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 : تعریف تعارض  118نوار 
 تعریف تعارض : مطلب اول :

 تای آن اشاره می کنیم : 2نظریه ، ما به 3نظریه ی معروف است اما از بین این  3درباره ی تعریف تعارض 

  : ) نظریه ی اول ) صاحب کفایه 

 التعارض هو التنافی الدلیلین او االدله بحسب الداللت  و فی االثبات . 

تعارض یعنی دو دلیل یا چند دلیل در حجیت با یکدیگر تنافی داشته باشند . یعنی این دلیل و آن 

دلیل هردو با هم نمی توانند حجت باشند . یعنی این دلیل ، حجیت اون دلیل را نفی می کند . و اون 

 دلیل هم حجیت این دلیل را نفی می کند . 

ای اول : کشف و ظهور   معنای دوم : حجیت . مراد از کلمه ی داللت دو معنی دارد : معن نکته :

 داللت در این جا ، حجیت است . 

 حاال این دو دلیل ، دو صورت دارند : 

 : گاهی این دو دلیل متناقضان هستند یعنی سلب و ایجاب . مثل این که دو  صورت اول

ا متعارضان می روایت داریم : یجب صاله الجمعه و الیجب صاله الجمعه . این دو دلیل ر

 گویند چون هر دو نمی توانند حجت باشند .  

 : گاهی این دو دلیل متضادان هستند . یعنی سلب و ایجاب نیستند بلکه  صورت دوم

 متضادان یعنی دو امر وجودی . حاال این متضادان دو حالت دارند :

 : اد ضیکبار متضادان حقیقی هستند . درجائی گفته می شود که منشا ت حالت اول

 خود دو دلیل است نه امر خارجی . 

یک روایت می گوید یحرم صاله الجمعه و روایت دیگر می گوید یجب صاله  مثال :

 الجمعه .  

 : یکبار متضادان عرضی هستند . متضادانی هستند که منشاء تضاد در  حالت دوم

چ تضادی انها یک امر خارجی است . یعنی اگر ما باشیم و این دو دلیل ، دو دلیل هی

با هم ندارند بلکه یک امر خارجی سبب شده است که دو دلیل با هم تضاد پیدا 

 کنند.

یک روایت می گوید یجب صاله الجمعه و روایت دیگر می گوید یجب صاله  مثال :

الظهر . االن در این جا اگر ما باشیم و این دو دلیل ، این دو دلیل هیچ تضادی با 

ن حال می گوییم این دو دلیل متضادان هستند اما متضادان یکدیگر ندارند . اما در عی
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عرضی . مثل این که علم اجمالی داریم به کذب احد الدلیلین . اگر چنین علمی 

 داشته باشیم ، این علم سبب تضاد این دو دلیل می شود .

  : ) نظریه ی دوم ) مشهور 

 التعارض هو تنافی المدلول الدلیلین .

 مشهور می گویند تعارض این است که معنای دو دلیل با هم تنافی داشته باشند . 

 مثال : یجب صاله الجمعه و یحرم صاله الجمعه . 

مشهور تنافی را صفت مدلولین گرفته اند اما صاحب کفایه تنافی را صفت دلیل گرفته است . البته 

 این ها آثار و ثمراتی دارد . 

 عریف دوم :اشکال صاحب کفایه به ت

ایشان می فرمایند این تعریف باطل است . ایشان اول مقدمه سازی می کند بعد در ضمن یک قیاس 

 این تعریف را رد می کند .

 مقدمه سازی : 

 مورد زیر تعارض در کار نیست :  4ایشان می فرماید در 

 در مورد حکومت . .1

اذا شککت بین الثالث و االربع فابن علی االکثر . روایت دیگر می فرماید الشک لکثیر الشک  

. بین این دو دلیل تعارضی نیست زیرا اگر این دو دلیل را بدهید دست عرف ، عرف راحت 

می گوید دلیل دوم حاکم و دلیل اول محکوم است و دلیل دوم دارد دلیل اول را شرح می 

اصولیون و فقها می گویند ادله ی حجیت خبر واحد شامل هردو دلیل می  دهد . لذا تمام

شود .  لذا هیچکس قواعد باب تعارض را روی این دو دلیل پیاده نمی کند که مثال اول برود 

 روی مرجحات و بعد اگر مرجح نبود بروی سراغ تساقط یا تخییر . 

 در مورد تصرف عرف در احد الدلیلین . .2

ت که عرف در یکی از انها تصرف می کند ، حاال تصرفش به این است که گاهی دو دلیل اس

 یک دلیل را بر حکم اقتضائی حمل می کند و دلیل دیگر را بر حکم فعلی حمل می کند . 

ادله ی احکام عناوین اولیه مثل الوضو واجب . به این می گویند دلیل بر حکم عنوان  مثال :

ضرر والضرار فی االسالم . حاال وضوی ضرری . الوضو اولی . یک روایت دیگر می گوید ال

واجب می گوید وضو واجب است . الضرر و الضرار می گوید وضو واجب نیست . این دو دلیل 

را می دهیم دست عرف ، عرف می گوید این الوضو واجب در مقام بیان حکم اقتضائی است 

 هست ؟ الضرر والضرار . یعنی وضو مصلحت دارد اما بالفعل چه حکمی روی گردن شما 

 . در این مورد هم به هیچ وجه قواعد باب تعارض جاری نمی شود 

 تصرف عرف در هر دو دلیل .  .3
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در جائی است که دو دلیل داریم که دلیل اول یک نص دارد و یک ظاهر . دلیل دوم هم یک 

ل اخذ به نص دارد و یک ظاهر . عرف در هردو دلیل تصرف می کند و می گوید در هردو دلی

نص بکنید زیرا نص دلیل اول با ظاهر دلیل دوم تنافی دارد و نص دلیل دوم با ظاهر دلیل 

 اول تنافی دارد . این جا عرف می گوید هردو ظاهر ها را رها کن و به نص ها عمل کن .

روایت می گوید ثمن العذره سحت . عرف می گوید نص در عذره انسان و ظاهر در  مثال :

 نسان است . عذره غیر ا

روایت دیگری می گوید ثمن العذره لیس بسحت . نص در عذره غیر انسان است و ظاهر در 

 عذره انسان است . 

عرف از ظهور دلیل اول به واسطه ی نص دلیل دوم ، و از ظهور دلیل دوم به واسطه ی نص 

 دلیل اول ، دست بر می دارد .

تند لذا همه می گویند ادله ی حجیت هیچکس نگفته است این دو روایت ، متعارضان هس

 خبر واحد شامل هردو روایت می شود . 

عرف تصرف می کند در احد الدلیلین در صورتی که دلیل دیگری اظهر باشد یا نص  .4

  باشد .

 مثل عام و خاص و مطلق و مقید . 

 اصل اشکال :

اگر تعریف تعارض ، تعریف مشهور باشد الزمه اش این است که موارد اربعه مذکوره متعارضان  صغری :

 باشند .

 واالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

 مطلب دوم : امارات نسبت به اصول عملیه چه حالتی دارند 

 نظریه است . 4یا  3در این مساله 

  نظریه ی اول : ورود 

چون اگر امارات مقدم بر اصول عملیه بشوند هیچ محذوری الزم نمی آید جز این که موضوع اصول 

 عملیه از بین می رود . اما اگر اصول عملیه مقدم بشود یا تخصیص بدون مخصص است یا دور است. 
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 تطبیق : 

 . المقصد الثامن فی تعارض األدلة و األمارات

 [فصل ]فی معنى التعارض

)  داللةال ) متعلق به تنافی ( بحسب  هو تنافی الدلیلین أو األدلة ) نظریه ی صاحب کفایه ( ضالتعار

و أ ) سلب و ایجاب ( التناقض ) حال برای الدلیلین ( على وجه  مقام اإلثبات ) واو تفسیر ( و(  1 حجیت

وضیح دارد عرضا را ت –) باء تصویر  بأن ) این حقیقتا و عرضا از شقوق تضاد هستند ( التضاد حقیقة أو عرضا

 . علم بکذب أحدهما إجماال مع عدم امتناع اجتماعهما أصال  می دهد (

 یل () معنای دو دل بمجرد تنافی مدلولهما ) دو دلیل ( فال تعارض بینهما ) بنابر تعریف تعارض ( و علیه

) به این که  و الخصومة بأن یکون أحدهما ) تعارض در معنی ( إذا کان بینهما حکومة رافعة للتعارض

ى ناظرا إل ) اورده شده است ( قد سیق الشک لکثیر الشک ( –دلیل حاکم  –بوده باشد یکی از دو دلیل 

 ) به عنوان ناظر برای بیان مقدار چیزی که اراده شده است از دلیل دیگر ( بیان کمیة ما أرید من اآلخر

عقیده ی صاحب کفایه در حکومت این است که  –واقع رد بر شیخ است )  این در  مقدما کان أو مؤخرا

ممکن است اول محکوم بیاید بعد حاکم و همچنین ممکن است اول حاکم بیاید برخالف شیخ انصاری که می 

ذا إ ) یا این که بوده باشند ان دو دلیل به گونه ای که ( أو کانا على نحو فرمایند اول باید محکوم باشد (

) هنگامی که عرضه می شوند بر عرف ، توفیق داده می شود بین آن دو دلیل  على العرف وفق بینهماعرضا 

مطرد فی مثل األدلة المتکفلة  ) تصرف در خصوص احدهما ( بالتصرف فی خصوص أحدهما کما هو (

إلکراه و و البیان أحکام الموضوعات بعناوینها األولیة مع مثل األدلة النافیة للعسر و الحرج و الضرر 

 یتکفل ) از ان ادله ی که عهده دارد می باشد برای بیان احکام موضوعات به عناوین ثانویه ( االضطرار مما

 دلیل عناوین اولی و ثانوی ( –) مثل این دو دلیل  ألحکامها بعناوینها الثانویة حیث یقدم فی مثلهما

ا رجوع این ج – ) این دو دسته از ادله فی غیرهمااألدلة النافیة و ال تالحظ النسبة بینهما أصال و یتفق 

 کما ال یخفى.  ( کنید به فیروزآبادی 
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 نسبت امارات با اصول عملیه:  119نوار 
 اصول عملیه بر دو نوع است : 

 برائت که موضوعش عدم البیان است ، تخییر که موضوعش عدم  نوع اول : اصول عملیه ی عقلیه (

مرجح الحد الطرفین است ، احتیاط که موضوعش عدم مامن من العقاب است  ( . اماره بر اصول 

 عملیه ی عقلیه ورود دارد باالتفاق ) هم بنابر نظر شیخ و هم بنابر نظر صاحب کفایه ( . 

اره می آید ، بیان امده و وقتی که بیان می آید ، عدم البیان ) مثال اماره بیان است لذا وقتی که ام

موضوع برائت ( از بین می رود . اماره مرجح است لذا اگر اماره آمد مرجح امده و وقتی مرجح آمد ، 

 عدم مرجح ) موضوع تخییر ( از بین می رود .

ا را در مقابل شرب تتن من شک دارم شرب تتن حالل است یا حرام . برائت عقلیه می گوید اگر شم

عقاب کنند ، این عقاب بالبیان است و عقاب بالبیان قبیح است . حاال خبر واحد قائم شده است که 

شرب تتن حرام است . این خبر واحد می شود بیان لذا اگر شرب تتن بکنید ، شارع شما را عقاب می 

 کند و این عقاب ، عقاب بالبیان نیست .

  : برائت که موضوعش شک است و احتیاط و استصحاب که  ی شرعیه . اصول عملیهنوع دوم (

 هردو موضوعشان شک است ( 

 درباره ی اصول عملیه ی شرعیه دو نظریه است :

اماره بر اصول عملیه ی شرعیه ورود دارد . به همان بیانی که در  نظریه ی صاحب کفایه : .1

را از بین می برد . موضوع  استصحاب گذشت . یعنی اماره موضوع اصول عملیه ی شرعیه

 اصول عملیه ی شرعیه شک است و وقتی اماره امد شکی در کار نیست . 

استصحاب می گوید االن نماز جمعه واجب است . یقین سابق و شک الحق داریم .  مثال :

یقین داریم قبال نماز جمعه واجب بوده االن شک داریم واجب هست یا نیست ، استصحاب 

 وجوب نماز جمعه می کنیم . خبر واحد می گوید نماز جمعه حرام است .

یعنی موضوع استصحاب که  صحاب است .صاحب کفایه می فرماید این خبر واحد وارد بر است

 شک باشد را از بین می برد .

پس اگر شما نماز جمعه نخواندید یعنی عمل کردید به خبر واحد ، شما یقین به وجوب نماز 

جمعه را با شک نقض نکردید بلکه با یقین به حرمت ) البته این یقین ، یقین وجدانی نیست 

نتیجه خبر واحد مقدم بر استصحاب است . و عکس در   بلکه تعبدی است ( نقض کردید .

ان صحیح نیست یعنی بگوید استصحاب مقدم می شود زیرا الزمه اش تخصیص بدون 

 مخصص یا دور است .
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استصحاب می گوید نماز جمعه واجب و خبر واحد می گوید حرام است . اگر شما گفتید 

خب ادله ی حجیت خبر  استصحاب مقدم می شود یعنی خبر واحد این جا حجت نیست .

واحد می گویند این خبر واحد حجت است . لذا شما به چه حقی این خبر واحد را از تحت 

ادله ی حجیت خبر واحد در اوردی و خارج کردی ؟ ایا دلیلی هست که این خبر واحد را از 

تحت ادله ی حجیت خبر واحد خارج کند ؟ اگر نیست می شود تخصیص بال مخصص و اگر 

عنی یک عاملی هست که می آید این خبر واحد را از تحت ادله ی حجیت خبر واحد هست ی

خارج می کند ، این عامل فقط می تواند استصحاب باشد و استصحاب هم نمی تواند چون 

 الزمه اش دور است .

چون مخصص بودن استصحاب ) یعنی اگر استصحاب بخواهد این خبر واحد را از تحت ادله 

خارج بکند ( متوقف است بر حجیت استصحاب با وجود اماره ) یعنی اگر حجیت خبر واحد 

استصحاب در کنار اماره قرار گرفت باید حجت باشد تا بتواند مخصص باشد ( و از ان طرف 

حجیت استصحاب با وجود اماره متوقف است بر مخصصیت استصحاب چون اگر مخصص 

 .  نباشد ، اماره به راحتی استصحاب را کنار می زند

 : اماره بر اصول عملیه ی شرعیه حکومت دارد . نظریه ی شیخ انصاری  .2

اماره حکومت دارد چون اماره را موضوع اصل عملی شرعی را از بین نمی  ایشان می فرماید :

 برد بلکه حکم موضوع اصل را از بین می برد .

وایت دیگر می گوید ر . روایت داریم که اذا شککت بین الثالث و االربع ، فابن علی االکثر

الشک لکثیر الشک . این جا می گویند الشک لکثیر الشک بر روایت دیگر حکومت دارد . 

چگونه حکومت دارد ؟ موضوع اذا شککت بین الثالث و االربع ، شک است حاال این الشک 

لکثیر الشک نمی آید ان موضوع را در حق کثیر الشک از بین ببرد زیرا واقعا شک وجود دارد 

 بلکه حکم موضوع را که در مثال بناگذاشتن بر اکثر باشد ، از بین می برد .  .

 اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری :

 این اشکال را در ضمن دو مرحله توضیح می دهیم :

 : اماره حکومت بر اصول عملیه ی شرعیه ندارد .   مرحله ی اول 

 دلیل : 

 ضابطه ی حکومت ، نظر و شرح است .  صغری :

اگر خواستی بگویی ، این دلیل حاکم بر آن دلیل است شرطش این است که این 

 دلیل با مدلول لفظیش نگاهش به ان دلیل باشد . 

 نظر و شرح در این جا منتفی است .  کبری :
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زیرا این خبر واحد که می گوید نماز جمعه حرام است ، اصال نگاهی به التنقض 

 الیقین بالشک ندارد . 

 بطه ی حکومت در این جا منتفی است .ضا نتیجه :

مستشکل می خواهد یک کاری کند که ناظریت درست  اشکال به مرحله اول :

 کند .

حال که متعرض مستشکل می گوید اماره بااللتزام متعرض حکم مورد اصل است . 

 بر ان است پس ناظر و حاکم بر آن است .

حاب ، نماز جمعه است . استصحاب می گوید نماز جمعه واجب است . مورد استص

االن خبر واحد قائم شده است که نماز جمعه حرام است . این خبر واحد یک معنای 

مطابقی دارد و یک معنای التزامی . معنای مطابقی آن این است که نماز جمعه حرام 

است و معنای التزامی ان این است که نماز جمعه واجب نیست . پس اماره بااللتزام 

 ورد اصل ) نماز جمعه ( شد و گفت واجب نیست . متعرض حکم م

 جواب صاحب کفایه :

 : تعرض ، ناظریت نیست یعنی صرف این که یک دلیل متعرض حکم  اوال

موضوع دلیل دیگر بشود و حکم ان را مشخص بکند ، نمی گویند این دلیل 

چون منظور از نظارت در حکومت ، نظارت با مدلول .  ناظر به آن دلیل است

 ی است .لفظ

 : عین این سخن در طرف عکس است پس اصول عملیه حاکم بر اماره  ثانیا

   است .

 : ادله ی امارات بر ادله ی اصول عملیه ی شرعیه حکومت ندارد .  مرحله ی دوم 

 دلیل :

 ضابطه ی حکومت نظر و شرح است . صغری :

 نظر و شرح در این جا منتفی است .  کبری :

 ضابطه ی حکومت در این جا منتفی است .  نتیجه :

 تطبیق :

فیکون مجموعهما قرینة  ) در هر دو دلیل ( فیهما) عطف بر بالتصرف فی خصوصو احدهما (  أو بالتصرف

) مرحوم فیروزآبادی می فرماید عطف است بر بالتصرف فیهما یعنی دارد مورد چهارم  على التصرف فیهما أو

) یعنی در ظاهر تصرف می کنیم مثل عام و خاص  لو کان اآلخر أظهر أحدهما المعینفی را بیان می کند ( 

و مطلق و مقید و ماهم به همین مثال زدیم لکن غلط است چون صاحب کفایه عام و خاص را تحت یک عنوان 
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ت و روای. لذا باید مثال را عوض کرد . مثل این مثال یک روایت می گوید اکرم العالم  دیگر مطرح کرده است

دیگر می گوید التکرم الفساق . التکرم الفساق اظهر است زیرا اکرم العالم داللتش باالطالق است اما التکرم 

 ذلكو ل (الفساق داللتش بالوضع است بنابر نظر مشهور و وضع اظهر است اما تصرف ما در اکرم العالم است . 

کومت و امثال این ها جمع عرفی می گویند اما چون که به تخصیص و ورود و ح ) جمع عرفی به معنای عام

) می خواهد ورود را  فإنه  تقدم األمارات المعتبرة على األصول الشرعیة( جمع عرفی به معنای عام 

 )بعد مالحظتهما  ) اصول شرعیه (علیها ) امارات ( ال یکاد یتحیر أهل العرف فی تقدیمهاتوضیح دهد ( 

)  محذور تخصیص أصال ) زیرا الزم نمی آید از تقدیم امارات ( یلزم منهحیث ال  امارات و اصول شرعیه (

إنه ف ) در تقدیم اصول شرعیه ( بخالف العکس اصال یعنی نه تخصیص بدون مخصص و نه تخصیص دوری (

  ) محذور ( محذور التخصیص بال وجه أو بوجه دائر کما أشرنا إلیه ) الزم می آید در عکس ( یلزم منه

 االستصحاب . فی أواخر

) چون  لعدم کونها ) اصول شرعیه ( على أدلتها ) امارات ( حکومتها ) امارات ( وجه تقدیمها و لیس

) به هیچ وجه یعنی به هیچ یک  بوجه ) ناظر به ادله اصول شرعیه ( ناظرة إلى أدلتها نیست این امارات (

 از دالالت لفظیه (

ن لبیا ( بیان اوال – ) امارات تعرضها ( یت و حکومت را درست کند ، اشکال می خواهد ناظر ) بیان اشکال و 

) این تعرض  ال یوجب کونها ناظرة إلى أدلتها ) برای بیان حکم مورد ادله اصول عملیه ( حکم موردها

ن اگر ای –) بیان ثانیا  و شارحة لها و إال  سبب نمی شود که امارات ناظر به ادله ی اصول شرعیه باشند (

حرف را می زنید ، در عکس هم همین طور است . یعنی ادله اصول متعرض حکم مورد اماره هست پس بگو 

دالة و لو  ) مثل امارات نسبت به ادله ی اصول ( أیضا ) اصول ( کانت أدلتهااصول عملیه حاکم اند  ( 

) یعنی  فعال هو مقتضى األصل () در مثال ما ، نماز جمعه بود  بااللتزام على أن حکم مورد االجتماع

 ) مورد اجتماع فعال مقتضی اصل است یعنی نماز جمعه حکمش وجوب است  ( ال األمارة و هو واجب است (

) الزمه عقلیش این است که نماز جمعه حرام نباشد  هو قضیة األمارة ) حکمی که ( مستلزم عقال نفی ما

) مقتضای اصل  قضیته ) حکمی که ( إال نفی ما اماره ()  لیس مقتضى حجیتها ) مرحله ی دوم ( بل (

فظا ل ) بدون این که داللت کند اماره بر ان نفی لفظا ( من دون داللة علیه ) قید نفی است ( عقال است (

) بنابر قول مشهور ، مشهور می  إال على الحکم الواقعی ) نفس اماره ( ضرورة أن نفس األمارة ال داللة له

و قضیة حجیتها  می گوییم خبر واحد حجت است یعنی می خواهد حکم واقعی را نشان بدهد (گویند وقتی 

) و مقتضای حجیت اماره فقط این است که الزم است شرعا که بر  لیست إال لزوم العمل على وفقها شرعا

ن ل کنید ، ایاگر بر شما الزم است که بر طبق اماره عم –) صفت برای لزوم  المنافی طبق اماره عمل کنیم (

و خالف لزوم منافات دارد عقال با لزوم به عمل بر خالف اماره یعنی نفی می کند لزوم عمل بر خالف اماره را 

 ) خالف اماره ( و هو ) اماره ( عقال للزوم العمل على خالفه(  اماره در این جا همان مقتضای اصل است
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الحجیة شرعا إال لزوم العمل على وفق الحجة هذا مع احتمال أن یقال إنه لیس قضیة  . قضیة األصل

 . عقال و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه فی صورة المخالفة

 اشکال دیگر بر تعریف مشهور از تعارض  –بیان دو نکته :  120نوار 

 در بحث امروز دو مطلب داریم که مطلب اول دو نکته است . 

 بیان دو نکته مطلب اول : 

  : اگر ادله ی حجیت امارات دال بر الغاء احتمال خالف ) یعنی بگویند احتمال خالف نکته ی اول

 ملغی است و به احتمال خالف اعتناء نکن ( باشد ، اماره حاکم بر اصل عملی است .

 چرا حاکم می شود ؟ 

االباحه می شرب تتن ، شک داریم که حالل است یا حرام . خبر واحد می گوید حرام است و اصاله 

برویم سراغ ادله ی حجیت خبر واحد . اگر ادله ی حجیت خبر واحد داللت بکند گوید حالل است .  

بر الغاء احتمال خالف اماره ) در مثال احتمال خالف یعنی احتمال حلیت ( ،  یعنی ادله ی حجیت 

 عملی است . خبر واحد دال بر الغاء احتمال حلیت باشد ، در این صورت اماره حاکم بر اصل

زیرا ادله ی حجیت خبر واحد می گویند احتمال خالف ) احتمال حلیت ( ملغی است . صاحب کفایه 

می فرماید این که ادله ی حجیت خبر واحد می گویند احتمال خالف ملغی است یعنی حکم احتمال 

 خالف ملغی است .

ظاهریه است .  چون  اگر شما احتمال حلیت شرب تتن می دهید ، حکمش چیست ؟ حکمش حلیت

 پساگر شما شک دارید شرب تتن حالل است یا نیست ، اصل عملی می گوید حالل ظاهری است . 

ادله ی حجیت خبر واحد می گویند حلیت ظاهریه ملغی است . وقتی حلیت ظاهریه ملغی شد ، 

برد . و از حلیت ظاهری از اصل عملی می امد پس ادله ی حجیت خبر واحد امد حکم اصل را از بین 

 بین رفتن حکم اصل عبارت اخری حکومت است . 

صاحب کفایه می فرماید هرگز ادله ی حجیت خبر واحد داللت بر الغاء احتمال خالف  ندارد . یعنی 

اگر ما باشیم و ادله ی حجیت خبر واحد ، این ادله فقط این را می گویند که خبر واحد حجت است 

ا الغاء بکن و اگر هم بگوید عقال می گوید و عقال سبب پیدایش و دیگر نمی گوید احتمال خالف ر

 حکومت نیست .

  : احتمال خالف باشد ، اصل عملی حاکم  الغاء اگر ادله ی حجیت اصول عملیه دال برنکته ی دوم

  بر اماره نیست .

حجیت ما شک داریم شرب تتن حالل است یا حرام . اصاله البرائه می گوید حالل است . دلیل بر 

اصاله البرائه ، کل شی لک حالل ، است . اما خبر واحد می گوید حرام است . اگر ادله ی حجیت 
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باشد این جا  ) احتمال حرمت ( اصول عملیه مثل کل شی لک حالل ، دال بر الغاء احتمال خالف

 اصل عملی حاکم بر اماره نیست .

