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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

بحث در صورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. در صورت دوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند که اینجا به 

شود ما دلیل خاص را حمل که این باعث میشود دلیل کثرت تخصیص و ندرت نسخ یک ظهور اقوایی برای عام در دوام ایجاد می

حکم  که ما یککنیم و نسخ را کنار بگذاریم. مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه را هم ایشان اینگونه حل کردند بر تخصیص 

امارات واقعی داریم که متفاوت از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای مؤدای اصول و حکم ظاهری به معنای مؤدای طرق و 

 صرفا به صورت کلی و است. این حکم واقعی یعنی حکمی که با تمام جزئیات و حدود و ثغورش بیان شده، در مقابل حکمی که

ة و القانون جعل شده ولی حدود و ثغورش موکول به وقت خودش شده است. آنگاه ایشان فرمود: آن دسته از احکامی ضربا للقاعد

والنی بعد از عام وارد شده است، اینها همه در واقع مربوط به این قسم از احکام است. یعنی که خاص آن در یک فاصله زمانی ط

ا قطعا آنهدر اند و همه حدود و جزئیات و شرایطشان بیان شده، آن دسته از احکامی که برای امتثال و به منظور عمل به آن بیان شده

اند، آن احکامی که به عنوان ضرب قاعده و قانون جعل شده و بیان شدهتأخیر بیان از وقت حاجت در آن نباید صورت بگیرد اما 

شرایط و جزئیاتش موکول به وقت خودش شده اینجا کأنه تأخیر بیان از وقت حاجت مشکلی ندارد یا به تعبیر  اما حدود و ثغور و

گذارد. البته تعبیرات اینجا ار میرا کنحکم ظاهری است و آن  ناسخ آن د ممکن است بگوییم این خاص حتیدیگر در این موار

است و لذا تالش شده که این کالم و سخن دی است که تا حدودی مجمل متفاوت است زیرا کالم محقق خراسانی اینجا از موار

 تفسیر شود و مراد محقق خراسانی معلوم شود.

ست و رسد قابل قبول ابیان کردند و به نظر میبه هر حال عرض کردیم این بیان مبتال به اشکال است. راهی که بعضی از بزرگان 

تواند حل کند این بود که اساسا تأخیر بیان از وقت حاجت قبح اقتضایی دارد نه ذاتی به این معنا که اگر یک مانعی در مشکل را می

شود، ته میان یک انسان گفمثل قبح کذب در جایی که برای نجات ج رود،برابر آن ایجاد شد یا مصلحتی اقتضا کرد این قبح کنار می

 جب شود.رود بلکه چه بسا رجحان پیدا کند و یا در بعضی موارد وانه تنها محذوری ندارد و این قبح کنار میلذا 

 به راه حل برگزیده اشکال

ا حکم م است. اینکهو غیر متعارف اصطالح ابداعی خود شما این راهی است که مبتنی بر  در اشکال به محقق خراسانی گفتید که

واقعی را به معنای حکم مشتمل بر بیان همه جزئیات و شرایط بدانیم و حکم ظاهری را به معنای حکمی بدانیم که صرفا به عنوان 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ضرب قانون بیان شده و شرایط و جزئیات در آن بیان نشده، این یک اصطالحی است که بر خالف رویه متعارف است و کسی و 

کرده و لذا قابل قبول نیست. البته اشکاالت دیگری همه به محقق خراسانی ایراد شد، اما یک اشکال این کتابی این اصطالح را بیان ن

کنید بود که این یک اصطالحی است که خود شما خلق کردید و به رسمت شناخته نشده. اینجا نیز همین است. شما چیزی را بیان می

 .د استاشکالی که به محقق خراسانی کردید به خود شما نیز وار وجود ندارد. لذارد، موردی شبیه آن که که نظیر ندا

 پاسخ

 این اتفاقا نظیر دارد. یعنی اینطور نیست که در موارد دیگر اصال از این راه و از این طریق استفاده نشده باشد. 

