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

 احتمال سانی فرمودند در بعضی از صور آنمحقق خرابود، عرض کردیم بحث در صور چهارگانه دوران بین نسخ و تخصیص 

نسخ وجود دارد اما تخصیص رجحان دارد. اشکاالتی نیز به کالم محقق در بعضی از صور با اینکه امکان تخصیص متعین است و 

 خراسانی وارد شده بود که این اشکاالت را ما متعرض شدیم و حق در مسئله نیز بیان شد.

 صورت پنجم

است که جهل به  شود و آن هم اینیگری در سخنان محقق خراسانی ذکر شده که در حقیقت صورت پنجم محسوب میصورت د

صورتی که محقق خراسانی در کفایه متعرض شدند این است که . صور جهل مختلف است ولی ریخ یکی از این دو داشته باشیمتا

دلیل عام وارد شده و بعد از آن دلیل خاص آمده، منتهی ما تردید داریم که آیا دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام آمده یا بعد از 

مخصص است ولی اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شده، به عام بوده، مسلما این دلیل، عمل وقت عمل به عام؟ اگر قبل از وقت 

ن تخصیص را مقدم کنیم. به هر حال در ای احتمالالتخصیص و ندرة النسخ یعنی کثرة ه به واسطه مگر اینک تواند ناسخ باشد.می

 کنیم در اینکه این نسخ است یا تخصیص؟میر شده، تردید ام صاددانیم دلیل خاص قبل یا بعد از وقت عمل به عصورت چون نمی

ت ن دلیلی که در صوربه هما، صورت چهارم تخصیص ترجیح دارد ا نیز مثلجه نظر بدوی شاید گمان شود که ایندر این صورت ب

 قق خراسانیآمده باشد، محبعد از وقت عمل به خاص عام حتی در جایی که چهارم تخصیص ترجیح داده شد. در صورت چهارم 

وجود دارد که به خاطر آن خصوصیت ما احتمال نسخ را کنار  اینجا اما یک خصوصیتی فرمودند با اینکه احتمال نسخ وجود دارد

ینه شهرت تخصیص و ندرت نسخ قرجا نیز به ذهن برسد که کنیم. ممکن است اینخاص را حمل بر مخصص می گذاریم و دلیلمی

فرماید نه نسخ و نه و این دلیل را حمل بر مخصص کنیم. لکن محقق خراسانی اینجا میشود احتمال نسخ کنار برود موجب می

گذاریم و سراغ اصول و هم اصالة عدم النسخ یا اصالة االطالق را کنار میالة العموم تخصیص هیچ یک رجحان ندارند و لذا هم اص

رویم و اصول عملیه به حسب موقعیتی که در دلیل کنیم و سراغ اصول عملیه میرویم، از هر دو دلیل لفظی رفع ید میه میعملی

 . یمکنوجود دارد هرچه اقتضاء کند ما به مقتضای اصول عملیه عمل می

خصیص خصیص و قلة النسخ جانب تبرسد که اینجا چرا با تکیه به همان خصوصیت و قرینه یعنی کثرة التلکن ممکن است به ذهن 

خ ، احتمال نسباشد نسخصور است، هر جایی که هر دو احتمال تخصیص و  مثل سایراین هم کند، را ترجیح ندهیم؟ چه فرقی می

 ماند و آن هم احتمال تخصیص است.ی نمیکنیم و یک احتمال  بیشتر باقرا به دلیل همین قرینه منتفی می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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توانیم به آن دلیل و قرینه تکیه کنیم. زیرا آن قرینه نهایتش این است که مفید ظن به تخصیص اینجا نمی فرماید:محقق خراسانی می

 دانیم دلیل خاص که بعد از وقت عمل به عام وارد شدهدر این مورد که ما نمیخصیص ایجاد کند. است، نه اینکه برای ما یقین به ت

 کند. این است که ظن به تخصیص را در ما تقویت می تشیا قبل از وقت عمل به عام، شهرت تخصیص نهای

کرد، در صورت قبل که ما به این خصوصیت و این قرینه تکیه کردیم آنجا نیز ظن به تخصیص ایجاد میاکنون سؤال این است که 

خاص  هور اطالقی دلیلتقویت ظآنجا نیز مفید یقین نبود، پس چرا آنجا ما به این قرینه اعتماد کردیم و این خصوصیت را موجب 

گر ما یدهیم؛ به عبارت ددانستیم؟ پس اینجا چرا این کار را نکنیم؟ اینجا نیز به استناد همان قرینه جانب تخصیص را ترجیح می

ار را این کچرا السابقه؟ شما در صورت سابقه به این خصوصیت اتکاء و اعتماد کردید، اینجا  الفرق بین هذه الصوره و الصورة

