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جلسه  09ـ شنبه 09/2/90
فرمایش حاج شیخ مرتضی حائری اعلی اهلل مقامه در حلّ اشکال
ایشاى در کتاب هثاًی االحکام چٌیي فزهَدُاًذ 1کِ ایي شثِْ ،شثِْی سٌگیٌی است ٍ فزهایشات ٍالذ
هؼظن ٍ تزخی دیگز اس تشرگاى در رفغ آى کافی ًیست ٍ در ًْایت هیفزهایٌذ 2دفغ ایي شثِْ چٌیي است:
احکام دٍ دستِ اًذ؛ احکام تکلیفیِ ٍ احکام ٍضؼیِ .ایي شثِْ در احکام تکلیفیِ تا یک هقذهِ کالً قاتل
رفغ است ٍ آى ایٌکِ:
قَام حکن الْی ّواى ارادُ ی الْیِ یا کزاّت الْیِ جلّ ٍ ػال است ٍ جؼل در آًچِ کِ قَام اطاػت ٍ

 .1هثاًى األحىام فٖ أصَل ششائغ اإلسالم ،ج ،3ص:53
أىّ ها روشُ تثؼاً لش٘خِ الؼلّاهٔ ٍالذًا االستار تغوٍذُ اللَِّ تشحوتِ ٍ غفشاًِ هي ػذم التؼاسض فٖ صَسٓ االختالف تالتم٘٘ذ ٍ ػذهِ ٍ إى واى حمّاً
إلّا أًِّ ال تشتفغ تزله شثْٔ التؼاسض ،ألًّْا هثٌٍ٘ٔ ػلى أىّ همتعى االستصحاب الؼذهٍٖ ػذم ٍجَب الجلَس تؼذ الزٍال هطلماً ال تٌحَ التم٘٘ذ ٍ ال
تٌحَ الظشفٍ٘ٔ ٍ لَ تأى ٗىَى تال٘اً هي الَجَب الساتك ،ف الشثْٔ تال٘ٔ تحالْا ،فال تذٍ إهٍا هي التسل٘ن ووا ٍلغ رله هي تؼط أػالم الؼصش واى اللَِّ
لِ ووا فٖ تمشٗشُ ٍ ،إهٍا هي دفؼْا تغ٘ش ها هشّ.
ّ .2واى:54 ،
ٍ ٗوىي دفغ الشثْٔ تؼًَِ تؼالى فٖ األحىام التىل٘فٍ٘ٔ تأىّ ها تِ لَام الحىن اإللٍْٖ َّ اإلسادٓ اإللٍْ٘ٔ أٍ وشاّتِ جلّ ٍ ػال تإٍٔ هؼٌىً تصٍَس
رله ٍ ،ال أثش للجؼل فٖ ها تِ لَام اإلطاػٔ ٍ الوؼص٘ٔ ٍ الوثَتٔ ٍ الؼمَتٔ .فلَ ػلن ػثذٌ تتؼلّك إسادتِ تؼالى تشٖء ٍ لَ هي طشٗك الىشف أٍ
الٌَم ٍ ػلن تؼذم جؼلٍ ػلى طثمِ تتَس٘ط جثشائ٘ل ػلِ٘ السالم أٍ الشسَل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن ٗجة ػلِ٘ اإلطاػٔ ،ووا أًِّ لَ ػلن تالجؼل
لثؼط الوصالح فِ٘ ٍ ػلن تؼذم ٍجَد اإلسادٓ اللثٍٍ٘ٔ ػلى طثمِ لن ٗىي ػلِ٘ تىل٘فّ ٍ .زا ٍاظح ػٌذ الؼمل.
ٍ ال شهٍ أىّ الحىن تْزا الوؼٌى لذٗن ،فإىّ الجلَس تؼذ الزٍال فٖ الوثال إى واى ه َسداً لتؼلّك اإلسادٓ اإللٍْ٘ٔ واى وزله لذٗواً ،الستحالٔ
الثذاء ٍ ،إلّا واى وزله لذٗواً فل٘س الستصحاب ػذم الحىن تالوؼٌى الحم٘مٍٖ حالٔ ساتمٔ هت٘مٌّٔ فال ٗجشٕ استصحاب ػذم الَجَب هي أٍٍل
األهش ٍ .الوثال الّزٕ ٗوىي أى ٗىَى هَسداً لالتتالء َّ الَلَف تؼشفات تؼذ غشٍب الشوس ٍ لثل رّاب الحوشٓ الوششلٍ٘ٔ.
