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

ه نوعی بسئله قابل تصویر است. یک صورت در دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم چندین صورت برای این مبحث 

شد. صورت اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که اگر خاص قبل از مورد وفاق بود و لذا از محل بحث خارج 

 شود.و مخصص قلمداد می شدهحمل بر تخصیص رد شود، وقت عمل به عام و همچنین اگر بعد از وقت عمل به عام وا

 خاص به : ورود عام قبل از وقت عملسومصورت 

گوید شود لکن ورود عام قبل از وقت عمل به خاص است مثال میمی اردو عامو سپس  ،جایی است که اول خاصسوم صورت 

د از جا عام بع، این«اکرم کل عالم»گوید ولی قبل از آنکه روز جمعه فرا برسد موال به نحو عام می« التکرم زید العالم یوم الجمعه»

ود خاص مخصص این عام محسوب شحل بحث است که آیا صورت م اینخاص وارد شده ولی قبل از وقت عمل به خاص است. 

 . شودمیناسخ خاص محسوب  عام یا
  نزاع در صورت سوم ثمره

  :این است که ،شودموارد مخصص محسوب می ثمره نزاع در اینکه آیا عام ناسخ خاص است یا خاص نسبت به این عام مثل بقیه

دانستیم عام و خاص  دو رااگر ما این  عه حرام خواهد بود، یعنیاگر ما خاص را مخصص بدانیم قهرا اکرام زید عالم در روز جم

ب حسوارد شده که به قبل از وقت عمل به خاص یک عامی  خاص قبل عام ذکر شود یا بعد آن، مهم این است کهدیگر فرقی ندارد 

تنها اکرام زید عالم از دایره آن خارج شده و چون نهی از اکرام زید عالم شده لذا اکرام او در روز  و آن اکرام همه علماء واجب است

 . است شود که اکرام همه عالمان واجب است و تنها اکرام زید حرام شدهنتیجه این دو دلیل این می پسشود جمعه حرام می

ت در این صورکند، را نسخ می؛ «التکرم زیدا العالم یوم الجمعه»ار دهیم و بگوییم را ناسخ دلیل خاص قر« اکرم کل عالم»ر اما اگ

نهی از اکرام زید عالم منتفی شده  یعنی اکرام شود زیرا آن خاص منسوخ شدهزید عالم نیز در عداد سایر علماء در روز جمعه باید 

 ن عام عمل کنیم. و االن باید فقط به ای

پس ثمره و نتیجه نزاع و اختالف در ناسخ بودن عام یا مخصص بودن خاص در این صورت، در خصوص زید عالم به این ترتیب 

طبق یک احتمال اکرام زید عالم روز جمعه حرام است و طبق احتمال دیگر اکرام زید عالم در روز جمعه واجب  .شودظاهر می

 .باید بررسی شوداین دو احتمال  هر یک ازاست. 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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مطرح شود، تأخیر آن در که ممکن است وجود ندارد زیرا تنها محذوری « التکرم زید العالم»اینجا هیچ محذوری در مخصص بودن 

شده است. لذا  مقدم بر وقت حاجتنشده بلکه  اینجا نه تنها بیان از وقت حاجت مؤخردر حالی که است  ز وقت حاجتبیان ا

 ص بودن دلیل خاص موجود است و مانعی  هم در برابر آن نیست. مقتضی در مخص

دلیل خاص اول ذکر شده و مقدم آمده، دلیل عام مؤخر ذکر شده، آنگاه سؤال شود  نجا فقط یک نکته ممکن است به ذهن بیاید که ای

 تواند مورد سؤال و شبهه باشد این است.چیزی که میکه چطور ممکن است دلیل مخصص قبل از دلیل عام بیاید؟ تنها 

کند. مهم این است که وقتی این دو دلیل را با این مشکلی ندارد، اینکه خاص قبل از عام بیاید هیچ مانع و محذوری ایجاد نمیولی 

 دارد که دلیلسنجیم لسان یکی عموم است و دیگری مخصص است. همانطوری که در دلیل حاکم و محکوم هیچ ضرورتی نهم می

حاکم بعد از دلیل محکوم وارد شده باشد، اینجا نیز الزم نیست که عام قبل از خاص ذکر شده باشد، مهم این است که وقتی این دو 

ر اینکه دبنابراین ه یکی حکمش به نحو عام باشد و دیگری به نحو خاص. سنجیم لسان این دو به نحوی باشد کدلیل را با هم می

 خصص عام قرار دهیم هیچ محذوری و مبعدی وجود ندارد. ما خاص را م

نسخ آن قبل از عمل به ذکر دلیل خاص و ه کمحذور و مبعدی دارد و آن این اما دلیل عام اگر بخواهد ناسخ دلیل خاص باشد یک

عه فرا برسد این حکم نسخ شده، ولی قبل از آنکه روز جم« التکرم زیدا العالم یوم الجمعه»مثال گفته بود. فایده خواهد بیخاص 

ای  برای آن اش این است که دلیل خاص لغو باشد و فایده و ثمرهاگر ما بخواهیم دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم الزمه

لغو شود، سوال این است که این حکم به آن لکن قبل از وقت عمل  باشد جعل شده اگر حکمی برای امتثال و عمل مترتب نشود.

