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 المقصد السادس فی بیان االمارات معتبره شرعا او عقال:  127نوار 
 مطلب داریم . 3در بحث امروز ، 

صول  مطلب اول : سادس فی بیان االمارات المعتبره ) امارات یعنی ادله ی اجتهادیه که در مقابل ا المقصد ال

 عملیه هستند ( شرعا او عقال 

 امارات معتبر بر دو نوع است :

  امارات معتبره شرعی  :نوع اول 

یعنی آن ادله ی اجتهادیه ای که شارع انها را حجت و دلیل قرار داده است . مثل خبر عادل ، اجماع 

 منقول یا محصل ، 

 : امارات معتبره عقلی  نوع دوم 

 یعنی ادله ی اجتهادیه ای که عقل آنها را حجت و دلیل می داند نه شرع . 

 مت .ظن انسدادی بنا بر حکو مثال :

سداد می گویند . این دلیل از  شده  5یا  4ما یک دلیلی داریم به این دلیل ، دلیل ان شکیل  مقدمه ت

است ) تعداد مردد مقدمات بخاطر اختالفی است که بین مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه وجود 

 دارد (

به حکم  اگر تمامی این مقدمات را صحححیب بدانیم نتیجه اا این اسححت که ظن حجت اسححت . ظن

شده  شارع واقع  شود که مورد نهی  ست مگر از راهی پیدا  شود حجت ا شرعی از هر راهی که پیدا ب

 باشد . 

 مقدمه ای چیست ، اختالف است : 4یا  5در این که نتیجه ی این دلیل 

ست . یعنی اگر این دلیل هر  شف ا ضی می گویند نتیجه اا ، حجیت ظن علی الک مقدمه  5یا  4بع

د ، ما کشححف می کنیم که شححارع ظن به حکم شححرعی را از هر راهی که پیدا بشححود ، اا صحححیب بو

 حجت کرده است .

 5یا  4بعضححی دیگر می گویند نتیجه اا حجیت ظن علی الحکومه اسححت . یعنی اگر این دلیل هر 

مقدمه اا صحححیب باشححد ، عقل حکم می کند به این که ظن به حکم شححرعی از هر راهی که پیدا 

 و دلیل است مگر ظنی که شارع مستقیما ان را رد کرده باشد . بشود حجت

 احکام قطع مطلب دوم : 

حکم از احکام قطع را ذکر می کنیم  6صاحب کفایه می فرمایند قبل از این که وارد مقصد ششم بشویم ، ما 

 و بعد وارد امارات می شویم .
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 ویژگی دارد : 3گانه ی قطع ،  7این احکام 

 : گانه از مسائل علم اصول نیستند .  7ن احکام ای ویژگی اول 

چرا خارج از علم اصول اند ؟ ما اول باید ضابطه ی اصولی بودن یک مساله را بیان کنیم ) یعنی بیان 

کنیم چه چیزی سبب می شود که یک مساله بشود مساله ی اصولی ( بعد باید اثبات کنیم این ضابطه 

 . گانه قطع وجود ندارد 7در این احکام 

هر مساله ای که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع می شود ، مساله ی اصولی است . 

 مالک مساله ی اصولی این است .

مثال مساله ی مقدمه واجب که ایا مقدمه ی واجب ، واجب هست یا نیست ، یک مساله ی اصولی 

چگونه ؟ شما اشاره می کنید به است زیرا در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع می شود . 

نصب سلم ) نردبان ( و می گویید نصب سلم مقدمه واجب ) رفتن بر روی پشت بام ( است . و یک 

 قیاس می چنید به این شکل :

 نصب السلم مقدمه الواجب .

 مقدمه الواجب ، واجبه .

ی فرعی کلی به نصب السلم واجب . االن ما به وسیله ی مقدمه ی واجب رسیدیم به یک حکم شرع

 نام وجوب مقدمه . و مالک اصولی بودن این است .

گانه وجود ندارد .  7حاال این ضابطه ی اصولی بودن ) در طریق استنباط قرار گرفتن ( در این احکام 

 چرا وجود ندارد ؟

ن اگانه قطع ، یا قطع به حکم داریم یا قطع به موضوع داریم .در این صورت انس 7چون در این احکام 

با قطع به حکم ، انسان دیگر نمی تواند قطع به حکم شرعی پیدا بکند . چرا ؟ چون اگر بخواهد این 

قطع به حکم را یک راهی قرار بدهد برای قطع به حکم شرعی الزمه اا اتحاد سبب و مسبب . شما 

  با چی رسیدید به قطع به حکم شرعی ؟ با قطع به حکم شرعی . 

موضوع پیدا کرد ، باز ضابطه ی اصولی بودن بر ان منطبق نیست چون انسان اما اگر کسی قطع به 

نمی تواند به وسیله ی قطع به موضوع ، استنباط حکم شرعی فرعی کلی بکند . مثال اگر یقین دارید 

که این مایع خمر است ، می خواهید با این قطع ، قطع پیدا کنید به حکم شرعی فرعی کلی ) حکم 

واسطه ی قطع به خمریت ، می توان قطع پیدا کرد به حکم شرعی فرعی کلی ؟ خیر مایع ( ایا به 

 زیرا نمی تواند بگوید که :

 المایع مقطوع الخمریت 

 و کل مقطوع الخمریت ، حرام
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فالمایع حرام . این را نمی تواند بگوید بخاطر این که کبری کاذب است . شارع مقدس مقطوع الخمریت 

که خمر را حرام کرده است . خمر در واقع حرام است شما چه بدانید و چه را حرام نکرده است بل

 ندانید . البته اگر ندانید و بخورید ، ان حرمت بر شما منجز نیست نه این که حرام نیست .

  گانه ، شبیه به مسائل علم کالم است . یعنی تناسب دارند با علم  7ویژگی دوم : این احکام

 کالم .

م است ؟ یک قسمتی از علم کالم ، الهیات است . در الهیات در مورد چه چیزی بحث چرا شبیه به کال

یا ربط به  مذکوره هم به یک نوعی گانه 7 می شود ؟ در باره ی احوال مبدا و معاد . حاال این احوال

 مبدا دارند و یا ربط به معاد دارند .

حجیت را جعل بکند ؟ ایا کاری که  ایا قطع که حجیت دارد ، ایا شارع مقدس می تواند برای قطع

شارع درباره ی خبر واحد می کند و ان را حجت قرار می دهد ، ایا می تواند همین کار را در رابطه با 

 قطع انجام دهد ؟ 

  اگر کسی مخالفت با قطعش کرد ، ایا بر شارع صحیب است که این فرد را عقاب بکند یا صحیب نیست؟

  علم کالم . به یک نوعی مساله افتاد در

البته این کالم ایشان در رابطه با علم اجمالی دقیق نیست زیرا علم اجمالی مسلما از مسائل علم اصول 

 است و هیچ ربطی به علم کالم ندارد . 

  : گانه مذکوره با مقصد ششم تناسب شدیدی دارند . 7این احکام ویژگی سوم 

ید از حجیت امارات یعنی بحث می کنید تناسب در این است که شما در مقصد ششم بحث می کن

که امارات و ادله ی اجتهادیه حجیت دارند یا ندارند .  و این احکام با این مقصد تناسب شدید دارند 

 .چون ما در تمامی این احکام ف ما به یک نوعی این بحث را داریم که ایا قطع حجیت دارد یا ندارد 

 مطلب سوم :

 المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل .............. عبارت مرحوم شیخ : فاعلم ان

 صاحب کفایه این بیان شیخ را تغییر داده است و یک بیان دیگری اورده است . 

 صورت دارد : 3انسان بالغ ملتفت ) توجه پیدا می کند به حکم شرعی یک عمل ( ،  مقدمه :

 : گاهی مقلد است .  صورت اول 

 : گاهی مجتهد است و ملتفت است به حکم شرعی فرعی کلی مربوط به خود .  صورت دوم 

 : گاهی مجتهد است اما ملتفت است به حکم شرعی فرع کلی مربوط به مقلدین . صورت سوم  
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با حفظ این نکته ، انسان بالغ ملتفت به حکم واقعی ) حکمی است که برای اشیاء به عنوان واقعی شان جعل 

ظاهری ) مفاد اصول عملیه ی شرعیه ( فعلی ) اقتضائی و انشائی خارج می شود زیرا این دو شده است ( یا 

 منشا اثر نیستند و آنی که منشا اثر است حکم فعلی است ( هست ، دو صورت دارد :

 : یا قاطع به حکم است . در این صورت وظیفه اا عمل کردن بر طبق قطع است . صورت اول 

 : م نیست ) معنایش این است که اماره ای در کار نیست و اصل عملی قاطع به حک صورت دوم

شرعی هم در کار نیست زیرا اگر این ها باشند ، آن انسان قاطع می شود ( . در این صورت وظیفه 

اا ، اوال مراجعه به ظن انسدادی بنابر حکومت ، ثم اگر ظن پیدا نکرد ، باید به اصول عملیه ی 

 عقلیه رجوع کند . 

 

 یق :تطب

 المقصد السادس األمارات

) شارع فرموده این ها حجیت  المعتبرة شرعا ) ادله ی اجتهادیه ( المقصد السادس فی بیان األمارات

   أو عقالدارند ( 

 ) ال بأس بصرف الکالم إلى بیان بعض ما للقطع من األحکام ) بیان امارات ( و قبل الخوض فی ذلك

من  ) اگر چه این احکام قطع از مسائل علم اصول خارج اند ( و إن کان خارجا بیان کردن احکام قطع (

باس ( ) علت برای ال أشبه بمسائل الکالم لشدة ) و این احکام قطع می باشند شبیه ( مسائل الفن و کان

 .) بیان امارات معتبره (  مع المقام ) بعض ما للقطع من االحکام ( مناسبته

) وضع شده است بر روی این بالغ تکلیف یعنی تکلیف بر گردن  ذی وضع علیه القلمأن البالغ ال 1 فاعلم

مرحوم حکیم این جا بیان کرده اند که با وجود الذی وضع علیه القلم دیگر  – این بالغ قرار داده شده است

شائی و ان) حکم  إلى حکم فعلی ) هنگامی که بالغ توجه پیدا می کند ( إذا التفت(  نیازی به بالغ نیست

 غ () بال أو بمقلدیه ) حکم مربوط به خود بالغ باشد ( واقعی أو ظاهری متعلق به اقتضائی را خارج کرد (

ى ال بد من انتهائه إل ) که قطع حاصل نمی شود ( أو ال و على الثانی ) حکم ( فإما أن یحصل له القطع به

                                                           
بوده بر شیخ چون عبارت شیخ این است ) فاعلم ان المکلف اذا  استاد حیدری : در ذهن صاحب کفایه یك اشکالی 1

التفت الی حکم شرعی ...... ( صاحب کفایه در حاشیه شان بر رسائل یك اشکالی گرفته اند بر شیخ که کلمه ی 

مکلف ، ظهور در مکلف فعلی دارد و کسی که مکلف فعلی است ملتفت هم هست در نتیجه اوردن قید اذا التفت 

دارد لذا تعبیر را عوض کرده است و فرموده البالغ الذی وضع علیه القیم اذا التفت ، اما با این حال همین معنی ن

 اشکال بر صاحب کفایه هم وارد است .
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ت و قد تمت مقدما بشود ظن برای آن بالغ () اگر حاصل  ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له

) اگر این ها نبود یعنی ظن حاصل نشد یا مقدمات انسداد کامل نبود ، نسداد على تقریر الحکومة و إال اال

وع إلى الرجف یا با این که مقدمات انسداد کامل شد ما قائل به حکومت نشدیم بلکه قائل به کشف شدیم (

 و االشتغال و التخییر على تفصیل یأتی فی محله إن شاء اهلل تعالى.األصول العقلیة من البراءة 

 اشکاالت صاحب کفایه بر تقسیم شیخ ،:  128نوار 
 اشکال است . 3تقسیم مرحوم شیخ دارای  مطلب اول :

 تقسیم مرحوم شیخ این بود ، ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک.

  : یعنی مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص به حکم  –تخصیص مرحوم شیخ باطل است اشکال اول

 شرعی کرد و این باطل است .

مرحوم شیخ امده است متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرده است یعنی این گونه فرموده است 

 واقعی است و این یعنیکه مکلف یا قاطع است به حکم واقعی یا ظان به حکم واقعی یا شاک در حکم 

 متعلق قطع مختص به حکم واقعی است و این باطل است .

 حال باید گفت کجا شیخ مختص کرده و چرا باطل است .

 مرحوم شیخ کجا امده است متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرده است ؟ 

که مرحوم شیخ  در عبارت یک کلمه است ، که این کلمه داللت دارد بر این که مراد از حکم شرعی

در عبارت دارد ، حکم شرعی واقعی است . وان کلمه ی شک و ظن است . زیرا مرحوم شیخ فرموده 

است که مکلف وقتی که به حکم شرعی ملتفت می شود یا قاطع به ان است یا ظان به ان است و یا 

همین شاک به ان است . همین که شیخ می فرماید مکلف ملتفت شک می کند در حکم شرعی ، 

کلمه ی شک ، قرینه است بر این که مراد از حکم شرعی ، حکم شرعی واقعی است . زیرا در حکم 

شرعی ظاهری مکلف هیچ وقت شک نمی کند . چون اگر شک کردند یا اصل عملی شرعی هست یا 

 نیست . اگر اصل عملی شرعی بود ، قاطع می شوند . 

 است ؟این تخصیص متعلق قطع به حکم واقعی چرا باطل 

بخاطر این که قطع مطلقا حجت است یعنی چه قطع تعلق بگیرد به حکم واقعی و چه تعلق بگیرد به 

 حکم ظاهری و حجیت قطع مختص به جائی نیست که تعلق بگیرد به حکم واقعی . 

 : تعمیم مرحوم شیخ باطل است . یعنی مرحوم شیخ حکم شرعی را اعم از اقتضائی و  اشکال دوم

 ی گرفت و این تعمیم باطل است .انشائی و فعل

 سوال : مرحوم شیخ در کجای عبارتش تعمیم داده است ؟
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جواب : فرموده اذا التفت الی حکم شرعی . این حکم شرعی اطالق دارد هم شامل حکم اقتضائی می 

 شود و هم شامل انشائی و هم شامل حکم فعلی می شود .

 سوال : چرا این تعمیم باطل است ؟

  قطع مطابعتش واجب است در صورتی که قطع به حکم فعلی تعلق بگیرد . جواب : چون

 : این تقسیم ثالثی به نحوه ای که مرحوم شیخ ذکر کرد ، باطل است . اشکال سوم 

مرحوم شیخ فرمود مکلفی که به حکم شرعی توجه می کند ، یا قاطع است یا ظان است و یا شاک 

 است . 

 م ثالثی باطل است . چرا باطل است ؟ دلیل :صاحب کفایه می فرماید این تقسی

 این تقسیم شیخ الزمه اا تداخل اقسام در احکام است . صغری :

 واالزم باطل ) تداخل اقسام در احکام باطل است ( کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

زمانی که انسان یک چیزی را تقسیم می کند ، هر قسمی یک احکام مخصوص به خودا  توضیح :

دارد و شما حق ندارید بگویید این قسم حکم آن قسم را دارد . این باطل است . حاال اگر ما این را 

تقسیم مرحوم شیخ را بگیریم ، الزمه اا تداخل اقسام در احکام است یعنی گاهی ظن ، حکم شک 

 اهی شک حکم ظن را پیدا می کند .را پیدا می کند و گ

 شد و حکم شك را دارد : مثال برای جائی که برای مکلف ظن پیدا

مثل این که مجتهد از خبر فاسق ظن پیدا می کند به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت . طبق عقیده 

ی مرحوم شیخ باید به ظن عمل بشود چون مرحوم شیخ ، معیار را قطع و ظن و شک قرار داد لذا 

ا باضروره این ظن حکم کسی که ظن پیدا می کند وظیفه اا این است که بر طبق ظن عمل کند ام

 شک را دارد و باید این ظن را کنار گذاشت و رفت سراغ اصول عملیه . 

 مثال برای جائی که برای مکلف شك پیدا شده و حکم ظن را دارد :

خبر زراره ، روایت صحیحه قائم شده است که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است ، اما از این خبر 

زراره ظن پیدا نمی کنید ، بلکه شک پیدا می کنید . این جا چون مرحوم شیخ معیار را قطع و ظن و 

و  ، شک قرار داده باید بر طبق مبنای شیخ به اصول عملیه رجوع کنیم چون شک پیدا شده است

 حال انکه بالضروره وظیفه عمل بر طبق خبر زراره و ظن است . 

پس باید یک کاری کرد که این اشکاالت پیش نیاید و صاحب کفایه تقسیم را ثنائی کرد و فرمود مکلف یا 

قاطع است یا قاطع نیست . بعد می فرماید اگر خیلی اصرار کنید که تقسیم باید ثالثی باشد ، باید این تقسیمی 

 را که من می گویم انتخاب کنید نه تقسیم شیخ .
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 تقسیم ثالثی صاحب کفایه :

مکلف ملتفت یا قاطع هست یا قاطع نیست . اگر قاطع نبود یا طریق معتبر دارد یا طریق معتبر ندارد . این 

 قسم . قاطع و غیر قاطعی که طریق معتبر دارد و غیر قاطعی که طریق معتبر ندارد . 3تقسیم شد 

 حکم مهم از احکام قطع را ذکر می کند .  3صاحب کفایه  لب دوم :مط

 : تبعیت از قطع ، واجب عقلی است .  حکم اول 

چون کسی که قطع پیدا می کند به یک مطلبی ، دارد واقع را می بیند و اصال احتمال نمی دهد که 

 زیرا شارع مقدس هرگزاین واقع نباشد . پس به حکم عقل تبعیت از قطع واجب است نه به حکم شرع 

نمی تواند در قطع تصرف بکند . بله در مقدمات قطع می تواند تصرف بکند اما در خود قطع بعد از 

 حصول نمی تواند تصرف بکند . 

 : قطع عند االصابت منجز است .  حکم دوم 

طع می قیعنی اگر کسی قطع پیدا کرد به یک مطلبی ثم انکشف که این قطع مطابق با واقع بود ، این 

شود منجز یعنی این قطع ان واقع را بر گردن قاطع می آورد لذا اگر مخالفت با ان قطع کرده بود ، 

 عقاب می شود و اگر موافقت کرده بود ، به آن ثواب می دهند .

 . حکم سوم : قطع عند الخطا معذر است 

الف با شف که قطع مخیعنی اگر کسی قطع پیدا کرد به یک مطلبی بعد به این قطع عمل کرد ثم انک

 واقع بود ، این قطع عذر ساز است یعنی واجب تعالی عقاب نمی کند .

 تطبیق :

لعدم  ) به حکم ظاهری ( متعلق القطع  ( اشکال به تخصیص شیخ – ) تعمیم دادیم ما و إنما عممنا

 ) بما إذا کان متعلقا باألحکام الواقعیة احکام قطع مثل وجوب متابعت  ( –) قطع  اختصاص أحکامه

یخ اشکال به تعمیم ش –) اختصاص دادیم ما  و خصصنا قطعی که آن قطع به احکام واقعیه که تعلق بگیرد (

) زیرا اختصاص دارند احکام قطع به قطعی که تعلق بگیرد به  بالفعلی الختصاصها بما إذا کان متعلقا به (

 ( تقسیم ثالثی شیخ باطل است –) بیان اشکال سوم  و ) در االمر االول ( على ما ستطلع علیه حکم فعلی (

مرحوم حکیم ذالک را به تعمیم زده است و  –) در مشار الیه این ذالک بین محشین اختالف است  لذلك

 –خورد به تعمیم  عده ای هم به هردو زده اند اما قطعا می –مرحوم فیروز آبادی ان را زده است به تخصیص 

قسم باطل است اما علت بطالن ، تعمیم حکم به ظاهری و واقعی است نه تخصیص  3ما می خواهیم بگوییم این 

 ی رسالةعدلنا عما ف ( بخاطر همین تعمیم  – به فعلی ، تخصیص به فعلی سبب بطالن این تقسیم نمی شود

 شیخنا العالمة أعلى اهلل مقامه من تثلیث األقسام.
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فاألولى أن  قسمی باشد  ( 3یعنی اگر گفتی تقسیم حتما باید  –) تثلیث اقسام  ن أبیت إال عن ذلكو إ

 .القطع أو ال و على الثانی إما أن یقوم عنده طریق معتبر أو ال یقال إن المکلف إما أن یحصل له

ی ) در آن چیزی که ذکر م تتداخل األقسام فیما یذکر لها ) دلیل اولی بودن تقسیم صاحب کفایه ( لئال 

) غیر قاطعی که طریق معتبر ندارد  على األخیر ) مکلف ( من األحکام و مرجعه شود برای اقسام از احکام (

 لغیر القاطع و من ) اصول عملیه ی شرعیه ( أو نقال ) اصول عملیه ی عقلیه ( إلى القواعد المقررة عقال (

إن شاء اهلل تعالى حسب ما  ) مباحث اصول عملیه ( لهیقوم عنده الطریق على تفصیل یأتی فی مح

 یقتضی دلیلها.

 []المقدمة األولى فی بعض أحکام القطع

 فبیان أحکام القطع و أقسامه یستدعی چه ثالثی باشد چه ثنائی ( –تقسیم ) هر جور که بوده  و کیف کان

 . امر ( 7)  رسم أمور

 ) و لزوم الحرکة على طبقه ) قید وجوب ( القطع عقال األمر األول ال شبهة فی وجوب العمل على وفق

 ) در جائی که قطع اصابت با واقع موجبا لتنجز التکلیف الفعلی فیما أصاب ) قطع ( جزما و کونه قطع (

 ) عذرا فیما أخطأ قصورا و تأثیره ) عطف بر موجبا ( و  باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته کند (

شاهد و حاکم فال حاجة إلى مزید بیان و إقامة  ) لزوم ( صریح الوجدان به فی ذلك الزم و قطع (

 برهان.

امتناع جعل تالیفی حجیت برای قطع ، صحیح بودن جعل :  129نوار 

 بسیط حجیت برای قطع 
 مطلب داریم . 4در بحث امروز 

 این مطلب دارای یک مقدمه است .مطلب اول : 

 این مقدمه تعریف دو اصطالح است . مقدمه :

 . جعل بر دو نوع است : اصطالح اول : جعل 

  . جعل بسیط 

جعل بسیط به ان جعل یک مفعولی گفته می شود و به عبارت دیگر به ایجاد 

 شی گفته می شود . 
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جعل بسیط به جعل یک مفعولی می گویند مثل جعل اهلل االنسان َ و به عبارت 

 شی می گویند .  دیگر به ایجاد و خلق

جعل بسیط در محدوده ی ذات یا ذاتیات یا عوارض الزمه است . یعنی زمانی 

که ذات را ایجاد کرد ، با همین ایجاد ذات ، ذاتیات هم ایجاد می شود ، با همین 

ایجاد ذات ، عوارض الزمه هم ایجاد می شود . مثال جعل اهلل االنسان . واجب 

وقتی واجب تعالی انسان را ایجاد کرد ، حیوانیت و تعالی انسان را ایجاد کرد . 

ناطقیت و ممکن بودن انسان هم ایجاد می شود و این گونه نیست که اول واجب 

 تعالی انسان را خلق کند بعد حیوانیت را برای انسان خلق بکند .

 . جعل مرکب یا جعل تالیفی 

به ایجاد شی  جعل مرکب ، به جعل دو مفعولی گفته می شود و به عبارت دیگر

 لشی گفته می شود .

جعل اهلل االنسان عالما . ایجاد کرد واجب تعالی عالمیت را برای انسان . یعنی 

اول واجب تعالی انسان را خلق می کند و بعد برای بار دوم عالمیت را برای انسان 

 خلق می کند . 

، جعل مرکب در محدوده ی عوارض مفارقه است . یعنی در باب عرض مفارق 

اول واجب تعالی معروض را ایجاد می کند و بعد با ایجاد دوم ، می آید عرض 

 مفارق را برای معروض جعل و ایجاد می کند .

  سلب هم بر دو نوع است .اصطالح دوم : سلب . 

  سلب بسیط 

به اعدام شی و معدوم کردن شی ، می گویند سلب بسیط . مثل این که واجب 

 د .تعالی ، انسان را معدوم بکن

 سلب مرکب یا تالیفی 

به اعدام شی عن شی گفته می شود . مثل این که واجب تعالی عالمیت را از 

 انسان معدوم بکند . 

 :  اول  اصل مطلب

 مدعی دارد :  4صاحب کفایه درباره ی حجیت ) منظور از حجیت ، وجوب متابعت است ( قطع ، 

 : حجیت برای قطع قابل جعل تالیفی نیست .  مدعی اول 

یعنی اگر شمای مکلف ، به یک مطلبی قطع پیدا کردید ، شارع بخواهد حجیت را برای 

 قطع شما جعل بکند و ایجاد کند ، این محال است و صحیب نیست .
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شما قطع دارید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است . بعد شارع بیاید برای این قطع 

 ل حجیت بکند به نحو جعل تالیفی . این صحیب نیست .شما ، جع

 دلیل : 

جعل حجیت برای قطع از نوع جعل تالیفی ، الزمه اا لغویت و خالف فرض  صغری :

 است .

 واالزم باطل ) لغویت و خالف فرض باطل است ( کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

  توضیح :

را به نحو جعل تالیفی ، جعل بکند  اگر شارع مقدس بیاید برای قطع شما ، این حجیت

 الزمه اا لغویت و خالف فرض است .

چگونه الزمه اا لغویت است ؟ اگر کسی قطع پیدا کرد به مطلبی ، این حجیت چسبیده 

است به قطع و هرگز قابل انفکاک از ان نیست . کسی که به یک مطلبی قطع دارد یعنی 

دیگر حالت منتظره ندارد و بالفاصله به ان آن مطلب را واقع می داند و واقع که دانست 

عمل می کند . وجوب متابعت به قطع چسبیده است پس شما به محض این که قطع 

پیدا کردید مساوی است با حجیت . حاال اگر شارع بخواهد برای قطع شما حجیت را 

جعل کند می شود لغو زیرا خودا دارد و حجیت همراه قطع است . مثل جعل زوجیت 

 برای اربعه .است 

اما چگونه خالف فرض می شود ؟ اگر بگوییم شارع مقدس حجیت را برای قطع ، جعل 

تالیفی می کند معنایش این است که حجیت ، باید عرض مفارق باشد زیرا جعل تالیفی 

در محدوده ی عرض مفارق است و حال آنکه حجیت برای قطع ، عرض مفارق نیست 

 برای اربعه است .بلکه عرض الزم است مثل زوجیت 

 : جعل حجیت برای قطع به نحو جعل بسیط صحیب است . مدعی دوم 

یعنی می تواند برای ما زمینه  یعنی شارع مقدس می تواند برای ما ایجاد القطع بکند .

 هایی فراهم کند که ما از این زمینه ها برویم و قطع برای ما حاصل بشود .

لقطع کرد ، شارع مقدس برای ما جعل حجیت اگر شارع مقدس برای ما جعل و ایجاد ا

کرده است اما به صورت جعل بسیط یعنی با خلق کردن قطع برای ما ، خلق حجیت 

 هم کرده است .

 : سلب حجیت از قطع به نحو سلب تالیفی صحیب نیست . مدعی سوم 

یعنی شما قطع دارید به یک مطلبی بعد شارع بگوید این قطع شما حجت نیست . 

مثال شما قطع دارید که نماز جمعه در زمان غیبت واجب  ب متابعت ندارد .یعنی وجو
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است بعد شارع بگوید این قطع شما حجیت ندارد و تبعیتش واجب نیست . چرا این 

 حرف را نمی تواند بزند ؟ به دو دلیل :

 : دلیل اول

 : سلب حجیت از قطع به نحو سلب تالیفی ، سلب الزم از ملزوم است. صغری 

 سلب الزم از ملزوم باطل است . : کبری 

 : سلب حجیت ا قطع به نحو سلب تالیفی باطل است . نتیجه 

حجیت از عوارض الزمه ی قطع است و چسبیده ی به قطع است و  توضیح :

هرگز منفک از قطع نیست . همان طور که زوجیت منفک از اربعه نیست و 

جیت برای قطع مثل محال است که اربعه باشد اما زوجیت نباشد . حاال ح

 زوجیت برای اربعه است .

حاال اگر شارع بیاید سلب حجیت بکند از قطع آنهم به نحو سلب تالیفی 

 معنایش این است که سلب الزم کرده است از ملزوم . 

 دلیل دوم : 

 : سلب حجیت از قطع به نحو سلب تالیفی الزمه اا اجتماع ضدین  صغری

 ا .اعتقادا و حقیقتا یا فقط اعتقاد

  : واالزم باطلکبری  . 

  : فلملزوم مثله .نتیجه 

 توضیح :

اگر من قطع دارم که در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یعنی وجوب نماز 

جمعه را لوح محفوظ می دانم و احتمال خالف هم نمی دهم . این قطع من 

م عالدو حالت دارد ، یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست یعنی یا در 

 واقع هم نماز جمعه واجب است یا در عالم واقع نماز جمعه واجب نیست .

اگر واقعا در واقع نماز جمعه واجب باشد و شارع بگوید این قطع شما حجت 

 نیست ، این الزمه اا اجتماع ضدین است هم حقیقتا و هم اعتقادا . 

واجب است  چون در واقع نماز جمعه واجب است و اعتقاد دارم که نماز جمعه

بعد شارع بگوید این قطعت حجیت ندارد و از قطعت متابعت نکن و این که از 

قطعت متابعت نکن بازگشت به این می کند که نماز جمعه در زمان غیبت 

واجب نیست . چون اگر در واقع هم نماز جمعه واجب باشد معنی ندارد که 

جمعه هم واجب باشد شارع بگوید به قطعت عمل نکن . لذا الزم می آید نماز 

و هم واجب نباشد . واجب است چون فرض این است که در واقع واجب است 
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و واجب نیست چون شارع می گوید از قطعت پیروی نکن لذا این می شود 

اجتماع ضدین حقیقتا . اما الزمه اا اعتقاد به اجتماع ضدین هم هست زیرا 

ب است حاال شارع می چون من اعتقاد دارم نماز جمعه در زمان غیبت واج

گوید این قطع تو حجیت ندارد یعنی تویی که اعتقاد داری به وجوب نماز 

جمعه ، اعتقاد به وجوب نماز جمعه نداشته باا یعنی من ، هم اعتقاد دارم 

 . به وجوب نماز جمعه و هم اعتقاد دارم به عدم وجوب نماز جمعه

ی مثال من قطع دارم نماز ، یعنو اگر در واقع قطع هم مخالف با واقع باشد 

جمعه در زمان غیبت واجب است ولی این مطابق با واقع نیست یعنی در زمان 

غیبت نماز جمعه واجب نیست . حاال اگر شارع بگوید از این قطعت پیروی 

نکن ، این معنایش این است که نماز جمعه واجب نیست . این معنایش این 

جوب نماز جمعه و هم اعتقاد داشته است که من هم اعتقاد داشته باشم به و

 باشم به عدم وجوب نماز جمعه .

  سلب حجیت از قطع به نحو سلب بسیط صحیب است .:  2مدعی چهارم 

یعنی شارع مقدس می تواند قطع را معدوم کند . یعنی یک کاری بکند که قطع 

 د.طع ، حجیت قطع هم معدوم می کنشما از بین برود . و به تبع این عدم کردن ق

 تطبیق :

) قطع  ءال یکون بجعل جاعل لعدم جعل تألیفی حقیقة بین الشی ) حجیت قطع ( و ال یخفى أن ذلك

یعنی جعل الزم ) حجیت ( بالعرض و المجاز است (  –) جعل عرضی است  بل عرضا ) حجیت ( و لوازمه (

 . بسیطا ) به تبعیت جعل ان شی ، قطع ( بتبع جعله

) روشن شد که ممتنع می باشد که منع  انقدح امتناع المنع عن تأثیره) بخاطر این امتناع جعل (  و بذلك

) دلیل دوم برای این که سلب  مع ) مثل امتناع جعل ( أیضا  ( در وجوب متابعت قطع کند شارع از تاثیر قطع

 تماع الضدین اعتقادااج ) منع شارع ( أنه یلزم منهحجیت از قطع به نحو سلب تالیفی صحیب نیست ( 

ع با ) اصابه قط و حقیقة فی صورة اإلصابة ) چه قطع مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد ( مطلقا

 .   کما ال یخفى واقع (

 مطلب دوم : 

                                                           
 استاد حیدری : این مدعی در متن کفایه نیست . 2



13 

 

اگر مکلف قطع پیدا بکند به حکم فعلی ، موافقت قطع ثواب دارد و مخالفت با قطع عقاب دارد اما اگر مکلف 

قطع پیدا کند به حکم اقتضائی یا انشائی مخالفت ان عقاب ندارد اما موافقت ان از باب انقیاد ثواب تفضلی دارد 

 ارد ( . . تامل ) اشاره به حرف مرحوم امام که مراتب حکم را قبول ند

 تطبیق :

 []مراتب الحکم 

 ) مرحله ی تحریک کردن ما لم یبلغ مرتبة البعث ) وجوب نماز جمعه ( ثم ال یذهب علیك أن التکلیف

)  یالم یصر فعل ) بازداشتن یعنی شارع می گوید التفعل ( و الزجر یعنی موقعی که شارع می گوید افعل (

جز و لم یکد یبلغ مرتبة التن تا زمانی که نگردیده باشد فعلی () و  و ما لم یصر فعلیانمی گردد فعلی ( 

م ) آن عد استحقاق العقوبة على المخالفة و إن کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبة و ذلك

م ل فعلیت ( –) مرتبه ی بعث و زجر  ما لم یبلغ تلك المرتبة ) وجوب نماز جمعه ( ألن الحکمعقوبت ( 

مد عن ع ) و نیست مخالفت آن حکمی که به فعلیت نرسیده ( یکن حقیقة بأمر و ال نهی و ال مخالفته

 کما فی الخبرفالحظ و تدبر.) حکم (  مما سکت اهلل عنه ) این حکم فعلی ( بعصیان بل کان

ال را جاری کرد مث) اگر حکم به مرحله ی فعلیت رسیده لکن شما اطالع ندارید ، ایا می توان اصل عملی  نعم

شرب تتن مفسده داشته و شارع هم جعل حکم کرده برای آن و معصوم ) علیه السالم ( هم به همه خبر داده 

ولی شما در ان جمع نبودی . ایا می توان اصل عملی جاری کرد ؟ صاحب کفایه می گوید بله می شود . البته 

زمه ی اجرای اصل یا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یک کسانی گفته اند نمی شود و دلیلشان این است که ال

است . چون حضرت عالی اگر اصاله البرائه را جاری کردید ، اگر شرب تتن در واقع حالل باشد ، می شود 

) در بودن  فی کونه بهذه المرتبة اجتماع مثلین و اگر در واقع حرام بودن ، اجتماع ضدین الزم می آید (

 شرعا للجاهل إشکال لزوم ) اصول عملیه ( موردا للوظائف المقررة رتبه ی فعلیت (حکم به این مرتبه ، م

إن شاء اهلل تعالى مع ما هو التحقیق فی  ) اشکال ( تفصیله اجتماع الضدین أو المثلین على ما یأتی

 .  فی التوفیق بین الحکم الواقعی و الظاهری فانتظر ) اشکال ( دفعه
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 تجری  : 130نوار 
 دو صورت دارد :قطع 

 . در این صورت مکلف دو صورت دارد : گاهی قطع مطابق با واقع است .1

 : گاهی مکلف ، موافقت قطع می کند که در این صورت مطیع و مستحق ثواب  صورت اول

 است .

و این قطع را موافقت می کنم یعنی مرتکب  مثل این که من قطع دارم شرب تتن حرام است .

 شرب تتن نمی شوم . در این جا به من می گویند مطیع و مستحق ثواب هستم .

 : گاهی مکلف ، مخالفت با قطع می کند که در این صورت ، عاصی و مستحق  صورت دوم

 عقاب است .

 اگر قطع مخالف با واقع بود ، مکلف دو صورت دارد : گاهی قطع مخالف با واقع است . .2

 : گاهی مکلف موافقت با قطع می کند که در این صورت منقاد است . صورت اول 

 : گاهی مکلف مخالفت با قطع می کند که در این صورت مکلف متجری است .  صورت دوم

اما با این قطع  مثال من قطع داریم شرب تتن در واقع حرام است اما در واقع حرام نیست

 خودم مخالفت می کنم . این جا به من متجری می گویند .

 بحث وجود دارد : 3درباره ی متجری و منقاد  

 : بحث اول : بحث کالمی  

سوال : ایا متجری مستحق عقاب هست یا نیست و ایا منقاد مستحق ثواب هست یا 

 نیست . 

ب و منقاد مستحق ثواب جواب : عقیده ی مصنف این است که متجری مستحق عقا

است . به دلیل وجدان ) زمانی که ما به وجدان خود مراجعه می کنیم می بینیم 

 بین متجری و عاصی و همچنین بین منقاد و مطیع تفاوتی وجود ندارد (

 خباثت ذاتی ( دارد ، دو صورت دارد : –مکلفی که سوء سریره ) بد طینت نکته : 

  : ت ندارد عمال . در این صورت فقط گاهی عزم بر مخالفصورت اول

 مستحق مذمت دنیوی است .

  : گاهی عزم بر مخالفت دارد عمال . در این صورت هم صورت دوم

مستحق مذمت دنیوی و هم مستحق عذاب اخروی است . ) عقاب در 

  قبال عزم و قصد اوست (
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 مکلفی که حسن سریره دارد ، دو صورت دارد :

  : موافقت دارد عمال . در این صورت مستحق گاهی عزم بر صورت اول

 ( مدح دنیوی و ثواب اخروی است ) ثواب در قبال عزم و قصد او است

  گاهی عزم بر موافقت ندارد عمال . در این صورت فقط صورت دوم :

  . مستحق مدح دنیوی است

  : بحث اصولی بحث دوم 

و قبب باقی هستند  و فعل منقاد به بر حکم خود از حیث حسن ایا فعل  متجری به 

؟ در متجری ، این اقا یقین دارد اگر این مایع را بنوشد ، شرب الخمر است یا خیر 

اما در واقع شرب الماء است . شرب الماء در واقع قبیب نیست . فرض کنید شرب 

الماء حسن است اما این اقا قطع پیدا کرده که قبیب است ، ایا این قطع سبب می 

 ء حسنش را از دست بدهد . شود که ان شرب الما

  بحث سوم : بحث فقهی 

ایا فعل متجری به و منقاد به بر حکم خود از حیث وجوب و حرمت باقی هستند یا 

 خیر . 

مثال فرض کنید نماز صبب در واقع واجب است اما من قطع داریم که خواندن نماز 

ع من سبب می صبب حرام است . حاال که قطع دارم انجامش نمی دهمد . ایا این قط

شود که نماز صبب بشود حرام یا خیر . یا بلعکس یعنی چیزی در واقع حرام است 

 اما من قطع دارم واجب است ایا قطع من سبب می شود ان چیز بشود واجب یا خیر.

عقیده ی مصنف در بحث دوم و سوم این است که فعل متجری  نظر صاحب کفایه :

 .  به و منقاد به بر حکم خود باقی است

  تطبیق :

  [األمر الثانی ]مبحث التجری

ع ) در صورت مخالفت با قط قد عرفت أنه ال شبهة فی أن القطع یوجب استحقاق العقوبة على المخالفة

)  فهل یوجب استحقاقها ) مطابقت قطع با واقع ( فی صورة اإلصابة ) با قطع ( و المثوبة على الموافقة (

 –) در قبال جرات پیدا کردن  على التجری عدم مطابقت قطع با واقع ( ) فی صورة عدم اإلصابةعقاب ( 

ال یوجب  أو ) قطع ( و استحقاق المثوبة على االنقیاد بموافقته ) قطع ( بمخالفتهمتعلق به استحقاق ( 

 شیئا.
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و  ) متجری ( لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ) موجب استحقاق می شود ( یوجبه ) قطع ( الحق أنه

و خروجه عن  و هتکه لحرمة مواله ( ) و مذمت کردن متجری بر جرات پیدا کردنش ذمه على تجریه

 صحة ) لشهاده الوجدان ب ( بصدد الطغیان و عزمه على العصیان و ) متجری ( رسوم عبودیته و کونه

اء موافقته و البنبما هو قضیة عبودیته من العزم على  على قیامه ) منقاد ( و مدحه ) منقاد ( مثوبته

ال یستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم یعزم على  متجری و منقاد ( –) قاطع  بأنه 3 على إطاعته و إن قلنا

 ) در منقاد ( أو حسنها ) متجری ( بمجرد سوء سریرته ) در منقاد ( أو الموافقة ) در متجری ( المخالفة

به  ) أو المدح بما یستتبعانه مستحقا للوم منقاد () هرچند که می باشد قاطع یعنی متجری و  و إن کان

  . کسائر الصفات و األخالق الذمیمة أو الحسنة سبب به دنبال آوردن این دو ، استحقاق را (

) تا زمانی که بوده باشد در قاطع ، صفتی که در باطن رسوخ کرده اما  و بالجملة ما دامت فیه صفة کامنة

حا إال مد ) مستحق نیست قاطع بخاطر ان صفت کامنه ( ال یستحق بها ده (به مرحله ی عزم در عمل نرسی

بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى   ) استحقاق دارد قاطع ، جزاء را ( و إنما یستحق الجزاء ) دنیوی ( أو لوما

و  ) صفت کامنه ( على طبقها ) عمل کردن ( بصدد الجری  ) هنگامی که قاطع بگردد ( أحدهما إذا صار

 لعدم صحة مؤاخذته ) عدم صحت مواخذه به مجرد سوء سریره ( العمل على وفقها و جزم و عزم و ذلك

 ) عزم ( معه ) مواخذه ( و حسنها ) عزم و قصد ( من دون ذلك ) قاطع ( بمجرد سوء سریرته ( ) قاطع

و صحت مواخذه  ) همان طور که شهادت می دهد که عدم صحت مواخذه به مجرد سوء سریره کما یشهد به

مراجعة الوجدان الحاکم باالستقالل فی مثل باب اإلطاعة و العصیان و ما  با وجود سوء سریره و عزم (

من استحقاق النیران أو  ) و در مثل چیزی که بدنبال می آورند اطاعت و معصیه ان چیز را ( یستتبعان

  . الجنان

ه ) فعلی که ب [مع بقاء الفعل المتجری ]به عزم ( ) عدم صحت مواخذه مگر با ذلك ) بحث اصولی ( و لکن

) فعلی که به وسیله ی ان فعل انقیاد صورت گرفته  أو المنقاد به وسیله ی ان فعل تجری صورت گرفته (

می خواهد بگوید  – ) باقی می باشد بر چیزی که آن فعل روی آن چیز بوده است على ما هو علیه است (

الوجوب أو  ) بحث فقهی ( أو القبح و من الحسن ( ه ی فعل از بین برود قطع سبب نمی شود حکم اولی

سبب ب بدون پیدا شدن تفاوتی در فعل به وسیله ی قطع ( –) در فعل  الحرمة واقعا بال حدوث تفاوت فیه

) این مایع در واقع آب است و اگر ان را بنوشد ، شرب  و الصفة 4 تعلق القطع بغیر ما هو علیه من الحکم

الماء است اما این اقا یقین دارد شرب الخمر است یعنی قطع دارد به چیزی که فعل در واقع روی ان چیز 

 بخاطر این که تعلق – نیست . یعنی شرب الماء روی شرب الخمر نیست . ایا این قطع دخالت می کند یا نه

                                                           
  31ص  2استاد حیدری : رجوع کنید به مصباح االصول جلد  3

محشین با هم اختالف دارند . دو معنی کرده اند . اول گفته اند حکم یعنی وجوب و حرمت استاد حیدری : این جا  4

و مراد از صفت حسن و قبح است اما مرحوم مشکینی به گونه دیگری معنا کرده اند و فرموده اند که منظور از حکم 

 این چیز مصداق حرام است .یعنی قطع پیدا کنی که این چیز حرام است و منظور از صفت یعنی قطع پیدا کنی که 
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نه جهة حس ( ییر نمی دهد قطع) تغ و ال یغیر (  –گرفته است قطع به غیر چیزی که فعل روی ان چیز بوده 

  . أصال ) قطع ( أو قبحه بجهته

 ( 2و  3تجری ) :  131نوار 
مدعی ، دو دلیل ذکر می کنند و بعد بر دلیل دومشان ، چند اشکال  صاحب کفایه یک مدعی دارند و برای این

 وارد است .

فعل متجری به و فعل منقاد به ، بر صفت واقعیه ی خود باقی است و قطع آن صفت را تغییر نمی  مدعی :

 دهد .

مثال یک مکلفی هست که یقین دارد این مایع خمر است اما در واقع آب است . می آید این مایع را می نوشد 

. االن این فعل حقیقتا شرب الماء است . این فعلی که در ضمن او تجری صورت گرفته شرب الماء است یعنی 

ر واقع هر صفتی که دارد بر همان مکلف با شرب الماء دارد بر موال تجری می کند . االن این شرب الماء د

صفتش باقی می ماند و اگر هم قطع دارد که این شرب الماء ، شرب الخمر است ، این قطع آن صفت شرب 

الماء را تغییر نمی دهد . مثال اگر شرب الماء در واقع مباح است ، اگر قطع دارد که شرب الخمر است این قطع 

 صفت اباحه را تغییر نمی دهد . 

 :  دلیل

  دلیل اول : وجدان 

 عناوین بر دو نوع هستند وجدانا :توضیب : 

 برخی از عناوین ، عناوین محسنه و مقبحه هستند مثل عدل و ظلم . .1

برخی از عناوین ، عناوین محسنه و مقبحه نیستند مثل مقطوع المبغوضیت و مقطوع  .2

 المحبوبیت .

راجعه می کنیم ، می بینیم عناوین صاحب کفایه می فرماید ما زمانی که به درون خودمان م

بر دو نوع هستند . یک این است که بعضی از عناوین محسنه و مقبحه هستند یعنی اگر این 

عناوین بر یک عملی منطبق شدند ، ان عمل را قبیب یا حسن می کند . مثل عنوان عدل و 

ل بشود حسن و ظلم . اگر یک فعلی عنوان عدل را پیاده کند ، این سبب می شود که ان فع

 اگر یک فعلی عنوان ظلم پیدا کند ، سبب می شود که ان فعل بشود قبیب .

مثال ضرب الیتیم ، اگر این فعل عنوان عدل پیدا بکند یعنی مثال برای تادیب باشد ، در این 

صورت این ضرب می شود حسن اما اگر این فعل عنوان ظلم پیدا کند مثال برای ایذاء باشد 

 ت این ضرب قبیب خواهد بود .، در این صور
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دوم این است که بعضی از عناوین محسنه و مقبحه نیستند مثل مقطوع المحبوبیت یعنی 

شما قطع دارید که یک عملی محبوبیت دارد . این عنوان مقطوع المحبوبیت ، این عمل را 

حسن نمی کند . یا قطع دارید یک عملی مقطوع المبغوضیت است . این عنوان مقطوع 

 لمبغوضیت فعل را مبغوض و قبیب نمی کند .ا

قتل پسر موال در واقع مبغوض است . حاال اگر عبد یقین دارد این عدو موال  مثال اول :

هست در حالی که در واقع فرزند مولی هست . عبد می زند این فرزند به خیال این که عدو 

رماید این قطع ، این هست می کشد . چون قطع دارد دشمن مولی است . صاحب کفایه می ف

 عمل را از عنوان واقعی اا یعنی قبیب بودن نمی اندازد .

قتل دشمن مولی حسن است . حاال اگر یک عبدی یقین دارد این فرد فرزند  مثال دوم :

مولی است . اما در واقع دشمن مولی است . بعد عبد می زند آن فرد را می کشد ، این جا 

 عی عمل ) حسن قتل ( از بین برود . این قطع سبب نمی شود صفت واق

این دو مثال را به عنوان شاهد نمی آورد ، صاحب کفایه دارد به خرد عرف می دهد و می 

 گوید عرف این گونه است .

  : دلیل دوم 

 عنوان مقطوع المبغوضیت و مقطوع المحبوبیت ، امر غیر اختیاری است . صغری :

 نیست . امر غیر اختیاری ، محسن و مقبب کبری :

 عنوان مقطوع المبغوضیت و مقطوع المحبوبیت ، محسن و مقبب نیست . نتیجه :

 توضیح : 

امر غیر اختیاری به آن امری گفته می شود که شخص ان را اراده نکرده است . حاال  توضیح صغری :

صاحب کفایه می فرماید عنوان مقطوع المبغوضیت و مقطوع المحبوبیت یک امر اختیاری است یعنی 

این عنوان مقطوع المبغوضیت و همچنین مقطوع المحبوبیت یک چیزی است که شخص آن را قصد 

 ست .و اراده نکرده ا

مثال یک نفر یقین دارد این مایع خمر است . پس این مایع می شود مقطوع الخمریت . موقعی که 

این اقا می آید مایع را می خرد ، به چه قصدی می خورد و به چه قصدی نمی خورد ؟ به قصد شرب 

اما به الخمر می خورد . یعنی اگر شما ازا بپرسید چی می خوری ؟ می گوید دارم خمر می خورد . 

قصد مقطوع الخمریت نمی خورد و اصال این اقا توجهی به مقطوع الخمریت ندارد . اصال این قطع یک 

طریق است یعنی یک راه است برای این که به این اقا خمر را نشان بدهد . لذا می گویند عنوان 

 مقطوع الخمریت یک عنوان آلی و وسیله ای است . 

 ند یعنی شخص آن را قصد نکرده است .پس این ها یک امر اختیاری نیست
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 توضیح کبری : 

 یعنی امر غیر اختیاری سبب نمی شود که فعل بشود حسن یا قبیب .

سوال : چه چیزی حسن عمل را ایجاد می کند ؟ چیزی که شما علم به ان دارید ، قصد ان را دارید . 

 این سبب میشود که آن امر بالفعل بشود حسن .

  همین طور است . در ناحیه ی قبب هم

 اشکال به دلیل دوم صاحب کفایه :

امر غیر اختیاری باشد ، الزمه اا این است که عمل اگر عمل به عنوان مقطوع المبغوضیت  صغری :

 عقاب نداشته باشد .

 واالزم باطل عندکم  کبری :

 فلملزوم مثله . نتیجه :

 توضیح :

اگر این عمل غیر اختیاری باشد مکلف نباید در قبالش عقاب بشود در حالی که شما می گفتید مکلف  

 عقاب می شود . پس اختیاری است .

 جواب به اشکال :

صاحب کفایه می فرماید من کی گفتم عمل عقاب دارد ؟!! بلکه من گفتم این قصد و عزم است که 

 عقاب دارد .

 ه :اشکال دیگری به صاحب کفای

 قصد و اراده امر غیر اختیاری است . صغری :

 امر غیر اختیاری عقاب ندارد . کبری :

 قصد و اراده عقاب ندارد . نتیجه :

اگر یادتان باشد در مبحث طلب و اراده ، صاحب کفایه فرمود که اگر مکلف یقین دارد این مایع خمر 

حاال مستشکل می گوید  عقاب دارد . است اگر نوشید ، فعلش عقاب ندارد بلکه ان قصد بر معصیت

قصد ، امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری هم عقاب ندارد . حاال چرا قصد امر غیر اختیاری 

است . صاحب کفایه در مبحث طلب و اراده فرموده بود که امر اختیاری به آن امری می گویند که 

اگر  اراده اختیاری باشد باید قبلش قصد و اراده مسبوق به اراده باشد یعنی قبلش اراده باشد . حاال 

باشد و ما نقل کالم می کنیم به آن قصد ، می گوییم این قصد اختیاری است یا غیر اختیاری ؟ اگر 

غیر اختیاری است فهو المطلوب و اگر اختیاری است ، باید مسبوق به قصد باشد فهکذا فیتسلسل . 

 ویم می گوییم که قصد امر غیر اختیاری است .لذا برای این که دچار مشکل تسلسل نش
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 :  ( 132ابتدای نوار  ) صاحب کفایه های جواب

 : جواب اول 

  : قصد و اراده امر غیر اختیاری است که بعضی از مقدمات ان اختیاری می باشد صغری

. 

 : هر امر غیر اختیاری که بعضی از مقدمات ان اختیاری است ، عقاب بر ان  کبری

 است .صحیب 

  : عقاب بر قصد و اراده صحیب است .نتیجه 

 توضیح : 

صاحب کفایه می فرمایند قصد و اراده ، یک امر اختیاری نیست و غیر اختیاری است 

زیرا مسبوق به اراده نیست . اما این امر غیر اختیاری بعضی از مقدماتش  اختیاری 

 است . 

بعد بیان کنیم که کدام یک از این حاال ما باید مقدمات قصد و اراده را بیان کنیم 

 مقدمات اختیاری و کدام یک غیر اختیاری است .

مقدمات قصد و اراده چی هستند ؟ صاحب کفایه در این مورد دو بیان دارند یکی در 

جلد اول کفایه در مبحث طلب و اراده و یکی هم در حاشیه ی خودشان بر رسائل دارند 

 را بیان می کنیم . که ما فقط بیان در جلد اول کفایه

اولین مقدمه تصور و بعد تصدیق به فائده و بعد میل و بعد هیجان رغبت و بعد جزم به 

 دفع موانع و ایجاد شرایط و بعد قصد و اراده .

یعنی انسان اول تصور شی می کند بعد تصدیق به فائده ی شی می کند و بعد از 

رغبت می کند یعنی رغبت شدید  تصدیق فائده ، به آن شی میل می کند و بعد هیجان

می شود و بعد جزم پیدا می کند که شرایط را ایجاد و موانع را رفع کند و بعد قصد و 

 اراده می کند . 

 سوال : کدام یک از این مقدمات اختیاری است ؟

 فقط مقدمه ی آخر یعنی جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط . 

 : ) جواب دوم ) جواب نقضی 

 : عقاب بر امر غیر اختیاری قبیب باشد الزمه اا این است که معصیت و اگر  صغری

 اطاعت به ترتیب ، عقاب و ثواب نداشته باشد .

 : واالزم باطل کبری 

 : فلملزوم مثله  نتیجه 
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صاحب کفایه می فرماید اگر امر غیر اختیاری عقاب نداشته باشد الزمه اا  توضیح :

ثواب نداشته باشد . چرا د و اطاعت هم این است که معصیت هم عقاب نداشته باش

الزمه اا این است ؟ صاحب کفایه یک کاری می کند که معصیت و اطاعت منتهی 

بشود به امر غیر اختیاری در نتیجه واجب تعالی نباید معصیت را هم عقاب بکند و 

 نباید به اطاعت ثواب بدهد .

 بررسی معصیت :

رکسی که معصیت می کند قطعا در معصیت مسلم استحقاق عقاب است یعنی ه

مستحق عقاب هست . این عقاب معلول بعد و دوری از موالست . دوری از موال معلول 

معصیت است . و معصیت معلول سوء سریره و خبث باطل است . و سوء سریره و خبث 

. لذا عقاب  5باطن برای شخص ذاتی است ) و الذاتی الیعلل ( و غیر اختیاری است 

منتهی می شود به یک امر غیر اختیاری لذا عقاب بر معصیت هم قبیب واجب تعالی 

است . زیرا اگر عقاب بکند ، عقاب کرده است بر چیزی که منتهی به امر غیر اختیاری 

 است و چنین کاری قبیب است . 

 بررسی اطاعت :

ثواب معلول قرب موالست . و قرب موال معلول اطاعت است و اطاعت معلول حسن 

 ست و حسن سریره ذاتی شخص است و یک امر غیر اختیاری است . سریره ا

 اشکال به جواب نقضی صاحب کفایه :

 : اگر کفر کافر و ایمان مومن و اطاعت مطیع و عصیان عاصی از تبعات ذات باشد  صغری

 و ارسال کتب لغو باشد .الزمه اا این است که بعث رسل 

 : واالزم باطل یعنی بعث رسل و ارسال کتب لغو نیست . کبری 

 : فلملزوم مثله  نتیجه 

 بعث رسل و انزال کتب دو فائده دارد :جواب صاحب کفایه : 

 من حسنت سریرته ، ترقی پیدا می کند و کامل می شود . .1

   . 6 بر من سائت سریرته اتمام حجت می شود .2

 

                                                           
 استاد حیدری : این کالم صاحب کفایه مصداق اتم جبر است .  5

استاد حیدری : این نفع دوم دارای اشکال است زیرا کسی که ذاتا سوء سریره دارد و نمی تواند خوب بشود ، اتمام   6

 حجت برای ان معنی ندارد .
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 تطبیق :

 ) القطع بالحسن أو القبح ال یکون من الوجوهوجدان (  – ب کفایه) دلیل اول بر مدعی صاح ضرورة أن

 القبح الحسن و ) کان تامه ( یکون ) عناوینی که به وسیله ی این عناوین ( و االعتبارات التی بها عناوین (

 ) و و ال مالکا للمحبوبیة و المبغوضیة  ) قید حسن و قبب ( 7 عقال) موجود می شود حسن و قبب عقلی ( 

) قید برای محبوبیت و  شرعا قطع به حسن و قبب نمی باشد مالک برای محبوبیت و مبغوضیت شرعی (

علت برای این که قطع به حسن و قبب از عناوین حسن آور و قبب  –) علت برای الیکون  ضرورةمبغوضیت ( 

 ل روی آن چیز است) زیرا فعل تغییر نمی کند از چیزی که فع عدم تغیر الفعل عما هو علیهاور نیست ( 

غوضیة من المبیعنی این فعل در واقع هر صفتی که داشته تغییر نمی کند و بر همان صفت باقی می ماند (  –

) متعلق به عدم تغیر فعل ، فعل تغییر نمی کند بخاطر قطع عبد به این که  بسبب  8 و المحبوبیة للمولى

یعنی اگر عبد قطع داردکه این فعل مبغوض مولی است این قطع  – این فعل محبوب یا مبغوض مولی است

فقتل  ه () نتیج.  محبوبا أو مبغوضا له ) فعل ( قطع العبد بکونه ( سبب نمی شود که فعل بشود مبغوض 

ابن مولی  ) و لو اعتقد العبد بأنه ) مولی ( مبغوضا له ) قتل ابن مولی ( ابن المولى ال یکاد یخرج عن کونه

) قتل عدوه (  ال یخرج عن کونه ) مولی ( ابنه ) عدوه ( بأنه ) عبد ( ه و کذا قتل عدوه مع القطععدو (

  . محبوبا أبدا

) فعلی که تجری شده به وسیله ی این  مع أن الفعل المتجرأ به ) دلیل دوم بر مدعی صاحب کفایه ( هذا

به عنوان این که این فعل  –ل با این قید ) ان فع أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب فعل (

 اختیاریا فإن) نمی باشد ان فعل با قید مقطوع الحرمه او الوجوب (  ال یکون مقطوع الحرمه و وجوب است (

) قصد نمی کند آن فعل متجری به و  القاطع ال یقصده ) توضیب این که چرا این فعل ، اختیاری نیست (

مراد از چیز ، عنوان واقعی است و مراد از عنوان واقعی ان عنوانی  –) مگر با ان چیزی که  إال بماالمنقاد به را ( 

) قطع پیدا کرده  قطع أنه علیه ( در مثال ما عنوان واقعی ، خمر است  -است که قطع ان را نشان می دهد

ستقاللی ال بعنوانه من عنوانه الواقعی االاست که ان فعل متجری به یا منقاد به ، روی ان عنوان است ( 

                                                           
گرفته برای الیکون ، اما با توجه به عبارات بعدی صاحب کفایه و بعد استاد حیدری : اقای حکیم این عقال را قید  7

 تر ها روشن می شود که قید حسن و قبح است .

استاد حیدری : این ضروره برهان انی است . برهان انی از معلول به علت است . ما از عدم تغییر فعل منتقل می  8

ست زیرا اگر بگوییم قطع محسن است ، سبب تغییر فعل شود به عدم محسن بودن قطع . این از معلول به علت ا

است . پس تغییر و عدم تغییر می شود معلول و محسن بودن و نبودن می شود علت . ما این جا از عدم تغییر که 

 معلول است منتقل شدیم به این که عدم محسن بودن قطع که علت است . 

اهلل علیه ( را نپذیریم . زیرا ایشان می فرمایند عدم مضاف  البته این در صورتی است که حرف حضرت امام ) رحمه

، عین عدم مطلق است و این حرفی که زده می شود که عدم مضاف له حظه من الوجود ،  صحیح نیست . در این 

 حکم دارید که یکی این است که عدم علت واقع نمی شود . 16صورت هیچ کاری از دستش بر نمی آید زیرا اعدام 
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بل ال یکون غالبا بهذا  ) عنوانی که بر ان عارض شده عبارت است از ، مقطوع الخمریت ( الطارئ اآللی

) بیان  یففک ) یعنی غالبا به این عنوان طاری یعنی مقطوع الخمریت التفات ندارد ( العنوان مما یلتفت إلیه

عقال و من   من جهات الحسن أو القبح ( !! آلی ) پس چگونه می باشد آن عنوان طاری یکونکبری ( 

) در حالی که نمی باشد صفتی  مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا و ال یکاد یکون صفة موجبة لذلك

موجب حسن و قبب عقلی و وجوب و حرمت شرعی مگر این که ان صفت اختیاری باشد در حالی که این صفت 

 . اختیاریةإال إذا کانت  طاری آلی اختیاری نیست (

بما هو مقطوع الحرمه او  –) هنگامی که نبوده باشد فعل این چنین  إن قلت إذا لم یکن الفعل کذلك

فال وجه الستحقاق ( یعنی اگر فعل با عنوان مقطوع الحرمه  او الوجوب اختیاری نبود  –الوجوب اختیاریا 

 ار.إال عقابا على ما لیس باالختی  قطع () مخالفت با  العقوبة على مخالفة القطع و هل کان العقاب علیها

 ) قلت العقاب إنما یکون على قصد العصیان و العزم على الطغیان ال على الفعل الصادر بهذا العنوان

) متعلق به صادر است یعنی فعلی که بدون اختیار صادر شده است و  بال اختیار مقطوع الوجوب او الحرمه (

 . قصد (مراد  از اختیار یعنی اراده و 

) اگر قصد  لیست باختیاریة و إال 9 إن قلت إن القصد و العزم إنما یکون من مبادی االختیار و هی

  . لتسلسل اختیاری باشد (

) یعنی خود اراده اختیاری نیست چون در  و إن لم یکن باالختیار ) اراده ( قلت مضافا إلى أن االختیار

جلد اول فرمود که چیزی اختیاری است که مسبوق به اراده باشد و اگر خود اراده هم مسبوق به اراده باشد 

یار ) مقدمات اخت إال أن بعض مبادیه تسلسل می شود لذا مسبوق به اراده نیست پس اختیاری هم نیست (

و ان جائی است که گاهی  ) یعنی بعضی موارد اختیاری نیست غالبا (یط جزم به دفع موانع و ایجاد شرا –

یکون  ( جزم انسان به انجام یک کاری به قدر شدید است که سبب می شود به تبعات این کار اصال دقت نکن 

تامل  ) به وسیله ی بالتأمل فیما یترتب على ما عزم علیه ) بعض ( وجوده باالختیار للتمکن من عدمه

                                                           
 د حیدری : در این که مرجع این ضمیر چیه بین محشین اختالف است :استا 9

از توضیحات مرحوم مشکینی روشن می شود که ایشان مرجع را قصد و عزم می داند . و توضیحی که ما از خارج 

 دادیم به قصد و عزم می خورد .

تیار . اگر این کار را کردید اما از توضیحات مرحوم فیروز آبادی روشن می شود که هو می خورد به مبادی اخ

توضیحش این طور می شود که ، مقدمات اختیار ) تصور و تصدیق به فائده ، رغبت و هیجان به رغبت ، اراده ( 

اختیاری نیست چون اگر این مقدمات اختیاری باشند ، چیز اختیاری باید مسبوق به مقدمات اختیاری باشد پس 

ین مقدمات و بعد نگاه می کنیم به این مقدمات . سوال می کنیم اختیاری این مقدمات باید مسبوق باشند به هم

است یا غیر اختیاری . در جواب می گوییم غیر اختیاری زیرا اگر اختیاری باشد باز احتیاج به مباید و مقدمات دارد 

  و لذا تسلسل می شود .
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ة و من تبعة العقوب در تبعاتی که مترتب می شوند بر چیزی و فعلی که قصد می کند بر آن فعل (کردن 

) می باشد آن  اللوم و المذمة یمکن أن یقال إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما یکون من تبعة بعده

) چرا از موال دور شده ؟ به سبب جرات پیدا  تجریه علیهعن سیده  بحسن از تبعات بعد عبد از موالیش ( 

) همان طور که می باشد حسن مواخذه و عقوبت ( من تبعته ) از تبعات بعد از  کما کانکردن عبد بر سید ( 

نه یوجب البعد ع ) همان طور که تجری و قصد المعصیت ( العصیان فی صورة المصادفة فکما أنهبموال ( 

سن ح با واسطه تجری  ) تعجبی نیست در این که موجب بشود العقوبة کذلك ال غرو فی أن یوجب حسن

زیرا تجری معلول سوء سریرت است  ) عبد و إن لم یکن باختیاره ( و قصد معصیت ) تجری فإنه عقوبت را (

ت ) بخاطر سوء سریره اس بسوء سریرته و خبث باطنه ) تجری ( إال أنه ( و سوء سریرت امر اختیاری نیست 

امر  ) یرتفع اإلشکال ) ذات ( و إذا انتهى األمر إلیه نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمکانه بحسب (

  . ل () الذاتی الیعل و ینقطع السؤال بلم فإن الذاتیات ضروری الثبوت للذات غیر اختیاری عقاب ندارد (

ینقطع السؤال عن أنه لم  () مثل قطع سوال در تجری  أیضا ) به واسطه ی منتهی شدن به ذات ( و بذلك

ین ) بخاطر این که ا اختار الکافر و العاصی الکفر و العصیان و المطیع و المؤمن اإلطاعة و اإلیمان فإنه

 . یکون ناهقا و اإلنسان لم یکون ناطقا مَیساوق السؤال عن أن الحمار لِ سوال (

ی استحقاق ف ) افراد ( عنه سبب الختالفهاو البعد  و بالجملة تفاوت أفراد اإلنسان فی القرب منه تعالى

فی نیل الشفاعة و عدم نیلها[ و تفاوتها  ) افراد ( الجنة و درجاتها و النار و درکاتها و موجب لتفاوتها

  . باألخرة یکون ذاتیا و الذاتی ال یعلل ) قرب و بعد ( فی ذلك

ائدة فی بعث الرسل و إنزال الکتب و فال ف ) کفر و ایمان و ... از تبعات ذات است ( إن قلت على هذا

 الوعظ و اإلنذار.

 من حسنت ) برای این که سود ببرد به وسیله ی بعث رسل ( لینتفع به  ) بعث رسل و ...( قلت ذلك

قال  ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُ  سریرته و طابت طینته لتکمل به نفسه و یخلص مع ربه أنسه

  . بارك و تعالىاهلل ت

لیکون حجة على من ساءت سریرته و خبثت  ) عطف بر لینتفع ( و تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ  الذِّکْرى وَ ذَکِّرْ فَإِنَ

ل ب لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ کى مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى طینته

  . کان له حجة بالغة
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 مطالب این نوار در متن جلسه ی قبل پیاده شده است . : 132نوار 

 4تجری :  133نوار 
متجری مستحق عقاب است بخاطر عزم و قصد بر معصیت . یعنی اگر کسی قطع دارد که  مدعی مصنف :

ه قصد خمریت هم این مایع را بخورد اما در واقع آب بود ، صاحب کفایه می فرماید این مایع خمر است و ب

 این شخص بخاطر عزم و قصدا عقاب می شود . 

دلیل بر این نظریه وجدان است . می گوید ما وقتی به درونمان مراجعه می کنیم ، درونمان می گوید که 

 متجری مستحق عقاب است . 

 ت است از :شاهد بر این نظریه ، عبار

 : متجری عازم بر معصیت است . چون قصد معصیت کرده است . صغری 

 : عازم بر معصیت ، مستحق عقاب است . بدلیل آیات و روایات . کبری 

 : پس متجری مستحق عقاب است بدلیل آیات و روایات . نتیجه 

چون مساله ی تجری یک مساله عقلیه است و مساله ی عقلی را نمی توان با  دلیل تعبیر به شاهد :

 آیه و روایت اثبات کرد .

 نکته : 

دلیل هم ذکر کرده بودند  4اگر یادتان باشد ، در رسائل مشهور معتقد بودند که متجری مستحق عقاب است و 

ی عقل و دلیل چهارم دلیل تفصیلی عقل که دلیل اول اجماع و دلیل دوم سیره عقال و دلیل سوم ، حکم اجمال

بود . صاحب کفایه می گوید کسی حق ندارد دلیل تفصیلی را بیاورد تا اثبات کند متجری مستحق عقاب است 

 . چون این دلیل دارای دو اشکال است .

 دلیل محقق سبزواری بر این که متجری مستحق عقاب است عبارت است از :

صورت  4شرب کنند و یکی مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع در بیاید ،  اگر دو شخص مقطوع الخمریت را

 پیدا می شود :

 هر دو مستحق عقاب باشند . .1

 هیچکدام مستحق عقاب نباشند . .2

فقط من لم یصادف قطعه الواقع مستحق عقاب باشد . ) صورت دوم و سوم باطل هستند چون الزمه  .3

 اا عدم عقاب بر معصیت است (
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صادف قطعه الواقع ، مستحق عقاب باشد . این صورت نیز باطل است . چون الزمه اا منوط فقط من  .4

 شدن عقاب به امر غیر اختیاری ) مصادفت با واقع ( است . فتعین صورت اول و هو المطلوب .

دو نفر را فرض کنید . در مقابل هردو مقطوع الخمریت وجود دارد . یعنی در مقابل هردو یک  توضیح :

عی هست و هر دو یقین دارند این مایع روبرویشان خمر است بعد هردو این مایع را می خورند . یکی مای

مطابق با واقع در می آید و خمر است اما دیگری مخالف با واقع در می آید و آب است . محقق سبزواری 

م باطل است زیرا صورت به وجود می آید . بعد ایشان می فرمایند صورت دوم و سو 4می فرماید این جا 

الزمه شان این است که معصیت عقاب نداشته باشد . و صورت چهارم هم باطل است زیرا این اقا مقطوع 

الخمریت را خورده لکن قطعش موافق با واقع در آمده ، و مطابق با واقع در امدن که تحت اختیار این فرد 

 نیست .

 اشکال صاحب کفایه بر دلیل محقق سبزواری :

 ل دو اشکال دارد :این دلی

 : ممکن است خصم صورت چهارم را بخاطر دلیل زیر انتخاب کند . اشکال اول 

 : سبب عقاب ، مخالفت عن عمد است . صغری 

 : مخالفت عن عمد در عاصی موجود و در متجری منتفی است . کبری 

 : سبب عقاب در عاصی موجود و در متجری منتفی است .  نتیجه 

 : اخص از مدعی است . این دلیل اشکال دوم 

 توضیب در ضمن دو مرحله است . توضیح :

 : قطع بر دو نوع است : مرحله ی اول 

قطع به موضوع مثل قطع به خمریت این مایع . اگر مکلف با قطع به موضوع مرتکب  .1

عمل شود ، ثم انکشف الخطا ، فعل او اختیاری نیست چون ما قصد لم یقع و ما وقع 

رتی اختیاری می باشد که مسبوق به قصد باشد . فعلی که و فعل در صو لم یقصد .

