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

ن از فرا رسیددوران بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل ورت اول از صور بحث در ص

را  توان آنوارد شده است. اینجا بحث در این بود که آیا تخصیص تعین دارد یا امکان نسخ نیز وجود دارد و میوقت عمل به عام 

 ناسخ دانست؟

ر بعضی صور د حقق نایینی در مسئله تفصیل دادند:ولی م .اینجا نیز تخصیص تعین دارد و نسخ ممتنع است :محقق خراسانی فرمودند

حقیقیه و  قضایایبین یرفتند. تفصیل ایشان در حقیقت فرمودند این ناسخ است و در بعضی صور خاص را به عنوان مخصص پذ

قضایای خارجیه این مخصص محسوب می شود و در قضایای  در :خارجیه و نیز در بین خود قضایای حقیقیه بود. یعنی فرمودند

  .لکن اگر عام به نحو واجب غیر موقت باشد نسخ ممکن است ،نسخ ممکن نیستعام به نحو واجب موقت باشد حقیقیه نیز اگر 

 کالم محقق نایینیبررسی 

 . قیه و خارجیه استقضیه حقیایشان از تفسیر که مربوط به  توانیم نسبت به این تفصیل مطرح کنیم یک اشکال مبنایی استآنچه می

فین را و ای است که موال و حاکم هم مکلقضیهکه قضیه حقیقیه،  گویندینطور نمیمحقق نایینی در تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه ا

این تعریف  .ههم موضوعات را مقدر الوجود در نظر گرفته است، یعنی فرض وجود موضوع کرده و بعد حکم را روی آن بار کرد

محل اشکال است. اینکه ما موضوع قضایای حقیقیه را  ایای حقیقیه و خارجیه بیان کردیمهمانطور که در گذشته در بحث از قض

ای است کنیم مورد اشکال قرار گرفت. ما گفتیم قضیه حقیقیه، قضیه ارمفروض الوجود بدانیم و حکم را بر افراد بر تقدیر وجود آنها ب

ازی نیذا لام برای عنوان موضوع ثابت شده و هرچه الی یوم القیامه مصداق این موضوع باشد مشمول این حکم است. که به نحو ع

حکم وجوب حج بر هر چیزی که فرض مستطیع  1«وَلِلََّهِ عَلَى النَّاسِ حِج َّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ» یست، دربه فرض وجود موضوع ن

روی این عنوان بار شده و این عنوان هر وقت مصداق پیدا کرد مشمول د مستطیع را فرض کنیم بار نشده، بلکه بودن او بشود و وجو

کل ما یصدق علیه لذا حال مصداق مستطیع ممکن است امروز موجود باشد و ممکن است در آینده موجود شود،  ،شودحکم می

 عنوان المستطیع موضوع این حکم است. 

                                                 
 .79سوره آل عمران، آیه  1

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ده و فرض وجود موضوع در آن الزم شحکم در آن بر عنوان موضوع بار  ای است کهقضیهکه قضیه حقیقیه توجه به این باپس 

با توجه به اینکه حکمی که روی این عنوان رفته یک حکم واقعی است نه اختباری و امتحانی به این معنا که این حکم نیست و نیز 

پرسش و سؤال از محقق نایینی این است که اگر حکمی به این نحو انشاء  ار،امتثال نه برای امتحان و اختب انشاء شده برای عمل و

این است  که از  اشبخواهیم این را ناسخ بدانیم الزمهسیدن وقت عمل به آن، خاص وارد شود، چنانچه شده باشد و قبل از فرا ر

 این موضوع به نحو عام ثابت باشد در حالیکه زمانی که این حکم انشاء شده تا زمان ورود زمان ناسخ این وجوب یا الزام برای

 فعلی نسبت به این مورد وجود ندارد.وجهی برای این وجوب آن هم به نحو 

ندارد و چه  دیگر ناسخ بودن وجهیع بار شده ای که حکم به نحو حقیقی روی عنوان موضویعنی قضیهاگر گفتیم قضیه حقیقیه پس 

