
حیمبسم  حمن ارله اّلله ارله

4-
تعادل و 
تراجیح

3-
اصول عملیه

2-
حجج و 
امارات

1-
مباحث الفاظ

مباحث الموجز



نواهی: مقصد دوم 

اوامر: مقصد اول
: مقصد پنجم 

مطلق و مقید و مجمل و مبین

عام و خاص: مقصد چهارم 

ممفاهی: مقصد سوم 

مقدمه

مباحث الفاظ



تقسیم مباحث اصول-2

وضع و اقسام ان-3

اقسام داللت-4

حقیقت و مجاز-5

عالمات حقیقت و مجاز-6

اشتراک و ترادف-8

ااستعمال در اکثر از یک معن-9

حقیقت شرعیه-10

صحیح و اعم-11

مشتق-12

اصول لفظیه-7 امور عامه-1

مقدمه



(1)

امور عامه
غایت 
اصول

موضوع
اصول

تعریف 
فقه

تعریف 
اصول 

فقه



اصول
عملیه

حجج و
امارات

مباحث 
عقلیه

مباحث 
الفاظ

(2)
ثتقسیم مباح



بحسب معنای ملحوظ

بحسب لفظ موضوع

تعریف اول

تعریف دوم

تفاوت دو تعریف

تقسیماتتعریف

(3)

وضع



(4)

داللت

تصوریه

تصدیقیه

شرایط 
داللت

تصدیقیه



نظر شیخ 
محمد رضا اصفهانی

نظر مشهور

مجاز حقیقت

(5  )

حقیقت
و مجاز



(6  )

عالئم 
حقیقت

و مجاز



أصالة عدم التقدیر

أصالة الحقیقة

أصالة العموم

أصالة اإلطالق

أصالة الظهور

4

1

2

3

5

(7)

اصول لفظیه



(8)

اشتراک 
ترادفو 

مشترک معنوی

مشترک لفظی

امکان اشتراک لفظی



قول مختار

اقوال



ثمره بحث
حقیقت 
متشرعیه

حقیقت 
شرعیه

(10)
یهحقیقت شرع



الفاظ معامالت الفاظ عبادات

وضع 
برای

مسببات

وضع 
برای 

اسباب

اشکال 
بر 
قول
اعم

قول 
اعم

قول
صحیح

معنای صحت و فساد
(11 )

صحیح و اعم



(12)

مشتق

فرق مشتق اصولی و نحوی

اختالف تلبسات به
اختالف مبادی   

ادله مشهور در قول به 
تلبس بالمبدا بالفعل   

ادله قول 
به اعمیت



االوامر : المقصد االول 

نسخ وجوب و بقاء جواز 7

االمر باالمر امرٌ 8

تقسیمات واجب 5

اجزاء 3

ماده امر 1

هیئت امر 2

مقدمه واجب 4
امر بعد االمر 9

دامر به شیئ مقتضی نهی از ض 6



علو بدون استعالء

هم علو هم استعالء

علو یا استعالء

نه علو نه استعالء

قول مختار

داللت ماده امر 
بر وجوب

مشترک  ( ا م ر)
لفظی

(1)

اقوال در علو  ماده امر
و استعالء



امر عقیب الحظر

مفاد هیئتمرة و تکرار

داللت هیئت بر وجوب

طرق دیگر مفید للوجوب

فور و تراخی

(2)

هیئت امر



(3)

اجزاء

اجزای امر ظاهری از واقعی

سقوط االمر عند االمتثال

اجزای امر اضطراری از اختیاری



(4)
مقدمه
واجب

ت  تقسیما
مقدمه  

تعریف
مقدمه  

اقوال در  
مقدمه واجب 

مقدمه داخلیه و خارجیه

عقلیه و شرعیه و عادیه

وجود و وجوب و علم و صحت

سبب و شرط و معدّ و مانع

مفوته و غیر مفوته

عبادی و غیر عبادی



(5 )

تقسیمات 
واجب

تعیینی و تخییری-6

تعبدی و توصلی-7

اصل در واجبات عند الشک

موقت و غیر موقت-2

نفسی و غیری-3

اصلی و تبعی-4

عینی و کفایی-5مطلق و مشروط-1



(6)
اقتضای امر 

نهی  , به شی 
از ضد را

ثمره
بحث

اقوال در 
ضد عام

ضد خاص

اقتضاء بنحو عینیت1

اقتضا بنحو جزئیت2

زامیاقتضاء بنحو داللت الت3

عدم داللت مطلقا 4



بقاء جواز

رجوع به
حکم قبل

دلیل قول
به جواز 

(7 )

وجوبنسخ



(8 )

باالمرامر
امرٌ

ثمره 
بحث



امر بعد االمر (  9)

صور مساله

صورت چهارم صورت سوم صورت دوم صورت اول



اقتضاء النهی
للفساد

اجتماع 
امر و نهی

ماده و
صیغه نهی

یالمقصد الثان

النواهی



صیغه

فرق امر و نهی

ظهور صیغه نهی در تحریم

عدم داللت نهی بر مره و تکرار

ماده



( واحد)مراد از 
در عنوان مساله

انواع اجتماع

(2)
اجتماع امر و نهی

در شیئ واحد

امتناع اجتماع

اقوال در مساله



معنای عبادت

معنای صحت

دخول همه اقسام
نهی در محل بحث

نهی ارشادی-4

فرق این مساله-5
با مساله اجتماع

(3 )
اقتضاء النهی 

للفساد

معنای معامله-1

معنای صحت-2

نهی مولوی-3

عبادات

قول مختارمعامالت



اقسام مدلول منطوقی -2

صغروی بودن نزاع-3

مفهوم موافق و مخالف-4

ثالمقصد الثال
المفاهیم

مفهوم و منطوق تعریف -1

اقسام مفهوم مخالف-5



العموم و الخصوص : المقصد الرابع 

تخصیص العام  -5
بالمفهوم  الفاظ عموم-1

تخصیص الکتاب -6
بخبر الواحد 

العام بعد  -2
التخصیص  حقیقة أو ?

مجاز

تعقیب االستثناء -7
للجمل المتعدّدة 

حجّیة العام  -3
المخصَّص فی الباقی

النسخ و التخصیص-8
التمسّک بالعام قبل  -4

الفحص 



تعریف المطلق و المقیّد-1

ألفاظ المطلق-2

جازاًالمطلق بعد التقیید لیس م-3

مقدمات الحکمة-4

فیینالمطلق و المقیّد المتنا-5

نالمجمل و المبی-6

المقصد الخامس
ینالمطلق و المقید و المجمل و المب



ظنقطع

المقصد السادس
الحجج و االمارات



التجرّی2

یالقطع الطریقی و الموضوع3

العلم االجمالی5

حجّیة العقل6

حجّیة العرف و السیرة7

حجّیة القطع1

قطع القطّاع4
المقام األوّل

قطع



مراد از حجیت قطع

عخصوصیات قط



(2 )

التجرّی

حکم 
الفعل المتجرّی به

حکم 
نفس التجرّی



قطع موضوعی

قطع طریقی

(3)

اقسام قطع



(4)

قطع القطّاع
1

وسواس 
و قطاع

2
قطع طریقی

قطاع

3
قطع موضوعی

قطاع

4
ظن ظنان

5
شک شکاک





مالزمه 
حکم عقل 

و شرع

اقسام
استدالل

عقل نظری 
و عملی

حجّیة العقل -6

اثبات و نفی
مالزمه



العرف والسیرة -7

قلمرو
عرف

4
حلّ اإلجماالت

تعریف 
3عرف

تشخیص المصادیق
1

استکشاف الجواز
تکلیفاً أو وضعاً

2
تبیین المفاهیم 



خبر واحد-4

االجماع -5

قول اللغوی -6

ن إمکان التعبّد بالظ-1

المقام الثانی
الظن

القاعدة األوّلیة-1

حجّیة ظواهر الکتاب -2

الشهرة الفتوائیّة-3

ن  وقوع التعبد بالظ-2



علل ظنی دانستن ظواهر-3

قطعیت داللت ظواهر در مراد استعمالی-2

رد علل -4

شروط احتجاج به کالم متکلم-1

نتیجه بحث-5

(1)

حجّیة 
ظواهر الکتاب



دلیل حجیت

تعریف



قرآن-1

(3  )

خبر الواحد

ادله حجیت اقسام خبر

اجماع-3

سیره عقالئیه-4روایات-2

آیه نفر

آیه نبا

آیه سوال

آیه کتمان





(5 )

حجیت قول لغوی



األصول العملیة : المقصد السابع 

االستصحاب االحتیاط التخییر البراءة

حاالت
مکلف

انواع اصول
عملیه



(1)

اصالة البراءة
صالجمال النالشبهة الحکمیة 

نصینلتعارض الالشبهة الحکمیة 

یةالشبهة الموضوع

صالجمال النالشبهة الحکمیة 

صینلتعارض النالشبهة الحکمیة 

ةالشبهة الموضوعی

نصالشبهة الحکمیة لفقدان ال الشبهة الحکمیة لفقدان النص

یةالشبهة الوجوب میةالشبهة التحری



دوران بین المحذورین-1
لفقدان النص 

(2)
رأصالة التخیی

دوران بین المحذورین-4
فی الشبهة الموضوعیة



الشبهة المحصورة

ورةالشبهة غیر المحص

نیندوران بین المتبای

ردوران بین االقل و االکث

یةالشبهة الوجوب

ةالشبهة الموضوعی
التحریمیة

(3 )
أصالة

االحتیاط

فرق مانع و قاطع



تنبیهات -6
االستصحاب 

تعریف االستصحاب-1

الفرق بین االستصحاب-4
و قاعدة الیقین

أدلة حجیة -5
االستصحاب



الورود.2

الحکومة. 3

القاعدة االولیة

ةالقاعدة الثانوی

قرالتعارض المست

تقرالتعارض غیرالمس

المقصد الثامن 
تعارض االدلة

الشرعیة 

التخصص. 1

اهرتقدیم االظهر علی الظ. 5

التخصیص. 4

تعارض من وجه



فقهتعریف•
التفصيليةأدلّتهاعنالفرعيةالشرعيةباألحکامالعلمهو

الشرعية
الفرعية

يليةأدلّتها التفص

خارج می کند
احکام عقلی

مسائل اعتقادی و اصولی

علم مقلد به احکام

نکته

تهد  اجمالی و ان حجيت قول مجتهد است بخالف مج, علم مقلد به احکام 
.که علمش تفصيلی است 



تعریف اصول فقه
:  رموده است تعاریف مختلفی درباره علم اصول شده که مصنف اینگونه بيان ف

استنباط األحکام الشرعية هو علم یبحث فيه عن القواعد التی یتوصّل بها إلی
.عن األدلّة

براى , قه به دست مى آید که قواعد اصول ف, از بررسى تمام تعاریف : نکته 
.استنباط احکام شرعى به کار مى روند 

ف است متوق"اقيموا الصالة "استنباط حکم وجوب نماز از آیه , براى مثال 
:  بر این که

.در وجوب ظهور داشته باشد, "اقيموا "ـ صيغه امر 1
دو , و این دو مقدمه . براى غير معصوم نيز حجت باشد, ـ ظهور قرآن 2

.  قاعده کلى هستند که در اصول به اثبات مى رسند 



اصولموضوع
مثلنباطاالستطریقفییقعأنشأنهمنوالفقهفیحجّةیکونألنیصلحشیءکلّ

....وواحدخبروکتابظواهر
:قسمينعلىاالستنباططریقفییقعالنیصلحماإنّ:1نکته
شارعاللدىمعتبراًوبالفعلحجّةصاروالصالحية،والقابليةحدعنتجاوزقسمٌ

.تحساناالسوکالقياسعنهردعأوالشارعیعتبرهلموعليه،کانماعلىبقیقسمو
عنالبحثهوامّافيها،المحمولأنّعلىیقفاألُصوليةالمسائلسَبَرمنانّ:2نکته

إليهاینتهیماأوصریحاً،الفقهفیالفعليةالحجة
غيرإلىةالفتوائيالشهرةوالواحد،خبروالکتاب،ظواهرحجّيةعنکالبحثاألوّلأمّا

ذلك
فینهیوالالوجوبفیاألمرظهوروالمتعارضين،الخبرینعنکالبحثالثانیأمّاو

.الحرمة



اصولغایت
وهاأدلّتعنالشرعيةاألحکاماستنباطعلیالقدرةغایته

األحکامعلیالفقهفیبهایحتجأُمورعلیالعثور
.الشرعية

فإنّ،الفقهأُصولإلیالحاجةوجهیعلمذکرنامما:نکته
المنطقأنّفکماالمنطق،علمإلیکالحاجةإليهالحاجة
هکذافالبرهانإقامةکيفيةفیالصحيحالنهجَیرسم
علیالدليلإقامةیُبيّنفإنّهاألُصول؛علمفیالحال
.الشرعیالحکم



الفاظمباحث
عانىمپيرامونکهاستمباحثى,اصولعلمدرالفاظمباحث

آنازو,گيردمىصورتهاآنظهورتشخيصوالفاظ
,روندمىکاربهشرعىحکماستنباطدرمباحثاینکهجایى

درامرظهوربحثمانندآیندمىحساببهاصولىمباحث
.مفهومدرشرطيهجملهظهوریاوجوب،



عقليهمباحث
میارقراستنباططریقدرکهعقلیکلیاحکامازکهاستمباحثی
بوجووالشیءوجوببينالمالزمةوجودمثلکندمیبحثگيرند

فیليلدعلىنعثرلمووجوبهأوشیءحرمةفیشککناإذاکمامقدمته
انّمنهيستنتجفواصل،بيانبالالعقاببقبححينئذیستقلفالعقلمظانّه،
ظاهراًالحرمةوالوجوبمنالذمّةبراءةهوالموردینفیالشارعحکم
کلیبرایکبعنوانکهاستمباحثیاینجادرعقليهمباحثازمراد:نکته

.گيردمیقراراستنباططریقدر



اماراتوحججمباحث
قطعياانکسواءالفقهيةالمسألةفی(کندمیواقعاحرازکهدليلی)المحرزالدليل

:قسمينإلىینقسم,الأو
حکمالعلىداللةلهمماالشارعمنیصدرماکلبهنعنیوالشرعیالدليل:األول

وفعلهوالمعصومقولهیوالسنةوالکریمالکتابعلىذلكیشتملوالشرعی
(استقسمهميناماراتوحججازمراد).تقریره
منهایستنبطانیمکنوالعقلیدرکهاالتیالقضایابهنعنیوالعقلیالدليل:الثانی
(شودمیبحثآنازعقليهمباحثدرکه)شرعیحکم