واقع شده ) شرب الماء ( قصدا نکرده است و عملی که قصدا کرده است ) شرب 

 الخمر ( واقع نشده است .

قطع به حکم مثل قطع به حرمت عصیر عنبی . اگر مکلف با قطع به حکم مرتکب  .2

  و ما وقع قصد .فعل شود ، این فعل اختیاری است چون ما قصد وقع 

مثل این که قطع دارد عصیر عنبی حرام است ، بعد قصد می کند که این عصیر 

عنبی حرام را بخورد و واقعا هم عصیر عنبی را می خورد لکن انکشف که عصیر عنبی 

 حرام نبوده است .



27 

 

اال کاری که واقع شده ) عصیر عنبی ( یک کار اختیاری است زیرا ایشان قصد کرده 

 عصیر عنبی بخورد و همین کار را هم انجام داده .بود 

  : مرحله ی دوم 

محقق سبزواری با این دلیلی که اورده می خواهد اثبات کند که متجری مستحق عقاب است 

 مطلقا هم در قطع به موضوع و هم در قطع به حکم . 

ت اسمورد دلیلش هم فعل است یعنی می خواهد بگوید متجری بخاطر فعلش مستحق عقاب 

 نه بخاطر قصدا .

و حال آنکه در قطع به موضوع ، این فعل اختیاری نیست و شخص بخاطر فعل غیر اختیاری 

 عقاب نمی شود . پس دلیلش یک قسمتی از مدعایش را ) قطع به حکم ( اثبات کرد .

 نکته ی دوم : 

لبته بیانشان از صاحب صاحب کفایه یک کالمی از صاحب فصول نقل می کنند و بعد ان را رد می کنند . ا

 فصول بسیار بد است .

صاحب فصول می فرماید معصیت حقیقی دو عقاب دارد مثال کسی قطع پیدا کرد که  کالم صاحب فصول :

این مایع خمر است و قصد کرد که ان را بنوشد و نوشید و انکشف که واقعا خمر بوده ، این فرد دو عقاب می 

کردن به موالا و یکی هم بخاطر فعلش . و حال آنکه خود صاحب فصول شود یکی بخاطر تجری و جرات پیدا 

می داند که معصیت یک عدد عقاب بیشتر ندارد لذا می آید توجیه می کند و می گوید معصیت حقیقیه دو 

 .  10عقاب دارد لکن این دو عقاب تداخل می کنند 

 علت تداخل چیست ؟ چون بالضروره یک معصیت یک عدد عقاب دارد . 

 صاحب کفایه :  تاشکاال

  : اوال معصیت یک عقاب دارداشکال اول  

  : بر فرض که معصیت دو عقاب داشته باشد ، وجهی برای تداخل نیست .اشکال دوم 

بحث تجری تمام شد . نظر صاحب کفایه درباره ی متجری این شد که عقاب می شود بخاطر قصدا نه بخاطر 

 فعلش .

 

                                                           
که قطع دارد این مایع خمر است و  استاد حیدری : این حرف صاحب فصول نیست بلکه حرف ایشان جائی است 10

 به قصد خمریت می خورد و بعد خون در می آید .
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 نتنبیه سوم : قطع و اقسام ا

 قطع بر دو نوع است :

 قطع طریقی محض .1

 قطع موضوعی : این قطع خودا بر دو نوع است : .2

 : قطع موضوعی طریقی : این هم بر دو نوع است : نوع اول 

 : تمام الموضوع است . نوع اول 

 : جزء الموضوع است . نوع دوم 

 : قطع موضوعی وصفی : این هم بر دو نوع است : نوع دوم 

 : تمام الموضوع است . نوع اول 

 : جزء الموضوع است . نوع دوم 

 تطبیق : 

) ایات و روایات شهادت می  شهادة على صحة ما حکم به الوجدان و الروایات و ال یخفى أن فی اآلیات

منظور از ما و چیز ، عقاب متجری بر قصد بر  –دهند بر صحت چیزی که وجدان به ان چیز حکم کرده است 

ا حکم ) ب فی باب االستحقاق للعقوبة و المثوبة و معه ) مستقل ( حاکم على اإلطالقال عصیان است (

) می فرماید با وجود حکم وجدان دیگر نیازی به رجوع به دلیل محقق سبزواری نیست (  ال حاجة وجدان (

ه است داستدالل ش –) متعلق به استدل  على استحقاق المتجری للعقاب بما استدل ) دلیلی که ( إلى ما

یعنی اگر بگوییم متجری مستحق  استحقاق متجری عقاب را اگر نباشد ) أنه لواله  حاصلهبه دلیلی که ( 

) الزم می آید منوط شدن  یلزم إناطة استحقاق العقوبة ) عقاب ( مع استحقاق العاصی له ( عقاب نیست

) بیان ما هو خارج عن  االختیار منبما هو خارج عن  استحقاق عقاب به چیزی که خارج از اختیار است (

) عالوه بر این که نیازی  الخارجة عن تحت قدرته و اختیاره مع ) عاصی با واقع ( مصادفة قطعه االختیار (

)  قولللخصم أن ی ) بیان اشکال اول ( و فساده إذ  بطالنه به این دلیل نیست بلکه این دلیل باطل است (

 ) این که فقط عاصی مستحق عقاب است نه متجری ( قاق العاصی دونهبأن استح خصم می تواند بگوید (

 لتحقق سبب االستحقاق ) استحقاق بخاطر وجوب پیدا کردم سبب استحقاق عقاب است در عاصی ( إنما هو

ز مخالفت ا –) سبب استحقاق  مخالفته عن عمد و اختیار و عدم تحققه ) آن سبب استحقاق ( فیه و هو

) زیرا متجری اصال مخالفتی نکرده که حال  لعدم مخالفته أصال و لو بال اختیار متجری ()  فیه روی عمد (

 عدم صدور فعل منه ) اشکال دوم که دلیل اخص از مدعی است ( بل بگوییم از روی عمد بوده یا غیر عمد (

 متعلق به)  باالختیار بعض افراد منظورا قطع به موضوع است ( –) تجری  فی بعض أفراده ) متجری (
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) همان طور در جرات پیدا  کما فی التجری بارتکاب عدم صدور یعنی فعل از روی اختیار صادر نشده است (

کما إذا قطع  ) قطع به موضوع ( ما قطع أنه من مصادیق الحرام کردن مکلف به انجما دادن چیزی که (

 باشد مستدل یعنی محقق سبزواری ) پس محتاج می فیحتاج . مثال بأن مائعا خمر مع أنه لم یکن بالخمر

بما ال  کما عرفت ) معصیت ( لواقعیة االختیاریةسبب کا ) تجری (ات أن المخالفة االعتقادیة إلى إثب (

 .  مزید علیه

ال یذهب علیك أنه لیس فی المعصیة الحقیقیة إال منشأ  ) اشاره به کالم صاحب فصول و رد آن ( ثم

) یعنی مکلف در معصیت حقیقی فقط یکبار هتک موال  هتك واحد ) منشا ( واحد الستحقاق العقوبة و هو

مع ضرورة أن المعصیة  ) صاحب فصول ( فال وجه الستحقاق عقابین متداخلین کما توهم کرده است (

على تقدیر استحقاقهما کما ال  ) عقابین ( کما ال وجه لتداخلهما . الواحدة ال توجب إال عقوبة واحدة

إال بداهة أنه لیس فی معصیة واحدة إال عقوبة واحدة مع الغفلة  ) تداخل ( ال منشأ لتوهمه. و  یخفى

  . ) معصیت ( تکشف بنحو اإلن عن وحدة السبب ) عقاب ( عن أن وحدة المسبب

 : اقسام قطع  134نوار 
 مطلب داریم .  3در بحث امروز 

 مطلب اول : 

 : ) به اعتبار این که مقطوع به ، مطابق با واقع هست یا نیست ( قطع دو صورت دارد

 : گاهی قطع مطابق با واقع است . صورت اول 

مثال شما قطع دارید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است و در واقع هم واجب باشد . این صورت 

 دو حالت دارد :

 : گاهی مکلف با قطع موافقت می کند . در همین مثال ، شما نماز جمعه را می  حالت اول

 خوانید . این حالت اطاعت است و ثواب دارد .

 : گاهی مکلف با قطع مخالفت می کند . در همین مثال شما نماز جمعه را نمی  حالت دوم

 خوانید . این حالت معصیت است و استحقاق عقاب دارد . 

 : قطع مخالف با واقع است . مثال شما قطع دارید در زمان غیبت نماز جمعه واجب گاهی  صورت دوم

 است اما در واقع نماز ظهر واجب باشد . این صورت هم دو حالت دارد :

 : گاهی مکلف با قطع موافقت می کند . یعنی در این مثال نماز جمعه می خواند .  حالت اول

 این حالت انقیاد است و ثواب دارد .
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  گاهی مکلف با قطع مخالفت می کند . یعنی در این مثال ، نماز جمعه نمی خواند  دوم :حالت

 . این حالت تجری است و عقاب دارد .

 مطلب دوم : 

 قطع دو صورت دارد :

 : قطعی که در لسان دلیل موضوع برای حکم قرار نگرفته است .  صورت اول : قطع طریقی محض

الخمر حرام . آن وقت شما قطع پیدا می کنید به خمریت این  مثل این که در لسان دلیل آمده است

 مایع . به این قطع ، طریقی محض می گویند .

 : قطعی است که در لسان دلیل ، موضوع برای حکم قرار گرفته است .  قطع موضوعی : صورت دوم

عه ، یجب مثل این مثال : فرض کنید در لسان دلیل این گونه امده ؛ اذا قطعت بوجوب صاله الجم

علیک تصدق بکذا . االن این جا قطع به وجوب نماز جمعه موضوع قرار گرفته است برای یک حکم 

 دیگر ) وجوب صدقه ( . به این قطع ، قطع موضوعی می گویند . خود این قطع دو حالت دارد :

 یعنی مطلق القطع موضوع برای حکم قرار گرفته  حالت اول : گاهی تمام الموضوع است (

و منظور از مطلق القطع یعنی چه قطع مطابق با واقع باشد و چه مخالف با واقع باشد (  است

 که این تمام الموضوع هم خودا دو حالت دارد :

 : قطع به ما هو طریق عن الواقع و کاشف عن الواقع ، تمام الموضوع است  حالت اول

 . این قطعی که پیدا می شود دو خصوصیت دارد . 

 است . یعنی کار این قطع این است که واقع را نشان می دهد.طریق به واقع  .1

این قطع یک صفت مخصوصی است که مثال شک نیست ، ظن نیست و وهم  .2

 . و این صفت قائم به نفس شخص قاطع است .هم نیست 

 : یعنی جنبه  قطع بما هو صفه خاصه ، تمام الموضوع برای حکم است . حالت دوم

 نمی شود . ی طریقیت ان در نظر گرفته 

 : گاهی جزء الموضوع است ) یعنی قطع مصیب و مطابق با واقع ، موضوع قرار  حالت دوم

. این حالت  11گرفته است ( یعنی موضوع حکم مرکب از دو چیز است : واقع + قطع به واقع 

 خودا دو حالت دارد :

 : است .قطع بما هو طریق عن الواقع و کاشف عن الواقع ، جزء الموضوع  حالت اول 

 : قطع بما هو صفه خاصه ، جزء الموضوع است . حالت دوم 

                                                           
استاد حیدری : ثمره ی این بحث در باب اجزاء و بعد از کشف خالف روشن می شود . اگر قطع تمام الموضوع باشد  11

 احتیاجی به اعاده و قضا ندارد اما اگر جزء الموضوع بود ، باید اعاده و قضا شود .
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قطع اول ، قطع طریقی محض است . و به هر قطعی که بما هو صفه موضوع قرار بگیرد ، قطع موضوعی وصفی  

می گویند حال چه تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع . و به قطعی که بما هو طریق موضوع قرار بگیرد ، 

قسم قطع  3موضوعی طریقی می گویند چه تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع باشد . در نتیجه ما قطع 

 داریم : قطع طریقی محض ، قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی .

 مطلب سوم : 

آمده است که : اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه ، یجب علیک التصدق بکذا . االن قطع به وجوب صاله جمعه 

وضوع شده است برای یک حکمی و ان وجوب صدقه است . حاال یک مرتبه در لسان دلیل چنین بیانی آمده م

اما شما قطع به وجوب صاله جمعه پیدا نمی کنید ، بلکه یک خبر عادل خبر داده که نماز جمعه واجب است 

 ا ندارد ؟ ، سوال این است که ایا این خبر عادل جای قطع می نشیند و آثار قطع را دارد ی

 صورت دارد : 3قطع 

 . و طرق معتبره و بعض اصول عملیه ) اصول محرزه مثل  امارات صورت اول : قطع طریقی محض

استصحاب ( به جای قطع طریقی محض می نشینند . در لسان دلیل آمده است الخمر حرام . االن در 

 ریت این مایع . قطع که امدلسان دلیل هیچ صحبتی از قطع نیست . شما قطع پیدا می کنید به خم

حکم هم می آید و مایع می شود حرام . حاال اگر قطع پیدا نکردید اما دو تا عادل ، بینه خبر داد که 

این مایع خمر است ، این هم حکم قطع را دارد . و در این که امارات و طرق معتبره جای قطع طریقی 

 محض می نشینند ، هیچ جای اختالفی هم نیست .

  در این صورت قطع موضوعی وصفی ) چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع (  دوم :صورت

قطع بما هو صفه مخصوص در موضوع  این جا امارات و طرق معتبره به جای قطع نمی نشینند زیرا

 قرار داده شده و امارات و طرق معتبره صفه خاص دیگری هستند .

  : در این صورت  وع و چه جزء الموضوع ( :قطع موضوعی طریقی ) چه تمام الموضصورت سوم

اختالف وجود دارد که امارات و طرق معتبره و بعض اصول عملیه ) اصول محرزه مثل استصحاب ( 

جای قطع می نشینند یا نمی نشینند . صاحب کفایه می فرماید نمی نشینند اما مرحوم شیخ می 

 فرمایند می نشینند .

 تطبیق :

 [األمر الثالث ]أقسام القطع

ب ) موج أن القطع بالتکلیف أخطأ أو أصاب یوجب ) دارد انقیاد و اطاعت را بیان می کند ( أنه قد عرفت

 الذم و العقاب ) دارد معصیت و تجری را بیان می کند ( أو  عقال استحقاق المدح و الثواب میشود قطع (
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) می گوید در امر اول  فی خطاب ) بدون این که اخذ بشود قطع از طرف شارع ( من دون أن یؤخذ شرعا

و دوم متوجه شدید که قطع گاهی موجب عقاب و گاهی موجب ثواب است . حاال می گوید ان قطعی که در 

اذا قطعت  – ) و گاهی اخذ می شود قطع و قد یؤخذامر اول و دوم خواندید ، قطع طریقی محض بود ( 

 ) یخالف متعلقه ، ) وجوب تصدق ( حکم آخرفی موضوع  ( بوجوب الصاله الجمعه ، فیجب تصدق بکذا

مخالف است یعنی  –مخالف می باشد ان حکم دیگر ) وجوب صدقه ( ، متعلق قطع را ) وجوب نماز جمعه ( 

) مماثل نمی باشد حکم دیگر ، متعلق قطع را ،  ال یماثله و ال یضاده غیر از ان است یعنی دو چیز هستند (

ارد ، االن شما قطع دارید به وجوب نماز جمعه ، این جا متعلق وجوب ، صاله چون مکلف به انها با هم فرق د

جمعه است ،  نتیجه می شود وجوب تصدق این جا می گویند چون متعلق وجوب متفاوت است پس مماثل 

نیستند ، و ضد نمی باشد حکم دیگر ، متعلق قطع را . چون مکلف به ها با هم فرق دارد . اگر بخواهند ضد 

ثال کما إذا ورد م شوند باید این گونه گفته شود ؛ اذا قطعت بوجوب الصاله الجمعه یحرم علیک الجمعه (هم ب

 ) ظرف است یجب علیك التصدق بکذا تارة ) مثال نماز جمعه ( ءفی الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شی

بنحو یکون تمام  یک مرتبه اخذ می شود قطع به گونه ای که می باشد تمام الموضوع ( –برای یوخذ 

 یعنی چه قطع مطابق با واقع باشد و –) بیان مطلقا  الموضوع بأن یکون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ

 وجوب صدقه ( –) حکم آخر  موجبا لذلك چه مخالف با واقع (

 اخذ می شود قطع بار دیگر به گونه ای که می باشد آن قطع جزء و قید موضوع ( –) عطف بر تاره  و أخرى 

بأن یکون  ( ) یعنی یک جزء موضوع واقع است و جزء دیگر قطع به واقع است بنحو یکون جزءه و قیده

موجبا له  ) در خصوص آن موردی که قطع اصابت با واقع کند ( فی خصوص ما أصاب ) وجوب ( القطع به

  حکم آخر می شود ( ) موجب

طورا بما هو کاشف  ) اخذ می شود قطع ( یؤخذ تمام الموضوع و جزء الموضوع ( –) آن دو  و فی کل منهما

 ) و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ( قطع موضوعی طریقی – ) قطع و حاك عن متعلقه

صفات مثل قطع و ظن و  – احد النحوین) علت اخذ قطع به  و ذلك قطع موضوعی وصفی ( –متعلق قطع 

 نوع هستند . 3شجاعت و ترس و .... ، در یک تقسیم بر 

صفات حقیقیه محضه : به ان صفاتی گفته می شوند که حقیقتا وجود دارند و احتیاج به طرف هم  یك : 

 ندارند مثل شجاعت و ترسو بودن .

صفات انتزاعی یا اعتباری : به ان صفاتی می گویند حقیقتا وجود ندارند و فقط منشا انتزاع و اعتبارشان  دو : 

 وجود دارد مثل فوقیت . 
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صفات حقیقه ذات االضافه : صفاتی که حقیقتا وجود دارند لکن احتیاح به طرف دارند مثل علم و قطع  سه :  

دارند اما ذات االضافه است یعنی اول باید مقطوع به باشد تا قطع  . قطع از صفات حقیقه است یعنی واقعا وجود

 پیدا کنید .

حاال می گوید قطع و علم ) نباید می گفت علم ( از امور حقیقیه ذات االضافه است . ان وقت این قطع و علم 

ة ألن القطع لما کان من الصفات الحقیقی ( دو جنبه دارند یکی جنبه ی حاکویت و دیگری جنبه ی صفتیت 

) بخاطر این که قطع از صفات  و لذا ) یعنی محضه نیست ( ذات اإلضافة ) یعنی نه اعتباری و انتزاعی (

) این جا نباید بگوید علم چون بحث روی قطع بود و قطع و علم با  کان العلم حقیقه ی ذات االضافه است (

نورا لنفسه  طابق با واقع است اما قطع گاهی مطابق و گاهی مخالف است (هم فرق دارند زیرا علم همیشه م

) صحیب است این که اخذ بشود قطع در موضوع حکم  صح أن یؤخذ فیه ) کاشف از غیر است ( و نورا لغیره

بإلغاء جهة  ) در مقابل حالت های دیگر مثل ظن و شک و وهم ( بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة (

 ء () عطف بر الغا أو مالحظه نکردن جهت کشف قطع یعنی شما کاشفیت قطع را مالحظه نکن () با  کشفه

یک  –) یا درنظر گرفتن خصوصیت دیگری در موضوع ، با ان صفت خاصه  اعتبار خصوصیة أخرى فیه معها

طع باید ق مرتبه شما این قطه را به عنوان صفت خاصه در نظر می گیرید منتهی با یک چیز دیگر مثل این که

بما هو کاشف عن متعلقه و حاك  ) اخذ بشود قطع ( کما صح أن یؤخذ از شخص خاص باشد نه از قطاع (

هو طریق محض عقال غیر مأخوذ فی الموضوع  ) قطعی که ( عنه فتکون أقسامه أربعة مضافا إلى ما

 . شرعا

  []قیام الطرق و األمارات مقام القطع الطریقی

 ) طرق و امارات معتبره ( ریب فی قیام الطرق و األمارات المعتبرة بدلیل حجیتهاال  ) مطلب سوم (ثم 

 . ) قطع طریقی محض ( و اعتبارها مقام هذا القسم

مقام ما  ) دلیل حجیت طرق ( بمجرد ذلك الدلیل ) طرق و امارات معتبره ( کما ال ریب فی عدم قیامها 

 على نحو الصفتیة من ع اخذ شده است به نحو صفتیت () در جایگاه قطعی که در موضو أخذ فی الموضوع

) نازل منزل کردن امارات به منزله ی  على التنزیل ) دلیل خاص ( ال بد من دلیل آخر تلك األقسام بل

می خواهد بگوید چرا اماره به منزله ی قطع موضوعی  – ) علت برای کما ال ریب فإن قطع موضوعی وصفی (

مترتب کردن چیز هایی  ) ترتیب ما للقطع ) امارات ( قضیة الحجیة و االعتبار ( وصفی قرار نمی گیرد 

 –) عطف بر للقطع  من اآلثار ال ( و کاشف ) طریق بما هو حجة است ) آثاری است ( که برای قطع است (

برای قطع است از جهت این که صفت  ) در مثال ، وجوب تصدق ( مترتب نمی کند آن چیزها و آثاری که

یکون کسائر  ) بما هو صفه ( کذلك ) قطع ( أنه ) علت برای ال ( له بما هو صفة و موضوع ضرورة ت (اس

 . الموضوعات و الصفات
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 ) قائم مقام شدن امارات ، به جای قطع ( 2: اقسام قطع  135نوار 
 صورت دارد : 3قطع 

 . قطع طریقی محض  

در این قسم اختالفی نیست . امارات ظنیه قائم مقام این نوع از قطع می شوند. شارع فرموده است 

الخمر حرام . هیچ صحبتی از قطع نیست . حاال قطع پیدا می کنید به خمریت این مایع . این قطع از 

 ر داد کهنوع قطع طریقی محض است . حاال اومدیم و شما قطع پیدا نکردید بلکه اماره ی ظنیه خب

این مایع خمر است . این اماره ی ظنیه قطعا به جای قطع می نشیند چون همن قطع طریق محض 

و هم اماره ی ظنیه هر دو کاشفیت دارند . البته یکی کاشفیتش ذاتی و تام است و دیگری کاشفیتش 

 تعبدی و ناقص است . 

 . قطع موضوعی وصفی  

 ه قائم مقام این نوع از قطع نمی شوند .امارات ظنیدر این قسم هم اختالفی نیست .

فرض کنید در روایت چنین امده است : القاطع بوجوب صاله الجمعه ، یجب علیه التصدق . االن این   

قطع ، قطع موضوعی است زیرا در موضوع لسان دلیل اخذ شده است و موضوع یک حکمی قرار گرفته 

ان این که یک صفت مخصوصی برای قاطع است و وصفی هم هست یعنی این که این قطع به عنو

است مالحظه شده است و موضوع قرار گرفته است . حاال اگر قطع کردی به وجوب نماز جمعه ، صدقه 

دادن بر شما واجب می شود . حاال اگر قطع پیدا نکردید بلکه خبر واحد قائم شد که نماز جمعه واجب 

 رد  است ، در این صورت خبر واحد جای قطع را نمی گی

 دلیل :

 صاحب کفایه می فرماید قطع دارای دو اثر است :مقدمه : 

اثر ظاهر و آشکار و برجسته که همان طریقیت و کاشفیت است . و طریقیت و کاشفیت یعنی  .1

منجزیت عند االصابت و معذریت عند الخطا . یعنی اگر قطع مطابق با واقع شد ، منجز است 

 .و اگر مخالف با واقع شد معذر است 

اثر غیر ظاهر که اثری است که برای قطع است اما قطع به این عنوان که صفت مخصوصه  .2

است . اگر یک آثاری برای قطع بود به عنوان این که قطع یک صفت مخصوصه است به این 

 اثر ، اثر غیر ظاهر می گویند مثل همین وجوب صدقه در این مثال ذکر کردیم .

) ترتیب آثار قطع بما هو طریق بر اماره به واسطه  صاحب کفایه می فرماید الحاصل اصل دلیل :

 ) ترتیب آثار قطع بما هو صفه و موضوع بر اماره ( الیفید و المفید ی ادله ی حجیت اماره (

 ) بخاطر حمل ادله ی حجیت بر اثر ظاهر (الیحصل 
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عقال ( می آید خبر واحد را بمنزله ی  ادله ی حجیت اماره ) ایات و روایات و اجماع و سیره ی

حال سوال این است که وقتی ادله ی حجیت اماره می گوید اماره و خبر  قطع قرار می دهد .

واحد را به منزله ی قطع بگیرد ، در چه اثری باید بمنزله ی قطع گرفته شود ؟ معلوم است که 

ره را به جای قطع موضوعی وصفی قرار و این مفید نیست برای این که ما امامراد اثر ظاهر است . 

 دهیم و نازل منزل ان قرار دهیم .

یک نفر می گوید ادله ی حجیت اماره مجمل است یعنی ادله ی حجیت اماره می گویند  اشکال :

اماره را بمنزله ی علم قرار بده ، و مراد از علم ، مطلق عام است یعنی اعم از این که علم طریقی 

 ی طریقی باشد . محض باشد یا موضوع

صاحب کفایه با همین جواب ، جواب این اشکال را هم می دهد که خیر ادله ی حجیت  جواب :

 اماره مجمل نیست .

 در این قسم دو نظریه وجود دارد . .  یقطع موضوعی طریق 

 : امارات قائم مقام این نوع از قطع نمی شوند . نظریه ی صاحب کفایه 

 دلیل : 

ید وقتی که در دلیل آمده است ، مقطوع الخمریت حرام ، موضوع این صاحب کفایه می فرما

حرام چه چیزی هست و چه چیزی نیست ؟ القطع الکاشف موضوع است یعنی هم قطع است 

 و هم صفت کاشفیت آن است . پس موضوع القطع الکاشف است نه الکاشف .

له ی کاشف قرار می دهد صاحب کفایه می گوید ادله ی حجیت اماره ، می آید اماره را بمنز

 نه بمنزله ی القطع الکاشف . 

یعنی صاحب کفایه می گوید ان ادله ی حجیت اماره در صورتی می تواند کاری کند که اماره 

به جای قطع موضوعی طریقی بشیند ، که ان ادله ی حجیت اماره که می گویند ، اماره نازل 

قرار بدهد اما فرض این است که ان را به  منزل علم است ، ان را به منزله ی القطع الکاشف

منزله ی القطع الکاشف قرار نمی دهد بلکه بمنزله ی کاشف قرار می دهد . یعنی ادله ی 

 حجیت اماره می گویند ، اماره کاشف است نه قطع کاشف است .

 به عبارت دیگر :

بدهد چون موضوع شرط قیام این است که ادله ی حجیت اماره ، اماره را القطع الکاشف قرار 

حکم القطع الکاشف است . و این شرط منتفی است و ادله ی حجیت اماره ، اماره را کاشف 

 قرار می دهد .
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  : نظریه ی مرحوم شیخ انصاری 

 امارات قائم مقام این نوع از قطع ) قطع موضوعی طریقی ( می شوند .

 دلیل :

که اماره بمنزله ی علم است . و این مرحوم شیخ می فرماید ادله ی حجیت اماره می گویند 

ادله اطالق دارد یعنی می گویند اماره بمنزله ی علم است اما دیگر نمی گوید بمنزله ی چه 

نوع علم و قطعی است . حاال که نمی گوید بمنزله ی چه نوع علم و قطعی است ، پس اطالق 

ماره را بمنزله ی قطع دارد وهم اماره را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار می دهد و هم ا

 پس اماره می تواند به قائم مقام این نوع از قطع بشود . موضوعی طریقی قرار می دهد .

 اشکال صاحب کفایه بر دلیل شیخ :

صاحب کفایه می فرماید هرگز این ادله اطالق ندارد یعنی این ادله نمی آید اماره را بمنزله ی 

 بدهد . قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی قرار

 چون

اگر این ادله بیاید و اماره را به منزله ی این دو نوع قطع قرار بدهد ، الزمه اا  :صغری 

 است . ) اماره و قطع ( متضادین در شی واحد ) آلی و استقاللی ( اجتماع لحاظین

 اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد باطل است ) واالزم باطل ( . کبری :

این که ادله ی حجیت اماره ، اماره را بمنزله ی این دو نوع قطع قرار بدهند باطل  نتیجه :

 است .

االن این ادله ی حجیت اماره آمده است چی را بمنزله ی چی قرار داده ؟ آمده است اماره را 

 بمنزله علم و قطع قرار داده است .

اماره . و منزَل علیه چیست ؟ در این جا منزَل چیه ) چیزی نازل منزل قرار گرفته است ( ؟ 

 قطع و علم است . 

و مدعی شیخ این بود که مراد از قطع هم قطع طریقی محض است و هم قطع موضوعی 

طریقی . صاحب کفایه می فرماید اگر این را بگویید الزمه اا در نظر گرفتن دو لحاظ متضاد 

 است . 

است . اگر اماره بمنزله ی قطع  شارع مقدس امده است اماره را بمنزله ی قطع قرار داده

طریقی قرار گرفته باشد ، شارع این اماره را به لحاظ آلی بودن در نظر گرفته است . به تعبیر 

مرحوم آقا ضیاء ، اگر اماره بمنزله ی قطع طریقی محض باشد ، نظر کردن به اماره ، نظر 

 عبوری است ، پلی است و آلی است . 

ه ، این اماره را بمنزله ی قطع موضوعی طریقی قرار دهند ، حاال اگر ادله ی حجیت امار

 موضوعی یعنی شارع مقدس نگاهش به قطع و اماره یک نگاه استقاللی است زیرا موضوع است.
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در نتیجه اگر ادله ی حجیت اماره بیایند اماره را بمنزله ی قطع قرار دهند و منظور از قطع ، 

ریقی محض شود و هم شامل قطع موضوعی طریقی( مطلق القطع باشد ) که هم شامل قطع ط

الزمه اا این است که شارع این اماره و قطع را هم به صورت آلی و هم به صورت استقاللی 

در نظر گرفته باشد . و این اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد و در ان واحد است . و این 

 هم باطل است زیرا منجر به تناقض می شود . 

ک اگر بتوانید ی ) آلی و استقاللی ( حب کفایه می فرماید اگر برای این دو لحاظصا نکته :

و قدر جامعی  ، می شود اما باید اثبات کنید قدر جامع در کار هست قدر جامعی پیدا بکنید

 وجود ندارد . 

 تطبیق :

 []عدم قیام األمارة مقام القطع الموضوعی 

 بذاك ) قیام نمی کنند امارات ( قد انقدح عدم قیامها موضوعی وصفی () عدم قیام امارات مقام قطع  و منه

) قطع  أخذ فی الموضوع على نحو الکشف ) قطعی که ( مقام ما ) بخاطر ادله ی حجیت اماره ( الدلیل

 ) قید ماخوذ ( فی الموضوع شرعا ) علی نحو الکشف ( فإن القطع المأخوذ بهذا النحو موضوعی طریقی (

دخل فی  ) که برای آن صفات است دخالتی در موضوعات ( لها مثل سایر صفاتی است ( ) کسائر ما

) نمی نشیند به جای قطع موضوعی طریقی  فال یقوم مقامه ) مثل قطع موضوعی وصفی ( الموضوعات أیضا

) تا  یلما لم یقم دل ) اماره ( دلیل على اعتباره و قیام اماره ( –) شی  بمجرد حجیته ) اماره ( ءشی (

یعنی تا زمانی که دلیل خاصی  – زمانی که قائم نشده باشد دلیل خاصی بر دخالت شی ) اماره ( در موضوع

نیامده که بگوید اماره هم اثر قطع دارد در وجوب صدقه ، این اماره نمی توان به جای قطع موضوعی طریقی 

داشتن قطع موضوعی طریقی در موضوع ) مثل دخالت  على تنزیله و دخله فی الموضوع کدخله ( بشیند

 ) دلیل حجیت اماره ( دلیل االعتبار ) بدون احتیاج به دلیل خاص ( کفایة ) بیان نظر شیخ ( و توهم (

) قرار دادن ان شی  و جعله ( را ملغی کن ) احتمال خالفی که در اماره است الدال على إلغاء احتمال خالفه

می گوید ادله ی حجیت اماره ، اماره  –) این من می خواهد بیان اطالق بکند  بمنزلة القطع من یعنی اماره (

جهة کونه موضوعا و من جهة  ( و از دو جهت  را بمنزله ی قطع قرار می دهند ، ازچه جهت ؟ اطالق دارد

 ) قطع طریقی طریقا کان ) پس می نشیند ان شی یعنی اماره ، مقام قطع را ( کونه طریقا فیقوم مقامه

) چون الزمه اا اجتماع لحاظین متضادین فی شی  أو موضوعا فاسد جدا حض باشد یا موضوعی طریقی (م

 . واحد است یعنی نگاه شارع به قطع و اماره هم آلی باشد و هم استقاللی (

) دلیلی که داللت بر ملغی کردن احتمال  الدال على إلغاء االحتمال ) ادله ی حجیت اماره ( فإن الدلیل

) کفایت نمی کند ان دلیل مگر به یکی از دو تنزیل  ال یکاد یکفی إال بأحد التنزیلین در اماره دارد ( خالف

ث حی دو تنزیل یعنی اماره بمنزله ی قطع طریقی محض باشد و اماره بمنزله ی قطع موضوعی طریقی . ( –
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) زیرا ناچاریم ما در هر یک از این  و المنزل علیه ) اماره ( ال بد فی کل تنزیل منهما من لحاظ المنزل

)  فی أحدهما ) قطع و اماره ( و لحاظهما را لحاظ کنیم ( ) قطع ( تنزیل ها ، که یک منزل و منزله علیه

) اماره جای موضوعی  و فی اآلخر استقاللی ) اماره جای طریقی محض بیاید ( آلی یکی از این دو تنزیل (

متعلق به  ) منزلة القطع فی طریقیته اماره ( –) شی  ی حجیته و تنزیلهبداهة أن النظر ف طریقی بیاید (

قة فی الحقی ( در قطع طریقی محض – در چی اماره به منزله ی قطع قرار می گیرد ؟ در طریق بودن –تنزیله 

 الطریق و مؤدى ( نگاه در حقیقه به واقع و مودی اماره است نه خود قطع و اماره – ) خبر ان النظر إلى الواقع

ى فی الموضوع إل ) قطع ( فی دخله قطع موضوعی طریقی ( –) قطع  بمنزلته ) در بودن شی ( و فی کونه

) لحاظ آلی و  و ال یکاد یمکن الجمع بینهما ) در واقع به خود قطع و اماره نگاه شده است ( أنفسهما

 .استقاللی ( 

قدر جامعی در کار داشته باشیم که بتوانیم به وسیله  اگر ما -) استدراک است از امتناع اجتماع دو لحاظ  نعم

ی این قدر جامع هر دو تنزیل را بفهمانیم و شارع هم در ادله کالم را روی قدر جامع برده باشد ، شارع می 

تواند با ادله ی حجیت اماره ، اماره را هم بمنزله ی قطع طریقی محض قرار دهد و هم بمنزله ی قطع موضوعی 

) چیزی که به واسطه ی  لو کان فی البین ما بمفهومه دهد لکن چنین قدر جامعی نداریم ( طریقی قرار

دلیال على  دلیل حجیت اماره ( –) دلیل دال  یمکن أن یکون ) این دو تنزیل ( جامع بینهما معنایش (

 ) موجود نیست ( لیس ) جامع ( التنزیلین و المفروض أنه

 دلیال على التنزیل إال بذاك اللحاظ اآللی دلیل بر حجیت اماره ( –) پس نمی باشد دلیل دال  فال یکون 

ة حج ) پس می باشد ان شی یعنی اماره ( فیکون ) یعنی اماره بمنزله ی قطع طریقی محض قرار بگیرد (

گردن شما منجز ) یعنی اگر اماره گفت نماز جمعه واجب است ، وجوب نماز جمعه بر  موجبة لتنجز متعلقه

در صورت اصابت ان شی با  ) فی صورتی إصابته ) متعلق اماره ( و صحة العقوبة على مخالفته می شود (

در صورت خطا و عدم اصابت ان شی با  ) و خطائه زیرا در این صورت ، معصیت صورت گرفته است (  -واقع 

على استحقاق المتجری أو بذلك  خطائه () قید برای  بناء عقاب در این صورت بخاطر تجری است ( -واقع 

 فی ) قطع ( فی دخله ) پس می باشد ان شی ، مثل قطع ( اللحاظ اآلخر االستقاللی فیکون مثله

 . ) وجوب تصدق ( الموضوع و ترتیب ما له علیه من الحکم الشرعی

 یا ان تنزیل و نمی تواندد) ادله ی حجیت اماره صالحیت دارند که دال بر این تنزیل باشند  ال یقال على هذا

هر دو تنزیل را شامل بشوند پس باید یکی از این ها باشد و از انجایی که معلوم نیست کدام تنزیل را شامل 

می شوند لذا این ادله مجمل هستند . صاحب کفایه می فرماید مجمل نیست . اثر ظاهر قطع کاشفیت و 

هذا می  – تنزیل اماره به جای قطع طریقی محضطریقیت است پس ادله ی حجیت را حمل می کنیم بر 

 ) دلیل اعتبار اماره نمی باشد ( ال یکون (  خورد به صالحیت دلیل برای حمل بر هر یک از این دو تنزیل 

 . دلیال على أحد التنزیلین ما لم یکن هناك قرینة فی البین
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نزیل ) ت فإن ظهوره اماره ( –) شی  هدلیال على حجیت ) دلیل حجیت اماره ( فإنه یقال ال إشکال فی کونه

ن ) ای مما ال ریب فیه  ) تنزیل به حسب لحاظ آلی است ( بحسب اللحاظ اآللی که ( ) در این فی أنه (

) و هیچ شبهه ای عارض بر این ظهور  و ال شبهة تعتریه ظهور از اموری است که هیچ شکی در ان نیست (

بحسب اللحاظ اآلخر االستقاللی من نصب داللة علیه فتأمل  اماره ()  و إنما یحتاج تنزیله نمی شود (

  .  لألعالم فی المقام فإنه دقیق و مزال األقدام

ألمکن أن یقوم  ) اگر نباشد اشکال اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد ( ال ذلكو ال یخفى أنه لو

مقام القطع بتمام  ادله ی حجیت اماره ()  بدلیل واحد دال على إلغاء احتمال خالفه ) اماره ( الطریق

) منظور اقسامه خمسه است اما در این جا مورد بحث قطع موضوعی وصفی و موضوعی طریقی است  أقسامه

و أ ) چه بوده باشد قطع ، تمام الموضوع ( و لو فیما أخذ فی الموضوع على نحو الصفتیة کان تمامه (

 .) و به وسیله ی قطع ، قوام موضوع است (   و به قوامه ) جزء الموضوع ( قیده

ی لیس بمأخوذ ف ( که ی) قطع إال مقام ما ) اماره ( فتلخص مما ذکرنا أن األمارة ال تقوم بدلیل اعتبارها

  . ) یعنی فقط جای قطع طریقی محض می آید  ( الموضوع أصال

 قائم مقام شدن اصول عملیه به جای قطع نکته ، : 136نوار 
یک تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری دارد ، صاحب کفایه این تفصیل را رد می کند و انصافا رد  نکته :

 ایشان وارد نیست .

 در ابتدای رسائل مرحوم شیخ فرموده است که قطع موضوعی بر دو نوع است :

  . قسم اول : قطع موضوعی طریقی 

الجمعه یجب علیک التصدق . االن این مثل این که موال به شما می گوید اذا قطعت بوجوب صاله 

قطع ، قطع موضوعی است زیرا یک موضوع شده برای یک حکمی لکن این قطع به چه عنوانی موضوع 

واقع شده است برای وجوب صدقه ؟ به عنوان این که کاشفیت دارد از واقع نه به عنوان این که این 

 قطع یک صفت مخصوصی است که قائم به نفس شماست .

 وم : قطع موضوعی وصفیقسم د . 

حاال حرف شیخ انصاری این است که اماره به جای قطع موضوعی طریقی می نشیند اما به جای قطع 

 موضوعی وصفی نمی نشیند . 
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 اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری :

ماره به جای صاحب کفایه می فرماید اگر ان محذور ) اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد ( الزم بیاید ، ا

قطع نمی نشیند مطلقا نه قطع موضوع طریقی و نه وصفی اما اگر ان محذور الزم نیاید ، نشستن اماره به جای 

 .  12قطع مطلقا ) چه قطع موضوعی طریقی و چه وصفی ( جایز است 

 مطلب جدید : 

فعال درباره ی قطع  بحث درباره ی این است که ایا اصول عملیه به جای قطع می نشینند یا خیر . بحث هم

 طریقی محض است . 

بحث ما درباره ی اصول عملیه ای است که در حکم جاری می شود ، نه در موضوع . در اصول عملیه ای که 

 در موضوع جاری می شود هیچ بحثی وجود ندارد و راحت می تواند قائم مقام قطع باشد .

 بیان دو مثال :

 : ماز جمعه در زمان غیبت واجب است . این قطع شما اثرا یکبار شما قطع دارید که ن مثال اول

این است که معذر و منجز است یعنی اگر مطابق با واقع بود منجز است و اگر بر خالف با واقع بود ، 

 این قطع معذر است . 

 هم به جای قطع طریقی محض می نشیند مثال استصحاب ، حاال می خواهیم ببینیم ایا اصول عملیه

 لیه هم منجز و معذر بشوند ؟ که اصول عم

 : من شک دارم شرب تتن حالل است یا حرام . اصل برائت می گوید حالل است . ایا این  مثال دوم

اصل برائت می تواند به جای قطع بنشیند یعنی اگر شما قطع به حلیت داشتید و مرتکب می شدید 

ن قطع معذر است حاال ایا این اصاله لکن در واقع حرام بود ، این جا شارع شما را عقاب نمی کند چو

 البرائه هم به جای قطع می نشیند یا خیر و معذر هست یا خیر ؟ 

 صاحب کفایه می فرمایند اصول عملیه دو دسته هستند : سیر بحث :

 : برائت و احتیاط و تخییر . صاحب کفایه می فرمایند این دسته به جای قطع  دسته ی اول

طریقی محض نمی نشیند . بعد دلیل می آورد و بعد یک نفر اشکال می گیرد و صاحب کفایهه 

 به این اشکال جواب می دهد . 

                                                           
استاد حیدری : انصافا اشکال ایشان وارد نیست . چون علت این که اماره بمنزله ی قطع موضوعی وصفی قرار نمی گیرد ،  12

 اجتماع لحاظین نیست تا بگوییم اگر اجتماع لحاظین الزم نیامد ، اماره به جای قطع موضوعی وصفی می نشیند . 
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 : استصحاب . ایشان می فرماید استصحاب به جای قطع طریقی محض می  دسته ی دوم

 به جای قطع موضوعی مطلقا نمی نشیند . نشیند اما

 اصل بحث : 

 صاحب کفایه می فرمایند اصول عملیه دو دسته هستند :

 : برائت و احتیاط و تخییر  دسته ی اول 

 صاحب کفایه می فرماید این دسته به جای قطع طریقی محض نمی نشیند .

ز است . اگر اصاله البرائت را مثال شما قطع دارید به حلیت شرب تتن ، این قطع شما معذر و منج

جاری کردید ، این اصاله البرائه جای قطع شما را نمی گیرد یعنی معذر و منجز نیست . یعنی اگر 

 معذر و منجر هم باشد نه به خاطر این است که جایگزین قطع است . 

 دلیل : 

 ض است .شرط قیام اصول در جای قطع طریقی محض ، سنخیت اصول با قطع طریقی مح صغری :

 سنخیت اصول با قطع طریقی محض ، منتفی است . کبری :

 شرط قیام اصول در جای قطع طریقی محض منتفی است . نتیجه :

 توضیح :

صاحب کفایه می فرمایند اگر این اصول ثالثه ) برائت و تخییر و احتیاط ( بخواهند به جای قطع 

ی محض سنخیت باشد . و سنخیت منتفی با قطع طریق 3طریقی محض قرار بگیرد ، باید بین این 

 است لذا نمی توانند به جای قطع بنشینند .

چرا سنخیت منتفی است ؟ سنخیت یعنی همان طور که قطع طریقی محض ، کاشف از واقع است ، 

. در حالی که اصول ثالثه که ناظر به واقع و کاشف ار واقع ثه هم باید کاشف از واقع باشند اصول ثال

 ه این ها یک سلسله وظایف عملیه هستند برای کسی که جاهل به واقع است نیستند بلک

 و چگونه آثار چیزی که کاشف از واقع است  می رود روی چیزی که کاشف از واقع نیست ؟؟

از بین این اصول ثالثه ، احتیاط می تواند به جای قطع طریقی محض بنشیند . یعنی همان  اشکال :

 است ، احتیاط هم معذر و منجز است . طور که قطع منجز و معذر 

 احتیاط بر دو نوع است : جواب :

 احتیاط عقلی  .1

 احتیاط شرعی  .2

 بعد صاحب کفایه می فرماید احتیاط مطلقا به جای قطع طریقی محض  نمی نشیند .

 سوال : چرا احتیاط عقلی جای قطع نمی نشیند ؟
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 دلیل : 

اگر احتیاط عقلی به جای قطع طریقی محض بنشیند ، الزمه اا این است که یک  صغری :

 شی حکم بشود برای خودا .

 .  واالزم باطل ) چون همیشه یک شی نباید حکم خودا باشد ( کبری :

 . فلملزوم مثله  نتیجه :

صاحب کفایه می فرماید احتیاط عقلی نمی تواند به جای قطع طریقی محض  توضیح :

. معنای این که می  13ند . زیرا معنای احتیاط عقلی ، حکم عقل به تنجز تکلیف است بنشی

گویند عقل حکم به احتیاط می کند ، این است که عقل حکم می کند به تنجز تکلیف . حاال 

اگر این احتیاط عقلی به جای قطع بنشیند ، هدف از نشستن در جای قطع این بود که اثر و 

و حکم قطع ، تنجز بود لذا الزمه اا این است که یک چیزی حکم  حکم قطع را پیدا کند

 بشود برای خودا یعنی بگویید حکم احتیاط ) حکم عقل به تنجز تکلیف ( احتیاط است .

 چرا احتیاط شرعی جای قطع نمی نشیند ؟ سوال :

 در احتیاط شرعی یک اشکال دیگری وجود دارد . من اجماال می دانم یا نماز ظهر جواب :

واجب است یا نماز جمعه . شرع می گوید قف عند الشبهه . شرع می گوید احتیاط واجب 

 است . و این احتیاط شرعی نمی تواند جای قطع بنشیند .

 دلیل :

شرط قیام احتیاط شرعی به جای قطع طریقی محض ، خارجیت داشتن احتیاط  صغری :

 است .

 .خارجیت داشتن احتیاط شرعی ، منتفی است  کبری :

 شرط قیام منتفی است . نتیجه :

یعنی اگر بخواهد احتیاط شرعی به جای قطع طریقی محض بنشیند الزمه اا این  توضیح :

است که شما یک موردی به ما نشان بدهید که جای احتیاط شرعی باشد و جائی نداریم که 

ه مقرون ب جای احتیاط شرعی باشد زیرا شبهه بر دو نوع است یا شبهه بدویه است یا شبهه

علم اجمالی است . در شبهه بدویه که اساسا قائل به احتیاط نیستیم و در شبهات مقرون به 

علم اجمالی قائل به احتیاط هستیم لکن احتیاط عقلی نه شرعی پس احتیاط شرعی موردی 

 .  14فافهم پیدا نمی کند . 

                                                           
ی گیرد که کی گفته معنای احتیاط عقلی حکم عقل به تنجز تکلیف  استاد حیدری : مرحوم فیروزآبادی این جا اشکال م 13

 است 

استاد حیدری : فافهم اشاره به این دارد که بنابر قول ما ، احتیاط شرعی به جای قطع نمی نشیند اما بنا بر مبنای اخباری ها  14

 می نشیند زیرا آنها در شبهات بدویه قائل به احتیاط شرعی هستند .
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 : استصحاب . دسته ی دوم 

  تطبیق :

یه ) اصول عمل أدلتهاب ( یا مطلق قطع )  قطع طریقی محض مقامه ) اصول ( و أما األصول فال معنى لقیامها

 ) غیر االستصحاب لوضوح أن المراد من قیام المقام ) مثل عدم قیام اماره مقام قطع موضوعی ( أیضا (

 من اآلثار و األحکام من تنجز التکلیف و ) قطع ( ما له ) بر مقام یعنی بر اصول عملیه ( ترتیب اصول (

إال وظائف مقررة  ) در حالی که اصول نیستند ( إلیه اإلشارة و هی لیستکما مرت  ) معذریت ( غیره

 . ) قید وظائف ( للجاهل فی مقام العمل شرعا أو عقال

اگر در  ) فی تنجز التکلیف لو کان ) قطع ( مقامه ) احتیاط ( ال یقال إن االحتیاط ال بأس بالقول بقیامه

 . ( زیرا اگر در واقع تکلیفی نباشد دیگر تنجز تکلیف معنی ندارد – باشد واقع تکلیفی بوده

ته حکم العقل بتنجز التکلیف و صحة العقوبة على مخالف نفسفإنه یقال أما االحتیاط العقلی فلیس إال 

  . ) منجزیت ( ء یقوم مقامه فی هذا الحکمال شی

 مما یوجب التنجز ) اگر چه می باشد این الزام شارع ( و إن کان ) احتیاط ( و أما النقلی فإلزام الشارع به

ی باشد ) و نم و صحة العقوبة على المخالفة کالقطع إال أنه ال نقول به فی الشبهة البدویة و ال یکون

 بنقلی فی المقرونة بالعلم اإلجمالی فافهم. احتیاط (

 قائم مقام شدن استصحاب به جای قطع:  137نوار 
صاحب کفایه این است که استصحاب به جای قطع طریقی محض می نشیند اما به جای قطع موضوعی مدعای 

 نمی نشیند .

شارع فرمود الخمر حرام . شما قطع پیدا می کنید به خمریت این مایع . االن قطع ، قطع طریقی  مثال اول :

االن شک می کنید که خمریت محض است . حاال فرض کنید این مایع یقین دارید که قبال خمر بوده است 

مایع باقی هست یا نیست بعد استصحاب خمریت می کنید . ایا این استصحاب خمریت به جای قطع به خمریت 

می نشیند یا خیر ؟ عقیده ی صاحب کفایه این است که می نشیند یعنی همان طور که اگر شما قطع داشتید 

تصحاب خمریت می کند ، حرمت برا مترتب می به خمریت مایع ، حرمت مترتب می شد االن هم که اس

 شود .

مثال شارع می فرماید اذا قطعت بوجوب الصاله الجمعه ، یجب علیک التصدق . االن این قطع ، یک  مثال اول :

قطع موضوعی است . شما یکبار قطع به وجوب نماز جمعه پیدا می کنید که در این صورت صدقه دادن بر 

کبار قطع ندارید و این گونه می گویید که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده و شما واجب می شود . اما ی
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االن شک داریم بر وجوبش باقی هست یا نیست ، استصحاب وجوب نماز جمعه می کنیم . ایا این استصحاب 

 ببه جای قطع موضوعی می نشیند یا خیر ؟ صاحب کفایه می فرماید خیر نمی نشیند . لذا اگر شما استصحا

وجوب نماز جمعه کردید ، صدقه دادن بر شما واجب نمی شود زیرا موضوع وجوب صدقه ، قطع به وجوب نماز 

 جمعه است و شما قطع به وجوب نماز جمعه ندارید .

 دلیل صاحب کفایه :

 این دلیل را در ضمن دو مرحله بیان می کنیم .

  : مرحله ی اول 

را بمنزله ی قطع طریقی محض و قطع موضوعی اگر ادله حجیت استصحاب ، استصحاب صغری : 

 قرار دهد الزمه اا اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد است .

 واالزم باطلکبری : 

  فلملزوم مثلهنتیجه : 

 توضیح : 

صاحب کفایه در این مرحله ی اول این را می خواهد بگوید که ادله ی حجیت استصحاب نمی تواند 

 و قطع قرار بدهد . تمام هدف صاحب کفایه در مرحله ی اول این است .استصحاب را قائم مقام هر د

ایشان می فرماید ادله ی حجیت استصحاب ، محتوای همه شان این است : التنقض الیقین بالشک 

 یعنی یقین سابق را با شک الحق نقض نکن . 

مایی که . یعنی ش محتوای التنقض الیقین بالشک ، این است که الیقین السابق ، کالیقین الفعلی

 نسبت به گذشته یقین داشتی و نسبت به االن شک دارید ان یقین سابق مثل یقین فعلی است . 

حاال اگر مراد از الیقین الفعلی هم قطع طریقی محض باشد و هم قطع موضوعی باشد دچار مشکل 

 می شویم .

شود  قین السابق کالیقین الفعلی میزیرا اگر مراد از الیقین الفعلی ، قطع طریقی محض باشد ، این الی 

المشکوک کالمتیقن یعنی این وجوب نماز جمعه ای که در ان شک دارید مثل آن وجوب نماز جمعه 

ای است که بهش یقین دارید . ان وقت نظر شما به این الیقین الفعلی ، می شود یک نظر آلی زیرا 

  یک وسیله در نظر گرفته اید .تمام توجه شما به متیقن است پس این یقین را به عنوان 

از این الیقین الفعلی ، قطع موضوعی هم باشد ، این الیقین السابق کالیقین الفعلی می شود و اگر مراد 

احتمال البقاء کالیقین من حیث هو هو . معنایش این است که شمایی که شک در بقاء دارید ، و 

یقین است . در این صورت نظر شما به یقین فعلی احتمال بقاء می دهید ، این احتمال بقاء بمنزله ی 

 ، یک نظر استقاللی خواهد بود .
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پس اگر ادله ی حجیت استصحاب ، بتواند استصحاب بمنزله ی هر دو قطع بکند الزمه اا این است 

 که در نظر گرفتن یقین هم به نحو آلی باشد و هم به نحو استقاللی باشد و این صحیب نیست . 

 ین این حرف را در اماره هم پیاده می کند . صاحب کفایه ع

ادله ی حجیت اماره ) مثل خبر واحد ( توانشان به این مقدار است که می آیند اماره را یا بمنزله ی 

قطع طریقی محض قرار می دهد یا بمنزله ی قطع موضوعی قرار می دهد و بمنزله ی هردو قطع نمی 

 لحاظین متضادین در شی واحد است .تواند قرار بدهد زیرا الزمه اا اجتماع 

اگر ادله ی حجیت خبر واحد ، بیاید خبر واحد را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار بدهد معنایش 

این می شود : خبر الواحد کالقطع . اگر مراد از این قطع ، قطع طریقی محض باشد ، در نظر گرفتن 

 : مودی االماره کالواقع .  این قطع ، آلی و وسیله ای است و معنا این طور می شود

حاال اگر ادله ی حجیت خبر واحد بیایند همین خبر واحد را بمنزله ی قطع موضوعی هم قرار بدهد 

، ادله ی حجیت خبر واحد می گویند االماره کالقطع . بعد اگر مراد قطع موضوعی باشد معنای این 

یعنی اماره را بمنزله ی خود صفت طور می شود االماره من حیث هی هی کالقطع من حیث هو هو . 

 قطع قرار می دهد . در این صورت نظر به قطع ، یک نگاه استقاللی است .

 در نتیجه الزمه اا اجتماع لحاظین متضادین در شی واحد است .

 : حاال که ادله ی حجیت استصحاب نمی تواند استصحاب را بمنزله ی هر دو قطع  مرحله ی دوم

قرار بدهد ، پس ادله ی حجیت استصحاب فقط می تواند استحصاب را بمنزله ی یک قطع قرار دهد 

و از بین این دو قطع ، استصحاب را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار می دهد بخاطر اظهریت زیرا 

 ، کاشفیت و طریقیت است .  اظهر ترین صفت قطع

 جواب صاحب کفایه به اشکال اجتماع لحاظین متضادین و دو اشکال بر این جواب :

صاحب کفایه در حاشیه ی شان بر رسائل آمده اند به این اشکال اجتماع لحاظین متضادین فی شی واحد ، 

 نیاید . جواب داده اند و گفته اند می توانیم یک کاری بکنیم که این اشکال الزم

ایشان فرموده است ادله ی حجیت استصحاب می تواند استصحاب را هم بمنزله ی قطع طریقی محض قرار 

 بدهد و هم می تواند استصحاب را بمنزله ی قطع موضوعی قرار بدهد و اشکال هم الزم نیاید .

یم بعد در متن کفایه می لذا ما مجبوریم آن جوابشان را که در حاشیه ی بر رسائل بیان کرده اند ، بیان کن

 فرمایند آن جوابی که ما در حاشیه ی بر رسائل دادیم ، دارای دو اشکال است .

 به اشکال : ) در حاشیه رسائل ( جواب صاحب کفایه

ایشان می فرماید اگر ادله ی حجیت استصحاب ، استصحاب را بمنزله ی هر دو قطع قرار بدهد ، اشکال اجتماع 

 شی واحد الزم نمی آید . لحاظین متضادین در 
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 دلیل : 

 : شرط اجتماع لحاظین متضادین این است که این دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقی  صغری

 باشد .

 : این شرط در این دو تنزیل منتفی است . کبری 

 : شرط اجتماع لحاظین متضادین در این دو تنزیل منتفی است . نتیجه 

 توضیح :

اجتماع لحاظین این است که این دو تنزیل ) تنزیل اماره به جای قطع طریقی می فرماید شرط ایشان 

محض و تنزیل اماره به جای قطع موضوعی ( در عرض هم باشند و به نحو مطابقی باشند یعنی ادله 

 ی حجیت خبر واحد در عرض هم این دو تنزیل را ثابت کند .

دال بر این دو تنزیل باشد . اما صاحب کفایه  به عبارت دیگر ادله ی حجیت خبر واحد به نحو مطابقی

 می فرمایند این دو تنزیل در عرض هم نیستند بلکه در طول هم اند .

چگونه در طول هم اند ؟ می فرماید ادله ی حجیت خبر واحد دو معنی دارد . یک معنای مطابقی 

 دارد و یک معنای التزامی .

ع طریقی محض است . و تنزیل دوم ) تنزیل اماره معنای مطابقیش ، تنزیل اماره به منزله ی قط

بمنزله ی قطع موضوعی ( معنای مطابقی این ادله نیست بلکه الزمه ی عرفیش است یعنی بعد از این 

، عرف این را می فهمد که اماره به منزله ی قطع که اماره بمنزله ی قطع طریقی محض قرار گرفت 

منزله ی قطع طریقی قرار دادیم این یعنی مودی االماره موضوعی هم هست . چون اگر ما اماره را ب

کالواقع . عرف می گوید وقتی که محتوای اماره بمنزله ی واقع شد پس الزمه ی آن تنزیل این است 

 که خود اماره هم بمنزله ی قطع باشد . لذا اشکال اجتماع لحاظین متضادین ایجاد نمی شود .

 حال برویم سراغ استصحاب . 

 ایه می گوید ادله ی حجیت استصحاب دارای دو معنی هستند . صاحب کف

یک معنای مطابقی که این معنی می آید مستصحب را ) وجوب نماز جمعه ( بمنزله ی واقع قرار می 

دهد . این تنزیل اول است ) استصحاب را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار می دهد ( آن وقت عرف 

منزله ی واقع است ، پس الزمه اا این است که احتمال بقاء ) می گوید وقتی که محتمل البقاء ب

 استصحاب ( هم بمنزله ی قطع باشد . 

در نتیجه این دو تنزیل در طول هم شدند نه در عرض زیرا در منطق خوانده اید که اول باید معنای 

 مطابقی پیدا بشود ، بعد معنای التزامی پیدا می شود . 
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 جوابشان در حاشیه ی رسائل : دو اشکال صاحب کفایه بر

 : صاحب کفایه می خواهد در این اشکال بگوید ما مالزمه ی عرفیه را قبول نداریم .  اشکال اول 

 : شرط مالزمه ی عرفیه ، لزوم عرفی بین این دو تنزیل است  صغری 

 : و لزوم عرفی بین این دو تنزیل منتفی است .  کبری 

 : ن این دو تنزیل منتفی است .پس شرط مالزمه ی عرفیه بی نتیجه 

 : معنای مطابقی ادله ی حجیت اماره این باشد که اماره را بمنزله ی قطع طریقی اگر  توضیح

محض قرار بدهد . ولی عرف از این تنزیل اول ، تنزیل دوم را بفهمد ، و بگوید الزمه ی تنزیل 

هر دو تنزیل بیاید و  اول عند العرف تنزیل دوم است ، الزمه اا این است که در ذهن عرف

 حال آنکه در ذهن عرف تنزیل دوم نمی آید چون روشن نیست برای عرف . 

 حاال عین همین حرف را در استصحاب می زنیم .

ما گفتیم ادله ی حجیت استصحاب دو معنی دارد . یک معنای مطابقی دارد که می آید 

ای التزامی دارد که عرف استصحاب را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار می دهد و یک معن

می فهمد و عرف می گوید الزمه ی تنزیل اول ، تنزیل دوم است . حاال صاحب کفایه می 

گوید شرط مالزمه ی عرفیه این است که الزم و ملزوم هردو در ذهن عرف بیایند در حالی 

 که این شرط منتفی است زیرا الزم و ملزوم هردو در ذهن عرف نمی آیند . 

ک نفر به نفر دیگری می گوید چایی بیاور . خیلی راحت ان مخاطب قند و شکر موقعی که ی

 را می فهمد که باید بیاورد زیرا در ذهن عرف عالمه بر چایی ، قند و شکر هم می آید .

ولی ما نحن فیه مثل چایی و قند نیست زیرا اگر در ذهن عرف این را بیاندازیم که مستصحب 

 آید که احتمال بقاء هم مثل قطع است . مثل واقع است این دیگر نمی

  : اشکال دوم 

 شارع فرموده است اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه ، یجب علیک التصدق . 

 اشکال دوم این است که :

 این بیان الزمه اا دور است  صغری :

 واالزم باطل کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

صاحب کفایه می گوید اگر این را بگوییم که تنزیل اول بالمطابقه است و تنزیل دوم بااللتزام  توضیح :

 است الزمه اا دور است . 

 چگونه الزمه اا دور است ؟ سوال :

 تنزیل اول متوقف می شود بر تنزیل دوم و تنزیل دوم متوقف می شود بر تنزیل اول . جواب :
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حکم هم وجوب تصدق است . االن  از قطع به وجوب صاله جمعه .در مثال ما ، موضوع عبارت است 

و باید هر دو جزء ثابت بشود تا  موضوع ما از دو جزء تشکیل شده است : قطع + وجوب صاله جمعه .

 اثر یعنی وجوب صدقه هم مترتب بشود .

نزله ی بماگر ادله ی حجیت استصحاب بالمطابقه دال بر تنزیل اول باشد یعنی می آید مستصحب را 

) المستصحب کالواقع یعنی وجوب نمازی جمعه ای که در آن شک دارید مثل واقع  واقع قرار می دهد

تنزیل باید اثر داشته باشد  . مستصحب وجوب نماز جمعه است ) یعنی یک جزء از موضوع ( . است (

تصحب را چون اگر اثر نداشته باشد لغو است . پس این که ادله ی حجیت استصحاب می آید مس

بمنزله ی واقع قرار می دهد ، بخاطر اثر است و اثر وجوب تصدق است و لکن فرض این است که این 

وجوب صدق اثر یک موضوع مرکب است . به صرف این که مستصحب بمنزله ی واقع قرار داده شد ، 

 آن اثر بار نمی شود .

 چون موضوع وجوب تصدق عبارت است از : قطع + وجوب صاله جمعه 

شما با تنزیل اول ، جزء دوم یعنی وجوب صاله جمعه را درست کردید . اما اثر که وجوب صدقه باشد 

اثر جزء الموضوع نیست بلکه اثر کل موضوع است . اگر بخواهد این تنزیل اول درست بشود ) زیرا 

ل دوم است یتنزیل متوقف به اثر است و با تنزیل اول به تنهایی اثر مترتب نمی شود ( متوقف بر تنز

 زیرا با تنزیل دوم ) احتمال بقاء کالقطع (  ، جزء دوم موضوع ) قطع ( درست می شود .

و تنزیل دوم هم متوقف است بر تنزیل اول . بخاطر همین توضیحاتی که بیان شد . چون اگر بخواهد 

ن است . و ایاحتمال بقاء بمنزله ی قطع باشد ، این تنزیل بخاطر مترتب کردن اثر ) وجوب صدقه ( 

اثر یعنی وجوب صدقه ، اثر قطع  نیست بلکه اثر کل است پس اگر تنزیل دوم که قطع را برای ما 

درست کرد ، بخواهد یک تنزیل دارای اثر باشد ، باید جزء دیگر موضوع هم درست بشود که این جزء 

 نزیل اول . دیگر موضوع با تنزیل اول درست می شود لذا تنزیل دوم هم متوقف می شود بر ت

 نکته : این نوار عبارت خوانی و تطبیق نداشت .

 تطبیق جلسه ی قبل :  138نوار 

 []عدم قیام االستصحاب مقام القطع الموضوعی 

صحاب ) وافی نمی باشد دلیل است ال یفی بقیامه ) مثل دلیل اماره ( ثم ال یخفى أن دلیل االستصحاب أیضا

مقام القطع المأخوذ فی الموضوع   قطعی که در موضوع اخذ شده است (، به قیام کردن استصحاب ، مقام 

یعنی قطع موضوعی طریقی با هردو قسمش و قطع موضوعی وصفی با  – قطع موضوعی قسم 4) هر  مطلقا

ال بد من أن یکون مسوقا إما  ) ادله ی حجیت استصحاب ( و أن مثل ال تنقض الیقین هردو قسمش (

) این ادله آورده شده یا بلحاظ متیق  یعنی ادله ی استصحاب یا  ظ نفس الیقینبلحاظ المتیقن أو بلحا
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استصحاب را بمنزله ی قطع طریقی محض قرار می دهد ، یا بلحاظ یقین یعنی ادله ی استصحاب ، استصحاب 

 .را بمنزله ی قطع موضوعی قرار می دهد . ( 

) یعنی ما در حاشیه گفته ایم  صحیح لحاظ واحدت ) علت ( فی وجه) بر رسائل (  و ما ذکرنا فی الحاشیة

) منظورا هر  فی التنزیل (اما این لحاظ ، لحاظ آلی است  که یک لحاظ می تواند مصحب دو تنزیل باشد

)  و القطع یعنی تنزیل مودی و مستصحب بمنزله ی واقع ( –) تنزیل اول  منزلة الواقع دو تنزیل است (

نما إ ) دلیل حجیت اماره و استصحاب ( و أن دلیل االعتبار تنزیل اماره و شک بمنزله ی قطع ( –تنزیل دوم 

) می خواهد بگوید تنزیل دوم  تنزیل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و إنما ) بالمطابقه ( یوجب

) اماره  15ردن ) می باشد بمنزله ی قطع ک کان تنزیل القطع فیما له دخل فی الموضوع بالمالزمه است (

) مودی و  بین تنزیلهما ) عرفیه ( بالمالزمة در قطع موضوعی (و استصحاب را بمنزله ی قطع کردن ( 

 ع حقیقةمنزلة القطع بالواق ) قید واقع ( و تنزیل القطع بالواقع تنزیال و تعبدا مستصحب بمنزله ی واقع (

گفتیم که اماره به منزله ی قطع است اما صاحب کفایه به جای تعبیر ما از این تعبیر  در تنزیل دوم  ) ما

 ا () خبر ما ذکرن ال یخلو استفاده می کند که : قطع به واقع تنزیلی بمنزله ی قطع به واقع وجدانی است (

نی لمالزمه العرفیه یع) اشاره به اشکال اول دارد ، مرحوم مشکینی در حاشیه می فرماید و فیه منع ا من تکلف

 . ) اشاره به لزوم دور ( بل تعسف عرف هرگز تنزیل دوم را الزمه ی تنزیل اول نمی داند (

. دو مثال در ذهنتان باشد . اول : اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه ،  است و دور ) در واقع بیان تعسف فإنه

یجب علیک التصدق ) در این مثال می گویند موضوع مرکب است ( . دوم : المجتهد العادل یجوز تقلیده ) در 

ه مودی اماره بمنزل –) تنزیل اول  ال یکاد یصح تنزیل ( این مثال می گویند موضوع مطلق و مقید است ( 

می گوید این تنزیل اول درست نیست مگر این که جزء  -) وجوب صاله جمعه  جزء الموضوع واقع است (ی 

هم درست بشود . زیرا تنزیل بلحاظ اثر است و اال تنزیل لغو است و اثر نیم اید مگر این که هر  ) قطع ( دیگر

نوان ) به ع بما هو کذلك دالت () صحیب نمی باشد تنزیل قید موضوع مثل ع أو قیده دو جزء موضوع بیاید (

در حالی که این تنزیل به لحاظ اثر  –) حال برای تنزیل  بلحاظ أثره این که جزء و قید ، جزء و قید است (

إال فیما کان جزؤه  موضوع است و اثر موضوع در مثال اول وجوب تصدق و در مثال دوم جواز تقلیید است (

) مگر در موردی که بوده باشد ذات  أو ذاته قطع ( –) مگر در موردی که بوده باشد جزء دیگر موضوع  اآلخر

 ) احراز بشود به وسیله ی تنزیل آن جزء دیگر یا ذات ( محرزا بالوجدان أو تنزیله موضوع یعنی مجتهد (

باشند در عرض هم ، بر   یعنی ادله ی حجیت اماره و استصحاب دال – ) در عرض جزء اول یا قید فی عرضه

 . ( این دو تنزیال 

                                                           
حیدری : محشین این جا اشکال گرفته اند که اقا ، تنزیل قطع که نشده است بلکه تنزیل اماره بمنزله ی استاد  15

قطع شده نه این که قطع را نازل منزل چیز دیگری می کنند . اما این گونه که ما ترجمه کردیم دیگر این اشکال وارد 

 نیست .
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 ) أو االستصحاب دلیال على تنزیل جزء الموضوع ) ادله ی حجیت اماره ( فال یکاد یکون دلیل األمارة

ادله ی حجیت اماره و  -) قطع  ما لم یکن هناك دلیل على تنزیل جزئه اآلخر ،وجوب نماز جمعه ( 

استصحاب دلیل بر تنزیل جزء اول نیست مگر این که دلیل بر تنزیل جزء دوم هم باشد یعنی اگر بخواهد دلیل 

وید ) می خواهد بگ فیما لم یکن محرزا حقیقة بر تنزیل جزء اول باشد باید دال بر تنزیل جزء دوم هم باشد (

  اقل باید احراز تنزیلی باشد  (اگر جزء دیگر حقیقتا احراز نشده بود ، حد

 ) دو جزء موضوع که یک قطع باشد و یکی هم وجوب نماز جمعه ( و فیما لم یکن دلیل على تنزیلهما

) یعنی ادله ی حجیت اماره و استصحاب بالمطابقه نمی توانند دال بر این دو تنزیل باشند چون می  بالمطابقة

لم یکن دلیل األمارة  ، کما فی ما نحن فیه على ما عرفت ( شود اجتماع لحاظین متضادین فی شی واحد

) پس نمی باشد دلیل اماره ، دلیل بر تنزیل جزء دیگر یعنی اگر دلیل اماره دلیل بر تنزیل  دلیال علیه أصال

ه ) زیرا داللت دلیل امار داللته ) علت برای لم یکن ( فإن جزء اول شد نمی تواند دلیل بر جزء دیگر باشد  (

ل اماره ) داللت دلی تتوقف على داللته تنزیل مودی به منزله ی واقع ( –) تنزیل اول  على تنزیل المؤدى (

  - مه) تنزیل القطع بالمالز کذلك ) دلیل اماره ( بالمالزمة و ال داللة له ) تنزیل دوم ( على تنزیل القطع (

مودی  ) بین تنزیل القطع بهتکون الزمة إنما على تنزیل المؤدى فإن الم ) دلیل اماره ( إال بعد داللته (

إن ]ف ) تنزیل اول ( و تنزیل المؤدى منزلة الواقع ) تنزیل دوم ( منزلة القطع بالموضوع الحقیقی (

[ المالزمة إنما تکون بین تنزیل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقیقی و تنزیل المؤدى منزلة الواقع

  . کما ال یخفى فتأمل جیدا فإنه ال یخلو عن دقة

) می گوید اگر جوابی که در حاشیه ی بر رسائل دادیم درست باشد ، استصحاب می تواند به جای مطلق ثم 

) شامل کلیه اقسام قطع می شود  لو تم لعم) توجیه در حاشیه (  هذا ال یذهب علیك أن القطع بنشیند (

 و ال اختصاص له بما إذا کان القطع مأخوذا على نحو الکشف. (

 : حکم چهارم از احکام قطع  139نوار 
 مطلب اول :

صورت را  4صورت دارد که صاحب کفایه فقط  12اگر قطع به حکم بخواهد برای یک حکمی موضوع بشود ، 

 صورت محال و یک صورت ممکن است .  3صورت ،  4مطرح کرده است . از این 

 : قطع به حکم موضوع برای خود همان حکم مقطوع به باشد . مثل اذا قطعت بوجوب  صورت اول

 ه الجمعه . این صورت باطل است . صاله الجمعه ، تجب صال
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 دلیل :

این صورت الزمه اا دور است )  چون قطع به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف  صغری :

 بر قطع به حکم است . 

