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 مدخل 
 تعریف عمل اصول

عمل اصول علمی است که از قواعد و ضوابطی بحث یم کند که نتیجه آهنا در مسری استنباط 
حمک شرعی قرار یم گرید مثال مناز در شریعت مقدس اسالم واجب است و دلیل وجوب آن 
آیه شریفه و ان اقیموا الصالة و مانند آن است اما داللت این آیه بر وجوب وابسته به این دو 

 .مقدمه است 

 .صیغه امر مانند اقیموا، ظهور در وجوب دارد : ول ا

 .وتان به آن استدالل منود ظهور قرآن حجت است و یم: دوم 

 حمک واقعی و ظاهری
حکمی است که برای فعل مکلف با لحاظ خوِد فعل و بدون مالحظه هیچ : حمک واقعی 

 .عنوان دیگری ثابت باشد، مانند وجوب مناز
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حکمی است که برای فعل مکلف، نه به لحاظ خوِد فعل، بلکه به لحاظ : حمک ظاهری 
جهل و تحرّی مکلف در حمک واقعی آن ثابت یم شود مثاًل کیس که شک دارد مناز ماه واجب 

 .کند است یا نه حمک به برائت یم

ن اماره یابمی، نام دیگر آ دلیلی است که وتسط آن به حمک واقعی دست یم: دلیل اجتهادی
 .است

یابمی که نام دیگر آن  دلیلی است که به کمک آن به حمک ظاهری دست یم: دلیل فقاهیت 
 .اصل عملی است

 موضوع عمل اصول
برخی از اصولیون موضوع عمل اصول را ادله اربعه یعین کتاب، سنت ،امجاع و عقل 

 .س یا استحسان و مانند اینهااند و برخی ادله اربعه به اضافه استصحاب و یا به اضافه قیا دانسته

کند که  به نظر مصنف عمل اصول موضوع مشخصی ندارد و درباره موضوعات مختلیف بحث یم 
 .مشرتک هستند( استنباط حمک شرعی) مهه آهنا در یک هدف یعین

وتاند احکام شرعی را از ادله و منابع  فائهد عمل اصول آن است که مکلف به کمک آن یم
 .دآهنا استنباط کن
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 :گانه زیر برریس یم گردد 2موارد   مقدمهدر بخش ( 2

 وضع و اقسام وضع(  ۱

 حقیقت و مجاز(  ۲

 داللت تابع اراده(  ۳

 اصول فظیه(  ۴

 ترادف(  ۵

 حقیقت شرعیه(  ۶
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  مقدمه
 وضع و اقسام وضع

دهد داللت الفاظ بر معاین، وضعی و قراردادی است، یعین باید کیس لفظ را برای معنا قرار 
ها معنای یک واژه را  زیرا اگر داللت، ذایت باشد مثل داللت دود بر آتش باید مهه انسان

 .بدانند در حالیکه اینطور نیست

ها هستند زیرا انسان برای رسیدن به هدف خود برای هر معنایی  واضع لغات، خود انسان
ها زباین جدید با قواعد  دهد و به مرور زمان و در اثر پیدایش گروهی از واژه واژه قرار یم

 .آید ای به وجود یم دستوری ویژه

وضع تعییین، در جایی است که شخص معیین لغت را برای یک معنا قرار دهد چنانکه پدر  
 .کند امسی را برای فرزند انتخاب یم

وضع تعّیین، در جایی است که اختصاص لفظ  به معنای به خاطر کرثت استعمال لفظ در آن  
شنوند آن معنای مخصوص به ذهنشان یم  در حدی که وقیت مردم آن لفظ را یممعناست که 

 .رسد

 :وتان به دو گونه صتور منود شود لفظ و معنا را یم وقیت لفظی برای معنا وضع یم
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 صتور یشء به نفسه، یعین به خود یشء وتجه شهد و مفهوم آن تفصیال درک شود : اول 

ان عام صتور میشود که اعم از آن یشء وبده و بر آن صتور یشء وبجهه، یعین یک عنو: دوم 
 .منطبق یم شود

 : اقسام وضع به اعتبار ونع صتور معنای موضوع له به چهار قسمت تقسمی یم شود 

 .مانند وضع نام امحد برای کودک: وضع خاص و موضوع له خاص    (۱

 .حیوان ناطق استمانند وضع واژه انسان برای موجودی که : وضع و موضوع له عام   (۲

 . مانند وضع لفظ ِمن، برای ابتدای مسری خانه تا مدرسه: وضع عام و موضوع له خاص   (۳

 .این قسم امکان خارجی ندارد: وضع خاص و موضوع له عام   (۴

سه قسمت اول ممکن و قسمت چهارم غری ممکن است زیرا معنای موضوع له نه به نفسه صتور 
 .شهد است و نه وبجهه

حروف و چیزهایی که ملحق به حروف هستند مانند ضمایر، امساء اشاره، امسا استفهام، وضع 
 مهه اینها عام و موضوع له آهنا خاص یم

ِ
 .باشد امساء شرط و امساء موصول، وضع

اند چون معاین حروف  به نظر مصنف حروف برای معاین مباین با معاین امساء وضع شهد
 .قل یم باشدغریمستقل است و معاین امساء مست

 .حروف برای معاین غری مستقل و شهد اند و رابط بنی مفردات مستقل یم باشند 
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 حقیقت و مجاز

ای در معنای موضوع له خود بکار رود استعمال حقییق است ، و اگر در معنای   اگر واژه
غری موضوع له بکار رود چنانچه بنی معنای موضوع له و غری موضوع له مناسبیت وجود 

مجاز است،  و گرنه استعماِل غلط خواهد وبد، مثاًل استعمال واژه شری در شری درنهد  داشته
 .حقیقت است و در مرد شجاع مجاز است و در درخت غلط یم باشد

صحت استعمال مجازی مشروط به اجازه واضع و مالحظه عالقه های مجازی در عمل بیان 
ستعمال واژه اسد را در مرد شجاع نیست بلکه تابع استحسان طبع است چون طبع انسان ا

نیکو یم مشارد گرچه واضع لغت آن را منع کند ویل طبع انسان استعمال آن واژه را درباره 
 .کیس که دهانش بد وب است نیکو منی داند

 : عالمات حقیقت و مجاز عبارتند از 

قیقت وبدن هرگاه معنا بدون وجود قرینه از لفظ به ذهن پییش بگرید نشانه ح: تبادر   (۱
 .لفظ در معنا است

 .مانند، حیواِن ناطق ، انسان است: صحت محل و عدم صحت سلب ، برای حقیقت  (۲

 .مانند ، مرِد شجاع ، شری نیست: و صحت سلب و عدم صحت محل، برای مجاز 

یعین استعمال لفظ در معنای مشکوک، در مهه موارد و مصادیق، صحیح است و : اطراد   (۳
 . مصادیق نیستمخصوص برخی 
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گوید اطراد اختصاص به معنای  مصنف دو عالمت اول را پذیرفته و درباره عالمت سوم یم
 .حقییق ندارد و ممکن است لفظ در معنای مجازی نیز اطراد داشته باشد

 :اوناع شک در لفظ و راه از بنی بردن آهنا

قت و مجاز مراجعه در این صورت باید به عالمات حقی: شک در وضع لفظ برای معنا   (۱
 .شود

شک در مراد متکمل از لفظ ؛ یعین برای سامع معلوم است که لفظ، برای چه معنایی (۲
وضع شهد اما منی داند متکمل معنای حقییق را اراده رکده یا معنای مجازی را و نیز آیا عموم 

صورت برای را اراده رکده یا خصوص را و آیا اطالق را اراده رکده و یا تقیید را در این 
 .تعینی مراد متکمل باید به اصول لفظیه مراجعه شود

اصول لفظیه ، برای رفع شک در مراد متکمل است ، اما عالمات حقیقت و مجاز ، برای رفع 
 .شک در موضوع له یم باشد

استعمال لفظ، مه در معنای حقییق صحیح است، و مه در معنای مجازی، نبابراین استعمال به 
 .وضع و حقیقت نیست تنهایی نشانه

 داللت تابع اراده

 .آن است که ذهن انسان به مجرد شنیدن لفظ، به معنای آن، منتقل شود: داللت صتوری
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آن است که لفظ داللت کند بر اینکه این معنا مراد متکمل است و : داللت صتدییق
 .متکمل، آن معنا را قصد منوده است

یشء داّل، اکشف از وجود یشء مدلول باشد، مصنف یم فرماید داللت به این معناست که 
این اکشفیت فقط در داللت صتدییق وجود دارد و داللت صتوری در واقع ونعی تداعی و 

 .انتقال معناست

داللت تابع اراده است زیرا داللت به این معناست که یشء داّل اکشف از وجود یشء مدلول 
ل تابلوی راهامنیی وقیت داللت در پیایم باشد و این در جایی است که قصدی در اکر باشد مث

خاص مانند جهت مسری دارد که، در جایی مناسب در جاده صنب شود نه آنکه در تابلو 
 .ونییس باشد

در جایی است که واضع لفظ معنی و مشخصی را به نفسه صتور شهد برای : وضع شخصی 
 .معنای مورد نظر وضع کند مانند وضع لفظ زید برای یک کودک

در جایی است که واضع هیئیت را  که تنها عنوانش قابل صتور است برای معنایی : وضع ونعی 
 .وضع کند مانند هیئت ضرب برای اسناد فعل به مفرد مذرک غائب

آن است که مجموعه مفردات و هیئت های موجود در مجله یا در : مقصود از وضع مرکبات 
اشته باشد مصنف یم گوید چننی وضعی مرکب وضع جدیدی برای استفاده معنای جدید د

 .ندارمی زیرا نیازی به چننی وضع جداگانه نیست
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 فظیهل ااصول 

 :اصالت الحقیقة

در صورت شک در اراده معنای حقییق و معنای مجازی کالم بر معنای حقییق محل میشود  
 .مانند شریی دیدم

 :اصالت العموم

در صورت شک در اراده عام یا خاص کالم بر عموم محل یم شود مانند به هر انساین سالم  
 .کن

 :اصاله االطالق 

در صورت شک در اراده مطلق یا مقید کالم بر اطالق محل یم شود مثاًل در آیه احل اهلل  
 .البیع و حّرم الربا بر اساس اطالق آیه عریب وبدن شرط نیست 

 :اصالة الظهور

صوریت که لفظ در معنای خایص ظهور دارد ویل صریح نبوده و احامتل خالف ظاهر در 
 .مریود کالم بر مهان معنای ظاهری محل میشود

 :اصالت عدم تقدیر 

 .در صورت احامتل تقدیر در کالم، اصل عدم تقدیر است
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 نبای عقال یم باشد وتضیح مطلب اینکه عقال در گفتگوها: دلیل بر حجیت اصول لفظیه 
به ظاهر کالم یکدیگر متسک رکده و به خالف ظاهر اعتنا منی کنند چنانکه به 
احامتالت دیگر نظری احامتل غفلت یا اشتباه یا شوخی یا امهال و مانند اینها نیز وتجه منی کنند 
از سوی دیگر شارع جزو عقالء بلکه رئیس آنان است لذا در محاوره با آنان باید شیوه 

ن شیوه را بیان کند در حالیکه شارع نه شیوه ای را بیان رکده و نه ای داشته باشد و آ
عقالء را از شیوه ای که دارند منع منوده است نبابراین معلوم یم شود با آنان در این شیوه 

 .موافق است

استعمال لفظ در یک معنا نشانه وضع لفظ در آن معنا نیست چون استعمال لفظ مه در معنای 
 .نای مجازی صحیح استحقییق و مه در مع

اکربرد اصول لفظیه، برای رفع شک در مراد متکمل است اما اکربرد عالمات حقیقت و 
 .مجاز، برای رفع شک در موضوع له یم باشد

 ترادف

 .اسد و غضنفر: یعین مه معنا وبدن دو کلمه مانند: مرتادف 

ای چشم ،چشمه، یعین یک لغت دارای چند معنا باشد مانند عنی به معن: اشرتاک لفظی
 .خورشید

یعین یک لغت دارای معنای کلی و قابل انطباق بر افراد بیشمار باشد مانند : اشرتاک معنوی
 . انسان
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 اشرتاک لفظی یم باشد: مقصود از اشرتاک در این بحث

در لغت عرب ترادف و اشرتاک مه امکان دارد و مه واقع شهد که منونه های بسیاری از این 
 .شود دو پیدا یم

علت پیدایش ترادف و اشرتاک، واضع متعدد است زیرا هر قویم : به نظر مرحوم مظفر
برای یک معنا لغیت بکار یم برد و آنگاه که این لغات مجع میشود و مهه به عنوان لغت 

 .آید عریب صحیح شناخته یم شود ترادف یا اشرتاک پدید یم

 :لفظ مشرتک به چند صورت استعمال یم شود

مال در یک معنا ، که این استعمال اگر مهراه با قرینه باشد اشکال ندارد اما بدون قرینه استع:اول  
 .باعث امجال و اهبام است 

استعمال در مجموعه معاین، مانند استعمال واژه عنی به معنای مسّما به عنی ،این گونه : دوم
 .استعمار مجازی است و نیاز به قرینه دارد

تک معاین در یک استعمال به طور  یک معنا، بطوری که تک استعمال در بیش از: سوم 
 .مستقل از لفظ اراده شود

به نظر مصنف استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، زیرا بدان معناست که دو لحاظ و 
دو نحوه وجود در یک آن در یک ملحوظ اجامتع کنند این اجامتع ممتنع است چنانکه 

رت را در آینه مشاههد رکد به طوری که هر کدام از آهنا متام آینه وتان در یک آن دو صو منی
 .را فرا بگرید 
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استعمال لفظ در بیش از یک معنا در باره تثنیه و مجع ، جایز نیست زیرا تثنیه و مجع دو هیئت 
باشند اما تعددی که از آهنا فهمیهد یم شود، تعداد فرد و مصداقی  برای فهماندن تعدد یم

ه لفظ بر آن داللت یم کند یعین منظور از عینان دو فرد از مهان معنایی است که است که ماد
از واژه عنی اراده شهد مثال اگر منظور از عنی چشم باشد معنای عینان دو چشم خواهد وبد و 
اگر چشمه باشد منظور دو چشمه خواهد وبد نبابراین تعددی که مجع و تثنیه افاده یم کنند 

 .نه تعدد معناییتعدد افرادی است 

 حقیقت شرعیه

رود که  در اسالم واژه هایی مانند صوم و صالت مبعنای جدیدی به اکر یم :حقیقت شرعیه 
ها در عصر پیامرب ارکم صلی اهلل  قبل از اسالم در آهنا به اکر منی رفتند اگر بگویمی این واژه

تعییین و یا با وضع تعّیین برای معاین علیه و آله و سمّل برای معاین جدید نقل یافته که با وضع 
جدید نقل یافته در این صورت حقیقت شرعیه نام دارد و اگر در عصر بعد از ایشان در لسان 

 .متشرعنی نقل یافته باشد حقیقت متشرعیه نام دارد 

به این صورت است که برخی علماء واژه های مزوبر را حقیقت : نزاع در حقیقت شرعیه 
 .دیگر حقیقت متشرعیه یم دانندشرعیه و برخی 

مثره نزاع در حقیقت شرعیه درباره الفاظی که در کالم پیامرب ارکم صلی اهلل علیه و آله ای 
بدون قرینه آمهد آشکار یم شود زیرا بر اساس ثبوت حقیقت شرعیه این الفاظ بر معاین 
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شود و یا وتقف  یمشود بر اساس ثبوت حقیقت متشرعیه یا بر معاین لغوی محل  شرعی محل یم
 .یم شود و بر هیچ کدام محل منی گردد

این است که نقل الفاظ شرعی به معنای جدید به : نظر مصنف در مورد حقیقت شرعی 
 :یکی از این دو صورت است

که این وجه صحیح نیست زیرا اگر چننی وضعی در اکر وبد حامًت در تاریخ ثبت : یا با وضع تعییین 
 .شد یم

اینگونه وضع در زمان امریاملومننی و بعد از ایشان حامت وبده اما در زمان : تعّیینیا با وضع  
پیامرب ارکم چننی وضعی حتمی نیست و اگر بالفرض حتمی باشد اثبات حقیقت شرعیه 
درباره زمان آن حضرت نتیجه چنداین ندارد زیرا الفاظ شرعی در قرآن غالبا قرینه دارد بر 

هایی مانند صالت و صوم بعید است در زمان پیامرب حقیقت  واژهشود  معاین شرعی محل یم
 .شرعی نشهد باشند

 :مقصود از صحت و فساد عبادات یا معامالت

 .یعین عبادت یا معامله دارای اجزا و شرایط اکمل باشد: صحت 

 .یعین اجزا یا شرایط عبادت یا معامله ناقص باشد: فساد  

 .کند ویل صحیحی منی وتاند اعمی میتواند به اصالت اطالق رجوع

وتان به اصالت  کند در نتیجه یم بر مناز بدون سوره عنوان مناز صدق یم: اعمی یم گوید
 اطالق متسک رکده و به مهنی مناز اکتفا منود
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در اصِل صدق عنوان مناز بر چننی منازی شک دارمی و لذا منی وتان به : گوید صحیحی یم
از بدون سوره اکتفا منود بلکه یا قاعهد احتیاط جاری اصالت اطالق رجوع منود و به من

 .میشود یا قاعهد برائت

اند و دلیل آن، تبادر و عدم  به نظر مصنف الفاظ عبادات و معامالت برای اعم وضع  شهد
 .صحت سلب است

اگر الفاظ معامالت مانند الفاظ بیع و نکاح و طالق و عتق وضع شهد باشند برای اسباب  
که باعث ملکیت و زوجیت و مانند اینها ( ایجاب)و ایقاع ( ایجاب و قبول)یعین انشای عقد 

یم شود در این صورت یم وتان نزاع صحیح و اعم را درباره الفاظ معامالت مطرح رکد زیرا 
 .ای اجزا هستند این اسباب دار

اگر وضع شهد باشند برای مسببات مانند ملکیت زوجیت و حریت چون این معاین بسیط و 
 .بدون اجزا هستند منی وتان نزاع فوق را در باره آهنا طرح رکد

الفاظ معامالت بر خالف الفاظ عبادات معاین جدید در اصطالح شارع ندارند وشارع 
ز افراد عرف است از این جهت واژه ای را که شارع به نسبت به این واژه ها مانند یکی ا

برد در صورت نبودن قرینه بر معنای ظاهری اش محل میشود چه صحیحی باشمی و چه  اکر یم
 .اعمی
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 :گانه زیر برریس یم گردد 7موارد   مباحث الفاظدر بخش ( 3

 مشتق ( ۱

 ؛ سه مبحث دارد2اوامر ( ۲

 2وناهی ( ۳

 مبحث دارد؛ هشت 2مفاهمی ( ۴

 مبحث دارد 02؛ خاص و عام ( ۵

 مبحث دارد 2؛ مقید و مطلق ( ۶

 مبنی و مجمل ( ۷
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 مباحث الفاظ  

 مشتق  
 مشتق به چند صورت استعمال یم شود که در بعضی از صور حقیقت و در بعضی مجاز است

به لحاظ زمان تکمل مثاًل بگوید آب گرم و منظورش آیب باشد که در زمان تکمل : اول 
 .گرم است

 .به لحاظ گذشته و منظورش از آب گرم آیب است که قبال گرم وبده است: دوم 

 .به لحاظ آینهد مثاًل منظورش آیب باشد که بعدا  گرم یم شود: سوم 

صورت سوم، مجاز است، اما درباره صورت به نظر مهه اصولیون صورت اول ،حقیقت و 
 .دوم اختالف است

صورت دوم ، مجاز یم باشد نبابراین اگر موال بگوید وضو با آیب که با : به نظر مصنف
خورشید گرم شهد رکاهت دارد و مکلف با آیب که قباًل با خورشید گرم شهد ویل مه اکنون 

 .سرد شهد است وضو بگرید وضوی او رکاهت ندارد
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ق اصویل لفظی است که بر ذات شخص یا یشء محل شود و بر صفت یا حالیت از آن مشت
 .حکایت کند بگونه ای که آن صفت یا حالت قابل زوال از آن ذات باشد

 :مشتق اصویل دو ویژگی دارد

جاری بر ذات و حاکی از آن است مانند اسم فاعل و اسم مفعول نبابراین : ویژگی اول  
 .اصویل نیستندافعال و مصادر مشتق 

اگر صفت از آن ذات زائل شد ذات باقی است نبابراین اجناس و فصول منطیق : ویژگی دوم 
 .مانند ناطق مشتق اصویل نیستند ویل زوج و اخ مشتق اصویل میباشند

زیرا مشتق نحوی : بنی مشتق اصویل و مشتق نحوی رابطه منطیق عموم من وجه برقرار است 
دیگر گرفته شهد باشد و مشتق اصویل حاکی از صفت یا حالیت  کلمه ای است که از کلمه

از ذات است نبابراین کلمایت مانند ضارب مه مشتق اصویل و مه مشتق نحوی هستند کلمایت 
 .مانند ناطق فقط مشتق نحوی هستند و کلمایت مانند زوج و اخ فقط مشتق اصویل هستند

 .ی زمان زدن جاری یم باشدنزاع مشتق درباره اسم زمان مانند مضرب به معنا

 :مشتقات به لحاظ مبادی و صدق و عدم صدق سه قسم است 

مبدا مشتق از امور فعلیت دار است مانند قائم، صدق قائم وقیت است که شخص واقعًا : قسم اول 
 .ایستاده باشد و عدم صدق آن وقیت است که شخص نه ایستاده باشد

نند فقیه، صدق فقیه در صوریت است که شخص مبدا مشتق از ملکات است ما: قسم دوم  
ملکه فقاهت را دارا است و عدم صدق فقاهت در صوریت است که این ملکه را از 

 .دست بدهد نه اینکه مثاًل بخوابد
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مبدا مشتق از حرفه ها و صناعت هاست مانند خیاطی صدق این مشتق وقیت است : قسم سوم  
قیت است که شغلش را کنار بگذارد نه اینکه که شخص شغل مزوبر را دارد و عدم صدق و

 .مثاًل در خانه بخوابد

 :به نظر مصنف مشتق در متلبس به مبداء حقیقت است و در غری آن مجاز به دو دلیل

کند این است  تبادر زیرا وقیت میگومی زید قائم است معنایی که به ذهن تبادر یم: دلیل اول 
 .که او اآلن ایستاده است

زیرا به کیس که االن نشسته است و قبال ایستاده وبده یم وتان گفت او : حت سلبدلیل دوم ص  
 .ایستاده نیست

 2اوامر  
 االمر ماده

 .به معنای طلب، حادثه، شان، فعل، به اکر یم رود: واژه امر

به نظر مصنف واژه امر مشرتک لفظی بنی دو معنای طلب و یشء یم باشد معاین دیگر امر 
 .ی یشء باز یم گردددر واقع به معنا

 .یعین خواسنت و اظهار اراده و رغبت با سخن یا ونشنت یا اشاره و غری اینها: طلب
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 .واژه امر در معنای طلب و یشء مشرتک لفظی است

از امر به معنای طلب فعل : فرق بنی امر به معنای طلب با امر به معنای یشء این است که 
فعل مشتق منی شود و مهچننی امر به معنای طلب بر اوامر مشتق یم شود اما از امر به معنای یش 

 .مجع بسته یم شود و امر به معنای یش بر امور مجع بسته یم شود

 :به نظر مصنف طلب چند صورت دارد 

 .طلب عایل از داین، یا امر 

 .طلب داین از عایل، یا استدعا 

 .طلب مساوی از مساوی، یا الامتس 

امر است به دلیل تبادر معنای امر ،از این قسم و صحت سلب امر از  از این اقسام فقط قسم اول
 .دو قسم اخری 

 .به نظر مصنف استعال یعین اظهار عّلو در تحقق معنای امر نقیش ندارد

مصنف یم گوید ماده امر ظهور در وجود دارد مگر در صوریت که قرینه ای بر استحباب 
 .وجود داشته باشد

ه در معنای وجوب وضع شهد و نه در آن استعمال یم شود زیرا به نظر مصنف واژه امر ن
معنای وضعی و استعمایل آن طلب است بلکه وجوب با کمک عقل و فهمیهد یم شود زیرا 
عقل یم گوید رابطه مولویت و عبودیت اقتضا یم کند که وقیت عایل دستور به اکری یم دهد 

 .اجازه ترک اکر را بدهد آن اکر برای داین الزم باشد مگر آنکه موال خودش
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 0صیغه االمر 

ای است که مفاد طلب را برساند نبابراین هیئت افعل، اسم  مقصود از صیغه امر هر صیغه
فعل،و فعل مضارع مقرون به الم امر، و مهچننی فعل مضارع بدون الم و مجله امسیه در 

 .صوریت که در مقام انشا قرار بگرید مشمول این بحث هست

در بعث و هتدید و تعجیز و غری اینها به اکر یم رود به نظر مصنف موضوع له صیغه صیغه امر 
امر یک معنای حریف غری مستقل است و آن نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه متقوم به متکمل 
مخاطب و ماده امر است معنای این نسبت آن است که در صیغه اضرب متکمل ماده مانند 

 .دهد ضرب را بر عههد مخاطب قرار یم

استعمال صیغه امر در بعث و هتدید و مانند اینها نه حقیقت است نه مجاز، زیرا موضوع له 
صیغه امر که با آن انشا یم شود فقط نسبت طلبیه است این معنا مصداق برای هتدید یا تعجیز یا 

 .بعث و مانند اینها قرار یم گرید

ع یا اصنراف ذهن به اکمل ترین علت این ظهور داللت لفظی مانند وض: مصنف یم فرماید 
افراد طلب نیست، بلکه علت، مهانا حمک عقل است به اینکه اطاعت موال بر عبد واجب 

گوید مقتضای  است یعین وقیت رابطه موال و عبد یا عایل و داین را در نظر میگریمی او یم
ه عایل ترک چننی رابطه این است که اگر عایل امر کند برداین اطاعت الزم است مگر اینک 

 .آن را تجویز مناید

شود مثاًل طبیب ابتدا مریض را از خوردن تریش منع یم  واقع یم( منع)گاهی امر بعد از حظر
کند و بعد از چندی او را به خوردن تریش امر میکند از نظر مصنف این امر ظهور در 



 
22 

 

اینجا به خاطر ترخیص یعین تجویز دارد چون منشاء داللت امر بر وجوب حمک عقل است و در 
وجود قرینه یعین وقوع امر بعد از منع معلوم یم شود انشای امر با انگیزه بعث نبوده بلکه 

 .با انگیزه ترخیص و رفع منع قبلی است

گویند که در آن قصد قربت الزم است و بدون آن تکلیف از  به واجیب یم: واجب تعبدی 
 .عههد مکلف ساقط منی شود مانند مناز 