:نوعينإلىینقسماألولالقسمو
.سنةوکتاباالشارعکالمهوواللفظیالشرعیالدليل:أحدهما

فعلعنهسکوتأَیتقریرهوالمعصومکفعلاللفظیغيرالشرعیالدليل:اآلخرو
.قبولهعلىیدلبنحوغيره



عمليهاصول
یاوندکمىپيداعلمواقعىحکمبهیاواقعىاحکاماستنباطمقامدرمجتهد

;مایدنمىپيدارسىدستآنبه(معتبراماره)علمىدليلطریقازکهاین
دليلبههنوکردهپيداعلمواقعىحکمبهنه,تتبعازبعدکهصورتىدراما

وشكحالتازاورهایىبراىشارع,یافتدستواقعىحکمبرعلمى
اوهوظيف,عملوامتثالمقامدرکهاستنمودهمقرررااصولى,سرگردانى

ایننتریمهمکهشودمیگفتهعمليهاصولآنهابهکهنمایندمىمعينرا
.استصحابوتخيير,احتياط,برائتاصل:ازاندعبارتاصول
حرمتهبعلمونمایدشكدخانياتاستعمالحرمتدرکسىاگر,مثالبراى
يداپنيزحرمتبر(اماره)علمىدليلى,تتبعوجووجستازبعدوندارد
.داردمىبراوذمهازراتکليف,برائتعملىاصل,نکند



وضع
آخرءشیبالعلمبهالعلممنیلزمبحالهءالشیکونالداللة

دهيمرارقلفظبایدشيئبجایشدلفظی,داللتاگرکه
.....بحالةاللفظکونیعنی



وضعاولتعریف
.استنهادنوگذاشتنمعناىبهاصطالحولغتدروضع

ریفتعکهگرفتهصورتوضعپيرامونمختلفیتعاریفاما
تعيينهوالمعنىمقابلفیاللفظجعلالوضع:کهاستاینمشهور
.عليهللداللة

خاليةللوضعمالقوکتبفیالمذکورةالتعریفاتتکنلملمّا:نکته
لةالدالهیوالتعریففیالوضعفائدةألخذإمّا-المسامحةعن

يرغالمصدریبمعناهالوضعلجعلإمّاومفهومه،فیالمعنىعلى
.الثانیالتعریفإلىعنهاالمصنفعدل,-التعينیللوضعالشامل



وضعدومتعریف
دهشمشهوراختصاصنظریهبهکهوضعتعریفدرخراسانیاخوند

ينهمابخاصٍارتباطٍوبالمعنىللّفظاختصاصنحوهوالوضع:فرموده
ازیا(يصىتخص)تعيينىوضعراهازیامعنابالفظخاصارتباطاینکه
.آیدمىوجودبه(تخصص)تعينىوضعراه

افادهبراىراخاصلفظى,واضعکهاستآنتعيينىوضع:تعيينیوضع
ازهمندیگراوکندمىاستعمالوتعيين,مشخصزماندرمعينمعنایى

.کنندمىپيروىاو
کثرتراثدروواضعوضعبدونکهاستآنتعينیوضع:تعينیوضع

.کندمیپيداتعينمعناییدرلفظیك,استعمال



تعریفدوفرق
راعيينیتوضعفقطاستالمعنىمقابلفیاللفظجعلکهاولتعریف

عيينیتوضعهماستاختصاصنظریهکهدومتعریفاماشودمیشامل
.شودمیشاملراتعينیوضعهمو



موضوع له خاص, وضع خاص-1

موضوع له خاص , وضع عام -3

اقسام وضع به 
الحاظ تصور معن

موضوع له عام , وضع عام -2

موضوع له عام , وضع خاص -4



خاصلهموضوع,خاصوضع
هنگامدرواضعکهاستآن,خاصلهموضوع,خاصوضع
همانبراىرالفظسپس,نمایدتصورراجزئىمعناىیك,وضع
,زیدقبيلازشخصىاعالموضعمانند,دهدقرارجزئىمعناى
...علىوحسن
ياناصولمياناختالفى,وضعنوعاینتحققوامکاندر:1نکته

.نداردوجود
کونهوعامّاً،أوخاصّاًبکونهالوضعوصففیوالمدار:2نکته

فالوضعخاصّاًالملحوظکانفلوعاماًأوخاصّاً،الملحوظ
هگرفتقرارلهموضوعاینکهبدونوخامملحوظیعنی)خاص
لهوعالموضیکونالخاصالملحوظلنفساللفظوُضعولو(باشد

ملحوظمنتهیاستلهموضوعهمانملحوظپس).أیضاًخاصاً
(آنبرایلفظوضعِازالیبشرط



عاملهموضوع,عاموضع
راىبهمرالفظونمایدمىتصورراکلىمعناىیك,وضعحيندرواضع
.اساجناسماىوضعمانند;آنمصادیقنهکندمىوضعکلىمعناىهمان

کلىزنيآنبرداللفظِوکلى,شدهتصورمعناىگاههر,دیگربيانبه
,سانانشودگفتهوقتىزیرااستعامنيزلهموضوعوعاموضع,باشد

داللتانساندافراکليهبرلفظاینبلکه,نيستبشرازخاصىفردمقصود
.کندمى

.نداردودوجاصوليانمياناختالفى,وضعنوعاینتحققوامکاندر:نکته



خاصلهموضوع,عاموضع-3
کلیایمعنآنبرابردرلفظاما;باشدکلى,شدهتصورمعناىگاههر

آندر,شوددادهقرارآنمصادیقوافرادبرابردربلکه,نباشد
اسماىوضعمثل,استخاصلهموضوعوعاموضع,صورت

نآ,گيردمىنظردررامذکرمفردکلىعنوان,واضعزیرا;اشاره
مىوضعباشدآنمصداقکهفردىهربراىرا"هذا"لفظگاه
.کند

تصوّرهفییکبلتفصيالً،تصوّرهلهالموضوعتصوّرفییشترطال:نکته
مکنمبرعکسشاماداردخاصتصوربامالزمهعامتصورپسالعاموهوإجماالً
تکونفالاألفراد،لسائروالللعاموجهاًیکونالخاصهوبماخاصچوننيست

تصوراتخصوصيتمامبارازیدوقتیزیراأصالًللعاممعرفةوتصوّرهمعرفته
جعلوخصوصياتاززیدتجریدازمانع,خصوصياتبتماممقيدزیدکردیم

.استانسانبرایزیدلفظ



عاملهموضوع,خاصوضع-4
براىرالفظسپس,کندمىتصورراجزئىمعناىیك,وضعهنگام,واضع
ارزیدلفظسپسوزیدخارجىوجودمثالکندمىوضعجزئىآنکلى

.کندوضعانسانبراىرازیدبعدو,ميکندتصور
رازیدوقتیزیراشمرندمىمحالراوضعگونهاین،اصوليانمشهور:نکته

وضعنسانامطلقبرایرازیدلفظتواننمیکردیمتصورخصوصياتتمامبا
تمامبمقيدزیدزیراایدمیالزمتضادیاوعدمووجوداجتماعیاچونکرد

لفظجعلو(معدوم)خصوصياتاززیدخلعازمانع,(وجود)خصوصيات
ازایمعرّزیدوخصوصياتبهمحلّایزیداگرکهاستمطلقمعنایانبرای

وودیوجیکیاگراالوتضادتقابلبگيریموجودیامردوراخصوصيات
.ایدمیالزمتناقضتقابلباشدعدمیدیگری



نوعیوشخصیوضع
.شخصىوضعونوعىوضع:داردصورتدولفظتصورنحوهلحاظبه,وضع

راآنوندکمیتصورـتفصيالوبنفسهراـلفظخود,واضعکهاستآنشخصىوضع
وخاصوضعبراىاستمثالزیدکه...وانسان,زیدمانند,دهدقرارمعنایىبراى

.عاملهموضوعوعاموضعبراىاستمثالانسانوخاصلهموضوع
بلکه,نکندتصورتفصيالوبنفسهرالفظوضعهنگامواضعکهاینیعنىنوعىوضع

يئتهزیرا......ومفعولوفاعلاسموهاهيئتوضعمانند,نمایدتصوراجماالوبوجهه
;نيستمکنمتفصيالومستقال,هاآنتصوروهستندمستقلغيروربطىمعانىداراىها
موادکهجاآنازوشودتصورخودخاصمادهباهيئتىهراستالزم,رواینازو

ورتصازناگزیر,نمایدتصورراهاآنیکایكتواندنمىواضعوهستندنامتناهى
وکندتصورراکلىعنوانیكیعنى;باشدداشتهاشارههاآنهمهبهکهاستعنوانى

”عَلَفَ"وزنبرکههيئتىهر:گویدمىمثالدهدقراردیگرافرادنمونهوآینهراآن
.نمکمىوضعگذشتهزماندرفاعلوفعلبيننسبتبرداللتبراىراآن,باشد



داللت
دراستحالتىاصطالحدروراهبرى،وهدایت,راهنمایىمعناىبهلغتدرداللت

"رادومو"دال"رااولءشى,گرددمىدیگرشئىبهعلمسببکهشئىیك
.روندهبرپاجاىداللتیاوآتشبردودداللتمانندگویندمى"مدلول

.شودمیتقسيمنوع3بهبندیتقسيمیكدرداللت:نکته
.آیدمیبحثضمندرتعریفش:تصوریهداللت
.آیدمیبحثضمندرتعریفش:تصدیقيهداللت
للغير،المعنىتفهيمأرادالمتکلّمأنّعلىاللفظداللةعنعبارةفهی:تفهيميهداللت
مقامفیالم،التفهيمقامفیالمتکلّمأنّعلىبالوضعالعلموراءتتوقّفالداللةوهذه

ثانوییقیتصدداللت,داللتنوعاینبهکهاللغةتعلمأووأمثالهاالخطابةتمرین
اشدنباستعمالیارادههمراهجدیارادهکهایتصدیقيهداللتدروگویندمیهم

.گویندمیاولیتصدیقيهداللت



تصورىداللت
,استلفظشنيدنمجردبهمخاطبذهندرمعناخطورمعناىبهتصورىداللت
ماننددباشنداشتهرامخاطبذهندرمعنااخطارقصدمتکلمکهصورتىدرحتى

اینهکبرسدمتکلمگوشبهسنگدوبرخوردازلفظاگرحتىونائموساهی
.استحصولیعلمهمان
:اندآوردهشرطسه,تصورىداللتوجودبراى:نکته

:آنبهتکلمولفظوجود-1
.نباشدهملموباشدشدهوضعمعنابراىلفظکهمعنابدین:لفظبودنمعنادار-2
لفظآنعِوضبهآگاهشنونده,دیگربيانبه:بداندقبلازرامعناآنشنونده-3

,راینبناب;بودنخواهداوبراىخطورى,صورتاینغيردرزیراباشدمعنابراى
بهوتصضبططریقازیاوشودصادراختياربىوغافلگویندهازلفظىاگر

.داردوجودلفظبراىتصورىداللتهمباز,برسدسامعگوش



تصدیقیداللت
بأنتصدیقكلسببافتکونلقائلهمراداالمعنىکونعلىاللفظداللةفهی

زیدقيامدیعتقإنهتقول(قائمزید)أحدقاللفظه،فإذامفادِمریدالالفظ
وعقالءالعندمسلمةثابتةللفظالداللةهذهبقيامه،واإلخبارمرادهإنو

.الظواهربحجيةعنهاالمعبرهی
درمعناندادخطورقصدبهرالفظ,متکلم,تصدیقىداللتدر:نکته
معنایى,لفظاستعمالباداردقصدیعنى;گيردمىکاربهمخاطبذهن

جدىمرادمعنااینکهصورتىدر,حال;نمایدتفهيممخاطببهرا
اولىدیقىتصداللتآنبهباشدوىاستعمالىمرادفقطونباشدمتکلم

انوىثتصدیقىداللتآنبهباشدنيزوىجدىمراداگروگویندمى
.گویندمى



تصدیقیداللتشرایط
.باللغةعالماًالمتکلمیکونأن.أ

.اإلفادةوالبيانمقامفییکونأن.ب
ارادههکثانویتصدیقيهداللتدرظاهراقيداینالبته)هازالًالجادّاًیکونأن.ج

(تنهاییبهاستعمالیارادهدرنهآیدمیدارندتطابقجدیواستعمالی
الحقيقیالمعنیخالفعلیقرینةینصبالأن.د

الجملةهذهلإرادتهیسندأنیصحال,«حاللالبيع»:مثالالمتکلمقالفإذا:نکته
بأنْإليه،ةالجملمضمونإسنادیصحنعممراده،بيانمقامفیکونهإحرازبعدإالّإليه

حرازاإلعلىمبنیفهوله،مراداًکونهأمّاوالبيع،بحليةقالالمتکلمإنّ:یقال
.مثالازالهاوتقيةبهتکلمأنّهالله،مقصودمضمونهأنّعلىالکالمليدلالمزبور

کونزبإحرامنوطالمرادعنالکاشفالنوعیّالظهورإنّکهشودمیایننتيجهلذا
.البيانمقامفیالمتکلم



الحقيقیاالستعمال
مثلیندگو(حقيقت)حقيقىاستعمالرالهموضوعمعناىدرلفظاستعمال
.درندهشيرمعناىدراسدلفظاستعمال

معنا,ینهقرازاستفادهبدونوتنهایىبهلفظ,حقيقىاستعمالدر:1نکته
.مجازىاستعمالبخالف,نمایدمىحاضرشنوندهذهندررا

:شودمیاعتبارگونهدوبهمعناولفظلغویرابطه:2نکته
عالقةلمحصألنبالداللةالعالقةهذهعنیعبر:سامعباارتباطجانب(الف

ورتصإلىاالنتقالیوجبأحدهماتصورانالسامععندبالمعنىاللفظ
.اآلخر

انعنىبمباالستعمالالعالقةهذهعنیعبر:متکلمباارتباطجانب(ب
.لتفهيمهأداةیتخذهوالمعنىفیاللفظیستعملالمتکلم



مجازدرمشهورتعریف
براىکهمعنایىغيردرقرینه،کمكبهاستلفظاستعمالمشهور،دیدگاهدرمجاز

ندمانلهموضوعمعناىومعناآنميانمناسبتوعالقهسبببهشدهوضعآن
“یرمىاسداًرأیت”جملهدرشجاعانساندر"اسد"لفظاستعمال

مجازاقسام
هیفيهالمستعملوالحقيقیالمعنىبينالعالقةکانتفإن:الکلمةفیالمجاز

الملحوظةعالئقالکثرةمنتنشأکثيرةأقسامهومرسلفمجازإالوفاستعارةالمشابهة
.عالئق25تبلغانالیالمجازیاالستعمالفی