 چرا حاکم نیست ؟ 

عملی می گوید احتمال خالف ملغی است یعنی حکم احتمال صاحب کفایه می فرماید اگر دلیل اصل 

خالف ملغی است و حکم احتمال مخالف هرچیزی که باشد ، حکم ظاهری است یعنی ادله ی اصول 

عملیه می گویند حکم ظاهری از بین رفته است . لکن حکمی که توسط اماره امده از بین نمی رود 

 م واقعی است . چون حکمی که توسط اماره ثابت می شود ، حک

 : تطبیق 

یعنی این که مقتضای حجیت  –هر جوری که بوده باشد قضیه ی حجیت  –) قضیه ی حجیت  و کیف کان

خبر واحد جعل حکم ظاهری باشد ) مشهور ( یا مقتضای حجیت معذریت و منجزیت باشد ) صاحب کفایه ( 

احتمال خالف نیستند و وقتی داللت نکردند پس ) می خواهد بگوید ادله ی حجیت اماره دال بر الغاء  لیس (

ادله  نیست معنای –) اعتبار اماره  مفاد دلیل االعتبار ( رد بر شیخ انصاری است – اماره حاکم بر اصل نیست

) قید وجوب است (  تعبدا ) خالف اماره ( وجوب إلغاء احتمال الخالف) ان مفاد (  هو ی حجیت اماره (

 ) عطف بر یختلف ( و یکون وضعیت ورود بود ( –) تا این که مختلف بشود وضعیت  کی یختلف الحال

 ، عملی ) در مثال ما حکم اصل نفی حکم األصل ) می باشد مفاد دلیل اعتبار در اماره ( مفاده فی األمارة

نی عحلیت ظاهریه بود یعنی ادله ی حجیت خبر واحد می آید نفی می کند حلیت ظاهریه را نفی می کند ی

)  حکم االحتمال ( لیعم ) حکم اصل حیث إنه حکم اصل عملی را ازبین می برد و این حکومت است (

 ألجل أن بخالف مفاد دلیل اعتبار در اصل عملی ( –) نکته ی دوم  بخالف مفاده فیه احتمال خالف است (

) چگونه حکم واقعی ،  کیف ) اصل ( لیس حکم احتمال خالفه  ) که مفاد اماره است ( الحکم الواقعی

) اگر ادله حجیت اصول عملیه بگویند حکم واقعی ملغی است ، از حجیت  و حکم احتمال خالف اصل باشد (

اگر ادله ی حجیت اصول عملیه بگویند حکم واقعی  اصول عملیه ، عدم حجیت اصول عملیه الزم می آید .

اقعی در کار نباشد ما دیگر شک در حکم واقعی ملغی است یعنی حکم واقعی درکار نیست . و وقتی که حکم و

نداریم و وقتی شک در حکم واقعی نداشتیم معنایش این است که اصل حجت نیست زیرا اصل جائی حجت 

 ) حکم واقعی ( حکم الشك فیه ) در حالی که مفاد اصل ( هو است که شک در حکم واقعی داشته باشیم (

است یعنی شما اول باید احتمال حکم واقعی بدهید تا اصل بیاید و ) و حکم احتمال حکم واقعی  و احتماله

) اشاره به این دارد که حرف شیخ انصاری بسیار حرف درستی است یعنی ادله ی حجیت  فافهم حجت باشد (

و هرچند به داللت لفظی نیست لکن به داللت التزامی لفظ است . لزوم  اماره دال بر الغاء احتمال خالف است

  . و تأمل جیدا ( لمعنی االخصبین با
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) از بین نمی رود مشکل  أنه ال تکاد ترتفع غائلة المطاردة ( شیخ ) اشکال بر حکومت فانقدح بذلك

) به وسیله ی مطلبی که ما به آن  و المعارضة بین األصل و األمارة إال بما أشرنا معارضه بین اصل و اماره (

 . فال تغفل ) در تعادل و تراجیح ( و آنفا ) در استصحاب ( بقاسا اشاره کردیم که ان مطلب ورود بود (

 (.اشکال بر تعریف مشهور نتنافی بین نص و اظهر با ظاهر داخل باب تعارض نیست ) بیامطلب دوم : 

اگر تعریف مشهور ، تعریف تعارض باشد الزمه اش این است که اگر احد الدلیلین نص یا اظهر و دلیل صغری : 

 باشد داخل در تعارض بشوند .دیگر ظاهر 

 . واالزم باطلکبری : 

  . فلملزوم مثلهنتیجه : 

 تطبیق :

 ) هنگامی که بوده باشد یکی از دو دلیل ( إذا کان أحدهما ) مثل موارد گذشته ( هذا و ال تعارض أیضا 

قید مطلق و المالعام و الخاص و ال قرینة على التصرف فی اآلخر کما فی الظاهر مع النص أو األظهر مثل

) دلیل برای این که تعارض  مما کان أحدهما نصا أو أظهر حیث مطلق و مقید ( –) عام و خاص  أو مثلهما

 إن بناء العرف على کون النص أو األظهر قرینة على التصرف فی اآلخر. نیست (

) اگر  و إن کانت ) حکومت ، ورود و تصرفات ( األدلة فی هذه الصور ) خالصه ی کل مطالب ( و بالجملة

عدم ل ) این ادله متعارض نیستند ( إال أنها غیر متعارضة ) ادله ( متنافیة بحسب مدلوالتهاچه این ادله ( 

) زیرا مدلول این ادله در داللت و مقام اثبات با هم تنافی ندارند (  تنافیها فی الداللة و فی مقام اإلثبات

أو خصوص بعضها یتصرف  ) مجموع ادله ( حظة المجموعبحیث تبقى أبناء المحاورة متحیرة بل بمال

بشود به  ) به تصرفی که مرتفع بما ترتفع به المنافاة ) قید برای یتصرف( أو فی البعض عرفا  فی الجمیع

 . التی تکون فی البین  وسیله ی این تصرف ، منافات (

قطعیا أو ظنیا أو مختلفا فیقدم  موارد ()  بین أن یکون السند فیها ) موارد جمع عرفی ( و ال فرق فیها

 ) بحسب السند ظنیا على الظاهر و لو کان ) اگر چه باشد این نص و اظهر ( النص أو األظهر و إن کان

  ) می خواهد بگوید جمع داللی بر جمع سندی مقدم می شود ( قطعیا ) سند ( بحسبه اگر چه این ظاهر (
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بل و احکام ان ، مقتضای اصل بیان حاالت دو دلیل متقا:  121نوار 

 اولی در تعارض خبرین 
چیز  3استفاده ی حکم از دلیل ) مراد از دلیل ، دلیل لفظی یعنی آیه و روایت است ( متوقف بر  مقدمه :

چیز است  3است ) یعنی اگر بخواهید یک حکمی را از ادله ی لفظی استنباط بکنید ، استنباط حکم متوقف از 

 چیز اشکال داشته باشد حکم استنباط نمی شود (  :  3و اگر یکی از این 

 دلیل از حاکم و شارع صادر شده باشد .  امر اول : .1

حاال عهده دار این امر اول کیست ؟ یعنی چه کسی می گوید این دلیل ، صادر شده است ؟ ادله ی 

حجت  حجیت مثل ادله ی حجیت خبر واحد . ادله ی حجیت خبر واحد می گویند این خبر واحد

است یعنی این خبر از شارع صادر شده است . به اصطالح به او می گویند اصاله السند که یعنی سند 

 اصل است یعنی از شارع صادر شده است .

الفاظ این دلیل ، حداقل ظهور در معنایشان داشته باشند . چون ممکن است نص باشند .  امر دوم : .2

ار رفته ، هر یک از این الفاظ باید در معنای خودش ظهور مثال اگر در این دلیل دو یا سه لفظ به ک

 داشته باشد . 

عهده دار این امر کیست ؟ یعنی چه کسی می گوید این الفاظ ظهور در معنای خودشان دارند ؟ 

 به اصطالح اصاله الظهور . عرف و

عی بیان حکم واق این دلیل برای بیان واقع باشد . یعنی این دلیلی که آمده است در مقام امر سوم : .3

 آمده است نه در مقام تقیه .

عهده دارد این امر کیست ؟ ظهور حال متکلم یا تعبدا اثبات می شود که این دلیل برای بیان حکم 

 واقعی است و به اصطالح اصاله الجهه پیاده می شود  .

ه ه است ( و اصالاصل استفاده کردیم : اصاله السند ) یعنی این دلیل از معصوم صادر شد 3پس ما از 

الظهور ) کلمات این دلیل در معنایشان ظهور دارند ( و اصاله الجهه ) این دلیل برای بیان حکم واقعی 

 2است ( 

 حاالت دو دلیل متقابلمطلب اول : 

 صورت دارند : 3دو تا دلیلی که در مقابل هم هستند ، 

                                                           
هم هستند یا در طول هم . در  اصل در عرض 3استاد حیدری : در این مقدمه مباحث مهمی است . که آیا این  2

اصول فقه اجماال ان را خوانده اید در اختالف بین مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم نائینی . صاحب کفایه هم در متن 

 کفایه کلمه ی فاء آورده که از این کلمه ، طولیت فهمیده می شود .
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 : گاهی این دو دلیل ، هردو ظنی السند هستند . مثل دو خبر واحد . این صورت خودش  صورت اول

دو حالت دارد ) البته حالت هایش بیشتر از دو حالت است اما صاحب کفایه فقط این دو حالت را بیان 

 کرده است ( :

 : یک مرتبه هردو حدیث مقطوعی الدالله و الجهه هستند .  حالت اول 

و قطعی هست ) یعنی هردو نص هستند ( و هردو جهتشان قطعی است یعنی داللت هر د

یعنی هردو در مقام بیان واقع هستند و در مقام تقیه نیستند . در این صورت هردو دلیل 

حجت نیست بلکه این دو دلیل متعارضان هستند ) چون ما علم اجمالی داریم که احد الدلیلین 

ی بیان واقع صادر شده است پس باید از بین این کاذب است زیرا هردو دلیل نص است و برا

دو یکیش حجت است نه هردو ، پس علم اجمالی پیدا می کنیم که احد الدلیلین کاذب است 

 ) 

  یک مرتبه هردو مظنونی الدالله و الجهه هستند . : حالت دوم 

د و یعنی هردو دلیل ظنی السند هستند و داللت هردو هم ظنی است یعنی هردو ظهور دارن

و هردو هم منظون الجهه است یعنی ما یقین نداریم که این دو دلیل  هیچکدام نص نیست .

 برای بیان واقع اند .

در این صورت هم هردو حجت نیست بلکه متعارضان هستند . چون ما این جا علم اجمالی 

 یم که یکیداریم احد الجهتین یا احد الداللتین اراده نشده است . یعنی مثال علم اجمالی دار

از این ها برای بیان واقع نیست چون نمی شود که هردو برای واقع باشند زیرا اگر هردو برای 

بیان واقع و هردو هم داللتشان ظنی و مراد باشد ، و هردو هم حجت باشد الزمه اش که مثال 

 نماز جمعه هم امر داشته باشد و هم نهی . 

 ت مراد نیست .یا علم اجمالی داریم یکی از این دو دالل

 : در این صورت تعارض از  گاهی هردو قطعی السند است مثل دو خبر متواتر یا دو آیه . صورت دوم

 حیث جهت و داللت است . 

 : 3 این دو دلیل مختلف اند یعنی یک قطعی السند است و دیگری ظنی السند صورت سوم . 

 مطلب دوم : 

کردند ) مثال ثمن العذره سحت ، ثمن العذره لیست بسحت ( ما اگر دو دلیل یعنی دو خبر بایکدیگر تعارض 

 این جا دو بحث داریم :

 : مقتضای قاعده ی اولی چیست ؟ منظور از قاعده ی اولیه یعنی این که می خواهیم ببینیم  بحث اول

 عقل با نگاه به ادله ی حجیت خبر واحد درباره ی خبران متعارضان چه چیزی می گوید . 

                                                           
 نید به اقای حکیم .استاد حیدری : برای بیان تمام این صورت ها و احکامشان مراجعه ک 3
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 : مقتضای قاعده ی ثانوی چیست ؟ قاعده ی ثانوی یعنی این که می خواهیم ببینیم عقل  بحث دوم

 ما با توجه به روایات عالجیه درباره ی خبران متعارضان چه چیزی می گوید .

 مقتضای قاعده ی اولیه در خبران متعارضان چیست ؟ بحث اول :

 کنیم .ما در این جا می خواهیم بر طبق دو مبنا می خواهیم بحث 

 مبنای طریقیت .  .1

عقیده ی صاحب کفایه بر خالف شیخ انصاری تساقط است یعنی اگر ما باشیم و عقل خودمان ، عقل 

 با توجه به ادله ی حجیت خبر واحد می گوید هردو خبر تساقط می کنند . 

ی نمی دلیل : این دو خبری که با هم تعارض کردند ما علم اجمالی داریم که احدهما کاذب است یعن

تواند هردو صحیح باشند زیرا اگر هردو صحیح باشند الزمه اش این است که یک شی دو حکم داشته 

باشد . خب احد که کاذب است ، کدام است ؟ معلوم نیست . حاال که معلوم نیست هردو تساقط می 

 کنند چون وجهی وجود ندارد که بگوییم یکی حجت است و دیگری حجت نیست .

می فرمایند این که ما می گوییم هردو تساقط می کنند ، این تساقط نسبت به مدلول  ایشان نکته  :

 مطابقی خودشان است اما از بین این دو خبر ، احد االخبرین نسبت به مدلول التزامی حجت است .

مقتضای قاعده ی اولیه  مثال یک خبر می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید حرام است .

صاحب کفایه تساقط است اما این تساقط نسبت به مدلول مطابقی این دو دلیل است یعنی نه  در نظر

اثبات وجوب می شود و نه اثبات حرمت لکن احد الدلیلین نفی حکم ثالث می کند مثال نفی استحباب 

 می کند . 

اللت گویند د چرا این جا داللت التزامی هست با این که داللت تطابقی نیست با این که می اشکال :

 التزامی فرع بر داللت تطابقی است ؟

 داللت التزامی در اصل وجود فرع بر داللت تطابقی است نه در حجیت . جواب :

 مبنای سببیت . .2

 :تطبیق 

واری که می ) از م مما کان التنافی فیه ) موارد جمع عرفی ( و إنما یکون التعارض فی غیر هذه الصور

 و إنما یکون التعارض ) و حجیت ( بین األدلة بحسب الداللة و مرحلة اإلثبات(  باشد تنافی در آن موارد

 ) در جائی که فیها إذا کان کل واحد منها ) یعنی ادله ی حجیت شامل هردو دلیل نیست ( بحسب السند

) قید  فیما ) دالله و جهتا ( أو ظنیا  و جهة ) هردو نص هستند ( قطعیا داللة بوده باشد هریک از ادله (

می خواهد بگوید اگر دالله و جهتا ظنی بودند در صورتی می شوند متعارضان که ما نتوانیم جمع عرفی  –ظنیا 

کون ) علت برای انما ی فإنه . بالتصرف فی البعض أو الکل ) ادله ( إذا لم یکن التوفیق بینها بکنیم (



15 

 

)  کلال معنى للتعبد بالسند فی ال ت () در هنگامی که توفیق ممکن نیس حینئذالتعارض بحسب السند ( 

) در جائی که مقطوع الدالله و الجهه  إما للعلم بکذب أحدهمایعنی بگوییم هردو دلیل حجیت دارند ( 

 –) ادله  ألجل أنه ال معنى للتعبد بصدورها ) در جائی که مظنون الدالله و الجهه هستند ( أوهستند ( 

مع یل حجت اند و ادله ی حجیت خبر واحد انها را شامل می شود ( یعنی معنی ندارد که بگوییم هردو دل

فیقع التعارض بین أدلة  منظور این است که در احد الدلیلین خلل است ( –) با وجود اجمال ادله  إجمالها

کما ال  ) در هر دو صورت یعنی چه مقطوعی الدالله و الجهه و المظنونی الدالله و الجهه ( السند حینئذ

 . یخفى

 [مقتضای قاعده ی اولی  – فصل ]أصالة التساقط

) در داللت مطابقیه و التزامیه  التعارض و إن کان ال یوجب إال سقوط أحد المتعارضین عن الحجیة رأسا

إال العلم بکذب أحدهما  ) موجب نمی شود ان تعارض ( ال یوجب ) دلیل برای یوجب السقوط احد ( حیث( 

یعنی  ) حیث کان بال تعیین ) معلوم الکذب ( مانع عن حجیة اآلخر إال أنه ) در تعارض ( فال یکون هناك

 و ) بال تعیین و العنوان ( إال کذلك ) معلوم الکذب ( و ال عنوان واقعا فإنه لم یعلم کذبهاجمالی است ( 

) درخصوص  واحد منهما بحجة فی خصوص مؤداه ) جواب حیث ( احتمال کون کل منهما کاذبا لم یکن

  فی الحجة أصال کما ال یخفى. لعدم التعیینای هر یک ( معن

مقتضای قاعده ی اولیه در خبرین متعارضین بنابر :  122نوار 

 طریقیت و سببیت 
ما گفتیم که اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردند ، دو بحث داریم . بحث اول این بود که مقتضای قاعده ی 

ن که اگر ما باشیم و ادله ی حجیت خبر واحد ، عقل ما با توجه به ادله اولی چیست . ) قاعده ی اولیه یعنی ای

 ی حجیت خبر واحد ، درباره ی خبرین متعارضین چه حکمی دارد ( .

بحث دوم این بود که مقتضای قاعده ی ثانوی چیست ؟ قاعده ی ثانویه یعنی مفاد اخبار عالجیه چیست . 

 روایات درباره ی خبرین متعارضین وارد شده است .  چون بعدا می گوییم که یک خبری هست که این

 حاال برویم سراغ قاعده ی اولیه :

 اگر خواستیم که بحث کنیم که مقتضای قاعده ی اولیه چیست بازهم این جا دو بحث داریم :

 : بنابر طریقیت خبرین  بحث اول 

 صاحب کفایه فرمودند مقتضای قاعده ی اولیه تساقط است . تا این جا را دیروز گفتیم . اما درس امروز 
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مقتضای قاعده ی اولی در خبرین متعارضین بنابر حجیت امارات از باب طریقیت تساقط فی  نکته :

 الجمله است نه بالجمله . 

معنی نیست که به طور کلی تساقط می یعنی اگر می گوییم این دو خبر تساقط می کنند به این 

تساقط این دو خبر ، تساقط فی الجمله است  کنند به طوری که این دو خبر هیچ اثری نداشته باشند .

 یعنی خبرین متعارضین می توانند نفی قول ثالث بکنند .

دو مثال یک خبر امده است که نماز جمعه واجب است و خبر دیگر می گوید حرام است . االن این 

خبر متعارضین هستند . ما هم در خبرین قائل به طریقیت هستیم نه سببیت ، این جا مقتضای قاعده 

ی اولیه تساقط این دو خبر هست فی الجمله یعنی از بین این دو خبر ، یکی نامعین می تواند نفی 

 ز جمعهقول ثالث می کند چون یکی می گفت واجب است  و دیگری می گفت حرام است حاال آیا نما

 مستحب هست یا نیست ؟ خیر یکی از این دو خبر نفی استحباب می کند . 

قدم بیان می  3چرا از بین این دو خبر فقط یکیش می تواند نفی قول ثالث بکند ؟ جواب در ضمن 

 شود .

 تعارض موجب علم اجمالی به کذب احد الخبرین است .  قدم اول :

ز خبرها می گوید نماز جمعه واجب و دیگری می گوید حرام ا دو تا خبر با هم تعارض کردند و یکی

است . این تعارض سبب می شود ما علم اجمالی پیدا کنیم که احد الخبرین ) غیر معین ( کذب است 

. چون هردو خبر نمی توانند صادق باشند زیرا اگر هردو خبر صادق باشند الزمه اش این است که 

 م . نماز جمعه هم واجب باشد و هم حرا

 کذب احد نفی حجیت دیگری نمی کند .  قدم دوم :

شما علم اجمالی دارید که از بین این دو خبر متعارضین یکیش کاذب است نه هردو . خب حاال احد 

غیر معین کاذب است ، این سبب نمی شود که دیگری حجت نباشد چون این طور نیست که هردو 

 می افتد .  از حجیت بیافتد بلکه احد غیر معین از حجیت

 همین برای نفی قول ثالث هست .  قدم سوم :

از بین این خبرین یکی از آنها کاذب است در نتیجه دیگری حجت است اما این دیگری که حجت 

است در مدلول مطابقیش حجت نیست چون معارض دارد اما در نفی ثالث حجیت دارد زیرا این 

 دیگری هرکدام که باشد نفی قول ثالث می کند .

خبر اول : نماز جمعه واجب . و خبر دوم : نماز جمعه حرام . اگر این خبری که می گوید نماز جمعه 

واجب است کاذب باشد . آن دیگری ) نماز جمعه حرام است ( مدلول مطابقیش را نمی تواند اثبات 

گری اگر چون معارض دارد اما آن دیگری هر کدام که باشد نفی قول ثالث می کند زیرا این دی کند

 واجب باشد می گوید مستحب نیست و اگر هم حرام باشد بازهم می گوید مستحب نیست .
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 : یعنی خود خبر سبب تولید مصلحت و مفسده می شود .بنابر سببیت خبرین  بحث دوم 

 طبق این مبنا می خواهیم ببینیم که مقتضای قاعده ی اولی چیست ؟

 مقدمه :

 قائلین به سببیت دو احتمال است : صاحب کفایه می فرماید درباره ی

 : یحتمل قائلین به سببیت ، قائل به سببیت مقیده باشند .  احتمال اول 

یعنی می گویند از بین این خبرین متعارضین آن خبری که معلوم الکذب نیست ، سببیت 

 دارد . یعنی آنی که علم به کذبش نداریم سببیت دارد .

طبق این نظریه ، مقتضای قاعده ی اولی چیست ؟ تساقط است و می شود عین طریقیت زیرا 

اون خبری که ما علم به کذبش نداریم ، معلوم و معین نیست تا سببیت داشته باشد لذا قابل 

 انطباق بر هر یک از این دو خبر هست . 

یت مقیده می شویم . چون صاحب کفایه می فرماید از بین این دو احتمال ما ، قائل به سبب

شرط دارد : صدورش باید درست بشود ، داللتش هم باید  3اگر یک خبر بخواهد حجت باشد 

درست بشود و جهتش هم باید درست بشود . دلیل بر حجیت اصاله الظهور و اصاله الجهه ، 

ب م الکذبناء عقال است و قدر متیقن از بناء عقال این است که ظهور و جهت آن خبری که معلو

 نباشد صحیح می شود . 

حاال برویم سراغ جهت صدور . ادله ی حجیت خبر واحد بعضیش لفظی و بعضیش لبی است 

. انهایی که لبی است قدر متیقن می گیریم و قدر متیقن آن خبری است که معلوم الکذب 

عرف  نباشد اما آن ادله ای که لفظی هستند ، صاحب کفایه می فرماید این ادله خطاب به

 است و عرف از حجیت خبر ، حجیت خبری را می فهمد که معلوم الکذب نباشد .

 : یحتمل قائلین به سببیت ، قائل به سببیت مطلقه باشند . احتمال دوم 

یعنی از بین خبرین متعارضین ، هردو سببیت دارند . در این صورت این خبرین متعارضین 

 :  صورت دارند 3

 تعارض دو خبر منجر به وجوب ضدین شود  : ( 123) نوار  صورت اول 

 : تعارض دو خبر منجر به وجوب متناقضین شود . در این دو صورت  صورت دوم

 قواعد باب تزاحم جاری می شود 

 : اگر احد الخبرین المتعارضین دال بر حکم اقتضائی و خبر دیگر دال  صورت سوم

 بر حکم غیر اقتضائی باشد جای تزاحم نیست .

ض این است که دو خبر باهم تعارض کردند که یکی دال بر حکم فر توضیح :

 اقتضائی است و دیگری دال بر حکم غیر اقتضائی است . 
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حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی نیست . حکم اقتضائی به وجوب و حرمت و 

استحباب و کراهت می گویند حکم اقتضائی . و به اباحه حکم غیر اقتضائی می 

 گویند .

حکم از مقتضی و مالک  4تا حکم اقتضائی گفته می شود ؟ چون این  4ن چرا به آ

) مصلحت و مفسده ( ناشی شده اند . وجوب از مصلحت ملزمه ناشی شده است . 

 استحباب از مصلحت غیر ملزمه ناشی شده است . 

 اما اباحه از مقتضی و مصلحت و مفسده ناشی نشده است .

د که یکی دال بر حکم اقتضائی است یعنی داللت حاال اگر دو خبر باهم تعارض کردن

بر وجوب یا حرمت و ...دارد . و دیگری دال بر حکم غیر اقتضائی یعنی اباحه است . 

 در این جا جای تزاحم نیست . 

مثال یک روایت می گویند نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید نماز جمعه 

 مباح است . این جا ، جای تزاحم نیست .

 : دلیل

 شرط تزاحم ، وجود المقتضیین است . صغری :

وجود المقتضیین در این صورت ) احد الخبرین دال بر حکم اقتضائی و خبر  کبری :

 دیگر دال بر حکم غیر اقتضائی است ( منتفی است .

 پس شرط تزاحم در این صورت منتفی است . نتیجه :

مفسده و یا یک مصلحت تزاحم اصال در جایی است که دو مصلحت یا دو  توضیح :

 و یک مفسده وجود داشته باشد . 

مثال یک نفر دارد غرق می شود . انغاذ غریق واجب است و مصلحت دارد . یک نفر 

دیگر هم دارد در جای دیگری غرق می شود و انغاذ این غریق هم واجب است اما 

و دو مصلحت  شما قادر نیستی هردو نفر را با هم نجات بدهی . این جا این دو مقتضی

 با هم تزاحم می کنند . 