به واجیب گویند که در آن قصد قربت الزم نیست مانند نجات غریق و دفن : ی واجب وتصل
 .مّیت

اصولیون اختالف دارند در اینکه اگر موال به اکری امر منود و شک رکدمی قصد قربت در 
 آن الزم است یا نه وظیفه چیست؟ 

 .برخی گفته اند اصل تعبدی وبدن است و برخی گفته اند اصل وتصلی وبدن است

نشا اختالف این است آیا ممکن است قصد قربت قید برای متعلق امر موال قرار گرید مثاًل م 
موال بگوید صّل بقصد القربه یا ممکن نیست؟ اگر تقیید ممکن باشد در صورت نبودن قرینه 

 .واجب بر وتصلی وبدن محل یم شود و اگر ممکن نباشد اصل تعبدی وبدن است

د امتثال امر آمر است نه قصد محبویبت ذایت فعل و نه قصد مقصود قصد قربت، به معنای قص
تقرب به سوی خدا چون این دو معنا یم وتانند قید برای متعلق امر قرار بگریند و مورد 

 .نزاع  نیستند
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تقسامییت است که برای ذات واجب بدون اینکه واجب با چیز : تقسامیت اولیه واجب 
د مانند تقسمی مناز به دارای سوره و بدون سوره دیگری در نظر گرفته شود صورت یم گری

 .و یا با طهارت و بدون طهارت

تقسامییت است که برای واجب بعد از تعلق چیزی مانند امر به آن : تقسامیت ثاونیه واجب
صورت یم گرید مثاًل منازی که امر به آن تعلق گرفته یا با قصد قربت انجام یم شود یا بدون 

 .قصد قربت

 :شود ت اولیه واجب نسبت به خصوصیایت که در اقسام در نظر گرفته یمدر تقسامی

 .یا به شرط یشء است، یعین الزم است آن چیز در واجب آورده شود مانند رکوع 

 .یا به شرط ال ، یعین الزم است آن چیز در واجب آورده نشود مانند خنهد در مناز 

یا ال بشرط ،  یعین نه وجود آن چیز و نه عدم اش برای واجب الزم نیست مانند قنوت برای   
 .مناز

آورد هیچ قیدی برای واجب بیان نکرده در صوریت که  اگر دلیلی که واجب را یم
مقدمات حکمت وجود داشته باشد کالم بر اطالق محل یم شود و واجب نسبت به آن 

 .سامیت اولیه واجب متّسک به اصالت االطالق اشکایل نداردالبشرط است درنتیجه در تق 

در تقسامیت ثاونیه واجب متسک به اصالت االطالق ممکن نیست زیرا اطالق و تقیید عدم و 
ملکه یم باشند و عدم و ملکه مالزم یکدیگرند یعین هر جا تقیید ممکن باشد 

 .ستاطالق ممکن است و هر جا تقیید ممکن نباشد اطالق ممکن نی
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اند و دلیل  اند قائل به اصالت احتیاط شهد کساین که اصل در واجبات را تعبدیت دانسته
آورده اند به اینکه با وتجه به اشتغال یقیین به تکلیف باید با انجام دادن قید مشکوک 

 .فراغ یقیین به دست آورد

مر برای بیان دانند دلیل آوردند به اینکه آ کساین که اصل در واجبات را وت وتصلیت یم
قید یم وتاند شیوه دیگری غری از اصالت اطالق برگزیند مثال ابتدا به اصل تکلیف امر 
کند و بگوید مناز بخوان و سپس با امر دیگری انجام آن قید را الزم مناید و بگوید آن 

 .مناز را با قصد امتثال انجام بهد از انضمام امر دوم به مهراه اول تقیید حاصل یم شود

 2صیغه االمر    

 .واجیب است که از هر مکلف به طور مستقل خواسته شهد مانند مناز روزانه: واجب عیین 

و واجب ای است که انجام آن از مکلفنی خواسته شهد به گونه ای که اگر یک : واجب کفایی 
 .شود مانند مناز بر میت نفر انجام دهد از عههد دیگران ساقط یم

انچه دلیلی بر عیین یا کفایی وبدن موجود باشد به مهان عمل در مسئله تشخیص ظهور چن
 .کنمی و گرنه به حمک عقل از اطالق صیغه عیین وبدن استفاده یم شود یم

 .واجیب است که جایگزین در عرض خود ندارد مانند مناز روزانه: واجب تعییین 

ره های افطار واجیب است که دارای جایگزین عرضی یم باشد مانند کفا: واجب تخیریی 
 .عمدی

 .در نبودن قرینه ، از اطالق صیغه ، تعییین وبدن استفاده یم شود
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 .واجیب است که به خاطر خودش واجب شهد مثل منازهای ویمیه: واجب نفیس 

 .واجیب است که برای انجام واجب دیگری واجب شهد است مانند وضو: واجب غریی 

 .نفیس وبدن محل یم شودهرگاه صیغه امر مطلق و بدون قید باشد بر 

به نظر مصنف صیغه امر بر فور یا تراخی داللت ندارد و این دو با قرائن خارجی فهمیهد یم 
 .شود زیرا هیئت آن تنها بر نسبت طلبیه و ماده آن فقط بر حدث داللت دارد 

به نظر مصنف صیغه امر بر مره یا تکرار داللت ندارد نه با ماده خود و نه با هیئت خود 
 .گرچه صیغه امر بر مره یا تکرار داللت ندارد اما از اطالق آن مره استفاده شود

به نظر مصنف وجوب ، معنای بسیط است و وقیت وجوب ، برداشته و نسخ شود چیزی باقی 
منی ماند یعین اینگونه نیست که فقط داللت بر جواز کند بلکه با برداشته شدن وجوب 

 .پنجگانه را داشته باشدفعل یم وتاند هر یک از احکام 

کند یا داللت بر  اگر موال به انجام یک فعل، دوبار امر کند آیا امر دوم داللت بر تاسیس یم
 تاکید؟

باید گفت که اگر امر دوم بعد از امتثال امر اول آمهد باشد، امر دوم داللت بر : در جواب  
در سه مورد برای تاکید و در تاسیس دارد و اگر قبل از آن آمهد باشد چهار حالت دارد که 

 .یک مورد برای تاسیس است

 :موارد تاکید عبارتند از 

 .دو امر غری معلق وبده و هیچ شرطی نداشته باشند مثاًل صّل و صّل ( ۱
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 .دو امر معلق به یک شرط باشند مثل ان کنت محدثًا فتوّضا و ان کنت محدثًا فتوّضا( ۲

و دیگری بدون شرط باشد، مانند اغتسل و ان یکی از دو امر معلق به شرطی وبده ( ۳
 .کنت جنبا فاغتسل در این جا مطلق بر مقید محل یم شود و امر دوم برای تاکید است

یک امر معلق به شرطی و  آن دیگر معلق به شرطی دیگر باشد مانند ان :  مورد تاسیس 
 .لوب داردکنت جنبا فاغتسل و ان مسست میتا فاغتسل  این مورد ظهور در تعدد مط

به نظر مصنف در بحث امر به امر ؛ امر به امر، به تنهایی ظهور دارد در این که فعل بر مامور 
دوم واجب است زیرا در صورت نبودن قرینه، اوامر عرفان ظهور در طریقیت دارند یعین 

 .امر دوم طرییق است برای رسیدن موال به خواسته اش

 تقسامیت الواجب 
آن واجب مشروط به تحقق یک امر خارجی باشد مثل وجوب حج وجوب :  واجب مشروط

 .نسبت به استطاعت

در صوریتکه وجوِب واجب، متوقف بر حصوِل چیز خارجی نباشد گرچه :  واجب مطلق
 .وجوب حج نسبت به طی طریق: وجودش، متوقف بر آن باشد مانند

نسبت به مطلق یا مشروط وبدن واجب صفِت نسیب است چون گاهی وجوب یک واجب 
 .چیزی مطلق و نسبت به چیزی دیگر مشروط یم باشد مانند حج

 :شرایط عاّمه تکلیف عبارتند از

 بلوغ (۱
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 قدرت (۲

 عقل(۳  

 .و واجب نسبت به این شرایط واجب مشروط است  

عمل، از شرایط عامه تکلیف نیست زیرا تکالیف واقعی بنی عامل و جاهل مشرتک است  
 .قاق عقاب در صورت مخالفت استو در واقع عمل شرط استح 

جایی که زمان فعلیت وجود با زمان فعلیت و انجام واجبات مقارن است مانند : واجب منجز
 .مناز بعد از دخول وقت

در جایی که زمان فعلیت وجوب مقدم بر زمان فعلیت و انجام واجب یم باشد : واجب معّلق
 .حج مانند وجوب حج قبل از فرارسیدن موسم انجام اعمال

به نظر مرحوم مظفر و اکرث اصولیون واجب معّلق ممکن الوقوع نیست و امکان وقوعی ندارد 
 .و آنچه در مساله حج واجب است خود حج نیست بلکه هتیه مقدمات است

وجوب الزمه هیئت است و واجب مفاد ماده یم باشد مثاًل در : فرق بنی وجوب و واجب
 .است و واجب مروبط به ماده صالت است صّل وجوب مروبط به هیئت و قالب صّل 

واجیب که مستقامًی از کالم فهمیهد یم شود مانند استفاده وجود مناز از اقیموا : واجب اصلی
 .الصالة

واجیب که به طور مستقل از کالم فهمیهد منی شود بلکه از لوازم واجب : واجب تبعی
 .اصلی است مانند وجوب هتیه آب برای انجام وضو
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 .تبعی داللت التزایم غری بنی یا بنّی باملعین االعم وجود دارددر واجب 

 .واجیب که جایگزین در عرض خود ندارد مانند مناز: واجب تعییین

واجیب است که جایگزین در عرض خود دارد مانند کفاره های افطار : واجب تخیریی
 .عمدی روزه ماه رمضان

جامع مشرتکی وجود داشته باشد که از زماین که بنی اطراف واجب تخیریی، : تخیری عقلی
 .آن به یک لفظ تعبری یم شود و طلب موال به مهان جامع تعلق میگرید

در جایی که چنان جامعی بنی اطراف واجب تخیریی وجود ندارد مانند کفاره : تخیری شرعی
 .های روزه

 :اقسام تخیری شرعی

تخیری شرعی که دایره بنی متبایننی است یعین دو طرف آن قابل مجع و تداخل : قسم اول 
 .نیستند مانند کفارات روزه

تخیری شرعی دایر بنی اقل و اکرث یم باشد مانند اینکه در رکعت سوم و چهارم مناز : قسم دوم 
 .تسبیحات اربعه را یک بار یا چهار بار بگوید

 :قت است یا غری موقتواجب به لحاظ وقت یا مو

واجیب است که شارع در آن، وقت معنی در نظر گرفته است مانند مناز روزه : واجب موقت
 .حج
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واجیب که زمان الزم برای انجام فعل، مساوی با زمان تعینی شهد باشد مانند : واجب مضیق
 .یهد یم شودروزه ماه رمضان و اگر کمرت از زمان تعینی شهد باشد مانند مناز واجب موسع نام

یعین واجیب که شارع وقت معنی برای آن در نظر نگرفته است اگر این : واجب غری موقت
شود مانند پاک رکدن  واجب باید در اولنی زمان امکان انجام شود واجب فوری نامیهد یم

نجاست از مسجد و اگر تاخری آن از اولنی زمان امکان آن جایز باشد واجب غریفوری نام دارد 
 .د مناز قضامانن

 .عقال جایز است و در شرع واقع شهد: واجب موسع

چه دلیل بر موقت وبدن، دلیل متصل باشد چه )به نظر مصنف قضا تابع ادا نیست مطلقا 
، به عنوان یک (موقت وبدن) زیرا تقیید ظهور دارد در اینکه قید کالم ( دلیل منفصل

عه روزه بگری، معلوم یم شود روز مج: رکن مطلوب موال است و لذا وقیت آمر بگوید
موال یک چیز یعین روزه روز مجعه را یم خواهد نه دو چیز که یکی ذات روزه و 

 .دیگری وقوع روزه در روز مجعه باشد

 2وناهی  

درخواست ترک )به معنای بازداشنت است و اما معنای ( ی-ه-ن)به نظر مصنف ماده هنی
 .باشد داشنت یمکه بعضی گفته اند در واقع الزمه باز( فعل

ماده هنی مانند ماده امر با داللت عقلی بر الزام داللت یم کند ، البته در امر، الزام به فعل و در 
 .هنی الزام به ترک است
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شود مانند ال تفعل و  ای که بر بازداشنت از فعلی داللت کند صیغه هنی مشرده یم هر صیغه
 .اّیاک ان تفعل

منشا این ظهور حمک عقل است مانند ظهور صیغه امر در  صیغه هنی ظهور در تحرمی دارد 
وجوب به مهنی جهت صیغه هنی نسبت زجریه بنی ناهی و منهی و منهی عنه داللت دارد و 

ای بر جواز ترک وجود نداشته  هرگاه از کیس صادر شود که واجب االطاعه است و قرینه
ز فعل منهی عنه را الزم یم باشد عقل برای به جا آوردن حق مولویت و عبودیت پرهیز ا

 .مشارد

 .ترک فعل ، عدیم است اما کف نفس وجودی است

به نظر مرحوم مظفر این سوال، که مطلوب در هنی ترک فعل است یا کف نفس از فعل؟ 
نابجاست زیرا هنی بر طلب داللت منی کند تا مشخص کنمی چه چیزی مطلوب است بلکه 

 .معنای هنی بازداشنت است

وتان گفت مطلوب در هنی چون عدم فعل است و عدم فعل امری  وم مظفر ، منیبه نظر مرح
ازیل است و امر ازیل مقدور مکلف نیست پس مطلوب در هنی کف نفس است، زیرا اگرچه 

 .مکلف بر عدم فعل در ازل قدرت ندارد اما بر ابقاء و استمرار آن عدم، قدرت دارد

کند و داللت وضعی بر مّره یا تکرار ندارد البته  صیغه هنی تنها بر هنی از طبیعت داللت یم
 .به حمک عقل برای امتثال هنی باید از متام افراد طبیعت اجتناب شود
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 2مفاهمی  

 متهید بحث مفاهمی

 :چیزی است که در برابر منطوق به اکر یم رود که عبارت است از : مفهوم 

 .داللت التزایم فهمیهد یم شود آنچه از مجله انشایی یا اخباری به طور غریمستقمی و با

معنایی است که لفظ به صورت مستقمی و با داللت مطابیق بر آن داللت دارد مثاًل : منطوق 
سه یشء)در مجله  منطوق، مضمون و معنای مجله است یعین هرگاه ( اذا بلغ املاء قدر رک مل ینجّ

هوم این است که هرگاه آب آب به اندازه رک برسد با مالقات با نجاست نجس منی شود ، و مف
 .در اندازه رک نباشد با مالقات با نجاست نجس میشود

در جایی است که حمک موجود در مفهوم با سنخ حمک موجود در : مفهوم موافقت یا اولویت 
که با منطوق، بر حرمت گفنت اف به پدر و مادر ( فال تقل هلما اّف )منطوق موافق باشد، مانند 

 .مفهوم موافقت، بر حرمت زدن آهناداللت دارد،  و با 

یعین حمک موجود در مفهوم با سنخ حمک موجود در منطوق مخالف باشد مثاًل : مفهوم مخالفت 
 .یکی حرمت باشد و دیگری عدم حرمت مانند مثال آب رک

بحث مفاهمی، درباره اقسام مفهوم مخالف است که عبارتند از مفهوم شرط ، مفهوم وصف ، 
 .فهوم حصر ، مفهوم عدد ، مفهوم لقبمفهوم غایت ، م
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 مفهوم الشرط 

 :مجله شرطیه دو ونع یم باشد

گاهی مجله شرطیه برای بیان موضوع حمک است، به این معنا که مجله شرطیه مقدم، : ونع اول
موضوع حمک را تشکیل میدهد و بدون مجله شرطیه مقدم ، حمک محقق منی شود مثل اگر 

 .نفرزندی داشیت او را ختنه ک

گاهی صرفًا برای تعلیق تایل بر مقدم میباشد یعین از نظر عقل حمک یم وتاند بدون :  ونع دوم
 .مقدم نیز حاصل شود مانند اگر برادرت به وت احسان رکد وت نیز به او احسان کن

محل نزاع در باب مفهوم شرط قسم دوم است به این معنا که آیا تعلیق جزاء بر شرط به تنهایی 
کند بر اینکه اگر شرط منتیف شود ونع حمک مرتتب بر آن نیز منتیف خواهد شد یا  داللت یم

 خری؟

 :شرایط داللت مجله شرطیه بر مفهوم سه چیز است

 .بر مالزمه بنی مقدم و تایل داللت کند: اول اینکه

 .داللت کند( سبب وبدن مقدم برای تایل)بر ترتب تایل بر مقدم : دوم اینکه

 .نحصار سببیت در مقدم داللت کند یعین مقدم جایگزین نداشته باشدبر ا: سوم اینکه 

داللت مجله شرطیه بر مالزمه و ترتب به داللت وضعی یم باشد و دلیل آن تبادر است اما 
 .داللت مجله شرطیه بر انحصار به کمک اطالق یم باشد

 .یا وضعی باشد هرگاه تایل مجله شرطیه متضمن انشای حمک تکلییف: تعریف شرطیه انشائیه 
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 . هرگاه تایل مجله شرطیه متضمن حکایت خرب باشد: تعریف شرطیه خربیه 

 . بدون شک شرط مفهوم دارد: به نظر مصنف 

 :تعدد شرط و وحدت جزا به دو صورت است

اذا خیف االذان فقّصر و اذا خفیت الجدران )جزا قابل تکرار نباشد مانند : صورت اول
 .ابل تکرار منی باشدچون مناز واجب ق(  فقّصر

کند ، مصنف  چون مفهوم دلیل اول با منطوق دلیل دوم تعارض یم: حمک این صورت
فرماید هر کدام از دو دلیل ظهور در انحصار تقیید میشوند که در نتیجه هر کدام از آهنا شرط  یم

بب منحصر نیستند و جایگزین دارند زیرا منشا تعارض دو دلیل در واقع انحصار است که س
 .پدید آمدن مفهوم یم شود

وقیت جنب شدی غسل کن و وقیت مّس مّیت ) جزا قابل تکرار باشد مثل : صورت دوم
زیرا غسل متعدد اشکال ندارد ، در این صورت به نظر مصنف اگر دلیل و ( رکدی غسل کن 

از  قرینه ای در اکر نباشد قاعهد عدم تداخل اسباب است و لذا باید جزا را تکرار کند چون
یک سو شرط، ظهور در استقالل در سببیت دارد و مقتضی تکرار جزاست و جزا ظهور 
دارد در اینکه متعلق حمک صرف وجود طبیعت است و تکرار الزم نیست اما از آنجا که 

 .شرط مرتتب بر جزاست ،ظهور شرط مقدم بر ظهور جزا یم باشد

تداخل اسباب باشمی و لذا  تداخل مسببات در صوریت قابل طرح است که قائل به عدم
 .تداخل مسببات فرع بر تداخل اسباب است

 :صورت تداخل مسببات با یکدیگر 
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هر گاه نسبت بنی دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد و دلیل هر کدام نسبت به مورد 
به مسکنی صدقه بهد و : اجامتعشان مطلق باشد مسببات تداخل یم کنند، مثاًل اول یم گوید 

به ابن السبیل صدقه بهد،  در اینجا اگر شخصی مه مسکنی و مه در راه مانهد باشد : گوید  بعد یم
 .با صدقه دادن به او هر دو تکلیف را انجام داده است

نتیجه اجرای اصل عملی در مسئله تداخل اسباب، مهان تداخل اسباب است زیرا در مورد 
 .تکلیف دوم اصل برائت جاری یم شود

ای اصل عملی در مسئله تداخل مسببات عدم تداخل است به خاطر اصل اما نتیجه اجر
 .اشتغال

 مفهوم الوصف 

به هر چیزی که یم وتاند قید برای موضوع تکلیف قرار : وصف به اصطالح عمل اصول
گرید و بستگی به موصوف دارد، مهچننی اخص مطلق یا اخص من وجه از موصوف یم 

 .و نعت نحوی نیز یم شودباشد ، وصف اصویل شامل حال، متیز 

 .به این معناست که اگر وصف منتیف شود حمک نیز منتیف یم شود: مفهوم داشنت وصف

 

هرگاه وصف بدون قرینه در کالم به اکر رود مفهوم ندارد، زیر وصف در : به نظر مصنف
صوریت مفهوم دارد که قید برای حمک باشد اما وصف بدون قرینه ظهور دارد در این که قید 

 .برای موضوع است و با موصوف خود موضوع حمک را تشکیل میدهند
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 مفهوم الغایه 

از خوِدتقیید به غایت چیزی را منی وتان دریافت و فقط باید به قرینه موجود : به نظر مصنف 
 .در کالم اعامتد منود

حّتای استعمال شود، حّتای جاّره است ، زیرا درباره ( حیت)در بحث مفهوم غایت اگر کلمه 
مات الناس حیت : عاطفه به اقتضای عطف ، ما بعد حیت حامًت داخل در حمک ما قبل است مانند 

 .االبنیا

مفهوم داشنت غایت به این معناست که تقیید به غایت بر انتفای سنخ حمک از خود غایت و از ما 
 .بعد از غایت داللت یم کند

نظر یم رسد کالم ظهور دارد در رجوع  ای نباشد به به نظر مصنف اگر در کالم هیچ قرینه
 .قید به حمک و در نتیجه غایت مفهوم دارد

 مفهوم الحصر 

مفهوم حصر معنای عام دارد که مه شامل قصر بالغی است و مه شامل استثنایی که در 
 (.فشروبا منه اال قلیاًل :)گویند ، مانند  بالغت، قصر منی

د که حرف استثنا یا ادات حصر بعد از نیف باشد کلمه ااّل در صوریت بر مفهوم داللت یم کن
یف ذمیت لزید عشره درامه اال درمه : ارکمت العلماء اال زیدًا ، نه برای وصف مانند: مانند

 .یعین برعههد من برای زید ده درمه است با این صفت که یک درمه نیست
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زیرا اصل در این در صورت شک در االی استثنایی و وصفیه ترجیح با االی استثنایی است 
 .است که اال برای استثنا باشد

امنا : در حصر حمک در موضوع ، یعین حصر صفت در موصوف به اکر یم رود مانند: کلمه امّنا 
 .الکاتب زید ، لذا در این صورت مفهوم دارد

کلمه بل در معنای اضراب استعمال میشود و در صوریت که برای داللت بر منع و ابطال آنچه 
ام یقولون به جّنه بل جاءمه بالحق ، بر حصر داللت دارد : ز بل گفته شهد به اکر رود مانندقبل ا

 .و دارای مفهوم خواهد وبد

ایاک : ، مانند..تقدمی مفعول بر فعل و تعریف مسند الیه به الم جنس و غری : هیئت هایی مانند
ارند زیرا بر حصر داللت نعبد و العامل محمد، این هیئت ها ظهور در حصر داشته و مفهوم د

 .دارند

 مفهوم العدد 

عدد مفهوم ندارد، زیرا تحدید موضوع به عدِد خایص بدون قرینه، داللت بر نیف حمک از ما 
 .ادای آن عدد ندارد یعین اثبات یشء نیف ماعدا منی کند
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 مفهوم اللقب 

ی حمک قرار که موضوع برا( جامد یا مشتق) یعین هر امسی : لقب در اصطالح عمل اصول 
السارق و السارقه فقطعوا  -الفقری در اطعم الفقری و السارق و السارقه در : بگرید، مانند 

 .ایدهیما

لقب مفهوم ندارد زیرا لقب که موضوع حمک است با عنوان خود داللیت بر : به نظر مصنف
 .علت وبدن برای حمک ندارد

 خامته یف دالله االقتضاء التنبیه االشاره 
سیاق و ساختار کالم با داللت التزایم بر معنای مفرد یا مرکب و یا : یاقی آن است که داللت س

 .بر لفظی مقّدر داللت کند

 :فرق داللت سیاقی با مفهوم و منطوق 

 .داللت سیاقی، داللت التزایم و مجازی است ویل منطوق، داللت مطابیق است

الم استفاده یم شود ویل داللت سیاقی بنّی مفهوم، با داللت التزایم بنّی باملعین االخص از ک 
 .باملعین االخص نیست

اینکه اواًل خود داللت از نظر عرف مقصود متکمل باشد و ثانیًا : تعریف داللت اقتضا 
: صدق یا صحت کالم از نظر عقل یا شرع یا لغت و یا عادت بر آن داللت، متوقف باشد مانند 
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ال : مقصود نیف احکام و آثار شرعی ضرر است و مثلالضرر و الضرار یف االسالم ، که 
 .صالة لجاراملسجد اال یف املسجد که برای صحت کالم باید کلمه اکملًه در تقدیر باشد

داللیت است که به حسب عرف ، مقصود متکمل یم باشد ویل صدق یا صحت : داللت تنبیه 
ه اکنون بیدار شهد برای بیان گفنِت طلعت مشس به کیس ک: کالم وابسته به آن نیست، مانند 

 .اینکه مناز صبح قضا شهد است

داللت اشاره آن است که یک یا دو کالم به صورت لزوم غری بنّی یا بنّی باملعین االعم بر 
مدلویل داللت کند بدون اینکه اوال این داللت عرفا مقصود متکمل باشد و ثانیا صدق یا 

یابمی  ضمیمه دو آیه قرآین به یکدیگر در یم صحت کالم وابسته به آن باشد چنان که از
ُله و فصاله ثالثون شهرًا  -که کمرتین مدت بارداری شش ماه است، مثل   -و آیه  -ومحم

نی اکملنی ولم  .والوالداُت ُیرِضعن اوالدهّن حم

داللت اقتضا و تنبیه ، از باب حجیت ظواهر حجت میباشند و داللت اشاره از جهت مالزمه 
 .یم باشدعقلیه حجت 
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 عام و خاص  

 تعریف عام و خاص  

لفظی که با مفهوم خود شامل متام مصادییق است که عنوان عام برای ثبوت حمک : تعریف عام 
 .بر آهنا منطبق یم شود

 .لفظی که شامل برخی از افراد مشمول حمک یم شود: تعریف خاص 

این که ،لفظ بدون  خارج شدن برخی افراد از مشول حمک عام بعد از: تعریف تخصیص 
 .تخصیص، شامل آن وبده است

ص  این است که لفظ از ابتدا و بدون تخصیص شامل فردی که مشغول و حمک : تعریف تخصُّ
 .نیست نبوده است

 اقسام عموم 

در جایی که حمک شامل تک تک افراد است و هر فرد امتثال و عصیان : عموم استغراقی 
 .ملارکم کل عا: مخصوص خود دارد مانند

