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

شود، محقق خراسانی آن را حمل بر تخصیص به عام وارد میعرض کردیم در صورت دوم یعنی جایی که خاص بعد از وقت عمل 

توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم زیرا الزمه آن تأخیر کردند، لکن یک اشکال مهمی که اینجا مطرح شد این بود که چطور ما می

م و یا این را حمل بر نسخ کنی زند بنابراین یا بایدبیان از وقت حاجت است و تأخیر از وقت حاجت قبیح است که از شارع سر نمی

 ملتزم به این شویم که شارع مرتکب امر قبیح شده است. 

یار شایع و بینیم که تخصیص بسندرة النسخ، گفتند ما میتناد کردند به کثرة التخصیص و محقق خراسانی برای حل این مسئله اس

بینیم در اکثر موارد که عام در یک زمانی وارد شده ولی یم میکنمتداول است و نسخ بسیار نادر است و سیره فقها را که مالحظه می

خاص آن سالها بعد در لسان ائمه معصومین)ع( وارد شده، همه اینها را حمل بر تخصیص کردند، خود این مسئله یک اقوائیتی برای 

 کنیم. میو لذا ما این را حمل بر تخصیص کند ظهور در دوام ایجاد می

  کنیم؟ توان تأخیر بیان از وقت حاجت را توجیهشد که چگونه می مطرح سپس این اشکال

 محقق خراسانی فرمودند: عموماتی که مبین حکم واقعی هستند بر دو قسم هستند:

 شود موظف است بر اساس آن عمل کند.. برای امتثال مکلف صادر شدند، یعنی مکلف از همان لحظه که عام صادر می1

صادر نشده، بلکه به صورت کلی حکم بیان شده تا در موعد خودش حدود و شرایط آن را بیان کنند.  . یک قسم برای عمل مکلف2

که  است قسم دومشده، مربوط به در زمان پیامبر)ص( بیان شده و خاص در فاصله طوالنی بعد از آن وارد بینیم عامی لذا اگر می

ال آنگاه سؤن نبوده که از همان لحظه صدور مورد عمل قرار بگیرد. صرفا برای بیان یک حکم کلی صادر شدند و اساسا غرض ای

 توان اینها را تشخیص دهیم؟چگونه میپیش آمد که 

 ست و قسم دوم محتاج قرینه است و باید به کمک قرائن این را به دست بیاوریمقسم اول نوعا نیازمند قرینه نی پاسخ این بود که

 پاسخ محقق خراسانی بررسی

دارد. چند اشکال به محقق خراسانی وارد شده به نظر می رسد آنچه که محقق خراسانی در این مقام فرمودند جای تأمل و اشکال 

 است.

 اشکال اول

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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بر  ه و کس دیگریبه کار بردخراسانی آن را  خود محققتعارفی است، چون تنها این اصطالح برای حکم واقعی یک اصطالح غیر م

 خن نگفته است. ما دو اصطالح برای حکم واقعی داریم:اساس این اصطالح س

 .. حکم واقعی در برابر حکم امتحانی1

 .. حکم واقعی در برابر حکم ظاهری2

این واقعش این است که یک اصطالحی است که خود ایشان این را ذکر کرده اما اینکه حکم واقعی به معنای سومی هم باشد یعنی 

 توانیم با جعل اصطالح مسائل و مشکالت را حل کنیم.و متفرد در آن است و ما نمی

 اشکال دوم

خواهیم ببینیم آیا این قبل از وقت عمل به آن باالخره ما می ،سالها بعد بیان شدهخاص و ن فیه صادر شده اینکه این حکم در مانح

که به آن عمل شود، بعد خاصش آمده حکم است یا بعدش؟ اگر بگویید این حکم اساسا هیچ مورد عمل قرار نگرفته و قرار نبوده 

حکمی مثال در زمان پیامبر)ص( بیان شود و اصال هم مورد عمل قرار نگیرد و غرض نیز  است، این بر خالف واقع است اینکه یک

ابل قبول ق این و مورد عمل هم قرار نگرفته باشد! همینطور بیان شده باشداین حکم معطل، باشد و  امتثال نبوده، تا صد و پنجاه سال

نیم. کما مشاهده میاست که  واقعیت و حقیقتی بر خالفشود و به عالوه صدور این حکم لغو میاصل  نیست، چون در این صورت

اگر هم مورد عمل قرار گرفته باشد که این کر علی ما فر است و برخالف مدعای مستدل یعنی محقق خراسانی است. لذا این اشکال 

 .ستبه محقق خراسانی وارد ا

 سوماشکال 

تی ت و هویت و ماهیقچنین اصطالحی را از محقق خراسانی بپذیریم، اما مسئله این است که باالخره این عام یک حقیبر فرض ما 