و وجود مقتضی در این صورت منتفی است زیرا یک روایت می گوید نماز جمعه 

واجب است . وجوب حکم اقتضائی است یعنی مصلحت دارد اما روایت دیگر می 

گوید نماز جمعه مباح است و اباحه حکم غیر اقتضائی است و ناشی از مقتضی نیست 

 این جا فقط یک مقتضی وجود دارد . لذا تزاحم جاری نمی شود .و در نتیجه در 

هدف از این تبصره چیست ؟ کسی که این تبصره را بیان کرده است می  تبصره :

خواهد اباحه را نیز بکند حکم اقتضائی . پس آن هم می شود ناشی از مصلحت در 

 وجود می آید .نتیجه پای دو مقتضی در میان است در نتیجه شرایط باب تزاحم به 
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 اباحه مودای اماره است . صغری :

 مودی اماره بنابر سببیت مقتضی دارد . کبری :

 اباحه بنابر سببیت مقتضی دارد . پس شرایط تزاحم فراهم است . نتیجه :

 : توضیح 

مودای اماره بنابر قول به سببیت مقتضی دارد چون کسانی که قائل به سببیت 

یعنی اگر روایت نماز  اماره ، مساوی است با تولید مصلحت .هستند ، می گویند قیام 

جمعه مباح است ، همین که گفت مباح است ، سبب می شود در اباحه مصلحت 

پیدا بشود ) دقت کنید در اباحه مصلحت پیدا می شود نه در نماز جمعه ( . یعنی 

 مباح بودن نماز جمعه دارای مصلحت است . 

، سنگین می کنیم و می گوییم این مصلحتی که مباح  حاال این دو مصلحت را سبک

بودن دارد مهمتر است یا مصلحتی که از روایتی که می گوید نماز جمعه واجب است 

 ، مهمتر است ؟ 

می خواهد بگوید در یک صورت ، هر سه ی این صورت ها از باب تزاحم  نکته :

 است.

صورت از باب تزاحم واجبین  3اگر التزام به مودای اماره واجب باشد ، هر  صغری :

 است .

 : ولی التزام به مودای اماره واجب نیست .کبری 

 صورت از باب تزاحم واجبین نیست . 3پس هر  نتیجه :

 صورت ، یک مثال بزنم . 3می خواهم برای هر  توضیح :

صاحب کفایه می فرماید اگر ما بگوییم التزام به مودای اماره واجب است یعنی مثال 

وایت گفت نماز جمعه واجب است ، التزام به مودای این روایت واجب است اگر ر

صورت از باب  3هر  یعنی شما الزم است که معتقد باشید به وجوب نماز جمعه .

 مثال توضیح می دهم : 3تزاحم واجبین می شوند . چرا ؟ جواب را در ضمن 

 :منجر به وجوب ضدین شوند (  –مثال اول ) مثال صورت اول 

ما وارد مسجد شدید می بینید مسجد نجس است . یک روایت می گوید نماز ش

واجب است و روایت دیگر می گوید ازاله واجب است . التزام به مودای هردو واجب 

است یعنی بر ما واجب است که معتقد باشیم به وجوب نماز و معتقد باشیم به وجوب 

ما نمی توانیم معتقد باشیم به وجوب  ازاله . و این می شود از باب تزاحم واجبین زیرا

 دو چیز متضاد . 
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مثال دوم : یک نماز می گوید نماز ظهر واجب و دیگری می گوید نماز ظهر حرام 

است . اگر التزام به هردو مودی واجب باشد یعنی واجب است که معتقد باشیم به 

انیم داشته وجوب نماز ظهر و معتقد باشیم به حرمت نماز و چنین التزامی نمی تو

 باشیم .

مثال سوم : یک روایت می گوید نماز جمعه واجب و دیگری می گوید مباح ، اگر 

التزام به مودی واجب باشد یعنی ما باید هم معتقد باشیم به وجوب نماز جمعه و 

هم معتقد باشیم به اباحه نماز جمعه و این می شود از باب تزاحم واجبین . چون 

 بشود که نماز جمعه هم واجب است و هم مباح . انسان نمی تواند ملتزم

ایشان می فرماید بنابر سببیت مطلقه صورت اول و دوم ، حکم  کالم شیخ انصاری :

می شود تخییر که صاحب کفایه می فرماید خیر حکم تخییر نیست بلکه باید سبک 

 و سنگین کرد . 

 تطبیق :

در لم یکن واحد منهما بحجه این را گفتیم که این  –) استدراک است از لم یکن واحد منهما بحجه  نعم

خبرین متعارضین هیچکدام حجت نیست حاال می گوید نعم که در خبرین متعارضین ، احد ال علی التعیین 

 ) احد المتعارضین که معین نیست ( یکون نفی الثالث بأحدهما حجت است اما در حد نفی قول ثالث (

 ) عطف بر بقاء ( على الحجیة و باشد آن احدهمای غیر معین بر حجیت ( ) بخاطر این که باقی می لبقائه

) با ان چیزی که ان احد روی آن چیز  على ما هو علیه ) بخاطر این که صالحیت دارد ان احد ( صالحیته

 –) عطف بر باحدهما  ال بهما ) نفی ثالث ( من عدم التعیین لذلك است که آن چیز معین نبودن است (

  یعنی نفی ثالث به واسطه ی هردو خبر نیست (

 کذلك ) هر یک از امارات ( الطریقیة کما هو بناء على حجیة األمارات من باب ) تساقط متعارضین ( هذا

زی اگر بخواهد یک چی – ) علت برای این که تساقط فی الجمله بنابر طریقیت است حیث ) طریقیت دارند (

نی از باب این که می خواهد ما را به واقع برساند ، این یک شرط دارد و ان این از باب طریقیت حجت بشود یع

است که این چیز احتمال مطابقتش را با واقع بدهیم پس اگر خبری بخواهد بنابر مبنای طریقیت حجت باشد 

تعارض  ، شرطش این است که احتمال مطابقتش با واقع را بدهیم حاال در ما نحن فیه که این دو خبر با هم

کردند ما علم اجمالی داریم به کذب احدهما پس احدهما ی غیر معین حجت نیست اما آن دیگری ما احتمال 

مطابقتش با واقع را می دهیم پس ان دیگری می تواند حجت باشد با مبنای طریقیت و همین این دیگری می 

ن احتمل إصابته فال محالة کا که ( ) چیزی إال ما  ال یکاد یکون حجة طریقا ( تواند نفی قول ثالث بکند

 اما آن دیگری بر حجیت خودش باقی است ( –) احد  العلم بکذب أحدهما مانعا عن حجیته
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) مثل طریقیت است در این که مقتضای قاعده  من باب السببیة فکذلك ) امارات ( و أما بناء على حجیتها

یدا ) علم پ لم یعلم کذبه ) خبری که ( هو خصوص ما ) حجه سببی ( لو کان الحجة ی اولی تساقط است (

ی برای ) به این که نمی بوده باشد مقتض بأن ال یکون المقتضی للسببیة فیها نشده است به کذب آن خبر (

متیقن ال ) ما لم یعلم کذبه ( إال فیه کما هو سببیت در امارات یعنی امارات مقتضی سببیت را ندارند مگر (

) دلیل اعتبار  و هو ) جهات امارات ( منها ) دلیل دلیل اعتبار جهت و داللت ( غیر السند من دلیل اعتبار

است  ) این چنین بناء العقالء على أصالتی الظهور و الصدور ال للتقیة و نحوها و کذا السند غیر سند (

)  و ظهوره ت () مثل جهت و دالل هو بناؤهم أیضا ) سند ( لو کان دلیل اعتباره ادله ی حجیت سند (

لیل ) د فیه لو کان هو خبری که علم به آن نداریم ، ظهور دلیل اعتبار در آن خبر است ( –عطف بر المتیقن 

لو لم نقل بظهورها فی  علم کذبه () ما لم ی فیه ) ایات و اخبار ( اآلیات و األخبار ضرورة ظهورها اعتبار (

   . أو االطمئنان د () مظنون الصدور باش خصوص ما إذا حصل الظن منه

فی کل واحد من المتعارضین لکان التعارض بینهما من تزاحم  ) سببیه ( و أما لو کان المقتضی للحجیة

یک خبر می گوید ازاله واجب  –) در جائی که هردو خبر منجر به وجوب ضدین شود  الواجبین فیما إذا کانا

مؤدیین إلى وجوب الضدین أو  است و خبر دیگر می گوید نماز واجب است االن ازاله ضد صاله است . (

عطف  ) ال فیما ) یک خبر می گوید نماز ظهر واجب و یک خبر دیگر می گوید حرام است ( لزوم المتناقضین

د بگوید در دو صورت قبلی جای تزاحم هست اما در این صورتی حاال این ال می خواه –بر فیما اذا کانا مودیین 

) در موردی که بوده باشد محتوای  إذا کان مؤدى أحدهما که االن می خواهیم بگوییم جای تزاحم نیست (

) در این  حینئذ ) چون که مودای احدهما ( فإنه 4 ) غیر اقتضائی ( حکما غیر إلزامی احد المتعارضین (

) منظور از آخر ،  ال یزاحم اآلخر (خبری که می گوید نماز جمعه مباح است  –هنگامی که اقتضائی نیست 

طبق توضیح صاحب کفایه خبری است که مودای آن حکم الزامی است و بنابر توضیح ما خبری است که 

رة عدم صالحیة ما ال ضرو (خبری که می گوید نماز جمعه واجب است  –مودای آن حکم اقتضائی است 

م به أن یزاح اباحه ( –) بدیهی است که صالحیت ندارد حکمی که اقتضائی در آن حکم نیست  اقتضاء فیه

)  إال وجوب (  –) که مزاحمت بشود به سبب این حکم ، حکمی که در ان اقتضاء هست  ما فیه االقتضاء

می گوید اباحه صالحیت ندارد که مزاحم وجوب بشود مگر که در یک جا  –استثنا است از عدم صالحیت 

ر ) این که بوده باشد آن حکم غی أن یقال بأن قضیة اعتبار دلیل الغیر اإللزامی أن یکونصالحیت دارد ( 

در  ) حینئذ ) مزاحمت می شود به وسیله ی حکم غیر الزامی ( فیزاحم به . عن اقتضاءالزامی یعنی اباحه ( 

) چیزی را که اقتضا دارد حکم الزامی را  ما یقتضی اإللزامی این هنگام که حکم غیر الزامی عن اقتضاء بود (

) روایتی که می گوید نماز جمعه واجب  و به طور خالصه مقتضی حکم الزامی که یعنی مصلحت و مفسده (

ت بخواهد وجوب نماز جمعه را است معنایش این است که در نماز جمعه مصلحت وجود دارد . اگر این مصلح

                                                           
استاد حیدری : با توضیحات ما روشن شد که این جا نباید می فرمود حکما غیر الزامی بلکه باید می فرمود حکما  4

 چرا غیر الزامی غلط است را به عنایه االصول مراجعه کنید . غیر اقتضائی . این اشکال از مرحوم فیروزآبادی است .
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فعلی بکند یک شرط دارد و آن این است که مقتضی تمام باشد یعنی مقتضی باشد و مانعی هم در کار نباشد 

پس این جا مقتضی برای وجوب  لکن این جا برای مصلحت مانعی وجود دارد و آن مانع مصلحت اباحه است

این تمام نبودن مقتضی برای وجوب دو کار می کند  تما نیست وهمین که مقتضی برای وجوب تمام نیست ،

، اول : نماز جمعه را بالفعل نمی کند و دوم : نماز جمعه را بالفعل مباح می کند پس منشا اباحه می شود عدم 

به  مزاحمت نمی شود ) ومقتضیه و ال یزاحم ب ) اباحه ( یحکم فعال بغیر اإللزامی ( تمامیت مقتضی وجوب

کفایة ل ) مالکی که اقتضا کرده است حکم غیر الزامی را ( ما یقتضی الغیر اإللزامی الزامی ( سبب مقتضی

  . عدم تمامیة علة اإللزامی فی الحکم بغیره

) اگر بوده باشد  لو کان قضیة االعتبار صورت ( 3) هر  نعم یکون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا

) به ان حکمی که  بما یؤدی إلیه ) موافقت التزامیه ( و االلتزام هو لزوم البناء مقتضای حجیت اماره (

کردن بر طبق ) نه صرف عمل  من األحکام ال مجرد العمل على وفقه منتهی می شود به ان حکم ، اماره (

ان حینئذ و إن ک ) التزامین ( من تزاحم الواجبین ) متعارضین ( بال لزوم االلتزام به و کونهما آن احکام (

 أنه  عدم إمکان االلتزام بحکمین فی موضوع واحد من األحکام إال ) علت برای واضحا ( واضحا ضرورة

کما  ه () مودای امار ال دلیل نقال و ال عقال على الموافقة االلتزامیة لألحکام الواقعیة فضال عن الظاهریة

 مر تحقیقه

 :  123نوار 
 ی نوار گذشته پیاده شده است مطالب این نوار ، در ادامه 

حالت خبرین متعارضین بنابر سببیت ، مقتضای قاعده ی  3بیان  : 124نوار 

 اولی در خبرین متعارضین
 صورت دارند : 3خبرین متعارضین بنابر سببیت مطلقه  مطلب اول :

 : گاهی محتوای هر دو خبر ، وجوب ضدین است  صورت اول 

مثال یک روایت می گوید ازاله ی نجاست از مسجد واجب است . این روایت سبب می شود که در ازاله 

. و روایت دیگر می گوید نماز واجب است و این روایت هم سبب می شود که در مصلحت پیدا بشود 

نماز مصلحت پیدا بشود . حاال وارد مسجد شدید و دیدید مسجد نجس است . االن این دو خبر 

 حتوایشان وجوب ضدین است .م
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 : گاهی محتوای هر دو خبر ، لزوم المتناقضین است . صورت دوم 

مثال یک روایت می گوید نماز ظهر واجب و روایت دیگری می گوید نماز ظهر حرام است . االن 

محتوای این دو روایت ، لزوم متناقضین است .زیرا ان روایتی که می گوید نماز جمعه واجب است 

 نی می گوید حرام نیست و روایتی که می گوید حرام است یعنی واجب نیست . یع

در این دو صورت اگر محتوای احدالخبرین معلوم االهمیت یا محتمل االهمیت  حکم این دو صورت :

 بود همان مقدم می شود واال ) هردو مساوی بودند ( حکم تخییر است .  

نماز ( ما باید محتوای این دو روایت را سبک و سنگین مثال در صورت اول ) وجوب ازاله و وجوب 

یر اگر هردو مساوی بودند حکم تخی کنیم که آیا مصلحت ازاله بیشتر از مصلحت نماز است یا بلعکس .

است اما اگر یقین دارید یا احتمال می دهید ازاله مصلحتش بیشتر باشد ، این جا وجوب ازاله مقدم 

 می شود . 

 : احدالخبرین دال بر حکم اقتضائی و خبر دیگر دال بر خبر غیر اقتضائی باشد .  صورت سوم 

 مثال یک روایت می گوید نماز ظهر واجب و روایت دیگری می گوید مباح ) حکم غیر اقتضائی ( است.

در این صورت اگر حکم غیر اقتضائی ، اقتضاء ندارد حکم اقتضائی مقدم است و اگر حکم غیر اقتضائی 

 ضاء دارد ، حکم غیر اقتضائی مقدم می شود .، اقت

همین مثال : اگر اباحه عن اقتضاء باشد ، اباحه مقدم می شود اما اگر اباحه عن اقتضاء نباشد ، در 

 وجوب مقدم می شود .

 مطلب دوم : 

 مقتضای قاعده ی اولیه در خبرین متعارضین چیست ؟ در این جا دو نظریه ی معروف وجود دارد :

  ) نظریه ی صاحب کفایه : تساقط فی الجمله ) نه بالجمله 

یعنی این دو خبر نسبت به مدلول مطابقیشان تساقط می کنند اما نسبت به نفی قول ثالث تساقط 

نمی کنند . مثال یک روایت می گوید نماز ظهر واجب و روایت دیگر می گوید حرام است . این دو 

سبت به مدلول مطابقیشان تساقط کردند ، یعنی هیچکدام نه روایت با هم تعارض کردند و هردو ن

اثبات وجوب می کند و نه اثبات حرمت . اما نفی قول ثالث می شود یعنی اثبات می شود که نماز 

 ظهر مستحب یا مکروه نیست . 

زیرا این روایتی که می گوید نماز ظهر واجب است یک مدلول مطابقی دارد ) نماز ظهر واجب است ( 

 نماز ظهر مستحب نیست ( .  –دو مدلول التزامی ) نماز ظهر حرام نیست و 

روایتی هم که می گوید نماز ظهر حرام است یک مدلول مطابقی دارد ) حرمت نماز ظهر ( و دو مدلول 

 التزامی ) عدم وجوب نماز ظهر ، مستحب نبودن نماز ظهر (
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نتیجه در واقع هر کدام که از این دو  هردو روایت در مستحب نبودن نماز ظهر مشترک هستند در

 حجت باشد ، می تواند نفی قول ثالث بکند . 

  قاعده و قانون اولیه جمع است اگر چه عرف نپسندد  کثیری از علما مثل میرزای قمینظریه ی :

 . به اصطالح به آن جمع تبرعی می گویند .

 صاحب کفایه می فرماید این نظریه به دو دلیل باطل است :

 یل اول : دل 

 این نظریه ، نظریه ی بدون دلیل است . صغری :

 : نظریه ی بدون دلیل باطل است . کبری

 این نظریه باطل است  نتیجه :

 : دلیل دوم 

اگر مراد از جمع ، جمعی باشد که عرف نپسندد الزمه اش طرح یک اماره یا دو  صغری :

 اماره است .

 واالزم باطل النه نقض الغرض  کبری :

 فلملزوم مثله  نتیجه :

صاحب کفایه می فرماید اگر مرادتان از جمع در این جمله ، جمعی باشد که ولو  توضیح :

عرف آن را نپسندد الزمه اش طرح یک اماره یا دو اماره است . چگونه طرح می شود ؟ با 

 مثال توضیح می دهیم .

  مثال اول :

گوید نماز جمعه مستحب است . این یک روایت می گوید نماز جمعه واجب و دیگری می 

دو روایت با هم تعارض دارند . این دسته از علما می گویند قاعده در این دو خبری که با 

هم تعارض کردند ، این است که بین این دو خبر جمع کنیم . اگر مرادشان از جمع ، جمعی 

می آییم آن  باشد که عرف نمی پسندد ، خب االن یک جمعی می کنیم که عرف نپسندد و

روایتی را که می گوید نماز جمعه واجب است ، حمل می کنیم بر مستحب موکد . و اگر 

چنین جمعی کردید یک اماره را طرح کرده اید . مراد از اماره ، اصاله الظهور است یعنی 

 اصاله الظهور را در خبری که دال بر وجوب نماز جمعه بود طرح می شود . 

 مثال دوم :

یک روایت می گوید نماز جمعه واجب و دیگری می گوید حرام است . دو خبر با هم تعارض 

کردند . این دسته از علما می گویند قاعده جمع است و لو عرف آن را نپسندد . حاال ما هم 

چنین جمعی می کنیم و می گوییم روایتی که می گوید نماز جمعه واجب است مال 

ه می گوید نماز جمعه حرام است مال روستایی ها هست . در شهرنشین ها است و روایتی ک
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این مثال دو اماره طرح شد : اصاله الظهور وجوب نماز جمعه و اصاله الظهور حرمت نماز 

جمعه . چون روایتی که می گوید واجب است ظهور در همه مردم دارد و همچنین روایتی 

 که می گوید حرام است . 

ره باطل است زیرا نقض غرض است چون دلیلی که این دسته برای و طرح یک اماره یا دو اما

جمع می آورند این است که تا طرح دلیل الزم نیاید و حال آنکه اگر ما این جمع را انجام 

 دادیم طرح الزم می آید .

 تطبیق :

اب تزاحم ب ) در موردی که بوده باشد ان مورد از فیما ) سببیت مطلقه ( و حکم التعارض بناء على السببیة

یکن أحدهما  التخییر لو لم ) خبر حکم التعارض ( کان من باب التزاحم هو اشاره به صورت اول و دوم ( –

یعنی با قطع نظر از این که  –) اجماال  فی الجملة ) یعنی هردو مساوی باشند ( معلوم األهمیة أو محتملها

فی مسألة  ( 5 ن کالمی که ان را تفصیلی دادیم) بر حسب آ حسب ما فصلناه مقدار اهمیت چه مقدار است (

 ) عطف بر فیما ی قبلی ( فالتعیین و ) اگر احدهما معلوم االهمیت یا محتمل االهمیت باشد ( الضد و إال

لزوم األخذ بما دل على الحکم اإللزامی لو  ) آن حکم عبارت است از ( فیما لم یکن من باب التزاحم هو

ال بأس ف) اگر در اباحه مقتضی بود (  مقتضیا لغیر اإللزامی و إال اباحه ( –) غیر الزامی  لم یکن فی اآلخر

فا من وجهه آن ) بخاطر علتی که ما به ان اشاره کردیم ( و العمل علیه لما أشرنا إلیه) غیر الزامی (  بأخذه

 فافهم.

 []عدم دلیل على قاعدة الجمع مهما أمکن أولى من الطرح

مقتضای قاعده  –) عطف بر هذا  فی تعارض األمارات ال الجمع ) اولیه ( هو قضیة القاعدة ( ) تساقط هذا

 بالتصرف فی أحد المتعارضین أو فی کلیهما کما هو ) امارات ( بینها ی اولیه تساقط است ، جمع نیست (

)  الطرح إذ مما قیل من أن الجمع مهما أمکن أولى من ) به نظر می رسد ( قضیة ما یتراءى ) جمع (

یما ف ) جمع ( ال دلیل علیه دلیل برای این که مقتضی قاعده ی اول جمع نیست ( –تعلیل برای ال الجمع 

یعنی می خواهد مواردی را که  –) بیان ما یساعد می کند  العرف مما در ان موارد ( –) ما  ال یساعد علیه

أو أحدهما قرینة عرفیة على التصرف فی کان المجموع  عرف برای جمع مساعدت می کند را بیان کند (

ن أ ) بیان اشکال دوم ( مع ) موارد جمع عرفی ( أو فیهما کما عرفته فی الصور السابقة  أحدهما بعینه

طرحا لألمارة أو األمارتین ضرورة  ) مثل طرح ( أیضا ) که عرف در آن مساعدت ندارد ( فی الجمع کذلك

 ) با این جمع ( فی أحدهما أو کلیهما معه ) اماره ( سقوط أصالة الظهور

                                                           
 استاد حیدری : صاحب کفایه در مساله ضد هرگز تفصیل نداده است  5
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صورت های اخبار متعارض ، مراد از جمعه در قاعده ی :  125نوار 

 الجمع 
 صورت دارند ( : 4خبرین متعارضین دو صورت معروف دارند ) در واقع  مطلب اول :

 : هردو قطعی السند هستند . مثال هردو خبر متواتر هستند .  صورت اول 

 :در این صورت 

 : تعارض بین ظهور این دو خبر است . مثال این روایت متواتر می گوید صل صاله الجمعه  اوال

و ان روایت متواتر دیگر می گوید التصل صاله الجمعه . این دو روایت با هم تعارض دارند و 

 تعارض این دو در ناحیه ی ظهورات شان است .

 : رض چیست ؟ در این جا می خواهیم ببینیم مقتضای تعا ثانیا 

مقتضای تعارض تساقط فی الجمله است نه این که هردو بر هر حجیت باقی باشند اعماال 

 للقاعده با تصرف در هردو یا یکی . 

اگر ظهور این روایت با ظهور روایت دیگر تعارض کردند ، مقتضای این تعارض چیست ؟ می 

تند لول مطابقیشان حجت نیسفرماید تساقط فی الجمله است یعنی این دو روایت نسبت به مد

  لکن نفی قول ثالث می کنند .

این روایت متواتر است و می گوید صل ، صاله الجمعه .  اون روایت هم متواتر است و می 

گوید التصل ، صاله الجمعه . االن این دو ظهور بایکدیگر تعارض کردند . مقتضای این تعارض 

سبت به مدلول مطابقیشان ) وجوب و حرمت ( تساقط فی الجمله است یعنی این دو روایت ن

 حجت نیستند اما این دو روایت این قدرت را دارند که نفی استحباب نماز جمعه بکنند .

مقتضای تعارض این نیست که بگویی هردو ظهور بر حجیت خودش باقی است بخاطر اعمال 

و ظهور بر حجیت قاعده ی جمع یعنی ما این دو ظهور را یک جوری جمع می کنیم که این د

خودش باقی باشد مثال می گوییم روایتی که می گوید نماز جمعه بخوان مال شهری هاست 

 و آنی که می گوید نخوان مال روستایی هاست .

صاحب کفایه می فرماید مقتضای تعارض این نیست ، یعنی تعارض این اقتضا را ندارد که 

د بگویید هردو بر حجیت خودشان باقی شما قاعده ی الجمع مهما امکن پیاده بکنید و بع

 هستند و باید تصرف کنیم یا در هردو یا در یکی از این دو . 

 : هردو ظنی السند هستند . مثال یک خبر واحد می گوید نماز جمعه واجب و خبر واحد  صورت دوم

 دیگری می گوید نماز جمعه حرام است . در این صورت :
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 : تعارض بین سند این دو روایت است یعنی هر دو مشمول ادله ی حجیت خبر واحد  اوال

نیستند . این خبر می گوید من مشمول ادله ی حجیت خبر واحد هستم و سند من اصاله 

 دارد و این سند توست که اصالتی ندارد و اون خبر هم بلعکس می گوید .

 : این که هردو بر حجیت خودشان باقی مقتضای تعارض ، تساقط فی الجمله است نه  ثانیا

 باشند اعماال للقاعده با تصرف هردو ظهور یا یکی .