:«لمسوآلهوعليهاهللصلى»قولهوالميزابجرىکقولهم:اإلسنادفیالمجاز
ولماءاإلىالجریإسنادهوالحقيقیاإلسنادإذ«النسيانوالخطاءأمتیعنرفع»

.الخطاءنفسإلىالنسياناأوخطاءالصادرالفعلحکمإلىالرفعإسناد
القریةأهلأی«القریةاسئلو»:تعالىفکقوله:الحذففیالمجاز



مجازدراصفهانیرضامحمدشيخنظر
عنیرجعولمجدیداًمعنىیُحدِثلمومستعمِلَهااألصلية،معانيهافیمستعملةاأللفاظتلكإنّ

فرقغيرمنهاستعماالتسائرنحوعلىاالستعماليةباإلرادةاألوّليةمعانيهابهاأرادبلاألوّل،تعهده
واالستعمالالوضعمرحلتیفیبينهما

أوجاعةالشأووالصباحةالنضارةفیکالمبالغةالمجازمنالمتوخاةالغایةانّذلكعلىوالدليل
ازیالمجالمعنىفیالالحقيقیالمعنىفیاللفظباستعمالإالّیحصلالالتعجبإثارة
هو«كمل»بـوصفهمنالغایة(کَریمٌمَلَكٌإِالَّهذاإِنْبَشَراًهذاماللّهِحاشَقُلْنَ)َ:کریمهدرمثال

«فرشته»لحقيقیاالمعنىنفسفیاللفظیستعملأنإالّیتمالوهووالصباحة،النضارةفیالمبالغة
بشراًهذاما»:هکذاقلتلوانّكبشهادةبه،إالّالمنشودالغرضیؤمّنالألنّهالجميل،اإلنسانفیال

البالغةقمةعنالعبارةلسقطت«جميلإنسانإالّهذاإنْ
فقولهة،الکلمفیالمجازإلىاالسنادفیالمجازمنکثيرإرجاعیمکنالبيانهذاعلى:نکته

أهلبتقدیراداالسنفیالمجازقبيلمنانّهفيهالمشهور...فِيهاکُنّاالّتیالْقَرْیَةَوَاسْئَلِ:سبحانه
الوضوحنماألمرأنّمبالغةبصددألنّهالکلمة،فیالمجازقبيلمنالجميعانّالحقّولکنالقریة
األمرهذاعلىمطّلعةالقریةجدرانأنّحتىحدّإلىوصل



مجازوحقيقتعالئم
امایندگومیحقيقیرااستعمالآنبداندرالهموضوعمعنایانساناگر
لهوعموضمعنایکندمیاستعمالکهمعناییاینایاکهکندشكاگر

راانبودنمجازوحقيقتکهرسدمیعالئمیبهنوبت,نهیااست
.کندمیمشخص

:نکته
امايمکنشكلهموضوعمعنایدرماکهروندمیبکارزمانیعالئماین
ويقهالحقاصالةمثللفظيهاصولبهکردیمشكمتکلممراددراگر

.شودمیبحثانهاازآیندهدرکهکنيممیرجوع....العموماصالة



تبادر
ذهنبهامعنیكگرفتنسبقتمعناىبهوبودهحقيقتعالیمازتبادر

مياندراىقرینهکهصورتىدر,استخاصلفظىشنيدناثربرشنونده
دونبلفظحاقازچونگویندحاقیوابتداییتبادررااینکهنباشد

.ایدمیذهنبهقرینهدخالت
نتفیمقرینهوقتی,قرینهبهیااستوضعبهیامعناخطورچون:1نکته
.شودمیثابتوضعشد

هلموضوعدراستعمال,مجاز,مختارنظرطبقکهاستدرست:2نکته
یفترقانلکنواحداًکانإنووالمجازالحقيقةفیفيهالمستعملإنّامااست

فانّالمجازبخالفاالدّعاءعنمجرداًاللفظمنالحقيقیالمعنىنفسبانسباق
االدّعاءأساسعلىفيهاالنسباق



سلبوحملصحت
دراههرگکهمعنااینبه;استحملصحت,حقيقتهاىنشانهازیکى

اگر;آیدوجودبهتردیدلفظىبراىمعنایىبودنمجازىیاحقيقى
مىاننش(نباشدصحيحآنسلبو)باشدصحيحمعناآنبرلفظحمل
لفظالاستعممانند;استحقيقى,معناآندرلفظایناستعمالکهدهد
هنشانوصحيحاسدبردرندهحيوانحملکهدرندهحيواندر"اسد"

.استحقيقت
ذاتیاولیحملاستمجازوحقيقتعالمتکهحملازمراد:نکته
.صناعیشایعحملنهاست



ذاتیأوّلیحمل
ستآنمفهومومحمولماهيتنفسبعينهموضوع,اندرکهحملی

دوآنميان,تفصيلواجمالمثلمغایرتازاینحوهناچارو
سانانانسانمانندگویندذاتىاولىحملراحملنوعاینکههست
.استناطقحيوانانسانیااست
صناعیشایعحمل
ارتعبکهشودمىناميدههممتعارفحملنامبهصناعىشایعحمل
اتحادنهمحمولوموضوعميانوجودیاتحادمجردازاست

ل،للمحمولهالموضوعهوالموضوعکونیثبتالفانّهمفهومی
.المحمولمصادیقمنکونهیثبتوإنّما



اطراد
درلفظمالاستعشيوعمعناىبهاصطالحدروشيوعمعناىبهلغتدرکهبودهحقيقتعالئمازاطراد

.خاصمصادیقیاشرایطبهاختصاصبدون,استخاصمعنایى
ورددگاطالق,هستموردآندرکهخصوصيتىعلتبهموردىدرلفظىوعنواناگر:توضيح

ایزجاستعمالآنونداردمانعىشدهیاداطالق,باشدخصوصيتآنجاهرکهشودمشاهدهسپس
آنواجدمصداق)معناآندرلفظآنبودنحقيقتعالمتوشدهمحقق"اطراد"است

فليسلغة،الأهلمناألجنبيةاللغاتمعانیعلیالوقوفأرادإذاباللغةفالجاهلباشدمى(خصوصيت
معنییفعدیدةمحموالتمعیستعملخاصّاًلفظاًأنّرأیفإذامحاوراتهم،إلیاالستماعإالّسبيلله

:زیائیالفيقالوسيال،رطبالماء:الکيميائیقالومطهّر،وطاهرالماء:الفقيهقالإذاکمامعيّن،
والعالقة،أوالوضعإمّالهالمصحّحألنّفيه،استعمللماموضوعاللّفظأنّعلییقفله،لونالالماء

.األوّلفيتعيّنفيه،اطّرادالالثانی
مالحظهسسپ,گرددمىاطالقزیدبر,علمخصوصيتوجودلحاظبه,"عالم"لفظگاههرمثالیا

این,اشدبعلمخصوصيتداراىکهکسىهربلکه,نداردزیدبهاختصاص,اطالقاینکهشودمى
.ندگویمىشيوعواطرادرااین...وهستندعالمهمحسنوخالدپسـاستصحيحاوبراطالق



لغتاهلتنصيص
کهاینبراستلغتاهلتنصيصوتصریح,مجازازحقيقتشناختهاىراهازیکى
ونيستربىعزبانبهآشناشخصىکهاینماننداستشدهوضعمعنافالنبراىلفظفالن
وودشمىاستعمالحقيقىطوربهدرندهحيوانمعناىدر"اسد"کلمهآیاکهداندنمى

قىحقيمعناىدرندهحيوانکههاآنتصریحولغتاهلبهمراجعهازپساما;مجازىیا
.چيستحقيقىمعناىکهیابدمىدر,استاسدلفظبراى
:نکته
المعانیسائرنهماشتقّالذیاألصلیللمعنىیتعرّضمنهقسم:قسمينعلىاللغةکتبأنّاوال

الموضوعىالمعنعلىالمُراجِعیوقفذلكإلىفالرجوعالمناسباتمنبمناسبةمنهوتفرّع
فيهالمستعملخصوصدونله،

األصلی،نىالمععلىترکيزدونمنفيه،المستعملبيانکانوإنالمعاجمأغلبهمّانثانيا
المعانیعنيقیالحقالمعنىتمييزبهایستطيعملکةیکتسبتامةممارسةلهاالممارسلکن

دمَهغةاللعلمُیخالطنحوعلىاللغة،بکتبالممتدةالممارسةرهنوذلكمنه،المشتقة
الحقائقَضوئهاعلىیقتنصأدبيةقریحةإلىمضافاًولحمَه،



لفظيهاصول
:استگونهدوکالمدرشك

ترابآیا"صعيد"لفظلهموضوعکهایندرشكمانند:لهموضوعمعناىدرشكـ1
گفتهزمينعرفدرآنبهکهچهآنهر)االرضوجهمطلقیااست(خالصخاک)

ناىمعتشخيصعالمات,لهموضوعمعناىدرشكکردنطرفبربراىکه(شودمى
صيصتنواطرادوحملصحتوتبادرمانندشوندمىگرفتهکاربهمجازىازحقيقى

.لغتاهل
رادمدرشكزدودنبراىکه,لهموضوعمعناىبهعلمازبعدمتکلممراددرشكـ2

الظهوروومالعموالحقيقةاصالةمانندگيرندمىقراراستفادهموردلفظىاصول,متکلم
....و

معناىمتکلمآیاشدهشكولىداردوجودحقيقىمعناىبهعلمکهجایى,مثالبراى
معناىادهاربه,حقيقتاصالتبهتمسكبا،استکردهارادهرامجازىمعناىیاحقيقى
.شودمىحکممتکلمسوىازحقيقى



الحقيقةاصالت
ظلفمجازىوحقيقىمعناىکهاستجایىدرالحقيقةاصالتکاربرد
معلومیعنى;باشيمداشتهشكاومرادومتکلمارادهدراما,باشدمعلوم
ارکبهآنحقيقىمعناىدررالفظوکردهارادهراحقيقىمعناىنباشد
نظرهبهماىقرینهکهاستجایىدراینالبته;مجازىمعناىدریابرده

برراممتکلکالمعقالصورتایندر.باشدآنوجوداحتمالفقطونرسد
.کنندمىحملآنحقيقىمعناى
آنربرابدرراخانهاین":بگویدمخاطببهمتکلمهرگاه,مثالبراى

منظورومرادآیاکهشودشكسپسو"آورممىدرتوتمليكبهماشين
بيعقدعارادهبراوکالمعقالنزددر,صلحعقدیااستبيععقدگوینده

.استبيعدرحقيقت,تمليكچون,شودمىحمل



العموماصالة
هکآیدپدیدشكایناما,بردکاربهراعامىلفظ,گویندهگاههر

آوردهمخصصخودکالمدریاکردهارادهراعاممعناى,آنازگوینده
وکردىنفراتخصيصاحتمال,عموماصالتبهتمسكباتوانمى,است

رزمحومسلم,عامبراىمخصصوجودکهوقتىتاکردعملآنعمومبه
.گردد

کهشودشكو"کنعيادتمنداندانشهمهاز"شودگفتهگاههرمثال
مرادىدیندانشمندانتنهایااستتخصصىنوعهربادانشمندانتماممراد
مامتعيادتبهبایدمخاطب,عموماصالتاجراىباصورتایندر؟است
.برودمنداندانش
وداردحجيت,مخصصازیأسوفحصازپسعموماصالت:نکته

.استعقالبناىآنحجيتمدرک



االطالقاصالة
درسسپوشودواردمطلقطوربهوقيدبدونلفظىکهصورتىدر

یااستمطلقمعناىهمانوىمقصودآیاکهشودتردیدمتکلممراد
آمدهراگیاونيامدهاوکالمدرقيدىکهاینفرضباـ؟مقيدمعناى

مىجارىاطالقاصالتموردىچنيندرـاستنرسيدهشنوندهبه
,کردهدهارامقيدمعناىلفظازگویندهاگرکهاستداللاینبا;گردد

ودوجاحتمالبهعقال,نکردهاعالمچونونمودمىاعالمبایستمى
احتملو(عالبيــاهللُأحلّ):سبحانهاهللقالاذاکماکنندنمىاعتناقيد
األخذهوعندئذٍفالمرجعمطلقه،دونبالصيغةالبيعهوالمرادانّ

التقييداحتمالإلغاءوباإلطالق



تقدیرعدماصالت
استجایىدراضمارعدماصالتیاتقدیرعدماصالتمجراىوکاربرد

اما,باشدتقدیردرکالمیكدراىجملهیاکلمهشوددادهاحتمالکه
.باشدنداشتهوجوداحتمالاینبردليلى

انبيالفاظقالبدررامنظورششارعکهاستایناصلمواردىدرچنين
لدليبهشودنمىفهميدهظاهرىمعناىازبيشلفظازاگروکندمى

مىعمل,شودمىبيانچهآنبهکهاستتقدیرعدماصالتاجراى
.گردد
بکمرانا":فرمایدمىفرعونازنقلبهقرآندرمتعالخداوند,مثالبراى

دروباشدتقدیردر"عبد"کلمهکهداردوجوداحتمالاینحال”االعلى
احتمالنایبهاما,بوده"االعلىربکمعبدانا"صورتبهشریفهآیهاصل
.گرددمىنفىتقدیرعدمواضمارعدماصالتباوشودنمىاعتنا



الظهوراصالة
ظهورخاصىمعناىدر,شدهاستعماللفظکهرودمىکاربهجایىدراصلاین

چندهر,دباشراجحعقالنظردرمعناآنبرکالمیالفظحملیعنى;باشدداشته
چنيندر,شودداده(مرجوحمعناىاراده)آنخالفاحتمالاستعمال،مقامدر

گارندانمىنادیدهراظاهرخالفمعناىوکنندمىتمسكظاهرمعناىبهحالتى
ظاهرخالفمعناىبراىکههنگامىتاکندمىحکم,عقالیىلفظىاصلاین؛

.بوددبنپاىبدانوکرداخذراکالمظاهرمعناىهمان,استنشدهاقامهدليلى
ربدررادیگرلفظىاصولهمهکهاستگستردهچنانآناصلاین:نکته

درظهورلفظیعنیگردندبرمىاصلهمينبههمگىکهاىگونهبه;گرفته
بتتثالسابقةاألُصولإنّدیگربعبارتودارد...واطالقوعموموحقيقت

الءالعقعندبالظهوراألخذلزومهووالکبرى،یثبتاألصلهذاوالصغرى،



لفظیاشتراک
برهکاستحالتىازعبارتولفظاحوالاقسامازلفظىاشتراک

,انهجداگطوربهمتعددمعانىبراىآنوضعسبببهواحدلفظ
,چشممعانىازیكهربراىکهعينلفظمانند,گرددمىعارض
.استشدهوضعجداگانهطوربه...وطال,چشمه