در جایی که حمک برای مجموع افراد به صورت گروهی و به عنوان یک : عموم مجموعی 
 .وجوب تعداد رکعات یک مناز واجب: مانند. موضوع ثابت باشد



 
40 

 

در جایی که حمک برای یکی از افراد به صورت بدیل و جایگزین ثابت : عموم بدیل 
 .اعتق ایُّ رقبه شئت: مانند. است

کل ، مجیع ، متام ، ایُّ ، دائمًا ، استعمال یم : ه صورت الفاظ مفرد، مانندالفاظ عموم، گاهی ب
نکره در سیاق نیف یا هنی، : شوند، و گاهی به صورت هیئت لفظی استعمال یم شوند، مانند

 .مجع و مفرد دارای الف و الم در صوریت که برای عهد نباشند

ندارند و هر دو بر استغراق به لحاظ افراد استغراق مجع با استغراق مفرد از نظر استغراق فرقی 
داللت یم کنند البته در صورت عدم استغراق ، کمرتین افراد مفرد یک فرد و کمرتین افراد 

 .مجع سه فرد است

 مخصص متصل و منفصل 

اشهد ان ال اله : شود مانند مخصصی است که با مجله دربردارنهد عام مهراه یم: مخصص متصل 
 . اال اهلل

 .مخصصی است که با فاصله، قبل یا بعد از مجله شامِل عام، ذرک شود: منفصل مخصص 

در این است که در مخصص متصل کالم از ابتدا : فرق مخصص متصل و مخصص منفصل 
کند اما در مخصص منفصل، کالم از ابتدا ظهور در عموم پیدا  ظهور حتمی در عموم پیدا منی

شود، البته از باب  وا است بر ظهور عام،  مقدم یمکند ویل بعدًا چون ظهور مخصص، اق یم
 .تقدمی اظهر بر ظاهر یا تقدمی نص بر ظاهر
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 استعمال عام در مخصص 

به نظر مرحوم مظفر استعمال عام در افراد باقامینهد حقیقت است زیرا در این گونه موارد نه 
 .نرفته اندادات عموم و نه مدخول آهنا در غری معنای موضوع له خود به اکر 

 .ارکم کل عامل اال الفاسقنی: مانند

ص در افراد باقامینهد   حجیت عام مخصَّ

ص  ص مطلقا در افراد باقامینهد حجت است، زیرا گفته شهد مخصَّ به نظر مرحوم مظفر عام مخصَّ
 .در مابیق حقیقت است

 .کّل ماء طاهر اال ما تغری بالنجاسه: مانند 

ص به عام   سرایت امجال مخصِّ
هر :) آن است که مفهوم چیزی برای انسان مبهم و مورد تردید باشد   مانند : شبهه مفهومیه  

معلوم نیست فقط تغیری حیس ( آیب پاک است مگر آن آیب که وب یا رنگ و مزه آن تغیری کند 
 .منظور است یا اعم از تغیری حیس و تقدیری

ست اما معلوم نیست شامل فالن آن است که مفهوم چیزی روشن و واضح ا:  شبهه مصداقیه
شود یا نه مثال شک دارمی آیا فالن آب با نجاست تغیری پیدا رکده تا نجس باشد یا  مصداق یم

 .تغیری نکرده است
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 :بحث سرایت و عدم سرایت،چهار صورت دارد 

اگر مخصص، متصل و شک بنی اقل و اکرث یا متبایننی باشد، امجال مخصص به عام سرایت   ( ۲و  ۱
 کند، مثاًل در مثال ارکم العلماء الفساق ، اگر در سه نفر شک داشته باشمی فاسق هستند یا نه، یم

 .منی وتانمی اصاله العموم اجرا کنمی و آهنا را در حمک عام داخل منایمی

 .کند اگر مخصص، منفصل و شک بنی اقل و اکرث باشد امجال خاص به عام سرایت منی  ( ۳

و شک بنی متبایننی باشد امجال خاص به عام سرایت یم کند، مثاًل  اگر مخصص، منفصل  ( ۴
 .مردد است بنی خالد بن بکر و خالد بن سعد

در شبهه مصداقیه امجال مخصص به عام سرایت یم کند ، چه مخصص متصل باشد چه منفصل، 
 .دشود حجیت عام به افراد کمرتی محدود بشو زیرا مخصص حجیت اقوا از عام است و باعث یم

 .به مخصص غری لفظی گویند مانند امجاع و دلیل عقلی: مخصص لیّب 

مرحوم شیخ اصناری، متسک به عام در شبهه مصداقیه در صوریت که مخصص لیب باشد را جایز 
یم داند، و به نظر صاحب کفایه اگر مخصص لیب عقلی بدهیی باشد به طوری که متکمل برای 

 د کند متسک به آن جایز نیست و گرنه جایز است،بیان مراد خویش بتواند بر آن اعامت

 .اما مرحوم مظفر نظر شیخ اصناری را تایید یم کند 
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 عمل به عام قبل از جستجو از مخصص

عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست، به دلیل این که معمواًل شیوه شارع در بیان 
 .احکام وابسته به قرائن منفصل است

ای باشد که باعث اطمینان به عدم  ص قبل از عمل به عام باید به اندازهمقدار فحص از مخص 
 .وجود مخصص باشد، نبابراین حصول قطع الزم نیست

 رجوع ضمری به برخی از افراد عام 

اگر بعد از عام ضمریی واقع شود که به بعضی از افراد عام رجوع کند راه حل این مورد 
 چیست؟

در قسمت ) و بعولتهن احق بردهن یف ذالک ....هن ثلثه قروءواملطلقات یرتبصن بانفس: مثال
مراد، مطلقات  -بعولتهن  -اول از مطلقات، مهه زنان مطلقه اراده شهد  اما  در قسمت دوم 

 (.رجعی است 

 : در اینجا سه نظریه وجود دارد 

استخدام یم شود و ضمری محل بر  صترف در ضمری ، یعین عام در عموم ابقاء یم: نظریه اول 
 .شود به این صورت که ضمری به برخی از افراد آن مطلقات رجوع کند

صترف در عام ، به این صورت که در ظهور عام در عموم صترف یم شود، یعین : نظریه دوم 
 .برخی از عموم اراده یم شود
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 .رجوع به اصول عملیه: نظریه سوم 

و محل ضمری بر استخدام رجحان دارد زیرا در ابقای عام در عموم : اما نبا به نظر مرحوم مظفر 
 .وتاند یکی به عام  و دیگری به ضمری مروبط باشد دو مجله، دو حمک وجود دارد که یم

 استثناء بعد از چند مجله 

نظر مصنف در این مطلب که اگر بعد از مجالت متعدد ، استثناء قرار بگرید و رجوع 
 :ین است که استثناء به مهه آن مجالت ممکن باشد ، ا

اگر موضوع برای مهه مجالت یک بار در صدر کالم آمهد باشد استثناء به مهه مجالت   
کند ، ویل اگر برای تک تک مجالت موضوع تکرار شهد باشد، استثناء فقط به  رجوع یم

 .کند مجله اخری رجوع یم

 تخصیص عام با مفهوم 

 :این است که  عام وتسط مفهوم موافق تخصیص یم خورد،دلیل این مطلب

عام ظاهر در عموم است در حالیکه مفهوم موافق یا مانند نّص است و یا اظهر از عموم عام 
 .است

 .عام با مفهوم مخالف مه تخصیص یم خورد

به نظر مصنف، مفهوم مخالف مقدم است زیرا مفهوم اخص از عام است و لذا عرفًا قرینه بر 
 .مراد از عام و مفسر عام محسوب یم شود
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 تخصیص قرآن با خرب واحد 

 :تخصیص آیه قرآن با خرب واحد ممکن یم باشد،دلیل مطلب این است که 

ظواهر قرآن جزو ظنون است ،خرب واحدی که دلیل قطعی بر حجّیت شرعی آن وجود  
داشته باشد بر ظاهر آیه مقدم میشود زیرا قرینه بر مراد از آیه قرآن و مفسر آن یم باشد، 

 .عنوان مخصص قرآن وارد شهد اندروایات زیادی ب

 دوران بنی تخصیص و نسخ 
 :صور پنجگانه عام و خاص از نظر تاریخ صدور 

اگر تاریخ عام و خاص هر دو معلوم است و عرفًا مهزمان با یکدیگرند در : صورت اول
 .این صورت خاص مخصص عام است نه ناسخ

ام، مقدم بر خاص  یم باشد در این اگر تاریخ عام و خاص هر دو معلوم است و ع: صورت دوم 
خاص )زند  صورت ، اگر خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شهد باشد، عام را تخصیص یم

، و اگر بعد از عمل به عام وارد شهد باشد به نظر برخی ناسخ محسوب (محسوب میشود نه ناسخ
 .شود و به نظر برخی دیگر یم وتاند ناسخ یا مخصص باشد یم

مظفر این است که اگر در کالم قرینه ای نباشد هبرت است خاص بر تخصیص محل  نظر مرحوم 
 .  شود
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اگر تاریخ هر دو معلوم است و خاص مقدم بر عام یم باشد در این صورت اگر : صورت سوم 
عام قبل از عمل به خاص وارد شهد خاص مخصص عام است و اگر بعد از عمل به خاص وارد 

 .ست بر تخصیص محل شودشهد، به نظر مصنف هبرت ا

اگر تاریخ هر دو مجهول است در این صورت بدون اشکال بر تخصیص محل : صورت چهارم 
 .شود یم

تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول است در این صورت نیز بدون : صورت پنجم 
 .اشکال بر تخصیص محل یم شود

 .یم شودبه نظر مصنف در متام اقسام پنجگانه کالم بر تخصیص محل 

 

 مطلق و مقید

 تعریف مطلق و مقید

 .مطلق به چیزی میگویند که اطالق و رهائی داشته و بدون قید باشد

 .مقید به چیزی میگویند که دارای قید باشد
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اطالق و تقیید در هر چیزی به تناسب خود آن است نبابراین مطلق یم وتاند اسم جنس یا عمل 
 .شخص یا لفظ عام باشد

 :و عموم تفاوت اطالق 

 .است( فرا گرفنت ) است ویل عموم ، معنایی وجودی ( عدم قید ) اطالق ، معنایی عدیم  

 تالزم اطالق و تقیید 

نی اطالق و تقیید رابطه ملکه و عدم ملکه برقرار است، به این جهت با یکدیگر ب
تقیید محال  تالزم امکاین دارند، یعین اطالق در جایی ممکن است که تقیید ممکن باشد و هرجا

 .است اطالق مه محال خواهد وبد

 اطالق در مجله ها 

که نسبت به عیین و کفایی ( افعل ) صیغه : اطالق و تقیید در مجالت نیز وجود دارد مثل 
 .وبدن و یا نفیس و غریی وبدن یم وتاند اطالق داشته باشد

 منشاء اطالق 

ز در مجالت، به کمک مقدمات و نی( که به لحاظ حاالت است ) اطالق در اعالم شخصی 
 .حکمت تحقق یم پذیرد و وضعی نیست
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اند و به نظر  انسان و سنگ برای معاین بدون قید اطالق، وضع شهد: امسای اجناس مانند
 .مصنف اطالق در آهنا دلیل جداگانه یم خواهند

 :ماهیت نسبت به امر خارج از خود، یکی از این سه اعتبار را خواهد داشت

 .مناز نسبت به رکوع: یشء ، درصوریت که ماهیت، مشروط به آن امر باشد ، مانندبشرط (  ۱

مناز نسبت به : بشرط ال ، درصوریت که ماهیت ، مشروط به عدم آن یشء باشد، مانند ( ۲
 .خوردن و آشامیدن

وجوب : البشرط ، درصوریت که ماهیت، مشروط به وجود یا عدم آن یشء نباشد، مانند  (۳
 .نسان نسبت به این که آزاد باشدمناز بر ا

ماهیت هممله، ماهییت است که به ذات و ذایتات آن وتجه شهد بدون مقایسه با بریون از 
 .ماهیت انسان با وتجه به حیوان و ناطق:  مانند ،ذات

ماهیت ال بشرط مقسمی ، مقسم برای اعتبارات سه گانه ماهیت است و نسبت به آهنا البشرط 
انسان : شود  وجود جداگانه غری از وجود اقسام ندارد ؛ مثال وقیت گفته یماین ماهیت . است

یا سفید پوست یا زرد پوست یا سرخ پوست و یا سیاه پوست است، مقسم که انسان است بدون 
 .اینکه یکی از این اقسام باشد وجود مستقل ندارد

 : اطالق البشرط سه ونع یم باشد 

 .ه یعین البشرط نسبت به هر آنچه خارج از ماهیت استالبشرط به معنای ماهیت هممل(  ۱

البشرط مقسمی، یعین البشرط نسبت به اعتبارات سه گانه ماهیت، یعین ال بشرِط ( ۲
 .اینکه به شرط یشء یا بشرط ال یا البشرط باشد
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 .البشرط قسمی، که قسمی از البشرط مقسمی است در برابر به شرط یشء و به شرط ال( ۳

 :برای ماهیت آورده یم شود به دو صورت یم وتان ماهیت را اعتبار منود وقیت حکمی 

اگر حمک بر ماهیت از باب محل ذایتات بر ماهیت باشد در این صورت فقط ذات :  صورت اول 
 .شود؛  مانند انسان حیوان ناطق است ماهیت مالحظه یم

ت با امر خارج از ذات اگر محل امری خارجی بر ماهیت باشد ناچار باید ماهی: صورت دوم 
مالحظه شود و در نتیجه ماهیت نسبت به آن یا به شرط یشء یا بشرط ال و یا البشرط است و 

 .وتان ماهیت هممله باشد منی

وقیت لفظی برای معنای وضع میشود، معنا نسبت به آن، یکی از اعتبارات سه گانه 
صورت  وتان آن معنا را به و منیرا خواهد داشت ( بشرط یشء ، بشرط ال ، ال بشرط )ماهیت  

 .ماهیت هممله در نظر گرفت چون وضع ، از احکام خارج از خود معناست

صورت  به نظر مرحوم مظفر موضوع له امسای اجناس، ذات معناست که هنگام وضع، به
شود به صورت ماهیت هممله یا یکی از  البشرط قسمی لحاظ شهد و هنگام استعمال، یم

 .گانه در نظر گرفته شوداعتبارات سه 

 مقدمات حکمت  

 .مقدمات حکمت مجموعه شرایطی است که با وجود آن ها کالم محل بر اطالق یم شود

 : این مقدمات عبارتند از 
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اطالق و تقیید ممکن باشد ، یعین متعلق یا موضوع حمک باید قابلیت اطالق و : مقدمه اول 
 .عدم تقیید اطالق را استفاده منودتقیید را داشته باشند وگرنه منی وتان از 

 .قرینه بر تقیید آورده نشود: مقدمه دوم 

متکمل در مقام بیان باشد ، یعین بخواهد متام مراد خود را وتضیح دهد، نبابر این : مقدمه سوم 
اگر در مقام تشریع اصل حمک باشد یا در مقام امهال جزئیات مطلوب باشد، اطالق استفاده منی 

 .شود

یم که امکان تقیید دارد و متکمل نیز حکمی و متوجه و در مقام بیان و تفهمی باشد اما هر کال
 .قیدی نیاورد این کالم ظهور در اطالق دارد و حجت بر متکمل و سامع یم باشد

به نظر مصنف ، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات حکمت مشرده یم شود و 
در مقام محاوره وجود نداشته باشد، یعین وجود قدر برای متسک به اطالق باید قدر متقن 

 .متیقن در مقام تخاطب مانع از متسک به اطالق است

به نظر مصنف ، اصنراف لفظی مانع از متسک به اطالق است ، اصنراف لفظی یعین ذهن به 
استعمال واژه مسح در : خاطر کرثت استعمال با شنیدن لفظ، به مقید منتقل یم شود، مانند 

 .ح با دستمس 

به نظر مصنف اصنراف بدوی مانع از متسک به اطالق نیست ، اصنراف بدوی یعین یک 
شود از لفظ مصداق به ذهن برسد مانند این  عامل خارجی مثاًل زیادوبدن مصادیق باعث یم

 .که در سرزمنی عراق ذهن ما از واژه آب ، به آب در دجله و فرات منصرف یم شود
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اف ، از اصنراف لفظی است یا از اصنراف بدوی ، نیاز به ذوق ویژه تشخیص اینکه آیا اصنر
 .دارد

 مطلق و مقید متنایف
آن است که اگر بخواهمی مه ظاهر مطلق و مه ظاهر مقید را : مقصود از تنایف مطلق و مقید 

حفظ کنمی، با یکدیگر تکاذب پیدا یم کنند و منی وتان به هر دو عمل منود، مثال 
اشرب لبنا حلوًا ، در واقع با عبارت اویل : اشرب لبنًا و سپس یم گوید : طبیب یم گوید

 .منی وتاین: یم وتاین شری معمویل نبویش و با عبارت دویم یم گوید: گوید یم

تکلیف در مطلق و مقید الزایم باشد ، تکلیف ثاونی نباشد و : تحقق تنایف به این است که 
 .نیز متعدد نباشد

 :تنایف مطلق و مقید متنافینی دو راه حل برای رفع 

 .در ظهور مطلق صترف شود و مطلق بر مقید محل گردد: راه حل اول 

 .ای در مقید صترف شود که با مطلق سازگاری پیدا کند به گونه: راه حل دوم 

 کدام یک از این دو راه حل فوق برتری دارد؟

 : جواب 

اگر مطلق و مقید در اثبات و نیف مختلف باشند، مطلق در مهه موارد بر مقید محل یم شود  ( ۱
 .اشرب لبنًا  و  التشرب اللنب الحامض: مثل 
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اعتق رقبه   : اگر مطلق و مقید هر دو مثبت یا هر دو منیف باشند و اطالق، بدیل باشد مانند ( ۲
 است مقید که ظهور در وجوب تعییین دارد بر و  اعتق رقبه مومنه در اینجا به نظر مصنف هبرت

یف الغمن زاکه  و  یف الغمن السائمه زاکه دو : استحباب محل شود، و اگر اطالق مشویل باشد مانند 
 .مجله اصاًل با یکدیگر تنایف ندارند تا رفع شود

 مجمل و مبنی  

ظن یا یقنی به مقصود لفظ یا فعلی که ظهور در معنا یا مراد خایص ندارد تا : تعریف مجمل 
 .گوینهد یا فاعل حاصل شود

 .لفظ یا فعلی که ظاهر یا نص در مطلوب است: تعریف مبنی 

 .آن است که معنای کالم روشن نباشد: امجال لفظی 

 .آن است که وجه وقوع فعل مشخص نباشد: امجال فعلی 

 :اسباب امجال لفظ عبارتند از

 .تضرب که مشرتک بنی دو صیغه است: اشرتاک لفظی با نبودن قرینه، مانند (۱

ن نبُته یف یبته: مجازیت یا معلوم نبودن مرجع ضمری، مانند(۲  .مم

 .اوب امه حّی اوبه یقاربه : اختالل رتکیب، مانند  (۳

 .متکمل در مقام امهال یا امجال باشد (۴
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ی امجال و بتینی صفت نسیب اند، زیرا گاهی یک لفظ برای یک نفر مجمل و برای دیگر
 .مبنی است

 :اند عبارتند از چند منونه از مواردی که علما در باره امجال آهنا بحث رکده

 .والسارق و السارقه فاقطعوا ایدهیما

 .حّرمت علیکم اهماُتکم

 .اِحّلت لکم هبیمه االنعام 

 .ال صاله اال بفاتحه الکتاب

 .ال صاله اال بطهور

 محذوف ،کلمه موجود و مانند آن است ، به نظر مصنف در متام موارِد الی نیف جنس، خرِب 
ال رجل یف الدار ، و در برخی موارد نیف : البته این نیف در برخی موارد ، نیف حقییق است مانند

 .ال عمل اال بعمل: تنزیلی است مانند
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 :گانه زیر برریس میشود 3موارد   مالزمات عقلیهدر بخش ( 2

 اقسام دلیل عقلی(  ۱

 عقلیهمستقالت (  ۲
 حسن و قبح عقلی(  ۱

 ادراک حسن و قبح وتسط عقل(  ۲

 مالزمه عقلی بنی حمک عقل و حمک شرع(  ۳

 غری مستقالت عقلیه(  ۳
 اجزاء(  ۱

 0مقدمه واجب(  ۲1۱

 2مقدمه واجب(212

 ضد(  ۳

 اجامتع امر و هنی(  ۴

 داللت هنی بر فساد(  ۵
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 مالزمات عقلیه

 اقسام دلیل عقلی  
شود، هر قیایس دو مقدمه دارد ، که ممکن  عمِل به حمک شرعی، از راه قیاس منطیق حاصل یم

 : است آن دو مقدمه به یکی از دو صورت زیر باشد 

اگر هر دو مقدمه قیاس ، غری عقلی باشد، در این صورت دلیِل متشکل از آهنا دلیل : الف 
 .شود شرعی نامیهد یم

عقلی باشد، در این صورت دلیِل متشکل از آهنا دلیل عقلی  اگر یکی یا هر دو مقدمه:  ب 
 .نام دارد

 : حال یم گوئمی، خوِد دلیل عقلی نیز بر دو صورت است 

عقل ابتدًا حمک : مثاًل . اگر هر دو مقدمه عقلی باشند، قیاس جزو مستقالت عقلیه میباشد  ( ۱
ینکه هر چیزی که عقل به یم کند به اینکه فالن اکر خوب است و سپس حمک یم کند به ا

 .آن حمک میکند شرع نیز حکمی مانند حمک عقل دارد
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اگر یک مقدمه عقلی و دیگری غری عقلی باشد، قیاس جزو غری مستقالت عقلیه   (۲
: کند به وجوب ذی املقدمه و سپس  عقل حمک یم کند به اینکه مثاًل شرع حمک یم. است

 .ز واجب خواهد وبدوقیت ذی املقدمه واجب باشد، مقدمه آن نی

کند به مالزمه بنی یک حمک عقلی و حمک  یعین اینکه عقل حمک یم: مالزمه عقلیه  
دیگری که عقلی یا شرعی یا غری این دو است مانند انجام ماموربه، به امر اضطراری از نظر 

 .عقل، مستلزم سقوط امر اختیاری است

 مستقالت عقلیه
 حسن و قبح عقلی

 :دن یا شرعی وبدن حسن و قبح دو نظر وجود دارددر رابطه با عقلی وب

حسن و قبح افعال وابسته به حمک شارع است و افعال در حد خود حسن و قبحی : نظر اشاعره   (۱
 .ندارند تا ما آن را با عقل خود درک کنمی

افعال در حد خود دارای حسن و قبح هستند و شارع به (: شیعه و معتزله)نظر عدلیه ( ۲
 .کند  حسن و قبح ذایت به آهنا امر یا از آهنا هنی یمخاطر مهنی

 :معاین حسن و قبح

 .عمل حسن است: مانند. حسن و قبح به معنای کمال و نقص: معنای اول
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 .این چهره نیکو است: مانند. حسن و قبح به معنای مالئمت و منافرت: معنای دوم

اکری که فاعلش مستحق مدح  حسن و قبح به معنای مدح و ذم لذا ُحسن یعین: معنای سوم
 .است و قبح یعین اکری که فاعلش مستحق ذم است

 .محل اختالف اشاعره با عدلیه مهنی معنای سوم یم باشد

مقصود اشاعره از انکار حسن و قبح عقلی در واقع انکار امر اعتباری است یعین انکار 
اعتبار برای شارع است و  گویند این یم کنند که عقالء چننی اعتباری را داشته باشند و یم

 .حسن و قبح را شارع جعل یم کند

 :مدراکت انسان دو گونه است

حسن عدل و : مانند. یعین ادراک آنچه شایسته است انجام داده یا ترک شود: عقل عملی(۱
 .قبح ظمل

 .الکل اعظم من الجزء: مانند. یعین ادراک آنچه شایسته است دانسته شود: عقل نظری( ۲

مالمیت و )و ( کمال و نقص)سه گانه حسن و قبح در واقع معنای اول و دوم یعین  بنی معاین
با عقل عملی درک یم ( مدح و ذم)با عقل نظری درک یم شوند ویل معنای سوم ( منافرت

 .شوند

  مراد و مقصود از حمک عقل به حسن یا قبح، انشاء بعث و زجر نیست، بلکه مقصود تنها
 .برای انجام دادن است درک شایستگی و ناشایستگی

 : اسباب حمک عقل عملی به حسن و قبح عبارتند از
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  .ادراک کمال و نقص: سبب اول

 .ادراک مالمیت و منافرت: سبب دوم

در این دو صورت اگر عقل انسان واقعه جزئی را درک کند و سپس حمک به حسن و قبح مناید  
باید اینگونه حسن و قبح را حسن قول عاطیف نامید و اگر امر کلی را ادراک مناید به آن 

 .حسن و قبح عقلی یم گویند که محل اختالف عدلیه و اشاعره است

الق بخشش و گذشت دارد این اکر را خوب یم ُخلق انساین مثاًل کیس که اخ: سبب سوم
 . مشارد و بخل را بد یم داند

انفعال نفساین چنان که مردم اذیت رکدن حیوان را بد یم دانند و نکوهش : سبب چهارم
 .یم کنند و کمک به اتیام را یم ستایند

یس که عادت مردم مثاًل مردم عادت دارند به برخاسنت برای تازه وارد به هر ک: سبب پنجم
 . شود این عادت را رعایت کند ستایش یم

محل نزاع عدلیه با اشاعره در جایی است که سبب حسن و قبح، ادراک کمال و نقص یا 
 .ادراک مالئمت و منافرت باشد آن مه به طور کلی نه جزئی

 :به لحاظ منشاء به سه قسم تقسمی یم شود( مدح و ذم)حسن و قبح به معنای سوم  

بح ذایت در جایی که عنوان موضوع، علت برای حسن و قبح باشد مانند عدل حسن و ق : اول
 .و ظمل
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ضی در جایی که عنوان موضوع، مقتضی آن دو است ویل علت : دوم حسن و قبح عرم
نیست و لذا انفکاک حسن و قبح از آن جایز است مثاًل عنوان احرتام به دوست در حد 

 .خود مقتضی حسن و مدح است

زدن که به : مانند. ح اعتباری، در جایی که نه علیت در اکر است و نه اقتضاحسن و قب : سوم
 .خودی خود نه حسن دارد و نه قبح

 : فرق علیت و اقتضاء

به این معناست که عنوان به تنهایی، متام موضوع و زمینه اکمل برای حمک عقالء به : علیت
 .حسن و قبح است

یی یم وتاند موضوع حمک عقالء به حسن و قبح قرار به این معناست که عنوان به تنها: اقتضاء
 .گرید

