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 تنبیه نهم

 :سوال

آیا استصحاب در امر اعتقادی جاری می شود یا خیر؟ مثال در زمان حضور یقین به نبوت پیامبر بوده است به تبع باید اعتقاد به 

نبوت باید داشته باشد و این واجب است، حال در زمان غیبت شک می کنیم که این اعتقاد یا نبوت واجب است یا خیر، آیا 

 شود؟ استصحاب جاری می

 .استصحاب در امر اعتقادی جاری نمی شود مطلقا چه استصحاب از ظنون باشد یا از اصول عملیه:جواب

 :در استصحاب دو نظریه است :توضیح

استصحاب از اصول عملیه است و حاکم به آن اخبار است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی  :نظریه متاخرین

روایات استصحاب با امر اعتقادی مشکل دارد. چون در زمان شک اعتقاد به نبوت وجود ندارد و جاری نمی شود. چون محتوای 

اخبار استصحاب می گوید در زمان شک، همان عملی را انجام بده که در زمان یقین انجام می دادی و در اعتقاد به نبوت، با 

 !دارد؟ شک، اعتقادی نداشته باشد، چگونه گفته شود با توجه به اخبار یقین

 األمر التاسع

ال فرق فی المستصحب بین أن یکون من الموضوعات الخارجیّة أو اللغویّة أو األحکام الشرعیّة العملیّة، اصولیّة کانت )احکام 

 .شرعیه عملیه( أو فرعیّة

 :ألنّهحکم شرعیه اعتقادیه(، فالیعتبر االستصحاب فیها )شرعیه اعتقادیه(؛ ) الشرعیّة االعتقادیّةوأمّا 

على «( ما)»إن کان )استصحاب( من باب األخبار فلیس مؤدّاها )اخبار( إالّ الحکم على ما )وجوب نفقه زوجه( کان معموال به 

 وجوب) به الحکم یمکن ال تقدیر الیقین، والمفروض أنّ وجوب االعتقاد بشیء على تقدیر الیقین به )وجوب اعتقاد به نبوت(

 (وجوب)اعتقاد به نبوت( فال یعقل التکلیف) االعتقاد لزوال ؛ الشکّ عند( نبوت به اعتقاد

                           ------------------------------------------------------------------------ 

قائم شد که بحث در این بود که آیا استصحاب در امر اعتقادی جاری می شود یا خیر؟ مثال در زمان حضور معصوم، دلیل 

 پیامبر نبی است و در زمان غیبت شک می کنیم نبوت پیامبر باقی است یا خیر، آیا استصحاب جاری می شود یا خیر؟

شیخ انصاری فرمودند استصحاب در امور اعتقادی جاری نمی شود مطلقا و گفتیم اگر استصحاب از باب اصل حجت باشد، در 

 .امل آن نمی شودامور اعتقادی جاری نمی شود چون اخبار ش

استصحاب از امارات ظنیه است چون افاده ظن می کند )مجرای استصحاب افاده ظن می کند نه  :نظریه دوم: اکثر قدماء

 در این نظریه دو بحث باید مطرح شود(  استصحاب

نبوت پیامبر در یعنی استصحاب در امر اعتقادی، افاده ظن می کند یا خیر؟ مثال استصحاب بقاء  :بحث اول: بحث صغروی:

 زمان غیبت، افاده ظن می دهد یا خیر؟

 :مرحوم شیخ می فرمایند که شک در امر اعتقادی )خصوص نبوت( سه صورت دارد
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گاهی منشاء شک، موجود شدن ما یحتمل مدخلیة عدمه فی المستصحب یا معدوم شدن ما یحتمل مدخلیة  :صورت اول

حاب افاده ظن نمی کند. مثال منشاء شک در نبوت، چیزی بوده که االن وجوده فی المستصحب است که در این صورت استص

غیبت(، در مستصحب دخالت داشته باشد. در اینجا )معدوم شده )حضور(، یا اینکه چیزی که موجود شده و قبال نبوده 

 .استصحاب افاده ظن نمی کند

ء اصل شریعت است، در این صورت استصحاب گاهی منشاء شک، احتمال منسوخ شدن خود امر اعتقادی با بقا :صورت دوم

افاده ظن می کند. مثال منشاء شک در نبوت این است که دین رسول خدا باقی است اما احتمال می دهم نبوت نسخ شده 

است، این استصحاب باعث ظن می شود، چون شریعت باقی باشد و یک حکمش نسخ شده باشد، نادر است، بخاطر همین ظن 

 .نبوت باقی است پیدا می کنیم که

گاهی منشاء شک، احتمال منسوخ شدن اصل شریعت است، در این صورت استصحاب، افاده ظن نمی کند. مثال  :صورت سوم

منشاء شک در نبوت، احتمال نسخ شدن کل شریعت رسول اکرم با تمام جزئیات می باشد، در این صورت استصحاب موجب 

 .افاده ظن نیست. چون نسخ شریعت زیاد است

 بر فرض که استصحاب در امر اعتقادی، افاده ظن کند، آیا این ظن حجت است یا خیر؟ :بحث دوم: بحث کبروی

شیخ انصاری می فرمایند، در این صورت، ظن حجت نیست، چون دلیل عقلی )چون مقدمات انسداد کامل نیست و احتیاط 

 از ظن حجیت بر شده یا بعدی؟ هیچکدام ثابت نشده است(امکان دارد( و شرعی )چون این دلیل نقلی از شریعت سابقه گرفته 

 .جهت استصحاب در امور عقلی نداریم

نبوت( مبنیّ على اعتبار الظنّ فی اصول الدین، بل الظنّ )ظن به بقاء امر  -وإن کان من باب الظنّ فهو )استصحاب امر اعتقادی 

العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعیّ )مثل اجماع(؛ )علت عدم اعتقادی( غیر حاصل فیما کان المستصحب )نبوت رسول( من 

 وجودا حصول ظن با نقل قطعی:(ألنّ الشکّ )شک در امر اعتقادی( إنّما ینشأ )شک( من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته )بعض(

أمکن دعوى الظنّ )ظن به  نبوت(. نعم، لو شکّ فی نسخه )امر اعتقادی()غیبت( فی المستصحب  مثل) عدما أو( حضور مثل)

 نسخ از ناشی نسخ احتمال) ال الشریعة، بقاء امر اعتقادی(، لو لم یکن احتمال النسخ )نسخ نبوت( ناشئا عن احتمال نسخ أصل

 .یعةالشر تلک فی احتماال( الحکم )نبوت() نُسِخَ ،(نباشد شریعت اصل

بقاء امر ( )بعدمه )نسخ امر اعتقادی الظنّ یحصل فال الشریعة نسخ احتمال عن الناشئ أمّا االحتمال )احتمال نسخ امر اعتقادی(

 .(نبوت مثل) األحکام بقاء الغالب فإنّ واحدة؛ شریعة فی اعتقادی(؛ ألنّ نسخ الشرائع شائع، بخالف نسخ الحکم )نبوت(

لم یجز التمسّک باالستصحاب )استصحاب اماره  الشریعة أصل نسخ فی شکّ لو أنّه یظهر وممّا ذکرنا )نسخ شرایع شایع است(

، مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ )ظن به بقاء امر اعتقادی( فال دلیل على حجّیّته حینئذ )شک (ای( إلثبات بقائها )اصل شریعت

ما ال یمکن. وإن انسدّ باب العلم؛ إلمکان االحتیاط إالّ فی (در نسخ اصل شریعت باشد(؛ لعدم مساعدة العقل علیه )حجیت

 .والدلیل النقلیّ الدالّ علیه )استصحاب( ال یجدی ؛ لعدم ثبوت الشریعة السابقة وال الالحقة

 

یکی از علماء شیعه از شهری می گذشت، عالم یهودی با عالم شیعه بحث کرد و گفت شما استصحاب را قبول داریم و باید قائل 

 .به نبوت حضرت موسی باشید

)استصحاب در امر اعتقادی امکان ندارد( أنّ ما یحکى : من تمسّک بعض أهل الکتاب ـ فی مناظرة بعض فعلم ممّا ذکرنا 

 على اهل کتاب(، ممّا ال وجه له )تمسک(، إالّ أن یرید جعل البیّنة )بینه آوردن را() شرعه باستصحاب  الفضالء السادة
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کلفة االستدالل عن نفسه، وإمّا إلبطال دعوى المدّعی؛ بناء على دعوى الشریعة الناسخة ، )علت جعل:(إمّا لدفع  فی المسلمین

عذر یهودی( على الدین الجدید ـ )أنّ مدّعی الدین الجدید کمدّعی النبوّة یحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدلیل القاطع للعذر 

