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نقد و بررسی فرمایش محقّق نائینی

کالم هحقّق ًائیٌی

و تتمیم آن

تِ ًحَی کِ زض زٍضُی اذیط فطهَزُاًس تام ًیست؛ ظیطا گطچِ توام هَضَع تٌجیع،

علن است ٍ تسٍى علن تٌجیعی ضخ ًویزّسٍ ،لی ایي ًتیجِ کِ «علوی کِ حاصل هیشَز علن تِ تکلیف
فعلی علیٰ کلّ تقسیطٍ ًیست» قاتل قثَل ًیست؛ تِ زلیل آًکِ ذَز ایشاى هعتقسًس فعلیت ٍ تٌجیع زٍ هطتثِ ٍ
هطحلِ است؛ فعلیت تاتع تحقّق هَضَع است ٍ تٌجیع تاتع علن است .اگط علن تِ تکلیف ًثاشس هاًعی اظ
فعلیت تکلیف زض هتي ٍاقع ٍجَز ًساضز ٍ ها ًیع اکٌَى علن پیسا هیکٌین کِ تکلیف فعلی زض ظطف ذَزش
ٍجَز زاشتِ است.
آضی ،ایي تکلیف فعلی تط ایي فطض کِ زض إًاء شطقی تاشس اکٌَى ًویتَاًس فعلیت زاشتِ تاشس ،اهّا زض
ظطف ذَزش فعلی تَزُ است ٍ علیالفطض تکلیف تاتع علن ٍ جْل هکلّف ًیست .لصا تیاى زٍم هطحَم
ًائیٌی

تِ گًَِای کِ ایشاى شکط کطزًس زض تثییي عسم هٌجّعیت علن اجوالی کافی ًرَاّس تَز.

ٍلی اظ آًجا کِ جطیاى اصَل عولیِ ٌّگاهی است کِ هکلّف شکّ فعلی زض تکلیف زاشتِ تاشس (ظیطا
اصَل عولیِ ذاصیت کاشفیت ٍ عطیقیت ًساضًس ٍ تٌْا تطای ضفع هشکل زض هقام عول ّستٌس) ظهاًی کِ تِ
ٍاسغِی هالقات ،تکلیفی زض هتي ضخ هیزّس اصل عولی جطیاى ًساضز؛ ظیطا هکلّف علن تِ تکلیف ًساضز تا
شکّ زض هکلّفٌتِ آى کٌس ٍ اگط شکّی ّن زاشتِ تاشس ًاشی اظ علن اجوالی ًرَاّس تَز ٍ ٌّگاهی کِ
اضغطاض حازث هیشَز اظ آًجا کِ هکلّف علن اجوالی تِ تکلیف ًساضز اصَل عولیِ جاضی ًیستٌس ٍ یا تِ
ًحَ تعاضض جاضی ًیستٌس ٍ ظهاًی کِ هکلّف علن تِ تکلیف زض یکی اظ زٍ عطف پیسا هیکٌس اصل عولی
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ًسثت تِ إًاء هضغطٌ الیِ جاضی ًیست؛ تِ زلیل آًکِ قغع تِ جَاظ اضتکاب آى ٍجَز زاضز ٍ تال شثِْ
هیتَاًس هطتکة إًاء شطقی شَز ٍ تٌْا إًاء غطتی هشکَک ذَاّس تَز کِ تالهعاضض هجطای اصل هؤهّي
است ٍ الهحالِ علن اجوالی زض ایي صَضت هٌجّع ًرَاّس تَز.
تٌاتطایي اگط ایي هغلة تِ تیاى زٍم هطحَم ًائیٌی ضویوِ گطزز هیتَاًس زض تثییي هٌجّعیت علن اجوالی
صحیح تاشس.
بیانی از هحقّق خویی
هحقّق ذَیی

در عدم تنجیز علن اجوالی و پاسخ آى

ٍجْی زض تٌجیع علن اجوالی زض صَضتی کِ علن تِ تکلیف هتأذّط اظ تکلیف ٍ سپس

اضغطاض تِ آى تاشس ،شکط هیکٌٌس ٍ ذَز تِ آى پاسد هیزٌّس ٍ هعتقسًس زض ایي صَضت علن اجوالی هٌجّع
ًیست ،اهّا اظ آًجا کِ تیاًی فٌی است تایس ضسیسگی شَز.
بیان سید خویی

1

اگط ًجاست تِ إًاء «الف» زض صثح تطذَضز کٌس ٍ ظْط هَضز اضغطاض قطاض گیطز ،زض ٍاقع یک فطز قصیط
اظ تکلیف هحقّق هیشَز کِ تٌْا تا ظْط ازاهِ زاضز ٍ ،اگط ًجاست تِ إًاء «ب» تطذَضز کٌس کِ هَضز اضغطاض
قطاض ًویگیطز فطز عَیل تکلیف هحقّق هیشَز .زض حقیقت ها ًحي فیِ ًوًَِای اظ هطزّز تَزى تکلیف تیي
تعلّق تکلیف تِ «تقّ» یا «فیل» ٍ هصساقی اظ استصحاب کلّی قسن زٍم هیتاشس.
اکٌَى کِ هکلّف علن پیسا هیکٌس اتتسای صثح یا ًجاست تِ إًاء «الف» اصاتت کطزُ یا تِ إًاء «ب» ،زض
حقیقت شک زاضز کِ ٍظیفِی اٍ «إجتنب عن النجسی» است کِ قصیط هیتاشس ٍ تا ظهاى اضغطاض ازاهِ زاضز
یا اجتٌاب اظ ًجاستی هیتاشس کِ عَیل است ٍ تا اکٌَى ًیع ازاهِ زاضز .پس جاهع تیي قصیط ٍ عَیل ،قغعی
است ٍ شک هیکٌین آیا تا عطٍض اضغطاض کِ پایاى فطز قصیط است ایي کلّی اظ تیي ضفتِ است یا ذیط ،تِ
هقتضای «التنقض ایلقنیبالشک» هیتَاى گفت ٌَّظ حکن تِ اجتٌاب اظ ًجاست تاقی است .الثتِ تا ایي
حکن ًویتَاًین احثات کٌین کِ ًجاست تِ إًاء غطتی اصاتت کطزُ است؛ ظیطا هخثت ذَاّس تَز ،اهّا ّویي
هقساض کِ ذَز حکن «إجتنب عن النجس» یک حکن شطعی است ٍ زاضای احط عقلی احتیاط است زض جطیاى
استصحاب کفایت هیکٌس.
سیس ذَیی