:نکته
.معنویاشتراکنهاستلفظیاشتراکمقابلترادف



لفظیاشتراکامکان
لندقائبرخی,استشدهاختالفانوقوعولفظیاشتراکوجودامکاندر
شدهظیلفمشترکوجودبهقائللذاوقوعهالشيئامکانعلیالدليلادلکه
.داردوجودلفظیمشترکخارجدرچوناند

:لفظیاشتراکمنشا
دردیگرلهقبيومعنایكدرقبيلهیكرالفظیكکهقبائلاستعماالت-1

ودندکراوریجمعراانهالغتعلمایاینکهتابردندمیبکاردیگرمعنای
.امدپدیدلفظیاشتراک

.استدهشمیاشتراکباعثتعينیوضعومجازیاستعمالکثرتگاهی-2
درداریمنهمعيصارفهقرینهبهنيازمجازیمعنایتعييندرکههمانطور:نکته

.داریممعينهقرینهبهنيازهملفظیمشترکمعنایتعيين



معنویاشتراک
وادیقمصتعددمعناىبهولفظىاشتراکبرابردرمعنوىاشتراک

,ودشمىفهميدهلفظیكازکهاستواحدىمعناىمختلفافراد
لفمختمصادیقاشتراکمانند,استصادقآنهاهمهبرلفظآنو

.کندمىصدقهاآنهمهبرکه"ناطقحيوان"معناىدرانسان



ترادف
نامعیكداراىکهگویندلفظچندیادوبهاصطالحدرترادف

شدهوضعمعنایكبرداللتبراىلفظچند,کهگونهبدین,باشند
ومعنادرلفظچنداتحادبنابراینالتعينیاوالتعيينیبالوضعباشند

.ربشوانسانمانند,گویندمىترادف,لفظدرراهاآناختالف



معنایكازاکثردرلفظاستعمال
;استنآازمستقلطوربهمعنایكازبيشارادهولفظاطالقازعبارتمتعددمعانىدرلفظاستعمال

ـهست...ونقره,طال,چشمه,چشم:همانندزیادىمعانىداراىکهـ"عين"لفظاگرمثالبراى
مىمتعددمعانىدرلفظاستعمالرااین,شودارادهآنازمستقلطوربهمعنایكازبيشوشوداستعمال
وقلمستطوربهراچشمهوچشممعناىآنازو"عينارأیت":بگویدشخصىکهاینمثل.گویند

."نابعةعينارأیت"و"باکيةعينارأیت":بگویدکهاستاینحکمدرونمایدارادهجداگانه
یاباشندیمجازیاحقيقیمعنای,معنادوکهکندنمیفرقیمعنایكازاکثردرلفظاستعمالدر:1نکته
وحقيقیمعنایبينفرقیباشدمحالاگرومعناستدرفانی,لفظچونمجازیدیگریوحقيقییکی

.نيستمجازی
عنلتاليتاناالصورتانفخرجتواستقاللهبحيالهملحوظاًالمعنيينمنکلّیکونأنهوالنزاعمحلّ:2نکته
:النزاعمحط

عندجموعیالمالعامنظيرفيه،المستعملجزءمنهماکلّیکونبحيثالمعنيين،مجموعفیاستعملإذا.أ
أجزاءذوفيهوالمستعملحقيقتينمعنيينمنمرکبمعنىفیاستعمالالنهاألُصوليين

والفضة،ذهبللالشاملةبالعينالمسمّىفیاستعملإذاکماالمعنيين،لکالجامعمعنىفیاستعملإذا.ب
افرادذوفيهوالمستعملوالجاریةوالباکية



معنایكازاکثردرلفظاستعمالدراقوال
:استاختالفهااصولىميانمتعددمعانىدرلفظاستعمالجوازدر
راآن,مظفرمرحومونایينىومحققکفایةصاحبجملهازهااصولىازاىعدهـ1

اللحاظينينبالجمعیستلزمالمعنيينفىواحدلفظاستعمالالندانندنمىجایزمطلقا
محالوهوواحدآنفى
.دانندمىجایزمطلقاراآنمصنفوخویىمرحومچونهمدیگربرخىـ2
درستعمالاکهبيانبدین;انددادهتفصيلمثبتومنفىکالمميانهمکسانىـ3

.شمارندنمىجایزرامثبتکالمدرودانندمىجایزرامنفىکالم
جمعويهتثندررااستعمالاینودادهتفصيلجمعوتثنيه,مفردميانهماىعدهـ4

ازو"ينعينرأیت":شودگفتهکهاینمثلاندندانستهجایزمفرددروشمردهجایز
منزلهبهنعينيرایتجملهچونکهتوجيهاینباشودارادهجاریهعينوباکيهعينآن
دوبارينعلفظاگر,بنابراین"عينارأیتوعينارایت":شودگفتهکهاستاین

.شودارادهاىجداگانهمعناىکدامهرازکهنداردمانعى,شودتکرار



مختارقول
.مفردغيرچهمفرددرچهمطلقاًمعنیمناکثرفیاالستعمالجوازالحقو

:مثلتاسعربلغتدرانوقوع,معنایكازاکثردرلفظاستعمالجوازبردليلبهترین:دليل
دَیْنــاًالمبتغیوظمأًالمُشتکیو---بِعَمیالمُبتلیوالدجی،فیالمُرتمی

عينـاًنعمائهمــنیستفيــــدونو----کــلِّمــنســدَّتَــهیــأتــون
اودرگاهبهاطرافازبدهکاروتشنگیازشاکیوکوریگرفتاروتاریکیدررفتهفرو:ترجمه

.برندمیبهرهراعيناونعمتهایازوایندمی
.طالوجاریآبوچشموخورشيد:استرفتهبکارمعنا4درعينلفظکه
عليهماالسالموفاطمهباميرالمؤمنين(یلتقيانالبحرینمرج)تعالىقولهفى(البحرین)تفسيرمثالیا
ليهماالسالمعبالحسنين(والمرجاناللؤلؤمنهمایخرج)تعالىقولهفى(والمرجاناللؤلؤ)تفسيرو

بماءتيکمیأفمنغوراماؤکماصبحانارأیتم)تعالىقولهفى(المعينالماء)تفسيروکذلك
,والمرجانؤللؤلحقيقيامعناليسا(ع)الحسنينانریبالاینکهضميمهبهالحجةبظهور(معين

هوالمادةحقيقىالمعناهبلالمعينللماءحقيقيامصداقاليس(الوقاءلنفسهانفسنا)المهدىوکذلك
االمجالهناىیبقفالبغيرهفکيفالمجازیةمعانيهمنالمضافالماءانحتىالمخصوصةالسيالة

.معنىمناکثرفىاالستعمال



شرعيهحقيقت
شارعکهاستجایىدرآنواستخاصعرفىحقيقتاقسامازشرعيهحقيقت

لفظازما,مثالبراى;کندوضعمعنایىرساندنبراىرالفظى(پيامبرزماندر)
اینکهفهميممىرااىشرعيهمعانى(حجوصوم,صالة)حجوروزه,نماز

انىمعایندرراالفاظاین,اسالمازقبلاعرابوهستندجدیدوحادث,معانى
اینازمالسالعليهماصادقينزمانازولى(لغویهحقيقت)گرفتندنمىکاربه

شارعیاآکهآمدهپيشسئوالاینو,شدهمىتبادرذهنبهخاصىمعانىالفاظ
خاصنىمعاآنبراىتعيينىوضعوسيلهبهوقرینهنصببدونراالفاظاین

اب,خودلغوىمعانىاز,اسالمازبعدالفاظاینکهاینیااستنمودهمعين
اند؟دهشدادهنقلجدیدمعانىاینبه,تعينىوضعوسيلهبهواىقرینهنصب
پيامبررسالتسال23طیکهاستمحالگویندمیشرعيهحقيقتبهقائلين

رکانادرتعينیوضعشدهمیتکرارروزانهبارچندینکهنمازمانندالفاظی
.باشدنکردهپيدامخصوصه



متشرعيهحقيقت
:دارنداتفاقمطلبدوبراصولعلماى

,دعایعنىخودلغوىمعانىدراسالمازقبلحجوزکات,صوم,صالةمثلالفاظىـ1
.اندداشتهلغوىحقيقتو;رفتهکاربهقصدورشد,امساک

ردآنازقبلکمىو(ع)صادقامامو(ع)باقرامامعصردریقينبهالفاظاینـ2
يقىحقاىگونهبهشرعىمعانىدریعنى;اندگردیدهشرعىحقيقت,جدیدمعانى

.اندشدهاستعمال
:انددهنمواختالف,چيستشرعىمعانىبهلغوىمعانىازنقلمنشأآیاکهایندراما

صورتبعانتاوصحابهعصردرنقلاینکهباورنداینبرمتشرعيهحقيقتبهقائلين
.اندگشتهمعتقدمتشرعىحقيقتبهوگرفته

کهاولیویتعينیااستتعيينیوضعیاشرعيهحقيقتالزمهکهاستاینهمدليلشان
.نداردامکاننبوتکمفرصتبخاطرهمدومیونرسيدهمابهچوناستبعيد

.استنبودهتعينیوضعبرایکمیزماننبوتسال23کهشدهاشکالاینهابر



شرعيهحقيقتبحثثمره
رینهقبدون(ص)اکرمنبىزبانبرکهالفاظىدربحثثمره

تحقيقبهکهکسانىزیرا;شودمىمترتب,اندشدهجارى
ودنماینمىحملشرعىمعانىبرراالفاظاینمعتقدندشرعى
معانىبرارالفاظایندارنداعتقادمتشرّعىحقيقتبهکهکسانى
.اندنمودهحمللغوى
:نکته
دهشواردسنتوکتابدرکهالفاظیمعانیدرماچونالبته

ثمریعمالشرعيهحقيقتبحثلذا,ندرتبهمگرنداریمشکی
.ندارد



عباداتالفاظ
ازعبارتند,آیندمىمعامالتالفاظمقابلکهعباداتالفاظ

,زهرو,نمازالفاظمانند,اندشدهوضععباداتبراىکهالفاظى
قربتقصدآندرکهاستعملى,عبادتازمرادو...وحج

.باشدمعتبر



معامالتالفاظ
کهتندهسالفاظىودارندقرارعباداتالفاظمقابلمعامالتالفاظ
,جااینردمعاملهلفظالبته,اندشدهوضعمعامالتبرداللتبراى
.استایقاعاتوعقودشامل
قربتقصدآندرکهاستچيزىآنهراعممعناىبهمعامله
مثل;آنغيرچهوباشداخصمعناىبهمعاملهچه,نباشدمعتبر
.نجاستازلباستطهير
هریعنى,استایقاعاتوعقودمعناىبه(اخصبمعنای)معامله

ورضایتوقصدبرمتوقفخارجدروجودشکهاعتبارىامر
(قاعای)جانبهیكچهو(عقد)جانبهدوانشاىچه,باشدانشاء

.



فسادوصحتمعناى
معناىهبصحت,اصولعلمدر.استتماميتمعناىبهلغتدروفسادمقابلدرصحت

واجزاتمامنبودندارامعناىبهکهفسادمقابلدراستشرایطواجزاتمامبودندارا
يزىچاگریعنى;باشدمىءشىازمطلوبآثارترتبعدمسببکهاستشرایط
.آیدنمىپدیدخارجدرآثارآنشدفاسداگرولىداردآثارىباشدصحيح

واعادهکهدشومىگفتهعبادتىبهصحيحعبادت,عباداتبابدرفقهدرمثالبراى
.نداردالزمقضا

هبصحت,طبعلمدرو،شریعتباعملموافقتمعناىبهصحت,کالمعلمدرو
واَجزاتماميتمعناىبهاصولعلمدرو,استجسمصحتومزاجاعتدالمعناى

.استشرایط
:نکته

شودیممترتبانبرعقودازمطلوباثرکهاستانچيزیبمعنایمعامالتدرصحت
.......وشودمترتبانبرملکيتکهاستبيعیصحيحبيعمثال



اعموصحيح
یاعباداتالفاظآیاکهگرددمىمطرحبحثایناعموصحيحدر

ایىمعنیعنىاند؟شدهوضعهاآنصحيحمعناىخصوصبراىمعامالت
بردنکاربهکهاىگونهبهـاستدارارامأموربهشرایطواجزاهمهکه

باشدمجازىیاباطلوغلط،شرایطواجزاءفاقدوناقصمعناىدرلفظ
رایطالشواالجزاءتامازاعممعنایىبراىاندشدهوضعالفاظکهآنیاـ
رب"بيع"و"صالة"چونالفاظىاطالق,صورتایندر،کهناقصو

.استحقيقتوجهبرنيزناقصفرد



صحيحبهقول
فاظالباشدقائلکهاستشخصىآنواست،اعمىبرابردرصحيحى
ضعو"الشرایطواالجزاءتام"مصادیقوافرادبراىمعامالتوعبادات

نحوهبیاوغلطیا،ناقصمصادیقدرالفاظاینبردنکاربهواندشده
متامعاملهونمازبراىکه"بيع"و"صالة"لفظمثل,مجازاست

.اندشدهوضعالشرائطواالجزاء
تداللاساحادیثازدستهدوبهتبادربرعالوهخودادعاىبراىصحيحى

:استکرده
کنندمىبارشرعىماهياتبرراآثارىکههستندروایاتى,اولدسته

”المؤمنمعراجالصالة"و"الدینعمودالصالة"مثل
ازرخىبفقدانصورتدرـماهيتنفىبرکهاندروایاتى,دومدستهو

الکتاببفاتحةاالصالةال"مثلداردظهورـرکنىغيراجزاى



اعمبهقول
اعتقادهکشودمىگفتهاشخاصىیاشخصبهاستصحيحىبرابردرکهاعمى
یطشراواجزاءکهمعامالتىوعباداتبراىهممعامالتوعباداتالفاظدارند

الشرایطواالجزاتامازاعم)استناقصکههاآنبراىهمواستکاملهاآن
همکه"بيع"و"صلوة"لفظمانند,اندشدهوضع(الشرایطواالجزاءناقصو

.اندشدهوضعفاسدهموصحيحمعاملهونمازبرداللتبراى
علىاالسالمبنى"روایتو"تعادال"حدیثبهخودادعاىبراىاعمى

استدالل,مکروهعباداتدرنذرصحتو"الصالةدعى"حدیثو"الخمس
.اندگرفتهقراراشکالموردهاآنتكتكکهاستنموده



اعمقولبراشکال
استدفاسوصحيحبهعباداتتقسيمصحتهااعمیدليلواضحترین

:اندگفتهانهاجوابدرصحيحيهاکه
فاظالکهاستایندهدمیمابهتقسيمصحتاینکهچيزیحداکثر
الاستعموفاسدهمشودمیاستعمالصحيحدرهممعامالتوعبادات

