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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 مبحث نسخ

 نگاهي به مطالب پيشين
 اي است جواز ديمف وجوب نسخ ايآ شد نسخ يگريد ليدل با بعد و شد صادر يوجوب يالزام حكم اگر كه شد عرض

 را عام يمعنا به جواز منسوخ اي ناسخ ليدل از شوديم ايآ وجوب نسخ از بعد ديگرعبارتبه و ستين جواز ديمف نكهيا
 .دارد وجود قول و احتمال چند نجايا در شد گفته. شودينم اي كرد استفاده

 . قول اول در مسئله1
 منسوخ و ناسخ ليدل از كي چيه و ميهست اربعه احكام نيب مردد ،وجوب نسخ با كه است نيا قول و احتمال كي

 هم ناسخ ،است واجب زمان آن در عمل آن كه است نيا شوديم استفاده منسوخ ليدل از كه نچهآ .شودينم استفاده
 .ندارد يداللت است مدهآ چه و هست چه نكهيا اما رفت وجوب فقط يعني شد تمام ،شد تمام بعد به زمان نيا از ديگويم
 حرام امر نكهيا اما رفت وجوب ديگويم ناسخ ليدل فقط ،هستند ساكت بعد به نيا از و ندهيآ به نسبت ليدل دو نيا

 اي يلفظ ليدل ،گريد هايراه از و رفت ادله سراغ به ديبا و است مسكوت ،است مباح ،است مستحب ،است مكروه ،است
 .هستند قائل آن به يگروه و هيكفا صاحب مرحوم مثل كه است نظر كي نيا .شود فيتكل نييتع يعمل

  اقوال. مروري بر ساير 2
 منسوخ و ناسخ ليدل مجموع از شوديم بلكه شودينم تمام زيچ همه وجوب رفع با كه است نيا دوم نظر و احتمال

 اما دارديم بر را الزام و وجوب ،دارديم بر را ديشد مرتبه فقط ناسخ ليدل .است يباق استحباب كه كرد استفادهتوان مي
 كه است ينيقي .مانديم يباق عام يمعنا به جواز نجايا در مييبگو كه بود نيا هم سوم احتمال .مانديم يباق رجحان
 هم كراهت و استحباب با عام يمعنا به جواز .است يباق است وجوب ديبع جنس كه جواز اما است رفته وجوب
 هم پنجم احتمال. نيطرف يتساو يعني است يباق خاص اباحه شود گفته كه بود نيا هم چهارم احتمال .است سازگار
 پنجم احتمال در كه شد قائل شوديم هم ليتفص نوع دو يكي .دهنديم ليتفص يزيتبر مرحوم و ميبده ليتفص كه هست
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 به نسبت يمدلول چه ليدل دو نيا نكهيا ،كرد نسخ را حكم گريد ليدل و كرد افاده را وجوب يليدل يوقت پس. هست
 اربعه احكام و ندهيآ به نسبت چيزهيچ كه اول نظر از ديكنيم مالحظه. دارد وجود احتمال پنج ،دارند يباق احكام
 شوديم استفاده خاص اباحه خصوص اي استحباب خصوص نديگويم كه يبعد ينظرها تا شودينم استفاده ماندهباقي

  وجود دارد.
 ناسخ ليدل دو نيهم و نباشد يخاص نهيقر چيه كه است يصورت در ميدهيم انجام كه يبحث نيا كه است معلوم البته

 بود يزيچ همان اول لقو ليدل. ستين اي هست گريد احكام ديمف ،قرائن از نظرقطع با و هنفس حد يف و باشند منسوخ و
 قول نجايا در .ستيچ يبعد يهاقول ادله مينيبب كه است نيا عمده و شد نقل هيكفا صاحب مرحوم از اجمال به كه
  .ميكنيم بحث آخر در را يليتفص

 . ادله ساير اقوال3
 در. ميكنينم جدا هم از است كينزد هم به يليخ هانيا ادله چون و ستيچ اقوال ريسا ادله كه ميكنيم يبررسابتدا 

 حهااب ،باشد عام يمعنا به جواز حكم ،كرد استفاده را حكم كي يبقا شوديم ناسخ ليدل از ديگويم كه ياادله واقع
 شوديم نيتدو مقام در .است هانيا از يكي به ناظر مكدا هر و ميكنيم بحث هم كنار را آن ادله ،باشد استحباب اي باشد
  .ستين مهم يليخ يول كرد جدا

 دليل اول
 ليدل توانديم هم و استحباب گفتيم كه باشد دوم قول يبرا ليدل توانديم هم يبعد گانهسه والقا يبرا ليدل نياول

