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  پنج صلوات بر محمد و ال محمد به  هرگونه استفاده مشروط است



  

 

 اط توجه به چهار نقطه لازم است:در باره ای درس مهندسی استنب:مقدمه اول    

 نکته اول     

 تعریف درس 

استنباط احکام .بعنوان يک کبری کليه بديهی برای رسيدن آسان به هر هدف و مقصدی نياز به  نقشه راه است    

بنابر اين برای رسيدن آسان به آن نياز به نقشه .دف مستثنی از قانون ياد شده نيستاز ادله نيز به عنوان يک ه

به بيان ديگر درس مهندسی بيانگر عملياتی است  .استنباط متکفل بيان آن می باشدکه درس مهندسی راه است،

سی دربر اين درس بنا انجام بدهد.جام می دهد و يا بايد نه با مجهول تا وصول به استنباط اهکه مجتهد بعد از مواج

جواز يا عدم جواز مصنوعی، تلقيح جواز يا عدم جواز،مثلا وجوب يا عدم وجوب تيمم عند الاضطرارخواهد بود  روشی

اط نبآغاز استه رس مهندسی کيفيت سير مجتهد از نقطداست.مواجهه با ان جتهد ممجهولاتی هستن که بيع ميته،

                                                                                                                 .است را بيان می کند آن را که تبديل مجهول به معلوم تا نقطه پايان

 نکته دوم     

 موضوع درس

عمليات مجتهد در مقام استنباط احکام  کهبا مطالبی که در نکته اول گفته شد موضوع درس روشن می شود     

بدون کسر و انکسار و فتوای نهايی به به ملاحضه هر يک از ادله،  فتوای بدویشناسی از ادله از قبيل موضوع 

                                                                                               ملاحضه مجموع ادله بعد از کسر و انکسار.

 نکته سوم    

 فائده درس

                                                                                       :از عبارت اندس مهمترين فائده در    

ز غير ل کاربردی اه درس مهندسی مسائيعنی به وسيل علم اصول یل کاربرداهتمام محصل نسبت به مسائ(الف    

وجب م راًباط احکام بيان می گردد که اين قهل کاربردی در مقام استندی تمييز داده ميشود و اهميت مسائکاربر

                                                                                                                                   .محصل نسبت به مسائل کار بردی می باشد ماماهت



  

ولی در ل اصمهندسی مقدار نياز مجتهد به مسائ ه درسه وسيلاصولی يعنی ب تداولتشخيص نقصان کتب مب(    

زياد داشتن کتب متداول است که هر دو موجب علم به نقصان و  که اين قهراًمقام استنباط مشخص می شود.

                                                                                                                                                                       .نقصان محسوب می شود

 نکته چهارم      

 ه درس )مهندسی( با درس تطبیق العلم و درس خارج اصولمقایس

 سپسبا دليل، سپس انتخاب نظرامی انضار با ادله،سپس طرح تماست، طرح مسئله اول صولدر درس خارج ا    

  .ليل صورت می گيردرد انضار ديگر با د

ت مطالب اصولی بر امثله واقعی و غير کليدی مطرح می شود و ممکن اسکات کليدی و نکات ندر درس خارج     

امثله  مورد نظر برعلم  ن تمامی نکات کليدیِاست که در آدرس تطبيق العلم درسی غير واقعی تطبيق شود ولی 

 است که واجد ثمره عملی باشد به طوریکليد نکات غير  کات کليدی در قبال.مراد از نمی شودداده واقعی تطبيق 

لم ع رض واقعی از تحصيلصل ناقص علم خواهد بود و همچنين غکه تحصيل علم بدون فهم دقيق اين نکات تح

 د اين درسبيق العلم نکات کليدیِ علم مورد نظر است و اهم فوائموضوع درس تطنکات نخواهد بود.جز فهم اين 

يل دو و تحص -تحصيل بر غالب تعلم –تحول بر نحوی تحصيل علم )مقايسيه بين تحصيل يک مرحله ای علم 

به روشنی موجب تحول در مرحله تعلم از حالت سطحی نگری  –تحصيل بر غالب تعلم و تطبيق  –مرحله ی علم 

 غرضطر يک است )بديهی است که هر علمی به خااز علم  غرضو تسريع در حصول  د(وبه عمق نگری خواهد ب

علم در  ی باشد و روشن است که نکات کليدیِ نوشته شده است و هدف از تحصيل علم حصول همان غرض م

ا بر اين تفاوت درس خارج اصول ببنا (کليديه علم داردرابطه مستقيم با نکات  غرض دخيل است و تطبيقحصول 

  :                                                            ازتطبيق العلم علم اصول عبارت اند درس

و نکات غير کليدی مطرح می شود ولی در درس  )کاربردی در استنباط(درس خارج نکات کليدیدر الف(     

                                                                                                                                                 علم فقط نکات کليدی مطرح می شود.تطبيق 

 ال ء)اکرم العلما و غير واقعی)الماء اذا بلغ..( اصولی بر امثله واقعی مطالب در درس خارج ممکن استب(     
                                                                       منطبق شود ولی در درس طبيق العلم فقط امثله واقعی در بين است.    تکرم العلما(

) تطبيق العلم ؛به درسی گفته می طبيق العلمتولی در درس  استدر درس خارج نظريات همراه با استدلال ج(     

معنای تيمم را مطرح  تیمم صعداًعلم روی مثال واقعی منطبق می شود مثلا در آيه کليدِ  شود که تمام نکات

                                                                                                                                         .مختلف( نظريات بدون استدلال مطرح می شودتعريف های  با می کنيم



  

 ت.بر انتخاب نظر نيسر است ولی دردرس تطبيق العلم بنابر انتخاب يک نظر از بين انظادر درس خارج بناد(     

همراه با  کهاينکه ميان اين سه علم يک اتصالی برقرار شود و يعنی اينکه يک درس خارج اصول باشد نتیجه:     

د به ی مطرح شود بايل غير کليدباشد.يعنی اينکه حتی اگر مسائ همراه با تطبيقو همواه با مهندسی و تطبيق 

ست بين اصول فقه و اصول ا که فرق هن رد شود و ما نياز به اصول فقه داريم نه اصول استنباط چرطور سريع از آ

اين  يعنی يک پيوند مبارک ميان.شودوتحليل ل سياسی هم مطرح استنباط.در اصول استنباط حتی می توان مسائ

و با اين پيوند می توان از اول اصول تا اخر اصول در  با مهندسی سه علوم؛درس خارج اصول همراه با تطبيق همراه

 پنج سال تمام شود. 

ازمند به مواد قطعی و روش بهره برداری از مواد است،که متکفل بيان امر اول،درس نتيجه:استنباط احکام ني      

   . ی استنباط استدرس مهندسخارج اصول و متکفل بيان امر دوم،

 :برای استنباط احکام محتاج دو چیز است      

1قطعی مواد(اول

می کند يا صيغه نهی ظهور درحرمت  وجوبمثلا صيغه امر دلالت بر هستند.  مقصود از مواد همان معلومات      

د ريج دااگر نتوان هر کدام را بر ديگری تولی را ترجيح می دهيم  یيک،دارد،اگر دو خبر واحد با هم تعارض کردن

  .نوبت به تخيير می رسد

 ره برداری از موادهروش بدوم:

مثلا بايد اول موضوع شناسی کنيم و بحث  ماستفاده از مواد را داشته باشيبعد از دانستن معلومات بايد روش      

کنيم که موضوع ما چی می باشد مثلا بانک و چيستی بانک و در مرحله دوم بايد برويم دنبال آيات و در مرحله 

دن به دنبال  سوم رويات و در مرحله چهارم به دنبال اجماع می رويم در مرحله پنجم به عقل و اگر اينها هم نبو

  .اصل عملی می رويم

 طعی می دهد اما در درس مهندسی استنباط به شما روش می دهد.دردرس خارج اصول به شما مواد ق:نکته     

 

                                                           
لالت بر بايد به اين چيز رسيده باشد که صيغه امر دآوردن قيد قطعی بخاطر اينکه اگر قطعی نباشد،می شود تقليد ديگر استنباط نيست يعنی  1

 وجوب می کند

 



  

 :دپنج مورد هستن احکام مورد استفاده قرار می گيرند)استخراج(که در استنباط 2: ادلهمقدمه دوم     

 دلیل اول

 ه شود به کتاب های آيات الاحکام(ع)مراجآيات الاحکام استهمان راد از کتاب است و م )قرآن(بکتا     

 دلیل دوم

وص جا خصناد از سنت در ايرل و فعل و تقرير معصوم است ولی مقو اصطلاح نفسدر سنه است و سنت اگر چه       

ز اخبر واحد از معصوم است و چون خبر متواتر در نهايت ندرت است در مقام استنباط احکام عمدتا خبر متواتر و 

حسن يا موثق اعم از اينکه صحيح يا است  3 ثوق بهواد از خبر واحد،خبر واحد مخبر واحد استفاده می شود و مر

  .ن استيا ضعيف مأيد به قرائ

 دلیل سوم

اجماع ی،اتفاق علما معاصر با عصر غيبت صغری يا کمی بعد از عصرغيبت صغرمراد از اجماع  4اجماع محصل     

ه ماست و ارتکاز حکم نزد معاصرين ائ است چون اين اتفاق کاشف قطعی از ارتکاز حکم نزد معاصرين ائمه ارتکاز

 .عف استچون احتمال از ناحيه خود بودن اين ارتکاز بدون رجوع به امام در نهايت ضأی امام است.کاشف از ر

 دلیل چهارم

 )عقلمراد از عقل حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بين حکم قطعی عقل عملی و حکم شارع است عقل است،    

حل اربعه ه با اين بيان که در مبحث مستقلات عقليه را (يک عمل را درک می کند 5قبحيا سن قاطعانه حُعملی،

 وجود دارد که عبارت اند از: 

 شرع از قبح با قطع نظرثبوت حسن و      

 عملی ادراک قطعيه اين دو توسط عقل     

 حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بين ادراک عقل عملی و حکم شرع     