ت حقّیة دینه بأسهل الوجهین )خودش بحکم العادة ، بل العقل ، فغرض الکتابیّ إثبا عدمه على کالنبیّ الجدید ـ دلیل قطعیّ

 )دلیل آوردن را به عهده خصم بیندازد -دلیل بیاورد 

ین یک عالم شیعی و علمای اهل کتاب مناظره درگرفت، عالم کتابی گفت شما شیعیان استصحاب را قبول دارید، پس ب

 .استصحاب نبوت حضرت موسی کنید

 :از این مناظره چند جواب داده شده است

و استصحابی که از  مرحوم شیخ فرمودند استصحابی که از اصول عملیه است در امور اعتقادی جاری نمی شود: اولجواب 

 .ظنون است اوال در امور اعتقادی جاری نیست و بر فرض جاری باشد، این ظن حجت نیست

حال ما بعد از آمدن رسول اکرم،  را قبول داریم که به نبوت رسول اکرم اعتراف کرده باشد، ای ما موسی و عیسی :جواب دوم

 .به حسب اعتراف خودشان، نبوت ایشان از بین می برد

موسی که کلی نیست که گفته شود دو نوع موسی داریم یکی به نبوت رسول اکرم اقرار کرده و یکی به نبوت  :اشکال کتابی

 .نمی توانید این کار را کنید که کنید اثبات را ایشان نبوت نسخ باید شما پس ایشان خیر، بلکه یک موسی بیشتر نداریم،

 .این اشکال وارد است و این جواب عالم شیعی عین جواب امام رضا به جاثلیق است :شیخ انصاری

 :ثمّ إنّه قد اجیب عن استصحاب الکتابیّ المذکور بأجوبة

 (:کتابی عالم) له المناظرین الفضالء بعض عن منها )اجوبه(: ما )جوابی( حکی

وسلم، و )عطف بر نومن وآلهعلیهاهللبنبوّة نبیّنا صلى (موسی و عیسی)وهو )جواب( أنّا نؤمن ونعترف بنبوّة کلّ موسى وعیسى أقرّ 

 جواب فی السالمعلیه مضمون ما ذکره موالنا الرضا) جواب( وهذا(. اکرم پیامبر نبوت) بذلک یقرّ لم من کلّ بنبوّة کافرٌ است

 الجاثلیق

الجواب بظاهره )جواب( مخدوش بما عن الکتابیّ: من أنّ موسى بن عمران أو عیسى بن مریم شخص واحد وجزئیّ حقیقیّ وهذا 

 (اعترف المسلمون وأهل الکتاب بنبوّته )موسی او عیسی(، فعلى المسلمین نسخها )نبوت

ظاهره )جواب(، بقرینة ظاهرة بینه )امام رضا( وبین  جواب( غیر) به أراد( امام) فلعلّه السالم،علیه وأمّا ما )جوابی( ذکره اإلمام

 (هوسیأتی ما یمکن أن یؤوّل به )توجی .الجاثلیق

مرحوم نراقی: یک زمانی یقین به عدم نبوت حضرت موسی و همچنین یقین به نبوت حضرت موسی داریم در  :جواب سوم

 .تعارض می کند و تساقط می کندزمانی، و االن شک داریم، حال استصحاب نبوت با استصحاب عدم نبوت 

 .جواب آن قبال گذشت مفصال: رد

 تطبیق جواب سوم
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معارض باستصحاب عدمها )نبوت( الثابت  النبوّة استصحاب أنّ من:  (٥) اجوبه(: ما )جوابی( ذکره بعض المعاصرین)ومنها 

)قانون( عنه )بعض المعاصرین(، وهو  )صفت عدم است( قبل حدوث أصل النبوّة؛ بناء على أصل )قانون( فاسد تقدّم حکایته

حکم شرعی موجود( على القدر المتیقّن )از )قانون فاسد(: أنّ الحکم الشرعیّ )مثل نبوت حضرت موسی( الموجود یقتصر فیه )

نبی جدید آمد( یتعارض استصحاب وجوده )حکم ( )بعده )قدر متیقنزمان ادعای نبوت تا زمانی که نبی جدید نیامده(، و

 .(شرعی حکم) عدمه واستصحاب شرعی(

  وقد أوضحنا فساده بما ال مزید علیه

 جواب چهارم

 :محقق قمی :جواب سوم

چیزی که می خواهد استصحاب شود، اول باید مقدار قابلیت آن برای بقاء بدست بیاید و بعد در همان محدوده  :مرحله اول

یت بقاء زید مشخص شود و در همین محدوده استصحاب شود مثال در استصحاب حیات، باید اول مقدار قابل .استصحابش کنید

مثال شک است که در اتاق حیوان فیل بوده یا گنجشک که مقدار  .مثال تا شصت سال و بعد از آن دیگر حق استصحاب ندارد

 .قابلیت بقاء این دو یک سال است و اگر بشتر شد، دیگر استصحاب درست نیست

 تطبیق جواب چهارم

جوبه(: ما ذکره فی القوانین ـ بانیا )مبتنی کرده است( له )جواب را( على ما تقدّم منه فی األمر األوّل )تنبیه اول(: من )اومنها 

أنّ االستصحاب مشروط بمعرفة استعداد )قابلیت( المستصحب )برای بقاء(، فال یجوز استصحاب حیاة الحیوان المردّد بین 

دو حیوان( استعدادا ـ قال: إنّ موضوع )مستصحب( )نقضاء مدّة استعداد أقلّهما حیوانین مختلفین فی االستعداد بعد ا

 (موضوع) منواله على( استصحاب) یجری حتّى االستصحاب ال بدّ أن یکون متعیّنا )از نظر استعداد(

 مرحله دوم جواب چهارم

یقین داریم که خداوند حضرت موسی را فی الجمله حضرت موسی )مطلق النبوه(، یعنی  نبوتما یقین داریم به  :مرحله دوم

. انت نبیی الی زمان 2. انت نبیی الی یوم الیامه 1نبی کرده است و این کلی است چون قابلیت انطباق بر سه مصداق دارد: 

  . انت نبیی؛3محمد 

 تطبیق مرحله دوم جواب چهارم

إنّها )نبوت فی الجمله( قابلة للنبوّة إلى  (جهت) حیث من کلّیّ ولم یتعیّن هنا إالّ النبوّة فی الجملة، وهی )نبوت فی الجمله( 

لنبوت است( ألن  بر عطف) و. «األبد آخر إلى دینی وصاحب نبیّی أنت»:  السالملیهع آخر األبد، بأن یقول اهلل جلّ ذکره لموسى

إلى زمان  باق ودینک نبیّی أنت»(: موسی) له یقول بأن وسلم،وآلهعلیهاهللصلى یکون )نبوت فی الجمله( إلى زمان محمّد

 . بدون أحد القیدین« أنت نبیّی»غیر مغیّاً بغایة، بأن یقول :  یکون ألن( است لنبوت بر عطف) و. «وسلموآلهعلیهاهللصلى محمّد

 ادامه مرحله دوم جواب چهارم

لی که نمی توانی اثبات کنی چون حال شمای کتابی یا باید اثبات کنید نبوت حضرت موسی به صورت اول یا سوم است در حا

 .کلی است و انطباق بر هر یک از مصادیق نیاز به دلیل دارد و اگر اولی را ثابت کنی، نیاز به استصحاب ندارد
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 تطبیق ادامه مرحله دوم جواب چهارم

اطالق قسمی(. وال سبیل إلى األوّل )فعلى الخصم أن یثبت: إمّا التصریح باالمتداد )امتداد نبوت( إلى آخر األبد، أو اإلطالق 

)تصریح باالمتداد(، مع أنّه )تصریح باالمتداد( یخرج عن االستصحاب. وال إلى الثانی )اطلقا قسمی(؛ ألنّ اإلطالق فی معنى )مایه 

سمی(. ومن المعلوم های( القید )همانطور که قید نیاز به اثبات دارد، اطالق هم نیاز به اثبات دارد(، فال بدّ من إثباته )اطالق ق

 دون هو )الذی( الثانی )نبوت مطلقه(«( الذی»)أنّ مطلق النبوّة )نبوت فی الجمله( غیر النبوّة المطلقة، والذی یمکن استصحابه 

 انتهى ، (2الکلّی )مطلق نبوه( ال یمکن استصحابه )کلی( إالّ بما یمکن من بقاء أقلّ أفراده )کلی() إذ ؛(النبوه مطلق) األوّل