قطع به حکم متوقف به حکم است زیرا در واقع باید یک حکمی باشد تا قطع به آن پیدا بشود . و از 

قطع به این حکم ، موضوع شده برای همین حکم پس آن حکم هم  ان طرف فرض این است که

 متوقف است بر قطع به حکم زیرا تا موضوع نیاید حکم هم نمی آید . (

 و االزم باطل یعنی دور باطل است . کبری :

 فلملزوم مثله .نتیجه : 

  : صورت قطع به یک حکمی موضوع بشود برای مثل این حکم  نه خود ان حکم . این صورت دوم

مثل اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه ، یجب صاله الجمعه بمثل ذالک الوجوب  هم محال و باطل است .

 المقطوع ال نفسه .

 دلیل :

این صورت الزمه اا اجتماع مثلین است . ) چون قطع به این حکم که پیدا کردی ، خود صغری : 

حکم هم هست در نتیجه وقتی قطع این حکم می آید ، بعد قطع به این حکم موضوع برای مثل این 

به این حکم هم آمد ، مثل این حکم هم می آید روی این موضوع در نتیجه می شود اجتماع مثلین 

 زیرا لغو است (

 واالزم باطل ) اجتماع مثلین باطل است (کبری : 

  فلملزوم مثلهنتیجه : 

  : این صورت هم  به مقطوع قطع به یک حکمی ، موضوع بشود برای ضد این حکمصورت سوم .

 مثل اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه ، تحرم صاله الجمعه محال و باطل است .

 دلیل :

این صورت الزمه اا اجتماع ضدین است ) چون قطع به حکم که پیدا کردی این حکم می  صغری :

آید بعد خود قطع به حکم موضوع است برای ضد این حکم لذا ضد این حکم هم می آید در نتیجه 

 اجتماع ضدین الزم می آید (

 واالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

 : ی از حکم ) مثال انشاء ( موضوع بشود برای خود همان حکم اما قطع به یک مرتبه  صورت چهارم

 در مرتبه ی دیگر یا مثل آن حکم در مرتبه ی دیگر یا ضد آن حکم در مرتبه ی دیگر .

مثل اذا قطعت بوجوب صاله الجمعه انشاا ) اگر قطع پیدا کردی به وجوب انشائی صاله جمعه ( تجب 

 ل بر تو واجب می شود ( صاله الجمعه فعال ) نماز جمعه بالفع
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تا است . اول  4در بحث اجتماع امر و نهی خوانده اید که بنابر عقیده ی صاحب کفایه مراتب حکم 

مرحله ی اقتضا ) یعنی این عمل مصلحت یا مفسده دارد ( بعد مرحله ی انشاء ) یعنی جعل الحکم ( 

 در این بعد مرحله ی فعلیت ) ابالغ الحکم ( و بعد مرحله ی تنجز ) بر گردن مکلف آمدن ( . حاال

صورت قطع به یک مرتبه از حکم موضوع می شود برای همان حکم اما در مرتبه ی دیگر یا موضوع 

 شود برای مثل آن حکم یا برای ضد ان حکم . 

محذور قبلی ) دور ، اجتماع ضدین ، اجتماع مثلین ( الزم نمی آید .  3این صورت امکان دارد زیرا 

  آن شرط اتحاد رتبه است . چون این محذور ها یک شرطی دارند و

 صورت ان را بیان کرده است . 3ظن هم دو صورت دارد اما صاحب کفایه  مطلب دوم :

 : ظن به یک حکمی موضوع بشود برای خود همین حکم مظنون .  صورت اول 

مثل اذا ظننت بوجوب صاله الجمعه ، تجب علیک صاله الجمعه  . این صورت محال است بخاطر دور 

این جا ظنی است بر خالف صورت اول قطع که دور آن قطعی است . دور چه ظنی و چه لکن دور 

 قطعی محال است . تقریر دور به همان تقریر دور در صورت اول قطع است .

 : ظن به یک حکمی موضوع بشود برای مثل این حکم مظنون .  صورت دوم 

 : ون . ظن به یک حکمی موضوع بشود برای ضد این حکم مظن صورت سوم 

  صورت دوم و سوم صحیب هستند .

 :دلیل 

چون در ظن احتمال خالف وجود دارد ، جعل یک حکم دیگر ) مثل یا ضد ( در مورد آن ممکن  

 است . 

شما ظن دارید به یک حکمی ولی از انجایی که در ظن احتمال خالف وجود دارد و احتمال دارد در 

شارع درباره ی این موضوع یک حکم دیگر جعل بکند. واقع این حکم نباشد ، لذا این محل هست که 

اما در قطع این بیان صحیب نیست هرچند در قطع هم ممکن است که مخالف با واقع در بیاید اما من 

 در قطع احتمال مخالفت با واقع نمی دهم .

 اشکال : 

مستشکل می گوید این صورت دوم و سوم ، شامل یک چیز دیگر هم می شوند که این چیز باطل 

 است . 

سوال : ان چیز ، چیست ؟ انسان ظن پیدا بکند به فعلیت حکم یعنی به مرتبه ی فعلی حکم ، ان 

 وقت ظن به این مرتبه ، موضوع بشود برای مرتبه ی فعلیت . یعنی هر دو فعلی باشد لکن موضوع

یعنی ظن به مرتبه ی فعلی حکم موضوع بشود برای مثل همان باشد برای مثل یا ضد آن حکم . 

 حکم در مرتبه ی فعلیت یا موضوع بشود برای ضد آن حکم در مرتبه ی فعلیت .
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 مثال :  بیان

 اذا ظننت بوجوب صاله الجمعه فعال ، تجب صاله الجمعه فعال بمثل ذالک الوجوب المظنون به. 

 صورت باطل است زیرا الزمه اا اجتماع مثلین و اجتماع ضدین است .و این 

شما ظن دارید به وجوب فعلی نماز جمعه ، حاال ظن به این ، موضوع بشود برای مثل این . یعنی 

موضوع بشود برای وجوب فعلی صاله جمعه که این وجوب مثل آن وجوبی است که به ان ظن پیدا 

تماع مثلین . زیرا شما ظن پیدا می کنید به ، این که نماز جمعه هم کرده بودید . این می شود  اج

آن وجوبی را داشته که شما به ان ظن داشتی و هم مثل آن وجوب را دارد و این می شود ظن به 

 اجتماع مثلین و ظن به اجتماع مثلین محال است . 

 جواب صاحب کفایه :

اشیم و با اختالف مرتبه کار را خراب می کند . ایشان یک کاری می کند که ما دو تا فعلی داشته ب

می گوید شما ظن دارید به این مرتبه فعلی و این یک معنی دارد و آن حکم فعلی دیگر که می آید 

 4یک معنای دیگر دارد .  یعنی صاحب کفایه می گوید همان طور که عقیدا این است که حکم 

نوع است بعد می گوید شما ظن دارید به یک نوع مرتبه دارد ، معتقد است که حکم فعلی هم بر دو 

از حکم فعلی بعد این می شود موضوع برای نوع دیگر حکم فعلی لذا اجتماع مثلین و ضدین الزم 

 نمی آید زیرا شرط این دو ، اتحاد رتبه است .

 ایشان می فرماید : حکم فعلی بر دو نوع است : 

 دارد و لذا منجز شده است . حکم فعلی حتمی یعنی حکمی که مکلف به ان قطع .1

 حکم فعلی تعلیقی یعنی حکمی که اگر مکلف به آن قطع پیدا کند ، منجز می شود . .2

با حفظ این نکته ، ظن به یک حکم فعلی می تواند موضوع برای حکم فعلی دیگر ) مثل یا 

 ضد آن حکم فعلی مظنون ( بشود .

ی مترتب بر ظن ، حکم فعلی منجز زیرا حکم فعلی مظنون ، حکم فعلی تعلیقی و حکم فعل

 است ) بخاطر وجود موضوع آن ( 

 و اختالف مرتبه مانع از اجتماع مثلین و ضدین است .

چگونه شارع می تواند درباره ی حکم فعلی تعلیقی ، اصل یا اماره ای که منجر به مثل یا  اشکال :

 ن است ؟ضد آن حکم می شود قرار بدهد ؟! با این که اجتماع مثلین یا ضدی

در مباحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری خواهد آمد که جمع حکم فعلی تعلیقی با  جواب :

 امر زیر ممکن است : 3

 حکم فعلی دیگر ) مثل یا ضد ( به مقتضای اصل .1

 احکم فعلی دیگر به مقتضای اماره .2
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.  تحکم فعلی دیگر به مقتضای دلیلی که در موضوع ان ، ظن به حکم فعلی اخذ شده اس .3

 که یعنی خود همین دلیل

 تطبیق :

 [األمر الرابع ]بیان امتناع أخذ القطع بحکم فی موضوع نفسه

 فی موضوع نفس) ممکن نیست قطع به یک حکمی اخذ بشود (  ال یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکم

)  ال مثله ) عطف بر نفس ( للزوم الدور و ) در موضوع همین حکمی که به ان قطع داریم ( الحکم هذا

للزوم اجتماع المثلین و ال ضده للزوم ممکن نیست اخذ بشود قطع به حکم در موضوع مثل این حکم ( 

 اجتماع الضدین نعم یصح أخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.

) ظن به  جواز أخذهکالقطع فی عدم  ) اگر چه می باشد ظن به حکم ( و أما الظن بالحکم فهو و إن کان

 ) چون که می باشد با ظن به حکم ( فی موضوع نفس ذاك الحکم المظنون إال أنه لما کان معه حکم (

 ) یعنی شارع می تواند درباره ی ظن به حکم یک حکم دیگر جعل کند ( مرتبة الحکم الظاهری محفوظة

 ضده بمکان من اإلمکان.مثل الحکم المظنون أو  ) ظن به حکم ( کان جعل حکم آخر فی مورده

) اگر حکمی که تعلق گرفته است به ان حکم ، ظن ، فعلی  إن قلت إن کان الحکم المتعلق به الظن فعلیا

ظن به  ) ال یمکن أخذه ، بأن یکون الظن متعلقا بالحکم الفعلی ) مثل حکم مترتب بر ظن ( أیضا باشد (

) زیرا اخذ ظن به حکم  أو ضده الستلزامه مظنون () حکم  فی موضوع حکم فعلی آخر مثله حکم فعلی (

ل اند ) و هردو باط الظن باجتماع الضدین أو المثلین فعلی در موضوع حکم فعلی دیگر مستلزم می باشد (

 . فی موضوع حکم آخر کما فی القطع طابق النعل بالنعل ) ظن به حکم فعلی ( و إنما یصح أخذه (

 نىفعلیا بمع که ظن به ان پیدا کردی ، یعنی در ناحیه ی موضوع ( ) حکمی قلت یمکن أن یکون الحکم

من  على ما هو علیه قطع به این حکم تعلق بگیرد ( ) اگر أنه لو تعلق به القطع ) حکم فعلی تعلیقی (

و استحق  ) منجز می شود آن حکم ( لتنجز ) بر همان حالی که این حکم بر روی آن حال است ( الحال

 . لعقوبةعلى مخالفته ا

م ال یجب على الحاک ) فعلی بودن حکم مظنون ، فعلی به معنای مذکور یعنی فعلی تعلیقی ( و مع ذلك 

) زیرا رفع جهل برای هر حاکمی ممکن  برفع جهله لو أمکن ) عذرا جاهل بودن است ( فع عذر المکلفد

) در غیر دوران بین  فیما أمکن ) مکلف ( بجعل لزوم االحتیاط علیه ) عطف بر برفع جهله ( أو نیست (

) صاحب کفایه می فرماید شارع می تواند درباره ی این حکم فعلی تعلیقی ، یک اصل عملی  بل محذورین (

بیاورد ، یا اماره ای بیاورد یا همین دلیل را بگوید مثال بگوید اذا ظننت بوجوب صاله الجمعه فعال ، یجب علیک 

 ) منجر می شوند به همان حکم فعلی مظنون ( صل أو أمارة مؤدیة إلیهیجوز جعل أ صاله الجمعه فعال (



55 

 

جعل حکم آخر مثله  ) حکم ( أخرى و ال یکاد یمکن مع القطع به ) حکم فعلی مظنون ( تارة و إلى ضده

  . أو ضده کما ال یخفى فافهم

 []امتناع أخذ القطع بحکم فی موضوع مثله أو ضده 

إال أنه یکون مستلزما  ) نیست این جعل ( و هل هو  اصل و اماره و ........() جعل  إن قلت کیف یمکن ذلك

 . الجتماع المثلین أو الضدین

) اشکالی ندارد که جمع بشود حکم واقعی  ال بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاك المعنى : قلت

اق لو قطع به من باب االتف () تفسیر ذاک المعنی  أی(  با یک حکم دیگری ) مثل یا ضد ( فعلی تعلیقی

بمقتضى األصل أو األمارة أو  ( ) حکم واقعی فعلی بذاک المعنی مع حکم آخر فعلی فی مورده ، لتنجز

 نمی خواهد –یعنی خصوص ظن  –) قید ظن  الظن بالحکم بالخصوص  ) دلیل ( دلیل أخذ فی موضوعه

وضوع این دلیل خصوص ظن است و حاالت دیگر بگوید ظن خاص ، ربطی به آن ندارد بلکه می خواهد بگوید م

 . من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهری و الواقعی سیأتی ) متعلق به الباس ( على ما نیست (

 : حکم پنجم از احکام قطع ) موافقت التزامیه ( 140نوار 
 مطلب داریم . 3در بحث امروز 

اگر مکلف قطع به تکلیف پیدا کرد ، تکلیف بر او منجز می شود اما درباره ی مقتضی تنجز تکلیف  مطلب اول :

 دو نظریه وجود دارد :

  : ) نظریه ی اول ) جماعتی از علما 

 مقتضای تنجز تکلیف دو چیز است :

. یعنی شما باید عمال با این تکلیف موافقت کنید یعنی اگر واجب است  موافقت عملیه .1

 ش بدهید و اگر حرام است ترکش بکنید .انجام

التزام یعنی اعتقادیه یعنی باید اعتقاد داشته به این تکلیف . یعنی بی  موافقت التزامیه . .2

 اعتقاد نباشی و اعتقاد به غیر این تکلیف هم نداشته باشی .

مثل این که شما قطع دارید شرب خمر حرام است . االن این حرمت شرب خمر بر شما منجز 

ست . نظریه ی اول این است که این حرمت شرب خمر که منجز شد ، از ما دو چیز می ا

 خواهد یکی این که شرب خمر را ترک بکنید و دوم این که اعتقاد داشته باشیم به حرمت .

  : ) نظریه ی دوم ) صاحب کفایه 

درجه اا  اشته باشدمقتضای تنجز تکلیف فقط موافقت عملیه است . البته اگر عبد موافقت التزامیه د

 نزد موال باال می رود . اگر نداشته باشد درجه اا پایین می آید .
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 دلیل صاحب کفایه :

حاکم در باب اطاعت و معصیت عقل است . یعنی چه کسی می گوید اطاعت عبد از موال الزم است ؟ 

همین طور  عقل . اگر هم شرع حرفی بزند ، حرف شرع ، ارشادی خواهد بود . در باب معصیت هم

 است . کسی که می گوید معصیت از موال قبیب است ، عقل است .

عقل عبدی که موافقت عملیه کرده ، ممتثل و مطیع می شمارد مطلقا ) یعنی اعم از این که موافقت 

 التزامیه بکند یا خیر (

 بیان دو نکته :

 ست .در اصول دین ، موافقت اعتقادی الزم است ، لذا بحث ما در فروع دین ا .1

بحث ما در توصلیات است . لذا کسانی که می گویند موافقت التزامیه الزم نیست می گویند  .2

این ادله ای که شما می گویید و بیان می کنید مربوط به تعبدیات است و تعبدیات محل 

 بحث ما نیست .

 تطبیق :

یف پیدا یعنی اگر مکلف قطع به تکل – ) ایا منجز شدن تکلیف به وسیله ی قطع هل تنجز التکلیف بالقطع

 ) همان طور که تنجز تکلیف اقتضاء می کند عقال کما یقتضی موافقته عمال ( کرد این تکلیف منجز می شود

 ) ایا اقتضی می کند  این تنجز تکلیف ، موافقت تکلیف یقتضی موافقته التزاما ، موافقت عملی تکلیف را (

و (  اعتقادا قید تسلیم است –) تسلیم شدن برای آن تکلیف را اعتقادا  قاداو التسلیم له اعترا اعتقادا ؟ ( 

م ) در امور اعتقادی الز الالزم فی األصول الدینیة و األمور االعتقادیة ) تسلیم اعتقادی ( انقیادا کما هو

بخواهد ، هر ) اگر منجز شدن تکلیف از ما دو چیز را ) موافقت عملی ، موافقت التزامی (  بحیث می باشد (

) به گونه ای که می باشد برای تکلیف (  کان له کدام از این دو چیز یک اطاعت دارد و یک معصیت دارد (

بحسب القلب و الجنان و األخرى بحسب  ) یکی از این دو امتثال و اطاعت ( امتثاالن و طاعتان إحداهما

العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع  فیستحق ) منظور از ارکان ، اعضاء بدن است ( العمل باألرکان

) پس استحقاق دارد مکلف ، عقوبت را بر عدم موافقت التزامیه هرچند که موافقت عملی کرده  الموافقة عمال

عدم  ) فال یستحق العقوبة علیه ) عدل یقتضی ( أو ال یقتضی باشد یعنی یک عقاب دارد و یک ثواب (

 . على المخالفة العملیة) مستحق می باشد مکلف عقوبت را (  ستحقهابل إنما ی موافقت التزامیه (

 ) مراد از وجدان عقل است ( لشهادة الوجدان ) اقتضی نمی کند موافقت التزامیه را ( الحق هو الثانی

استقالل العقل بعدم  ) عطف بر شهاده ( و ) عدم االقتضی ( الحاکم فی باب اإلطاعة و العصیان بذلك

ألمر سیده إال المثوبة دون العقوبة و لو لم یکن  ) اطاعت کرده است عمال ( استحقاق العبد الممتثل

 یصهیوجب تنق ) عدم التزام مکلف ( و معتقدا و منقادا له و إن کان ذلك ) امر سید ( متسلما و ملتزما به

 ) انحطاط درجته لدى سیده لعدم اتصافه بما یلیقو  ) کم کردن عبد را یعنی درجه اا پایین می آید (
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عبد أن یتصف ال چون متصف نشده است این عبد به چیزی که سزاوار است که متصف بشود عبد به ان چیز (

 بله درجه ی عبد پایین می –) انحطاط  االعتقاد بأحکام مواله و االنقیاد لها و هذا ) بیان ما یلیق ( به من

نهیه  ألمره أو ) عبد ( غیر استحقاق العقوبة على مخالفته نیست که عقاب می شود (آید اما معنایش این 

 .  مع موافقته عمال کما ال یخفى ) قید مخالفت ( التزاما

 مطلب دوم : 

اگر موافقت التزامیه واجب شد ، موافقت التزامیه مطلقا واجب است یعنی اعم از این که موافقت قطعه ی عملیه 

 خیر .ممکن باشد یا 

صاحب کفایه می فرماید اگر ما بگوییم موافقت التزامیه واجب است ، همه جا واجب است یعنی چه موافقت 

 قطعیه عملیه ممکن باشد و چه ممکن نباشد . 

مثال اول : شما قطع دارید که شرب تتن حرام است . خب عمال ترکش می کنید . اگر بگوییم موافقت التزامیه 

 اعتقاد به حرمت هم داشته باشید . در این مثال موافقت قطعیه عملیه ممکن است . واجب است یعنی باید 

مثال دوم : دوران امر بین محذورین . که در این صورت موافقت قطعیه ی عملیه ممکن نیست چون حضرت 

صورت  عالی عمال یا انجام می دهید ) که در این صورت با وجوب می سازد ( یا انجام نمی دهید ) که در این

با حرمت می سازد ( یعنی شما نمی توانی یک کاری بکنی که هر دو را انجام ندهی . اما این جا موافقت التزامیه 

ممکن است و موافقت التزامیه هم در این جا موافقت التزامی اجمالیه است یعنی می گویی : واجب تعالی ، من 

 معتقد به حکم واقعی این عمل هستم .

فق که ما شک می کنیم واجب هست یا حرام است . موافقت قطعیه عملیه ممکن نیست . مثال دفن میت منا

اما موافقت التزامیه ممکن است و می گویی من اعتقاد دارم به همان حکمی که در واقع ، دفن میت منافق 

 دارد حاال هر حکمی که می خواهد باشد .

 .ورین موافقت التزامیه واجب نیستدوران امر بین محذاگر موافقت التزامیه ی تفصلیه واجب باشد ، در نکته : 

 دلیل : 

اوال موافقت التزامیه ی تفصیلیه مقدور نیست . چون فرض این است که امر دائر بین محذورین است شما اگر 

بخواهید اعتقاد داشته باشید به وجوب ، نمی شود و اگر هم بخواهید اعتقاد  به حرمت داشته باشید ، بازهم 

 شود .نمی 

ثانیا به هر دو حکم هم که نمی شود اعتقاد داشته باشیم زیرا معقول نیست . اگر هم بگوییم که معتقد بشویم 

زیرا اگر از بین این دو تا ، اعتقاد به یکی از این دوتا به صورت مخیر . این هم نمی شود زیرا اوال تشریع است 

چیزی که یقین به آن چیز ندارید و این تشریع است ) به یکی پیدا کردی ، یعنی اعتقاد پیدا کردی به یک 
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ادخال ما الیعلم فی الدین ، فی الدین ( ثانیا اگر یک تکلیفی در واقع وجود دارد ، این تکلیف از ما می طلبد 

 که معتقد به خودا بشویم نه به خودا یا ضدا . 

 تطبیق :

 ]تعذر الموافقة االلتزامیة فی بعض الموارد[

) بر فرض که بپذیریم موافقت التزامیه الزم  لیك أنه على تقدیر لزوم الموافقة االلتزامیةثم ال یذهب ع

 این عبارت زیادی مخل –) اگر مکلف قادر باشد بر موافقت التزامیه  لو کان المکلف متمکنا منهاباشد ( 

این ان ابیت می خط بعد عبارتی دارد به این عبارت و ان ابیت ،  4،  3است و آوردنش صحیب نیست چون 

خواهد بگوید اگر مطلب باال را قبول نکردید و گفتید که فقط موافقت التزامیه ی تفصیلیه الزم است یعنی از 

قبل از آن سر صحبت روی موافقت التزامیه عبارت ان ابیت صحبت می رود روی موافقت التزامیه ی تفصیلیه و 

 (زیرا در موافقت التزامیه ی اجمالی قطعا مکلف قادر بر آن است  ی اجمالی است لذا این لو کان معنی ندارد

) هرچند در مواردی که موافقت قطعیه عملیه بر  لوجب و لو فیما ال یجب علیه الموافقة القطعیة عمال

چرا در ان موارد واجب نیست ؟ چون مقدور نیست و منظور دوران بین محذورین است  –مکلف واجب نیست 

 ماالمتناعه ) مثل عدم وجوب موافقت قطعیه ( أیضا ) عمال ( کذلك المخالفة القطعیة علیهو ال یحرم   (

 ) دفن میت منافق ( ء أو حرمتهکما إذا علم إجماال بوجوب شی ) موافقت و مخالفت قطعیه ی عملیه (

حکمی  ) بما شد () زیرا مکلف قادر بر این است که اعتقاد داشته با من االلتزام ) علت برای لوجب ( للتمکن

الوجوب  ) حکم ( هو الثابت واقعا و االنقیاد له و االعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و إن لم یعلم أنه که (

 أو الحرمة.

یعنی عنوان حکم را پیدا کند و  –) حکم  بخصوص عنوانه ) حکم ( إال عن لزوم االلتزام به  و إن أبیت

 لما کانت موافقته القطعیة االلتزامیة حینئذ باید به خصوص عنوان حکم ملتزم باشی ، وجوب یا حرمت (

جب و وا ) ممکنة و لما وجب علیه االلتزام بواحد قطعا ) حین لزوم التزام به حکم به خصوص عنوان حکم (

أقل االلتزام بضد التکلیف عقال لیس ب ) تشریع ( فإن محذور ( نیست بر مکلف ، اعتقاد به یکی از دو حکم

) می خواهد بگوید اگر تکلیفی در واقع از ما وجوب  بداهة مع ضرورة ) تکلیف ( من محذور عدم االلتزام به

أن التکلیف لو  اعتقاد را بطلبد ، وجوب اعتقاد به خودا را می طلبد نه اعتقاد به خودا یا غیر خودا (

 ) اگر گفته شود که اقتضا می کند تکلیف ، التزام را یعنی اگر بگوییم مقتضای تکلیف قتضائه لاللتزامقیل با

أو بضده  ( ) آن تکلیف لم یکد یقتضی إال االلتزام بنفسه عینا ال االلتزام به ، موافقت التزامیه هم هست (

 . تخییرا
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 مطلب سوم : 

 ایا در دوران امر بین محذورین ، اصل حکمی یا موضوعی جاری می شود یا خیر ؟ سوال :

: من شک داریم دفن میت منافق ، واجب هست یا حرام است . ایا اصل حکمی جاری می شود .  مثال اول

 بگوییم اصل عدم وجوب است و اصل عدم حرمت است . 

ورده که مباشرت بکند با این خانم یا قسم خورده یک خانمی هست که این اقا نمی داند قسم خ مثال دوم :

که ترک مباشرت بکند بنابراین اجماال می داند که مباشرت با این خانم واجب است یا حرام است . بعدما بیاییم 

اصل موضوعی پیاده کنیم یعنی استصحاب را مثال و بگوییم اصل عدم حلف بر مباشرت و از آن طرف هم اصل 

 اشرت است . عدم حلف بر ترک مب

اگر جاری شدن دو اصل ، از جهات دیگر اشکالی نداشته باشد ، از جهت موافقت یا  جواب صاحب کفایه :

مخالفت التزامیه اشکالی ندارد . چون در دوران امر بین محذورین ، اگر بگوییم موافقت التزامیه ی اجمالی الزم 

بگوییم که موافقت التزامیه ی تفصیلیه الزم است ،  است که امکان دارد و می توان چنین موافقتی کرد و اگر

 در این جا واجب نخواهد بود زیرا مقدور و ممکن نیست .

 تطبیق : 

مانع عن  ) نمی باشد از ناحیه ی لزوم اعتقاد ( و من هنا قد انقدح أنه ال یکون من قبل لزوم االلتزام

لو  دوران امر بین المحذورین ( –) علم اجمالی  الحکمیة أو الموضوعیة فی أطراف العلم إجراء األصول

یعنی با قطع نظر از لزوم التزام ، این اصول جارب بشوند زیرا  –) لزوم التزام  کانت جاریة مع قطع النظر عنه

 .فافهم  ادله ی اصول عملیه به ما اجازه نمی دهند که در اطراف علم اجمالی جاری بشوند (

 و رد ان و بیان یک نکته ، حکم ششم کالم شیخ انصاری :  141نوار 
 مطلب داریم : 3در بحث امروز 

 مطلب اول :

شیخ انصاری یک حرفی زده است بعد صاحب کفایه این حرف را نقل و بعد رد می کند و در پایان یک نکته 

 می گوید که با این نکته کالم مرحوم شیخ را توجیه می کند .

 کالم شیخ انصاری :

ه اگر ما در شبهه مقرون به علم اجمالی التزام به حکم واقعی را الزم بدانیم و اگر کسی ایشان می فرماید ک

 ملتزم نشود محذور دارد و محذورا معصیت است ، این محذور با اجرای اصول عملیه از بین می رود .  
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اری کردن اصول چون اگر شما در شبهات مقرون به علم اجمالی اصول عملیه را جاری کردید ، با این ج دلیل :

 ان دیگر :به بی اصال حکم از بین می رود و دیگر حکمی باقی نمی ماند تا بگوییم التزام به ان حکم الزم است .

 : شرط وجوب التزام به حکم ، وجود حکم است . صغری 

 : وجود حکم ، در صورت اجرای اصول در اطراف علم اجمالی ، منتفی است . کبری 

 : شرط وجوب التزام به حکم در صورت اجرای اصول در اطراف علم اجمالی منتفی است . در  نتیجه

 نتیجه محذوری وجود ندارد .

مثال : یک اقایی هست که یک زن دارد . این اقا اجماال می داند یا قسم که با این زن مباشرت بکند ) در این 

زن مباشرت نکند ) مباشرت می شود حرام (  صورت مباشرت واجب می شود ( یا قسم خورده است که با این

پس این اقا می داند که مباشرت با این زن یا واجب است یا حرام . این شبهه مقرون به علم اجمالی است . 

حاال شیخ می فرمایند اگر ما در این شبهات بگوییم التزام واجب است و در ملتزم نشده محذور معصیت وجود 

 اصل عملی یک کاری بکنیم که این محذور از بین برود . چگونه ؟ دارد ، می توانیم با اجرای

 این اقا می آید دو اصل جاری می کند :

اول می گوید اصل این است که قسم بر مباشرت با این زن خورده نشده است ) اصل عدم حلف بر مباشرت  

. موضوع وجوب مباشرت با زن است ( این اصل می آید این زن را از موضوع وجوب مباشرت خارج می کند 

عبارت است از المراه المحلوفه علی مباشرتها یجب مباشرتها . این اصل ، می آید زن را از موضوع المراه 

 المحلوفه علی مباشرتها خارج می کند . وقتی از موضوع خارج شد ، حکم را هم نخواهد داشت .

زن خورده نشده است ) اصل عدم حلف بر دوم می گوید که اصل این است که قسم بر عدم مباشرت با این 

ترک مباشرت با این زن ( در این صورت مباشرت با این خانم حرام نیست چون این اصل می آید این زن را از 

موضوع حرمت خارج می کند . موضوع حرمت مباشرت این است : المراه المحلوفه علی ترک مباشرتها تحرم 

المراه المحلوفه علی ترک مباشرتها خارج می کند در نتیجه دیگر حکم  مباشرتها . این اصل می آید زن را از

 ان را نیز ندارد .

االن این اقا درباره ی این زن آمد دو اصل پیاده کرد ، و این سبب شد که حکمی در بین نباشد . نه وجوب و 

 واجب . بشود نه حرمت . و وقتی حکمی در کار نبود ، دیگر چیزی نیست تا التزام به آن چیز 

 ایشان می فرماید اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری :

 : الزمه ی کالم شیخ انصاری دور است  صغری 

 : واالزم باطل کبری 

 : فلملزوم مثله  نتیجه 
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 توضیح : 

صاحب کفایه می فرماید جاری شدن اصول در اطراف علم اجمالی یعنی اگر اصول عملیه بخواهند 

شود ، متوقف بر این است در عدم التزام به حکم محذوری وجود نداشته در اطراف علم اجمالی جاری ب

باشد . چون اگر در عدم التزام به حکم محذور وجود داشته باشد ، شما حق اجرای اصول عملیه را 

 ندارید زیرا شما با اجرای اصول عملیه می خواهید برسید به عدم التزام . 

عدم محذور در عدم التزام ، متوقف بر جاری شدن  از آن طرف ، فرض شیخ انصاری این است که

 اصول عملیه است ) چون شیخ می خواهد با اجرای اصول عملیه محذور را از بین ببرد ( . 

 خالصه : جاری شدن اصول عملیه متوقف است بر عدم محذور در صورت عدم التزام 

لیه . و این دور و عدم محذور در صورت عدم التزام متوقف است بر جاری شدن اصول عم

 مصرح است .

 :  16 نکته

چه کسی می گوید اعتقاد داشتن و التزام داشتن به حکم واقعی الزم است ؟ عقل . حاال این حکم عقل دو 

 صورت دارد :

  : گاهی این حکم عقل منجز است یعنی این عقل بدون هیچ شرط و اگری ، می گوید صورت اول

 این صورت ، اشکال دور بر مرحوم شیخ وارد است . التزام به حکم واقعی الزم است . طبق

  : گاهی این حکم عقل معلق است یعنی عقل می گوید التزام به حکم واقعی الزم است صورت دوم

اما اگر شارع جعل حکم ظاهری نکرده باشد یعنی اگر شارع به ما اجازه ی اجرای اصول عملیه نداده 

وارد نیست . زیرا عدم المحذور در عدم التزام متوقف بر در این صورت اشکال دور بر شیخ  باشد .

اجرای اصول هست اما اجرای اصول متوقف بر چیزی نیست . چون فرض این است که ما در اطراف 

 .  علم اجمالی ، اجازه ی اجرای اصول عملیه را داریم

 تطبیق :

تکلیف  ) بل االلتزام بخالفه معصیت ( –) تکلیف  محذور عدم االلتزام به ) اصول عملیه ( کما ال یدفع بها

ل ) مث أیضا) حین علم اجمالی (  حینئذ ) به این که محذور هست در عدم التزام ( لو قیل بالمحذور فیه( 

موقوف على عدم محذور فی عدم االلتزام  ) اصول عملیه ( إال على وجه دائر ألن جریانها علم تفصیلی (

موقوف على جریانها بحسب  ) عدم محذور در عدم التزام ( ، و هو من جریانها ( التزام ) صفت عدم الالزم

إنما یکون فیما إذا لم یکن هناك  ) عدم التزام ( إال أن یقال إن استقالل العقل بالمحذور فیه . الفرض

                                                           
وییم ، بیان مرحوم حکیم است لکن مرحوم مشکینی یك بیان استاد حیدری : این بیانی که ما االن از نکته می گ 16

 دیگری دارند که به نظر ما بیان مرحوم حکیم بهتر است .
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شارع ) در موردی است که نبوده باشد در آن مورد اجازه دادن  ترخیص فی اإلقدام و االقتحام فی األطراف

بل و  ) عدم التزام ( ال محذور فیه ) با وجود اجازه ی اجرای اصول عملیه ( و معه، اجرای اصول عملیه را ( 

 ال فی االلتزام بحکم آخر.

 وجود مانع برای اجرای اصول عملیه از جهتی غیر از التزام  مطلب دوم :

می خواهیم اگر جاری شدن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی از ناحیه ی التزام مشکلی نداشته باشد ، 

ببینیم از جهات دیگر برای جریان اصول عملیه مانعی وجود دارد یا خیر  ؟ صاحب کفایه می گوید مانع وجود 

 دارد . یک جهت صاحب کفایه بیان فرموده و یک جهت هم شیخ انصاری . 

کفایه می فرماید اصل عملی در جائی جاری می شود که اثر عملی داشته باشد ، و اگر شما بخواهید  صاحب

در اطراف علم اجمالی ، اصل عملی جاری کنید اثر عملی ندارد یعنی همان عملی که قبل از اجرای اصل عملی 

نیم انجام دهیم و وقتی که اثر می توانستید انجام بدهید ، عینا همان عمل را بعد از اجرای اصل عملی می توا

 به بیان دیگر : عملی نداشت ما حق اجرای اصل عملی را نداریم .

 : شرط جریان اصول عملیه ، ترتب اثر عملی است . صغری 

 : ترتب اثر عملی منتفی است . ) چون هر آنچه قبل از اجراء بوده ، بعد از اجراء نیز هست ( کبری 

 : منتفی است . شرط جریان اصول عملیه نتیجه 

اما از دید شیخ انصاری ؛ ) این جهت شیخ مال بعضی از موارد شبهات مقرون به علم اجمالی است نه تمام انها 

( : ایشان می فرماید در اطراف علم اجمالی ، اصل عملی جاری نمی شود زیرا اگر جاری بشود صدر ادله ی 

 به بیان دیگر : استصحاب با ذیل ادله ی استصحاب تناقض پیدا می کنند .

 : اگر در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری شود الزمه اا تناقض صدر ادله ی استصحاب  صغری

 با ذیل ادله استصحاب است . ) یعنی التنقض الیقین بالشک با انقضه بیقین آخر تناقض پیدا کند (

 : واالزم باطل  کبری 

 : فتامل فلملزوم مثله . نتیجه  

اب ، التنقض الیقین بالشک است و ذیل روایت ، بل انقضه بیقین آخر است . شیخ می صدر ادله ی استصح

 فرماید اگر در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کنید این صدر با این ذیل می شوند متناقض . 

ظرف شما دوتا ظرف دارید که این دو ظرف قبال طاهر بوده اند اما االن اجماال می دانیم که یکی از این دو 

نجس است . این می شود شبهه مقرون به علم اجمالی . اگر شما اصل جاری کردید و گفتید اصل این است 

که این نجس نیست و استصحاب طهارت جاری کردید . و اصل این است که اون هم نجس نیست . چون 

ما ذیل نگذار . این صدر . االتنقض الیقین بالشک . یعنی بنا را بگذار بر طهارت هر دو و بنابر نجاست هیچکدام 
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می گوید ال انقضه بقین آخر یعنی اگر شما یقین قبال طهارت به هردو ظرف داشتی ، االن یقین به نجاست 

احدهما داری پس انقضه یعنی آن یقین سابق را با این یقین نقض بکن و الزم است که بناء را بر این بگذاری 

 می آید . که یکی نجس است لذا تناقض صدر و ذیل پیش

صاحب کفایه می فرماید این کالم شیخ انصاری اشکال دارد اما دیگر اشکال را بیان نمی کند . و اشکال وارد 

 بر شیخ این است که در تمامی موارد این کالم شیخ جاری نیست و وارد نیست .

 []عدم جریان األصول فی أطراف العلم اإلجمالی

) در این هنگام که محذوری در عدم التزام از ناحیه ی عقل  حینئذ ) جز این که کار مهم ( إال أن الشأن

) اصول  فی جواز جریان األصول فی أطراف العلم اإلجمالی مع عدم ترتب أثر عملی علیها (  نیست

 افهألطر ) اصول ( مع أنها أحکام عملیة کسائر األحکام الفرعیة مضافا إلى عدم شمول أدلتها عملیه (

 ) شامل شدن ادله على تقدیر شمولها ) ادله ی اصول عملیه ( للزوم التناقض فی مدلولها ) علم اجمالی (

شیخنا العالمة أعلى اهلل مقامه و إن کان  ) عدم شمول را ( کما ادعاه ی اصول ، اطراف علم اجمالی را (

  . محل تأمل و نظر فتدبر جیدا

  در خود این مطلب ، دو مطلب وجود دارد مطلب سوم :

 قطع بر دو نوع است : مطلب اول : 

پیدا بشود و  17این قطع مطلقا حجت است ) چه برای شخص قطاع  قطع طریقی محض . .1

چه برای غیر شخص قطاع پیدا بشود ( دلیل هم این است که حاکم به وجوب متابعت عقل 

 است و عقل می گوید مطلق القطع حجت است . 

یلی است که در ان دلیل قطع امده است . این قطع موضوعی تابع آن دل قطع موضوعی . .2

یکبار قطعی که در ان دلیل امده ، قطع یک شخص خاصی است که در این صورت قطع این 

شخص حجت است و قطع شخص دیگر حجت نیست و یکبار قطع از یک سبب خاصی است 

 که در این صورت از این سبب خاص حجت است اما قطع از سبب دیگری حجت نیست .

 تطبیق :

 على یترتب  ) در آثاری که ( فیما أصال العقل نظر فی تفاوت ال( :  القطاع قطع حجیة)  السادس األمر

 بنحو ) بین این که قطع حاصل بشود ( حاصال یکون أن بین ) قید برای آثار ( عقال اآلثار من القطع

                                                           
استاد حیدری : قطاع از صیغه ی مبالغه و به معنای کثیر القطع نیست . کلمه ی قطاع از صیغه های نسبت است  17

مثل البن و تامر . قطاع به کسی می گویند که از یك سبب هایی که عادتا مفید قطع و یقین نیست ، قطع پیدا می 

 کند و لو یکبار در زندگی اش برایش قطع حاصل شده باشد . 
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) حاصل می شود قطع از یک سببی که سزاوار است حاصل شدن  منه حصوله ینبغی سبب من و متعارف

) سزاوار نیست حاصل شدن قطع از ان سبب غیر  منه حصوله ینبغی ال متعارف غیر أو قطع از ان سبب (

) چون بعضی مواقع برای قطاع هم از  غالبا الحال  ) حصول قطع از سبب غیر متعارف (هو کما متعارف (

 طرق متعارف قطع حاصل می شود و این طور نیست که قطاع همیشه از طریق غیر متعارف قطع پیدا کند (

ز می شود به وسیله ی ج) عقل می بیند که تکلیف من التکلیف تنجز یرى العقل أن ضرورة القطاع فی

 صحة عدم و مخالفته على قاطعه مؤاخذة صحة و حصوله ینبغی ال مما الحاصل بالقطع  قطعی که (

) عذر بیاورد به این که قطع حاصل شده است از سبب  کذلك حصل بأنه ) مخالفت با قطع ( عنها االعتذار

عبد قاطع بر ضرر)  علیه االحتجاج حسن عدم و بخالفه القطع مع المؤاخذة صحة عدم و غیر متعارف (

   .حصوله کیفیة إلى التفاته مع لو و از سبب غیر متعارف ( ) به واسطه ی حصول قطع بذلك عامل (

ن ) ا ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعا و المتبع فی عمومه و خصوصه نعم

چیزی که تبعیت می شود در عموم سبب و خصوص سبب یعنی سبب قطع عمومیت یا خصوصیت داشته 

 ) على اختصاصه ) چه بسا داللت می کند دلیل ( فی کل مورد فربما یدل ) حکم ( داللة دلیلهباشد ( 

) و اختصاص ندار حکم به  مورد و عدم اختصاصه به فی آخر فی ) به قسم خاصی از قطع ( بقسمحکم ( 

على اختالف األدلة و اختالف المقامات بحسب مناسبات األحکام  ان قسم خاصی از قطع در مورد دیگر (

 . ) قرائن ( ت و غیرها من األماراتو الموضوعا

 ]حجیة القطع الطریقی مطلقا[

عنی ی ) کلمه ی موضوعا یعنی قطعی که موضوع برای احکام عقلیه است و بالجملة القطع فیما کان موضوعا

عنی ) ی عقال ال یکاد یتفاوت من حیث القاطع و ال من حیث الموردنه قطع موضوعی (  قطع طریقی محض

) چون اصال  و ال من حیث السبب ال عقال و هو واضح و ال شرعابه هر چیزی که می خواهد تعلق بگیرد ( 

 . من أنه ال تناله ید الجعل نفیا و ال إثباتا لما عرفتدست شارع نیست ( 

طع از ق ) اگر إذا کان بمقدمات عقلیة ) قطعی که ( و إن نسب إلى بعض األخباریین أنه ال اعتبار بما 

إال أن مراجعة کلماتهم ال تساعد على هذه النسبة بل  طریق اسباب عقلی بدست امد حجت نیست (

اخباریون می خواهند بگویند بین حکم عقل و شرع مالزمه نیست و این را اصولیون  –) نسبت  تشهد بکذبها

فی مقام منع المالزمة بین  إنما تکون إما ) کلمات اخباریون ( و أنها هم مثل صاحب کفایه می گویند  (

لى بأع ) بودن کلماتشان در این مقام ( ء و حکم الشرع بوجوبه کما ینادی بهحکم العقل بوجوب شی

 . [ فی باب المالزمة فراجع1عن السید الصدر ]صوته ما حکی
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: ادامه ی حکم ششم ) حجت بودن قطع طریقی محض  142نوار 

 مطلقا (
 نوار به دلیل کیفیت خیلی پایین قابل فهم نیست . دقیقه ی اولی این 40نکته : 

 تطبیق :

) مرحوم استر آبادی اول یک مقدمه ای چیده است بعد این حرف ها را رده که به عقیده ی خودا این  و

مقدمه ی یک مقدمه ی دقیق است . صاحب کفایه می فرماید این مقدمه را که ایشان به ان مقدمه ی دقیق 

) و چیزی که آماده کرده است مرحوم  ما مهده  کامال آن را در رسائل آورده است (می گوید مرحوم شیخ 

نقله شیخنا  ) همان مطلبی است که ( هو الذی ) مقدمه ی دقیقه ( من الدقیقةاسترآبادی آن چیز را ( 

وم از این کالم س – ) کالم سوم استرآبادی و . ) رساله ی قطع رسائل ( العالمة أعلى اهلل مقامه فی الرسالة

این در می آید که ظن حجت نیست . ما می گوییم که به مقدمات عقلیه تکیه نکنید زیرا مفید ظن است و 

األول فی إبطال جواز التمسك :  أیضا) فوائد المدنیه (  قال فی فهرست فصولها(  ظن حجت نیست 

باطات دن احکام الهی ، تمسک به استن) یعنی برای بدست آور باالستنباطات الظنیة فی نفس أحکامه تعالى

 ) و هنگام مفقود بودن قطع به حکم شأنه و وجوب التوقف عند فقد القطع بحکم اهلل ظنیه جایز نیست (

علیهم السالم انتهى.( و أنت ترى  ) ائمه ( أو بحکم ورد عنهمواجب تعالی ، واجب است که توقف کنیم ( 

) مقدمات عقلیه ای که مفید ظن است محل کالمش  ضه و إبرامه هوو مورد نق ) استرآبادی ( أن محل کالمه

رآبادی ) قصد است العقلی الغیر المفید للقطع و إنما همهاست نه ان مقدمات عقلیه ای که مفید قطع است ( 

) در مواردی که قطع نیست ، یعنی در مواردی که برای  إثبات عدم جواز اتباع غیر النقل فیما ال قطع (

 .حاصل نشده ، تنها مدرک و دلیل ما باید کالم ائمه ) علیهم السالم ( باشد ( ما قطع 

 لزوم اتباعف یعنی چه صحیب باشد و چه صحیب نباشد ( –) هرجوری که بوده باشد نسبت  و کیف کان

) از هر راهی که می خواهد پیدا بشود چه از طرق مقدمات عقلی و چه مقدمات غیر عقلی و  القطع مطلقا

عند  ) قطع ( و صحة المؤاخذة على مخالفته هر کس و به هر چیزی و در هر زمانی پیدا بشود ( برای

رتب ) قید ت علیه عقال ) مثل معذر بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ( إصابته و کذا ترتب سائر آثاره

مورد نقل کرد که  8،  7) در رسائل شیخ .  فاضل على عاقل فضال عن ) خبر فلزوم ( مما ال یکاد یخفى( 

از این موارد بر می آید که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست . گاهی انسان قطع تفصیلی پیدا 

می کند به یک چیزی . این قطع تفصیلی از علم اجمالی پیدا شده است . شیخ در رسائل چند مورد نام برده 

ایه صاحب کفکرده اند که قطع تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست . بود که فقها در این موارد حکم 

عقیده اا این است که قطع و علم مطلقا حجت است چه از علم اجمالی متولد باشد و چه نباشد . لذا صاحب 

مورد را که فقها گفته اند علم تفصیلی حاصل از علم اجمالی حجت نیست ، باید  8،  7کفایه می فرماید این 

 توجیه شوند . 
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مورد این بود ، اگر یک اقایی اقرار می کند که این کتاب مال زید است . فقها فتوا داده اند  8،  7یکی از آن 

که حاکم شرع باید کتاب را از این اقا بگیرد و به زید بدهد . بعد همین اقا اقرار می کند که این کتاب مال بکر 

قیمت این کتاب را می گیرد و به بکر می دهد . حاال یک شخص ثالثی است .فقها فتوا داده اند که حاکم شرع 

می آید کتاب را از ید و قیمت کتاب را از بکر می گیرد ، این شخص ثالث اجماال می داند یا این کتاب مال 

مقر است یا قیمت کتاب . حاال این شخص ثالث این دو را می دهد و یک چیز می خرد . در این جا شخص 

تفصیلی پیدا می کند که تمام این چیزی که خریده وارد ملکش نشده است چون اجماال می دانست  ثالث علم

که این مالی که در مقابل این چیز داده است ، مال خودا نبوده بلکه مال مقر بوده . در این جا فقها گفته اند 

ی این که علم تفصیلتصرف در این چیزی که شخص ثالث خریده توسط شخص ثالت هیچ اشکالی ندارد با 

. و از این فتوا روشن می شود که علم تفصیلی متولد از علم  دارد که تمام این چیز وارد ملکش نشده است

اجمالی حجت نیست زیرا اگر حجت بود باید فتوا می دادند که حف تصرف در مال خریده شده را ندارد . 

 توجیه کرده بود .  3یخ برای این موارد صاحب کفایه می فرماید این موارد را باید توجیه کرد . ش

صاحب کفایه می گوید ما باید مقدمات قطع این اقا را خراب بکنیم . این مقدماتی را که می خواهیم خراب 

کنیم دو حالت دارند : یا مقدمه معینه را خراب می کنیم یعنی انگشت می گذاریم روی یک مقدمه و می 

 كخالف ذل یوهم ) در مسائلی که ( فال بد فیما ( مقدمه ی غیر معینه را .گوییم این را خراب می کنیم یا 

ی ف  یعنی مسائلی که ما به این توهم می اندازد که قطع حجت نیست ( –) ذالک به حجیت قطع می خورد 

ل نشدن ) علت برای حاص [ ألجل]العقلی الشریعة من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی

قدمات ) یعنی ان بعض م الموجبة له و لو إجماال قطع ( –) علم تفصیلی  منع بعض مقدماته تفصیلی (علم 

 . فتدبر جیدا ، بعض نامعلوم باشد (

 : حکم هفتم ) حجیت علم اجمالی ( 143نوار 
 قطع به تکلیف دو صورت دارد :

 گاهی قطع ، قطع تفصیلی است . .1

حرمت این مایع . این جا می گویند قطع تفصیلی به تکلیف مثل این که شما علم تفصیلی دارید به 

دارید . در این صورت این قطع تفصیلی علت تامه برای تنجز تکلیف است یعنی آمدن قطع مساوی 

 است با منجز شدن تکلیف .

 گاهی قطع ، قطع اجمالی است . .2

ین دو ظرف حرام است . مثل این که دو ظرف جلوی ما وجود دارد و ما اجماال می دانیم که یکی از ا

این که می گویند علم اجمالی ، این یعنی متعلق علم مردد است . من علم به حرمت دارم اما متعلق 

 حرمت مردد است بین این ظرف و آن ظرف .
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 در قطع اجمالی به تکلیف ما دو مقام از بحث داریم : 

 : ر؟و مثبت تکلیف هست یا خیایا علم اجمالی به تکلیف ، مثل علم تفصیلی منجز  مقام اول 

 نظریه اشاره شده است : 3نظریه است که در کفایه به  5در این مساله 

 علم اجمالی به تکلیف مقتضی برای  ( : در مبحث قطع نظریه ی اول ) صاحب کفایه

تنجز تکلیف است و این مقتضی زمانی اثرا را می گذارد که مانعی در کار نباشد . در 

 این صورت شارع می تواند در کلیه یا بعض اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد .

 دلیل :

 موضوع حکم ظاهری ، شک است . صغری :

 شک در علم اجمالی وجود دارد . کبری :

موضوع حکم ظاهری در علم اجمالی وجود دارد . در نتیجه شارع می تواند در  نتیجه :

 تمام یا بعض اطراف علم اجمالی ، جعل حکم ظاهری بکند .

 نظریه ی صاحب کفایه در حاشیه ی بر رسائل و در احتیاط و  نظریه ی دوم (

ت ین نظریه این اسعلم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است . نتیجه ی ا : برائت (

 که شارع در تمام اطراف و در بعض االطراف علم اجمالی نمی تواند بدهد .

اگر  االن دو ظرف جلوی ماست و اجماال می دانیم که یکی از این دو ظرف خمر است .

بگوییم علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است یعنی همین که شما علم اجمالی 

مر بر شما منجز می شود . الزمه اا این است که ترخیص پیدا کردید ، آن حرمت خ

 شارع در دو طرف و در احد الطرفین هم جایز نیست .

 دلیل :

: ترخیص در تمام یا بعض االطراف ، الزمه اا اجتماع نقیضین قطعا یا احتماال صغری 

 است 

 اجتماع نقیضین باطل است چه قطعا و چه احتماال  کبری :

 ترخیض در تمام یا بعض االطراف باطل است . نتیجه :

اگر شارع ترخیض در تمام االطراف بدهد و بگوید خوردن هر دو ظرف جایز توضیح : 

است . نتیجه اا می شود قطع به اجتماع نقیضین . چون در بین این دو ظرف ما علم 

یز است به حرمت یکی از این دو ظرف داریم . و اگر شارع بگوید خوردن هردو ظرف جا

 معنایش این است که احد الظرفین حرام نیست و این می شود اجتماع نقیضین .

اما اگر شارع ترخیص در احد االطراف بدهد . دو ظرف جلوی ما وجود دارد ، شارع می 

گوید خوردن یکی از این دو ظرف جایز است . این هم می شود اجتماع نقیضین احتماال 

ن ظرف سمت راست جایز است ، یحتمل این ظرف زیرا اگر شارع بگوید خوردن ای

سمت راستی در واقع حرام باشد ، اگر در واقع حرام بود و شارع بگوید جایز است این 
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می شود اجتماع نقیضین . حاال که ما یقین نداریم که در واقع حرام باشد بلکه احتمالش 

 را می دهیم لذا احتمال اجتماع نقیضین می دهیم .

 کفایه به این دلیل :صاحب  تاشکاال

  : اشکال اول 

می گوید شما در شبهه غیر محضوره ، می گویید که اجتناب از تمام اطراف 

الزم نیست و ارتکاب تمام اطراف جایز است . خب اجتماع نقیضین که این جا 

  می گویید ، در انجا هم هست .

، خب یا در شبهه بدویه ، مثال من شک دارم شرب تتن حرام هست یا نیست 

شمایی که قائل به قول دوم هستید و می گویید علم اجمالی علت تامه برای 

تنجز تکلیف است ، در شبهه بدویه برائت را جاری می کنید و می گویید شرب 

تتن جایز است در حالی که یحتمل شرب تتن حرام باشد و اگر حرام باشد می 

هید می شود احتمال شود اجتماع نقیضین و از آنجائی که احتمال حرمت می د

 اجتماع نقیضین .

  : اشکال دوم 

 شرط اجتماع نقیضین ، وحدت مرتبه است .صغری : 

 وحدت مرتبه در این جا منتفی است .کبری : 

 شرط اجتماع نقیضین در این جا منتفی است .نتیجه : 

این دو ظرفی که جلوی شما هست ، اجماال می دانید که یکی از توضیح : 

و ظاهرا شارع بگوید جواز است . خب بین جواز و حرمت که  آنها حرام است

تناقضی نیست زیرا مرتبه هایشان باهم فرق دارد . حرمت واقعیه ، حرمت 

 فعلیه ی معلقه است و جواز ظاهری ، جواز فعلیه ی حتمیه است .

صاحب کفایه در اواخر حکم چهارم از احکام قطع فرمودند که تکلیف فعلی بر 

 دو نوع است :

 حکم فعلی معلق .1

 حکم فعلی حتمی و منجز  .2

  : ) این نظریه را در دو مرحله بیان می کنیم نظریه سوم ) مرحوم شیخ انصاری 

 : ایشان می فرمایند علم اجمالی به تکلیف ، نسبت به حرمت  مرحله ی اول

مخالفت قطعیه علت تامه است . االن شما می دانید یکی از این دو ظرف حرام 

مخالفت قطعیه به این است که هردو را بخورید . شیخ می  است ، این جا

فرماید علم اجمالی به تکلیف علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه و این 

  الزمه اا این است که ترخیص شارع در تمام االطراف جایز نیست .
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 دلیل :

 ترخیص شارع در تمام االطراف الزمه اا اجتماع نقیضین است . صغری :

 اجتماع نقیضین باطل است .کبری : 

 ترخیض شارع در تمام االطراف باطل است .نتیجه : 

 : اما علم اجمالی به تکلیف نسبت به وجوب موافقت قطعیه ،  مرحله ی دوم

مقتضی است و این مقتضی زمانی اثر می گذارد که مانعی در کار نباشد و 

شی لک حالل حتی تعلم  شارع مانع نیاورد و حال آنکه مانع وجود دارد ) کل

 انه حرام بعینه (

 صاحب کفایه بر نظر شیخ انصاری : اشکال

ایشان می فرمایند اجتماع نقضین چه قطعا و چه احتماال محال است در نتیجه اگر 

علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه شد پس باید بگوید علت تامه 

گوییم مقتضی است برای وجوب برای وجوب موافقت قطعیه هم هست چون اگر ب

موافقت قطعیه ، معنایش این است که ترخیص شارع در بعض االطراف جایز است 

و اگر ترخیص در بعض االطراف شد ، الزمه اا اجتماع نقیضین احتماال است و 

 اجتماع نقیضین احتماال محال است . 

 این نکته در حقیقت اشکال بر مرحوم شیخ انصاری است . نکته :

ه می فرماید مبحث قطع مناسب است که این گونه مطرح شود ؛ ایا علم اجمالی علت تامه برای حب کفایصا

تنجز است یا مقتضی برای تنجز است ؟ اما همین بحث علم اجمالی در بحث احتیاط مناسب است که این 

تامه  چون اگر علت گونه مطرح شود ؛ بر فرض که علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف باشد نه علت تامه )

بود دیگر صحبت از این که مانعی هست یا خیر معنی ندارد ( ، ایا مانع شرعی یا عقلی از تنجز وجود دارد یا 

 خیر . چون شیخ انصاری این گونه وارد بحث نشده است . 

 : ایا امتثال اجمالی ) احتیاط ( مسقط تکلیف هست یا خیر ؟ مقام دوم 

و تحصیل علم هم  در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا جمعه .مثال اجماال می دانید که 

ممکن است یعنی می توانید بروید و بفهمید که کدام یک واجب است اما نمی خواهید بروید 

تحصیل علم بکنید و می خواهید احتیاط کنید و هردو را انجام دهید . ایا این احتیاط و 

  امتثال اجمالی آن تکلیفی را که بر گردن شما هست ساقط می کند یا خیر ؟

 صورت دارد : 5ی فرماید مکلف صاحب کفایه م

 : مکلف قادر به تحصیل علم تفصیلی هست . در این صورت ماموربه دو  صورت اول

 حالت دارد :

 : ماموربه ، توصلی است . حالت اول 

دو لباس جلوی شما هست ، اجماال می دانید یکی از آنها نجس است و شستن 

. شما هم قادر لباس نجس هم واجب است و وجوبش یک وجوب توصلی است 
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هستید که علم تفصیلی را بدست بیاورید یعنی می توانید بفهمید که کدام 

یک از این دولباس نجس است . اما می خواهید احتیاط کنید و احتیاط به 

این است که هر دو را بشویید . اگر احتیاط بکنید ایا آن واجبی که بر گردن 

د زیرا آن اشکاالتی که بر شماست ساقط می شود یا خیر ؟ بله ساقط می شو

 صورت های دیگر وارد است ، بر این صورت وارد نیست .

 خود این حالت دو صورت دارد : ماموربه ، تعبدی است:  حالت دوم : 

o : احتیاط مستلزم تکرار نیست  مردد بین اقل و اکثر صورت اول (

 ) 

مثال ما شک داریم سوره جزء نماز هست یا نیست . این شک بازگشت 

جزء .  11جزء است یا  10ه این می کند که ما شک می کنیم نماز ب

به این می گویند شک بین اقل و اکثر ) ارتباطی ( . تحصیل علم هم 

ممکن است و می توان فهمید که سوره جزء هست یا نیست . اما شما 

نمی خواهید علم تفصیلی پیدا کنید و می خواهید احتیاط کنید . 

خواهید در ان احتیاط کنید یک واجب تعبدی االن این عملی که می 

است و احتیاط در این جا مستلزم تکرار نیست زیرا احتیاط به این 

است که نماز با سوره بخوانید . احتیاط در این مورد جایز است یعنی 

 تکلیفی که بر گردن شماست را ساقط می کند . 

قطوع االعتبار زیرا اگر شماره نماز با سوره خواندی ، تمام اموری که م

در عبادت است ) یعنی یقین داریم که در عبادت معتبر هستند ( و 

تمام اموری که محتمل االعتبار هستند در عبادت ، را انجام داده اید 

 و عمل کم و کاستی ندارد . 

مقطوع االعتبار مثل قصد قربت ، ما یقین داریم که قصد قربت در 

 قصد الوجه ) قصد وجوب (  نماز الزم است . محتمل االعتبار مثل

فقط در این جا یک مشکلی وجود دارد و ان این که این سوره ای که 

انجام دادی ، نمی توانی به قصد جزئیت انجام بدهی چون یقین نداری 

 که جزء است و این هم مضر نیست .

اگر شما احتیاط کردی ، این سوره در هنگامی که می  اشکال :

دا با قصد جزئیت که نمی توانی ان را خواهی شروع کنید به خوان

بخوانی ، یعنی الزمه ی احتیاط فوت شدن قصد جزئیت امر مشکوک 

 فیه است .

 قصد جزئیت در حصول غرض دخیل نیست . جواب :

o : مردد بین المتباینین است ) احتیاط مستلزم تکرار  صورت دوم

 است (  .
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است یا نماز  ما اجماال می دانیم که روز جمعه یا نماز ظهر واجب

تحصیل علم تفصیلی هم برای ما ممکن است یعنی می توانیم جمعه .

بفهمیم که از بین این دو کدام یک واجب است اما نمی خواهیم علم 

تفصیلی پیدا کنیم بلکه می خواهیم احتیاط کنیم . این عملی که می 

خواهیم در ان احتیاط کنیم واجب تعبدی است و امرا هم دائر بین 

نین است . نماز ظهر متباین با نماز جمعه است . در این صورت متبای

اگر بخواهیم احتیاط بکنیم مالزم با تکرار عمل است یعنی باید دو 

 عمل انجام بدهیم .

می خواهیم ببینیم در این صورت آیا جایز است که شما بدنبال علم 

 د:ریر ؟ این جا دو نظریه وجود داتفصیلی نروید و احتیاط بکنید یا خ

 احتیاط کردن جایز نیست  مشهور و شیخ انصاری : .1

 اشکال دارند . 3مشهور 

 دلیل :

به قصد  اول :چیز است )  3الزمه ی احتیاط ،  صغری :

به قصد التمییز )  دوم :وارد می شود ،  و اخالل الوجه ضرر

تعیین مامور به واقعی ( ضرر وارد می شود ) یعنی شما در 

انجام می دهید باید مشخص کنید  هنگامی که دارید عمل را

احتیاط کردن سبب  سوم :که مامور به واقعی کدام است ( ،  

بازی کردن با امر موال می شود و امر موال را مسخره می 

 کنید در واقع . (

 واالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله . نتیجه :

: احتیاط کردن جایز است و هیچ کدام از این  صاحب کفایه .2

 اشکال وارد نیست . 3

به چه صورت  . ایشان می گوید می تواند قصد الوجه بکند

می تواند قصد الوجه کند ؟ این اقا وقتی که نماز ظهر می 

خواند به قصد وجوب می خواند و نماز جمعه هم که می 

از ظهر خواند به قصد وجوب می خواند اما موقعی که نم

میخواند به قصد وجوب این یا ان می خواند . و همین طور 

موقع خواند نماز جمعه . لذا به قصد وجه ضرری وارد نشد 

بلکه به قصد تمییز ضرر وارد شد چون مامور به واقعی را 

 تعیین نکرده اید  .
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ثانیا قصد التمییز واجب نیست و هیچ دلیل نداریم که بگوید 

 .قصد تمییر واجب است 

ثالثا این اقا امر موال را به مسخره نگرفته است بلکه به انگیزه 

ی عقالئی دارد احتیاط می کند . انگیزه ی عقالئی مثل این 

 که تحصیل علم برایش مقدور است اما مشقت دارد .

مضافا این اقا که احتیاط می کند ، امده است در نحوه ی 

امر موال را به اطاعت ، این نحوه را انتخاب کرده است ، کجا 

و اگر هم لعبی باشد ، لعب به امر موال  تمسخر گرفته است .

 نیست بلکه لعب در چگونگی امر موال است . 

 : مکلف قادر بر تحصیل علم تفصیلی نیست بلکه قادر بر تحصیل ظن خاص  صورت دوم

 است .

ظن خاص به ان ظنونی گفته می شود که ادله ی خاص بر حجیت آنها قائم شده است 

 مثل خبر واحد ، مثل اجماع و بنای عقال .، غیر از دلیل انسداد 

شما قادر بر تحصیل علم تفصیلی نیستید بلکه می توانید ظن خاص پیدا کنید . اما حاال 

امکان احتیاط است ) برخی این ظن خاص ، یک ظنی است که حجیتش مشروط به عدم 

 از طنون در صورتی حجت هستند که برای شما احتیاط ممکن نباشد ( .

در این صورت ، احتیاط نتنها ممکن بلکه واجب است و نباید برود دنبال ظن . مثل خبر 

 واحد بر طبق بعضی از علمای اصول . 

 : مکلف قادر بر تحصیل علم تفصیلی نیست بلکه قادر بر تحصیل ظن خاص  صورت سوم

است ، آن هم ظن خاصی که حجیتش مطلقا است و مشروط به عدم امکان احتیاط 

 نیست . در این جا احتیاط جایز است . 

 : مکلفی که قادر بر تحصیل ظن خاص نیست ) مثل انسدادی ها ( بلکه  صورت چهارم

لق است . ظن مطلقی که از جمله ی مقدمات حجیت آن ، عدم قادر بر تحصیل ظن مط

 وجوب احتیاط است . در این صورت احتیاط جایز است .

 : مکلفی که قادر بر تحصیل ظن مطلق است ، ظن مطلقی که از جمله ی  صورت پنجم

مقدمات حجیت ان ،  بطالن احتیاط است . در این صورت احتیاط جایز نیست زیرا فرض 

 مقدمه ی حجیت ظن ، بطالن احتیاط است . این است که
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 تطبیق : 

 [األمر السابع ]حجیة القطع اإلجمالی

د ) مرحوم فیروزآبادی می فرمایند علت این که قی أنه قد عرفت کون القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی

تا است : مرتبه ی اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجز و اگر شما به  4به فعلی زده این است که مراتب تکلیف 

مرتبه ی اقتضا و یا انشان قطع پیدا کنید ، اثری ندارد و آن مرتبه ای که دارای اثر است مرتبه ی فعلیت است 

لة عکلیف است یعنی وقتی که قطع به تکلیف فعلی پیدا کردی آن تکلیف منجز می شود ( و اثرا تنجز ت

) یعنی شارع نمی تواند درباره ی قطع تفصیلی حرف برند مثال حجیت  تامة لتنجزه ال تکاد تناله ید الجعل

ا تناقض ی را برایش جعل بکند که این تحصیل حاصل است یا حجیت را از ان نفی کند که می شود تناقض که

علت  ) إثباتا أو نفیا فهل القطع اإلجمالی کذلك حقیقی و اعتقادی است یا فقط تناقض اعتقادی است  (

 . تامه برای تنجز تکلیف است (

إن  إشکال ربما یقال قطع اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف باشد ( –) کون القطع االجمالی کذالک  فیه

ورت تمام به ص که تکلیف کشف نشده است به واسطه ی علم اجمالی ) چون التکلیف حیث لم ینکشف به

االنکشاف زیرا متعلق علم اجمالی مردد است در علم اجمالی ما قطع به حرمت داریم لکن  نمی دانیم حرام 

د ) و چون که می باش کانت مرتبة الحکم الظاهری ) عطف بر لم ینکشف ( تمام االنکشاف و ( کدام است

محفوظة جاز  ) قطع اجمالی ( معه ( موضوع حکم ظاهری ، شک است  – مرتبه ی ) موضوع ( حکم ظاهری

 به ترخیص بعض االفراد –) قید مخالفت احتماال  ) تکلیف معلوم باالجمال (الشارع بمخالفته اإلذن من 

 بل قطعا .  است  (

 إال محذور ) با تکلیفی که اجماال قطع به ان داریم ( مع المقطوع إجماال ) اذن ( و لیس محذور مناقضته

علت  ) ضرورة . مناقضة الحکم الظاهری مع الواقعی فی الشبهة الغیر المحصورة بل الشبهة البدویة

علت برای اطراد محذور مناقضه است که چرا محذور تناقض در دو جای دیگر هم هست  –برای جواب نقضی 

در تناقض بین تکلیف واقعی و اذن شارع در داخل  بین شبهات نیست ) تفاوتی اوت فی المناقضةعدم تف (

بین التکلیف الواقعی و اإلذن باالقتحام فی مخالفته بین  شدن در مخالفت با حکم واقعی نیست (

 . الشبهات أصال

) پس جوابی که به  فما ) می خواهد بگوید همان جوابی که در ان دو مورد می دهید این جا هم بدهید (

به التفصی عن  واسطه ی ان جواب خالصی پیدا می شود از محذور تناقض در شبهه غیر محصوره و بدویه (

) می باشد به وسیله ی همان جواب ، خالصی پیدا کردن از محذور  کان به التفصی عنه ، المحذور فیهما

فی القطع به فی األطراف المحصورة أیضا   ه (تناقض در مانحن فیه یعنی قطه به تکلیف در اطراف محصور
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و یأتی إن شاء اهلل  ( در ذیل امر چهارم  – ) اشاره به جواب حلی کما ال یخفى ]و قد أشرنا إلیه سابقا

 مفصال.

