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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 نسخ وجوب

 نگاهي به مطالب پيشين
 ليدل نكهيا اي مانديم يباق جواز اي طلب از يزيچ گفت توانيم ايآ ،شد نسخ يوجوب اگر كه بود نسخ در ما بحث

 در ما نظر. ستيچ ليدل و ظهور يمقتضا كه بود نيا اول امقم .شودينم استفاده آن از يزيچ و دارديم بر را كل ناسخ
 نظر و است متفاوت احكام و وجوب و ينه و امر خود در ما نظر چون ،بود نيمتأخر مشهور با متفاوت نظر كي نجايا

 .ميرفتيپذ ،نداشت قبول يكس نيمتأخر از كه را قدما مشهور

 مقام دوم: اصول عمليه در محل بحث
 يليدل ،ديرس يعمل اصل به نوبت و نبود ليدل از استظهار اگر .ستيچ يعمل اصل يمقتضا كه است نيا دوم مقام

 كه ميبفهم يزيچ ليدل ظهور از مينتوانست ما و است كرده نسخ را آن هم بعد و ةصدق نجواكم يدي نيب اومقد است گفته
 و است شده برداشته طلب اي است شده برداشته الزام اي است شده برداشته حكم كل ايآ ،است معنا به چه به برداشتن

 ممكن ،بماند طلب و بردارد را الزام فقط ناسخ ليدل است ممكن ه است.نكرد مشخص ار برداشتن مراحل ناسخ ليدل
 احتماالت نيا يتمام ،بردارد را يقبل حكم دستگاه كل است ممكن ،ماندب عام يمعنا به جواز و بردارد را طلب است
 .رسديم هيعمل اصول نوبت ،ميكن نييتع يلفظ ليدل به مينتوانست احتماالت نيا نيب از و دارد وجود

  طلب تقرير جريان استصحاب 
 شده گفته لذا و است اصل نياول استصحاب .است استصحاب شوديم تمسك آن به هيعمل لاصو در كه يزيچ نياول
 استصحاب ييجا اگر .زنديم امارات شانهبهشانه اشرتبه يعني ،است االمارات فرش و االصول عرش استصحاب است
 شد گفته و ميكرد نقل را آخوند مرحوم شيفرما استصحاب در .رفت اطياحت و برائت سراغ به كه است نيا بر مقدم بود

 سابقه طلب نيا .است استحباب و وجوب نيب جامع طلب. ميكنيم طلب استصحاب نجايا ديبگو يكس است ممكن
  .بود استصحاب انيجر ريتقر نيا .ميكنيم استصحاب را طلب يكل يول ستين يالزام طلب ميدانيم اآلن ،است داشته
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 اشكال مرحوم آخوند در جريان استصحاب
 نجايا ،باشند مراتب از مرتبه دو نكهيا نه ،هستند نيمتبا استحباب و وجوب چون فرمودند آخوند كه بود نيا اشكال

 طيبس حكم دو استحباب و وجوب نكهيا يكي ،هست مبنا دو نجايا در .شوديم ثالث سوم قسم يكل استصحاب ليقب از
 از قسم كي و است طلب نكهيا يبرا ،شوديم ثالث قسم يكل نجايا بودند نيمتبا طيبس حكم دو يوقت ،هستند نيمتبا
 ،است وجوب فرد ضمن در طلب ،است سابقه حالت كه يطلب .است استحباب گريد قسم كي و است وجوب طلب
 است ثالث قسم يكل صحابتاس شوديم گفته نجايا در ،نشد حادث اي شد حادث يگريد فرد ،فرد آن زوال با ميدانينم
 ميدانينم ،است شده زايل فرد آن ناًيقي ،است بوده پشه كي مثالً  ،است بوده يوانيح ،اتاق در نكهيا نيع .ستين يجار و