 : ادله اشاعره برای انکار حسن و قبح عقلی 

اگر عقل بتواند به حسن و قبح چیزی حمک کند نباید فرقی وجود داشته باشد بنی : دلیل اول
حمک عقل به حسن یا قبح چیزی و حمک عقل به اینکه کل از جز بزرگرت است در حالیکه 

 .جود دارد زیرا دویم مورد اختالف نیست ویل اویل مورد اختالف استفرق و

مقدمه اول این دلیل فاسد است چون قضیه حسن و قبح از مشهورات و : مصنف یم فرماید
 . آرای محموده است و قضیه کل از جز بزرگرت از اولیات یقیین میباشد

گوناگون تغیری کند در حایل اگر حسن و قبح چیزی عقلی باشد نباید در موارد : دلیل دوم
 . که میبینمی مثاًل راست گفنت گاهی نیکو است و گاهی قبیح است
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 . آنچه مورد نظر عدلیه است حسن و قبح ذایت است که دگرگوین ندارد: مصنف یم فرماید

 :دلیل عدلیه برای اثبات حسن و قبح عقلی

چه نباشد، حسن و قبح را بدهیی است که هر عاقلی چه معتقد به شرع باشد و : دلیل اول
 . فهمد و الزم نیست دستوری از طرف شارع برسد یم

اگر حسن و قبح فقط باید از طریق شرع اثبات شوند تسلسل الزم یم آید و الزمه : دلیل دوم
اش آن است که به هیچ وجه حیت از طریق شرع قابل اثبات نباشند زیرا ثبوت حسن و قبح 

 .ح عقلی استشرعی متوقف بر ثبوت حسن و قب 

 ادراک حسن و قبح وتسط عقل  
 :کالم اخبارینی درباره ادراک حسن و قبح وتسط عقل

 .وتان به ادرااکت عقلی اعامتد منود برای اثبات احکام شرعی منی: اخباروین گفته اند

 :کالم آهنا سه گونه تفسری شهد و طبق هر سه تفسری، سخن اخباری نادرست است

 .وتاند حسن و قبح واقعی را ادراک کندعقل منی : تفسری اول

 .حسن و قبح عقلی مساوی با ادراک عقلی مدح و ذم و تفکیک، درست نیست: اشکال

کند ویل مالزمه ای بنی حمک عقل و حمک  عقل حسن و قبح واقعی را درک یم: تفسری دوم
 .شرعی وجود ندارد

 .در ادامه، این مالزمه اثبات میشود: اشکال
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عقل و مالزمه وجود دارد اما اطاعت از حمک شرعی که از این طریق  درک: تفسری سوم
 .ثابت شهد است واجب نیست

 .این وجه مستلزم انکار حجیت عقل است: اشکال

 مالزمه عقلی بنی حمک عقل و حمک شرع
این است که هرگاه عقل به حسن یا قبح چیزی حمک : مقصود از مالزمه بنی حمک عقل و شرع

 .الزم است که شرع نیز طبق آن حمک منایدکند از نظر عقل 

منظور از حمک عقل حکمی است که مهه عقالء از آن جهت که عاقل هستند چننی  
کنند، و از آنجا که شارع رئیس عقالء و بلکه خالق عقل است ضرورتًا چننی  حکمی یم

حکمی خواهد داشت وگرنه خالف فرض الزم یم آید بر این اساس پذیرش حسن و قبح 
لی مساوی با پذیرش حسن و قبح شرعی است و بنی آن دو عینّیت برقرار است نه عق

 .مالزمه

اگر چنانچه در موردی که عقل ما حکمی صادر رکد، و از طریف دیگر : به نظر مصنف 
از سوی شارع مه دستوری به ما برسد این دستور از سوی شارع ارشادی و تاکیدی 

اطیعوا اهلل و الرسول، زیرا : مانند( ر عههد ما قرار دهدای جدید ب تا وظیفه)است نه تاسییس 
 .فرض این است که حمک عقل برای فراخواندن مکلف به انجام فعل اکیف است
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 غری مستقالت عقلیه  

 اجزاء  
 :تعریف اجزاء

اجزاء در لغت به معنای کفایت رکدن و در اصطالح عبارت است از اینکه امتثال و ایتان 
ه مکلف باعث شود که غرض موال از تکلیف امر حاصل گردد و در نتیجه مأموربه، به وسیل

 .امر ساقط شود

 :محل نزاع در بحث اجزاء

محل نزاع در بحث اجزاء در جایی است که از جانب موال امر اویل واقعی آمهد ویل مکلف به 
ری است و خاطر عذر یا جهل امر را امتثال نکرده است و لذا امر ثاونی موال را که یا اضطرا

کند و سپس عذر یا جهل او برطرف میشود، در این حالت آیا امتثال امر  یا ظاهری، امتثال یم
ثاونی مجزی و اکیف است یا اینکه مکلف موظف است دوباره امر اویل را اگر وقت باقی 
است ادا رکده و اگر وقت گذشته است قضا مناید؟، در واقع در این مسئله از ثبوت مالزمه 

بنی انجام ماموربه، به امر ثاونی و بنی اجزاء و اکتفاء به آن به جای امتثال امر اویل بحث عقلی 
 :یم شود، لذا در دو مقام بحث میشود 
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 امر اضطراری: مقام اول
امر اضطراری در جایی است که انجام تکلیف برای مکلف حرج و سخیت دارد و لذا موال او 

امر به یتمم وقیت که مکلف برای وضو : د مانندرا به جایگزین تکلیف قبلی امر یم کن
 .نا گفته مناند اوامر اضطراری دارای مصلحت هستند. مشکل دارد

 :دلیل قول به اجزاء 

چه از )اند مطلقًا،  به نظر مصنف اگرچه فتوای مشهور فقها بر آن است که قائل به اجزا شهد
قی است که چه مالزمه ای بنی انجام اما باز مه جای این سوال با( جهت ادا و چه از جهت قضا

عمل بر طبق امر اضطراری و بنی مجزی وبدن آن از امر واقعی اویل وجود دارد؟ یلع رغم 
اینکه فقها بر قائل شدن به اجزاء وتافق دارند اما فتوای مشهور آنان بر اجزاء مستند به 

ئل شدن اضطرار شک عقل هیچ اشکایل منی یبند که پس از زا ضرورت عقلی نیست چون یب
و به خاطر بدست آوردن عمل اکمل که از مکلف فوت شهد است برای بار دوم به انجام عمل 

  مستند و مدرک: گویمی امر شود بلکه گاهی عقل این اکر را الزم یم دانند نبابراین پس یم
 :فقهاء بر قائل شدن به اجزاء میتواند چهار دلیل داشته باشد که ذرک میشود

 .تخفیف و وتسعه بر مکلفنی :دلیل اول 

ای ندارد به اینکه  اطالق تکالیف اضطراری یعین اوامر اضطراری اشاره:دلیل دوم 
 .اگر اضطرار برطرف شود امتثال مجدد الزم است

مسلما قضا در جایی الزم است که عنوان فوت شدن واجب صدق کند در حایل : دلیل سوم 
فوت شهد است، اما نسبت به اعاده عمل به شکل  که در محل بحث ما منی وتان گفت که واجب
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اداء در داخل وقت باید گفت که واجب وبدن اداء زماین قابل فرض است که بدار جایز باشد 
و مکلف در مهان اول وقت به انجام عمل شتاب ورزد و مطابق فرض ما مکلف به انجام فعل 

خود مهنی که شارع ناقص در اولنی زمان وقت عمل شتاب رکده است در این صورت 
رخصت داده و به مکلف اجازه شتاب در انجام عمل در اول وقت آن داده است بیانگر 
این است که شارع در به دست آوردن عمل اکمل در صورت وتانایی مسامحه رکده است و 

رکد و تحصیل عمل  تحصیل آن را بر مکلف واجب نکرده است وگرنه شارع مسامحه منی
زم یم رکد در این صورت بر مکلف واجب یم رکد که تا آخر وقت صرب اکمل را بر مکلف ال

 .کند تا بتواند عمل اکمل را تحصیل کند البته این در شرایطی است که ما بدار را ثابت بدانمی

کنمی در واقع در  اصل برائت است یعین وقیت در وجوب اداء یا قضا شک یم: دلیل چهارم 
 .رائت استاصل تکلیف شک دارمی که مجرای ب

مصنف یم فرماید نبابراین متایم این وجوه چهارگانه سّر فتوای فقها به اجزاء است پس چاره 
 .ای ندارمی جز اینکه اجزاء را بپذیرمی

 مقام دوم امر ظاهری 
هر حکمی است که در موقع جهل به حمک واقعی ثابت : مقصود از حمک ظاهری در این بحث

 . امارات ثابت شهد باشد و چه با اصول عملیه نزد خدا ثابت یم شود چه به کمک

عمل کند و سپس امر واقعی برای ( اصل عملی یا اماره)هرگاه مکلف طبق امر ظاهری یعین 
 :او کشف شود چهار صورت بر این مسئله فرض یم شود

 .عمل به امار شود و کشف خطا مه به صورت یقیین باشد: صورت اول



 
65 

 

قا مجری نیست چه در باب احکام مانند داللت اماره بر در این صورت عمل به اماره مطل 
وجوب مناز ظهر در روز مجعه در زمان غیبت و چه در موضوعات مانند داللت یبنه و شاهد 
بر طهارت لبایس که با آن مناز خوانهد است زیرا امامیه بر مذهب تخطئه امجاع دارند و اماره تا 

و اگر کشف خطا شد دیگر جایی برای  وقیت که کشف خطا نشود باعث عذر مکلف است
 .عذر نیست و حمک واقعی در عههد مکلف ثابت است

 .عمل به اصل عملی شود و کشف خطا مه به صورت یقیین باشد: صورت دوم

 .در این قسم اصولینی به جز برخی از متاخرین قائل به عدم اجزاء شهد اند

تحرّی مکلف است نبابراین اگر این  دلیل عدم اجزاء این است که اصل عملی برای رفع شک و
اصل، اصل عقلی باشد جایی برای اجزاء نیست چون عمل به هیچ حکمی نشهد است و 
اگر اصل شرعی باشد که فقط برای رفع شک و حریت است منیتوان مصلحت واقع را جربان 

 .کند

و  صورت ظین عمل به اماره یا اصل عملی شود و کشف خطا مه به: صورت سوم و چهارم
 .وتسط اماره باشد

 :در اینجا دو حالت وجود دارد

مناز : مانند)کشف خطا در باره وقایع بعدی که هیچ ارتباطی با وقایع قبلی ندارد : حالت اول
در این قسم ( هایی که با دخول وقت بعد از کشف خطا نسبت به وقایع گذشته خوانهد یم شود

 .متسک شودواجب است نسبت به وقایع بعدی به اماره جدید 

 :کشف خطا درباره وقایع قبلی، این حالت بر دو قسم است: حالت دوم
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شود، در این قسم  درباره وقایع قبلی که هیچ اثری بر آهنا در زمان بعد مرتتب منی: قسم اول
 .نیز باید برای وقایع بعدی به اماره جدید عمل شود

مثاًل برای عقد ازدواج . باط دارددرباره وقایع قبلی که وقایع بعدی با آهنا ارت: قسم دوم
شود  طبق دلیل قبلی صیغه غری عریب خوانهد و سپس اماره هائی بر لزوم عریبت صیغه پیدا یم

 .این قسم محل اختالف است

 .عمل قبلی مجزی نیست چه در باب احکام و چه در باب موضوعات: به نظر مصنف 

ه ای است که حجیت اماره را به ادل: علت محل اماره در احکام و موضوعات بر طریقیت
 .کند نحو طریقیت اثبات یم

یعین احکام خداوند تابع آرای مجتهدین است و هر نظری که مجتهد ارائه : مصلحت سببیه
دهد معتزله به این دیدگاه معتقدند و به  مناید خداوند طبق آن حکمی از احکام قرار یم

د و یم گویند مجتهد خطا منی کند اما امامیه مهنی جهت در باب اجتهاد قائل به صتویب یم باشن
وتان با  معتقد به تخطئه هستند و بر بطالن صتویب به معنای مذکور امجاع دارند نبابراین منی

 .استناد به مصلحت سببیه در باب اماره قائل به اجزاء شد

لحت یعین در خوِد پریوی رکدن از اماره، مصلحیت الزم وجود دارد که مص : مصلحت سلوکیه
وتان قائل به اجزاء وبد زیرا  واقعی فوت شهد را جربان یم کند با استناد به مصلحت سلوکیه منی

در صورت کشف خطای اماره مصلحت مزوبر فقط یم وتاند مقداری از مصلحت واقعی را 
 .جربان کند نه مهه آن را
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 0مقدمه واجب

جانب شارع رسیهد و محل نزاع در مقدمه واجب جایی است که یک تکلیف واجب از 
انجام آن متوقف بر تحصیل چند مقدمه است و عقل یم گوید هر گاه فعلی واجب باشد مقدمه 

به وجوب )در این فرض نزاع در این است که آیا بنی این حمک عقل . آن نیز واجب است
 مالزمه عقلی وجود دارد یا خری؟( به وجوب مقدمه)با حمک شرع ( مقدمه

این است که این ونع واجب وجود خود را از غری نگرفته و به  مقصود از واجب نفیس
 .خاطر غری نیست

واجب غریی تابع واجب نفیس است به نظر مصنف تبعیت وجوب غریی به معنای تبعیت 
ساز برای  مبعوثی است به این معنا که وجوب نفیس ذی املقدمه مقدمه، باعث و زمینه

مه مقصود موال نباشد مقدمه را واجب منی کند وجوب غریی مقدمه است زیرا اگر ذی املقد
پس امر موال به مقدمه برای رسیدن به ذی املقدمه خواهد وبد لذا وجوب غریی مقدمه 

 .وجوب حقییق است اما پریو وجوب ذی املقدمه و برای رسیدن به آن است

شوق موال، علت برای وجوب مقدمه نیست بلکه علت برای امر موال به انجام مقدمه 
 .ست سپس از این امر وجوب استفاده یم شودا

 :ویژگیهای وجوب غریی عبارت است از

واجب غریی مهانطورکه بعث استقالیل از سوی موال ندارد اطاعت استقالیل از سوی   (۱
 .مکلف ندارد
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الزمه استقالل نداشنت واجب غریی آن است که ثواب و عقایب برای انجام یا ترک خود ( ۲
 .مقدمه مرتتب نشود

 .واجب غریی واجب وتصلی است نه تعبدی( ۳

وجوب غریی به لحاظ تبعی وبدنش در اطالق و تقیید و در فعلیت و قوه، تابع وجوب ( ۴
 .ذی املقدمه است

 : مقدمه نزد اصولینی بر دو قسم است

ای که وجود ذی املقدمه، مشروط به آن است  یعین مقدمه: مقدمه وجوب یا وجوبیه( ۱
 .برای حج استطاعت: مانند

. ای که انجام ذی املقدمه وابسته به انجام آن است یعین مقدمه: مقدمه واجب یا وجودیه( ۲
 .وضو نسبت به مناز: مانند

 .نزاع اصولنی در مقدمه واجب است

واجب نسبت به مقدمه وجوب، واجب مشروط و نسبت به مقدمه واجب، واجب مطلق 
 .نامیهد یم شود

 :مقدمه وجودی دو گونه است

 .رکوع برای مناز: مانند. یعین جزء واجب مرکب: مقدمه داخلیه(  ۱

یعین هر امر مستقل خارج از وجود واجب که تحقق واجب، وابسته به : مقدمه خارجیه(  ۲
 .آن است؛ مانند وضو برای مناز
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گروهی از اصولینی مقدمه داخلیه را خارج از محل نزاع دانستند، ظاهر کالم مصنف نیز این 
 .ه این نزاع شامل مقدمه داخلیه منی شوداست ک

 :مقدمه خارجیه دو گونه است

یعین هر چیزی که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع وابستگی واجب را : مقدمه عقلیه( ۱
 .پیمودن راه برای حج: مانند. برآن درک یم کند

. آن استیعین هر چیزی که بر اساس بیان شارع انجام واجب وابسته به : مقدمه شرعیه( ۲
 .طهارت و رو به قبله وبدن برای مناز: مانند

 .به نظر مصنف نزاع مقدمه واجب در شرط شرعی جاری یم شود

 :اوناع شرط

یعین شرطی که وجودش از نظر زماین، مقدم بر وجود مشروط است مانند : شرط متقدم( ۱
 .وضو نسبت به مناز

مهزمان با وجود مشروط است یعین شرطی که وجودش از نظر زماین، : شرط مقارن( ۲
 .مانند طهارت بدن برای مناز

یعین شرطی که وجودش از نظر زماین، متاخر از وجود مشروط است مانند : شرط متاخر( ۳
 .اجازه بیع فضویل

شیخ اصناری شرط متاخر را . مصنف مهانند شیخ اصناری قائل به استحاله شرط متاخر شهد است
گویند شرط عقلی جزئی از علت تامه یک یشء است و محال  با شرایط عقلی مقایسه رکده یم

 .است معلول قبل از وجود علت تامه تحقق یابد
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یعین مقدمه ای که باید قبل از زمان انجام ذی املقدمه انجام گرید چون ترک : مقدمه مفّوته
مانند وجوب غسل جنابت قبل از . آن باعث فوت ذی املقدمه در وقت تعینی شهد یم گردد

 .ان صبح برای روزه فردااذ

 :دالیل وجوب مقدمه مفوته

ترک اینگونه مقدمات باعث فوت واجب در وقت مخصوص یم شود؛ : دلیل اول( ۱
 .کند بدین جهت عقل  به ضرورت انجام آهنا حمک یم

کند که فرد تارک مقدمات، به خاطر انجام ندادن واجب در وقت  عقل حمک یم: دلیل دوم( ۲
 .است خودش، مستحق عقاب

 2مقدمه واجب

 :بیان یک تعارض و نظر مصنف

در اینجا وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی املقدمه است پس چگونه یم وتاند زودتر از  
 واجب متبوع واجب باشد؟

برای رفع این تعارض، گروهی از اصولینی متاخر به تفکیک زمان واجب از زمان 
بر زمان واجب، صاحب  اند در بیان چگونگی تقدم زمان وجوب وجوب دست زده

فصول این تقدم را از باب واجب معلق دانسته است، شیخ اصناری در متام شرایط وجوب، 
وقت، به نحو شرط متاخر، شرط برای : قید را مروبط به ماده دانسته و بعضی نیز گفته اند

 .وجوب است نه برای واجب
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دمه، معلول وجوب ذی ها مبتین بر این است که وجوب مق حل این راه: گوید مصنف یم
املقدمه باشد، اما این دیدگاه از اساس اشکال دارد و وجوب مقدمه، معلول یا تابع وجوب 
ذی املقدمه نیست، زیرا امر موال نایش از اراده اوست و اراده، بعد از شوق به انجام ماموربه 

ند و وقیت که مانعی از ک پیدا یم شود، نبابراین ابتدًا آمر، به صدور فعل از مامور، شوق پیدا یم
کند حال در جایی  کند و سپس امر یم یابد و موال اراده یم امر رکدن نباشد این شوق شدت یم

که مقدمه از نظر زماین مقدم بر ذی املقدمه است این جریان وجود دارد با این تفاوت که 
نی صورت اراده تشریعی نیز به مه. شوق به مقدمه، از شوق به ذی املقدمه نایش یم شود

نبابراین تبعیت وجوب مقدمه . یابد است و نسبت به مقدمه قبل از زمان ذی املقدمه تحقق یم
از وجوب ذی املقدمه به معنای معلولیت نیست بلکه به معنای سرچشمه گرفنت اراده 

 .نبابراین از اساس تعارضی رخ منی دهد. مقدمه از اراده ذی املقدمه است

است که در آن قصد قربت الزم است مانند طهارات سه گانه ای  مقدمه: مقدمه عبادی
 .وضو، غسل، یتمم

 : دو اشکال درباره مقدمه عبادی و پاسخ مصنف

 .مقدمه، واجب غریی است، و واجب غریی، واجب وتصلی است نه عبادی( ۱

 .واجب غریی از آن جهت که واجب غریی است استحقاق ثواب ندارد( ۲

مقدمه، نایش از امر غریی نیست بلکه وتسط امر دیگری به نظر مصنف عبادی وبدن 
 .ای تعلق یم گرید که قباًل واجب شهد است و امر غریی موال به مقدمه. است

 :عامل عبادی شدن مقدمه عبادی
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عامل عبادیت مقدمه عبادی امر نفیس استحبایب موال به مقدمه، قبل از امر : به نظر مشهور 
تا بعد از امر غریی باقی است با این تغیری که به خاطر آمدن  این استحباب. غریی به آن است

 .امر غریی، ترک آن مقدمه جایز نیست

به نظر مصنف مالک برای عبادت وبدن فعل، : راه حل مصنف برای صتحیح عبادیت مقدمه
ارتباط داشنت فعل با موال و انجام آن برای تقرب به اوست و لذا انجام مقدمه به منزله شروع 

ثال ذی املقدمه و اطاعت و انقیاد در برابر موالست بدین جهت مقدمه عبادت مشرده یم امت
 .شود و لذا هیچ نیازی به وجود امر غریی نیست

حمک عقل است نه امر غریی زیرا امر به ذی املقدمه انگیزه برای : علت وجوب مقدمه
 .انجام مقدمه ایجاد منی کند

 :نظر مصنف درباره وجوب مقدمه واجب

به نظر مصنف مقدمه واجب مطلقا واجب نیست زیرا برای وجود مقدمه، حمک عقل به لزوم  
 .مقدمه اکیف است و امر دوباره به آن تحصیل حاصل وبده و محال است

 :نظر مصنف درباره وجوب غریی

به نظر مصنف اساسًا امر غریی و در نتیجه وجوب غریی ندارمی و تقسمی واجب به واجب  
 .تقسیمی بیهوده است نفیس و غریی
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 ضد  
به معنای هر چیز معاند و ناسازگار است نبابراین شامل نقیض یشء : ضد در اصطالح اصویل

مانند )در برابر انسان و امر وجودی ناسازگار با یشء ( ال انسان)که امر عدیم است مانند 
 .میشود( خوردن در برابر مناز

 .ت به انساننسب( ال انسان)یعین نقیض، مانند : ضد عام 

 .یعین امر وجودی ناسازگار با یشء، مانند خوردن نسبت به مناز: ضد خاص 

ضرورت ثبوت هنی از ( در عنواِن امر به یشء مقتضی هنی از ضد است ) مقصود از اقتضاء، 
 .ضد در هنگام امر به فعل یم باشد

بازداشنت  معنای مطابیق هنی، زجر و. هنی مولوی از سوی شارع است: مقصود از هنی 
اند الزمه زجر است و منی وتاند معنای مطابیق  که متقدمنی گفته( طلب ترک)است و معنای 

 .باشد

این است که آیا هنگایم که امر موال به چیزی تعلق یم گرید : محل نزاع در مسئله ضد 
 .اش این است که هنی او به ضد عام و ضد خاص آن نیز تعلق بگرید الزمه

 . د بر اینکه امر به یشء مقتضی هنی از ضد عام استمشهور اتفاق دارن

به نظر مصنف اساسًا اقتضایی در اکر نیست زیرا وجوب معنای بسیط وبده و به معنای لزوم 
باشد البته چون این منع به  فعل است و الزمه این لزوم و وجوب منع از ترک ضد عام یم
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ه وقیت مهان امر به یشء عقاًل کمک عقل است، منع مولوی و هنی شرعی نخواهد وبد بلک 
 .مستلزم این هنی است دیگر نیازی به هنی موال نیست

به نظر مصنف امر به یشء مقتضی هنی از ضد خاص نیست زیرا قول به اقتضاء در اینجا مبتین 
 .بر قول به اقتضاء در ضد عام است و در آنجا گفته شد اقتضائی در اکر نیست

 :بر مسلک تالزم اثبات اقتضاء در ضد خاص نبا 

ضد خاص مالزم با ضد عام است چون کیس که مناز را ترک یم کند باید اکری غری از : اوال 
 .مناز مانند راه رفنت انجام دهد

نبابراین وقیت ضد عام . حرمت یکی از دو مالزم مستلزم حرمت دیگری است: ثانیا 
 .حرام باشد ضد خاص مه حرام است

 .د عام اقتضایی وجود نداردگفتمی در ض: اواًل : پاسخ 

اگر بالفرض اقتضائی در اکر باشد کربای قیاس فوق صحیح نیست چون الزم نیست  دو امر : ثانیًا 
با ( وجوب یا حرمت)متالزم، وقیت مالک حمک تنها در یکی از آهنا وجود دارد، در حمک 

 .یکدیگر موافق باشند

 :اثبات اقتضاء در ضد خاص نبا بر مسلک مقدمیت

ترک ضد خاص، مقدمه برای انجام ماموربه است مثاًل ترک خوردن، مقدمه برای : اّواًل 
 .انجام مناز است 

 .مقدمه واجب، واجب است پس ترک ضد خاص واجب است: ثانیًا 
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خوردن واجب باشد، ترِک ترک خوردن حرام است زیرا امر به یشء  وقیت ترک: ثالثا 
ضد خاص یعین خوردن حرام است پس امر به یشء  در نتیجه. مقتضی هنی از ضد عام است

 .مقتضی هنی از ضد خاص یم باشد

 .گفتمی امر به یشء مقتضی هنی از ضد عام نیست: اوال : پاسخ 

اگر بالفرض اقتضائی در اکر باشد این مسلک مبتین بر وجود مقدمه است در حایل که : ثانیًا 
 .گفته شد مقدمه واجب، واجب نیست

ندارمی ترک ضد خاص مقدمه برای انجام ماموربه باشد به ویژه که این مطلب محل قبول : ثالثا 
 .اختالف متاخرین وبده است

این است که اگر ضد عبادت باشد و مکلف واجب را ترک رکده و : هممرتین مثره مسئله ضد 
عدم ضد را انجام دهد چنانچه قائل باشمی به اقتضاء این عبادت فاسد است و چنانچه قائل به 

 .اقتضاء باشمی این عبادت صحیح خواهد وبد

( چه نفیس و چه غریی باشد. )وتاند مقتضی فساد باشد هنی در عبادت یم: به نظر مصنف 
ای وجود داشته باشد در حایل که هنی تبعی  زیرا برای تقرب به موال نباید عامل دور کننهد

 .موال تقرب جست  لی بهوتان با وجود چننی عام مولوی عامل دور کننهد است و منی

یعین اگر در . این است که امر به همم در صورت ترک امه، فعلیت یم یابد: مقصود از ترتب 
جایی بنی امه و همم عبادی تزاحم پیش آید و مکلف امه را ترک رکده و همم عبادی را انجام 