مراد از جمع در قاعده ی جمع ، جمع عرفی است  . صاحب کفایه می فرماید این که ابن  نتیجه ی نهایی :

عرفی است . ابی جمهور احسائی و میرزای قمی می گویند الجمع مهما امکن اولی من الطرح ، مرادشان جمع 

اگر مراد از این جمع ، جمع عرفی باشد ، اشکالی که الزم می آید این است که جمع عرفی بین دو  سوال :

 خبر متعارض واجب است نه اولی !! 

 این اولی ، اولی تعیینیه است نه تفضیلیه . جواب :

 تطبیق :

ر ) مثل دو خب ندیهما قطعیینالظهورین فیما کان س ) خبر ان التعارض ( و قد عرفت أن التعارض بین

ظنیین و قد عرفت أن قضیة التعارض إنما هو سقوط  ) سند هردو خبر ( و فی السندین إذا کانا متواتر (

لول مد –) هرچیزی که منجر می شوند متعارضین به ان چیز  المتعارضین فی خصوص کل ما یؤدیان إلیه

 ) بقاؤهما على الحجیة عارض ان است نه این (مقتضای ت –) عطف بر سقوط من الحکمین ال مطابقی ( 

 أو فی أحدهما أو بقاء سندیهما علیها ) با تصرف در هردو متعارضین ( بما یتصرف فیهمااعماال للقاعده ( 

ند یعنی این که س – ) متعلق به بقاء سندیهما بال دلیل ) بمایتصرف فیهما او فی احدهما ( کذلك ) حجیه (

من عقل أو  ) بقا سند دو خبر متعارض بر حجیت ( یساعد علیه ( هردو حجت باشد دلیلی برش نداریم 

  . نقل

عرفا و ال ینافیه الحکم بأنه أولى مع  ) جمع ( فال یبعد أن یکون المراد من إمکان الجمع هو إمکانه

و تعینه فإن أولویته من  ع و امکان عرفی است () هنگامی که مراد از امکان ، جم حینئذ ) جمع ( لزومه

ز اولویت ، ) مراد ا و علیه) یعنی اولیت ،اولیت تعیینی است نه تفضیلی (  قبیل األولویة فی أولى األرحام

  . ال إشکال فیه و ال کالماولویت تعیینیه است (

 مطلب دوم :

 نکته : مقتضای قاعده ی ثانویه 
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ثانویه چیست ) منظور از قاعده ی ثانویه یعنی ادله ی شرعیه غیر از ادله ی در این که مقتضای قاعده ی 

حجیت خبر واحد یعنی می خواهیم ببینیم ادله ی شرعیه ای که درباره ی خبرین متعارضین هست ، مقتضای 

 این ادله ی شرعیه چیست ( ، دو نظریه ی معروف وجود دارد :

 

 : نویه ، تخییر است مطلقا ) اعم از این که یکی بر دیگری مقتضای قاعده ی ثا نظریه ی صاحب کفایه

 مرجحی داشه باشد یا نداشه باشد ( . 

 دلیل : 

  دلیل اول : اجماع 

  دلیل دوم : روایات عالجیه 

 : مقتضای قاعده ی ثانویه تخییر است اگر احد الخبرین مرجح نداشته باشد و اگر  نظریه ی مشهور

 ت .  یکی مرجح داشت ، قاعده ترجیح اس

 دلیل :

 دلیل اول : اجماع 

  دلیل دوم : روایات عالجیه 

 تطبیق : 

 فصل ]القاعدة الثانویة فی باب تعارض األخبار[

) می فرماید هرچه که تا االن گفتیم که مقتضای تعارض بین اخبار تساقط است ، مقتضای  ال یخفى أن ما ذکر

من قضیة التعارض بین األمارات إنما هو بمالحظة  ( ما ذکر تساقط فی الجمله است – قاعده ی اولیه بود

ربما یدعى اإلجماع على عدم ف ) اگر قاعده ی اولیه مالحظه نشود (فی تعارضها و إال  ) اولیه ( القاعدة

) متعارضینی که ازجنس خبر هستند و مراد این نیست که متعارضینی  سقوط کال المتعارضین فی األخبار

) اخبار  کلمة غیر واحد من األخبار ) عدم سقوط ( کما اتفقت علیه است ( که حکمشان در اخبار آمده

 . عالجیه (

 ]القطع بحجیة الراجح تخییرا أو تعیینا[

) صاحب کفایه می فرماید ما از دو دلیل اجماع و روایات عالجیه برداشت تخییر می کنیم . حاال اگر از این  و

دو دلیل برداشت تخییر نشود ، حرف مشهور درست می شود یعنی در خبرین متعارضین خبری را اخذ می 

دوران امر بین تعیین و قبیل کنیم که مرجح داشته باشد . چرا خبری که مرجح دارد را می گیریم ؟ زیرا از 

ر بینهما أو التخیی ) احد الخبرین ( تنهض حجة على التعیین ال یخفى أن الالزم فیما إذا لم(  تخییر است
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بحجیته تخییرا أو  ) علت برای لزوم اقتصار بر راجح ( االقتصار على الراجح منهما للقطع ) الزم ( هو

لعدم القطع بحجیته و األصل عدم حجیة ما لم یقطع  مرجوح ( –) غیر راجح  تعیینا بخالف اآلخر

 .  بحجیته

 

 []بعض الوجوه التی استدل بها للترجیح 

) حجیت على حجیة خصوص الراجح و استدل علیه  ) عالوه بر حکم عقل (أیضا  بل ربما ادعی اإلجماع

 على طوائف . ) مطلق اخبار (بوجوه أخر أحسنها األخبار و هی  خصوص راجح (

 : اقسام اخبار عالجیه  126نوار 
اخبار عالجیه ) به آن اخباری گفته می شوند که درباره ی اخبار متعارض وارد شده اند و وظیفه ی ما را در 

 دسته هستند : 4قبال اخبار متعارضین مشخص می کنند ( 

 : بعض اخبار عالجیه دال بر تخییر هستند مطلقا .  دسته ی اول 

از این اخبار محتوایشان این است که مکلف اگر گرفتار روایات متعارض شدی شما مخیر هستید بعضی 

و این روایات هم مطلق هستند یعنی چه یک روایت رجحان بر دیگری داشته باشد یا نداشته باشید 

 روایت را ذکر می کند . 4شما مخیر هستید . صاحب کفایه برای این دسته از روایات ، 

 بعض اخبار عالجیه دال بر توقف هستند مطلقا . م :دسته ی دو 

یعنی بعضی از اخبار عالجیه محتوایشان این است که اگر شما گرفتار روایات متعارض شدی توقف 

بکن و فتوا نده . این روایات هم مطلق هستند یعنی اعم از این که این دو خبر متعارض مساوی باشند 

 یا یکی از آنها دارای مرجح باشد .

 : بعض اخبار عالجیه داللت دارند بر این که اخذ به خبری که موافق با احتیاط است  دسته ی سوم

، واجب است . یعنی می گویند اقای مکلف که گرفتار این دو خبر متعارض شدی ، آن روایتی که 

 موافق با احتیاط است را بگیر .

 : می گوید اقای مکلف این دو خبر  بعض اخبار عالجیه دال بر ترجیح هستند یعنی دسته ی چهارم

 که با هم تعارض کردند ، وظیفه ی شما این است که خبری را بگیرید که مرجح دارد و ارجح است .

 دسته جمع بکند .  4حاال صاحب کفایه باید بین این 
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 تطبیق :

 ]أخبار التخییر[

وی باشند یا یکی از آنها دارای ) اعم از این که این دو خبر مسا منها ما دل على التخییر على اإلطالق

عن الرضا علیه السالم: قلت یجیئنا الرجالن و  ) ثقه ثقه ( الحسن بن الجهم کخبر )مرجح باشد ( 

یك فإذا لم یعلم فموسع عل ) علیه السالم ( کالهما ثقة بحدیثین مختلفین و ال یعلم أیهما الحق قال

 (. بأیهما أخذت

 : إذا سمعت من أصحابك الحدیث عن أبی عبد اهلل علیه السالم ه ثقه () ثق خبر الحارث بن المغیرة و )

گردان ) پس بر فترد علیه ) منظور از قائم ، امام حاضر است ( و کلهم ثقة فموسع علیك حتى ترى القائم

 (. حدیث را به قائم (

ی عبد روایاتهم عن أبمکاتبة عبد اهلل بن محمد إلى أبی الحسن علیه السالم: اختلف أصحابنا فی  و )

ی شتر ) چیزی که رو فروى بعضهم صل فی المحمل ) نافله ی صبح ( اهلل علیه السالم فی رکعتی الفجر

الم علیه الس ) امام کاظم علیه السالم نوشتند ( و روى بعضهم ال تصلها إال فی األرض فوقعمی گذارند ( 

ة علیه السالم إلى أن قال فی الجواب عن إلى الحج مکاتبة الحمیری )( و  موسع علیك بأیة عملت

: و بأیهما أخذت من باب التسلیم کان  حدیثان إلى أن قال علیه السالم ) مساله مورد سوال ( ذلك

 . ( إلى غیر ذلك من اإلطالقات صوابا

 . مطلقا  دل على التوقف ما و منها

 منها. ) مطابق با احتیاط است ( دل على ما هو الحائط ما و منها

من مخالفة القوم و موافقة الکتاب  منها ما دل على الترجیح بمزایا مخصوصة و مرجحات منصوصة و

و السنة و األعدلیة و األصدقیة و األفقهیة و األورعیة و األوثقیة و الشهرة على اختالفها فی االقتصار 

  . اختلفت األنظار ( ) اخبار دسته ی چهارم و ألجل اختالف األخبار . على بعضها و فی الترتیب بینها

 مطلب دوم : 

 درباره ی خبرین متعارضین دو نظریه وجود دارد :

 : ترجیح واجب است . یعنی از بین این دو خبری که با هم تعارض کردند ، وظیفه  نظریه ی مشهور

 ی شما این است که به روایتی که مرجح دارد اخذ بکنید . 
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 دسته هستند : 3خود مشهور 

  ( دسته ی اول: ) ترجیح فقط به وسیله ی مرجحات منصوصه ) مرجحاتی که  اخباریون

 در روایات نام برده شده اند مثل موافقت با کتاب و سنت ( جایز است .

 : ) ترجیح به واسطه ی هر مزیتی که سبب ظن نوعی به  دسته ی دوم ) شیخ انصاری

 صدق شود ، صحیح است .

هست که در روایات نامی از این مزایا برده نشده شیخ می فرماید بعضی از مرجحات و مزایا 

است اما این مرجحات برای نوع مردم افاده ی ظن می کند ، ظن به این که این خبر مطابق 

حاال شیخ می فرماید ما می توانیم به واسطه ی هر مرجحی که سبب ظن  با واقع است .

م . مثال مضطرب نبودن متن نوعی به صدق بشود ، یک روایت را بر روایت دیگر ترجیح بدهی

 روایت سبب می شود برای نوع علما که این روایت صادر شده است .

 : ) ترجیح به واسطه ی هر مزیتی که سبب ظن شخصی به  دسته ی سوم ) میرزای قمی

 صدق شود ، صحیح است . 

 : ه کترجیح واجب نیست و حکم تخییر است . ایشان عقیده اش این است  نظریه ی صاحب کفایه

 ترجیح مستحب است . 

 تطبیق :

حال  ) مقیدین ) به سبب اخبار داله بر ترجیح ( أوجب الترجیح بها ) مشهور ( من ) بعضی از علما ( فمنهم

 إطالقات التخییر ) ترجیح ( بأخباره در حالی که این کسان یعنی مشهور قید می زنند ( –برای من اوجب 

و من تعدى  ) مرجحات منصوصه ( بین من اقتصر على الترجیح بها مشهور ( –) من اوجب الترجیح  و هم

 ) همان طور که متمایل شده منها إلى سائر المزایا الموجبة ألقوائیة ذی المزیة و أقربیته کما صار إلیه

 أو شیخنا العالمة أعلى اهلل مقامه است به تعدی به سایر مزایایی که سبب اقوائیت ذی المزیت می شوند (

 . کما ربما یظهر من غیره  المفیدة للظن ف بر الموجبه () عط

 مطلب سوم : 

 اخبار ترجیح دو دسته هستند :

  : مقبوله ی عمر بن حنظله و مرفوعه زراره دسته ی اول 

 به چند دلیل :این دسته نمی توانند روایات تخییر را قید بزنند . 

  بخاطر اختالف این دو روایت در ترتیب مرجحات . دلیل اول :

صاحب کفایه می فرمایند این دو روایت در ترتیب مرجحات با هم اختالف دارند زیرا در مقبوله اول 

 اما در مرفوعه بالعکس است .  صفات راوی آمده است بعد چیزهای دیگر .
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ر است اما راویش عادل است . حاال یک روایت شاذ است اما راویش اعدل است و یک روایت مشهو

 مرفوعه می گوید مشهور را بگیر و مقبوله می گوید شاذ را بگیر . پس با هم اختالف دارند . 

  .سند مرفوعه ضعیف است  دلیل دوم :

مقبوله مربوط به مقام فتوی نیست بلکه مربوط به مقام قضاوت و حکومت بین  دلیل سوم :

 المتخاصمین است .

دو مرد درباره ی ارث و چیزهای دیگر باهم نزاع کردند  ین مقبوله در مورد چیست ؟ا(  127) نوار 

و هرکدام آمدند یک قاضی را انتخاب کردند . و هردو قاضی شروع کردند به بحث کردن و با هم 

 اختالف کردند . منشا اختالف این دو قاضی هم اختالف در روایات بود . 

این است که ولو مقبوله در مورد باب قضاوت  ال بعدی دیگر ،و اشک هدف این اشکالاشکال اول : 

 است اما ما می توانیم از ان در مورد باب فتوی استفاده کنیم .

تعدی می کنیم . یعنی هرچیزی که مرجح احد الخبرین در باب قضاوت است ، همان چیزها مرجح 

ف کردند و منشا اختالفشان احد الخبرین در باب فتوی هم هست . یعنی اگر دو قاضی با هم اختال

، اختالف روایات بود حاال امام علیه السالم در مقبوله فرموده اند یک اموری وجود دارد که سبب 

می شوند شما در باب قضاوت یک خبر را بر خبر دیگری ترجیح بدهید . حاال این اشکال می گوید 

رجیح می دهد ، عینا همان امور همان چیزهایی که می آید خبر را بر خبر دیگر در باب قضاوت ت

  می آید یک خبر را بر خبر دیگر در باب فتوی ترجیح می دهد .

 .  تعدی محتاج به دلیل است و دلیل هم منتفی استجواب : 

تنقیح مناط می کنیم . هدف قاضی چیست ؟ رسیدن به واقع است .یعنی می خواهد اشکال دوم : 

با واقع باشد . هدف مجتهد چیست ؟ رسیدن به واقع . یک قضاوتی بکند که این قضاوتش مطابق 

  پس هدف قاضی و مجتهد هردو رسیدن به واقع است .

حاال می خواهد بگوید همان علتی که سبب می شود در باب قضاوت اخذ به خبر راجح الزم باشد 

 الزم ، دقیقا همان چیز در باب فتوی هم هست و سبب می شود که اخذ به راجح در باب فتوی نیز

 بشود .

 تنقیح مناط نمی شود کرد زیرا بین باب فتوی و قضاوت فرق مهمی وجود دارد .  جواب :

اگر دو تا قاضی در قضاوتشان اختالف کردند و منشا اختالفشان ، اختالف روایات باشد ، در این جا 

 هستید ، رفعامام ) علیه السالم ( نمی تواند بفرماید شما مخیر هستید چون اگر بفرماید مخیر 

خصومت نمی شود و ترجیح است که رفع خصومت می کند پس در باب قضاوت فقط باید ترجیح 

  باشد لکن در باب فتوی هم ترجیح امکان دارد و هم تخییر.

صاحب کفایه می خواهد بفرماید که اگر امام ) علیه السالم ( در خبرین متعارضین صحبتی از 

که اصال تخییر امکان ندارد نه این که تخییر ممکن است اما تخییر نکرده است بخاطر این است 
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امام ) علیه السالم ( ترجیح را انتخاب کرده است . اما در باب فتوی هم ترجیح و هم تخییر ممکن 

 است و با وجود چنین فرقی بین باب قضاوت و فتوی ، کسی نمی تواند تنقیح مناط بکند .

معصوم ) علیه السالم ( است و چیزی که مال زمان حضور  مقبوله مال زمان حضور دلیل چهارم :

 است نمی تواند تخییر مال زمان غیبت را قید بزند . 

  دلیل پنجم :

 اگر اخبار ترجیح ، اخبار تخییر را قید بزند الزمه اش حمل اخبار تخییر بر فرد نادر است. صغری :

 واالزم باطل  کبری :

 فلملزوم مثله نتیجه :

 توضیح : 

تی که دو خبر با هم تعارض می کنند ، اگر این دو خبر از تمامی جهات عین هم باشند این گونه وق

دو خبر متعارض یا نداریم یا اگر هم باشد در کمال ندرت است . حاال اگر اخبار ترجیح ، اخبار 

ست اتخییر را قید بزنند یعنی بگویند اخبار تخییر که می گفتند حکم در خبرین متعارضین تخییر 

مال آنجایی است که احد الخبرین بر دیگری رجحان نداشت باشد و هردو خبر مساوی باشند در 

نتیجه اگر اخبار ترجیح بیایند و اخبار تخییر را قید بزنند مورد اخبار تخییر جایئ می شود که 

هردو خبر مساوی باشند و خبرین متعادلین و متساویین نادر است و معقول نیست که معصوم ) 

 علیه السالم ( این همه اخبار تخییر بیاورد برای موارد نادر !!!

 دلیل ششم :

 اخبار ترجیح به دلیل این که با یکدیگر اختالف دارند نمی تواند انها را قید بزند . 

اگر ترجیح دادن یک روایت بر روایت دیگر به وسیله ی یک سلسله اموری که معصوم ) علیه السالم 

( فرموده است واجب باشد ، خب در این اخبار ترجیح باید این مرجحات را عین هم گفته باشد 

چون امر واجب است و در امر واجب مسامحه نمی شود . در حالی که ما می بینیم این دو خبر 

 ح عین هم نیستند و کما و کیفا باهم مختلف هستند . ترجی

 : غیر مرفوعه و مقبوله دسته ی دوم 

صاحب کفایه می فرماید این دسته هم اخبار تخییر را نمی توانند قید بزنند بخاطر یک دسته ای 

 از ادله ی مذکوره و بخاطر دلیل هفتم .

 : ما دو اصطالح داریم :  دلیل هفتم

    ت بر حجت دیگر     دوم : تمییز حجه از الحجهاول : ترجیح یک حج

عمده ی اخبار ترجیح درباره ی تمییز حجه از الحجه است یعنی دلیل برای ما مشخص می کند 

که از بین این دو دلیل ، کدام را حجه بگیرید و کدام را الحجه . لکن محل بحث ما ترجیح یک 
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ای از اخبار ترجیح را از محل بحث خارج  ایشان با این کار دسته حجت بر حجت دیگری است .

 کرده است . 

 دلیل هشتم :

 اگر اخبار ترجیح مقید اخبار تخییر باشد الزمه اش تقیید در خود اخبار ترجیح است . صغری :

: واالزم باطل ) تقیید خود اخبار ترجیح باطل است یعنی هرگز نمی توانیم اخبار ترجیح را  کبری

 قید بزنیم (

 فلملزوم مثله نتیجه :

  توضیح :

اگر اخبار ترجیح بخواهند اخبار تخییر را قید بزنند ، در حالی که خود اخبار ترجیح باهم اختالف 

 دارند باید بین اخبار ترجیح اختالف را رفع بکنیم تا این ها بتوانند اخبار تخییر را قید بزنند .

ق و بعض دیگر مقید است لذا باید خود این اخبار ترجیح دسته های مختلف دارد ، بعضیش مطل

این مطلقات اخبار ترجیح را حمل بر مقیدات بکنیم تا این ها یک دست بشوند و بعد بتوانند اخبار 

 تخییر را قید بزنند . تا این جا توضیح صغری .

 هرگز نمی توانیم اخبار ترجیح را قید بزنیم . 

موافق با قران است ترجیح دارد بر خبری  یک دسته از اخبار ترجیح این را می گوید که خبری که

که مخالف با قرآن است . این دسته اطالق دارند یعنی اعم از این که این خبری که مخالف با قران 

 است مخالف با عامه باشد یا نباشد .

یک دسته ی دیگر از اخبار ترجیح می گویند خبری که مخالف با عامه است ترجیح دارد ، رشد و 

 الفت با عامه است . هدایت در مخ

االن ما باید با این دسته ی دوم ) مخالفت با عامه ترجیح دارد ( دسته ی اول را قید بزنیم . یعنی 

این گونه بگوییم که خبر موافق با قران بر خبر مخالف با قران ترجیح دارد مگر این که خبر مخالف 

خبری که مخالف با قران  ی توان گفت .با قرآن ، مخالف با عامه باشد . در حالی که ما این را نم

 است اصال ارزشی ندارد . به تعبیر روایات زخرف و باطل است .

 نتیجه ی نهائی : اخبار ترجیح نمی توانند اخبار تخییر را قید بزنند .

 مطلب جدید : 

 دلیل می تواند اخبار تخییر را قید بزنند . 5دلیل ذکر کرده اند و می گویند این  5علما 

  دلیل اول : اجماع 

 اجماع داریم که باید اخذ بشود به خبر راجح . 
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جواب : ایشان می فرماید ما چنین اجماعی نداریم . بعد مخالف می آورد و اسم مرحوم کلینی را می 

 ایشان می فرماید مرحوم کلینی قائل به تخییر است . آورد .

  ( :   129دلیل دوم ) اول نوار 

اگر اخذ به راجح الزم نباشد ، الزمه اش جواز اخذ به مرجوح و نتیجا ترجیح مرجوح بر راجح  صغری :

 است .

 واالزم باطل النه قبیح بل ممتنع ذاتا  کبری :

 : فلملزوم مثله .نتیجه 

 توضیح : 

 این خبر می گوید نماز جمعه واجب است و اون خبر می گوید حرام است . االن این دو خبر با یکدیگر

تعارض دارند . اما این خبر مرجح دارد . اگر اخذ به این خبری که مرجح دارد واجب باشد معنایش 

 این است که باید این را بگیرید و به این خبر عمل کنید .

مشهور می گویند گرفتن این خبری که مرجح دارد الزم است . زیرا اگر گرفتن این خبری که مرجح 

باشد ( معنایش این است که می توانید خبری را که مرجح ندارد بگیرد  دارد الزم نباشد ) یعنی جایز

و به ان عمل کنید . حاال ما می رویم و اون روایتی را که مرجح ندارد می گیریم و به ان عمل می 

 کنیم . و وقتی به ان عمل کردیم نتیجه اش ترجیح مرجوح بر راجح است . 

 بیح است و بلکه امتناع ذاتی دارد . و ترجیح مرجوح بر راجح باطل است زیرا ق

 جواب های صاحب کفایه :

 : جواب اول 

شرط ترجیح ، احراز این مطلب است که عند الشارع مزیت ، موجب تاکد مالک صغری : 

 حجیت خبر باشد .

 احراز این مطلب منتفی است .کبری : 

 شرط ترجیح منتفی است .نتیجه : 

کردند . این خبر می گویند نماز جمعه واجب و اون خبر این دو خبر باهم تعارض توضیح : 

می گوید حرام است . این خبر که می گوید واجب است مرجحاتی دارد . حاال صاحب کفایه 

می گوید اگر شما خواستید احد الخبرین را به واسطه ی مزایا ترجیح بدهید یک شرط دارد ، 

ن مزیت ، مالک حجیت خبر را تاکیید و و آن این است که باید احراز کنید که پیش شارع ای

  قوی و محکم می کند .

مالک حجیت خبر واحد ، ظن نوعی به اصابت است . یعنی اگر می گویند توضیح صغری : 

خبر واحد حجت است این بخاطر این است که ، خبر واحد برای نوع مردم افاده ی ظن می 

 کند . ظن به این که این خبر مطابق با واقع است . 
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حاال هر مزیتی که این مالک ) ظن نوعی به اصابت ( را تقویت و تاکیید بکند ، این مزیت 

پیش شارع مرجح است و وظیفه ی ما این است که این خبری را که دارای این مزیت است 

 ترجیح بدهیم . 

اما اگر این مزیت ، مالک حجیت را تاکیید نکرد ، این مزیت می شود کالحجره فی جنب 

. یعنی همان طور که سنگی که در کنار انسان است ، سبب نمی شود انسانیت انسان  االنسان

 بیشتر شود ، این مزیت هم هیچ اثری ندارد و سبب سنگین شدن ان خبر نمی شود . 

پس اگر بخواهیم به وسیله ی یک مزیتی بخواهیم یک خبر را بر خبر دیگری ترجیح بدهیم 

 الشارع سبب تقویت مالک حجیت می شود .  باید احراز کنیم که این مزیت عند

و احراز این مطلب منتفی است یعنی برای ما محرز نشده است که این مزایا عند الشارع سبب 

تاکد مالک حجیت خبر است و بلکه احراز عدم شده است . تا االن می گفتیم عدم االحراز اما 

مزایا مالک حجیت خبر را تاکیید  االن می گوییم احراز العدم . یعنی احراز شده است که این

 و تقویت نمی کنند . 

