالع عذم الشام وِ جاهع تیي عذم ٍجَب ٍ حزهت است چیشی جش عذم ًیست ٍ ایي عذم ًِ
هَظَعِ حىن ضزعی است ٍ ًِ خَدش حىن ضزعی است ،تٌاتزایي استصحاب عذم الشام جاری ًیست.
پاسخ اشکال چهارم

اساساً ایي وثزا وِ هستصحة تایذ حىن ضزعی یا هَظَعِ حىن ضزعی تاضذ ،فالذ دلیل است ٍ آیِ ٍ
رٍایتی دالّ تز ایي هعٌا ٍجَد ًذارد .آری اس آًجا وِ ًَعاً آًچِ لاتلیت استصحاب دارد یا هَظَع است ٍ یا
حىن ضزعی ،هعوَالً ایيگًَِ تعثیز ضذُ است وِ هستصحة یا حىن ضزعی است یا هَظَعِ حىن ضزعی
است ٍ ،إلّا هالن آى است وِ هستصحة تایذ اهزی تاضذ وِ در اختیار ضارع توا َّ ضارع تاضذ تِ گًَِای
وِ لاتل تعذیز ٍ تٌجیش تاضذ ٍ در ها ًحي فیِ فزض آى است وِ استوزار عذم حىن ٍ عذم الشام در اختیار
ضارع است ٍ ضارع هیتَاًذ ایي عذم را تثذیل تِ ٍجَد وٌذ ٍ عذم حزهت را تِ حزهت ٍ عذم ٍجَب را
تِ ٍجَب هثذّل ساسد ٍ ّویي اًذاسُ وافی است تا در عذم الشام ،استصحاب جزیاى یاتذ ٍ هعذّر تاضذ ٍ
ضىّی ًیست در ایٌىِ در عذمِ هَظَعات ٍ احىام هیتَاى استصحاب جاری وزد؛ هیگَیین لثالً ایي آب وُزّ
ًثَدُ است ٍ ٌَّس ّن وُزّ ًیست ٍ ً . ...ىتِی آى ایي است وِ ّویي همذار وِ طزفِ ٍجَد دارای اثز
هیتاضذ ـ یعٌی یا هَظَعِ حىن ضزعی است ٍ یا خَد حىن ضزعی است ـ وافی در جزیاى استصحاب در
طزف عذم هیتاضذ ٍ در ها ًحي فیِ ًیش چَى طزفِ الشام ،حىنِ ضزعی است الهحالِ طزفِ عذم آى ًیش
لاتلیت هستصحة تَدى را دارد ٍ استصحاب در آى جاری است.
عالٍُ تز ایي پاسخ هیتَاى گفت :اس اتتذا هیتَاى تزخیص را استصحاب وزد ٍ اصزاری تز استصحاب
عذم الشام ٍجَد ًذارد.
اشکال پنجم بر جریان استصحاب عدم الزام
در ایي اضىال گفتِ ضذُ است وِ استصحاب عذم الشام ،تزخیص را اثثات ًویوٌذ هگز تٌاتز لَل تِ
اصل هثثت؛ سیزا استصحاب عذم الشام ًْایتاً تیاى هیوٌذ وِ الشاهی در وار ًیست اهّا تیاى ًویوٌذ وِ
هیتَاًین هزتىة ضَین .تلی ،السهِی عملی عذم الشام آى است وِ هیتَاى آى فعل را اًجام داد ،اهّا هثثِت
خَاّذ ضذ وِ حجّت ًیست .آری تا ووه تزائت هیتَاى هسألِ را حل وزد.
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توضیح بیشتر :تا استصحاب عذم الشام ًویتَاى تزخیص را ثاتت وزد؛ سیزا عذم الشام اهزی عذهی
هیتاضذ ٍلی تزخیص اهزی ٍجَدی است ٍ اگز تخَاّین تا استصحاب عذم الشام ،تزخیص را ثاتت وٌین در
ٍالع السهِی عملی آى را ثاتت وزدُاین ،در حالی وِ هُثثِت است ٍ هُثثتات اصَل عولیِ حجّت ًیست.