م فعلیت دهد، برخی برای وتجیح صحت عبادت همم گفته اند در صورت ترک امه امر به هم
کند و برای صحت عبادت امر فعلی الزم است لذا فعل عبادی مکلف صحیح است در  پیدا یم

 .اینجا امر به همم مرتتب بر ترک امه است، یعین امر به همم در صورت ترک امه فعلیت یم یابد
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 :دو مبنا در رابطه با صحت و عدم صحت عبادت همم در صورت ترک امه 

اشمی که صحت عبادت وابسته به امر فعلی موال به عبادت نیست و نیز اگر قائل ب: مبنای اول 
قائل باشمی که امر به یشء مقتضی هنی از ضد نیست و یا اگر مقتضی است هنی از عبادت، 

 .مقتضی فساد آن نیست در این صورت عبادت، بدون اشکال، صحیح خواهد وبد

قتضی هنی از ضد است و هنی بر فساد دارد اگر قائل باشمی به این که امر به یشء م: مبنای دوم 
و یا قائل باشمی به اینکه صحت عبادت متوقف بر امر فعلی است در اینجا عمل همم عبادی 

 .مکلف باطل خواهد وبد و مستحق ثواب نیست

به مقتضای دلیل امر به امه و دلیل امر به همم، با ضمیمه حمک عقل به اینکه : دلیل بر ترتب 
گریمی که فعلیت یافنت امر به همم مرتتب بر امر به امه  همم امکان ندارد، نتیجه یم مجع بنی امه و

 .است

 اجامتع امر و هنی
 : وتضیح مفردات عنوان بحث

 .برخورد اتفاقی بنی ماموربه و منهی عنه است: منظور از اجامتع 

 :اجامتع به دو صورت است 

یکدیگر تحقق یانبد و بر یکی اجامتع موردی؛ یعین دو فعل در یک زمان مجاور ( ۱
عنوان واجب و بر دیگری عنوان حرام منطبق باشد مانند نگاه رکدن به نامحرم در حال 

 .مناز
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یعین حقیقتًا یک فعل وجود دارد ویل دو عنوان بر آن منطبق : اجامتع ماموری و حقییق ( ۲
مورد محل  این)یم شود که یکی واجب و دیگری حرام است مانند مناز در مکان غصیب 

 .(بحث است

فعلی است که از نظر وجود یکی است یعین واحد وجودی مانند واحد : مقصود از واحد 
در اجامتع ماموری، واحد در اینجا شامل واحد شخصی یعین فعل خارجی و واحد 

 .است( یعین وبدن کلی در یک مکان که بر آن عنوان مناز و غصب منطبق یم شود)ونعی

 .از عقلی دربرابر امتناع عقلی استجو: مقصود از جواز

این است که آیا اجامتع امر و هنی در مورد برخورد : حاصل نزاع در بحث اجامتع امر و هنی
دو عنوان مأموربه و منهی عنه در واحد وجودی جایز است تا امر و هنی در مورد اجامتع 

یز نیست؟ که در نتیجه باقی باشند و مکلف با انجام یک فعل مه مطیع و مه عایص باشد یا جا
 .مکلف یا فقط مطیع است یا فقط تا عایص

قائل به جواز اجامتع یا باید معتقد باشد متعلق تکلیف، عنوان است و حمک از آن به معنون 
کند و یا معتقد باشد متعلق تکلیف معنون است، ویل هنگایم که یک معنون  سرایت منی

 .تعدد استدارای دو عنوان باشد در حقیقت خودش نیز م

مسئله اجامتع امر و هنی تنها نبابر قول به امتناع اجامتع جزو مالزمات عقلیه غریمستقل  
شود زیرا قضیه، قضیه عقلی است که در اینجا اثبات یم شود اما نبابر قول به جواز  مشرده یم

 .اجامتع این مسئله از مالزمات مزوبر نیست

بل امتثال مجال وجود داشته باشد و مکلف بتواند این است که در مقا: مقصود از قید مندوحه
 .امر را در مورد دیگری غری از مورد اجامتع امتثال کند
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 :وجه اشرتاک و افرتاق باب تعارض و تزاحم و مسئله اجامتع امر و هنی

 .هرسه در مورد عموم و خصوص من وجه تحقق یم یانبد: وجه اشرتاک

 :وجه افرتاق

تعارض در جایی است که عنوان ماخوذ در خطاِب امر یا هنی، به صورت عموم استغراقی  
کند و با داللت التزایم وجود حمک دیگری را  تک افراد را بیان یم باشد و در نتیجه حمک تک

در مورد خود نیف یم کند از این رو بنی دو دلیل در مقام جعل و تشریع تکاذب پیش یم 
 .مکان غصیب آید مانند مناز در

تزاحم و اجامتع امر و هنی در جایی است که عنوان ماخوذ در خطاب به نحو عموم بدیل باشد  
و مکلف مندوحه ای از مجع بنی دو تکلیف دارد ویل با سوء اختیار بنی آن دو مجع منوده 

باشمی از است در اینجا امتثال هر دو با مه ممکن نیست و چنانچه قائل به جواز اجامتع امر و هنی 
باب اجامتع امر و هنی خواهد وبد و اگر قائل به عدم جواز اجامتع باشمی از باب تزاحم خواهد 
وبد مهچننی در صورت عموم بدیل اگر مندوحه ای از مجع بنی دو تکلیف وجود ندارد بنی 

 .دو تکلیف فعلی تزاحم رخ یم دهد

 .استمصنف در باب اجامتع امر و هنی، قائل به جواز اجامتع 

متعلق تکلیف، مهیشه عنوان است و عنوان آینه معنون و فاین در آن است فاین : دلیل
وبدن عنوان در معنون باعث سرایت تکلیف از عنوان به معنون نیست بلکه مصحح تعلق 

نبابراین در محل بحث دو عنوان برای یک فعل وجود دارد و امر . تکلیف به عنوان است
 .موال به عنوان دیگر تعلق گرفته استموال به یک عنوان و هنی 
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مثره نزاع در باب اجامتع امر و هنی در جایی معلوم یم شود که ماموربه عبادت باشد در این 
 :صورت

 .نبا بر جواز اجامتع و نیز نبا بر امتناع اجامتع و ترجیح طرف امر، عبادت او صحیح است: الف

 :نبابر امتناِع اجامتع و ترجیح طرف هنی: ب

 .اگر مکلف از روی عمد بنی ماموربه و منهی عنه مجع کند عبادت او فاسد خواهد وبد( ۱

اگر جاهل قاصر باشد و فعل را به قصد قربت انجام دهد و یا از روی فرامویش مرتکب ( ۲
 .مجع شهد باشد عبادتش صحیح است

 :اضطرار مکلف به مجع بنی ماموربه و منهی عنه دو ونع است( عدم مندوحه)  

اضطرار مکلف بدون سوء اختیار مانند اینکه برای نجات غریق ناچار است از : ع اولون
زمنی غصیب عبور کند در اینجا اگر مالک امر اقوی باشد جانب امر مقدم یم شود مانند شخصی 
که در مکان غصیب حبس شهد و وقت مناز بر او تنگ یم شود چننی کیس منازش صحیح است و 

شد طرف هنی مقدم یم شود مانند کیس که برای نجات یک حیوان اگر مالک هنی اقوی با
 .باعث هالکت یک انسان شود

اضطرار مکلف بر اثر سوء اختیار خود او مانند کیس که عمدًا غصب رکده و سپس : ونع دوم
 .برای رهایی از استمرار غصب مبادرت به بریون رفنت از آنجا یم کند

 :وجوب و حرمت صترف خروجی
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ف خروجی فقط حرام است زیرا غصب به هر نحوی که باشد از اول حرام است صتر: مصنف
گرچه به صورت خروج باشد لذا در صورت سعه وقت مناز را بعد از خروج انجام یم دهد و با 

 .تنگی وقت مناز را با کمرتین مقدار واجب میخواند

 داللت هنی بر فساد  

 وتضیح مفردات عنوان داللت هنی بر فساد؛

 . با وتجه به تعبری اقتضاء، خصوص داللت عقلی است: از داللت  مقصود

به حمک عقل ظهور در حرمت دارد اما از جهت وضع شامل هنی تحرمیی و تنزهیی : واژه هنی 
 .یعین رکاهت یم شود

 .فساد در مقابل صحت است: مقصود از فساد 

ه اجزا و شرایط آن، صحت عبادت به معنای مطابقت داشنت آن با مأموربه است از جهیت ک
 .اکمل است

الزمه مطابقت نداشنت این . فساد عبادت به معنای مطابقت نداشنت آن با مأموربه است 
 .است که اعاده یا قضا الزم است

 ای است که وصف صحت و فساد را خصوص عبادت یا معامله:مقصود از متعلق هنی

 . پذیردیم 

این است که آیا بنی هنی از یشء و فساد آن، درباره : نزاع در بحث داللت هنی بر فساد
 .مالزمه عقلی وجود دارد یا خری
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در بحث داللت هنی بر فساد عبادت به معنای اخص است که در آن قصد : مقصود از عبادت 
نبابراین مقصود از عبادت به معنای اعم مانند تطهری لباس از . قربت شرط است مانند مناز

 .تنجاست برای انجام مناز نیس

 :هنی از عبادت به چند گونه است 

 .هنی از اصل عبادت(۱

 .هنی از جزء عبادت( ۲

 .هنی از شرط عبادت( ۳

 .هنی از شرِط جزء عبادت( ۴

 .هنی از وصف مالزم با عبادت( ۵

 .هنی از وصف مالزم با جزء عبادت( ۶

مبّعد از  هنی از عبادت در متام این موارد مقتضای فساد است زیرا تقرب یافنت به آنچه
 .خداست یا مشتمل بر مبّعد یا موصوف به مبّعد است ممکن نیست

 

اما هنی ارشادی مانند ارشاد . هنی مشتمل بر حمک تحرمیی یا تنزهیی محل نزاع است: محل نزاع 
 .به مک وبدن ثواب از محل نزاع بریون است

 :های هنی از معامله و بیان محل نزاع انگیزه
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دن یشِء منهی عنه یا انگیزه دیگری مشابه آن مانند هنی انگیزه بیان مانع وب( ۱
 .ارشادی در مورد عبادت

 .انگیزه ردع و زجر از اصل مبغوضیت منهی عنه( ۲

 .قسم اول از محل نزاع خارج و قسم دوم داخل در محل نزاع است

 :هنی از معامله دو گونه است 

 .بیع در وقت ندا برای مناز مجعه هنی از سبب معامله ؛ یعین عقد انشائی مانند هنی از( ۱

 .معروف این است که این قسم بر فساد معامله داللت ندارد

 .هنی از مسبب یعین وجود معامله ؛ مانند هنی از فروش عبد فراری و فروش قرآن( ۲

 .اند این قسم بر فساد داللت دارد برخی گفته

ابراین به نظر مصنف هنی در نب. اما مصنف معتقد است این قسمت نیز بر فساد داللت ندارد
 .بر فساد داللت منی کند( بر خالف هنی در عبادت)معامله 
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 :گانه زیر برریس یم گردد 01موارد   مباحث حجتدر بخش ( 5

 مباحث مقدمایت 

 کتاب(  ۱

 سنت(  ۲

 امجاع(  ۳

 عقل(  ۴

 ظواهر(  ۵

 شهرت(  ۶

 سریه(  ۷

 قیاس(  ۸

 تعادل و تراجیح(  ۹
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 مباحث حجت

 مباحث مقدمایت
 موضوع بحث حجت

هدف از طرح مباحث حجت ؛ تریتب و تنظمی اموری است که یم وتاند دلیل برای استنباط 
احکام شرعی باشد؛ اگر مکلف با آن دلیل به احکام واقعی رسید، مطلوب حاصل شهد 

 .و گرنه، نسبت به مخالفت با واقع، معذور خواهد وبد

 :و عقل نسبت مباحث حجت با مباحث الفاظ

شد، اما در این  در مباحث الفاظ و احکام عقل درباره صغرا های مسئله اصویل بحث یم
امر : مقصد یعین مباحث حجت، از کربای آن دو بحث یم شود به عنوان مثال به این گونه 

 .ظاهر در وجوب است و هر ظاهری حجت است پس ظهور امر در وجوب حجت است

هر چیزی که صالحیت دلیل واقع شدن آن را بر :ز موضوع مباحث حجت عبارت است ا
 .احکام شرعی بتوان ادعا منود
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چیزهایی که برای آن موضوع، اثبات شهد یا از : محمول های مباحث حجت عبارت است از
 .آن نیف شود یعین مهان دلیل وبدن و حجت وبدن

 معین حجت

دیگری احتجاج و استدالل یعین هر چیزی که وتسط آن یم وتان در برابر : حجت در لغت 
 .منود

یعین هر دلیلی که متعلق خود را اثبات یم کند و به درجه قطع : حجت در اصطالح اصولینی 
 .منی رسد

 معترب ظن و اماره کلمه مدلدول

اماره در اصطالح اصول مرادف با اصطالح حجت است این استعمال مجازی وبده و از باب 
 .عام یعین حجت لغوی استنامگذاری خاص یعین اماره به اسم 

مدلول حقییق اماره عبارت است از؛ هر دلیلی که شارع آن را معترب دانسته تا مکلف به کمک 
 .آن، نسبت به حمک شرعی، ظن پیدا کند مانند خرب واحد و ظواهر

استعمال اماره به معنای ظن معترب، مجازی یم باشد چون اماره سبب برای ظن است نه خود 
 .ظن
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 ونعی ظن

ظن شخصی یا ظن فعلی؛ ظن حاصل برای شخصی که دلیل را به دست آورده است مانند ظین 
 .که برای فردی، در اثر شنیدن خرب فاسق حاصل یم شود

شود، ظن ونعی  ظن ونعی ؛ ظین که برای غالب مردم، از یک دلیل یا پدیهد حاصل یم
 .حالیت است که از اجامتع ظنون شخصی ونع مردم انتزاع یم شود

 .ظن مستفاد از اماره، ظن ونعی است

 عملی اصل و اماره

 :فرق اماره با اصل عملی

 .اماره اکشف از واقع است یعین متعلق خود را اثبات رکده و آن را آشکار یم سازد

ویل اصل عملی اکشفیت از واقع ندارد بلکه مرجع و راهگشایی برای مکلف در هنگام  
 .ند برای مکلف عذر آور باشدوتا فقدان اماره است و در هنایت یم

 :دو دیدگاه درباره استصحاب

 .بعضی قائل هستند بر اینکه استصحاب اماره است

 :به دلیل اینکه
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استصحاب گاهی حکایت از واقعیت دارد چون یقنی سابق غالبًا موجب ظن به بقای : اوال 
 .امر متقن است

 .شک است حقیقت آن نبا گذاشنت بر یقنی سابق بعد از حصول: ثانیًا 

استصحاب اصل عملی است چون مرجعی برای مکلف در : بعضی دیگر قائل هستند 
 .هنگام حریت و سرگرداین است

 :قاعهد اولیه در باب عمل به ظن

بر اساس آیات قرآن قاعهد اولیه در باب عمل به ظن این است که تعبد به ظن به لحاظ ظن 
 .وبدن آن جایز نیست

 :به ظنقاعهد ثاونیه در باب عمل 

قاعهد ثاونیه در باب عمل به ظن، جواز عمل به ظین است که شارع آن را طریق به سوی 
 .احکام قرارداده و متسک به آن سبب را تجویز منوده است مانند خرب واحد

 اماره حجیت اثبات در مناط

مالک اثبات حجیت اماره عمل است و تا دلیلی قطعی موجود نباشد منی وتان به حجت وبدن 
 .اماره ای حمک منود
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 عمل حجیت ذایّتت

مقصود از اینکه عمل دارای حجیت ذایته است این است که حجیت از طبیعت ذات عمل 
 سرچشمه گرفته و برای او جعل نشهد است و فقط عقل به لزوم پریوی از آن فرا یم خواند

طریقیت  طریقیت یعین چیزی طریق به سوی واقع وبده و واقعه را کشف رکده و نشان دهد
برای قطع ذایت است زیرا حقیقت قطع انکشاف و ظهور واقع است و این مهان معنای 

 .طریقیت است

 .نیف طریقیت از قطع ممکن نیست زیرا قطع و طریقیت در واقع یکی هستند

وتان به جهت خاص یا شخص خاص و یا زمان خایص محدود منود زیرا قطع  حجیت قطع را منی
است و حجیت برای آن ذایت وبده و قابل دخل و صترف نیست و  به معنای انکشاف واقع

 .لذا مطلقا حجت است و به سبب خاص یا شخص خاص و متعلق خایص محدود منی شود

 جایگاه حجیت اماره

وتاند با رجوع به  امار مطلقا حجت است مه در صورت انفتاح باب عمل که مکلف از ابتدا یم
مک به طور شفاهی به عمل دست یابد و مه در صورت انسداد معصوم علیه السالم و فرا گرفنت ح

 .باب عمل یعین جایی که مکلف نتواند به معصوم علیه السالم رجوع مناید

انسداد باب عمل به احکام شرعی در مورد متام احکام است مه از جهت : انسداد کبری 
 .روایات و مه از جهت غری آهنا
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دانمی  صوص روایایت است که در دست ما وبده و امجااًل یمانسداد باب عمل در خ: انسداد صغری 
که برخی از آهنا ما را به واقع یم رساند و لذا به مواردی از آهنا که مفید و ظن است مانند خرب 

 .واحد یم وتانمی اکتفا کنمی

 :شود حجیت خرب واحد با انسداد صغری اثبات یم

 .ند در حایل که خرب واحد ظن خاص استزیرا انسداد کبری حجیت مطلق ظن را اثبات یم ک

 ظن مطلق ؛ظن خاص

 .ظین که دلیل انسداد کبری بر حجیت آن اقامه شهد است: ظن مطلق

ظین که به جز دلیل انسداد کبری دلیل قطعی بر حجیت آن به طور خاص اقامه شهد : ظن خاص 
 .است این ظن مهان اماره است

 مقدمات دلیل انسداد

اعصار متاخر از عصر ائمه علمهی السالم  باب عمل و باب علمی در اکرث  دلیل انسداد کبری در
اوباب فقه بسته است و یب وتجهی به امثال احکام واقعی که امجااًل معلوم اند جایز نیست 

ای جز رجوع به مطلق ظن و در صورت نبودن ظن  برای امهال نکردن احکام چاره
 .مل به احتیاط باعث عسر و حرج استای جز رجوع به اصل عملی نیست زیرا ع چاره
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در اغلب اوباب فقه گشوده است لذا ( باب علمی)باب ظن خاص : اشکال دلیل انسداد 
 .اثبات حجیت مطلق ظنون وتسط این دلیل صحیح نیست

 اشرتاک احکام بنی عامل و جاهل

 :نظر امامیه درباره اشرتاک احکام بنی عامل و جاهل

ن که احکام اهلی در واقع برای موضوعاتشان ثابت است و عامل و امامیه امجاع دارند بر ای
 .جاهل در این احکام مشرتک اند

 .امجاع و وتاتر معنوی روایات و دلیل عقلی: به دلیل 

این است که اگر حمک مشرتک نباشد باید : دلیل عقلی بر اشرتاک احکام بنی عامل و جاهل
موجب دور است زیرا عمل به حمک وقیت حاصل یم مختص به عامِل به حمک باشد این اختصاص 

شود که حمک وجود داشته باشد در حایل که حمک وقیت پیدا یم شود که عمل به آن حاصل شهد 
 .باشد

 .برای پرهیز از دور باید احکام مشرتک بنی عامل و جاهل باشد 

اختصاص هستند زیرا ( یعین متناقضنی)اشرتاک احکام و عدم آن از قبیل سلب و ایجاب 
نداشنت احکام به عامِل به احکام به معنای اشرتاک است و اختصاص داشنت احکام به 

روشن است که اشرتاک و عدم اشرتاک . عامِل به احکام به معنای عدم اشرتاک است
 .نقیض یکدیگرند

 .نبابراین اشرتاک احکام و عدم آن، از قبیل عدم و ملکه نیستند 
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 صتحیح جعل اماره

اذن شارع به پریوی از اماره در صورت انفتاح باب عمل به جهت رعایت  به نظر مصنف
است، زیرا گرچه باب عمل مفتوح است اما تکلیف رکدن ( آسان گریی)مصلحت تسهیل 

تک تک مردم به مراجعه به معصوم علیه السالم یا به روایات متواتر باعث مشقت زیاد برای 
 .آنان خواهد وبد

 اماره طریق است یا سبب

 .طریقیت یعین اماره جعل شهد تا ما را به واقع برساند و آن را آشکار کند

سببیت یعین اماره سبب است برای این که در مفاد آن مصلحیت پیدا شود که در صورت خطا 
 .جانشنی مصلحت واقعی از دست رفته یم گردد

 :راه صتحیح جعل اماره نبظر مصنف

است زیرا اصل در اماره طریقیت است زیرا اگر  به نظر مصنف جعل اماره بر اساس طریقیت 
 .اماره را به خودی خود در نظر بگریمی یم یبنمی از واقع حکایت یم کند

شود در خود پریوی از اماره  اند مصلحیت که باعث وجوب پریوی از اماره یم بعضی گفته
 .وجود دارد
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ود و شارع اماره را ش گوید وجوب پریوی از اماره از مصلحت واقعی نایش یم مصنف یم 
شود امار معّذر  جعل منوده تا ما را به آن واقعیت برساند لذا در صورت خطای امار گفته یم

 .است و گفته منی شود مصلحت سببیه، جانشنی مصلحت واقعی شهد

 مصلحت سلوکیه

در سلوک طریق اماره و استناد عملی به : یعین ( که شیخ اصناری قائل است)مصلحت سلوکیه 
، مصلحیت برای مکلف وجود دارد که باعث جربان مصلحت (نه در خود عمل)د آن مفا

 .واقعِی فوت شهد در صورت خطای اماره است

 .طبق مصلحت سلوکیه ؛ اماره مه دارای طریقیت است و مه دارای سببیت 

مصلحت سلوکیه مصلحت شخصی است و مصلحت تسهیل : فرق مصلحت سلوکیه با مصلحت تسهیل
 .ی استمصلحت ونع

 :اشکال مصنف بر مصلحت سلوکیه

 .عبارات شیخ اصناری درباره وتضیح مصلحت سلوکیه مضطرب است: اواًل  

 .مصالح ونعیه نزد شارع بر مصالح شخصیه مقدم است: ثانیا  

 حجیت امر اعتباری است یا انتزاعی
 .شود که اواًل و بالذات جعل شهد به چیزی گفته یم: اعتباری 
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ی است که در درجه دوم جعل شهد و بالعرض و مجازا،جعل به آن نسبت چیز: انتزاعی 
مثاًل درباره ملکیت اوال و بالذات اباحه صترف جعل شهد و سپس از این . داده یم شود

 .اباحه ملکیت انتزاع یم شود لذا ملکیت بالعرض جعل شهد و حاصل یم شود

سایر احکام وضعی مهانند  حجیت اماره امری اعتباری است و مهینطور: به نظر مصنف 
احکام تکلییف اموری اعتباری هستند زیرا شارع به جای اینکه با دست شخصی را به 
حرکت درآورد تا عملی از او سر زند به او امر یم کند که فالن اکر را انجام بهد این امر اشارع 

ن قطع جانشنی آن فعل ایجادی در مکلف است درباره حجیت نیز شارع اماره را جایگزی
 .عنوان طریق به سوی واقع حجیت اعتباری و تنزیلی جعل منوده قرار داده و برای آن به

 کتاب  
قرآن از جهت صدور حجت است اما از جهت داللت قطعی الدالله و حجت نیست، زیرا 

 .مشتمل بر محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید است

رفع و برداشنت احکام تکلییف یا : طرف رکدن و در اصطالحازاله و بر : نسخ در لغت
 .وضعی ثابت در شریعت و موضوعایت که شارع ، آهنا را جعل منوده است

ثبوت حقییق حمک و مانند آن نزد خداوند بر اساس نص صریح است مانند : ثبوت واقعی 
مجادله،  ۱۲مل، در آیه وجوب دادن صدقه قبل از نجوی با پیامرب ارکم صلی اهلل علیه و آله و س

 .که در آیه بعد نسخ شهد 
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ثبوت حمک و مانند آن به سبب ظهور لفظی یک دلیل است، مثال قاعهد : ثبوت ظاهری 
 .الضرر با اطالق خود شامل حرمت تدخنی باشد

 .نسخ به معنای رفع حمک ثابت به ثبوت واقعی حقییق است

وضع آن با جعل تشریعی به دست  نسخ در احکام تکلییف، احکام وضعی و آنچه رفع و
 .شود شود اما درباره مجعوالت تکویین جاری منی شارع است جاری یم

 :اشکاالت بر امکان نسخ قرآن

آنچه با نسخ رفع یم شود اگر حمک ثابت است، رفع آن ممکن نیست و اگر حمک غری : اشکال اول
 .ثابت است نیازی به رفع آن نیست

رض ثبوت برای حمک نیست تا محال باشد بلکه این رفع از باب رفع حمک، مهراه با ف: پاسخ
 .ناوبد رکدن یشء موجود است

اند کالم اهلی قدمی است و چیزی که قدمی است رفع آن قابل صتور  برخی گفته: اشکال دوم
 .نیست

 .کالم اهلی قدمی نیست: پاسخ

 :فرق نسخ با تخصیص 

 یص، آن چه را که مراد واقعی است روشن کند و تخص  نسخ،  آن چه را که ثابت است محو یم

یم مناید به بیان دیگر نسخ یعین رفع ثابت به ثبوت حقییق و تخصیص یعین رفع ثابت به ثبوت 
 .ظاهری
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علما امجاع دارند بر اینکه در قرآن رکمی ناسخ و منسوخ وجود دارد و در صورت شک 
 .نسخ منود اصل عدم نسخ است زیرا تنها با دلیل قطعی یم وتان حمک به

 سنت  
فعل صادر از معصوم علمهی السالم ، با نبودن قرینه داللت بر اباحه فعل دارد و بر بیش از 

 .اباحه یعین وجوب یا استحباب داللت ندارد

 .ترک فعل وتسط معصوم علمهی السالم، بر واجب نبودن آن فعل داللت دارد

در برابر فعل یا سخن شخصی که در  مقصود از تقریر معصوم یعین سکوت معصوم علمهی السالم
محضر ایشان است به شرط وتجه معصوم علمهی السالم به او و وسعت وقت برای بیان و عدم 

 . مانع برای بیان، مانند ترس یا ناامیدی از تاثری ارشاد

تقریر معصوم در صورت احامتل حرمت فعل، بر جواز فعل داللت دارد و در صوریت که 
 .له باشد بر مشروعیت آن عبادت یا معامله داللت یم کندفعل عبادت یا معام