  حجيت حکم عقل نظری به ملازمه        

                                                           
 اعم از ادله اجتهادی و فقاهی.2

 اطمينان دارند حجت می دانيم.ن خبر قلا به آخبر اطمينان داريم که از معصوم صادر شده است يا خبری که عُ ما به3

 ،اجماع ارتکازی.عادی،اجماع حدسی اتفاقی شامل اجماع دخولی، اجماع تشرفی،اجماع لطفی،اجماع حدسیاجماع  4 

 .مقصود از حُسن در اينجا ينبقی فعله بودن می کند و قبح، ينبغی ترکه بودن است5 



  

عقل به نحو قطع و يقين حسن يا قبح يک عملی را درک می کند به اين عقل می گويند عقل عملی نکته:       

 ملعمربوط ميشود به  به چيزی که اگر اين عقل تعلق مدرک فرق داردبه اعتبار که و با عقل نظری يک چيز است 

ود ی شمانستنی ها است،که دچيزی که مربوط به عمل نيست  دمی گويند عقل عملی و اگر تعلق بگيرد بعاست،

سن است و بعد عقل نظری وارد می حَ آمبولانسمثلا رد شدن از چراغ قرمز قبيح است و راه دادن به عقل نظری 

در شرع ملازم است و ملازمت را  آمبولانسدادن به  هو واجب بودن را مبولانسبين حسن بودن راه دادن به اشود 

 ؟اينکه ايا اين حکم عقل،حجت استرسيم  عقل نظری مشخص می کند و بعد می

 ما در مورد عقل چهار مرحله بحث داریم:     

 مرحله اول

حسن وقبح برای افعال ثابت است که بعضی از افعال حسن و بعضی ميشوند قبيح با آيا با قطع نظر از دين،      

ر با قطع نظر از شارع ،با قطع نظ : شيعه می گويد ثابت استدقطع نظر از دين ثابت است يا نه؟ دو نظريه هستن

 هن ما حسنساالحولی اشاعره می گويند  دقبيح هستن افعالاز وبعضی  دازدين بعضی ازافعال حسن هستن
بعد ه کزمانی پيدا ميشود  دريعنی طبق عقايد اشاعره حسن وقبح عمل  الشارع هبحقالشارع و القبیح ما 

د تنو بعضی از افعال قبيح هس داز شارع بعضی از افعال حسن هستن ولی طبق عقايد عدليه با قطع نظر .شارعبيان 

ن آشارع از فعلی که قبيح است اگر  شود ارشادی و امر ان میآن امر کند،حسن اگر شارع مقدس به  وبعد فعل

  د.در مقابل هم هستن (عدليه و اشاعره)نهی کند ميشود ارشادی اين در مرحله اول که دو گروه

 مرحله دوم:

ا ر ايا عقل انسان می تواند حسن وقبحع برای افعال حسن و قبح ثابت شود،بر فرض که با قطع نظر از شر       

که عقل انسان می تواند حسن هستند علمای اصول)بعضی از علما(معتقد ،هستدر ايجا دو نظريه  .نه يا درک کند

ی اصولی می گويند که عقل کثير الخطا است نمی و قبح بعضی از افعال را درک کند ولی اخباريين و قليل از علما

 .بکنددرک حسن و قبح را تواند 

 مرحله سوم

ر د درک و حکم کندقطع نظر از شرع بعضی از افعال حسن وبعضی از افعال قبيح  و عقل انسان می تواند با      

و قبح و حکم شارع  ملازمه هست يا نه در اينجا علمای اصول دو  مرحله سوم ايا  بين حکم )درک(عقل به حسن 

گروه هستن بعضی ها معتقد به ملازمه هستن مثلا شيخ النصاری که مشهور علما اين را می گويند وبعضی ها 

 معتقد به ملازمه نيستن مثل صاحب الکفايه 



  

 مرحله چهارم

 دتنبعضی از علما گف ددسته تقسيم شدندو در اينجا علمای اصول به حجت نيست؟ حکم عقل حجت است ياايا      

عقل تا مرحله سوم پيش می رود ولی حجت نيست ولی نظر ما )استاد( اين که عقل حجت است ولی بر اساس 

    .روايت

 مرحله پنجم

شود،خود اصل عملی هم دو نوع است.اصل عملی خاصه و  اصل عملی است که به چهار قسمت تقسيم می     

را جزء  استصحاب متاخريين اصل عملی عامه می شود برائت،تخيير،استصحاب البته بعضی از علمااصل عملی عامه.

 ار می گيرد و اين خلاف مشهور است.ن چهارتا قرآيعنی در زمره  6مارات می دانندإ

نبود چهار دليل اول نوبت به اصل عملی می رود چرا که دليل اجتهادی مقدم تهد بعد از جاين که اگر منکته:     

است بر اصل عملی ولی نحوه تقديم در ان اختلاف است مثل ميزای نايينی معتقد به حکومت است ولی بعضی ها 

 .عتقد به تخصيص استمعتقد به ورود هستن مثل شيخ انصاری و صاحب رياض م

 دلیل پنجم

 دو نوع است: هاصول عمليه است ک

 :نوع اول

که در باب خاص از ابواب فقه جاری می است؛مقصود از اصول عمليه ی خاصه اين ی خاصه يه لاصول عم      

  هطهارال هالشود مثل اص

 :نوع دوم

 ـارتعب کهان است.ـيه ی ابواب فقه قابل جريـه ای که در کلـيعنی اصول عملياست؛ عامه ی هـاصول عملي      

 از:اند

 برائت؛ :کی

 :مجرای برائت شک در تکليف است.شک در تکليف در قالب يکی از دو امر است     

                                                           

 مثل ايت الله خوئی.6 



  

 امر اول      

الب معروف غشک در اين است مثل شک در حرمت تلقيح مصنوعی، ليف در غالب شک در حرمت کشک در ت      

  :استشبهه تحريميه يکی از چهار چيز در  8أ شک مجتهدمنشاست. 7به شبهه تحريميه

: مثلا مجتهد شک کند که استعمال دخانيات حرام است يا نيست،می شود شبهه تحرميه که فقدان نصالف(     

    .منشاء شک هم فقدان نص است

ه خصوص هر )نسبت ب ةو الکراه ةه لفظا بین الحرمة اذا قلنا اشتراکالمجرد عن القرین ي کالنه ال نص:مب(اج     

قرأ  ال تمثلا:يک حرمت و کراهت برائت جاری است ولی نسبت به قدر مشترک بين اين دو برائت جاری نيست( 

   .ئت قرآن مکره يا حراماکنيم که قرمی که شک رکوع   القرأ ن ف

بعضی از علما عقيده دارن که در صيغه نهی مشترک لفظی وجود دارد بين حرمت وکراهت يعنی  :اول نکته     

هميشه بايد با که مشترک لفظی قانونش اين است وضع شده و هم برای کراهت وضع شده است.هم برای حرمت 

رينه معينه در کار ق رکوع  ال تقرأ  القرأ ن فمی گويد ين دليل قرينه معينه در کار نيست.قرينه معينه باشد ولی در ا

می شود مجمل و زمانی که مجمل شد باعث می شود که شما شک می کنی که  ال تقرأ  در اينجا لفظ  .نيست

ميه در نتيجه در اينجا يخواندن قرآن در رکوع حرام است يا مکروه،اين می شود شک در حرمت از نوع شبهه تحر

  .ال نص استمشک مجتهد اج ءمنشا

ثلا مشما نسبت به اصل حرمت برائت جاری می کنيم،اگر دليل مجمل بود ،است مال نص:در رابطه اجدوم نکته     

 هم اجازه هست نسبت به کراهتاصل اينکه حرام نيست،است يا نه.ن در رکوع حرام يم که خواندن قرآمی کن شک

    دام ت به هر کنيست،نسبوه نيست اصل اينکه مکروه شک می کنيم که مکروه است يا مکربرائت را اجرا کنيم،

هم می توان برائت را جاری کرد. اگر شک کرديم که اصل اينکه نسبت به کراهت و اجرا کرد را می توان برائت 

 ،ولی نسبت به قدر مشترک برائت جاری نمی شود و قدر مشترک بين حرمت و کراهت طلب استمکروه نيست.

ب مجمل نسبت به طل ال تقرأ  القرأ ن فی الرکوعاينکه اين  اطرخ نسبت به طلب نمی توان برائت را اجرا کرد به

راء جای اصالت الباصالت البراء را جاری کنيم.نيست شما نمی توان اين را بگوييم که صلب هست يا طلب نيست 

ليل با وجود دنسبت به طلب دليل اجتهادی است. نأ  ال تقرأ  القر ود که دليل اجتهادی در بين نباشد،جاری می ش

                                                           

 .باشد می اين غير حرمت غير وجوب مقصود کهشک در حرمت و غير حرمت، .7 

فقط شامل استحباب وکراهت و مباح(  يعنینه،که اين حرام نيست)عمل حرام است يا شک مجتهد در حرمت اين است که اين .8 

   .خيير استبين محذوريين که جای توران امر ن فعل واجب است يا حرام می شود دَآنبايد وجوب باشد چرا که اگر شک کند که 

 



  

است  را ديديد درست رکوع  ال تقرأ  القران فذا می توان فتوی داد که اگر لاجتهادی نوبت به اصل برائت نمی رسد 

ن در رکوع مطلوب است سبت به اصل طلب مجمل نيست ترک قرآنسبت به حرمت و کراهت مجمل است ولی ن

    . فقط در مطلوب استطلوبيت در قالب حرمت يا کراهت نيست،و م

ا نصيين ترجيحا ين قائل به اخذ احد الآبرائت است که در  یض نصيين زمانی مجراارتعارض نصیین؛عج( ت     

 .و هو احد النصيين هالا برائت جاری نيست لوجود الحجه المعتبرتخييرا نباشيم و

تعارض نصيين ن آن شبهه تحرميه است که منشا آکه اسم گاهی مجتهد شک می کند در حرمت،:توضیح      

 )ثمن:يعنی دو دليل با هم تعارض کردن و تعارض اين دو دليل باعث شد که مجتهد شک کند در حرمت مثلات.اس

