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 خالصه بحث گذشته

وم این بود که دنکتۀ . و الحظر به نکاتی رسید که در تنقیح موضوع بحث الزم بود االباحهاصالةبحث ما در 

یکی اینکه این حکم باید  :شودمی را أخذ کنیم، دو نکته استفاده «قبل از شرع» ، قیدبنابر اینکه در موضوع این قاعده

ز مالحظۀ اعقلی باشد و دیگری اینکه این اباحۀ محل بحث، باید اباحۀ عقلیه باشد؛ چون قبل از ورود شرع یا قبل 

اباحۀ عقلیه  حکم عقلی به حکم شرعی معنا ندارد، بنابراین -تفصیلی که بعداً عرض خواهیم کرد البته با یک -شرع 

 . است
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برخی . ث استگفتیم از دو جهت محل بح. از اینجا به نکتۀ دوم وارد شدیم که اصالً ما اباحۀ عقلی داریم یا نه

کند می قلاین مطلب را صاحب فصول از برخی از معاصرین ن. ند که ما در احکام عقلی، چهار حکم بیشتر نداریماهگفت

ف اصل حکم خالبراشکالی که شده این است که . کندمی محقق ثالث نقلزائن از خ و مرحوم مال آقای دربندی نیز در

قل در عتوانید بگویید نمی بنابراین چیزی اباحه مسلم نیست.در بحث ، عقل در مثل قبح ظلم و حسن احسان و عدل

حکمی نداشته  در مصداقعقل  ظاهراً در اینجا بین اینکه  ولی .باشد «مما اتفق علیه الکل»که   مورد اباحه حکمی دارد

ین ات و برخی نیز از در هر حال این خیلی اشکال روشنی نیس. باشد و اینکه در کل حکمی ندارد، خلط شده است

 . انداشکال جواب گفته

 عقلی اباحه به اصفهانی محقق اشکال

 خواهد اتحاد محمولیمی الدرایه در جایی کهمرحوم محقق اصفهانی در نهایة ست.اما اشکال دوم اشکال مهمی ا

در آنجا مقدمتاً  کی است.یکند که محمول می ادعا کند، را اثبات یا حظر و بحث برائت یا اشتغال االباحهاصالةبین بحث 

چون عقل  ؛وجود داردشود به حکم عقل اباحه است، تسامح می این را ذکر فرموده که در مسألۀ حظر و اباحه که گفته

آید ه از عقل برمیبنابراین آنچ. کندنمی و حکمی بودهدرک تنها و کار عقل  کنداباحه نمی حکم ندارد و عقل شئ ای را

تبعه  عقاب یاای از سنخ عقلی و عدم حرج عقلی؛ یعنی یک مسأله عبارت است از درک تبعه و عدم تبعه و درک حرج

شود درست مثل آن چیزی است می یا حظر اثبات االباحهاصالةایشان آنچه در  لذا با این بیان به نظر .کندمی را درک

 . کندنمی شود و فرقی از این جهتمی بیان یا اشتغال حاصلکه در بحث برائت به قبح عقاب بال

 :کندمی در این مقام ایشان به این نکته تمسک

قوة عاقلة شأنها التعقل غير معقولة، و من الشارع  ألن االباحة التكليفية و الحظر التكليفي من العقل بما هي  

 1مفروض العدم.

؛ چون کارش درک است، نه انشاء کردن و حکم از قوۀ عاقله که معقول نیست که اباحۀ انشائی حاصل شود

 .چون مفروض بحث ما قطع نظر از ورود حکم شرعی است ؛العدم استاز شارع نیز مفروض  .بعث و زجر کردن و

موضوع به قول ایشان فعل فی حد  بنابراین .خواهد و ما به آن اشکال داریم که در ادامه خواهد آمدمی البته این توضیح

 از یک طرف طبق فرض چون ؛شودمی این دو مسأله با هم یکی لذا و است ذاته با قطع نظر از ورود شرع در آن

                                                           
 128: ، ص4نهایة الدرایة في شرح الكفایة، ج 1
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اباحۀ  از طرف دیگر طبق نظر ایشان و قبل ورود شرع(نیست )به دلیل قید بحث در اباحه به عنوان حکم شرعی 