 . كنديم نقض را هيكفا صاحب شيفرما ينوع ليدل نيا عواق در ،باشد چهارم قول يبرا

 مقدمه اول
 از ينوع حرمت طورهمين و وجوب كه است نكته نيا مقدمات آن نيترمهم كه است يمقدمات بر يمبتن اول ليدل
 مباحث با بحث نيا كه است شده گفته طوراين .هستند فصل و جنس و فصول و اجناس از مركب كه هستند حكم
 همان. است فصل و جنس از مركب يحكم ،وجوب كه است نيا ليدل مقدمه نياول .است شده مرتبط يفلسف و يمنطق
 . بود جاها يبعض و معالم در كه طور
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 بيقر جنس .ستين حرام يعني ،است عام يمعنا به جواز ،وجوب ديبع جنس كه است صورت نيا به استدالل كامل
 كي عنوان به را وجوب ميبخواه اگر. است الترك صيالترخ من منع اي الترك من منع هم آن فصل و است طلب هم

 شوديم گفته كه جواز .كنديم ترك از منع و است طلب با همراه كه تاس يجواز كه شود گفته ديبا ميكن فيتعر حكم
 يعني شوديم گفته كه الترك من منع .است واجب اي است مستحب اي يعني شوديم گفته كه طلب .ستين حرام يعني

 .بود اول مقدمه نيا .دارد يفصل و بيقر جنس و ديبع جنس كي پس. است يالزام

  مقدمه دوم
 ،باشد يبيترك كي هم اعتبار و جعل مقام در كه تاس نيا مستلزم فصل و جنس از بتركّ كه تاس نيا دوم مقدمه

 در اما است جعل كي ،شكل و ظاهر مقام در البته .دارد جعل سه دو واقع در كنديم جعل را وجوب شارع يوقت يعني
 بود دوم مقدمه نيا .است شده ارائه و است كرده دايپ اتحاد و است شده مندمج هم رد كه است راعتبا و جعل چند واقع
 به است جعل كي ولو شارع جعل و اعتبار و است فصل و جنس از مركب وجوب پس. است اول مقدمه جهينت كه

 مكرد واجب را يزيچ من ديگويم شارع يوقت يعني. است جعل كي در مندمج جعل چند باطن در اما واحد صورت
 يمنته ،اعتبار سه يعني. هست هم ترك از منع و هست هم طلب .دارد قبول را عام يمعنا به جواز كه تاس نيا شيمعنا
 .هستند هماز  تفكيكقابل ينوع به هانيا كه شوديم معلوم مهمقد دو نيا از. واحد انيب كي قالب در

 مقدمه سوم
 يباق را يكي و ببرد را يكي است ممكن است اعتبار و جعل سه چون هانيا كه ديگويم طوراين سوم مقدمه در
 به مركب رفع و شوديم برداشته مركب ناسخ ليدل با كه تاس نيا است ينيقي آنچه كه است نيا سوم مقدمه. بگذارد
 به مركب رفع ديگويم. مقدمه سوم كنديم وجوب را آن كه است رياخ جزء همان كه است شياجزا از يبعض ارتفاع
 كل برداشتن. برداشتم ،بود جزء سه از مركب يبسته كه وجوب از را كل من ديگويم ناسخ ،است شياجزا احد ارتفاع

 .ماندمي يباق باشد طلب و جواز كه آن يباق و است مهم باشد فصل كه رياخ جزء و است شياجزا احد برداشتن به

  مقدمه چهارم
 از كه نديگويم هم را نيا .باشد يباق جنس و برود فصل شوديم ايآ كه است مسئله يفلسف نكته هم چهارم مقدمه

 .است ماندهباقي گريد فصل و است رفته جنس نآ فصل يعني ،ندارد يمانع يعرف نظر از ،دارد مشكل اگر يفلسف نظر
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 برداشته فصل نآ يعني ،وجوب نسخ شوديم گفته آن اساس بر و است آمده كلمات از يبعض در كه است يشيفرما نيا
  .است نيهم ميباش داشتهن خارج از هم يليدل چيه اگر لذا و مانديم يباق رجحان اما شوديم

 بعد )،توبه سوره هيآ در( باشد ستيب به كي دشمن به نسبتتان نكهيا ولو است واجب جهاد فرمايدمي كه ياهيآ لذا
 شوديم گفته ، در اينجااست شده نسخ ،است واجب ، جهادبود دو به كي شما نسبت راگ ديگويم كه ياهيآ به شد گفته
 يول بود ستيب به كي اگر االّ و ندارد الزام يمنته ،است يباق آن رجحان كه كرد استفاده شوديم ليدل نيهم خود از