 ،كرد وانيح يكل استصحاب شودينم نديگويم نجايا ،است نشده وارد اي است شده وارد آن زوال با زمان هم يگريد فرد
 .ستين يجار استصحاب و شوديم ثالث قسم يكل نيا ،ستين يكي مشكوك و قنيمت ،ستين يكي الحقه و سابقه حالت

 ناسخ ليدل با ميدار نيقي .هستند فرد دو و هستند نينيمتبا استحباب و وجوب باشد قائل يكس كه بود نيبنابرا مطلب نيا
 . است امدهين اي است آمده باشد استحباب كه يگريد فرد ميدانينم ،است شده تمام حتماً فرد كي

 .باشد نور مثل ،باشند فيضع و ديشد مرتبه دو بلكه نباشند نيمتبا عرفاً فرد دو آن كه است نيا دوم صورت و حالت
 در كه دارد نيقي اگر ،هستند قتيحق كي از مرتبه دو اما است نوع دو و مرتبه دو هشتاد نور با ،صد نور كه است درست
 نجايا ،نشد اي شد دايپ يگريد نور آن با زمان هم داندينم ،رفت نيب از صد نور ،شد خاموش نجايا در صد نور يالحظه
 واحد را نورها نيا عرف چون ،شوديم يجار ثالث قسم يكل استصحاب كه اندگفته يبعض دارد يامرتبه حالت انوار كه
 .كرد يجار توانيم هم طلب استصحاب وقت آن ،ديبگو را نيا يكس اگر و دانديم

 طلب در جريان استصحاب نظر مختار
 ينوع به و ستندين كامل يمعنا به طيبس حرمت و وجوب ميهست قائل نكهيا رغمعلي كه است نيا نجايا در ما عرض

 قبول را جانيا ليتفص آن طبق كه ميدار يليتفص هم مراتب در ثالث قسم يكل استصحاب در اما ،هستند هم مراتب عرفاً
در مقابل كساني است  ما عرض نيبنابرا .ميكنيم عرض ميبرس استصحاب به اهللا انشا كه است ييمبنا بحث نيا و ميندار

 از .ستين يجار ثالث قسم يكل استصحاب كه است يامرتبه نوع كي نجايا ،ديريبگ هم مراتب اگر يحت گويندكه مي
 يامرتبه را حرمت و وجوب اگر يحت ،ستين يجار نجايا در طلب استصحاب ،برسد استصحاب به نوبت اگر ،نظر نيا

 و است ثالث قسمكلي  هك است معلوم ،است حكم دو كه شود گفته هم اگر ،ستين يجار استصحاب زبا ميبدان هم
  .كرد يجار را استصحاب توانينم
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 در ما عرض .است متفاوت نيمتأخر يمبنا با كه است ما يمبنا بر يمبتن كه ميدار يمتفاوت عرض كي نجايا در ما
 يول است يعرف طيبس كه است درست و است استحباب و وجوب جنس طلب ميگفت كه است نيا طلب استصحاب

 از است مركب وجوب كه هينظر نيا اساس بر و ميهست قائل يليتحل تركب كي لذا و است ليتحل قابل كه است يطيبس
 از را وجوب و استحباب اًيثان و ميهست تركب به قائل اوالً  الزام، عدم و طلب از مركب است استحباب و الزام و طلب
  .است درست نجايا در استصحاب كه ميهست قائل و ميدانيم طلب مراتب

 و شوديم استحباب شود فيخف يكم و شوديم وجوب شود كه ديشد كه دارد يمشترك قتيحق كي طلب عرفاً
 آن ادامه نيا عرفاً ما نظر به .است آن ادامه هانيا كه گفت نشود عرفاً و باشد دو نيا نيب يزيما مرز كه ستين طوراين
 شوديم گفته كه يثالث نوع از نجايا مبنا دو نيا به توجه با لذا و است يامرتبه تبدل ،استحباب به وجوب تبدل و است