   .است نه حکم به اباحه( درک)کار عقل  نداریم نیزعقلی 

در ایشان . ندارد به اینجا اختصاص مبنایی است و این بحث. االن بحث در این است که چرا اباحۀ عقلی نداریم

ایشان مسلک . در مورد حسن و قبح بحث کرده است، بالتفصیل متعرض شدهدر ضمن دلیل انسداد  بحث حسن و قبح که

محموالت  از و بودهگوید مسلک حکما این است که حسن و قبح از مشهورات می و هآورد حکما را در حسن و قبح

کند و آثار می مبنا مشی ایشان در اصول بر همین. گرددقال و مدح و ذم و امثال این برمیواقعی نیست و به بناء ع

 . در بحث قطع و جاهای دیگر بسیار این بحث اثرگذار است کهرا دارد خاصۀ خودش 

 اصفهانی محقق به اول نقد

 .کنیممی ما دو بحث با ایشان داریم که باید سر جای خودش بالتفصیل بحث شود اما در اینجا به این دو بحث اشاره

. نداریم کنیم، بحث لفظیمی بحثیکی این بحث است که ما در جایی که در مورد حسن و قبح یا احکام عقلی 

 ،ای که کارش درک استقوۀ عاقله که کارش درک است و قوهای است به نام در انسان یک قوه دیفرمایمی شما

در حالی که . ه باشد و کارش عمل باشداملشود قوۀ عنمی تواند عمل انجام دهد؛ یعنی به تعبیر فیلسوفان قوۀ عالمهنمی

بنابراین اگر شأن یک قوه  .دهدمی ردن مثل ایجاب و استحباب یک کاری است که حاکم انجاماباحه به معنای حکم ک

دهد اما کار آن فقط درک است و فراتر از درک اینکه یک می بله کار انجام. شود که کار انجام دهدنمی فقط درک شد،

الحرجیت و امثال این، چیزهایی نیست که  یا انشاء کردن به قصد حه کردن به معنای حکممثل ابا ؛عمل را ُمقِدم بشود

 . کار قوۀ دراکه باشد

 را انجام )حکم به اباحه( اما یک قوۀ دیگری در انسان این کار که کار عقل درک است. گوییم سلّمنامی ما

 ما. ، بحث کنیم(ای که شأنش درک استقوه)فیلسوفان و متکلمین  اصطالحعقل به  ما که نیامدیم در اصطالح .دهدمی

فی وحدته کل القوی است، یک و دارای قوای متعدد است و این وجود  بودهگوییم در انسان که یک وجود وحدانی می

 شما .ای است که کارش حکم کردن استیک مرتبۀ دیگر هم یک قوه .ای است که نامش درک استاش قوهمرتبه

ستی دارند؛ بایستی و الزام یا نهی و زجری که منبعث از توانید منکر این بشوید که عقال نسبت به هم الزام و باینمی

بر اساس پس عقال یک مقامی دارند در مرتبۀ نفسشان که سوای درک، . مالکات است؛ نه نهی و زجر توهمی ابتدایی

گویید این عقل می حال شما. گویند عقل استمی این را در میان عرف و عقال. ندنکمی حکممالکات واقعی، انشاء 

گذارید، توانایی این می این قوه در انسان که اسمش را الف. اسمش را الف بگذارید .نیست، اشکالی ندارد عقل نباشد

چه اشکالی دارد که ما  .کندمی االمری است؛ یعنی بر اساس آنها انشاءد و مالکاتش هم مالکات واقعی نفسکار را دار

 . هستهم بگوییم چنین بایدها و نبایدهایی هست و اباحه 



 1399/ 07/ 07: تاریخ (حفظه هللا)اصول آیت هللا آملی الریجانی درس خارج  (سال دوم) 080: شماره جلسه    

 (حظر و اباحه)االباحه اصالة: موضوع خاص           برائت :موضوع عام

4 

 

فارق از یک بحث واقعی مقصودم این است که محقق اصفهانی در پناه یک اصطالح در باب عقل، خودش را 

مالحظه کننده و رعایت کنندۀ مالکات  اینکهیک بحث واقعی دارد که انسانها بما . در حالی که این حق نبود ،کرده است