تٌاتزایي ًْایتاً عذم الشام استصحاب هیضَد ٍ ضه پیذا هیضَد وِ تزخیص در فعل ٍجَد دارد یا خیز ٍ
الهحالِ تایذ تِ لاعذُی لثح عماب تالتیاى یا «رفع ها الیعلوَى» توسّه ضَد ٍ در ًتیجِ پای اصل تزائت تِ
هیاى آهذُ است ،حال چزا ایي استصحاب را جاری وٌین ٍ سپس تزائت را ظویوِی آى وٌین! صحیح آى
است وِ اس اتتذا ٌّگام ضه تزائت را جاری ساسین ٍ ًیاسی تِ استصحاب ًیست؛ سیزا تیفایذُ است.
پاسخ اشکال پنجم بر جریان استصحاب

تز ایي اضىال دٍ پاسخ ٍجَد دارد:
اوّل :اصزاری تز استصحاب عذم الشام ٍجَد ًذارد تلىِ هیتَاى ّواى تزخیص ساتك (اتتذای تعثت) را
تا سهاى حاظز استصحاب وزد ٍ ًیاسی تِ جزیاى استصحاب اهز عذهی ٍجَد ًذارد.
دوم :تا ثثَت عذم الشام تِ تزوت استصحاب ،ضىّی در استحماق عماب ٍجَد ًخَاّذ داضت .در ٍالع
ٍلتی داًستین ٍجَب ٍ حزهتی ٍجَد ًذارد هعٌایص عذم استحماق عماب است ٍ ًیاسی تِ تزخیص
ًخَاّین داضت.
اشکال ششم بر جریان استصحاب عدم الزام
ایي اضىال وِ اس سَی هحمّك ًائیٌی هطزح ضذُ است 1لذری هعمّذ است ٍ تا سایز اضىاالت هتفاٍت
است ٍ حاصل آى ایي است وِ :جزیاى استصحاب هزتَط تِ جایی است وِ ٍجذاًاً اثز هتَلّع اس جزیاى
استصحاب ٍجَد ًذاضتِ تاضذ .اثثات چیشی وِ ٍجذاًاً هَجَد است تِ تعثّذ ،یعٌی تا استصحاب ،تحصیل
حاصل هستْجي است.
توضیح بیشتر :در فُسحِ تَدى هىلّف ،دارای هَظَعی اعنّ اس عذم ٍالعی حىن ٍ ضهّ در حىن
هیتاضذ؛ سیزا هیداًین ّواىطَر وِ اگز حىن ًثاضذ اهتثال آى السم ًیست اگز حىن هطىَن ّن تاضذ اهتثال
آى السم ًیستٌّ .گاهی وِ ضهّ در ٍجَب دعاء عٌذ رؤیِ الْالل دارین ،چِ فی الَالع ٍاجة ًثاضذ چِ
ضهّ در ٍجَب آى داضتِ تاضین در ّز دٍ صَرت ها در فُسحِ ٍ آسادی ّستین ٍ فزض آى است وِ در ها
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ًحي فیِ در ٍجَب دعاء عٌذ الْالل ضه دارین پس هَظَع تزائت ٍجذاًاً حاصل است ،حال چزا تایذ
استصحاب عذم ٍجَب را تعثّذاً جاری ساسین؟! در ٍالع تا استصحاب عذم ٍجَب ،ثاتت هیضَد وِ تعثّذاً
هَظَع ٍجَب اهتثال یعٌی حىن الشاهی ٍجَد ًذارد ،در حالی وِ در تزائت ّویي اًذاسُ وِ ضهّ در حىن
الشاهی تاضذ در جزیاى تزائت وافی است.
تٌاتزایي تا ٍجَد ضه ٍجذاًی ،هَظَعِ تزائت ٍجذاًاً احزاس هیضَد ٍ لذا هعٌا ًذارد تا استصحاب عذم
حزهت یا ٍجَب (عذم الشام) تعثّذاً تزائت را اثثات وٌین؛ سیزا اس أردءِ اًحاء تحصیل حاصل است ،پس
استصحاب جاری ًخَاّذ تَد.