 ميدانينم اگر لذا و دارد يامرتبه حالت نجايا در هم فصل .است يفصل و جنس نجايا .باشدمين ،ستين زيجااستصحاب 
 است ود آن مشترك وجه كه طلب ديگويم استصحاب ،است برداشته ار طلب كل اي است برداشته را الزام ناسخ ليدل
 شود ثالث قسم يكل تا كند جدا هم از كامالً را هاآن كه نيآهن بلند روايد كي وجوب و استحباب نيب و است يباق

 نبود اقعو در استحباب و استحباب از باالتر يزيچ يعني وجوب كه است جهتازاين .هستند سنخ كي از و ندارد وجود
  .است باالتر نآ

 ،ستين نيمتبا دو نيا فصل اًيثان و هستند فصل و طلب از مركب حرمت و وجوب اوالً كه نكته دو نيا به توجه با
 طلب استصحاب فيتكل پس .باشد قبولقابل نجايا در استصحاب كه ستين ديبع ،است مشكك قتيحق كي مراتب بلكه

 نجايا در ،هستند نيمتبا استحباب و وجوب نكهيا به شد قائل يكس اگر كه شد نيا كالم حاصل و شد مشخص
 يجا نجايا وقت آن ،ستندين نيمتبا هم فصول و است مركب نكهيا به شد قائل يكس اگر اما ستين يجار استصحاب
 را آن بتوان كه ستين ديبع اما اندرفتهينپذ را طلب استصحاب لباً اغ .است قبولقابل استصحاب و است استصحاب

 غيرلفظي مقدمات اي عقل ليدل از و نشود استفاده ليدل خود از وجوب كه باشد يطور ليدل اگر خصوص به ،رفتيپذ
  .است راحت يليخ طلب استصحاب صورت نيا در ،شود استفاده

 

 استصحاب جواز به معناي عام 
 استصحاب يكي ،است بحث نيا در استصحاب دو .است دقت قابل هم آن كه دارد وجود هم يگريد استصحاب كي
 اگر ،ستين يجار نجايا در طلب استصحاب گفت يكس اگر كه دارد وجود هم يدوم استصحاب .شد بحث كه طلب
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 يجار و است ثالث قسم يكل از نجايا در طلب استصحاب ندشد قائل نيمحقق از يريكث و هيكفا صاحب مثل يكس
 . كرد يجار توانينم اي كرد يجار را يگريد استصحاب شوديم ايآ كه مينيبيم و ميرويم باالتر رتبه كي در ،ستين

 قالب در كه را تيمطلوب اصل مينتوانست مييبگو كه است ممكن. است عام يعنام به جواز استصحاب گريد استصحاب
 هم مستحب ،ستين واجب برابر ستيب فاصله با جهاد اي الرسول عند ينجوا در دادن صدقه .ميبده كش است استحباب

 با توانيم ايآ ،ستين زيجا نكهيا يعني ،جواز اصل ايآ .ستين زيجا اي است زيجا عمل نيا كه مينيبب ميخواهيم ،ستين
 . كرد ثابت توانينم اي كرد ثابت استصحاب

 بود نشده نسخ حكم كه يزمان يعني ،دارد وجود عام يمعنا به جواز استصحاب نجايا در كه است نيا گريد ريتقر
 يبعض كه است يريتقر نيا .ميكنيم استصحاب را زمان آن ةالحرم عدم ،نبود حرام يعني ،بود عام يمعنا به زيجا عمل