گویید این کار، کار قوۀ عاقله نیست و کار یک قوۀ دیگر است، می شما .بله دارند نشائاتی دارند یا نه؟آیا اهستند، واقعیه 

به اضافۀ اینکه  ،انکار کنیم  را در موارد متعدد)عقل(  توانیم به کار بردن این لفظ نمی ما . لکناشکالی ندارد دباش

و عقل بنابر  ببینید صاحبان لبّ  االلباب که در قرآن آمده است، شمامثالً اولو. داردداللت  به همین برخی از متون دینی

یعنی کارهای عملی . و زمین دارند هااینکه اینها به یک معنا باشند، کسانی هستند که اهل تقوا هستند و تفکر در آسمان

در روایتی هم وارد شده که  .کنندمی بعد همین اولو االلباب خطاب به خداوند دعا. دهند و اهل تقوا هستندمی انجام

 یعنی عقل در اصطالح روایی امتثال ؛ر  أدب  ر ف  و بعد فرمود أدبِ  قبل  ل فأخداوند عقل را خلق کرد و به آن فرمود که أقبِ 

 . شودمی کند و از زجر موال منزجرمی پذیرد و متأثر و انبعاث از بعث و امر موال پیدامی

آنچه که مهم است این است که شما با این اصطالح فلسفی یک . الصطالحفی ا ال مشاحةحاال ما باید بگوییم 

 وفرمایید کار عقل، حکم به اباحه می این یک بحث است که شما. بحث واقعی را کنار گذاشتید که این درست نیست

گذارید نیست و می گوییم بله کار آن مرتبۀ از نفس انسان که اسمش را قوۀ عاقلهمی ما. نیست ،اباحه و ترخیص انشاء

 . مرتبۀ دیگری است و این اختالف اثر خاصی ندارد

  اصفهانی )واقعی بودن لزوم های عقلی و اخالقی( محقق به دوم نقد

گوییم سلّمنا که عقل فقط کارش درک می .، یک بحث مبنایی از یک جهت دیگر استنقد دیگر به محقق اصفهانی

وب، منع، رجحان، مرجوحیت اما چه کسی گفته که وج. نیست که انشاء کندهم است و اصالً در انسان یک وجود دیگر 

ی هالزوم. اصالً واقعی هستند هاو لزوم هاکنیم که این وجوبمی ای که محل بحث است، انشائی هستند؟ ما ادعاو اباحه

از  باید همۀ آنهابه اینکه اصالً تصور ما از عالم واقع  .االمری تحقق دارندقی واقعی هستند و گویی در یک نفساخال

انحاء مختلفی هستند و یک قسمش  ،نس با محسوسات است و اال سکنۀ عالم واقعسنخ وجودات ملموس باشند، در اثر اُ 

این بحث مهم و دقیقی است و االن جا ندارد که بخواهیم کل استدالل بر این مطلب را . هم لزومات در عالم هستند

اما نه از  ،اخالق مفصل اینها را بحث کردیم و دیگران نیز لزوم و وجوب واقعی گفتندما در بحث فلسفۀ . میعرض کن

 . کنیممی این قسم که ما عرض

ی ضرورة بالقیاس هافرمودند که وجوب اخالقی، وجوب ی فلسفۀ اخالقهاخی از علمای معاصر در بحثبر

ما چند نقد جدی به فکر خودمان و خیال خودمان وارد کردیم که محیصی از اینها نیست و شاگردان و . الغیر استالی
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ضرورة بالقیاس هم واقعی و . ای نیاوردند، به نظر من هیچ پاسخ قانع کنندهدوستان ایشان که تالش برای پاسخ داشتند

وقتی . بالقیاس الی الغیر قبل از وجود معنا نداردضرورة . گوییم از این سنخ نیستمی اما واقعی که ما ،تکوینی است

ا آن قرب الهی ضرورة هنوز فعل وجود پیدا نکرده است معنا ندارد که بگوییم که بین این فعل و غایت و سعادت انسان ی

یعنی وجود تقدیری نه )مفروضین  این وجودین چون ضرورة بالقیاس بین وجودین است ولو ؛الغیر استبالقیاس الی