 کند اما اگر ما حکم را از همین االن فعلی دانستیمهیچ مشکلی ایجاد نمیشود نسخ  موضوع تقدیر وجود و اگر، بله بسا ممتنع باشد

بگویم  توانیم تصور کنیم، زیرا اگروجهی برای نسخ نمیلذا و روی عنوان موضوع بار شد، دیگر به چه دلیل بگوییم این ناسخ است؟ 

توان فعلیت دارد، در حالیکه وجهی برای آن نمی وضوع ثابت است وناسخ است معنایش این است که این حکم همین االن برای این م

 در نظر گرفت.

بنابراین اشکالی که نسبت به محقق نایینی وارد می شود یک اشکال مبنایی است و آن هم متوجه تعریفی است که ایشان از تعریف 

سد این سخن ریه و خارجیه ارائه دادیم به نظر میروی مبنای مختار و تعریفی که برای قضیه حقیقلذا  ؛قضیه حقیقیه و خارجیه دارد

 تمام نیست.

 صورت دوم

 خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شود.جایی است که عامی وارد شود و صورت دوم 

 وجه حمل بر نسخ

عام رسیده باشد و  وقت عمل بهول است، زیرا اگر دهیم بیشتر از صورت اناسخ قرار  این خاص را بخواهیم احتمال اینکهاینجا 

وال مت و نیاز به امتثال بوده، آن وقت، الحاجه است یعنی وقتی که حاج اش تأخیر البیان عن وقتوارد شود، الزمه خاص سپس

که نای، کندحکم را بیان نکرده و بعد که وقت عمل رسید و از وقت عمل هم گذشت آنگاه حکم را بیان کرده. این مشکل ایجاد می

دستور صادر شود این قبیح است، تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح  انداخته شود و آنگاه حکم وال و عمل تأخیر از زمان امتث

 به جهل است؛ ع و خداوند متعال؛ زیرا این اغراءشود چه برسد به شارمرتکب نمی که موالی عرفی حکیماست و این چیزی است 

ن در حالیکه وقت عمل به عام گذشته و ایاینجا  ؛«التکرم زیدا العالم»وز شنبه بگوید بعد ر« اکرم العلماء یوم الجمعه» امروز بگوید

گوید او را اکرام نکن؛ این قبیح است و تأخیر همه علماء را اکرام کرده و از جمله آنها زید عالم بوده، آن وقت روز شنبه به او می

 زم شویم مخصوصا درمورد خداوند متعال و شارع حکیم.توانیم به آن ملتالبیان عن وقت الحاجه، مطلبی است که نمی

عام باشد  کرده که این حکمشود بلکه ناسخ است، یعنی تا حاال مصلحت اقتضاء میلذا باید  بگوییم این اصال مخصص محسوب نمی

کم نسخ شد و دیگر این جل این حکم تمام شده و تا شنبه اکرام او واجب بود از شنبه این حود ولی أهم شامل زید و هم غیر او ش

 . شد و حرمت پیدا کردوجوب برداشته 
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کنیم نه مخصص و چه بسا به نظر برسد در این موارد باید این دلیل خاص را ناسخ حساب رسد به نظر میدر صورت دوم، بنابراین 

 نسخ بر تخصیص رجحان دارد.

  وجه حمل بر تخصيص

ثرة التخصیص کد و دیگران نیز گفتند و آن که محقق خراسانی روی آن تاکید داراست مطلبی  تواند مبعد نسخ باشدچیزی که میاینجا 

 را نتوانیم نسخ به حساب بیاوریم. توضیح ذلک:کند که این اقتضاء میاست که درة النسخ و ن

ارد شده و ر)ص(مثال یک حکم عامی در زمان پیامب ،تخصیص صورت گرفته استبه این شکل بینیم که موارد زیادی میما در شرع 

بینیم بین این عمومات و مخصصات اما مخصص آن مثال در زمان امام صادق)ع( وارد شده و گاهی می ،است یا در قرآن یا در روایات