ه جايز دليل دوم ميگويد که فروش ميتدليل می گويد که فروش ميته حرام، يک( )ال ابس ببیع المیته( ةالمیته سح

است در اينجا بين دو دليل تعارض پيش آمده و اين تعارض باعث می شود که ما شک کنيم که فروش ميته حرام 

ی صورتعارض نصيين در عارض نصيين و ما در تمنشا شک مجتهد در حرمت می شود ت حالاست يا حرام نيست 

ر يعنی اگ)اقط باشد که شما نظرتون در تعارض نصيين تس در صورتیود.که نظرمون اين نباشد که اخذ به يکی ش

 سراق برائت وندر می د(اقط می کنندو دليل تساست که در اينجا اين کم حدو دليل با هم ديگر تعارض کردن،

 اشميفه وظ ده شودکه اگر يکی از اين دو دليل بر ديگری ترجيح دا اين باشدرض نصيين اتع درولی اگر نظر شما 

ا يد چون دليل اجتهادی وجود دارد.را بگيرم اين جا ديگر شما حق رفتن سراق برائت را نداري يکی از دلايل اين که

ر شما معتقد به تخيي که چناناگر هيچ کدام بر ديگری ترجيح نداشت  و رض کردنااگر دو دليل با هم ديگر تع

در موقع که دو دليل با هم تعارض داشته باشند اگر  .نباشيمقط قائل به تسا مگر 9تخيير را جاری می کنيم باشيد 

 ئت نمی رسد يا اگر دو دليلارا تقدم کنيم ديگر نوبت به برآن دليل که مرجح دارد، ظيفه مايکی مرجح داشت و

 گيريممی ا ردلايل  باهم تعارض داشته باشند و يکی مرحج بر ديگری نداشت اگر ما قائل به تخيير باشيم يکی از

   .نويت به برائت نمی رسد و

 کته: سه مورد بالا همه شبهه حکميه است واخرين مورد )د(شبهه موضوعيه می باشد ن     

  رنباو من ال   ةلتردد بین کونه من الشا لحم   ةکما اذا شک فی الحرم ؛اشتباه امر خارجیهد(     

تهد مج فرداجماع قائم شده که گوشت خرگوش حرام است و روايت داريم که گوشت گوسفند جايز است و :مثلا     

ی اين يعنخرگوش است يا گوشت گوسفند. که اين گوشتِ کند با يک قطعه گوشت و شک می کند برخورد می

ه کخارجی،يعنی امر می شود اشتباه امور خارجيه مجتهد در حرمت، گوشت حرام است يا حرام نيست؟ و منشا شک 

                                                           

حق نداريد برويد سراق برائت چرا که چون دليل  می گويند يکی از دلايل را می گيريم،در اينجامشهور معتقد به تخيير هستند  .9 

 اجتهادی داريم



  

)اين باعث می شود که مجتهد است  خرگوش ن امر خارجی که گوشتی شود گوشت گوسفند مشتبه شده با آم

 در اينجا مجتهد اصالت البراء را جاری می کند .در امور خارجيه مورد اشتباه قرار گيرد(

ه چرا که دليل پنجمين دليل اصل اصول عمليبه توجه داشته باشد که بعضی اوقات مجتهد مراجعه می کند      

 عمليه بود و در چه زمانی مراجعه می کند در جلسات بعدی گفته می شود. 

 ردومام      

 الب معروفق،شک در اين الهالل ةرایشک در تکليف در قالب شک در وجوب است؛مثلا شک در وجوب دعا عند      

است منشا شک مجتهد در  وجوب غير حرمت باشد(به شبهه وجوبيه )شک در وجوب و غير وجوب که اين غير 

 کی از چهار چيز است: شبهه وجوبيه نيز مثل شبهه تحريميه ي

 لا فرضمث بين نيست اين باعث شک مجتهد می شود دليل در ی  : يعنی گاهی در مسئله10نصالف( فقدان     

نگام ديدن ماه واجب که خواندن دعا در ه روايتی نداريم.شما شک می کنيد الهالل رایةکنيم دررابطه دعا عند 

شما شک کرديد که واجب است يا )جا نمنشا شک شما در اي شود شبهه وجوبيه که نجا میيدر ااست يا مستحب،

   .فقدان نص است چرا که دليل در بين نيست (مستحب

 االس تحباب کما اذا قلنا ابشراک لفظ امر بین الوجوب وعبارتی از شيخ النصاری: ب( اجال نص:   

اين ابهام باعث شک مجتهد می شود در اينجا می گويند است  11گاهی دليل در بين است ولی اين دليل مجمل    

صيغه و  12و صلی صيغه امر الهالل ةعند روی  صلمده که آکه منشا شک مجتهد اجمال نص است مثلا در روايتی 

ولی در روايت  13قانون مشترک لفظی همراه با قرينه معينه است و بايد امر مشترک لفظی بين وجوب و استحباب

ست يا وجوب ا هيچ قرينه معينه در بين نيست و اگر قرينه معينه نباشد ما شک می کنيم که اينجا مراد از صلی

واجب است يا مستحب می  الهالل ةعند رویهد اين است که دعا صلی استحباب است يعنی منشا شک مجت مراد از

 نص چرا که نص مجمل و مبهم است. الشود اجم

                                                           

 .مقصود در نص روايت نيست بلکه منظور دليل است10 

 است« مبهم» است که نيست بلکه معنای لغوی ان «اهمال»منظور از اجمال، اجمال در مقابل  11 .

بين وجوب و استحباب است يعنی صيغه امر يک است در صيغه امر هشت نظريه است بعضی ها معتقد هستن که مشترک لفظی 12 

 مرتبه وضع شده برای وجوب و يک مرتبه برای استحباب

 در مقابل قرينه صارفه .13 



  

حاً يا ترجين،ين قائل به اخذ احد النصيآرض نصيين زمانی مجرای برائت است که در ا: تعج( تعارض نصیین    

  و هو احد النصیین ةالمعتبر  ةلوجوب حجی تخييراً  نباشيم و الا برائت جاری نيست،عبارت از صاحب الکفايه :

ن ايک دليل می گويد فلان عمل واجب است يک دليل می گويد که هم دگاهی دو دليل باهم ديگر تعارض دارن    

ه ايا اين عمل واجب است يا عمل مستحب است و تعارض بين اين دو دليل باعث می شود که مجتهد شک کند ک

   يک روايت می گويد جَلسه استراحت در نماز واجب است و يک روايت  اين ميشود شبهه وجوبيه مثلامستحب،

حال يک مجتهد می بيند که دو روايت با هم ديگر در 14می گويد که جلسه استراحت در نماز مستحب است 

می شود تعارض نصيين و  آنو به شک می افتد که جلسه استراحت مستحب است يا واجب منشا  دتعارض هستن

 ه اخذ به يکی از اين دو دليل باشيمزمانی می شود برائت را اجرا کرد که در تعارض قائل نباشيم کرض شد ااگر تع

عقيده ما اين باشد که بايد يکی از اين دو دليل را بگيريم ديگر نوبت به اصل شد و چون اگر در تعارض نصييين 

ود دليل اجتهادی نوبت به اصل برائت می شود دليل اجتهادی با وج   برائت نمی رسد چون يکی از اين دو دليل 

  .نمی رسد

 نظریات در رابطه تعارض نصیین     

اما در تعرض نصيين چند نظريه است که صاحب کفايه پنج نظريه در مطرح کرده است و مرحوم مشکينی      

 ده همه اين ها اين است که:رشکه ف شش نظريه را مطرح کرده مجموعا يازده نظريه می شوند

 نظريه مشهور اين است که الترجيح ثم التخيير يعنی بايد ببينيم که در ترجيح کدام يک مرجحات دارد هر     

اگر اين دو دليل هيچ کدام بر ديگر ترجيح نداشت يا اينکه مرجحات .ن را ترجيح می دهيم کدام را که مرجح دارد آ

ايل دل از یما عقيده مشهور را قبول کرديم بايد يکواگر  د )مشهور(که تخيير را بگيرندهر دو مساوی بود عقيده دارن

  .م و اگر ترجيح نبود تخييير را می گيريم و نوبت به اصاله البراء نمی رسدرا ترجيح بدهي

م گر دو دليل با هيعنی ا هستنداز اول قائل به تخيير )نظريه بسيار ساده است(15نظريه صاحب کفايه اين است     

است اين جا طبق نظريه صاحب الکفايه باز هم نوبت به اصل برائت نمی سد.  16تخييرحکم  ديگر تعارض داشين

ات ديگر نياز به بحث از مرجحاگر ما قائل به تخيير شده باشيم، علت ساده بودن نظريه صاحب الکفايه اين است

يگر نياز دازم نيست،ير منصوصه لازم است يا لايا تعدی از مرجحات منصوصه و غنداريم،نياز به اين بحث نيست که 

بحث نيست که هنگام تعارض مرجحات حکم چه می باشد يا اينکه مرجحات چند نوع است و ديگر نياز نيست به 

                                                           

 مشهور می گويد که جلسه استراحت در نماز مستحب است .14 

 که اگر دوستان در بحث اجتهادی به نظريه ايشان برسند خيلی ازکارها و مشکلات حل است15 

 به معنای اينکه مخيری هر کدام از اين دليل ها را بگيريدتخيير .16 



  

  صفحه يا  الی  که بدانيم که مرجحات چند نوع است ديگر ترتيب بين مرجحات نياز نيست يعنی حدود 

  .را می گرفت از ميان می رودهفته ها وقت مجتهد در درس خارج که  مساله  الی 

 و عدمهتردد بین حلفه کما اذا شک فی وجوب ذبح شاة ل  :یهد( اشتباره امور خارج    

گاهی امور خارجه سبب می شوند که مجتهد شک کند در اينکه فلان کار واجب است يا واجب نيست مثلا )در     

کنيم که قسم خورديم که اين يک عدد  (يک عدد گوسفند در دست ما هست ما شک میعرف اتفاق می افتد

گوسفند را جلوی حاجی ها ذبح کنيم يا ذبح نکنيم اين باعث می شود که مجتهد شک می کند که کشتن اين 