بدانیم عام یا خاص بعد از وقت عمل به دیگری وارد شده، این قرینه آنجا نیز که برای ما تاریخ معلوم باشد و در صورتی نید، کنمی

 پذیرید؟پذیرید و اینجا آن را نمیکند. پس چه فرقی است بین این دو صورت که آنجا این را میظن ایجاد می

گاه ما برای ترجیح جانب تخصیص است. )فعال فرمایش محقق خراسانی یقت تنها تکیهمسئله حصول ظن یا افاده یقین در اینجا در حق

 شود، یعنی خاصکنیم( در فرض چهارم گفتیم چون تخصیص شهرت دارد و کثیر است موجب اقوائیت ظهور خاص میرا نقل می

ده. پس قائم شست، یعنی دلیل بر اعتبار اظهر بر ارد و معتکند و خود اظهر بودن نسبت به دلیلی که ظهور دارد حجیت دارا اظهر می

موجب اقوائیت ظهور دلیل خاص شد. پس در فرض قبلی  بعد این قرینه آن را تقویت کرده و اول ظهوری برای خاص منعقد شده و

یدا ه قوت پما یک دلیل ظاهر داریم و یک دلیل اظهر، دو دلیل ما هر دو حجیتشان مسلم است منتهی دلیل خاص به اتکاء این قرین

اطالق زمانی  شود وکرد. اظهر بودنش مستند شد به این قرینه و لذا این مقدم شد بر دلیل دیگر و گفتیم این موجب تخصیص عام می

برد. اما در اینجا در حقیقت ما ظاهر و اظهر نداریم، اینجا چیزی کأنه وجود ندارد تا این قرینه بخواهد آن را خاص را از بین می

د، باید چیزی موجود باشد تا آن را تقویت کند. پس کأنه ظهوری وجود ندارد، صرف یک احتمال است و این احتمال تقویت کن

ودی ید ظن است و ظن به خای ندارد، زیرا مففایدهکثرت التخصیص و ندرة النسخ  بر مسئلهی ندارد لذا تکیه چون اساس و پایه ا

 خود اعتباری ندارد. 

ز وارد شده یا قبل ا خراسانی است که در صورتی که برای ما معلوم نباشد که خاص بعد از وقت عمل به عاماین محصل نظر محقق 

توضیح  سراغ اصول عملیه برویم و بهشود و باید دلیل لفظی رفع ید میاز هر دو تخصیص را مقدم کنیم. بلکه  توانیم جانبنمیآن ما 

ری برای این است که اینجا اساسا ظهویم و یص را با آن ویژگی که گفته شد تقویت کنتوانیم جانب تخصدادند که علت اینکه ما نمی

 آن دلیل محقق نشده تا بخواهد به واسطه این قرینه تقویت شود.

 صورت پنجمبررسی 

ر را که داین کالم و این سخن نیز با توجه به مطالبی که در گذشته عرض کردیم جای تأمل و اشکال دارد. اگر ما همان نکته ای 

 تنها جانب رود وپایان بحث به عنوان اشکال اصلی به محقق خراسانی ذکر کردیم در نظر بگیریم به طور کلی احتمال نسخ کنار می

نسخ بعد از رسول  و دیگر احتمال هبا توجه به اینکه نسخ به طور کلی بعد از پیامبر منتفی شدتیم کند. ما گفتخصیص تعین پیدا می

گر جایی ای که گفتیم دیمهمترین دلیل بر ترجیح جانب تخصیص است. لذا با توجه به آن نکته پذیرفت، این خود خدا)ص( پایان

ام که قبال ن دلیل عگوییم ایکنیم و میماند، اگر این را قبول کردیم به جانب تخصیص اخذ میبرای رجوع به اصول عملیه باقی نمی
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تخصیص خورده و اساسا احتمال نسخ منتفی است. تخصیص  باشد( ز عمل به عام وارد شدهولو بعد ا)به وسیله دلیل خاص وارد شده 

 نیز هیچ اشکالی ندارد که قبل از وقت عمل به عام باشد یا بعد از عمل به وقت عام. 