یک فاصله طوالنی مثل صد سال یا صد و پنجاه سال فاصله است. تمام اینها را آقایان حمل بر تخصیص کردند، نسخ موارد بسیار 

و معلوم است و بیان شده مواردی بط منضخ قرآن به وسیله قرآن که واردی که نسخ در آنها صورت گرفته است، نسنادری دارد، م

 اال ما من عام گوینداز آن طرف تخصیص زیاد است، اساسا اینکه می هم که نسخ حکم صورت گرفته موارد بسیار نادری است. اما

است که در بین عقالء هم مسئله همینطور است اصال در همه قوانین موضوعه بشری اینطور است که هیچ و قد خص، گواه بر این 

گذارد به این دلیل بشر می هایی کهتبصرهکنید که تخصیص نخورده باشد، قوانین همه ذیلش تبصره دارد، حال عامی را شما پیدا نمی

خورد و به آن عام یک تخصیص یا تبصره می زند اما ون به مشکالتی بر میاست که احاطه به امور ندارد و در جریان اجرای قان

کند بر اساس مصالحی است که اقتضاء خداوند متعال درموردش جهل راه ندارد، خداوند متعال اگر مخصص را با تأخیر بیان می

 .کرده استمی

ن شده است زمان عمل و امتثال به آن عام فرا رسیده اینها نیز بعد از وقت عمل به عام بوده است یعنی وقتی یک حکم عامی بیااکثر 

شود این دیگر معلوم است که بعد از وقت عمل به عام بوده و سالها بر طبق آن عمل کردند وقتی صد سال بعد دلیل خاص وارد می

ه ص محسوب کردند نه بان مخصرد اساسا سیره و روش فقها این بوده که اینها را به عنوبینیم در تمام این موابوده است و لذا ما می

 حمل بر تخصیص کنیم. کند که این موارد را ء میکثرة التخصیص و ندرة النسخ اقتضا عنوان ناسخ. پس

 اشکال 

پس در صورت دوم از یک طرف به حسب آن محذور و مشکلی که گفتیم یعنی تأخیر البیان عن وقت الحاجه که قبیح است باید 

بینیم نسخ موارد بسیار محدودی دارد و تخصیص فراوان است و سیره و روش فقها در برخورد با می ملتزم به نسخ شویم از طرفی

حمل بر تخصیص کردند و کسی نگفته این است که آنها را ای که جنبه خاص دارند و بعد از وقت عمل به عام وارد شدند چنین ادله

 اینها ناسخند. 

م که این خالف روش و سیره فقها است و خالف واقعیتی است که در اوامر و نواهی شرعی پس یا باید همه اینها را حمل بر نسخ کنی

وجود دارد یا باید بپذیریم تأخیر البیان عن وقت الحاجة رخ داده و شارع این قبیح را مرتکب شده است. باالخره چه باید کنیم؟ 

زیرا در صورت اول محذور و مشکل تأخیر  ،ن دلیل استبیشتر است به ایاول  این صورت از صورتامکان نسخ در اینکه گفتیم 

 . آمد ولی اینجا این مشکل وجود داردالبیان عن وقت الحاجه پیش نمی
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حمل بر نسخ کنیم ولی از آن طرف موارد  حاصل را پس از یک طرف به حسب طبع مسئله برای اینکه این محذور پیش نیاید باید

حمل بر تخصیص کردند و همه را ، ه بعد از وقت عمل به عام بودهموارد را حتی وقتی کنسخ بسیار کم است و فقها تمامی این 

مخصص دانستند. حال باید چه کنیم؟ باالخره باید از این مشکل و محذوری که پیش آمده رفع ید کنیم و بگوییم تأخیر بیان از وقت 

ا تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح است و این قبیح ر گفتشود نمی ؛حمل بر نسخ کنیم آن را یا باید جا عیبی نداشته،حاجت این

 راءاین است که این  اغ اینکه تأخیر بیان عن وقت الحاجه قبیح استعلت به جهل است،  )ص( مرتکب شده، زیرا این اغراءپیامبر