گوسفند واجب است يا واجب نيست در اينجا امور خارجيه سبب شد که شک کنيم يعنی گوسفندی که قسم 

ک ما که د يعنی شسفند نيستنوولی دو گآن،ذبح  عدم قسم به خورده شده بر ذبحش اشتباه شده با گوسفندی که

ده خورآن قسم ذبح عدم ا اين همان گوسفندی است که به ذبح ان قسم خورده شده يا گوسفندی است که به آي

  .باشيم

 ميهند شبهه حکتعارض نصيين بود می گوي :اگر منشا شک مجتهد در وجوب فقدان نص،اجمال نص،اول نکته      

يه هيچ اختلاف نيست حتی ن می گويند شبهه موضوعيه.در شبهه موضوعآبه  اشتباه امور خارجی استو اگر  است

حتی اخباريين صد آتيشه در شبهه وجوبيه قائل به برائت  دچون اخباريين خودشان پنج گروه هستناخباريين،

 د.هستن

 هه هميشه دستشبهه حکميه رفع شب در:مقياس بين شبهه حکميه و شبهه موضوعيه است که دوم نکته     

ه کهات موضوعيه رفع شبهه دست شارع نيست مثلا من شک می کنم که خوردن اين مايع شارع است ولی در شب

در اين جا رفع شک دارم که در آن سم هست يا نيست،در يخچال است حرام است يا حرام نيست چرا که من 

  یزئحکم جزئی، شک در حکم ج درد اينکه شما شک داريبا اين شد شبهه موضوعيه دست شارع نيست،شبهه 

   .می شود شبهه موضوعيه

 بين سه تا حکم.کند گاهی يک مجتهد شک می که د آيحال يک سوال پيش می      

واجب است يا مستحب يا مباح هر گاه اين سه تا حکم در ميان  الهالل ةعنده رویشک می کند دعای :اول مثال    

  .مجرای برائت استامد در اينجا 

 در (وران الامر بين المحذورين نيستاين دَ )که شک کنيم فلان عمل واجب است يا حرام يا مکروه :دوم مثال   

        (نسبت به خصوص هر کدام اصل برائت را اجرا می کنيم)يعنی اينجا مجرای برائت می کنيم 

     



  

 17تخییردوم(

وجوب و حرمت( است منشا دوران يکی  خصوصبين محذورين )دوران بين  الامر دورانفقط مجرای تخيير        

 از چهار چيز است:

 الف(فقدان نص 

ا يآ الهالل ةصلی عند رویمثلا امام فرمود که  کاالمر مردد بین االیجاب و تحدیدعباری از شيخ::ب(اجمال نص      

عنی هر ي اعملوا ما شأ تمتحديد هم حرمت است مثلا  ه يا در تحديد به کار رفته ولازمِاين صلی در وجوب به کار رفت

)يعنی ترک را از ما چوب و فلک است اين اعملوا تحديد است  از آن بعد لیکاری که دوست داريد انجام دهيد و

 :بر انجام عمل و لازمه تحديد هم حرمت است که انجام ندهند اين مثال شيخ است که شيخ می فرمايدد(می خواه

عملی در روايت امر می شود نمی دانيم که مراد از اين امر وجوب است يا مراد تحديد،اين باعث  به يککه گاهی 

   .می شود دوران امر بين محذورين باشد

 .برائت گفته شد تخيير در تعارض نصيين همان است که در یشرط اجرا تعارض نصیینج(     

ن يا حرام منشا آ گاهی دوران امر بين وجوب و حرمت يعنی اگر مجتهد شک کند که اين عمل واجب است      

که ما در نماز جمعه بيش از دويست روايت داريم بعضی از روايت ها می مثل نماز جمعه،تعارض نصيين است 

دو روايت با هم ديگر تعارض که می گويند که نماز جمعه واجب است، گويند که نماز جمعه حرام است و بعضی ها

ود که ميشد که نماز جمعه واجب است يا حرام،که بيش از دو روايت است اين باعث ميشه که مجتهد شک کن ددارن

ر عقلی(و د سراق تخيير)تخيييور تعارض نصيين و باز هم ان نکته تکرار ميشود که اگر تعارض نصيين شود شما می

زمانی که نظر شما اين نباشد اخذ به يک کردن ؟يير به عنوان يک اصل عملیرويم به سراق تخ چه زمانی میما در

وجود دليل اجتهادی نوبت به م،می شود دليل اجتهادی و با چون اگر نظر شما اين باشد که اخذ به يکی بکني

    .تخيير نمی رسد

و اشتبه حال زید من  اکرام الفساقکما اذا وجب اکرام عدول و َحُرَم عبارتی از شيخ :ور خارجیهمد(اشتباره ا       

ای بر ن راکه آ هکه انسان شک می کند که قسم خوردکه يک گوسفند مثلا: در عرف داريم  حیث فسق العداله

و حالا  اين که دخترش کوچکش ان را دوست دارد خاطرن را  دبح نکند بقسم خورد که آيا  بح بکندذ حاجيان

اين می شود دوران امر بين محذورين منشا ان امور خارجيه  ،که ذبح ان واجب است يا حرام مجتهد شک می کنيد
                                                           

اين تخيير باتخيير که در تعارض بين ادله مطرح می شود فرق دارد در روايت داريم که اگر دو دليل با هم ديگر تعارض داشتن      .17 

 درتعارض ادله استاذا فتخيير ولی اين تاخيير از اصول عمليه است وفقط عقلی است و ان تخيير شرعی است که 

 



  

دی که قسم خورده شده بر عدم ن مشتبه شده با گوسفنفندی که قسم خورده شده برای ذبح آاست يعنی گوس

   .اشيد که اين فقط يک گوسفند استذبح آن،توجه داشته ب

 احتیاطسوم(

ام او الحر  ةلوجوب و یشتبابن یُعلم الحرمه او ااست يک عبارت از مرحوم شيخ:در مکلف به،مجرای احتياط شک     

 الواجب

رفته به اين موضوع يا  که مجتهد حکم را می داند اما نمی داند که حکمتعريف شک در مکلف به اين است،      

 ،دو مثال می زنيم:گويند شک در مکلف به ن موضوع در اينجا میرفته روی آ

بر گردن خودش  18که يک وجوب علم داردروز جمعه  مثل اينکه مجتهد در برای شبهه وجوبيه()مثال اول:     

حکم را  ،روی نماز جمعهبر نماز ظهر يا رفته  بر رویدارد،وجوب هم حکم است  ولی نمی داند که وجوب رفته 

ر شک د گويند متعلق حکم را نمی داند يعنی نمی داند وجوب به چه چيزی تعلق دارد در اينجا می ولی می داند

 ،در اينجا جای احتياط است.مکلف به

که در رابطه اين دو ظرف که جلوی شما است يک  دمثل اينکه شما علم داري)برای شبهه تحريميه( مثال دوم:     

ولی نمی  نددو ظرف در مقابيل ما هستبه حرمت علم داريم. ماو ده حرمت وجود دارد که از طرف شارع صادر ش

 پس علم گويند شک در مکلف به، دانيم که حرمت رفته سمت ظرف سمت راست يا ظرف سمت چپ به اين می

 .به حرمت داريم ولی جاهل به حرام هستيم

 سه صورت دارد:، 19توضیح شک در مکلف به      

 صورت اول      

)مثلا ما به حرمت علم داريم که از طرف شارع صادر است 20 شک در مکلف به در قالب شبهه تحريميهگاهی        

منشا شک مجتهد در شبهه تحريميه يکی از چهار چيز شده ولی نمی دانيم که کدام يک از دو عمل حرام است(

  :است

                                                           

 .فرق بين وجوب و واجب فرق است وجوب حکم است حکم که از طرف شارع صادر شده است18 

 ذکر شده است.در بالا تعريف شک مکلف به، .19 

 شک در حرام و غير حرام با علم به حرمت20 



  

 ،شود که مجتهد شک در مکلف به  )يعنی دليلی در مسئله نيست،اين نبود دليل باعث میالف(فقدان نص     

رب و الصوت المط ةبین حرم ةاالم کما اذا اختلفهمثال های که ذکر شده است(می کند در قالب شبهه تحريميه مثل،

 .دراين حالت احتياط واجب است رجعصوت مُ 

حرام رَجع صوت مُ :بعضی از علما می گويند که صوت مطرب حرام است و بعضی ها می گويند توضیخ مثال    

 از طرف شارع صادرکه يک حرمت  دبه حرمت يعنی يقين داري دشما در اينجا علم دارياست دليلی در کار نيست.