از کجا احراز عدم شده است ؟ از روایات ترجیح . زیرا اگر این مزایایی که شارع اسم انها را 

مرجحات گذاشته است مثل اوثق بودن و مطابق با مشهور ، سبب بشود که مالک حجیت خبر 

قبال ثابت کردیم ترجیح مستحب است زیرا تاکیید بشود ، باید ترجیح واجب بشود اما ما 

گفتیم که اگر بگوییم ترجیح واجب است ، الزمه اش این است که با اخبار ترجیخ ،  اخبار 

 تخییر را قید بزنید و حال آنکه اخبار تخییر آبیه عن التقیید . 

 نتیجه : شرط ترجیح منتفی است .

  : جواب دوم 

است بلکه ممتنع ذاتی است . در حالی که ممتنع شما گفتید ترجیح مرجوح بر راجح قبیح 

 ذاتی نیست .

 ما دو اصطالح داریم : ترجیح بال مرجح و ترجح بال مرجح و این دو با هم فرق دارند .

ترجیخ بالمرجح قبیح است لکن ممتنع ذاتی نیست . مثل این که دو کاسه جلوی شماست و 

سه ی سمت چپ مزایا دارد به این می شما کاسه ی سمت راستی را می گیرید با این که کا

 گویند ترجیح بال مرجح که قبیح است اما ممتنع ذاتی نیست مثل اجتماع نقیضین .

 اما ترجح بالمرجح یعنی معلول پیدا بشود بدون علت که این امتناع ذاتی دارد . 

 صاحب کفایه می فرماید ترجیح بالمرجح امتناع ذاتی ندارد هرچند قبیح است .

 خذ به مرجوح ، حکم شرعی است و این جواز از نوع اول یعنی ترجیح بالمرجح است .جواز ا
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خبر للمزایا المنصوصة فی األخبار هو المقبولة و المرفوعة   ) جامع ترین ( فالتحقیق أن یقال إن أجمع

اج بها االحتج ) اشکال سوم (سند المرفوعة جدا و ضعف  ) اشکال دوم (اختالفهما و  ) اشکال اول ( مع

على وجوب الترجیح فی مقام الفتوى ال یخلو عن إشکال لقوة احتمال اختصاص الترجیح  ) مقبوله (

)  زعة و فصل الخصومة کما هو موردهالرفع المنا ) قضاوت ( بمورد الحکومة ) مرجحات منصوصه ( بها

وله ) مورد مقب للتعدی منه () با احتمال اختصاص مقبوله ترجیح بها بمورد الحکومه  و ال وجه معه مقبوله (

  . کما ال یخفى) فتوی (إلى غیره  که قضاوت باشد (

بیان دو اشکال و جوابهایشان ، دلیل چهارم بر مقید :  127نوار 

 نبودن اخبار ترجیح
 نکته : مطالب این نوار در جلسه ی قبل پیاده شده است .

فی صورة تعارض  ) قضاوت ( الخصومة بالحکومةو ال وجه لدعوى تنقیح المناط مع مالحظة أن رفع 

) و تعارض  و تعارض ما استندا إلیه) که منشا این تعارض حکمین ، تعارض خبرین است (  الحکمین

ومت ) رفع خص من الروایتین ال یکاد یکونچیزهایی که استناد کرده اند حکمین و قاضیین به ان چیزها ( 

) بخاطر این که رفع خصومت متوقف بر ترجیح است (  إال بالترجیح و لذا محقق نمی شود مگر با ترجیح (

ر من فیما ذک ) روایتین ( أمر علیه السالم بإرجاء الواقعة إلى لقائه علیه السالم فی صورة تساویهما

) یک نفر می گوید که همان طور که در باب قضاوت تناسب دارد که خبر راجح  المزایا بخالف مقام الفتوى و

اخذ شود ، در باب فتوی هم تناسب دارد که خبر راجح اخذ شود . صاحب کفایه جواب می دهد که تناسب 

رف )  ص مجرد مناسبة الترجیح لمقامها خارجی سبب نمی شود که مقبوله ظهور پیدا کند به مقام فتوی (

قبوله ) م ظهور الروایة ال یوجب ) مثل مناسبت ترجیح با مقام قضاء ( أیضامناسبت ترجیح با مقام فتوی ( 

  مطلقا و لو فی غیر مورد الحکومة کما ال یخفى. ) ترجیح ( فی وجوبه( 

ال ف ) قضاوت و فتوی ( فی الترجیح فی کال المقامین ) مقبوله و مرفوعه (و إن أبیت إال عن ظهورهما 

لسالم اء اإلمام علیه امما ال یتمکن من لق ) زمان غیبت ( مجال لتقیید إطالقات التخییر فی مثل زماننا

صور لق مجالی نیست برای مقید کردن اطالقات به واسطه ی مرفوعه و مقبوله ( –) متعلق به تقیید  بهما

بزمان التمکن من لقائه علیه السالم و  ) مقبوله ( المرفوعة سندا و قصور المقبولة داللة الختصاصها

إلى ) ارجاع نداد معصوم علیه السالم (  ما أرجع رد () بخاطر این که مقبوله اختصاص به زمان حضور دا لذا

اب الواردة فی مقام الجو ) تخییر ( أن تقیید اإلطالقات ) دلیل پنجم ( التخییر بعد فقد الترجیح مع

ا عن کونهم ) بدون این که امام علیه السالم سوال بکند ( عن سؤال حکم المتعارضین بال استفصال

خبر ان  ) مع ندرة کونهما متساویین جدا بعید یکی بر دیگری ترجیح دارد ()  متعادلین أو متفاضلین

 ور) اختصاص به زمان حض قطعا بحیث لو لم یکن ظهور المقبولة فی ذاك االختصاص تقیید االطالقات (
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و أ ) اختصاص ( علیه ) مقبوله ( حملها ) تا قید نزند تا الزمه اش حمل تخییر بر افراد نادر نشود ( لوجب (

ض بع ) انجام داده است حمل بر استحباب را ( على ما ال ینافیها من الحمل على االستحباب کما فعله

 . االختالف الکثیر بین ما دل على الترجیح من األخبار ) حمل بر استحباب ( و یشهد به األصحاب

 دلیل هشتم بر مقید نبودن اخبار ترجیح :  128نوار 

من  ) عامه ( أخباره مع أن فی کون أخبار موافقة الکتاب أو مخالفة القومو منه قد انقدح حال سائر 

 ) وجهه ) اشکال است ( نظرا در این که این اخبار از اخبار باب تعارض باشد ( –) باب تعارض  أخبار الباب

) خود خبری که مخالف با کتاب است ،  قوة احتمال أن یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه اشکال (

) دلیل برای حجت نبودن خبر مخالف با قران (  بشهادة ) حجت نباشد ( غیر حجةبا قطع نظر از معارض ( 

) یا به  أمر) عطف بر ورد (  ء أو أنه لم نقله أوورد فی أنه زخرف و باطل و لیس بشی ) اخباری که( ما

  . على الجدار ) خبر مخالف با قرآن را ( بطرحهشهادت آن اخباری که امر کرده اند به ( 

الخبر الموافق للقوم  یعنی خبر موافق با عامه حجت نیست ( –) مثل خبر مخالف با کتاب است  و کذا

تقیة بمالحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق  ) روایت موافق با عامه ( ضرورة أن أصالة عدم صدوره

) خبر  غیر جاریة ) صدور ( 6 لو ال القطع به ) با این که اعتماد داریم به صدور خبر مخالف با عامه ( بصدوره

اصل عدم صدور خبر موافق با عامه از روی تقیه ، جاری نمی شود پس این خبر تقیه ای است .  – ان اصاله

) حین وثوق و قطع  للوثوق حینئذ ( چرا اصل جاری نمی شود ؟ چون در مقابلش خبری معارض وجود دارد

  ) تقیه ( کذلك خبر موافق با عامه ()  بصدوره به صدور خبر مخالف (

) می باشد ان صدور یا ظهور در خبر مخالف با  الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون و کذا الصدور أو

 ) به گونه ای که شامل نمی شود خبر مخالف با کتاب را ( موهونا بحیث ال یعمه کتاب ، سبب و موهون (

) همان طور که این موهون بودن  و ال الظهور کما ال یخفى ر واحد () ادله ی حجیت خب أدلة اعتبار السند

فی مقام تمیز الحجة عن الالحجة ال ترجیح الحجة  ) اخبار ترجیح ( فتکون هذه األخبار مخفی نیست (

 . على الحجة فافهم

اگر از این حرف ابا کردی و گفتی  – ) کون هذه االخبار فی مقام تمیز الحجه عن االحجه و إن أبیت عن ذلك

که این اخبار در مقام تمییز حجه از الحجت نیست بلکه در مقام ترجیح حجت بر حجت دیگری است .لکن 

) اخبار ترجیح  فال محیص عن حملها ( اگر هم ظهور در این داشته باشد باید آن را بر خالف ظاهر حمل کرد

                                                           
 استاد حیدری : این جا باید یك نفر از صاحب کفایه بپرسد که شما از کجا قطع به صدور دارید  6
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 ه() تمیز حجه از الحج إما على ذلك ) اطالقات تخییر ( ن اإلطالقاتو بی ) اخبار ترجیح ( توفیقا بینها را (

 .کما أشرنا إلیه آنفا ) مستحب بودن ترجیح دادن ( أو على االستحباب

ل تقیید ) مث للزم التقیید أیضا ) حمل اما علی ذالک او علی االستحباب ( هذا ثم إنه لو ال التوفیق بذلك 

کیف یمکن  ) تقیید ( آبیة عنه ) و حال آنکه اخبار مرجحات ( ت و هیفی أخبار المرجحا اخبار تخییر (

 . تقیید مثل ): ما خالف قول ربنا لم أقله( أو زخرف أو باطل کما ال یخفى

ا م ) اخبار ترجیح ( و لیس فی األخبار ) مقدم هستند ( فتلخص مما ذکرنا أن إطالقات التخییر محکمة

 . یصلح لتقییدها

 . و وجوب الترجیح فی المتفاضلین بوجوه أخر ) اطالقات تخییر ( تقییدها نعم قد استدل على

 اإلجماع على األخذ بأقوى الدلیلین. منها دعوى

و فیه أن دعوى اإلجماع مع مصیر مثل الکلینی إلى التخییر و هو فی عهد الغیبة الصغرى و یخالط 

بر ) خ ع و ال أحوط من التخییر مجازفةالنواب و السفراء قال فی دیباجة الکافی و ال نجد شیئا أوس

 .ان دعوی االجماع (

 : 129نوار 
 مطالب این نوار در جلسات قبل پیاده شده است .

لزم ترجیح  ) اگر واجب نباشد ترجیح دادن خبر دارای مزیت ( و منها أنه لو لم یجب ترجیح ذی المزیة

 قطعا  ) ذاتا ( قبیح عقال بل ممتنع ) ترجیح مرجوح بر راجح ( المرجوح على الراجح و هو

 ی نظرف ) ظن نوعی به اصابت ( و فیه أنه إنما یجب الترجیح لو کانت المزیة موجبة لتأکد مالك الحجیة

 من ) حجیت ( الشارع ضرورة إمکان أن تکون تلك المزیة باإلضافة إلى مالکها ) متعلق به موجبه (

انسان سبب نمی شود انسانیت انسان بیشتر شود پس اگر این  ) حجر در نزد قبیل الحجر فی جنب اإلنسان

ر ) عطف ب  و مزیت سبب تاکد مالک حجیت خبر نباشد ، مثل همان سنگ است و سبب ترجیح نمی شود (

اضح و ) ترجیح بالمرجح ( کان الترجیح بها بال مرجح و هو قبیح کما هو(  عطف مسبب بر سبب – تکون

هو فی اإلضراب من الحکم بالقبح إلى االمتناع من أن الترجیح بال که (  ) اشکالیهذا مضافا إلى ما 

 ال ) مثل جواز اخذ به مرجوح ( الشرعیة األحکام ) افعال اختیاریه ( مرجح فی األفعال االختیاریة و منها

 ) محال بودنش هم بخاطر قبیح و ال یستحیل وقوعه ) ترجیح بالمرجح فقط قبیح است ( یکون إال قبیحا

مرجح ) ترجیح بال و إال فهو  إال على الحکیم تعالى بودن و حکمت واجب تعالی است نه از باب امتناع ذاتی (
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ترجح  ) بمکان من اإلمکان لکفایة إرادة المختار علة لفعله و إنما الممتنع هو وجود الممکن بال علة (

نه صدوره م ) از جهت قبح ( إال من باب امتناع  فال استحالة فی ترجیحه تعالى للمرجوح بدون مرجح (

 . لما هو المرجوح مما باختیاره ) غیر واجب تعالی ( تعالى و أما غیره فال استحالة فی ترجیحه

و بالجملة الترجیح بال مرجح بمعنى بال علة محال و بمعنى بال داع عقالئی قبیح لیس بمحال فال 

 . تشتبه

 تعدی به مرجحات غیر منصوصهعبارت خوانی ، :  130 نوار

این وجوه را شیخ انصاری ذکر کرده است  –) از وجوهی که می گوید قید زدن اخبار تخییر الزم است  و منها

) ظن به وجوب  ال یکاد یفید الظن از ان وجوهی که ( –) بیان غیر  مما ) دو وجه مذکور ( غیر ذلك (

 .  عنه أولى و أحسن ) اعراض کردن ( فالصفحترجیح ( 

) اگر قائل به تخییر شدیم ، دو فتوی می توانیم بدهیم و یک فتوی نمی توانیم بدهیم . اما آن دو فتویی  ثم

که جایز است بدهیم عبارتند از : اول : فتوی به مضمون خبر انتخابی . اما فتوایی که جایز نیست بدهیم : فتوی 

از جمعه واجب و دیگری می گوید حرام ، این جا مجتهد نمی تواند به به اباحه است . یک روایت می گوید نم

  7اباحه فتوی بدهد . به اباحه می گوید تخییر در مساله ی فرعیه . فتوای به اباحه الیجوز زیرا اباحه دلیلی ندارد

اما فتوای دومی که جایز است : تخییر در مساله ی اصولیه است یعنی به من مجتهد به مقلدهایم بگویم این 

ر ) بنابر تخیی إنه ال إشکال (شما در انتخاب بین این دو خبر مخیر هستید .  جا دو خبر متعارض وجود دارد و

 فتاء بمفی اإل (مرجح قائل به تخییر باشد حاال چه کسی اوال قائل به تخییر باشد و چه کسی که بعد از فقد 

اختاره من الخبرین فی عمل نفسه و عمل مقلدیه و ال وجه لإلفتاء بالتخییر فی المسألة   ) فتوایی که (

) مرحوم فیروزآبادی : بل الدلیل علی  ) مساله فرعیه ( فیها ) اباحه ( لعدم الدلیل علیه ) اباحه ( الفرعیة

 . دلیل عبارت است از نفی قول ثالث ( –العدم 

تی جایز ) برای مف له اإلفتاء به ( استدراک از الوجه لالفتاء بالتخییر – ) بیان فتوای دومی که جایز است نعم

 لیه) هنگام افتاء به تخییر در مساله ی اصو فی المسألة األصولیة فال بأس حینئذ است افتا داده به تخییر (

) مقلد انتخاب کند خبری را که مفتی آن خبر را انتخاب نکرده  غیر ما اختاره المفتیباختیار المقلد  (

) به چیزی که می فهمد مقلد ، از آن غیر یعنی به خبر انتخابی خودش عمل  فیعمل بما یفهم منه است (

 . بصریحه أو بظهوره الذی ال شبهة فیه می کند (

                                                           
استاد حیدری : مرحوم فیروزآبادی می فرماید این جا نتها دلیل بر اباحه وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم اباحه وجود  7

 ارد د
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 تخییر دو نظریه معروف است :اگر ما قائل به تخییر شدیم ، درباره ی )  و

  : ) ایشان قائل به تخییر بدوی است . یعنی شما وقتی که دچار خبرین نظریه ی اول ) شیخ انصاری

متعارضین شدید ، تا وقتی که احدالخبرین را انتخاب نکرده اید ، مخیر هستید اما بعد از این که خبر 

را انتخاب کردید دیگر مخیر نیستید و تا قیام قیامت باید بر اساس همان خبری عمل بکنید که انتخاب 

  . 8کردید 

 ایشان قائل به تخییر استمراری است . یعنی شما وقتی که دچار ظریه ی دوم ) صاحب کفایه ( : ن

ید قیامت هم مخیرهستخبرین متعارضین شدید ، در این که در انتخاب اول مخیر هستید هیچ ، تا قیام 

 دلیل برای تخییر استمراری :

مخیر بودید و بعد از این که  قبل از این که شما احد الخبرین را انتخاب کنیداستصحاب :  .1

انتخاب کردید شک می کنید که ان تخییری که قبال بوده باقی هست یا نیست ، استصحاب 

 تخییر می کنید .

ادله ی تخییر اطالق دارند یعنی تخییر را مقید به زمان اول نکرده  اطالق ادله ی تخییر : .2

  اند .

کال می گیرد و می گوید موضوع شیخ انصاری آمده است به این دو دلیل اشاشکال : 

استحباب و اطالق ادله ی تخییر ، شخص متحیر است و متحیر کسی است که هنوز احد 

الخبرین را انتخاب نکرده است اما کسی که احد الخبرین را انتخاب کرده است متحیر نیست 

  لذا دیگر استصحاب و اطالقات دیگر نمی آیند .

معنایی می گیرید ؟ ایا معنایش ) من تعارض عنده الخبران شما متحیر را به چه جواب : 

است یعنی کسی است که دو خبر نزد او تعارض کرده اند ( است اگر چنین باشد ، این شخص 

تا قیامت متحیر است ، زیرا تا وقتی که برایش مسجل نشود که این خبر درست است و 

ست بفرمائید آن معنی چیست . دیگری درست نیست متحیر است . اما اگر معنای دیگری ا

 (  ثانیا این موضوع در هیچ آیه و روایتی موضوع قرار نگرفته است .

إلطالقات قضیة ا ) تخییر استمراری ( هل التخییر بدوی أم استمراری قضیة االستصحاب لو لم نقل بأنه 

یه االستصحاب ( ) خبر قض کونه ) چنانکه مقتضای استصحاب است (أیضا  ) اطالقات ادله ی تخییر (

                                                           
 جا درباره ی این مساله حرف زده است  3استاد حیدری : شیخ انصاری   8

 مکان اول : در بحث قطع و ظن در مبحث موافقت التزامیه

 مکان دوم : در برائت کمی قبل از بحث شك در مکلف به

  . مکان سوم : در تعادل و تراجیح
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خاب احد ) انت بعد االختیار ) مکلف ( أن المتحیر کان محکوما بالتخییر و ال تحیر له استمراریا و توهم

یرا موضوع ) ز فال یکون اإلطالق و ال االستصحاب مقتضیا لالستمرار الختالف الموضوع فیهما الخبرین (

فإن التحیر بمعنى تعارض  ) خبر توهم ( سدفا در این دو شخص متحیر است و االن شخص متحیر نیست (

و بمعنى آخر لم یقع فی خطاب موضوعا  ) حتی بعد از انتخاب یکی از خبرین ( الخبرین باق على حاله

 . للتخییر أصال کما ال یخفى

 فصل ]التعدی عن المرجحات المنصوصة[

دو نظریه ی معروف  ایا تجاوز کردن از مرجحات منصوصه جایز است یا خیر ؟ اگر ما قائل به ترجیح شدیم ،

 است :

 : ) تعدی جایز نیست . نظریه ی اول ) اخباریون 

 : تعدی جایز است . نظریه ی شیخ 

  دلیل :

 : در مقبوله امده اوثقیت و در مرفوعه امده اصدقیت ، اگر این دو مرجح هستند این  دلیل اول

بخاطر این است که اصدق و اوثق بودن موجب می شود که ما ظن پیدا کنیم که این خبر اقرب 

به واقع است پس هر چیزی که سبب می شود که ما ظن پیدا کنیم که این خبر اقرب به واقع 

 است . 

 امه ی تعدی به غیر مرجحات منصوصه: اد 132نوار 
) یک اموری هست که در روایات این امور را  درباره ی تعدی از مرجحات منصوصه دو نظریه وجود دارد

سبب ترجیح یک خبر بر خبر دیگر قرار داده شده است . به این امور می گویند مرجحات منصوصه . مثال در 

ا به اصدق بودن راوی مرجح منصوص می گویند . حاال آیا تعدی روایت امده است ؛ خذ بما یقوله اصدقهما لذ

کردن از مرجحات منصوصه جایز است یا نیست یعنی اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردند بعد در احد الخبرین 

یک مزیتی بود که در روایات نامی از این خبر برده نشده بود ، ایا ما می توانیم به وسیله ی این مزیت خبر را 

خبر دیگری ترجیح بدهیم یا خیر مثل اضبط بودن ، دو روایت باهم تعارض کردند و یکی از این راویان  بر

روایات اضبط است یعنی حافظه اش بهتر است ، ایا با اضبط بودن راوی می توان یک خبر را بر خبر دیگر 

 ؟؟ ( : ترجیح داد با این که در هیچ روایتی اضبط بودن را جزء مرجحات ذکر نکرده اند

 : تعدی جایز نیست .  نظریه ی اخباریون 
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اخباریون می گویند وقتی دو خبر بایکدیگر تعارض کردند ، شما فقط با مزیتی که در روایت نام برده 

شده می توانید ترجیح بدهید مثل اوثق بودن ، اصدق بودن ، اعدل بودن .... .اخباریون برای خودشان 

 م در بعضی جاها ، در عنواین باب ها یک علت هایی ذکر کرده است.ادله ای دارند که صاحب وسائل ه

 : دلیل : 3تعدی جایز است به  نظریه مشهور و شیخ انصاری 

 اصدقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه . دلیل اول :

) منظور از اصدق  در مقبوله عمر بن حنظله ، امام ) علیه السالم ( می فرماید خذ بما یقوله اصدقهما

شیخ می فرماید همین اصدق بودن  . یعنی این که هم و غمش نسبت به راست گویی بیشتر است (

 دلیل بر تعدی است .

در روایت مرفوعه زراره ، امام ) علیه السالم ( می فرماید خذ بما یقوله اوثقهما ) کسی که بیشتر مورد 

 اعتماد است (

 قیت بر جواز تعدی :کیفیت استدالل با اصدقیت و اوث

مرجح بودن این دو ، به مناط اقربیت به واقع است . پس هر مزیتی که موجب اقربیت خبر الی الواقع 

 بشود مرجح است ولو منصوصه نباشد . 

شیخ می فرماید اگر امام ) علیه السالم ( می فرماید آن روایتی که راویش راستگوتر است را بگیر ، 

بودن راوی سبب می شود که این خبر نزدیک تر باشد به واقع . و اوثق بخاطر این است که اصدق 

 بودن هم بخاطر همین است یعنی سبب می شود این خبر نزدیک تر به واقع باشد .

 در نتیجه مناط اقرب بودن به واقع است .

است ) منظور شهرت روایی  بما اشتهر عبارت امام ) علیه السالم ( که می فرمایند خذدلیل دوم : 

) مراد مشهور  فان المجمع علیه یعنی روات زیادی این روایت را نقل کرده اند ( و دع الشاذ النادر ،

 الریب فیه . است (

 این جمله و عبارت امام ) علیه السالم ( چگونه دال بر تعدی است ؟

مراد از المجمع علیه ، مشهور است . چرا مراد مشهور است ؟ زیرا قبلش دارد بما اشتهر . بعد  اوال

راوی سوال می کند که اگر هردو مشهور بودند چه کنم ؟ این همه اش قرینه است بر این که مراد 

 مشهور است .

ور یعنی این خبر مشه . مراد از ال ریب فیه ، الریب فیه اضافی است نه مطلق و من جمیع الجهاتثانیا 

است و دیگری شاذ . اگر می گوییم این خبر مشهور الریب فیه است یعنی نسبت به ان خبر شاذ ال 

 ریب فیه است واال ممکن اس در خودش هزارتا ریب باشد . 

حاال معنای روایت چه می شود ؟ هر خبری که ریب و احتمال مخالفت آن با واقع کمتر باشد ، مقدم 

پس هر مزیتی که سبب شود ریب در خبر و احتمال مخالفت خبر با واقع کمتر باشد ،  می شود .

 مرجح است .
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 عبارت امام ) علیه السالم ( که فرمودند خذ ما خالف العامه . فان الرشد فی خالفهم . دلیل سوم :

جح است پس هر مزیتی که غالبا اماره ی حق است مر مخالفت با عامه ، اماره ی حقی است غالبا .

 ولو مرجح منصوص نباشد . 

 دلیل : 3صاحب کفایه به  اشکاالت

  : اشکال بر دلیل اول 

 یحتمل اصدقیت و اوثقیت موضوعیت داشته باشد و شاهد ان وحدت سیاق است . 

شیخ انصاری فرمود که امام ) علیه السالم ( فرمودند که خذ بما یقوله اصدقهما ، بعد فرمود اگر 

که امام می فرمایند روایتی را بگیر که راویش اصدق است بخاطر این است که اصدق بودن سبب 

می شود که این خبر اقرب به واقع باشد یعنی مناط این که امام علیه السالم اصدق بودن را 

رجح کرده اند ، اقربیت الی الواقع است . حاال صاحب کفایه می فرماید یحتمل این اصدق بودن م

موضوعیت داشته باشد یعنی این که امام ) علیه السالم ( می گویند اصدق را بگیر ، به مناط 

اقربیت الی الواقع نیست بلکه به مناط اصدقیت است . حاال که چنین احتمالی وجود دارد ، ما 

 تعدی نداریم .  حق

شاهدش این است که امام ) علیه السالم ( در کنار اوثق و اصدق در یک روایت چیزی را ذکر 

کرده است که ان چیز خودش موضوعیت دارد . لذا وحدت سیاق اقتضی می کند همه ی این 

 موارد موضوعیت داشته باشند . 