 کردند ویک کاری را مید ، اینها نبایبه جهل است یعنی خود شارع به دست خودش مردم را در باتالق جهل و گرفتاری انداخته

 قابل پذیرش نیست.چون شارع نگفته اینها این کار را کردند. این 

 پاسخ

  :دگوییمبرای حل این مشکل محقق خراسانی 

  عمومات بر دو دسته هستند:

 مقابل حکم ظاهری. حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی نه حکم واقعی دراز عمومات مبین حکم واقعی هستند )یک دسته . 1

کلف م منظور از حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی یعنی حکمی که صادر شده تا مکلف به آن عمل کند نه حکمی که برای امتحان

دای طرق و یروز توضیح دادیم یعنی حکمی که مؤکه دهمان است یک اصطالح حکم واقعی در برابر حکم ظاهری  صادر شده.

برای این صادر شدند که مکلف  ینیع (کم ظاهری که موضوعش شک است و مودای اصول عملیه است.امارات است، در مقابل ح

  .به آن عمل کند

ای یعنی قرار بر این نیست که از همان لحظه .یک دسته از عمومات اساسا برای این منظور صادر نشدند و مبین حکم واقعی نیستند. 2

ورش غیان شده تا بعد جزئیات و حدود و ثمورد عمل قرار بگیرد بلکه فعال قانون به نحو کلی ب هشود از همان لحظکه حکم صادر می

 .بیان شود و بعد عمل شود

پس یک دسته از عمومات برای این صادر شدند که مکلف به آنها عمل کند و دیگر هیچ حالت انتظاری نسبت به آنها نیست و از 

 ل اینکهمثیعنی  ،وجود دارد از عمومات هم این حالت انتظار در آنها یک دسته .عمل کنندشود همه باید به آن وقتی که صادر می

 غورش و شرایطش بیان شود. ان شده تا بعد جزئیاتش و حدود و ثکنند فعال به نحو کلی بیمرحله به مرحله اعالم می

یح أخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته دوم قبتأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته اول قبیح است، اما ت :گویندایشان می

شود و مبین حکم واقعی است به این معنا که عمل صادر شده، وقتی یک عامی انشاء می برای امتثال ویست، زیرا اساسا دسته اول ن

م بوط به این حکهر بیانی که مر ین حکم واقعی است، در این فرضاساسا این دستور صادر شده برای اینکه به آن عمل شود، مب

وانیم به آن ت، این تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیح است و ما اساسا نمییح استاز وقت عمل تأخیر بیفتد، این قباگر است 

 چه برسد به شارع.کار را بکند، تواند این نمیهم یک موالی عرفی حتی ملتزم شویم، هیچ کس، 

خیر بیان از وقت حاجت غورش بعدا بیان شود، اینجا اگر تأو قرار است حدود و ث ار در آن استاما در دسته دوم که حالت انتظ

 هیچ مشکلی ندارد. باشد
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بینیم که مخصص آنها بعدها و با یک فاصله زمانی طوالنی وارد شده، اینها گوید این عموماتی که ما در شریعت میسپس ایشان می

که برای بیان حکم واقعی صادر نشدند، قرار بر این نبوده که از همان  هستند یعنی عموماتی .از قسم دوم هستند نه قسم اولهمه 

رور ه به مکلی از حکم ارائه شود، آنگا نند بلکه غرض این بوده که یک بیانشود همه به آن عمل کای که این حکم بیان میلحظه

 بعدا بیان شود.چه که به نوعی مربوط به این حکم است یا مخصصاتش جزئیاتش و شرایطش و هر

بسیاری از عمومات در زمان پیامبر)ص( گویید در این قسم از عمومات تاخیر بیان از وقت حاجت اشکالی ندارد و اینکه شما می

 این از آن قسم نیست و هیچ ،خیر بیان عن وقت الحاجه که همگان بر قبح آن اتفاق دارندا آمده این تأصادر شده و مخصصش بعده

 آید. مشکلی پیش نمی

کند که اساسا این عموماتی که در شریعت بعد از می لحاجه را به این طریق حلالبیان عن وقت اخیر مشکل تأمحقق خراسانی لذا 

زمان طوالنی مخصصشان وارد شده، این عمومات از آن دسته عموماتی هستند که مبین حکم واقعی نیستند یعنی برای این وارد 

خیر البیان عن وقت الحاجه نیست و قبحی هم یان خاص از این عمومات از قبیل تأس تأخیر بپد. نشدند تا مکلف به آن عمل کن

 ندارد.