 دل ايدر كه بودند ييهاانسان .بود طوراين هم انقالب در ميهست هم فجر دهه در( ندارد يمانع جهاد بودند دل ايدر مردان
 رجحان اما نبود واجب هاآن .دادنديم انجام يول نبود سازگار ايمعادله چيه با دادند انجام كه يميعظ يكارها ،بودند
 . مانديم يباق رجحان اما ،دارديم بر را وجوب فصل فقط ناسخ ليدل شوديم گفته ).داشت
 باشد سوم قول يبرا ليدل ،انيب كي با شوديم نيهم يول .است دوم قول ليلد ،شد عرض كه ريتقر نيا با ليدل نيا
 .مانديم يباق است ازجو كه ديبع جنس يول برديم بود بيقر جنس كه هم را طلب مييبگو .بود عام يمعنا به جواز كه
 نقطه فقط ناسخ ليدل يعني ،است دوم قول در ليدل نيا شتريب ظهور يول باشد هم سوم قول بر ليدل توانديم انيب نيا

 و دوم قول يبرا نجايا در هك است يفن انيب كي نيا .شوديم استحباب هم جهينت و مانديم يقاب اما دارديم بر را الزام
 .است شده ذكر سوم قول يبرا اناًياح

 مناقشه بر دليل اول
 كه است نيا هست ييخو يآقا جمله از يريكث كلمات در كه همناقش كي است شده وارد مناقشه چند ليدل نيا بر
 و جنس بحث مشمول و است يطيبس امر كي هم ياعتبار هر و هستند ياعتبار يزهايچ وجوب جمله از خمسه احكام
 و فصل و جنس رهيدا در و هستند طيبس امور احكام و است طيبس امر هم اعتبار و هستند اعتبار هانيا .ستندين فصل
 در ،است ياول معقوالت و يماهو ميمفاه به مربوط فصل و جنس دستگاه ديگرعبارتبه .رنديگينم قرار بيترك

 شدن ادهيپ قابل دستگاه نيا ميمفاه اقسام ريسا در و است متصور فصل و جنس دستگاه يماهو ميمفاه و ياول معقوالت
 بتركّ ءيش كه است ييجا در و است شده گرفته بشرط ال كه است صورت و ماده همان واقع در فصل و جنس .ستين
 و امكان مانند يفلسف و يمنطق هيثان معقوالت اما ،است يماهو ميمفاه در فقط نيا .باشد داشته صورت و ماده از

و  تيزوج اعتبار مانند ياعتبارات هستند. طوراين هم ياعتبار ميمفاه .ندارند فصل و جنس ،تيمعلول و علت و حدوث
 . وجوب اعتبار
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 در و است مبرزه هاراد يعراق مرحوم و است المكلف ةذم يعل ءيالش اعتبار ،وجوب در نظرشان ييخو يقاآ البته
 اي ي استاعتبار بعث همان وجوب نديگويم كه مشهور نظر خصوص به ،ميويبگ كه را كدام هر .است نظر چهار سه نآ

 هينظر سمت به شانيا البته( است المكلف ةذم يعل ءيالش اعتبار يعني وجوب ديگويم كه ييخو يآقا خاص نظر
 و است ياعتبارات كي همه استحباب و ندب و وجوب كه است نيا تيواقع .كندينم يفرق ،)اندبرده خودشان خاص

 االّ  يه نإ ،دارند ديتأك يليخ نيا يرو شانيا ديكن مالحظه را حاضراتم اگر .است يفلسف معقوالت مثل هم عتبارا
 .ميدار هيثان معقوالت در آنكه رينظ ،ستندين صورت و ماده و فصل و جنس مصداق طهيبس ميمفاه و ةطيبس ميمفاه

  پاسخ به مناقشه
 فصل و جنس از او مقصود اگر كنديم فصل و جنس ريتعب نجايا كه يكس ميگفت و ميداد يپاسخ قبالً ما اشكال نيا به

 كي اما .ستين طوراين يفلسف معقوالت و ياعتبار ميمفاه .ستين نآ نجايا ، بايد گفتباشد صورت و ماده محاذي نچهآ
 ديگرعبارتبه .ستين ديبع ،باشدداشته  تصور و ماده مقابل خاص يمعنا به فصل و جنس كه نيا بدون يمفهوم تركب
 به ناظر هم تيناطق ،است يخارج ماده به ناظر تيوانيح نجاآ ،ناطق وانيح شوديم گفته انسان در كه فصل و جنس
 و وجوب اي تيملك و تيزوج مثل ياعتبار امور اي يفلسف معقوالت در .ستين نجايا در نيا .است يخارج صورت
 ازاء به ما نكهيا بدون قيدق يليخ ليتحل .شود ليتحل ياعتبار و يانتزاع ميمفاه نكهيا با ندارد منافات اما .ستين ندب
 مفهوم كي و عام مفهوم كي ما ليتحل نيا در و كرد قيدق يفيتعر ليتحل نوع كي شوديم ،باشد صورت و ماده يخارج
  .كرد فيتعر ديبا را حدوث و قدم ،وجوب ،امكان مثل يفيتعار لذا و ندارد يمانع نيا ،ميكنيم دايپ خاص
 و يذهن فصل و جنس نوع كي ليتحل در .ميكنيم فيتعرهم  را تيملك و تيزوج مثل يتبارعا ميمفاه نيهم
 نكهيا با يحت و ندارد يمنافات ،است ياعتبار امر دييگويم نچهآ با نيا و كرد ينف را آن شودينم و دارد وجود ياعتبار