 باشد.( ود خارجی به معنای قضیۀ خارجیهوج

یعنی معلول شدن برای یک  ؛عرض ما این است که فعل قبل از وجود و قبل از رسیدن به حد ضرورة علّی

مثالً آیت هللا مصباح حفظه هللا این ضرورة بالقیاس را . این بحث بسیار مهم و دقیقی است. علت، وجوب اخالقی دارد

به جای ضرورة بالقیاس مرحوم حاج آقا مهدی حائری به عنوان مثال . شاگردانشان تبعیت کردندفرمودند و برخی از 

اینهم خلط بحث . گوید فعل نسبت به ارادۀ من ضرورة بالغیر داردمی ایشان. گویدمی لغیر راالی الغیر، ضرورة با

و  محقق شودکند و تحقق خارجی فعل  وجوب بالغیر پیدا ،اراده اب وجوبات اخالقی قبل از اینکه باما در ب. است

از وجوب  غیر یپس شما باید در ظرف. گوییم ضرورة و وجوب اخالقی داردمی ضرورة علّی پیدا کند، قبل از آن

 . وجوب اخالقی را تصویر کنید ،الغیرغیر از ضرورة بالقیاس الی یدر ظرفبالغیر و 

ی هارئالیستی در باب وجوب اخالقی است که اصالً وجوبرسیدیم که گویی یک نظریۀ  مطلب ما از اینجا به این

است که اگر ما این  آن وقت عرض ما این. نه از سنخ وجودات خارجی البته اخالقی خودشان سنخی از واقعیت هستند،

؛ باشدنداشته به معنای انشاء کننده اینگونه است و لزوم به این معناست، اشکالی ندارد که ملِزم وجوب که را بپذیریم 

البته خالق دارد مثل بقیۀ  .تواند نداشته باشدمیو ملزم به معنای انشاء کننده  هاچون یک واقعیتی است مثل بقیه واقعیت

 . یعنی شما نباید توقع کنید که انشائی رخ داده و چیزی مباح شده پس مبیحی هم هست .اما ملزم ندارد ،هاخلق

عرض ما این است که اباحه . خواهدمی ای مبیحیکند که هر اباحهیم در جلسۀ گذشته عرض شد که غزالی ادعا

اباحه به معنای الحرجیت و  .استواقعی  ،به عنوان یک واقعیت مثل وجوب و منع و رجحان و مرجوحیت عقالنی

که العنان بودن و آزاد بودن در وعاء تشریع است معنای مأذون بودن، مرخی. دم المنع از طرفین یک واقعیت استع

تواند مبیح نمی خواهد و عقلمی ای ندارد که بگوییم پس مبیح همدیگر انشاء کننده این واقعیت .رسدمی عقل آدمی به آن

 ،هااما درکی است که متعلقاتش عبارت هستند از لزوم ،گوییم کار قوۀ عاقله فقط درک استمی در این تسلّم. باشد

ی هاالعنان بودنو مرخی هاو به معنای آزادی هابه معنای الحرجیت هااذنی واقعی و هامرجوحیت ،هارجحان ها،منع

البته این یک . باشد داشته کنندهرسد و الزم نیست انشامی در وعاء تشریع و این یک واقعیتی عندالعقل است که به آن

 . میاهی خودش را دارد و ما در جای خودش بالتفصیل بحث کردهابحث مبنایی است و دشواری
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ث مبنایی بنابراین جواب دوم به محقق اصفهانی این است که ما اصالً نیازی به انشاء کردن نداریم و این بح

 . واقع این امور قابل است که تحقق داشته باشد و نیازی به ملِزم یا مانع یا مبیح نداریم. است

 «الشرع ورود قبل» تفاسیر: سوم نکته

سۀ ما در جل. بحث قبل از شرع و قبل از ورود شرع و تفاسیر آن است نکته سوم در بحث ما راجع به همین

به تفسیر  اما نسبت. و به بعضی از تفسیرات اجماالً اشاره شد اشاره کردیم گذشته به وجود چنین اختالفی در کلمات

بیان  احتمالدر این مسألۀ قبل از شرع، پنج العلما شریفبرخی از اصولیین خصوصاً بعضی از شاگردان این قید، 