قرار داده است ، چیست ؟ افقهیت  حاال این چیز که موضوعیت دارد و اوثق و اصدق را کنار آن

. امام ) علیه السالم ( می فرماید خذ بما یقوله اوثقهما و اصدقهما و افقههما . و افقه بودن سبب 

 . 9فافهمنمی شود که این روایت اقربیت به واقع پیدا بکند . 

 : اشکال بر دلیل دوم 

 الحاصل الیفید المستدل و المفید للمستدل غیر حاصل .

در این خبر حاصل است این است که مراد از شهرت ، شهرتی است که موجب اطمینان  آنی که

به صدور خبر باشد ) از کجا این معنی در می آید ؟ چون این شهرت ، شهرت زمان امام ) علیه 

السالم ( است . اگر یک خبری در زمان امام علیه السالم شهرت داشته باشد و روات زیادی ان 

این سبب می شود که انسان اطمینان پیدا کند که این خبر از امام ) علیه السالم را نقل بکنند ، 

 ( صادر شده است و شهرت در زمان امام با شهرت در زمان متاخریم فرق دارد ( 

و این بدرد مستدل نمی خورد زیرا مستدل می خواهد بگوید تعدی می خورد به هر مزیتی که 

م از این که اطمینانی باشد یا اطمینانی نباشد . به عبارت موجب اقربیت الی الواقع است ، اع

 دیگر این دلیل اخص از مدعی است . 

                                                           
 استاد حیدری : افقه بودن سبب اقربیت به واقع می شود . 9
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مستدل می خواهد حرف وسیع تری بزند و می خواهد توسعه بدهد به هر مزیتی که موجب 

 ظن به صدور می شود اعم از این که این ظن اطمینانی باشد یا خیر .

ید للمستدل ) مراد از شهرت ، شهرتی باشد که موجب ظن پس الحاصل الیفید للمستدل و المف

به صدور باشد چون می خواهد از این شهرت تعدی بکند به هر مزیتی که موجب ظن به صدور 

 است لذا این شهرت هم باید موجب ظن به صدور باشد نه اطمینان به صدور ( غیر حاصل . 

 تطبیق : 

على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو یتعدى  ترجیح ()  یقتصر فیه  هل هو على القول بالترجیح

) بخاطر آن نکته ای که در ترجیح به  مابالتعدی ل ) مشهور و شیخ ( قیل ) مرجحات منصوصه ( إلى غیرها

بیان  ) فی الترجیح بمثل األصدقیة و األوثقیة و نحوهما مما فیهوسیله ی اصدقیت و اوثقیت است ( 

الداللة على أن  ) بیان برا ما ( من (از ان مرجحاتی که می باشد کشف از واقع در ان مرجحات  –نحوهما 

هو کونها موجبة لألقربیة إلى الواقع و لما فی التعلیل بأن  ) اصدقیت و اوثقیت ( المناط فی الترجیح بها

 ى الخبر اآلخر و لو کانالمشهور مما ال ریب فیه من استظهار أن العلة هو عدم الریب فیه باإلضافة إل

  . فیه ألف ریب و لما فی التعلیل بأن الرشد فی خالفهم

 و ال یخفى ما فی االستدالل بها.

ء فیه جهة اإلراءة و الطریقیة حجة أو مرجحا ال داللة فیه على أن أما األول فإن جعل خصوص شی

ال دخل خصوصیته فی مرجحیته المالك فیه بتمامه جهة إراءته بل ال إشعار فیه کما ال یخفى الحتم

 أو حجیته ال سیما قد ذکر فیها ما ال یحتمل الترجیح به إال تعبدا فافهم.

لتوقفه على عدم کون الروایة المشهورة فی نفسها مما ال ریب فیها مع أن الشهرة فی نی فو أما الثا

مما یطمأن بصدورها الصدر األول بین الرواة و أصحاب األئمة علیهم السالم موجبة لکون الروایة 

بحیث یصح أن یقال عرفا إنها مما ال ریب فیها کما ال یخفى و ال بأس بالتعدی منه إلى مثله مما یوجب 

الوثوق و االطمئنان بالصدور ال إلى کل مزیة و لو لم یوجب إال أقربیة ذی المزیة إلى الواقع من 

 . المعارض الفاقد لها

 

 

 



46 

 

 اگر تعدی جایز باشد ، تعدی به چه مزایایی جایز است : 133نوار 
در صورتی که تعدی جایز باشد ) یعنی اگر بگوییم که می شود از این مرجحاتی که به ان ها تصریح شده برویم 

 نظریه وجود دارد :  3سراغ مرجحات دیگر که در روایات به انها تصریح نشده است ( ، در مساله 

 : تعدی به مزایایی جایز است که این مزایا موجب ظن شخصی به صدور احد  نظریه ی میرزای قمی

 الخبرین باشد .

ایشان می فرماید ما می توانیم از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم به مزایای غیر منصوصه اما ان 

مزایایی که سبب بشوند که برای مجتهد ظن شخصی پیدا بشود که این خبری که دارای مزیت است 

 ست .صادر شده ا

مثال دو روایت با هم تعارض کردند و راوی یکی از این دو روایت ، اضبط است و راوی دیگری ضابط 

است . االن اضبط بودن یک مزیت است . میرزای قمی می فرماید ما ازمرجحات منصوصه می توانیم 

ر و خببه این اضبطیت تعدی کنیم اما یک شرط دارد و آن این است که مجتهدی که گرفتار این د

متعارض شده است ، این اضبط بودن برایش ظن شخصی بیاورد که این روایتی که راویش اضبط است 

 صادر شده است .

 اشکال شیخ انصاری بر این قول :

ایشان می فرمایند که اگر ظن شخصی به صدق و صدور احد الخبرین پیدا شود الزمه اش ظن شخصی 

دیگر است پس ظن شخصی به صدور احد الخبرین  به کذب خبر دیگر و نتیجتا عدم حجیت خبر

 ممیز حجت از الحجت است نه مرجح یک حجت بر حجت دیگر 

 توضیح : 

میرزای قمی فرمود ما از این مرجحات منصوصه تعدی می کنیم به مزایایی که موجب می شود که 

 برای شخص ظن پیدا شود که احد الخبرین صادر شده است . 

ی گیرد ، ) دو خبر باهم تعارض کردند که یکی می گوید نماز جمعه واجب حاال شیخ آمده اشکال م

و دیگری می گوید حرام است ، این خبر یک مزیت دارد که سبب می شود من ظن پیدا کنم که این 

خبر دارای مزیت صادق است ( شیخ می گوید اگر من ظن شخصی پیدا کردم که این خبر صادق 

یدا کنم ان خبر دیگری کاذب است زیرا هردو نمی تواند که صادق است الزمه اش این است که ظن پ

باشند و نمی توانیم که به هردو ظن داشته باشیم در نتیجه آن خبر دیگر حجت نیست ، پس این 

مرجحی که شما می گویید سبب ظن شخصی به صدور احد الخبرین می شود ، این می شود ممیز 

 ی مرجح یک حجت بر حجت دیگر است . حجت از الحجت ، در حالی که بحث ما رو
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 جواب های صاحب کفایه به اشکال شیخ انصاری :

  : جواب اول 

 نظریه وجود دارد : 3درباره ی مناط حجت خبر واحد  مقدمه :

مناط حجیت ظن شخصی به صدق است . یعنی اگر از خبر واحدی برای یک مجتهد  .1

 ظن پیدا شد برای خودش ، این خبر واحد حجت است .

مناط حجیت ، ظن نوعی است به شرط این که ظن شخصی بر خالفش نباشد . مثال  .2

زراره از امام صادق ) علیه السالم ( یک خبری را نقل می کند ، این خبر واحد اگر 

برای نوع مردم افاده ی ظن به صدق کرد حجت است در صورتی که من ظن بر 

 خالفش نداشته باشم . 

چه ظن شخصی بر خالفش باشد و چه نباشد ( اگر مناط ظن نوعی است مطلقا )  .3

 روایتی که زراره نقل کرده برای نوع مردم افاده ی ظن می کند حجت است مطلقا 

 باحفظ این مقدمه :

ظن به کذب مانع از حجیت است اگر قائل به قول اول و دوم بشویم و اال مانع از حجیت 

ا قائل به قول اول و دوم شدیم حرف نیست .  صاحب کفایه به شیخ انصاری می گوید اگر م

شما صحیح است یعنی اگر ما قائل به قول اول و دوم شدیم اگر ظن به کذب خبر دیگر پیدا 

کردیم ، این ظن به کذب خبر دیگر مانع می شود از حجیتش لکن ما قائل به قول اول و 

 دوم نیستیم و ما قبال اثبات کردیم قول سوم صحیح است .

 : جواب دوم 

به صدق یکی موجب ظن به کذب دیگری است اگر علم اجمالی به کذب احد الخبرین ظن 

 باشد و اال فال .

 صاحب کفایه با این اشکال می خواهد کلیت را زیر سوال ببرد .

اگر دو خبر با هم تعارض کردند و من علم اجمالی دارم که احد الخبرین کاذب است ، اگر ظن 

به کذب دیگری هم پیدا می کنم . اما اگر من علم اجمالی به صدق یکی پیدا کردم قهرا ظن 

به کذب احد نداشته باشم ، مثال تعارض ، تعارض ذاتی باشد و منشا تعارض علم اجمالی نباشد 

در این صورت اگر ظن شخصی داشتم به صدق یکی از این دو خبر ، الزمه اش این نیست که 

 ظن پیدا کنم به کذب خبر دیگر .

 

 



48 

 

 تعدی به مزایا جایز است اما مزایایی که موجب ظن نوعی به اقربیت احد  خ انصاری :نظریه ی شی

 الخبرین الی الواقع باشد .

ایشان می فرماید تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز است اما تعدی به چه نوع مزایایی 

این خبر به واقع نزدیک  جایز است ؟ مزایایی که برای نوع مردم ایجاد ظن می کند ، ظن به این که

 تر است تا آن خبر . 

من مجتهد هستم . می بینم دو روایت با هم تعارض کردن و یکی می گوید نماز جمعه واجب و دیگری 

می گوید حرام است . ان روایتی که می گوید واجب است راویش اضبط است یعنی خوش حافظه تر 

است . اگر راوی یکی خبری اضبط باشد برای نوع مردم ظن پیدا می شود که این روایت نسبت به 

 یت دیگر به واقع نزدیک تر است . روا

 : تعدی به مزایا جایز است مطلقا اعم از این که موجب این دو ظن باشد یا  نظریه ی صاحب کفایه

نباشد . یعنی صاحب کفایه می گوید اگر گفتیم تعدی به مزایای غیر منصوصه جایز است به کلیه ی 

 نباشد ، یا مفید ظن نوعی باشد یا نباشد .مزایا جایز است اعم از این که مفید ظن شخصی باشد یا 

 دلیل : 

در بین مرجحات منصوصه ، اموری مرجح شمرده شده است که موجب هیچ یک از این دو نوع ظن 

نیست . یعنی در روایات اموری به عنوان مرجح شمرده شده اند که این امور نه موجب ظن شخصی 

ه امثال این امور ) یعنی مزایایی که موجب هیچ هستند و نه موجب ظن نوعی در نتیجه می توانیم ب

  کدام از این ظن ها نمی شوند ( تعدی کنیم .

مثل اورع بودن ، در روایت داریم که اگر دو روایت باهم تعارض کردند ، می فرمایند خذ بما یقوله 

ش و جهد در اورعهما ، خبری را بگیر که راویش اورع است ، صاحب کفایه مراد از اورع بودن را ، کوش

 ، این سبب ظن شخصی به صدور یا عدو صدور نمی شود .  10عبادت می داند

 تطبیق :

 کان فی المزایا المنصوصة ما ال یوجب الظن ) بیان دلیل صاحب کفایه ( ثم إنه بناء على التعدی حیث

بیه اقربیت ذی المز)  و ال أقربیته ) مزیتی که موجب نمی شود ظن شخصی به صاحب مزیت را ( بذی المزیة

کبعض صفات الراوی مثل األورعیة أو (  یعنی ظن نوعی به اقربیت این خبر به واقع  و مراد ظن نوعی است

) از اموری  مما ) هنگامی که بوده باشد موجب و سبب این اورعیت و افقهیت ( األفقهیة إذا کان موجبهما

و الجهد فی العبادات و کثرة التتبع فی  11بهاتال یوجب الظن أو األقربیة کالتورع من الشباشد که ( 

لالقتصار على التعدی إلى  ) جواب حیث ( المسائل الفقهیة أو المهارة فی القواعد األصولیة فال وجه

                                                           
  استاد حیدری : از کجا گفتید معنای اورع بودن جهد در عبادت است ؟؟ 10

 استاد حیدری : به نظر ما اگر منشا اورعیت ، تورع از شبهات باشد موجب ظن به ذی المزیه می شود  11
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) اشاره به  أو األقربیة اشاره به نظر محقق قمی ( –) ظن شخصی  یوجب الظن ) مزیتی که ( خصوص ما

 م تکن بموجبة ألحدهما کما ال یخفى.بل إلى کل مزیة و لو لنظر شیخ ( 

دق بص ) مزیتی که سبب ظن شخصی می شود ( أن ما یوجب الظن ) اشکال شیخ بر میرزای قمی ( و توهم

بلکه  ) بل موجب لسقوط اآلخر عن الحجیة ) چنین مزیتی مرجح نیست ( أحد الخبرین ال یکون بمرجح

) زیرا ظن شخصی است به کذب دیگر ( حینئذ ) هنگامی که ظن به صدف احدهما بکذبه للظن  ممیز است (

 ) خبری که ( ال یضر بحجیة ما بالکذب ) ظن شخصی به کذب ( فإن الظن ) جواب اول ( . فاسداست ( 

 ) در خبری که ( فیما  ) همانا ضرر می زند ظن شخصی به کذب ( اعتبر من باب الظن نوعا و إنما یضر

) نبود ظن شخصی بر خالف آن  عدم الظن بخالفه ) اخذ شده است  در حجیت آن خبر (عتباره أخذ فی ا

) عدم ظن به  و لم یؤخذ فی اعتبار األخبار صدورا و ال ظهورا و ال جهة ذلك اشاره به قول دوم ( –خبر 

ما ب إلى اختصاص حصول الظن بالکذب ) جواب دوم ( هذا مضافا یعنی ما معتقدیم به قول سوم ( –خالف 

) موجب نمی شود ظن  فال یوجبه ) اگر علم به کذب احدهما نبود ( إذا علم بکذب أحدهما صدورا و إال

الظن بصدور أحدهما إلمکان صدورهما مع عدم إرادة الظهور فی أحدهما أو فیهما أو  به کذب را (

 . إرادته تقیة کما ال یخفى

 احتمال در علت تعدی به مرجحات غیر منصوصهبیان دو  : 134نوار 
 در بحث امروز یک مطلب داریم .

 درباره ی علت تعدی دو احتمال است :

 : یحتمل علت تعدی ، روایات مشتمله بر مرجحات باشد . طبق این احتمال تعدی به  احتمال اول

 کلیه ی مزایا جایز است به بیانی که گذشت .

ه تعدی می کنند به مزایای غیر منصوصه ، علت تعدی کردن انها این کسانی که از مرجحات منصوص

و مجوز تعدی کردنشان ، در ان دو احتمال است . یحتمل علت تعدی کردن آنها روایات مشتمل بر 

مرجحات باشد یعنی یک نفر می گوید اگر می بینید من تعدی می کنم مجوز تعدی کردن من این 

 مرجحات به کار رفته است ( .  روایات است ) روایاتی که در آنها 

طبق این احتمال ، اگر بگوییم علت تعدی روایات است ، ما باید از مرجحات منصوصه به تمامی مزایا 

تعدی بکنیم به همان بیانی که گذشت که اگر کسی علت تعدی را این روایات بگیرد ، در این روایات 

ر نه باعث ظن شخصی است و نه باعث ظن یکی اموری به عنوان مرجح شمرده شده اند که این امو

 نوعی . 
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 : یحتمل علت تعدی اجماع باشد به بیان زیر : احتمال دوم 

 خبر واجد مزیت ) مزیت غیر منصوصه ( اقوی الدلیلین است . صغری :

 اقوی الدلیلین تقدیم ان واجب است باالجماع . کبری :

 خبر واجد مزیت ، تقدیمش واجب است باالجماع  نتیجه :

به چه علت شما از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی می کنید ؟  توضیح :

گفتیم دو احتمال است و احتمال اول را بیان کردیم . احتمال دوم این است که مجوز تعدی و 

هم تعارض کردند که از بین این دو علت تعدی اجماع باشد به بیانی که نوشتیم . اگر دو خبر با 

خبر یکی دارای مزیت غیر منصوصه است مثال روای یکی اضبط است . این روایتی که راویش 

 اضبط است می شود  اقوی الدلیلین . و اجماع داریم که اقوی الدلیلین تقدیمش واجب است .

شد ، ما اجازه داریم طبق این احتمال می خواهیم بررسی کنیم که اگر دلیلی بر تعدی اجماع 

به چه نوع مزایایی تعدی بکنیم ؟ آیا به مطلق مزایا می شود تعدی کرد یا فقط به ان مزایایی 

 که سبب بشود خبر به واقع نزدیک تر باشد می توان تعدی کرد .

طبق این احتمال تعدی به مزایایی جایز است که این مزایا موجب قوت دلیل از جهت دلیلیت 

الواقع باشد چون متبادر یا قدر متیقن از اقوائیت ، اقوائیت از جهت دلیلیت و  و طریقیت الی

 طریقیت است .

مثال دو روایت با یکدیگر تعارض کردند که راوی یکی افقه و راوی دیگری فقیه است . اگر دلیل 

بر تعدی اجماع باشد حق ندارد از مرجحات منصوصه تعدی کند به افقهیت زیرا افقهیت سبب 

شود که این خبری که راویش افقه است ، به واقع نزدیک تر باشد . اما اگر یک روایتی  نمی

راویش اضبط باشد ، می تواند از مرجحات منصوصه به اضبط بودن تعدی بکند زیرا اگر یک 

روایتی راویش اضبط باشد ، این اضبط بودن راوی سبب می شود کاشف بودن این روایت از 

 باشد .واقع بیشتر و قوی تر 

بنابراین صاحب کفایه می فرماید اگر دلیل تعدی اجماع باشد ما حق نداریم از مرجحات منصوصه 

به هر مرجحی تعدی کنیم بلکه فقط به مرجحاتی می توان تعدی کرد ، که ان مزایا سبب شوند 

ن یآن خبر دارای مزیت ، کاشفیتش از واقع قوی تر باشد . چون این کبرای کلی که اقوی الدلیل

تقدیمش باالجماع واجب است ، متبادر به ذهن ما از اقوی ، اقوی از جهت طریقیت است . 

 فافهم .

 تطبیق :

صاحب کفایه می فرماید در یک صورت ) احتمال دوم  -استدراک از ثم است ، ثم انه بناء علی التعدی  )نعم 

مرجحات منصوصه به مزایای غیر منصوصه ) از  لو کان وجه التعدی (( ما حق تعدی به تمام مزایا را نداریم 
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 در اقوی دلیلین ) داخل بودن صاحب مزیت ) مزیت غیر منصوصه ( اندراج ذی المزیة فی أقوى الدلیلین (

که (  ) مزیتی لوجب االقتصار على ما(  یعنی روایتی که دارای مزیت غیرمنصوصه است ، اقوی دلیلین است

فسیر ) ت و(  و طریقیت ان ذی المزیه شود آن مزیت قوت را در دلیلیت) موجب می  یوجب القوة فی دلیلیته

 که ) مزیتی طریقیته من دون التعدی إلى ما ) مفسر اثبات ( و ) ذی المزیت ( فی جهة إثباته دلیلیت (

 ) اگر چه بوده باشد ما ال یوجب ذالک ( و إن کان ) قوت در دلیلیت ( ال یوجب ذلك ( مثل افقهیت  –

ر ) دو روایت با یکدیگ کالشهرة الفتوائیة ) در واقع ( ثبوتا) ما ال یوجب ذالک (  قوة مضمون ذیهموجبا ل

با هم تعارض کردند ، یکی از این روایت ها شهرت فتوائی دارد یعنی اکثر فقها بر طبق این روایت فتوی داده 

 کثر فقها یک فتوائی دارند که ایناند ) دقت کنید بر طبقش فتوی داده اند نه به استناد این روایت یعنی ا

فتوی با محتوای این روایت به هم می خورند نه این که اکثر فقها به استناد این روایت فتوی داده اند ( هنر 

این شهرت فتوائی این است که می گوید مضمون این روایت ، یک مضمون قوی ای است و نمی گوید این خبر 

) دو خبر با هم تعارض کردند ، قیاس مطابق با یکی از  األولویة الظنیة أو(   کاشفیتش از واقع قوی تر است

) دلیل برای  فإن . و نحوهما این دو خبر است . این قیاس ظنی مضمون را قوی می کند اما خبر را خیر (

اجب و) قاعده ی این که تقدیم اقوی الدلیلین  من قاعدة أقوى الدلیلین ) متبادر ( المنساق وجب االقتضار (

 فافهم .کما ال یخفى ) طریقیتا و کاشفیتش از واقع (إنما هو األقوى داللة  ) قاعده ( أو المتیقن منها است (
12
  . 

 اقسام مزایای ) تکرار بحث جلسه ی قبل ( : 135نوار 
.  دبعضی از مزایا هست که اگر در این خبر باشد ، کاشف بودن این خبر از واقع را تقویت می کن مطلب اول :

مثل اضبط بودن راوی . این اضبط بودن جزء مزایای منصوصه نیست لکن ویژگی ان این است که این خبر را 

قوی تر می کند از حیث کاشفیتش از واقع و به عبارت دیگر صدور این خبر از معصوم ) علیه السالم ( را تقویت 

اما کاشفیت خبر از واقع را تقویت نمی  می کند. و بعضی از مزایا هستند که مضمون خبر را تقویت می کنند

کنند . مثل یک خبری هست که می گوید نماز جمعه واجب است و آن وقت شهرت فتوائی هم موافق این 

خبر است ) البته فتوای فقها نباید مستند به این روایت باشد ، شهرت فتوائی یعنی فتوای فقها هماهنگ با این 

 یست زیرا اگر به استناد این خبر باشد ، شهرت می شود شهرت عملی ( خبر است اما به استناد این خبر ن

                                                           
ما ااستاد حیدری : مرحوم فیروزآبادی در این جا فرموده اند که مگر می شود شهرت فتوائی مضمون را قوی بکند  12

اقربیت خبر به واقع را اثبات نکند ؟!! مگر می شود ؟؟ بله می شود شما این جا غفلت کرده اید . معنای شهرت فتوائی 

این است که اکثر فقها یك فتوائی داده اند که این فتوی مطابق با مضمون روایت است نه این که به استناد این خبر 

) مرحوم فیروزآبادی چند وجه برای فافهم بیان کرده اند که  اشد .است . ممکن است ادله ی انها یك چیز دیگر ب

 یکی اش باطل است که بیان کردیم (
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نگویید گه در روایات شهرت هم جزء مزایا و مرجحات نام برده شده است ، زیرا مراد از آن شهرت ،  نکته :

 شهرت روایی است نه فتوائی .

 .  13امام را تقویت نمی کنداالن شهرت فتوائی سبب می شود مضمون روایت قوی بشود یعنی صدور روایت از 

 تا این جا فهمیدیم مزایای غیر منصوصه دو نوع شدند . 

حال اگر دلیل بر تعدی اجماع باشد ، اجماع چون دلیل لبی است ، قدر متیقن می گیرند و قدر متیقن این 

نه هر  است که ما از مرجحات منصوصه به مرجحاتی که صدور خبر از امام را تقویت می کند ، تعدی کنیم

 مرجحی . 

اجرای قاعده ی اولیه و ثانویه در جائی که جمع عرفی  : 136نوار 

  -وجود دارد 
 سوال داریم  3مطلب : ما 

 قاعده ی اولیه یعنی چی ؟

 قاعده ی اولیه چیست ؟

 قاعده ی اولیه در جمع عرفی هست یا نیست ؟ .

سوال اول : قاعده ی اولیه یعنی چه ؟ اگر یادتان باشد قبال گفتیم وقتی دو خبر تعارض کردند ما در این جا 

دو بحث داریم : بحث از مقتضای قاعده ی اولیه . حال سوال این است که قاعده ی اولیه یعنی چی ؟  یعنی 

 ه به ادله حجیت خبر عادل چیست ؟ این که می خواهیم ببینیم قانون در مورد این دو خبر متعارض با توج

سوال دوم : حاال قاعده ی اولیه چیست ؟ اگر یادتان باشد قبال گفتیم قاعده ی اولیه تساقط فی الجمله است . 

یعنی این دو خبر نسبت به معانی مطابقیشان ، هردو ساقط می شوند لکن احد الخبرین البعینه نفی قول ثالث 

گوید نماز جمعه واجب است و خبر دیگر می گوید نماز جمعه حرام است . می کند . مثال این روایت می 

معنای مطابقی خبر اول ، وجوب نماز جمعه است که در تعارض ساقط می شود . معنای مطابقی خبر دوم ، 

حرمت نماز جمعه است که این هم در تعارض ساقط می شود . لکن یکی از این دو خبر البعینه ) ال علی 

نفی قول ثالث می کند یعنی یکی از این دو می گوید نماز جمعه مباح نیست لکن به وسیله ی التعیین ( 

 مدلول التزامی . 