ت حاجت وق تنها یک محذور اینجا ممکن است پیش بیاید و آن هم محذور تأخیر بیان از وقت حاجت است که گفتیم تأخیر بیان از

قبح اقتضایی دارد، یعنی اگر یک مصلحت مهمتری در برابر این امر قرار بگیرد، ولو تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است ولی این 

ان وری در تأخیر بیمحذمصلحت مهمتری در میان باشد هیچ  و پای یک رود، اگر یک مصلحت اهمی وجود داشته باشدقبح کنار می

 .نخواهد بود در برابر این امرمشکلی قت حاجت نیست و از و

 شود. کند و احتمال تخصیص متعین میجریان پیدا میکالی که قبال داشتیم، در این صورت نیز ما همان اشلذا 

 ن بین نسخ و تخصیص الزم بود طرح شود.هایی بود که در این مقام یعنی در بحث از دورااین اجماال بحث

خن گفتند بداء نیز سث به مسئله نسخ و بداء هم پرداختند و به مناسبت این بحث از حقیقت نسخ و محقق خراسانی در ادامه این بح

ه ما االن ک هاییه کالمی دارد و ضرورتی ندارد که در علم اصول به آن پرداخته شود. البته همین بحثها صبغکه بیشتر این بحث

اینجا متعرض شدیم این را بعضی از اصولیین اساسا متعرض نشدند یا اگر هم متعرض شدند خیلی کوتاه و مختصر به آن پرداختند 

 کنیم همین مقدار برای این جلسه و این بحث کافی است.و ما فکر می

 قناعت به جهل مانع پیوستن انسان به صالحان

، العَمَلِ یفِ اءُیوَالشُّحُّ بِالفَضلِ، وَالرِّ ا،ی: أوَّلُهَا القَناعَةُ بِالجَهلِ، وَالحِرصُ عَلَى الدُّننَینّاسُ کُلُّهُم صالِحلوال خَمسُ خِصالٍ لَصارَ ال»

 1«یِوَاإلِعجابُ بِالرَّأ

ت معیار و ضابطه قرار گرفتن انسان در شدند. این پنج خصلهمه مردم از صالحین محسوب می میان مردم نبود، اگر پنج خصلت در

صالحان چه کسانی هستند و چه مقاماتی دارند این دیگر در جای خودش و به  طور مفصل بحث اینکه زمره صالحان است، حال 

 شود که صالحین چه کسانی هستند؟ صالحین همان کسانی هستند که هر مسلمانی در پنج نوبت از نمازهای یومیه خودش به او درود

سالم بر آنها در عداد سالم بر پیامبر)ص( در تشهد همه نمازهای  «النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ هایُّاَ کَیْالسَّالمُ عَلَ»فرستند، و سالم می

ه یست، یعنی کسی به این درجه از شایستگی برسد کاین مقام کمی ن «نَیعِبادِ اللَّه الصّالِح یوَ عَل نایاَلسَّالمُ عَلَ»یومیه قرار گرفته. 

ها بر او درود و سالم میفرستند، این باید خیلی مقام نقاط عالم من االول و اآلخر، در همه زمان در اقصی تمام پیروان پیامبر)ص(

حان ها و امتیازات صالویژگی باالیی داشته باشد که اینچنین در کانون سالم و درود همه مسلمانان در طول تاریخ قرار بگیرد. حال

در عامل برزخ و حتی  و مندی های اخروی در بهشت برینچه از حیث مقامات معنوی و قرب به ساحت ربوبی و چه از حیث بهره

دهد؟ هرچند صالحان یک در این دنیا، جای خود دارد. باید ببینیم چه ویژگی هایی اگر باشد انسان را در جرگه صالحان قرار می

ود، خودش شه ندارند، مراتب مختلف دارند ولی باالخره کسی که این پنج خصلت در او نباشد نامش به عنوان صالح شناخته میمرتب

 شود. آن پنج خصلت چیست؟ این پنج خصلت هر کدامش احتیاج به بحث مستقلی دارد.به عنوان صالح شناخته می

                                                 
 .191، ص1خصال شیخ صدوق، ج1
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ریاء در عمل، چهارم ، سوم بخل ورزیدن در زیادی مالشحرص بر دنیا، دوم  ،اولین آنها قناعت به جهل است، قانع بودن به نادانی

پنجم خود رأیی، اینکه انسان به رأی و نظر خودش زیاد از حد اعتماد کند و اهل مشورت نباشد اهل رعایت نظر دیگران نباشد. 

 گرفتند.ن جزء صالحین قرار میهمه مردما« نَیلَصارَ النّاسُ کُلُّهُم صالِح»فرماید اگر این پنج خصلت نبود می

شود انسان در زمره صالحان قرار نگیرد قانع بودن اولین خصلتی که باعث می «أوَّلُهَا القَناعَةُ بِالجَهلِ»کنیم از همین اولی شروع می

ی بد و یک جایبرد. صفت قناعت یک جایی خوب است داند، ناراحت نیست، از ندانستن رنج نمیبه جهل است، یعنی از اینکه نمی

ودمان خ هما به اندازو معرفت هم قانع باشد و بگوید است. قناعت در زندگی و دنیا خیلی خوب است، اما اینکه انسان برای آگاهی 

یک وقت قناعت به جهل مطلق است، کسی اصال به جهلیم.  اکثر ما مصداق ما این خصلت هستیم. قانع دانیم و این کافی است.می

د، نه از سنخ آگاهی های به خویشتن و نه از سنخ آگاهی به جهان هستی و نه آگاهی به پروردگار و خداوند عالم هیچ آگاهی ندار

جهل مطلق به این معنا شاید مصداقی برایش نتوانیم پیدا کنیم، مگر کسانی که  راین دنیا به آن نیازمند است. البتهدو نه از علومی که 

 اول ما خلق اهلل ایشان ایراد داشته باشد.