 الحاجة ضعمو

عالم یهودی با عالم شیعی بحث کردند که شما شیعیان استصحاب را قبول دارید و باید نبوت حضرت موسی را استصحاب 

 .از این استصحاب چندین جواب داده شده که جواب شیخ و جواب عالم شیعی و جواب مرحوم نراقی گذشت.کنید

 :یان شدمیرازی قمی هم جوابی داده اند که در ضمن دو مرحله ب

چیزی که قرار است استصحاب شود، باید مقدار قابلیت بقاء آن مشخص شود و در محدوده همان مقدار حق  :مرحله اول

 .استصحاب است

میرزای قمی به کتابی می گوید نسبت به نبوت فی الجمله )مطلق النبوه( یقین داریم و این شامل سه فرد دارد:  :مرحله دوم

. نبوت مطلق؛ حال تا زمانی که نبی جدید نیامده، در زمان شک در نبوت حضرت 3الی نبوت محمد نبوت  .2. نبوت موبده 1

موسی، نبوت استصحاب می شود تا قبل از آمدن نبی جدید، قابلیت بقاء نبوت حضرت موسی است اما بعد از آمدن نبی جدید، 

 .احراز قابلیت نبوت حضرت موسی نیست و دیگر حق استصحاب نداریم

 اشکال اول جواب چهارم

جواب میرازی قمی، مخالف با مبنای ایشان است؛ ایشان می فرمایند استصحاب مطلقا حجت است چه در رافع و  :اشکال اول

چه در مقتضی، اما با جوابی که داده است، گفته شده است که استصحاب فقط در رافع حجت است نه در مقتضی، چون با 

 .، فقط شک در رافع ایجاد می شود نه در مقتضی و خالف مبنای ایشان استاحراز قابلیت مقدار در بقاء

 تطبیق اشکال اول جواب چهارم

 (وفیه )جواب میرزای قمی

 (بقاء برای) المستصحب( قابلیت) استعداد إحراز على (ایشان مبنای بنابر) االستصحاب جریان توقّف عدم من ، أواّل: ما تقدّم

 اشکال دوم

 :شما از کلمه اطالق در نبوت مطلقه چیست؟ دو احتمال است مراد :اشکال دوم

 .اطالق به معنای دوام باشد که در این صورت حرف شما درست است و نبوت مطلقه نیاز به اثبات دارد :احتمال اول

ق با اصل )اصالت اطالق به معنای بی قید باشد، نبوت مطلقه به این معنا نیاز به اثبات ندارد. چون این امر مطاب :احتمال دوم

 .عدم تقیید( است و امر مطابق با اصل، نیاز به اثبات ندارد و همان اصل کافی است
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 تطبیق اشکال دوم

وثانیا: أنّ ما ذکره ـ من أنّ اإلطالق )اطالق در نبوت مطلقه( غیر ثابت ، ألنّه )اطالق( فی معنى القید )ابدا( ـ غیر صحیح؛ ألنّ 

خالف لألصل اإلطالق بمعنى العموم الراجع الم نعم،(. تقیید عدم اصل) لألصل مطابق ی عدم تقیید(اطالق به معنا( عدم التقیید

 .إلى الدوام

 اشکال سوم

به اینکه مطلق النبوه حق استصحاب نداریم چون  نبوت مطلقه فرق گذاشتو  بین مطلق النبوهمیرازی قمی : اشکال سوم

و یا هر دو  حال اشکال این است که فرق گذاری درست نیستکلی نیست و نبوت مطلقه امکان استصحاب دارد. 

استصحابشان جایز است یا خیر، چون نبوت یا موبده است یا موقته است و حالت سوم ندارد، اگر موبد باشد، طبق کالم ایشان 

است و اال خیر، حال ایشان اگر مردد باشد، استصحاب جایز نیست، حال در نبوت مطلقه هم این تردید وجود دارد و  استصحاب

 .نباید استصحاب در آن هم صحیح باشد

بین این دو فرق است، چون نبوت مطلقه، حکم مطلق است و مراد از حکم مطلق در شرایع، این است که این  :میرزای قمی

 .دارد تا رافع بیاید، است. اما مراد از مطلق نبوت، استعداد آن در زمان شک محرز نمی شود چون مردد است حکم مطلق ادامه

 تطبیق اشکال سوم

أنّ هنا )در نبوت( فی الواقع ونفس األمر نبوّة مستدامة إلى آخر األبد ، ونبوّة مغیّاة إلى وقت خاصّ ، وال ثالث لهما   :والحاصل

لواقع ، فالنبوّة المطلقة ـ بمعنى غیر المقیّدة ـ ومطلق النبوّة سیّان )مساوی هستند( فی التردّد )مردد )موبده و موقته( فی ا

نبوت مطلقه( دون اآلخر )مطلق نبوت(. ) أحدهماستمرار والتوقیت، فال وجه إلجراء االستصحاب على اال بین بودن این دو نبوت(

بعد ذلک )مطلب(، من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعة بحکم االستقراء الدوام إالّ أن یرید )میرزای قمی( ـ بقرینة ما ذکره 

نبوت مطلقه( فی حکم االستمرار ، فالشکّ فیه )نبوت  -واالستمرار إلى أن یثبت الرافع ـ )مفعول یرید:(أنّ المطلق )حکم مطلق 

( غیر محرز عند الشکّ، فهو )مطلق النبوه( من قبیل مطلقه( شکّ فی الرافع، بخالف مطلق النبوّة؛ فإنّ استعداده )مطلق النبوه

 .الحیوان المردّد بین مختلفی االستعداد

 اشکال چهارم

با این حکمی که گفتیم، نباید در اکثر احکام، استصحاب جاری شود. چون در اکثر احکام مقدار قابلیت اثبات  :اشکال چهارم

 .نمی شود

 .، حکم شرعی مطلق استمرار دارد تا حصول رافعما به حکم استقراء می گوئیم :میرزای قمی

 .این سه اشکال دارد :جواب

 تطبیق اشکال چهارم

أنّ ما ذکره منقوض باالستصحاب فی األحکام الشرعیّة؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها )احکام شرعیه(، بل فی أکثرها   :وثالثا

 ()احکام شرعیه

  :فقال ،(جوابها) به( نقد) یندفع ال( جوابهایی) بما یه )خودش(، ودفعه )نقد را(وقد تفطّن )میرزای قمی( لورود هذا )نقد( عل
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إنّ التتبّع واالستقراء یحکمان بأنّ غالب األحکام الشرعیّة ـ فی غیر ما ثبت فی الشرع له حدّ ـ لیست بآنیّة ، وال محدودة إلى 

 أنّه الخارج من احکام(، ویظهر) استمراره فی مطلقا (شارع) عنه ورد فیما حدّ معیّن ، و )عطف ان غالب است( أنّ الشارع اکتفى

 ؛ االستمرار منه أراد

مرحوم شیخ چهار اشکال بر میرزای قمی گرفت که اشکال چهارم، اشکال نقضی بود که فرمودند با این شرطی که برای 

ی بقاء مشخص کنید و به همان مقدار استصحاب شما گذاشتید )چیزی که می خواهید استصحاب کنید اول باید قابلیت ان برا

باید استصحاب شود نه بیشتر(، چگونه احکام شرعی را استصحاب می کند؟ چگونه مقدار قابلیت احکام شرعی را پیدا 

کردید؟مثال روایت می گوید و للمغبون الخیار، زید متوجه می شود که مغبون شده و در آن زمان خیار اعمال نکرده و دو روز 

اهد اعمال کند و شک می کند که خیار وجود دارد یا خیر، حال از کجا بفهمیم خیار غبن تا این زمان قابلیت بقاء بعد می خو

 .دارد که بگوئیم خیار جاری است یا خیر؟ در حالی که استصحاب خیار شما جاری می کنید

اسالم جستجو کردیم و دیدیم اکثر احکام میرزای قمی می گوید این قابلیت بقاء را از استقراء احراز کردیم، یعنی در دین 

 .شرعیه استمرار دارد تا زمانی رافع دارد و این ظن ایجاد کرده که این حکم شرعی قابلیت استمرار دارد تا زمانی رافع بیاید

 .حال شیخ می گوید این جواب میرزای قمی سه اشکال دارد

 تطبیق کالم محقق قمی

  :بما ال یندفع )نقد( به )جواب(، فقالوقد تفطّن لورود هذا علیه ، ودفعه 

إنّ التتبّع و )تفسیر است( االستقراء یحکمان بأنّ غالب األحکام الشرعیّة ـ فی غیر ما )احکامی که( ثبت فی الشرع له 