                                                           
استاد حیدری : هر مزیتی که مضمون را تاکیید می کند ، این تاکیید معنایی ندارد مگر این که صدور خبر از  13

 معصوم را تقویت می کند . فافهم به این اشاره دارد .
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 سوال سوم : قاعده ی اولیه در جمع عرفی هست یا نیست ؟

. مثال می خواهیم ببینیم که در مواردی که جمع عرفی ممکن است ، قاعده ی اولیه جاری هست یا نیست 

د اعتق رقبه و روایت دیگر می گوید ال تعتق رقبه کافر . این دو خبر را که بدهید دست یک روایت می گوی

عرف ، عرف می گوید این دو خبر با یکدیگر تنافی و تعارضی ندارند و بین انها جمع می کنند و می گوییم ال 

سوال ما این است که ایا در تعتق رقبه کافره ، قرینه است که مراد موال از اعتق رقبه ، رقبه مومنه است . حاال 

 این موارد که جمع عرفی ممکن است ، قاعده ی اولیه جاری می شود یا خیر ؟؟

صاحب کفایه می فرماید این قاعده ی اولیه در جائی است که بین دو خبر ، جمع عرفی نشود . چون اگر بین 

 ویم سراغ قاعده ی اولیه .دو خبر جمع عرفی بشود اصال تعارضی بین این دو خبر نیست تا بخواهیم بر

 تطبیق :

ص ن –مطلق و مقید  –) عام و خاص  قد عرفت سابقا أنه ال تعارض فی موارد الجمع و التوفیق العرفی

فی  ) اولی ( ما یقتضیه األصل ) و شامل نمی شود موارد جمع را ( و ال یعمهاظاهر و اظهر و ... (  –و ظاهر 

هما سقوط أحد ) بیان ما یقتضیه ( من ان چیز را اصل در متعارضین () چیزی که اقتضی دارد  المتعارضین

 ) هردو متعارضین و سقوط کل منهما ) هم مدلول مطابقیش و هم مدلول التزامیش ( رأسا ) ال علی التعیین (

این دو خبری که با هم تعارض  – ) تشبیه برای سقوط است کما ) مدلول مطابقیش ( فی خصوص مضمونه (

ذا لم إ ( کردند می گوید مدلول مطابقی این دو خبر ساقط می شود گویا خبرین متعارضینی در کار نیست 

  . ) همان طوری که اگر دو خبر متعارضین در کار نبودند ( یکونا فی البین

ثمن العذره سحت ، ال باس ببیع  قاعده ی ثانویه یعنی چی ؟ اگر دو خبر با هم تعارض کردند ) سوال اول :

 چیست . ، العذره ( می خواهیم ببینیم قانون درباره ی این دو خبر متعارض ، با توجه به اخبار عالجیه

نظریه وجود دارد ( که مشهور می  5در مساله دو نظریه معروف است ) قاعده ی ثانویه چیست ؟  سوال دوم :

ت و اگر هیچ خبری مرجح نداشت تخییر اما صاحب کفایه می فرماید گویند قانون و قاعده ی ثانویه ترجیح اس

 قاعده ی ثانویه تخییر است مطلقا .

 در این مساله دو نظریه وجود دارد : قاعده ی ثانویه در جمع عرفی هست یا خیر ؟ سوال سوم :

 : قاعده ی ثانویه در موارد جمع عرفی جاری نمی شود  مشهور 

اخبار عالجیه ، هم در سوال سائل ها و هم در جواب معصوم ) علیه  مشهور می گویند در دلیل :

السالم ( موضوع ، آدم متحیر است یعنی کسی که از امام ) علیه السالم ( سوال می کند ، راوی فرض 



54 

 

کرده است که موضوع ادم متحیر است . و اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن باشد تحیری وجود 

 ود نداشت ، اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی نیست .ندارد . و وقتی تحیری وج

 تطبیق :

)  دهابغیر موار ) مثل مقتضای قاعده ی اولیه ( یختص أیضا ) قاعده ی ثانویه ( فهل التخییر أو الترجیح

) که می گویند قاعده ی ثانویه در جائی جاری می شود که  أو یعمها قوالن أولهما المشهور جمع عرفی (

أن الظاهر من األخبار  ) دلیل قول مشهور ( و قصارى ما یقال فی وجهه ممکن نباشد ( جمع عرفی

ز ان ا – ) بیان موارد تحیر التخییر أو الترجیح فی موارد التحیر مما ) ظاهر ( العالجیة سؤاال و جوابا هو

 ) عطف عرفا ال فیما ( ) در ان موارد هناك ) استفاده نمی شود مراد ( ال یکاد یستفاد المراد ( مواردی که 

ظاهر اخبار تخییر یا ترجیح است نه در مواردی که استفاده می )  یستفاد و لو بالتوفیق بر فی موارد التحیر (

عند  ) استفاده ی مراد ( من أنحاء طرق االستفادة ) جمع عرفی ( فإنه شود مراد ، هرچند با جمع عرفی (

   . ) عرف ( أبناء المحاورة

 :  137نوار 
مشهور یک حرفی دارند . انها می گویند اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی نیست . ما یک روایاتی داریم 

که به ان ها روایات عالجیه گفته می شوند که این روایات درباره ی خبرین متعارضین وارد شده اند یعنی راه 

 ه کار باید بکند . را به ما نشان می دهند که اگر محتهد گرفتار دو خبر متعارض شد چ

مثال یک روایت می گوید ثمن العذره سحت و روایت دیگر می گوید الباس ببیع العذره . االن مجتهد مبتلی 

شده است به این دو خبر متعارض . مجتهد این جا چه کار باید بکند ؟ روایاتی داریم که می آید وظیفه ی 

 می کند ، به این روایات ، روایات عالجیه می گویند . مجتهد را وقتی که مبتلی شد به دو خبر متعارض بیان

حاال می خواهیم ببینیم که روایات عالجیه که درباره ی اخبار متعارضین است آیا شامل موارد جمع عرفی 

هست یا نیست ؟ یعنی گاهی دو خبر با هم تعارض می کنند و جمع عرفی این دو خبر ممکن است ، مثال 

اعتق رقبه ، بعد روایت دیگر می گوید اعتق رقبه مومنه . االن بین این دو روایت جمع موال به شما می فرماید 

عرفی ممکن است و جمع عرفی به این است که بگوییم موال وقتی می گوید اعتق رقبه مومنه این قرینه است 

ببینیم اخبار که همان زمانی که گفته است اعتق رقبه ، مرادش رقبه ی مومنه بوده است . حاال می خواهیم 

عالجیه شامل این دو خبری که با هم تعارض کردند و جمع عرفی این دو خبر هم ممکن است ، می شوند یا 

 خیر ؟؟

مشهور می گویند اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی نیست . یعنی اخبار عالجیه مربوط به دو خبری که 

 ست و باید در این موارد جمع عرفی کرد .با هم تعارض کردند و جمع عرفی بین انها ممکن است ، نی
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دلیلشان این است که مشهور می گویند موضوع اخبار عالجیه ، فرد متحیر است و وقتی که مجتهد گرفتار دو 

خبری شد که جمع عرفی بین این دو خبر ممکن است ، این جا دیگر به مجتهد نسبت به این دو خبر ، متحیر 

 گفته نمی شود . 

 کفایه به نظریه ی مشهور :اشکاالت صاحب 

 : اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی است چون : اشکال اول 

 موضوع اخبار عالجیه متحیر است .  قدم اول :

متحیر شامل متحیر بدوی است . متحیر بدوی یعنی کسی که مبتال به خبرین متعارضین  قدم دوم :

دم متحیر است . اگر چه در نهایت و در است و جمع عرفی بین این دو خبر هم ممکن است ، این آ

 نتیجه تحیرش از بین می رود اما در نگاه بدوی متحیر است .

 موضوع اخبار عالجیه شامل متحیر بدوی هم می شود . قدم سوم :

 : اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی است چون : اشکال دوم 

 موضوع اخبار عالجیه ، متحیر است . صغری :

شامل شخص متحیر در حکم واقعی می شود . یعنی انسان گاهی حکم ظاهری را می متحیر  کبری :

 داند اما حکم واقعی را نمی داند که به این شخص متحیر در حکم واقعی می گویند .

بنابراین اخبار عالجیه شامل موضوع اخبار عالجیه ، شامل متحیر در حکم واقعی است .  نتیجه :

تعارضینی که جمع عرفی بین آنها ممکن است ، است ، می شود زیرا مجتهدی که مبتلی به خبرین م

 این مجتهد هرچند در حکم ظاهری متحیر نیست لکن در حکم واقعی متحیر است . 

 : اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی هم می شود چون : اشکال سوم 

چون راوی می خواهد  سوالی که راوی از امام علیه السالم می پرسد شامل این مجتهد هم می شود

بفهمد که ایا امام ) علیه السالم ( این رویه ی عرف را قبول دارد یا ندارد یعنی راوی احتمال می دهد 

با این جمعی که عرف بین دو خبر متعارض انجام می دهد مورد منع شارع باشد لذا سوال می کند . 

 ع اخبار عالجیه می شود .این تقریر به نوعی مجتهد را متحیر کرد . لذا داخل در موضو

 : اشکال چهارم 

وقتی که به اخبار عالجیه نگاه می کنیم ، اکثر سواالتی که در این اخبار وجود دارد ، درباره ی اخبار 

متعارضینی است که جمع عرفی بین انها ممکن است . مثال راوی از امام ) علیه السالم ( سوال می 

مل می کند . ) کند که دو خبر از شما وارد شده است یکی امر به عمل می کند و دیگریش نهی از ع

 در این طبق جمع عرفی ، نهی حمل بر کراهت می شود ( 

 : اشکال پنجم 

 ما یک قدر متیقن خارجی داریم و یک قدر متیقن در مقام تخاطب . مقدمه :
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خارجی مثل ، آن فردی که درباره ی او گفت و گو نبوده و قدر متیقن است ، قدر متیقن خارجی می  

ید اکرم العالم . قدر متیقن از عالم در زمان غیبت مرجع تقلیید است . به گویند . مثال موال می فرما

این مرجع تقلیید می گوید قدر متیقن خارجی . چرا به ان خارجی می گویند ؟ چون موال قبل از این 

 که به شما بگوید اکرم العالم ، درباره ی مرجع تقلیید با شما حرفی نزده بود .

تخاطب مثل این که یک موالیی درباره ی فواید گوشت گوسفند با شما حرف اما قدر متیقن در مقام 

 می زند ، بعد به شما می گوید اشتر الحم . قدر متیقن از این لحم ، لحم گوسفند است .

صاحب کفایه نظرش این است که قدر متیقن خارجی مضر به اطالق نیست . اما قدر متیقن در مقام 

 تخاطب مضر به اطالق است .

اال یک نفر می گوید قبول داریم که سواالتی که در این اخبار وجود دارند عام هستند یعنی هم ح

درباره ی اخبار متعارضینی هست که جمع عرفی بین انها ممکن نیست و هم اخباری که جمع عرفی 

بین انها ممکن است ، اما قدر متیقن ان اخباری هستند که جمع عرفی بین انها ممکن نیست پس 

 ایات شامل اخباری که جمع عرفی بین انها ممکن است ، نمی شود رو

جواب صاحب کفایه : قبول داریم این قدر متیقن است لکن قدر متیقن خارجی است و قدر متیقن 

 خارجی مضر به اطالق نیست .

 تطبیق :

عرف می  ) مثال بأن مساعدة العرف على الجمع ) اشکال می شود به وجه و دلیل قول مشهور ( و یشکل

ریشه گرفتن جمع در اذهان  –) عطف بر مساعده  و التوفیق و ارتکازهگوید مطلق را حمل بر مقید بکن ( 

(  اگر یک عام و خاصی داریم ، در ذهن مردم ریشه گرفته است که خاص ، عام را تخصیص می زند – عرف

 ) این ختصاص السؤاالتال یوجب ا ) ریشه گرفتن جمع به صورت محکم ( فی أذهانهم على وجه وثیق

که جمع کردن در ذهن مردم ریشه گرفته است سبب نمی شود که سواالتی که در اخبار عالجیه آمده است 

 اشاره به اشکال اول – ) علت برا الیوجب بغیر موارد الجمع لصحة منحصر بدانید به غیر موارد جمع عرفی (

ما یتراءى من  ) علت برای لصحه السوال ( ألجل ( ) بدوا السؤال بمالحظة التحیر فی الحال (بر مشهور 

بخاطر این معارضه  – است ) بدوی ( ) بخاطر آن چیزی که به نظر می رسد که آن چیز معارضه المعارضة

) هرچند این تحیر زائل می شود بخاطر حکم  و إن کان یزول عرفا بحسب المآل ( می توانی سوال بکنی

لتحیر فی الحکم واقعا و إن لم ل ( عطف بر لصحه السوال – وم بر مشهور) اشکال دأو  عرف ، در نهایت (

) قطعا مع  ) سوال در روایت ( کاف فی صحته ) تحیر در حکم واقعی ( ظاهرا و هو ) حکم ( یتحیر فیه

حتمال الردع شرعا ال ) با این که ممکن است بوده باشد سوال (إمکان أن یکون  اشکال سوم بر مشهور (

المأخوذة فی  ) اکثر عناوین ( و جل العناوین ) عرف ( الطریقة المتعارفة بین أبناء المحاورةعن هذه 

 فىکما ال یخ ) شامل می شود موارد جمع عرفی را ( یعمها ) اگر نگوییم در کل عناوین ( األسئلة لو ال کلها

.  
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) در  مجازفة غایته جمع عرفی () موارد  غیرها ) سواالت مطروحه در روایات ( و دعوى أن المتیقن منها

خارجا ال بحسب  ) می باشند قدر متیقن خارجی ( کان کذلك ) غیر موارد جمع عرفی ( أنه مقام تعلیل (

 . مقام التخاطب 

) اخبار عالجیه شامل موارد جمع  القول الثانی ) دلیل ( ینقدح وجه ) به واسطه ی این اشکال ( و بذلك

 عرفی هست (

 :  138نوار 
 اثبات قول مشهور از طریق تخصیص :

 حرف مشهور این بود که اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی نمی شود . 

اخبار عالجیه هم شامل موارد جمع عرفی است و هم شامل مواردی است که جمع عرفی در انها  قدم اول :

 نیست . 

ین زمان ، این بوده است که اگر دو خبر از زمان ائمه ) علیهم السالم ( تا ا 14سیره ی مسلمین  قدم دوم :

متعارض جمع عرفی بین انها ممکن بوده است ، بین انها جمع می کرده اند . یعنی این دو خبری که که بین 

 آنها جمع عرفی ممکن بوده است را از دایره ی تعارض خارج می دانسته اند . 

شود دلیلی بر این کار وجود داشته است .  این که سیره ی مسلمین این بوده است ، معلوم می قدم سوم :

  این سیره خود به خود پیدا نشده است .

: همان دلیل ) دلیلی که سیره کاشف از آن است ( می آید اخبار عالجیه را تخصیص می زند  قدم چهارم

یعنی دلیل می آید موارد جمع عرفی را از تحت اخبار عالجیه خارج می کند در نتیجه اخبار عالجیه فقط 

 اخبار متعارضینی را شامل می شوند که جمع عرفی بین انها ممکن نیست . 

 این بیان دو شرط دارد : ) تخصیص ( :شرایط این بیان 

قائل به تخصص ) خروج موضوعی ( نباشیم . زیرا لقائل ان یقول که اخبار عالجیه موضوعشان متحیر  الف :

است و ان وقت در موارد جمع عرفی موضوعا به انسان متحیر گفته نمی شود . اگر موارد جمع عرفی موضوعا 

 از تحت اخبار عالجیه خارج شد دیگر جایگاهی برای تخصیص باقی نمی ماند .

 

                                                           
) به  سیره بوده است . ای ضابطه می دهد که بفهمیم بر سر چه مساله 5: مرحوم صدر در بحوث  استاد حیدری 14

 تقریرات عبد الساتر مراجعه کنید (
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قائل به اجمال و اخذ به قدر متیقن نباشیم . زیرا لقائل ان یقول که احتمال می دهمی اخبار عالجیه  ب :

شامل موارد جمع عرفی هست و احتمال هم می دهیم که شامل این موارد نباشد . وقتی این دو احتمال در 

اید از ان قدر متیقن اخبار عالجیه وجود داشت ، اخبار عالجیه می شود مجمل . و وقتی لفظ مجمل شد ب

گرفت ) البته در صورتی که قدر متیقن داشته باشد ( پس باید از این روایات عالجیه قدر متیقن گرفت و قدر 

متیقن این اخبار این است که این اخبار شامل موارد جمع عرفی نشود و فقط شامل مواردی است که جمع 

ه تخصیص نمی رسد زیرا در تخصیص شما فرض گرفته عرفی در ان موارد ممکن نیست . در این صورت نوبت ب

 اید که اخبار عالجیه شامل هردو مورد هست در حالی که در این صورت اصال شامل موارد جمع عرفی نیست.

 . 15 تامل

 تطبیق :

می خواهد حرف مشهور را ثابت کند (  –) استدراک از شمول اخبار عالجیه ، موارد جمع عرفی را  اللهم إال

الخاص و العام و المقید و المطلق کان  ) اشاره به تمام موارد جمع عرفی ( ل إن التوفیق فی مثلأن یقا

فة کاش ) سیره ی قطعیه ( السیرة القطعیة من لدن زمان األئمة علیهم السالم و هی ) توفیق ( علیه

لیلی ) از د عما وده است () زیرا نمی دانیم دقیقا آن دلیل چیست لکن اجماال می دانیم دلیلی در کار ب إجماال

) موجب می شود آن دلیل که تخصیص  یوجب تخصیص أخبار العالج بغیر موارد التوفیق العرفی که (

) قید  اللوبخورد اخبار عالج به غیر موارد جمع عرفی یعنی اخبار عالجیه شامل موارد جمع عرفی نیست ( 

) غیر موارد جمع عرفی  به ) اخبار عالجیه ( اختصاصها ( شرط اول – ) اگر ادعا نشود دعوىبرای یوجب ( 

 ) اگر ادعا نشود که اخبار عالج هم از حیث سوال و هم از حیث جواب ( أنها سؤاال ) عطف بر اختصاص ( و (

دعوى  ) شرط دوم ( و العالج فی موارد التحیر و االحتیاج أو ) طلب عالج ( و جوابا بصدد االستعالج

) اخبار عالجیه هم شامل موارد جمع عرفی است و  تساوی احتمال العموم ر االجمال () تفسی اإلجمال و

) اخبار عالجیه فقط شامل غیر موارد جمع عرفی  مع احتمال االختصاص هم شامل غیر موارد جمع عرفی (

  باشد (

 

 

                                                           
اگر اجماع ، دلیلی در کار باشد یا می شود مدرکی یا محتمل المدرك و  استاد حیدری : این تامل از خودم است . 15

هم عین اجماع است یعنی سیره زمانی حجت است که دلیل در کار  حجت نیست . حال می خواهم بگوییم سیره

 نباشد . صاحب کفایه امد از سیره کشف دلیل کرد و اگر کشف دلیل کرد ، سیره قاتل نفسه می شود .



59 

 

 مالک تشخیص اظهر از ظاهر عدم تنافی دو حرف ،:  139نوار 
 می فرماید بین این دو حرف هیچ تنافی ای وجود ندارد . دو حرف است که صاحب کفایه 

سیره ی مسلمین این است که در مواردی که بین خبرین متعارضین جمع عرفی ممکن است ،  حرف اول :

به جمع عرفی عمل می کنند . به عبارت دیگری دو خبر متعارضینی که بین انها جمع عرفی ممکن است را 

 از دایره ی تعارض خارج می دانند . 

مال دارد این متعارضینی که راوی دارد در می گویند شمای صاحب کفایه دیروز گفتید که احت حرف دوم :

 اخبار عالجیه از آنها سوال می کند ، یحتمل این متعارضین شامل موارد جمع عرفی هم بشود . 

جیه دارد اخبار عال احتمال صاحب کفایه می فرماید بین این دو حرف تنافی نیست . زیرا ما دیروز گفتیم که

ا وقتی که به حد ظهور نرسد منافاتی با سیره ندارد . بله اگر گفتید شامل موارد جمع عرفی بشود و احتمال ت

که اخبار عالجیه ظهور دارند در این که شامل موارد جمع عرفی هم می شود در این صورت این گفتار با سیره 

 تنافی دارد .

 تطبیق :

 ) صرف صحیح بودن سوال مجرد صحة السؤال لما ال ینافی العموم ) منافاتی ندارد با سیره ( و ال ینافیها

از چیزی که ) متعارضینی که ( منافاتی ندارد آن متعارضین با عموم یعنی متعارضینی که جمع عرفی بینش 

این که سوال در اخبار عالجیه عام است و هم موارد جمع عرفی و هم غیر موارد  – ممکن است و ممکن نیست

ر ) د هناك ) مادامی که نبوده باشد ( ما لم یکن ( ردجمع عرفی را می گیرد منافاتی با سیره مسلمین ندا

یعنی اگر سوال ظهور در عموم داشته باشد  – ) ظهور این که سوال برای عموم است ظهور أنه لذلك سوال (

الج فلم یثبت بأخبار الع ( با سیره منافات دارد ولی اگر ظهور در عموم نداشته باشد منافاتی با سیره ندارد 

بناء العقالء و سیرة العلماء من  ) بر آن چیز است ( علیه جمع عرفی ( –) از چیزی که  عما () منعی  ردع

  . فتأمل ) تصرف ( التوفیق و حمل الظاهر على األظهر و التصرف فیما یکون صدورهما قرینة علیه

 مطلب جدید :

 اگر یک خبری ظاهر بود و دیگری اظهر ، ما این جا دو بحث داریم :

 : حکم چیست ؟ در این جا هیچ اختالفی نیست و حکم واضح است که عبارت است از این  بحث اول

 که اظهر بر ظاهر مقدم می شود .

 : ) از کجا بفهمیم کدام دلیل ظاهر و کدام اظهر است ؟ بحث دوم ) بحث صغروی 
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این مالک صاحب کفایه می فرماید مرحوم شیخ مالک های زیادی را بیان فرموده اند که هیچکدام از 

 ها اعتبار ندارند . صاحب کفایه از باب نمونه دو تا از این مالک ها را ذکر و هردو را رد می کند .

  مورد اول : تعارض مطلق و عام 

            اکرم العالم ) العالم مطلق است زیرا مفرد محلی به ال جزء مطلقات است (دلیل اول : 

 عام است زیرا جمع محلی به ال جزء الفاظ عموم است (التکرم الفساق ) الفساق دلیل دوم : 

نسبت بین این دو ، عام و خاص من وجه است که یک ماده ی اجتماع دارند ) عالم فاسق ( و 

دو ماده ی افتراق . افتراق از ناحیه ی عالم ، عالم غیر فاسق است و افتراق از ناحیه ی فاسق ، 

 فاسق غیر عالم است .

در ماده ی اجتماع بایکدیگر تعارض می کنند . مطلق با عام تعارض می کند. حاال این دو دلیل 

شیخ انصاری می فرماید عام مقدم می شود و به عبارت دیگر تقیید بر تخصیص مقدم می شود 

یعنی تقیید می زنیم نه تخصیص ، یعنی ما به وسیله ی عام مطلق را قید می زنیم . یعنی می 

 اکرم العالم مرادش عالم غیرفاسق است . گوییم این که موال فرموده 

 

 تطبیق :

 فصل ]ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین على اآلخر[

) در مواردی  على اآلخر فال إشکال فیما ) ظاهر ( قد عرفت حکم تعارض الظاهر و األظهر و حمل األول

و أیهما أظهر و  کدام یک از متعارضین ظاهر است () این که  أن أیهما ظاهر ) ظاهر شود ( إذا ظهر که (

) و ذکر شده است در مواردی که مشتبه شده است  فیما اشتبه الحال ) شیخ انصاری ذکر کرده اند ( قد ذکر

 ذکر شده است برای –) متعلق به ذکر  لتمییز یعنی تشخیص اظهر و ظاهر مشتبه شده است ( –وضعیت 

ال أص ) اعتباری به این امور نیست ( ال عبرة به اموری که ( –) نائب فاعل ذکر  ذلك ما تمییز اظهر و ظاهر (

  . و بیان ضعفها) جمله ای از این اموری که به آنها اعتباری نیست (  فال بأس باإلشارة إلى جملة منها

 کالم شیخ انصاری و ادله ی آن ، رد صاحب کفایه:  140نوار 
د که برای این حرف دو دلیل دارد و صاحب کفایه هردو دلیل را رد می شیخ انصاری یک حرفی در رسائل دار

 کند . این درس امروز است .

 عام بر مطلق مقدم می شود و با عام ، مطلق را قید می زنیم . کالم شیخ انصاری :

نند ض می کالتکرم الفساق ) عام است ( . این دو دلیل در عالم فاسق تعار -مثال : اکرم العالم ) مطلق است (  

 . زیرا مطلق می گوید اکرام عالم فاسق واجب است و عام می گوید واجب نیست و حرام است .
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شیخ انصاری می فرماید از بین عام و مطلق ، عام مقدم می شود در نتیجه اکرام عالم فاسق حرام می شود . 

 به بیان دیگر به وسیله ی عام ، مطلق را قید می زنیم . 

 : دلیل شیخ انصاری

  : دلیل اول 

عام تنجیزی است و مطلق تعلیقی است و تنجیزی بر تعلیقی مقدم می شود . این کالم  قسمت اول :

 یعنی چه ؟

یعنی این که عام و عموم برای همه افراد وضع شده است . لفظ وقتی برای یک چیزی وضع می شود 

حالت منتظره ندارد و شامل تمام افراد می شود . تنجیزی یعنی حالت تعلیقی و اگری ندارد . یعنی 

 لفظ بالفعل شامل معنایش می شود و حالت منتظره هم ندارد . 