از کجا بفهمیم این از چگونه این عمومات را تشخیص دهیم؟ اشکالی که اینجا ممکن است مطرح شود این است که ما  :ان قلت

یک ادعای کلی کردید که این عموماتی که خاصش با یک فاصله ؟ این مشکل است، شما م اول است یا از قبیل قسم دومقبیل قس

ال این است که ما چگونه این دو دسته از ر مقام بیان حکم واقعی نبودند. سؤ، دنی طوالنی و بعد از وقت عمل به عام بیان شدهزما

 عمومات را از هم تشخیص دهیم؟ 

غرض این است که مکلف از االن به آن و  قام بیان حکم واقعی هستندم آن دسته اول که درفهمیم، را از راه قرائن می ما این :قلت

مان دستور گعمل کند، اینها معموال نیازی به قرینه ندارد و به صورت عادی یک حکمی صادر شده و مکلفین نیز در مواجهه با این 

اری د به آن کمخصص یا مقیدی داشته باشمانند و اینکه ممکن است معطل چیزی نمی کنند این باید مورد عمل قرار بگیرند ومی

از قبیل دسته دوم باشد یعنی عامی باشد که در مقام بیان حکم واقعی نیست این نیاز به قرینه دارد یعنی باالخره قرائنی ندارند اما اگر 

ا حکمتی ی است، حال مصلحتای عمل بیان نشده که مکلفین بفهمند و بدانند که این االن بر در کنار این عام وجود داشته باشدباید 

بوده که این عام االن بیان شود ولی به هر حال یک قرائنی اینجا باید نصب شود که مکلف بفهمد که این دستور و عام فعال بنابر 

 مصالحی بیان شده ولی االن وقت عمل و امتثال آن فرا نرسیده است.

از لحظه صدور مورد عمل  اول است و از آن قبیل که باید قسمکدام یک از این عمومات از قبیل  کهفهمیم میقرائن ما از راه لذا 

 وقتش بعدا خواهد آمد.ده است و قرار بگیرد و کدام یک برای عمل صادر نش

وقت عمل به عام وارد شده باشد، مخصص خاص اگر بعد از  گویندکنند و میا اینطور حل میباالخره  محقق خراسانی این مشکل ر

در مواردی که خاص بعد از وقت عمل  را اینطور حل می کند کهمشکل تأخیر بیان عن وقت الحاجه  و سخشود نه نامحسوب می

به عام وارد شده در این موارد اساسا به یک معنا وقت عمل به عام فرا نرسیده است. یا به تعبیر دیگر این حکم در مقام بیان حکم 

 و هر آنچه که به آن مربوط است بعدا بیان شود. غورش و شرایطشنبوده، بلکه بیان شده تا حدود و ثواقعی 

 بحث جلسه آینده
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واقعش این است که این حرف عجیب و بعیدی است که ما از طرفی بگوییم این خاص  ،نطور که به ذهن شما هم رسیدهحتما هما

 م عموماتی که از این قبیلآید و بگوییو در عین حال تأخیر بیان عن وقت الحاجة نیز پیش نمیوقت عمل به عام رسیده  بعد از

اری شود. این مقدمرتفع میه در مقام بیان حکم واقعی نیستند لذا محذور تأخیر بیان عن وقت الحاجه هستند عموماتی هستند ک

 پردازیم.رسد که در جلسه بعد به آن میمستبعد به نظر می

 «والحمد هلل رب العالمین»