ر د ،روی صوت مطرب يا صوت مُرَجع اين می شود شک در مکلف بهبر اين حرمت رفته  دنمی دانيشده است ولی 

ند که دو گروه از جا مجتهد ما می بي در اين،قالب شبهه تحريميه و منشا شک مجتهد هم می شود فقدان نص

وت که ص دفتوی دادن و گروه ديگرکه صوت مطرب حرام است  دکه فتوی دادند يک گروه ن هستنعلما در مقابل ا

 در اينجا  روی صوت مطرب يا صوت مرجعبر يا حرمت رفته ع حرام است که باعث شک مجتهد ميشود که آمُرَج

 فقدان نص وجود دارد

  .در اين حالت نيز احتياط واجب استالغنا و اختلف فی تفسیرها  ةا اذا دل الخبر علی حرمکم:اجمال نصب(      

صوت ا معنای غنا مل است که آييد که غنا حرام است ولی کلمه غنا مجتوضيح مثال: اينکه يک خبر می آ     

روی صوت بر داند حرمت رفته  مطرب است يا صوت مرجع است در اين جا مجتهد يقين دارد به حرمت ولی نمی

يعنی اين مجتهد شک می کند ،در قالب شبهه تحريميه ،اين می شود شک در مکلف به مطرب يا صوت مرجع،

که صوت  ارديعنی شک د (شک در تکليف بود ن برایحرام )نه بين حرمت و غير حرمت که آبين حرام و غير 

دقت کنيد که )مطرب حرام است صوت مرجع حرام نيست يا صوت مرجع حرام است صوت مطرب حرام نيست 

   . (ولی در اين جا می گوييم شک در حرام و غير حرام است در حرمت و غير حرمت داريمشک در تکليف 

ت ن حالدر اي الصوت المرجع ةحرم اخر علیصوت المطرب و خبر  ةکما اذا دل خبر علی حرمج(تعارض نصیین :     

 .رض قائل به اخذ احد نصيين نباشيمانيز احتياط واجب است اگر در تع

می گويد که صوت مرجع حرام  ت می گويد که صوت مطرب حرام است روايت ديگر: يک روايتوضیح مثال     

روی  رب ين حرمت که رفتهکند به امی شک  هست و حرمتی ث می شود که مجتهد علم پيدا کند کهاست اين باع

در قالب شبهه تحريميه )شک در حرام و غير حرام نه شک  ،شک در مکلف به حالاصوت مطرب يا صوت مرجع 

بين حرمت وغير حرمت ان شک در تکليف بود( نکته ای سابقا هم تذگر داده شده اين که  اگر بين  ادله تعارض 

 اشد چرا که اگر در تعارضشد در چه زمانی می نتوانيم به اصل عملی مراجع کرد؟زمانی که وظيفه اخذ به يکی نب

اجتهاد  دليل با وجود ،ه اين باشد که احد النصيين را بگيريم اين احد النصيين می شود دليل اجتهادیظيفنصيين و

  نوبت به اصل عملی نمی رسد.



  

کما اذا دار :اين حالت گاهی بر قالب شبهه محصوره است که احتياط واجب می باشد د(اشتباه امور خارجیه      

 گاهی در قالب شبهه غير محصوره است که احتياط واجب نمی باشد فقط ترکِ  و الحرام بین امرین او امور محصوره

 دار الحرام بین امور غیر محصوره کما اذابعضی از محتملات لازم است 

يا علم تفصيلی داريم که يک حرمتی )حرمت حکم دوعدد ظرف در مقابل ما هستو ما علم اجمالی داريم مثلا:     

سمت ظرف سمت راست يا رفته سمت ولی نمی دانيم حرمت رفته شارع صادر شده،م فرق دارد(از طرف با حرا

مجتهد علم به  حالاظرف سمت چپ به خاطر اين که نمی دانيم ظرف سمت چپ نجس است يا سمت راست 

چرا که اين جا است می شود شک در مکلف به و شک مجتهد در قالب شبهه تحريميه مسدله اين  .حرمت دارد

حرمت مشتبه شده است( اين می شود  در)توجه داشته باشيد که شک در تکليف،حرام مشتبه شده حرام با غير 

که تشابه در دو ظرف  در خارج با اب غير نجس مشتبه شده،اين که اب نجس  ،شبهه تحريميه و منشا شک مجتهد

 صورت گرفته است

 اشتباه امور خارجیه هم دو صورت دارد:    

حرمت ولی نمی دانيم که علم داريم به يک  دکه دو ظرف در مقابل ما هستاست: گاهی آن حرامی که در بين

پ يا حرمت رفته سمت ظرف سمت راست،می شود شک در مکلف به،در قالب شبهه حرمت رفته سمت طرف چ

تباه هم امور خارجيه است يعنی در خارج ظرف نجس با ومنشا اششده  تحريميه،چرا که حرام با غير حرام مشتبه

 نجس مشتبه شده و اين اشتباه امور خارجيه گاهی در قالب شبهه محصوره گاهی در قالب شبهه غير محصوره غير

 ل در اصول در رابطهنظريات خيلی شُ تلاف است،کهبودن اخ محصوره و غير محصورهشبهه در ملاک ، پيش می آيد

در محصوره بودن با غير محصوره  ملاک و ملاک شبهه محصوره و غير محصوره گفته شده که اين ها مردود است

ما يقين داريم يک حرمت از طرف شارع  در رابطه اين دو ظرف  است مثلا اگر دو ظرف جلوی ما باشد بودن عرف

گويد  می آنظرف سمت راست يا ظرف سمت چپ،عرف به بر روی نمی دانيم که حرمت رفته ولی   صادر شده

   .ن می گويد شبهه غير محصورهرف فرض کنيم عرف به آا پنج هزار ظشبهه محصوره ولی اين دو ظرف ر

 صورت دوم    

 .واجب و غير واجب با علم به وجوب(است در قالب شبهه وجوبيه )شک درگاهی شک درمکلف به،     

توضيح: اينکه شک در مکلف به گاهی در قالب شبهه وجوبيه است يعنی مجتهد علم دارد به يک وجوبی      

ن عمل پس ند که وجوب رفته روی اين عمل يا آ)وجوب حکم شارع است( از طرف شارع صادر شده ولی نمی دا

 ريک واجب است و کدام غي در اين که وجوبی هست مجتهد شک ندارد شک مجتهد در اينکه از بين اين دو کدام

در قالب شبهه وجوبيه مثلا در روز جمعه شما علم داری که يک وجوبی از واجب اين می شود شک در مکلف به،



  

روی نماز بر وجوب رفته  که مشکوک است اما، اين می شود حکم،است طرف شارع صادر شده پس وجوب قطعی

 به عبارتی ديگر اشتباه مجتهد در واجب با غير واجب.،به اين می شود شک در مکلف  ،روی نماز جمعهبر ظهر يا 

 دو حالت دارد: صورت)دوم(این        

شما علم داری يک وجوب از طرف شارع صادر شده ولی نمی دانيم وجوب رفته روی تعريف واجب مردد:        

 اين عمل که اين عمل واجب بشود يا رفته روی ان عمل که ان عمل واجب شود

 بین متباینین است حالت اول:گاهی واجب مردد      

گاهی واجب مردد،مردد بين متباينين است مثلا در روز جمعه يک وجوبی از طرف شارع صادر شده توضیح:      

يا وجوب رفته نماز شود واجب  فته سمت نماز ظهر که نماز ظهرنداريم ولی نمی دانيم که وجوب ر کش،قطعا 

مردد بين المتباينين است چرا که ظهر متباين است با جمعه و اين حالا واجب،بشود واجب جمعه که نماز جمعه 

کما )ود ،مردد باشد با متباينين باگر واجب مردد دطور نيست که يکی از انها اقل باشد يکی اکثر پس متباين هستن

 يکی از چهار چيز است: ( منشا شک مجتهد دراين حالتیوم الجمعه  ف ةوجوب الظهر و الجمع اذا تردد االمر بین

  فی وجوب الظهر و الجمعه ةاالم ةکما اذا اختلف:الف(فقدان نص     

  و اختلف فی تفسیرها یالوسط ةکما اذا دل خبر علی وجوب الصال: ب(اجمال نص     

 کما اذا دل خبر علی وجوب ظهر و خبر اخر علی وجوب الجمعه : ج(تعارض نصیین     

وجوبی از  همثلا ما به يک نقطه ای رسيديم يقين داريم ک ر اشتباه القبلهکما فی صو : ارجیهد( اشتباه امور خ     

مده ولی نمی دانيم قبله کدام طرف است يعنی نمی دانيم وجوب صلاه رفته روی نماز به طرف شارع بر گردن ما آ

  ولیقبله، اين می شود شک در مکلف به،چرا که ما به وجوب قطع داريم، يا صلاه به کدام طرفقبله اين طرف 

نمی دونيم که کدام طرف رفته در قالب شبهه وجوبيه چرا که نماز به طرف چپ متباين است با نماز طرف راست 

   هستند. منشا اشتباه هم امور خارجيه و اين طور نيست که يکی اقل و ديگری اکثر باشد

 .در فقدان نص و اجمال نص و اشتباه امور خارجيه احتياط و در تعارض نصيين تخيير است:حکم نکته     

 حالت دوم:گاهی واجب مردد بین اقل و اکثر است     

ه اين وجوب رفته روی مجتهد يقين دارد که يک وجوب از طرف شارع صادر شده ولی نمی داند کتوضیح:      

 که بر آن مشتبهبر اين مجتهد در وجوب شک ندارد چيزی ، بنامکلف بهاين می شود شک در اين عمل يا آن عمل،

ولی واجب مردد،مردد است بين  است در قالب شبهه وجوبيهشک مکلف به،است،در اينجا  واجب و غير واجبشده 



  

 عيک وجوبی از طرف شار دمثل نماز ظهر ما يقين داريم الله اکبر که نماز ظهر را که گفتن ارتباطیاقل و اکثر 

 بواج حالارفته روی نماز ده جزئی يا روی نماز يازده جزئی صادر شده که شک نداريم ولی نمی دانيم اين وجوب 

کما اذا ترددت الصاله الواجبه بین و غير وجوب ما در وجوب شک نداريم ه شده است نه وجوب و غير واجب مشتب

 :چهار چيز است منشا شک مجتهد در اين حالت يکی ازو  ذات الصوره و فاقده ها

اينجا چون علما دو گروه در  ةاجزاء او عشر  ةصاله تسع  ان الواجب ف  ف ةاالم ةکما اذا اختلف: الف( فقدان نص     

ر بروی نماز ده جزئی که اقل يا نماز  بر که صادر شده رفته شک می کند که وجوب که  يقين دارد مجتهد شدن،

دو خبر  می توان مثالِدر اينجا  .فقدان نصمنشا شک مجتهد شد،  حال. است يازده جزئی که اکثرروی نماز 

   .چرا که خبر ضعيف در حکم فقدان نص استرا زد ضعيف 

کان وجب فی غُسِل غَسل ظاهر البدن و یُشک فی ان الجزء الفالنی کباطن ااُلذن من الظاهر او :ب( اجمال نص     

 الباطن

تن ظاهر بدن واجب است پس ما يقين داريم که يک وجوبی صادر شده که در غسل شس مثلا در روايت گفتند     

می شود غسل شش جزء يا اينکه  ،ظاهر بدن می شود که اگر شدشامل باطن گوشت که ولی ما شک می کنيم 

اين کلمه ))ظاهر(( مجمل است و حال اين اجمال ود که اگر نشد غسل می شود پنج جزئی.شامل غسل نمی ش

     .کند بين اکثر و اقلسبب شد که مجتهد شک ب نص يا اجمال دليل

وره م که سمثلا يک خبر داري و اخر علی عدم ها ةالسور ةکان یدل احد الخبرین علی جزئی: ج(تعارض نصیین     

       مجتهد شک می کند و منشا مجتهد ،در اينجا سوره واجب نيست می گويد که  داريمخبر ديگر  واجب است

 می شود تعارض نصيين.