یات انشاء و جعل حکم نیست ها و مقتضای دارد؟ گاهی کسی عارف به مصلحتای دارد؟ انشاء و جعل این حکم چه نتیجهچه فایده

کند شود و این حکم را لغو میشود که مبتنی بر مصلحت نبوده، برایش بداء حاصل میمعلوم می سپسو  کندو حکمی را انشاء می

لغو کند جای وقت عمل به آن  قبل از امور است، اگر یک حکم واقعی انشاء کند و آن را همهر مورد خداوند متعال که عارف به اما د

از  جعل شود و قبل تواندبله حکم امتحانی و اختباری می چه دلیلی داشته که این حکم جعل شود؟اصال پرسش و سؤال است که 

ست که برای امتثال و اجرا وضع شده است. لذا با توجه به اینکه برداشته شود ولی فرض این است که این یک حکمی اآن به عمل 

گوییم بهتر یا اولی یا متعین آن است که ما دلیل خاص را مخصص عام قرار دهیم می ردمبعد و محذوری دا حمل عام بر نسخ چنین

 و احتمال نسخ را کنار بگذاریم. 

انطور که مالحظه کردید باید دلیل خاص حمل بر تخصیص شود نه نسخ. پس در صورت سوم در دوران بین نسخ و تخصیص هم

 این صورت خیلی بحثی هم ندارد.

 ورود عام بعد از وقت عمل به خاص :صورت چهارم

التکرم » اینکهل ثد. مجایی است که دلیل خاص قبل از عام وارد شود و عام هم بعد از وقت عمل به خاص وارد شوچهارم صورت 

اینجا بحث در این است که آیا عام ناسخ  .ارد شودو «اکرم کل عالم» شود آنگاهعمل آن  بهحداقل یک بار وارد شود و « زیدا العالم

شود؟ این مثالش با صورت سوم فرق دارد، آنجا چون بحث ورود عام قبل آن خاص است یا این خاص مخصص عام محسوب می

« ماکرم کل عال» جمعه آنگاه قبل از روز« التکرم زیدا العالم یوم الجمعه»مثل  شد ذکر« وم الجمعهی»بود قید  از وقت عمل به خاص

 یشود یعندیگر ذکر نمی« یوم الجمعه»لذا قید  دشوعمل به خاص وارد می وقتبعد از ام اینجا فرض این است که ع اما ،هدوارد ش
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رار بود روز ق چون دیگر جای بحث ندارد،چون « ماکرم کل عال» بگویدسپس روز شنبه « م یوم الجمعهالتکرم زیدا العال» گفته نشده

 جمعه زید اکرام نشود و نشده و نهی شده از آن و این تمام شده یعنی دیگر در  دلیل خاص اقتضاء برای دوام وجود ندارد.

باشد،  باشد. همچنین به خاص عمل شده داشته خاص اقتضاء دوام و استمرار ای باشد که دلیلباید به گونه کنیمپس مثالی که ذکر می

مثال  شود. لذاآنگاه عام وارد شود و ما بحث کنیم ببینیم که آیا عام ناسخ خاص است یا دلیل خاص به عنوان مخصص محسوب می

ده د از وقت عمل به خاص وارد شکه اقتضاء دوام و بقاء دارد. دلیل عام نیز بع« التکرم زیدا العالم»ونه فرض کنیم که را باید اینگ

 شود.. اینجا جای این بحث است که آیا این دلیل عام ناسخ است یا دلیل خاص مخصص این عام محسوب میباشد
 در صورت چهارمنزاع  ثمره

معنایش این است که بعد از ورود عام همچنان  ام است،ثمره و فائده این نزاع نیز اینجا روشن است. اگر گفتیم دلیل خاص مخصص ع

شود نهی از اکرام زید عالم و حرمت اکرام او به قوت خودش وارد می« اکرم کل عالم»این استثناء وجود دارد یعنی حتی بعد از آنکه 

دهد اراده جدی متکلم به نشان می دلیل خاص مخصص این عام قلمداده شده،آید به خاطر آن که م هم که میباقی است، یعنی عا

ر منعی د عالم دیگاکرام عالمان به غیر از زید تعلق گرفته. اما اگر گفتیم دلیل عام ناسخ دلیل خاص است، در این صورت اکرام زی

ناسخ حکم منسوخ را از بین زیرا رود حرمتی که برای زید عالم تا قبل از ورود این عام ثابت بود، آن حرمت کنار میندارد، یعنی 

