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مشروح فرمایشات مرحوم امام خمینی

در حل اشکال محقق نراقی

فزهایطات ایطاى تا اًذاسُای هفصّل است ٍ گزچِ تِ لَل خَدِ ایطاى هیتَاًذ تَظیحی تز کالم «ضیخٌا
الؼالهة» یؼٌی هزحَم هحمك حائزی تاضذ ٍ 1فیالجولِ گذضت ،اهّا اس آًجا کِ تیاى ایطاى حاٍی هطالة
هْوی است تْتز است تا تفصیل تیطتزی ًمل ضَد.
ایطاى تحت ػٌَاى «و التحقیق» 2چٌیي هیفزهایٌذ « :إنَّ مه فزض معارضة االستصحاب الوجوديّ و العدميّ

ّ .1وبى ،ص:131
 ٍ ...لقذ أشبس إلى ثؼط هب ركشًب ش٘خٌب الؼلّبهٔ فٖ «دسسُ» فل٘كي هب ركشًب تقشٗشاً ٍ تَظ٘حبً لوب أفبدُ.
ّ .2وبى ،ص:131
هذا و التحقیق في الجواب عه اإلشكال أن يقال :إىَّ هي فشض هؼبسظٔ االستصحبة الَجَدّٕ ٍ الؼذهّٖ ٗلزهِ ػذم الوؼبسظٔ ثٌْ٘وب؛ ٛىَّ
الوؼبسظٔ ث٘ي اٛصل٘ي إًّوب تتحقّق إرا كبى هَظَع حكوْوب ٍاحذاًٗ ٍ ،كَى أحذ اٛصل٘ي ٗقتعٖ حكوبً هٌُبف٘بً لٚخش.
ًؼن :قذ تكَى الوؼبسظٔ ثبلؼشض كوب فٖ أطشاف الؼلن اإلجوبلّٖ ،لكيّ هٌظَسًب فٖ الوقبم َّ الوؼبسظٔ ثبلزات ٍ ،ال ثذّ فْ٘ب هي ٍحذٓ
الوَظَع ،ثل سبئش الَحذات التٖ تتَقّف ػلْ٘ب الوؼبسظٔ.
فحٌ٘ئزٍ ًقَل :إىَّ االستصحبة الَجَدّٕ ٍ الؼذهّٖ إهّب أى ٗكَى هَظَػْوب ٍاحذاً أٍ ال.
فؼلى اٍّٛل :تقغ الوؼبسظٔ ثٌْ٘وب لَ فشض جشٗبًْوب ،لكيّ فشض ٍحذٓ الوَظَع هَُجت لسقَغ أحذّوب؛ ٛىَّ الوَظَع إهّب ًفس الجلَس،
فال ٗجشٕ االستصحبة الؼذهٖ؛ ٛىَّ ػذم ٍجَة الجُلَس اًتقط ثَجَثِ الثبثت لِ قجل الزٍال ،فال ٗكَى ث٘ي الشكّ ٍ ال٘ق٘ي اتّصبل ٍ ،إهّب
الجلَس الوُتقّ٘ذ ثجؼذ الزٍال فال ٗجشٕ االستصحبة الَجَدّٕ؛ لؼذم ال٘ق٘ي ثَجَة الجلَس الوُتقّ٘ذ ثوب ثؼذ الزٍال.
ٍ ػلى الثبًٖ :ثأى ٗكَى هفبد أحذ اٛصل٘ي ثجَت الَجَة لٌفس الجلَس ٍ ،هفبد اٙخش ػذم ٍجَة الجلَس الوُتقّ٘ذ ثوب ثؼذ الزٍال ،فال
هٌبفبٓ ثٌْ٘وب؛ إلهكبى حصَل القطغ ثأىَّ الجلَس ثؼذ الزٍال ٍاجت ثوب أًَِّ جلَس ،إٔ ٗكَى ًفس الجُلَس توبم الوَظَع للَجَة ٍ ،الجُلَس
الوُتقّ٘ذ ثوب ثؼذ الزٍال غ٘ش ٍاجت؛ ثح٘ث ٗكَى الجلَس ثؼط الوَظَع ٍ ،ثؼعِ اٙخش تقّ٘ذُ ثكًَِ ثؼذ الزٍال.
كوب أىَّ اإلًسبى ثوب أًَِّ إًسبى ًبطق ،ال ثوب أًَِّ هبش هُستق٘ن القبهٔ ،ف٘صحّ أى ُٗقبل :إىَّ اإلًسبى ل٘س ثٌبطق هي ح٘ث كًَِ هبش٘بً هُستق٘ن