خرب متواتر یعین خرب مجاعیت که خود خرب، موجب عمل به صدق خودش است و باعث اطمینان 
و آرامش نفس یم شود به گونه ای که هیچ شکی برای او باقی منی ماند، این در جایی است 

 .ذب، ممکن نباشدکه عدد آن به حدی برسد که عادتًا وتافقشان بر ک

خرب واحد عبارت است از خربی که موجب عمل بصدق خود منی باشد چه یک نفر آن را نقل 
 .کند یا بیش از یک نفر
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منشا اختالف در حجیت خرب واحد آن است که آیا دلیل قطعی بر حجیت خرب واحد وجود 
است و کیس که دارد یا نه لذا کیس که وجود دلیل را انکار یم کند منکر حجت خرب واحد 

 .دلیل را موجود میداند قائل به حجیت خرب واحد است

برای اثبات حجیت خرب واحد به ادله اربعه آیات قرآن، روایات، امجاع، نبای عقالء 
 .استدالل شهد

 :استدالل به ایه نباء بر حجیت خرب واحد

معلوم یم شود  این آیه ضرورت تبنّی را مشروط به آمدن فاسق منوده لذا از باب مفهوم شرط
 .هرگاه عادل خرب آورد تبنی الزم نیست یعین سخن عادل نزد شارع حجت است

آیه وجوب کوچ رکدن برای مهه مومننی را برای : استدالل به آیه نفر بر حجیت خرب واحد
یادگریی احکام بر یم دارد و آن را بر برخی الزم یم مشارند این نشان یم دهد که نقل آنان 

الزم نیست از سخن آنان، عمل یقیین برای مردم حاصل شود زیرا انذار منودن  حجیت دارد، و
در آیه مقید نشد به اینکه باید موجب عمل باشد و لذا قبول آن انذار نیز مقید نخواهد وبد به 

 .اینکه مردم حامًت باید عمل پیدا کنند وگرنه کوچک رکدن لغو یم باشد

از اینکه آیه، کامتن یبنات را تحرمی منوده است : واحداستدالل به آیه کامتن بر حجیت خرب  
کند واجب است ولو آن شخص یک نفر  معلوم یم شود قبول سخن کیس که یبنات را اظهار یم

به نظر مصنف این آیه از محل بحث . باشد زیرا در غری این صورت تحرمی کامتن لغو خواهد وبد
است وبده در حایل که بحث ما درباره اظهار  بریون است زیرا بیانگر تحرمی کامتن آنچه ظاهر

 .چیزی که ظاهر نیست یم باشد

 .خرب متواتر و خرب واحد محفوف به قرینه بر حجیت خرب واحد داللت دارند
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 :چند دسته از روایایت که با آهنا بر حجیت خرب واحد استدالل شهد

عدل یا اصدق یا دسته اول روایات عالجیه که یم گویند در صورت تعارض دو خرب به ا
 .مشهور مراجعه کنید

دسته دوم روایات ارجاعیه به اصحاب که هر یک از روایات را به اصحاب ائمه علمهی السالم 
 .دهند ارجاع یم

دسته سوم روایات ارجاعیه به ثقات که ما را به راویان ثقه مانند زراره و یا علما ارجاع 
 .حد نزد ائمه علمهی السالم اعتبار داردمیشود خرب وا  دهند، از این روایات معلوم یم

علما از صدر اسالم تاکنون حیت مانند سید : استدالل بر حجیت خرب واحد از طریق امجاع
مرتضی که مدعی امجاع امامیه بر عدم حجیت خرب واحد است، به خرب واحد استناد و عمل 

 .منوده است

عقالء با اختالف مکاتب به سخن شخص : استدالل بر حجت خرب واحد از طریق نبای عقال 
مورد اعامتد خود متسک یم کنند و احامتل دروغ و اشتباه را درباره او الغا یم کنند شارع 
مقدس جزو عقالء بلکه رئیس آنان است و لذا باید درباره مسائل رایج بنی و عقالء و 

هر جا در چننی مسائلی نظر خایص ابراز . داشته و آن را ابراز کند مورد نیاز آنان نظری
میشود با  معلوم( چنانچه در باره متسک به خرب واحد نظر خایص ابراز نکرده است)نکرد 

 .آن موافق است
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 امجاع  
 :امجاع در لغت و اصطالح

 .به معنای اتفاق و مهاهنگی است: امجاع در لغت

تفاق مجاعیت که اتفاقشان جایگاهی در اثبات حمک شرعی ا: امجاع در اصطالح اهل سنت
 .نبابراین اتفاق مردم عایم امجاع نامیهد منی شود. دارد

اتفاق مجاعیت که از اتفاق آنان قول معصوم علیه السالم کشف یم : امجاع در اصطالح امامیه
 .شود چه مک باشند یا زیاد

ت که اهل سنت برای مشروعیت بخشیدن این اس: منشا اعتقاد به حجیت امجاع نزد اهل سنت
به بیعت مردم با اوببکر به ناچار دلیلی به عنوان امجاع تراشیهد و آن را حجیت مستقل در 

 .برابر کتاب و سنت قرار دهند

 :ادله اهل سنت بر حجیت امجاع و پاسخ آن

است و طبق اند امجاع از مصادیق سبیل املومننی  سوره نساء گفته ۱۱۵بر اساس آیه : نآقر( ۱
 .آیه پریوی از سبیل املومننی واجب است

بر اساس صدر آیه شریفه مقصود پریوی از راه مومننی در خصوص مهراهی با پیامرب : پاسخ
صلی اهلل علیه و آله و سمّل و یاری دادن او در جنگ و دوری رکدن دمشنان از اوست نه در 

 .متام امور
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دارد بر اینکه امت من بر خطا و اشتباه اجامتع منی اند روایات، وتاتر معنوی  گفته: سنت( ۲
 .کنند

 .ما این وتاتر را قبول ندارمی: اواًل : پاسخ

مفاد این روایات اجامتع مهه امت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سمل است نه بعضی : ثانیًا  
 .از امت

به یک مستند  کنند و به آن قطع دارند یب شک، قطع آنان وقیت صحابه حکمی یم: عقل( ۳
 .قطعی وابسته است نبابراین گفته آنان حجت است

اگر این امجاع موجب عمل به قول معصوم علیه السالم باشد حجت خواهد وبد ویل در : پاسخ
 .این صورت دلیلی مستقل در مقابل کتاب و سنت مشرده منی شود

 .السالم باشد که اکشف از قول معصوم علیه: به نظر امامیه مالک صحت امجاع این است

 :فرق دیدگاه اهل سنت و امامیه پریامون امجاع

اند و مالک  اهل سنت امجاع را دلیلی مستقل یم دانند و در کنار کتاب و سنت قرار داده
 .اند صحت آن را اتفاق علماء یا اهل حل و عقد دانسته

ول معصوم علیه امامیه برای امجاع استقالل قائل نیستند و مالک صحت امجاع را اکشفیت از ق
 .السالم یم دانند ولو تعداد مجمعنی اندک باشد

 :فرق امجاع با خرب متواتر



 
100 

 

خرب متواتر دلیل لفظی قطعی بر سخن صادر از معصوم علیه السالم است ویل امجاع دلیل لیب  
 .قطعی بر رای معصوم علیه السالم است

 :راه های کشف قول معصوم علیه السالم وتسط امجاع و نظر مصنف

که با تتبع اقوال علماء یا از راه وتاتر نقلی عمل پیدا کند که امام : طریقه حس یا طریقة تضمنّیه( ۱
 .علیه السالم داخل امجاع کنندگان است این قسم امجاع دخویل نیز نام دارد

در عصر بعد از معصوم علیه السالم منیتوانمی امجاع محّصل یا امجاع دخویل داشته : نظر مصنف
 .چون دلیلی برای آن ندارمی باشمی

که با کمک داللت عقلی به ضمیمه قاعهد لطف از اتفاق علماء رای : طریق قاعهد لطف( ۲
 .معصوم علیه السالم تشخیص داده یم شود

قاعهد لطف موجب کشف قول معصوم علیه السالم نیست زیرا مهان سبیب که : نظر مصنف
حمک اهلی در صورت امجاع بر خالف حق  باعث غیبت امام علیه السالم شد باعث میشود

 .آشکار نشود

یعین از اتفاق فقهای امامیه حدس بزنمی رایی که بر آن اتفاق نظر دارند از : طریقه حدس( ۳
 .سوی امام علیه السالم، دست به دست به آنان رسیهد است

طریقه حدس تنها در مورد ضروریات دین، ممکن است و روشن است که در : نظر مصنف
 .ین صورت این حدث تاثریی نداردا

به این صورت که امجاع در منظر معصوم علیه السالم صورت پذیرد و : طریقه تقریر( ۴
 .برای او ردع امجاع کنندگان و بیان حق ممکن باشد اما سکوت مناید
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 .طریقه تقریر چیزی هست که به آن دسرتیس ندارمی: نظر منصف

 .دش با تتبع اقوال فقها به دست یم آوردامجاعی است که فقیه خو: امجاع محصل

امجاعی است که کیس آن را تحصیل منوده و با یک یا چند واسطه برای ما نقل یم : امجاع منقول
 .کند

 .در صورت اطالق و نبودن قید مراد از امجاع، امجاع منقول است

 .اگر امجاع منقول امجاع دخویل باشد به نظر مهه علماء حجت است

گر امجاع منقول در نظر منقول الیه اکشف از قول معصوم علیه السالم باشد ا: نظر مصنف
 .مشمول ادله حجیت خرب واحد وبده و حجت است و گرنه حجت نیست

 عقل  
 .هر حمک عقلی که موجب قطع به حمک شرعی است: تعریف دلیل عقلی

 :حجیت عقل و دلیل آن

البته نه به طور مستقل، ) ادرک کند فقط عقل نظری حجت است و یم وتاند حمک شرعی را 
 .اما عقل عملی تنها درباره خود فعل حمک میکند( زیرا احکام اهلی وتقییف است

 :دلیل حجیت عقل نظری

 .دلیل عقلی باعث قطع به حمک شرعی است و قطع، ذاتا حجت است: اوال
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 .اگر عقل حجت نباشد منی وتان وتحید، نبوت و معاد را اثبات منود: ثانیا

 :ادعای اخبارینی درباره انکار حجیت عقل و پاسخ آن

 .شارع حجیت قطع حاصل از طریق عقل را نیف رکده است: برخی اخبارینی گفته اند ( ۱

 .نیف حجیت از قطع امکان ندارد: پاسخ 

اند شارع از متسک  برخی اخبارینی حجیت قطع حاصل از طریق عقل را پذیرفته اما گفته( ۲
 .شود رکده است زیرا حمک شرعی فقط از طریق شرع اثبات یمبه حمک عقل هنی 

 .آید اگر طریق دستیایب به حمک شرعی فقط کتاب و سنت باشد دور الزم یم: اوال : پاسخ 

 .برخی از روایات عقل را حجت اهلی یم مشارد: ثانیًا  

حمک عقل این اند معنای حمک شارع طبق  برخی از اخبارینی حجیت عقل را پذیرفته اما گفته( ۳
 .نیست که امر و هنی مولوی دارد بلکه به معنای درک شایستگی فعل است

 .این ادعا معنای قابل قبویل ندارد: پاسخ 

 ظواهر  
 :راه های اثبات ظواهر عبارت است از

 .رجوع به عالمات حقیقت و مجاز( الف

 .مراجعه به سخنان لغوینی( ب
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 .ه معاین آنبرریس واژه های یک زبان و پی بردن ب( ج

قول لغوی برای تشخیص وضع الفاظ حقییق از مجازی مفید نیست زیرا مهت بیشرت لغت 
شناسان این است که معاین شایع و پراکربرد یک واژه را ذرک کنند بدون این که معنای حقییق و 

 .مجازی را از یکدیگر تفکیک منایند

 :ادله اصولینی بر حجیت قول لغوی و نظر مصنف

امجاع ، نبای عقالء و دلیل : نی برای اثبات حجیت قول لغوی به سه دلیلبرخی اصول
 .عقلی، متسک رکده اند

عقل رجوع جاهل به عامل را ضروری یم : مصنف تنها دلیل عقلی را یم پذیرد با این بیان
مشارد و این حمک عقلی از آرای محموده است که مهه عقال در آن مه نظرند و از آنجا که شارع 

 .قالست باید با آنان مه رای باشدجزو ع

 :ظهور صتوری و ظهور صتدییق

ظهور صتوری ظهوری است که در اثر وضع لفظ در معنا حاصل یم شود و ظهور صتدییق 
آید و در نتیجه مجموعه کالم با وتجه به وجود یا  ظهوری است که از مجموع کالم پدید یم

 .عدم قرینه بر معنای خایص داللت یم کند

گوید چننی تقسیمی  تقسمی ظهور به صورت صتوری و صتدییق را نقد رکده یم: مصنفنظر 
معقول نیست زیرا ظهور فقط به معنای داللت لفظ بر مراد متکمل است و این تنها در داللت 

 .صتدییق وجود دارد

 :دلیل بر حجیت ظواهر
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روابط خودشان  سریه عملی عقال در: گوید تنها دلیل حجیت ظواهر نبای عقال است که یم
کنند و انتظار سخن صریح بر  به این صورت است که به ظاهر کالم یکدیگر اعامتد یم

مطلوب خود را ندارند شارع مقدس رئیس عقال است و در محاوره خود با آنان از این 
مسلک بریون نیست و چون هیچ منعی از طرف او به ثبوت نرسیهد است نبابراین با آنان 

 .موافق است

 :به مراد متکمل در حجیت ظواهر( ظن شخصی)ظن فعلی  تحقق

 .در حجیت ظواهر، تحقق ظن فعلی به مراد متکمل الزم است: مرحوم کلبایس فرمود

نظر مصنف در حجیت ظواهر تحقق ظن فعلی به مراد متکمل الزم نیست چون ظهور صفت 
امع یم باشد لفظ است یعین لفظ است که اکشف از مراد متکمل است و ظ،ن صفت برای س

و اگر برای حجیت ظهور طن فعلی معترب باشد باید یک کالم در یک آن برای فردی حجت 
 .وبده و برای دیگری حجت نباشد و چننی چیزی را هیچکس منی پذیرد

 :لزوم ظن به خالف ظاهر و عدم آن در حجیت ظواهر

 .ندهدمرحوم کلبایس فرمودند در حجیت ظواهر الزم است ظن به خالف ظاهر رخ 

اگر منشاء ظن به خالف چیزی باشد که عقال برای تفهمی، به آن اعامتد : نظر مصنف
کنند، ظن به خالف برای حجیت ظهور ضرر دارد و اگر منشاء آن این گونه نباشد برای  یم

 .حجیت ظهور ضرر ندارد

 :اختصاص حجیت ظهور به مخاطب حضوری کالم
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ختصاص دارد که مقصود باالفهام و مخاطب حجیت ظهور به کساین ا: محقق قمی فرمودند
 .حضوری کالم هستند

 .اینگونه نیست که حجیت ظهور اختصاص به مخاطب حضوری داشته باشد: نظر مصنف

 .کالم نسبت به مهه ظهور ذایت دارد و فرقی در این ظهور نیست: زیرا اواًل : دلیل 

 .نبای عقال بر الغای احامتل قرینه در ظواهر در مهه موارد جاری یم شود: ثانیًا  

اگر اختصاص را بپذیرمی چننی چیزی را منی وتان درباره قرآن و سنت که تکالیف را : ثالثًا 
 .به طور عمویم بیان منوده پذیرفت

 :حجیت ظواهر قرآن و نظر مصنف

ت نیست و منی وتان بدون دریافت تفسریی از به نظر برخی از اخبارینی ظواهر قرآن حج 
 .جانب ائمه علمهی السالم به ظواهر قرآن عمل منود

قائلنی به حجیت ظواهر قرآن منی : گوید مصنف این سخن اخبارینی را اشتباه دانسته و یم
عمل به آیات بدون : ظواهر متام آیات حیت آیات متشابه حجت است و منی گویند: گویند

هر کیس حیت غری متخصص یم وتاند به ظواهر آیات : ص جایز است و منی گویندجستجو از مخص 
متسک کند اضافه بر این، روایات زیادی از ائمه علمهی السالم آمهد که مردم را به قرآن 

 .ارجاع یم دهند

که نباید در متسک به آیات عجله : معنای روایایت که از تفسری به رای هنی منوده اند این است
 .نباید بدون آشنایی با فرهنگ قرآن درباره آیات اظهارنظر شخصی منودرکد و 
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 شهرت
 :شهرت در لغت و در اصطالح اهل حدیث و فقها

 .شهرت در لغت یعین آشکار شدن

مشهور، خربی است که راویان آن زیاد باشد ویل به حد وتاتر : شهرت نزد اهل حدیث
 .نرسد

اقوال در مسئله فقهی است که قائل بسیار مشهور، یک قول از : شهرت در اصطالح فقها
 .دارد و به حد امجاع منی رسد

شهرت در اصطالح اهل حدیث، شهرت در روایت و اصطالح فقها شهرت در فتوا نام 
 .دارد

 : اقسام شهرت در فتوا و محل بحث

 .شهرت عملی در جایی است که مستند شهرت روایت مشخص و معلوم است

که مستند شهرت روایت مشخص و معلوم نیست، چه اصاًل  شهرت فتوایی در جایی است
 .رواییت در اکر نبوده یا روایایت وبده ویل فقها به آن استناد نکرده اند

 .مقصود از شهرت در محل بحث شهرت فتوایی است

 : اقوال در حجیت شهرت فتوایی و نظر مصنف
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د خرب واحد از ظنون شهرت مانن: شهید اول و محقق خوانساری و صاحب معامل: قول اول
 .خاصه وبده و حجت است

 .شهرت فتوائیه حجت نیست، زیرا دلیلی بر حجیت آن ندارمی: قول دوم

 .دلیلی بر حجیت ظن نایش از شهرت فتوایی ندارمی: نظر مصنف

 :حجت وبدن فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگر

قیت که یک فتوا به حد فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگر به اتفاق علماء  حجت نیست، تا و 
شهرت نرسد برای مجتهدی دیگر قابل اعامتد نیست به مهنی جهت کیس که وتانایی 

 .استنباط دارد جایز نیست تقلید کند

 : ادله حجیت شهرت فتوایی

شهرت در حجیت داشنت، از خرب واحد عادل، اولویت دارد زیرا ظن حاصل از : دلیل اول
 .واحد عادل، قوی تر استشهرت غالبًا از ظن حاصل از خرب 

 .این سخن در صوریت درست است که مالک حجیت خرب واحد افاده ظن باشد: پاسخ 

عمومیت تعلیل در آیه نبا که از آیه فهمیهد یم شود هر چیزی که با متسک به آن از : دلیل دوم
 .برخورد جهالت آمیز دوری شود حجت است و شهرت نیز چننی است

 .می که این آیه از آیه نبا در مقام تعلیل باشدقبول ندار: اوال: پاسخ

استدالل فوق استدالل به عمومیت تعلیل نیست بلکه استدالل به عمومیت نقیض : ثانیًا  
 .تعطیل است
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داللت برخی اخبار مانند مرفوعه زراره، مجله امام علیه السالم به زراره شامل : دلیل سوم
 .خرب و فتوای مشهور یم باشد

تنها خرب مشهور است، نبابراین آنچه مالک ( ما اشتهر)نه سوال زراره مراد از به قری: پاسخ
 .قبویل است شهرت خرب است نه خود شهرت

محققنی از علما از باب احرتام و نه تقلید بر موافقت با فتوای مشهور حرص دارند و تا دلیلی 
 .قاطع نداشته باشند به مخالفت با مشهور برمنی خیزند

 سریه  
 :سریه و اقسام آن تعریف

 .سری استمرار عادت مردم و وتافق عملی آنان در انجام یا ترک اکری است: تعریف سریه

اگر منظور از مردم مهه مردم از مهه ملل و مذاهب : اقسام سریه عبارت است از اینکه 
اهل سریه آنان سریه عقالئیه یا نبای عقال نام دارد و اگر منظور متام مسلمانان و یا : باشد

 .سریه آنان سریه متشرعه یا سریه شرعیه یا سریه اسالمیه نامیهد یم شود: مذهب خایص باشند

 :حجیت نبای عقال و شرایط حجیت آن

نبای عقال در صوریت حجت است که به طور یقیین موافقت و رضایت شارع را با طریقه عقال 
 .به دست بیاورمی زیرا حجیت هر حجیت باید به یقنی منتهی شود

 :روش تحصیل موافقت و رضایت شارع این است که 
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اگر سریه طوری است که شارع یم وتاند در آن با عقالء مه مسلک باشد؛ اگر از آن منع ( الف
 .نکرده معلوم یم شود موافق است و اگر منع رکده موافق نیست

 :اگر سریه طوری است که شارع منی وتانند در آن سریه با عقالء مه مسلک باشد( ب

چنانچه این سریه در امور شرعیه جاری شهد مانند استصحاب در این صورت معلوم یم شود ( ۱
 .موافق است

دانمی این سریه در امور شرعی جاری شهد مانند رجوع به خربه برای تشخیص  چنانچه منی( ۲
 .وتان موافقت شارع را کشف منود معاین لغات در این صورت منی

 :در فتوا فرق سریه متشرعه با امجاع 

 .سریه متشرعه جنبه عملی دارد یعین سریه مسلمنی بر انجام یا ترک یشء استوار است

 .اما امجاع در فتوا مهاهنگی و وتافق بر یک قول است 

 :اقسام سریه متشرعه 

اگر سریه متشرعه در عصر معصوم علیه السالم جاری وبده و معصوم علیه السالم به آن  
قریر رکده است در این صورت حجت قطعی بر موافقت شارع و دلیل عمل منوده و یا آن را ت 

 .در غری این صورت سریه متشرعه مشکوک و غریقابل اعامتد است. بر حمک شرعی است

 :مقدار داللت سریه 
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اگر سریه بر انجام اکری باشد تنها بر مشروعیت فعل و حرام نبودن آن داللت دارد و اگر بر 
روعیت ترک فعل و واجب نبودن آن داللت دارد و بر وجوب و ترک فعل باشد تنها بر مش

 .استحباب یا حرمت و رکاهت داللت ندارد چون فعل در حد خود مجمل است

 قیاس  
دلیل ثبوت مهان  قیاس عبارت است از اثبات حمک در یک محل به لحاظ یک علت مخصوص به

 .حمک در محل دیگر با مهان علت

 :اراکن قیاس

 .با آن مقایسه شهد و حمک شرعی برای آن ثابت استچیزی که : اصل 

 .با اصل مقایسه شهد و حمک شرعی برای آن اثبات یم شود:فرع

 .علت مشرتک بنی اصل و فرع وبده و مقتضی ثبوت حمک است:جامع

مثاًل وقیت گفته یم . چیزی که برای اصل ثابت است و با قیاس برای فرع اثبات میشود:حمک
، مسکر است و چون مخر حرام است پس بنیذ مه حرام است در این مثال شود بنیذ مانند مخر

 .مخر، اصل است و بنیذ، فرع و اسکار، جامع و حرمت، حمک است

 .قیاس مفید عمل نیست زیرا قیاس مهان متثیل منطیق است که فقط مفید ظن است 

 :مالزمه بنی اصل و فرع وتسط قیاس



 
111 

 

علت تام برای ثبوت حمک در اصل است و بدانمی این اگر بدانمی جهت مشاهبت در نظر شارع  
علت با متام خصوصیاتش در فرع وجود دارد یم وتان به مالزمه بنی اصل و فرع پی برد 
زیرا تخلف معلول از علت تامه محال است از آنجا که مالاکت احکام وتفییق است برای ما 

 تحصیل یقنی به علیت جهت مشرتک میسر نیست

 :انع از پی بردن به مالزمه بنی اصل و فرع یم باشداحامتالیت که م

 .احامتل معلل وبدن حمک به علت دیگری غری از علیت که قیاس کننهد گمان رکده( ۱

 .احامتل ضمیمه وصف دیگری به علت و تاثری مجموع صفت و موصوف در حمک(۲

 .احامتل اینکه علت حقییق با متام خصوصیاتش در فرع وجود نداشته باشد(۳

 :ادله قائلنی به حجیت قیاس

 .آیه فاعتربوا، زیرا اعتبار یعین عبور و قیاس عبور از اصل به فرع است

 .پاسخ منظور از اعتبار عربت گرفنت است نه عبور

کند بر اینکه دو چیزی که نظری یکدیگرن  آیه قال من یحی العظام، این آیه داللت یم
 .ثبات رکدهحکمشان یکی است بلکه آیه با قیاس معاد را ا

پاسخ این آیه استبعاد کفر در مورد زنهد رکدن مردگان را رفع یم کند و یم گوید بنی قدرت بر 
 .آفرینش اولیه و قدرت بر آفرینش مجدد مالزمه وجود دارد

پیامرب ارکم صلی اهلل علیه و آله و سمل معاذ را برای قضاوت به میدان یم فرستد و از : روایت
ی را در قرآن یا سنت نیافیت به چه چیزی حمک یم کین معاذ پاسخ او یم پرسد وقیت حکم
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دهد در رای خود اجتهاد یم کمن و کوتاهی منی کمن سپس پیامرب صلی اهلل علیه و آله و سمل  یم
یم فرمایند سپاس خدایی را که رسول خودش را به چیزی وتفیق داد که رسول او یم پسندد 

مرب صلی اهلل علیه و آله و سمل اقرار به اجتهاد به رای منوده و اند پیا قائلنی به حجیت قیاس گفته
 .این جز با رجوع به یک اصل ممکن نیست و این قیاس است

پاسخ اواًل این حدیث مرسل است و معترب نیست ثانیًا در مهنی جریان حدیث دیگری نقل 
دارد و آن به اکر شهد که با این حدیث تعارض دارد ثالثا اجتهاد به رای معنای دیگری نیز 

 .گرفنت وسع در جستجو از حمک است

هممرتین دلیل قائلنی به حجیت قیاس امجاع است منظور آنان امجاع صحابه است در : امجاع
باره باید اعرتاف منود که بعضی از صحابه چون اوببکر عمر و زیدبن ثابت مثال عمر مجله  این

 .حی یلع خری العمل را از اذان برداشت

کند که مهه امت  ها اثبات منی ال معلوم نیست اجتهادات آنان از چه بایب وبده ثانیًا اینپاسخ او
اسالیم بر حجیت قیاس امجاع دارند ثالثا مهه ساکت نبوده اند زیرا افرادی مانند ابن عباس 
و ابن مسعود و بلکه حضرت یلع علیه السالم با خودرایی در استنباط احکام مخالفت 

 .اند رکده

گفته اند حوادث جزئی یب هنایت هستند و در متام مسائل روایت صریح نیست : عقلی دلیل
 .نبابراین برای استنباط احکام راهی جز قیاس وجود ندارد