 . كرد دايپ آن در يياجزا ليتحل با شوديم نكهيا يبرا ،ندارد منافات ،است طيبس امر دييگويم
 اعتبار. ستين يماهو مفهوم و است اعتبار و است حكم كي وجوب كه است درست ديبگو يكس است ممكن لذا
 مينيبيم ميكنيم ليتحل يوقت يول ،است الترك من المنع مع الفعل طلب اي است بعث اي هست المكلف ةذم يعل ءيالش
 ايآ كه شوديم گفته بعد .ستين طلب اي هست طلب ايآ كه كرد ليتحل را نآ شوديم ،است اعتبار كي به ولو آن عمق

 نيهم .بيترت نيهم به و ستين طوراين اي شود انجام ديبا حتماً و ندارد ترك كه است ينحو به ،بعث اي طلب نيا
 نباشد يلفظ اشتراك ميخواهيم هم اگر .دارد وجود الفصل و الجنس شبهي ما طيبس ليتحل در كه ديگويم معادالت

. خاص هسته كي و عام هسته و نصرع كي از است شده بيترك مفهوم مييگويم. الفصل و الجنس شبهي ما مييگويم
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 به جواز كه دارد هم يترقيعم هسته كي .شوديم جدا ندب از نآ خاص هسته .است كيشر آن با ندب ،عام هسته
 ميمفاه افتني و ياعتبار و يانتزاع مفهوم كي يليتحل شكستن لذا و است كيشرهم  اباحه نآ در كه است عام يمعنا
 . باشد چه هر نآ اسم ،ندارد يمانع ،خاص و عام

 بعث يعني وجوب و امر كه است درست ميگفت وجوب مفهوم بحث در كه است جهتازاين ،دارد تيواقع يذهن ليتحل
 كنند فيتعر خواستنديم يوقت اول از قدما .هست الترك من منع مع الفعل طلب ،بعث همان عمق در مييگويم اما
 مييگويم ،ميكنيم جمع ما و ندارد وجود يمشكل ،است بعث نديگويم ديجد .لتركا من منع مع الفعل طلب گفتنديم

 صورت و ماده آن منشأ البته .ستين منشأ و ربطبي ليتحل نيا و است يذهن ليتحل قابل ياعتبار بعث نيا اما است بعث
 هستند مشترك زيچ چند عام در كه هست خاص زيچ كي و عام زيچ كي ،دارد يانتزاع منشأ كي باالخره يول ستين
 . كنديم جدا يباق از را زيچ آن خاص و

 و يةقيالحق ةايبالماه مختص و ةوالماد ةالصور عادلي كه است يزيچ آن و دارد خاص يمعنا كي فصل و جنس
 مصداق هم ياعتبار و يانتزاع و يثانو ميمفاه در يحت كه دارد عام مفهوم كي فصل و جنس يول. ياالول المعقوالت

 خارج در كه تسين طوراين و است ليتحل همه مييگويم كه هسته البته .است خاص و عام هسته به ليتحل ينوع و دارد
 دو ،اعتبار عمق در ديبگو و كند ليتحل عقل ،دهديم نجاما كه يطيبس اعتبار شارع ندارد هم يمانع چيه. باشد طوراين
  .دارد وجود هسته سه
 و جنس نوع كي نجايا شوديم گفته .دارند بزرگان از يليخ و ييخو يآقا كه بود يشيفرما به نسبت مطلب نيا
 و صورت مقابل در كه است شده گفته منطق در كه فصل و جنس آن با ولو دارد وجود نآ خود با مسانخ يليتحل فصل
 راه باشد نيا اگر. برداشت ليتحل نيا از دست شودينم و هست هم نجايا نآ هيشب يزيچ يول ،است متفاوت است ماده
 .دارد وجود اقعاً و يمركب نوع كي بلكه ،باشدينم فصل و جنس از مركب كه ستين اول مقدمه بر ياشكال و شوديم باز
 .ميدار كار و سر هم هانآ با هادام در كه دينيبب هم را صدر ديشه مرحوم شاتيفرما نجايا در

 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