خبر واحد است. خبر واحد از سوی شارع حجت شده است. معنای حجیت خبر واحد این است  توان ذکر کردمی ننظیری که برای آ

بت کند ابر طبق آن عمل شود و به واقع اصاگر و که عمل به این خبر برای شما منجز و معذر است)طبق یکی از تفسیرهای حجیت( 

کنید شما وقتی به این خبر عمل می ردی پیش بیاید کهمواممکن است یک ند معذر است. ابت نکاین منجز است و اگر هم به واقع اص

نماز جمعه واجب نیست.این از دو حال خارج ز جمعه، اگر خبر واحدی اقامه شده که ظهر رو ال، مثبا واقع سازگاری نداشته باشد

ه ولی و از بین رفت با عمل به این خبر یک مصلحت واجب االستیفاء فوت شدهکه نیست، یا به حسب واقع نماز جمعه واجب است؛ 

حسب  شرب تتن، اما بهحرمت کند یا مثال خبری قائم شود بر عدم اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد این مشکلی ایجاد نمی

پس در برخی موارد عمل به  شود.اء در مفسده الزم االجتناب میینجا عمل به خبر واحد منجر به القواقع شرب تتن حرام باشد، ا

 در یک مفسده الزمة االجتناب است.  اء و در برخی موارد مستلزم القاءتیفالزمة االس موجب تفویت یک مصلحت دخبر واح

ال  شود اما در عین حاء در مفسده یا تفویت مصلحت میمل به خبر واحد در مواردی منجر به القشارع با علم به اینکه عبا این حال 

اء در مفسده یا تفویت مصلحت ملزمه قبیح است اما قبح این دو در واقع یک قبح اقتضایی حجت قرار داده است با اینکه القاین را 

نداشته باشیم. اینجا شارع دو امر را در کنار هم قرار که در مقابلش یک مصلحت مهمتری است یعنی تا مادامی این قبح وجود دارد 

شارع مالحظه کرده که عمل شود ولی از سوی دیگر مر قبیح میبرخی موارد چه بسا منجر به این اداده، از یک طرف مالحظه کرده 

ء در اچند مورد الق است که به خاطر به اغلب مردم این اهمیتش آن قدر به خبر واحد و حجیت خبر واحد به صورت کلی و نسبت

 مفسده یا تفویت مصلحت آن را حجت قرار دهد.

بینیم خبر واحد از سوی  شارع با عروض یک مصلحت مهمتر کنار رفته و لذا می ،اقتضایی بودهبح این دو امر از آنجا که پس ق

گوید این راه حل نظیر ندارد و همان اشکالی که به محقق خراسانی وارد بود اینجا نیز حجت شده است. پس اینکه مستشکل می

 رسد این اشکال وارد نیست.شود، به نظر میوارد می

 اه حل برگزیدهعدم ورود اشکاالت دیگر بر ر

 شود. به طور کلی اینجا وارد نمی د کرده بودند و البته پاسخ داشت،به عالوه یک اشکالی که قبال به محقق خراسانی برخی  وار

اهی برای بیان حکم واقعی وارد نشده، بلکه صرفا غرض این بوده که گویید عام گاشکال به محقق خراسانی این بود که شما که می

 شود. جزئیات و حدود و شرایطش بعدا بیان قانونی ضرب شود و قاعده و  یک

توانیم در هنگام شک به این عموم رجوع کنیم، به تعبیر دیگر اصالة نمی لی بی اعتبار و بی ارزش است، چونین عامی به طور کنچ

العموم را در هر عامی باید بتوانیم پیاده  ه، باالخره اصالو ارزش نداردی ندارد ایده است و اعتبارفبی العموم در مورد چنین عموماتی
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اصالة العموم در این قسم از عمومات بی خاصیت است. این اشکالی بود که به محقق خراسانی برخی وارد کردند و در حالیکه کنیم. 