، و )عطف ان غالب است( أنّ الشارع (مستمرة )لیست )غالب شرعیه( بآنیّة ، وال محدودة إلى حدّ معیّن ـ حدّ )احکام(

شارع( )متعلق به اکتفی است( استمراره )بیان استمرار احکام(، ویظهر من الخارج أنّه ) فی مطلقا عنه ورد( احکامی) فیما اکتفى

 بأنّ القویّ الظنّ یحصّل (2موارد احکام( واستقراها )موارد احکام را()) الموارد أکثر تتبّع (1أراد منه )اطالق( االستمرار؛ فإنّ مَن)

 .(، انتهى3من تلک المطلقات هو )مراد شارع از مطلقات( االستمرار إلى أن یثبت الرافع من دلیلٍ عقلیّ أو نقلیّ) مراده )شارع(

 اشکال اول بر استقراء

 :مرحوم شیخ می گوید بر این استقراء سه اشکال وارد است

 :ضوعی می رود، دو صورت دارداین استقراء برای بعضی از احکام شرعی نافذ است. زمانی که حکمی روی مو :اشکال اول

حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داری که منشاء شک، مستمر بودن و مستمر نبودن است و با استقراء  :صورت اول

 .مستمر بود را ثابت کرد، در این صورت استقراء خوب است

موضوع می باشد، در این صورت گاهی حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داریم که منشاء شک، تغیر در  :صورت دوم

مثال تغیر آب نجس  .استقراء نافع نیست، چون شک ما در استمرار و عدم استمرار نیست، بلکه موضوع تغییر پیدا کرده است

خود بخود از بین رفته است که شک می کنیم تنجس باقی است یا خیر، در اینجا موضوع تغیر پیدا کرده است و در استمرار و 

 .ر شک نداریمعدم استمرا



8 
 

 تطبیق اشکال اول بر استقراء

 :(وال یخفى ما فیه )جواب قمی

الشرعیّ الکلّیّ )بدون تغییر موضوع(، بل قد یکون الشکّ  الحکم رفع فی شکّ  بما )موردی(الیختصّ النقض أمّا أوّال: فألنّ مورد

 .لنجاسةل الماء کتغیّر الحکم، بقاء فی( «ما») مدخلیّته یحتمل تغیری()لتبدّل ما 

 اشکال دوم بر استقراء

 :با استقراء، مقدار استعداد مستصحب برای بقاء احراز نمی شود. چون :اشکال دوم

 .شک در حکم شرعی کلی، شک در مقتضی است، یعنی ما شک می کنیم که قابلیت بقاء دارد یا خیر :صغری

 .و شک در مقتضی طبق شرط میرزای قمی، مجرای استصحاب نیست :کبری

 .شک در حکم شرعی کلی طبق شرط میرزای قمی، مجرای استحاب نیست :نتیجه

 .در حالی که ایشان می گوید در شک در مقتضی هم استصحاب جاری می شود

ما به حسب ظاهر دلیل می گفتیم شک بر دو نوع است رافع و مقتضی، اما در واقع شک در حکم کلی، فقط یک شک  :نکته

 .است و آن شک در مقتضی است

 تطبیق اشکال دوم بر استقراء

دلیله )حکم شرعی( الظاهر فی االستمرار ـ  ظاهر بحسب (رفع در شک) هو إنّما وأمّا ثانیا: فألنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ

یّ الکلّی الحکم الشرع لکنّ ـ المطلقات فی مثل االستقراء الذی ذکره )میرزای قمی، استقراء را( القرائن، بمعونة أو بنفسه )دلیل(

فی الحقیقة إنّما یرتفع بتمام استعداده )حکم شرعی کلی(، حتّى فی النسخ، فضال عن نحو الخیار المردّد بین کونه )خیار( على 

نسخ( انتهاء استعداد الحکم، )نتیجه:(فالشکّ فی (الفور أو التراخی ، والنسخ أیضا )مثل حکم شرعی کلی( رفع صوریّ، وحقیقته 

مقتضی(، نظیر الحیوان ( )مقدار استعداده )حکم شرعی کلیعیّ )شرعی کلی( ال یکون إالّ من جهة الشکّ فی بقاء الحکم الشر

 )المجهول استعداده )حیوان

 اشکال سوم بر استقراء

 .شما که با استقراء بدست آوردید دیگر با این ظن، وجهی برای استصحاب نیست :اشکال سوم

 تطبیق اشکال سوم بر استقراء

فألنّ ما ذکره ـ من حصول الظنّ )به وسیله استقرار( بإرادة االستمرار من اإلطالق )حکم مطلق(ـ لو تمّ، یکون  :وأمّا ثالثا 

مغنیا عن التمسّک باالستصحاب؛ فإنّ التحقیق: أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول  اجتهادیّا دلیال )اطالق مظنون االستمرار(

نفسه أو بمعونة دلیل خارجیّ ـ فی االستمرار ، )خبر ان:(لیس موردا لالستصحاب ؛ لوجود الدلیل  علیه )حکم( بدلیل ظاهر ـ فی

 . االجتهادیّ فی مورد الشکّ ، وهو )دلیل اجتهادی( ظنّ االستمرار
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ستمرار، میرزای قمی می گوید ما اکثر احکام شرعی را جستجو کردیم و دیدیم استمرار دارد تا رافع بیاد و با توجه به این ا

 .استصحاب می شوند

 :شیخ انصاری سه اشکال بر استقراء وارد می کند

این استقراء برای احکامی نافع است که شک در بقاء آن دارید و منشاء شک هم مستمر بودن یا مستمر نبودن  :اشکال اول

 .حکم دارید و برای سایر احکام جاری نیست

که مقدار استعداد را به دست بیاورید و شک در حکم را شک در رافع کنید،  هدف شما از این استقراء این است :اشکال دوم

 .با این استقراء به این هدف نمی رسید چون همیشه شک در حکم شرعی، از نوع شک در مقتضی است

 محک شما با این استقراء، استصحاب را خراب می کنید، چون با استقراء ثابت می کنید که ظن به استمرار :اشکال سوم

 .شرعی است و در این صورت به این ظن عمل می شود و نیاز به استصحاب نیست

استصحاب حکم با وجود دلیل، مثل استصحاب حکم عام در هنگام شک در تخصیص است و در هیچکدام استصحاب  :نعم

 .جاری نمی شود باید به دلیل لفظی مراجعه کرد

 تطبیق نعم

استصحاب حکم عام تا وارد شود )استصحاب حکم العامّ إلى أن یرد المخصّص ، وهو وهو ظنّ االستمرار. نعم ، هو من قبیل 

 .به دلیل لفظی است(، کما ال یخفى تمسک بلکه) شرعیّ حکم فی استصحابا لیس مخصص(

 اشکال و جواب میرزای قمی

کردید به وسیله استصحاب، شما در باب احکام از استقراء استفاده کردید و احکام را ثابت  :اشکال میرزای قمی به خودش

 .در نبوت هم این کار را کنید و استصحاب کنید

بین نبوت و احکام تفاوت است، به اینکه در احکام، غالب احکام مستمره است اما در نبوت، غالب آن موقته  :جواب ایشان

 .است و نمی توان استصحاب کرد

 تطبیق اشکال و جواب میرزای قمی

 ظاهره( احکامی) ما فی االستمرار بغلبة (1استقراء()) التتبّع( کردن حکم) قضاء من ـ ذکره ما لىع أورد سرهقدس ثمّ إنّه

 .(بأنّ النبوّة أیضا )مثل غیر نبوت( من تلک األحکام )احکام مطلقه است و مراد از آن استمرار است :ـ اإلطالق( احکام)

 وسلموآلهعلیهاهللصلى نبیّنا )موقته(، والذی ثبت علینا استمراره )الذی( نبوّةثمّ أجاب )میرزای قمی(: بأنّ غالب النبوّات محدودة 

 اشکال اول شیخ به جواب میرزای قمی

 :این جواب میرزای قمی، دو اشکال دارد :مرحوم شیخ
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اول حکم اکثر نبوت ها منسوخه هستند و الزمه آن محدود بودن نبوت ها نیست، و در باب نسخ شما می گوید  :اشکال اول

به صورت مطلق می آید و بعد خداوند آن را نسخ می کند، حال امکان دارد یهودی بگوید ادله نبوت مطلق است که ظهور در 

 .استمرار دارد حال نسبت به نسخ هر نبوتی که علم داشتیم، نسخ شده و اگر علم نداشتیم استصحاب عدم نسخ می کنیم

 تطبیق اشکال اول به جواب میرزای قمی

  :ال یخفى ما فی هذا الجوابو

عقیده میرزای قمی( تحدیدها )اکثر نبوات(، فللخصم أن  طبق بر) یستلزم ال النبوّات أکثر أمّا أوّال: فألنّ نسخ )منسوخ شدن(

