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اشکال بر استصحاب عدم فعلیت از ووع کلّی قسن ثاوی
اگزچِ هب جزیبى استصحبة در ولّی لسن ثبًی را پذیزفتِ این ٍ اشىبالت آى را دفع وزدُاین اهّب ولّی
لسن ثبًی ًویتَاًذ فبلذ شزایظ عبهِّ ی جزیبى استصحبة ثبشذ ،اس جولِ شزط ثمبء هَضَع یب ٍحذت
لضیِی هتیمٌِ ٍ هشىَوِ.
در هثبل شهّ در ثمبی حیَاًیت هتحمك در ضوي حیَاى عَیل العوز یب لصیز العوز ،فزض آى است وِ
توبم هَضَعِ ح ىن ،حیَاًیت است ٍ ّیچ لیذ همَهّی ٌّگبم شه ضبیع ًشذُ است ،لْذا هیتَاى گفت
حیَاًیت هتیمي ثَدُ ٍ ٌَّس ّن تعجّذاً هحمّك است ،اهّب در هب ًحي فیِ چٌیي است وِ« :الصبی هزفٌع
القلن» ٍ شهّ هب اوٌَى در ثبلػ است وِ « ىلالبالغهزفٌعالقلنبالنسبةالیىذاالحکنامال؟» ٍ ٍلتی
ایي لضیِ ثِ عُزف (وِ هالن در ایي ٍحذت است) عزضِ هیشَد تجذّل صجبٍت ثِ ثلَغ را هبًع ٍحذت
لضیِی هتیمٌِ ٍ هشىَوِ هیثیٌذ ٍ الهحبلِ ًویتَاًین ایي استصحبة را جبری سبسین.
در مثال «الوتٌطنیصلّیاربعرکعات» اگز وسی شه وٌذ وِ آیب حىن لجلی ًسجت ثِ هسبفز ثبلی
است یب خیز ،چِ ثسب وسی ثگَیذ سفز ٍ تَعّي دٍ حبلت ّستٌذ وِ همَّم ًیستٌذ فتأمّل ،اهّب در صجبٍت ٍ
ثلَغ ایي گًَِ ًیست؛ سیزا دٍ عٌَاى همَّم ّستٌذ وِ ثب فمذاى صجبٍت ًویتَاى گفت لضیِی هتیمٌِ ّوچٌبى
عزفبً ثبلی است.
راهکاری برای جریان استصحاب عدم فعلیت

هیتَاى ایي گًَِ استصحبة وزد وِ :سیذ وِ اوٌَى ثبلػ است ،لجل اس ثلَغٍ ،جَة دعبء عٌذ رؤیة
الْاللِ ثبثت ثعذ اس ثلَغ را ًذاشتِ است ٍلَ ثِ ًحَ سبلجِ ثبًتفبء هَضَع؛ سیزا سیذ ثبلػ ًجَدُ است تب

ٍجَة دعبء عٌذ رؤیة الْاللِ ثبثت ثعذ ثلَغ را داشتِ ثبشذ ٍ شه دارین اوٌَى وِ ثبلػ شذُ است ایي
ٍجَة هشىَن حبصل شذُ است یب خیز ،استصحبة عذم حصَل ایي ٍجَة جبری خَاّذ ثَد .ثبیذ
دلت داشت وِ هشىَن ،استصحبة «ٍجَة دعبء ثبثت ثعذ الجلَغ» است ٍ شىّی ًیست لجل اس ثلَغ ایي
ٍجَة ًجَدُ است ٍلَ ثِ خبعز ًجَدى هَضَعش ٍ اوٌَى وِ لغعبً ثلَغ حبصل شذُ است استصحبة عذم
آى ٍجَة جبری خَاّذ ثَد.
الجتِ در ایٌجب ًیش شجِْی هعبرضِ ثب استصحبة عذم اثبحِ ی ثبثت ثعذ اس ثلَغ هغزح هیشَد وِ ّوبى
پبسخ ّبیی وِ در ثحث تعبرض دٍ استصحبة ثیبى وزدین جبری خَاّذ ثَد ٍ اگز پبسخّب توبم ثبشذ
الهحبلِ استصحبة عذم الشام لجل ثلَغ جبری خَاّذ ثَد.
استصحاب عدم حکن واشی از یقیه به عدم فعلیت حکن قبل از تحقّق شرط آن
استصحبة عذم حىوی وِ ًبشی اس عذم تحمّك شزایظ تىلیف فعلی است جبری است ٍ هشىلی ًذارد.
فزضبً لجل اس شزط تحمّك ٍجَة دعبء یعٌی لجل اس تحمّك رؤیت ّاللٍ ،جَة دعبء عٌذ رؤیة الْالل ثبثت
ًجَدُ است؛ سیزا رؤیت ّالل شزط ثزای تىلیف است ًِ شزط هىلّفٌ ثِ ٍ ،لجل اس تحمّك رؤیت اسبسبً
تىلیفی ًخَاّذ ثَد ٍ ثعذ اس تحمّك رؤیت ّالل شه هی وٌین آیب تىلیف ثِ دعبء هحمّك شذُ است یب خیز،
استصحبة عذم تحمّك تىلیف ثِ دعبء عٌذ رؤیة الْالل جبری است ٍ هبًعی اس جزیبى استصحبة عذم
تىلیف فعلی ٍجَد ًذارد ٍ شجْبتی وِ در هثل استصحبة عذم تىلیف اس حیي صجبٍت ٍجَد داشت در آى
ٍجَد ًذارد.
ثٌبثزایي در هَاردی وِ لیَد تىلیف هٌعذم ثبشذ ٍ در ًتیجِ تىلیف فعلی هَجَد ًجبشذ هبًٌذ رؤیت
ّالل ،دلَن شوس ،استغبعت ٍ اهثبل آى ،اگز ثعذ اس تحمّك آى لیَد شهّ در فعلیت تىلیف ٍجَد داشتِ
ثبشذ استصحبة عذم تىلیف جبری است.
تتمةٌ
در ثزخی هَارد هی تَاى استصحبة هَضَعی جبری وزد ٍ اس استصحبة حىوی (ثِ ًحَ جعل یب
هجعَل) ثی ًیبس شذ؛ سیزا استصحبة هَضَعی ،استصحبة سججی است ٍ ثز استصحبة هسججی همذّم است.
ثِ عٌَاى هثبل هبیعی در خبرج هَجَد است ٍ هشىَن ثیي خلّیت ٍ خوزیت است .یه راُ در ایي
هسئلِی هشىَن ،توسّه ثِ ادلِّی ثزائتی است وِ شبهل شجْبت هَضَعیِ هیشَد ،هبًٌذ حذیثُ « :ك ُّل