 ]اقتضاء العلم اإلجمالی للحجیة[

کسی ممکن است توهم کند که علم اجمالی مثل شک بدوی است زیرا در این جا ما آمدیم  –) دفع توهم  نعم

در جواب می گوید علم اجمالی مثل شک  –علم اجمالی را مقایسه کردیم با شبهات بدویه و غیر محصوره 

)  قتضاءلتفصیلی فی مجرد االکان العلم اإلجمالی کا بدوی نیست بلکه مقتضی برای تنجز تکلیف است (

منظور از اقتضاء ، اقتضاء اصطالحی نیست زیرا علم تفصیلی که مقتضی برای تنجز نیست که بلکه علت تامه 

جب ال فی العلیة التامة  فیو است ، می خواهد بگوید در اصل اقتضی مشترک اند لکن نوع اقتضی فرق دارد (

 مانع عقال ز () تنج لم یمنع عنه لو ) مثل علم تفصیلی که موجب تنجز تکلیف است ( تنجز التکلیف أیضا

) مانع عقلی مثل عسر و حرج ، در شبهات غیر محصوره ، علم اجمالی وجود دارد ، اگر تکلیف منجز شود باعث 

فی أطراف کثیرة غیر محصورة أو  ) مثل این که ، علم اجمالی باشد ( کما کان عسر و حرج می شود (

)  کما فی ما أذن الشارع فی االقتحام فیها کما هو شارع () مانع شرعی مثل ترخیص و اجازه ی  شرعا

ء فیه حالل و حرام فهو لك حالل حتى ): کل شی ) به قرینه ی بعینه ( ظاهر اذن شارع در اقتحام (

 تعرف الحرام منه بعینه(

ود و اگر شبهه محصوره ب – ) می خواهد بگوید علم اجمالی به تکلیف ، مقتضی تنجز تکلیف است و بالجملة

شما با تکلیف مخالفت کردید مواخذه صحیب است اما اگر شبهه غیر محصوره بود و شما مخالفت کردید با 

تکلیف در این جا مواخذه صحیب نیست و از این که در غیر محصوره عقاب صحیب نیست و در محصوره صحیب 

 ر علت تامه بود هر آینه بایداست معلوم می شود که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف نیست زیرا اگ

 مواخذه بر مخالفت در صورت شبهه غیر محصوره صحیب باشد

 دلیل به بیان قیاس :

 : اگر علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف بود ، الزمه اا دو چیز بود : صغری 

عدم صحت عقاب در شبهه غیر محصوره صحیب نباشد ) یعنی عقاب در شبهه غیر محصوره  .1

 باید باشد (صحیب 

 اذن شارع در اطراف محصوره صحیب نباشد .2

 : واالزم باطل  کبری 

 : فلملزوم مثله  نتیجه ) 
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رة و بین أطراف محصو ) تکلیف ( مع القطع به ) تکلیف ( صحة المؤاخذة على مخالفته ) مبتدا ( قضیة 

یها هو کون القطع اإلذن فی االقتحام ف ) در محصوره ( أو مع ) اطراف ( عدم صحتها مع عدم حصرها

 . مقتضیا للتنجز ال علة تامة ) خبر قضیه صحه المواخذه ( اإلجمالی

بنحو االقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة  ) علم اجمالی ( أنه احتمال ) نظریه ی شیخ انصاری ( و أما

ضعیف یة فالمخالفة القطعتمالیة و ترك بالنسبة إلى الموافقة االح ) علیت تامه ( القطعیة و بنحو العلیة

 . ) خبر احتمال ( جدا

منظور از متناقضین یعنی حکم ظاهری  –) در ترخیص بعض االطراف  ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضین

یعنی اگر شارع تمام االطراف را رخصت  ) در ترخیص تمام االطراف کالقطع بثبوتهما و حکم معلوم باالجمال (

ن ) ثبوت متناقضی فی االستحالة فال یکون عدم القطع بذلك ( خ می دهد دهد قطعا اجتماع نقیضین ر

این  یعنی –) خبر الیکون  موجبا ) مناقضه ی احتمالیه ( معها یعنی احتمال می دهیم ثبوت متناقضین را (

 ) مناقضه ی لجواز اإلذن فی االقتحام بل لو صح معها عدم قطع به ثبوت متناقضین سبب نمی شود (

 . فی القطعیة أیضا فافهم ) صحیب است اذن شارع ( اإلذن فی المخالفة االحتمالیة صح احتمالیه (

فی  کما أن المناسب ) تنجز به نحو علیت یا اقتضی ( و ال یخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك

ثیره فی التنجز بنحو االقتضاء ال عن أن تأ ) در بحث قطع (باب البراءة و االشتغال بعد الفراغ هاهنا 

 ع () مان شرعا أو عقال و عدم ثبوته ) از تنجز ( البحث عن ثبوت المانع ) خبر ان المناسب (  العلیة هو

) یعنی علم اجمالی علت تامه برای تنجز است  بنحو العلیة ) علم اجمالی ( کما ال مجال بعد البناء على أنه

 ) تمام مطالبی هذا أصال کما ال یخفى. ) در مبحث برائت و اشتغال ( هناك ) ثبوت مانع ( للبحث عنه (

 .بالنسبة إلى إثبات التکلیف و تنجزه به که از اول امرهفتم بیان شد ( 

) به این که مکلف  بأن یوافقه إجماال احتیاط ( –اجمالی  علم) به واسطه ی  به ) تکلیف ( ما سقوطهو أ

 ) سقوط به وسیله ی ال إشکال فیهف موافقت بکند تکلیف را اجماال و موافقت اجمالی همان احتیاط است (

واردی ) در م فیما ) ال اشکال فی السقوط ( العبادیات فکذلك فی التوصلیات و أما فی موافقت اجمالی (

 دو گونه معنی کردن :) این عبارت را می توان  ال یحتاج إلى التکرار که (

اول : ضمیر یحتاج به ما ، بخورد و معنی این گونه می شود در مواردی که احتیاج ندارد ان موارد به تکرار و 

 مراد اقل و اکثر است 

دوم : ضمیر یحتاج به احتیاط بخورد و معنی این گونه می شود ؛ در مواردی که احتیاج ندارد احتیاط کردن 

سوره جزء نماز هست یا خیر  –جزء  11جزء یا  10)  تردد أمر عبادة بین األقل و األکثرکما إذا  به تکرار (

 صد قربتمثل ق – ) قطعا ء مما یعتبراإلخالل بشی ال اشکال فی السقوط ( ی) علت برای فکذالک یعن لعدم (
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) بیان ما یعتبر و یحتمل  مما ) عبادت ( فی حصول الغرض منها ) مثل قصد وجه ( أو یحتمل اعتباره (

) ممکن نیست که اخذ بشوند این امور در  ال یمکن أن یؤخذ فیها ( از آن اموری که – اعتباره می کند

یعنی شارع نمی تواند امرا را ببرد روی صاله با قصد قربت و امرا را نمی تواند ببرد روی عمل با  –عبادت 

ند و چیزی که بعد از امر پیدا می شود نمی تواند در متعلق امر قصد وجه زیرا این ها بعد از امر پیدا می شو

أ من نش ( به سبب این که این امور – ) علت برای الیمکن ان یوخذ فیها فإنه که قبل از امر است اخذ بشود (

 ) مثال برای ما یحتمل و الوجه و التمییز ) مثال برای ما یعتبر ( کقصد اإلطاعة ) عبادت ( قبل األمر بها

یان اشکال ) ب و ) در مواردی که اتیان کند مکلف به اکثر ( إذا أتى باألکثر ) متعلق به االخالل ( فیما اعتباره (

ال یکون (  الزمه ی احتیاط اخالل به قصد جزئیت است و جواب این بود که قصد جزئیت واجب نیست –

 زئیت () ج احتمل جزئیته على تقدیرها ) سوره ( إال بعدم إتیان ما ) حین اتیان باالکثر ( إخالل حینئذ

یعنی بر فرض که سوره در واقع جزء باشد شما این سوره را به قصد جزئیت اتیان نکرده  – ) جزئیت بقصدها

ضعیف فی الغایة و سخیف  ) غرض عبادت ( فی حصول الغرض ) جزئیت ( و احتمال دخل قصدها ( اید

 . إلى النهایة

 للتکرار[]إجزاء االحتیاط المستلزم 

من جهة اإلخالل بالوجه تارة  ) اشکال مشهور ( احتاج إلى التکرار فربما یشکل ) مواردی که ( و أما فیما

 . لعبا و عبثا ثالثة ) بودن این تکرار ( و بالتمییز أخرى و کونه

وجهی ) به هیچ  18 بوجه ، ) مکلف اخالل نکرده است به قصد الوجه ( و أنت خبیر بعدم اإلخالل بالوجه

ظهر و  ) نماز فی اإلتیان مثال بالصالتین زیرا وقتی شما نماز ظهر را می خوانید به قصد وجوب می خوانید (

لوجوبه چه می خواهد  –) متعلق به اتیان  المشتملتین على الواجب لوجوبه نماز جمعه در روز جمعه (

دو صورت دارد ، یکبار قصد الوجه را به  ، قصد الوجهبگوید ؟ کسی که عبادت را با قصد الوجه انجام می دهد 

صورت علت غائی می آورد یعنی این گونه می گوید که من نماز ظهر را می خوانم لوجوبه ویکبار قصد الوجه 

را به صورت وصف می اورد و این گونه می گوید ، من نماز ظهر واجب را می خانم حاال این لوجوج به اشاره به 

ل إنما و ال تمییز فاإلخال ) تعیینی برای ماموربه نیست ( یة األمر أنه ال تعیین لهغا قصد الوجه غائی دارد (

 ) فی غایة الضعف لعدم ) مثل اعتبار قصد الوجه ( أیضا ) تمییز ( و احتمال اعتباره ) تمییز ( یکون به

ه مردم موری است ک) قصد تمییز از ا عین منه و ال أثر فی األخبار مع دلیل برای معتبر نبودن قصد تمییز (

نه أ از آن غافل هستند چه برسد به لزوم قصد تمییز لذا اگر شارع آن را الزم می دانست حتما باید می گفت (

ال ) در امث غالبا و فی مثله () این قصد تمییز از اموری است که غفلت می شود از این امور  مما یغفل عنه

 و دخله فی الغرض ) ما یغفل ( د من التنبیه على اعتبارهال ب این اموری که مورد غفلت واقع می شوند (

                                                           
 ستاد حیدری : رجوع کنید به حقائق االصول اقای حکیم .ا 18
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در مبحت  ) سابقا ) لزوم تنبیه ( ألخل بالغرض کما نبهنا علیه ) اگر شارع بر این مایغفل اگاهی ندهد ( و إال

  . تعبدی و توصلی (

ی اصال ) یعن لداع عقالئی ) چه بسا می باشد تکرار ( و أما کون التکرار لعبا و عبثا فمع أنه ربما یکون

ة إذا کان لعبا بأمر المولى ال فی کیفی ) وقتی تکرار ضرر می زند ( إنما یضر تکرار لعب محسوب نمی شود (

عد ب ) نه وقتی که تکرار بازی در کیفیت اطاعت امر باشد یعنی در این صورت تکرار ضرر نمی زند ( إطاعته

کله فی قبال ما إذا تمکن من القطع تفصیال  مام این مطالب () ت حصول الداعی إلیها کما ال یخفى هذا

  . باالمتثال

) تا قبل از این عبارت ، همه ی بحث ها مربوط به جائی است که مکلف قادر بر تحصیل علم تفصیلی است  و

لى ع ) احتیاط ( فال إشکال فی تقدیمه ) تفصیال ( کذلك ) امتثال ( أما إذا لم یتمکن إال من الظن به (

قادر  ) مگر در مواردی که إال فیما إذا لم یتمکن منه ) ظن ( االمتثال الظنی لو لم یقم دلیل على اعتباره

چرا در این صورت اشکالی در تقدیم احتیاط نیست ؟ زیرا فرض این است که عمل  – نباشد مکلف بر احتیاط

کردن به این ظن ، مشروط به ممکن نبودن احتیاط است و فرض این است که احتیاط ممکن است پس اصال 

ن ) ظ و أما لو قام على اعتباره ( در این صورت نمی توان به ظن عمل کردو فقط باید به احتیاط عمل کرد

کما  بالظنی ) اکتفا کردن ( فال إشکال فی االجتزاء ) چه احتیاط ممکن باشد و چه ممکن نباشد ( مطلقا (

فی قبال الظنی بالظن المطلق المعتبر بدلیل  ) احتیاط ( ال إشکال فی االجتزاء باالمتثال اإلجمالی

ى عل ) صورت چهارم ( بناء ) ظن مطلقی که به وسیله ی دلیل انسداد معتبر و حجت می باشد ( االنسداد

 أما لو کان من مقدماته ) صورت پنجم ( عدم وجوب االحتیاط و ) دلیل انسداد ( أن یکون من مقدماته

بخاطر  –) دلیل برای بطالن احتیاط  الستلزامه العسر المخل بالنظام ) احتیاط ( بطالنه ) دلیل انسداد (

 ) ألنه ) دلیل دوم برای بطالن احتیاط ( أو است ( این که احتیاط مستلزم عسری است که مخل به نظام

ذا إ ) در موردی که ( لیس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فیما احتیاط (

 .ی ( ) تفصیل فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیال إلى الظن کذلك ، کان بالتکرار کما توهم

اگر کسی طریق اجتهاد و طریق تقلید را ترک بکند یعنی نه مجتهد بشود و نه  –) بنا براین تنزیل  و علیه

 تقلیید بکند و این دو یعنی سراغ ظن نرفته است ، در این صورت اگر احتیاط بکند ، احتیاطش باطل است (

فال مناص عن الذهاب إلى بطالن عبادة تارك طریقی التقلید و االجتهاد و إن احتاط فیها کما ال 

 ى.یخف

و یأتی بعضه  ) حجیت امارات ( یناسب المقام ) از ان بعضی است که ( هذا بعض الکالم فی القطع مما

) ما هو  فیقع المقال فیما هو المهم من عقد هذا المقصد و هو .اآلخر فی مبحث البراءة و االشتغال

  بیان ما قیل باعتباره من األمارات أو صح أن یقال . المهم (
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ین نوار ، در ادامه ی نوار قبل بیان شده است . ) شروع ا:  144نوار 

 اتمام –نوار از بحث ، مسقط بودن امتثال اجمالی و تکلیف است 

 مباحث قطع  (

 مباحث االمارات

 : ابتدای امارات و شروع تمهید 145نوار 
 در بحث امروز دو مطلب داریم :

 فرق بین قطع و امارات ظنیه : 
 امارت ظنیه چه فرقی وجود دارد ؟مطلب اول : بین قطع با 

مثال یک بار شما قطع دارید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است و یکبار هم خبر عادل قائم شده است که 

نماز جمعه در زمان غیبت واجب است . بین این قطع با این خبر عادل ) امارات ظنیه ( چه فرقی وجود دارد؟ 

یا مقتضی برای حجیت است . این که می فرماید یا علت تامه است یا صاحب کفایه می فرماید قطع علت تامه 

 مقتضی ، این بستگی به نوع قطع دارد . 

اگر قطع تفصیلی بود ، این قطع تفصیلی علت تامه برای حجیت است ودیگر الزم نیست بگردید که آیا مانعی 

 از حجیت هست یا نیست .

ا اجماال قطع دارید که در زمان غیبت یا نماز ظهر واجب است اما اگر قطع قطع اجمالی باشد یعنی مثال شم 

و یا نماز جمعه ، اگر قطع اجمالی باشد ، این قطع اجمالی مقتضی برای حجیت است یعنی مقتضی برای 

 حجیت فراهم شده است لکن مقتضی چه وقتی یقتضی اثرا را ؟ وقتی که مانعی وجود نداشته باشد . 

نسبت به حجیت الاقتضاء است یعنی نه اقتضای حجیت دارد و نه اقتضای عدم حجیت اما در باب امارات ظنیه 

مثل انسان نسبت به وجود یعنی نظر به ذات انسان ، ذات انسان نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم . در 

شدن امارات  ذات انسان نه وجود است و نه عدم لذا هر طرفی بخواهد پیدا شود نیاز به مرجب دارد . لذا حجت

 ظنیه نیاز به مرجب دارد و مرجب دو چیز است : 

جعل شارع ، مثال شارع بیاید برای خبر واحد حجیت را جعل بکند که این جعل شارع می شود مرجب  .1

برای حجیت بر عدم حجیت . مثل ادله خبر واحد که ما از این ادله این را می فهمیم که شارع مقدس 
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یت را جعل کرده است ، این جعل شارع می شود مرجب حجیت بر عدم امده است برای خبر واحد حج

 حجیت .

ثبوت مقدمات دلیل انسداد ، یک دلیلی هست که به ان دلیل انسداد می گویند که این دلیل بنابر  .2

مقدمه تشکیل شده است و به  5مقدمه و بنابر عقیده ی مرحوم شیخ از  4عقیده ی صاحب کفایه از 

سداد می گویند . اگر کسی تمام این مقدمات را قبول بکند ، نتیجه اا این است این دلیل ، دلیل ان

 که ظن حجت است از هر راهی که می خواهد پیدا شود مگر از راهی گه شارع ان را نهی کرده است.

 در نتیجه ی دلیل انسداد دو نظریه وجود دارد 

 داد این است که عقل حکم نظریه اول : قائل به حکومت هستند . یعنی نتیجه ی دلیل انس

 می کند که ظن از هر راهی که پیدا شود حجت است . 

  . نظریه دوم : قائل به کشف هستند . نتیجه ی این نطریه ، حجیت ظن علی الکشف است

یعنی اگر کسی این دلیل را قبول کردن نتیجه اا این است که ما کشف می کنیم که شارع 

 ظن را حجت کرده است . 

 م حجیت امارات ظنیهحجیت یا عد

 مطلب دوم : یک مقدمه دارد بعد وارد اصل مطلب می شویم .

 مقدمه :

 معنی دارد ( : 5مقدمه : امکان دو معنی معروف دارد ) کال 

امکان ذاتی : یعنی بود و نبودا ممکن است . یعنی با نظر به ذات شی ، وجود و عدمش ممکن است  .1

امتناع ذاتی است که یعنی با نظر به ذات ، وجودا محال است مثل انسان . در مقابل این امکان ، 

 مثل اجتماع نقیضین .

امکان وقوعی : ماالبلزم من وجوده محال یعنی چیزی که از وجودا امر محالی الزم نمی آید . مثل  .2

بودن ما در مدرسه . در مقابل آن امتناع وقوعی است که یعنی ما بلزم من وجوده محال مثل کالم ابن 

امر  3ه که می گوید حجیت خبر واحد امتناع وقوعی دارد یعنی اگر بگوید خبر واحد حجیت است قب

 محال الزم می آید که یکی از انها این است که حالل حرام می شود و حرام حالل می شود . 

 اقوال در حجیت امارات ظنیه

 اصل بحث : در رابطه با حجیت امارات ظنیه دو نظریه است :

یت برای امارات ظنیه ، یعنی اگر شارع مقدس بیاید امارات ظنیه را حجی قرار دهد ، مشهور : حج .1

حجیت برای امارات ظنیه امکان وقوعی دارد یعنی اگر شارع بگوید خبر واحد حجت است ، از این 
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حجت شدن خبر واحد امر محالی الزم نمی آید . مشهور دو دلیل دارند که یک دلیلی است که شیخ 

 و دلیل دیگر را مرحوم اخوند بیان کرده اند . بیان کرده

  دلیل اول ) دلیل شیخ انصاری ( : سیره ی عقال . شیخ می فرماید زمانی که ما به وجدان و درون

خودمان مراجعه می کنیم می بینیم که از حجت شدن خبر واحد توسط شارع امر محالی الزم نمی 

مین است که اگر در وجود یا عدم یک چیزی شک آید . بعد می فرماید سیره عقالئیه عالم هم ه

. مثال در رابطه با حجیت خبر واحد  کنند ، در رابطه با این شی ، حکم به امکان وقوعی می کنند

ما دلیلی پیدا نکردیم و از طرفی به گوا ما هم خورده است و از طرفی عقالی عالم اگر در رابطه 

می گویند امکان دارد مگر این که خالفش ثابت  با امکان و امتناع یک چیزی شک و فکر کنند

 شود. 

 

 اشکال صاحب کفایه بر این دلیل :

اوال سیره ی عقال این نیست که اگر در رابطه با امکان یا امتناع یک شی ای بخواهند فکر کنند  .1

یعنی سیره عقال عند الشک حکم به امکان  بگویند امکان دارد مگر این که خالفش ثابت شود

  یست وقوعی ن

ثانیا سلمنا که سیره ی عقالئیه این باشد ، سیره عقالء حجت نیست مگر این که دلیل داشته  .2

 و حجیت سیره موجود نیستباشد که این دلیل یا قطعی است و یا ظنی و دلیل قطعی برای 

دلیل ظنی هم مفید نیست زیرا در رابطه با دلیل ظنی می توان گفت ایا این دلیل حجت هست 

   ؟یا نیست 

 : ) دلیل دوم ) دلیل صاحب کفایه 

صاحب کفایه از راه وقوع وارد می شود یعنی می فرماید تعداد زیادی دلیل داریم که شارع مقدس 

یک سری از ظنون را حجت کرده است یعنی حجت شدن ظنون واقع شده لذا همین ادله وقوع 

است یعنی شی اول باید  حجیت ظن ، دلیل امکان ان هم هست چون وقوع فرع بر امکان وقوعی

 امکان وقوعی داشته باشد تا بعد وقوع پیدا کند .

نظریه ی ابن قبه : اگر شارع خبر واحد را حجت کند ، این امتناع وقوعی دارد یعنی اگر خبر واحد حجت   .2

  چیز است . 3بشود ، امر محالی الزم می آید و این امر محال 

 تطبیق :

یعنی این که قبل از این که –ما قیل باعتباره من االمارات او صب ان یقال ) بیان  و قبل الخوض فی ذلك

 . ) ثالثه ( ینبغی تقدیم أمور بیان کنیم کدام امارات حجیت دارد و کدام حجیت ندارد (
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 أحدها ]عدم اقتضاء األمارة غیر العلمیة للحجیة ذاتا[

لیس کالقطع فی کون  ( مثل ظواهر ، شهرت ، خبر ثقه ) ظنیه أنه ال ریب فی أن األمارة الغیر العلمیة

نیه ) اماره ظ مقتضیاتها بنحو العلیة ) واو تفسیر ( من لوازمها و ) به معنای معذریت و منجزیت ( الحجیة

به نحو علیت یعنی این گونه  مثل قطع نیست در این که حجیت از لوازم اماره باشد لکن از لوازم قطع هست

لوازم هم که می گوید علی قول هست زیرا بعضی  – ظنیه علت تامه باشد برای حجیت   نیست که اماره ی

) حجیت از لوازم اماره ظنیه نیست  بل مطلقا می گویند حجیت الزمه ی قطع نیست بلکه عین قطع است (

 ه (ه و ظنی) برای اماره ی غیر علمی لها ) ثبوت حجیت ( و أن ثبوتها نه به نحو علیت و نه به نحو اقتضاء (

علما  – ) یا احتیاج دارد به ثبوت مقدمات دلیل انسداد أو ثبوت مقدمات ) جعل شارع ( محتاج إلى جعل

مثل مشهور به مقدمه ی دوم اشکال می گیرند و اصال بخاطر همین مقدمه ی دوم به این دلیل ، دلیل انسداد 

 مقدمه مثال –دارد مقدمات را تفسیر می کند  –) واو تفسیر  و ( می گویند به علت تسمیه الشی باسم جزئه 

ی اول این است که  ما اجماال می دانیم احکامی وجود دارد ، لذا شما باشد اوال یک علم اجمالی برای شما 

) و احتیاج دارد به عارض شدن یک حاالتی (  طرو حاالت پیدا بشود تا برسید به این که ظن حجت است (

) تا این حاالت موجب بشود برای این که اقتضا بکند این الحجیة  حاالت ( ) مقدمات و موجبة القتضائها

در چه صورت این دلیل انسداد می  –) قید عقال است  عقال بناء مقدمات حجیت را عقال یعنی به حکم عقل (

گوید ظن حجت عقلی است ؟ بنابر حکومت اما بنا بر کشف این مقدمات می گویند ظن حجت شرعی است . 

) بخاطر وجدان  لوضوح ) اماره مثل قطع نیست ( ى تقریر مقدمات االنسداد بنحو الحکومة و ذلكعل  (

) بخاطر این که روشن است که اقتضاء نمی کند غیر قطع  للحجیة ) مثل ظن ( عدم اقتضاء غیر القطع( 

ما مثل علم  ) ثبوتا ) جعل شارع یا ثبوت مقدمات ( بدون ذلك ف حجیت را بدون جعل و ثبوت مقدمات (

 در ظن دو بحث داریم :

 . ایا ظن در مقام اثبات تکلیف ، مقتضی حجیت هست یا نیست 1

. ما اگر قطع به تکلیف داشتیم االشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی اما ظن به برائت در مقام اثبات تکلیف 2

ف ظن مقتضی حجیت هست یا ) ایا در مقام اسقاط تکلی کافی است یا کافی نیست . این جا اختالف است

بال خالف و ال سقوطا و إن (   منظور از ثبوتا همان بحث اول است یعنی در مقام اثبات تکلیف –نیست ( 

ی اگر ) یعن الخالف و االکتفاء بالظن بالفراغ من بعض المحققین ) مقام سقوط ( کان ربما یظهر فیه

و لعله ألجل عدم لزوم دفع  یقین به فراغ الزم نیست (اشتغال یقینی بود ، ظن به فراغ هم کافی است و 

 تأملف ) شاید اکتفاء به ظن به فراغ ، بخاطر این باشد که دفع ضرر محتمل واجب نیست ( الضرر المحتمل

. 

اره ی ) ایا تعبد شرعی به ام شرعا التعبد باألمارة الغیر العلمیة ) امکان وقوعی ( ثانیها :  فی بیان إمکان

) تعبد به اماره ی  محال منه و عدم لزوم(  شرعا قید تعبدا است  – علمیه امکان وقوعی دارد یا خیرغیر 
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) در مقابل ادعا کردن استحاله تعبد بخاطر لزوم محال  فی قبال دعوى استحالته للزومه .  عقال ( غیر علمیه

) 

 []المراد من اإلمکان

) امکان مطلق یعنی چه  بل مطلقا ) امکان وقوعی ( بهذا المعنى  اإلمکان لیس ) رد اول شیخ انصاری ( و

نی سیره یع این امکان یک اصلی که توسط عقال تبعیت بشود –) خبر لیس  أصال متبعاذاتی و چه وقوعی ( 

 نمی گویند ه احتمال وجود یک شی را می دهند ،، نیست یعنی عقال به صرف این ک ی عقالئیه وجود ندارد

عند العقالء فی مقام احتمال ما یقابله من االمتناع لمنع کون سیرتهم  مکان وقوعی دارد (که این شی ا

) چون ممنوع است این که سیره عقال این باشد که عند الشک  على ترتیب آثار اإلمکان عند الشك فیه

منع  انصاری () رد دوم شیخ  و  در امکان ، اثار امکان را مترتب کنند یعنی چنین سیره ای وجود ندارد (

لیل لعدم قیام د ) منع می کنیم حجیت سیره را اگر قبول کنیم ثبوت سیره را ( حجیتها لو سلم ثبوتها

ر باشد ) اگلو کان  ) و ظن به اعتبار سیره (و الظن به  ) چون سیره دلیل قطعی ندارد (على اعتبارها قطعی 

ما االن در همین است که تعبد به ظن ممکن است ) کالم  الکالم اآلن فی إمکان التعبد بهاف چنین ظنی (

 ) بیان دلیل صاحب لکن ) پس چیست ظن تو به ظن اعتبار سیره ( فما ظنك به . و امتناعه یا ممتنع (

 ) یعنی ادله ی وقوع تعبد به من طرق إثبات إمکانه ) اماره ی غیر علمیه ( دلیل وقوع التعبد بها کفایه (

عدم ترتب  ) کشف می شود از ادله وقوع تعبد ( حیث یستکشف به م هست (ظن از ادله امکان وقوعی ه

. ) این فاء نتیجه ترتب محال است ، یعنی اگر محال بر حجیت  تال باطل ) بیان محال می کند ( محال من

هم بر  ) فیمتنع مطلقا  ظن مترتب شد نتیجه اا این است که تعبد به ظن مطلقا یا بر حکیم ممتنع است (

در صورتی است که محالی که پیش می آید محال ذاتی باشد که در این حالت بر  –و هم بر غیرحکیم  حکیم

فال حاجة  ) در صورتی که محال ، محال ذاتی نباشد ( أو على الحکیم تعالى غیر حکیم هم محال است  (

م اثبات امکان نداری ) یعنی احتیاجی به فی دعوى الوقوع إلى إثبات اإلمکان دلیل وقوع  ( –) دلیل  معه

 فی إثباته ) ثمره ی عملی وجود ندارد ( ال فائدة ) وقوع ( و بدونه زیرا با وقوع خود به خود امکان هم دارد (

 کما هو واضح. ) امکانه (

لى أع ) شیخ انصاری ( فی دعوى شیخنا العالمة ) اشکالی که ( ما ) اشکال در سیره ( و قد انقدح بذلك

 ) قانون کون اإلمکان عند العقالء مع احتمال االمتناع أصال بیان دعوا و ادعای شیخ ()  اهلل مقامه من

) این عبارت جواب اشکال مقدر است . یک نفر می گوید چرا به مرحوم  و است یعنی سیره عقالئیه داریم (

بن سینا کالم اشیخ اشکال میگیرید . کالم ابن سینا مدعی شیخ را اثبات می کند . صاحب کفایه می فرماید 

 ) هر چیزی که بکوبد ان چیز به اإلمکان فی کالم الشیخ الرئیس کلما قرع سمعك موید شیخ نیست (

ر بقعه او را د ) بگذار تو فذره فی بقعة اإلمکان ) از عجائب ( من الغرائب یعنی به گوشت بخورد ( ،گوا تو 
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واضح البرهان بمعنى االحتمال المقابل للقطع و اإلیقان و من  ) مادامی کن ما لم یذدك عنه  امکان (

 الواضح أن ال موطن له إال الوجدان فهو المرجع فیه بال بینة و برهان.

 []محاذیر التعبد باألمارات

)  امکان در کالم  کانیعنی چه به معنای احتمال باشد یا امکان وقوعی (  –) هرجور که بوده باشد  و کیف

 لزمی) اموری که (  أو یمکن أن یقال فی بیان ما ) چیزهایی که گفته شده است ( فما قیلابن سینا (  

ن ) درباره ی آ بغیر العلم) متعبد شدن به غیر علم یعنی حجیت امارات (  التعبد ) الزم می آید این امور (

هایی که الزمه ی حجیت امارات ) آن چیز من است ( چیزهایی که الزمه ی حجیت امارات ظنیه و غیر علمیه

 . المحال أو الباطل و لو لم یکن بمحال أمور ( چیز است 2است 

 نظریه ی ابن قبه و اشکاالت مرحوم اخوند بر ابن قبه : 146نوار 

 نظریه ی ابن قبه و ادله ی آن 
 در رابطه با امارات ظنیه دو نظریه است :

 برای امارات ظنیه امکان وقوعی دارد به دلیلی که گذشت .. نظریه ی مشهور : حجیت 1

) یعنی اگر شارع بگوید خبر واحد حجت  . نظریه ی ابن قبه : حجیت برای امارات ظنیه ، استحاله وقوعی دارد2

) البته فقط دلیل اول متعلق به ابن  دلیل 3به  است از این حجت شدن خبر واحد امر محال الزم می آید (

 : دو دلیل بعدی در واقع کمکی است که صاحب کفایه به ابن قبه می کند ( قبه است و

  : دلیل اول 

 چیز است : 3اگر شارع امارات ظنیه را حجت کند الزمه اا ، یکی از  صغری :

 الف : اجتماع مثلین ) اگر اماره مطابق با واقع باشد (

 ب : اجتماع ضدین ) اگر اماره مخالف با واقع باشد (

 تصویب ) اگر مودی اماره ، حکم واقعی باشد (ج : 

 واالزم باقسامه الثالثه باطل کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

ابن قبه می فرماید که اگر شارع امارات ظنیه را حجت بکند مثل خبر واحد ، الزمه  توضیح :

 چیز است . 3اا یکی از 

اجتماع مثلین است ؟ در  الف : الزمه اا اجتماع مثلین است . در چه صورت الزمه اا

صورتی که اماره مطابق با واقع باشد . مثال نماز جمعه واقعا واجب است . در این صورت حکم 
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واقعی نماز جمعه وجوب است . اماره هم قائم شد که نماز جمعه واجب است . اگر این خبر 

دارد و واحد حجت باشد معنایش این است که نماز جمعه دو حکم دارد . یک حکم واقعی 

یک حکم ظاهری دارد ) این حکم ظاهری از این جا آمد که شارع خبر واحد و اماره ی ظنیه 

 را حجت کرده است ( 

ب : گاهی الزمه اا اجتماع ضدین است و آن وقتی است که اماره مخالف با واقع باشد . 

عه حرام فرض کنید نماز جمعه در واقع واجب است لکن خبر واحد اقامه می شود که نماز جم

است . اگر شارع بگوید که این اماره ای که قائم شده است بر این که نماز جمعه حرام است 

، حجت است معنایش این است که نماز جمعه در ظاهر حرام است و الزمه اا این است که 

 در نماز جمعه دو حکم متضاد جمع بشود .

ت . در صورتی که بگوییم ج : اگر بگوییم امارات حجت است الزمه اا گاهی تصویب اس

مودای اماره حکم واقعی است . مثال اماره بیان کرده که نماز جمعه واجب است . این وجوب 

را اگر بگیریم واقعی یعنی بگوییم شارع مقدس در واقع حکمی ندارد و حکم واقعی او تابع 

 اماره است . این می شود تصویب ) تصویب اشعری ( . 

 : دلیل دوم 

 شارع امارات ظنیه را حجت کند ، الزمه اا طلب الضدین است .اگر صغری : 

 و االزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

اگرشارع بیاید و امارات را در حق ما حجت کند الزمه اا طلب الضدین است .  توضیح :

سوال چگونه الزمه اا طلب الضدین است ؟ فرض کنید نماز جمعه واجب است در واقع . 

اره قائم بشود بر این که نماز ظهر واجب است . حال اگر شارع بیاید و اماره را حجت لکن ام

دانیم که نماز ظهر با نماز جمعه کند ، معنایش این است که نماز ظهر واجب است و می 

ضدین ) مراد ضدین منطقی نیست بلکه ضدین اصولی است ( هستند . لذا اگر بگوییم شارع 

 یش این است که از ما طلب الضدین کرده است .اماره را حجت کرده معنا

فرق این دلیل با دلیل قبلی در این است که در این دلیل متعلق طلب ها متعدد است  نکته :

یعنی وجوب واقعی رفته روی یک چیز و وجوب ظاهری رفته روی چیز دیگری لکن در دلیل 

 قبلی متعلق واحد بود .

  : دلیل سوم 

ظنیه را حجت کند ، الزمه اا تفویت مصلحت و القاء در مفسده  اگر شارع اماراتصغری : 

 است .

 واالزم باطل النه قبیب علی الحکیم  کبری :
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 فلملزوم مثله نتیجه :

ابن قبه می فرماید اگر شارع بیاید امارات را حجت کند الزمه اا این است مصلحت  توضیح :

 از ما فوت بشود و بعضی جاها هم ما را در مفسده می اندازد .

مثال نماز جمعه در واقع واجب است مثال بعد اماره بیاید بگوید نماز جمعه واجب نیست اگر  

ست نماز جمعه را انجام بدهی یعنی شارع با اماره حجت باشد معنایش این است که الزم نی

 دست خودا مصلحت را از ما فوت کرده یعنی سبب شده مصلحت به ما نرسد .

یا مثال یک چیزی در واقع حرام است بعد اماره بیاید بگویید حرام نیست . اگر شارع بگوید 

ی افتیم در اماره حجت است یعنی می توانی این فعل را انجام بدهی . انجام که دادیم م

 مفسده . 

 اشکاالت صاحب کفایه بر ابن قبه 
 جواب می دهد : 2 صاحب کفایه از این دلیل

الالزم ) تفویت مصلحت و القاء در مفسده ( غیر باطل و الباطل ) اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و  .1

 تصویب و طلب الضدین ( غیر الزم .

 یعنیما قبول داریم الزم می آید اما باطل نیست صاحب کفایه می فرماید اون چیزی که الزم می آید 

قبول داریم که تفویت المصلحه و القاء در مفسده الزم می آید اما قبول نداریم این باطل باشد و ان 

 چیزی که باطل است عبارت است از اجتماع مثلین و .... است اما این باطل ها الزم نمی آید .

 این جواب یک مقدمه دارد : .2

 دسته اند : 3رباره ی امارات علما : دمقدمه 

طایفه هستند که عبارتند مشهور ، شیخ  3. بعضی قائل به طریقیت هستند ) خود این دسته هم 1

 انصاری و صاحب کفایه (

 . بعضی قائل به سببیت هستند ) این گروه هم دو دسته اند یکی اشعری و یکی معتزلی ( .2

 ند ..  بعضی هم قائل به مصلحت سلوکیه هست3

 اصل جواب : 

 چیز : 4معنای حجیت اماره ی ظنیه ، تنظیم است یعنی تنظیم اماره ظنیه به منزله ی قطع در 

 الف : منجزیت 

 ب : معذریت

 ج : انقیاد

 د : تجری 

 با حفظ این نکته ، جواب از دلیل اول و دوم :
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شارع می گوید امارات ظنیه ) با همین نکته ای که مرحوم مصنف فرمود ، قضیه به خوبی روشن شد . 

نظریه وجود  3حجت است . این حجت بودن یعنی چی ؟ در این که معنای حجیت اماره چیست ، 

چیز . یکی  4دارد که مرحوم مصنف می فرماید یعنی این اماره ی ظنیه بمنزله ی قطع است در 

ز است ، در صورتی منجزیت است یعنی اگر شارع امده خبر واحد را حجت کرده یعنی خبر واحد منج

که مطابق با واقع باشد و دوم یعنی معذریت ، در صورتی که مخالف با واقع باشد یعنی اگر به خبر 

واحد عمل کردید بعد روشن شد که مخالف با واقع بوده است ، شما عذر دارید . سوم در انقیاد یعنی 

ما انقیاد کردید واگر به خبر واحد اگر شما به خبر واحد عمل کردید و خبر واحد موافق با واقع بود ش

عمل کردید و خبر واحد مخالف با واقع بود ، شما تجری کردید زیرا شما به چیزی که شارع بر شما 

حجت کرده است ، عمل نکردید هرچند بعدا روشن شود مخالف با واقع بوده است و چیزی بر شما 

 واجب نبوده است .

مورد بمنزله ی قطع است . لذا اگر از  4ه فقط در این صاحب کفایه می فرماید حجیت یعنی امار

صاحب کفایه بپرسید که روایت می گوید نماز جمعه واجب است ، ایا این روایت می آید نماز جمعه 

را ظاهرا واجب می کند؟ صاحب کفایه می فرماید ، خیر زیرا ایشان می فرماید معنای حجیت اماره 

مورد . و معنایش این نیست که نماز  4له ی قطع بودن در فقط همانی است که گفتیم یعنی بمنز

جمعه در واقع یا در ظاهر واجب است . صاحب کفایه می فرماید اگر شما قطع داشتید به وجوب نماز 

جمعه یا هر حکمی ، ایا بخاطر قطع شما ، جعل حکم می شود ؟! مسلما خیر .  اگر شارع امارات ظنیه 

ت . چگونه شما اگر قطع دارید به یک حکمی ، بخاطر این قطع به را حجت می کند ، عین قطع اس

 حکم ، جعل حکم نمی شود ، با اماره ی ظنیه هم جعل حکم نمی شود . ( 

شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و طلب الضدین ، وجود الحکمین و شرط تصویب این صغری : 

 است که مودای اماره حکم مجعول باشد .

 وجود الحکمین و حکم مجعول بودن مودی ، منتفی است . کبری :

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و طلب الضدین و تصویب منتفی است .نتیجه : 

سوال : چه موقع اگر شارع اماره را حجت بکند اجتماع مثلین الزم می آید ؟ وقتی که پای توضیح : 

کفایه ، فقط یک حکم داریم و ان حکم واقعی است دو حکم در میان باشد . اما بنابر عقیده ی صاحب 

. زیرا مستشکل می گفت نماز جمعه در واقع واجب است و اماره هم گفته واجب است و این وجوب 

یک وجوب ظاهری است لذا دو حکم مماثل در نماز جمعه جمع می شود لکن صاحب کفایه می 

  . 19حکم نمی کند فرماید دو حکم وجود ندارد زیرا اماره جعل حکم و اثبات

 جواب به دلیل سوم 

                                                           
 اگر این جا کسی بخواهد به مرحوم صاحب کفایه اشکال بگیرد باید اشکال مبنایی بگیرد . 19
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) صاحب کفایه می فرماید ما هم قبول داریم که گاهی اوقات تفویت مصلحت و القاء در مفسده الزم 

می اید . اما باطل نیست زیرا شارع در قبال حجیت اماره ، مصالب بیشتری به ما می دهد لذا اگر یک 

ر بگیریم اما در مقابلش مصالب زیادی بدست بیاوریم ذره هم مصلحت از ما فوت شود یا در مفسده قرا

، اشکالی ندارد عالوه بر این که همه ی امارات مخالف با واقع نیستند . و از اهم مصالب ، مصلحت 

تسهیل است زیرا اگر شارع بگوید اماره حجت نیست و باید تحصیل علم بکنید . در کل عمر شاید به 

  ! لذا تحصلی علم عسر شدید دارد . (دو الی سه مورد علم پیدا کنیم !

صغری : تفویت مصلحت و القاء مفسده در صورتی محذور است که برحجیت امارات ظنیه مصالب مهم 

 تری مترتب نشود 

 کبری : لکن بر حجیت امارات ظنیه مصالب مهمتر ف مترتب می شود ) مثال مصلحت نوعیه ی تسهیل(

 ه محذور نیست .نتیجه : تفویت مصلحت و القاء در مفسد

 

 دو نظریه ی دیگر در حجیت ) طبق این دو نظریه اجتماع مثلین الزم می آید ( نکته :

 تطبیق : 

 أحدها

ع ) کی اجتما أو تحریمین مثال فیما أصاب ) وجوب واقعی و وجوب ظاهری ( اجتماع المثلین من إیجابین

) اجتماع  أو ضدین مطابق با واقع باشد ( مثلین الزم می آید ؟ در موردی که غیر علم یعنی امارات ظنیه

) نماز جمعه که واجب می شود اول مصلحت دارد و بعد شارع ان  من إیجاب و تحریم ضدین الزم می آید (

را اراده می کند و بعد ان را واجب می کند  . یا اگر حرام باشد اول مفسده دارد بعد شارع از ان کراهت دارد و 

. حاال این اجتماع مثلین یا در مرحله ی مالک است یعنی اجتماع مصلحت و مفسده بعد ان را حرام می کند 

و من إرادة و . یا در مرحله ی اراده و کراهت است و یا در مرحله ی حکم است یعنی وجوب و حرمت دارد ( 

 ) کسر یعنی شکستن و انکسار یعنی شکسته شدن بال کسر و انکسار کراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتین 

. می گوید این که می گوییم اجتماع ضدین الزم می آید ، در صورتی است که این دو را بهم برخورد ندهید ، 

این دو را به یکدیگر نزنید . وببینید کدام یک اقوی است زیرا اگر این کار را بکنید این اجتماع اشکالی ندارد 

ده ی او قوی تر است لذا حکم فعلی طبق چون مثال دورغ هم مصلحت دارد و هم مفسده لکن می بینید مفس

) در جایی که غیر علم یا اماره  فی البین فیما أخطأ اقوی الجهات است لذا می گوییم دروغ حرام است (

) زمانی الزم می آید که جزء حکم اماره حکمی  التصویب ) عطف بر اجتماع مثلین ( أومطابق با واقع نباشد ( 

 غیر مؤدیات األمارات أحکام. ) در واقع ( ون هناكو أن ال یک  در واقع نباشد (

 ثانیها
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) سبب بشود غیر علم و  و أدى ) در جایی که امارات مطابق با واقع نباشد ( طلب الضدین فیما إذا أخطأ

 ) نماز جمعه (. الواجب ) نماز ظهر ( إلى وجوب ضدامارات ( 

أدى إلى عدم وجوب ما هو  اماره ای است که ()  تفویت المصلحة أو اإللقاء فی المفسدة فیما  ثالثها

و أ ) یعنی اماره بگوید ان چیزی که در واقع واجب است ، واجب نیست که می شود تفویت مصلحت ( واجب

 . ) غیر از وجوب و حرمت ( محکوما بسائر األحکام ) مودی ( عدم حرمة ما هو حرام و کونه

 . إما غیر الزم أو غیر باطل الزم امده این امورد ( اموری که ادعا شده است ) و الجواب أن ما ادعی لزومه

 ) ان تعبد ( إنما هو ) امارات ظنیه ( بطریق غیر علمی ) متعبد شدن به ( ألن التعبد ) جواب ( و ذلك

 ) معنی تعبد این است که شارع امده است برای این طریق غیر علمی یا همان امارات حجیت بجعل حجیته

) مستلزم نیست انشاء احکام تکلیفیه را . مثال اماره  و الحجیة المجعولة غیر مستتبعة را جعل کرده است (

امده گفته نماز جمعه واجب است . شارع امده فرموده این اماره حجت است . مقتضی حجیت اماره ، جعل 

إلنشاء  مورد ( 4ع است در وجوب نماز جمعه نیست بلکه معنایش این است که این اماره به منزله ی قط

) به حسب ان حکمی که منجر شده است به این حکم ، اماره  أحکام تکلیفیة بحسب ما أدى إلیه الطریق

) بلکه حجیت  بل إنما تکون یعنی اون حکمی را که اماره بیان می کند ، شارع ان حکم را جعل نمی کند (

 و ی که طریق غیر علمی و اماره مطابق با واقع باشد () وقت موجبة لتنجز التکلیف به إذا أصاب می باشد (

) یعنی مکلف می تواند به وسیله ی این طریق غیر علمی عذر بیاورد ،  االعتذار به ) عطف بر تنجز ( صحة

) عطف بر تنجز یعنی حجیت موجب می  إذا أخطأ ]لو أخطأ[ و در صورتی که این طریق مطابق با واقع نبود (

 لکون مخالفته و موافقته تجریا و این طریق بشود تجری و موافقت با ان انقیاد باشد ( شود که مخالفت با

فال یلزم اجتماع  ) قطع ( شأن الحجة الغیر المجعولة اثر ( 4) ایجاب این  انقیادا مع عدم إصابته کما هو

أو ضدین  هد () چون ما دو حکم نداریم بلکه فقط یک حکم داریم زیرا اماره حکمی نمی د حکمین مثلین

 . و ال طلب الضدین و ال اجتماع المفسدة و المصلحة و ال الکراهة و اإلرادة کما ال یخفى

) هرچند الزم می آیند لکن  ال محذور فیهة الواقع أو اإللقاء فی مفسدته فو أما تفویت مصلح

ن ) زمانی که بوده باشد به متعبد شد أصال إذا کانت فی التعبد به محذوری ندارند و باطل نیستند (

 . مصلحة غالبة على مفسدة التفویت أو اإللقاء به طریق غیر علمی یا اماره (

بیان نکته ، طبق دو نظریه ی دیگر هم محذورات ابن قبه  : 147نوار 

 الزم نمی آید .
 خالصه ی درس دیروز :
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ت کند و نمی تواند بگوید خبر واحد بر شما حجت عقیده ی ابن قبه این بود که شارع نمی تواند اماره را حج

است . دلیل ابن قبه این بود که اگر شارع خبر واحد را بر ما حجت بکند الزمه اا اجتماع مثلین یا اجتماع 

ضدین یا طلب الضدین است . مثال روایت امده است که نماز جمعه واجب است . اگر شارع این روایت را بر ما 

واقع نماز جمعه واجب باشد این می شود اجتماع مثلین زیرا چون در واقع واجب است  حجت بکند ، اگر در

یعنی وجوب واقعی دارد و از طرفی شارع می گوید این روایت حجت است و این معنایش این است که وجوبی 

می گوید نماز که در روایت امده که وجوب ظاهری باشد را هم دارد . و این اجتماع مثلین است . اما اگر روایت 

جمعه واجب است لکن در واقع نماز جمعه حرام باشد اجتماع ضدین پیش می آید چون این نماز جمعه حرمت 

واقعیه دارد و از طرفی با حجت شدن اماره ، نماز جمعه وجوب ظاهری هم دارد و این می شود اجتماع ضدین 

 . 

ن قبه ، معنای حجیت اماره ، جعل حکم نیست صاحب کفایه به این اشکال جواب دادند و گفتند که اقای اب

اگر شارع بگوید این اماره حجت است معنای حجیت اماره ، معذریت و منجزیت وانقیاد و تجری است . اگر در 

واقع نماز جمعه باشد و این اماره بگوید نماز جمعه واجب است ، اگر شارع این روایت را حجت کند ف این جا 

د و ان وجوب واقعی است زیرا با حجت کردن اماره ، وجوب ظاهری جعل نمی شود یک حکم بیشتر وجود ندار

. و اگر هم در واقع حرام باشد و روایت بگوید واجب است و شارع این روایت را حجت کند معنای حجت کردن 

 روایت جعل وجوب ظاهری برای نماز جمعه نیست لذا یک حکم بیشتر وجود ندارد .

 درس امروز :

 گر در حجیت اماره مبانی دی
درباره ی حجیت اماره دو نظریه دیگر وجود دارد ) زیرا عقیده ی صاحب کفایه درباره ی حجیت اماره این شد 

 که وقتی می گویند فالن اماره حجت است یعنی این اماره معذر و منجز و انقیاد و تجری است ( :

ل است لکن مستلزم یک حکم مشهور : می گویند حجیت یک حکم وضعی است که بنفسه قابل جع .1

 بر طبق مودای اماره است .  ظاهری تکلیفی

مثال : روایت می گوید نماز جمعه واجب است . شارع امده است این روایت را حجت کرده است . این 

حجت کرده است یعنی چی ؟ شارع با صدق العادل امده حجیت را جعل کرده است . صدق العادل 

. پس آن چیزی که بنفسه جعل شد ، حجیت است لکن این حجیتی  یعنی این روایت حجیت دارد

که برای روایت جعل شده است مستلزم یک تکلیف ظاهری بر طبق مودی اماره است . یعنی اگر شارع 

امد این روایت را حجت کرد الزمه ی این حجت کردن این است که نماز جمعه یک وجوب ظاهری 

 داشته باشد . 

ید حجیت یک حکم وضعی است لکن بنفسه قابل جعل نیست بلکه بتبع جعل شیخ انصاری : می فرما .2

 یک حکم تکلیفی ظاهری بر طبق مودی اماره جعل می شود . 
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روایت زراره گفته نماز جمعه واجب است . حاال شارع امده است با صدق العادل این روایت را حجت 

این که یعنی خبر واحد حجیت دارد  کرده است . معنای صدق العادل یعنی نماز جمعه واجب است نه

. حجیت قابل جعل نیست بنفسه . لکن وقتی که صدق العادل می گوید نماز جمعه یک وجوب تکلیفی 

 ظاهری دارد این باتبع جعل وجوب ، حجیت خبر زراره هم جعل می شود . 

ادعای صاحب کفایه : طبق دو نظر دیگر در حجیت اماره هم اشکاالت ابن قبه الزم 

 ی آید .نم
ن اجتماع حکمی ، صاحب کفایه می فرماید اگر ما قائل به حجیت طبق این دو نظریه بشویم ، الزمه ی حجیت

 هست لکن اجتماع دو حکم متماثل و یا متضادین نیست . 

مثال : روایت می گوید نماز جمعه واجب است . ادله ی حجیت خبر واحد بنابر نظر مشهور می آید این خبر 

کند . بنابر قول مشهور وقتی این خبر حجت شد ، جعل یک وجوب ظاهری برای نماز جمعه می را حجت می 

شود . وقتی وجوب ظاهری جعل شد برای نماز جمعه ، اگر در واقع هم نماز جمعه واجب باشد می شود اجتماع 

 ادله ی حجیت مثلین و اگر در واقع حرام باشد می شود اجتماع ضدین . و بنابر قول شیخ انصاری می گوید

خبر واحد این خبر را حجت می کند . حجت می کند یعنی این که برای نماز جمعه یک وجوب ظاهری جعل 

 می شود . این نماز جمعه در واقع یا حرمت یا وجوب و الزمه ی این  اجتماع دو حکم الزم می آید . 

مرحوم مصنف می فرماید طبق این دو نظریه اجتماع حکمین الزم می آید اما اجتماع دو حکم مماثل یا متضاد 

 دلیل مرحوم مصنف یک مقدمه دارد .الزم نمی آید . سوال چرا اجتماع دو حکم مماثل یا متضاد نیست ؟ 

 دلیل مرحوم صاحب کفایه :

 مقدمه : 

 حکم در یک تقسیم بر دو نوع است :

 حکم طریقی یا صوری :  .1

به حکمی می گویند که این حکم ناشی شده از یک مصلحتی که این مصلحت در خود حکم است نه 

در متعلق حکم . یعنی خود این حکم مصلحت دارد . مثل اوامر امتحانی . در اوامر امتحانی وقتی که 

صلحت وجود دارد . موال به عبدا می گوید اضرب ، در زدن مصلحتی نیست بلکه در خود امر م

خاصیت حکم طریقی این است که اگر حکم طریقی مطابق با واقع بود می شود منجز و اگر مخالف با 

واقع بود معذر می شود . حکم طریقی مثل حکمی ای که امارات بر آنها داللت دارند . در روایت آمده 

. این گفتن واجب مصلحت نماز جمعه واجب است . این وجوب مصلحت دارد یعنی شارع بگوید واجب 
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دارد اما نماز جمعه مصلحت ندارد . طریقی یعنی راه . چون این حکم مقدمه ایست برای رسیدن به 

 واقع .

 

 

 

    

 : حکم حقیقی یا واقعی  .2

به اون حکمی گفته می شود که ناشی می شود از مصلحت و مفسده ای که در متعلق حکم است . 

. مثال شارع فرموده نماز جمعه واجب است . اگر در واقع نماز حکم واقعی یعنی حکم لوح محفوظی 

 جمعه مصلحت دارد به این وجوب می گویند حکم واقعی . 

نسبت به خداوتد متعال هیچ فرقی بین این دو حکم نیست . یعنی همان طوری که اراده ی خدا به 

 ده ی خدا به متعلق تعلقمتعلق در حکم طریقی تعلق نمی گیرد ) یعنی اگر حکم ، طریقی نبود ارا

نمی گیرد ( در حکم واقعی حقیقی هم خداوند اراده ی متعلق ندارد . چرا خداوند نسبت به وجوب 

نماز جمعه ) چه وجوب نماز جمعه طریقی باشد و چه واقعی باشد ( اراده ی نماز جمعه ندارد ؟ چون 

ا خداوند محقق نمی شود . ان اراده متوقف بر یک مقدماتی است که ان مقدمات هرگز در رابطه ب

 مقدمات عبارتند از تصور شی و تصدیق به فایده و هیجان رغبت . 

اما نسبت به معصومین ) علیهم السالم ( بین این دو حکم فرق است . چون در حکمئ طریقی 

 معصومین اراده ی متعلق ندارند اما در حکم واقعی ، اراده ی متعلق دارند .

 دلیل صاحب کفایه : 

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین ، اجتماع دو حکم از یک نوع است . غری : ص

مثال اگر نماز جمعه دو وجوب حقیقی داشته باشد می شود اجتماع مثلین . یا اگر نماز جمعه دو وجوب طریقی 

ب داشته باشد یا دو حرمت حقیقی داشته باشد این ها اجتماع مثلین هستند . و اگر نماز جمعه یک وجو

  حقیقی و یک حرمت حقیقی داشته باشد می شود اجتماع ضدین .

 اجتماع دو حکم از یک نوع ، در صورت حجیت اماره طبق این دو نظریه منتفی است .  کبری :

روایت می گوید نماز جمعه واجب است . این وجوب ، وجوب طریقی است . اگر ما بگوییم این روایت حجت 

هم بنابر نظر شیخ ( . االن چه نوع حکمی پیدا شده است ؟ وجوب طریقی . و  است ) هم بنابر نظر مشهور و

در واقع نماز جمعه یا واجب است و یا حرام اگر واجب باشد ، اجتماع مثلین نیست چون ما وجوب حقیقی و 

ت سوجوب طریقی داریم و این اجتماع مثلین نیست . و اگر نماز جمعه در واقع حرام باشد ، اجتماع ضدین نی
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چون ما حرمت حقیقی داریم و وجوب طریقی و این ها از یک نوع نیستند . لذا نهایتا اجتماع دو حکم هستند 

. 

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین در صورت حجیت امارع طبق این دو نظریه منتفی است . نتیجه :

 

 

 : تطبیق

ت ) اگر بگوییم که اگر شارع برای اماره جعل حجی نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیة لألحکام التکلیفیة

کرد ، این جعل حجیت مستلزم می باشد احکام تکلیفی ظاهریه بر طبق مودای اماره ) طبق مشهور ( یعنی 

)  أوشارع با صدق العادل حجیت را جعل می کند و بعد الزمه ی حجیت جعل حکم تکلیفی ظاهری است ( 

د جعل حجیت معنایی ندارد مگر جعل احکام تکلیفیه ی ظاهریه ) بنابر اگر گفته شو –بیان نظریه ی شیخ 

نظر شیخ صدق العادل یعنی این که نماز جمعه ظاهرا واجب است لکن بعد از این که وجوب جعل شد ما 

 إال جعل تلك األحکام فاجتماع حکمین ) حجیت ( بأنه ال معنى لجعلها حجیت اماره را انتزاع می کنیم ((

) این دو حکم  إال أنهما ) هرچند اجتماع دو حکم الزم می آید ( و إن کان یلزم عی و ظاهری () حکم واق

در صورت یکی بودن مثال روایت می گوید نماز جمعه واجب است بعد در  –) مثلین نیستند  لیسا بمثلین (

در صورتی که یکی نباشند مثال روایت  –) دو حکم ضدین نیستند  أو ضدین واقع هم نماز جمعه واجب باشد (

چرا اجتماع مثلین و ضدین نیست ؟  – می گوید نماز جمعه واجب است لکن در واقع نماز جمعه حرام است

چون یکی از انها واقعی است و دیگری ظاهری و لذا این ها از یک نوع نیستند و شرط اجتماع مثلین و ضدین 

) بخاطر این که یکی از این دو حکم ) که  ألن أحدهما ( ع باشنداین است که هر دو حکم باید از یک نو

) صفت طریقی ، این حکم طریقی از کجا پیدا شده است ؟ از  طریقی عنمودای اماره باشد ( طریقی است ( 

 مصلحة فیمصلحتی که در خود حکم است پیدا شده است . مرحوم حکیم می فرماید نظیر اوامر امتحانیه ( 

فت ) ص الموجب ) مصلحتی که سبب می شود برای انشاء حکم ( إلنشائه صفت مصلحت ( ) نفسه موجبة

انشاء حکم سبب تنجز می شود در صورت اصابت ، یا موجب صحت عذر آوردن می شود در  –انشاء است 

ب ) توضی من دون ) به صرف تنجز و اعتذار ( للتنجز أو لصحة االعتذار بمجردهصورت مخالفت با واقع ( 

حکم  عصومین اراده و کراهت نسبت به متعلق این) م إرادة نفسانیة أو کراهة کذلك رده می دهد (بمج

) اراده و کراهت نفسانی تعلق گرفته باشد به متعلق حکم ، چرا کراهت و اراده به  متعلقة بمتعلقهندارند ( 

ا ر متعلق مصلحتی یمتعلق حکم تعلق نگرفته است ؟ چون حکم ف حکم طریقی است و در حکم طریقی ، د

متعلق به من دون ،  -در مواردی است که )  فیما مفسده ای وجود ندارد تا بخواهد مورد تعلق قرار بگیرد (

می خواهد بگوید این که می گوییم اراده و کراهت نفسانی نیست ، در ان جاهایی است که اراده و کراهت 

ممکن است که وجود داشته باشد ) آن جایی که اراده و کراهت امکان وجود دارند مقصودا نفس معصومین 
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) ظاهر شدن اراده و کراهت (  انقداحهما د () درآن موارد ممکن باش یمکن هناك) علیهم السالم ( است ( 

نماز جمعه مصلحت  – ) علت برای امکان انقداح کراهت و اراده در نفس معصومین ) علیهم السالم ( است حیث

دارد و وقتی مصلحت داشت ، واجب تعالی انشاء حکم می کند و به رسول می دهد . از این جا به بعد رسول 

ه و سلم ( اراده می کند ) دیگر واجب تعالی اراده نمی کند ( و بعد رسول ابالغ می اعظم ) صلی اهلل علیه و آل

 ) مصلحت و مفسده ( إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتین فی فعل و إن لم یحدث بسببها ( کند

من قبل تلك   إذا أوحى بالحکم الناشئ ) واجب تعالی ( إرادة أو کراهة فی المبدإ األعلى إال أنه

) به حکم ناشی از قبل مصلحت  به ) الهام می کند واجب تعالی ( لمصلحة أو المفسدة إلى النبی أو ألهما

 لموجبةاإلرادة أو الکراهة ا الشریفة بسببهما ) نبی یا ولی ( الولی فال محالة ینقدح فی نفسه و مفسده (

ی در ) یعن لإلنشاء بعثا أو زجرا بخالف ) اراده و کراهتی که سبب می شوند برای انشاء بعث یا انشاء زجر (

یس ل ) حکم طریقی ( ما حکم واقعی و حقیقی ، نفس نبی و ولی اراده و کراهت نسبت به متعلق حکم دارند (

ی ف ) مصلحت و مفسده ( مصلحة أو مفسدة فی المتعلق بل إنما کانت ) در حکم طریقی نیست ( هناك

 . طریقیا تعلق () انشاء امر به م إنشاء األمر به نفس

ة موجب ) متعلق حکم ( واقعی حقیقی عن مصلحة أو مفسدة فی متعلقه () عدل احدهما طریقی  و اآلخر

م یکن و إن ل ) نبی یا ولی ( إلرادته أو کراهته الموجبة إلنشائه بعثا أو زجرا فی بعض المبادئ العالیة

مبانی حکمت متعالیه که اراده را صفت ذات می ) طبق  فی المبدإ األعلى إال العلم بالمصلحة أو المفسدة

) مثل عقیده ی صاحب کفایه در  أیضا ( الزم نمی آید – ) نتیجه کل مطالب فال یلزم . کما أشرنا داند (

اع إرادة اجتم حجیت چون قبال ثابت شد که طبق عقیده ی صاحب کفایه اجتماع مثلین یا متضادین نیست (

و إنما لزم إنشاء حکم واقعی حقیقی بعثا و زجرا و إنشاء حکم  ر نیست () چون یک اراده بیشت و کراهة

ون فیما إذا اختلفا و ال یک ) انشاء حکم واقعی و انشاء حکم طریق ( آخر طریقی و ال مضادة بین اإلنشاءین

النسبة بو ال إرادة و ال کراهة أصال إال  ) چون دو حکم از یک نوع نیستند ( من اجتماع المثلین فیما اتفقا

 . فافهم  إلى متعلق الحکم الواقعی

اشکال به جواب مرحوم اخوند به ابن قبه ، جواب دیگر :  148نوار 

مرحوم اخوند به ابن قبه و جواب شیخ به ابن قبه و اشکال مرحوم 

 اخوند به جواب شیخ 
 

 خالصه ی درس دیروز :

 بحث ما در کالم این قبه بود . حرفش این بود که شارع نمی تواند امارات را در حق ما حجت کند . چون 
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 صغری : اگر شارع امارات را در حق ما حجت کند الزمه اا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است . 

 کبری : و االزم باطل ) اجتماع مثلین و ضدین باطل است (

  نتیجه : فلملزوم مثله .

روایت می گوید نماز جمعه حرام است . حاال اگر شارع بگوید این خبر واحد در حق شما حجت است . اگر در 

واقع نماز جمعه حرام باشد می شود اجتماع مثلین ، یعنی نماز جمعه دو حرمت گرفت یکی حرمت واقعی و 

 یک حرمت ظاهری . 

ب کفایه این بود که شرط اجتماع مثلین و ضدین صاحب کفایه به این حرف ابن قبه جواب دارد . جواب صاح

این است که این دو حکم از یک نوع باشند مثال هر دو حقیقی باشند یا هر دو طریقی . این شرط در ما نحن 

فیه منتفی است زیرا اگر خبر واحد می گوید نماز جمعه حرام است و در واقع نماز جمعه واجب باشد ، نماز 

ند یکی یک وجوب حقیقی و واقعی و یک حرمت اما حرمت طریقی و صوری و این جمعه دو حکم پیدا می ک

 اجتماع ضدین نیست . در نتیجه شرط اجتماع مثلین و ضدین در ما نحن فیه منتفی است .

 درس امروز :  

 اشکال جواب مرحوم صاحب کفایه بر ابن قبه و دلیل اشکال 
 بعضی از اصول عملیه صحیب نیست . این جواب ) جواب مرحوم اخوند به ابن قبه ( در 

) صاحب کفایه برای از بین بردن اجتماع مثلین و اجتماع ضدین از این راه وارد شد که اگر شارع  دلیل :

امارات را در حق ما حجت کند ، دو حکم در یک شی جمع می شود اما این دو حکم از یک نوع نیست مثال 

ر واقع واجب است . االن روی نماز جمعه دو حکم جمع شده روایت می گوید نماز جمعه حرام است لکن د

است یکی وجوب و یکی هم حرمت . لکن وجوب حقیقی و حرمت طریقی است . حاال در بعضی از اصول عملیه 

، مرحوم صاحب کفایه می فرماید این جواب ما صحیب نیست . زیرا گاهی مواقع اصل عملی اثبات یک حکم 

حقیقی است و وقتی حکم حقیقی بود اگر این حکم حقیقی مطابق با واقع بود  می کند و این حکم یک حکم

 ، می شود اجتماع مثلین و اگر مخالف با واقع بود ، می شود اجتماع ضدین  (

 محتوای بعضی از اصول عملیه ، حلیت حقیقیه است نه حلیت ظاهریه .  صغری :

از اصول عملیه هست که ناظر به واقع نیست  کدام اصل عملی است که محتوایش حکم حقیقی است ؟ بعضی

. اگر ناظر به واقع نبود پس این حکمی که ثابت می شود حکم طریقی و ناظر به رسیدن به واقع نیست . چون 

چه موقع اماره و اصل عملی اثبات حکم طریقی می کند ؟ در صورتی که اماره و اصل عملی ناظر به واقع باشد 

ت بعد یک حکمی را برای شما ثابت می کند تا شما را به واقع برساند . اما بعضی از . یعنی نگاهش به واقع اس

، پس این حکمی که ثابت می کنند حکم  اصول عملیه ناظر به واقع نیستند و وقتی که ناظر به واقع نبودند
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اقع . طریقی نخواهد بود . چون حکم طریقی حکمی است که جعل می شود تا راهی باشد برای رسیدن به و

پس آن دلیلی که می خواهد حکم طریقی را ثابت کند باید نگاهش به واقع باشد . حاال بعضی از اصول عملیه 

نگاهشان به واقع نیست و کاری به واقع ندارند لذا حکمی که ثابت می کنند حکم طریقی نیست و بلکه حکم 

 حقیقی است . 

حالل است یا حرام . کل شی لک حاال حتی تعلم انه مثل اصاله االباحه که شما مثال شک دارید شرب تتن 

حرام بعینه . این اصاله االباحه ناظر به واقع نیست و کاری به واقع ندارد برخالف استصحاب و امارات که ناظر 

به واقع هستند . لذا چون اصاله االباحه ناظر به واقع نیست به همین دلیل حکمی هم که ثابت می کند حکم 

لکه حکم حقیقی واقعی است . اگر در مساله ی شرب تتن شک کردیم ، اصاله االباحه می گوید طریقی نیست ب

حالل واقعی است . حال اگر در واقع هم حالل باشد می شود اجتماع مثلین و اگر در واقع حرام باشد می شود 

 .  اجتماع ضدین . لذا جوابی که مرحوم صاحب کفایه به ابن قبه داد ، این جا صحیب نیست

 حلیت حقیقی ، حکم صوری طریقی نیست . کبری :

محتوای بعضی از اصول عملیه حکم صوری طریقی نیست . پس جواب ما در بعضی از اصول عملیه  نتیجه :

  صحیب نیست .

 تطبیق :

 لکن  ) استدراک از جواب متقدم مرحوم اخوند به ابن قبه است ، جواب این بود که اجتماع دو حکم هست نعم

زیرا این دو حکم از دو نوع هستند . حاال مرحوم اخوند می فرماید این  اجتماع ضدین و مثلین الزم نمی آید

جواب در بعض اصول عملیه صحیب نیست چون بعضی از اصول عملیه حکم حقیقی را ثابت می کنند لذا 

) انهایی که ناظر به واقع  یشکل األمر فی بعض األصول العملیة ( اجتماع مثلین و ضدین الزم می آید 

حکمی را که اثبات می کند حکم طریقی است اما اگر ناظر  اگر اصل عملی ناظر به واقع باشد ،نیستند چون 

) نه اصاله االباحه عقلیه چون اباحه ی  کأصالة اإلباحة الشرعیة به واقع نبود حکم واقعی اثبات می کند (

 قدامفی اإل ) اذن شارع ( فإن اإلذن ود حقیقی است یا طریقی (عقلیه اصال اثبات حکم نمی کند تا بحث ش

مثال شرب تتن مشکوک است . شارع به شما اجازه داده ان را مرتکب شوید و تتن را بنوشید  –) در مشکوک 

) در موردی که مصادف  کما فیما ) واقعی ( فعال ) منافات دارد این اذن با حرمت ( و االقتحام ینافی المنع (

باشد اذن با حرام واقعی مثال شرب تتن در واقع حرام است . اصاله االباحه اثبات حلیت واقعی می کند و این 

) این شارع که به شما اذن می دهد که مرتکب شرب تتن بشوید  صادف الحرام و  می شود اجتماع ضدین (

تن مصلحت و مفسده ی ملزمه حاال اعم از این که مصلحت در خود حکم یعنی حلیت باشد یا این که شرب ت

می خواهد بگوید  –اذن در اقدام یعنی حلیت  –) اگر چه می باشد اذن در اقدام  إن کان اإلذن فیه ندارد (

 اشکال باقی است حال چه در خود حلیت مصلحت باشد یا در متعلق مصلحت یا مفسده ی ملزمه نباشد  (
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ت نه بخاطر عدم مصلحت ملزمه یا عدم مفسدمه ) بخاطر مصلحتی است که در اذن اسألجل مصلحة فیه

 . شرب تتن ( –) متعلق اذن  ال ألجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فی المأذون فیه ملزمه در متعلق (

 جواب دیگر صاحب کفایه به اشکاالت ابن قبه 

 این جواب یک قیاس است .