رایبالفاظشدنوضعبردالتواندنمیلذااستمجازوحقيقتازاعم
.باشداعم



اسباببرایوضع
ینابهاندشدهوضعاسباببراى،معامالتالفاظاینکه

"قبلتوبعت"گفتنبراى"بيع"لفظمثالکهمعناست
.شدهوضع

;ارددراهنيزمعامالتالفاظدراعموصحيحنزاع,بنابراین
اراىد"قبلتوبعت"یعنى;هستندمرکباسباب،چون
سادفوصحتصفتتوانندمىکههستندشرایطىواجزا

.بپذیرند



مسبباتبرایوضع
معناستاینبهاندشدهوضعمسبباتبراىمعامالتالفاظاینکه

شودمىحاصلاسبابراهازکهانتقالىونقلواثرآنکه
مشهوردیدگاهازاعموصحيحنزاعپساستالفاظمدلول
الامثوزوجيت,ملکيتزیرا.دهدنمىرخجاایندرهااصولى

ستاعدمووجودبيندائرامرشانوباشندمىبسيطامورازآن
.شوندفسادوصحتبهمتصفتانيستندمرکباتازو



مشتق
واستقتحقي,اشتقاقمبدأبهتلبسحالدراشيایاافرادبرمشتقاطالق
ولىت،اسمجاز,شوندمىمتلبسآیندهدرکهاشيایىیاافرادبرآناطالق
بهتلبسبالقکهذاتىیعنى"التلبسعنهانقضىما"برحالدرمشتقاطالق

بودنجازمبهاعتقاداصولياناکثرواستاختالفىندارداالنوداشتهمبدأ
.دارندآن

پيشحالت3نگيریدوضوءبالشمسمسخَّنآببافرمودروایتیاگرمثال
:ایدمی
حقيقتاینصورتدرمشتقاستعمالکهباشدگرمبالفعل,آباینکهاول

.است
(مجاز)شودمیگرمآیندهدرکهرودبکارآبیدر(مسخن)لفظاینکهدوم
(نزاعمحل)کنيممسخناطالقاالن,گذشتهگرمآببهاینکهسوم



ادبیواصولیمشتقفرق
مشتملودهشگرفتهدیگرلفظازکهگویندرالفظىهرادیباناصطالحدرمشتق

نيزروفحترتيبدروداشتهتناسبآنبامعنااصلدروباشدآناصلىحروفبر
ضربوضاربمانندباشدداشتهاختالفآنباهيئتلحاظازامّا,باشدموافقآنبا

:داردشرطدواصولىمشتقاما
ونهگبهوشودمىمتصفومتلبسآنبهذاتیعنى;شودمىجارىذاتبرـ1
ربافزونیعنى;کندمىذاتازوحکایتشودمىذاتبرایعنوانوصف،اى
ميان(همانىاین)هویتواتحادازاىگونهشودمىدادهاسنادذاتبهکهاین
داردوجودذاتوآن
هکصفاتىازیا(نوعوفصلمثل)شىذاتىاوصافازعنوانىوصفاینـ2

ذاتاهآنزوالباکهباشداىگونهبهبایدزیرا;نيستهستندذاتالزمعارض
مبدأبهتصافاوتلبسقبالکهذاتىبرمشتقاطالقآیاگفتبتوانتانشودزایل

؟مجازیااستحقيقتحاضرحالدرداشته



مشتقدرتلبساتانحاء
هستندحرفهانهاازبرخیکندمیفرقهمبامبدابهمشتقاتتلبسنحوه

مبادىبهتقاتمشفعلىتلبسلذابالفعلبرخیوملکهبرخیوصناعتبرخی
بهتلبسوهنحبایدخاطربهمينگرددمىگوناگون,مبادىاختالفسبببه,

مبادیاختالفهمينوسنجيدشرایطشومبداانخودبهنسبترامبدایك
.شودمیمشتقاتدرمبدابهتلبسزماناختالفموجب

(ایحرفه)صناعیمبادی-1
ایملکهمبادی-2
(بالقوة)شانیمبادی-3
فعلیمبادی-4



صناعیمبادی
تاسجاهایىدروبودهمشتقاتمبادىاقسامازصناعىمبادى

,ىنساجونجارىمانند,باشدصناعتنوعازمشتقمبدأکه
.نساجىونجارىصنعتبهمتلبسذاتِیعنى

تصناعاینبهمشغولشخصکهوقتىتاصناعىمبادىدر
تصوردرواستصادقحقيقتاًمبدأبهتلبس,استخاص
ذالگرددمىزایلنيز,تلبس,آنازاعراضوحرفهآنترک

چونشودمیاوبرنجاراطالقبازاماباشدخوابنجارلوو
.استنکردهاعراضاشحرفهاینازهنوز



اىملکهمبادى
کهتاسجاهایىدرواستمشتقاتمبادىاقسامازاىملکهمبادى

يفياتکوحاالتیعنى,باشدنفسانىملکاتنوعازمشتقمبدأ
وآیدىمپدیدتکراروممارستاثربرانساننفسدرکهنفسانى

خالفبرطبابت،واجتهادملکهمانندگرددنمىزایلسادگىبه
.باشندمىزودگذرکهنفسانىحاالت

دارددوجوشخصدرنفسانىملکهکهزمانىتااىملکهمبادىدر
شخصدراجتهادملکهوقتىتا,بنابراین,استفعلىآنتلبس,

درهکاینلوواستبالفعلاجتهادمبدأبهاوتلبس,داردوجود
.ندهدانجاماجتهادى,عمل



شأنىمبادى
هکاستجاهایىدروبودهمشتقاتمبادىاقسامازشأنىمبادى

اینبه,"مثمر"مانند,باشدمىقوهوشأنيتنحوبه,مشتقمبدأ
هکباشدمى(دهندهميوه)مثمرصورتىدردرختیكکهبيان

زمانردوبالفعلکهچندهر,باشدداشتهراآناستعدادوشأنيت
هيچمستانزدرکهدرختىبه,بنابراین,باشدنداشتهاىميوهحاضر
ستانتابوبهاردرکهایناعتباربه,ندارداىميوهوبرگگونه
اتواستصحيحمثمرصدق,داردراآناستعدادودادخواهدميوه

استىفعلمبدأاینبهآنتلبسدارد,وجوداستعداداینکهزمانى
.شودبریدهیاخشكدرختکهآنمگر,



فعلیمبادی
لیفعمبداراشودمیاخذفعليتبنحوکهمبدئی
,حالزماندروبالفعلوقتهرکهمعنااینبهگویند

حقيقیوبنحمشتقانباشدمتلبس,مبداانبهشخصی
انتفعليتااماقائممانندشودمیاطالقشخصانبر

انبهاحقيقتدیگرنشستشخصورفتبينازمبدا
.شودنمیقائماطالق,شخص



بالفعلتلبسادله
تبادر-1

شودمیانامثالوالعادلخلفَصلِّاطالقوقتیگویندمی
مانزدرکهاستعادلیشودمیمتبادرذهنبهکهچيزیاولين
حالدروداشتهقبالاینکهنهباشدداشتهراعدالتملکه,اقتداء
.باشدگشتهزائلاقتدا

المبداعنهانقضیعمنسلبصحت-2
نيستقائماوبگویيماستقاعدبالفعلکهکسیبهتوانمیاینکه
نهاستشدهوضعبالفعلمتلبسبرایمشتقکهاستاینبردليل
.انقضیماوآنازاعم



(مشتق)اعمبهقول
الحالفىدأبالمبتلبسما"ازاعممعنایىبراىمشتقدارداعتقاد(مشتق)اعمى

.استشدهوضع"المبدأعنهانقضىماو
:کنندمیاقامهخودشاننظربردليلدو
المبداعنهانقضیمنبرحِرَفاسماءصدق-1

فعلییمبادباصناعتوحرفهدرانزمانوتلبسنحوهکهگفتيماینهارددر
چونامانباشداجتهادحالدرمجتهدمثالچهاگراینجادرلذاکندمیفرق

.استدرستحقيقتاانبرمجتهداطالقهستمبدابهمتلبس
گذشتهزمانبهنسبتانقضیمنبرضارباطالقصحت-2

یعنیستایکیاسنادوتلبسزمانکهباشداینمراداگرگویيممیاینهارددر
رادشانماگرواستمتلبسبرمشتقاطالققبيلازاین,باالمسضاربانت

.استمجازیقيناباشدتلبسواسنادزماناختالف



امرماده
.است"ر,م,ا"حروف,امرمادهازمقصود

:داردوجودبحثچندامرمادهدر
امعنچندیااستمعنایكداراىلغتیاعرفدرامرمادهآیاـ1
؟

معنادوبهمعانىآنآیا,باشدداشتهمتعددمعانىکهفرضبرـ2
؟هستندمعنادوازبيشیاگردندمىبر
؟آنغيردریاداردظهوروجوبدرامرمادهآیاـ3
یادارددخالتوجوبدرامرمادهظهورِدراستعالیاعلوآیاـ4
؟نه



امرمادهلفظیاشتراک
.ميگرددازبمعنادواینبههممعانیسائرکهمعناستدوبينلفظیمشترکامرلفظ

:طلب-1
یُصيبَهُمْأَوْنَةٌفَتْتُصِيبَهُمْأَنأَمْرِهِعَنْیُخالِفُونَالَّذِینَفَلْيَحْذَرِیا"بکذاامرتك"مانند

.أَلِيمٌعَذابٌ
:فعل-2
فرعونامرماو"مانندانتسابشحيثيتازنظرقطعباخارجىعملوکارمعناىبه

فِیاوِرْهُمْوَشیالَكَیُبْدُونَالماأَنْفُسِهِمْفییُخْفُونَهللِکُلَّهُاألمْرَإِنَّقُلْیا”برشيد
.األَمْرِ
:نکته
.استامورجمعشفعلبمعنایامرواستاوامرجمعشطلببمعنایامر



علو و استعالء
برخى از اصوليان در امر کردن از طریق ماده امر و در نهى نمودن 

د که علو را شرط دانسته اند و بر این نظر هستن, از طریق ماده نهى
ت مقام  بزرگى و رفع, آمر هنگام دستور دادن باید نسبت به مأمور

. داشته باشد ، وگرنه امر محقق نمى شود 
ت به مثل علو خداوند نسب, علو و رفعت مقام، گاهى حقيقى است 

داره بندگان ، و گاهى اعتبارى و قرار دادى است، مثل علو رئيس ا
.بر دیگر کارکنان 



استعالءبدونعلو
باشددانیبهعالیازطلبهمينکهمعتقدندقولاینبهقائلين

چهگراعالییعنینيستاستعالءبهنيازیوکندمیکفایت
وودشمیگفتهامر,اودرخواستبهبازبکندهمجناحخفض

.سرُّهقدسالخراسانیالمحقّقخيرةهو



استعالءهمعلوهم
نمیامردکنمیاستدعاءکهکسیکالمبهگویندمیقولاینبهقائلين
ماماإلالسيدخيرةهوواستعالءهمباشدداشتهبایدعلوهملذاگویند

.سرُّهقدسالخمينی



استعالءیاعلو
جناحخفضچهاگرعالیزیرااستکافیعلوکهاستایناینهادليل

.شودمیگفتهامر,اودرخواستبهبازبکندهم
بهکهریامبخاطررامستعلیدانیزیرااستکافیاستعالءهمچنينو
توبيخودنبامر,اوکالمواقعااگروکنندمیتوبيخکندمیفوقشما
.نداشتمعنااو



استعالءنهعلونه
دالامروخارجندامرحقيقتازاستعالءوعلوگویندمی
البروجردیالمحقّقخيرةهوونيستانهاازهيچيكبر

.سرُّهقدّس



مختارقول
.استحقبودهمبااستعالءوعلوشرطيتکهدومقولمانظربه
موردشدنباعالیاماباشدمستعلیوکندامرکهکسیزیرااستشرطعلواما

؟کنیمیامرنيستیعالیکهتوییچراکهگيردمیقرارمذمت
وشودنمیاطالقامر,استدعاءوخواهشبهزیرااستشرطاستعالءاما

:استپيامبربهبریرةقولهمشاهدش
وعاءاستدکهدهدمینشاناینو«شافعأناإنّما:قالاهلل؟رسولیاتأمرنی»

.گویندنمیامرراخواهش



وجوببرامرمادهداللت
باباستحدریاداردظهوروجوبدرآیا(طلبمعناىبه)امرمادهکهایندراصوليانميان

:داردوجودچندهاییدیدگاه,دیگرمعنایىدریا
(مصنفمختار)وجوبدرظهورـ1

.استتبادر,قولایندليل
استحبابدرظهورـ2
استحبابووجوبميانلفظىمشترکـ3
.ستاشدهوضع"طلبمطلق"براىوبودهاستحبابووجوببينمعنوىمشترکـ4

:مختارقولمویدات
(أَليمعَذابٌمْیُصيبَهُأَوْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنْأَمْرِهِعَنْیُخالِفُونَالّذینَفَلْيَحْذَرِ):سبحانهقوله-1
(أَمَرْتُكَإِذْتَسْجُدَأَالّمَنَعَكَما):سبحانهقوله-2
(أَمَرَهُمْمااهللَیَعْصُونَالشِدادٌغِالظٌمَالئِکَةٌعَلَيْها):تعالیقوله-3
«بالسواکألمرتهمأُمّتیعلیأشُقّأنلوال»:وسلّمآلهوعليهاهللصلیقوله-4



امرهيئت
امرچهغایبامرچه,استامرهاىفعلصيغه,امرهيئتازمراد

ومجردچه,رباعىچهوثالثىچه,مجهولچهومعلومچه,حاضر
.فيهمزیدچه
هکاستاىکلمهیاوصيغههر,افعلصيغهمانندهاىازمنظورو

بهاانشمقامدرکهخبرىهاىجملهمانند.باشدطلبىمعناىداراى
تکانالصلوةان"مثلباشداسمىخبرىجملهچه)روندمىکار
کتب"مثلفعلىخبرىجملهچهو"موقوتاکتاباالمؤمنينعلى

"مثلستاامرفعلمعناىبهکههایىفعلاسمنيزو"الصيامعليکم
(."...ومهالومه,صه



امرصيغهمفاد
.للوجوبموضوعةانّها.1
.للندبموضوعةانّها.2
الطلبأیالندب،والوجوببينللجامعموضوعةانّها.3