حتَّىتَ ْع ِزفَ ا ْل َح َزا َم ِه ْن وُ ِبعَ ْینِ ِوفَتَ َدعَو» ،1در ایي صَرت چٌیي هبیعی
ح ََل ٌلأَبَداً َ
ح َزا ٌمفَيُ ٌَلَ َك َ
ح ََل ٌل  ًَ َ
ش َْي ٍءفِی ِو َ
وِ هشىَن الحلّیة ٍ الحزهة است جبیش الشُزة خَاّذ ثَد.
راُ حلّ دیگزی وِ ٍجَد دارد توسّه ثِ استصحبة هَضَعی است ثِ ایي صَرت وِ :ایي هبیع
ٌّگبهی وِ ٍجَد ًذاشت عٌَاى خوزیت را ًذاشت (ّزچٌذ ثِ ًحَ سبلجِ ثِ اًتفبء هَضَع) اوٌَى وِ
هَجَد شذُ است شه هیوٌین وِ آیب عٌَاى خوزیت ثب آى هَجَد شذُ است یب خیز ،استصحبة عذم
تحمّك عٌَاى خوزیت جبری خَاّذ ثَد ٍ هی گَیین ایي هبیع خوز ًیست ،در ًتیجِ احتیبجی ثِ دلیل ثزائت
ًیش ًخَاّین داشت؛ سیزا استصحبة هَضَعی همذّم ثز اصَلی هبًٌذ ثزائت است.
ثٌبثزایي در هَضَعبت ًیش استصحبة عذم عٌَاى حزام جبری است.
اشکال :استصحبة عذم خوزیت هعبرض ثب استصحبة عذم خلّیت است.
پاسخ اشکال :استصحبة عذم خلّیت فبلذ اثز است؛ سیزا خلّ حىن الشاهی ًذارد ٍ هجبح است ،ووب
ایٌىِ عذم خلّیت ًیش دارای حىن الشاهی ًوی ثبشذ ٍ ثب استصحبة عذم خلّیت اگز ثخَاّین اثجبت خوزیت
هبیع هشىَن وٌین هثجِت خَاّذ ثَد ،در ًتیجِ استصحبة عذم خوزیت ثالهعبرض جبری است فتأمّلٍ .
حتی اگز ّز دٍ جبری ثبشذ ثبس هحذٍری ًذارد؛ سیزا اس جزیبى استصحبة عذم خوزیت ٍ عذم خلّیت ّز
دٍ هخبلفت عولیِ ثب علن اجوبلی السم ًویآیذ ٍ ًْبیت هخبلفت علویِ السم هیآیذ وِ هشىلی ًذارد.
ٍ اگز گفتِ شَد ثب استصحبة عذم خلّیت ،هىلف هیتَاًذ إخجبر وٌذ وِ ایي هبیع ًِ خلّ است ًِ خوز
ٍ در هَاردی وِ علن اجوبلی دارد وِ یىی اس دٍ هبیع خوز یب خلّ است ،یىی اس دٍ اخجبر درٍغ خَاّذ ثَد
ٍ ایي یه اثز ثز جزیبى استصحبة در ّز دٍ هستصحت است.
در جَاة خَاّین گفت استصحبة در صَرتی جبًشیي لغع هَضَعی عزیمی هیشَد وِ در هزحلِی
لجل ثِ اعتجب ر تزتّت اثز ثز هستصحت جبری شذُ ثبشذ ٍ ،الّب اگز فمظ ثِ اعتجبر اثز إخجبر ثخَاّذ جبری شَد
صحیح ًیست ،هضبفبً ایٌىِ در ثحث لَل ثِ ؼیز علن ثیبى وزدین وِ هَضَع جَاس إخجبر ،صذق است؛ یعٌی
الصدق حالل و الکذب حرام ٍ ثب استصحبة عذم خلّیت ًویتَاًین اثجبت وٌین «ىذاالوایعخ ّل»صبدق
است هگز ثِ ًحَ اصل هثجِت وِ تَضیح آى در ثحث عذم حزهت لَل ثِ ؼیز علن آهذُ است.
ثحث هب درثبرُی ثزائت اس جْت وتبة ،سٌت ،عمل ٍ اجوبع ثحوذاهلل ثِ پبیبى رسیذ.
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