 جواب داشت. مان مبنای محقق خراسانی هم البته روی ه

و جزئیات و شرایط  است که برای بیان حکم واقعی هم وارد شده یگوییم این یک عامما می ال اینجا وارد نیست. چونآن اشکاما 

ین عام ااز یک فاصله طوالنی بیان شده، لذا عمل کند لکن خاصش بعد به آن برای این است که مکلف بیان شده و و حدودش نیز 

العموم را جاری کنیم. لذا آن اشکالی که به محقق خراسانی رجوع کنیم و اصالة  توانیم به آنر هنگام شک میندارد و د یهیچ نقص

 وارد بود به این راه حل وارد نیست.

 شود. که به محقق خراسانی آنجا وارد کردیم اینجا دیگر وارد نمیهم سایر اشکاالتی 

ر بیان از مشکل قبح تأخی  که این راه حل که گفتیم نظیر هم دارد و امر مستبعد و غریبی نیست، این راه فتحصل مما ذکرنا کله

توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم و نهایتا در این صورت از صور دوران بین نسخ و تخصیص می کند. لذاوقت حاجت را حل می

 شود و نظیر هم دارد.ر بیان از وقت حاجت نیز بر طرف مشکل قبح تأخی
 شاهد راه حل برگزیده

در عین حال قبحی ندارد و این به خاطر شود و میشود ولی خاص بعد از وقت عمل به عام وارد میگاهی حکمی بیان ما گفتیم 

از وقت حاجت کنار رود، و آن مصلحت تدریج بیان احکام تأخیر بیان  شود که قبح اقتضاییکه باعث میاست مصلحت اقوایی 

شه ندارد این است که بر اساس برخی روایات، برخی از تواند بیان شود و جای شبهه و خدچیزی که به عنوان شاهد میحال است. 

 کنند. شوند، یعنی آن  موقع آن احکام اساسا فعلیت پیدا میاحکام حقیقی و واقعی اسالم بعد از ظهور حضرت ولی عصر)عج( بیان می

د وییم احکامی هستند که بایخواهیم بگمیبلکه شود، ییم که عموماتی االن بیان شده و خاصش بعدا بیان میخواهیم بگوما نمی

این احکام در آن  بر اساس آنها زمینه عمل به آنها فراهم شود و این زمینه چه بسا تا آن زمان فراهم نیست. ما روایاتی داریم که

 رسند.زمان به فعلیت می

ند یک شاهد و مؤیدی باشد توانفس اینکه برخی احکام تا آن زمان اجراء نمی شوند با اینکه حکم واقعی هستند، این خودش می

عدا رسد برخی جزئیات و شرایطش بکند یک حکمی اساسا به مرحله فعلیت نرسد یا اگر هم میبر اینکه گاهی مصلحت اقتضاء می

فعلیت  در ظرف زمانی خودشبعدا و این حکم  ء کرده کههیچ بعید نیست که در برخی موارد بگوییم مصلحت اقتضابیان شود. پس 

 به مرحله اجرا و امتثال برسد. پیدا کند و

 . میتوانیم این را حمل بر تخصیص کنصورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص این است که ما می در نتیجه بحث

 کالم محقق نایینی

ست و اکه یکی از آنها این صورت )محقق نایینی یک بیانی دارند که به طور کلی در مورد همه موارد دوران بین نسخ و تخصیص 

نسخ و تخصیص قابل دوران بین کنیم( جریان دارد و آن اینکه عدا اشاره میکالم محقق نایینی را بمانده )یگر که باقیدو صورت د

بیانی  ک. محقق خراسانی فرمودند: کثرة التخصیص و ندرة النسخ اقتضاء می کند این را حمل بر تخصیص کنیم، بعد یقبول نیست

ی یک اشکالی به ایشان دارد ولی چون آن اشکال متوجه همه صورت های دوران بین نسخ و تخصیص است ولی محقق ناییندارند، 

 بعدا آن را بیان می کنیم.
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 در توضیح عبارت محقق خراسانی کالم محقق اصفهانی

ه ما کست و آن همان اکفایه صورت گرفته ن و شارحین یکه از کالم محقق خراسانی توسط بسیاری از محش رغم تفسیریعلی 

 عرض کردیم اما محقق اصفهانی یک تفسیر دیگری برای کالم ایشان ذکر کرده است. 

