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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 نسخ وجوب

 مطالب پيشيننگاهي به 
 كل نكهيا اي است يباق جواز مييبگو ميتوانيم ايآ كند نسخ را وجوب يليدل اگر نكهيا و بود وجوب نسخ در بحث

 نظر ،آن در كه ميشد ايپيچيده و حساس بحث وارد .دارد يگريد ليدل به ازين يحكم هر اثبات و شوديم زايل حكم
 عند وجوب مثل ياحكام كه بود نيا ما عرض. ميشد ئلاق را خوندآ و خيش مرحوم زمان از نيمحقق غالب مخالف
 نظر از .هست بماند يباق آن از يبخش و شود زايل حكم از يبخش نكهيا امكان يثبوت نظر از و هستند مركب ليالتحل
 را نيهم ليدل ظهور واقعاً موارد از يبعض در ستين ديبع ماند وباقي مي ليدل ظهور و دارد وجود امكانش هم ياثبات

   .نبود يمهم يليخ يزهايچ سوم و دوم وجه .ميكرد بحث كه بود اول وجه نيا .كند اقتضاء
 بعد و كرد افاده را يالزام حكم يليدل اگر كه است نيا فرض كه است ليتفص نوع كي نجايا تا ما عرض حاصل

 بر را آن كل ناسخ ليدل اندگفته يبعض .ستيچ نجايا حكم ،ستين حكم نيا گريد گفت و كرد نسخ را آن آمد يليدل
 عام يمعنا به جواز گفت شوديم اندفرموده هم يبعض ،ديكن دايپ ديجد ليدل ديبا دييبگو چه هر بعد به نيا از و دارديم
 يعني ،بردارد را حكم كل ناسخ ليدل شوديم االصولعلي كه است نيا ما عرض .هست يباق اباحه اي استحباب يحت اي
 كه را طلب توانديم يحت و بماند استحباب و بردارد را الزام يعني بيقر فصل دارد امكان آن بر عالوه ،نماند زيچ چيه

 در نيمتع ،ستين وجوب و استحباب چون وقت آن و بماند زجوا و بردارد را آن است استحباب و وجوب نيب جنس
  .شوديم خاص يمعنا به جواز و اباحه

 منسوخ انحاء ارتباط دليل ناسخ و
 ليدل كه يحكم اگر يحت ،كند قرار بر ارتباط توانديم نوع سه هر در منسوخ و ناسخ ليدل االصولعلي مييگويم ما

 ثبوتاً هم ،كند برقرار توانديم را حالت سه نيا از يكي ناسخ ليدل ،باشد يلفظ حيصر انيب كي با است كرده افاده منسوخ
 ،بردارد را طلبتواند و مي را بردارد وجوب فصل فقط توانديمهم  ناسخ ليدل پس ،است ممكن اثباتاً هم است ممكن

 ليدل سراغ به ديگويم را كار ادامه ،بردارد را آن كل توانديم و باشد سوم حالت توانديم هم و باشد يباق جواز اما
  .است ممكن حالت سه هر. برو گريد
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 زيچ چيه و دارديم بر شهير از است بوده قبالً كه را يحكم ناسخ ليدل .است روشن ،است ممكن مسو حالت نكهيا
 دو اما .است طيبس اي است مركب حكم مييبگو چه ،است ممكن يمبان يتمام بر و است معلوم نيا ،نماند يباق آن ته

 آنچه خالف بر ميدانيم مركب و ميدانينم طيبس را حكم ما كه است معقول نيا خاطر به دوم و اول قسم يعني گريد قسم
  .نديگويم اآلن تا خيش زمان از كه

 نيا هم عرفاً و بود درست دارند يليتحل فصل و جنس تركب احكام كه گفتنديم قدما آنچه كه است نيا ما عرض
 توانديم ليدل لذا و است صيالترخ ممنوع و بالطلب مقرون جواز به معني وجوب شد طوراين يوقت .دارد وجود تركب
 عرض حاصل نيا .بردارد را همه تا بزند را جواز و شهير توانديم و بزند را طلب توانديم ،دارد بر را صيالترخ ممنوع