یل در ماهیت عام را دخاز وقت عمل یا قبل وقت عمل،  یعنی ورود مخصص بعدکه ما یک امر خارج از این عام دارد. آنگاه این

بودن مخصص قبل از وقت عمل به عام یا بعد از وقت عمل به عام تغییری در ماهیت بارت دیگر پذیرش نیست. به عقابل بدانیم، این 

عام ماهیتش تغییر کند. لذا نفس اینکه ما به اعتبار کیفیت ورود مخصص بخواهیم نوع عام شود که کند، این باعث نمیعام ایجاد نمی

 .توانیم به آن ملتزم  شویمعام بدانیم امری است که نمی را تعیین کنیم و این امر را باعث تنویع

 چهارماشکال 

عامی وارد شده و بعد خاصی بیان شده لکن این خاص بعد از اشد. فرض ما این است که این تفسیر چه بسا خروج از فرض بحث ب

اشکال دادند، اساسا در آن خروج وقت عمل به عام وارد شده است. این مفروض بحث ما است. پاسخی که محقق خراسانی به این 

حدود و ثغورش بعدا بیان شود، این اصال به ها به صورت کلی بیان شده تا عام برخی ازگوید آید، اینکه میاز این فرض پیش می

 یک معنا خروج از موضوع بحث و مفروض کالم است.

 پنجماشکال 
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در عمومات قرآنی و عموماتی که در روایات  قسم باشند. یعنیما هیچ قرینه و شاهدی نداریم که عمومات کتاب و سنت بر این دو 

هیچ امتثال و عملی متوقع نباشد. بنابراین خود قرآن و روایات نیز  حظه صدورکه از لای پیدا کنیم توانیم شاهد و قرینهبیان شده نمی

 فرمایش محقق خراسانی باشد. توانند ناقض اینمی

اصل اینکه حمل بر تخصیص شده و ما خاص را باید بیان کردند، محل اشکال است. لذا بنابراین راه حلی که محقق خراسانی اینجا 

 مخصص عام بدانیم بحثی ندارد، اما این پاسخی که ایشان در مواجهه با این اشکال مطرح کردند نا تمام است و این اشکال به قوت

علی  عن وقت الحاجه شویم و بگوییمخودش باقی است که ما یا باید این خاص را حمل بر نسخ کنیم یا باید ملتزم به تأخیر بیان 

دیدید که آن راه حل نیز دچار مشکل بود. ی گفتند را قبول کنیم حقق خراسانو راه حلی که مرتکب شده رغم قبحش شارع آن را م

 مشکل چه باید بکنیم؟پس برای حل این 

 در مسئلهحق 

گوییم اگر خاصی بعد از وقت عمل به کنیم و میخاص را حمل بر تخصیص میخی مطرح کردند این است که ما راهی که اینجا بر

 توضیح ذلک:تواند قبیح نباشد. وقت حاجت می شود، لکن تأخیر بیان ازعام وارد شود، این باز هم مخصص عام محسوب می

 اگر خاطرتان باشد، ما قبال گفتیم که اشیاء نسبت به حسن و قبح بر سه دسته هستند: 

 . گاهی حسن و قبح ذاتی است.1

 . گاهی اقتضایی است.2

 .بح ممکن است ال بشرط باشنداساسا نسبت به حسن و قهم . گاهی 3

قبح ظلم ذاتی  واصله بگیرد، مثال حسن عدل ا قبح فاز حسن یتواند نمیلذا اگر حسن و قبح چیزی ذاتی شد این قابل تغییر نیست، 

تصف م تواند چیزیظلم همه جا قبیح است، نمیتواند چیزی عدل باشد اما متصف به قبح شود، است، عدل همه جا حسن است، نمی

 .به ظلم باشد اما قبیح نباشد

عی لکن اگر این اقتضاء بخواهد قط ،یعنی اقتضاء حسن یا قبح در آنها وجود دارد .حسن و قبحشان اقتضایی است بعضی از اشیاء

مثل حسن صدق و قبح کذب. کذب قبیح است، لکن قبحش اقتضایی است  ،شود و فعلیت پیدا کند باید مانعی هم در برابر آن نباشد

رود اینجا این کذب دیگر قبحش کنار میگیرد قرار بتری مثل نجات جان نفس محترمی به این معنا که اگر در مقابل آن یک امر مهم

ن است اینجا دیگر نه تنها قبح ندارد بلکه ممک ،رودبا اینکه اقتضاء قبح داشته ولی با ابتالء به این معارض و مانع این قبح کنار می

گویی منجر به هالکت یک انسان مورد صدق نیز همینطور است، اگر ما ببینیم راست در کند.در بعضی از موارد وجوب هم پیدا می