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین ، وحدت مرتبه است . صغری :

 وحدت مرتبه ، بین حکم حقیقی و حکم مودی دلیل منتفی است . : کبری

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین بین حکم حقیقی و حکم مودی اماره ، منتفی است . نتیجه :

ابن قبه پای دو حکم را به میان کشید . یک حکم حقیقی و یک حکم مودی اماره . بعد گفت اگر  توضیح :

ا واقع باشد می شود اجتماع مثلین و اگر حکم مودی اماره مخالف با واقع باشد می حکم مودی اماره مطابق ب

 شود اجتماع ضدین . 

صاحب کفایه می فرماید اجتماع ضدین و مثلین نیست چون اجتماع ضدین و مثلین یک شرط دارند و آن این 

ت زیرا حکمی که در واقع است که این دو حکم باید هم مرتبه باشند . ولی این شرط در این جا منتفی اس

وجود دارد ، در یک مرتبه است و حکمی که دلیل و اماره ان را می رساند در یک مرتبه ی دیگری است در 

 نتیجه اجتماع ضدین و مثلین نیست .

صاحب کفایه می فرماید : حکمی که در واقع وجود دارد ، حکم فعلی تعلیقی است و حکمی که اماره یا اصل 

، حکم فعلی حتمی است یعنی هر دو فعلی هست لکن یکی تعلیقی است و دیگری حتمی  عملی می رساند

است . حکم فعلی تعلیقی یعنی حکمی که اگر مکلف به آن علم پیدا کرد ، آن حکم منجز می شود . اما حکم 

 فعلی حتمی حکمی است که منجز شده است .

عه در واقع واجب است . این جا دو حکم داریم مثال خبر واحد می گوید نماز جمعه حرام است لکن نماز جم

یکی وجوب و یکی حرمت و هر دو فعلی هستند لکن با هم فرقی دارند و ان این که وجوب حکم فعلی تعلیقی 

است یعنی یک حکمی است که اگر به ان علم پیدا کردید ، بر شما منجز می شود . لکن االن علم نداریم پس 

 رمت فعلی حتمی است یعنی قطعا منجز شده است . فعلی حتمی نمی شود . امام ح

با این جواب مشکل بعض اصول عملیه هم حل می شود چون حکمی که در واقع است می شود حکم فعلی 

 تعلیقی و حکمی که اصل عملی ثابت می کند حکم فعلی حتمی است . و این ها هم رتبه نیستند . 
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 تطبیق : 

فاء نتیجه است به این معنی که حاال در  – تماع مثلین و اجتماع ضدین) جواب دیگر مصنف به اشکال اج فال 

یص فی مح ( بعض اصول عملیه اشکال باقی می ماند باید یک جواب دیگری بدهیم که اشکاالت مرتفع بشود 

چرا فرموده مثل بعض اصول ؟ چون می خواهد بگوید در تمام موارد این جواب می آید  – ) بعض اصول مثله

) مگر این که ملتزم بشویم به  إال عن االلتزام ( مثال درباره ی امارات هم می توان از این جواب استفاده کرد 

لق نمی اهت به ان تعحکم واقعی حکم فعلی تعلیقی است و وقتی حکم فعلی تعلیقی شد ، اراده و کر -این که 

می شود حکم فعلی حتمی و اراده و  ، گیرد چون فرض این است که علم ندارید و حکمی که اماره می رساند

) ظاهر نمی شود اراده و کراهت ) نبی و ولی (   بعدم انقداح اإلرادة کراهت به این حکم تعلق می گیرد (

اهت ندارند ؟ چون فرض این است که آن حکم فعلی چرا معصومین اراده و کر – نسبت به حکم فعلی تعلیقی

عنی نبی ی ) نبی و ولی أو الکراهة فی بعض المبادئ العالیة ( تعلیقی نسبت به شمای مکلف معلوم نیست 

ى فی المبدإ األعل ) توضیب ایضا ( أیضا کما ( اکرم نسبت به آن حکم فعلی تعلیقی اراده و کراهت ندارد 

می گوید التزام به نبود اراده و کراهت معنایش این نیست که حکم  –) التزام به عدم اراده و کراهت  لکنه

لتزم ) سبب نمی شود که م ال یوجب االلتزام فعلی نیست خیر حکم فعلی هست لکن فعلی تعلیقی است (

معنی . فعلی به  به این) به این که نیست تکلیف واقعی ، فعلی  بعدم کون التکلیف الواقعی بفعلی بشویم (

لو علم  ) به گونه ای است که ( على صفة و نحو ) تکلیف فعلی ( بمعنى کونه کدام معنی ؟ فعلی تعلیقی . (

لف منجز آن تکلیف واقعی بر مک ) المکلف لتنجز علیه  ) اگر مکلف به این تکلیف واقعی علم پیدا کند ( به

 کسائر التکالیف الفعلیة التی تتنجز بسبب تعلیقی ( نیعبارت اخری این تیکه از عبارت یع –می شود 

ا إذا لم فیم ) ولی ( القطع بها و کونه فعلیا إنما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویة أو الولویة

 ) علت برای ینقدح ( ألجل ) در موردی که ظاهر نشود در نفس نبی یا ولی ، اذن ( ینقدح فیها اإلذن

  . مصلحة فیه

 شیخ انصاری به اشکال اجتماع ضدین و اجتماع مثلین ابن قبه :جواب 

 شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین وحدت مرتبه است .صغری : 

 وحدت مرتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری منتفی است . کبری :

 شرط اجتماع مثلین و ضدین بین حکم واقعی و ظاهری منتفی است . نتیجه :

  توضیح :

نماز جمعه حرام است . و در واقع اگر واجب باشد . ابن قبه می گوید این اجتماع ضدین است  اماره می گوید

. شیخ انصاری  می فرماید شرط اجتماع ضدین و مثلین این است که این دو حکم هم مرتبه باشند اما این جا 
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ع یم حکمی که در واقاین دو حکم در یک مرتبه نیستند . سوال می کنیم : در چه مرتبه ای هستند ؟ می گوی

وجود دارد ، حکم انشائی است ) حکم انشائی یعنی شارع برای این فعل جعل حکم کرده است ( . حکم ظاهری 

، حکم فعلی است ) یعنی از مرحله ی جعل گذشته است و به مرحله ی ابالغ رسیده است ( یعنی شیخ می 

رحله ی سوم حکم است . لذا اجتماع ضدین فرمایند حکم واقعی مرحله ی دوم حکم است اما حکم ظاهری م

و مثلین نیست زیرا اگر بخواهد اجتماع ضدین یا مثلین باشد یا باید هردو حکم انشائی باشند یا هر دو فعلی 

باشند . در حالی که وحدت مرتبه در این جا منتفی است زیرا حکم واقعی ، حکم انشائی است اما حکم اماره 

 حکم فعلی است .

 

 

  احب کفایه بر جواب شیخ انصاری :اشکال ص

اگر حکم واقعی ، انشائی باشد الزمه اا این است که امتثال ان و لو مودی اماره باشد ،  صغری : .1

 واجب نباشد .

 فلالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

توضیب : شیخ انصاری فرمودند که حکم واقعی ، انشائی است . حکم انشائی یک ویژگی دارد و ان این 

است که اگر شما به ان علم پیدا کنید ، اطاعتش واجب نیست . فرض کنید که خداوند برای نماز 

واجب  جمعه  ، وجوب را جعل کرده است و شما هم به این علم دارید اما اطاعت این وجوب ، بر شما

نیست . اطاعتش وقتی واجب می شود که مراحل را طی کند یعنی انشاء بشود و بعد ابالغ بشود و به 

مرحله ی فعلیت برسد و بعد هم منجز بشود . این ویژگی حکم انشائی است . شیخ هم فرمود حکم 

ک عی یواقعی ف حکم انشائی است . حال اشکال اول صاحب کفایه این است که اگر گفتید حکم واق

حکم انشائی است ، الزمه اا این است که اطاعت حکم واقعی واجب نباشد و لو اون حکم واقعی 

مودی اماره باشد زیرا شما اگر حتی به حکم واقعی علم هم پیدا کنید باز اطاعتش واجب نیست حاال 

خود شیخ هم  چه برسد که علم ندارید بلکه اماره ) ظن معتبر ( بر آن قائم شده باشد . در حالی که

می فرماید ما باید به اماره عمل بکنیم یعنی اطاعت از مودی اماره بر ما واجب است و اگر مودی اماره 

 همان حکم واقعی باشد چه بهتر . 

 ان قلت ) رد اشکال صاحب کفایه و دفاع از شیخ انصاری ( : 

اگرحکم واقعی اماره بر آن قائم نشده بود ، فعلی نبود و اطاعتش واجب نمی شد اما بعد از این که اماره بر آن 

ر دقائم شد دیگر نمی توانید بگویید اطاعتش واجب نیست بلکه اطاعتش واجب است چون فعلی می شود . 
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ت حکم بر انشائیت خودا باقی نیس واقع مستشکل می گوید وقتی که اماره بر حکم واقعی قائم شد ، دیگر ان

 بلکه حکم فعلی می شود . 

 جواب صاحب کفایه به اشکال : 

صاحب کفایه می فرماید می فرماید این گونه که بیان فرمودید ، موضوع فعلیت  حکمی که مودای اماره است 

یت ضوع فعل، می باشد چون مستشکل گفت حکم انشائی اگر مودای اماره باشد می شود حکم فعلی پس مو

می شود ، حکم مودای اماره . و صاحب کفایه می فرماید این موضوع برای ما نه وجدانا و نه تعبدا احراز نشده 

است . بالوجدان برای ما احراز نشده که حکم مودای اماره ف موضوع فعلیت است . چرا بالوجدان احراز نشده 

مودای اماره است برای ما احراز شود که موضوع است ، ؟ چون ما علم به واقع نداریم . اگر بخواهد حکمی که 

باید اول علم به واقع داشته باشیم و بعد علم داشته باشیم که این حکم ف مودای اماره است تا این موضوع 

 برای ما روشن شود .

کم واقع و تعبدا هم برای ما احراز نشده است ؟ تعبدا دیگر چرا احراز نشده است ؟ چون اماره می گوید این ح

 است و نمی گوید این حکمی که مودای من است واقع است .       

 تطبیق :              

مطلبی که ذکر کرد یعنی جوابی که  –) روشن شد به واسطه ی مطلبی که ذکر کردیم  فانقدح بما ذکرنا

م نیست ) الزلتزام أنه ال یلزم اال مرحوم اخوند داد که یکی فعلی تعلیقی است و دیگری فعلی حتمی است (

که  ) عدم کون الحکم الواقعی فی مورد األصول و األمارات فعلیاب به حرف شیخ انصاری ملتزم بشویم (

چون اگر حرف شیخ را گفتید  شیخ می فرماید آن حکم واقعی ای که در اصول و امارات وجود دارد فعلی نیست

 ) به این که اتیان الزم نیست ( بعدم لزوم اإلتیان ) اشکال اول ( کی یشکل تارة ( اشکال پیش می آید 

) تیان به عملی که اماره قائم شده بر وجوب ان  بما ) در این هنگام که حکم واقعی ، انشائی است ( حینئذ

) علت برای عدم لزوم اتیان عملی که اماره بر وجوب آن قائم شده  قامت األمارة على وجوبه ضرورة عمل (

دم لزوم ع (احکام انشائی تا زمانی که به مرتبه ی فعلیت نرسید ، اتیانشان واجب نیست بدیهی است که  –

اتیان به  ) و حال آنکه لزوم و امتثال األحکام اإلنشائیة ما لم تصر فعلیة و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر 

هم می فرماید عمل بر  ان عملی که اماره بر وجوب ان قائم شده نیاز به بیان و برهان ندارد چون خود شیخ

 لزوم اإلتیان به مما ال یحتاج إلى مزید بیان أو إقامة برهان. ( طبق مودی اماره بر ما واجب است

می گوید اگر حکم واقعی انشائی بعد از  –که می خواهد اشکال مرحوم اخوند را رد کند  –) ان قلت  ال یقال 

ا ی صاحب کفایه صحیب است لکن حکم انشانی بعد از قیام اماره بر انشائینت خودا باقی باشد ، حرف شم

 ) ال مجال لهذا اإلشکالقیام اماره بر انشائیتش باقی نیست و فعلی می شود لذا اشکال شما وارد نیست (

قبل  کانت ) احکام واقعیه که شیخ انها را انشائی می دانست ( لو قیل بأنها اشکال اخوند بر شیخ انصاری (
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) قبل از منجر شدن اماره به ان احکام واقعیه ، انشائی هستند اما بعد از منجر شدن اماره  أداء األمارة إلیها

داء اماره الیها ) ا بذلك ) احکام واقعیه ( إنشائیة ألنها به ان احکام دیگر انشائی نیستند بلکه فعلی هستند (

 . بعث و زجر ( ) مرتبه ی تصیر فعلیة تبلغ تلك المرتبة (

مستشکل گفت حکم مودی اماره به فعلیت می رسد . این یعنی این که مستشکل  – ) جواب اشکال فإنه

موضوع فعلیت را حکم مودی اماره گرفته است . صاحب کفایه می فرماید این موضوع نه تعبدا و نه وجدانا برای 

لم به واقع ندارید و علم ندارید که حکم انشائی ما احراز نمی شود . چرا وجدانا احراز نمی شود ؟ چون شما ع

احراز  ) یقال ال یکاد یحرز ( چیست تا بعد بفهمید که حکم انشائی مودی اماره هست تا بالوجدان احراز شود 

حرز ) این ها قید الی ال حقیقة و ال تعبدا ، بسبب قیام األمارة المعتبرة على حکم إنشائی نمی شود (

 ) نه حکم مودی اماره تعبدا ال حکم إنشائی أدت إلیه األمارة () انشائی محض  شائیإال حکم إن هستند (

) چون نهایتا ادله حجیت  فألن  تعبدا ) موضوع فعلیت تعبدا احراز نمی شود ( و أما . حقیقة فواضح أما (

گویند بمنزله ی واقعی خبر واحد این را بیان می کنند که محتوای اماره به بمنزله ی واقع قرار بده . اما نمی 

نهایت چیزی که ان چیز )  قصارى ما  هست که اون واقع مودای اماره است تا موضوع تعبدا ثابت شود (

) این است که مودای اماره بمنزله ی واقع است  هو قضیة حجیة األمارة کون مقتضای حجیت اماره است (

اماره این نیست که مودی اماره را به منزله ی حکم  ) مقتضای حجیت هو الواقع تعبدا ال  ) اماره ( مؤداها (

 . الواقع الذی أدت إلیه األمارة فافهم واقعی انشائی که مودای اماره است ، بگیر (

 : 149نوار 

 خالصه ی درس دیروز : 

 کالم ابن قبه :

بحث ما درباره ی کالم ابن قبه بود . حرف ابن قبه این بود که شارع نمی تواند امارت را در حق ما حجت بکند 

. مثال نمی تواند بگوید خبر واحد در حق شما حجت است . دلیل ابن قبه این بود که اگر شارع امارات را در 

طل و در نتیجه فلملزوم مثله . این کالم حق ما حجت بکند الزمه اا اجتماع مثلین یا ضدین است و الزم با

 ابن قبه بود . 

مثال : خبر واحد گفته نماز جمعه واجب است . اگر شارع بگوید خبر واحد حجت است این الزمه اا یا اجتماع 

ضدین است یا اجتماع مثلین .چون اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد ، نماز جمعه دو حکم پیدا می کند یک 

و یک وجوب ظاهری و این اجتماع مثلین است و اگر در واقع نماز جمعه حرام باشد باز دو حکم  وجوب واقعی

 پیدا می کند یکی وجوب ظاهری و یکی حرمت ظاهری و این اجتماع ضدین است .
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 جواب شیخ انصاری به ابن قبه : 

ضدین وحدت مرتبه است  شیخ انصاری آمد به این دلیل ابن قبه جواب داد که شرط اجتماع مثلین و اجتماع

و وحدت مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری منتفی است پس نتیجه این است که شرط اجتماع ضدین و اجتماع 

مثلین بین حکم واقعی و ظاهری منتفی است . شیخ فرمود اگر خبر واحد بگوید نماز جمعه واجب است . این 

محتوای اماره است و این وجوبی که محتوای نماز جمعه دو حکم پیدا می کند . حکم اول وجوب است که 

اماره است حکم فعلی است . اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد ، این نماز جمعه غیر از وجوب که یک حکم 

فعلی است حکم دیگری هم دارد و ان وجوب واقعی است که این وجوب واقعی ، وجوب انشائی است . پس 

رتبه نیستند . یکی می شود واجب فعلی و یکی واجب انشائی . و  نماز جمعه دو حکم پیدا می کند که هم

  وقتی وحدت مرتبه نداشتند ، اجتماع ضدین و مثلین نیست .

 صاحب کفایه بر این جواب شیخ دو اشکال دارد .

این بود که اگر اون حکم واقعی ، حکم انشائی باشد ، اون حکم واقعی اگر مودای اماره هم قرار   اشکال اول : 

 بگیرد امتثالش الزم نیست . 

اگر شما علم پیدا کنید به حکم انشائی ) حکمی که شارع در واقع انشاء کرده روی فعل ( این علم شما اثری 

ندارد زیرا اطاعت حکم انشائی واجب نیست همان طور که مخالفتش هم حرام نیست . حاال مرحوم صاحب 

کم واقعی ، حکم انشائی است ، اگر اون حکم واقعی مودای کفایه به شیخ می فرماید که شیخ اگر فرمودید ح

اماره قرار بگیرد ، امتثالش الزم نیست زیرا شما اگر علم به حکم واقعی انشائی پیدا کنید امتثالش الزم نیست 

، چه برسد به این که علم به ان ندارید و فقط اماره بر آن قائم شده است . پس شمای شیخ در صورتی باید 

عمل به اماره واجب است که احراز کنید که محتوای اماره حکم فعلی است و حال انکه خود شما می  بگویید

 گویید مطلقا عمل به اماره واجب است .  

 جواب بدهد ( : صاحب کفایه می خواهد به این اشکال –ان قلت ) مدافع شیخ انصاری 

مودای اماره قرار گرفت ، اگر بر انشائیت خودا اون حکم واقعی که شیخ می گفت انشائی است ، بعد از این که 

باقی باشد امتثالش الزم نیست و حرف شما صحیب است لکن آن حکم واقعی بعد از این که مودای اماره قرار 

  گرفت ، دیگر بر انشائیت خود باقی نیست و فعلی می شود و وقتی فعلی شد ، امتثالش واجب می شود . 

 شیخ :جواب صاحب کفایه به مدافع 

با این حرفی که شما زدید پس موضوع فعلیت ) مراد از موضوع فعلیت چیزی است که به فعلیت می رسد ( 

عبارت است از حکم واقعی انشائی که مودای اماره است . چون مدافع گفت اون حکم واقعی انشائی بعد از این 
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ماید این موضوع ، نه بالوجدان و نه تعبدا حاال صاحب کفایه می فرکه مودای اماره قرار گرفت ، می شود فعلی . 

 برای ما احراز نمی شود . وجدانا احراز نمی شود به دلیلی که بیان شد . اما تعبدا احراز نمی شود . 

 درس امروز : 

 ادامه جواب صاحب کفایه به مدافع شیخ 
ل از این که کالم صاحب می خواهیم دلیل بیاوریم که موضوع فعلیت تعبدا هم برای ما احراز نمی شود . قب

 کفایه را بیان کنم اول یک نکته بیان می کنم بعد می رویم سراغ کالم صاحب کفایه . 

نکته : حکم واقعی انشائی یعنی حکمی که در واقع انشاء شده است یعنی شارع مقدس در واقع یک حکمی را 

 حظه می شود :برای یک موضوعی انشاء کرده است . حکم واقعی انشائی به دو صورت مال

صرف : یعنی این حکم واقعی انشائی به عنوان این که حکم واقعی انشائی محض است . یعنی شارع  .1

مقدس برای یک موضوعی یک حکم واقعی را انشاء کرده و بعد شما این حکم واقعی را که برای یک 

م یرید . اگر حکموضوعی انشاء شده است ، این حکم را به عنوان حکم واقعی انشائی محض در نظر بگ

واقعی انشائی را این گونه در نظر بگیریم ، این ثمره ی مهمی ندارد . چون اطاعتش واجب نیست و 

 مخالفتش عقاب ندارد .

مودی : یک بار حکم واقعی انشائی را به عنوان این که مودای اماره است در نظر می گیریم . یعنی  .2

دارد آن را بیان می کند ، در نظر گرفته می شود . اگر اون حکم واقعی انشائی به عنوان این که اماره 

حکم واقعی انشائی را این گونه در نظر گرفتیم ، خیلی ثمره دارد . اثرا این است که اطاعتش واجب 

 می شود چون از محض انشائیت خارج شده است . 

دای اماره است . بعد صاحب کفایه به مدافع گفت ، موضوع فعلیت عبارت است از حکم واقعی انشائی که مو

فرمود این موضوع تعبدا هم برای ما روشن و احراز نمی شود . چرا چنین موضوعی تعبدا ثابت نمی شود ؟ پس 

ادله حجیت خبر واحد چه نقشی دارند ؟ می فرماید ادله حجیت خبر واحد می گویند مودای اماره را به منزله 

ی واقعی بگیر که این واقع مودای اماره است . یک روایت امده  ی واقع بگیر و نمی گوید این مودی را به منزله

که می گوید نماز جمعه واجب است . مودای خبر واحد ، وجوب نماز جمعه است . ادله ی حجیت این خبر 

و نمی گوید که این وجوب  منزله ی واقع قرار بده واحد فقط می گویند این مودا را یعنی وجوب نماز جمعه را ب

ه را بمنزله ی واقعی قرار بده که اون واقع مودای اماره است تا موضوع فعلیت تعبدا برای ما روشن نماز جمع

) تطبیق این قسمت در  و وجوب نماز جمعه را بمنزله ی واقع قرار بده که موضوع فعلیت نبود . شود . 

 ) حقائق االصول یا عنایه االصول (فافهم  جلسه ی قبل است (
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 تطبیق :

این جا می خواهد این حرف آخری را که مرحوم آخوند بیان کرده است را رد بکند . و ان این که ادله  ) اللهم

 . ی حجیت اماره ، تعبدا موضوع فعلیت را احراز نمی کند . این اللهم می خواهد بگوید تعبدا احراز می کند

 چگونه احراز می کند ؟ 

نشائی به دو نحوه درنظر گرفته می شود . نحوه ی اول به اول درس یک نکته ای بیان کردیم که حکم واقعی ا

صورت صرف و محض است یعنی حکم واقعی انشائی را به صورت حکم واقعی انشائی محض و صرف درنظر 

می گیرید و گفتیم که چنین لحاظی اثر مهمی ندارد زیرا شما اگر هم به چنین حکمی علم پیدا کنید اطاعتش 

حرام است . لکن یکبار این حکم واقعی انشانی را به عنوان این که مودای اماره واجب نیست و مخالفتش هم 

است در نظر می گیرید . این اثر دارد و ان این است که اگر به آن علم پیدا کردید اطاعتش واجب می شود و 

وای خبر مخالفتش حرام . حاال این اللهم می خواهد بگوید این ادله ی حجیت خبر واحد می آید ، این محت

واحد ره بمنزله ی ان مجموع ) حکم انشائی واقعی که مودای اماره است ( قرار می دهد . چگونه ؟ می گوید 

ادله ی حجیت خبر واحد از طرف شارع صادر شده است . اگر شارع با این ادله ی حجیت خبر واحد بیاید 

این تنزیل بی فایده است زیرا بر فرض  محتوای خبر واحد را به منزله ی حکم واقعی انشائی فقط قرار دهد ،

که ادله ی حجیت خبر واحد ، بیاید بگوید این وجوب نماز جمعه ای که محتوای خبر واحد است ، این وجوب 

نماز جمعه به منزله ی حکم انشائی واقعی است . این تنزیل بی فایده است لذا برای این که این ادله بی فایده 

بیرون بیاید می گوییم که ادله ی حجیت خبر واحد می آید محتوای خبر واحد  نشود و کالم شارع از لغویت

ضا و داللت اقت به بیان دیگر ، – را به منزله ی حکم واقعی انشائی مودای اماره قرار می دهد تا اثر داشته باشد

تنبیه و اشاره را خوانده اید . داللت اقتضا یک مصداقش این است که یک کالمی از طرف شارع صادر شده که 

اگر شما این کالم شارع را دست کاری نکنید این کالم شارع باطل است لذا باید کالم او را دست کاری کنید 

واهد را بر ادله ی حجیت خبر واحد که از طرف شارع تا درست بشود . مثل فاسئل القریه . این اللهم می خ

بیان شده اند ، داللت اقتضاء را به کار ببرد . چون اگر ادله ی حجیت خبر واحد بگویند محتوای خبر واحد 

بمنزله ی حکم انشائی واقعی محض است ، سبب می شود ادله ی حجیت خبر واحد که کالم شارع هستند 

، اقتضا دارد که بگوییم این ادله می گویند مودای اماره بمنزله ی حکم واقعی انشائی  لغو باشند لذا داللت اقتضا

 مودای اماره ، است .

مرحوم مصنف می فرماید این اللهم باطل است . چرا ؟ بخاطر این که حکم واقعی انشائی اثر دارد . ما همان 

حکم واقعی انشائی اثر داشته باشد ) مرحوم  اول نگفتیم که اثر ندارد بلکه گفتیم اثر مهم ندارد . حاال اگر

مشکینی می فرماید اثر حکم واقعی انشائی ، نذر وامثال نذر است و مرحوم فیروز آبادی حرف بهتری زده است 

. مرحوم اخوند کمی قبل تر از این که وارد بحث تجری شوند ، بیان کرده اند که ربما اثر حکم انشائی واقعی ، 

. لذا اثرا همین است . هرچند این اثر ، اثر مهمی نیست اما باالخره اثر هست لذا ادله استحقاق ثواب است 

ی حجیت خبر واحد می تواند محتوای خبر واحد را به منزله ی حکم واقعی انشایی قرار دهد و لغویت هم 
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) حکم  الواقعمنزلة  ) وجوب نماز جمعه ( إال أن یقال إن الدلیل على تنزیل المؤدى ( الزم نمی آید .  

یعنی ادله حجیت خبر واحد می گویند وجوب نماز جمعه که محتوا و مودای امراه  –واقعی انشائی مودای اماره 

)  صار مؤدى لها ) واقعی که ( الذی ( ، هست . مودای اماره است که است به منزله ی حکم واقعی انشائی

دلیل  ( دلیل  این تنزیل ادله حجیت خبر واحد است  – ) خبر ان هو ( گردیده است این واقع ، مودای اماره

) تا ادله ی حجیت خبر واحد از بی فایده بودن خارج  بداللة االقتضاء ) ادله ی حجیت خبر واحد ( الحجیة

ال یکاد یتم إال إذا لم یکن لألحکام بمرتبتها  ) نظری که از اللهم اال ان یقال فهمیده شد ( لکنه .شوند ( 

یه ی ) بله اگر آن احکام واقع أثر أصال هنگامی که نباشد برای احکام به مرتبه ی انشائیه ی انها ( ) اإلنشائیة

 ) اگر این احکام و إال انشائیه ی صرف هیچ اثری نداشته باشند حرف شما صحیب است لکن انها اثر دارند (

  .  مجال کما ال یخفى ) داللت اقتضاء ( لم تکن لتلك الداللة انشائیه ی صرف اثری داشتند (

 اشکال دوم صاحب کفایه بر جواب شیخ انصاری 

 این اشکال هم یک قیاس است .  

 کالم شیخ الزمه اا احتمال اجتماع متنافیین است .   صغری :

 فلالزم ) احتمال اجتماع متنافیین ( باطل  کبری :

 فلملزوم مثله  ) کالم شیخ باطل است ( . نتیجه :

ه االن سیاه است . ایا من می توانم قطع داشته باشم االن سفید هم هست خیر زیرا قطع به توضیب : این نقط

متنافیین است . حاال بروین سراغ احتمال . این نقطه االن سیاه است و ایا من می توانم احتمال بدهیم االن 

یین ری که قطع متنافسفید هم هست ؟ خیر زیرا احتمال به متنافیین عین قطع به متنافیین است و همان طو

 محال است احتمال متنافیین هم محال است . 

 حاال مرحوم صاحب کفایه می فرماید الزمه کالم شیخ ، احتمال اجتماع متنافیین است . چگونه ؟ 

موضوع اصول عملیه و امارات ، شک در حکم واقعی است ) سوال : موضوع اصول عملیه و اماره ، شک در حکم 

یا شک در حکم واقعی فعلی است ؟ مطمئنا حکم واقعی فعلی است . زیرا ما شک می کنیم  واقعی انشائی است

حکم واقعی فعلی چیست بعد می روین سراغ اصول عملیه و امارات . چرا موضوع شک در حکم واقعی انشائی 

اجب است . االن نیست ؟ چون اگر به قطع هم داشته باشید اثر ندارد . ( . االن یک اماره می گوید نماز جمعه و

این اماره ، حکم فعلی را ثابت می کند . یعنی حکم فعلی می شود وجوب نماز جمعه . شما احتمال حکم 

می دهید و این احتمال از  حکم واقعی غیر از این مودی  واقعی می دهید یا خیر ؟ شما همین جا هم احتمال

دو حکم فعلی جمع شد . چون چه چیزی مجور  بین نمی رود . و این می شود احتمال اجتماع متنافیین یعنی
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شد که بروی سراغ اماره ؟ شک در حکم واقعی فعلی . این را که گفت می گوییم روایت می گوید نماز جمعه 

واجب است . با این روایت حکم فعلی ظاهری ثابت می شود . شما همین جا هم احتمال حکم واقعی فعلی می 

 .   20ع متنافییندهید . این می شود احتمال اجتما

  تطبیق :

) چگونه می باشد ، جمع بین حکم  بأنه کیف یکون التوفیق ) اشکال دوم صاحب کفایه بر شیخ ( و أخرى

) به واسطه ی کالم شیخ که می فرمود حکم واقعی ، انشائی است و حکم  بذلك واقعی و حکم ظاهری (

 ) احتمال أحکام فعلیة ام واقعیه ی فعلی را () با این که احتمال می دهیم احکمع  ظاهری ، فعلی است (

ه اصول عملی ی که به) در کجا ما احتمال حکم واقعی فعلی می دهیم ؟ در موارد بعثیة أو زجریة فی واقعیه (

 ( ) فعلیه ی ظاهریه موارد الطرق و األصول العملیة المتکفلة ألحکام فعلیة ( مراجعه می کنید  و امارات

 ن احتمالهکذلك ال یمک  أنه کما ال یمکن القطع بثبوت المتنافیین انکار کالم شیخ () علت برای  ضرورة

) شیخ فرمود یکی انشائی است و یکی فعلی . بعد مرحوم صاحب کفایه فرمود احتمال دارد  ) ثبوت متنافیین (

 . هر دو فعلی باشد و این یعنی احتمال اجتماع متنافیین که باطل است (

) صحیب نیست جمعه بین حکم واقعی و ظاهری  التوفیق بین الحکمین ی کل مطالب ( ) نتیجه فال یصح

ه ) حکم واقعی ک بالتزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد الطرق به واسطه ی حرف شیخ انصاری  (

یعنی زمانی که شما به اصول عملیه یا امارات مراجعه می کنید ، اون حکم واقعی  –در حکم طرق می باشد 

 . إنشائیا غیر فعلی  ای که در میان است ، بگوییم انشائی است همان طوری که شیخ می فرمود (

ما دچار یک مشکل شدیم و ان این بود که چگونه  –) وجه جمع سوم بین حکم واقعی و حکم ظاهری  کما

واقعی و حکم ظاهری جمع کنیم . روایت گفته است که نماز جمعه واجب است . وجوب می شود  بین حکم

حکم ظاهری . نماز جمعه در واقع یا واجب است که می شود اجتماع مثلین و یا حرام است که می شود 

ه این وجاجتماع ضدین . تا االن دو جمع گفتیم یکی مال مرحوم صاحب کفایه و دیگری وجه جمع شیخ بود . 

جمع سوم است که مرحوم مشکینی می فرماید این وجه جمع ، مال سید محمد اصفهانی است ) مرحوم 

می گویند شرط اجتماع  – فشارکی ( اما مرحوم فیروز آبادی می فرماید این حرف هم مال شیخ انصاری است

است پس شرط اجتماع  مثلین و ضدین ، وحدت مرتبه است و وحدت مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری منتفی

ضدین و مثلین در حکم ظاهری و واقعی منتفی است . روایت می گوید نماز جمعه واجب است . این وجوب 

وجوب ظاهری است . یک حکم واقعی هم که در میان است . ما چگونه جمع کنیم بین این دو حکم ؟ این 

ت . اول باید حکم واقعی باشد ثم باید جواب می گوید مرتبه ی حکم واقعی غیر از مرتبه ی حکم ظاهری اس

                                                           
 این حرف صد در صد باطل است . زیرا عین همین اشکالی که بر شیخ می گیرد بر خودش هم وارد است .  20
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شک کنیم در حکم واقعی و ثم حکم ظاهری می آید . در این جا حکم واقعی در مرتبه ی اول است و حکم 

 ظاهری در مرتبه ی بعد قرار گرفته است . می فرماید در مرتبه ی حکم واقعی ، حکم ظاهری نیست.

ل داریم که حکم ظاهری در مرتبه ی حکم واقعی نیست صاحب کفایه می فرماید این حرف باطل است . قبو

 (  اما در مرتبه ی حکم ظاهری ) مرتبه ی حکم ظاهری زمانی است که شما در حکم واقعی شک می کنید

حکم واقعی هست چون زمانی که شک می کنید در حکم واقعی ، حکم ظاهری هست و حکم واقعی هم هست 

) همان طور که جمع کردن صحیب نمی باشد  ال یصح  (شود تصویب زیرا اگر بگویید حکم واقعی نیست می 

د ) دلیل این که دو حکم در دو مرتبه هستن بأن الحکمین لیسا فی مرتبة واحدة بل فی مرتبتین ضرورة (

) چوم اول باید حکم واقعی باشد ثم در حکم واقعی  تأخر الحکم الظاهری عن الواقعی نه در یک مرتبه (

ت ) نافع نیس ال یکاد یجدی ) این وجه جمع سوم ( بمرتبتین و ذلك حکم ظاهری می آید (شک کنید ثم 

م ) حک یکون فی مرتبته ) حکم واقعی ( فإن الظاهری و إن لم یکن فی تمام مراتب الواقعی إال أنه (

، ) مثل بودن حکم ظاهری ، همان طوری که در مرتبه ی حکم ظاهری ، حکم ظاهری هست  أیضا ظاهری (

  . حکم واقعی هم هست (

یعنی اگر بگوییم بین حکم واقعی و  –) و بر فرض منافات بین حکم واقعی و ظاهری  و على تقدیر المنافاة

چون صاحب کفایه قبال ثابت کرد منافاتی در کار  حکم ظاهری منافات هست این جمع ، رفع منافات نمی کند

 این مرتبه عبارت است از شک – ) مرتبه ی حکم ظاهری لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبة(  نیست

 . ( در حکم واقعی 

 . فتأمل فیما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق فإنه دقیق و بالتأمل حقیق 

 اجماع منقول نوار نداشت 58ابتدای ثالثها تا ص  44نکته : از ص 

 ابتدای اجماع منقول :  150نوار 

 حجیت اجماع منقول به خبر واحد 
بحثی که ما می خواهیم شروع کنیم این است که اجماع منقول به خبر واحد حجت هست یا نیست . مثال 

محقق کرکی یک مساله ای را برای ما نقل می کند بعد می فرماید هذه المساله اجماعیه . االن محقق کرکی 

خبر واحد نقل شده است  اجماع را برای ما نقل کرده است یعنی می شود اجماع منقول . اجماع به وسیله ی

 . می خواهیم ببینیم چنین اجماعی در حق ما حجت است .

صاحب کفایه می فرماید ما هیچ دلیلی نداریم که ان دلیل بگوید ، اجماع منقول حجت است یعنی کالم را 

 ببرد روی اجماع منقول . یعنی دلیلی که بگوید اجماع منقول حجت است ، نداریم . کسانی که می گویند
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اجماع منقول حجاست یکی از دلیل هایشان این است که می گویند اجماع منقول یکی از مصادیق خبر واحد 

 است . 

صاحب کفایه ما باید بحث کنیم که ادله ی حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود یا خیر . برای این 

امر که روشن شد مشخص  3کنیم ، این امر به عنوان مقدمه ذکر  3که این مساله کامال روشن شود اول باید 

 .  21اجماع منقول می شود یا خیرمی شود که ادله ی حجیت خبر واحد شامل 

 تطبیق : 

عند کثیر ممن  حجة ) اجماعی که نقل شده به واسطه ی شخص واحد ( اإلجماع المنقول بخبر الواحد

) حجت است نزد بسیاری از کسانی که قائل هستند به حجیت خبر از باب  قال باعتبار الخبر بالخصوص

بالخصوص قید برای اعتبار الخبر است یعنی حجیت خبر از باب ظن خاص . بیان شده که ظن  –ظن خاص 

دو نوع است : ظن مطلق و ظن خاص . ظن مطلق به آن ظنی می گویند که دلیل بر حجیت او قائم شده است 

یل انسداد است اما ظن خاص به ان ظنی می گویند که دلیل بر حجیت او قائم شده و این دلیل و آن دلیل ، دل

غیر از دلیل انسداد است . مثل ظنی که از طریق خبر واحد پیدا می کنیم . این ظنی که از طریق خبر واحد 

ال و اجماع و بنای عق پیدا می کنیم دلیل بر حجیتش قائم شده است و این دلیل عبارت است از آیات ، روایات

طبق کسانی که قائل به ظن مطلق هستند  – دلیل ، دلیل انسداد نیستند . لذا ظن می شود ظن خاص 4، این 

) چرا کسانی که می گویند خبر واحد حجت است می گویند اجماع  من جهة  ( اجماع منقول حجت می شود 

من  )  اجماع منقول ( أنه (منقول هم حجت است ؟ چون یکی از مصادیق خبر واحد ، اجماع منقول است 

) ما هیچ دلیل  دلیل بالخصوص ) حجیت اجماع منقول ( من دون أن یکون علیه ) خبر واحد ( أفراده

) پس ناچاریم در حجیت  فال بد فی اعتباره مده باشد که االجماع المنقول حجه  (نداریم که در ان دلیل ا

اجماع منقول ، از این که ادله ی حجیت خبر واحد ، اجماع منقول را شامل بشود . ادله ی حجیت خبر واحد 

 ه حجیت) ادل من شمول أدلة اعتباره دو نوع است بعضی از این ادله عام هستند و بعضی هم مطلق است . (

 بعمومها أو إطالقها .  ) اجماع منقول ( له خبر واحد (

اجماع بر دو نوع است : اجماع منقول و اجماع محصل . اجماع منقول این است که محقق کرکی می رود تمام 

نظریات علمای سابق خودا را بدست می آورد بعد برای ما نقل می کند . این اجماع نسبت به ما می شود ، 

منقول . اما یک اجماع دیگر داریم و ان اجماع محصل است که در آن خود مجتهد می رود و نظریات اجماع 

تک تک علما را بدست می آورد . مثل این که محقق کرکی می رود تمامی نظرات علمای سابق خودا را 

عقیده  بدست می آورد . این اجماع نسبت به خود محقق کرکی می شود اجماع محصل . اجماع محصل طبق

                                                           
 هم مفصل تر و هم بهتر از صاحب کفایه بیان کرده است .مرحوم شیخ انصاری این بحث را  21

نوع معروف است . بهترین کتاب درباره ی اجماع ، کشف الغناء عن  4نوع دارد که از بین این ها ،  12نکته : اجماع 

 وجه حجیت اجماع ، اقای شیخ اسداهلل تستری ) شوشتری ( است . 
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ی شیعه حجت است چون کاشف از رای معصوم ) علیهم السالم ( است . یعنی خودا به عنوان اجماع محصل 

 حجت نیست بلکه چون کاشف از رای معصوم ) علیهم السالم ( است حجت است .

  وجوه کاشفیت اجماع از رای امام معصوم ) علیه السالم (

طریق اجماع کاشف از قول  12م ) علیه السالم ( است ؟ به سوال : این اجماع چگونه کاشف از رای معصو

تا در کفایه امده است . از طریق دخول و لطف و  4تا فقط  12معصوم ) علیهم السالم ( است که از بین این 

 حدس و تشرف . 

 نظریه ی اول : اجماع از طریق دخول کاشف است ) مثل سید مرتضی ( . .1

ات یک تعدادی ) نه همه ( از علما را بدست می آورد . یقین دخول یعنی یک مجتهد می رود نظری

داریم یکی از این نظریاتی که بدست آورده این ، نظر امام معصوم ) علیه السالم ( است . اما شخصا 

 امام معصوم ) علیه السالم ( را نمی شناسد زیرا اگر بشناسد دیگر اجماعی نخواهد بود . 

 تطبیق :

هو القطع برأی اإلمام  ) اجماع محصل (اإلجماع  ) حجت بودن (اعتبار علت () أن وجه  22. األول 

 . علیه السالم

ل ) برای حاکی و ناق القطع به لحاکیه ) دلیل قطع پیدا کردن به رای امام علیه السالم ( و مستند

 دلیل ) یظهر من کلماتهم هو ) طبق مطلبی که از کلمات اصولیون ظاهر می شود ( على ما  ( اجماع

، علم پیدا کردن ناقل و حاکی اجماع به دخول امام علیه السالم در  م علیه السالمقطع به رای اما

علیه السالم فی المجمعین شخصا  ) امام ( بدخوله ) حاکی و ناقل اجماع ( علمه مجمعین است (

ز می داند یکی ا ) یعنی نمی داند نظر امام علیه السالم کدام نظر است لکن اجماال و لم یعرف عینا

  این نظریاتی که آن ها را پیدا کرده است نظر امام علیه السالم است (

 نظریه ی دوم : اجماع از طریق لطف کاشف است . .2

لطف در علم کالم برای ما معنی شده است واثبات شده است که لطف بر امام معصوم ) علیه السالم ( 

علیهم السالم ( واجب است که زمینه را برای نزدیک  لطف یعنی این که بر امام معصوم ) واجب است .

شدن ما به واجب تعالی فراهم کند و زمینه را برای دور شدن ما از معصیت واجب تعالی فراهم کند . 

در علم کالم ثابت شده است که لطف بر امام واجب است . حاال اجماع لطفی یعنی این که اگر یک 

                                                           
 : کشف الغناء عن وجه حجیت اجماع و اصول فقه عالمه مظفردر رابطه با این بحث به دو جا مراجعه شود  22
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بق بر خودا تا زمان خودا را بدست بیاورد و ببیند که تمام مجتهد برود نظریه ی تمام علمای سا

علما یک نظر دارند ، قانون لطف اقتضا می کند که امام معصوم ) علیه السالم ( در این هاست . چون 

اگر نظر امام معصوم ) علیه السالم ( در این ها نبود باید القاء خالف می کرد یعنی حداقل در ذهن 

 خالفت می انداخت تا اجماع درست نشود . چند نفر از علما ، م

 تطبیق : 

) یا قطع پیدا کردن حاکی و ناقل  قطعه بیان طریق دوم یعنی اجماع لطفی ( –) عطف بر علمه  أو

) به این که مستلزم می باشد ، اجماع ) چیزی که حکایت می کند حاکی آن چیز  باستلزام اجماع (

ید ) ق ما یحکیه لرأیه علیه السالم عقال یعنی از باب لطف ( را ( ، رای امام علیه السالم را عقال

 من باب اللطف استلزام است (

 نظریه ی سوم : اجماع از طریق حدس کاشف است . .3

 2قسم را بیان فرموده اما مرحوم آخوند فقط  3قسم است ) مرحوم شیخ در رسائل هر  3این اجماع 

 قسم را بیان کرده است (

یت اجماع از رای معصوم ) علیه السالم ( ، طرق کاشف:  151نوار 

 چگونگی پیدا کردن مبنای علما در کشف 

 طرق کاشفیت اجماع از رای معصوم ) علیه السالم ( 
بحث ما درباره ی اجماع محصل است . اجماع محصل این است که یک نفر عالم نظریات تک تک علما را 

شود اجماع محصل . دیروز گفتیم که اجماع محصل دلیل بدست می آورد . این اجماع نسبت به این عالم می 

است اما چون کاشف از رای معصوم ) علیه السالم ( است حجت است . بعد سوال کردیم دلیل این که اجماع 

 4راه است اما در کفایه  12کاشف است چیست ؟ گفتیم طرق کاشفیت اجماع از رای معصوم ) علیه السالم ( 

جماع دخولی ( و راه دوم ) اجماع لطفی ( بود که بیان شد . راه سوم اجماع حدسی است راه است . راه اول ) ا

 که ابتدای درس امروز است .

قسم از این اجماع را نقل کرده 2مرحوم اخوند. نظریه ی سوم : اجماع از طریق حدس کاشف است . 3

 است که قسم اول عادت است و قسم دوم اتفاق است .

می رود نظریات تمام علما را تک تک بدست می آورد بعد می گوید من با بدست یک مجتهد  قسم اول :

آوردن نظرات تمام علما ، قطع پیدا می کنم به رای معصوم ) علیه السالم ( . سوال می کنیم از کجا علم 
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ول قبه رای معصوم ) علیه السالم ( پیدا می کنید ؟ می گوید چون بین اتفاق تمام علما بر یک فتوایی با 

امام ) علیه السالم ( مالزمه ی عادیه است . یعنی عادتا الزمه ی اتفاق تمام علما بر یک مساله ، قول 

معصوم ) علیه السالم ( است . چون علما شذ و ندر در یک مساله با هم هم نظر می شوند . حاال که در 

معصوم ) علیه السالم ( گرفته  یک مساله با هم همنظر شدند ، معلوم می شود که این حرفشان را از امام

 اند . این می شود اجماع حدسی عادی .

یک عالم می رود نظریات اکثریت علما را بدست می آورد . این اکثر هم انسان های قوی  قسم دوم :

البنیه در فقه هستند . از این نظریات اکثر حدس قطعی می زند به قول معصوم ) علیه السالم ( و می 

یدا کردم که در این مساله اگر معصوم ) علیه السالم ( نظری داشته باشد همین نظر گوید من قطع پ

 است.این می شود اجماع حدسی اتفاقی .

اطالق کلمه ی اجماع بر این اصطالح مجازی است . اجماع تشرفی عبارت است از . اجماع تشرفی . 4

این که یک فردی مشرف می شود خدمت امام معصوم ) علیه السالم ( و یک مساله ای را از حضرت می 

پرسد و ایشان جواب این مساله را می دهند . بعد موقعی که می خواهد این مساله را بیان کند نمی گوید 

این حرف را زدند چون روایت داریم که هرکس ادعا کرد من حضرت را دیدم ، او را تکذیب کنید حضرت 

. لذا او می آید درباره ی این مساله ادعای اجماع می کند . این جا چند سوال مطرح می شود . یکی این 

ادعای اجماع می است که در این مساله فقط امام معصوم ) علیه السالم ( اظهار نظر کرده اند بعد شما 

کنید ؟! جواب این است که این فرد ، امام معصوم ) علیه السالم ( را به منزله ی همه گرفته است . سوال 

دوم این است که چرا این فرد ادعای اجماع می کند ؟ به دو دلیل یکی بخاط کتمان السر و یکی هم 

امام گرفته است برای مردم بیان کند . و بخاطر اظهار حق . وظیفه ی او این است که این نظری را که از 

 از اون طرف هم نباید بگوید که من امام را دیدم . 

 چگونگی پیدا کردن مبنای علما در کشف

ما از کجا بفهمیم که این عالم مثال قائل به اجماع دخولی است ؟ یا مثال اون عالم قائل به اجماع لطفی  سوال :

است یا قائل به اجماع حدسی است ؟ مثال از کجا بفهمیم شیخ طوسی مثال لطفی است یا سید مرتضی دخولی 

؟ می فرماید از دو راه می توان است و از میرزای قمی به این طرف کال ، حدسی هستند . از کجا می فهمیم 

 فهمید :

از راه حرف هایی که می زنند . مثال سید مرتضی در یک مساله ای ادعای اجماع می کند . می گوییم  .1

اقای سید مرتضی شما که ادعای اجماع می کنید ، فالن عالم مخالف هست . سید مرتضی می فرماید 

ت مضر به اجماع من نیست لذا معلوم می شود که این عالم که شما می گویید چون معلوم النسب اس

قائل به اجماع ، دخولی است . یا شیخ انصاری ادعای اجماع می کند . شیخ انصاری صراحتا می گوید 

من مالزمه ی عقلیه را قبول ندارم . مالزمه ی عقلیه یعنی قاعده ی لطف . بعد می فرماید دخولی هم 
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حدسی است . یا مثال شیخ طوسی ادعای اجماع می کند .  نیستم لذا روشن می شود که او اجماع

سوال می کنیم در این مساله ای که شما ادعای اجماع کردید ، فالن عالم مخالف است . می گوید 

مخالفت این عالم مضر نیست زیرا عصر او منقرض شده است و تمام شده است . شیخ طوسی از کسانی 

به اجماع است ، که هم عصر باشد . این معلوم شده که  است که می گوید مخالفت در صورتی مضر

 استناد کرده به قاعده ی لطف . 

از تصریحات انها . سید مرتضی صراحتا می گوید من دخولی هستم . شیخ طوسی می گوید من لطفی  .2

 هستم . 

 تطبیق : 

قول امام علیه السالم  قطع پیدا می کند حاکی و ناقل اجماع ، که اون اجماع مستلزم –) عطف بر عقال  أو 

من جهة  هردو اشاره به اجماع حدسی دارد ( ) تصادفا ( ) این عادتا و اتفاقا عادة أو اتفاقا است عادتا  (

مراد از حدس ، حدس قطعی است یعنی این اقا تصادفا به رای معصوم علیه  –) ادامه ی اتفاقا است  حدس

ام ) بین اجماع و رای ام إن لم تکن مالزمة بینهما اتفاقا هست () توضیب  رأیه و السالم قطع پیدا می کند (

دة کما و ال عا یعنی این فرد قائل به قاعده ی لطف نیست ( –ی لطف  ) عقال یعنی قاعده عقال علیه السالم (

) این حیث جواب این سوال است که از  طریقة المتأخرین فی دعوى اإلجماع حیث ) استلزام اتفاقی ( هو

می  - فهمیم که مثال این عالم قائل له اجماع دخولی است یا اون عالم قائل به اجماع حدسی است ؟کجا ب

زمة مع عدم االعتقاد بالمال ) متاخرین ( إنهم ( خواهد بگوید چگونه متاخرین قائل به استلزام اتفاقی هستند

 ( مالزمه ی عقلیه بین اجماع و قول معصوم علیه السالم  – ) با این که قاعده ی لطف را قبول ندارند العقلیة

) یعنی غالبا اعتقادی به مالزمه  غالبا ) قسم اول اجماع حدسی ( ال المالزمة العادیة ) و با عدم اعتقاد به ( و

 و عدم ندارند یعنی ممکن است که شذ و ندر بعضی قائل به قاعده ی لطف یا اجماع حدسی عادی باشند (

علم ندارند که امام معصوم  علیه  ) معموال ( ) عادتا دخول جنابه علیه السالم فی المجمعین عادةالعلم ب

) لذا معلوم می شود مقصود از اجماع متاخرین ،  یحکون اإلجماع کثیرا ، السالم داخل در مجمعین است ( 

کند . می گوییم فالن ) سید مرتضی در یک مساله ادعای اجماع می  کما أنه اجماع حدسی اتفاقی است (

عالم مخالف است . سید جواب می دهد مخالفت او مضر به اجماع نیست چون معلوم النسب است . از جوابش 

) ظاهر می شود از کسی که عذر می  یظهر ممن اعتذر مشخص می شود که قائل به اجماع دخولی است (

خالف ) م بأنه او مضر به اجماع نیست ( ) یعنی گفته مخالفت عن وجود المخالف مثل سید مرتضی ( –اورد 

 ( ) امام استند فی دعوى اإلجماع إلى العلم بدخوله فاعل یظهر ( -سید مرتضی ) معلوم النسب أنه (

که ایشان می گوید اگر علمای یک  مثل شیخ طوسی –) عطف بر ممن  و ) اجماع دخولی ( علیه السالم

ه ی لطف امام معصوم علیه السالم در همان زمان باید القاء خالف عصری بر یک مساله اتفاق داشتند بنابر قاعد

شیخ  –) من  أنه مخالف ( -متعلق به اعتذر )  بانقراض عصره ) وجود مخالف ( ممن اعتذر عنه ( کند 

    . استند إلى قاعدة اللطف طوسی (
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مثال شیخ طوسی می گوید ) طرق یعنی  مضافا إلى تصریحاتهم بذلك ) این استظهار از حرف علما ( هذا

) طبق آن تصریحی که شهادت می دهد آن  على ما یشهد به مراجعة کلماتهم ( طریق من لطف است

یک شخصی مشرف می شود به حضور امام  – ) بیان اجماع تشرفی و تصریب ، مراجعه کردن به کلمات علماء (

می دهند . بعد می آید ادعای اجماع می کند زمان ) علیه السالم ( و یک مساله را می پرسد و امام هم جواب 

 ) علت دیگری ربما یتفق لبعض األوحدی وجه آخر ( چون امام معصوم را به منزله ی تمام علما دیده است . 

علیه السالم و أخذه الفتوى من جنابه  ) امام ( من تشرفه برؤیته برای کشف قول معصوم علیه السالم (

إلجماع ا ) بعض االوحدی ( بل یحکی ) نمی آید بگوید امام علیه السالم این گونه فرمود ( و إنما لم ینقل عنه

  . این قید را شیخ اضافه کرده است ( –) و اظهار الحق  لبعض دواعی اإلخفاء

 ابتدای امر ثانی ، :  152نوار 
 امر ثانی : 

 حاالت ناقل اجماعجهت اول : 

 ناقل اجماع ) کسی که اجماع را نقل کرده است ( دو صورت دارد : 

گاهی ناقل اجماع هم نقل سبب می کند و هم نقل مسبب . سبب به اقوال علما گفته می شود و  .1

مسبب به قول امام معصوم ) علیه السالم ( گفته می شود . مثال این گونه می گوید که اجمع العلما و 

 الم ( کذا . این صورت هم دو صورت دارد :منهم االمام ) علیه الس

  صورت اول : گاهی نقل سبب حسی می کند و نقل مسبب حدسی . یعنی این که محقق

کرکی خودا رفته تک تک نظرات علمای معاصر را بدست آورده پس محقق کرکی به 

سبب رسیده است عن حس . اما همین محقق کرکی مسبب را حدسا برای ما نقل می 

السالم ( زده است . و بعد قول امام  کند یعنی از اتفاق نظر علما ، حدس رای امام ) علیه

 را نقل می کند لذا نقل قول امام ، حسی نیست . 

  صورت دوم : هر دو عن حس است . این فقط در اجماع دخولی است . سید مرتضی می

رود تک تک نظرات علمای زمان خودا را می شنود از انها . لذا به اتفاق علما رسیده از 

ا نقل کرده  و می گویند عن حس این اقوال را بیان کرده نظر حس . حاال این اقوال ر

است . سید مرتضی قائل به دخول است حاال که قائل به دخول است می گوید این 

علمایی که من رفتم تک تک نظریات انها را بدست اوردم . یقین دارم یکی از انها امام ) 

ما نقل می کند ، از روی علیه السالم ( است پس وقتی سید مرتضی نظر امام را برای 

 حس است . 

 گاهی ناقل اجماع فقط نقل سبب می کند مثال می گوید اجمع العلماء .  .2
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 تطبیق : 

 [األمر الثانی ]اختالف األلفاظ الحاکیة لإلجماع

فتارة ینقل رأیه  ) نقل اجماع به صورت های مختلف بیان می شود ( أنه ال یخفى اختالف نقل اإلجماع

نقل می کند ناقل ، رای امام ) علیه السالم  –) حدسا قید است برای رایه  فی ضمن نقله حدساعلیه السالم 

) نقل  کما هودر ضمن نقل اجماع ( ( حدسا ) حدس شامل تمام اجماعات غیر از اجماع دخولی می شود (

) نقل می کند ناقل رای  أو ) چون اجماع دخولی کم و نادر است ( الغالب حدسی قول امام ) علیه السالم ( (

نادر جدا  ) نقل حسی قول امام علیه السالم ( و هو ) فقط اجماع دخولی ( حسا امام علیه السالم را عن حس(

) مگر اقوال علما که این اقوال إال  ) نقل نمی کند ناقل ( ال ینقل فقط نقل سبب ( –) عطف بر تاره  و أخرى

عادة  أو ) لطف ( ما هو السبب عند ناقله عقال امام علیه السالم (علما پیش خود ناقل سبب است برای قول 

 . أو اتفاقا 

 الفاظ نقل اجماع اختالف جهت دوم :

 3می گوید اجمع العلماء یا می گوید اجمع الفقهاء یا .... . این لفظ  23 ناقل اجماع با چه لفظی نقل می کند ؟

 صورت دارد :

 مثل اجمع العلمائنا و االمام ) علیه السالم ( یکبار صراحت دارد در نقل سبب و مسبب ، 

  یکبار ظهور در نقل سبب و مسبب دارد مثل اجمع االمامیه 

 . یکبار این الفاظ مجمل است یعنی از حیث این که دارد نقل سبب و مسبب می کند مجمل است   

همان طور که در نقل اجماع اختالف وجود دارد  – ) مثل اختالف در نقل اجماع و اختالف ألفاظ النقل أیضا

صراحة و ظهورا و إجماال فی ذلك أی فی أنه نقل السبب  ( در الفاظ نقل اجماع هم اختالف وجود دارد 

  . أو نقل السبب و المسبب

  االمر الثالث :

 ) در این امر صحبت روی حجیت است یعنی اجماع منقول کجا حجت است و کجا حجت نیست (

 

                                                           
در عبارت الخالف اختالف است که آیا لفظ اجماع محسوب می شود یا خیر ؟ مشهور می گویند لفظ اجماع نیست  23

 زیرا در اجماع حرف زدن الزم است و الخالف با سکوت هم می سازد .
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 نقل اجماع دو صورت دارد : 

 : گاهی ناقل اجماع ، نقل سبب می کند حسا و نقل مسبب می کند حسا . که این صورت  صورت اول

منطبق بر اجماع دخولی است . این اجماع قطعا حجت است زیرا ادله حجیت خبر واحد ان را شامل 

 می شود . 

 : م پیش خودا کاشف از قول معصوم لکن این اقوال علما هگاهی نقل سبب می کند  صورت دوم

است و هم پیش منقول الیه . مثال فرض کنید شیخ طوسی نظریات تمام علمای معاصر خودا را 

بدست آورده و بعد برای ما نقل می کند . اون وقت شیخ طوسی از این اقوال عالما به نظر معصوم ) 

منقول الیه هم کاشف است . این اجماع علیه السالم ( پی می برد و بعد نقل می کند و این اقوال پیش 

هم قطعا حجت است . زیرا این اقوالی که شیخ طوسی برای ما نقل کرده می شود ماده ی خام تا از 

 طریق آنها ما به رای امام ) علیه السالم ( پی ببریم . انگار که خودم تحصیل کردم .  

 ناقل اجماع نقل سبب می کند مثال فرض کنید شیخ طوسی  : ( 153) ابتدای نوار  صورت سوم

می رود نظرات تمامی علمای معاصر خودا را بدست می آورد و بعد شیخ طوسی تمام این اقوال را 

ذکر و نقل می کند . بعد اقوال علما پیش شیخ طوسی کاشف از رای معصوم ) علیه السالم ( است 

ست مثال شیخ طوسی از این اقوال علما ، از طریق قاعده بخاطر ان مبانی ای که پیش خودا بوده ا

ی لطف کشف نظر معصوم ) علیه السالم ( می کند . پس شیخ طوسی حدس زده است به قول معصوم 

) علیه السالم ( مراد از این حدس ، بالمعنی االعم است .  بعد ماها که شیخ طوسی اقوال علما را برای 

علما با قول امام ) علیه السالم ( قائل به مالزمه نیستیم . صاحب کفایه ما نقل کرده است ، بین اقوال 

 می فرماید این جا نقل اجماع حجت نیست . 

شیخ طوسی دارد برای ما مسبب یعنی قول معصوم ) علیه السالم ( را نقل می کند ، چون  ان قلت :

ر امام ) علیه السالم ( هم در وقتی دارد برای ما اقوال را نقل می کند ، بر طبق عقیده ی خودا نظ

داخل این اقوال هست . اما از راه حدس به قول امام ) علیه السالم ( رسیده است . پس اجماع منقول 

 شیخ طوسی در حق ما حجت است .

نمی شود چون تنها دلیل بر حجیت اجماع منقول ، خبر واحد است و ادله ی حجیت خبر  قلت :

تا آن خبر از قول معصومی ) علیه السالم ( را حجت می  3قال هستو این واحد آیات و روایات و بنای ع

 کنند که از روی حس باشد .

 صورت ، دو حالت دارند : 3این 

 : یک مرتبه کامال برای ما معلوم است که این اقای ناقلی که اجماع را نقل می کند ،  حالت اول

ی ما اجماع را نقل می کند و می صورت است . مثال محقق کرکی برا 3جزء کدام یک از این 
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فرماید هذه المساله اجماعیه و ما می دانیم که اجماعی که دارد برای ما نقل می کند ، جزء صورت 

 دوم است . طبق این حالت ، مشکلی وجود ندارد . 

 : یک مرتبه برای ما معلوم نیست که این اقایی که اجماع را نقل می کند ، جزء کدام  حالت دوم

صورت است . ایا این گونه اجماعی حجت هست یا نیست ؟ صاحب کفایه می فرماید  3این یک از 

در این صورت اجماع حجت است . زیرا دلیل حجیت خبر واحد ، بنای عقال است و عقالی عالم 

وقتی که خبر به آنها می دهند به ان عمل می کنند و دیگر تفتیش نمی کنند که خبر عن حس 

 .است یا عن حدس است 

 

 تطبیق : 

 [األمر الثالث ]حجیة اإلجماع المنقول الکاشف عن رأی المعصوم علیه السالم

 ) به واسطه ی ادله ی حجیت خبر واحد ( أدلة حجیة الخبرإشکال فی حجیة اإلجماع المنقول بأنه ال 

) زمانی که بوده باشد نقل اجماع ، متضمن نقل سبب و مسبب از روی حس  (  کان نقله ) صورت اول ( إذا

) حجت است اگر نگوییم به این که نقل اجماع در حالی که  متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس لو

 کذلك ) اجماع ( لم نقل بأن نقله متضمن نقل سبب و مسبب از روی حس ، در زمان غیبت موهون است (

 . فی زمان الغیبة موهون جدا متضمن نقل سبب و مسبب است از روی حس (  ) در حالی که

نا متضم ) زمانی که نقل اجماع نباشد ( إذا لم یکن ( ال اشکال فی حجیه االجماع – صورت دوم بیان ) و کذا

 ) خالص است برای ممحضا لنقل السبب ) نقل اجماع ( بل کان ) متضمن نقل سبب و مسبب عن حس ( له

د ) می باش کان سببا بنظر المنقول إلیه ) نقل سبب عن حس ( عن حس إال أنه سبب از روی حس (نقل 

و أ ) قاعده ی لطف ( عقال ) مثل ناقل ( أیضا سبب برای کشف قول امام علیه السالم ، در نگاه منقول الیه (

جماع منقول ، معامله ی ) چس معامله می شود در این صورت دوم ، با ا فیعامل ) حدسا ( عادة أو اتفاقا

مع المنقول معاملة  ) صورت دوم ( حینئذ اجماع محصل در ملتزم شدن به مسبب ) قول معصوم ( آن سبب (

   . فی االلتزام بمسببه بأحکامه و آثاره ) اجماع محصل ( المحصل

) اگر بوده باشد نقل کردن ناقل مسبب ) قول معصوم علیه السالم  إذا کان نقله للمسبب ) صورت سوم ( و أما

ال عن حس بل بمالزمة ثابتة عند ( را ، نیست نقل کردن از روی حس بلکه به وسیله ی مالزمه است ( 

 ثابت است به یک وجهی مثل –) متعلق به ثابته  بوجه مثال شیخ طوسی ( –) نقل کننده ی اجماع  الناقل

) اشکال  إشکال أظهره ) در حجیت اجماع منقول ( دون المنقول إلیه ففیه حدس عادی ( قاعده ی لطف یا

إذ  ) اجماع منقول صورت سوم ( على حجیته ) ادله ی حجیت خبر واحد ( عدم نهوض تلك األدلة (

کما أن المنصرف من اآلیات و الروایات  ) نقل مسبب عن حدس ( المتیقن من بناء العقالء غیر ذلك
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) یعنی اگر قبول بکنیم که آیات و روایات دال بر حجیت خبر واحد هستند زیرا  على تقدیر داللتهما  ذلك

) می خواهد بگوید  [ خصوصا]ذلك صاحب کفایه داللت آیات و روایات بر حجیت خبر واحد را قبول ندارد (

ده اا این باشد که ناقل اجماع منقول قسم سوم حجت نیست مخصوصا اگر منقول الیه که ما ماها باشیم عقی

) در جائی که  فیما إذا رأى المنقول إلیه در این اعتقاد به مالزمه ای که کرده است ، خطا کرده است (

 . المالزمة ) اعتقاد ناقل به مالزمه ( خطأ الناقل فی اعتقاد منقول الیه اعتقاد دارد به خطای ناقل (

  .  نقل اجماع روشن باشد ( در جائی است که وضعیت ) فیما انکشف الحال  صورت ( 3) حکم این  هذا

صورت  3) در نقل اجماعی که مشبته شده است یعنی نمی دانیم که طبق کدام یکی از  و أما فیما اشتبه

فإن عمدة أدلة حجیة األخبار هو بناء العقالء  ) حجیت نقل اجماع ( فال یبعد أن یقال باالعتبار است (

حتمل ی ) در موردی که ( فیما ) خبر ثقه ( یعملون به ، لثقة إذا علم أنه عن حسو هم کما یعملون بخبر ا

 ء على التوقف و التفتیش عن أنهحیث إنه لیس بناؤهم إذا أخبروا بشی . عن حدس ) خبر ثقه ( کونه

 ) توقف و تفتیش وفقه بدون ذلك و الجری على ) خبر ( طبقه عن حدس أو حس بل العمل على ) خبر (

بر طبق خبر یعنی در دو صورت است که عقالی عالم بر طبق خبر عمل  ) استدراک از بنای عقال بر عمل نعم (

دوم  نمی کنند . اول : در صورتی که اماره قائم شده باشد که خبری که ناقل اجماع می دهد عن حدس است .

الزمه اا قول امام معصوم )  : در صورتی که دلیلی وجود داشته باشد که روشن کند اقوال علما پیش ناقل

لى ع ) عقال ( ال یبعد أن یکون بناؤهم ( علیه السالم ( است اما در نزد منقول الیه چنین الزمه ای نیست 

 – ) نمی بوده باشد در آن مورد ال یکون هناك )در موردی که ( فیما ) عمل بدوت توقف و تفتیش ( ذلك

در جائی که نباشد اماره ای بر اعتقاد داشتن  – عطف بر الحدس)  أمارة على الحدس أو ( در خبر از اجماع

 ) اعتقاد ناقل ( اعتقاد ( ناقل به مالزمه در موردی که نمی بینند عقال ) منقول الیه ( در آن مورد به مالزمه

الزمه م ) با این قید می گوید پیش منقول الیه فیما ل علما با قول امام ) علیه السالم ( (اقوا) بین  المالزمة

 .  ال یرون هناك مالزمة ثابت نیست (

 این نوار در ادامه ی جلسه ی قبل پیاده شده است :  153نوار 

 :  154نوار 

از قبیل همین دو قسمی است که ) می خواهد بگوید که اکثر اجماعاتی که علما در فقه نقل می کنند هذا 

یعنی استدراک از حجیت اجماع منقول  فالیبعد ان یقال است) استدراک از  لکن عقال به انها عمل نمی کنند (

اإلجماعات المنقولة فی ألسنة األصحاب غالبا مبنیة على  ( است یعنی می خواهیم بگوییم حجت نیست

اعتقاد  ) عطف بر حدس یعنی این اجماعات مبتنی هستند بر اعتقاد ناقل به مالزمه ( حدس الناقل أو

ما لم ینکشف أن نقل  ) اجماعات منقوله ( فال اعتبار لها ری قاعده ی لطف () عبارت اخ المالزمة عقال
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 – مثل نقل سبب ) حتی یکون نقل المسبب عن حس ایضا کان مستندا إلى الحس ) اقوال علما ( السبب

می خواهد بگوید اگر شما بخواهید یک اجماعی را قطعا حجت بدانید ، اجماع دخولی است و در ان شخص 

)  فال بد ( نظریات علما را عن حس بدست می آورد و قول امام علیه السالم را نیز عن حس بدست می آورد

سبب کرد ، این دو حالت  اگر ناقل اجماع ، نقل – نتیجه ی عدم حجیت اجماعات منقوله در السنه ی اصحاب

 دارد :

گاهی آن سبب پیش منقول الیه هم سبب تام است یعنی همان طور که اقوال پیش ناقل اجماع علت  .1

تامه برای قول امام ) علیه السالم ( است پیش من منقول الیه هم اقوال علما علت تامه برای کشف 

علما برای من هم حجت است یعنی کاشف در این صورت این اقوال  قول امام ) علیه السالم ( است .

 از قول معصوم ) علیه السالم ( است .

درصد اقوال علما را دیده بعد  90گاهی آن سبب پیش منقول الیه سبب ناقص است . مثال ناقل رفته  .2

ادعای اجماع می کند . این نقل سببی که کرده پیش من منقول الیه سبب تام نیست بلکه سبب 

 باز دو صورت دارد : ناقص است . این جا

 : یکبار منقول الیه ، یک چیزهای به این سبب ناقص ضمیمه می کند مثال یک  صورت اول

اقوال دیگری از علمایی که خود منقول الیه انها را بررسی کرده است یا شهرت در زمان خود 

 یعنیمنقول الیه ضمیمه می شود . در این صورت می توان به استناد این اجماع فتوی دارد 

 حجت می شود .

 : یکبار منقول الیه چیزی به این سبب ناقض ضمیمه نمی کند. در این جا اجماع  صورت دوم

 (حجت نیست 

) ظهارمن است ) اجماعاتی که با الفاظ مختلف نقل شده اند ( فی اإلجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة 

سبب تام فهمیده می شود یا سبب ناقص مثال یک ) یعنی از این لفظ  مقدار داللة ألفاظها بدست آوردن (

ار ) متعلق به استظه و لو بمالحظة مرتبه می گوید اجمع العلما کلهم که از این سبب تام فهمیده می شود (

یم یعنی ببین –) می گوید بدست آوردن مقدار داللت هرچند بادر نظر گرفتن حال ناقل باشد  حال الناقل (

) عطف بر حال الناقل ، یعنی هر چند  و خصوص موضع النقل که ناقل اجماع کثیر التتبع هست یا نیست (

فیؤخذ بذاك  بدست آوردن مقدار داللت با در نظر گرفتن مساله ای که در ان ادعای اجماع شده باشد (

 ) زیرا وقتی کأنه المحصل ) با این مقدار ( و یعامل معه ) مقداری که لفظ اجماع بر ان داللت دارد ( المقدار

که محقق کرکی نقل سبب می کند ، محقق کرکی عادل است لذا عین این است که خودم رفته ام سبب را 

) اگر ان  و إال ) فهو یعنی حجت است ( بمقدار تمام السبب ) اگر بوده باشد مقدار ( فإن کان دیده ام (

) نافع نمی باشد آن مقداری که لفظ اجماع بر آن داللت دارد  فال یجدی ( مقدار به مقدار تمام السبب نیست

) بیان ما به تم می کند یعنی اول بیان آورده  مما تا زمانی که ضمیمه نشود به ان مقدار ( ) ما لم یضم إلیه (

 أو نقل له از چیزی که بدست آورده است منقول الیه () ما به تم چیست ؟  حصله بعد مجمل را ذکر کرده (
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) مثل شهرت فتوائیه در زمان  من سائر األقوال أو سائر األمارات ) یا نقل شده است برای منقول الیه (

 افهمتم ف به ( چیزی که به واسطه ی آن چیز تمام می شود سبب  – ) نائب فاعل ما لم یضم ما منقول الیه (

 . 