ک مثلا کسی نذر کند که ي فی شهر ةصوم شهر فیه ثالثون یوما و اشتب کما اذا وجب:اشتباه امور خارجیه(د     

ی روز دارد روزه بگيرم در حال نمی داند که اين يک ماه در خارج سی روز است يا يک ماه ی است که ، که سماه

ی روزه با ماه بيست و نه ور خارجيه است يعنی در خارج، ماه سمجتهد در امبيست و نه روز است در اينجا شک 

  حل می شود. از کسی رفع شبهه دست شارع نيست با پرسيدنروزه مشتبه شده لذا 

 و دوم برائت و در سوم تخيير و در چهارم احتياط است حکم در حال اول     

 صورت سوم      

حرام با علم به حرمت  محذورين است يعنی اشتباه واجب با دوران امر بيندر قالب ی شک در مکلف به،گاه      

  خيير بين فعل يکی و ترک ديگری استحکم در اين صورت م کما اذا اشتبه محلوف الذبح بمحلوف الحفظو وجوب 



  

د نن را ذبح کند برای حجاج و گوسفآمثلا فردی نمی داند که قسم خورده بر روی گوسفند سمت راست که      

حال اين فرد يقين دارد که يک حرمت و يک وجوب در بين ،کوچکش يا بالعکس سمت چپ را برای دخترش 

العکس باست ولی نمی داند که حرمت رفته روی گوسفند سمت راست و وجوب رفته بر روی گوسفند سمت چپ يا 

  .در قالب دوران امر بين المحذوريناين می شود شک در مکلف به،

ا روش شود که هر ج توضيح بايد است، با احتياط شک در مکلف به ی:اين که ما گفتيم که مجرایجمع بند      

کاملا مشخص احتياط است که در مطالب گفته شد، جای احتياط نيست بعضی از جا ها جایشک به مکلف به،

  .است

 مجاری هر کدام و ذهنش باشد در اصول عمليه کلاًايد،حال يک مجتهد دستش از اين ادله کوتاه شد ب نکته:      

   دستش باشد   در  از اصول عمليه

 21: شک در بقی است مطلقااستصحابچهارم(      

 استصحاب استتفاده می کند برای استنباط احکام،ن اسآتوضيح:يکی از اصول عمليه که مجتهد گاهی از       

صف الوسايل می گويد در استصحاب پنجاه و دو نظريه است آحال در استصحاب مرحوم ميرزا موسی تبريزی در 

يا استصحاب حجت است يا حجت نيست و اگر حجت است در چه قسمتی حجت است ولی مرحوم شيخ آکه 

نظر مشهور و نظر صاحب کفايه اين است که استصحاب ائل يازده نظريه را ذکر کرده است.انصاری در استصحاب رس

 حاب شک در بقی است مطلقا(.رای استصمجقا حجت است)مطل

تصحاب جای اسست يا باقی نيست.شما شک می کنی باقی ايک حکمی قبلا بوده ومثال درعناوين استصحاب:        

يک ه جای استصحاب است يا اينکباقی است يا باقی نيست  حالايک موضوعی قبلا بوده شما شک می کنی يا  است

لی قبلا يک موضوع کيا  قی است يا باقی نيست جای استصحاب استموضوع جزئی قبلا بوده شک می کنيم که با

يم نيک حکمی قبلا بوده حالا شک می کيا  بوده شک می کنيم که باقی است با باقی نيست جای استصحاب است

ای اگر شک شما جا حکم،حکم تکليفی( يا اعم از حکم، حکم وضعی باشد يهست يا نيست جای استصحاب است)

 شک در حکمیيا  شک شما شک در رافع باشد جای استصحاب است، يا اگراستصحاب است، مقتضی باشد جای

ه شک در شرايع سابقيا  کند که در دين اسلام بوده الان شک می کنيم که بوده يا نبوده جای استصحاب است،

                                                           

يا وضعی شک در بقی حکم شک در بقی امر وجودی يا عدمی شک در بقی حکم شرعی يا موضوع شک در بقی حکم تکليفی  .21 

ثابت با دليل شرعی يا عقلی شک در مقتضی يا رافع شک در حکم کلی يا جزئی شک در فرد يا کليه قسم اول يا کليه قسم دوم شک 

 تنجيزی يا تعليقی شک در بقی حکم شريعت اسلام يا شرايع سابقه و...

 



  

ا رکه معنای مطلقا اب است اين مثال ها بکنيم جای استصحاب است،اگر در اصل مثبت شک کنی جای استصح

 .که شامل جميع می شودنشان می دهند،

مان غيبت واجب است يا شک می کنيم که در ز حالا مثلا:نماز جمعه در حضور معصوم واجب تعيينی بوده       

يا مثلا فردی يک ساعت پيش واجب نيست،اگر استصحاب وجوب را بکنيم اين می شود استصحاب حکم کلی.

استصحاب طهارت را می کنيم هارت خودش باقی است يا باقی نيست.کند که ط میشک  حالا طهارت داشت

مثال جای استصحاب است.در اينجا هم در بعضی اوقات شک در مقتضی است مثلا (.طهارت حکم وضعی است)

چراغ را روشن می کنيم دو ساعت ديگه  و چراغ در در شک اين است يک مقداری نفت می گذاريم شيخ انصاری

درت ق گذاشتيم،ن مقدار نفتی که در چراغ آاست يا روشن نيست چون شک داريم  روشن کنيم که چراغشک می 

روشن بودن چراغ  استصحاب،در مقتضیبه اين می گويند شک  را دارد يا ندارد؟روشن نگه داشتن چراغ به حال 

يقين داريم که اين مقدار و در چراغ  است يعنی شما يک مقدار نفت رختيد گاهی اوقات شک در رافعرا می کنيم.

چراغ روشن که و بعد از نيم ساعت شک می کنيم  ک ساعت اين چراغ را روشن نگه داردنفت قدرت دارد که ي

پس شک شما از اين ناحيه نيست که نفت قدرت روشن نگه داشتن چراغ را داره يا نداره  ؟است يا روشن نيست

ارد ولی ما در نيم ساعت شک داشتن چراغ را در يک ساعت را دچرا که ما يقين داريم که نفت قدرت روشن نگه 

در است.اين می شود شک در رافع، چراغ را خاموش کرده يا نکرده یمانع اين است که خاطرشک شما به کرديم.

جزئی می کنيم زيد يک ساعت پيش گاهی استصحاب در موجود را می کنيم.چراغ بودن روشن اين جا استصحاب 

نجا استصحاب وجود زيد را می کنيم در انجا ايای در اتاق هست يا نيست؟درد حال شک می کنيم در اين اتاق بو

       شک الا حاين اتاق بود کنيم مثلا انسان يک ساعت پيش در  گاهی استصحاب کلی میمی شود استصحاب جزئی.

نسان در ضمن زيد،در اين است که ا علت شک ما به خاطر اين ؟ ومی کنم که انسان در اين اتاق هست يا نيست

ی يم که زيد باقی است يا باقشک می کنيم که انسان باقی است يا باقی نيست چون شک می کن اتاق است.حال

ا در گاهی شک شم.انسان را می کنيماست که استصحاب وجود استصحاب کلی قسم اول استصحاب از  نيست.اين

  کنيم که حيوان شک می و حالاراين اتاق ما يقين داريم که يک حيوان بود است مثلا د 22استصحاب کلی قسم ثانی

که ان لحظه که حيوان در اين اتاق بود در ضمن فرد اين است و علت شک ما  در اتاق وجود دارد يا وجود ندارد

  است. طول عمر بوده مثل فيل يا در ضمن فرد قصير العمر بوده

اينکه استصحاب احکام شرعی از استصحاب استفاده می کند و نظر ما  23استنباطبنابر اين گاهی مجتهد برای       

   .ن پناه می برد استصحاب استمطلقا حجت است بنابر اين چهارم چيزی که مجتهد به آ

                                                           

 .ها را جايز نمی دانيم)استاد(آناستصحاب ثالث و رابع که ايت الله خويی اضافه کردن ما . 22 

 تذکر:اينکه مقصود ما از استنباط استخراج حکم است. 23 



  

 مقدمه سوم    

  :بين دو دليل سه صورت دارد24 تنافی:

 صورت اول    

است حکم در اين صورت ترجيح ثم تخيير (25اجماع،عقليل اجتهادی)کتاب، سنت، گاهی تنافی بين دو دل    

مثل شيخ طوسی ادعای اجماع  ديا دو اجماع با هم ديگر تنافی دارن ديه با هم ديگر تنافی دارندو ظاهر آمثلا است 

يا دو روايت  .که خبر واحد حجت نيستولی مرحوم سيد مرتضی ادعا اجماع کرده کرده که خبر واحد حجت است 

 ه باشنداگردو دليل اجتهادی با هم ديگر  تنافی داشت.( )ال ابس ببیع المیته(ةالمیته سح :)ثمن دبا هم ديگر تنافی دارن

، داشت د اگر يکی مرجحاين دو دليل اجتهادی با هم تنافی داشتن اگر ير يعنیحکم اين است که الترجيح ثم التخي

يا اينکه مرحجات هر کدام مساوی بود گر هيچ کدام بر ديگر ترجيح نداشت.ا يمبايد آن که مرجح دارد را مقدم کن

 نوبت به تخيير می رسد. 