 ی.نه ذات رود زیرا حسن صدق اقتضایی استدهد اینجا دیگر حسن صدق کنار میشود و جان انسانی را در معرض خطر قرار میمی

توان گفت قبح تأخیر بیان از وقت حاجت اقتضایی است نه ذاتی. یعنی اگر متکلم از وقت حاجت و عمل تأخیر میاین اساس بر 

رود و اقتضایی است یعنی اگر مزاحم با یک مصلحت مهمتری شد این قبح کنار میولی قبح آن زد بیانش را این قبیح است بیندا

 کند. رجحان پیدا می

عنون م ی که به خاطر آن امرشود به یک امر وقت حاجت قبح داشته باشد ولی مبتال شود تصویر کرد که تأخیر ازحال چگونه می

 این اقتضاء شود. این را باید توضیح دهیم.آن عنوان مانع تأثیرگذاری  نی کهشود به یک عنوا
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منشأ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت چیست؟ زیرا خود تأخیر بیان از وقت حاجت باید ببینیم که  برای اینکه این مطلب روشن شود

ه خاطر عقب بیندازد، اگر این قبح پیدا کرده، ب حاجتشاینکه متکلم بیان را از وقت به تنهایی و بنفسه و به خودی خود قبحی ندارد، 

ا مصلحتی از او فوت ای واقع شود یشود که مخاطب و مکلف در مفسدهاین موجب میر این است که اغراء به جهل است، به خاط

ت عث تفویت مصلحشود که یک مصلحتی از او فوت شود، باشود. باالخره اگر کسی را اغراء به جهل کنند، این منجر به این می

اء در مفسده قبیح است. در یک مواردی نیز لحت یا القشود و این قبیح است. تفویت مصشود یا منجر به القاء او در مفسده میمی

ممکن است موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نشود اما باعث زحمت و رنج و مشقت مکلف و مخاطب شود. پس منشأ قبح 

 یکی از این سه امر است:بیان از وقت حاجت 

 . القاء در مفسده.1

 . تفویت مصلحت.2

 . ایجاد زحمت و رنج و مشقت در مخاطب.3

یشتری ب باشد یا از انداختن  کسی در مفسده اهمیتز تفویت مصلحت برای یک نفر اهم ام که اگر ما یک حالتی را فرض کنیولی 

قاعده  بقمهمتری را تأمین کنیم، ط در مفسده قرار بگیرد یا مثال یک مصالح که یک نفری داشته باشد. یعنی امر دایر بین این باشد

بیان را اقتضایی بدانیم و این را ناشی از تحقق اموری که نام کنیم. پس ما اگر قبح تاخیر م میتقدیم اهم بر مهم آن را بر این مقد

از وقت حاجت قبحش را از دست بدهد و دیگر قبیح نباشد بردیم بدانیم، پس امکان این وجود دارد که در یک شرایطی تأخیر بیان 

و آن هم در صورتی است که مصلحت اهمی در کار باشد که نسبت به ارتکاب این قبح مهمتر به نظر برسد، اگر این باشد این قبح 

 معلوم شود خوب است ما مثال بزنیم:رود. برای اینکه این مسئله بیشتر کنار می

 ولیوارد شده بعد از وقت عمل به عام ، دلیل خاص هم «یوم الجمعه اکرم العلماء»کم وجوبی است، مثل عام یک حکنیم  فرض .2

ه اینجا نهایت مشکلی ک ،«اکرام زید العالم الیجب»گوید میروز شنبه کند، مثال این دلیل خاص یک حکم غیر لزومی را بیان می

کرده، طبیعتا زید را هم تکریم کرده زیرا مشمول حکم عالمان را اکرام میآید این است که مکلف روز جمعه که داشته همه پیش می

شود که اکرام زید واجب نبوده، این نهایتش این معلوم می« الیجب اکرام زید العالم»گوید اما االن روز شنبه که میعام موال بوده، 

که واجب االکرام نبوده را اکرام کرده است. پس یک وقت ممکن است رای مکلف ایجاد کرده، یک نفری است که یک مشقتی ب

  حاجت منجر به القاء در مشقت باشد.تأخیر بیان از وقت 

نبه روز ش« علماء یوم الجمعهاکرم ال» ، مثال گفته:اء در مفسده باشدتأخیر بیان از وقت حاجت موجب الق یک وقت ممکن است .1

اء قبیان از وقت حاجت مستلزم ال تأخیرکند. اینجا کند از اکرام زید و این کار را حرام مینی نهی مییع« التکرم زید العالم»گوید می

مکلف در مفسده است، زید عالم نباید اکرام می شده و اکرام او مستلزم یک مفسده بوده و برای همین هم از آن نهی شده و حاال این 