درست است که حوادث جزئی نامتناهی هستند اما الزم نیست در هر حادثه جزئی : پاسخ
شمول یکی از عمومات نص مخصویص از شارع رسیهد باشد بلکه اکیف است این حادثه م

 .وارده در احادیث باشد
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 :حجیت و عدم حجیت منصوص العله و نظر مصنف

منصوص العله قیایس است که علت حمک شرعی در آن ذرک شهد است مثاًل در روایت آمهد 
آب چاه با مالقات با نجاست متنجس منی شود زیرا دارای منبع است هرگاه علت مذکور در 

( یعین موضوع حمک)اشته باشد به این معنا که اختصاص به معلل حمک ظهور در عمومیت د
ندارد در این صورت حجت است و گرنه حجت نیست به نظر مصنف منصوص العله حجت 

 .است اما نه از باب قیاس بلکه از باب ظواهر

 :حجیت قیاس اولویت و نظر مصنف

ت اما حجیت آن از باب قیاس اولویت مهان مفهوم موافقت یا فحوای خطاب وبده و حجت اس 
حجیت ظهور است نه از باب قیاس مثاًل مجله ال تقل هلما اف ظهور دارد در اینکه به طریق 

 .اویل زدن پدر و مادر حرام است

 :نظر مصنف درباره استحسان، مصالح مرسله و سد ذاریع

ما اگر  فرماید این سه دلیل نزد برخی از علمای اهل سنت معترب است ویل به نظر مصنف یم 
ها مستند به ادله مسعیه یا مالزمات عقلیه نباشد حجت نیست اضافه بر اینکه اگر ما عقل  این

را تا این حد در کشف احکام مجال دهمی دیگر نیازی به فرستادن پیامربان و تعینی ائمه 
 .علمهی السالم نیست و هر مجتهدی پیامرب یا امام خواهد وبد
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 تعادل و تراجیح  
 چند مقدمه 

 :تعارض در لغت و اصطالح

تعارض در لغت یعین برخورد و رویارویی و در اصطالح یعین هر یک از دو دلیل که  
ای که هر دو با مه  مقومات و اراکن حجیت آهنا اکمل است دیگری را تکذیب کند به گونه

 . منی وتانند حجت باشند

 :شروط تعارض عبارت است از 

 .نباید قطعی باشدیکی از دو دلیل یا هر دو (۱

 .نباید در حجیت هر دو ظن فعلی معترب باشد(۲

دو دلیل باید در مدلول خود ناسازگاری داشته باشند به طوری که تشریع هردوبامه ممکن ( ۳
نباشد مثاًل در مدلول مطابیق یا مدلول تضمین و یا مدلول التزایم با یکدیگر قابل مجع 

واجب است و دلیل دیگر یم گوید ارکام زید حرام  گوید ارکام زید نباشند مثاًل یکی یم
 . است

 .هر یک از دو دلیل باید واجد شرایط حجیت باشد(۴

 .دو دلیل نباید با یکدیگر تزاحم داشته باشند( ۵
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 .یکی از دو دلیل حامک بر دیگری نباشد( ۶

 .یکی از آن دو وارد بر دیگری نباشد( ۷

 :تشخیص تعارض و تزاحم

ل رابطه عموم من وجه باشد و هر یک از دو دلیل با داللت التزایم هرگاه بنی دو دلی
دیگری را تکذیب کند و حجت وبدن هر دو ممکن نباشد در این صورت بنی آن دو 
تعارض برقرار است و هر گاه بنی اندو چننی تکاذیب برقرار نباشد ویل در مقام امتثال فقط 

 .زاحم برقرار استباید یکی امتثال شود در این صورت بنی آن دو ت

 :فرق تعارض و تزاحم

 .تعارض، بنی دو دلیل بر قرار است ویل تزاحم، بنی دو حمک برقرار است

 :صورت برابر وبدن متزامحنی با یکدیگر از هر جهت

کند که مکلف  در این صورت وظیفه تخیری است زیرا در چننی صوریت عقل عملی حمک یم
و حمک شرع مالزمه وجود دارد معلوم میشود حمک شرعی مخری است و از آنجا که بنی حمک عقل 

 .نیز چننی است

 :مرجحات باب تزاحم 

 .آن واجب متزامحی که بدل ندارد مقدم است: بدل نداشنت

 .متزاحم مضیق بر موسع مقدم است: تضییق
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یعین از دو واجب متزاحم مضیق، آن که وقت مخصوص دارد بر دیگری مقدم یم : وتقیت
 .شود

عین از دو واجب متزاحم، آن که مطلق است بر واجب دیگر که مشروط به ی: اطالق
 .قدرت شرعیه است مانند استطاعت برای حج، مقدم میباشد

یعین از دو واجب متزاحم آنکه زمان امتثالش مقدم بر واجب دیگر باشد : تقدم زماین
 .مقدم است

م است بر هر چیز مانند تقدم آنچه باعث محافظت بر اصل اسال: اولویت های دیگر
دیگر، تقدم حقوق مردم بر تکالیف محض، تقدم حفظ جان و ناموس بر مال، تقدم آنچه 

 .رکن عبادت است بر غری رکن، تقدم دروغ مصلحیت بر فتنه انگیزی

 :تعریف حکومت و اقسام آن و فرق آن با تخصیص

سیطره و  حکومت آن است که یکی از دو دلیل از نظر داللت و مفاد بر دلیل دیگری
 .غلبه داشته باشد

 :فرق حکومت و تخصیص

در تخصیص دو دلیل عام و خاص تعارض و تکاذب دارند ویل در حکومت بنی عام ( ۱
 .و خاص تعارض و تکاذب برقرار نیست

 .در تخصیص اخراج حقییق وجود دارد و در حکومت اخراج تنزیلی( ۲

 : اقسام حکومت
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 .محکوم استگاهی حکومت باعث تضییق موضوع ( ۱

 .گاهی حکومت باعث وتسعه موضوع است( ۲

 :تعریف ورود

ورود آن است که چیزی وتسط دلیل به طور حقییق و تعبدی از موضوع دلیل دیگر  
 .خارج شود

 :وجه اشرتاک ورود با تخصص و فرق آن دو با یکدیگر

ورود و تخصص هر دو باعث خروج هستند اما خروج در تخصص، تکویین است و در 
رود، تعبدی، مانند دلیل حجیت اماره که وارد بر دلیل برائت عقلیه است زیرا موضوع و

 .اماره بیان است: برائت عقلیه عدم البیان است اما دلیل حجیت اماره یم گوید

 :فرق حکومت و ورود

شود موضوع دلیل مورود حقیقتًا برداشته شود ویل موضوع دلیل  دلیل وارد باعث یم 
 .ًا بلکه تنزیال و حکما از موضوع دلیل محکوم خارج میشودحامک، نه حقیقت

 امر اول مجع عریف و قاعهد اولیه

به نظر مصنف بر اساس طریقیت، قاعهد اولیه در باب : قاعهد اولیه در باب متعارضنی
اند مردود  متعارضنی تساقط است زیرا دلیلی بر لزوم تخیری نیست،  دلیلی که برخی آورده

 .است
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این است که عقل حمک یم کند به اولویت : قاعهد الجمع همما امکن اویل من الطرح تنها مدرک
داشنت جامع و مانعی از این حمک وجود ندارد نبابراین مجع اولویت دارد زیرا تنها مانع 
مفروض بنی متعارضنی، تکاذب بنی آن دو است و با امکان مجع دالیل این تکاذب 

 .برطرف یم شود

ای تاویل شوند که تعارض بنی آن دو برطرف  دو دلیل متعارض به گونهیعین : مجع تربعی
 .شود بدون وجود شاهد و بدون این که در عرف چننی تاویلی رایج باشد

قاعهد الجمع همما امکن شامل مجع تربعی منی شود زیرا اگر این ونع مجع را بپذیرمی دیگر 
مرجحات ندارمی و باید متام اخبار  هرگز دو دلیل متعارض نخواهمی داشت و نیاز به بحث از

 .عالجیه باب تعارض را نیز رها کنمی

که به آن مجع دالیل، مجع مقبول، مجع شاهد نیز گفته یم شود یعین ونعی مجع که : مجع عریف
 .عقالی عامل و عرف مردم در محاورات خود آن را به اکر یم گریند

 :ه مرجحاتجایگاه مجع عریف نسبت به تساقط، تخیری یا رجوع ب

کن منوده و باعث رفع حریت است لذا با انجام  این است که مجع عریف اساسًا تعارض را ریشه 
مجع عریف مکلف به هر دو دلیل متعبد شهد و دیگر نیازی به تساقط، تخیری یا رجوع به 

 .مرجحات نیست

 :برخی از موارد مجع عریف عبارت است از

 .یگری خاص است، خاص، قرینه بر عام استجایی که یکی از دو دلیل، عام و د( ۱
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مثن : )جایی که یکی از متعارضنی یا هر دو دارای قدر متیقن خارجی باشند مانند( ۲
و از ( عذره انسان)با وتجه به این که قدر متیقن از اویل ( ال باس ببیع العذره)با ( العذره سحت

 .هد وبداست تعارضی بنی آن دو نخوا( عذره حیوان حالل گوشت)دویم 

 امر دوم قاعهد ثاونیه متعادلنی

نظر مشهور اصولنی درباره قاعهد ثاونیه، تخیری در عمل یم باشد، بعضی قائل به وتقف و 
 .بعضی قائل به اینکه اگر احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کند و گرنه مخری است

 :دلیل حمک به عدم تساقط در قاعهد ثاونیه

قاعهد اولیه برای متعادلنی، حمک عقل به تساقط باشد ویل در قاعهد چگونه ممکن است : سوال 
 .ثاونیه حمک به عدم تساقط شود

شود و این  زیرا عدم تساقط وتسط ادله ثاونیه یعین امجاع و روایات استفاده یم: جواب 
روایات اکشف از این است که شارع با جعل جدید یکی از متعارضنی را به صورت غری 

 .رده استمعنی حجت مش

 :روایایت که از آهنا عدم تساقط استفاده یم شود و پاسخ مصنف

فاذا : امام رضا علیه السالم درباره دو حدیث مختلف که منیدانمی کدام حق است فرمودند( ۱
 .مل تعمل فموسع علیک باهیما اخذت 

 .از صدر حدیث معلوم یم شود این تخیری بعد از فقدان مرجح است: پاسخ مصنف
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ام صادق علیه السالم به حارث بن مغریه فرمودند وقیت از اصحاب خود که مهه ثقه ام( ۲
 .هستند حدیثی شنیدید دست وت باز است فموسع  علیک

 .با وتجه به روایات بعدی این روایت بر صورت ترجیح مقید یم شود: پاسخ مصنف

ندن در محمل یا بر روی امام اکظم علیه السالم درباره دو روایت مختلف در زمینه مناز خوا( ۳
 .موسع علیک بایه عملت: زمنی فرمودند

 .به احامتل قوی مقصود امام تخیری در عمل است نه تخیری در فتوا: پاسخ مصنف

در این زمینه دو حدیث است و وت به هر کدام از : امام عصر عجل اهلل در پاسخ محریی ونشتند( ۴
 .روی تسلمی عمل کین درست است

 .صود امام علیه السالم تخیری در عمل است نه تخیری بنی متعارضنیمق: پاسخ مصنف

 .اذن فتخری احدمها فتاخذ به و تدع االخر: در مرفوعه زراره آمهد( ۵

 .متاسفانه سند این روایت قابل خدشه است: پاسخ مصنف

کند و دیگری  امام صادق علیه السالم درباره دو روایت در یک اکر که یکی امر یم( ۶
 .یرجئه حیت یلیق من یخربه فهو یف سعه حیت یلقاه: رمودندهنی ف

 .هبرت است به لحاظ کلمه یرجئه این روایت، از ادله وتقف باشد نه تخیری: پاسخ مصنف

 باهیما اخذت من باب التسلمی وسعک : در روایت دیگری درباره روایت قبلی آمهد( ۷

 .اما بر مقیدات محل یم گرددگرچه از این روایت اطالق فهمیهد یم شود : پاسخ مصنف
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در این صورت یم :  از حضرت رضا علیه السالم در انتهای یک روایت طوالین آمهد( ۸
 .وتانید به هر کدام عمل کنمی

 .شود روایت از ادله وتقف است های دیگر این روایت معلوم یم از قسمت: پاسخ مصنف

ی وجود نداشت اکر را به تاخری هر گاه هیچ مرجح : در آخر مقبوله عمر بن حنظله آمهد( ۹
 .یبنداز تا امام خود را مالقات کین 

 .این بخش روایت بر وتقف داللت دارد: پاسخ مصنف

امام صادق علیه السالم درباره دو روایت که یکی به عمل امر منوده و دیگری هنی ( ۱۱
 .ال تعمل وباحد منهما حیت تایت صاحبک فتسال عنه: رکده فرمودند

 .شود منظور حضرت وتقف در عمل است نه در فتوا بادقت معلوم یم: پاسخ مصنف

 :نظر هنایی مصنف درباره این روایات

 .به نظر مصنف قاعهد ثاونیه مستفاد از این روایات در باب تعارض، وتقف است نه تخیری 

 :دلیل مطلب

 معارضه کندای ندارد که بتواند با اخبار وتقف  مالحظه قول به تخیری مستند قابل: اوال

روایات وتقف گذشته از اینکه زیاد است و برخی صحیح و دارای داللت قوی هستند : ثانیًا  
 .در حقیقت با قاعهد تساقط منافایت ندارند
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مقصود از وتقیف که از روایات استفاده یم شود این است که مشا هیچ کدام از متعارضنی را : ثالثًا 
دهید و نه به مفاد آهنا عمل کنید بلکه اکر را موکول ها فتوا  حجت ندانید یعین نه طبق آن

 .کنید به مالقات امام علیه السالم

 امر سوم مرجحات
 :مرجحات پنج گانه عبارتند از 

 :ترجیح به آن رواییت که تاریخ جدیدتری دارد( ۱

به نظر مصنف این دسته از روایات داللیت بر ترجیح به احدث به عنوان یک قاعهد کلی و 
مهه ندارند زیرا چه بسا حمک امام علیه السالم به خاطر تقیه وبده و صرفًا حکمی برای 

 .ظاهری و مخصوص مهان فرد باشد

 :ترجیح به صفات راوی ( ۲

دلیل عمهد بر ترجیح به صفات راوی مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السالم است 
تریتب ابتدا حمک آن که اعدل و افقه که به طور خالصه، در مورد نقل دو حدیث مختلف، به 

و اصدق و اورع است را مقدم یم داند و اگر مساوی وبدند حمک مشهور و ُمجمع علیه بنی 
اصحاب است را مقدم یم مشارد و در صورت تساوی، حکمی را که موافق کتاب و سنت و 

ل بیشرت مخالف عامه است مقدم یم مشارد و سپس حکمی را که ُحّکام و ُقضات به آن می
 .کند دارند و در هنایت وتقف را پیشنهاد یم
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این روایت، مروبط به تعارض بنی دو حامک است و داللت بر ترجیح به : به نظر مصنف
 .وتان به این روایت استناد منود صفات ندارد گرچه البته درباره ترجیح به شهرت یم

 :ترجیح به شهرت ( ۳

اعث ترجیح یکی از متعارضنی بر دیگری باشد وتاند ب از اقسام شهرت، قسمی را که یم
 :عبارتند از

ترجیح به شهرت در روایت، امجاعی است؛ چون مقبوله عمر بن حنظله بر آن داللت ( ۱
 .دارد

شهرت عملیه نیز روایت را تقویت یم کند به شرط اینکه بدانمی فتوای مشهور مستند به ( ۲
السالم یا عصر بعد از آن که مجع و برریس  آن است و بدانمی این شهرت در عصر ائمه علمهی

 .روایات در آن اکمل شهد تحقق یافته باشد

شهرت عملیه یم وتاند ضعف خرب ضعیف را جربان کند به شرط اینکه در عصر : نکته
 .ائمه علمهی السالم یا قریب به آن حاصل شهد باشد

 :ترجیح به موافقت کتاب( ۴

 ارد شهد از مجله روایایت که در این زمینه و

 مقبوله عمر بن حنظله( الف

احادیث مختلیف از مشا به : کند خرب حسن بن جهم که به امام رضا علیه السالم عرض یم( ب
آنچه از ما به دست مشا یم رسد با کتاب اهلی و احادیث ما : دست ما مریسد؟ حضرت فرمود

 .مقایسه کن اگر شبیه آهنا وبد از ماست وگرنه از ما نیست
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 :احب کفایه بر اخبار دال بر موافقت و مخالفت با کتاب و پاسخ مصنفاشکال ص

صاحب کفایه فرمودند این اخبار در مقام تشخیص حجت از ال حجت یم باشند نه در مقام بیان 
 .مرجح

گرچه برخی از این روایات معیار حجیت خرب را بازگو یم کند و مروبط به : نظر مصنف 
 .ًا در مقام بیان مرجحات استتعارض نیست اما برخی دیگر قطع

 :ترجیح به مخالفت عامه( ۵

به نظر مصنف تنها روایت معترب در این زمینه مقبوله عمر بن حنظله است که ظاهرًا ترجیح به 
 .موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را جزو مرجحات مشرده است

، موافقت با شهرت : به نظر مصنف مرجحات منصوصه مستفاد از روایات سه مورد است
 .کتاب و سنت ، مخالفت با عامه

 :تقسامیت مرجحات و بیان امجایل

شود به صدور یک خرب بیش از صدور دیگری اطمینان  که باعث یم: مرجح صدوری( ۱
 .شهرت و صفات راوی: حاصل شود مانند

که باعث یم شود یک روایت از جهت صدور، بر دیگری رجحان یابد : مرجح جهیت( ۲
مخالفت عامه که باعث میشود پی بربمی به اینکه خرب مخالف عامه برای بیان حمک : مانند

 .واقعی صادر شهد و خرب موافق آنان، برای تقیه وبده

: تر باشد مانند شود مضمون خرب راجح، به واقع نزدیک که باعث یم: مرجح مضموین( ۳
 .موافقت کتاب و سنت
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 :صورت تعارض مرجحات با یکدیگر

با یکدیگر تعارض کنند یعین یک خرب دارای یک مرجح وبده و خرب دیگر  اگر مرجحات
ای عقلی که باعث ترجیح یکی  مرجح دیگری داشته باشد به نظر مصنف در اینجا قاعهد

وتان به مقبوله عمر بن حنظله اعامتد منود  از دو مرجح بر دیگری باشد وجود ندارد فقط یم
ت مقدم شود درباره سایر مرجحات باید دید کدام یک طبق مقبوله شهرت باید بر سایر مرجحا

در کشف مطابقت خرب با واقع اقوی هستند تا به آن متسک شود و چنانچه هیچکدام اقوی 
 .نبود یا تساقط اجرا شهد و به اصول عملیه مراجعه یم شود و یا تخیری اجرا یم شود

 :استناد به مرجحات غری منصوصه

رفته است که به مرجح وبدن آن عمل داشته باشمی، برای فقط مرجحی پذی: به نظر مصنف
حصول عمل به مرجح وبدن مرجح، ادله عامه دال بر حجیت اماره اکیف است وبیژه دلیلی چون 

 .نبای عقالء که قوی ترین دلیل بر حجیت اماره است

 :نظر مصنف در ترجیح به مرجحات غری منصوصه

اماره به واقع است یکی از متعارضنی را بر  یم وتان با هر چیزی که ونعا باعث اقریبت
 .دیگری ترجیح داد
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 :برریس یم گردد استصحاب ،اصول عملیهدر بخش ( 2

 استصحاب  
 مجاری اصول عملیه(  ۱

 تعریف استصحاب(  ۲

 مقومات استصحاب(  ۳

 حجیت استصحاب(  ۴

 مقدار داللت اخبار بر استصحاب(  ۵

 تنبیهات( ۶
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 اصول عملیه
 استصحاب

 مجاری اصول عملیه  
 :شک حاصل برای مکلف

گاهی دارای حالت سابقه است و شارع آن را مالحظه رکده و معترب یم داند، این ( الف
 .مورد مجرای استصحاب است

گاهی حالت سابقه ندارد و یا اگر دارد شارع آن را مالحظه نکرده و معترب منی داند، ( ب
 :این مورد دو حالت دارد

 .به طور کلی مجهول است مجرای برائت است اگر تکلیف( ۱

 :داند اگر تکلیف را امجااًل یم( ۲

 .چنانچه احتیاط ممکن است مجرای احتیاط خواهد وبد( الف

 .اگر احتیاط ممکن نیست مجرای تخیری یم باشد( ب
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ساز  ساِز حمِک ظاهری است، نه شک زمینه مقصود از شک درباره اصول عملیه، شِک زمینه
 .حمک واقعی

 :و محل بحث( مشکوک فیه)اقسام شک به اعتبار متعلق 

در جائی است که متعلق شک موضوع خارجی است مانند شک در : شبهه موضوعیه( الف
 .پاک وبدن آب مشخص

در جایی است که متعلق شک حکمی کلی است مانند شک در : شبهه حکمیه( ب
 .حرمت استعمال دخانیات

 .تدر این مقصد مهنی قسم محل بحث اس

اعامتد و رجوع به اصول عملیه تنها بعد از جستجو از امارات و ناامیدی از دست یافنت به آهنا 
 .اکربرد دارد و معذر خواهد وبد

 تعریف استصحاب
 :تعریف استصحاب در لغت و اصطالح

ابقاء ما )استصحاب در لغت یعین چیزی را مهراه خود گرفنت و در اصطالح تعریف شهد به 
، یعین مکلف نسبت به حکمی مانند طهارت و یا موضوع (کم ببقاء مااکنالح )یا ( اکن

دارای حکمی مانند مخرّیت یقنی دارد ویل بعد از مدیت یقنِی مکلف متزلزل شهد و در 
بقاء آنچه یقنی داشته شک یم کند و منی داند تکلیفش چیست، بسیاری از اصولینی گفته 

 .ق متسک منوده و آن را ابقاء منایددر این صورت مکلف باید به حالت ساب: اند
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منظور از استصحاب، قاعهد استصحاب یم باشد، هرچند گاهی استصحاب بر عمل مکلف نیز 
 .اطالق یم شود

 :اشکاالت بر تعریف استصحاب به ابقاء مااکن

این تعریف جامع نیست زیرا با مهه مباین در حجیت استصحاب مانند استناد به : اشکال اول
 .عقالء و حمک عقل سازگار نیست اخبار نبای

 .قاعهد استصحاب طبق مهه مباین یک معنا دارد: پاسخ

 .این تعریف شامل اراکن استصحاب مانند یقنی سابق و شک الحق منی شود: اشکال دوم

 .شامل هر دو رکن است( ابقاء مااکن)تعبری : پاسخ

 مقومات استصحاب  
 :مقومات استصحاب 

 .نسبت به حالت سابقه یعین یقنی: یقنی سابق( ۱

یعین شک در بقای متقنی سابق، البته شک در اینجا باملعین االعم وبده و شامل : شک الحق( ۲
 .میشود( ظن)و شامل ( تساوی دو احامتل)

به این معنا که خود شک و یقنی در یک زمان موجود : اجامتع یقنی و شک در یک زمان( ۳
قبلی از بنی برود، مجرای قاعهد الیقنی خواهد باشند، زیرا اگر هنگام حصول شک، یقنی 

 .وبد
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آید مثاًل به  در غری اینصورت اجامتع ضدین الزم یم: تعدد زمان متیقن و مشکوک( ۴
 .عدالت زید در روز مجعه، مه یقنی و مه شک داشته باشد

یعین شک به مهان چیزی تعلق بگرید که یقنی به آن تعلق : وحدت متعلق یقنی و شک( ۵
 .است گرفته

یعین شک به چیزی باید تعلق بگرید که : سبقت داشنت زمان متقنی بر زمان مشکوک( ۶
 .سابقًا به طور یقیین، وجود داشته است

به این معنا که مکلف متوجه به شک و یقنی خود باشد لذا شک : فعلیت داشنت شک و یقنی( ۷
از مناز وضو گرفته یا نه برای  و یقنی تقدیری، مانند کیس که بعد از مناز شک کند که آیا قبل

 .اجرای استصحاب اکیف نیست

 (:شک ساری)فرق استصحاب با قاعهد الیقنی 

در استصحاب زمان متقن و مشکوک، متعدد و زمان یقنی و شک، یکی است و در قاعهد  
الیقنی زمان متقن و مشکوک یکی و زمان یقنی و شک متعدد است مثاًل کیس به حیات 

ه یقنی دارد اما روز شنبه در حیات زید در روز مجعه شک یم کند در واقع زید در روز مجع
 .شِک روز شنبه سرایت رکده به یقنی روز مجعه

 :فرق استصحاب با قاعهد مقتضی و مانع

در استصحاب متعلق یقنی و شک یکی است یعین در مهان چیزی که یقنی رکده شک  
گرید و شک به رافع، مثاًل  مقتضی تعلق یممیکند، اما در قاعهد مقتضی و مانع، یقنی به 

کیس یقنی دارد که آتش به انبار فرشها سرایت رکده است اما تردید دارد در این که آیا فرش 
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ای مرطوب وبده اند که مانع اشتعال شهد باشد یا نه، در اینجا حمک میشود به سوخنت  ها به اندازه
 .فرش ها

 .و مانع حجت نیستبنی علماء مشهور است که قاعهد مقتضی 

 :مقصود از حجیت استصحاب

نه برای کشف )استصحاب قاعهد ای است که از جانب شارع برای رفع حریت در مقام عمل  
وضع شهد است از این رو فقط حجیت به معنای لغوی بر آن اطالق یم شود، سایر ( واقع

 .اصول عملیه نیز حجت لغوی هستند نه حجیت اصطالحی

 :تعریف استصحاب مقصود از ابقا در

مقصود از ابقا در تعریف استصحاب قاعهد عملیه است نه ابقای عملی وتسط مکلف و نه الزام  
 (.باید و نباید= ابقای حکمی)شرعی 

 :فرق قواعد فقهی و اصول عملیه با احکام تکلیفیه

شوند اما احکام  اصول عملیه و قواعد فقهیه، به حجیت به معنای لغوی وتصیف یم 
یه متصف به حجّیت منی شوند زیرا این احکام مفاد ادله شرعی هستند نه خود ادله تکلیف

 .شرعی

 .چه مبنای آن اخبار باشد و چه مبنای آن حمک عقلی(نه اماره ) استصحاب اصل عملی است 
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 حجیت استصحاب
 اقوال در حجیت استصحاب