طلق اگر بخواهد شامل افراد بشود ، وابسته به مقدمات حکمت است . اما مطلق تعلیقی است یعنی م

اگر مقدمات حکمت بود مطلق هست و اگر مقدمات حکمت نبود ، مطلق نیست پس مطلق اگری شد 

 ، تعلیقی شد . 

باید موال در مقام بیان باشد و قرینه ای هم بر تقیید عالم بر یک عالم خاصی نیاورده باشد تا مطلق 

 شامل افرادش می شود لکن یحتمل این جا عام قرینه باشد بر تقیید العالم . باشد و 

اگر مطلق مقدم شود ) یعنی بگوییم عالم فاسق اکرامش واجب است ( و به وسیله ی قسمت دوم : 

  مطلق ، عام را تخصیص بزنیم ، مشکل دور ایجاد می شود .

توقف بر وجود مطلق است و از طرف چگونه دور می شود ؟ چون از طرفی مخصص بودن مطلق ، م

  دیگر وجود مطلق متوقف بر مخصص بودن مطلق است .

 : دلیل دوم برای تقدیم عام بر مطلق این است که ، تقیید مطلق کثیر است و مطلقات زیاد  دلیل دوم

 قید خورده اند اما اگر به وسیله ی مطلق ، عام را تخصیص بزنید ، تخصیص عام کم است . لذا تقیید

 .  16مقدم می شود چون تقیید بیشتر است 

 تطبیق :

 []ترجیح ظهور العموم على اإلطالق و تقدیم التقیید على التخصیص

فی ترجیح ظهور العموم  ما قیل ) ) از ان جمله اموری که ذکر شده است برای تمییز اظهر و ظاهر ( منها

نهما فیما دار األمر بی ) عام ( على التخصیص ) مطلق ( تقدیم التقیید ) به عبارت دیگر ( على اإلطالق و

ظهور  ) کون ظهور العام فی العموم تنجیزیا بخالف ظهور المطلق فی اإلطالق فإنه ) بیان ما قیل ( من

                                                           
استاد حیدری : اتفاقا تخصیص بیشتر از تقیید است و بر فرض این که بیشتر هم نباشد ، کمتر نیست لذا داریم ما  16

 اال و قد خص من عام
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) یعنی عام صالحیت دارد که قرینه باشد بر  معلق على عدم البیان و العام یصلح بیانامطلق در اطالق ( 

تضى لعدم تمامیة مق ) هنگامی که صالحیت دارد عام برا بیان بودن ( حینئذ فتقدیم العام تقیید مطلق (

 ) تقدیم مطلق بر عام ( بخالف العکس  ) با وجود عام مقتضی برای تحقق اطالق تام نیست ( اإلطالق معه

ال إ ) تقدیم مطلق موجب می شود برای تخصیص عام ، بدون وجه ( بال وجه ) عام ( فإنه موجب لتخصیصه

 .(  على نحو دائر و من أن التقیید أغلب من التخصیص

 ادامه ی کالم شیخ انصاری و رد صاحب کفایه بر ایشان:  141نوار 

ما یک مطلق داریم ) اکرم العالم ( و یک عالم داریم ) التکرم الفساق ( ماده ی اجتماع این دو می شود عالم 

 ت یا عام مقدم است ؟؟ فاسق . سوال : ایا در ماده ی اجتماع مطلق مقدم اس

شیخ انصاری فرمود عام مقدم است لذا در این مثال اکرام عالم فاسق حرام می شود . شیخ انصاری دو دلیل 

 داشت . 

 : این بود که شیخ فرمود عام تنجیزی است زیرا عام برای افرادش وضع شده است ، تا عام  دلیل اول

الت منتظره ندارد ، اگری نیست . اما مطلق تعلیقی گفته می شود شامل تمام افراد عام می شود و ح

است یعنی اگر بخواهد شامل افراد بشود باید احراز شود که موال در مقام بیان است و قرینه ای هم 

وجود ندارد ، اکرم العالم می شود مطلق لکن همین عام می تواند صالحیت داشته باشد برای تقیید 

 مطلق . 

 دلیل شیخ :جواب صاحب کفایه به این 

ظهور عام در عموم ، شیخ فرمود ظهور تنجیزی است و ظهور مطلق در اطالق فرمود که تعلیقی است 

. حاال صاحب کفایه در این جواب می خواهد یک کاری بکند که آن ظهور هردو را بکند تنجیزی . لذا 

 هردو در ماده ی اجتماع تعارض می کنند و لذا باید رفت سراغ باب تعارض .

حب کفایه می فرماید ، ظهور عام در افرادش که مشخص است که تنجیزی است اما ظهور مطلق صا

در اطالق تنجیزی است . چگونه ؟؟ صاحب کفایه می فرماید این که می گویند مطلق اگر بخواهد 

ظهور در اطالق پیدا بکند باید قرینه ای بر تقیید نباشد ، مراد قرینه ی متصله است یعنی قرینه ی 

تصل با مطلق همراه نباشد . و خوشبختانه در این جا قرینه ی متصله در کار نیست لذا مطلق ظهور م

 در اطالق دارد و شامل ماده ی اجتماع هم می شود لذا با ظهور عام تعارض می کند . 

سوال : پس عام چه کاره است ؟ جواب این است که عام قرینه ی منفصله است و قرینه ی منفصله 

 ظهور نیست بلکه مانع از حجیت ظهور است . مانع از

 : چون تقیید مطلق زیاد و تخصیص عام کم است لذا عام می تواند مطلق را قید بزند .  دلیل دوم 
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همان طور که تقیید مطلق زیاد است ، تخصیص عام هم زیاد است و ان قدر  جواب صاحب کفایه :

 زیاد است که می گویند ما من عام اال و قد خص .

 تطبیق : 

) یعنی یک از اجزاء سبب اطالق عدم الذی هو جزء المقتضی ) عدم بیان بر تقیید ( و فیه أن عدم البیان

دم ) نه ع عدم البیان فی مقام التخاطب ال إلى األبد ) خبر ان ( فی مقدمات الحکمة إنما هو بیان است (

اگر مطلق بخواهد ظهور در اطالق پیدا کند شرطش این است که قرینه ی متصله بر تقیی نباشد  –بیان تا ابد 

نه این که تا قیامت قرینه ای بر تقیید نباشد و ممکن است که بعدا موال قرینه ای بر تقیید اقامه کند که این 

غلبیة التقیید مع کثرة و أ اشکالی ندارد و سبب نمی شود که برای مطلق در اطالق ظهوری پیدا نشود (

) البته خود این قاعده هم تخصیص  ما من عام إال و قد خصقد قیل  ) به درجه ای که ( التخصیص بمثابة

قضیه  ) فی کل قضیة ) نتیجه ی رد هردو دلیل ( ال بدف ،) خبر اغلبیه التقیید ( غیر مفید  خورده است (

  . الموجبة ألظهریة أحدهما من اآلخر فتدبر یه () قض من مالحظة خصوصیاتها ی تعارض مطلق و عام (

در اواخر بحث عام و خاص یک صورت هایی برای عام و خاص بیان شده بود مثال اول عام و بعد خاص و یا 

ما قبال گفتیم که در بحث اظهر و ظاهر بالعکس یا همزمان هستند . حاال این ومنها حرف شیخ انصاری است . 

و دیگری صغروی . بحث کبروی این بود که حکم چیست که واضح است که اظهر  دو بحث داریم یکی کبری

بر ظاهر مقدم می شود اما بحث دوم ، بحث صغروی است و آن این است که از کجا بفهمیم از بین این دو 

دلیل کدام اظهر و کدام یک ظاهر است . صاحب کفایه فرمود ما در این زمینه قانون کلی نداریم اما شیخ 

اری به ما قانون کلی داده حاال صاحب کفایه دارد دو مورد از ان موارد و قانون های کلی ای که شیخ بیان انص

 نموده است  را ذکر می کند و رد می کند .

 مورد اول همین مطلق و عام بود که فرمود از بین این دو عام اظهر است . 

 ش دو شاخه است : حاال مورد دوم را می خواهد بگوید که این مورد دوم خود 

 : گاهی اول خاص است و بعد  عام مثال موال اول می فرماید التکرم الفساق من العلما  شاخه ی اول

و بعد می فرماید اکرم العلما .  زمان عمل به خاص هم فرارسیده است ، یعنی موال امروز می گوید از 

 همین امروز اکرام عالم فاسق حرام است و بعد فردا می گوید اکرم العلما . این جا بحث مطرح می

شود که ایا عام ناسخ خاص قبلی است یا خاص قبلی مخصص عام بعدی است . این جا شیخ می 

فرماید خاص را مخصص بگیر زیرا در آیات و روایات تخصیص زیاد است و نسخ خیلی کم است لذا 

 کالم را حمل می کنیم بر تخصیص . 

 : ام هم رسید و بعد خاص امد.مورد بعدی این است که اول عام امد و زمان عمل به ع شاخه ی دوم 
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 []تقدیم التخصیص على النسخ

بین التخصیص و  ) در جائی که دوران پیدا می کند مطلب (فیما إذا دار  ) شیخ انصاری ( و منها ما قیل

) یعنی اول خاص آمده و زمان عمل  إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ) مورد اول ( النسخ کما

اگر زمان عمل به خاص نرسیده باشد قطعا دومی که عام باشد ناسخ  – بعد عام امده استبه ان هم رسیده و 

 حیث یدور بین أن یکون ( نیست زیرا شرط ناسخ این است که به دلیل اول در یک مقطعی عمل شده باشد

ورد الخاص بعد حضور وقت  ) مورد دوم ( ناسخا أو ) متاخر ( مخصصا أو یکون العام ) مقدم ( الخاص

) بدلیل این که دوران پیدا می کند  یدور ) علت برای این که چرا این جا دوران است ( العمل بالعام حیث

 ارافع ) تفسیر ناسخا ( و ) عام ( بین أن یکون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له ورود خاص بعد از عام (
)  فی وجه ادر شد ، انگار که عام اصال صادر نشده است () یعنی وقتی که خاص ص الستمراره و دوامه 17

 . تقدیم التخصیص على النسخ من غلبة التخصیص و ندرة النسخ متعلق به قیل (

 عبارت خوانی : :  142نوار 

 اشکاالت صاحب کفایه بر شیخ انصاری :  143نوار 
 شیخ انصاری دو مساله را مطرح کرد ؛

زمان عمل کردن به ان رسیده بعد یک عام صادر می شود . شیخ فرمود  مساله ی اول : یک خاص می آید و

 خاص اول ، مخصص عام بعدی است نه این که عام بعدی ناسخ خاص قبلی باشد .

مساله ی دوم : یک عام می آید و زمان عمل کردن به عام رسیده و بعد یک خاص صادر می شود . شیخ فرمود 

 ن که خاص بعدی ناسخ عام قبلی باشد .خاص بعدی مخصص عام قبلی است نه ای

 حاال صاحب کفایه می خواهد دو اشکال به شیخ بگیرد :

 : شما یک حرفی در گذشته زدید که الزمه ی حرفتان این است که دلیل دومتان ناسخ  اشکال اول

 دلیل اول بگیرید مطلقا . 

است نه بالوضع . خاص ما  داللت خاص بر استمرار حکم ) حتی بعد از عام ( باالطالق قسمت اول :

التکرم زید العالم است . این خاص حکمی که درش است ، حرمت اکرام زید عالم است . استمرار این 

حکم حتی بعد از عام ، به واسطه ی اطالق است . یعنی موال فرموده التکرم زید العالم ، موال در مقام 

                                                           
استاد حیدری : چرا این جا صاحب کفایه از رافعا استفاده کرده نه دافعا ؟ این با حرف خودش تنافی دارد مگر این  17

که مراد از رافعا معنای لغویش باشد زیرا مشهور نسخ را رفع می دانند اما صاحب کفایه نسخ را دفع می داند چون 

 ب کفایه برای دفع این اشکاالت نسخ را دفع معنی می کند .شبهه بر نسخ وارد شده است لذا صاح 4
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کی است ، مقتضای قرینه نیاوردن این است که بیان است و قرینه نیاورده حرمت اکرام زید العالم تا 

 حرمت اکرام زید عالم ادامه دارد حتی بعد از عام .

 صاحب کفایه می فرماید خاص دال بر استمرار حکم می کند و این ادامه داشتن از اطالق در می آید.

خاص مخصص اگر حرمت اکرام زید عالم استمرار داشته باشد حتی بعد از عام ، معنایش این است که 

عام شده است . نتیجه ی این بیان تخصیص است زیرا بعد از این که عام وارد شده بازهم اکرام زید 

 عالم حرام است و این معنایش این است که خاص عام را تخصیص زده است .

 داللت عام بر عموم افرادی بالوضع است نه باالطالق  قسمت دوم :

اگر بخواهد شامل تمام افرادش بشود ، این شامل شدن بالوضع است این عام  . عام ما اکرم العلما است

 زیرا جمع محلی به ال برای عموم وضع شده است . 

حاال صاحب کفایه می فرماید شمای شیخ انصاری می فرمودید که وضع مقدم است بر اطالق یعنی 

) در اشکال اول  چیزی که بالوضع داللت می کند بر چیزی که با اطالق داللت می کند مقدم است

 شیخ ( . 

االن داللت عام بر عموم بالوضع است اما داللت خاص بر استمرار باالطالق است . لذا طبق حرفی که 

شیخ قبال زده است باید عام مقدم بشود و وقتی عام مقدم شد ، معنایش این است که موقعی که عام 

قتی اکرام زید عالم واجب شد ، عام ناسخ بیان شد اکرام تمام علما واجب است من جمله زید عالم و و

 خاص است . در حالی که شیخ فرمود خاص مخصص عام است . 

نسبت به مثال دوم هم همین طور است . شیخ در مساله دوم فرمود که خاص مخصص عام قبل است 

لکن صاحب کفایه می فرماید الزمه ی حرفی که قبال زدید این است که خاص بعد ناسخ عام قبل 

 شد . با

صاحب کفایه می فرماید که داللت عام بر عموم افرادی بالوضع است نه باالطالق . اما این عام یک 

داللت دیگر هم دارد و ان این است که داللت عام بر استمرار حکم باالطالق است نه بالوضع . زمانی 

وجوب اکرام تاکی است لذا  که موال فرمود اکرم العلما ، موال در مقام بیان بود و قرینه ای نیاورد که

 معلوم می شود ادامه دارد حتی بعد از خاص .

شیخ انصاری شما قبال فرمودید که بالوضع مقدم است بر باالطالق ، در نتیجه اکرم العلما شامل همه 

ی افراد می شود ، در این صورت خاص بعدی مخصص نیست بلکه ناسخ است زیرا اگر خاص بعدی 

  .18 ، خاص همیشه کاشف از این است که عام از اول شامل همه نبوده استمخصص عام بعدی باشد 

 : این اشکال فقط در مساله ی اول ) اول خاص و زمان عمل خاص و عام ( است . اشکال دوم  

                                                           
استاد حیدری : این اشکال صاحب کفایه در بعض امثله وارد است نه در همه ی امثله . مثال اگر به جای التکرم زید العالم ،  18

  گفته بود التکرم الفساق من العلما ، در این صورت داللت عام و خاص هردو بالوضع بود .
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 تطبیق :

على االستمرار و  ) در مساله ی دوم ( أو العام  ) خاص در مساله ی اول ( و ال یخفى أن داللة الخاص

 –) شیخ می فرمود تنجیز مقدم است بر تعلیق  فعلى الوجه العقلی ، الدوام إنما هو باإلطالق ال بالوضع

دلیل عقلی این بود که ظهور عام بدلیل تنجیزی بودن مقدم است بر ظهور مطلق است زیرا ظهور مطلق تعلیقی 

) دوران امر بین نسخ و تخصیص  هذا الدوران فی تقدیم التقیید على التخصیص کان الالزم فی است (

) مثل تقدیم تقیید بر تخصیص در دوران امر بین  النسخ على التخصیص أیضا ) خبر کان االزم ( تقدیم (

  تقیید و تخصیص (

 :  144نوار 
یک مثال می نویسیم که شیخ در مورد این مثال یک حرفی دارد بعد صاحب کفایه این حرف شیخ را رد می 

 د .کن

 خاص )  التکرم زید العالم (                  فرارسیدن زمان عمل به خاص                  عام ) اکرم العلماء (

شیخ در این جا قبال فرمود تخصیص عام زیاد است و انقدر زیاد  است که می گوییم ما من عام اال و قد خص 

 ، بعد فرمود همین که تخصیص عام زیاد است سبب می شود که خاص را مخصص عام بعدی بگیریم . 

  اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری :

 نکته را بیان کنیم .قبل از این که حرف صاحب کفایه را بگویم یک 

اگر این خاص ، استمرار پیدا بکند معنایش این است که عام تخصیص خورده است زیرا وقتی خاص نکته : 

استمرار داشت به معنای این است که از روی عام هم عبور می کند و اکرام زید عالم حرام است و اگر بعد از 

 ه عام تخصیص خورده است.عام ، اکرام زید عالم حرام باشد معنایش این است ک

صاحب کفایه می فرماید غلبه تخصیص را قبول داریم . اما این زیاد بودن تخصیص اگر باعث شود که ظهور 

. ولی اگر بیشتر بودن تخصیص سبب ، بله می گوییم خاص مخصص عام است خاص در استمرار قوی تر بشود 

عموم بشود ، در این جا زیاد بودن تخصیص نهایتا نشود که ظهور خاص در استمرار قوی تر از ظهور عام در 

موجب ظن است و ظن حجت نیست . و می دانیم که ظهور عام در عموم بالوضع و ظهور خاص در استمرار 

 باالطالق است ، 

 قوله و ان غلبه التخصیص :

ه ی اسطبیشتر بودن تخصیص عام موجب اقوائیت ظهور خاص در استمرار و نتیجتا موجب تخصیص عام به و

خاص می شود به شرط این که در ذهن به عنوان قرینه ی موجبه اظهریت ریشه گرفته باشد . یعنی در ذهن 
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مردم این مطلب باید ریشه گرفته باشد که بیشر بودن تخصیص عام سبب قوی تر شدن ظهور خاص در استمرار 

ا بیشتر بودن تخصیص عام موجب ظن می شود و اال ) اگر در ذهن مردم این مطلب ریشه نگرفته باشد ( نهایت

 به تخصیص است اما ظن حجت نیست .

 تطبیق :

أن غلبة التخصیص إنما توجب أقوائیة ظهور الکالم فی  ( که فقط در مساله ی اول است ) اشکال دوم و

 ) می خواهد بگوید چه موقع موجب اقوائیت می شود ( االستمرار و الدوام من ظهور العام فی العموم إذا

ه ) متعلق به مرتکز بمثابة ) عرف ( مرتکزة فی أذهان أهل المحاورة ) هنگامی که بوده باشد غلبه ( کانت

ه می ) که شمرد المکتنفة بالکالم ) الموجبه القوائیه ( تعد من القرائن ریشه گرفته به درجه ای که ( –

ر موجبة غی ) غلبه ( التخصیص إال أنهامفیدة للظن ب ) غلبه ( و إن کانت ) غلبه ( و إال فهی شود غلبه از (

در نتیجه وقتی که ظهور خاص اقوی نشد ،  – ) موجب نمی شود برای اقوائیت ظهور خاص در استمرار لها

  . کما ال یخفى  ( ظهور عام در عموم قوی تر می باشد لذا ناسخ خواهد شد 

 :  145نوار 
 ما امروز یک اشکال داریم یو یک جواب

  اشکال :

 یک عامی در قران آمده و زمان عمل به عام رسیده است               بیان خاص در کلمات ائمه ) علیهم السالم( 

هرچیزی که در زمین وجود دارد حالل است ) احل لکم ما فی االرض جمیع (            گوشت جوجه تیغی 

 حرام است .

 د و نه ناسخ آن . اشکال این است که این خاص نه می تواند مخصص عام باش

اوال خاص مخصص عام نیست چون اگر مخصص باشد ، تاخیر بیان از وقت حاجت الزم می آید . اگر یک 

خاصی مخصص عام شد ، خصوصیت مخصص این است که بیان به حساب می آید زیرا مخصص کاشف مراد 

 می گوید اکرم العلما و بعدا می موال از عام است یعنی مراد موال از عام را مشخص می کند . مثال موقعی موال

گوید التکرم الفساق من العلما ، اگر گفتی التکرم الفساق مخصص است این مخصص می آید مراد موال از عام 

 یعنی اکرم العلما را مشخص می کند . 

یده چرا الزمه ش تاخیر بیان از وقت حاجت الزم می آید ؟ زیرا عام در قران است و زمان عمل به عام هم رس

است لذا باید برای ما بیان بشود که ایا موال با تمامی افرادش می خواهد یا بعض افرادش را می خواهد . و اگر 

 خاص در کلمات ائمه ) علیهم السالم ( را مخصص بگیرید می شود تاخیر بیان از وقت حاجت .
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 ثانیا این خاص ناسخ عام هم نیست به دو دلیل :

 : اصل موضوعی بپذیرید که کلمات ائمه ) علیهم السالم ( نمی توند ناسخ به عنوان یک  دلیل اول

قران یا سنت پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم ( باشد . ناسخ کالم خداوند یا خود کالم خداوند 

 است یا کالم پیامبر ) صلی اهلل علیه و آله و سلم (

 : خ عام های قران باشد الزمه اش این است توهم اگر کلمات ائمه ) علیهم السالم ( ناس دلیل دوم

کامل نبودن دین پیدا بشود زیرا عام ها در قران زیاد است و زیاد هم توسط ائمه ) علیهم السالم ( 

تخصیص خورده اند لذا این سبب می شود که این توهم ایجاد شود که این دین ، دین کاملی نیست 

 م واقعی نمی امد و نسخ بشود .زیرا اگر این دین ، دین کاملی بود هی حک

  جواب اشکال :

صاحب کفایه می فرماید خاص بعدی مخصص است یعنی خاصی که در کالم ائمه ) علیهم السالم ( است 

مخصص است . ایشان به مستشکل می گوید شما گفتید که در این صورت تاخیر بیان از وقت حاجت الزم می 

در تاخیر بیان از وقت حاجه مصلحت وجود دارد ، بخاطر این مصلحت  آید ، ما هم قبول داریم لکن در این جا

تاخیر بیان از وقت حاجت اشکالی ندارد و بعد می فرماید نظیر هم زیاد داریم . این مصلحت ف مصلحت تدرج 

 در احکام است .

 تطبیق :

 نرسیده باشد زیرا اگر زمان) بعضی گفته اند که اگر خاص بخواهد مخصص عام باشد باید زمان عمل به عام ثم 

 إنه بناء على عمل به عام رسیده باشد و خاص را مخصص بگیرید الزمه اش تاخیر بیان از وقت حاجت است (

م یعنی در تخصیص الز –) متعلق به اعتبار  فی التخصیص ) عمل به عام ( اعتبار عدم حضور وقت العمل

یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة  لت برای اعتبار () ع لئال است که زمان عمل به عام نرسیده باشد (

بالخصوصات الصادرة عن األئمة علیهم  ) سنت نبوی ( یشکل األمر فی تخصیص الکتاب أو السنة

کال ) اش و ) کتاب و سنت نبوی ( صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ) خصوصیات ( السالم فإنها

 ) اشکال دوم به نسخ و ) به وسیله ی خصوصات ( بها ات کتاب و سنت () عموم التزام نسخهمااول به نسخ ( 

 ) فال محیص فی حله) خبر والتزام (  لو قیل بجواز نسخهما بالروایة عنهم علیهم السالم کما ترى( 

ر ) خب حیث) معتبر بودن عدم حضور وقت عمل به عام در تخصیص (  من أن یقال إن اعتبار ذلكاشکال ( 

یما ف ) قبح تاخیر بیان ( جل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة و کان من الواضح أن ذلكکان أل ان (

مصلحة فی إخفاء الخصوصات أو مفسدة فی  ) در جائی است که نباشد در ان جا ( إذا لم یکن هناك

ی م) مثال برای منفی یعنی مثال برای یکن هناک مصلحت یعنی مثال  کإخفاء ) اظهار خصوصات ( إبدائها
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) زمان رسول اکرم  غیر واحد من التکالیف فی الصدر األول زند برای جائی که در اخفاء مصلحت است (

ی به ) نمی باشد اشکال بتخصیص عموماتهما بها ) جواب حیث ( لم یکن بأس صلی اهلل علیه و آله و سلم (

 ر تخصیص () عطف تفسیری ب و تخصیص زدن عمومات کتاب و سنت نبوی به وسطه ی خصوصات (

)  کان خارجا عن حکم العام واقعا و إن کان ( گوشت جوجه تیغی – صاتوخص)  استکشاف أن موردها

) می خواهد بگوید می توانیم خاص بعدی را نیز ناسخ  و. ظاهرا  ) حکم العالم ( داخال فیه مورد خصوصات (

. یعنی گوشت جوجه تیغی در واقع  بگیریم ، به این صورت که مراد از نسخ را خروج از حکم ظاهری بگیریم

داخل در حکم واقعی نبوده و در ظاهر داخل بوده ، و به وسیله ی این خاص ، گوشت جوجه تیغی که در ظاهر 

) بخاطر این که تاخیر بیان بخاطر مصلحت بال اشکال  ألجله داخل در حکم عام بوده را می کشیم بیرون (

مات عن ظهور تلك العمو ) به واسطه ی خصوصات (الید بها رفع ال بأس بااللتزام بالنسخ بمعنى  است (

فی  ظهور آن عمومات به واسطه ی اطالق عمومات در استمرار و دوام است ( –) متعلق به ظهور  إطالقهاب

) قید برای الباس ، اشکالی نیست که ملتزم به نسخ بشویم همین طور که اشکالی  االستمرار و الدوام أیضا

 .  فتفطن زم به تخصیص بشویم (نیست که ملت
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