های های مابیش از دانستهدانیم اما نادانستهاما از آن مرحله و مرتبه که عبور کنیم بسیاری از ما جاهل هستیم، یک سری از امور را می

های دانیم کالعدم است. نوعا همه ما در این رابطه انساندانیم  با آنچه را که نمیخواهیم قیاس کنیم آنچه را که میما است، اصال اگر ب

قانعی هستیم و دلیلش هم این  است که هیچ تالش و کوشش و حرصی نداریم تا این جهل را کنار بزنیم و معرفت و آگاهی پیدا 

کند هیچ یکسی که دنیا را دنبال م شوند طالب علم و طالب دنیار نمیو گروهند که هیچ گاه سیفرماید دکنیم. به تعبیر پیامبر)ص( می

ن آب دریا است که هرچه بیشتر از آشود. شما نگاه کنید هرچه انسان به دنبال دنیا برود حرصش تمام نمیشود، مثل وقت سیر نمی

د. طالب علم شوال دنیا اینچنین دوان باشد و روان، هیچ وقت سیر نمیهمینطور است. کسی که به دنبشود، دنیا نوشد تشنه تر مییم

انستن گیرد حرصش برای دشود، هرچه یاد مینیز اینچنین است. یعنی کسی که به دنبال آگاهی و دانش و معرفت میباشد سیر نمی

 شود. بیشتر می

ار های خودمان قانع نیستیم، بسیم؟ کدام یک از ما به دانستهداری هستیم؟ کدام یک از ما حرص دانستنواقعا کدام یک از ما اینگونه 

لی دانیم رنج نمیبریم و ناراحت نیستیم از اینکه خیاند که چنین خصوصیتی در آنها است. ما اصال از اینکه خیلی مطالب را نمیقلیل

در هر  کنیم. نه، هر کسیمان را درگیر نمیکنیم که این یک ویژگی مثبت است که خیلی خوددانیم. اتفاقا فکر میاز مطالب را نمی

داشته باشد. اکثر مردم اینچنین هستند که به جهل و ناآگاهی  تحوزه دانشی باید عطش سیری ناپذیری در تحصیل علم و معرف

ند، تخواهیم و برایمان کافی هسگویند ما بیشتر از این نمیند، قناعت یعنی در یک حدی متوقف هستند. میخودشان قانع هست

 است، بیشتر از این مورد احتیاج ما نیست. اما همین گویند برای ما بسها قانع هستند، میهمانطور که در زندگی دنیا بعضی از انسان

أوَّلُهَا »، شود انسان از صف صالحان بیرون برودید بسیار مذموم است و باعث میآویژگی وقتی به حوزه تحصیل علم و دانش می

ما باشد و این را باید بسنجیم. همین بحث و درس هایی که داریم، درست است که  این باید همیشه آویزه گوش «لجَهلِالقَناعَةُ بِا

در همه ما وجود دارد که به جهلمان قانع هستیم و از ندانستن  کند، این حالتاینها مقدمیت دارد برای معرفت حقیقی ولی فرقی نمی

رد کردیم. همین االن اگر کسی از نداشتن چیزی رنج بببردیم، برای تحصیلش کوشش میبریم زیرا اگر از ندانستن رنج میرنج نمی

بندد تا آنچه را و تالشش را به کار میزند تا آن را به دست بیاورد. اگر چیزی انسان را رنج بدهد همه کوشش این در و آن در می
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ع بریم این است که ما هیچ تالشی برای رفکه ندارد به دست بیاورد. بهترین شاهد و دلیل برای اینکه ما از ندانستن هیچ رنجی نمی

 این نقص نمی کنیم.

 «یِالعَمَلِ، وَاإلِعجابُ بِالرَّأ یفِ اءُیوَالشُّحُّ بِالفَضلِ، وَالرِّ ا،یوَالحِرصُ عَلَى الدُّن»چهار ویژگی دیگر است 

م بگوییم توانیانشاء اهلل در هفته آینده از این ویژگی ها سخن می گوییم که اگر این ویژگی ها را در خودمان تحصیل کنیم قطعا می

 .که جزء صالحان قرار خواهیم گرفت

 «والحمد هلل رب العالمین» 