 :برخی اقوال درباره حجیت استصحاب

 .استصحاب مطلقا حجت است( ۱

 .استصحاب مطلقا حجت است( ۲

 .استصحاب در حمک شرعی حجت است و در امور خارجیه حجت نیست( ۳

استصحاب در حمک شرعی جزئی و امور خارجیه حجت است و در حمک شرعی کلی حجت ( ۴
 .نیست

استصحاب در حمک شرعی جزئی حجت است و در حمک شرعی کلی و امور خارجی حجت ( ۵
 .نیست

 ادله حجیت استصحاب

 ای عقالءنب

 :نبای عقال بر حجیت استصحاب
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 :مقدمه اول 

های علمی و قراردادهای خود در جایی که  عقالء با وجود اختالف در سلیقه ها و روش
ای دارند و بعد دوچار شک یم شوند به حالت سابق متسک رکده و آن را  یقنی به مسئله

 .دهند مبنای رفتار خود قرار یم

 :مقدمه دوم 

شارع از عقال و بلکه رئیس آنان است از این رو اگر در مسئله ای مانند متسک به حالت  
سابقه مانعی از اتحاد او با عقالء وجود ندارد در این صورت یا باید با آنان مه مسلک باشد و یا 

 .ای را بیان مناید ای ردع و منع کند و شیوه ویژه آنان را به گونه

سک به حالت سابقه، نه منعی از سوی شارع رسیهد و نه شیوه چون در مسئله مت: نتیجه  
 .شود شارع نیز این مسلک را یم پذیرد جدیدی بتینی شهد معلوم یم

 :اشکال مرحوم ناییین بر دلیل نبای عقال و نظر مصنف

نبای عقال در استصحاب تنها در مورد شک در رافع ثابت است آنان در : مرحوم ناییین فرمود 
 .کنند ر مقتضی به حالت سابق متسک منیمورد شک د

 :نظر مصنف

بعید نیست این تفصیل درست باشد بلکه مهنی قدر احامتل بدهمی این نبای عقال  
 .اختصاص به مورد شک در رافع دارد استدالل به نبای عقال صحیح نخواهد وبد

 :اشکال صاحب کفایه بر مقدمه دوم و پاسخ مصنف
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شود که بدانمی شارع این نبا را قبول داشته  حمک شارع استفاده یم در صوریت از این نبای عقال 
وتان گفت شارع این نبا  و امضا رکده است اما طبق آیات و روایات مانع از پریوی از ظن، یم

 .پذیرد را منی

 :پاسخ مصنف

برای کشف امضای شارع نیاز به دلیل جداگانه نیست و هنی در آیات و روایات مروبط به  
 .احکام واقعی از طریق ظن استاثبات 

 حمک عقل

 :دلیل حمک عقلی بر حجیت استصحاب و نظر مصنف 

در صورت شک در بقای یک یشء حمک یم کند به ( یعین عقل نظری نه عقل عملی)عقل ما 
و وقیت که ( رجحان بقای آن در زمان الحق)و ( ثبوت یشء در زمان سابق)مالزمه بنی 

 .نیز حمک به رجحان خواهد داشتکند شارع  عقل چننی حکمی یم

 :نظر مصنف درباره دلیل حمک عقلی 

مالزمه ادعاء شهد به شهادت وجدان درست نیست زیرا گاهی ما نسبت به حالت سابقه 
امی در زمان الحق، ظن به بقا  یقنی دارمی ویل به صرف اینکه حالت سابقه ای داشته

 .شود حاصل منی
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 امجاع

 :استصحاب و نظر مصنفدلیل امجاع بر حجیت 

فقها امجاع دارند بر حجیت : اند برخی اصولینی از مجله صاحب مبادی االصول گفته
 .استصحاب

 :نظر مصنف

با وتجه به اقوال مختلف در زمینه حجیت استصحاب که بیان آهنا گذشت، تحصیل امجاع در این  
الجمله و در بعضی مسئله بسیار مشکل است مگر این که مدعی امجاع منظورش امجاع یف 

موارد باشد البته این مقدار از حصول امجاع قطعی وبده و برای بیان اعتبار استصحاب 
 .صورت یف الجمله یعین در مقابل سلب کلی اعتبار از استصحاب، اکیف است به

 اخبار
 زراره اول صحیحه

 :شناخت امجایل از صحیحه اول زراره

کدام امام سوال شهد اما به لحاظ اینکه راوی آن این صحیحه مضمره است و معلوم نیست از 
 .ثقه وبده و از غری معصوم علیه السالم روایت نقل منی کند یم وتان به آن اعامتد منود

زراره به امام باقر یا امام صادق علیهما السالم درباره کیس که وضود دارد و در حالت بنی 
حرکت کند و او احساس نکند پرسد اگر در کنار او چیزی  خواب و بیداری است یم
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نه مگر اینکه یقنی کند خوابیهد است : دهند وضوی او باطل است یا خری؟ حضرت پاسخ یم
به صوریت که شکی در خوابیدن نداشته باشد وگرنه او قباًل یقنی به وضود داشته و هرگز 

 . بربدنباید یقنی را با شک از بنی بربد بلکه یقنی قبلی را باید با یقنی جدید از بنی

 :فقه الحدیث صحیحه زراره

اگر در کنار : سوال اصلی در این صحیحه، درباره شبهه موضوعیه است به این صورت که 
زند چیزی حرکت کند و او احساس نکند، مصداق خواب ناقض  شخصی که چرت یم

 .خری چون یقنی  به خوابیدن ندارد: دهد هست یا نیست؟ امام پاسخ یم

شود حدیث، حجیت استصحاب را در خصوص شبهه  این بیان معلوم یم با: فرماید مصنف یم
تری دارد حجیت استصحاب درباره  موضوعیه اثبات یم کند در حایل که آنچه امهیت افزون

این حدیث، داللت قوی بر عمومیت و ( ابدًا )شبهه حکمیه است ویل با وتجه به کلمه 
 .شود حکمیه نیز یموتان گفت این حدیث شامل شبهات  اطالق دارد و یم

 :نحوه داللت صحیحه اول زراره بر حجیت استصحاب

او : به منزله صغرا است و یم گوید( فانه یلع یقنی من وضوئه ) به این صورت است که مجله  
به منزله کربا است، مفاد مجله ( وال ینقض الیقنی بالشک ابدًا ) یقنی به وضود دارد، و مجله 

هر یقنی سابیق، قابل نقض با شک : کند بر اینکه و داللت یمکربا قاعهد استصحاب است 
 .الحق نیست، پس در مورد سوال نیز وضوی او باقی است

 :اشکاالت بر استدالل به صحیحه اول زراره و نظر مصنف
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این استدالل در صوریت صحیح است که ال در الیقنی : شیخ اصناری فرمودند: اشکال اول
کند  ای عهد باشد حجیت استصحاب به باب وضو اختصاص پیدا یمبرای جنس باشد زیرا اگر بر

 .و عمومیت نخواهد داشت

جنس وبدن الم نیز برای استفاده قاعهد کلی، اکیف نیست چون ممکن است به : نظر مصنف
باشد نه هر ( جنس یقنی به وضو)قرینه مقید شدن یقنی در صغرا به وضو، مراد از آن در کربا 

 .ونع یقیین

 :ف درباره حدیث صحیحه زرارهنظر مصن

این حدیث ظهوری قوی در اراده مطلق یقنی دارد اما نه از آن جهت که الم در الیقنی 
عدم نقض )برای جنس است بلکه از جهت مناسبت حمک و موضوع، زیرا حمک، یعین 

( یقنی از آن جهت که یقنی است)با موضوعی مانند ( وتسط شک از آن جهت که شک است
 (.یقنی از آن جهت که یقنی به وضو است)رد نه با مناسبت دا

در این حدیث متعلق یقنی و شک، یکی نیست؛ زیرا متعلق یقنی وضو است : اشکال دوم
که فاقد استمرار تا حالت الحقه یم باشد و لذا متعلق شک، وضو نیست بلکه طهارت 

 .حاصل از وضو است که تا حالت الحقه ممکن است باقی مباند

 .اطالق واژه وضو بر طهارت در اخبار رایج است: فپاسخ مصن
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 زراره دوم صحیحه

 :شناخت امجایل از صحیحه دوم زراره

امام باقر یا امام صادق علیهما السالم درباره کیس که مقداری خون بیین یا مین به لباسش 
غسل مناز را اعاده رکده و : رسیهد و سپس فراموش رکده و مناز خوانهد به زراره فرمود

میکند و درباره کیس که یقنی به رسیدن نجاست به لباس نداشته و بعد از مناز آن را دیهد 
قنی من طهارِتک چون وت .... فرمودند آنجا را یم شویی ویل مناز را اعاده منی کین، اِلّنک یلع یم

به طهارت خود یقنی داشیت و بعد شک رکدی و هرگز درست نیست یقنی خود را با شک 
 .نقض کین

 :نحوه استدالل به صحیح دوم زراره بر حجیت استصحاب

مقصود از یقنی به طهارت در مجله الّنک کنتم یلع یقنی من طهارتک، یقنی حاصل قبل از  
ظن متاس با نجاست است نه بعد از آن و مقصود از الیقنی در مجله فلیس نیبغی لک ان تنقض 

: فرماید این حدیث یم. لق یقنی استالیقنی بالشک، به خاطر مناسبت حمک و موضوع، مط
 .یقنی گذشته را با شک بعدی نقض نکن

 زراره سوم صحیحه

 :شناخت امجایل از صحیحه سوم زراره

زراره یم گوید به امام باقر یا امام صادق علیهما السالم عرض رکدم کیس که منیداند دو رکعت 
 اش چیست؟ خوانهد یا چهار رکعت ویل یقنی به انجام دو تا دارد وظیفه



 
139 

 

دو رکعت در حال ایستاده با چهار سجهد و فاتحه الکتاب میخواند و تشهد و : حضرت فرمودند 
سالم یم گوید و تکلیف دیگری ندارد و اگر شک دارد که سه رکعت خوانهد یا چهار 

خواند و  رکعت اما یقنی به انجام سه تا دارد بعد از مناز یم ایستد و یک رکعت دیگر یم
 :سپس فرمودند. یف ندارددیگر تکلی

 .وال یعتد بالشک یف حاله من الحاالت....وال ینقض الیقنی بالشک

 :این روایت چند فقره دارد

 .یقنی را با شک نقض منی کند: فقره اول

 .شک را در یقنی داخل منی کند: فقره دوم

 .یکی را با دیگری منی آمیزد: فقره سوم

 . کندبلکه شک را با یقنی نقض یم: فقره چهارم

 .کند طبق یقنی خود، منازش را متام یم: فقره پنجم

 .در هیچ حایل به شک اعتنا منی کند: فقره ششم

 :نحوه استدالل به صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب 

 :درباره صحیحه سوم زراره سه نظر وجود دارد

 استصحاب تاکید بر قاعهد( شش فقره) برخی گفتند شش مجله امام علیه السالم: نظر اول
 .است
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به نظر شیخ اصناری شش مجله امام علیه السالم برای بیان وجوب احتیاط و به : نظر دوم
 .دست آوردن یقنی به فراغ ذمه است

مقصود از یقنی در فقره وال ینقض الیقنی بالشک، یقنی به انجام سه : به نظر مصنف: نظر سوم
زیرا به احامتل قوی به قرینه و قد احرز رکعت است و در فقره سوم و چهارم یقنی به برائت؛ 

در . الثالث،  مقصود از الیقنی در عبارت مزوبر، یقنی به انجام سه رکعت و صحت آهنا است
این صورت اگر مکلف بخواهد به شک خود اعتنا کند یقنی خود را با آن شک، نقض منوده 

دِن یقنی به انجام سه است به مهنی جهت امام علیه السالم برای محافظت مناز و نقض نکر
رکعت، باشک، مکلف را از مکلف را امر فرمودند به اینکه یک رکعت احتیاط جداگانه 

 .انجام دهد

این روایت از جهت انجام سه رکعت بر قاعهد استصحاب داللت یم کند و یم : نبابراین اواًل 
معالجه یم کند به اینکه حالت شک را : یقنی به انجام سه رکعت را استصحاب کن و ثانیًا : گوید

 .مکلف شاک، رکعت احتیاط جداگانه انجام دهد

 .که مقصود از یقنی در فقره سوم و چهارم، یقنی به برائت است: از این بیان نتیجه میگریمی

 مسمل بن محمد روایت

امریاملومننی علیه السالم : امام صادق علیه السالم فرمودند: محمد بن مسمل یم گوید
ن اکن یلع یقنی فشک فلیمض یلع یقینه فان الشک ال ینقض الیقنی،  کیس که مم : فرمودند

یقنی دارد و سپس شک یم کند باید طبق یقنی خود عمل کند زیرا شک و یقنی را نقض منی 
 .کند
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هر کس دارای یقنی است و سپس مبتال به شک : روایت دیگر به این مضمون وارد شهد
 .زیرا یقنی با شک از بنی منریود یم شود باید طبق یقنی خود عمل کند

 : اقوال در رابطه با این روایت

 .این روایت ظهور در قاعهد الیقنی دارد: شیخ اصناری فرموده: قول اول

 .این روایت ظهور در قاعهد استصحاب دارد: اند صاحب کفایه فرموده: قول دوم

تنها چیزی که به طور این روایت ظهور در مطلوب ندارد، زیرا : به نظر مصنف: قول سوم
شود این است که مبدا حدوث شک بعد از حصول یقنی  صریح از این روایت استفاده یم

از این روایت معلوم . آمهد است( فاصابه الشک)و ( فشّک )است چون فاء عاطفه در 
و یا ( طبق سخن شیخ اصناری)شود که در حال حدوث شک، یقنی قبلی، زائل شهد  منی

 .(طبق سخن صاحب کفایه)ان شک باقی است اینکه یقنی تا زم

ظاهر در هر کالم و : بعد مصنف میگویند اگر مانند برخی اسایتد مان بگویمی: قول چهارم
با زمان جریان و برقرار وبدن موضوع یکی ( یعین حمک)سخین این است که زمان نسبت 

ل طبق یقنی، مهان ظهور دارد در این که زمان عم(فلیمض یلع یقینه)رو مجله  است؛ از این
پس در زمان حصول شک، یقنی مه باقی است و این فقط بر قاعهد . زمان حصول یقنی است

 .استصحاب منطبق یم شود

 محمداکشاین بن یلع نامه

وقیت در مدینه وبدم به امام علیه السالم نامه ونشمت درباره : یلع بن محمد اکشاین یم گوید
 آیا باید روزه بگریمی یا خری؟ روزی که شک دارمی از ماه رمضان است
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الیقنی ال یدخله الشک صم للرویه و افطر للرویه، شک داخل : حضرت در جواب ونشتند 
 .یقنی منی شود بعد از دیدن هالل روزه بگری و بعد از دیدن آن افطار کن

 :اقوال درباره این روایت 

جیت استصحاب این روایت از روایات دیگر در ح : شیخ اصناری فرمودند: قول اول
 .آشکارتر است

این روایت اصاًل ظهور در استصحاب ندارد زیرا بعید : صاحب کفایه فرمودند: قول دوم
نیست مراد یقنی به داخل شدن رمضان باشد که شرط وجوب روزه است یا یقنی به داخل 

در این صورت مقصود از اینکه شک، آن را . شدن شوال که شرط وجود افطار است
شود و شک، نازل منزله یقنی قرار منی  د این است که حمک یقنی به شک داده منیکن نقض منی

صم للرویه و افطر : لذا فرمود. گرید بلکه مالک برای وجوب افطار و روزه، یقنی است
 .للرویه

 .ظاهرًا مصنف نظر صاحب کفایه را پذیرفته است: نظر مصنف

 مقدار داللت اخبار بر استصحاب
 :رباره مفاد اخبار استصحابدیدگاه اخبارینی د

اخبارینی قائلند به اینکه بر اساس اخبار این باب، استصحاب تنها در مورد شبهات  
موضوعیه حجت است زیرا قدر متیقن از این اخبار خصوص شبهه موضوعیه است از این رو 

 .در مورد شبهات حکمیه باید به قاعهد احتیاط رجوع منود
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اللت قوی بر اطالق و مشول نسبت به هر دو شبهه دارد به روایت استصحاب، د: نقد مصنف
ویژه که بیشرت آهنا در مقام تعلیل وارد شهد و حمک را بر یقنی از آن جهت که یقنی است معلق 
منوده است نه از آن جهت که مثاًل یقنی به طهارت باشد لذا متسک به آهنا در مورد شبهه 

 .حکمیه از باب متسک به علت منصوصه است

 :مقصود از مقتضی و رافع در بحث استصحاب

 .مقصود از مقتضی در اینجا، استعداد و قابلیت ذایت مستصحب برای بقا است 

 .مقصود از رافع در اینجا، چیزی که مستصحِب دارای قابلیت بقا را بر یم دارد 

 :شک در رافع طبق نظر شیخ اصناری

 :شک در رافع دو گونه است

مانند اینکه کیس یقنی به طهارت دارد و بعد شک یم کند که آیا  شک در وجود رافع،( اول
 .وبل از او خارج شهد تا ناقض طهارتش باشد یا خری

شک در رافعیت یشء موجود، به این صورت که عمل دارد چیزی حادث شهد اما منی ( دوم
 .داند که این حادث، رافع است یا نیست

 : ونع دوم شک در رافع بر سه قسم است

شک به خاطر تردد در این که آیا این مستصحب، چیزی هست که این امر موجود، (اولقسم 
رافع آن باشد یا خری؟ مانند اینکه میداند ظهر مجعه منازی بر او واجب است اما منی داند مناز 
ظهر است یا مناز مجعه در اینجا اگر مناز ظهر را بخواند مردد یم شود منازی که خوانهد ذمه او را از 

 .کلیف عاری یم کند یا خریت 
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شک به خاطر جهل به صفت چیزی است که رخ داده و منی داند آیا این حادث، ( قسم دوم
رود یا خری، مثاًل رطوبیت از او خارج شهد که عمل دارد  در نظر شارع، رافع مستقل به مشار یم

 .وبل نیست ویل شک دارد مذی است تا ناقض طهارت باشد یا مذی نیست

شک به خاطر جهل نسبت به صفت یشء حادث است، به این صورت که منی داند ( سومقسم 
آیا این یشء مصداِق رافعی که مفهومش معلوم است یم باشد یا خری، و یا این که مصداِق 
رافعی که مفهومش مجهول است میباشد یا خری مثاًل رطوبیت از او خارج شهد و شک یم کند 

 .داند وبل و مذی را یموبل است یا مذی، اما مفهوم 

 :قائلنی به تفصیل در شک در مقتضی و شک در رافع

استصحاب در مورد شک در رافع : محقق حلی محقق خوانساری و شیخ اعظم فرموده اند 
 .حجت است و درباره شک در مقتضی حجت نیست

با مصنف مانند صاحب کفایی قائل به حجیت استصحاب در هر دو مورد است، اما : نظر مصنف
 .بیاین غری از بیان صاحب کفایه

 : نظر مصنف درباره روایات استصحاب و دلیل ایشان

. داند اما با تقریر و استدالیل متفاوت مصنف مانند صاحب کفایه اخبار استصحاب را عام یم
 :ایشان برای بیان مقصود خود ابتدا چند نکته را ذرک یم کنند

شود  اد داده شهد است؛ از این اسناد فهمیهد یمدر روایات، نقض، به یقنی اسن: نکته اول
 .علت متسک به یقنی و نقض نکردن آن با شک، محکم وبدن خود یقنی است
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مهه علما قبول دارند که، هنی از نقض یقنی، وتسط شک، نه حقییق نیست؛ : نکته دوم
بلکه مقصود، اعتنا نکردن به شک و تریتب اثر ندادن به آن است تا در هنگام شک، 

به عبارت دیگر این هنی کنایه از ضرورت عمل . به احکام یقنی، تریتب اثر داده شود
 .به متقن است زیرا یقنی به چیزی مستلزم عمل به آن است

مقصود از نقض در روایات، نقض عملی است؛ زیرا نقض حقییق در اختیار : نکته سوم
 .مکلف نیست

شهد و مجاز در لفظ یا در اسناد در اکر نقض، به خود یقنی اسناد داده : مصنف یم فرماید
از اسناد نقض به یقنی، محایل الزم منی آید؛  زیرا محال در صوریت است که هنی از . نیست

نقض یقنی، مراد جدی باشد در حایل که بر اساس اراده کنایه، نقض یقنی، مراد استعمایل 
نبابراین، نقض، بر معنای . داست نه مراد جدی و مراد استعمایل یم وتاند اکذب یا محال باش

حقییق، محل یم شود و مراد جدی یعین لزوم عمل بر طبق یقنی سابق، مراد لفظی نیست 
 .بلکه مراد لیّب است

 تنبیهات
 .بحث در مورد استصحاب کلی و شبهه عبائیه

مقصود از استصحاب کلی این است که مثاًل گاهی نسبت به وجود کلی در ضمن فردی از 
دارد و سپس در بقای مهان کلی شک میکند در اینجا حمک به بقای آن کلی، افراد یقنی 

 .استصحاب کلی نامیهد یم شود

 :اقسام استصحاب کلی و نظر مصنف
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شک در بقای کلی به خاطر شک در بقای مهان فردی که یقنی به وجودش : قسم اول(۱
کلی انسانیت در خانه موجود داند  داشته است مثاًل یم داند زید وارد خانه شهد و در نتیجه یم

کند زید از خانه خارج شهد یا نه و درنتیجه شک یم کند که آیا  است ویل بعد از مدیت شک یم
 کلی انسانیت در خانه باقی هست یا خری؟

در این قسم مه استصحاب وجود فرد جاری یم شود و مه استصحاب کلی بال : نظر مصنف
 .اختالف

ه خاطر شک در اینکه فرد متیقن سابق چه فردی است شک در بقای کلی ب: قسم دوم(۲
آیا فردی است که یم وتاند تا زمان الحق حامًت باقی باشد یا خری مانند این که یم داند حیواین 
وارد مکاین شهد اما منی داند طویل العمر است مانند فیل یا قصری العمر است مانند پشه ویل به 

دارد مدیت که یم گذرد شک یم کند که آیا آن فرد، وجود کلی حیوانیت در آن مکان یقنی 
طویل العمر وبده و قطعًا باقی است یا قصری العمر وبده و باقی نیست و در نتیجه در بقای کلی 

مثال شرعی آن مانند اینکه میداند رطوبیت از او . حیوانیت در زمان الحق شک یم کند
حدِث کلی جنابت عمل دارد بعدًا  خارج شهد که مردد بنی وبل و مین است پس به حدوِث 

 وضو یم گرید در اینجا شک یم کند که آیا کلی حدث، باقی است یا خری؟

وتاند قرآن را مس کند  استصحاب کلی جاری یم شود و لذا در مثال مزوبر منی: به نظر مصنف
اند وت اما استصحاب فرد جاری منی شود و لذا واجب نیست آثار جنابت را رعایت کند مثاًل یم

 .داخل مسجد شود

کلی در زمان الحق وجود ندارد تا استصحاب شود زیرا در این قسم در زمان الحق : اشکال 
 .نه فرد قصری العمر وجود دارد و نه فرد طویل  العمر
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آنچه بر طرف شهد حصه های کلی است که هر کدام تعینی خاص دارند اما ذات کلی : پاسخ 
 .که حدوثش یقیین است، بقائش، مشکوک استیعین قدر مشرتک در مهان وقیت 

شک در بقای کلی به خاطر شک در این است که آیا فرد دیگری به جای فرد : قسم سوم(۳
داند مثاًل فردی وارد خانه شهد و بعدًا  اویل جایگزین شهد تا کلی باقی باشد یا نه یعین یم

روج او فرد دیگری مهراه او خارج مه شهد اما احامتل یم دهد که مقارن ورود و یا مقارن خ
 .وارد خانه شهد است

 .مطلقًا استصحاب جاری منی شود: نظر مصنف

وحدت ونعی در استصحاب اکیف نیست، چون استصحاب کلی به معنای : اوال: دلیل
استصحاب نفس ماهیت کلی نیست بلکه استصحاب کلی با وتجه به وجود خارجی آن است 

 .ارجی مرتتب شودتا احکام ماهیت کلی بر مستصحب خ

حق این است که نسبت کلی به افرادش مانند نسبت چند پدر با چند فرزند است زیرا کلی : ثانیًا  
تنها با واسطه افراد خود وجود دارد در قسم سوم نیز حصه ای از کلی تحقق یافته و سپس یقینًا 

ابراین برطرف شهد و حصه دیگر کلی در ضمن فرد دوم از اول مشکوک الحدوث است نب
 .متقنی و مشکوک با یکدیگر اتحاد ندارند

 :شبهه عبائیه یا استصحاب فرد مردد

نجس شود و معلوم نباشد کدام طرف است سپس ( باال یا پاینی)اگر یکی از دو طرف عبا  
یک طرف آن مثاًل پاینی عبا تطهری شود در این صورت نجاسیت که معلوم الحدوث وبده 

باید استصحاب شود و الزمه این استصحاب این است که اگر بدن شود و  مشکوک االرتفاع یم
بعد از تطهری یک طرف عبا، با دو طرف عبا مالقات کند نجس میشود در حالیکه این 



 
148 

 

الزمه قطعًا باطل است؛ چون مالقی با یکی از دو طرف شبهه محصوره، به امجاع طاهر 
ه ویل قباًل یکی از دو طرف با در مثال فوق گرچه بدن با دو طرف عبا مالقات رکد. است

 .تطهری، از طرف شبهه خارج شهد است

که ظاهرًا این مثال از قسم دوم استصحاب کلی است با این حال در آن، : شبهه این است
 .شود نبابراین معلوم یم شود استصحاب کلی قسم دوم درست نیست استصحاب جاری منی

 :نظر مصنف درباره استصحاب فرد مردد

که قرار است استصحاب شود اثر بر ذات حصه کلی است بدون اینکه تعینی  اگر اثری
خاص و خصوصیت فردی داشته باشد، در این صورت، استصحاب قدر مشرتک که در ضمن 

این فرض از ونع قسم دوم . فرد مقطوع االرتفاع یا فرد مقطوع البقا وجود دارد اکیف است
استصحاب شود اثر برای فرد یعین برای حصه استصصاب کلی است و اگر اثری که قرار است 

کلی با تعینی خاص و خصوصیت فردی است، در این صورت استصحاب کلی، اکیف نیست 
با وتجه به این مالک . بلکه باید فرد با وتجه به خصوصیات فردی آن، استصحاب شود

ت طرف شود نجاس شبهه عبائیه از ونع دوم است؛ زیرا مقصود از نجاسیت که استصحاب یم
 .خاص از عبا است  نه اصل عبا یا طرف کلی از آن

یقنی به )استصحاب در فرد مردد جاری منی شود به دلیل اینکه رکن اول : به نظر مصنف
 .وجود ندارد( حدوث
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و الحمد هلل رب العاملنی و 
صلی اهلل یلع محمد و آله 

 الطاهرین الطیبنی

 0220قم املقدسه سنه 
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