:مختارقول
نهووجوبنهاستشدهوضعالمتعلقایجادنحوالبعثانشاءبرایامرصيغه
.ندب
اشتروالسوقإلیاذهب:لعبدهالمولیفقولاستانسباقوتبادرهممادليل
.اللحمشراءوالذهابإلیبعثهعنأُخریعبارةاللحم
هم..........وتهدیدوتعجيزماننددیگریمعانیدرافعلهيئتاینکه:نکته

بلکهباشدیمعانانهمهبينلفظیمشترککهنيستمعنااینبهشودمیاستعمال
دردواعیچهاگراستالمتعلقنحوالبعثانشاءانهاتمامدرفيهمستعملومعنا
.کندمیفرقدیگریبایكهر



امرصيغهظهور
اریمندامتثالشوجوبدرشکیبودوجوببردالامرصيغهاگر
یااستوجوببردالایاکردیمشك,امرصيغهمفاددراگراما

؟وجوبغير
وبوجبردالبالمطابقهامرصيغهچهاگرکهاستاینحققول

برایگویدمیعقلزیرااستوجوببردالبااللتزامولینيست
تایکنامتثالراموالامرباید,مولویتمحدودهدرمومِّنتحصيل

.استاحتياطقاعدههماناینوباشیمعذوراوپيشگاهدر



وجوببردالهدیگرراههای
:ندمانداردوجوبدرظهورباشدطلبىمعناىداراىکهاىکلمهیاوصيغههر

:آیات
کُتِبَ)و(مْأَیْمانِکُتَحِلَّةَلَکُمْاهللُفَرَضَقَد)مثل(کتابة)و(فرض)بهتعبير-1

........و(الصِّيامعَلَيْکُمُ
اسْتَطاعَنْمَالْبَيْتِحِجُّالنّاسِعَلَیهللِوَ)مثلمکلفعهدهدرتکليفدادنقرار-2

(سَبِيالًإِلَيْهِ
دَهُنَّأَوالیُِرضِعْنَالوالِداتُو)مثلالوقوعمحققمضارعبصورتحکمبيان-3

.استاکيدامربردالکه(کامِلَينحَولَيْنِ
:روایات

امده.....و«الصالةیُعيدُ»،«یَغْتَسِلُ»مانندالفاظیاهلبيتروایاتدرماکثيرا
داعیبهامااندشدهاستعمالخودشانحقيقیمعنایدرجملاینچهاگرکه

.دارندوجوبدرظهورلذاشوندمیالقاءبعثوطلب



حظرعقيبامر
کندىنهبودهمباحیاومندوبیاوواجبگذشتهدرکهچيزىازابتداءموالکهمواردىدر

.گویندمى"حظرعقيبامر"راامراین,کندامرکارآنبهدوبارهمدتىازپسو
رااوو"اءالمتشربال":گویدمىبيماربهطبيبولىاستمباح,آبنوشيدن,مثالبراى

."الماءاشرب":گویدمىاوبهمدتىازبعدامانمایدمىمنعآبنوشيدناز
شدهنهىآنازاحرامحالدرحاجىاستمباحىامرکهکردنشکاروصيدکهاینیاو

,اماحرازحاجىشدنخارجازبعدولى”حرمانتموالصيدتقتلواال":آیهدليلبهاست
.کندمیصيدبهامرو”فاصطادواحللتماذاو":فرمایدمیخداوند

:داردوجوداختالفدارندظهورمعنایىچهدراوامرگونهاینکهایندر
(مصنفمختار).للظهورفاقدة.3اإلباحةفیظاهرة.2.الوجوبفیظاهرة.1

واسطهباینکههمو(اباحه)باشدکردهحرمترفعموالکهدارداحتمالهمچونکهاستاینمصنفدليل
هيچيكدرپساستممکناحتماالتایندویهرچونلذا(وجوب)استداشتهایجابقصدایقرینه
.شودمیمجملموالکالمونداردظهور
اینکهپنداردمىخودپيشمکلفومخاطبولى;نرسيدهحظرىومنعشارعوموالناحيهازگاهى:نکته
عقيبرامرااینکه,کندمىامرکاراینبهرااوموال,"منعتوهم"ایندنبالبه.استممنوعبرایشکار

بعدهک(اطعمواومنهافکلوا...اهللشعائرمنلکمجعلناهاالبدنو)کریمهمانندگویندمىحظرتوهم
.استآمدهجاهليتدرقربانیگوشتاکلحرمتتوهماز



تکرارومرة
مرّهبرداللتآیارودکاربه,کندداللتتکراریاومرّهبرکهاىقرینهگونههرازعارى"افعل"صيغهگاههر

تاداردتکراربرداللتیا,آوردجابهراموالامرباریكفقط،امتثالمقامدرباشدالزممکلفبرنتيجهدرکهدارد
.کندنمىداللتیكهيچبریادهدانجامبارچندراامرباشدواجبمکلفبر

قىاطالظهورداللتدیدازووضعىظهورداللتدیداز:اندنمودهبررسىدیددوازرامسئلههااصولىازبرخى
:داردوجودنظریهچهاروضعىظهورلحاظبهـالف

.استمجازىتکراردراستعمالشوشدهوضعمرّةبرداللتبراى"افعل"صيغهـ1
.استمجازمرّةدراستعمالشوشدهوضعتکراربرداللتبراىافعلصيغهـ2
.استشدهوضعجداگانهیكهربراىوتکرارومرّهمياناستلفظىمشترکـ3
.نداردراخىتیافوربرداللتىآنهيئتومادهازیكهيچزیراتکراربرنهوداردداللتمرّهبرنهافعلصيغهـ4
(مصنفمختار)

:اطالقىظهورنظرازـب
قدماتمبودنتمامصورتدرآوردمطلقراخودکالموباشدبيانمقامدرموالاگرکهاعتقادانداینبربرخى

عتطبي"الوجودصرف"درصيغهاین,جاهایىچنيندرزیرا;شودمىاستفادهمرّةسخنانشاطالقاز,حکمت
کمحعقل,فرداولينآمدنوجودبهازبعدوآیدمىپدیدخارجدرفرداولينوجودباالوجودصرفوداردظهور

.نمودمىحتصریآنبهسخنانشدربایدخواستمىرادیگرىفرداگرواستشدهآوردهبرموالخواستهکندمى



تراخیوفور
بهىتراخو,ممکنزماناوليندرموالامرامتثالبراىکردنشتابمعناىبهفور،اصولعلماصطالحدر

.استممکنزماناولينازموالامرامتثالانداختنتأخيربهمعناى
.نداردلتدالکدامهيچبریاوتراخىبریاکندمىداللتفوربرامرآیاکهگرددمىمطرحگونهاینبحث

:اندنمودهارائهمتفاوتىهاىدیدگاهبارهایندراصولعلماى
.استشدهوضعفوریتبراىیعنى,داردفوریتدروضعىظهور"افعل"صيغهـ1
.استشدهوضعتراخىبراىیعنى;داردتراخىدروضعىظهور,افعلصيغهـ2
.تراخىوفورمياناستلفظىمشترک,افعلصيغهـ3
نداردتراخىوفوریتبرداللتىگونههيچاساساوتراخىبراىنهشدهوضعفوریتبراىنهافعلصيغهـ4
.داردخاصنهقریودليلبهنيازامر،ازتراخىیافوریتاستفادهو؛عقلحکمبهنهواطالق،بهنهوضع،بهنه

مطرحامرلهموضوعدرفوریتبهتقيدکهاستاینداردداللتفوربرامرمعتقداندکهکسانىمنظور:1نکته
.آنجوازنهاستتراخىوجوبمنظورش,گرایيدهتراخىبهکهکسآنواست،
واندکوینیتعللمانندتشریعیعللچون)األمرصيغةمقتضىبأنّهاتارةبالفوریةالقولعلىاستدل:2نکته

الفاصلهباستامتثالهمانکهمعلولشباید(علت)شدصادرموالامرتالذااستمحالعلتازمعلولانفکاک
(استباقآیهومسارعهآیهمانند)الخارجيةاألدلّةمقتضىبأنّهاوأُخرى(شودمحقق



االمتثالعنداالمرسقوط
مامتباـامرىامتثالبهاکتفاازاستعبارتاصولعلماصطالحدراجزاء
:هکبياناینبه;دیگرامرىیاامرهماندوبارهامتثالازـشرایطواجزا

طىشرایواجزاتمامبارامأموربهاووکندمکلفمتوجهراامرىموالهرگاه
ترضایوموالغرضتحصيلباعث,دهدانجام,استخواستهاوازموالکه
زاآنمجددامتثاللزومعدموموالامرسقوط,آننتيجهکه,گرددمىاو

درقضاصورتبهچهووقتدراداصورتبهچهـباشدمىمکلفطرف
.وقتخارج
زیراتنيسشکیشودمیامرهمانسقوطموجب,امرامتثالاینکهدر:نکته

پس,امّفردٍبوجودیوجد,امرطبيعتواستبعثیاطلببردالامرهيئت
بقاءرایبوجهیوکردهامرامتثالکرداتيانراطبيعتازفردی,مکلفاگر
.ماندنمیامر



اضطرارىامرماموربهاجزاى
واقعىامر)اضطرارىامرماموربهانجامکفایتمعناىبهاضطرارىامرماموربهاِجزاى
بهکهىکس,مثالبراى;استاضطراررفعصورتدرآندوبارهانجاماز((تيمممثل)ثانوى
,آبهبدستيابىازپسآیا,خواندمىتيممباراخودنماز,وضوبراىآبنداشتنعلت
نماید؟قضایااعادهخواندهتيممباکهرانمازىاستالزم
مستوعبغيرومستوعبعذر
قائلیطرفازونبودباقیعذرآن,عبادتوقتتمامدریعنیبودمستوعبغيرَماعذراگر

اعاده,اجزاءهبقولبربنابودباقیوقتتمامومستوعبماعذراینکهیاباشيمبدارجوازبه
.نيستواجبدومیدرقضاءواولیدرقضاءو

اجزاءدليل
:زندمیاالضطرارعندراحرفیوقتیمتکلم

فتنگراقضاءواعادهوجوب,العذررفعبعداگراینصورتدر:استبيانمقامدریا-1
.مشویمیاختياریامرازاضطراریامراجزاءبهقائلوکنيممیوجوبعدمکشفاناز
مقامدرلفظیاصلچونکنيممیرجوعبرائتبهاینصورتدر:نيستبيانمقامدریا-2

.شویممیقضاءواعادهوجوبعدمواجزاءبهقائلونداردوجود



ظاهرىامربهماموراجزاى
درظاهرىامربهماموردادنانجامآیاکهاستاینظاهرىامربهماموراجزاىازمراد

نه؟یاکندمیواقعیامرازکفایت,خالفکشفصورت
وعلملحاظبدونـمتعلقوموضوعبراىکهاستحکمى،واقعیحکم:واقعیحکم
.گرددمىجعلـمکلفجهل
ارعشسوىاز,واقعبهمکلفجهلمالحظهباکهاستحکمىظاهرىحکم:ظاهریحکم

وىواقعحکمبهجاهل,مکلفکهمواردىبراىشارعیعنى;استگردیدهجعلمقدس
کهاستظاهرىاحکامهاآننامکهنمودهمقررراوظایفىواحکام,باشدآندرمردد
مؤداىشامل,ظاهرىحکماصطالحیكدراستاصطالحدودارایظاهریحکمالبته

مرادامااستاصولمؤداىشاملفقطدیگراصطالحدروشودمىاصولوامارات
.(اولاصطالح)استاصلوامارهازاعماینجادرمصنف

:مسالهدراقوال
(مصنفقول)مطلقااجزاءـ3عمليهاصولدراجزاءـ2اماراتدراجزاءـ1

فیعادةاإلعنیجزیفهلنجس،أنّهتبيّنثمّالطهارةمستصحبثوبفیصلّیإذامثال
ال؟أوبعدهالقضاءوالوقت



واجبمقدمه
«تحصيلهأمکنلمالوالهاوجهعلیآخرشیءإلیبهایتوصلما»
,مثالبراى,نيستتردیدىآنمقدمهوءشىوجوبميانعقلىمالزمهدرطرفیاز

اینبراىاسبمنبرندهباالوسيلهازاستفادهلزوموبلندساختمانبامروىرفتنميانعقل
بيندمىمالزمه,کار
آیاکهوضوونمازماننداستآنمقدمهوواجبميانشرعىمالزمهدربارهسخناما

عنوانهبنيزوضوتاکندمىسرایتنيزاستآنمقدمهکهوضوبهنمازشرعىوجوب
؟خيریاباشدواجب,مقدمه

حصرمنکهالسطحعلیصعودمقدمهماننداستامریكدرمنحصرگاهیمقدمه:نکته
اللتد,صلامرکهنمازمقدماتمانندنيستمنحصرگاهیواستنردبامگذاشتندر

مقدمهازبحثواستواجب...واستقبالوحدثیطهارتوخبثیطهارتکهدارد
حالهاسترفعُالنحصَرمنحصرةکانتلوأنّهااألمرغایةَآیدمیمقدمهنوعدوهردرواجب

.مقدمهآنبهالمقدمهذیبهدسترسی



داخلىمقدمه
ذىذاتدر,آنذاتکهاستاىمقدمه(اخصبمعنای)داخلىمقدمه

ىذقيد,مقدمهذاتکهاستاىمقدمه,دیگربيانبه,باشدداخلالمقدمه
هالمقدمذىذاتدرداخلدوهر,قيدآنبهتقيدوقيدخودوباشدالمقدمه

وسجود,رکوعمانند,است(المقدمهذى)واجباجزاى,آنمثالکهباشد
.نمازاجزاىسایر

خارجىمقدمه
ذىذاتازخارجتعبداوذاتاکهاستاىمقدمه(اخص)خارجىمقدمه

.استنمازتحققشرعىشرطوخارجىمقدمهکهطهارتماننداستالمقدمه
:نکته

.استمقدمهخود,تقسيمایندرمالک



عقلىمقدمه
درکآنبرراالمقدمهذىتحققتوقف,تنهایىبهعقلکهاستاىمقدمه,عقلىمقدمه

کندمىمقدمهفقدانصورتدر,المقدمهذىتکوینىوجودبودنمحالبهحکموکندمى
.سافتمپيمودنبرحجتوقفمانند.باشدگرفتهکمكشرعازجاایندرکهاینبدون,

شرعىمقدمه
اشدبآنبرمتوقفشرعا,صحيحصورتبهواجبتحققکهاستاىمقدمهشرعىمقدمه
ذىتوقف,عقلکه,قبلهبهاستقبالبرآنتوقفیاوطهارتبرنمازصحتتوقف:مانند

.کندنمىدرکراشرعىمقدمهبرالمقدمه
عادیمقدمه
آنتحققبرعادتوعرفنظردرالمقدمهذىتحققکهاستاىمقدمه,عرفىمقدمه