 صورت دوم     

  :گاهی تنافی بين دليل اجتهادی و اصل عملی است که دو حالت دارد    

مثلا  است حکم در اين صورت تقديم دليل اجتهادی26بين دليل اجتهادی و استصحاب است  تنافی(گاهی یک    

ب می گويد که نماز جمعه واجب که نماز جمعه حرام است ولی استصحا از بعضی از روايت ها برداشت می شود

   گر بين استصحاب و دليل اجتهادی تنافی پيش آمد دليل اجتهادی را،مقدم می کنيم.ااست. 

در اين صورت نيز تقديم دليل اجتهادی ه و ساير اصول عمليه است کگاهی تنافی بين دليل اجتهادی و(د      

 ست شک در تکليف ا ؟ در اين مسائلهمثلا ما شک می کنيم که استعمال دخانيات جايز است يا جايز نيستاست 

ی رار فاستعمال دخانيات جايز است ولی لا ضرر و لا ض که اصالت البراء می گويد شود شبهه تحريميه و میکه 

ليل د ت حرام است )ولی لا ضرر مبهم است( در نتيجه بعد از تنافیتعمال دخانيار قولی که اسالاسلام بنابر ب

 اجتهادی مقدم می شود.

      

                                                           

اه تنافی داشته باشند ولی هرگ دتنافی هم دارناه دو دليل با هم ديگر تعارض داشته باشند هرگتنافی اعم از تعارض است، .24 

 .دندارن یتعارض

 .يدبين دو دليل قطعی تنافی پيش نمی آيد چرا که حکم عقل هميشه قطعی است و هيچ گاه ولی تنافی در عقل نمی آ .25 

 .دليل اجتهادی را رد می کندصحاب يعنی دليل اجتهادی،استصحاب را رد می کند و است . 26 



  

 صورت سوم:    

 گاهی تنافی بين دو اصل عملی است که دو صورت معروف را دارد:    

 که دو حالت دارد:است  27استصحاب اصل عملی است که هر دوگاهی تنافی بين دویک(    

الماء  ةس تصحاب طهار کاالدو استصحاب به صورت سببی و مسببی است)مثلا از ايت الله خوئی::گاهی حالت اول    

در ء و ارتفاعها(الما ةهار الثوب و ارتفاعها مسبب عن الشک فی بقاء ط  سـةثوب نجس فان الشک فی بقاء نجال به المغس

شک می حالا ريم شو میمثلا يک لباس نجس داريم و آن را با آب اين حالت استصحاب سببی مقدم می شود 

نجا در اياست که طهارت آب باقی است يا نيست.بخاطر  شکاين  .کنيم که نجاست لباس باقی مانده يا نمانده

هارت آب، که تعارض آن ها سببی و مسببی است.يعنی استصحاب نجاست لباس تعارض می کند با استصحاب ط

بقاء و عدم بقاء طهارت آب  کنيد که نجاست لباس باقی است يا باقی نيست، عث شد شما شکآن چيزی که با

ب طهارت در اينجا استصحاو اگر آب طهار نباشد لباس نجس است. ب طهار باشد لباس نجس نيستاست اگر آ

  .اصل سببی مقدم است در نتيجهب می شود اصل سببی و استصحاب نجاست ثوب می شود اصل مسببی آ

خری تنافی بين دو استصحاب به عبارت اُ 28ندگاهی دو استصحاب به صورت سببی و مسببی نيست حالت دوم:     

 : که چهار شکل دارد است غير سببی و مسببی

 :شکل اول

آن  مثل عمليه با علم اجمالی است)اين اناءی گاهی عمل کردن به اين دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعيه      

بب اجمالی س اين علمالاناءين لا علی التعيين پيدا شد.سپس علم اجمالی به عروض نجاست بر احد اناء،طاهر است.

در اينجا عمل به  استصحاب طهارت در هر دو اناء شده است و همچنين سبب تعارض بين شک دراين دو اناء شده

حکم در اين شکل تساقط هر دو  (علم اجمالی است ی عمليه بااستصحاب طهارت در هر دو اناء مخالفت قطعيه 

 .استصحاب و رجوع به قواعد ديگر است

لی داريم که به يکی از اين و ما علم اجما فرض کنيد که دو ظرف آب طاهر در مقابيل ما هستند توضيح مثال:     

 ی باعث شد دوه ولی نمی دانيم کدام يک نجس شده است.اين علم اجمالنجاست عارض شد به آن بدوتا آ

 ،ه استطهارت بوداش ب حالت سابقه است.اين آ می گويند تنافی بالعرض شده که داستصحاب مقابيل هم بيفتن

علم اجمالی باعث می شود که اين  آن آب هم حالت سابقه اش طهارت است وپس استصحاب طهارت می کنيم 

                                                           

 .يعنی استصحاب،استصحاب ديگر را نفی می کند . 27 

 .اينطور نيست که يک سببی باشد و ديگر مسببیيعنی دو استصحاب با هم ديگر تنافی دارند ولی 28 



  

 یو ديگر طهارت را اثبات می کنيم استصحاب باشند چرا که در اينجا دو استصحاب با هم ديگر تنافی داشته

را (ارتاستصحاب طه)و ديگری  می کنيم  را اثبات نجاستاستصحاب  يا اينکهرا کنار می زند.  (استصحاب نجاست)

 با علم اجمالهر دو استصحاب کرديم و هر دو را استفاده کرديم موجب مخالفت قطعيه می زند و اگر عمل به  کنار

مثلا خوردن يا شستن چرا که اگر و ان ها را استعمال می کنيم  طهارت ميرسيمبه  ا استصحاب يعنی ب مکردي

    .اجرا می کنيمطاهر شد احکام طهارت را 

 شکل دوم

به اين دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست ولی دليل  ی عمل کردنگاه    

 بجايز نيست )مثلا اگر يک آب نجس غير کر ويک آخارجی قائم شده بر اين که جمع بين اين دو استصحاب 

علم اجمال ب طاهر،ر به واسطه آب کاين دو آب و تبديل آب نجس به آ غير کر داشته باشيم بعد از اختلاططاهر 

عمل به  در اينجا ،است 29لی اجماعب پيدا می شود و منشا اين علم اجماحالت سابقه در يکی از دو آ انقياضبه 

تلزم مخالفت مسطهار  بِو استصحاب طهارت آب مُتَمِم يعنی آنجس  آبِيعنی  است تَمَماستصحاب نجاست آب مُ

ارد پس نمی توان حکم ب يک حکم دبر اينکه يک آقطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست ولی اجماع قائم شده 

ب طاهر است اجماع مانع از اجرای دو استصحاب است(حکم در اين شکل نيز کرد که بعض آب نجس و بعض آ

  .تساقط هر دو استصحاب و رجوع به قواعد ديگر است

اين آب غير کر طاهر را می  :فرض کنيد که يک آب غير کر طاهر داريم و يک آب غير کر نجس.ثالتوضيح م     

که حالت سابقه در يکی از اين و ما در اينجا علم اجمالی داريم  ب غير کر نجس که تبديل شود به کرريزيم روی آ

ب هم و حالت سابقه آن آاست هم طهارت  دو آب رفته است. اين آب که شده بعض يک آب و حالت سابقه اش

از  ،باين دو آ و ما علم اجمالی داريم که حالت سابقه در )که هر دو را با هم ديگر مخلوط کرديم( استنجاست 

ن حکم يا طهارت است يا ن است که اجماع وجود دارد که يک آب يک حکم دارد و حالا آبه خاطر اي .بين رفته

ب حکم دارد پس  حالت سابقه اين آب از بين رفته.حال ما يک آ ب يکاست و اگر ما اجماع داريم که در آنج

استصحاب طهارت می کنيم نسبت به ب آ و هر دو استصحاب را جاری بکنيم يعنی نسبت به قسمت بالاداريم 

اين مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست چون ان قسمتی  .کنيمپايين آب استصحاب نجاست می  قسمت

که  اما قسمتی (بايد کنار برودجنس هم که شد کرديد يعنی گفتيد که نجس است)ب نجاست که شما استصحا

فاده است ده می کنيم، حال اگر قسمت بالای آب )که استصحاب طهارت کرديم( رااستصحاب طهارت کرديم استفا

 ب طاهراين آهم نمی توان قسم خورد که ب پايين نجس است و در اينجا نمی توانيد قسم بخوريد که آکرديم 

طهارت ی،حال ما استصحاب است پس مخالفت با اين علم اجمالی می شود مخالفت احتمالی نه مخالفت قطع

                                                           

 .اجماع بر اينکه يک آب يک حکم دارد29 



  

ب را کرديم و استصحاب نجاست قسمتی ديگر اب را کرديم وقسمتی که استصحاب نجاست کرديم را قسمتی از آ

دهيم که در واقع نجس شده باشد.چرا کنار می گذاريم و اين قسمتی که استصحاب طهارت کرديم احتمال می 

باشد و حال که  قسمت از آب نجس نی دارد ممکن يک حکم آحکمتيم:اجماع داريم که هر آب،گفکه قبلا 

استصحاب طهارت که کرديم نمی توان قسم خورد که من اگر استفاده کردم مخالفت قطعيه کردم با علم 

ب که استصحاب طهارت کرديم نجس باشد دارد که اين آ احتمالاجمال،نهايت می شود مخالفت احتمالی يعنی 

پس در اينجا عمل به دو استصحاب موجب مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست ه يقين نداريم،چرا ک

حوم ولی دليل خارجی قائم شده که حق اجرای هر دو استصحاب نداريم؛حکم اين صورت طبق نظريه مشهور و مر

د و بايد برود به دنبال قواعهر دو استصحاب را تساقط می کنيم است.يعنی صورت اول  عين شيخ صاحب الکفايه

 ديگری.