گوید به نظر ما موضوع می ایشان .کندمی البته این را صاحب ضوابط دارد و در تمام این احتماالت اشکال .کردند

خ نقل ما نیز در احتمالی که مرحوم اصفهانی و مرحوم شی. دوحال احتماالت باید ذکر ش عین، ولی در نیست محرز

 .کنیممی ای داریم که عرض، شبههفرمودند

 ین دو نقلی کهاکنیم، دوستان با توجه به می کنیم تا احتماالت را که ذکرمی عبارتی که مرحوم شیخ دارند، بیان

 .کنیم، بررسی کنندمی

  «الشرع ورود قبل» از( ره) انصاری شیخ تفسیر

 ای بحث کنند،ألهقبل از اینکه تذنیبی را در مس االنظار،در کتاب مطارح االباحهاصالةآخر بحث  ایشان در 

 :فرمایدمی

ظاهر، يعنون به قبل مالحظة  -بعد ما عرفت من أّن الكالم في حكم العقل -«قبل الشرع»ثّم إّن المراد من قولهم: 

1الشرع، فال حاجة إلى بعض التطويالت الواقعة في كالم جملة منهم في المقام.  

ً ایشان . از مالحظۀ شرع است مراد از قبل از شرع ظاهر است و مقصودشان قبلگوید ایشان می ه ب قاعدتا

وم ؛ چون صاحب ضوابط و مرحاشاره دارندالشریفیه دربندی و مرحوم جابلقی در قواعد آقایصاحب ضوابط و مال

ً تقریرات شریفهاجابلقی در کتاب الت را ذکر اینها هم احتما .قریب به هم هست کهاند العلما را آوردهیشان تقریبا

؛ یعنی قبل گوید قبل از شرعمی گوید حاجتی به این تطویالت نیست و در یک جملهمی ایشان. نداهکرد نفی اند وکرده

 . اما به نظر ما این نیاز به بحث دارد. از مالحظۀ شرع

                                                           
 420: ، ص2، ج(طبع جدید ) مطارح األنظار  1
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ین است اگوید اختالفشان موضوعاً در می خواهد اختالف دو مسأله را بیان کند،می مرحوم اصفهانی هم وقتی

وضوع مدر  اما .از ورود حکم شرعی در آن محل بحث استنظر ، فعل فی حد ذاته با قطع ر و اباحهحظکه در مسألۀ 

شکوک مبماهو »فعل است نه بماهو هو که موضوع اولی بود، بلکه موضوع از برائت و اشتغال،  استثانیه که عبارت 

لّو واقع از حکم خالی از احکام نیستند و خ مطلقا بنابر اینکه وقایع. «الحلیة و الحرمة شرعاً مع ثبوت اصل الحکم فیه

اباحه  آن حکم دانیمنمی دانیم، امامی را وجود داردکنیم، اصل اینکه یک حکمی می نداریم؛ وقتی شک در حّل و حرمت

 وازمی که بعداً برخی از ل بیان با آیا اینباید ببینیم  رود حکم شرعی گرفته کهقبل از وبه معنای ایشان . است یا حرمت

 .اند سازگار است یا نهفرموده

حث بیان شده بما قبل از اینکه بخواهیم به بحث از کالم محقق اصفهانی وارد شویم، این چند احتمالی که در این 

  .کنیممیرا بحث 

 «الشرع ورود قبل» معنای در احتماالت

 حقیقی زمانی قبل: اول احتمال

 :فرمایدمی «قبل ورود الشرع»در بیان احتماالت در معنای  ای را ویک ضابطه کنندمی در ضوابط شروع

ر حظهو ال االّول فى بيان ان االصل فى االفعال قبل ورود الشرع: ضابطة فى ذكر جملة من االصول و فيه مقامان

اعلم ان قولهم قبل ورود الشرع يحتمل ان يكون المراد منه قبل بعث جميع : المقام االّول .و فيه مقامات اربع ام االباحة

1.ر ام االباحةحظل االصل فيها الهالّرسل قبال حقيقيا بمعنى ان االفعال الّصادرة عن العباد قبل بعث الّرسل   