هبورودمانند,داردامکانآنبدونالمقدمهذىتحقق,عقلنزددرگرچه,استمتوقف
یواردازتوانمىعقالًگرچه,گيردمىصورتخانهدرازگذشتنطریقازعرفاًکهخانه

.شدخانهواردنيز
:نکته

.استمقدمهوجوبدرحاکم,تقسيمایندرمالک



وجودمقدمه
دمانن,داردبستگىمقدمهآنبهخارجدرآنامتثالوالمقدمهذىوجودکهاستاىمقدمه,وجودمقدمه

.تاسحرمدرحضورومسافتپيمودنبرمتوقف-آنوجوبنه-حجوجودکه,حجدرمسافتپيمودن
صحتمقدمه
شرطکهطهارتچونهم,داردنقشصحتبهالمقدمهذىاتصافدرکهاستاىمقدمه,صحتمقدمه
.شودنمىمحققآنبدونصحيحنمازیعنى,استنمازصحت
وجوبمقدمه
ذى,دنگردموجودمقدمهتایعنى;داردبستگىآنبهالمقدمهذىوجوبکهاستاىمقدمه,وجوبمقدمه

.کندنمىپيداوجوببهاتصافالمقدمه
علممقدمه
انجامکهانبياینبه;استمتوقفآنبر,المقدمهذىامتثالبهعلمتحصيلکهاستاىمقدمه,علممقدمه

االترىبقسمتشستنمانند,استخارجدرالمقدمهذىوقوعبهکردنپيداعلمبراىمقدمه،امورازاىپاره
.وضودرمرفقاز

:نکته
ذیوجوبازمازیرانيستداخلوجوبمقدمهاماهستندنزاعمحلداخلصحتووجودمقدمهفقط

.بالعکسالکنيممقدمهوجوبکشفخواهيممیالمقدمه
مالزمهشرعیوجوبدرمابحثاینکهحالواستعقلی,انوجوبزیرااستخارجهمعلممقدمهاماو

.استعقلی



سبب
(بسب)مقتضىراآن,گرددمترتبآنبرالمقدمهذو,نباشدمانعىاگرکهبودچنانمقدمههرگاه
باداگرهالبت,شودمىحاصلاحتراق,برسندهمبهچونکه,هيزموکبریتونفتوجودمثل,گویند
.نباشدبيندرهيزمترىیاشدید
شرط
ماا,کندنمىافاضهراآنوجودونداردقرارمشروطعللسلسلهدرچندهرکهاستوجودىامر,شرط

(دمهالمقذى)مشروطوجود,آنوجودازیعنى;کندمىمهيارامشروطایجادبراىعلتتأثيرشرایط
.آیدمىالزممشروطعدم,آنعدمازاما,آیدنمىالزم

الزمکليفتعدم,آنعدمازکهاستتکليفشرط,بلوغ,مثالبراى,استمعدهعللازشرط,بنابراین
وباشددیوانه,بالغشخصاستممکنزیرا;آیدنمىالزمتکليفوجود,وجودشازاما;آیدمى

.باشدنداشتهتکليف
معد
بهرواینازنمایند،مىموثرعلتازصدورآمادهرامعلولکهامورىمجموع:ازعبارتندمعدهعلل

.گرددمىاطالقمعد,مانععدموشرطمجموع
مانععدم
نبودن)آنوجودازوشودنمىموجودمعلول(مانعوجود)آننبودازکهاستعدمىامرى,مانععدم
آیدمىالزممعلولوجود(مانع



مفوّتهمقدمه
دمهالمقذىوقترسيدنفراازپيشاگرکهاستاىمقدمه,مفوّتهمقدمه
ایندمانن,گرددمىخودشوقتدرالمقدمهذىتفویتسبب,نگيردانجام

تااستمسافتپيمودنوگذرنامهتهيه,حجموسمازپيشمکلفوظيفهکه
.آوردجابهرامناسكآنحجزماندربتواند
مفوتهغيرمقدمه
راگکهاستاىمقدمهآنوداردقرارمفوّتهمقدمهمقابلدرموسّعهمقدمه

فویتتسبب,نگيردانجامالمقدمهذىآوردنجابهزمانرسيدنفراازپيش
رسيدنفراازپسآنانجامبلکه,گرددنمىخودشوقتدرالمقدمهذى

ارآنتوانمىکهنمازبراىوضومانند,استممکننيزالمقدمهذىزمان
.دادانجامآنازپسیاونمازوجوبزمانرسيدنفراازقبل



عبادیمقدمه
وقتموافکهاستاىمقدمه-توصلىمقدمهمقابلدر-تعبدىمقدمه
,آنامرسقوطدردیگربيانبهداردنيازقربتقصدبه,آنامرامتثال
زنيقربتقصدباآنبودنهمراه,خارجدربهمأمورایجادبرعالوه
وهستنيزعبادت,بودنمقدمهازنظرصرفزیرا,استشدهلحاظ

امرسقوطموجب,قربتقصدبامقارنتبدون,بهمأمورانجامصرف
.گرددنمىآن

مىمحسوبعبادىمقدماتازتيمموغسلوضویعنى,گانهسهطهارات
,ندشوانجامقربتقصدبهوامرداعىبهبایدحتماهاآنزیرا,شوند

ويستنصحيحعملش,بگيردوضوقربتقصدبدونکسىاگرمثال
باطلقربتقصدبدوننمازمانندنمازشبخواندنمازحالتآنباچنانچه

.است



مقدمهوجوبدراقوال
.المشهورهوومطلقاًوجوبها.1
(مصنفمختار)مطلقاوجوبهاعدم.2
(....وموصلهغيروموصلهمقدمهبين-سببغيروسبببين)بالتفصيلالقول.3

همهگفتيم........ووجودمقدمهومقدمهتقسيماتدرکهمواردیتمام:نکته
اجبو,واجبمقدمهکهشدیمقائلماوقتیلذااندمقدمهوجوباصلبرمتفرع
.شودمیکالعدمقبلیبحثهایتمامنيست
مقدمهبوجوباشدنداشتهالفعلنحوباعثيتالمقدمهبذیامراگر:مصنفدليل
مقدمهوبوجبهنيازیدیگرباشدداشتهباعثيتالمقدمهبذیامراگرواستلغو

پسدکنمیاتيانرامقدمهحتماالمقدمهذیبهرسيدنبرایمکلفزیرانيست
عتشریدرمقدماتبهامریاگرلذاحاصلتحصيلیااستلغویامقدمهوجوب

.استارشادیامرشده



مطلقواجب
ردنمازمانند.نداردشرطىوقيدهيچآنوجوبکهاستواجبی,مطلقواجب
طهارتچه,گرددمىواجبنماز,وقترسيدنمجردبهکه،طهارتبامقایسه
.نهیاباشدداشته

مشروطچيزىبهآنوجوبکهاستواجبىمشروطواجب:مشروطواجب
مازنوشده،استطاعتبهمشروطآنوجوبکه,واجبحجمانندباشد،گردیده

..استشدهوقتشدنداخلبهمشروطکهواجب
وطلقمقيدیبهنسبتوجوبزیرااستنسبیامریك,اشتراطواطالق:1نکته

عامهطشرایبهنسبتکهنمازوجوبماننداستمشروطدیگریقيدبهنسبت
روطمشغيرحدثيهوخبثيهطهارتبهنسبتحالهماندرومشروط,تکليف

.است
کليفللتالعامهالشرائطعنالنظرقطعمعاشتراطواطالقازبحثالبته:2نکته
.اندعامهشرائطبهمشروط,واجباتتماماالواست



موقتواجب
.نمایدمعينخاصىوقت,آنانجامبراىشارعکهاستواجبىموقتواجب

استخارجدرواجبوجودقيدزمان،یعنى,استشارعمطلوبخاص،زماندرآنانجام,دیگربيانبه
.رمضانماهروزهوحج,روزىشبانهنمازهاىمانند

شدهتعيينزمانکهاستآنداردقرارموسعواجببرابردروموقتواجباقسامازیکىکهمضيقواجب
فجرطلوعآغازازآنزمانکهروزهمانندباشدآندادنانجاموعملنفساندازهبهشارعطرفازآنبراى
.آفتابغروبتااست

کهستازمانىمقدارازتربيشنمودهمعينآنبراىشارعکهزمانىمقدارکهاستمعنىاینبهموسعواجب
براىهشدتعيينزمانولىداردالزمدقيقهپانزدهکهعصروظهرنمازخواندنهمانند,طلبدمىدادنشانجام

.استساعتششالىپنج,نمازدوآن
موقتغيرواجب
است،نشدهگرفتهنظردرآنبراىمشخصىومعينوقتمقدسشرعدرکهاستواجبىموقت،غيرواجب

بهجبوااین.شدهفوتروزهونمازقضاىمانندشودمىبارآنبرمصلحت,گيردانجامکهزمانهربلکه
.شودمیتقسيمفوریغيروفوری

لالداءتابعالقضاءهل
؟داریمجدیدامربهنيازیاقضاستوجوببردالاداییامررفتبينازموقتواجبوقتاگرایا

.استبرائتمجرایمجراوشودمیساقطاداییامر,وقتخروجباکهاستاینقاعدهمقتضای



نفسیواجب
هبرسيدنمنظوربهنهـباشدشدهواجبخودشبراىکهواجبى

وروزىشبانهنماز:مانند.داردنامنفسىواجبدیگرـواجبیك
.رمضانماهروزه

غيریواجب
مصلحتىدارامستقيماوبنفسهخودشکهشودمىگفتهواجبىبه

.استآنغيردرمصلحتبلکهنيست
اغسلواف"امرکه"وجوهکمفاغسلواالصلوةالىقمتماذاو":مانند

ووضخوداما,استوضووجوببيانمقامدرمستقيماواصالتا"
.استنمازمقدمهوضوبلکهنداردمصلحت



اصلیواجب
به,گردیسخنبه.باشدکالمازمتکلممقصودومرادمستقيماکهاستواجبى
قرارموالارادهموردمستقيمطوربهوداردداللتآنبرمستقلىخطابکهواجبى
نمازمانندگوینداصلىواجب,باشدکالممطابقىمدلولوگرفته
تبعیواجب
قصودمومراد،مستقيمطوربهوبالذاتواوالًواصالتاًکهاستآنتبعىواجب
بيانمتکلمىاصلمقصودبلکهکند،نمىداللتآنبرمستقلىخطابونبودهمتکلم
غيرمدلولیعنى,استمقصودهمعملاینبالعرضوبالتبعلکناستدیگرىمطلب

آنبهوىعىتبارادهوبودهموالمقصودتوابعاز,دیگربيانبه,استکالممطابقى
خریدوجوباشاصلىمقصودکه"اللحماشتر":عبارتماننداستگرفتهتعلق

مىهميدهفآناز,عقلىمحاسبهباوبالتبعهمبازاربهرفتنلکنو,استگوشت
.شود



عينیواجب
دادنامانجباکهاىگونهبهباشدواجبمکلفانتمامبرکهاستعملى
ماهروزهویوميهنمازهاىمانندگرددنمىساقطدیگرانعهدهاز,بعضى

.رمضان
مىبواجمساوىطوربه,مکلفانتمامبرکهاستعملى:کفاییواجب

.شودىمساقطدیگرانازتکليف,مکلفانازبرخىانجامبالکن,شود
رکاآوردنجابهموالمطلوبومقصود,کفایىهاىواجبدر:نکته
وودشمىتأمينموالغرضومقصود,همنفریكدادنانجامباکهاست
ندخواهعقابهاآنهمه,ندهندانجامراتکليفمکلفانازیكهيچاگر
.سالمجوابوميتدفنبهموالامرمانند,شد



تعيينىواجب
تعلقىمعينموردبهفقطموالامرکهاستمعنىاینبهتعيينىواجب
مانند,دگردآنجانشينتواندنمىامتثالمقامدردیگرىعملوگرفته
روزهونمازهمينبرموالارادهکهروزانهنمازهاىورمضانماهروزه
.کندنمىتأمينرامولىغرضدیگرىعملوگرفتهتعلق

ارددجانشينوبدلکهاستواجبىتخييرىواجب:تخييریواجب
یكهرهکاستگرفتهتعلقءشىچندیادوازیکىبهموالطلبیعنى

.گيردقراردیگرىبدلتواندمى
مطلوبهبلک,استنگرفتهقرارطلبموردمعينىفعل:دیگرسخنبه

براىرمضانکفارهمانندداردخودعرضدرجانشينوبدیل,موال
آزادیاپىدرپىماهدوگرفتنروزهبينکهکندافطارعمداًکهکسى

.استمخيرفقيرشصتاطعامیاواىبندهنمودن



توصلىواجب
خارجدرآنوجودبهموالغرضآندرکهاستواجبیتوصلىواجب

شود،مىساقطنيزموالامر,خارجدرآنتحققمجردبهوگرفتهتعلق
امرصدىقوانگيزههربهمکلفبلکه,نيستشرطآندرقربتقصدو

دیناداى:مانندشودمىبرداشتهاوازکندامتثالراموال
عتبرمآندرقربتقصدکهاستواجبىتعبدىواجب:تعبدىواجب

صحيح,گيردصورتقربتقصدبدونعملاگرکهاىگونهبه,است
,روزه,نماز:مانند.شودنمىبرداشتهمکلفازتکليفوبودنخواهد
...وزکات,خمس

قربتقصدحصولراههای
خداامرامتثالبقصداتيان-1
دیگریچيزبهتوجهبدونخدابرایفقطاتيان-2
دیگردواعینهخداپيشمحبوبيتبداعیاتيان-3



واجباتدراصل
غيریاً،أماًنفسيتعبّدیاً،أمتوصّلياًواجبکونفیشكّإذا

کونهالقاعدةیفمقتضتخييریاً،أمتعيينياًکفائياً،أمعينياً
التعيينياًائياً،کفالعينياًغيریاً،النفسياًتعبّدیاً،التوصلياً
تخييریاً



ضدازنهىوءشىبهامرمالزمه
هبموالگاههرکهاستمعنااینبه,ضدازنهىوءشىبهامرمالزمه
؟خيریاداردراآنضدازنهىاقتضاىآیاکندامرچيزى
,استفورىواجبکهمسجدازنجاستزدودندستور,مثالبراى
توسعدرخواندننمازمثلـآنضدازتبعىشرعىمولوىنهىباعث
؟نهیاگرددمىـوقت

خاصضدشاملهموعامضدشاملهم,بحثعنواندر"ضد"معناى
.گرددمى
اندمعمطلقمعناىبهخاصضدواستءشىنقيضمعناىبهعامضد