 شکل سوم

گاهی عمل کردن به اين دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست و دليل خارجی    

شرعی دارند)مکلفی محدث و  نيز بر عدم جمع بين اين دو استصحاب قائم نشده است ولی هر دو مستصحب اثر

ب نجس وضو می گيرد در اين جا علم اجمالی به ين مکلف غفلاً با مايع مردد بين آب طاهر و آطهار البدن است ا

زوال يکی از دو حالت سابقه ـ حدث و طهارت بدن ـ پيدا می شود که همين علم اجمالی منشا تعارض بين دو 

مخالفت   تصحاب حدث است عمل به اين دو استصحاب موجب يعنی استصحاب طهارت بدن و اس،استصحاب 

عمليه با علم اجمالی نيست و دليل خارجی نيز بر عدم جمع بين اين دو استصحاب قائم نشده است و  یقطعيه 

حکم  جوب وضو باشد(و شرعی دارد که عدم وجوب غسل بدن وهر دو مستصحب يعنی طهارت بدن وحدث اثر 

  استصحاب و ترتب اثر هر کدام است. در اين شکل جريان هر دو

ر ولی بدنش طاهلا کسی که خواب است که وضو ندارد،بدنش طاهراست ولی محدث است مث :يک فردیتوضيح     

شک  بنجاست و طهارت،وضو می گيرد )با اين که به آ با يک آبی که مردد بين و ت و اين فرد غفلت می کنداس

و  طهارت باشد يکی از اين حالت سابقه از بين رفته،حالت سابقه اين فرد ب طاهراگر اين آ دارد،وضو می گيرد(

ن رفته الت از بين رفته است )چيزی که از آب طاهری باشد يکی از اين دو ححدث.ولی اگر در واقع اين آب، آ

هارت ط)زاين دو حالت از بين رفته بدن باقی است و اگر در واقع اين آب نجس باشد يکی اولی طهارت  (حدث است

ين جا دو استصحاب ما در اند.حال اين فرد با اين آب وضو گرفت،ث به حالت خود باقی ماوولی حد (از بين رفته

   ب( استصحاب طهارت بدن و استصحاب حدث،اگر کسی به اين استصحاب عمل کند مخالفتداريم )بعد از آ

صحاب حدث کرد معنايش اين است که بايد به خاطر اين که فرد اگر استعيه ی عمليه با علم اجمالی نکرده،قط

خورد که طهارت بدنش از بين بمی توان قسم ناستصحاب طهارت بدن باقی می ماند و  وضو بگيرد و ديگر فقط



  

نايش مع ،ممکن است که طهارت بدن باقی باشد و حدث از بين رفته پس اگر اين فرد استصحاب حدث کرده،رفته

ار ث را بگذارد کنوبايد وضو بگيرد پس بايد حدمحدث هستم و اگر محدث شد،د که من اين است که حکم می کن

 می ماند و اگر استصحابشکل در استصحاب طهارت باقی فقط م .انجام می دهدو آن کاری که بايد انجام بدهد،

       پس احتمال دارد که مخالفت کرده. لیطهارت بدن را کرد يعنی مخالفت قطعيه نکرده است با علم اجمالی و

و هر دو  ما اين دو استصحاب را انجام ندهيددليل خارجی هم وجود ندارد که شمی شود مخالفت احتمالی و 

زوم ن عدم لرديم اثر شرعی دارد که اثر شرعی آمستصحب هم اثر شرعی دارند يعنی اگر استصحاب طهارت بدن ک

ن وضو يا غسل است در اينجا حکم هر ی آکرديم اثر شرعی دارد که اثر شرعث وحدو اگر استصحاب  غسل البدن

 هر دو اثر بار می شود.بر دو استصحاب جاری می شود و 

 شکل چهارم

گاهی عمل کردن به اين دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی نيست و دليل خارجی     

جمالی زيد علم امثلا:ن اثر شرعی دارد)نيز بر عدم جمع بين اين دو استصحاب قائم نشده است ولی احد مستصحبي

دارد به اين که خودش و يا بَکر جنابت دارد،در اينجا علم اجمالی به زوال يکی از دو حالت زوال سابقه ـ عدم 

جنابت خود و عدم جنابت بکر ـ پيدا می شود که همين علم اجمالی منشا تعارض بين دو استصحاب يعنی 

          م جنابت بکر است اجرای اين دو استصحاب موجب مخالفت استصحاب عدم جنابت خود و استصحاب عد

 .ده استنش مو دليل خارجی نيز بر عدم جمع بين اين دو استصحاب قائ قطعيه ی عمليه با علم اجمالی زيد نيست

از بين اين دو استصحاب يعنی عدم جنابت خود و عدم جنابت بکر فقط عدم جنابت خود در حق زيد اثر شرعی 

حکم در اين شکل جريان تنها يک استصحاب است مثلا در مثال زيد فقط (دارد که عدم وجوب غسل باشد

 استصحاب عدم جنابت خود جاری می کند.

دی زده است که يکی از اين مثال ها اقای زيد که علم اجمالی دارد يا خودتش مرحوم شيخ مثال زيا:توضیح     

يد حال زيا بکر جنابت دارد خوب در اينجا د حالت سابقه داريم يکی عدم جنابت زيد و ديگری عدم جنابت بکر 

يدا ا بکر جنابت پعلم اجمال دارد که يکی از اين حالت سابقه  از بين رفته چرا که علم اجمالی دارد که يا خودش ي

صحاب است اثبات يعنید کردن،اين علم اجمالی باعث می شود که اين دو استصحاب با هم ديگر تعارض پيدا کنن

کنار  و  می کنيم را اثباتاستصحاب عدم جنابت بکر  يا و عدم استصحاب بکر ،اشتنکنار گذو عدم جنابت زيد 

مخالفت قطعيه ی عمليه با علم اجمالی  ، با پياده کردن اين دو استصحاب عدم جنابت زيداستصحاب  گذاشتن

ر کاری س ن نيست به عبارتی ديگر زيد،نابت يا عدم جنابت بکر مبتلا به آجه خاطر اين که زيد، لازم نمی آيد ب



  

   وجود ندارد بر اين که اين دو استصحاب جاری نشود،زيدهم دليل خارجی 30ندارد که بکر جنابت دارد يا ندارد

 (ن )استصحاب عدم جنابتلی از بين اين دو مستصحب يکی از آو می تواند استصحاب عدم جنابت خودش را بکند

      ستصحاب عدم جنابت خودش را می کند.که زيد اکم واضح است ح در نتيجهاثر شرعی دارد برای زيد، 

نج است که پ عمليه عامه ساير اصولديگری گاهی تنافی بين دو اصل عملی است يکی استصحاب و  دوم(        

 که عبارت اند از حالت دارد

 )عقاب بدون بيان قوی است(هتنافی بين استصحاب و برائت عقلياول(       

 (کل شیء لک حالل حتی تعلم انه حرام ای الناس فی سعه  ما ال یعلمون)ئت نقليه اتنافی بين استصحاب و بردوم(       

  (دفع عقاب محتمل واجب است) تنافی بين استصحاب و احتياط عقلیسوم(       

ََ أ  يا شرعی ) قلین «لوی تعبد شارع به احتياطوحکم شرعی م» حتياطاتنافی بين استصحاب و چهارم(         ُخو

 (امر مولوی تعبد بگيريماحتياط را در اينجا  اگرکه اْحتَطْ ِلِدیِنَك ِبَما ِشئَْت ، فَ ِدیُنكَ 

ی ديگر ضی تخيير يک چيزتضی استصحاب يک چيزی است و مقت)مقتنافی بين استصحاب و تخييرپنجم(        

 (است

ی پيدا کرد يعنی برائت شرعتنافی شرعی اصول ولی اگر استصحاب با در همه اين صور استصحاب مقدم است        

و احتياط شرعی اينجا تقديم استصحاب از باب حکومت )حکومه علی ثلاثه اقسام:موسعه،مضيق،مغيره(ولی اگر 

 باب ورود  ازستصحاب مقدم می شود،در اينجا ارائت عقلی و احتياط عقلی و تخيير،استصحاب تنافی پيدا کرد با ب

 دو مثال بزنم

حال ما شک می کنيم در زمان غيبت واجب است عه در حضور امام واجب تعيينی بوده :نماز جممثال اول      

است يا واجب نيست در اينجا استصحاب وجوب نماز جمعه می کنيم و در طرف ديگر برائت شرعيه داريم که کل 

 می گويد که نماز جمعه جايز است يعنی واجب نيست درا کل شیء مطلق يا کل شیء لک مباح،شیء لک جائز ي

پيدا کردن مثلا الناس فی سعه ما لم يعلمون می گويد که شما نسبت به  31اينجا استصحاب با برائت شرعيه تنافی

                                                           

ود يا مثلا اگر زيد بر دوش بکر می شدم جنابت بکر جنابت و عی مبتلادر اين جا ه زيد می خواهد به بکر اقتدا کند،مگر اينک. 30 

 .سوار بشود و وارد مسجد الحرام بشوند

تعبير به تنافی کرديم چون هيچ وقت استصحاب و ساير اصول عمليه تعارض نمی کنند اگر تعبير تعارض به کار می رود تعارض  .31 

 بدوی است



  

پس برائت می گويد نماز جمعه را بخوانی يا نخوانی. وانیجمعه در وسعت و گنجايش هستی يعنی می تنماز 

  .در اين جا استصحاب مقدم می شود.نیميتوانی نماز جمعه بخوانی يا نخوانی ولی استصحاب می گويد بايد بخوا

شک داريم اخر ماه رمضان که روزه اش را واجب يا اول شوال است که خر ماه رمضان،:يوم الشک آمثال دوم      

می  32بستصحاا اما ديا روزه نگيري دبشود حرام،تخيير به ما می گويد که شما مخيير هستيد که روزه بگيري روزه

 در اينجا استصحاب مقدم می شود.گويد که روزه واجب است 

   

  :بر استصحاب سه نظریه است       

به اماره بودن استصحاب  هم قائلايت الله خويی قبل از شيخ )قدما( استصحاب را اماره می دانستند و یک(      

 می باشد.

  .استصحاب را اصل عملی می دانند لاً از زمان شيخ انصاری به بعد کُدو(      

شيخ انصاری می گويد که اگر دليل بر حجيت استصحاب را عقل بدانيم )البته ايشان قبول نمی کند( سه(      

 استصحاب، اماره است اگر روايت بدانيم استصحاب می شود اصل. 

       

       

                                                           

 .استصحاب زمانی باشيم قائل به گرا است استصحاب زمان ماه رمضان روز آخر استصحاب وجوب روزه، .32 