برای فهم بهتر این اشکال مثال دیگری ارائه میشود:
ها هیداًین ّن ادخالنالیسننادلینیفادلین حزام است ٍ ّن ادخالنالمیعلمانهننادلینیف
ادلین حزام است .فزض وٌیذ ٍجَب دعاء عٌذ رؤیة الْالل فی الَالع جشء دیي ًیست ٍ اگز وسی آى را
جشء دیي لزار دّذ حزام است.
حال اگز در هَظَعی ضه وٌین وِ جشء دیي است یا جشء دیي ًیست ،هثالً ضه وٌین ّویي ٍجَب
دعاء عٌذ رٍیة الْالل جشء دیي است یا خیز ،اگز تگَیین جشء دیي است هزتىة حزام ضذُاین؛ سیزا ادخال
ها لن یعلن اًِّ هي الذیي فی الذیي خَاّذ تَد .در ایٌجا ًویتَاى استصحاب عذم جعل ٍجَب دعاء عٌذ
رٍیة الْالل وزد تا ثاتت ضَد ٍجَب دعاء عٌذ رؤیة الْالل جشء دیي ًیست ٍ در ًتیجِ تگَیین ادخال آى
در دیي حزام است؛ سیزا ًیاسی تِ استصحاب ًذارین تِ دلیل آًىِ ادخال چیشی وِ ًذاًین جشء دیي است در
دیي ،حزام است ٍ لذا ادخال ٍجَب دعای هذوَر در دیي حزام هیضَد .در حمیمت ایي عول ٍجذاًاً
هَظَع حزهت است ٍ اگز تخَاّین هَظَع حزهت را تا تعثّذ ثاتت وٌین اس أردءِ اًحاء تحصیل است.
تٌاتزایي در ها ًحي فیِ ًیش استصحاب جزیاى ًذارد؛ سیزا تِ هجزّد ضه در ٍجَب ٍ حزهت ،هیتَاى حىن
تِ تزائت جاری وزد ٍ ًیاسی تِ استصحاب عذم الشام تعثّذاً ًخَاّین داضت.
پاسخ اشکال ششم بر جریان استصحاب عدم الزام

فزهایطات هحمّك ًائیٌی را در دٍ هزحلِ تزرسی خَاّین وزد:
مرحلهی اوّل :آًىِ همصَد ایطاى اس تزائت ،تزائت عملیِ تاضذ؛ چَى ایطاى تِ لثح عماب تالتیاى لائلٌذ
پس تٌا تِ ایي هثٌا ٍجذاًاً هَظَعِ تزائت عملی حاصل است ٍ ًیاسی تِ اثثات تعثّذی عذم حىن ًذارین.
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در جَاب ایطاى گفتِ هیضَد:
اوّالً :هَظَع لثح عماب تالتیاى ّواىگًَِ وِ اس الفاظ لاعذُ استفادُ هیضَد ،عذم الثیاى است ٍ ٍلتی
حىوی تیاى ًذارد هىلّف در فُسحِ است ٍ استصحاب ،تیاى تز عذم الشام استّ .واىطَر وِ اگز حىوی
حالت ساتمِاش ٍجَد تاضذ ٍ استصحاب ٍجَد جاری ضَد لاعذُی لثح عماب تالتیاى هَظَع ًذارد ٍ
استصحاب ٍارد تز لاعذُ است؛ چَى هَظَع آى را تىَیٌاً اس تیي هیتزد؛ تِ دلیل آًىِ ادلِّی استصحاب،
ّزچٌذ تا ٍاسطِ ،تِ طَر لطعی اثثات هیوٌذ وِ تایذ طثك حالت ساتمِ عول ضَد ٍ لذا تیاى ٍجَد دارد ،در
هَرد عذم ًیش اگز استصحاب جاری ضَد هعٌایص تیاى تز عذم تىلیف است ٍ هَظَعی تزای لاعذُی لثح
عماب تالتیاى تالی ًویهاًذ.
ثانیاً :لاعذُی لثح عماب تالتیاى لاعذُای عملیِ است وِ عذُّای آى را لثَل دارًذ ٍلی تزخی ًیش آى را
لثَل ًذارًذ ،پس هاًعی ًذارد وِ ضارع استصحاب را در ایي هَارد حجّت وزدُ تاضذ تا اگز وسی ایي لاعذُ
را ًپذیزفت تتَاًذ تِ استصحاب توسّه وٌذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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