 ديبا هم ياثبات نظر از .است متصور ناسخ ليدل يبرا حالت سه و ستين نجايا در يمنع چيه يثبوت لحاظ از كه بود ما
  .كنديم اقتضاء چه است كرده نسخ كه يليدل نيا كه ديد مورد به مورد

 در ظهور باشد طوراين اگر مييگويم .ميبرداشت را الزام يعني ،»عنكم اهللا خفف االن« ،ستين الزام ديگويم ليدل يگاه
 جهاد است فرموده هيآ كه ييجا لذا و مانديم هم رجحان يحت ،است برداشتهرا  الزام فصل فقط كه دارد ياول صورت

 و داد فيتخف خدا گفت ديگري هيآ بعد ،باشد ستيب و ده به كي نسبت دشمن جبهه و مخالفان با شما نسبت ولو ديكن
 هم رجحان يحت االّ و است برداشته را الزام و وجوب فقط كه است نيا شيمعنا ،ديكن جهاد باشد كه دو به كي نسبت

 ياهيآ بعد و ديبده صدقه ديكنيم غمبريپ با ينجوا يوقت ،»ةصدق نجواكم يدي نيب قدموا« فرمود كه ييآنجا اي .مانديم
 قرار بحث محل را هانيهم و اندزده هك ييهامثال لذا ،دارديم بر را وجوب فقط و دهديم فيتخف ،كرد نسخ را آن آمد
 .مانديم يباق طلب و شوديم برداشته وجوب يعني ،است اول نوع از موارد نيا در ما نظر به دادند

 .كن يتلق كني لم كأن را آن اصًال يعني ،برداشتم را آن من كه باشد داشته يظهور ليدل است ممكن هم ييجاها
 برداشته حكم كل يعني كه است نيا آن ظاهر كه ،الحكم ذات رفعت ديبگو يانيب طوراين اگر يول ميدار كم انيب طوراين
 عرض. است نمانده يباق يزيچ و است شده برداشته يحت هم جواز و شوديم سوم حالت ،باشد طوراين اگر ،است شده
 با ناسخ ليدل نسبت ،ميدانيم يعرف و يليتحل را تركب و ميدانيم مركب را حكم چون يثبوت لحاظ از كه است نيا ما

 ديبع باشد نداشته يظهور چيه اگر ،ديد را آن ظهور ديبا ييجا هر و باشد صورت سه نيا از يكي به توانديم منسوخ
  .ماندينم يباق آن ته يزيچ و دارديم بر را كل دارد مييبگو ستين
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 تفصيل مرحوم تبريزي در محل بحث
 است نيا شانيا ليتفص اجمال فقط .ديكن مالحظه بعد خودتان را آن كه هستند قائل نجايا در يليتفص يزيتبر مرحوم

 ليدل مثالً ،است رسانده را وجوب يلفظ انيب صورت به منسوخ ليدل وقت كي .دارد يانيب چه منسوخ ليدل ديد ديبا كه
 را وجوب به امر ،منسوخ ليدل هم يگاه .است رسانده را وجوب يلفظ صراحت به .است واجب شما بر امر نيا ديگويم
 نيا ديفرمايم شانيا .شودينم استفاده وجوب يلفظ ليدل خود از رساند،مي امر بر مهيضم يزهايچ و حكمت مقدمات با
 از وجوب نباشد يلفظ مدلول اگر اما دارديم بر را آن همه ناسخ ليدل ،باشد يلفظ مدلول وجوب راگ ،دارد فرق دو

 .دارديم بر را وجوب حالت فقط ناسخ ليدل ديفرمايم نجايا ،شود دهيفهم اطالق و حكمت مقدمات

  اشكال به تفصيل مرحوم تبريزي
 ،است گفته را وجوب يلفظ صراحت به ليدل كه اول قسم در يحت كه است نيا شيفرما نيا به نسبت ما عرض

 شيفرما به نسبت نيا .ستين دو نيا نيب يفرق و مانديم يباق آنجا يزيچ و بردارد را الزام گريد ليدل ندارد يمانع
 نيا به انشيب ناسخ ليدل اگر ،دارد يانيب چه ناسخ ليدل مينيبب كه است نيا عمده و ستين تمام ليتفص كه بود شانيا