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يلزمه عدم المعارضة بینهما»؛ اس فزض هؼارظِی استصحاب ٍجَدی ٍ ػذهی ،ػذم هؼارظِ السم هیآیذ.
هثٌای کالم ایطاى ًیش آى است کِ هؼارظِی تیي دٍ اصل ،سهاًی هحمك هیضَد کِ هَظَعِ حکن آًْا
ٍاحذ تاضذ ٍ یکی اس اصل ّا حکوی را التعاء کٌذ کِ همتعای اصل دیگز تا آى هٌافی تاضذ .الثتِ ّواىگًَِ
کِ تصزیح هی کٌٌذ ،تؼارض تالذات چٌیي است ٍ إال تؼارض تالؼزض کِ ًاضی اس تؼارض اصلیي تِ حسة
ػلن اجوالی است اس تحث خارج است ٍ اصلیي هیتَاًذ دٍ هَظَع داضتِ تاضذ.
تا داًستي ایي هطلة هیگَیین:
استصحاب ٍجَدی ٍ ػذهی کِ هزحَم ًزالی هؼتمذ است تاّن هؼارظِ هیکٌٌذ ،یا دارای هَظَع ٍاحذ
ّستٌذ یا ایٌکِ هَظَع هتؼذد دارًذ .در ّز دٍ فزض ،هسألِ را تزرسی هیکٌین:
اگز هَظَع دٍ اصل ٍا حذ تاضذ ،گزچِ اگز ّز دٍ اصل جاری ضَد تا ّن هتؼارض خَاٌّذ تَدٍ ،لی
در صَرتی کِ هَظَعِ ٍاحذ تاضذ اساساً دٍ اصل جاری ًویضَد ٍ فمط یک اصل جاری هیضَد.
در هثال ٍجَب جلَس ،یا هَظَع را تزای دٍ استصحابً ،فس «جلَس» لزار هیدّین یا ایٌکِ
هَظَع را تزای ّز دٍ استصحاب« ،جلَس هتمیّذ تِ تؼذ سٍال» لزار هیدّین.
اگز هَظَعِ ّز دٍ استصحاب را طثیؼیِ جلَس لزار دّین فمط استصحاب ٍجَدی جاری است ٍ
استصحابِ ػذم جاری ًیست؛ سیزا ٍجَب طثیؼیِ جلَس لطؼاً هحمك ضذُ است ٍ ػذم آى هٌملة تِ ٍجَد
ضذُ است ٍ ًوی تَاى استصحاب ػذم ٍجَب جلَس جاری ًوَد؛ سیزا ضک ،هتصل تِ یمیيِ تِ ػذم
ٍجَب ًیست تلکِ یمیيِ تِ ػذم ،هٌتمط ضذُ است تِ یمیيِ تِ ٍجَد ٍ لذا چگًَِ استصحاب ػذم ٍجَب
جاری گزدد؟!!
ٍ اگز هَظَعِ استصحابِ ٍجَدی ٍ ػذهیّ ،زدٍ را «ٍجَب جلَس هتمیذ تِ تؼذ اس سٍال» اخذ کٌین
در ایي صَرت ًیش یک استصحاب جاری ا ست کِ ّواى استصحاب ػذم است؛ سیزا ٍجَب هتمیذ تِ تؼذ
سٍال ،هسثَق تِ ػذم تَدُ است ٍ ضکّ در آى هتصل تِ یمیيِ تِ ػذم ٍجَب است پس استصحاب ػذم
جاری است ،اهّا استصحابِ ٍجَد جاری ًیست؛ سیزا یمیي پیذا ًکزدُ این کِ جلَس هتمیذ تِ تؼذ اس سٍال،
ٍاجة ضذُ تاضذ.
حال اگز هَ ظَعِ دٍ استصحاب هتؼذد تاضذ ،گزچِ دٍ استصحاب جاری است اهّا دیگز هتؼارض