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هؼصیت ٍ هالک هثَتت ٍ ػقَتت است تأثیزی ًذارد ٍ لْذا اگز کسی ػلن تِ ارادُی پزٍردگار ًسثت تِ
چیشی یا ػلن تِ کزاّت پزٍردگار ًسثت تِ چیشی داشتِ تاشذ (تِ ّز طزیقی) تایذ طثق ػلن هذکَر ٍ هطاتق
کزاّت ٍ ارادُ ی الْی ػول کٌذ ّزچٌذ جؼلی هطاتق آى ًثاشذ ،کوا ایٌکِ اگز کسی ػلن تِ جؼل اػتثاری
داشتِ تاشذ ٍلی تذاًذ کِ تز طثق ایي جؼل ،ارادُی لثّیِی الْیِ ٍجَد ًذارد ٍ ایي جؼل تِ خاطز تؼضی
هصالح اًجام شذُ استٍ ،جَب اطاػت ًذارد؛ یؼٌی حتی اگز هَال اهز تِ چیشی کزدُ است ٍلی هکلف
هی داًذ ایي اهز تِ خاطز تؼضی هصالح است ٍ ایي اهز اس پشتَاًِی ارادُی الْی تزخَردار ًیست لشٍهی در
اطاػت آى ٍجَد ًذاردّ ٍ ،ذا ٍاضحٌ ػٌذ الؼقل.
ایي کثزی در کالم ایي تشرگَار صحیح است ٍلکي کالم در صغزی است؛ هثالً آیا ٍاقؼا جایی ٍجَد
دارد کِ تا ػلن تِ جؼل ،تذاًین ارادُای پشت آى جؼل ٍجَد ًذارد؟!
در ّز حال ایشاى هؼتقذًذ رٍح احکام ّواى ارادُی الْیِ است ،تٌاتزایي هؼلَم هیشَد کِ احکام قذین
ّستٌذ؛ سیزا تذاء تِ هؼٌای حقیقی آى (پشیواًی) در حقّ خذاًٍذ هحال است ٍ ًسخ ًیش در حقیقت اًتْاء
اَهَذ حکن است؛ تذیي جْت احکام حادث ًیستٌذ ٍ اگز حکوی تاشذ اس اسل ٍجَد دارد ٍ اگز ٍجَد ًذارد
اس اسل ٍجَد ًذارد.
در هثال جلَس تؼذ اس سٍال هیگَیین یا ارادُ ی الْیِ اس اسل تِ جلَس تؼذ سٍال هتؼلق است یا ارادُی
الْیِ اس اٍّل تذاى هتؼلق ًیست ،لذا ًوی تَاًین تگَیین قثالً هتؼلق ًثَد ٍ تا شک ،استصحاب ػذم جاری کٌین؛
سیزا ًویتَاًین سهاًی را فزض کٌین کِ یقیي تِ ػذم حکن داشتِاین؛ تِ دلیل آًکِ حکن ،حادث ًیست تا
ًثَدُ تاشذ ٍ تؼذاً هحقق شذُ تاشذ .لْذا ّویشِ شک دارین کِ آیا جلَس تؼذ اس سٍال ٍاجة است یا غیز
ٍاجة ٍ ًویتَاى فزض کزد کِ حکوی یقیٌاً ًثَدُ است ٍ سپس هَجَد شذُ است..
تٌاتزایي استصحاب ػذم حکن جاری ًیست؛ سیزا قَام آى تِ یقیي ساتق ٍ شک الحق است ٍ در ها
ًحي فیِ یقیي ساتق ٍجَد ًذارد ٍ ّویشِ شک ٍجَد دارد ٍ حتی استصحاب ػذم اسلی ًیش جاری ًیست؛
سیزا اگز حکوی تاشذ اسالً هَجَد است ٍ اگز ًثاشذ اسالً هَجَد ًثَدُ است.
ًتیجِ آًکِ استصحاب ػذم جؼل جاری ًیست ٍ چٌیي چیشی ٍجَد ًذارد ٍ هؼارضِای کِ هیاى
استصحاب هجؼَل ٍ استصحاب ػذم جؼل تصَیز شذ صحیح ًویتاشذ.
در اداهِ اشکالی هطزح هیکٌٌذ 1کِ هقصَد ایشاى خیلی ٍاضح ًیستٍ ،لی تِ ًظز هیرسذ هقصَدشاى