زض ازاهِ ذَز تِ زفع ایي شثِْ هیپطزاظًس ،تِ ایي صَضت کِ:
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اساساً استصحاب ٍ قاعسُی اشتغال زض هَاضزی جاضی است کِ اصَل هؤهٌِّ زض جویع اعطاف تِ
ٍاسغِی تعاضض ساقظ شًَس یا اصالً جاضی ًشًَس ،زض ایي هَاضز هیتَاى استصحاب یا قاعسُی اشتغال ضا
تِ کاض تطز .هخالً زض استصحاب کلّی قسن زٍم ٍ هخال فیل ٍ پشِ ،ظهاًی هیتَاى استصحاب کلّی حیَاى ضا
جاضی کطز کِ استصحاب عسم حسٍث «فیل» تا استصحاب عسم حسٍث «تقّ» هعاضضِ کٌٌس ٍ ساقظ گطزًس.
یا هخالً کسی هیزاًس حسحی اظ اٍ صازض شسُ است ٍلی ًویزاًس ایي حسث اصغط تَزُ است تا تا ٍضَ ضفع
شَز یا حسث اکثط تَزُ ٍ جع تا غسل ضفع ًویشَز ،زض ایي حالت اگط هکلّف ٍضَ تگیطز ٍضَ هَجة ضفع
حسث ًویشَز تلکِ تایس غسل کٌس؛ ظیطا استصحاب کلّی حسث ّوچٌاى تا اتیاى ٍضَ تاقی است؛ تِ زلیل
آًکِ استصحاب عسم حسٍث حسث اصغط تا استصحاب عسم حسٍث حسث اکثط هعاضض ّستٌس ٍ ساقظ
هیشًَس ٍ کلّی حسث کِ هتیقي تَزُ است هشکَک الثقاء هیگطزز ٍ استصحاب هیشَز ٍ عقل حکن
هیکٌس تایس غسل ًیع اًجام شَز.
تٌاتطایي استصحاب یا قاعسُی اشتغال زض هَاضزی جاضی است کِ اصَل هؤهٌِّ زض زٍ عطف ساقظ شًَس ٍ
ًَتت تِ استصحاب کلّی تطسس ،تِ ذالف ها ًحي فیِ کِ اصَل هؤهٌِّ تِ هعاضضِ ساقظ ًویشًَس؛ تِ زلیل
آًکِ زض إًاء «الف» (هضغطٌ الیِ) تِ ٍاسغِی اضغطاض قغع تِ جَاظ اضتکاب آى زاضین ٍ إًاء «ب»
هشکَکالتکلیف است ٍ تکلیف زض ظاّط تا اصالةالثطائة تطزاشتِ هیشَز؛ چَى ٍجَز آى زض ایي عطف ،اظ
اٍّل هشکَک تَز .زض ًتیجِ یک عطف قغعاً ٍ ٍجساًاً تکلیف ًساضز ٍ عطف زیگط تا تعثّس ،تکلیفی ًساضز.
ٍ ّویي ًکتِ تاعج هیشَز زض شکّ هیاى اقلّ ٍ اکخط اضتثاعی تعس اظ اتیاى اقل ،استصحاب تکلیف ضا
جاضی ًساًین تلکِ تطائت اظ اکخط جاضی هیشَز ٍ هیتَاى اکتفا تِ اقل کطز .هخالً شک ٍجَز زاضز کِ ًواظ زُ
جعء است یا یاظزُ جعء ،اگط هکلّف زُ جعء ضا تیاٍضز ٍ شکّ زض سقَط تکلیف «صلّ» کٌس هوکي است ازّعا
شَز استصحاب تکلیف جاضی است ٍ الظهِی عقلی آى ٍجَب احتیاط است ٍ ایي استصحاب هخثت ًیست
ظیطا تقای ٍجَب ،ذَزش حکوی شطعی است ،اهّا زض چٌیي هَضزی استصحاب تقای ٍجَب جاضی ًیست؛
تِ زلیل آًکِ تعاضض اصَل ضخ ًویزّس؛ ظیطا زض هَضز اقل کِ اتیاى شسُ است هکلّف یقیي پیسا هیکٌس کِ
ٍظیفِ اش ضا اًجام زازُ است ٍ لصا جای جطیاى اصل ًیست ٍ ًسثت تِ اکخط زض اصل ٍجَب شک زاضز کِ
هجطای تطائت است ٍ لصا تِ ّواى اقل اکتفا هیکٌس.
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