 ذال ای قرار گرفته است، یک مفسده الزمة االجتناب گریبان او را گرفته،یک مفسده مکلف روز جمعه او را نیز تکریم کرده یعنی در

 گاهی ممکن است تأخیر بیان از وقت حاجت منجر به چنین محذور و مشکلی شود.
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« عهمیجوز اکرام العلماء یوم الج»موال گفته بود یعنی مثال  یک وقت ممکن است یک مصلحت الزمة االستیفاء از او فوت شود، .1

 اینجا اگر مکلف به گمان جواز اکرام نسبت به« یجب اکرام زید العالم»گوید عام یک حکم غیر الزامی بوده، بعد روز شنبه می یعنی

رام است اما االن کرده که این جایز االکهمه عالمان از اکرام برخی خودداری کرده باشد و برخی را اکرام نکرده، زیرا گمان می

 .است اینجا یک مصلحت الزم االستیفاء از او فوت شده« یجب اکرام زید»ن دستور که  مواجه شده با ای

رود ، این قبح، قبح ذاتی نیست. یعنی اگر یک امر اهمی اینجا به وسط بیاید، این قبح کنار میبه خاطر اینهاست اما با این همهاین قبح 

 و اینجا این امر اهم وجود دارد. امر اهم چیست؟ 

شود. این است که شارع دیده باید یک حکمی را بیان کند، این حکم به صورت عام است و خاصش نیز با تأخیر بیان میامر اهم 

اگر این خاص با تأخیر بیان شود یک چنین مشکالتی را هم به دنبال دارد. اما مطرح نکردنش، نگفتنش یا زودتر گفتنش یک 

مام اخته، عام را مثال زمان پیامبر)ص( برای مکلفین بیان کردند اما خاص در زمان مفاسدی داشته که به خاطر آن مفاسد تأخیر اندا

رود. صادق)ع( یا امام عسکری)ع( بیان شده. این اگر یک مصلحت مهمی بتوانیم برایش تصویر کنیم آن قبح تأخیر بیان اینجا کنار می

 ا خیلی از احکام شرعی به نحو تدریجی بیان شده است،احکام شرعی یویر کنیم، مصلحت تدریج است. توانیم تصمصلحتی که می

و محرمات به نحو تدریجی بیان شده برای اینکه یا هنوز زمینه بیان آنها فراهم  نبوده یا یک شرایطی باید قبلش بسیاری از واجبات 

د یک تدریج اقتضاء کن بر اساس یک مصلحتی است، حال اگر مصلحتهم خود تدریج کرد که این حکم بیان شود. میتحقق پیدا 

 تأخیر بیان از وقت حاجت، اینفاصله صد ساله یا صد و پنجاه ساله یا ... در بیان یک حکم رعایت شود، این در مقایسه با قبح 

 خیلی مهمتر است. 

ود این شنکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است ولی چون قبحش اقتضایی است نه ذاتی، چنانچه یک امر مهمی عارض لذا با آ

هایی است که در تدریج نهفته است. تواند این قبح را کنار بزند همان مصلحترود و امر مهمی که در مانحن فیه میقبح کنار می

حکمی را بخواهند با همه حدود و ثغور و مخصصاتش را بیان کنند ممکن است جامعه آمادگی پذیرش  واقعش این است که اگر یک

گویند، حتی از وقت عمل به کنند، اول عام را میکن است باعث فرار از دین شود، لذا آن را تدریجا بیان میآن را نداشته باشد و مم

بیندازند  خیریک بیانی را از وقت حاجتش تأ بسیار مهمتر از این است کهکنند. این مصلحت گذرد و بعد خاصش را بیان میعام می

 آن چیزی که ما تا اینجا برای حلوقت حاجت قبیح است. پس  ن ازتاخیر بیا توانیم بگوییم اینجانمی گردی لذا در این صورت

 مشکل گفتیم این است که :

گوییم این توانیم ملتزم به تخصیص شویم و تأخیر بیان از وقت حاجت را نیز از آنجا که قبحش اقتضایی است بپذیریم و میما می

مصلحت  قت حاجت کنار رودمهمتر که باعث شده  قبح تاخیر بیان از و لحتا نحن فیه قبحش کنار رفته. آن مصقبیح است ولی در م

ح کنیم به این امر قبی توانستیم شارع را متهمتدریج در احکام است و لوال این مصلحت این قبح به قوت خودش باقی بود و ما نمی

 .رودلحت قوی تر این قبح کنار میمصیک عروض ولی با 

 بحث جلسه آینده

ز سخنی گفت و شما نیز آن را مستبعد دانستید، اینجا نیراسانی دارد؟ او کسی بگوید این کالم چه فرقی با کالم محقق خممکن است 

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                               همین است. 