 :  155نوار 
 ما در اجماع منقول دو بحث داریم :

 از اجماع منقول از حیث مسبب ) قول معصوم علیه السالم ( :بحث  .1

صاحب کفایه می فرماید در این بحث ، اجماع در دو صورت حجت است یعنی در دو صورتی این 

 اجماعی که برای ما نقل شده قول معصوم ) علیه السالم ( را برای ما اثبات می کند .

 : در جائی سبب و مسبب هردو عن حس باشند . سبب عن حس باشد یعنی  صورت اول

مثال سید مرتضی رفته است تمامی نظرات علمای هم عصرا را از خودشان پرسیده است . 

آن وقت سید مرتضی علم اجمالی دارد که یکی از کسانی که از آنها پرسیده امام معصوم ) 

 علیه السالم ( بوده است . 

 : ائی که نقل سبب عن حس است و نقل مسبب عن حدس است لکن در ج صورت دوم

 پیش منقول الیه بین اقوال علما و قول معصوم ) علیه السالم ( مالزمه وجود دارد . 

 مثال محقق کرکی رفته پیش علمای معاصر خودا و نظراتشان را از خودشان گرفته است .

قول معصوم ) علیه السالم ( را  این می شود نقل سبب عن حس . بعد از این اقوال علما ،

حس زده است . بعد که اقوال علما را برای ما نقل می کند ، پیش ما بین اقوال علما با قول 

 معصوم ) علیه السالم ( مالزمه است .

 بحث از اجماع منقول از حیث نقل سبب ) اقوال علما ( : .2

 ا نیست . می خواهیم ببینیم که اجماع منقول از حیث نقل سبب حجت هست ی

 صاحب کفایه می گوید در این جا دو حالت وجود دارد :

 : این اجماع منقول که نقل سبب می کند ، نقل سبب تام می کند یعنی این  حالت اول

مقدار علمایی که ناقل اجماع دیده ، این مقدار سبب تام است برای کشف قول معصوم ) علیه 

 . السالم ( در این صورت اجماع منقول حجت است

 : این اجماع منقول که نقل سبب می کند ، نقل سبب ناقص می کند یعنی این  حالت دوم

مقدار علمایی که ناقل اجماع دیده سبب تام برای کشف قول معصوم ) علیه السالم ( نیست 

 که این حالت هم خودا دو صورت دارد :

 : اع چیزی به این سبب ناقص ضمیمه می شود : در این صورت اجم صورت اول

 منقول حجت می شود 
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 : چیزی به آن ضمیمه نمی شود . در این صورت اجماع منقول حجت  صورت دوم

 نیست .

 تطبیق : 

أن اإلجماع المنقول بخبر الواحد من جهة  ) حجیت اجماع منقول در دو صورت ( فتلخص بما ذکرنا

) حکایت تضمنی مثل اجماع دخولی زیرا وقتی که  رأی اإلمام علیه السالم بالتضمن ) اجماع ( حکایته

سید مرتضی اقوال علما را برای ما نقل می کند ، در ضمن اقوال علما ، قول معصوم علیه السالم هم خوابیده 

) خبر برای ان االجماع المنقول  کخبر الواحد ) حکایت التزامی کما فی الطفی و الحدسی ( أو االلتزام است (

) حجیت یعنی همان طور که خبر واحد حجت است این اجماع منقول به خبر واحد هم حجت  فی االعتبار (

هنگامی که بوده باشد کسی که اجماع برای آن  -این تتمه ی االلتزام است  ) إذا کان من نقل إلیه است (

قله من و ما نیرى المالزمة بین رأیه علیه السالم  ) از کسانی باشد که ( ممن( یعنی منقول الیه نقل شده 

،  له) متعلق به نق بنحو الجملة) بین رای معصوم علیه السالم با اقوال علما قائل به مالزمه باشد (  األقوال

) شامل می شود اجماع  و تعمه .( ) تفسیر نحو الجمله است و اإلجمال ( یعنی نقل قول علما اجمالی است

) و منقسم می شود اجماع به اقسام خبر  نقسم بأقسامهو ی ) ادله ی حجیت خبر ( أدلة اعتباره منقول را (

تای آن معروف است که عبارتند از صحیب ، حسن ف موثق و ضعیف  4قسم دارد که  150خبر واحد  –واحد 

) و شریک  و یشارکه فی أحکامه قسمی که برای خبر است برای اجماع منقول هم هست ( 4، حاال همین 

 احکام خبر مثال خبر معذر و منجز است ، اجماع منقول هم معذر و منجز است (می باشد اجماع ، خبر را در 

) نمی باشد اجماع منقول ، مثل خبر واحد در  لم یکن مثله ) اگر منقول الیه قائل به مالزمه نباشد ( و إال

جهت اما این اجماع از جهت دیگر حجت است و ان از  –حجیت از جهت حکایت قول امام ) علیه السالم ( 

 . ) حکایت قول امام علیه السالم ( فی االعتبار من جهة الحکایة  نقل سبب (

بالنسبة إلى  ) پس اجماع منقول در حجیت ( فهو فی االعتبار ) اقوال علما ( و أما من جهة نقل السبب

ه ) ن على اإلجمال مقدار اقوالی که نقل شده است به منقول الیه ( ) مقدار من األقوال التی نقلت إلیه

بر برای ) خ مثل ) مثل اجمع العلما ( بألفاظ نقل اإلجماع تفصیال یعنی اسم تک تک علما برده نشده است (

) مثل آن موردی است که نقل شده است اقوال با تفصیلی و  ما إذا نقلت على التفصیل فهو فی االعتبار (

 تعیین یعنی تک تک اسامی علما ذکر شده است (

) بیان مقدار می کند یعنی اگر ضمیمه شد به اجماع مقداری  مما  ) اگر ضمیمه شد به اجماع ( ضم إلیهفلو  

از اموری که تحصیل کرده است منقول الیه ان امور را یا نقل شده است برای منقول الیه از اقوال سایرین علما 

 ) عطف بر اقوال السائرین ( ائرین أومن أقوال الس حصله أو نقل له(  مثل شهرت فتوائیه یا سایر امارات

) مقداری که می باشد مجموع این  کان المجموع منه ( مقداری  – ) نائب فاعل ضم سائر األمارات مقدار

)  و ما   مقدار ) منظور از مقدار ، ضمیمه ها هست ( و از چیزی ) اقوال علما ( که نقل شده به لفظ اجماع (
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  محصلالمجموع کال ) جواب لو ضم الیه ( اإلجماع بمقدار السبب التام کاننقل بلفظ  عطف بر ضمیر منه (

عنایه  –) فان النتیجه تتبع اخس المقدمات  منقوال ) اجماع ( کما إذا کان کله ) مجموع ( و یکون حاله

) می خواهد بگوید خبر از اجماع حجت است چه این خبر اقوال علما را به عنوان و  ( 170ص  3االصول ج 

ذا ال تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما إ سبب تام نقل بکند یا به عنوان ناقص و به همراه ضمیمه نقل بکند (

) بین جائی که بوده باشد چیزی که به او خبر داده شده یعنی اقوال علما  تمامه ) اقوال علما ( کان المخبر به

است ، در جائی که مخبر بوده بوده باشد چیزی  ) عطف بر تمامه ،  مراد از ما ، جزء السبب أو ،تمام سبب ( 

) کجا می گویند فالن چیز دخالت دارد در سبب ؟  ما له دخل فیه که برای آن چیز دخالتی در سبب است (

) ه کما یشهد ب ) و به وسیله ی این جزء سبب ، قوام سبب است ( قوامه  و به وقتی که جزء السبب باشد (

ال ب ) خبر ( حجیته به این عدم تفاوت بین نقل تمام السبب و جزء السبب (شهادت می دهد  همان طور که

) زراره از امام صادق علیه السالم برای ما روایت نقل می کند ، یک نفر می  ریب فی تعیین حال السائل

سبب گوید این زراره ، زراره بن اعین است االن خبر این اقا ، خبر از حکم شرعی نمی دهد ، این خبر ، جزء 

برای حکم شرعی است زیرا این اقا وقتی گفت این زراره ، زراه بن اعین است ، روایت ثابت می شود بعد ما به 

د ) یک نفر می آی خصوصیة القضیة الواقعة المسئول عنها ) عطف بر تعیین ( و حکم شرعی می رسیم (

؟ امام علیه السالم می فرماید آب چاه از امام علیه السالم سوال می کند که آب چاه اروما طاهر است یا نجس 

این اقا دارد از آب آن سوال می کند یک چاهی است اروما طاهر است . حاال یک نفر می گوید این ارومایی که 

در اطراف مدینه .  این اقا با خبرا از حکم شرعی خبر نمی دهد بلکه جزء سبب است برای رسیدن به حکم 

) امام علیه السالم می فرماید اکرم العلما . یعد یک نفر می گوید مراقب  غیرو  شرعی در خصوص این مساله (

باا اال زیدا افتاده است . این اال زیدا که این اقا اضافه می کند جزء السبب است بری رسیدن به حکم شرعی 

السالم من علیه  ) مقصود امام ( مرامه له دخل فی تعیین ) از اموری که ( مما ) این دو مورد ( ذلك (

 کالمه.

 : 156نوار 
 نوع شد : لطفی و حدسی اتفاقی و دخولی ، تشرفی ، حدسی عادی  5مقدمه : اجماع 

 الحاصل فی السنه االصحاب لیس بنافع و النافع لیس بحاصل فی السنه االصحاب .

ین دو بدرد نمی آنی که فقها و مخصوصا متاخرین از آن زیاد استفاده می کنند قسم اول و دوم اجماع است و ا

خورد زیرا ما لطف را قبول نداریم زیرا بر امام علیه السالم واجب نیست که حکم را بیان بکند زیرا علت مخفی 

و در اجماع حدسی اتفاقی از طرفی ما قبول نداریم از جمع کردن شدن امام ) علیه السالم ( ما ها هستیم . 

یدا می شود . پس الحاصل فی السنه االصحاب لیس یک تعدادی از نظریه ها ، حدس قطعی برای شخص پ

تای آخری باشند حاصل نیستند در السنه ی اصحاب زیرا دخول و تشرف شاذ و نادر  3بنافع و النافع که 

 هستند و از نظریات تمام علما کسی بگوید الزمه اا قول معصوم ) علیه السالم ( است را هم ما قبول نداریم 
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 تطبیق :

کفایه با این امر اول می خواهد تمام طرق کاشفه ی از قول معصوم علیه السالم را رد بکند و ) صاحب  األول

 []بطالن الطرق المتقدمة الستکشاف رأی اإلمام علیه السالم کال اجماع را کنار بگذارد (

 قول معصوم) بین اقوال علما با  اعتقاد المالزمة ) آن مبنی ( أنه قد مر أن مبنى دعوى اإلجماع غالبا هو

) زیرا ماها علت  باطلة) لطف (  و هی ) علت برای اعتقاد به مالزمه ( عقال لقاعدة اللطفعلیه السالم ( 

مخفی شدن امام ) علیه السالم ( هستیم لذا بر ما واجب است که مانع ظهور امام را بر طرف کنیم تا بیان 

دس ح –) مالزمه ی اتفاقیه  اتفاقا ) عطف بر عقال ( أواحکام کند نه این که بیان احکام بر امام واجب باشد ( 

عنی ) ی غالبا غیر مسلمة ) مالزمه ی اتفاقیه ( بحدس رأیه علیه السالم من فتوى جماعة و هی اتفاقی (

 ( تا این جا داشت می گفت الحاصل فی السنه االصحاب لیس بنافع – غالبا با ان کشف نظر معصوم نمی شود

ون ) خبر ک کون المبنى العلم می خواهد بگوید النافع لیس بحاصل فی السنه االصحاب () از این جا  و أما

اما اگر مبنی ادعای اجماع ، داخل بودن شخص امام در جماعت باشد ) اشاره به اجماع دخولی ( یا مبنی  –

لم الع خول () عطف بر العلم بد بدخول اإلمام بشخصه فی الجماعة أو علم پیدا کردن به رای امام باشد (

یالزمه عادة من  ) فتاوائی که مالزم می باشند این فتاواه ، رای امام علیه السالم را ( برأیه لالطالع بما

 . فی اإلجماعات المتداولة فی ألسنة األصحاب کما ال یخفى ) جواب اما ( الفتاوى فقلیل جدا

ال یکاد یتفق العلم بدخوله علیه السالم على نحو  ) اضراب از قلیل جدا ، یعنی اصال اتفاق نمی افتد ( بل 

 ) فی زمان الغیبة و إن احتمل تشرف بعض األوحدی ) اشاره به اجماع تشرفی ( اإلجمال فی الجماعة

 بخدمته و معرفته أحیانا .  علمای بی نظیر ( –خاص الخاص 

ان می کند . این اقوال علما یا سبب ) محقق کرکی اقوال علما را برای ما بی ال یکادف ی کل مطالب ( ) نتیجه

تام هستند برای کشف قول معصوم یا سبب ناقص است . اگر سبب ناقص بودند ، با ان ضمائمی که ضمیمه 

یجدی نقل اإلجماع إال من باب نقل السبب  می کنیم این جا اجماع می شود حجت و کالمحصل می باشد (

اه ) به همر اکتنف به ) ضمائم ( بما ان مقدار از لفظ اجماع ( ) احراز شده است بالمقدار الذی أحرز من لفظه

أو  ) قرینه ی حالیه ( من حال که پیچیده شده است اجماع به این چیز ها ( ) ضمائمی که ( ان چیزهایی

 . معاملة المحصل ) معامله می شود با این اجماع منقول ( و یعامل معه ) قرینه ی لفظیه ( مقال

چون قول  ) تعارض دو اجماع منقول از حیث مسبب هایشان هست اإلجماعات المنقولة[الثانی ]تعارض 

امام ) علیه السالم ( نمی تواند هم قول این گروه باشد و هم قول گروه دیگر اما از حیث سبب تعارض ندارند 

است و اون آقا زیرا ممکن است هردو درست گفته باشند یعنی این اقا نقل اجماع کرده زیرا نظریات را دیده 

مثل بحث اجماع در خبر واحد ، سید مرتضی و شیخ طوسی ادعای  –هم نظریات را دیده و نقل اجماع کرده  



122 

 

اجماع دارند در خبر واحد یکی ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد دارد و دیگری ادعای اجماع بر عدم حجیت 

 ( خبر واحد دارد .

ال یکون التعارض إال بحسب إذا تعارض اثنان منها أو أکثر ف أنه ال یخفى أن اإلجماعات المنقولة

) چون  فی البین الحتمال صدق الکل 24 أما بحسب السبب فال تعارض  ( 157) ابتدای نوار  المسبب و

لکن نقل  مثال محقق کرکی یک تعدادی از علما را دیده و عالمه حلی یک تعداد دیگری را دیده است (

کشف  ) برای ال یصلح ألن یکون سببا ) در هنگام تعارض ( لفظ اإلجماع حینئذالفتاوى على اإلجمال ب

 ) استثناء إال ) فتاوا ( الخالف فیها ) علت برای الیصلب ( لثبوت 25 و ال جزء سبب قول امام علیه السالم (

ما در ال یصلب گفتیم که این دو اجماع سبب تام برای کشف قول امام نیست و سبب ناقص هم  – از الیصلب

نیست مگراین که در یکی از این دو اجماع یک خصوصیتی باشد که سبب شود که منقول الیه به قول معصوم 

لی نقل کرده قطع پیدا کند مثال اجماعی که محقق کرکی نقل کرده اجماع متاخرین اما اجماعی که عالمه ح

) دو اجماع  إذا کان فی أحد المتعارضین (اجماع قدما است . و از بین این دو اجماع قدما باارزا است 

نقول ) اگر مطلع بشود م خصوصیة موجبة لقطع المنقول إلیه برأیه علیه السالم لو اطلع علیها منقول (

بگوید این اجماعی که اجماع قدما هست ) می خواهد  و لو مع اطالعه على الخالف الیه به ان خصوصیت (

) موجب شدن  و هو می شود سبب تام ولو این که این اقا می داند این اجماع قدما ، مخالف هم دارد (

و إن لم یکن مع  ( هر چند که بعید نیست  خصوصیت ، برای قطع منقول الیه به رای امام علیه السالم

على  ای منقول الیه ای که مطلع بر آن خصوصیت باشد () می خواهد بگوید بر االطالع على الفتاوى

ویت و یعنی بداند خصدر صورتی که منقول الیه مطلع بشود مفصال بر فتاوا  –اطالع  ید) ق اختالفها مفصال

 فصال () م کذلك) فتاوی (إال أنه مع عدم االطالع علیها  ) خبر برای لم یکن ( ببعید (این فتاوی چیست 

  . فافهم ) بعید است که موجب قطع بشود ( إال مجمال بعید

 این نوار عبارت خوانی بود و مطالبش در جلسه ی قبل اضافه شد . :  157نوار 
 

 

                                                           
 استاد حیدری : اگر نقل اجماع ظاهر در اتفاق کل باشد ، از حیث سبب هم با یکدیگر تعارض خواهند داشت .  24

استاد حیدری : این جا بعضی از محشین اشکال کرده اند که چه اشکالی دارد که جزء السبب باشد مثال اقوالی که  25

چه اشکالی دارد که این بیان محقق کرکی بشود محقق کرکی رفته است جست و جو کرده و اقوالی را بدست آورده 

 جزء سبب ؟! 

این اشکال بنظر بنده وارد نیست زیرا اختالف وجود دارد زیرا در مقابل این اجماع منقول ، آن اجماع منقول است 

و در مقابل آن اجماع منقول ، این اجماع منقول است . اما این علت صحیح نیست زیرا در هر اجماعی صرف وجود 

 .خالف ، مضر به اجماع نیست 
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 : نقل تواتر ، شهرت فتوائیه 158نوار 
 نقل تواتر  مطلب اول :

ما تا االن نقل اجماع داشتیم مثال محقق کرکی می آمد اجماع علما را برای ما نقل می کرد و می فرمود هذه 

المساله اجماعیه . اما بحثی که امروز داریم نقل تواتر است مثل این که فرض کنید وقتی ده نفر یک خبری 

نفر به من  10انده اید که عرف است . حاال بدهند می شود تواتر و خبر متواتر . مالک در تواتر را در رسائل خو

خبر داده اند که بیرون دارد باران می آید . حاال من می آیم به شما خبر می دهم و می گویم به تواتر به من 

 االن من برای شما نقل تواتر کرده ام .. خبر رسیده که بیرون دارد باران می آید 

 جا دو بحث داریم : اگر ناقل برای ما نقل تواتر بکند ، ما این

 : بحث درباره ی نقل تواتر از حیث مسبب . مراد از مسبب ، یعنی مخبر به یعنی مطلب که  بحث اول

در مثال من ، مطلب عبارت بود از ، آمدن باران در بیرون . صاحب کفایه می فرماید نقل تواتر از حیث 

 جب قطع باشد .مسبب حجت است به شرط این که خبر متواتر برای منقول الیه مو

من ناقل هستم و ده نفری که به من خبر دادند که بیرون دارد باران می بارد ، این خبر دادن این ده 

نفر برای من سبب قطع به باران امدن در بیرون است حاال اگر این نقل تواتر برای شما که منقول الیه 

نقل تواتر نسبت به نقل مسبب  هستید موجب قطع به باران امدن در بیرون می شود ، این جا این

 حجت است و اال یعنی اگر خبر متواتر برای منقول الیه موجب قطع نشود حجت نیست .

 : سبب یعنی آن مقدار و خبر های ان تعدادی  .بحث درباره ی نقل تواتر از حیث سبب  بحث دوم

 صورت دارد : 2که به من گفتند بیرون دارد باران می آید . مساله 

 یک مرتبه این تعدادی که به من خبر داده اند ، این تعداد همان تعدادی است  : صورت اول

 که در نظر شما هم محقق خبر متواتر هست . در این صورت حجت است .

 : یک مرتبه این تعدادی که به من خبر داده اند ،  برای شما کمتر از ان مقداری  صورت دوم

نفر تواتر حاصل  20است که باعث تحقق تواتر می شود پیش شما . مثال برای شما با خبر 

نفر به من خبر داده اند . در این صورت منقول الیه باید ضمیمه  10می شود در حالی که 

و به حد تواتر رسید ، از ناحیه ی سبب هم حجت می شود اما کنند و اگر ضمیمه کردنند 

 اگر ضمیمه نکردیم یا اگر کردیم ولی به حد تواتر نرسید ، حجت نیست از حیث سبب .

 تطبیق :

 ) روشن می أنه ) عطف بر حال و مفسر حال ( حال نقل التواتر و ، أنه ینقدح مما ذکرنا فی نقل اإلجماع

 ) ناچاریم در حجت بودن ال بد فی اعتباره ) بارا باران در بیرون ( یث المسببمن حشود که نقل تواتر ( 
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 إخبارا على ) از این که باشد اخبار به ان نقل تواتر ( کون اإلخبار به ) خبر برای البد ( مننقل تواتر ( 

ه بیرون دارد وقتی که من به شما می گویم به تواتر به من رسیده ک –) اخبار علی االجمال باشد  اإلجمال

باران می آید ، اسم تک تک  افرادی که به من خبر داده اند را که نمی برم لذا می شود اخبار علی االجمال ( 

) اخبار به نحو مجمل به مقداری باشد که این  یوجب قطع المنقول إلیه ) متعلق به اخبار دوم ( بمقدار

) به مسببی که خبر داده شده است منقول الیه به ان مسبب (  بمامقدارد سبب بشود قطع منقول الیه را به ( 

ثابت  ) و من حیث السبب یثبت به ) اگر علم پیدا می کرد منقول الیه به ان مقدار ( لو علم به ، أخبر به

کان إخباره بالتواتر داال  ) هر مقداری که ( کل مقدار (  به وسیله ی نقل تواتر برای منقول الیه می شود

یعنی من وقتی نقل تواتر کردم به  دال بر آن مقدار ،هر مقداری که می باشد خبر دادن ناقل به تواتر ) علیه

 10همان مقداری برای منقول الیه خبر ها ثابت می شود که برای ناقل ثابت شده بود یعنی اگر من دارم خبر 

) همان  کما إذا أخبر به (می شود  نفر برای منقول الیه ثابت 10نفر را نقل می کنم به همین اندازه ی خبر 

 تواتر منقول باالجمال مثل تواتر منقول بالتفصیل است -طور که اگر خبر داده شده بود منقول الیه به آن مقدار

ه التواتر فال بد فی معاملت إال دون حد ) چه بسا نمی باشد آن مقدار ( فربما ال یکون. على التفصیل  (

) یعنی از نوع معامله ی  معاملته(  کردن تواتر با مقداری که کمتر از حد تواتر است) ناچاریم در معامله  معه

) ناچاریم از ملحق کردن مقدار دیگری از  لحوق مقدار آخر من األخبار ) خبر برای البد ( من تواتر تام (

 . ) حد تواتر ( یبلغ المجموع ذاك الحد اخبار (

، اگر پیش ناقل خبر متواتر پیدا شد من یک درهم صدقه بدهد  حاال ) یک نفر این گونه نذر می کند که  نعم

درهم به ناقل خبر می دهند که بیرون دارد باران می آِید و این اقا هم این اخبار را نقل می کند به این  10

نفر محقق خبر متواتر است  20نفر . بر این نفر واجب است که صدقه بدهد هرچند نظر این نفر این است که 

وضیب ) ت أثر للخبر المتواتر فی الجملة و لو ) در نقل اخباری که کمتر از حد تواتر است ( لو کان هناك (

لو  و ) واجب است ترتیب اثر بر این خبر متواتر فی الجمله ( عند المخبر لوجب ترتیبه علیه فی الجمله (

 ) نزد منقول الیه ( بحد التواتر مقدار () مقداری که این  على ما ) اگر داللت کند مقدار منقول ( لم یدل

 من المقدار.

 شهرت فتوائیه مطلب دوم :

 شهرت فتوائیه یعنی مشهور یک فتوائی داده اند که مستند این فتوا برای ما معلوم نیست . 

بعضی از علمای اصول می گویند شهرت فتوائیه حجت است می گویند به دلیل حجیت خبر واحد . سوال : 

چگونه ادله ی حجیت خبر واحد دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه است ؟ می گویند ادله ی حجیت خبر واحد 

که از  به مناط ظن ، خبر واحد را حجت می کند یعنی خبر واحد چون ظن آور است حجت است و ظنی

 شهرت پیدا می شود اقوی از ظنی است که از خبر واحد پیدا می شود پس به طریق اولی شهرت حجت است. 
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صاحب کفایه می فرماید این حرف باطل است . ایشان می فرماید اوال ما قبول نداریم که مناط در حجیت خبر 

 واحد ظن باشد .

 تطبیق :

  فصل

 ) کمک نمی و ال یساعده الشهرة فی الفتوى باب ظن خاص ( ) یعنی از مما قیل باعتباره بالخصوص

 حجیت شهرت فتوائیه (اعتبار و )  داللة أدلة حجیة خبر الواحد علیه دلیل و توهم کند این قول را (

ى أقو ( فایده می دهد) ظنی که شهرت ان را  لکون الظن الذی تفیده ) اولویت و مفهوم موافق ( بالفحوى

 .) از ظنی که فایده می دهد ان ظن را خبر ( مما یفیده الخبر

) داللت نمی کند ادله ی حجیت خبر واحد  عدم داللتها) علت برای ما الیخفی (  ما ال یخفى ضرورة فیه 

) بر این که مالک حجیت خبر واحد ، افاده کردن خبر است ظن را  على کون مناط اعتباره إفادته الظن (

تا یعنی شما نهای است که مشخص شده است مالک با ظن هایت مطلب این) ن غایته تنقیح ذلك بالظن (

أولى  ) شهرت ( ال یوجب إال الظن بأنها ) ظن ( و هو ( ظن دارید که مالک حجیت خبر واحد ، ظن است 

یس ل ) ظن ( مع أن دعوى القطع بأنه ) و نیست ارزشی به تنقیب مناط ظنی ( باالعتبار و ال اعتبار به

 . مجازفةبمناط غیر 

 ادامه ی شهرت فتوائیه ، حجیت خبر واحد:  159نوار 
بعضی می گویند شهرت فتوائیه حجت است و دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه ، مرفوعه زراره )  مطلب اول :

خذ بماشتهر بین اصحابک ( و مقبوله عمر بن حنظله است . ما باید بگوییم که اوال از کجای این دو روایت 

 د که شهرت فتوائی است و ثانیان استداللشان صحیب هست یا نیست .استفاده کردن

سوال اول : از کجای این دو روایت استفاده کرده اند که شهرت فتوائیه حجت است ؟ از ما ، روایت دارد خذ 

بما اشتهر ، این کلمه ی بمااشتهر با اطالقش شامل شهرت فتوائی هم می شود . یا در مقبوله امام ) علیه 

 الم ( می فرمایند ینظر الی ما کان المجمع علیه ) و منظور از مجمع الیه ، مشهور است (الس

سوال دوم : استداللشان صحیب هست یا خیر ؟ صاحب کفایه می فرماید این دو روایت دلیل بر حجیت شهرت 

ر ایتی را اکثفتوائی نیست زیرا این دو روایت در مورد شهرت روائی است . شهرت روائی این است که یک رو

معنایش این است راوی ها و محدثین ان را نقل بکنند . در اولی یعنی مرفوعه قرینه وجود دارد در روایت که 

 که خذ به روایتی که بین اصحابت مشهور است . و در دومی من بیانیه وجود دارد و فرموده ما کان من روایتهما.
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 تطبیق :

) حجیت  و المقبولة علیه ) مرفوعه زراره ( توهم داللة المشهورة) توهم اولویت و فحوی (  و أضعف منه

): خذ بما اشتهر بین  ) مشهوره ( لوضوح أن المراد بالموصول فی قوله فی األولىشهرت فتوائیه ( 

 ) أصحابك( و فی الثانیة ): ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلك الذی حکما به المجمع علیه

لیه مشهور است زیرا بعدا امام علیه السالم می فرمایند که فان الشاذ النادر کذا ، یعنی مراد از این مجمع ع

امام علیه السالم آمده اند شاذ و نادر را در مقابل مجمع علیه قرار داد و این قرینه است که مراد از المجمع 

) خبر ان المراد بالموصول  ایةالرو ) مراد ( ( هو ) مجمع علیه ( بین أصحابك فیؤخذ بهعلیه ، مشهور است ( 

) نه معنایی که شامل بشود شهرت فتوائی را یعنی می فرماید این دو روایت اطالق ندارند  ال ما یعم الفتوى( 

 . کما هو أوضح من أن یخفى تا شامل شهرت فتوائیه بشود (

بر حجیت خبر را بناء  صاحب کفایه می فرماید اگر ما دلیلاستدراک از عدم حجیت شهرت فتوائیه  ، ) نعم 

جت زیرا عقالی عالم خبر واحد را حعقال گرفتیم ، این بنای عقال می تواند دلیل بر حجیت شهرت فتوائی بشود 

ة بناء على حجی (می دانند از باب این که مفید ظن و اطمینان است . و شهرت به طریق اولی مفید ظن است 

 ارةبل على حجیة کل أم ) خبر ( اص بنائهم على حجیتهبناء العقالء ال یبعد دعوى عدم اختصالخبر ب

ر ) کمت مفیدة للظن أو االطمئنان لکن دون إثبات ذلك ) از جمله ی این امارات ، شهرت فتوائیه است (

از اثبات عدم اختصاص بناء عقال بر حجیت خبر یعنی شما بیایی اثبات کنید که بناء عقال اختصاص به خبر 

توائی هم می شود ، تازه کمتر از این اثبات خرط القتاد است چه برسد به این اثبات ( ندارد و شامل شهرت ف

 .   خرط القتاد

 حجیت خبر واحد مطلب دوم : 

درباره ی خبر واحد اقوال زیاد است . البته قدما خبر را دو نوع می کردند : خبر متواتر و خبر واحد . و متاخرین 

 نوع کرده اند : متواتر ، مستفیض و خبر واحد .  3خبر را 

خبر متواتر به آن خبری گفته می شود که یک جماعتی به ما خبری بدهند که ما قطع پیدا کنیم که این ها 

 نی بر کذب نداشته باشند و این خبرشان هم مفید قطع است .تبا

 حاال مشهور می گویند خبر واحد حجت است . این است که یک نفر خبر می دهد . خبر واحد 
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 تطبیق : 

 فصل

) یعنی به نحو موجبه ی جزئیه در مقابل سلب  المشهور بین األصحاب حجیة خبر الواحد فی الجملة 

و ال یخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل األصولیة و قد عرفت  از باب ظن خاص ()  بالخصوص کلی (

) مثال مجتهد به این رسیده است که خبر  أن المالك فی األصولیة صحة وقوع نتیجة فی أول الکتاب

المسألة فی طریق  واحد حجت است . این می شود نتیجه و می تواند در طریق استنباط قرار بگیرد (

 ) مثل همین مساله ی حجیت عن األدلة األربعة ( ) مسائل اصولیه تنباط و لو لم یکن البحث فیهااالس

 و إن اشتهر فی ألسنة الفحول کون الموضوع فی علم األصول هی األدلة خبر واحد (

  2حجیت خبر واحد  : 160نوار 
عد صاحب کفایه به جواب درس امروز یک اشکال است که صاحب فصول به این اشکال جواب داده است و ب

صاحب فصول اشکال می گیرد و شیخ انصاری به اشکال اول جواب داده است و بعد صاحب کفایه به جواب 

 شیخ دو اشکال می گیرد .

 اگر موضوع علم اصول ادله ی اربعه باشد مساله ی حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول نیست. اشکال اول :

بعضی از علما می گویند موضوع علم اصول ادله ی اربعه است ) کتاب و سنت و اجماع و عقل ( اگر این ادله 

ادله بحث بکند  4اربعه شد موضوع علم اصول ، به مساله ای مساله ی اصولی گفته می شود که از عوارض این 

در این جا از عوارض کتاب داریم بحث  . مثال بیاییم بحث کنیم ایا کتاب بر خبر واحد مقدم می شود یا خیر ؟

. و در این صورت این مساله که خبر واحد حجت هست یا می کنیم لذا این مساله یک مساله ی اصولی است 

 خیر از مسائل علم اصول نخواهد بود . 

 زیرا شما بحث می کنید که ایا خبر واحد ) موضوع ( حجت هست یا نیست . ما این جا از عوارض هیچ یک از

ادله اربعه بحث نمی کنیم . زیرا سنت به نفس قول و فعل و تقریر معصوم ) علیه السالم ( گفته می شود . به 

 خبر سنت نمی گویند بلکه خبر حاکی از سنت است . 

 جواب صاحب فصول به اشکال :

 قبل از بیان جواب صاحب فصول یک نکته را بیان می کنم .

صول ، ادله ی اربعه است . خود مشهور دو گروه هستند که یک گروه مشهور می گوین موضوع علم ا نکته :

 میرزای قمی است و یک گروه صاحب فصول است .
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میرزای قمی می گوید موضوع علم اصول ، ادله ی اربعه است با وصف حجیت . یعنی موضوع علم اصول الکتاب 

 تازه قرآن می شود موضوع علم اصول . الحجه ، است . یعنی وقتی که شما اثبات کردید که قرآن دلیل است ،

 اما صاحب فصول می گوید موضوع علم اصول ذات ادله است . یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع است . 

بین این دو نظریه تفاوت است . شما در ده صفحه بحث می کنید که قرآن حجت هست یا نیست اگر شما 

ه ای که بحث کردید قرآن حجت هست یا نیست از قائل به نظریه ی صاحب فصول بشوید ، این ده صفح

مسائل علم اصول هستند . اما طبق عقیده ی میرزای قمی ، این ده صفحه از مسائل علم اصول نیست بلکه 

 می گویند از مبادی علم اصول است . 

 اصل جواب صاحب فصول :

ث از حجیت ادله می شود بحث ایشان می فرمایند ما موضوع علم اصول را ذات ادله می گیریم در نتیجه بح

 از عوارض لذا بحث از حجیت ادله می شود یک مساله ی اصولی . 

 اشکال صاحب کفایه :

ایشان می فرماید اگر موضوع علم اصول ذات ادله ی اربعه بگیرید بازهم مساله ی حجیت خبر واحد وارد علم 

) موضوع ( حجت هست یا نیست ) محمول اصول نمی شود زیرا ما این گونه بحث می کنیم که ایا خبر واحد 

 ( و در این مساله بحثی از عوارض ادله نیست . 

 جواب شیخ انصاری به اشکال :

شیخ می خواهد یک کاری بکند که مساله حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول بشود . ایشان می فرماید 

این بحث رجوع می کند به این  شما بحث می کنید که ایا خبر واحد حجت هست یا نیست . شیخ می گوید

بحث که آیا سنت ، با خبر واحد ثابت می شود یا خیر . موضوع شد سنت . و از این عارضش بحث می کنیم 

 که ایا به وسیله ی خبر واحد ثابت می شود یا خیر 

 اشکال صاحب کفایه به جواب شیخ انصاری : 

  : اشکال اول 

به وسیله ی خبر واحد ثابت می شود یا نه بازگشت می کند صاحب کفایه می فرماید این که آیا سنت 

به این که ایا خبر واحد واجب العمل هست یا نیست در نتیجه موضوع خبر واحد شد لذا این مساله 

) صاحب کفایه در ابتدای کفایه در همین بحث در جواب به شیخ فرموده  از علم اصول خارج می شود .

است مراد از ثبوت چه ثوبت واقعی و چه تعبدی باشد باز جواب شیخ صحیب نیست اما دیگر این جا 

 بحثی از ثبوت واقعی نکرده است و فقط ثبوت تعبدی را بیان کرده است (
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  : اشکال دوم 

ی اصولی که ما بحث کنیم از محموالت موضوع علم اصول بحث  زمانی یک مساله می شود مساله

یعنی برای این که یک مساله اصول باشد باید خود محمول از عوارض موضوع کنیم نه از لوازم محمول 

 علم اصول نه الزمه ی محمول .

ل ومساله یک موضوع دارد و یک محمول . باید به مساله نگاه کنید اگر این موضوع ، موضوع علم اص

 بود و محمول هم از عوارض خود موضوع بود ، مساله ، می شود یک مساله ی اصولی . 

االن نگاه کنید ، خبر الواحد حجه هست یا نیست ، االن به موضوع نگاه می کنیم و می بینیم موضوع 

که خبر واحد است جزء موضوع علم اصول نیست در نتیجه این مساله جزء مسائل علم اصول نیست 

 یک مساله بخواهد اصولی باشد باید محمول از عوارض موضوع علم اصول باشد نه الزمه اا ..اگر 

االن در مساله ی خبر الواحد حجه هست یا نیست ؟ حجه بودن یا نبودن محمول است که این محمول 

از عوارض موضوع  علم اصول بحث نکرده است زیرا خبر واحد موضوع علم اصول نیست اما الزمه ی 

هست ، چیست ؟ این است که تعبدا باید به خبر عمل بکنی و تعبدا بگویید که سنت معصوم حجت 

 با خبر واحد ثابت می شود . 

} حاال شیخ انصاری مالک مساله اصولی را ، الزمه ی محمول گرفته نه خود محمول یعنی با الزمه 

ا نبرده روی محمول بلکه ی محمول می خواهد مساله را بکند یک مساله ی اصولی یعنی شیخ کالم ر

. صاحب کفایه به مرحوم شیخ می گوید شما برای این که این مساله را یک  برده روی الزم محمول

مساله ی اصولی بکنی ، از الزمه ی محمول استفاده کرده ای در حالی که مالک در اصول بودن مساله 

 {  این است که باید به خود محمول نگاه کرد 

 تطبیق :

) می خواهد بگوید اگر ما موضوع علم اصول را ادله  ال یکاد موضوع بودن ادله اربعه برای علم اصول ( ) و علیه

لی این که این مساله اصو ) مفید نیست در یفید فی ذلك اربعه بدانیم جواب صاحب فصول بدرد نمی خورد (

مفید نیست زحمت  – یفیدال ) فاعل أصولیة تجشم ) حجیت خبر واحد ( أی کون هذه المسألة ( باشد

)  الدلیل ) عوارض ( الدلیل بحث عن أحوال) حجیت (  أن البحث عن دلیلیة ) دعوى ( ادعای این که

لیس  حجیت خبر واحد ( –) این مساله  ( ضرورة أن البحث فی المسألة کتاب و سنت و اجماع و عقل (

ضوع ) مو کما ال یکاد یفید علیه سنت ( –) ادله  عن دلیلیة األدلة بل عن حجیة الخبر الحاکی عنها

) مساله ی  أن مرجع هذه المسألة ) ادعای شیخ انصاری ( تجشم دعوى بودن ادله اربعه برای علم اصول (

 إلى أن السنة و هی قول الحجة أو فعله أو تقریره هل تثبت بخبر الواحد أو ال تثبت حجیت خبر واحد (

 فید () علت الیکاد ی إنف . ) خبر محفوف به قرینه ی قطعیه ( القرینة فید القطع من التواتر أوإال بما ی .

 الدى اإلخبار بها لیس من عوارضه ) سنت ( مع الشك فیها ) سنت ( بثبوتها ) بیان اشکال اول ( التعبد

ل ) بیان اشکا کما ال یخفى مع أنه ) خبر ( بل من عوارض مشکوکها ) این تعبد از عوارض سنت نیست (
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) الزمه ی ان چیزی  یبحث عنه فی المسألة ) حجیت و عدم حجیت ( لما  الزم (تعبد به ثبوت سنت  –دوم 

من حجیة الخبر و المبحوث عنه فی المسائل  است که بحث می شود از آن چیز در مساله ی حجیت خبر (

)  أو من غیره ال ) اصولیه ( من المباحث ) مساله ( المالك فی أنها ) المبحوث عنه ، محمول ( إنما هو

) مالک نبودن الزمه ی محمول  کما هو  ما هو الزمه مالک نیست آن چیزی که الزمه ی مبحوث عنه است (

 . واضح (

اشکال دوم صاحب کفایه به شیخ ) در جلسه قبل پیاده :  161نوار 

 شده است ( و شروع بحث حجیت خبر واحد
 

 وجود دارد : در این که خبر واحد حجت هست یا خیر ، چند قول

 : خبر واحد حجت نیست .  قول اول 

 ادله ی این قول :

می گویند که ما ِآیه داریم که می گوید به ظن عمل نکن و خبر واحد هم مفید ظن است  آیات : .1

.  

 اشکاالت صاحب کفایه :

 این آیات مربوط به اصول عقاید است و ربطی به فروع ندارد . اوال :

حداقل این که دارد این آیات درباره ی اصول عقاید حرف می زند ، سبب می شود که این  ثانیا :

آیات مجمل بشوند زیرا این که درباره ی اصول عقاید حرف می زند ، سبب می شود که درباره 

ی اصول عقاید بودن بشود ما یصلب للقرینه که این آیات درباره ی اصول دین است و هر وقت که 

یصلب للقرینه وجود داشته باشد کالم می شود مجمل . و وقتی که مجمل شد باید  در کالم ما

 قدر متیقن گرفت و قدر متیقن درباره ی اصول عقاید است .

لو سلمنا این آیات تعارض می کنند با تعداد زیادی از روایات که می گویند خبر واحد  ثالثا :

خبر واحد حجت است مقدم می شوند بدلیل حجت است و عند التعارض روایاتی را که می گویند 

 مرجحاتی که دارند .

 دسته روایات داریم که می گویند خبر واحد حجت نیست . 5می گویند ما  روایات : .2

 اجماع  .3
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 تطبیق :

و ابن زهرة  و  فالمحکی عن السید و القاضی ) هر چه که بوده باشد موضوع علم اصول ( و کیف کان

 عن اتباع غیر ) دلیل اول ( لهم باآلیات الناهیة عدم حجیة الخبر و استدل الطبرسی  و ابن إدریس

اخباری داریم که می گویند هر خبری  – ) دسته ی اول روایات الدالة على رد الروایات ) دلیل دوم ( العلم و

ته ) دس أو السالم ما لم یعلم أنه قولهم علیهم ( را که نمی دانی قول معصوم است به خود معصوم برگردان

 ( روایاتی که داللت می کنند بر برگرداندن چیزی که نمی باشد بر آن چیز شاهدی از کتاب – ی دوم روایات

روایاتی که دال بر برگرداندن  – ) دسته ی سوم روایات أو لم یکن علیه شاهد من کتاب اهلل أو شاهدان

ته ی ) دس أو ) ائمه علیهم السالم ( آن إلیهملم یکن موافقا للقر ( چیزی است که نمی باشد موافق با قران

، عطف بر علی رد یعنی روایاتی که داللت می کنند بر باطل بودن چیزی که کتاب آن را تصدیق نمی  چهارم

على أن ما ال یوافق کتاب  ) دسته ی پنجم ( أو ال یصدقه کتاب اهلل ) خبری که ( على بطالن ما ( کند

 وافق الکتاب أو السنة إلى غیر ذلك ) حدیثی که ( عن قبول حدیث إال ماأو على النهی  اهلل زخرف

 ) جعله ) سید ( عنه أنه عن السید فی مواضع من کالمه بل حکی اإلجماع المحکی ) دلیل سوم ( و

  . بمنزلة القیاس فی کون ترکه معروفا من مذهب الشیعة خبر واحد (

منکرین حجیت خبر جواب های صاحب کفایه به ادله  : 162نوار 

 واحد ،
تا دلیل داشتند . دلیل اول آیات بعد روایات و بعد  3کسائی که می گویند خبر واحد حجت و دلیل نیست 

 جواب می دهند . 3اجماع بود . حاال ما می خواهیم برویم سراغ آیات . صاحب کفایه از آیات 

 جواب های صاحب به آیات :

این آیات ظهور دارند در اصول عقائد یعنی ربطی به مسائل فقهیه که محل بحث ما  جواب اول : .1

 هست ندارند .

سوال می کنیم : چرا ؟ می فرمایند این آیات در مورد اصول عقائد است لذا این در مورد اصول عقائد 

 بودن سبب می شود که این آیات ظهور پیدا کنند در اصول عقائد .

 جواب دوم : .2

اگر یک کالمی همراه شد با ما یحتمل القرینه ) چیزی که احتمال دارد قرینه باشد ( ، این مقدمه : 

جا کالم مجمل می شود زیرا این ما یحتمل القرینه ، یحتمل که قرینه باشد و ظهور درست کند و 

 یحتمل قرینه نباشد .
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رد اصول عقائد است و حاال با حفظ این مقدمه جواب دوم صاحب کفایه این است که این آیات در مو

این در مورد اصول عقاید بودن سبب می شود که ایات ظهور در اصول عقاید پیدا کنند و بر فرض که 

در مورد اصول عقائد بودن سبب ظهور نشود ، حداقل باعث می شود که آیات مجمل بشوند زیرا در 

 مورد اصول عقائد بودن ، ما یحتمل القرینه است .

مل شد ، قدر متیقن می گیرند و قدر متیقن این است که بگوییم این آیات در و وقتی که دلیل مج

مورد اصول عقائد است . زیرا در این که این آیات در مورد اصول عقائد است هیچ بحثی وجود ندارد و 

 بحث روی این است که ایا این ایات عالوه بر اصول عقائد در مورد غیر اصول عقائد هم هست یا خیر

 م : جواب سو .3

بر فرض که این آیات ظهور داشته باشند در عدم حجیت خبر واحدی که مسائل فقهی را برای ما نقل 

 می کند ، نهایتا این آیات تعارض می کند با ان ادله ای که می گویند خبر واحد برای ما حجت است.

 جواب های صاحب کفایه به روایات :

خودشان خبر واحد هستند و با خبر واحد نمی  این روایات که می گویند خبر واحد حجت نیست ، .1

 توان استدالل کرد که خبر واحد حجت نیست . 

 تطبیق :

)  المتیقن من إطالقاتها هو ) جواب دوم ( الظاهر منها أو ) جواب اول ( و الجواب أما عن اآلیات فبأن

) یعنی این ایات ظهور دارند در این که فی األصول االعتقادیة ) ظن (  اتباع غیر العلممتیقن (  ظاهر یا

عم ی ) نه تبعیت کردنی که شامل بشود ان تبعیت کردن ، احکام فقهی را ( ال مادر عقائد از ظن تبعیت نکن ( 

) یعنی اگر بگوییم آیات هم شامل اصول عقائد و هم  لو سلم عمومها ) جواب سوم ( الفروع الشرعیة و

 . فهی مخصصة باألدلة اآلتیة على اعتبار األخبار ) فروع شرعیه را ( لها شامل مسائل فقهی می شود (

) استحکام  خال عن السداد ) روایات بر عدم حجیت خبر واحد ( و أما عن الروایات فبأن االستدالل بها

 . أخبار آحاد ) زیرا خود این روایات ( فإنها (

 نوع است : 3ایشان می فرمایند تواتر بر ) این جا صاحب کفایه یک اصطالحی را اختراع کرده است . 

 : اگر یک جماعتی یک خبرهایی بدهند که لفظ این خبرها عین هم باشد ،  نوع اول : تواتر لفظی

به این تواتر ، تواتر لفظی می گویند مثل این روایت انما االعمال بالنیات . یا مثل من کنت موال فهذا 

 واتر لفظی است و بقیه اا تواتر معنوی است (علی موال ) فقط این تیکه ی حدیث غدیر ت
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 : این است که خبر های زیادی به ما می رسد که لفظشان یکی نیست اما  تواتر معنوی : نوع دوم

یک مضمون و محتوی را می رسانند . مثل خبر هایی که در رابطه با شجاعت اقا امیرالمومنین ) علیه 

 السالم ( بیان شده است .  

 این تواتر را خود صاحب کفایه اختراع کرده است ، در هیچ کتابی در علم  تر اجمالینوع سوم : توا (

درایه ما چیزی به نام تواتر اجمالی نداریم ( . خبرهای زیادی به ما می رسد که لفظشان یکی نیست 

، مضمونشان هم یکی نیست ) مثال یکی عام است دیگری خاص است ، یکی اا مطلق است دیگری 

اما ما یقین داریم یکی از این خبرها ) به صورت نامعلوم ( از معصوم ) علیه السالم ( صادر (  مقید است

 شده است . در تواتر اجمالی ، قدر متیقن می گیرند . 

در همین روایاتی که می گفتند خبر واحد حجت نیست ، یک دسته می گفتند مطلقا حجت نیست ) 

عام ( ، دسته ی دوم می گفتند خبر واحدی که مخالف با قران است حجت نیست ) خاص ( . دسته 

  ی دیگر می گفت خبر واحدی که مخالف با قرآن و سنت است حجت نیست ) خاص الخاص ( 

رماید کسی نگوید که این روایات تواتر اجمالی دارد و خبر واحد نیستند . سوال : صاحب کفایه می ف

چرا نباید این را گفت ؟ می فرماید زیرا اگر گفتید که این ها متواتر اجمالی هستند ، در تواتر اجمالی 

 قدر متیقن می گیرند و قدر متیقن این است که خبر واحدی که مخالف با کتاب و سنت باشد ، حجت

نیست . و بحث ما و شما ) یعنی بحث کسانی که می گویند خبر واحد حجت است و کسانی که می 

گویند حجت نیست ( در عدم حجیت این چنین خبری که نیست زیرا این چنین خبر واحدی که 

 مخالف با کتاب و سنت باشد را همه حجت نمی دانند . 

و إن لم تکن متواترة لفظا و ال معنى  ر واحد هستند () روایات ای که دال بر عدم حجیت خب ال یقال إنها

  . ال محالة ) روایات ( إال أنها متواترة إجماال للعلم اإلجمالی بصدور بعضها

إال  ال تفید ) روایات ( إال أنها ) اگر چه می باشند روایات ، متواتر اجماال ( فإنه یقال إنها و إن کانت کذلك

) فایده نمی دهند مگر در موردی که ) یعنی خبر واحد مخالف با کتاب و سنت ( توافق دارند روایات بر  فیما

علیه  توافقت یعنی روایات توافق دارند با یکدیگر که خبر واحد مخالف با کتاب و سنت حجت نیست  ( –آن 

لب ) س کما هو واحد مطلقا () عدم حجیت خبر  غیر مفید فی إثبات السلب کلیا ) ما توافقت علیه ( و هو

ر عدم حجیة الخب ) فایده می دهند این روایات ( و إنما تفید.  محل الکالم و مورد النقض و اإلبرام کلی (

ال  لیس بضائر بل ( ) عدم حجیت خبر مخالف با کتاب و سنت المخالف للکتاب و السنة و االلتزام به

  . محیص عنه فی مقام المعارضة
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جواب های صاحب کفایه به ادعای اجماع بر عدم حجیت  :  163نوار 

 ادله ی قائلین به حجیت خبر واحد،  خبر واحد

 جواب های صاحب کفایه به اجماع :

 این اجماعی که سید مرتضی ان را ادعی کرده است ، دو حالت دارد : جواب اول : .1

 : ی رفته نظرات تک تک علما یا این اجماع محصل است ) یعنی خود سید مرتض حالت اول

را بدست آورده است که تک تک علما می گویند خبر واحد حجت است ( . اگر مراد اجماع 

محصل باشد ، چنین اجماعی در کار نیست زیرا کثیری از علما می گویند خبر واحد حجت 

است و مخالف این ادعای اجماع هستند و با این مخالفت چگونه سید مرتضی ادعای اجماع 

 بر نفی حجت کرده است .

شیخ انصاری یک حرف دیگر هم می زند و می فرماید بر فرض که اجماع محصل هم باشد ، 

بازهم این اجماعی که سید می گوید صحیب نیست زیرا محتمل المدرکی است . و اجماع 

 محتمل المدرکی حجت نیست .

 : ل اجماع کرده اند که یا این اجماع منقول است ) یعنی برای سید مرتضی نق حالت دوم

 خبر واحد حجت نیست ( ، بیان شده است که اجماع منقول حجت نیست . 

 جواب دوم :  .2

به وسیله ی اجماع سید مرتضی ما نمی توانیم استدالل کنیم که خبر واحد حجت نیست . زیرا اجماع 

ا قبال هم منقول بخاطر خبر واحد حجت شده است پس اجماع منقول از مصادیق خبر واحد است . م

بیان کردیم که ما هیچ دلیلی بر حجیت اجماع منقول نداریم مگر ادله ی حجیت خبر واحد . یعنی 

کسی که اجماع منقول را حجت می داند از باب این که خبر واحد است حجت می داند . بعد ان وقت 

بر عدم حجیت چطوری شما می خواهید با اجماع منقول که از مصادیق خبر واحد است استدالل کنید 

 خبر واحد ؟!!

سید مرتضی ادعای اجماع کرده است که خبر واحد حجت نیست ، از آن طرف هم  جواب سوم : .3

 .  26شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است که خبر واحد حجت است . لذا تعارض می کنند 

 چنین اجماعی در کار نیست زیرا مشهور می گویند خبر واحد حجت است . جواب چهارم : .4

 

 

                                                           
 شکل جمع کرده است  5استاد حیدری : شیخ انصاری در رسائل بین این تعارض ، به  26
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 تطبیق : 

) اجماع  غیر حاصل و المنقول منه ) اجماع محصل ( المحصل منه ) جواب اول ( و أما عن اإلجماع فبأن

ما ک ) در مساله ی حجیت خبر واحد ( فی المسألة ) جواب دوم ( لالستدالل به غیر قابل خصوصامنقول ( 

ماع منقول بر عدم حجیت خبر واحد ) اج أنه ) جواب سوم ( للمتأمل مع ) دلیل این خصوصا ( یظهر وجهه

موهون بذهاب المشهور إلى  ) جواب چهارم ( و ) اجماع منقول بر حجیت خبر واحد ( معارض بمثله (

 . ) اجماع بر عدم حجیت ( خالفه

 باألدلة األربعة. ) قائلین به حجیت خبر واحد ( و قد استدل للمشهور

 ادله ی قائلین به حجیت خبر واحد 

  دلیل اول : آیات 

 آیه ی نبا : ان جاءکم فاسق بناء فتبینوا  .1

طریق دال بر حجیت خبر واحد است که اظهر این طرق ، مفهوم  7ایه ی نباء از نکته : 

 . 27شرط است 

 بیان چگونگی داللت آیه بر حجیت خبر واحد از طریق مفهوم شرط :

 را بیان کنیم . نکته 3ما برای این که مفهوم شرط را توضیب بدهیم باید 

 : موضوع در این جا چیست ؟ صاحب کفایه می فرماید موضوع نبا و خبر هست  اول 

 : شرط در این جا چیست ؟ شرط جاءکم فاسق یعنی آوردن فاسق ، است .  دوم 

 : حکم و جزاء  ) مشروط ( در این جا چیست ؟ حکم وجوب تبین است سوم . 

 این آیه یک منطوق دارد و یک مفهوم .

منطوق آیه عبارت است از : اگر آورنده ی خبر فاسق بود ، تبین در خبر او واجب 

 است .

مفهوم ایه عبارت است از : اگر آورنده ی خبر فاسق نبود ، تبین در خبر واجب 

 نیست .

 

 

                                                           
استاد حیدری : صاحب کفایه از کسانی است که مفهوم شرط را قبول ندارد یعنی می گوید جمله ی شرطیه دال  27

 بر مفهوم نیست لذا این دلیل بر طبق مبنای خودش نیست .
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 این جا باید به دو نکته توجه کرد :

هست  ما در مفهوم می گوییم اگر آورنده ی خبر ، یعنی پای یک خبری در کار .1

اما اورنده ی این خبر فاسق  ) این زمینه سازی برای رد شیخ انصاری است (

نیست . یا عادل است یا نه فاسق است نه عادل . در هر دو صورت تبین در 

 خبر او واجب نیست .

تبین واجب نیست یعنی چه ؟ یعنی باید بر طبق آن عمل کرد یا نکرد . شیخ  .2

آن عمل کرد . چون اگر این خبر را هم  انصاری می گوید یعنی باید بر طبق

بر طبقش عمل نکنی و بگذاری کنار پس فرقی بین فاسق و غیر فاسق نیست 

 . 

لذا منطوق در واقع این گونه می شود : النبا ان جاء به الفاسق ، یجب تبین 

 عنه . 

 و مفهوم این گونه می شود : النباء ان لم یجی به الفاسق ، ال یجب تبین عنه.

   

 طبیق :ت

 فصل فی اآلیات التی استدل بها

راه دلیل می شود بر  7) صاحب کفایه در حاشیه ی بر رسائل می گوید این آیه ی نبا از  فمنها آیة النبإ

 2اشکال  22اشکال وارد است که از این  22حجیت خبر واحد اما شیخ انصاری می گوید بر این آیه ی نبا 

دفع است . حاال صاحب کفایه به گونه ای وارد می شود که اشکالی که  اشکالش قابل دفع نیست و بقیه قابل

 دفعش برای شیخ سخت بوده را جواب می دهد (

بر  ی نبا ) آیه و یمکن تقریب االستدالل بها إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا قال اهلل تبارك و تعالى

أنه من جهة مفهوم الشرط و أن تعلیق  ) وجوه ( أظهرها ) وجوه سبعه ( من وجوه(  حجیت خبر واحد 

)  ء بهالذی جی ) متعلق به تبین ( عن النبإ ) حکم عبارت است از وجوب تبین ( الحکم بإیجاب التبین

) وابسته و معلق شده است  الجائی به الفاسق ) متعلق به تعلیق ( على کون خبری که آورده شده است (

) منتفی  تفاءهان ( اقتضی دارد این تعلیق – ) خبر ان تعلیق یقتضی مخبر فاسق باشد (وجوب تبین بر این که 

 . ) کون الجائی به الفاسق ( عند انتفائه شدن وجوب تبین (
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 صاحب کفایه می گوید با این بیانی که من کردم دیگر اشکال شیخ وارد نمی شود .

  اشکال شیخ روشن می شود ، قدم 3با بیان اشکال شیخ : 

  : گاهی بعضی از جمالت شرطیه هست که شرطی که در این جمالت به کار رفته است ، قدم اول

موضوع جزاء است . مثال ان رزقت ولدا فاختنه . در این جا موضوع ختنه ، ولد است  برای بیان وجود

می گویند صیغت لبیان می کند . . این جا این ان رزقت ولدا دارد بیان وجود داشتن موضوع جزاء را 

  الموضوع یعنی دارد موضوع ختنه را بیان می کند .

صاحب کفایه می فرماید این گونه جمالت یا مفهوم ندارد یا اگر مفهوم داشته باشد مفهومش سالبه 

   به انتفاء موضوع است .

شت می گویند این مفهوم ندارد یعنی این ، مفهوم ظاهر جمله است یعنی هر وقت جمله مفهوم دا

جمله ظهور در مفهوم دارد . اما این گونه جمالت اصال نمی گذارند نوبت به ظهور برسد چون اگر یک 

 کسی ولد بهش رزق داده نشده باشد ، به حکم عقل ختنه ای در کار نیست . 

ت اس اما مفهوم دارد اما مفهومش سالبه به انتفاء موضوع است یعنی مفهوم گیری بکن و مفهوم این

 که اگر بچه رزق داده نشد ، ختنه ای ندارد امام ختنه ندارد به دلیل این است که موضوع ندارد .

 این دو بیان با هم فرق دارد در بیان دو ظهور وجود دارد . 

 : در مفهوم اثبات حکم می شود برای موضوعی که این موضوع در منطوق بوده است . قدم دوم 

. منطوق این جمله این است که اگر زید آمد اکرامش واجب است . موضوع مثال ان جاءک زید فاکرمه  

این جمله زید است . مفهومش این است که اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست . موضوع در مفهوم 

 همان زید است . 

 : شیخ می فرماید موضوع در آیه ی نبا ، نبا نیست بلکه نبا الفاسق است . یعنی مجموع  قدم سوم

از نبا و فاسق موضوع می شود برای وجوب تبین . لذا دیگر شرط ندارد و در حکم وصف می  مرکب

 شود . 

 بر اساس این مبنا منطوق آیه این است : اگر خبر فاسق بود ، تبین واجب است . 

حاال اگر خبر فاسق نبود ، وجوب تبین نیست یعنی اگر خبر فاسق نبود اصال موضوعی برای وجوب 

این می شود سالبه به انتفاء موضوع . پس این آیه یا مفهوم ندارد یا مفهومش  نیست . تبین در کار

 سالبه به انتفاء موضوع است .

 تطبیق :
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) موضوع خبر است و اورنده خبر شرط است نه این که جزء موضوع باشد  و ال یخفى أنه على هذا التقریر

 أن الشرط فی القضیة لبیان شیخ وارد نمی شود () اشکال  ال یرد مثل کاری که شیخ انصاری کرده است (

  . فال مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم ) موضوع در جزاء ( تحقق الموضوع

 نکته  4بیان :  164نوار 
 نکته داریم .  4ما امروز 

 ی می فرماید ما در این آیهما این آیه را داشتیم ) ان جاءکم فاسق بناء فتبینوا ( . شیخ انصار نکته ی اول :

ی مبارکه یک موضوع داریم و یک حکم . شیخ انصاری می گوید موضوع عبارت است از : خبری که فاسق می 

 آورد یعنی مجموع مرکب از خبر و فاسق . و حکم ، وجوب تبین است .

تبین از خبر عادل پس حاال اگر یک عادل خبر بیاورد ، یک جزئی از موضوع کم شده است و در این جا وجوب 

منتفی می شود اما این انتفاء از باب سالبه به انتفاء موضوع است . یعنی وجوب تبین وجود ندارد زیرا موضوع 

 ان که خبر فاسق است وجود ندارد . 

 تطبیق :

هو نفس  ( منظور از شرط موضوع است – ) شرط وجوب تبین لو کان الشرط ) استدراک از الیرد ( نعم

) یعنی موضوع وجوب تبین ، نباء به تنهایی نیست بلکه مجموع نباء و فاسق  ء الفاسق بهتحقق النبإ و مجی

ق لبیان تحق ( ) می باشد قضیه ی شرطیه آورده شده القضیة الشرطیة مسوقة ) جواب لو ( کانتاست ( 

  از باب سالبه به انتفاء موضوع (آیه مفهوم ندارد مگر در این صورت  –) موضوع وجوب تبین  الموضوع

 نکته ی دوم : 

یک موال می فرماید ان جاءک زید فاکرمه . به این فاکرمه جزاء می گویند . ما قبال بیان کردیم که وقتی موال 

چنین جمله ای می گوید ما دو برداشت می کنیم . اوال برداشت می کنیم که تنها علت برای وجوب اکرام زید 

ت . می گفتیم اگر وجوب اکرام زید یک علت دیگری غیر از مجی زید داشت ، موال باید آن را ، آمدن زید اس

به وسیله ی کلمه ی او یا اما بیان کند مثال این گونه بیان کند , ان جاءک زید او سلم علیک فاکرمه . از انجایی 

 زید است .  که موال قید نزده است معلوم می شود تنها علت برای وجوب اکرام زید ، مجی

ما یک برداشت دیگری هم می کنیم و آن این که مجی زید علت تامه است برای وجوب اکرام زید . یعنی 

آمدن زید جزء العله نیست . چون اگر آمدن زید جزء العله بود بر موال الزم بود که به وسیله ی و بیان کند 

 کرمه . یعنی موال این گونه بیان کند ؛ ان جاءک زید و سلم علیک فا
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می خواهیم بگوییم طبق عقیده ی شیخ انصاری ، این آیه اثبات می کند که خبر واحد حجت است . از راه 

 علت منحصره وارد می شویم . 

شرط ما ) جاءکم فاسق بنباء ( است و حکم ) وجوب تبین ( است . چون شارع مقدس قید او نیاورده است ، 

است . یعنی چیز های دیگر مثل خبر عادل ، باعث وجوب تبین  علت منحصره برای وجوب تبین ، خبر فاسق

 نیست .  

 تطبیق : 

) غرض اثبات حجیت خبر عادل است حتی در صورتی که شرط محقق موضوع باشد یعنی طبق نظریه ی  مع

 مسوقة و لو کانت ) قضیه ی شرطیه ، ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ( أنه یمکن أن یقال إن القضیة شیخ (

ر ) این ظهو ظاهرة ) قضیه ( إال أنها ) برای بیان تحقق موضوع ( لذلك اگر چه این قضیه آورده شده است () 

ذی فی النبإ ال فی انحصار موضوع وجوب التبیناز اطالق بدست امده است زیرا موال قید او نیاورده است ( 

ند انتفاء وجوب التبین ع انحصار ( ) اقتضی می کند این قتضیالفاسق فی ) آورده است ان خبر را (جاء به 

  فتدبر. ) مثل خبر عادل ( و وجود موضوع آخر) نباء الذی جاء به الفاسق (  انتفائه

ما گفتیم که اگر ان جاءکم فاسق بنبا علت منحصره باشد بازهم دال بر حجیت خبر عادل  نکته ی سوم :

تصیبوا دارد ) ان تصیبوا قوما بجهاله ( جهالت  نیست . صاحب کفایه می فرماید بعد از این آیه ، کلمه ی ان

یعنی بدون علم یعنی معنی این گونه می شود : اگر فاسق یک خبری برای شما آورد ، در مورد خبر او تحقیق 

 کند تا مبادا برخورد کرده باشید با یک قومی بدون علم . 

 رد با قوم بدون علم .علت این که تبین در خبر فاسق واجب شده است چیست ؟ پرهیز از برخو

حاال خبر دو نوع است : خبر فاسق و خبر عادل . خبر فاسق علم آور نیست . خبر عادل هم علم آور نیست مگر 

این که محفوف به قرائن قطعیه باشد . پس هر دو خبر علم آور نیستند . پس علت وجوب تبین هم در خبر 

بین در هردو خبر بود ، پس تبین در هردو خبر واجب فاسق است و هم در خبر عادل . حاال که علت وجوب ت

 است . پس حجیت خبرعادل را ثابت نکرد .

ردیم یعنی قبول ک ) قضیه ی شرطیه ی مسوقه برای بیان موضوع بأنه لیس لها و لکنه یشکلتطبیق : 

) یعنی نمی توانی بگویی اگر  مفهوم ) در آیه ( هاهنا ( موضوع وجوب تبین ، خبری است که فاسق می اورد

 ظاهرة فی شرطیه ( ) این قضیه ی و لو سلم أن أمثالها عادل خبر آورد تبین در آن خبر واجب نیست (

فت ) ص المشترك ) عدم علم ( ألن التعلیل بإصابة القوم بالجهالة ) اما این آیه مفهوم ندارد ( المفهوم

ن ) خبر ا یکون ) خبر فاسق ( و المنطوق م ، خبر عادل است () منظور ار مفهو بین المفهوم برای تعلیل (

 مفهوم. ) قضیه ی شرطیه در آیه ( قرینة على أنه لیس لها التعلیل (
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 نکته ی چهارم :

می فرماید آیه ی نبا مفهوم دارد . زیرا مراد از جهالت بدون علم نیست زیرا اگر معنای جهالت ، بدون علم 

خبر فاسق است و هم در خبر عادل . می گوید این خبر جهالت به معنای سفیهانه باشد این بدون علم هم در 

است . در این صورت اگر کسی به خبر فاسق بدون تحقیق عمل بکند ، یک برخورد سفیهانه است زیرا فاسق 

عمدا دروغ می گوید . اما اگر کسی بدون تحقیق به خبر عادل عمل بکند ، عمل سفیهانه نیست زیرا عادل 

  عمدا دروغ نمی گوید .

ى یخف ) غرض دفع اشکال و اثبات مفهوم برای آیه است در فرضی که شرط برای تحقق موضوع باشد ( و ال

فاهة بمعنى الس ) جهاله ( أن اإلشکال إنما یبتنی على کون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها

اگر جهالت به معنای سفاهت باشد علت آیه فقط در ) و  و فعل ما ال ینبغی صدوره من العاقل غیر بعیدة

  . خبر فاسق است لذا علت سبب نمی شود که تبین در خبر عادل واجب بشود (

 ادامه ی بحث از آیه ی نبا ) بیان اشکال ( : 165نوار 
که  تا هستند که اولین انها آیات است و ما در آیات هستیم . و گفتیم 4گفتیم که ادله ی حجیت خبر واحد 

آیه هم آیه ی نبا هست . حاال یک اشکالی به این آِیه گرفته شده است که این اشکال بر تمام ادله ی حجیت 

 خبر واحد است . یعنی اگر این اشکال را بپذیرید تمام ادله ی حجیت خبر واحد زیر سوال می رود .

  اشکال :

  : بیش از دو واسطه ای شود ، الزمه اگر ادله ی حجیت خبر واحد شامل خبر دو واسطه ای یا صغری

 اا اتحاد حکم و موضوع است .

  : واالزم باطل  ) اتحاد حکم و موضوع باطل است (کبری 

  : فلملزوم مثلهنتیجه  

  : توضیح 

اخبرنی المفید ، اخبرنی الصفار ) شیخ مفید به من خبر داد که صفار به من مفید خبر داده است ( 

 قال الصادق ) علیه السالم (: کذا 

االن شیخ مفید که دارد از امام صادق ) علیه السالم ( نقل می کند ، با واسطه نقل می کند و ان 

 واسطه صفار است .

حجیت خبر واحد فقط شامل خبری واحدی است که واسطه  مستشکل می خواهد بگوید ادله ی

ندارد . چرا ؟ ادله ی حجیت خبر واحد کال مضمونش صدق العادل است . این صدق العادل معنایش 



141 

 

این است که بر تو واجب است عادل را تصدیق بکنی . صاحب کفایه می گوید وجوب تصدیق معنایش 

 ن خبر ( را بار کنی . این است که باید اثر شرعی مخبر به ) مضمو

فار . اخبرنی الص مثال نماز جمعه واجب است مثال اخبرنی الصفار قال ابی عبداهلل ) علیه السالم ( کذا

خبر عادل است . صدق العادل می گوید خبر صفار را تصدیق کن یعنی اثر شرعی مخبر به خبر صفار 

است یعنی وجوب نماز جمعه است . حاال  . مخبر به خبر صفار قول امام ) علیه السالم (را بار کن 

صدق العادل یعنی اثر شرعی وجوب نماز جمعه را بار کن و اثر شرعی آن این است که نماز جمعه را 

 بخوانی و بگویی صحیب است . این صحت می شود اثر شرعی مخبر به خبر صفار . 

ست . مفید عادل است . صدق حاال برو سراغ خبر شیخ مفید ، مخبر به خبر شیخ مفید ، خبر صفار ا

یعنی اثر شرعی مخبر به خبر شیخ مفید را بار کن . و   العادل یعنی تصدیق شیخ مفید واجب است

مخبر به شیخ مفید ، خبر صفار است و خبر صفار را صدق العادل می گوید بر خبر صفار اثر شرعی 

ب تصدیق . پس صدق العادل بار کن . مستشکل می گوید این خبر صفار اثر شرعی ندارد مگر وجو

 می گوید وجوب تصدیق را بار کن . 