ما  نبوات( ـ فی أنفسها )نبوات( أو بمعونة االستقراء ـ فی االستمرار، فانکشف نسخ ما )نبوتی( نسخ وبقی)یدّعی ظهور أدلّتها 

 )نبوتی که( لم یثبت نسخه )نبوت

 اشکال دوم شیخ به جواب میرزای قمی

بر فرض که اکثر نبوات محدود باشد، شما نمی توانید ظن پیدا کنید که نبوت مورد نظر هم محدود و موقت  :اشکال دوم

مشکوک، در حالی که در نبوت است. بخاطر قانون غلبه، چون شرط قانون غلبه این است که سه فرد داشته باشد، غالب، نادر، 

غالب و نادر داریم و مشکوک نداریم به اینکه مثال نبوت حضرت موسی شک داریم که جزء غالب است یا اینکه خودش نادره 

 .(است )ما نادرها نداریم به اینکه فقط یک نبوت مستمره است

 تطبیق اشکال دوم شیخ به جواب میرزای قمی

التحدید فی النبوّات غیر مجدیة )برای انداختن نبوت مورد نظر در غالبها(؛ للقطع بکون إحداها فألنّ غلبة  :وأمّا ثانیا 

أمرا ثالثا یتردّد بین إلحاقه «( ما)»موسی مثال( وقع الکالم )مناظره( فی استمراره  حضرت نبوت) ما فلیس مستمرّة، (3)نبوات()

، )جواب لیس:(فیکونَ هذا «(ما)»الفرد النادر أو النادر غیره  («ما)»بالنادر، بل یشکّ فی أنّه «( ما)»بالغالب وإلحاقه «( ما)»

 .ملحقا بالغالب«( ما)»

مشکوک قابل اللحوق بأحدهما )افراد غالبه و فرد نادره(، بل  هنا ولیس نادرا، وفردا غالبة راداأف والحاصل : أنّ هنا )در باب نبوت(

به نفع کتابی( بأصالة عدم ما عداه )فرد )ن کون هذا الفرد هو األخیر النادر ، أو ما قبله )اخیر( الغالب، بل قد یثبت بی األمر یدور

 .غایر للباقیاألخیر الم هو (مشکوک فرد) هذا کون (1مشکوک()

استقراء در مسئله نبوت کاربرد ندارد ولی درباره احکام شریعت سابقه، کاربرد دارد و لذا  :اشکال میرازی قمی بر خودش

 .احکام شریعت سابقه استصحاب می شود

بدرد نمی  ایشان گفتند ما احکام خداوند را جستجو کردیم و دیدیم اکثر احکام مستمره است و این استقراء در مسئله نبوت

خورد چون غالب نبوتها محدوده است اما بدرد استصحاب احکام شرایع سابقه می خورد. چون از استقراء ظن قوی حاصل می 

 .شود که حکمهای دین حضرت موسی هم مستمره است و استصحاب می شود

ام مقارن با بشارت بوده اند استصحاب احکام شریعت سابقه جایز نیست. چون احکام شریعت سابقه، احک :جواب میرزای قمی

 .و احکام مقارن با بشارت قابل استصحاب نیست، در نتیجه احکام شریعت سابقه قابل استصحاب نیست

 .ممکن است مستشکل بگوید ما بشارت را قبول نداریم و استصحاب جایز می شود :اشکال



11 
 

سابقه، احکام مهمله هستند و احکام مهمله قابل مراد میرزای قمی این است که احکام شریعت  :توجیه جواب میرزای قمی

 .استصحاب نیست، پس احکام شریعت سابقه قابل استصحاب نیست

. 1توضیح: احکام تابع نبوت است، یعنی خداوند که به حضرت موسی می گوید شما ده سال نبی هستی، سه چیز وجود دارد: 

اگر به نبوت مهمله حضرت موسی علم پیدا کردیم، احکام ایشان  . در اهمال،3. در استمرار 2توقیت احکام هم ده سال است 

هم مهمله می شود. حال نسبت به نبوت حضرت موسی، نبوت فی الجمله می دانیم، یعنی خداوند حضرت موسی را نبی کرده 

ون مقدار است، پس احکام دین ایشان هم فی الجمله ثابت شده است و مهمله است و احکام مهمله قابل استصحاب نیست چ

 .استعداد آن مشخص نشده، در نتیجه در احکام شریعت سابقه هم استصحاب جاری نیست

3  

 تطبیق اشکال میرزای قمی و جواب ایشان و رد و توجیه جواب

 .(است احکام صفت) المطلقة السابقة الشریعة أحکام استصحاب بجواز: نفسه على سرهثمّ أورد )میرزای قمی( قدس

وسلم ال ینفعهم )اهل وآلهعلیهاهللمی(: بأنّ إطالق األحکام مع اقترانها )احکام( ببشارة مجیء نبیّنا صلىوأجاب )میرزای ق

 .(2شریعت سابقه را()

وربما یورد علیه )جواب(: أنّ الکتابیّ ال یسلّم البشارة المذکورة حتّى یضرّه )بشارت، کتابی را( فی التمسّک باالستصحاب أو ال 

 .(، کتابی راینفعه )استصحاب

 شریعت احکام بودن مطلق) اإلطالق ینفع لم (3ویمکن توجیه کالمه )میرزای قمی(: بأنّ المراد )مقصود قمی از جواب( أنّه إذا)

بالبشارة، )جواب اذا:(فإذا فرض قضیّة نبوّته )نبی سابق( مهملة غیر دالّة إالّ على مطلق النبوّة )اجماال  (احکام) اقترانها مع( سابقه

می دانیم حضرت موسی نبی شده است(، )جواب فاذا:(فال ینفع اإلطالق )مطلق بودن احکام شریعت سابقه( بعد العلم بتبعیّة 

 .تابع بود( مهملة)أیضا )مثل نبوت( حینئذ  تلک األحکام لمدّة النبوّة؛ فإنّها )احکام( تصیر

 جواب پنجم

 :دلیل بر چهار نوع است :مقدمه

اقتناعی؛ دلیلی که مستدل می آورد برای جایز بودن عملکرد خودش. مثل یهودی بگوید من پایبند به نبوت  :دلیل اول

 .حضرت موسی هستم بخاطر استصحاب

می خواهد با آن خصم را ملزم کند که حرف او را قبول کند اگرچه خودش  اسکاتی یا الزامی؛ دلیلی که مستدل :دلیل دوم

 .قبول ندارد. مثال عالم شیعی باید ملزم به نبوت حضرت موسی شود بخاطر استصحاب

 ارشادی :دلیل سوم

 برهانی :دلیل چهارم

 :مال استحال بعد از این مقدمه باید گفت غرض کتابی از اینکه پای استصحاب را وسط کشیده، سه احت

 :غرض کتابی، قرار دادن استصحاب به عنوان دلیل اقتناعی است، در این صورت :احتمال اول
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 .منظورشان این نیست. چون خودش می گوید علیکم...، پس اسکاتی است :اوال

 .اگر اقتناعی باشد، صحیح نیست. چون استصحاب زمانی است که دلیلی نباشد در حالی که دلیل داریم :ثانیا

غرضش این است که دلیل الزامی قرار دهد، این هم باطل است چون شرط استصحاب، شاک بودن خصم است و  :مال دوماحت

 .شاک بودن خصم منتفی است چون عالم شیعی یقین به نبوت رسول اکرم دارد، در نتیجه استصحاب جاری نیست

کند، این هم باطل است چون هر دو طرف مدعی اگر منظورش این است که شیعی مدعی است و باید اثبات  :احتمال سوم

 .هستند

 تطبیق جواب پنجم

  :ثمّ إنّه یمکن الجواب عن االستصحاب المذکور بوجوه

 :(الوجه األوّل: أنّ المقصود )مقصود کتابی( من التمسّک به )استصحاب

مخالفته )اقتناع( للمحکیّ عنه )کتابی(  اقتناع( ـ مع)إن کان االقتناع به )استصحاب( فی العمل )عمل یهودی( عند الشکّ، فهو 

اإللزام ـ فاسد جدّا؛ أل نّ  (؛ فإنّه )قول کتابی( ظاهر فی أنّ غرضه )کتابی( اإلسکات و )تفسیر است«فعلیکم کذا وکذا»من قوله: 

در زمان فحص( العمل به )استصحاب( على تقدیر تسلیم جوازه )عمل به ساتصحاب( غیر جائز إالّ بعد الفحص والبحث، وحینئذ )