القبهٔ ،ثل ثوب أًَِّ إًسبى ٍ ،ف٘وب ًحي فِ٘ ٗصحّ أى ٗقبل :إىَّ الجلَس ثؼذ الزٍال ٍاجت ثوب أًَِّ جلَس ٍ ،ل٘س ثَاجت ثوب أًَِّ هُتقّ٘ذ ثوب ثؼذ الزٍال،
ٍ ٗشجغ رلك إلى أىَّ الجُلَس توبم الوَظَع ال ثؼعِ.
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ًخَاٌّذ تَد؛ سیزا اس اٍّل گفتین دٍ اصل در صَرتی هتؼارظٌذ کِ هَظَعِ ٍاحذ داضتِ تاضٌذ.
بیان ذلک

هَظَع استصحاب ٍجَدیً ،فس جلَس است ٍ آًچِ هیخَاّین ػذم آى را استصحاب ًوایین
جلَسِ هتمیذ تِ تؼذ سٍال استّ .ز دٍ استصحاب هیتَاًٌذ جاری تاضٌذ؛ سیزا جلَس هطلك ،حالت
ساتمِ ی ٍجَدی داضتِ ٍ اآلى ًیش تالی است ٍلی جلَس هتمیذ تِ تؼذ سٍال ،حالت ساتمِی ػذهی داضتِ
است ٍ ػذم آى استصحاب هیضَد ٍ ّواىگًَِ کِ تیاى ضذ ،هوکي است چیشی هثل جلَس ،بما هو جلوسٌ
ٍاجة تاضذ اهّا بما هو جلوسٌ متقیدٌ بِبَعد الزوالٍ ،اجة ًثاضذ.
تزای رٍضيتز ضذى تحثّ ،ویي فزهایص هزحَم اهام

را تز هثال هاء هتغیز تِ ًجاست تطثیك هیکٌین:

اتتذا فزض هیکٌین هَظَعِ دٍ اصلٍ ،احذ است؛ یؼٌی هَظَعِ ّز دٍ استصحاب« ،هاء هتغیز» تذٍى ّیچ
لیذی هیتاضذ .در ایي حالت تٌْا استصحاب ٍجَدی جاری است ٍ هائی کِ سَالَ ػٌِ التغیّز ،استصحاب ػذم
در آى جاری ًویضَد؛ سیزا هاء بما هو مقیّدٌ بزوال التغیّز هذّ ًظز لزار ًگزفتِ است ،تلکِ تٌْا هاء بما هو متغیزٌ
هذّ ًظز لزار گزفتِ است ٍ لذا تٌْا دارای استصحاب ٍجَدی است ٍ ضک در ًجاست هاءِ هتمیّذ تِ سٍال تغیّز،
هتصل تِ یمیيِ تِ ػذم ًیست؛ سیزا ًجاست تزای آى ثاتت ضذُ است ٍ لذا استصحاب ػذم جاری ًویضَد.
ٍ اگز هَظَع ّز دٍ استصحاب را هاء هتغیّزِ هتمیّذ تِ سٍال تغیّز تذاًین ،تٌْا استصحاب ػذهی در آى
جاری است ٍ استصحاب ٍجَدی جاری ًویضَد؛ سیزا ّیچ ٍلت یمیي ًذاضتِاین کِ هاء هتمیذ تِ سٍال
تغیّزً ،جس تاضذ.
ٍ اگز هَظَعِ دٍ اصل را هتؼذد تذاًین؛ یؼٌی هَظَع استصحابِ ٍجَدی را «طثیؼت هاء هتغیّز» تذاًین ٍ
هَظَعِ استصحاب ػذهی را «الواء الوتغیز همیذاً تشٍال التغیز ػٌِ» تذاًینّ ،ز دٍ استصحاب جاری هیضَد؛
سیزا استصحاب ٍجَدی هی گَیذ طثیؼت هاء هتغیزً ،جس است ٍ استصحاب ػذهی هیگَیذ هاء هتغیزِ همیذ
تِ لیذ سٍال تغیّزً ،جس ًیست سیزا هسثَق تِ ػذم است ٍ ،دٍ اصل ٍ حکن آًْا تا ّن تٌافی ًذارًذ.
نقد و بررسی فرمایشات حضرت امام خمینی