 این وجوب تصدیق که با ادله ی حجیت خبر واحد امده است ، 

برویم سراغ اخبری الصفار . صفار عادل است . پس صدق العادل می آید روی گردنش . یعنی تصدیق 

ین جا باید یک اثر شرعی غیر از کن صفار را . و این یعنی اثر شرعی مخبر به صفار را بار بکن . ا

وجوب تصدیق داشته باشد که ان اثر شرعی بشود موضوع برای صدق العادل و وجوب تصدیق تا این 

وجوب تصدیق بگوید این اثر را بار بکن . اگر کالم رفت روی صفار ، مخبر به قول صفار ، قول امام و 

ی مثل صحت دارد . بعد این صدق وجوب نماز جمعه است . این وجوب نماز جمعه یک اثر شرع

العادل وقتی می رود روی صفار ، آن اثر شرعی را بر مخبربه خبر صفار بار بکن . اثر شرعی چیزی 

 غیر از وجوب تصدیق است ) صحت ( . 

اما حاال برویم سراغ خبر شیخ مفید . شیخ مفید عادل است لذا صدق العادل ایشان را می گیرد . 

واجب است یعنی بر مخبر به خبر شیخ مفید اثر شرعی را بار بکن و مخبر  یعنی تصدیق شیخ مفید

 به خبر شیخ مفید ، خبر صفار است پس بر خبر صفار اثر شرعی بار بکن . 

این خبر صفار ، هیچ اثر شرعی ندارد جز وجوب تصدیق و این الزمه اا این است که این صدق 

یاید بگوید که وجوب تصدیق را بر خبر صفار بار العادل ) که یک وجوب تصدیق بیشتر نداریم ( ب

بکن. لذا الزم می آید موضوع و حکم یکی بشوند . و موضوع و حکم نمی توانند یکی باشند زیرا حکم 

در رتبه ی متاخر است و موضوع در رتبه ی متقدم است لذا الزم می آید یک شی هم متقدم باشد 

 و هم متاخر و این محال است . 

 دله ی حجیت خبر واحد شامل اخبار با دو واسطه و بیشتر نمی شود .  در نتیجه ا
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 تطبیق : 

 ]إشکال عدم شمول اآلیة للروایات مع الواسطة[

 –نبا  ایه ی ) على حجیة خبر العدل ربما أشکل شمول مثلها ) نبا ( ثم إنه لو سلم تمامیة داللة اآلیة

چرا گفته مثل ؟ می خواهد بگوید اگر این اشکال را پذیرفتید ، اشکال توسعه پیدا می کند و تمام ادله ی 

 ) منظور از للروایات الحاکیة لقول اإلمام علیه السالم بواسطة  حجیت خبر واحد را زیر سوال می برد (

لحکم کیف یمکن ا ) بیان اشکال ( هفإن . أو وسائط ( لذا با صفار می شوند دو واسطه واسطه شیخ مفید است

)  ذیال وجوب تصدیق شیخ مفید ( –) چگونه ممکن است حکم کردن به وجوب تصدیق  بوجوب التصدیق

. وجوب تصدیق یعنی اثر شرعی  صفت وجوب تصدیق ، می خواهد بگوید وجوب تصدیق به چه معنی است

مخبر به خبر مفید را بار کند و مخبر به خبر مفید ، خبر صفار است و اثر شرعی خبر صفار وجوب تصدیق 

رعی ) آثار ش لیس إال بمعنى وجوب ترتیب ما ( است حال می گوید این را یعنی وجوب تصدیق را بار بکن

) حال برای وجوب تصدیق ، در حالی که وجوب تصدیق  حاظمن األثر الشرعی بل ) خبر صفار ( للمخبر به (

ه ) متعلق ب فیما ) وجوب تصدیق به عنوان اثر ( نفس هذا الوجوب با در نظر گرفتن خود این وجوب است ( 

کان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر  الحکم ، در جائی که باشد مخبر به ، خبر عدل یا عدالت مخبر (

) وجوب تصدیق به  إال أنه ) خبر عدل ، عدالت مخبر ( و إن کان أثرا شرعیا لهما تصدیق () وجوب  ألنه

ق خبر تصدی ) متعلق به الحکم ( بوجوب  بنفس الحکم فی مثل اآلیة ( یعنی به عنوان موضوع عنوان اثر

  . ) فرض این است که یک وجوب تصدیق بیشتر در کار نیست ( العدل حسب الفرض

 ) فال بأس فی أن یکون ) یعنی دو وجوب تصدیق داریم ( ثانیا ) وجوب تصدیق ( هذا الحکم لو أنشأ  نعم

) وجوب تصدیقی که از دلیل  ، به لحاظ ان وجوب تصدیق اولاشکالی ندارد که وجوب تصدیق دوم بوده باشد 

غیر از وجوب  ) چنانکه وجوب تصدیق دوم به لحاظ آثار شرعیه ی دیگر بلحاظه أیضا ( دیگری آمده بود (

 ) غیر از ادله بجعل آخر ) برای صدق العادل ( صار أثرا ) وجوب تصدیق ( حیث إنه تصدیق نیز ، می شود (

إال جعل واحد  ) در خارج ( فال یلزم اتحاد الحکم و الموضوع بخالف ما إذا لم یکن هناك حجیت خبر (

  .ف فرض است () اشاره به این است که دو جعل در کار نیست و این صر فتدبر

 

 

 

 

 



143 

 

 جواب های صاحب کفایه به اشکال ،:  166نوار 
 صاحب کفایه می خواهند به اشکالی که دیروز مطرح کردیم جواب بدهند .

 جواب های صاحب کفایه به اشکال :

 : مرحله دارد ) این جواب ، جواب غلطی است . اقای حکیم اشکالی خیلی  5این جواب  جواب اول

 خوبی به این جواب گرفته اند ( :

 : قضیه ی صدق العادل ، قضیه ی طبیعیه است یعنی بر مخبر به خبر عادل  مرحله ی اول

 طبیعت اثر مترتب کن . 

 طبیعیه قضیه ای است که قضیه ی . ما یک قضیه ی شخصیه داریم و یک قضیه ی طبیعیه

 موضوعش طبیعت است ، فرد نیست مثل این قضیه : االنسان حیوان ناطق . 

صاحب کفایه در این مرحله می خواهند بگویند که قضیه ی صدق العادل یک قضیه ی طبیعیه 

است که در این صورت معنایش این می شود : بر مخبر به خبر عادل طبیعت اثر را بار بکن . 

 ی خواهد بگویید که این طبیعت اثر چه چیزی است .دیگر نم

امده است اخبرنی الصفار ، کالم را ببرید روی صفار ، صدق العادل یعنی صدق الصفار ، این 

 چگونه معنی می شود ؟ یعنی بر مخبر به خبر صفار ) قول امام ( طبیعت اثر را بار بکن .

این یعنی بر مخبر به خبر مفید که اخبار بریم سراغ مفید ، صدق العادل یعنی صدق المفید و 

 صفار است ، طبیعت اثر را بار بکن .

  : فردی از ان طبیعت می طبیعت اثر و حکم  ، طبق قضیه ی طبیعیه ، موضوعمرحله ی دوم ،

 باشد یعنی وجوب تصدیق .

  : طبیعت اثر بما هی طبیعه االثر چون غیر از حکم به وجوب تصدیق است ، مرحله ی سوم

  اد موضوع و حکم منتفی می شود .اتح

  : طبیعت اثر شامل تمامی مصادیق اثر من جمله وجوب تصدیق می شود ) مرحله ی چهارم

چنانکه در جمله ی کل خبری صادق مراد از کل خبر ، طبیعت خبر است و لذا این جمله شامل 

 خودا نیز می شود (

  : اگر خارجیه باشد این  ، یه باشداگر قضیه ی صدق العادل ، قضیه ی خارجمرحله ی پنجم

. در خبر شیخ مفید از اخبار  گونه معنی می شود ، بر خبر عادل ، افراد و مصادیق اثر بار کن

صفار ، چون فردی که اثر مخبر به خبر شیخ مفید است ، وجوب تصدیق می باشد ، اتحاد 

 .  28موضوع و حکم الزم می آید 
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 تطبیق :

 []ذب اإلشکال 

 ) قضیه ی صدق العادل ( إذا لم یکن القضیة ) الزم می آید اشکال ( بأنه إنما یلزم اإلشکالو یمکن ذب 

) زیرا اگر قضیه ی طبیعیه نباشد ، قضیه ی خارجیه است و وقتی خارجیه بود معنایش این است که  طبیعیة

خارجی بیشتر ندارد و  : آثار خارجیه را بار بکن و آن وقت خبر مفید ، مخبر بهش که خبر صفار است یک اثر

ان وجوب تصدیق است پس صدق العادل می گوید آن وجوب تصدیق را بار بکن در نتیجه می شود اتحاد 

اظ طبیعة بلح (صدق العادل  –) قضیه ی طبیعیه  الحکم فیها ) تفسیر قضیه ی طبیعیه ( و موضوع و حکم (

) عطف بر اذا لم یکن ، اشکال زمانی که الزم می آید به لحاظ افراد  بل ) یعنی طبیعت اثر را بار بکن ( األثر

فالحکم بوجوب التصدیق  ) اگر قضیه ی صدق العادل قضیه ی طبیعیه باشد ( بلحاظ أفراده و إال اثر (

چون حکم به وجوب تصدیق رفته بود روی طبیعت و یکی از مصادیق طبیعت  –) وجوب تصدیق  یسری إلیه

بال محذور لزوم اتحاد الحکم و  ) طبیعت ( سرایة حکم الطبیعة إلى أفراده است (، وجوب تصدیق 

 الموضوع.

 ادامه ی جواب های صاحب کفایه به اشکال  : 167نوار 
 خبر با واسطه :اخبری المفید ، اخبرنی الصفار ، قال الصادق ) علیه السالم ( الصاله الجمعه واجبه . 

 الزراره عن الصادق ) علیه السالم ( : الصاله الظهر واجب .خبر بدون واسطه : اخبری 

ادله ی حجیت خبر واحد ، مضمون این ادله صدق العادل است . دو روز پیش یک مستشکل پیدا شد و یک 

اشکالی گرفت و گفت ادله ی حجیت خبر واحد شامل خبر دو واسطه ای یا بیشتر از دو واسطه ای نمی شود 

 ر واحد شامل مثال اول نمی شود . یعنی ادله ی حجیت خب

جواب می دهد . که ما دیروز جواب اول را بیان کردیم . حاال امروز صاحب کفایه  3صاحب کفایه به این اشکال 

 می خواهد جواب دوم را بدهد .

                                                           
 اشکاالت این بیان صاحب کفایه :

. در مرحله ی سوم گفتیم که طبیعت اثر بما هی اثر غیر از وجوب تصدیق است حال سوال این است که اگر طبیعت 1

 ( 4صدیق می دانید ) در مرحله ی اثر غیر از وجوب تصدیق است چگونه طبیعت اثر را شامل وجوب ت

. این طبیعت اثر که می گویید ، ایا طبیعت را بما هی هی در نظر می گیرید یا بما هی حاکیه از افرادش در نظر می 2

گیرید ؟ اگر بماهی هی در نظر می گیرید ، اثر ندارد زیرا طبیعت اثر بماهی هی جایش در ذهن است اما اگر طبیعت 

که حاکی از افرادش و آثار است در نظر می گیرید ، یکی از آثار همین وجوب تصدیق است ، در  اثر به عنوان این

 نتیجه اتحاد موضوع و حکم باقی است .
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  : جواب دوم به اشکال 

شود  صاحب کفایه می گوید ادله ی حجیت خبر واحد شامل خبر یک واسطه ای می شود . چرا می

؟ چون ادله ی حجیت خبر واحد می گویند صدق العادل و صدق العادل معنایش این است که بر 

مخبر به خبر اثرشرعی را بار بکن . خبر زراره مخبر به آن ، وجوب صاله ظهر است . اثر شرعی وجوب 

بر به صاله ظهر ، صحت و اجزاء است . صدق العادل شامل این می شود زیرا می گوید اثر شرعی مخ

را بار بکن ، و ما هم اثر شرعی را بار می کنیم یعنی بلند می شویم و نماز ظهر را می خوانیم و می 

 گوییم نمازم صحیب و مجزی است .

پس مناط و علت شامل شدن ادله ی حجیت خبر واحد ، خبر یک واسطه ای را ، عبارت است از این 

 که مخبر به دارای اثر شرعی است . 

) اثر شرعی داشتن مخبر به ( در خبری که بیش از یک واسطه دارد ، وجود دارد یعنی و این مناط 

 خبری که بیشتر از یک واسطه دارد ، مخبر به آن دارای اثر شرعی است .  

مثال در مثال اول ، مخبر به خبر مفید ، خبر صفار است و خبر صفار هم اثر شرعی دارد که عبارت 

می خواهد بگوید درست است که ادله ی حجیت خبر واحد شامل خبر است از وجوب تصدیق صفار ، 

واسطه ای نمی شود اما این ادله ی حجیت خبر واحد ، به واسطه ی مناطی که دارد ، بخاطر  دو

 مناطش شامل خبر دو واسطه ای می شود . 

که شما  و در این صورت اشکال اتحاد حکم و موضوع بر طرف می شود زیرا این اشکال ، زمانی است

بخواهید به داللت تطابقی شامل بدانید اما اگر شما شمول را به داللت التزامی بدانید دیگر این اشکال 

وارد نمی شود . در واقع در این صورت شما به واسطه ی یک امر خارجی ، ادله ی حجیت خبر واحد 

 را شامل خبر با بیش از دو واسطه می دانید و آن امر خارجی ، مناط است .

  : عدم قول بالفصل جواب سوم 

هر کسی که معتقد است که ادله ی حجیت خبر واحد ، شامل سایر آثار شرعی می شود ) در خبر 

تک واسطه ای ( بین آثار شرعی فرقی نگذاشته است پس ادله ی حجیت خبر واحد شامل خبر دو 

وجوب تصدیق در میان واسطه ای هم می شود چون در خبر دو واسطه ای پای یک اثر شرعی به نام 

 است . 

  تطبیق :

قطع  – ) اثر شرعی داشتن مخبر به مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط ) جواب دوم به اشکال ( هذا

در حالی که آن  –) حال برای المناط  فی سائر اآلثار ( داریم به وجود داشتن چیزی که ان چیز مناط است 

 فی هذا األثر ( مثل صحت و اجزاء منظور از سایر آثار ، یعنی غیر از وجوب تصدیق –مناط در سایر آثار است 

ست ) چه کسی گفته ا بهذا الخطاب ) وجوب تصدیق ( بعد تحققه  أی وجوب التصدیق () متعلق به تحقق 

که آن خبری که دارای دو واسطه است اثرا وجوب تصدیق است ؟ صدق العادل زیرا مخبر به خبر مفید ، 
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بعد از وجود پیدا کردن وجوب  – خبر صفار است و صفار عادل است و وقتی عادل بود ، تصدیقش واجب است

یعنی به داللت  ) لفظا و إن کان ال یمکن أن یکون ملحوظا ( تصدیق به واسطه ی خطاب صدق العادل 

بخاطر محذور اتحاد ) اگر چه وجوب تصدیق ممکن نیست که در نظر گرفته شود  ألجل المحذور ( تطابقی

) وجوب  إلى عدم القول بالفصل بینه ( جواب سوم به اشکال – ) عطف بر الی القطع و موضوع و حکم (

یعنی هرکس که سایر آثار شرعیه را بار می کند ، وجوب تصدیق را نیز  – شرعیه) و بین سائر اآلثار تصدیق (

ائل به عدم الفصل نشده است ، در چی ؟؟ در این کسی ق –) متعلق به عدم القول  فی وجوب ( بار می کند 

مثال شیخ مفید  –که واجب است مترتب کردن آثار شرعیه ، هنگام خبر دادن به یک موضوعی ) اخبار عادل 

صار أثره  ) اخبار عادل ( الترتیب لدى اإلخبار بموضوع خبر داده است از اخبار صفار که عادل است ( (

خبر العدل و لو  ) و ان موضوع ( وجوب التصدیق و هو اثر شرعی ان موضوع () که گردیده است  الشرعی

  . 29بنفس الحکم فی اآلیة به فافهم

 بیان اشکال و جواب آن ، آیه ی نفر :  168نوار 
 امروز صاحب کفایه می خواهد بر خبرهای دو واسطه ای و بیشتر اشکالی بگیرد .

  اشکال :

صدق العادل محقق خبر صفار است . در ذهن صدق العادل مقدم و خبر صفار موخر است . حاال اگر صدق 

العادل شامل خبر صفار بشود ، یعنی صدق العادل می شود حکم برای خبر صفار یعنی خبر صفار می شود 

ی شود . واین موضوع و صدق العادل می شود حکمش . در نتیجه صدق العادل در مرتبه ی بعد و متاخر م

الزمه اا این است که آن چیزی که ما فرض کردیم متقدم است ، متاخر بشود . و این خلف است . پس صدق 

 العادل شامل خبر صفار نمی شود . 

 جوابی که به اشکال اول دادیم دیگر جایی برای این اشکال وجود ندارد .  3صاحب کفایه می فرماید با آن 

 تطبیق :

خبر  ) لإلشکال ) وجوه ثالثه ( بذلك ) اتحاد حکم و موضوع (  مجال بعد اندفاع اإلشکالو ال یخفى أنه ال

فی خصوص الوسائط من األخبار کخبر الصفار المحکی  ( مجالی نیست برای اشکال گرفتن – المجال

بر تعبدی خ) نمی باشد خبر صفار ،  ال یکاد یکون خبرا تعبدا ) متعلق به لالشکال ( بخبر المفید مثال بأنه

) خبر مفید برای ما حسا ثابت است . اما خبر  إال بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید (

صفار تعبدا ثابت می شود نه حسا . و این خبر صفار به وسیله ی صدق العادل ثابت می شود پس صدق العادل 

                                                           
استاد حیدری : فافهم اشاره به این دارد که جواب سوم ، جواب درستی نیست چون برای ما معلوم نشده است که  29

 عدم القول بالفصلی وجود دارد یا خیر .
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ی که ) یعنی وجوب تصدیق ( محقق ) پس چگونه می باشد این حکم فکیف یکون در مرتبه ی متقدم است (

قید  ) هذا الحکم المحقق لخبر الصفار تعبدا تعبدی خبر صفار است ،  می شود حکم برای خبر صفار ( 

یعنی همان طور که محقق خبر  ) همان طور که محقق است أیضا ) خبر صفار ( مثال حکما له برای محقق (

بیان  169در ابتدای نوار  تا فتامل جیدا ، این قسمت از عبارت)  و ( صفار است برای خبر صفار حکم هم باشد

به عنوان مخبر به  ) خبر صفار ألنه إذا کان خبر العدل ) علت عدم مجال برای اشکال ( ذلك شده است (

ترتیب  ) جواب اذا ( وجب ، حقیقة بحکم اآلیة ) اثرا وجوب تصدیق است ( ذا أثر شرعی ( خبر مفید 

هنگام  ) عند إخبار العدل به ) واجب است مترتب کردن اثر شرعی بر خبر عدل یعنی خبر صفار ( أثره علیه

 مثل سایر موضوعات – ) مثل عدالت صفار کسائر ذوات اآلثار خبر دادن عادل ) شیخ مفید ( به ان خبر عدل (

شیخ مفید می  صاحب اثری که عادل به ان موضوعات خبر می دهد مثل خبر عادل از عدالت شخص مثال

) امثال آیه  من شمول مثل اآلیة ب () علت برای وج من الموضوعات لما عرفت ( فرماید صفار عادل است

ضیة الق ) متعلق به شمول ( بنحو ) آن خبری که حکایت می کند خبر را ( للخبر الحاکی للخبر ی نبا (

حکمی که ) وجوب تصدیق ( در قضیه ) یا بخاطر این که شامل می شود  الطبیعیة أو لشمول الحکم فیها

) اگر چه شامل  مناطا و إن لم یشمله ) خبر حاکی خبر ( له  ی صدق العادل هست ، خبر حاکی خبر را (

  . لفظا أو لعدم القول بالفصل فتأمل جیدا نمی شود حکم در قضیه ی صدق العادل ، خبر حاکی خبر را (

 احد را قبول کرد .صاحب کفایه داللت آیه ی نبا بر حجیت خبر و

 : آیه ی نفر ) فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا  آیه ی دوم

 رجعوا الیهم لعلهم یحذرون (

لعل در جلد اول کفایه می گفتیم که برای ترجی انشائی است اما نه به انگیزه ی ترجی . صاحب کفایه 

ی داند . اما به انگیزه ی ترجی نیست زیرا محال است چون کسی ترجی معنای لعل را ترجی انشائی م

 بلکه به انگیزه ی حب است .  .دارد که عاجز باشد 

 تطبیق : 

 اآلیة و ربما یستدل بها من وجوه.(  فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ: )  قال اهلل تبارك و تعالى

 ) معنای حقیقی لعل إن کانت مستعملة على التحقیق فی معناه الحقیقی و هوأحدها أن کلمة لعل و 

انگیزه  ) إال أن الداعی إلیه ) ترجی ای است که با گفتن لعل محقق می شود ( الترجی اإلیقاعی اإلنشائی( 

چون  ) حیث یستحیل فی حقه تعالى أن یکون هو الترجی الحقیقی ی واجب تعالی برای ترجی انشائی (

کان هو محبوبیة التحذر  (محال است در حق واجب تعالی ، این که بوده باشد آن داعی ، ترجی حقیقی  که

ت و إذا ثبت محبوبیته ثب ) می باشد آن داعی ، محبوب بودن ترسیدن هنگام انذار و ترساندن ( عند اإلنذار
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) در  لعدم الفصل شود () اگر تحذر محبوب واجب تعالی شد ، پس تحذر واجب می  شرعا )تحذر ( وجوبه

خبر واحد دو قول اساسی وجود دارد . یکی این که عمل به خبر واحد حرام است مثل سید مرتضی و ابن 

ادریس حلی . دو این که عمل به خبر واحد واجب است مثل مشهور .  حاال شما بگو تحذر محبوب است اما 

اشد ولی واجب نباشد ( را رد می کنند . اگر واجب نیست . این دو نظریه این نظریه ) که تحذر محبوب ب

ترساندن شد محبوب واجب تعالی معنایش این است که عمل بر طبق خبر حرام نیست لذا قول اول رفت کنار 

ت ) انذار غای و عقال. از این طرف اگر بگویید اما ترسیدن واجب نیست ، سبب می شود قول دوم کنار برود ( 

ن ، و کوچ کردن به قرینه ی لوال نفر ، واجب است زیرا لوال تحضیضیه وقتی واقع شده است برای کوچ کرد

داخل بر فعل مضارع می شود یک معنی دارد و وقتی داخل بر فعل ماضی می شود یک معنی دارد . االن داخل 

ی لبر فعل ماضی شد و در این حالت ، دارد توبیخ و مذمت می کند بر ترک ان عمل یعنی در این جا واجب تعا

دارد توبیخ می کند بر ترک نفر و کوچ کردن لذا نفر می شود واجب و وقتی که نفر واجب است و نفر هم برای 

انذار است ، انذار هم بر انها واجب می شود نه این که بیایند یاد بگیرند و دیگر چیزی نگویند و وقتی انذار 

له ی خبر متواتر انذار نمی کنند ، بلکه واجب شد ، حذر هم می شود واجب . و منذرین همیشه که به وسی

بین محبوبیت تحذر یعنی ترسیدن ، و وجوب تحذر مالزمه ی عقلیه وجود  – اکثرا با خبر واحد انذار می کنند

دارد .زیرا اگر این ها می ترسند و واجب تعالی هم دوست دارد که بترسند معلوم می شود که مقتضی برای 

) زیرا واجب  لوجوبه ( ترسیدن این ها وجود دارد و وقتی که مقتضی وجود داشت ، ترسیدن می شود واجب

و عدم حسنه  ) اقتضا دارد این عقوبت ، وجوب تحذر را ( یقتضیه ) عقوبتی که ( مع وجود ما ذر (است تح

   . ) ما یقتضیه ( بدونه ) و نیکو نیست و بلکه امکان ندار تحذر ( بل عدم إمکانه

) وجوب  غایة للنفر الواجب کما هو ) علت برای وجوب انذار ( أنه لما وجب اإلنذار لکونه ) وجوه ( ثانیها

 وجوبه لغا ) اگر تحذر واجب نباشد ( التحذر و إال ) جواب لما ( وجب ،  قضیة کلمة لو ال التحضیضیة نفر (

 . ) انذار (

 .  جعل غایة لإلنذار الواجب و غایة الواجب واجب ) تحذر ( أنه ) وجوه ( ثالثها

 مطالب این نوار در جلسه ی قبل پیاده شده است . :  169نوار 

اشکاالت بر طریق استدالل به آیه ی نفر بر حجیت خبر  : 170نوار 

 واحد 

طریق داللت می کند بر این که خبر واحد حجت است . حاال  3) صاحب کفایه فرمود آیه ی نفر ، از  و یشکل

) بین محبوبیت تحذر و وجوب تحذر مالزمه  الوجه األول طریق را رد بکند ( 3صاحب کفایه می خواهد هر 

نیست زیرا محبوبیت تحذر اعم از وجوب تحذر است ) در شبهه بدویه تحذر محبوب است لکن واجب ی عقلی 
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و با اثبات اعم ) محبوبیت تحذر ( اثبات اخص ) وجوب تحذر (  نیست زیرا حجتی بر تکلیف در بین نیست (

است . در این جا نمی شود . مثال شما شک دارید استعمال دخانیات حالل است یا حرام . این شبهه بدویه 

ترسیدن مردم محبوب است یعنی واجب تعالی دوست دارد که مردم با این که شک دارند بترسند و دخانیات 

را استعمال نکنند لذا می گویند احتیاط حسن است لکن تحذر در این جا واجب نیست زیرا تحذر در جائی 

بأن  ( د ندارد و صرف احتمال استواجب است که حجت بر تکلیف باشد و این جا حجتی بر تکلیف وجو

) به امید درک کردن واقع یعنی شما شک دارید شرب  لرجاء إدراك الواقع ) به این که ترسیدن ( التحذر

تتن حالل است یا حرام است شما شرب تتن را ترک می کنید به امید این که به واقع برسید چون یحتمل در 

) به امید واقع نشدن در محذور  م الوقوع فی محذور مخالفتهعد ) عطف بر ادراک ( وواقع حرام باشد ( 

یعنی بیان می کند که چه محذوری در مخالفت با واقع  ) بیان محذور مخالفت با واقع منمخالفت با واقع ( 

وجود دارد . محذور این است که اگر شرب تتن حرام بود در واقع اما شما اصاله البرائه جاری کردید و شرب 

) شما شک دارید دعا  فوت المصلحة ( با این که عقاب نمی شوید اما در مفسده واقع شده اید  تت کردید

عند رویت الهالل واجب هست یا نیست ، و شما نخواندید اما در واقع واجب بود ، در این جا مصلحت از شما 

و لیس بواجب  ( حسن و محبوب است – ) خبر بان التحذر أو الوقوع فی المفسدة حسنفوت شده است ( 

) تا این جا مالزمه ی  حجة على التکلیف) در آن جا (  لم یکن هناك شبهه بدویه ( –) در جائی که  فیما

زیرا النافع للمالزمه الشرعیه ) بین محبوبیت تحذر و وجوب تحذر مالزمه ی شرعیه نیست .  وعقلی رد شد ( 

بموجود و الموجود ) یعنی عدم القول بالفصل ( لیس بنافع ) یعنی در واقع تفصیلی نباشد ، عدم الفصل ( لیس 

 ) بین محبوبیت تحذر و وجوب تحذر ( عدم الفصل ) در باب تحذر ( لم یثبت هاهنا  للمالزمه الشرعیه (

 . 30القول بالفصل غایته عدم

م می کند و وجه سو) انصافا این کالمی که االن بیان می کنند فقط وجه دوم را رد  و الوجه الثانی و الثالث

صاحب کفایه می فرماید که وجه دوم و سوم زمانی اثبات  – را رد نمی کند ، این اشکال مرحوم مشکینی است

می کنند که خبر واحد حجت است که فائده ی انذار فقط تحذر باشد لکن فائده ی انذار فقط ترسیدن و تحذر 

ار این باشد که منذرین زیاد انذار بکنند که قضیه نیست و فائده های دیگر هم دارد و یحتمل فائده ی انذ

حذر الت بعدم انحصار فائدة اإلنذار بإیجاب ( منتهی به تواتر بشود و یا این که حق کامال روشن بشود .

ترسیدن تعبدی به آن ترسیدنی می گویند که از انذار بترسند ، ولو از انذار برای آنها  -قید برای تحذر  ) تعبدا

خبر واحد علم اور نیست . این ها می خواهند اثبات کنند که خبر واحد حجت است یعنی علم حاصل نشود 

ل بشود . می خواهند بگویند خبر واحد حجت است تعبدا یعنی بدون این که از خبر واحد برای ما علم حاص

 این لعدم –) علت برای عدم انحصار  لعدم إطالق (پس این ها نیاز دارند که تحذر تعبدی را اثبات کنند . 

                                                           
 استاد حیدری : فرق بین عدم الفصل با عدم القول بالفصل 30

. عدم الفصل یعنی در واقع تفصیلی در کار نیست امام عدم القول بالفصل یعنی کسی قائل به تفصیل نشده است و 1

کسی قائل به تفصیل نشده اعم از عدم الفصل است زیرا ممکن است که اصال تفصیلی در کار نباشد و ممکن است 

 یلی باشد اما این ها قائل نشده اند .تفص
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اطالق می خواهد بگوید که در این آیه تحذر اطالق ندارد ، صاحب کفایه می فرماید این آیه از حیث وجوب 

در مقام بیان نیست در نتیجه آیه از این حیث نفر در مقام بیان است اما از حیث ترسیدن یا نترسیدن مردم 

. حاال صاحب کفایه می فرماید با رد اطالق ، رد انحصار  یعنی از حیث ترسیدن یا نترسیدن مردم اطالق ندارد

می شود در حالی که با رد اطالق ، رد انحصار نمی شود . لذا این مطلب را بنویسید که آیه فائده اا منحصر 

 ست ، و آیه منطبق بر چیزی دیگری هم نیست زیرا اطالق ندارد .به ترسیدن مردم نی

به بیان دیگری ) تقریر استاد ( : این لعدم اطالق علت برای این است که چرا فائده ی دیگری غیر از تحذر 

 ) على اإلطالق  ) وجوب تحذر را ( وجوبه ) که اقتضا کند ان اطالق ( یقتضی ( تعبدی محتمل نیست .

ضرورة أن اآلیة مسوقة لبیان وجوب النفر ال لبیان  است چه علم حاصل بشود و چه نشود (تحذر واجب 

    ( ) نه برای بیان این که تحذر غایت استغایتیة التحذر

 اشکال به داللت آیه ی نفر بر حجیت خبر واحد:  171نوار 
صاحب کفایه می فرماید این لعلهم یحذورن ) ترسیدن مردم ( زمانی واجب است که انذار مفید علم برای انها 

 باشد . در این صورت آیه ربطی به بحث خبر واحد نخواهد داشت . چون خبر واحد مفید علم نیست . 

و ل  نذاری که افاده  کند علم را () به ا إذا أفاد العلم ) انذاری که ( کان مشروطا بما ) تحذر ( و لعل وجوبه

فإن النفر إنما یکون ألجل ) اگر قطعا این حرف را نزنیم ، می گوییم لعل (  لم نقل بکونه مشروطا به

  ة ماتعلم معالم الدین و معرف ) تفسیر تفقه ( و ) بخاطر این که کوچ کردن بخاطر تفقه می باشد ( التفقه

سید المرسلین صلى اهلل علیه ) معرفت چیزهایی است که آورده است سید المرسلین ان چیزها را (  جاء به

 ) در این آیه ی نفر دو تفسیر شده که این دو تفسیر عکس هم هستند . ، و آله و سلم 

ا ر تفسیر اول : طالبین علم کوچ می کنند یعنی طالبین علم کوچ می کنند و می روند شهر های دیگر و علم

 یاد می گیرند .پس طالبین علم می شوند نافر ، کوچ کننده . و بقیه ی ، مردم عادی هستند 

تفسیر دوم : در این تفسیر نافر ، مردم عادی هستند یعنی مردم عادی کوچ می کنند و می آیند جاهایی که 

 ( علم وجود دارد ، علم یاد می گیرند .

ترسانند متفقهین ، به واسطه ی معالم دین ، متخلفین و باقی مانده ) تا این که ب کی ینذروا بها المتخلفین

) عطف بر متخلفین ، تا این که متفقهین بترسانند به واسطه ی معالم دین ،  أو اشاره به تفسیر اول  ( –ها را 

 د) تا این که بترسن النافرین على الوجهین فی تفسیر اآلیة لکی یحذروا إذا أنذروا بها نافرین را (

فر ) مقتضای وجوب ن و قضیته متخلفین یا نافرین ، هنگامی که انذار داده می شوند مردم به این معالم دین (

  . کما ال یخفى  أن اإلنذار بها ) یعنی علم پیدا کنند ( إنما هو وجوب الحذر عند إحراز بخاطر تفقه (
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بر فرض که ترسیدن مردم واجب باشد ، بازهم این آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست زیرا بر فرض که 

ترسیدن مردم واجب باشد ، ترسیدن مردم ، زمانی واجب است که منذرین بترسونند در حالی که خبر واحد 

 .  مثال خبری که زراره از امام صادق ) علیه السالم ( نقل می کند همراه انذار نیست

ر اشاره به این که داللت آیه ب –) آیه نفر  بأن اآلیة لو سلم داللتها) مثل اشکال اول (  ثم إنه أشکل أیضا

) چه انذار مفید علم باشد و چه مفید علم نباشد (  على وجوب الحذر مطلقاوجوب حذر را قبول نداریم ( 

بر ) خ الراوی إال اإلخبار بما تحمله حیث إنه لیس شأن ، فال داللة لها على حجیة الخبر بما هو خبر

) تخویف و انذار  ال التخویف و اإلنذار و إنما هودادن به مطلبی که متحمل شده است راوی آن مطلب را ( 

  أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد . ) راهنما ( شأن المرشد( 

بررسی داللت آیه جواب به اشکال بر داللت آیه ی نفر ، :  172نوار 

 ی کتمان 
دیروز یک اشکالی بیان شد که آیه  ی نفر ان خبر واحدی را حجت می کند که همراه با انذار  بیان اشکال :

باشد و حال آنکه در خبر های واحد انذار و ترساندنی در کار نیست پس آیه ی نباء خبرهای واحد را حجت 

 نمی کند .

 جواب صاحب کفایه به اشکال :

اگر راوی خبر را نقل بکند همراه با انذار ، این صحیحی است . آن وقت ایه ی نفر دلیل بر حجیت این گونه 

خبری می شود . و وقتی که ایه ی نفر دال بر حجیت این چنین خبری شد ، دال بر حجیت کلیه ی خبرهای 

 .  واحد می شود بخاطر عدم الفصل یعنی کسی بین خبرهای واحد تفصیل نداده است

) زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و  قلت ال یذهب علیك أنه لیس حال الرواة فی الصدر األول

من النبی صلى اهلل علیه و  ( روات ) شنیده بودند تحملوا) احکامی که (  فی نقل ماائمه علیهم السالم ( 

 ( ) خبر لیس إال ) متعلق به نقل ( معلى أهل بیته الکرام أو اإلمام علیه السالم من األحکام إلى األنا

) وجه تشبیه از چه جهت است ؟ از این جهت که اگر ناقلین فتوی  الفتاوى إلى العوام ) ناقلین ( کحال نقلة

بعد از نقل فتوی ، مردم را می ترساندند صحیب بود ، ناقلین روایت هم بعد از نقل روایت اگر مردم را می 

 .ترساندند صحیب می بود ( 

التخویف فی مقام اإلبالغ و اإلنذار و  ) نقله فتوی ( ال شبهة فی أنه یصح منهم ) بیان وجه شبه ( و

فکذا من الرواة فاآلیة لو فرض داللتها على حجیة نقل الراوی  ) همراه با رساندن فتوی ( التحذیر بالبالغ

ا ) مثل ب أیضا ) تخویف ( ونهحجة بد ) راوی ( مع التخویف کان نقله ) هنگامی که باشد نقل ( إذا کان
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صاحب کفایه داللت آیه ی نفر  . ( 128، ص  2) حقائق االصول ، ج  لعدم الفصل بینهما جزما فافهم تخویف (

 بر حجیت خبر واحد را نپذیرفت .

 آیه ی کتمان :

دارد پس در آیه ، خداوند کسی که کتمان بینات و هدایت می کند را لعنت کرده است و لعن ظهور در حرمت 

کتمان بینات و هدایت حرام است . کتمان که شد حرام ، اظهار می شود واجب و وقتی که اظهار بر شما واجب 

شد ، قبول هم باید بر دیگران واجب بشود واال وجوب اظهار لغو است .  و اظهار که همیشه به وسیله ی خبر 

 ر واحد است . در نتیجه خبر واحد حجت است .متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه نیست که بلکه اکثرا با خب

 اشکال صاحب کفایه بر داللت آیه کتمان بر حجیت خبر واحد : 

 تطبیق :

غویته للزوم ل) قید تستلزم (  القبول عقال و تقریب االستدالل بها أن حرمة الکتمان تستلزم وجوب

) این رد بر شیخ  و ال یخفى أنه(  ) چون الزم می آید لغو بودن حرمت کتمان ، بدون وجوب قبول بدونه

لإلیراد على هذه  ال مجال ) بین حرمت کتمان و وجوب قبول ( لو سلمت هذه المالزمة انصاری است (

 ) اشکال اول أورد على آیة النفر من دعوى اإلهمال) ایرادی که بر آیه ی نفر وارد شده است (  اآلیة بما

ام بیان وجوب اظهار است و نسبت به وجوب قبول آیه ساکت و مهمل  بعضی گفته اند که این آیه فقط در مق –

  –است . حاال صاحب کفایه می فرماید اگر کسی مالزمه را قبول کرد دیگر جایی برای این حرف وجود ندارد 

شیخ انصاری گفته اند که بر مردم این قبول واجب است اما زمانی که این اظهار حق برای  – ) اشکال دوم أو( 

نها مفید علم باشد و در این صورت آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست زیرا خبر واحد مفید علم نیست . اما آ

صاحب کفایه می فرماید وجهی برای این حرف نیست زیرا اگر گفتیم بین این دو مالزمه است ، مطلقا مالزمه 

کشف کردن اختصاص وجوب قبول به  ) یا ادعای استظهار االختصاص بما إذا أفاد العلم ( است ، قید ندارد

اظهاری که افاده می کند ان اظهر علم را یعنی کشف کردیم که زمانی قبول کردن بر مردم واجب است که آن 

) اهمال و  تنافیهما ( دلیل برای المجال لالیراد  – ) مالزمه فإنها اظهار حق مفید علم باشد برای مردم (

 . کما ال یخفى استظهار اختصاص (

) صاحب کفایه می فرماید اگر ما مالزمه را قبول کردیم ، آیه دال بر حجیت خبر  ممنوعة ) مالزمه ( لکنها 

چون ممکن است در اظهار شما یک فوائد دیگری وجود داشته  واحد می شود لکن ما مالزمه را قبول نداریم

لغویة فإن ال (قبول کردن مردم نیست باشد غیر از قبول مردم و به بیان دیگر فایده ی وجوب اظهار منحصر در 

لعدم  ) یعنی اگر اظهار واجب باشد اما قبول واجب نباشد لغویت وجوب اظهار الزم نمی آید ( غیر الزمة

إمکان  و ) قبول تعبدی ، یعنی قبولی که اظهار برایشان علم آور نبوده است ( انحصار الفائدة بالقبول تعبدا
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الحق بسبب کثرة من أفشاه و بینه لئال یکون  ) شایع شدن ( وحأن تکون حرمة الکتمان ألجل وض

 . للناس على اهلل حجة بل کان له علیهم الحجة البالغة

 داللت آیه ی سوال از اهل ذکر ، : 173نوار 
 استدالل به آیه ی سوال از اهل ذکر بر حجیت خبر واحد :

آیه ی سوال از اهل ذکر است . آیه ی شریفه یکی از آیه هایی که می گویند دال بر حجیت خبر واحد است ، 

می فرماید : فاسئلوا اهل الذکر . فاسئلوا صیغه ی امر است و صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد . پس معنی 

 این می شود که بر شماها واجب است که از اهل ذکر سوال کنید .

چگونه این آیه ی شریفه دال بر حجیت خبر واحد است ؟ موقعی که سوال کردن واجب شد ، قبول کردن 

جواب هم بر شما واجب می شود . این قبول اطالق دارد هم شامل خبر متواتر می شود و هم شامل خبر واحد 

 می شود . 

 اشکاالت صاحب کفایه بر استدالل به این آیه ی شریفه :

 : یه دارد فسئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون ، ایشان می فرماید آیه می گوید که بر ا اشکال اول

شما واجب است که سوال بکنید تا علم پیدا بکنید . با توجه به این معنی ، آیه شامل خبر واحد نمی 

 شود زیرا خبر واحد مفید علم نیست .

 : ما واجب است و قبول هم بر شما واجب بر فرض که آیه این را می گوید که سوال بر ش اشکال دوم

است ولو آن جواب مفید علم نباشد . لکن آیه می گوید سوال بکن از اهل ذکر و اهل ذکر شامل راوی 

نمی شود . اهل ذکر یعنی اهل علم و شامل مجتهد می شود زیرا وقتی مجتهد یک حکم شرعی را 

ی یک خبری به مقلد می دهد بر مقلد استنباط می کند به ان حکم شرعی علم دارد پس مجتهد وقت

 واجب است که بر فتوای مجتهد عمل بکند . 

 اشکال بر اشکال دوم :

صاحب کفایه می فرماید این حرف باطل است زیرا راوی ها این طور نبوده اند که هیچکدامشان اهل 

اند . و وقتی آیه ی علم نبوده باشند و بسیاری از روات مثل زراره و محمد بن مسلم از اهل علم بوده 

شریفه خبر چنین راویانی را حجت می کند ، روایت بقیه ی روات هم با عدم الفصل حجیتشان ثابت 

 می شود .
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 تطبیق :

  فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ : و منها آیة السؤال عن أهل الذکر

 .و تقریب االستدالل بها ما فی آیة الکتمان 

) نه این که قبول واجب باشد مطلقا چه  و فیه أن الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم ال للتعبد

در خبر واحد شما تعبدا قبول می کنید زیرا مفید علم نیست و این آیه نمی  – جواب مفید علم باشد یا نباشد

 . بالجواب ( گوید که جواب اهل ذکر را قبول کن ولو مفید علم نباشد

) متعبد شدن به جوابی  بأنه لو سلم داللتها على التعبد بما أجاب أهل الذکر  ) آیه ( و قد أورد علیها

) بر  فال داللة لها على التعبد بما یروی الراوی ( ولو ان جواب علم نیاورد که جواب داده است اهل ذکر

) راوی به عنوان این  بما هو راو دالله () علت برای ال  فإنه متبعد شدن به چیزی که راوی روایت می کند (

ال یکون من أهل  ( مستشکل با گفتن بما هو راو جواب صاحب کفایه را دفع کرده است – که راوی است

) چون مجتهد فقط نقل فتوی نمی  الذکر و العلم فالمناسب إنما هو االستدالل بها على حجیة الفتوى

 . ال الروایة کند بلکه به فتوی علم دارد (

ل ) یعنی صرف ناق أنهم أهل الذکر ) کثیر ( أن کثیرا من الرواة یصدق علیهم ) در این ایراد است ( و فیه

ل ) جمی کزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما( علیه السالم ) و االطالع على رأی اإلمام  روایت نیستند (

 لمالذکر و الع أنه السؤال عن أهل ( من الرواه ) کثیر و یصدق على السؤال عنهم ( و ابوبصیر دراج و صفار

اگر چه بوده باشد سوال کننده  – ) مثال محمد بن مسلم از زراره سوال کند و لو کان السائل من أضرابهم .

واب فی مقام الج ) کثیر( فإذا وجب قبول روایتهم ( از امثال آن کثیر یعنی خود سوال کننده هم عالم باشد

) عادل  و روایة غیرهم من العدول ) کثیر ( وجب قبول روایتهم ) آیه ی سوال ( بمقتضى هذه اآلیة

) این کثیر و غیر این کثیر ، مسبوق به سوال باشند یا نباشند ، چون آیه  مطلقا هایی که اهل علم نیستند (

اگر  دهید یعنیمی فرماید قبول روایت کسی الزم است که مورد سوال قرار می گیرد حاال باید این را توسعه ب

ل لعدم الفص ( ، اهل علم باشند یا خیر ابتدا به ساکن راوی روایتی را نقل کرد ، باید حرفش را قبول کرد

و المسبوق بالسؤال و ال  ) روایت راوی در جواب به سوال نباشد ( جزما فی وجوب القبول بین المبتدئ

) یعنی کسانی که کارشان  الذکرممن ال یکون من أهل ) امثال زراره ( زرارة و غیرهم ) امثال ( بین أضراب

   . و إنما یروی ما سمعه أو رآه فافهم فقط نقل روایت است و اهل علم نیستند (
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 داللت آیه ی اذن ، :  174نوار 
یکی از آیاتی که گفته شده است دال بر حجیت خبر واحد است ، دلیل بر حجیت خبر واحد است ، آیه ی اذن 

 است .

گونه این آیه دال بر حجیت خبر واحد است ؟ در این آیه واجب تعالی ، پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و چ

سلم ( را دارد مدح می کند به این که مومنین را تصدیق می کند . و حسن تصدیق مومن الزمه اا حجیت 

نه تنها تصدیق پیامبر حسن خبر مومن است . چون اگر خبری که مومن به پیامبر می دهد ، حجت نباشد 

 نیست بلکه جایز نیست . 

 اشکاالت صاحب کفایه بر استدالل به این آیه ی شریفه :

 : این آیه هیچ ربطی به خبر واحد ندارد . خبر واحد علم اور و قطع اور نیست . اما آیه  اشکال اول

می فرماید پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( این خبرهایی را که قبول می کرده است اول 

قطع پیدا می کرده به راست بودن این خبرها بعدا قبول می کرده پس این آیه خبری را حجت می 

 ند که اول پیامبر از ان خبر قطع پیدا می کرده به مطلب ثم این مطلب را قبول می کرده .ک

 اگر گفتیم آیه در مورد این است ، دیگر ربطی به خبر واحد ندارد زیرا خبر واحد علم آور نیست .

 سوال : از کجای آیه این معنی استفاده می شود ؟

. در  31کلمه ی اذن را به معنای سریع القطع گرفته استجواب : صاحب کفایه در این اشکال اول ، 

نتیجه وقتی آیه می گوید پیامبر مومنین را تصدیق می کرده یعنی اول از خبرشان قطع پیدا می کرده 

 و بعد انها را تصدیق می کرده لذا در حقیقت پیامبر قطع خودا را تصدیق می کرده است .

  : اشکال دوم 

عنی حجت شدن خبر واحد این است که شما باید تمامی آثار خبر واحد اگر خبر واحد حجت شد ، م

 را بار بکنید . 

زید به شما خبر می دهد که بکر شرب خمر کرده است . کسانی که می گویند خبر واحد حجت است 

 اباید تمامی آثار را بر این خبر باید بار بکنند . یکی از آثار این است که به بکر باید حد زده شود ، ی

 شهادتش قبول نیست . 

آیه می گوید تصدیق کردن مومن فی الجمله خوب است ، یعنی تمامی آثار بار نشود بلکه بعض االثار 

 بار بشود . اگر ایه این را بگوید ، دیگر ربطی به خبر واحد پیدا نمی کند .

                                                           
استاد حیدری : این که رسول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( سریع القطع باشد صحیح نیست زیرا سریع  31

القطع بودن و زودباور بودن نه تنها ممدوح نیست بلکه مذموم است مخصوصا برای رئیس ها و مخصوصا برای رئیس 

 های حکیم .
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را تصدیق چرا آیه می گوید تصدیق کردن مومن فی الجمله خوب است ؟ چون اگر پیامبر مومنین 

بکند و تمامی آثار را مترتب کند ، دیگر پیامبر اذن خیر می شود برای مخبر و اذن خیر برای همه 

 در حالی که آیه می گوید پیامبر برای همه اذن خیر است . نمی شود .

 از کجای آیه این مطلب فهمیده می شود : 

 پشت سر پیامبر اکرم ) صلی اهللصاحب کفایه میفرماید اولین قرینه ، شان نزول است . یک شخصی 

علیه و آله و سلم ( سخن چینی می کرد ، واجب تعالی به پیامبر اکرم خبر داد . پیامبر این فرد را 

احضار کرد و گفت که تو پشت سر من سخن چینی می کنی ؟ آن مرد جواب داد من سخن چینی 

ن معنی که بعض االثار را بار کرد نه نکردم و پیامبر هم ازا قبول کرد ) ظاهرا ( . قبول کرد به ای

 تمام االثار . 

 و منها آیة األذن

) نه فإ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ  وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ  وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَ

تبارك و تعالى مدح نبیه (  ؛ حسن تصدیق مومن الزمه اا حجیت خبر مومن است بیان کیفیت استدالل

) در آیه شریفه ، تصدیق نبی مومنین را ، نزدیک تصدیق پیامبر خدا را ، قرار گرفته  بأنه یصدق المؤمنین و

بر در ماست و از این مقارنت یک نکته ای فهمیده می شود و ان این است که تصدیق کردن مومنین توسط پیا

) مقارن کرده است واجب تعالی تصدیق  قرنه(  یعنی تنافی با هم ندارند راستای ، تصدیق واجب تعالی است

 . تعالى ) به تصدیق خودا ( بتصدیقهمومنین را ( 

) عطف بر سریع  ال 32 أوال أنه إنما مدحه بأنه أذن و هو سریع القطع ) در استدالل به این آیه است ( و فیه

 . ) ولو بدون علم ( األخذ بقول الغیر تعبدا القطع (

و  مومنین ( ) للمؤمنین هو ترتیب خصوص اآلثار التی تنفعهم ) نبی ( و ثانیا أنه إنما المراد بتصدیقه

 ) زیرا اگر به دیگران ضرر برساند ، در این صورت نبی اکرم برای همه اذن خیر نخواهد بود ( ال تضر غیرهم

ب ) مراد تصدیق به معنای مترت التصدیق بترتیب جمیع اآلثار مراد ان است نه این () عطف بر ترتیب ،  ال

 المطلوب فی باب حجیة الخبر ) تصدیق به معنای ترتیب جمیع االثار ( کما هو کردن جمیع آثار ، نیست (

ین ) سخن چ للنمام ) ظاهرا ( من تصدیقه آثار نافعه است نه مضره ( ) مراد از تصدیق ، ترتیب و یظهر ذلك

عالى هلل ت ) واقعا ( و تصدیقه ) به این که آن سخن چین ، پیامبر را سخن چینی نکرده است ( بأنه ما نمه (

. ) سوال می شود که مگر تصدیق به معنای مترتب کردن بعض االثار هم می آید ؟ می گوییم بله بأنه نمه 

گفتند که این مومن فالن حرف را زد اما خود مومن نفر درباره ی یک مومنی  50روایت داریم که می گوید اگر 

نفر را تکذیب کن . اگر  50گفت من چنین حرفی نزدم . این جا روایت داریم که مومن را تصدیق کن و آن 

                                                           
 232، ص  3حیدری : رجوع کنید به عنایه االصول ، ج استاد  32
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 تصدیق به معنای مترتب کردن جمیع االثار باشد ، روایت چنین چیزی نمی گوید بلکه برعکس می گوید . (

 قوله علیه السالم: فصدقه و کذبهم المراد من التصدیق فی ) نافعه نه مضره ( ) مترتب کردن آثار کما هو

کذب سمعك و بصرك عن  ) محمد بن فضیل ( فی الخبر یا محمد ) مطلبی ( قال علی ما ( حیث )

قوال و قال لم  ) اخ ( أنه قال مرد قسم خور است ( 50) مراد  أخیك فإن شهد عندك خمسون قسامة

ع ) به آثاری که ناف بما ینفعه ) اخ ( تصدیقه ) امام علیه السالم ( ( فیکون مراده بهمأقله فصدقه و کذ

 ) مراد تکذیبهم ) عطف بر تصدیقه ( و ) و ضرر نمی زند آن آثار به قسامه ( و ال یضرهم می باشد اخ را (

 50مثال این  –امام تکذیب کردن قسامه است در آثاری که مضر به اخ است و نافع به حال قسامه هم نیست 

نفر می گویند این اقا شرب خمر کرده است ، تکذیب به این است که محمد به این فرد ، حد جاری نکند . حد 

) در ان آثاری که مضر به اخ است  ضرهفیما ی جاری نکردن به نفع اخ است و بر ضرر آن قسامه هم نیست (

ق ، اخ باید تکذیب می شد و قسامه باید تصدی ) اگر مراد از تصدیق ترتیب جمیع آثار باشد و ال ینفعهم و إال (

) تصدیق به معنای ترتیب  و هکذا المراد  فکیف یحکم بتصدیق الواحد و تکذیب خمسین ( می شد

   . فتأمل جیدا قصة إسماعیل بتصدیق المؤمنین فی بعض اآلثار است (

بررسی داللت روایت بر حجیت خبر واحد ، بررسی :  175نوار 

 داللت اجماع بر حجیت خبر واحد
اگر یادتان باشد ، یک ادله ای ذکر شده که مشهور با این ادله می خواهند بگویند که خبر واحد حجت است . 

دومین دلیلی که مشهور به ان استدالل می کنند بر این که اولین از ادله آیات بود . بحث از آیات تمام شد . 

 خبر واحد حجت است یک سری روایات است .

  دلیل دوم : روایات 

یک نفر اشکال می گیرد که این روایاتی که می گویند خبر واحد حجت است ، خود این  اشکال :

الل کرد که خبر واحد روایات خبر واحد هستند ، آن وقت به وسیله ی خبر واحد نمی توان استد

 حجت است . چون هنوز حجیت خبر واحد برای ما اثبات نشده است .

 جواب صاحب کفایه :

می فرماید این روایاتی که می گویند خبر واحد حجت است ، درست است که متواتر لفظی و معنوی  

 که از این روایاتنیستند لکن تواتر اجمالی دارند . متواتر اجمالی یعنی چندین دسته روایت داریم 

فهمیده می شود که خبر واحد حجت است و ما یقین داریم از بین این روایات ، بعضی از این روایات 

 از معصوم ) علیه السالم ( صادر شده است .

 



158 

 

یک دسته از روایات می گویند خبر عادل حجت است . دسته ی دیگر از روایات می گوید خبر  نکته :

سته ی دیگر می گویند خبر عادل امامی اثنی عشری حجت است . ما عادل امامی حجت است . د

یقین داریم که بعضی از این روایات ، از امام معصوم ) علیه السالم ( صادر شده است ، در نتیجه این 

روایات تواتر اجمالی دارند . در تواتر اجمالی باید به کدام دسته عمل کرد ؟ به قدر متیقن یعنی باید 

 3روایتی صادر شده است که طبق همه دسته ها ، ان روایت حجت باشد . حال از بین این بگوییم ان 

دسته ، دسته ی سوم ) عادل امامی اثنی عشری ( متیقن است . پس تا این جا ما اثبات کردیم که 

 خبر عادل امامی اثنی عشری حجت است . 

یم یک روایتی پیدا می کنیم که صاحب کفایه در ادامه می فرماید در خود همین روایات ، می رو

و محتوای این روایت این است که تمامی خبرهای واحد حجت راویش عادل امامی اثنی عشری باشد 

در نتیجه به این نتیجه می رسیم که هر خبر واحدی حجت است نه خصوص خبری که راویش  است .

 عادل امامی اثنی عشری باشد .

 33 ر أخبار اآلحادفصل فی األخبار التی دلت على اعتبا

کثیرة کما یظهر من  ) دسته های ( و إن کانت طوائف) این روایات دال بر حجیت خبر واحد (  و هی 

الل بها على حجیة أخبار و غیرها إال أنه یشکل االستد ) وسائل الشیعه باب قضا ( مراجعة الوسائل

فظی ) اتفاق بر یک ل غیر متفقة على لفظ ( ) این اخبار أخبار آحاد فإنها ) متعلق به یشکل ( أنهااآلحاد ب

لفظا أو  متواترة ) تا این که باشند ان اخبار ( و ال على معنى فتکون ندارند یعنی متواتر لفظی نیستند (

 . معنى

) اگر چه می باشند غیر متواتر لفظی و معنوی یعنی اگر  مندفع بأنها و إن کانت کذلك ) اشکال ( و لکنه

نه أ ) علت برای تواتر اجمالی ( إال أنها متواترة إجماال ضرورة اتر لفظی و معنوی نیستند (چه این اخبار متو

 .منهم علیهم السالم ) اخبار ( یعلم إجماال بصدور بعضها

حجیة  ( ) اگر چه می باشد آن مقتضی و إن کان ) مقتضای علم اجمالی به صدور بعض اخبار ( و قضیته 

) اخص  أخصها مضمونا ) خبر ( دل على حجیته امامی اثنی عشری باشد () خبری که راویش عادل خبر

 یماف خبر عادل امامی اثنی عشری ( –) خبر  إال أنه یتعدى عنه آن اخبار از حیث مضمون یعنی قدرمتیقن (

این اخباری که دال بر حجیت خبر واحد است  هنگامی که بوده باشد بین ) إذا کان بینها ) در صورتی که (

منظور از هذه الخصوصیت اخص مضمونا  –) خبری که دارای این خصوصیت باشد ما کان بهذه الخصوصیة  (

)  34کان أعم فافهم ) خبری که ( و قد دل على حجیة ما است که اشاره دارد به عادل امامی اثنی عشری (

                                                           
 .  استاد حیدری : مراجعه کنید در این بحث به رسائل شیخ و یا حداقل عنایه االصول 33

  244، ص  3استاد حیدری : عنایه االصول ، ج  34
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پس این حرف صاحب کفایه چیز دارد که اولیش این است که در بین روایات چنین روایتی نداریم  3اشاره به 

 . (  یک حرف ثبوتی است اما در اثبات چنین خبری وجود ندارد

  دلیل سوم : اجماع 

 صفحه بحث کرده است .  20شیخ انصاری درباره ی اجماع بیش از 

) یعنی به چند نحوه می توان اجماع را توضیب  من وجوه فصل فی اإلجماع على حجیة الخبر. و تقریره

 . داد (

من تتبع فتاوى األصحاب على الحجیة من زماننا إلى زمان  ) محصل ( دعوى اإلجماع ) وجوه ( أحدها

 و یقطع به أو من ) حجیت خبر ( علیه السالم بذلك ) معصوم ( فیکشف رضاه ) شیخ طوسی ( الشیخ

  ) حجیت خبر واحد ( تتبع اإلجماعات المنقولة على الحجیة

 ع ادامه ی بحث اجما:  176نوار 
 این اجماع به دو نحوه بیان شد :

نحوه ی اول : تتبع فتاوای علما . یعنی خودمان می رویم فتاوای علمای زمان خودمان تا شیخ طوسی را بدست 

 می اوریم . و از مجموع تتبع فتاوای علما ، اجماع بدست می آید .

کرکی را می بیند و می بیند که محقق نحوه ی دوم : از راه تتبع اجماعات منقوله . یعنی می رود کالم محقق 

کرکی ادعای اجماع کرده است که خبر واحد حجت است . بعد می رود کالم عالمه حلی را می بیند و می 

 بیند که عالمه حلی هم ادعای اجماع کرده است . این می شود تتبع اجماعات منقوله .

 اشکال صاحب کفایه :

نمی خورد . می گوید این کسی که خبر واحد را حجت می داند  صاحب کفایه می فرماید تتبع فتاوی بدرد

می رود فتوای این عالم را می بیند یا فتوای یک دسته ای را می بیند و این ها گفته اند خبر واحد حجت است 

اما در حقیقت گفته اند خبر عادل حجت است . آن وقت این دسته به ان تعدادی نیست که به حد اجماع 

ی رود دسته ی دیگر حجت است اما این دسته فتوا داده اند که خبر عادل امامی حجت است و برسد . بعد م

بازهم این دسته به حدی نیست که به حد اجماع برسد . دوباره دسته ی سومی را نگاه می کند و می بیند این 

 اع نمی رسد . دسته فتوا داده اند که خبر عادل امامی اثنی عشری حجت است و این دسته هم به حد اجم

صاحب کفایه می فرماید اگر شما تتبع فتاوا کردید ، هر دسته ای که نگاه می کنید ، خصوص این دسته به 

 حد اجماع نرسیده است و مجموع دسته ها هم را نمی توانی یکی کنی زیرا قدر مشترک ندارند . 
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ن قدر مشترکی درست بکند ، که ایبعد صاحب کفایه با اللهم می فرماید ممکن است کسی بین این دسته ها 

 هم غلط است . تا االن بیان اول اجماع را رد کرد .

ایشان می فرماید هر کدام از این عالم ها عین همین اشکال را نیز به اجماع به نحوه ی دوم را هم می گیرد . 

که ادعای اجماع می کنند ، ادعای اجماعشان ، اجماع منقول متواتر نیست و همه ی این اجماع منقول ها یک 

 .قدر مشترکی ندارند تا بگوییم بر این قدر مشترک ، اجماع منقول به خبر متواتر درست شده و حجت است 

 تطبیق :

ادعای اجماع  -) سنگین بودن این ادعا  مجازفة هذه الدعوى ر ادعای اجماع محصل () اشکال ب و ال یخفى

که  ) بخاطر این أخذ فی اعتباره من الخصوصیات ) در خصوصیاتی که ( الختالف الفتاوى فیمامحصل ( 

 د) با وجو و معه مختلف می باشد فتاوا در خصوصیاتی که اخذ شده اند ان خصوصیات در حجیت خبر واحد (

نی از ) متعلق به تحصیل یع من تتبعها  ال مجال لتحصیل القطع برضاه علیه السالم این اختالف فتاوا (

حال تتبع اإلجماعات المنقولة  ) اشکال بر ادعای اجماع منقول (و هکذا  تتبع فتاوا تحصیل قطع بکنیم (

پایین تر از این توجیه خرط القتاد  ) صاحب کفایه با این اللهم یک توجیه می کند بعد می گوید 35 اللهم إال

توجیه : من می روم فتاوا را نگاه می کنم می بینم این فقیه فتوا داده که خبر  – است چه برسد به خودا

واحد عادل حجت است . می بینم آن فقیه فتوا داده که خبر عادل امامی حجت است . فقیه دیگری را نگاه 

روی می کنم و می بینم فتوا داده که خبر عادل امامی اثنی عشری حجت است . همه ی این ها را می ریزم 

همدیگر و به یک قدر مشترک می رسم و قدر مشترک این است که خبر واحد حجت است . صاحب کفایه می 

فرماید شما نمی توانید این توجیه را بگویید . زیرا این جا چند اجماع وجود دارد که ادعا شده که خبر واحد 

على الحجیة فی  د فتاوا () توافق دارن أن یدعى تواطؤها ( حجت نیست مثل سید مرتضی و سید رضی 

و إنما االختالف فی  ) یعنی بگو خبر واحد حجت است باقطع نظر از چه نوع خبر واحدی ( الجملة

رط خ ) پایین تر از اثبات توافق فتاوا بر حجیت ( و لکن دون إثباته ) حجیت ( الخصوصیات المعتبرة فیها

  . ) چه برسد به خود این مطلب ( القتاد

 [انی لإلجماع و الجواب عنه]التقریب الث

المسلمین على  ) تمامی ( بل کافة ) سیره ( دعوى اتفاق العلماء عمال ( اجماع عملی – ) وجوه ثانیها

من أخذ فتاوى  ) عمل کردن به خبر واحد ( العمل بخبر الواحد فی أمورهم الشرعیة کما یظهر

  . ) فتاوا را ( المجتهدین من الناقلین لها

                                                           
 مطلب ضعیف باشد .جا به کار می رود که بیشتر موارد آن در جائی است که 3استاد حیدری : عبارت اللهم در  35
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) اشکالی که بر وجه اول وارد است بر  إلى ما عرفت مما یرد على الوجه األول ) اشکال اول ( و فیه مضافا

وجه دوم هم وارد است . به این بیان : این اقای مسلمان به خبر واحد عمل می کند اما بخاطر یه چیزی مثال 

ببارد دوباره باید برگردم و این طور می گوید بزار با خودم چتر را ببرم زیرا اگر باران حال ندارد مثال با خودا 

) بیان  أنه ( . و اون مسلمان دیگر هم به خبر واحد عمل می کند اما بخاطر یک چیز دیگر .  خسته می شوم

صاحب کفایه می فرماید شما گفتید که سیره داریم و تمام مسلمان ها به خبر واحد عمل می  – اشکال دوم

لمان ها به خبر واحد عمل می کنند ، ایا به عنوان این که مسلمان کنند ، سوال این است که این که مس

هستند به آن عمل می کنند یا به عنوان این که عاقل هستند ، به خبر واحد عمل می کنند . اگر مسلمان ها 

مل ) ع على ذلك ) مسلمین ( لو سلم اتفاقهم ( به عنوان عاقل عمل می کنند این می شود سیره ی عقال 

بما هم مسلمون و  ) اتفاق دارند بر عمل به خبر واحد ( اتفقوا ) مسلمین ( لم یحرز أنهم واحد (به خبر 

) در این صورت این یک وجهی است غیر از سیره ی عقال و در این صورت اشکال اول  متدینون بهذا الدین

زالون کما هم ال ی لزم نباشند () اگر چه به دینی م أو بما هم عقالء و لو لم یلتزموا بدین بر آنها وارد است  (

مور الدینیة من األمور فی غیر األ ) همان طور که عقال دائما عمل می کنند به خبر واحد ( یعملون بها

لث ) ثا إلى ثالث الوجوه و هو ) در این صورت ، رجوع می کند اتفاق مسلمین بما هو عقال ( یرجعالعادیة ف

کسانی که می گویند خبر واحد حجت است دلیل سومشان اجماع بود ، گفتیم که این اجماع به چند  – الوجوه

نحوه بیان شده است . نحوه ی اول را بیان کردیم و تمام شد . در نحوه ی دوم گفتیم به این صورت است که 

د مسلمان ها به خبر تمام مسلمان ها به خبر واحد عمل می کنند . صاحب کفایه فرمود که این که فرمودی

واحد عمل می کنند ، به چه عنوانی به خبر واحد عمل می کنند ؟ دو احتمال است ؟ یحتمل مسلمان ها به 

مسلمان ها به عنوان یک عاقل به  که بحثش تمام شد و یحتمل عنوان این که مسلمان هستند به خبر واحد

ورت ، این نحوه ی سوم اجماع است پس نحوه خبر واحد عمل می کنند . صاحب کفایه می فرماید در این ص

من ذوی األدیان و غیرهم على العمل   دعوى استقرار سیرة العقالء ( ی سوم اجماع ، سیره ی عقال است

نبی و ال وصی نبی ضرورة أنه  ) عمل به خبر ثقه ( و استمرت إلى زماننا و لم یردع عنه 36 بخبر الثقة

یکشف عن  ) عدم ردع ( الشتهر و بان و من الواضح أنه ( کان تامه – کرده بود و ردع ) اگر نهی لو کان

) مثل رضایت شارع به عمل به خبر ثقه در غیر  فی الشرعیات أیضا ) عمل به خبر ثقه ( رضا الشارع به

  . شرعیات (

 

 

                                                           
 .استاد حیدری : میرزای نائینی می فرماید عمده دلیل بر حجیت خبر واحد ، سیره ی عقال هست  36
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 :  177نوار 
یک نفر می آید و می گوید که شارع مقدس منع و ردع کرده است از عمل به خبر ثقه و ان آیات و  ان قلت :

 روایاتی است که می گوید به ظن عمل نکن .

 جواب می دهد : 3صاحب کفایه  قلت :

  : جواب اول 

عقل می گوید در اصول دین ظن بدرد نمی خورد ، بلکه باید علم و قطع داشته باشد . حاال جواب اول 

این است که این آیات و روایات مربوط به اصول دین است . یعنی این که می گوید به ظن عمل نکنید 

حال انکه یعنی در اصول دین به ظن عمل نکنید . پس این روایات می شود ارشاد به حکم عقل . و 

در بحث ، حجیت خبر واحد ما می خواهیم حجیت خبر واحد را در فروع دین اثبات کنیم نه در اصول 

 . 37دین 

  : جواب دوم 

بر فرض که این آیات و روایات که می گویند ظن حجت نیست هم مال اصول دین باشد و هم فروع 

 دین . اما منصرف از این آیات و روایات ان ظنی است که دلیل بر حجیتش قائم نشده است . 

 : جواب سوم  

یات ات و رواصاحب کفایه می فرمایند این آیات و روایات مانع از سیره نیست زیرا اگر گفتید این آی

 مانع از سیره هستند دور الزم می آید .

آیات و روایات می گویند به ظن عمل نشود . یک سیره هم داریم که می گوید خبر ثقه حجت است 

و خبر ثقه خودا ظن است یعنی این ظن حجت است . این آیات و روایات نمی تواند مانع از سیره 

 باشد زیرا :

بر عدم مخصصیت سیره است . یعنی اگر این آیات و روایات بخواهند رادعیت آیات از سیره متوقف 

مانع از سیره بشوند ، متوقف بر این است که سیره مخصص آیات و روایات نباشد زیرا اگر سیره 

 مخصص آیات و روایات شد ، دیگر ان آیات و روایات نمی توانند مانع از سیره بشوند . 

رادعیت آیات و روایات از سیره است . یعنی اگر سیره بخواهد  از طرفی عدم مخصصیت سیره متوقف بر

مخصص نباشد ، متوقف بر این است که آیات و روایات از سیره مانع بشوند . زیرا اگر آیات و روایات 

 مانع از سیره نباشند ، سیره هر دو را تخصیص می زند .