المسألة، کما یدلّ علیه النصّ الدالّ على تعذیب  هذه مثل فی العلم باب انفتاح من: ثبت ما على بناء یحصل العلم بأحد الطرفین

الکفّار )منظور کفاری است که برایشان علم پیدا کردن ممکن بوده و نرفته بودند و اال معقول نیست خداوند عذاب کند کسی را 

ئله نبوت(، خصوصا (، خصوصا فی هذه المسألة )مس3معذوریّة الجاهل) عدم على (2)المدّعى واإلجماع ، (1که راه علم ندارد()

من مثل هذا الشخص )که نزدیک پایگاه اسالم یعنی نجف بوده( الناشئ فی بالد اإلسالم. وکیف کان، فال یبقى مجال للتمسّک 

 .(باالستصحاب )استصحاب اقتناعی

سکاتی( فرع الشکّ، وهو وإن أراد به )استصحاب( اإلسکات واإللزام، ففیه : أنّ االستصحاب لیس دلیال إسکاتیّا ؛ ألنّه )استصحاب ا

 .)شک( أحد به (٤)شک( أمر وجدانیّ ـ کالقطع ـ ال یلزم)

محتاج إلى االستدالل، فهو )اراده( غلط؛ ألنّ مدّعی  (وإن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعة السابقة ونسخها )شریعت سابقه

 .(لى االستدالل علیه )بقاءمسئله نبوت( ـ أیضا )مثل مدعی نسخ(ـ یحتاج إ)البقاء فی مثل المسألة 

 .این جواب، همان جواب اول است با توضیح بیشتر :نکته

 :در استصحاب، دو نظریه است

استصحاب جزء اصول عملیه است، طبق این نظریه استصحاب در امر اعتقادی اعتبار ندارد،  :نظریه اول: نظریه متاخرین

موسی اگر در زمانی شک در نبوت ایشان کنند، نمی توانند  چون دلیلی بر حجیت این استصحاب نیست. مثال امت حضرت

استصحاب کنند. دلیل عدم وجود دلیل بر حجیت استصحاب این است که این دلیل اگر در شرع بعدی باشد، کتابی نمی تواند 

یقین نداریم شرع  به آن استدالل بر شرع قبلی کند و این خود اقرار بر حق بودن شرع بعد می باشد و اگر در شرع قبلی باشد،

 .قبل استصحاب را حجت کرده باشد
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استصحاب جزء امارات است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی اعتبار ندارد.  :نظریه دوم: نظریه اکثر متقدمین

 :چون

 .استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن نمی کند :اوال

 .کند، این ظن حجت نیستبر فرض که استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن  :ثانیا

مثال امت حضرت موسی یقین به دین و نبوت ایشان داشتند و با آمدن حضرت عیسی، امت حضرت موسی شک به نبوت و 

دین حضرت موسی کردند و با توجه به یقین قبلی که داشتند، ظن حاصل می شود برای ایشان به نبوت و دین حضرت موسی، 

یخ می فرمایند اوال ظن پیدا نمی شود و ثانیا اگر پیدا شود، حجت نیست. چون دلیل آیا این ظن حجت است یا خیر که ش

حجیت ظن، انسداد است و یکی از مقدمات انسداد عدم امکان احتیاط است، در حالی که برای این امت احتیاط امکن دارد به 

 .دین کنند اینکه در مقام اعتقاد معتقد به ما هو الواقع شود و در مقام عمل جمع بین دو

 اشکاالت و جواب

بر فرض که ظن به بقاء نبوت پیدا شود، در خصوص نبوت حجت نیست اما الزمه آن ظن به بقاء شریعت است و  :اشکال اول

 .استصحاب شریعت می شود و حجت است

وجود ندارد بلکه  دلیل ظن بودن، انسداد است در حالی که مقدمه سوم انسداد که عدم امکان احتیاط باشد، در اینجا :جواب

 .امکان احتیاط است

 :بر فرض که استصحاب در امور اعتقادی ظن حاصل شود، حجت است. چون :اشکال دوم

ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، ظن خاص است. دلیل بر ظن خاص بودن این ظن، سیره  :صغری

 .ن نبی جدید، یقین ندارند، به نبوت و دین قبل عمل می کنندعقالء هر شریعتی است، یعنی تا زمانی که به نبوت و دی

 .و ظن خاص، حجت است :کبری

 .ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، حجت است :نتیجه

 تطبیق جواب ششم

ینفع الکتابیّ خصوص نبوت( إن کان من باب األخبار، فال  -الوجه الثانی: أنّ اعتبار االستصحاب )استصحاب امر اعتقادی 

کتابی( )استصحاب( فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة، وثبوته )استصحاب( فی شرعهم )التمسّک به )استصحاب(؛ ألنّ ثبوته 

غیر معلوم. نعم، لو ثبت ذلک )استصحاب( من شریعتهم )کتابی( أمکن التمسّک به )استصحاب(؛ لصیرورته )استصحاب( حکما 

 .(تعبّد )تمسک( الفریقین به )استصحاب یجب منسوخ غیر (٥إلهیّا)

نبوت( ) الحکم الشرعیّ الکلّیّوإن کان )استصحاب( من باب الظنّ، فقد عرفت ـ فی صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء 

 . ممنوع جدّا، وعلى تقدیره )حصول ظن( فالعمل بهذا الظنّ فی مسألة النبوّة ممنوع

٥  
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 تطبیق اشکاالت و جواب

اشکال اول و جواب:(وإرجاع الظنّ بها )نبوت( إلى الظنّ باألحکام الکلّیّة الثابتة فی تلک الشریعة أیضا )مثل ظن به نبوت( )

ظن به احکام شریعت سابقه(، عدا دلیل االنسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن )الیجدی؛ لمنع الدلیل على العمل بالظنّ 

د( واالحتیاط فی العمل. ونفی الحرج ال دلیل علیه )الحرج( فی الشریعة السابقة، خصوصا بالنسبة إلى من التوقّف )توقف در اعتقا

 .العلم )علم به نبوت( بعد الفحص والبحث«( من)»قلیل من الناس ممّن لم یحصل له 

(: من 1اصرین )صاحب فصول()اشکال دوم:(ودعوى: قیام الدلیل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ ؛ بالتقریب الذی ذکره بعض المع)

أنّ شرائع األنبیاء السلف وإن کانت )شرایع( لم تثبت )در واقع( على سبیل االستمرار، لکنّها )شرایع( فی الظاهر لم تکن محدودة 

 شرایع انبیاء سلف( تستصحب ما لم تثبت نبوّة الالحق، ولو ال ذلک)بزمن معیّن، بل بمجیء النبیّ الالحق ، وال ریب أنّها 

الختلّ على االمم السابقة نظام شرائعهم؛ من حیث تجویزهم )امم سابقه( فی کلّ زمان ظهور نبیّ ولو فی األماکن  ()استصحاب

 .البعیدة، فال یستقرّ لهم )امم( البناء على أحکامهم

 جواب اشکال دوم

 .جواب: بناء دین روی استصحاب نبوده، بلکه بناء دین بر قطع و یقین بوده است

 جواب اشکال دوم تطبیق

شاکّین فی حقّیّة شریعتهم ونبوّة  (بأنّ استقرار الشرائع لم یکن باالستصحاب قطعا؛ وإالّ لزم کونهم )امم سابقه  :مدفوعة

 الشخصیّ الظنّ (: من أنّ االستصحاب بناء على کونه )استصحاب( من باب الظنّ ال یفید3تقدّم) لما األوقات أکثر فی (2) نبیّهم

 .ردمو کلّ فی

 :مرحوم شیخ فرمود در استصحاب دو نظریه است

متاخرین می گویند استصحاب جزء اصول عملیه است که طبق این نظریه استصحاب در امر اعتقادی حجت ندارد. چون  :اول

 .دلیلی بر حجیت آن نداریم

امور اعتقادی حجت نیست، که طبق این نظریه، استصحاب در  .اکثر متقدمین می گویند استصحاب جزء امارات است :دوم

 .چون اوال در امور اعتقادی، استصحاب افاده ظن نمی کند و ثانیا بر فرض افاده ظن کند، حجت نیست

مستشکل می گوید این ظن حجت است چون ظن خاص است. بخاطر بناء عقالء که تا وقتی یقین به شریعت و نبی جدید 

 .ندارند، قبلی را استصحاب می کنند

 .جواب دادند که می گویند شریعت ها بر اساس یقین بوده نه بر اساس استصحابشیخ انصاری 

3  

 جواب به اشکال دوم

 :باید وضعیت عقالء مشخص شود که این :جواب
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قبل از ظهور نبی جدید؛ عقالء قبل از ظهور نبی جدید به نبوت نبی و شریعتشان قطع دارند. مثال عقالء دین حضرت  :اول