مره را. پس یک ثاکرم کل عالم همه عالمان را اکرام کنیم حتی زید عالم »ندارد و باید به مقتضای وجود هیچ استنثایی برد، لذا می

 وجود دارد. عملی نیز اینجا

 بکنیم؟حال اینجا چه باید 

ینیم خواهیم ببهمانطور که مالحظه شد ثبوتا هر دو محتمل است یعنی هم امکان حمل بر تخصیص است و هم احتمال بر نسخ، اما می

مقتضای دلیل چیست و ادله چه اقتضایی دارند؟ به عبارت دیگر مقام اثبات چه اقتضایی دارد؟ باید این را حمل را بر تخصیص کنیم 

 یا نسخ؟
 در صورت چهارم خراسانی کالم محقق

 کنیم و بعد آن را مورد بررسی قرار دهیم کهمحقق خراسانی اینجا تخصیص را بر نسخ مقدم کردند. ما دلیل و بیان ایشان را ذکر می

 آیا فرمایش ایشان درست است یا خیر؟

م همین است، اصالة العموم کند، معنای عموداللت بر وجوب اکرام همه عالمان می« اکرم کل عالم»فرماید: دلیل عام یعنی ایشان می

 دلیل خاص را مخصص. اگر ما م وجوب اکرام شودکند هر کسی که عنوان عالم بر او صدق میکند مشمول حکدر این دلیل اقتضاء می

ت س، به عبارت دیگر تخصیص یک نحوه معارضه با اصالة العموم اکندمیدر حقیقت با عموم عام معارضه این عام قلمداد کنیم، این 

مستند  عمومچون یعنی شود. و از آنجا که عموم مستند به وضع واضع است، پس تخصیص عام مقابله با یک امر وضعی محسوب می

 کند.آن امری که مستند به واضع است را مخدوش میشود به واضع است، تخصیص که در مقابل این عموم مطرح می

ارضه چه حقیقتی از دلیل خاص مقابله و مع خواهیم ببینیم نسخ بابخواهد توسط دلیل عام نسخ شود، می« التکرم زیدا العالم»اگر اما 

گیرد؟ فرض این است که اینجا عمومی نیست. نسخ در مقابل دلیل خاص است. دلیل دارد؟ نسخ آیا در مقابل اصالة العموم قرار می

طبق فرض اقتضاء بقاء دارد، یعنی استنثاء زید از وجوب اکرام کأنه استمرار دارد و دائمی است. « مالتکرم زیدا العال»خاص یعنی 

استمرار  دلیل خاص قابلیت دوام واینکه یم. تمرار ایستاداگر ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم یعنی در مقابل این قابلیت اس
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کنیم و نتیجه مقدمات حکمت این است که این یک حکم یعنی ما مقدمات حکمت را جاری می شوددارد، از راه اطالق فهمیده می

خواست امد و اجلی این یا دارای اجل است یا امد و اجل ندارد. اگر می« التکرم زیدا العالم»مستمر و دائمی است. اگر گفته است 

ا العالم تا التکرم زید»گفت شد مثال میزمانی این حکم را متذکر میکرد، باید محدوده داشته باشد باید این را با یک قیدی بیان می

مرار داشته کند دوام و استاقتضاء می این دلیلاطالق  گیریممی یجهنت ،نیم هیچ قیدی اینجا بیان نشدهبیولی وقتی می« فالن وقت

 . دباش

معنایش این است که با اطالق این دلیل از  کندسخ مینو آن را ایستد، اطالق زمانی دلیل خاص می دلیل عام در مقابل اما وقتی

 کند. حیث زمانی مقابله می

فظ در دوران بین ح است و اله االطالقنسخ مقابله با اصدیگر طرف از  له با اصاله العموم است وپس از یک طرف تخصیص مقاب

اصالة االطالق و حفظ اصالة العموم قاعده این است که اصالة العموم حفظ شود، یعنی ما از اصالة االطالق به نفع اصالة العموم رفع 

که وضع  ستید کنیم. دلیلش هم این است که اصالة العموم مستند به وضع است و اصالة االطالق مستند به مقدمات حکمت و معلوم ا

اصالة العموم را حفظ  ،العموم اصالة االطالق و اصالة به حسب قاعده در دوران بینو اطالق است. پس  مقدم بر مقدمات حکمت

 گذاریم.کنیم و اصالة االطالق را کنار میمی

ار زند را کنآن چیزی که مقابل اصاله العموم ایستاده و به عموم آسیب می یم، بایدحال اینجا اگر بخواهیم به این قاعده عمل کن

شود، حفظ اصاله العموم به نفی تخصیص است زیرا تخصیص در مقابل بگذاریم یعنی بگوییم این دلیل خاص مخصص محسوب نمی

ت که باید دلیل عام را ناسخ قرار دهیم. زیرا ناسخ قرار دادن دلیل عام مقابله با ایستد، معنای این سخن این اساصالة العموم می

سر دو راهی قرار گرفتیم که آیا عموم را حفظ کنیم یا گر ما کنیم و دلیلش هم این است که اما از اطالق رفع ید میلذا اطالق است، 

و اطالق را رها کنید و کنار زدن اطالق به این است که ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص گویند عموم را حفظ کنید اطالق را؟ می

 قرار دهیم.