ّ .1واى:
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ایي است کِ:
اگز گفتِ شَد احکام اسلی ّستٌذ السهِاش آى است کِ ّیچگاُ استصحاب ػذمِ حکن جاری ًثاشذ؛ هثالً
اگز شک کٌین دػاء ػٌذ رٍیة الْالل ٍاجة است یا خیزً ،ویتَاًین استصحاب ػذم جاری ًوایین؛ سیزا
ّیچگاُ یقیي تِ ػذم آى ٍجَد ًذاشتِ است ،در حالی کِ هیداًین جزیاى چٌیي استصحاتی پذیزفتِ شذُ است.
در جَاب هی فزهایٌذ :ػذم جزیاى چٌیي استصحاتی تِ حسة ارادُی لثّیِی الْیِ استٍ ،لی تِ اػتثار
دیگز یؼٌی قثل اس تلَؽ ،هی تَاى استصحاب را جاری کزد .هکلف قثل اس تلَؽ قطؼاً تکلیف فؼلیِ خارجی تِ
دػای ػٌذ رٍیة الْالل ًذاشتِ است ،شک هیکٌین ایي ػذم حکنِ فؼلیِ خارجی تثذیل تِ حکن فؼلیِ
خارجی شذُ است یا خیز ،استصحاب ػذم جاری هیکٌین .پس تِ اػتثار حالت قثل اس تلَؽ ،استصحاب
ػذم جاری است اهّا تِ اػتثار ػذم جؼل کِ قَام آى تِ ارادُی الْیِ است استصحاب جاری ًیست .تٌاتزایي
در احکام تکلیفیِ اشکال هزحَم ًزاقی ٍ سیذ خَیی

در جزیاى استصحاب دفغ هیشَد.

اهّا ًسثت تِ احکام ٍضؼیِ هیفزهایٌذ 1تایذ تفصیل قائل شَین؛
گاّی حکن ٍضؼی دارای اَهَذ است ٍ تِ طَر خَدکار ًقطِی پایاًی دارد ،هثل حجیت هجؼَلِ تزای
إى للت :فؼلى ّزا ال شهٍ فٖ أصل الَجَب فال ٗوىي استصحاب ػذهِ.
للت :الّزٕ ال ٗوىي استصحاب ػذم الَجَب توؼٌى اإلسادٓ اللثٍٍ٘ٔ الوتؼلّمٔ تحال االتتالء ٍ ،أهٍا استصحاب ػذم الَجَب الفؼلٍٖ الخاسجٍٖ
الثاتت لثل الثلَؽ فال هاًغ هٌِ.
ّ .1واى ،ص:55
ٍ أهٍا األحىام الَظؼٍ٘ٔ فإى للٌا :إًّْا هٌتزػٔ هي التىل٘ف ٍ ل٘ست هستملًّٔ فٖ الجؼل فحىوْا حىوِ.
ٍ أهٍا إى للٌا تىًَْا هستملًّٔ فٖ الجؼل ففْ٘ا تفص٘ل ،ألًِّ:
إهٍا أى ٗىَى هوٍا لِ أهذ ٍ ٗشتفغ تاستفاع أهذُ ،والحجٍٍ٘ٔ الوجؼَلٔ لفتَى الوجتْذ ،فإىّ الوت٘مّي جؼلْا تالٌسثٔ إلى حال الح٘آ ٍ ،أهٍا تالٌسثٔ
إلى حال هَتِ فجؼلْا هشىَن هسثَق تالؼذم فالظاّش فِ٘ جشٗاى استصحاب ػذم الجؼل ٍ ٗتشتّة ػلى ػذم الجؼل ػذم الوجؼَلٗ ٍ ،ىَى
حاوواً ػلى استصحاب تماء حجٍٍ٘ٔ فتَاُ خاسجاً ،ألىّ استصحاب ػذم الجؼل ٗش فغ الشهٍ ػي ًفسِ ٍ ػي الوجؼَل ،تخالف استصحاب تماء
الوجؼَل فإًِّ ال ٗشفغ الشهٍ ػي الجؼل ،فإىّ الوجؼَل هتفشّع ػلى الجؼل ال الؼىس.
إى للت :تشتّة الوجؼَل ػلى الجؼل ل٘س ششػٍ٘اً.
للت :تل َّ ششػٍٖ ،ألىّ هٌشأ رله ولِّ ت٘ذ الجاػل ،فإًِّ لَ ال الجؼل لَوا واى هجؼَل ٍ ال تشتّةٌ للوجؼَل ػلى الجؼل ووا َّ ٍاظح ،فال
تؼاسض فٖ ّزا المسن ،لحىَهٔ استصحاب ػذم الجؼل ػلى استصحاب تماء الوجؼَل.
ٍ إهٍا إى ٗىَى هوٍا جُؼل تٌحَ ال ٗشتفغ إلّا توا جؼلِ الجاػل سافؼاً ٍ هزٗلًا لِ ،والحذث ٍ الٌجاسٔ؛ فلَ شهٍ فٖ تمائْوا فٖ اٙى الوتأخّش هي جْٔ
الشهٍ فٖ هزٗلٍ٘ٔ الوَجَد فومتعى استصحاب ػذم جؼل الشاسع الوشىَنَ هزٗلًا ٍجَدُ الجؼل الفؼلٍٖ تالٌسثٔ إلى ظشف الشهٍٗ ٍ ،تشتّة ػلِ٘
ٍجَد الوجؼَل فؼلًا ،فَْ ٗشفغ الشهٍ ػي استصحاب ػذم الجؼل الفؼلٍٖ ،ألًِّ هسثٍة ػي وَى الوَجَد هزٗلًا ٍ لذ استفغ رله تاالستصحاب ،ففٖ ّزا
ال تؼاسض لالستصحات٘ي.
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فتَای هجتْذ؛ سیزا فتَای هجتْذ دارای تاریخ اًقضاء است ،قذر هتیقيِ حجیت ایي فتَا هاداهی است کِ
هجتْذ سًذُ است ٍ اگز شک شَد آیا هثالً تؼذ اس ٍفات شیخ طَسی