 حكمت، مقدمات با اي باشد رسانده لفظ به را وجوب منسوخ ليدل كه ندارد يفرق ،است برداشته را الزام كه است شكل
 .بماند يباق جنس آن اصل و بزند ديق را نآ توانديم ناسخ ليدل و است مركب ،حكم واقع حال هر در

 مرحوم كه يشكل به نه يهتمن ميشويم ليتفص به قائل گفت ديبا ديآيم نظر به بود آنجا كه ياقوال انيم از نيبنابرا
 هيعمل اصول سراغ ديبا وقت آن شد مجمل ناسخ ليدل اگر ،ديگويم چه ناسخ ليدل ديد ديبا بلكه فرمودند يزيتبر
 .ميشويم مدو مقام وارد بود هيلفظ ادله و يلفظ نايب مقام كه اول مقام نيا از بعد .ميبرو

 بحثمقام دوم: اصول عمليه در محل 
 نشد ناسخ ليدل از يعني .دارد ياقتضائ چه نجايا يعمل اصل ،ماند يباق ما شك و ديترد اگر كه است نيا دوم مقام 
 يكل طور به كه باشد ينظر است ممكن .شد تيتثب اجمال و دارديم بر را آن از يقسمت اي دارديم بر را كل كه ميبفهم
 شد عرض كه يفرمول آن با ييجاها كي ،باشد ليتفص ميكرد عرض كه آنچه مثل است ممكن ،است مجمل جا همه
 يزيچ لفظ و شد دايپ ليدل اجمال اگر ،است مجمل يلفظ ليدل .است نامعلوم هم ييجاها كي يول شوديم معلوم حكم
 .ديد را استصحاب ديبا شهيهم اصل نياول عنوان به هيعمل اصول در .ميبرو هيعمل اصول سراغ ديبا نكرد افاده را
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 است برائت ديد ديبا وقت آن نبود استصحاب اگر ،دارد ياقتضائ چه استصحاب ديد ديبا ،است برائت بر مقدم استصحاب
 .است اطياحت اي

  جريان استصحاب در محل بحث
 ،ميكنيم استصحاب نجايا در كه گفت شوديم ايآ. كرد مالحظه را نآ ديبا كه دارد يقيدق نكته استصحاب نجايا
 و ستين يباق اي است يباق ميدانينم را عام يمعنا به جوار اما است رفته وجوب ناًيقي ،شود نسخ نكهيا از قبل مييبگو
 استصحاب ميكن مراجعه آن به نجايا در ديبا كه ياصل نياول كه كند ادعا يكس است ممكن .ميكنيم استصحاب را آن

 ناآل جوازش اما است رفته ميدار نيقي را وجوبش ديگويم .دارد را عام يمعنا به جواز يبقا اقتضاء استصحاب و است
 ليدل چون باشد استحباب اي اباحه كه عام يمعنا به جواز اما ميگذاريم كنار را ميدار نيقي كه آنچه پس ،هست هم
 هپراند را وجوب كه است نيا يقنيمت قدر است كرده افاده يلفظ ليدل كه را آنچه و است نكرده افاده را يزيچ يلفظ

 هم حاال ،است بوده جواز قبالً ،است نرسانده را يزيچ لفظ كه است نيا فرض باشد جنس كه وجوب قبل ما اما است،
  .هست جواز

 به ميداشت نيقي ،بالشك نيقيال التنقض .كنديم ثابت را جواز استصحاب ،نكند حل را مسئله يلفظ ليدل اگر پس
 به ،نسخ از قبل در .كن استصحاب را جواز كه شوديم گفته نجايا در ،نرفت اي رفت جواز ميدانينم ،بود جواز نكهيا

 .است يباق مييگويم ،است نرفته اي است رفته جواز ميدانينم اما است رفته وجوب ميدانيم ناآل ،ميداشت نيقي جواز