مانی زقبل گویند این می بعضی. یک احتمال این است که قبل از ورود شرع، یعنی قبل از همۀ رسل و انبیاء

مکن است اند که این معنا ندارد و چه کسی گفته که قبل زمانی در شرع داریم؛ یعنی مبرخی گفته اما .واقعی است

نحو واقعی  لذا قبل از ورود شرع زمانی به شرع نیز همراه او بوده است.بگوییم که از زمانی که انسان پدید آمده 

 .نداریم

                                                           
 359: ضوابط األصول، ص 1
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 تقدیری زمانی قبل: دوم احتمال

 

بمعنى انه لو فرض تلك االفعال قبل جميع الّرسل فهل  يحتمل ان يكون المراد قبل بعث الّرسل قبال تقديرياو 

1.االصل فيها ما ذا  

 . ای نیامده استکنیم ظرفی را که هیچ نبیمی گوییم قبل از رسل و انبیاء، قبل واقعی نیست بلکه فرضمی وقتی

 لی الله علیه و آلهص اکرم پیامبر بعثت از قبل: سوم احتمال

2.و يحتمل ان يكون المراد قبل بعث نبيّنا ص و هو زمن الفترة  

منتهی . فترت یعنی در زمان و آله باشد؛ ر اکرم صلی هللا علیهاحتمال سوم این است که مراد قبل از بعثت پیامب

 . اثر عملی دارد یا نه، روشن نیست ،اینکه این با قبل از همۀ رسل

 یل شرعیدل بر اطالع از قبل: چهارم احتمال

3.و يحتمل ان يكون المراد قبل االطالع على الدليل الشرعى و ان كان بعد الشرع و البعثة  

با  احتمال چهارم این است که مقصود از قبل از شرع، قبل از اطالع بر دلیل شرعی باشد که در اینصورت

 الح. و ورود شرع را فقط قبل از اطالع ما است شود؛ یعنی فرض کردیم بعثتمی یکی مثال آنموضوع برائت و ا

 خواهیم ببینیم که قبل از اطالع ما بر دلیل شرعی، حکم چیست؟ می

                                                           
 .همان 1

 .همان 2

 .همان 3
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 شرعی دلیل از نظر قطع: پنجم احتمال

1.و يحتمل ان انه لو قطعنا النظر عن الّدليل الشرعى فهل االصل ما ذا  

ّم شمانند  ؛کنیم؛ یعنی فرض کنیم که موضوعی داریماحتمال پنجم این است که ما قطع نظر از دلیل شرعی 

ماهو هو با یعنی قطع نظر کردیم و ما هستیم و این فعل ب. یمشرعی قطع نظر کن ریاحین و أکل فواکه و از ورود دلیل

 قطع نظر از ورود دلیل شرعی، حکم عقل چیست؟ 

گوید با می مرحوم اصفهانی. گویدمی نکته ای که باید توجه کرد این است که ایشان قطع نظر از دلیل شرعی

 کنند چون یکی ورود یک حکم شرعی است و یکی قطع نظر از دلیلمی فرقاینها . قطع نظر از ورود حکم شرعی

 . گذار استها اثردر برخی از استدالل شرعی است و

 گانهپنج احتماالت بررسی

 سوم و اول احتمال بررسی

بل پیامبر یعنی زمان ابوالبشر یا زمان ق ؛از ورود شرع، قبل حقیقی باشدکه قبل و سوم نسبت به احتمال اول 

قبل از آدم،  ما بحث کنیم که در زمان آمده است، چه اثری دارد بحث کردن؟صلی هللا علیه و آله که در روایت دیگری 

بحث کنیم که  دارد؟ مثالً تکلیف آنها چه بوده است یا اینکه قبل از بعثت پیامبر این امور چه حکمی داشته، چه اثری 

 شّم ریاحین قبل از اینکه پیغمبر بعثت بفرمایند چه حکمی دارد، این چه اثری برای ما دارد؟

ح البطالن این استصحاب که واض. استصحاب کنیمهمان حکم را  مگر اینکه کسی بگوید که ما با اثبات آن حکم،  