 .هست انيجر قابل العام يمعن به جواز كه اندفرموده

  اشكال بر استصحاب جواز
 گريد استصحاب چند با معارض ،العام يبمعن جواز ياجرا كه است نيا آن و است شده اشكال العام يمعن به جواز در
 عدم و ةالحرم عدم يعني عام يمعنا به جواز نكهيا يبرا .شونديم ساقط و كننديم تعارض باهم استصحابات و است
 نبود حرام كه طورهمان ،بود واجب آن كه يزمان ،دارد سابقه هم ةالكراه عدم نجايا در ،شوديم استصحاب ةالحرم
 پس ،نبود هم خاص مباح ،نداشت هم خاصه اباحه يحت و شوديم استصحاب هم ةالكراه عدم پس ،نداشت هم كراهت
 معلوم يعني ،ماندينم يباق آن ته يزيچ ،شود اجرا بخواهد باهم تا چهار سه نيا اگر .كرد اجرا ديبا هم را االباحه عدم
 ،ستين مستحب اي است مستحب ميدانينم و است رفته كه ميدار قطع را عمل وجوب مييبگو .كرد اجرا شودينم كه است
 به مباح ميدانينم ،شوديم يجار ةالكراه عدم ،ندارد اي دارد كراهت ميدانينم ،است يجار حبابتاالس عدم نجايا در
 يجار ةالحرم عدم ،ستين حرام اي است حرام ميدانينم ،شوديم يجار ةاالباح عدم و تسين اي است خاص يمعنا
 .شوديم

 سابقه همه عدم ،تا هارچ نيا از ؟ديكنيم يجار را كدام تا چهار نيا از ،دارد وجود استصحاب چهار نجايا در پس 
 يزمان در ،دارند سابقه حالت حكم تا چهار همه اما ،است شده نسخ و است داشته ابقهس وجوب حكم كه ميدانيم ،دارد
 هم ،بود ةالحرم عدم هم سابقه حالت زمان آن در ،بود واجب نابرابر اريبس نسبت با جهاد اي بود واجب دادن صدقه كه

 حكم چهار هر استصحاب كه ميدار نيقي ،بود الخاص يبمعن هباحاال عدم هم ،بود االستحباب عدم هم ،بود ةهالكرا عدم
 استصحاب چهار .است تا چهار نيا از يكي حتماً و ستين وجوب ميدانيم واقع عالم در نكهيا يبرا ،ستين درست
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 مرجح بال حيترج ،شوندينم يجار گرانيد و شوديم يجار هانيا از يكي شود گفته اگر .دارد ما ياجمال علم با منافات
  .است

 تاس ما يقطع علم با يمناف تا چهار هر انيجر و دارد تيمصداق و تيموضوع نجايا در عدم استصحاب چهار پس
 اگر .است مرجح بال حيترج يگريد دون موارد نيا از يكي استصحاب و هست اآلن تا چهار نيا از يكي ميدانيم كه

 يكي استصحاباست.  ياجمال علم خالف ،تا سه اي تا دو اي تا چهار استصحاب :كه است طوراين مييبگو كامل ميبخواه
 كدامهيچ فروض نيا از لذا و است مرجح بال حيترج هم نيمع يكي استصحاب .ستين استصحاب يمجرا هم مردد
 علم خالف استصحاب دو ،است علم خالف استصحاب سه ،است ياجمال علم خالف استصحاب چهار .ستين قبولقابل
 .ستين استصحاب يمجرا اصالً هم مبهم و مردد كي استصحاب .شودينم و است علم خالف صورت سه نيا و است

  .است مرجح بال حيترج هم نيمع كي استصحاب
 طورهمان يعني ،كند اثبات تواندينم ار يزيچ نجايا در باستصحا يكل طور به و ستين يجار استصحابات نيا پس

 يجار گفتنديم مشهور يعني ،ستين يجار ميگفتيم و بود اشكال شديم استحباب اشجهينت كه طلب باستصحا در كه
 ةالحرم عدم يمعنا به جواز .است مواجه اشكال با هم نيا )طلب خصوص نه( ميكن جواز استصحاب ميبخواه اگر ،ستين
 العام يبمعن جواز نكهيا يبرا ،شوديم يمنتف هم العام يبمعن جواز طبعاً .دارد معارض چون ،كرد استصحاب توانينم را
 را يزيتبر يآقاو  صدر ديشه شيرماف. شودينم يجار هم آن كه است معلوم ،نشد يجار هانيا يوقت و است هانيهم

  .دييبفرما مالحظه
 .         نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