اوّالً :فزهَدًذ اصلیي سهاًی هتؼارظٌذ کِ هَظَعِ ٍاحذ داضتِ تاضٌذ .همصَد اس ٍاحذ تَدى چیست؟
یؼٌی تِ توام هؼٌا ػیي ّن تاضٌذ؟ چٌیي چیشی السم ًیست تلکِ اگز دٍ هَظَع تِ گًَِای تاضٌذ کِ تا ّن
فی الجولِ تاللی داضتِ تاضٌذ در تؼارض اصلیي کافی است ،یؼٌی ّزچٌذ تِ صَرت ػوَم ٍ خصَظ هي
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ٍجِ؛ هثالً اگز یمیي کٌین سهاًی إکزام ػالن ٍاجة تَدُ است ٍ ضک کٌین ٌَّس ٍاجة است یا خیز،
استصحاب ٍجَد جاری است ،اس سَی دیگز اگز یمیي داضتِ تاضین إکزام ضاػز ٍاجة ًثَدُ است ٍ ضک
در ٍجَب آى کٌین استصحاب ػذم ٍجَب جاری هی کٌین؛ هَظَع یکی اس دٍ اصل ،ضاػز ٍ دیگزی ػالن
است .حال اگز تِ ضاػز ػالوی تزخَرد کزدین ،در ایي صَرت استصحاب «ٍجَب اکزام توا َّ ػالنٌ» ٍ
«ػذم ٍجَب اکزام توا َّ ضاػزٌ» هتؼارض خَاٌّذ تَد .لذا در تؼارض اصلیي السم ًیست هَظَع دٍ اصل
صذ در صذ ٍاحذ تاضذ ٍ چِ تسا هزاد ایطاى ًیش ایي تَدُ است کِ فی الجولِ تایذ ٍحذتی در کار تاضذ.
ثانیاً :تحث ها در جایی است کِ هَظَعِ دٍ اصل ،هتؼذد است ٍ إال دٍ اصل جاری ًویضذ .هَظَعِ
استصحاب ٍجَدی ،هجؼَل یا ّواى «ٍجَب جلَس در خارج تِ حول ضایغ» یا «ًجاست هاء هتغیز در
خارج» است .هَظَعِ استصحاب دیگز یا استصحاب ػذم جؼل ،آى است کِ هثالً ضک دارین آیا ضارع
ًجاست تزای تؼذ سٍال تغیّز را جؼل کزدُ است یا خیز ٍ یا ٍجَب جلَس را تِ گًَِای لزار دادُ کِ حتی
ایي ٍجَبِ طثیؼیِ جلَس توا َّ جلَس تا تؼذ سٍال ًیش تالی تاضذ یا خیز؟ در ایي حالت استصحاب ػذم
جؼل طثیؼیِ جلَس تزای تؼذ سٍال کِ تٌْا ظزف حکن است ًِ لیذ آى ،همتعی ػذم ٍجَب جلَس است
ٍ استصحابِ حکن فؼلی کِ ٍجَب جلَس است ًیش ّوچٌاى ٍجَب جلَس را تالی هیداًذ ٍ تؼارض
تزلزار است.
تٌاتزایي تالش هزحَم اهام

کِ تِ یاری استادضاى حاج ضیخ ػثذالکزین

آهذُ تَدًذ ًاتوام است.
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