 .نبی جدید، قطع به دین حضرت موسی دارندموسی قبل از ظهور 

بعد از ظهور نبی جدید؛ عقالء بعد از ظهور نبی جدید در نبوت نبی و شریعتشان شک می کنند، مثال عقالء دین حضرت  :دوم

 :موسی بعد از آمدن نبی جدید در نبوت حضرت موسی شک می کنند، ولی

صحاب می کنند، یعنی بعد از ظهور نبی جدید، همان اعمالی که قبل از نسبت به اعمالشان، اعمالشان را مبتنی بر است :اوال

 .ظهور ایشان انجام می دادند، انجام می دهند

 .نسبت به نبوت حضرت موسی و دینشان، دنبال قطع و یقین هستند :ثانیا

 .نیستندعقالء برای ظن به بقاء نبوت و ظن به بقاء شریعت که از استصحاب حاصل شده، ارزش قائل  :نتیجه

٤  

 تطبیق جواب به اشکال دوم

وغایة ما یستفاد من بناء العقالء فی )متعلق به بناء است( االستصحاب، هی )غایة ما یستفاد( ترتیبُ األعمال المترتّبة على الدین 

 .عقالء( ونبوّة نبیّهم التی هی )نبوتی( من اصول الدین)السابق دون حقّیّة دینهم 

نبیشان(؛ من جهة بعض العالمات التی أخبرهم بها )عالمات(  نبوت و) دینهم بحقیّة قاطعین کانوا )عقالء(فاألظهر أن یقال: إنّهم 

نعم، بعد ظهور النبیّ الجدید، الظاهر کونهم )عقالء( شاکّین فی دینهم مع بقائهم )عقالء( على األعمال، وحینئذ  .النبیّ السابق

مسلمین أیضا )مثل یهود که از مسلمانان طلب دلیل می کنند( أن یطالبوا الیهود بإثبات فلل )غایت استفاده بناء عقالء این شد(

 على (شده ثابت عقالء بناء از که استصحابی) الدلیل لهم وإن کان (حقیّة دینهم )یهود(؛ لعدم الدلیل لهم )یهود( علیها )حقیت

 .(1ب ظاهر را ثابت می کند()استصحا چون) الظاهر األعمال فی )متعلق به بقاء است( على البقاء

 جواب هفتم

 .این سه دلیل، الزامی بودن استصحاب را رد می کند

ما مسلمانان یقین به نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی داریم اما از طریق خبر دادن پیامبر اکرم و قرآن  :جواب هفتم

بر نبوت پیامبر اکرم است، در نتیجه دیگر نیاز به  کریم به این یقین رسیده ایم، پس یقین به نبوت آن دو نبی، مبتنی بر یقین

 .استصحاب نیست

 .نبی آن دو نبی، متوقف بر صدق رسول اکرم است نه بر نبوت رسول اکرم :اشکال

 .در اینجا مخبر به، نبوت است و این مبتنی بر صدق و نبوت است :جواب
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 تطبیق جواب هفتم

إالّ بإخبار  ـ السالم)مستصحب( نبوّة موسى أو عیسى علیهماأنّا لم نجزم بالمستصحب ـ وهی  :الثالث

(؛ وحینئذ فال معنى لالستصحاب 6، ص، ٤6، مائده، 10٤اعراف،  36 بقره، سوره) القرآن ونصّ وسلموآلهعلیهاهللصلى نبیّنا

 .()استصحاب نبوت و شریعت سابقه

نعرف صدقه  لم بأنّا: مدفوعة ،(ما نبی) نبوّته على ال وسلموآلهعلیهاهللصلى ودعوى: أنّ النبوّة )دو نبی( موقوفة على صدق نبیّنا

 .()حضرت در این خبر( إالّ من حیث نبوّته )حضرت

مستصحب(، ال من جهة النصّ علیه )والحاصل: أنّ االستصحاب موقوفٌ على تسالم المسلمین وغیرهم )مسلمین( علیه 

را  عیسی حضرت ها یهودی چون) السالمعلیه ، خصوصا بالنسبة إلى عیسىمشکل تسالم())مستصحب( فی هذه الشریعة. وهو 

قبول ندارند اما مسیحی ها حضرت موسی را قبول دارند(؛ )دلیل خصوصا:(إلمکان معارضة قول النصارى )به نبوت حضرت 

 .(2) موسی( بتکذیب الیهود

 جواب هشتم

 :غرض از استصحاب نبوت چیست؟ دو احتمال دارد

غرض، امر منتزع از نبوت است، یعنی وقتی یک نفر نبی شد، از نبی بودن این فرد یک چیزی انتزاع می شود و  :احتمال اول

آن اعتقاده به آورده ها، ما این را قبول می کنیم اما از جمله این آورده ها، بشارت به آمدن پیامبر اکرم است. )نبی به اسم 

 (فاعلی

کماالت قدسیه و ملکات )ملکه دین داری، ملکه پرهیزکاری و...( که این صفات  غرض، اصل نبوت است، یعنی :احتمال دوم

علت آمده شدن حضرت برای گرفتن وحی می باشد. برای این نیاز به استصحاب نداریم، چون این کماالت در روح نبی است 

 (که یقین داریم آنها باقی است و نیاز به استصحاب نیست. )نبی به معنای اسم مفعولی

 بیق جواب هشتمتط

ذلک النبیّ، وإالّ )اگر مرجع نبوت  («ما)»الرابع: أنّ مرجع النبوّة المستصحبة لیس إالّ إلى وجوب التدیّن بجمیع ما جاء به 

الستصحابه )اصل  معنى ال ، وسلموآلهعلیهاهللصلى النبوّة أمر قائم بنفس )روح( النبیّ صفة( ریشه) فأصل مستصحبه این نباشد(

بنبوّة  اإلخبار السابق النبیّ( «ما») به جاء ما أعظم من بأنّ قاطعون أنّا وت(؛ لعدم قابلیّته )اصل( لالرتفاع أبدا. وال ریبصفت نب

رَسُولُ اهللِ  إِنِّی) وسلم، کما یشهد به )اخبار( االهتمامُ بشأنه )اخبار( فی قوله تعالى ـ حکایة عن عیسى ـ:وآلهعلیهاهللنبیّناصلى

ما جاء به  (است مجموعی کل) فکلّ (1مْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ()إِلَیْکُ

 به المختصّ السالمعلیه ین عیسىفد وسلم،وآلهعلیهاهللصلى نبیّنا بمجیء مغیّا الحقیقة فی( احکام) فهو األحکام من «(ما)»

عیسی( عبارة عن مجموع أحکام مغیّاة إجماال )چون بعضی از احکام در دین ما باقی است( بمجیء  حضرت)

ببقاء ذلک الدین )دین موسی تا آمدن رسول اکرم( ال یضرّ المسلمین  االعتراف أنّ المعلوم ومن وسلم،وآلهعلیهاهللصلى نبیّنا

 .(فضال عن استصحابه )دین

لکتابیّ دینا غیر هذه الجملة المغیّاة إجماال بالبشارة المذکورة، فنحن منکرون له )دین را(، وإن أراد هذه الجملة )دین فإن أراد ا

مغیّاة ال رفع حقیقة، ومعنى النسخ انتهاء  (، فهو )اراده( عین مذهب المسلمین، وفی الحقیقة بعد کون أحکامهم )کتابی(با غایت

 .(چون تفصیال نمی دونم) الإجما (2مدّة الحکم المعلوم)
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 خالصه مباحث گذشته

امت حضرت موسی دین ایشان را قبول دارند، حال اگر دین با بشارت را قبول داشتند، قبول دارند که حضرت موسی به دین 

صحاب نیست. و اگر دین پیامبر اکرم بشارت داده اند و این عین حرف مسلمانان است و دیگر با آمدن پیامبر، دیگر نیاز به است

 .بدون بشارت را قبول داشتند، ما این دین را قبول نداریم

 ان قلت و قلت

امت حضرت موسی، بشارت را قبول دارند، ولی شک در این دارند که کسی که ادعای نبوت کرده، آیا همان کسی  :ان قلت

 .موسی می کننداست که حضرت موسی به او بشارت داده است یا خیر و استصحاب دین حضرت 

 .حضرت موسی به فردی خاص با تمام خصوصیات ها بشارت داده است و این به وضوح در نبی اکرم مشخص می شود :قلت