ٌَّس فتَای اٍ حجیت دارد یا خیز،

استصحاب ػذمِ جؼلِ حجیت جاری هی شَد ٍ اصل آى است کِ حجیت تزای فتَای شیخ طَسی

ًسثت

تِ تؼذ اس حیات ایشاى جؼل ًشذُ است ٍ استصحاب ػذمِ جؼل ،حاکن تز استصحاب هجؼَل است ٍ لذا
تقلیذ اس اٍ جایش ًیست.
ٍ گاّی حکن ٍضؼی تِ گًَِای است کِ تِ خَدیِ خَد دٍام دارد هگز آًکِ هشیل ٍ رافؼی تزای آى پذیذ
آیذ ،هاًٌذ حذث یا ًجاست .اگز کسی شک کزد حذثی کِ داشتِ است رفغ شذُ است یا تاقی است ،اس آًجا
کِ ٍقتی ًجاست ٍ حذث جؼل ٍ اػتثار شذ تاقی است تا هشیل آى هحقق گزدد ،پس استصحاب ػذم هشیلیتِ
هَجَد جاری هیشَد؛ چَى شارع قثالً هشیلی تزای حذث هذکَر قزار ًذادُ تَد ،اکٌَى شک دارین رافغ قزار
دادُ است ،استصحاب ػذم جؼل رافؼیت تزای هشکَک جاری هیکٌین ،در ًتیجِ شکی ًسثت تِ تقاء حذث یا
ًجاست تاقی ًویهاًذ.
هثالً هائی تا تغیز ًجس هیشَد ٍ شک هیکٌین تا سٍال تغیّز طاّز شذُ است یا خیز؟ در ایي صَرت
استصحاب ػذم جؼل اسالِی ًجاست تزای هشکَک جاری هی شَد ٍ ایي استصحاب ،شکّ ها را ًسثت تِ
تقاء ًجاست اس تیي هی تزد ٍ حاکن است؛ سیزا شکّ ها ًاشی اس ایي تَد کِ آیا سٍال تغیّز هطّْز است یا
ًیست ٍ ٍقتی استصحاب هیگَیذ هطّْز ًیست یؼٌی ًجاست هاء تاقی است؛ چَى اقتضاء دٍام دارد ٍ .اگز
ًخَاّین تؼثیز تِ حکَهت استصحاب شَد هی گَیین تا ضنّ ٍجذاى تِ اصل ،احزاس ًجاست هیشَد؛ سیزا
دلیل تیاى هی کزد هاء هتغیز تِ ًجاستً ،جس است إال ایٌکِ هشیل ٍ رافغ ًجاست تیایذ ٍ استصحاب تیاى
کزد سٍال تغیّز ،هشیل ًیست.
در اداهِ ایشاى هیفزهایٌذ :1در آى دستِ اس احکام ٍضؼی کِ اهز آًْا تِ یذ هکلفیي است هیتَاًین ّز دٍ
جْت را تیاتین؛ هثالً در هلکیت ،گاّی شک هیکٌین آیا سیذ خاًِی خَد را یک هاُ اجارُ دادُ است یا دٍ
هاُ اجارُ دادُ است؟ چَى اجارُ یک اهز هَقتی است ٍ تاریخ اًقضاء دارد قذر هتیقي آى ّواى یک هاُ
است ٍ شک هی کٌین تا دٍ هاُ اداهِ دارد یا خیز ،در ایٌجا استصحاب ػذم جؼل اجارُ ًسثت تِ هاُ دٍم