حکم ظاهری که این غیر از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری و  ا یک حکم واقعی داریم در برابرممحقق خراسانی فرمودند که 

حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای مؤدای طرق و امارات، حکم واقعی در برابر واقعی در برابر حکم امتحانی است، حکم 

حکم ظاهری به معنای مؤدای اصول عملیه، حکم واقعی در برابر حکم امتحانی و اختباری، این حداقل سه اطالق برای حکم واقعی 

 است. 

جزاء و همه ااست عمل و امتثال مکلف داریم به این معنا که حکمی که بیان شده است برای گوید حکم واقعی هم میمحقق خراسانی 

و شرایطش هم بیان شده، لکن برخی از احکام صرفا به عنوان کلی بیان شدند یا به تعبیر دیگر ضربا للقانون بیان شدند ولی جزئیات 

بیان  ای است که برای کالم محقق خراسانی ذکر شده و نوعا هم همین ریک تفسیرو شرایطش بیان نشده و موکول شده به بعد. این 

 ی دیگر بیان کردند.صفهانی تفسیرکردند و ما نیز همین را در توضیح کالم محقق خراسانی بیان کردیم، ولی محقق ا

ر شود لکن این تارة مبتنی بگویند منظور محقق خراسانی این است که حکم واقعی گاهی با اراده جدی به عموم بیان میایشان می

مصالح ظاهری. اگر یک عامی که از آن اراده جدی عموم شده، مبتنیا علی المصالح الواقعیه  مصالح واقعی است و اخری مبتنی بر

اما اگر عام بیان شود و اراده جدی هم به عموم تعلق گرفته باشد ولی این مبتنی بر مصالح ظاهری  بیان شود این حکم واقعی است،

گویند که اگر یک حکمی که در آن اراده جدی انی اینطور میباشد این حکم ظاهری می شود. ایشان در توضیح کالم محقق خراس

ن می مبتنی بر مصالح ظاهری باشد ایاست اما اگر همان حکم، به عموم تعلق گرفته مبتنی بر مصالح واقعیه باشد، این حکم واقعی 

 .شود حکم ظاهری
 بررسی کالم محقق اصفهانی

ی بیان کرده ولی واقعش این است که شاید آنچه که دیگران در توضیح این کالم محقق خراسانمورد این توضیحی است که ایشان در 

مکن توانیم بگوییم چنین چیزی ممکن نیست، بله ماست، اینجا ما نمیبارت ایشان سازگارتر عبارت محقق خراسانی گفتند با ظاهر ع

 قرابت دارد. ام یک از این تفاسیربا کدظاهر عبارت ایشان دید است چنین معنایی مراد محقق خراسانی باشد ولی باید 

انی ارت محقق خراسرا در تفسیر عبسانی گفتیم و نوعا نیز همین در بیان راه حل محقق خراما رسد همان توضیحی که به نظر می

 عبارت ایشان سازگارتر است.ذکر کردند با 

آن را کنار گذاشتیم. چهار صورت دیگر  نزاع نیست و گفتیم محل و تخصیص یک صورت را تا کنون ما از صور دوران بین نسخ

 باقی ماند.

حثش ب شود وصورت اول جایی بود که عام وارد شود و خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شود، آنجا گفتیم حمل بر تخصیص می

 محقق نایینی را جواب دادیم. گفتیم و تفصیلرا مفصل 
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محقق جا شود البته همینوارد شود. اینجا نیز حمل بر تخصیص میصورت دوم جایی است که خاص بعد از وقت عمل به عام 

رار شود که ما بعدا کالم ایشان را مورد بررسی قگویند حمل بر تخصیص میاصفهانی و محقق نایینی بیانی دارند که به طور کلی می

 .دهیممی

 

 «والحمد هلل رب العالمین