موضوع استصحاب  در هر صورت ،معروض مستصحبه مکلف بگیرید و چه چون شما موضوع آن را چ ؛است

بت است؟ اگر یک حکمی برای کسانی مثالً در چندین قرن پیش ثابت بوده، آیا برای قرون بعدی هم ثا. عوض شده است

صل او  بحث استصحاب یک بحث اختالفی استعالوه بر اینکه . این چه دلیلی دارد و قطعاً موضوع متبدل شده است

ت نیست و اینکه ما مسألۀ خودمان را به استصحاب پیوند بدهیم حتماً درسز امور اختالفی است. انش در بعضی اجری

 .این نحوه استدالل غلط است

  دوم احتمال بررسی

ت نسبت به قبل تقدیری هم به شکلی این اشکال وارد است؛ مثالً ما فرض کنیم که این شئ قبل از بعثت انبیاء اس 

ای دارد؟ درست است که با فرض اول که قبل واقعی بود فرق دارد، اما فرض کردیم فایدهو حکمش فالن است، این چه 

                                                           
 .همان 1
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 ای کنید؟ اگرخواهید چه استفادهمی حال. در یک بستر و زمانی که هیچ حکم شرعی نیست، این حکم ثابت بوده است

بر اشکاالت قبلی، اشکال تعلیق  عالوه در اینصورت .خواهید استصحاب کنید که یک استصحاب تعلیقی خواهد بودمی

 . لذا این احتمال هم درست نیست. ایما تعلیق در فضای قبل از شرع رفتهچون با فرض این است که ما ب ؛دارد نیز

 چهارم احتمال بررسی

. اما در احتمال قبل از اطالع از دلیل شرعی، این احتمال معقولی است اما این تقریباً موضوع اصل برائت است

 قت فرق این مسأله با اصل برائت چه خواهد بود؟ اگر بخواهید به اختالف حیثیت برگردانید این شبیه آن بحثیآن و

اگر گفتیم قبل از اطالع بر دلیل شرعی؛ یعنی  در آنجا .شود که قبالً اشاره کردیم و مفصل در کالم شیخ خواهد آمدمی

از شرع و بعد از بعثت است.  نی فرض کردیم که بعده حکمی است؟ یعواقعی، چحکم این شئ قبل از وصول حکم 

 .الظاهر با برائت فرقی نداردعلی در این صورت

 پنجم احتمال بررسی

این احتمال چیزی جز همان احتمال چهار نیست ، دقطع نظر از دلیل شرعی باش «قبل الشرع»مقصود از گرا 

مگر اینکه بگوییم شبیه . ی چیستحکمش به لحاظ عقل خواهیم ببینیم که یک فعلمی قطع نظر از دلیل شرعییعنی با 

شود که این قبح عقاب بال بیان با هیچ دلیل شرعی یا عقلی که قائم به احتیاط می سیس اصل در قبح عقاب بالبیانتأ

است و نسبت به دلیل عقلی هم انشاهللا در بحث دفع ضرر محتمل نسبت به دلیل شرعی که پر واضح . جنگدنمی ،بشود

 . ض خواهیم کردعر

کسی بگوید وقتی در این احتمال پنجم که با قطع نظر از دلیل شرعی فعل را بماهو هو مورد حکم  جا دارداینجا 

کند می دهد، مقصود همین است که تأسیس اصلی است که لو ال ورود الشرع و لوال قیام دلیل الشرع، عقل حکممی قرار

این شاید وجهی داشته باشد و قابل قبول باشد که به عنوان موضوع . نیستای که اباحه است و حرجی نیست و تبعه

اند که قبل از ورود شرع؛ اند به چنین مطلبی نظر داشتهصولیین که این مسأله را طرح کردهمنتهی آیا متکلمین و ا. باشد

باید  .بحث نیست حلخالف ظاهر در بحث عقلی چندان م لکن .یعنی قطع نظر از دلیل شرعی؟ این خالف ظاهر است

الظاهر تمام نکات را با این با این سازگار است یا نه که علی ای که در استدالالت طرفین وجود داردببینیم که نکته

  «والسالم علیکم و رحمة هللا»  .توجیه کرد که انشاهللا خواهد آمدتوان میاحتمال پنجم 