  اشكال مرحوم آخوند بر جريان استصحاب
 هاتيتنب در .است ثالث قسم يكل استصحاب نيا ديگويم .كنديم اشكال را استصحاب نيا هيكفا صاحب مرحوم
 استصحاب .است يكل استصحاب ،استصحاب دوم نوع. ميدار فرد و شخص استصحاب كه است شده گفته استصحاب

 نيقي كه است نيا ثالث قسم يكل. ديديد استصحاب هاتيتنب در كه طورهمان ،اندكرده ميتقس قسم سه به هم را يكل
 نيقي ،بود ليقب نيا از يزيچ و كبوتر كي شكل در وانيح نيا ه است،بود جا فالن در يوانيح سابقاً كه داشتوجود 
 وانيح آن كه دارد نيقي ،بماند يباق كه كندينم اقتضا وانيح آن عمر ماه شش اي سال كي فاصله نيا در داردوجود 

 عمر كه است شده دايپ اتاق نيا در يگريد فرد ،وانيح از فرد نيا زوال با زمان هم داندينم ،است رفته العمر ليقل
 احتمال خاطر به دهديم كه يكل بقاء احتمال پس .است يباق هم يكل آن باشد شده دايپ فرد آن اگر كه دارد يشتريب

  .شوديم ثالث قسم يكل استصحاب نيا .است العمر ليطو فرد كي حدوث
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 و است بوده ينيمع فرد قالب در نجايا در يوانيح دانديم كه هست وقت كي .است متفاوت نيا با يثان و اول قسم
 قسم يكل استصحاب نيا ،ستين زنده اي است زنده كه دارد شك حاال يول باشد زنده توانديم االصولعلي هم فرد آن
 شده محقق آن ضمن در يكل كه يفرد همان نكهيا يبرا ،كنديم استصحاب را وانيح يكل بقاء .ندارد يمانع و است لاو
 يفرد ضمن در يكل آن كه است نيا ثالث قسم يكل يول .ندارد يمانع نجايا ،دارد شك او يول باشد يباق توانديم بود
 نيا در يگريد فرد ،او رفتن نيب از با زمان هم دهديم احتمال يول ،است رفته نيب از حتماً فرد آن كه است بوده ينيقي

 نكهيا احتمال به ميكنيم استصحاب را يكل ديگويم نجايا در .دارد بقاء تيقابل باشد فرد آن اگر كه باشد شده دايپ اتاق
 .نديگويم ثالث قسم يكل نيا به .باشد شده دايپ ديجد فرد
 ،است جنس جواز نكيا يبرا ،است ثالث قسم يكل نوع از نجايا در استصحاب نديگويم ،است طورهمين هم نجايا
 در ميدانينم ،است رفته فرد آن كه ميدار نيقي ،بود شده محقق وجوب ضمن در نسخ از قبل نيا .است وانيح همان مثل
 نجايا در گريد حكم دو از يكي ميدانينم يعني ،ستين يباق اي است يباق خاص يمعنا به اباحه اي استحباب فرد ضمن
 به جواز كه خارج عالم در چون ،است امدهين اي است آمده خاصه اباحه اي استحباب يعني ،است امدهين اي است آمده
 يمعنا به جواز اي است حرمت اي است كراهت اي است استحباب اي است وجوب اي خارج عالم ،ميندار عام يمعنا

 ،است دهيپر) وجوب( فرد آن قطعاً كه بود وجوب ضمن در ،بود فرد آن ضمن در يكل ما قنيمتقبلي،  در ،است خاص
 نيا .است يباق يكل باشد شده دايپ اگر .است نشده دايپ اي است شده دايپ جواز اي استحباب مثل يگريد فرد ميدانينم

  .است ثالث قسم يكل استصحاب
 ثالث قسم يكل استصحاب كه است نيا هم يكبر و است ثالث قسم يكل از يمصداق نيا ديفرمايم آخوند مرحوم

 .شوديم محقق خودش هانداز به جنس يفصل هر ضمن و شوديم محقق فصل ضمن جنس نكهيا خاطر به ،ستين حجت
 اباحه و استحباب ضمن جواز و است يزيچ وجوب ضمن جواز نكهيا يبرا ،ستين يباق موضوع وحدت شما قنيمت در
 بوده ميدانينم باشد ميدهيم احتمال آنچه و است رفته حتماً است بوده آنچه لذا و است يگريد زيچ خاصه يمعنا به