                                                           
استاد حیدری : اگر کسی بخواهد تحقیق کند که آیا ظن در اصول دین بدرد می خورد یا خیر ؛  هم صاحب کفایه  37

اد یك بحث بسیار مفصلی دارد و مرحوم اصفهانی در و بهتر از صاحب کفایه ، مرحوم شیخ انصاری در مبحث انسد

 نهایه الدرایه ، خیلیل دقیق بحث کرده اند .
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 تطبیق :

اآلیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیر العلم  ) از عمل به خبر ثقه ( یکفی فی الردع : إن قلت

) اسم فاعل است یا اسم فعل است . اگر اسم فاعل باشد معنایش ، نهی کننده است تورا ، است و اگر و ناهیك

وله ق و وَ ال تَقْفُ ما لَْیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قوله تعالى اسم فعل باشد معنایش ، کفایت می کند تو را ، است (

 . وَ إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً تعالى

افا فإنه مض ( از عمل به خبر ثقه ) ردع فی ذلك ) و روایات ( یکفی تلك اآلیات) جواب اول (  قلت ال یکاد

إلى  ( 38) آیات وارد شده اند در حالی که ارشاد هستند وردت إرشادا ) عالوه بر این که این آیات ( إلى أنها

اگر قبول بشود اطالق نهی در آیات و روایات  – ) جواب دوم عدم کفایة الظن فی أصول الدین و لو سلم

صرف ) اگر اطالق آیات من المنصرف إلیه إطالقها ) المتیقن ( إنما المتیقن لو ال أنهف ( نسبت به فروع دین

نی ) قدر متیق خصوص الظن الذی لم یقم على اعتباره حجة ) خبر المتیقن ( هو به آن متیقن نباشند (

خبر فانه  – ) جواب سوم ال یکاد خصوص ظنی است که قائم نشده است بر حجیت ان ظن حجت و دلیلی (

ن أل ) بیان وجه دائر ( إال على وجه دائر و ذلك ) آیات و روایات (بها  ) منع از سیره (یکون الردع  ( مضافا

 )أو تقیید إطالقها ) آیات ( یتوقف على عدم تخصیص عمومها وسیله ی آیات و روایات ( ) به الردع بها

 ) عدم تخصیص و عدم تقیید ( على اعتبار خبر الثقة و هو ) متعلق به عدم تخصیص (بالسیرة  آیات (

 ) لکانت ند () اگر آیات و روایات رادع نباش و إال ) آیات و روایات ( بها ) سیره ( یتوقف على الردع عنها

 .  کما ال یخفى ( را ) آیات و روایات مخصصة أو مقیدة لها می باشد سیره (

 بیان یک اشکال :  178نوار 

 یک نفر می خواهد بگوید که به وسیله ی سیره اثبات نمی شود که خبر واحد حجت است . 

 سیره نمی تواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشد زیرا الزمه اا دور است .  اشکال :

حجیت خبر ثقه با سیره : متوقف بر عدم رادعیت آیات از سیره است . ما یک سیره داریم و یک آیات داریم . 

سیره می گوید خبر ثقه حجت است اما آیات می گویند به ظن عمل نشود و یکی از ظنون هم خبر ثقه است 

. حال اگر خواستید با سیره ،حجیت خبر ثقه را اثبات کنید ، این اثبات متوقف بر این است که آیات و روایات 

 مانع از سیره نشوند . چون اگر آیات مانع شدند معنیش این است که خبر ثقه حجت نیست . 

                                                           
بدایه االفکار را  213استاد حیدری : اگر گسی بخواهد تحقیقی درباره ی اوامر مولوی و ارشادی انجام دهد ، ص  38

 نگاه کنید ) مرحوم میرزا حبیب اهلل رشتی (
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مخصص آیات  خودا متوقف بر این است که سیره مخصص آیات باشد . چون اگر سیرو این عدم رادعیت 

 نباشد ، آیات مانع از سیره می شوند . 

از آن طرف اگر سیره بخواهد آیات را تخصیص بزند متوقف بر این است که آیات مانع از سیره نشود . چون اگر 

 آیات مانع از سیره شد ، سیره دیگر نمی تواند آیات را تخصیص بزند . 

 جواب صاحب کفایه :

 على حجیة الخبر الواحد[]االستدالل بسیرة العقالء 

نمی  ) ال یکون اعتبار خبر الثقة بالسیرة (  ) توقف رادع بودن آیات بر عدم مخصصیتال یقال علی هذا 

إال على وجه  ) همان طور که رادع بودن آیات از سیره دوری است ( أیضا باشد حجیت خبر ثقه با سیره (

ردع یتوقف على عدم ال ) قید اعتبار ( فعال سیره بالفعل () حجت بودن خبر ثقه با  فإن اعتباره بها . دائر

و از ان  -عدم رادعیت آیات از سیره  ) و هو ) متوقف است بر عدم ردع به واسطه ی آیات از سیره ( بها عنها

یعنی اگر آیات بخواهد مانع از سیره نباشند  طرف عدم رد متوقف است بر تخصیص آیات به وسیله ی سیره

) وو ه ) سیره ( بها ) آیات ( یتوقف على تخصیصها ( ر این که سیره مخصص آیات باشدمتوقف است ب

 . یتوقف على عدم الردع بها عنها مخصصیت سیره (

 جواب به اشکال جلسه قبل  : 179نوار 
حجیت خبر ثقه به واسطه ی سیره متوقف بر عدم ردع ) عدم ردع آیات از سیره ( نیست تا دور  جواب :

مستشکل الزم بیاید بلکه متوقف بر عدم علم به ردع و به عبارت دیگر عدم ثبوت ردع است . و عدم علم بنفسه 

 نمی آید . حاصل است بدون این که متوقف بر چیزی باشد لذا دوری که مستشکل مطرح کرد ، الزم

دیروز مستشکل گفت که ما به وسیله ی سیره نمی توانیم اثبات کنیم که خبر واحد حجت است .  توضیح :

زیرا الزمه اا دور است زیرا اثبات حجیت خبر واحد به وسیله ی سیره متوقف بر این است که آیات و روایات 

 بر این است که سیره انها را تخصیص بزند .مانع از سیره نشود و این که آیات مانع از سیره نشوند متوقف 

حاال اول درس امروز یعنی جواب به این اشکال . صاحب کفایه می فرماید اگر خواستیم حجیت خبر واحد را 

با سیره اثبات کنیم ، این متوقف بر عدم رادعیت آیات از سیره نیست تا دور الزم بیاید . بلکه متوقف بر عدم 

س اگر بخواهید به وسیله ی سیره اثبات کنید که خبر واحد حجت است ، این فقط علم به رادعیت است . پ

متوقف بر یک چیز است و آن این که شما علم نداشته باشید که آیات مانع از سیره است . و همین که علم 

ت اسنداشته باشید که آیات مانع از سیره اند ، سیره می شود حجت چون این سیره قبل از نزول آیات بوده 

یعنی قبل از این که این آیاتی که می گویند به ظن عمل نکنید ، نازل بشوند مسلمان ها این سیره را داشته 
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اند که به خبر ثقه عمل می کرده اند ، بعد از این که این آیات نازل شد ، شک می کنیم که این آیات مانع از 

 م .حجیت استصحاب می شوند یا خیر ، استصحاب حجیت سیره می کنی

و فقط در صورتی سیره حجت نیست که علم داشته باشیم که این آیات مانع از سیره هستند . اما همین که 

علم نداشتیم بر مانعیت آیات ، سیره بر حجیت خودا باقی می ماند . آن وقت این عدم العلم خودا حاصل 

 است و متوقف بر چیز دیگری نیست . 

 بیان دو نکته :

ه کردن قید علم ، می گویند به اصطالح مساله را برد روی مقام اثبات در حالی صاحب کفایه با اضاف .1

 که مستشکل کالم را برده برد روی ثبوت . 

این حرفی که صاحب کفایه می زند صحیب نیست زیرا اگر حجیت خبر ثقه با سیره متوقف بر عدم  .2

 سیره .  علم به رادعیت بشود ، عدم علم بعد از تتبع می شود مجوز برای حجیت

 تطبیق :

م ثبوت عد ) کفایت می کند در حجیت خبر ثقه به واسطه ی سیره ( فإنه یقال إنما یکفی فی حجیته بها

) ثابت نشدن ردع از سیره یعنی برای ما ردع از سیره ثابت نشده باشد و این یعنی ما علم به ردع  الردع عنها

چرا ما علم نداریم که یک چیزهایی مانع از سیره است ؟  –) علت برای عدم ثبوت ردع  لعدمنداشته باشیم ( 

چون که قیام نکرده است چیزی که  –چون آن چیزی که صالحیت داشته برای مانعیت از سیره وجود نداشته 

اگر کسی آمد و گفت آیات چی ، آیات ایا مانع نیستند ؟ می گوییم  - صالحیت داشته باشد برای ردع سیره

یم که آیات مانع از سیره هست یا نیست ، استصحاب حجیت سیره می کنیم چون قبل که نهایتا شک می کن

ما ک ) سیره ( نهوض ما یصلح لردعها ( از نزول این آیات ، سیره ی مسلمین وجود داشته و حجت بوده است

وت ) عدم ثب ذلك  ) همان طور که کفایت می کند در تخصیص سیره ، آیات را ( یکفی فی تخصیصها لها

ت چرا سیره می تواند آیا – ) علت برای یکفی ضرورة . کما ال یخفى(  یا به عبارت دیگر عدم علم به ردع دعر

را تخصیص بزند ؟ یکبار شما علم دارید که آیات مانع از سیره است ، در این صورت سیره حجیت ندارد . اما 

یک مرتبه علم ندارید که آیات مانع از سیره است که در این صورت سیره حجت است و بعد عمومات و آیات 

ما علم نداشتیم که آیات مانع از سیره است ، می تواند سیره را تخصیص می زند . سوال این است که چرا اگر 

آیات را تخصیص بزند ؟ چون وظیفه تو این است که بر طبق سیره تا زمانی که یقین بر خالفش نداری عمل 

که آن چیز در بحث ما عمل به خبر ثقه   –) چیزی که سیره مستمره بر آن قائم شده است  أن ما ( بکنی

السیرة المستمرة فی مقام اإلطاعة و المعصیة و فی  ) جاری شده است بر آن چیز ( جرت علیه است (

سیره  ) و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو فی صورة المخالفة ) با سیره ( استحقاق العقوبة بالمخالفة

می باشد عمل به خبر ثقه به حکم عقل در شرع متبع یعنی  – ) خبر ان ما جرت علیه یکون عن الواقع (

 عقل می گوید در شرع هم باید از سیره تبعیت بشود چون امام معصوم علیه السالم سیره را امضاء فرموده است
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رعیات فی الش ) ما جرت علیه السیره ( عقال فی الشرع متبعا ما لم ینهض دلیل على المنع عن اتباعه (

) این جا خود صاحب کفایه فافهم را توضیب داده بعد دوباره در آخر توضیب فافهم آورده که  فافهم و تأمل

فافهم ، این فافهم آخر اشاره دارد به این که اگر ما بخواهیم علم پیدا نکنیم متوقف است بر مخصص بودن 

ند خودا باقی می ماچون اگر سیره مخصص آیات بود ، دیگر ما علم پیدا نمی کنیم یعنی اشکال دور به حال 

) .  

 مطلب جدید : 

کسانی که می گفتند خبر واحد حجت است دلیل اولشان آیات بود که صاحب کفایه آیات را نپذیرفت و دلیل 

شاخه داشت ، که  3دومشان روایات بود که باز صاحب کفایه نپذیرفت و دلیل سومشان اجماع بود که اجماع 

 ت . دوتا را نپذیرفت لکن سیره را پذیرف

چهارمین دلیل بر حجیت خبر واحد ، عقل است . عقل چگونه دال بر حجیت خبر واحد است ؟ اولین نحوه ی 

 عقل احتیاط است .

ما علم اجمالی داریم که در بین روایات و ادله ی دیگر ) مثل اجماعات و شهرت ها ( یک تکالیفی وجود دارد 

تکالیف مطابق با واقع هستند . به این می گویند علم اجمالی که بر گردن ما آمده است یعنی بعضی از این 

هزار روایت داشته  30کبیر . ما علم اجمالی داریم که در بین روایات هم یک تکالیفی وجود دارد مثال اگر ما 

باشیم علم اجمالی داریم که بعضی از این روایات ، تکالیفی که بیان می کند همان تکالیف واقعیه ای است که 

ر گردن ما هست . به این می گویند علم اجمالی صغیر . عقل می گوید به همه ی روایات عمل بکن تا یقین ب

 پیدا بکنی که به تکالیفی که در این روایات وجود دارد و بر ذمه ات آمده است را عمل کرده باشی .

 دلیل عقل بر حجیت خبر واحد :  180نوار 
 :دلیل عقل به دو نحوه بیان شده است 

  : قدم بیان می شود 3این نحوه ، در نحوه ی اول  

ما علم اجمالی داریم که در بین روایات و ادله ی دیگر مثل اجماعات و آیات و شهرت ها  قدم اول :

، یک تکالیفی وجود دارد . یعنی ما علم اجمالی داریم که تکالیفی که به وسیله ی این روایات و ادله 

از این تکالیف بر گردن ما هست . به این می گویند علم اجمالی کبیر  ی دیگر بیان می شود ، بعضی

. 

ما علم اجمالی داریم که در بین روایات ، یک تکالیفی وجود دارد که بر گردن ما هست .  قدم دوم :

 به این می گویند علم اجمالی صغیر .
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مالی دارید که یکی عقل می گوید همان طور که اگر دو ظرف جلوی شما هست و علم اج قدم سوم :

از انها خمر است و در این جا احتیاط بر شما واجب است و باید از هر دو اجتناب کنی ، در این جا 

هم که شما علم اجمالی دارید که در بین روایات تکالیفی وجود دارد که بر گردن شما آمده است ، 

ن روایاتی که شرایط حجیت را عقل می گوید بر شما الزم است که بر تمام روایات عمل بکنی مگر آ

 ندارد مثل خبر فاسق .

 تطبیق :

 . فصل فی الوجوه العقلیة التی أقیمت على حجیة الخبر الواحد

 ]العلم اإلجمالی بصدور جملة من األخبار[) یکی از وجوه عقلیه (  أحدها

دارم که در بسیاری از ) صاحب کفایه علم اجمالی صغیر را این گونه تقریر کرده است : من علم اجمالی  أنه

این روایت ها ، یک تکالیفی وجود دارد که بر گردن ما امده است . و این الزمه اا این است که بسیاری از 

این روایات از امام معصوم علیه السالم صادر شده باشد زیرا تا روایت از معصوم صادر نشده باشد ، تکلیفی بر 

د الزم را می گوید یعنی می فرماید ما علم اجمالی داریم که بسیاری . حاال صاحب کفایه دار گردن ما نمی آید

 یعلم ( از این روایات از معصوم علیه السالم صادر شده است و این حرف ناشی از آن علم اجمالی صغیر است

) متعلق به  من األخبار من األئمة) در دست ماست (  بأیدینا ) از اخباری که ( إجماال بصدور کثیر مما

به  که ان کثیر از اخبار ،  –) صفت برای کثیر مما بایدینا من االخبار  األطهار علیهم السالم بمقدار ور (صد

 . واف بمعظم الفقه مقداری است که وافی می باشد به اکثریت فقه (

تا ظرف جلوی ما هست . ما علم اجمالی داریم که بعضی از ظروف خمر است . انگشت می گذاریم روی  5) 

اول ، علم اجمالی داریم یا این خمر است یا بقیه . انگشت می گذاریم روی ظرف دوم ، علم اجمالی داریم ظرف 

یا این خمر است یا بقیه . همین طور تا اخر . حاال دو عادل خبر داده اند که ظرف اول خمر است . ظرف اول 

علم اجمالی نداریم . چون احتمال دارد آن  را می گذاریم کنار . ایا نسبت به بقیه باز علم اجمالی داریم ؟ خیر

  بعضی که علم اجمالی داریم خمر است ، همان ظرف اولی باشد که بینه گفته خمر است .

شما جلوی چشمتان تعداد زیادی روایت بگذارید ، و یک تعداد زیادی ادله ی دیگر هم بگذارید . شما علم 

دله ی دیگر ( یک تکالیفی وجود دارد که بر گردن ما آمده است. اجمالی دارید که در بین این ادله ) روایات و ا

اسم این را گذاشتیم علم اجمالی کبیر . و ما علم اجمالی داریم که در روایات یک تکالیفی وجود دارد که بر 

گردن ما آمده اند . صاحب کفایه می فرماید این تکالیفی که شما علم اجمالی دارید که در روایات وجود دارد 

لو علم  بحیث ( اگر علم تفصیلی بود ، آن علم اجمالی کبیر را منحل می کرد به علم تفصیلی و شک بدوی .

ه ) آن مقدار از اخباری ک ذاك المقدار ( ) به گونه ای که اگر علم تفصیلی پیدا می شد به ان مقدار تفصیال

ات التکالیف بین الروایات و سائر األماربثبوت  ) کبیر ( النحل علمنا اإلجمالی وافی به معظم فقه است (
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صیلی التف منحل می شود علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی به تکالیف ( –) متعلق به انحل  العلم إلى

تکالیفی که در مضمون اخباری که صادر شده اند و علم تفصیلی  –) صفت تکالیف  بالتکالیف فی مضامین

بوت الشك البدوی فی ث ) عطف بر علم تفصیلی ( المعلومة تفصیال و األخبار الصادرة به ان اخبار داریم (

 ار (اخب ) علم اجمالی به صدور کثیری از التکلیف فی مورد سائر األمارات الغیر المعتبرة و الزم ذلك

نافی  ) و جواز العمل على طبق النافی ) مثبت تکلیف ( لزوم العمل على وفق جمیع األخبار المثبتة

 ) فیما إذا لم یکن فی المسألة ) اخبار ( منها یک روایت می گوید نماز جمعه واجب نیست (تکلیف مثال 

دة [ من قاعأصل مثبت له ]یثبت له مساله ای که روایت درباره ی ان مساله گفته تکلیفی وجود ندارد (

ر می خواهد بگوید د) از فیما اذا لم یکن تا این جا قید است برای جواز عمل یعنی  االشتغال أو االستصحاب

بناء على جریانه فی أطراف ما علم  کجا جایز است که به اخباری که نفی تکلیف می کنند عمل بشود (

إجماال بانتقاض الحالة السابقة فی بعضها أو قیام أمارة معتبرة على انتقاضها فیه و إال الختص عدم 

  . شتغالجواز العمل على وفق النافی بما إذا کان على خالف قاعدة اال

 تقریر دوم از دلیل عقل ، :  181نوار 

و فیه أنه ال یکاد ینهض على حجیة الخبر بحیث یقدم تخصیصا أو تقییدا أو ترجیحا على غیره من 

من أن الزمه االحتیاط فی سائر األمارات  عموم أو إطالق أو مثل مفهوم و إن کان یسلم عما أورد علیه

من انحالل العلم اإلجمالی بینهما بما علم بین األخبار بالخصوص و ال فی خصوص الروایات لما عرفت 

 لو باإلجمال فتأمل جیدا.

کسانی که برای حجیت خبر واحد دلیل اقامه کرده اند یکی از این ادله ی انها عقل است . عقل به دو سه گونه 

تقریر شده است . تقریر اول بیان شد . حاال می خواهیم تقریر دوم عقل را بیان کنیم که این تقریر ، بیان 

 مرحوم فاضل تونی است. 

  فی الوافیة که ذکر کرده است ان وجه را () وجهی است : ما ذکره  ) وجوه (ثانیها 

شرط  3) مرحوم فاضل تونی هر خبری را نمی خواهد حجت بکند ، بلکه خبر واحدی را حجت می کند که 

داشته باشد . اول : آن خبر واحد در کتاب هایی باشد که مورد اعتماد شیعه است مثال در کتب اربعه باشد . 

 این خبر واحد عمل کرده باشند . سه : باید رد روشنی نداشته باشد . ( دو : یک گروهی از علمای شیعه به

 ) الموجودة فی الکتب المعتمدة للشیعة کالکتب األربعة) اخبار واحد (  مستدال على حجیة األخبار

وجهی  –) ما ذکره غیر رد ظاهر و هو  ) شرط سوم ( عمل جمع به من ) شرط دوم ( مع بیان شرط اول (

نقطع ببقاء التکلیف إلى یوم القیامة  ) مقدمه ی اول ( أناکه صاحب وافیه ذکر کرده است عبارت است از ( 

الضروریة کالصالة و الزکاة و الصوم و الحج و المتاجر  ) مسائل زیربنائی و ریشه ای دین ( سیما باألصول
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و شرائطها و موانعها  صاله ( – ل ضروریه) اصو أن جل أجزائها ) مقدمه ی دوم ( و األنکحة و نحوها مع

حیث ب ) خبر واحد ( بالخبر الغیر القطعی ) ثابت می شوند این اکثر اجزاء و شرایط و موانع ( إنما یثبت

 عن کونها هذه األمور عند ترك العمل بخبر الواحد ) اصول ضروریه ( نقطع بخروج حقائق هذه األمور

نی یع حقیقی برای این امور و اصول ضروریه باقی نمی ماند ، عمل نکنی) به گونه ای که اگر به خبر واحد 

) و کسی که انکار کند خروج را ، یعنی کسی بگوید من  و من أنکر ( مثال صال از صاله بودن خارج می شود

 ( ) من انکر ان و قلبهفإنما ینکره باللس به خبر واحد عمل نمی کنم در عین حال صاله ، صاله می ماند (

  مطمئن باإلیمان انتهى .

شرط را از کجا آورده است ؟ ایشان می فرماید اجزاء و  3) صاحب کفایه می گوید اوال صاحب وافیه این  و

شرط را دارند که نیست ، هم در این نوع اخبار است و هم در غیر  3شرایط و موانع فقط در اخباری که این 

بین  بأن العلم اإلجمالی حاصل بوجود األجزاء و الشرائطأوال  ) وجه دوم عقل ( أورد علیه این نوع (

) ذکر کرد صاحب وافیه این شروط  ذکره ) شروط ثالثه ( جمیع األخبار ال خصوص األخبار المشروطة بما

 ) إما االحتیاط و) حین علم اجمالی به وجود اجزاء و شرایط بین جمیع اخبار ( فالالزم حینئذ  . ثالثه را (

ء أو شرطیته و إما العمل بکل خبر ظن صدوره العمل بکل خبر دل على جزئیة شی ( تفسیر احتیاط

  [ء أو شرطیتهمما دل على الجزئیة أو الشرطیة ]إما االحتیاط أو العمل بکل ما دل على جزئیة شی

و . ما د ) می خواهد با این قلت حرف صاحب وافی را تایید بکند . تمام خبرهای واحد را در نظر بگیرید:  قلت

تا علم اجمالی داریم . علم اجمالی داریم که اجزاء و شرایط و موانع در کل اخبار واحد وجود دارد یعنی هم در 

شرط را ندارند . یک بخشی  3شرط هستند و هم در خبر های واحدی که آن  3آن خبرهای واحدی که دارای 

هستند . حاال شما می توانی بگویی که من علم  شرط 3از روایات را همان روایاتی در نظر بگیرید که دارای 

اجمالی دارم که یا این خبر واحد بیان اجزاء و شرایط می کند یا بقیه ی اخبار . صاحب کفایه می گوید همین 

شرط را دارند ، می گوید من علم اجمالی دارم که در بین این ها ، بیان اجزاء و شرایط  3خبر های واحدی که 

. به این می گویند علم جمالی صغیر . حال خبر های واحد ی که صاحب وافیه می گوید را  و موانع شده است

می گذاریم کنار . نسبت به بقیه علم اجمالی دارید که در انها بیان اجزاء و شرایط و موانع شده است ؟ خیر 

اء و شرایط شده همان زیرا احتمال دارد که ان مقداری که احتمال می دادی در بین تمام روایات ، بیان اجز

شرط هستند . لذا علم اجمالی کبیر منحل می شود و وقتی  3هایی باشد در همان خبر هایی باشد که دارای 

یمکن أن یقال إن العلم  شرط می باشند ( 3منحل شد وظیفه ی ما عمل کردن به خبرهایی است که دارای 

و إن کان حاصال بین جمیع األخبار إال  ( علم اجمالی کبیر – ) به وجود اجزاء و شرایط و موانع اإلجمالی

 بوجود األخبار الصادرة عنهم علیهم السالم بقدر الکفایة بین تلك الطائفة ) اجمالی صغیر ( أن العلم

) به حجیت  باعتبار طائفة ) علم اجمالی داریم ( أو العلم شرط هستند ( 3) آن طائفه ای است که دارای آن 

ر سبب علم اجمالی صغی – ) خبر اال ان العلم یوجب ) تلک الطائفه ( بینها ) به مقدار کفایت ( لكکذ بعضی (

) و می گردد  و صیرورة غیره ) منحل شدن علم اجمالی کبیر را ( انحالل ذاك العلم اإلجمالی ( می شود
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کما مرت  ) اجمالی ( خارجا عن طرف العلم شرط را ندارند ( 3یعنی آن روایاتی که آن  –غیر آن طائفه 

 اإلشارة فی تقریب الوجه األول  ) خروج ( إلیه

 تصحیح ایراد شیخ بر دلیل ، : 182نوار 
ایشان می فرماید ما خبرهای زیادی داریم . علم اجمالی داریم که در بین این خبرها  کالم شیخ انصاری :

شود که ما به تمام خبرهای واحد عمل اجزاء و شرایطی و موانع بیان شده است . این علم اجمالی سبب می 

 .  بکنیم

این خبر های واحد یک تعدادی از انها ، خبری است که در کتاب های   رد صاحب کفایه بر شیخ انصاری :

مورد اعتماد شیعه هست ، جمعی از علمای شیعه به انها عمل کرده اند و کسی هم رد این اخبار نکرده . ما 

صاحب کفایه می فرماید در این خبرهای مشروط ما علم  م خبرهای مشروط .اسم این اخبار را می گذاری

اجمالی داریم که این نمازی که می خواهیم بخوانیم اجزاء و شرایطش در این خبرهای مشروط است . لذا به 

  وسیله ی این علم اجمالی ، آن علم اجمالی کبیر منحل می شود .

 صاحب کفایه در درس امروز می خواهد حرف شیخ را تایید کند .  تایید کالم شیخ :

 : این علم اجمالی صغیر به اندازه ی آن علم اجمالی کبیر نیست . یعنی این که مثال شما در  راه اول

علم احمالی بزرگ علم داشتی که اجزاء و شرایط نمازی که می خوهم بخوانم در این اخبار است . ان 

روایتش  50تا هستند . اما در علم اجمالی صغیر ،  100اجزاء و شرایط ( فرض کن معلوم باالجمال ) 

 در نتیجه علم اجمالی کبیر منحل نمی شود .  این اجزاء و شرایط را بیان می کند .

 : ما یک علم اجمالی سومی داریم . ما علم اجمالی داریم که در بین همه ی خبرهای واحد ،  راه دوم

بیان شده که اجزاء و شرایط نمازی هستند که خدا می خواهد نمازمان با این  یک اجزاء و شرایطی

اجزاء و شرایط باشد . این علم اجمالی کبیر . ما علم اجمالی داریم که در بین خبرهای مشروط ، هم 

یک اجزاء و شرایطی بیان شده است . یک علم اجمالی دیگر هم داریم و ان این که علم اجمالی داریم 

ر این خبرهای مشروط هم علم اجمالی وجود دارد یعنی در بین این خبرهای غیر مشروط هم در غی

 اجزاء و شرایطی بیان شده که من باید این اجزاء و شرایط را در نمازم بیاورم .

 اشکال دیگری از صاحب کفایه بر فاضل تونی :

زی که ما به دنبال آن هستیم چیست ؟ ایشان می فرماید المفید الیحصل و الحاصل الیفید . المفید و ان چی

ما به دنبال این هستیم که اثبات کنیم که خبر واحد حجت است و با این خبر واحد که ثابت شد حجت است 

بتوانیم عمومات را تخصیص و مطلقات را تقیید بزنیم . اما ما متاسفانه با دلیل فاصل تونی نمی توانیم به این 

 هدف برسیم . 
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ت کرد که از باب احتیاط باید به تمام خبرها عمل بکنیم . مستند فاصل تونی شد احتیاط . فاصل تونی اثبا

احتیاط اصل عملی است . آمدیم یک دلیلی مطلق یا عام بود مثال دلیل می گوید سوره در صاله واجب نیست 

ان دلیل عام را . حاال شما یک خبر واحد می گوید سوره در نماز واجب است . ایا با این خبر واحد می تو

تخصیص زد ؟ خیر چون حجیت این خبر های واحد از طریق احتیاط که اصل عملی است ثابت شده است و 

با وجود عام و مطلق نوبت به اصل عملی نمی رسد . در نتیجه آن چیزی که ما دنبال آن هستیم با این دلیل 

واحد از باب احتیاط ، واجب است البته در به آن نمی رسیم . بله به این می رسیم که عمل کردن به خبرهای 

 بل آنها عموم یا اطالقی نباشد . صورتی در مقا

 تطبیق :

عدم  و ادعی ) انحالل علم اجمالی کبیر ( إال أن یمنع عن ذلك ) تصحیب ایراد شیخ بر دلیل ( اللهم

معلوم باالجمال در ان علم ) عدم کفایت خبر های معلوم الصدور یا معلوم الحجیت ، به ان مقدار  الکفایة

)  أو اعتباره ) علم داریم به صدورا مثل خبر متواتر ( علم بصدوره ) در اخباری که ( فیما اجمالی کبیر (

العلم بصدور أو ادعی ) خبرهای مشروط (من تلك الطائفه  یا علم داریم به حجیتش مثل خبر عادل (

  . أخبار أخر بین غیرها فتأمل

هو  إنما ( می خواهد بگوید این دلیل اخص از مدعی است – ) مقتضای دلیل عقلی دوم قضیتهو ثانیا بأن 

 ) در حالی که بحث ما درباره ی العمل باألخبار المثبتة للجزئیة أو الشرطیة دون األخبار النافیة لهما

  . مطلق اخبار واحد بود (

سیله ی ) به و بأن قضیته إنما هو االحتیاط باألخبار المثبتة ) دلیل عقلی دوم ( و األولى أن یورد علیه

ائم ) در جائی که ق فیما لم تقم حجة معتبرة على نفیهما عمل کردن به اخبار مثبته احتیاط می کنیم (

 عموم دلیل أو إطالقه ال ) بیان حجه معتبره ( من نشده باشد یک حجت معتبر بر نفی جزئیت و شرطیت (

مقتضای دلیل عقلی دوم احتیاط است نه حجیت قوی به طوری که حجیت  –بر االحتیاط ) عطف  الحجیة

و أ ) به گونه ای که تخصیص خورده شود عموم ( بحیث یخصص خبر واحد سبب تخصیص یا تقیید شود (

أو  ( یعنی اخباری که اثبات جزئیت و شرطیت می کنند -) به واسطه ی مثبت از اخبار یقید بالمثبت منها

) اگر  انلو ک فی قبال حجة على الثبوت ) خبرهایی که نفی جزئیت و شرطیت می کنند ( مل بالنافییع

 . أصال کما ال یخفى حجت بر ثبوت بوده باشد اصل عملی  (
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 بیان سوم دلیل عقل : 183نوار 
کسانی که می گویند خبر واحد حجت است ، چند دلیل دارند که آیات و روایات و اجماع را بیان کردیم . 

رسیدیم روی عقل . یعنی می گویند که عقل می گوید خبر واحد حجت است . این عقل به چه شکل و بیانی 

را بیان کردیم االن رسیدیم بیان وجود دارد که بیان اول و دوم  3می گوید خبر واحد حجت است ، در این جا 

 به بیان سوم از دلیل عقل . 

 مرحله دارد : 4این بیان  : 39بیان سوم از دلیل عقل 

  : عه کردن به کتاب و سنت واجب است برای این که احکام دین را بدست بیاوریم.مراجمرحله ی اول 

  : مکلف دو صورت دارد :مرحله ی دوم 

و سنت به طوری که برایش علم یا ظن خاص به حکم گاهی مکلف مراجعه می کند به کتاب  .1

  پیدا می شود .

گاهی مکلف مراجعه می کند به کتاب و سنت اما این مراجعه اا به شکلی که برایش علم آور  .2

یا ظن خاص آور باشد ، نیست یعنی ظن پیدا می کند اما این ظن از ظنون خاص که شارع 

 مقدس آن را حجت کرده است ، نیست . 

 عقل می گوید اگر مراجعه به نحوه ی اول نشد ، مراجعه به نحوه ی دوم الزم است  ی سوم : مرحله

. چون وظیفه ی مجتهد این است که مراجعه به کتاب و سنت داشته باشد . اگر نحوه ی اول شد فبها 

حوه د به نو نعم المطلوب . اما اگر نحوه ی اول نشد ، نمی شود که مراجعه را کال بگذاری کنار بلکه بای

 ی دوم مراجعه کنید . 

 : یکی از مصادیق ظن خبر واحد است در نتیجه عقل می گوید برای این که مراجعه  مرحله ی چهارم

 به سنت بر زمین نماند ، واجب است که به خبر واحد عمل کنی و این یعنی خبر واحد حجت است . 

 اشکاالت صاحب کفایه بر بیان سوم دلیل عقلی :

  اشکال اول:  

این دلیل مقتضایش این است که ما مراجعه کنیم به خبر متیقن االعتبار ) خبری که یقین داریم به 

حجت بودنش ( . چون گفتیم که وظیفه ی ما مراجعه کردن به کتاب و سنت است برای بدست اوردن 

ر مراجعه حکم . و اگر می خواهی حکم را بدست بیاوری در مرحله ی اول باید به خبر متیقن االعتبا

                                                           
استاد حیدری : این بیان مال مرحوم محمد تقی اصفهانی است که معروف به صاحب حاشیه است . ایشان برادر  39

ایشان قطعا سوادش از برادرش صاحب فصول  .صاحب فصول است . که ایشان مولف هدایه المسترشدین است 

 در هدایه المسترشدین هست . هر سوال اصولی که شما دارید تقریبا جوابش بیشتر بوده لکن گمنام بوده است .

 . البته به شرطی که جزء مسائل مستحدثه اصولی نباشد
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. و این خبرهایی که یقین داریم به حجیت آنها اگر وافی به معظم فقه کنی تا حکم را بدست بیاوری 

بود یعنی اکثر مسائلی که ما مبتلی به به آن مسائل هستیم را حل کرد ، که فبها و در این صورت به 

جوع می کنیم و اگر این اکثر مسائل به خبر متیقن االعتبار عمل و در بقیه مسائل به اصل عملی ر

اخبار متیقن االعتبار معظم مسائل فقهی که ما به آنها مبتلی به هستیم را حل نکرد ، باید برویم 

 مرحله ی بعد .

 :  ) وجوه عقلیه ( ثالثها

نعلم  ) مرحله ی اول ( أنا:  40بما ملخصه  أفاده بعض المحققین ) وجهی که افاده کرده است ان وجه را ( ما

الرجوع  تمکنا من ) مرحله ی دوم ( فإن. بکوننا مکلفین بالرجوع إلى الکتاب و السنة إلى یوم القیامة 

که  ) به گونه ای على نحو یحصل العلم بالحکم ) اگر قدرت داشتیم ما به رجوع به کتاب و سنت ( إلیهما

) یا حاصل می شود چیزی که در  ما بحکمه ) عطف بر علم ( أو شود (می با آن مراجعه علم به حکم حاصل 

) علی نحو  کذلك ) کتاب و سنت ( فال بد من الرجوع إلیهما حکم علم به حکم است یعنی ظن خاص (

) اگر قدرت نداریم به مراجعه کردن به کتاب و سنت به گونه ای که  و إال یحصل العلم بالحکم او ما بحکمه (

 ) به ) ظن مطلق ( فال محیص عن الرجوع على نحو یحصل الظن باعث علم یا ظن خاص به حکم شود (

بیان می کند که چرا باید رجوع کنیم لو ظنی باشد ؟ می گوید برای  –) متعلق به رجوع  فی الخروج حکم (

) .  عن عهدة هذا التکلیف این که از عهده ی آن تکلیف ) وجوب رجوع به کتاب و سنت ( خارج بشویم (

و أ ) مثل خبر متواتر ( فلو لم یتمکن من القطع بالصدور ع تکرار و اال فالمحیص است (این عبارت در واق

  .41 فال بد من التنزل إلى الظن بأحدهما ظن خاص  ( –) خبر عادل  االعتبار

ع إلى فعال بالرجو ) وجوب رجوع به کتاب و سنت ( أن قضیة بقاء التکلیف ) وجه سوم دلیل عقلی ( و فیه 

فته یعنی گ ) مراد می باشد از سنت المراد منها ) اخباری حاکیه ( األخبار الحاکیة للسنة کما صرح  بأنها

) خبر  إنما هی ، فی ذیل کالمه زید فی علو مقامه (است که مراد من از سنت اخبار حاکی از سنت است 

این است  ) ی الرجوع إلى األخبار المتیقن االعتباراالقتصار ف ( ، می باشد مقتضای بقاء تکلیف ان قضیه

) اگر وافی بود متیقن االعتبار به  فإن وفى که در مراجعه به اخبار ، اکتفا بشود به اخبار متیقن االعتبار (

جواب فان وفی حذف شده است و عبارت است از فبها یعنی به همین متیقن االعتبار  – معظم مسائل فقهیه

                                                           
 استاد حیدری : این جا مراجعه کنید به عنایه االصول  40

استاد حیدری : بیانی که صاحب کفایه از مرحوم اصفهانی ) صاحب هدایه المسترشدین ( دارد صحیح نیست و  41

خواهد بگوید زیرا ایشان می خواهد بگوید مکلف دو حالت دارد در هنگام مراجعه مرحوم اصفهانی این مطلب را نمی 

، یك مرتبه این چیزی که مکلف به آن مراجعه کرده است یقین دارد قران است و تحریف نیست ، یقین دارد سنت 

 را برده است است و روایت ساختگی نیست در حالی که صاحب کفایه کالم را برد روی حکم . مرحوم اصفهانی کالم

 روی قرآن بودن ، سنت بودن نه روی حکم .
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ار ) اضافه می شود به متیقن االعتب أضیف إلیه ) اگر وافی به معظم مسائل فقهیه نبود (و إال  ( عمل می کنی

) رجوع کردن به خبری که ان خبر متیقن می باشد حجیت  الرجوع إلى ما هو المتیقن اعتباره باإلضافة (

و سبی ( قن االعتبار ن) اگر بوده باشد متیلو کان  (  مثال حسن نسبت به موثق متیقن است ان خبر بالنسبه

ن ظ ) خبری که ( االحتیاط بنحو عرفت ال الرجوع إلى ماف ) اگر متیقن االعتبار نسبی وجود نداشت (إال 

للتمکن من  ) علت احتیاط و عدم رجوع به ظنی االعتبار ( و ذلك ) ظن به حجیت آن خبر داریم ( اعتباره

ا ) رجوع علمی تفصیلی ی فال وجه معه ) در احتیاط ( أو إجماال ) در متیقن االعتبار ( الرجوع علما تفصیال

  من االکتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره . اجمالی (

 بیان اشکاالت صاحب کفایه بر بیان سوم دلیل عقل :  184نوار 
 اشکاالت صاحب کفایه بر بیان سوم از دلیل عقل :

  : اشکال اول 

وظیفه ی مجتهد در وهله ی اول مراجعه کردن به خبرهای متیقن االعتبار است ) یعنی  قدم اول :

 خبرهایی که یقین به حجیت آنها داریم ( 

 بعد از مراجعه به خبرهای متیقن االعتبار ، این خبرها از دو حالت خارج نیستند : قدم دوم :

 فقهیه ما خبر متیقن االعتباریا وافی به معظم مسائل فقهیه هستند . یعنی در اکثر مسائل  .1

داریم . در این صورت در هر مساله ای که خبر متیقن االعتبار وجود داشت به آن خبر عمل 

 می کنیم و در مسائلی که در آن چنین خبری وجود نداشت ، به اصل عملی رجوع می کنیم.

عتبار وجود قن االیا وافی به معظم مسائل فقهیه نیستند . یعنی در اکثر مسائل فقهیه خبر متی .2

ندارد . در این صورت مراجعه می کنیم به متیقن االعتبار نسبی . منظور از متیقن االعتبار 

نسبی این است که مثال روایت حسن نسبت به موثق ، متیقن االعتبار نسبی است و همچنین 

 موثق نسبت به ضعیف . 

که خبرهای متیقن االعتبار وافی به تا این جا در وهله ی اول بود اما در وهله ی دوم می دانیم 

معظم مسائل فقهیه نیستند یعنی مسائلی خیلی زیادی روبروی ما است که خبر متیقن االعتبار 

ن های نسبی هم در کار نیست یعنی غیر از خبر در انها وجود ندارد ، و فرض این است متیق

ظیفه ی مجتهد این است صحیب همه در مرتبه ی واحده هستند و مساوی هستند . در این جا و

که ان مقدار از مسائل که خبر های متیقن االعتبار حکم آنها را مشخص کرده است ، عمل می 

کند بر طبق خبر متیقن االعتبار و نسبت به بقیه ی مسائل باید احتیاط کرد و احتیاط کردن به 

 . این است که هر روایتی که می گوید فالن چیز جزء نماز است ، انجام بدهیم
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مستدل می گفت که ما مراجعه می کنیم به متیقن االعتبار ، اگر متیقن االعتبار نبود  قدم سوم :

مراجعه می کنیم به ظنی االعتبار . صاحب کفایه می فرماید خیر وظیفه این است که به احتیاط 

 .مراجعه کنی چون یک تکلیفی به گردن شما آمده بود 

 در جلسه قبل پیاده شد . تطبیق :

 ادامه ی اشکاالت صاحب کفایه بر بیان سوم دلیل عقلی:  185نوار 
 اشکاالت صاحب کفابه بر بیان سوم از دلیل عقلی :

 : ایشان می فرماید که گفته شد که بر ما واجب است که مراجعه کنیم به کتاب و سنت  اشکال دوم

 ت :، مرادتان از سنت چیست ؟ در این که مراد از سنت چیه ، دو احتمال اس

 : اگر مراد از سنت ، روایات است ما تنها به دو دسته از روایات می توانیم مراجعه  احتمال اول

کنیم : روایتی که معلوم الصدور است مثل خبر متواتر ، روایتی که متیقن االعتبار است 

بالخصوص یعنی روایتی که یقین داریم حجت شده است . اما شما گفتید که ما به خبر ظنی 

 یم و این غیر از آن دو است .االعتبار مراجعه می کن

 : اگر مراد از سنت قول و فعل و تقریر معصوم ) علیه السالم ( باشد ، شما در  احتمال دوم

 ذیل کالمت فرموده ای که مراد من از سنت این معنی نیست .

 تطبیق :

) به  نىعن ثبوت التکلیف بالرجوع إلى السنة بذاك المع ) میدان منع کردن ( هذا مع أن مجال المنع

) خبری که حجیت ان  لم یعلم بالصدور و ال باالعتبار بالخصوص ) در موردی که ( فیمامعنای خبر ( 

 . ) خبر ان مجال المنع ( واسع ، بالخصوص و با دلیل خاص ثابت شده است (

 مرحوم اصفهانی فرمود که به روایات مراجعه می کنیم . ما سوال می  : ) اشکال شیخ ( اشکال سوم

 کنیم که علت این که به روایات مراجعه می کنیم چیست ؟ در این علت دو احتمال است :

 : یحتمل شما علم دارید که مکلف به یک تکالیفی هستید و می خواهید با  احتمال اول

مراجعه کردن به روایات ان تکالیف را از گردنت برداری . اگر دلیل شما این باشد ، این دلیل 

 ز دلیل انسداد نیست یعنی همان دلیل انسداد است .شما دلیل مسقلی ا

 : اگر دلیل رجوع کردن به روایات این باشد که ما علم اجمالی داریم که از بین  احتمال دوم

این همه روایت ، یک تعدادی از این روایات از معصوم ) علیه السالم ( صادر شده است . لذا 
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از معصوم ) علیه السالم ( صادر شده اند ، عمل به همه اا مراجعه می کنیم تا به انهایی که 

 کرده باشیم . اگر دلیل شما از رجوع به روایات این باشد ، این همان دلیل اول است .

 اشکال صاحب کفایه به اشکال سوم :

صاحب کفایه می فرماید این اشکال وارد نیست زیرا مرحوم اصفهانی که گفته است ما به 

لتش نه اولی است و نه دومی بلکه علتش یک تکلیف است یعنی روایات مراجعه می کنیم ع

 علت رجوع به روایات این است که رجوع به روایات بر ما واجب شده است .

 تطبیق :

) رجوع می کند این ایراد  برجوعه ) وجه سوم و بیان سوم دلیل عقلی ( علیه ) شیخ انصاری ( و أما اإلیراد

دعوى العلم اإلجمالی  ) اگر باشد علت و مالک وجه سوم ( کان مالکهإما إلى دلیل االنسداد لو به ( 

بتکالیف واقعیة و إما إلى الدلیل األول لو کان مالکه دعوى العلم بصدور أخبار کثیرة بین ما بأیدینا 

  . من األخبار

إنما هو دعوى العلم بالتکلیف بالرجوع إلى  ) علت وجه سوم ( أن مالکه ) در این ایراد است ( ففیه

 فراجع تمام کالمه تعرف حقیقة مرامه . إلى یوم القیامة ) با قطع نظر از نوع روایت ( الروایات فی الجملة

. 

 و هی أربعة التی أقاموها على حجیة الظن ) ادله ای که اقامه کرده اند علما این ادله را ( فصل فی الوجوه
42 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. وحید بهبهانی از جمله  استاد حیدری : بهترین کسی که دلیل انسداد را توضیح داده است میرزای قمی است 42

 کسانی است که انسدادی است . و همچنین صاحب ریاض .
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 ادله ی حجیت ظن :  186نوار 
یک مجتهد ظن به حکم شرعی پیدا کرده است ، حاال ما می خواهیم بگوییم این ظن حجت و دلیل است . و 

مجتهد می تواند به استناد این ظن فتوا بدهد . مثال شما از حرف یک متخصص قلب که می گوید سیگار 

سیگار . االن برای شمای مجتهد ظن به جواز سیگار  کشیدن فایده دارد ، ظن پیدا می کنید به جواز کشیدن

 کشیدن پیدا شده است . حاال می خواهیم دلیل بیاوریم که این ظن حجت و دلیل است .

 ادله ی حجیت ظن :

  : دلیل اول 

وقتی مجتهد به یک حکمی ظن دارد یعنی ظن دارد که در مخالفت با این حکم ضرر  قدم اول :

ن دارد . این حکم را در نظر بگیرید . خصوصیت حکم چیست ؟ است. مجتهد به یک حکمی ظ

خصوصیت حکم شرعی این است که در مخالفتش ضرر است . وجوب نماز جمعه یک حکم شرعی 

است و خصوصیتش این است که در مخالفتش ضرر وجود دارد یعنی اگر کسی نماز جمعه نخواند 

 متضرر می شود . 

ن دارد ، این مالزم این است که ظن پیدا بکند که در مخالفت حاال مجتهد وقتی که به یک حکمی ظ

 با این حکم ضرر است .

. یعنی اگر شما ظن به ضرر دارید بر شما واجب است که  دفع ضرر مظنون واجب است قدم دوم :

 این ضرر را دفع بکنید .

ون عقل می گوید دفع ضرر مظن . مثال شما ظن دارید که اگر این پنجره را باز بکنید ، می افتید پایین

 واجب است . 

این که عقال می گویند دفع ضرر مظنون واجب است معلوم می شود که ظن را حجت  قدم سوم :

 می دانند زیرا اگر آن را حجت نمی دانستند حکم به وجوب دفع ضرر مظنون نمی کردند . 

  تطبیق :

 [األول ]قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون

من الحکم الوجوبی أو  ) چیزی را که ظن دارد مجتهد آن چیز را ( ة المجتهد لما ظنهأن فی مخالف

 ) در نتیجه معلوم می شود که للضرر و دفع الضرر المظنون الزمخبر ان فی المخالفه (  ) التحریمی مظنة

 .ظن حجت است که مخالفت باآن ضرر دارد ( 
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) مالزم می باشد ظن  یالزم ) مثل غیبت ( أو حرمته ) مثل صاله ( ءأما الصغرى فألن الظن بوجوب شی

 ن () مخالفت با ظ أو الظن بالمفسدة فیها ) ظن ( الظن بالعقوبة على مخالفته به وجوب یا حرمت شی (

    . بناء على تبعیة األحکام للمصالح و المفاسد

رد بر عضدی  ) و التقبیحو أما الکبرى فالستقالل العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم نقل بالتحسین 

است ، می گوید هرچند ما قائل به حسن و قبب عقلی نباشیم ، معتزله و شیعه قانل به حسن و قبب عقلی 

هستند یعنی این دو گروه می گویند افعال ذاتا و با قطع نظر از امر و نهی شارع حسن و قبیب هستند در حالی 

نار بگذاری افعال نه حسن هستند و نه قبیب . بعد دو گروه می که اشاعره می گویند اگر امر و نهی شارع را ک

گویند عقل انسان می تواند حسن و قبب افعال را درک بکند . بعد می گویند بین درک عقل و حکم شرع 

مالزمه است و در مرحله ی بعد بعضی از این دو گروه می گویند حکم عقل حجت است . حاال این اقا می 

ن واجب است چه ما معتقد به حسن و قبب عقلی باشیم یا نباشیم . یعنی اگر می گوییم گویند دفع ضرر مظنو

دفع ضرر مظنون واجب است این مبتنی بر حسن و قبب عقلی نیست . زیرا حتی اشاعره هم که حسن و قبب 

 ب) بدلیل این که علت حکم به وجو لوضوحعقلی را قبول ندارند می گوید دفع ضرر مظنون واجب است ( 

ن تحسی ) بهما ) عقل ( عدم انحصار مالك حکمه دفع ضرر مظنون منحصر به حسن و قبب عقلی نیست (

 ) این عبارت دو ترکیب دارد : بل و تقبیب (

ترکیب اول : التزامه اسم یکون باشد و مثل االلتزام خبر آن است . طبق این احتمال معنی این گونه می شود 

، بلکه می باشد ملتزم شدن عقل به دفع ضرر مظنون ) عقل می گوید دفع ضرر مظنون واجب است ( بلکه 

رر مظنون و محتمل ، ضرر ضرر محتمل ) ولو مظنون نباشد و به صورت شک باشد ( به عنوان این که آن ض

مظنون و محتمل است ، ولو عقل استقالل نداشته باشد به حسن و قبب ، حاال خبر امد . ) می خواهد بگوید 

که حکم عقل به دفع ضرر مظنون مثل حکم عقل به حسن و قبب عقلی است ( می گوید این التزام عقل مثل 

 کند عقل به حسن او ( ملتزم شدن عقل است به انجام دادن چیزی که حکم می 

یکون اسمش مالک حکم عقل است و التزامه را خبرا است و بعد این مثل می شود صفت برای  ترکیب دوم :

مفعول مطلق محذوف یعنی این گونه می شود : یکون ) اسم : مالک حکم عقل ( التزامه ، التزاما مثل االلتزام  

 ) 

 ) در واقع توضیب بما هو کذالک است ( مل بما هو کذلك ویکون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحت 

بخاطر  ) لو لم یستقل بالتحسین و التقبیح مثل االلتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قیل باستقالله و لذا

ارند ) اتفاق د أطبق العقالء علیه این که حکم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون به مالک حسن عقلی نیست (

فی  ) با این که عقال اختالف دارند ( مع خالفهم بر لزوم دفع ضرر مظنون و محتمل ( عقال حتی اشاعره

  . بالتحسین و التقبیح فتدبر جیدا ) عقل ( استقالله
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 اشکال بر دلیل اول حجیت ظن ،:  187نوار 
 صاحب کفایه بر دلیل اول بر حجیت ظن : اول اشکال

الزمه ا ظن به ضرر است . سوال ما این است که مراد شما از ایشان می فرماید شما گفتید که ظن به حکم 

 احتمال است : 3ضرر چیست ؟ در این جا 

 : مراد از ضرر عقاب باشد . اگر مرادتان این باشد ، این باطل است چون بین این دو ظن  احتمال اول

ه . در نتیج مالزمه نیست . چون بین مظنون ها مالزمه نیست یعنی بین حکم و عقاب مالزمه نیست

بین ظن به این دو هم مالزمه نیست . چرا بین حکم و عقاب مالزمه نیست ؟ حکم در لوح محفوظ 

پر است یعنی تعداد زیادی حکم در لوح محفوظ وجود دارد آیا الزمه ای این ها عقاب است ؟ خیر . 

 حکم تا وقتی که بر گردن مکلف منجز نشود الزمه اا عقاب نیست . 

 مراد از حکم حرمت و مراد از ضرر مفسده باشد . یعنی ظن به  : ( 188ابتدای نوار  ) احتمال دوم

 حکم ) حرمت ( الزمه اا ظن به مفسده است . 

صاحب کفایه می فرماید اگر مراد از ضرر مفسده باشد ، باطل است زیرا شما حق ندارید مراد از ضرر 

چون بین ضرر و مفسده نسبت عام و خاص من وجه است . یعنی یک ماده ی  را مفسده بگیرید .

اجتماع دارد ) یعنی یک جائی که هم ضرر هست و هم مفسده ( و دو ماده ی افتراق ) جاهایی که 

فقط ضرر است و فقط مفسده است ( مثال شرب خمر حرام است ، این شرب خمر که حرام است هم 

اما بعضی جاها ضرر هست اما مفسده ندارد مثل جهاد و بعضی جاها  ضرر دارد و هم مفسده دارد .

 مفسده وجود دارد اما ضرر وجود ندارد مثل سرقت . 

 : مراد از حکم ، وجوب است . اگر شما ظن پیدا کردی که فالن عمل واجب است ، ظن  احتمال سوم

پیدا می کنی که در مخالفت با این عمل ضرر است . بنابرای ظن به وجوب با ظن به ضرر در مخالفت 

 با وجوب مالزمه دارد . مراد از ضرر در این جا ، تفویت مصلحت است . 

ل هم باطل است و حق ندارید مراد از ضرر را تفویت مصلحت صاحب کفایه می فرماید این احتما

چون نسبت بین این دو عام و خاص من وجه است زیرا گاهی یک عملی ضرر دارد اما اگر  بگیرید .

 آن را انجام بدهید در ان تفویت مصلحت نیست مثل جهاد . یا احسان مثل پول دادن به یک مومن .

) منظورا این است اگر مراد از  فی الجواب هو منع الصغرى أما العقوبةالصواب  ) اشکال به دلیل اول ( و

فلضرورة عدم المالزمة بین الظن بالتکلیف و الظن بالعقوبة على (  بیان احتمال اول – ضرر ، عقاب باشد

ما ه و إنو العقوبة على مخالفت ) تکلیف ( لعدم المالزمة بینه) عقاب در قبال مخالفت با تکلیف (  مخالفته

) وقتی کار ما عنوان معصیت پیدا می کند که حکم بر گردن ما منجز شده  المالزمة بین خصوص معصیته

مطلق  ینال ب ) در قبال معصیت ( و استحقاق العقوبة علیها باشد بعد شما مخالفت کنید با این حکم منجز (
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ا خود ب ده باشد یا نشده باشد (با تکلیف ) یعنی چه تکلیف منجز ش ) مالزمه بین مطلق مخالفت المخالفة

)  بارهبدون دلیل على اعت ) و صرف ظن به تکلیف ( و العقوبة بنفسها و بمجرد الظن بهعقوبت نیست ( 

کی  ظن ( مجرد ) منجز نمی شود تکلیف با آن ال یتنجز به بدون این که دلیلی بر حجیت این ظن باید (

  . ، معصیت ( ) تا بشود مخالفت با ظن یکون مخالفته عصیانه

صاحب کفایه می فرماید اگر شما ظن به  –) صاحب کفایه با این اال می خواهد دلیل طرف را ترمیم بکند  إال

حکم پیدا کردی عقل نمی گوید تو مستحق عقاب هستی ، اما عقل این را هم نمی گوید که مستحق عقاب 

نیستی ، حاال که نمی گوید وقتی شما ظن به حکم پیدا کردی ، احتمال عقاب را در برابر مخالفت با حکم 

دهیم یک قانونی وجود دارد و ان این که دفع ضرر محتمل واجب  مظنون می دهی . حاال که احتمال عقاب می

قل ) اگر چه ع أن یقال إن العقل و إن لم یستقل بتنجزه بمجردهاست در نتیجه باید به ظن عمل کرد (  

در ظن احتمال خالف وجود دارد لذا هیچ وقت  – مستقال حکم نمی کند به منجز شدن تکلیف به صرف ظن

 ( تنجز یعنی چی –) توضیب تنجز است  بحیث ( ف به وسیله ی ظن منجز می شودعقل نمی گوید تکلی

) تا قبل از این اال گفت عقل حکم به تنجز نمی کند یعنی حکم  یحکم باستحقاق العقوبة على مخالفته إال

به استحقاق عقاب نمی کند ، از این اال به بعد می خواهد بگوید که خب عقل حکم به استحقاق عقاب نمی 

) همان طور که حکم نمی  أنه ال یستقل أیضا کند ، همین طور هم حکم به عدم استحقاق عقاب نمی کند (

 ) فیحتمل العقوبة حینئذ ) ظن به تکلیف ( معه ) عقوبت ( بعدم استحقاقها ق عقاب (کند به استحقا

 ) ادعای حکم و دعوى استقالله ) با ظن ( على المخالفة هنگام حکم نکردن عقل به عدم استحقاق عقاب (

 وه قریبة جدا ال سیما إذا کان ) مثل دفع ضرر مظنون ( المظنونبدفع الضرر المشکوك ک کردن عقل (

  . العقوبة األخرویة کما ال یخفى ) ضرر (

) بدلیل  ألنهاف ) اگر مراد در ضرر در صغری ، مفسده باشد ( أما المفسدة ) احتمال دوم در مراد از ضرر ( و

إال  یف را () تکل لو خالفه ) مفسده ( و إن کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فیها این که مفسده (

) مفسده همیشه ضرر نیست می خواهد اشاره کند که نسبت  لیست بضرر على کل حال ) مفسده ( أنها

 سرقت – ) مفسده أن کل ما ) علت برای اال انها لیست بضرر ( ضرورة بین این دو عام و خاص من وجه است (

 لهمن الضرر على فاع نیست که مفسده باشد ( ) الزم یوجب قبح الفعل من المفاسد ال یلزم أن یکون (

 و منقصتی را در فعل ( ، ) بلکه چه بسا موجب می شود ان مفسده بل ربما یوجب حزازة سرقت ( –) فعل 

ه ) با این ک فاعله بال ضرر علیه ) مذمت می شود بخاطر آن فعل ( منقصة فی الفعل بحیث یذم علیه

   . أصال کما ال یخفى ضرری ندارد آن فعل (

 ) تفویت مصلحت ( ال شبهة فی أنه لیس فیهأما تفویت المصلحة ف  در مراد از ضرر ( ) احتمال سومو 

  . مضرة بل ربما یکون فی استیفائها المضرة کما فی اإلحسان بالمال
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  : 188نوار 

دقیقه ی ابتدائی این نوار بدلیل این که ادامه ی بحث جلسه ی قبل بود ، در جلسه ی قبل بیان  30نکته : 

 .شده است 

 اشکال دوم صاحب کفایه بر دلیل اول :

این است که احکام تابع مصالب و مفاسدی باشد که در عمل است . این که شما می تمام این حرف ها مبنی بر 

گویید ضرر یعنی مفسده یا تفویت مصلحت بنابر این است که احکام تابع مصالب و مفاسدی است که در خود 

ه احکام تابع مصالب و مفاسدی باشد که در خود عمل است بلکه احکام تابع عمل است . اما ما قبول نداریم ک

 مصلحتی است که در خود حکم است . 

 عدلیه دو گروه هستند :

 : احکام تابع مصالب و مفاسد در افعال است . یعنی اگر شارع مقدس نماز را واجب کرده  گروه اول

 نماز است . است ، این واجب کردن نماز بخاطر مصلحتی است که در

  : احکام تابع مصلحت در نفس حکم است . یعنی اگر شارع مقدس صاله را واجب می کند گروه دوم

بخاطر این است که در واجب کردن صاله ، مصلحت وجود دارد نه در خود صاله . اگر شارع مقدس 

دروغ را حرام کرده است ، بخاطر مصلحتی است که در حرام کردن دروغ وجود دارد نه بخاطر این که 

 .ده است در دروغ مفس

حاال صاحب کفایه می فرماید تمام این حرف ها ، بنابراین باشد که احکام تابع مصالب و مفاسد داخل 

، اثبات کرده ایم که احکام تابع مصالب  43و حال آنکه ما در کتاب فوائد االصول خودمان  عمل باشد .

 .  44و مفاسدی است که در خود حکم وجود دارد 

 تطبیق :

بل  و المنهی عنه مع منع کون األحکام تابعة للمصالح و المفاسد فی المأمور به اول ( ) این جواب هذا

  نا .فی بعض فوائد تابعه لمصالب فیها ( هی ) کما حققناه ) احکام ( تابعة لمصالح فیها ) احکام ( إنما هی

                                                           
 بعضی از مسائلی که صاحب کفایه در کفایهکتاب فوائد االصول مرحوم صاحب کفایه یك کتاب مستقلی است که  43

 مطرح نکرده انها را در این کتاب مطرح کرده است مثل عقل .

استاد حیدری : صاحب کفایه این جا اشتباه کرده است زیرا ایشان در کتاب فوائد االصول ثابت کرده اند که احکام  44

  تابع مصالح و مفاسد در خود عمل است .
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فائتة ال ( است مصلحت) منظور  لیست المفسدة و ال المنفعة ) خالصه ی قبل از مع منع است ( و بالجملة

عقل می گوید عملی  – 189) ابتدای نوار  و ) خبر لیست ( بمضرة ، اللتان فی األفعال و أنیط بهما األحکام

که در ان مفسده وجود دارد انجامش قبیب است اما این حکم بخاطر این نیست که در این عمل ضرر است ، 

در واقع همان حرف قبلی را می خواهد بزند که بین مفسده و ضرر عام و خاص من وجه است و همچنین در 

 فیه المفسدة أو حسن ما ظلم ( –که ) عملی  لیس مناط حکم العقل بقبح ما ( وجوب که مصلحت دارد

می  ) اگر قائل بشویم که عقل فیه المصلحة من األفعال على القول باستقالله بذلك جهاد ( –) عملی که 

) ما فیه  کونه ( مناط حکم عقل این نیست که – ) خبر لیس مناط هو تواند حسن و قبب را درک بکند (

) مناظ نبودن ضرر  و لعمری هذا . على فاعله أو نفع عائد إلیه ذا ضرر وارد المفسده و ما فیه المصلحه (

) دلیل دوم کسانی که می گفتند ظن حجت است این بود که دفع ضرر واجب .  أوضح من أن یخفى و نفع (

است . حاال صاحب کفایه می فرماید این قاعده ی دفع ضرر محتمل را بگذار کنار چون ظن به حکم از مصادیق 

) عقل می گوید  أصال و ) در ظن به حکم ( الضرر المظنون هاهنا فال مجال لقاعدة رفع نیست (دفع ضرر 

انجام عملی که در آن احتمال مفسده هست و ترک عملی که در ان احتمال مصلحت هست ، قبیب است .  

اگر شما حاال اگر شما ظن پیدا کردید به وجوب یک عملی یعنی احتمال مصلحت می دهید در این عمل و 

ظن پیدا کردید به حرمت یک عملی یعنی در این عمل احتمال مفسده می دهید . پس ظن حجت است زیرا 

صاحب کفایه می فرماید عقل  –عقل اول می گفت انجام عملی که در ان احتمال مفسده هست قبیب است 

زمه ای این حرف این چنین حرفی نمی زند چون مثال در شبهات بدویه ما احتمال مفسده می دهیم ، پس ال

است که در شبهات بدویه قائل به احتیاط بشویم حتی در شبهات وجوبیه و می دانیم که حتی اخباری ها که 

 ملی که () ع ال استقالل للعقل بقبح فعل ما (احتیاطی هستند در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند 

   . حتمال المصلحة فافهمترك ما فیه ا ) عطف بر فعل ( فیه احتمال المفسدة أو

 دلیل دوم بر حجیت ظن و اشکال صاحب کفایه بر آن ، :  189نوار 

 دلیل دوم بر حجیت ظن : 

اگر شما به ظن عمل نکردید می شود ترجیب مرجوح بر راجب . زیرا شما موقعی که ظن به حکم شرعی پیدا 

دارم یعنی احتمال راجب می دهم به می کنید ، همیشه ظن همراه با وهم است . مثال من ظن به حرمت 

حرمت ، و احتمال مرجوح نسبت به عدم حرمت می دهم . حاال اگر به ظن عمل نکنی باید به وهم عمل کنی 

 . در نتیجه مرجوح بر راجب ترجیب داده می شود .

 اشکال صاحب کفایه بر دلیل دوم :

 چیز است : 3و این مبتنی بر ایشان می فرماید که شما مستقیما می روید سراغ ظن به حکم ، 
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  . اول : تکلیف بر ما منجز شده باشد 

  دوم : احتیاط عقال برای ما ممکن نباشد 

  . سوم : احتیاط بر ما واجب نباشد 

 و دلیل دوم با این بیان همان دلیل انسداد است .

 تطبیق : 

 . على الراجح و هو قبیح ) وهم ( أنه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح:  الثانی

إال فیما إذا کان األخذ  ) ترجیب مرجوح بر راجب ( ذلك ) عدم عمل به ظن ( و فیه أنه ال یکاد یلزم منه

ت و ان وقتی اس –) مگر در موردی که عمل کردن به ظن یا مقابل ظن بر ما الزم باشد  بالظن أو بطرفه الزما

مع عدم إمکان الجمع  که علم اجمالی داشته باشیم که تکالیف بر گردن ما آمده است و منجز شده اند (

شرعا لیدور  احتیاط ( –) جمع بین ظن و وهم  أو عدم وجوبه  عقال ) ظن و طرفش یعنی وهم ( بینهما

مقدمات دلیل األمر بینهما إال ب ال یکاد یدورو  ) وهم ( و ترجیح طرفه ) ظن ( األمر بین ترجیحه

و  – 190ابتدای نوار  ) و إال ) این می خواهد بگوید این دلیلی ، دلیلی غیر از دلیل انسداد نیست ( االنسداد

اگر شما قطع نذر بکنید از دلیل انسداد ، قبل از این که نوبت به  -اگر از مقدمات دلیل انسداد قطع نظر شود 

 عمل به ظن برسد ، پای چیزهای دیگری در بین است . آنها چی هستند ؟ 

مقدمه و طبق نظر صاحب  4ما یک دلیلی داریم که اسمش دلیل انسداد است که این دلیل طبق نظر شیخ از 

ا این مقدمات را بپذیری اگر ظن به حکم شرعی پیدا کردید مقدمه درست شده است . اگر شم 5کفایه از 

حجت است مگر این که از راه های ممنوعه مثل قیاس باشد . این چهار مقدمه بر طبق نظریه ی شیخ عبارتند 

 از : 

در معظم مسائل فقهیه باب علم و علمی منسد است . یعنی در یک کمی از مسائل مجتهد علم دارد  .1

ائل مجتهد علمی ) ظن خاص ( دارد . پس مجتهد در اکثر مسائل نه علم دارد و در یک کمی از مس

 نه ظن خاص .

معظم مسائل احکام دارد و امتثال این احکام و تکالیف در  خداوند در این اگر ما معظم مسائل داریم ، .2

 معظم مسائل واجب است . 

، رجوع به اصل عملی مناسب با  طرق ثالثه ی امتثال باطل هستند . که این طرق عبارتند از احتیاط .3

 آن مساله ، تقلید از مجتهد انفتاحی .

نوبت به ظن می رسد . در نتیجه ظن به حکم حجت است و اال یعنی اگر وهم حجت باشد ترجیب  .4

 مرجوح بر راجب است که قبیب است . پس ظن حجت است 
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ت لذا دیگر نوبت به ترجیب مرجوح بر اگر قطع نذر کردیم از دلیل انسداد یعنی باب علم و علمی باز اسحال 

أو االحتیاط أو البراءة أو  ) ظن خاص ( کان الالزم هو الرجوع إلى العلم أو العلمیراجب نمی رسد ( 

) مثال کسی حالش این است که  على حسب اختالف األشخاص أو األحوال ) مثل استصحاب ( غیرهما

شک در بقاء دارد که این اقا باید به استصحاب رجوع کند . شخص دیگری حالش این است که شک در تکلیف 

    . فی اختالف المقدمات على ما ستطلع على حقیقة الحال دارد که باید به برائت رجوع کند (

 دلیل سوم بر حجیت ظن :  190نوار 
 ن :دلیل سوم بر حجیت ظ

مقدمه نتیجه گرفته  3مقدمه را کنارهم گذاشته و از کنارهم قرار دادن این  3این دلیل از سید مجاهد است که 

مقدمه ای که شما می گویید دقیقا مقدمات دلیل  3است که ظن حجت است . صاحب کفایه می گوید این 

 انسداد است پس این دلیل شما دلیل مستقلی نیست .

 : ما علم اجمالی داریم به وجود محرمات و واجبات کثیره در مسائل مشکوک . در این  مقدمه ی اول

صورت علم اجمالی احتیاط می طلبد . و احتیاط به این است که هر چیزی را که احتمال وجوبش را 

 می دهید آن را انجام بدهید . و هر چیزی را که احتمال حرمتش را می دهید ، ترک کنید .

 : در اسالم آمده است که العسر و الحرج فی الدین یعنی این دلیل احتیاط را کنار   مقدمه ی دوم

 می گذارد . 

 : از طرفی در تمام مسائل احتیاط کردن مالزم با عسر و حرج است و از طرفی ما علم  مقدمه ی سوم

یک سری اجمالی داریم و علم اجمالی از ما احتیاط می خواهد . جمع بین این دو به این است که در 

 مسائل احتیاط کنیم و در بقیه به ظن عمل کنیم .

 تطبیق :

)ما عن السید الطباطبائی قدس سره من أنه ال ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیرة بین 

یحتمل  ) عملی که ( وجوب االحتیاط باإلتیان بکل ما ) علم اجمالی (المشتبهات و مقتضى ذلك 

) بیان مقدمه ی  و ) ولو موهوما ( ترك ما یحتمل الحرمة کذلكتیان ( ) عطف بر ا الوجوب و لو موهوما و

لکن مقتضى قاعدة نفی الحرج عدم (  که همان مقدمه ی چهارم انسداد است به ترتیب صاحب کفایه دوم

عسر أکید و  ) ذالک ( کله ألنه ) اتیان بکل ما یحتمل الوجوب و ترک ما یحتمل الحرمه ( وجوب ذلك

 فمقتضى الجمع بین قاعدتی االحتیاط ( انسداد است 5که همان مقدمه ی  مقدمه ی سوم) .  حرج شدید

 باالحتیاط فی المظنونات) خبر مقتضی الجمع (  العمل ، و انتفاء الحرج ) که مقتضی علم اجمالی است (

احتیاط ) احتمال قوی می دهی که دعا واجب باشد و احتمال ضعیف می دهی واجب نباشد ، در چنین مواردی 
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)  دون المشکوکات و الموهومات ألن الجمع على غیر هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات می کنی (

( و  .45إجماعا  بعض المشکوکات و الموهومات باطل ) در احتیاط ( و إدخال اخراج از دایره ی احتیاط (

نه بعض مقدمات دلیل من القدح و الفساد فإ ) در دلیل سوم است ( فیه ) اشکالی که ( ال یخفى ما

و  ) انسداد ( بدون سائر مقدماته ( ) نتیجه نمی دهد این وجه سید طباطبایی االنسداد و ال یکاد ینتج

 ) دلیل آخر بل ذاك الدلیل ) نمی باشد دلیل سید طباطبایی ( ال یکون ) با سایر مقدمات انسداد ( معه

 .دلیل انسداد است ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
، نقال عن أستاذه شریف العلماء عن أستاذه 111األنصاری) قدس سره( فی فرائد األصول/  حکى هذا القول الشیخ 45

فی مجلس المذاکرة، کما صرح بذلك « صاحب الریاض» السیّد األجل االقا میرزا سید علی الطباطبائی) قدس سره(

 .189العالمة المرحوم المیرزا محمد حسن االشتیانی) قدس سره( راجع بحر الفوائد 
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