ّ .1واى ،ص:56
ٍ هوا روش ٗظْش الىالم فٖ الَظؼٍ٘ات الّتٖ ت٘ذ الوىلّف٘ي والولىٍ٘ٔ ،فإًِّ لَ آجش داساً ٍ تشدٍد ت٘ي وَى هَسد اإلجاسٓ شْشاً أٍ شْشٗي فومتعى
استصحاب ػذم جؼل الولىٍ٘ٔ تالٌسثٔ إلى الشْش الثاًٖ ٍ تمذٍهِ ػلى استصحاب الولىٍ٘ٔ َّ الحىن تتواهٍ٘ٔ اإلجاسٓ تؼذ الشْش األٍٍل ،أهٍا لَ واى
هٌشأ الشهٍ فٖ تماء الولىٍ٘ٔ ٍجَد الخ٘اس الوزٗل للولىٍ٘ٔ أٍ إػوالِ فومتعى االستصحاب ػذهِ ف٘حىن تثمائْا.
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تزقزار است ٍ ًَتت تِ استصحاب هجؼَل ًویرسذٍ ،لی اگز هٌشأ شک در تقاء هلکیت چٌیي تاشذ کِ
هشیل یا رافؼی تزای آى آهذُ است یا خیز؟ در ایي صَرت استصحابِ تزػکسِ آى جاری است؛ هثالً کسی
کاالی خَد را فزٍختِ است ٍ هی داًین هلکیت استوزار دارد تا هشیل آى تیایذ؛ سیذ کِ کتاب را خزیذاری
کزدُ است تزای ّویشِ هالک کتاب است هگز هشیلی تیایذ؛ هثالً فزٍشٌذُ إػوال خیار کٌذ ٍ ٍقتی شک
کٌین آیا خیار هَجَد است یا ًِ ،استصحاب ػذم خیار یا ّواى ػذم هشیل جاری هیشَد ٍ در ًتیجِ هلکیت
تاقی است؛ تز خالف قضیِی اجارُ کِ استصحاب ػذم جؼل ًسثت تِ اجارُی هاُ دٍم جاری هیشَد.
خالصه فرمایشات مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری

قضیِ ی جؼل ٍ هجؼَل گاّی ًسثت تِ احکام تکلیفیِ سٌجیذُ هی شَد ٍ گاّی ًسثت تِ احکام
ٍضؼیًِ .سثت تِ احکام تکلیفیِ چَى رٍح حکن تکلیفی ،اسلی است پس ّیچگاُ حالت ساتقِی یقیٌی
ػذم ًذارد تا استصحاب ػذم جاری شَد تا تؼارضی پذیذ آیذ .اهّا ًسثت تِ احکام ٍضؼیِ تایذ تفصیل
قائل شذ؛ حکن ٍضؼی کِ تاریخ اًقضاء دارد هجزای استصحاب ػذم جؼل است ٍلی ًسثت تِ حکن
ٍضؼی کِ تِ حسة طثغ ،تاریخ اًقضاء ًذارد ٍ دٍام دارد استصحاب ػذم هشیلیتِ هشکَک جاری است،
در ًتیجِ حکن تِ تقاء آى هیشَد.
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