 به نفع اصالة االطالق رفع ید کنیم. فرماید اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که ما ناچاریم از اصالة العموملکن محقق خراسانی می

 د دارد.انسخ یک موارد بسیار محدود دارد و تخصیص مصداق زییعنی  آن ویژگی و خصوصیت کثرة التخصیص و قلة النسخ است.و 

 اینکه ما بتوانیم قرآن و حکم قرآنی را با یکو گیرد آن صورت میاند به وسیله قرچه که اهل فن گفتهنتازه نسخ نوعا و به حسب آ

یه در آ که مثال یک حکمنیم روایت نسخ کنیم این جای بحث دارد. اما در مجموع اگر هم تحقق و وقوع آن را بپذیریم و قبول ک

درست  ی برای اطالقیک ظهور ادر و قلیل است، و خود همین کثرة التخصیص و قلة النسخاین بسیار نشود، یسوخ ممن روایت قرآن

ست از ر اتکند. اصاله االطالق به دلیل استناد به مقدمات حکمت از نظر ظهور ضعیفجبران عدم استنادش به وضع را میند که کمی

ق بنابراین اصاله االطال مستند به وضع واضع است و اصالة العموم قوی تر از اصالة االطالق است زیرا اصالة العموم ،اصالة العموم

کند که همین ضعف اطالق که ما را وادار می قدم شود اماگفتیم باید نسخ م همبیند تا اصاله العموم. بر این اساس زودتر آسیب می

کثرة  قرینه انکنیم، این وقتی ب صیصدلیل عام را حمل بر نسخ کنیم، یا با اصالة العموم مقابله نکنیم و دلیل خاص را حمل برتخ

 گوییم اینجا درست است که این دلیل بر حسبمیشود. میوقعیتش تضعیف ه خود مخود بشود، مواجه میالتخصیص و قلة النسخ، 
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خ تواند این را حمل بر نسمیآیا  دکنکند وشک میقاعده باید حمل بر نسخ شود اما چون اینقدر نسخ کم است که انسان تردید می

 شود که احتمال نسخ ضعیف شود و احتمال تخصیص قوی شود. ین باعث میالذا کند یا خیر؟ 

کنیم این برای این است که مقدم می ،وی تر از اصالة العموم استبه اعتبار اینکه ظهورش ق را اصالة االطالق پس اگر در اینجا ما

ریم یعنی آوکنیم و خاص را مخصص به حساب میلیل خاص را حمل بر تخصیص میدافتد بنابراین اصوال نسخ به ندرت اتفاق می

کنیم زیرا اگر این کار را نکنیم، باید به اطالق آسیب بزنیم و را خدشه دار می« اکرم کل عالم»کنیم و عموم با اصالة العموم مقابله می

که دلیل گوییم این ناسخ نیست، بلکنیم و میاز نسخ عبور می پسدر حالیکه نسخ قلیل و نادر است. دلیل عام را ناسخ قلمداد کنیم 

 .خاص مخصص این عام است

ما دلیل خاص را دوران بین نسخ و تخصیص  صورت چهارم از صوربنابراین نتیجه فرمایش محقق خراسانی این است که در 

، ریشه آن نیز کثرة التخصیص و قلة النسخ است و این به عنوان یک قرینه گذاریمسخ را کنار میکنیم و نمخصص عام محسوب می

 . اصالة العموم راست مقدم کنیم ب تر از اصالة العموماز نظر ظهور ضعیف کهکند که اصالة االطالقی را قوی به ما کمک می

 جلسه آیندهبحث 

اینجا اشکاالتی به محقق خراسانی ایراده شده که باید این اشکاالت را بررسی کنیم و ببینیم این اشکاالت به محقق خراسانی وارد 

یا خیر؟ همانطور که در جلسه قبل بیان شد محقق نایینی اینجا نظری دارند در مقابل محقق خراسانی. محقق اصفهانی نیز به  است

 محقق خراسانی اشکال کردند. 

ما باید هم کالم محقق نایینی و اصفهانی در اشکال به محقق خراسانی مورد بررسی قرار دهیم و احیانا اشکاالت دیگری که در این 

 مقام به محقق خراسانی وارد است. اینها باید بررسی شود تا معلوم شود حق در مسئله کدام است.

 «والحمد هلل رب العالمین