 طيشرا از يكي كه مشكوك و قنيمت هيقض وحدت لذا و شوديم فرد وجود به نيمتع يكل نكهيا يبرا ،است نبوده اي است
  .ستين نجايا است استصحاب انيجر

 در هم هيكفا خود در .كرد استصحاب شوديم آنجا باشند يواحد امر مراتب ميقد و ديجد فرد كه ييجاها كي البته
 فرد كي شوديم گفته باشند نيمتبا يبعد فرد و يقبل فرد اگر .دارند هم خيش مرحوم و است مدهآ استصحاب هاتيتنب
 و هستند نيمتبا دو نيا ،نشد اي شد دايپ اصالً ميدانينم ميدهيم را آن بقاء احتمال كه هم يدفر آن و است هترف ناًيقي

 ولو نديگويم آنجا در ،دارد مراتب و دارد فيضع و ديشد مرتبه كه باشد نور مثل اگر اما .شونديم متفاوت موضوعات
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 دو آن و است يقبل فيضع مرتبه ينوع ،يبعد شخص ديگويم عرف يول ،است ثالث قسم يكل ينوع ،شود دقت نكهيا
 احتمال يول ستين گريد يادرجه صد نور كه ميدار نيقي و است بوده يادرجه صد نور مثالً اگر .دانديم يكي باهم را
 ثالث قسم از ينوع نكهيا ولو ندارد يمانع استصحاب نديگويم نجايا در ،باشد شده مبدل يترفيضع نور به ميدهيم

 .است يقبل فيضع مرتبه يشكل به يبعد اما است نوع دو و است زيچ دو دقت با ولو يقبل با يبعد زيچ نيا يول ،است
  .است معتبر ثالث قسم يكل نجايا نديگويم ،باشند مراتب دو نيا اگر

 جواز و استحباب و وجوب ديبگو يكس است ممكن چون .ستين يجار نجايا هم نيا ديفرمايم آخوند مرحوم
 .هستند نيمتبا نوع پنج ،حكم پنج نيا .ستندين مراتب هانيا نكهيا يبرا ،ستين هم نيا ديفرمايم شانيا ،هستند مراتب
 كه يوانيح مثال همان مثل قاًيدق لذا و هستند نيمتبا ماحكا هانيا ،است آن از يامرتبه نيا مييبگو كه ستين طوراين

 كه شد دايپ شتر مثل يگريد فرد آن مردن با زمان هم ميدانينم ،است مرده و دهيپر آن ميدار نيقي كه بود يكبوتر سابقاً
 .هستند نيمتبا انواع جواز و استحباب و وجوب هم نجايا .هستند نيمتبا نوع دو فرد دو نيا .نشد دايپ اي باشد يباق آن
 آمد خاص يمعنا به باحها اي استحباب او رفتن با همراه ميدانينم ،رفت ناًيقي و بود آن ضمن در بود جنس كه جواز آن
 . ستين استصحاب انيجر يجا و است نيمتبا زيچ كي هم نيا .است امدهين اي

 بحث بنديجمع
 اگر كه است نيا شد عرض قبل بحث در خودمان هينظر هب اشاره و قبل بحث بنديجمع از بعد امروز كه آنچه پس

 يكل نيا كه است شده آن به ياشكال يول .كند يجار را جواز استصحاب نجايا يكس است ممكن ،شد دايپ شك ييجا
 نجايا ذال و هستند نيمتبا انواع هانيا كه شوديم داده جواب دارد مراتب نجايا ديبگو يكس هم اگر و است ثالث قسم

 فردا ما كه آنچه .ميكنيم عرض بعد كه ميبرو يبعد اصول سراغ ديبا نشد يجار كه استصحاب .ستين يجار استصحاب
 ديشه شيفرما .ميكرد نقل را آخوند مرحوم شيفرما .ميكن فيتكل نييتع را استصحاب كه است نيا ميكن بحث ميخواهيم

 . دينيبب نجايا در را گريد انگبزر يبعض و صدر
 .     نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