 تطبیق ان قلت و قلت

لعلّ مناظرة الکتابیّ، فی تحقّق الغایة )آمدن رسول اکرم( المعلومة )برای کتابی(، و )عطف بر تحقق است( أنّ  :فإن قلت

 .(هو )شخص( المبشّر به أم ال، فیصحّ تمسّکه )کتابی( باالستصحاب )تا زمانی که یقین پیدا نکند الشخص الجائی

قلت: المسلّم هو )مسلم( الدین المغیّا بمجیء هذا الشخص الخاصّ، ال بمجیء موصوف کلّیّ )شخص نبی( حتّى یتکلّم فی 

 .انطباقه )موصوف کلی( على هذا الشخص، ویتمسّک باالستصحاب

٥  

 واب نهمج

 .این دلیل هم الزامی بودن استصحاب رد می شود :نکته

 .نبوتی که ما مسلمانان قبول داریم، نافع به حال کتابی نیست و نبوتی که نافع به حال کتابی است، ما قبول نداریم

ین یک چیز یعنی نبوتی که ما قبول داریم، نبوت تقدیری است، یعنی نبوت حضرت موسی بر فرض بشارت قبول داریم و ا

است، به عبارت دیگر اگر حضرت موسی بشارت به نبوت رسول اکرم نداده باشد، ما این نبوت را قبول نداریم و با آمدن مبشر 

 .به، دیگر نیاز به استصحاب نیست

سالم و نبوتی که کتابی مورد نظرش است، نبوت منجز است، یعنی نبوت را یک چیز می داند و بشارت دادن به نبوت پیامبر ا

 .یک چیز دیگر باشد و بگوید شما اولی را قبول دارید و دومی را ما مشکوک می دانیم و استصحاب اول می شود

 تطبیق جواب نهم

 ذلک وأنّ ، وسلموآلهعلیهاهللصلى الخامس : أن یقال : إنّا ـ معاشر المسلمین ـ لمّا علمنا أنّ النبیّ السالف أخبر بمجیء نبیّنا

 على متوقّف( سابق نبی) به واإلیمان ء رسول اکرم( کان واجبا علیه )نبی سابق(، ووجوب اإلقرار به )نبی سابق(یمج به اخبار)

 نبوّة تبلیغ تقدیر على السالف النبیّ نبوّة المسلّم إنّ: نقول أن لنا صحّ:(لما جواب) ،(سابق نبی) رعیّته إلى( مجیء) ذلک تبلیغ

 .(والنبوّة التقدیریّة )فرضی( الیضرّنا وال ینفعهم )کتابی را( فی بقاء شریعتهم )کتابی وسلم،وآلهعلیهاهللصلى نبیّنا
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ولعلّ هذا الجواب یرجع إلى ما )جوابی که( ذکره اإلمام أبو الحسن الرضا صلوات اهلل علیه فی جواب الجاثلیق، حیث قال له 

 :السالم)جاثلیق( علیه

 شیئا؟ هل تنکر منهما )نبوت عیسی و کتاب عیسی(ما تقول فی نبوّة عیسى وکتابه )عیسی(، 

 وکافر ، الحواریّون به أقرّت( است بشر بر عطف) و أمّته «(ما») به( عیسی) بشّر وما وکتابه عیسى بنبوّة مقرّ أنا: السالمعلیه قال

 أمّته (محمد حضرت) به ر )عیسی(یبشّ ولم (محمد حضرت) وکتابه وسلموآلهعلیهاهللصلى محمّد بنبوّة یقرّ لم عیسى کلّ بنبوّة

 .(عیسی)

 ثمّ قال الجاثلیق: ألیس تقطع )تقبل( األحکام بشاهدی عدل؟

 .بلى: السالمعلیه قال

 از یک هر) تنکره ال ممّن وسلموآلهعلیهاهللصلى محمّد نبوّة على ـ ملّتک أهل غیر من ـ (1قال الجاثلیق: فأقم شاهدین عدلین)

 .(ةُ، وسلنا مثل ذلک )دو شاهد عادل( من غیر أهل ملّتنا )نصاریالنصرانیّ (را شاهد دو

 .نصرانیّ یا( انصاف) بالنّصفة جئت اآلن: السالمعلیه قال

 .(2) وسلموآلهعلیهاهللصلى محمّد بنبوّة السالمعلیه عیسى خواصّ إخبار السالمعلیه ثمّ ذکر

 و نکته در روایت امام رضا۷

 .اعتراف به نبوت تقدیریه کردند و این نبوت باعث ریشه کن شدن استصحاب نبوت جاثلیق می شودحضرت رضا  :نکته اول

کسی که حرفش مخالف با اصل است مدعی است و باید بینه بیاورد و کسی که حرفش مخالف با اصل  :نکته دوم: مقدمه

 .نیست، منکر است و نیاز به بینه نیست

 .نه بیاورند و همین دلیل بر این است که امام، استدالل جاثلیق را قبول کرده اندحال در اینجا حضرت قبول کردند که بی

حضرت امام رضا در مقام اسکات نبوده که نیاز به بینه نباشد و بلکه دنبال اثبات حق بوده اند و لذا بینه  :جواب به نکته دوم

 .آورده اند

 تطبیق دو نکته در روایت امام رضا

 ال( عیسی) أمّته( «ما») به( عیسی) بشّر وما( عیسی) وکتابه السالمعلیه ر )اعتراف امام رضا( بنبوّة عیسىأنّ اإلقرا  :وال یخفى

اعتراف به نبوت عیسی بر  )المجموع من حیث المجموع ارید إذا إالّ ، الجاثلیق لکالم (کننده کن ریشه) حاسما( اقرار) یکون

 .المذکورة( اکرم رسول) بشارته( فرض) بتقدیر مرتبطا السالمیهعل فرض بشارت(، بجعل اإلقرار بعیسى

 نکردن اقرار جمله این محتوای) «یبشّر ولم یقرّ لم عیسى کلّ بنبوّة کافر»(: اقرار) ذلک بعد السالمعلیه ویشهد له )ارتباط( قوله

اقرار به عیسایی است که ین است که ا مفادش اول جمله پس است، اول جمله مفهوم منزله به این و مقر غیر عیسی نبوت به

 المستفاد فی قوّة )منزله( مفهوم التعلیق )اعتراف به نبوت معلق به بشارت شده(«( کافر...»اقرار کرده باشد(؛ فإنّ هذا )جمله 

 .السابق الکالم من
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ثبتا بمجرّد ذلک )استصحاب( م وصیرورته االستصحاب تسلیمه على یدلّ فال ، دعواه على بالبیّنة السالمعلیه وأمّا التزامه

 بقول المؤیّد( «بالنصفه» ظاهر) فالظاهر ، وإالّ(حق اثبات) باإلثبات ملتزم المناظرة أوّل من السالمعلیه )تسلیم(، بل ألنّه

  کون کلّ منهما )امام رضا و جاثلیق( مدّعیا، «ذلک مثل وسلنا»: الجاثلیق

کسی که حرفش مخالف اصل است، مدعی است و کسی که در بحث قبل عرض شد اگر دو نفر مشغول مناظره هستند، به 

حرفش موافق اصل است، منکر است، در اینجا مدعی باید بینه بیاورد. در قضیه امام رضا و جاثلیق، هر دو مدعی هستند و باید 

امام رضا، اعتراف  بینه بیاورند، حال احتمال دارد گفته شود جاثلیق منکر است و امام رضا مدعی هستند، به اینکه احتمال دارد

به نبوت منجزه )حضرت دو اعتراف دارند: اعتراف به نبوت حضرت عیسی؛ اعتراف به بشارت حضرت عیسی( کرده اند، در 

 .نتیجه استصحاب زنده می شود و حرف جاثلیق موافق استصحاب است و منکر و حرف امام رضا مخالف و مدعی است

 کرد که بینهه بیاورد؟ اگر اینگونه است چرا حاثلیق قبول :اشکال

 .مراد از بینه ای که جاثلیق می خواهد بیاورد، خود امام است و این تصدیق استصحاب می کند نه رد استصحاب :جواب

 .ظهور امام در نبوت تقدیریه قوی تر است :فافهم

 تطبیق نکته

امام( من المسلمین المعترفین بنبوّة )ره رد مدعی بودن هر دو:(إالّ أن یرید الجاثلیق ببیّنته )جاثلیق( نفس اإلمام وغی)

جاثلیق( ممّن ال ینکره المسلمون سوى ذلک )امام و مسلمین(، فافهم )ظهور کالم امام در ) له بیّنة ال إذ السالم؛علیه عیسى

 .(نبوت تقدیریه قوی تر است
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