.وجودى
هموعامضددرهم,ضدازنهىوءشىبهامرازمالزمهدليلهمينبه

.شودمىبحثخاصضددر



عامضد
;استآنـترکیاعدمـنقيض,وجودىامریكعامِّضد

وجودىامرىکهراخواندننمازعامضدتوانمىنمونهبراى
.دانست,استنمازترککهآنعدماست،

گونه 4ء را نهی از ضد عام کيفيت اقتضا, قائلين به اقتضای امر 
.  تعبير کرده اند

(داللت مطابقى ) اقتضا به نحو عينيت : الف
(داللت التزامى ) اقتضا به نحو تالزم : ب
(داللت تضمنى ) اقتضا به نحو جزئيت : ج
عدم الداللة مطلقاً: د 



عينىاقتضاى
نيتعي,اقتضاازمقصودکهاستجایىدرعينىاقتضاى

ازهىنعين,شىءبهامرکندادعاکسىکهاینمانند,باشد
عليكیجب":گویدمىموالوقتىیعنى,استآنضد

رکتعليكیحرم":بگویدکهاستاینعين"الصلوة
."الصلوة

بهنآازکهاستهمانعينيتازمقصود,دیگرعبارتبه
تمامبرلفظداللتآنمعناىوشودمىتعبيرمطابقىداللت
.استلهموضوعمعناى

.استعامضدازنهیعين,شيئبهامرپس



تضمنىاقتضاى
,باشدمىجزئيتنحوبهاقتضامعناىبهتضمنىاقتضاى

;منىتضداللتنحوبه,معناجزءبرءشىاقتضاىیعنى
:مثالبراى

نجامالزوممعناىبه,"ءشىبهامر":معتقداندکهکسانى
نایبر(امرترکبنظریه)استترکازمنعهمراهبهآن

نهىىمقتض,ءشىبهامرآیاکهاینازبحثدرکهباوراند
ازنهى,ـتضمنىاقتضاىبهـامر؟نهیااستآنضداز

,بحثاین,امربساطتنظریهبربناولى;کندمى,خودضد
.نداردجایگاهى



تالزمىاقتضاى
زمتال,اقتضاءازمقصودکهاستجایىدرتالزمىاقتضاى

:مثالبراى;باشد
"الةالصتجب":گویدمىموالکههنگامىکندادعاکسىاگر

دوبينیعنى;استمالزم"صالةترکحرمت"بانمازوجوب
کهاىگونهبهاستمالزمه"وجوب"و"حرمت"حکم

مىداللت,آنترکحرمتبر,تالزمىاقتضاىبهنمازوجوب
.نماید

التزامواالخصبمعنىبيّننحوبهالتزامشامل,اقتضادرالتزام
.استاالعمبمعنىبيّننحوبه



مطلقاداللتعدم
عينيترد
مأمورسوىهبمکلفبرانگيختن,امرهيئتمفادزیرانيستضدازنهیعينشيئبهامراما
؟شندباهمعينتوانندمیدواینچگونهاستعنهمنهىازوىداشتنباز,نهىمفادوبه
جزئيترد
:استتنىمبامردوبرنظراینزیرانيستجزئيتبنحوعامضدازنهیمقتضیشيئبهامر
وجوببرامرلفظيهداللتـ2وجوبترکببرـ1
سيطب،وجوبمفهومواستعقلحکمبهوجوببرامرداللتکهباورنداینبرمشهوراما

.نداردجزءدوواستشدیدطلب,وجوبچونمرکبنهاست
تالزمرد
تصورجردبمکهاستایناالخصبمعنیبينشرطزیرانيستضدازنهیمالزمشيئبهامر

کتراماکندمیتصورراامر,انساناوقاتازکثيریچونبيایدذهنبهالزم,ملزوم
.بيایدذهنشبههممتعلقترکازنهیتاایدنمیذهنشبهمتعلق



خاصضد
یكصِّخاضد,بنابراین”التباعدغایةبينهماوجودیانامران"یعنىاستفلسفىضدهمان,خاصضد

,خواندننمازخاصِضد,مثالبراى;کندنمىاجتماعواجب،آنباکهاستوجودىامرى,واجب
مىوخوردمىچيزىکهحالهماندرتواندنمىشرعىنظرازمکلفکهچرااستنوشيدنیاخوردن
.باشدنيزنمازمشغول,آشامد

تالزممسلكدليل
:استوابستهمقدمهسهبيانومرحلهسهپيمودنبهتالزممسلكراهازاقتضااثبات

فعل,اشدببهمأمور,صالةترکاگریعنى;استعامضدازنهىمقتضىءشىبهامرکهایناثبات-1
نظریهاینبهتىاشکاالاقتضاءعدمبهمعتقدان.باشدداشتهنهىبایدنيزاستآنعامضدونقيضکهصالة
.اندنپذیرفتهراآنونمودهوارد

خاصدض,نمازخواندن,مثالبراى;استدیگرضدفعلمالزم,ضددوازیکىترککهایناثبات-2
.استازالةانجامبامالزمنمازترککهشوداثباتبایدپس,استمسجدازنجاستازاله

اگریعنى;ندباشداشتهاتحادحکمدربایدباشندداشتهتحققکهجاهردرمتالزمامردوکهایناثبات-3
نيزدیگرىبودحرامهاآنازیکىاگریاوباشدواجبنيزدیگرى,بودواجبمتالزمامردوازیکى
مسجدازنجاستازالةکهصورتىدر,شودثابتازالهونمازترکبينتالزماگر,مثالبراى;باشدحرام

.باشدواجببایدنيزاستآنمالزمکهنمازترک,باشدواجب
تالزممسلكرد

.نيستعامشضدازنهىمقتضىءشىبهامرکهکردیمثابتاوال
الکعبةاستقبالکهذاباشندنبایدهمحکمدرمتضادالبتهباشندمتحدحکمدرمتالزميننيستالزمثانيا

.الجدیاستدباروجوبیالزمالاالستقبالفوجوبالجَدی،الستدبارالمالزم



اقتضاءبحثثمره
ویمشاقتضاءبهقائلاوالماکهشودمیظاهرجاییدرثمره

درتاسعبادتفسادموجبعباداتدرنهیبگویيمثانياو
يکهصورتدرامدمسجدازنجسازالهبهامریاگراینصورت

تاسباطلنمازمانکنيمترکراازالهوشویمنمازمشغول
هینواست(خاصضد)نمازازنهیمستلزمازالهبهامرزیرا

.استعبادتفسادموجبهمعبادتدر
.داینمیالزمنمازبطالننشویماقتضاءبهقائلاگراما





وجوبنسخ
سببهب,شریعتدرثابتحکمبرداشتنبهاصطالحدرنسخ

آنمالکومصلحتانتفاىوحکمآنزمانمدتیافتنپایان
.شودمىگفته
,استوجوبالزامىشرعىحکمنسخمعناىبهوجوبنسخ
اآیشدنسخوجوبهرگاهکههستبحثىجاایندرلکن

ود؟شمىتبدیلمنعوحرمتبهکهاینیاماندمىباقىجواز



جوازبقاءووجوبنسخ
ودخحالبهجواز,شدنسخوجوبهرگاه:معتقدند(حلیعالمهمانند)اىعده
ازمنعوفعلدراذنازمرکباستماهيتى,وجوبکهچرا,استباقى

ونچ,رودنمىبينازفعلدراذنشدبرداشتهترکازمنعهرگاهو،ترک
.نيستآنجزءدوهررفعمستلزم,مرکبرفع
الذینَأیُّهایا:بدهيدصدقهفرمودپيامبربامالقاتبرایمتعالخدایمثال

تیمدازپساماصَدَقَةًنجواکُمیَدَیبَينَفَقَدِّمُواالرسولَنَاجَيتمُإذاآمَنُوا
اهللَوَأَطيعُوااةَالزَکوَآتُواالصَالةَفَأَقِيمُواعَلَيْکُمْاهللُوَتابَتَفْعَلُوالَمْفَإِذ:فرمود

وَرَسُولَهُ
ایاشدبرداشتهکهصدقهوجوببرعالوهایاکهایدمیپيشسوالاینجادر

؟استماندهباقیجوازشیاهستهمحرام



نسخ وجوب و رجوع به حکم ما قبل
امرى بسيط است و به دو جزء  , وجوب : صاحب معالم می فرماید 

وسيله نسخ به تنهایی ب"منع از ترک "رفع , بنابراین, منحل نمى گردد
.تصور نمى شود

يف ما قبل  پس هنگامی که وجوب برداشته شد تکليف ما به همان تکل
.از وجوب بر می گردد 



جوازبقاءدليل
:داردداللتامر3بر(صَدَقَةًنجواکُمیَدَیبَينَفَقَدِّمُوا)کریمه

کون. جائزاًالصدقةتقدیم1

کونه. راجحاًأمرا2ً

کونه. الزماًأمرا3ً
کهاستاینمتيقنشقدربرداشترامنسوخحکموامدناسخوقتی

ایاینکهاامانيستواجبصدقهیعنیبرداشتهرامنسوخالزامیحکم
ویيمگمیلذاکندثابتتواندنمیبرداشتههمراجوازشورجحان

.ماندمیباقیرجحانشوجواز
:اشکال

واستعلالفنحوبعثبردالامرهيئتکهشدهاشکالاستداللاینبه
رجحانایجوازبگویيمکهنداردمعناشدبرداشتهبعثاینوقتی
.استماندهباقیهنوزفعل



امربهامر
نوعىنآوداردقرارمستقيمامربرابردر(امربهامر)مستقيمغيرامر
مامورمتوجه,واسطهباراخودامر(آمر)موال,آندرکهاستامر
دهدمىدستور(اولمأمور)کسىبهابتداکهروشاینبه.نمایدمى

"رافرمانگونهاین,نمایدامر(دوممأمور)دیگرىمرحلهدراوتا
.گویندمى"امربهامر
داللت"دوممامور"برعملوجوببر"امربهامر"کهایندر

.استاختالف؟نهیادارد
بهيممستقامرمانند"امربهامر"آیاکهاستآناختالفاینمبناى

وجوبربامرکهنيستشکى,باشدآنماننداگروخيریااستءشى
.نهاالوداردداللت



امربهامربحثثمره
:شودمیمشخصجادودرامربهامربحثثمره

هابچهعباداتشرعيت-1
راارعشامرهمهابچهعباداتباشدداشتهرامستقيمامرحکم,امربهامراگر

تمرینیاالو–استشدهدارامرالهیاوليایجانبازچهاگر–دارد
.شودمیمحسوب

هابچهبيعصحت-2
الواسطةفنسیمتاعه،ببيعاألصغرولدهیأمربأناألکبرولدهالوالدأمرإذا

فإنيعالمبفباعالوالدأمرعلیآخرطریقمناألصغراطّلعوالوالدأمرإبالغ
ووالزماً،حيحاًصبيعهیکونالفعلذلكبنفسأمربفعل،باألمراألمربأنّقلنا
الزمغيرفضولياًبيعهیکونبخالفهقلناإن

:نکته
للتبادراستمستقيمامرهمانامربهامرکهاستاینمانظر



امربعدامر
آنهباولامرامتثالازقبلچيزىبهدوبارهامرمعناىبهامربعدامر

.باشدمىچيز
بلقو"زیدااکرم":گفتوکردصادرامرىموالاگر,مثالبراى

اکرم":گفتوکردتکرارراعبارتهماندوبارهموال,عبدامتثالاز
"دتأکي"عنوان,دومامرآیاکهشدهاختالفصورتایندر"زیدا

وستا"تأسيسى"دومامریا,داردتکليفیكفقطعبدوداشته
واکيدتبرنه,دومامرکهاینیا؟کنداکرامرازید,باردوبایدعبد

؟داردداللتتاسيسبرنه



اولصورت
لمثداردتعددبردالقيدیدومامرمتعلقصورتایندر

.أُخریصالةصلِّوصلِّ،
.استتعددبردالچونداردتاسيسدرظهورامراین



دومصورت
نمتإذامثلداردخاصسبب,امردوهرصورتایندر

.فتوضّأميّتاًمسستإذاوفتوضّأ
.استتعددبردالچونداردتاسيسدرظهورهمامراین

بهقائلاگرکهشودمیمسبباتتداخلبحثدرداخلالبته
.فالاالوکندمیکفایتوضویكشدیمتداخلجواز



سومصورت
توضأفبلتإذاوتوضأمثلداردسبب,امردوازیکیصورتایندر

حققولواستامرازبعدامرنزاعمحلدرداخلسومصورتاین
بردالهيئتدوهرچونتاسيسنهاستتاکيدبردالنهکهاستاین

.تاسيسچهوتاکيدچهاستبعثتعدد



چهارمصورت
وصلّمثلنداردسببامردوازهيچيكصورتایندر

.صلّ
استامرازبعدامرنزاعمحلدرداخلچهارمصورتاین

ستاسينهاستتاکيدبردالنهکهاستاینحققولو
هچوتاکيدچهاستبعثتعددبردالهيئتدوهرچون

.تاسيس



نهىماده
اصطالحدروداشتنبازمعناىبهلغتدرکهاست"ى,هـ,ن"حروفنهىماده

در(نپایيمقامداراى)دانىاز(باالمقامداراى)عالىشخصىکهاستاینازعبارت
ونهىکلمهگيرىکاربهباهمدرخواستاینوبکندرافعلىترکخواست
.پذیردصورتآنمشتقات

وزجرامااست(فعلازمنع)ردعوزجرآنمعناىکهاستمشهورمتأخرانمياندر
.تکوینىنهاعتبارىردع

اندرهماستعالوعلووداردظهورحرمتدر,نهىدارنداعتقادهااصولىمشهور
.استشرط
:استشدهاشارهانبهقراندرکهاستمواردیحرمتدرظهوردليل
(عَنْهُنُهُواقَدوَالرِّباوَأَخذِهمُ):سبحانهقوله
(خاسِئينقِرَدَةکُوُنُوالَهُمْقُلْناعَنْهُنُهُواعَمّاعَتَوْافَلَمّا):سبحانهقوله
(فَانْتَهُواعَنْهُنَهاکُمْوَمافَخُذُوهُالرّسُولُآتاکُمُوَما):سبحانهقوله

.داردوجوبدرظهور,نهیمادهکهدهدمینشانکهدیگرمواردبسياریو



نهىصيغه
از(نعم)زجریاوترکطلببرکهاستاىصيغه,نهىصيغه
باشدنهىفعلوانشایىجملهصورتبهخواه,کندداللتفعل

انایاک":مثلتحذیرصورتبهخواهو"تفعلال":مثل,
علالفهذا":مثلخبرىاسمىجملهصورتبهخواهو"تفعل

تفعلال":باشدمثلفعلىجملهصورتبهیاو"عليكممنوع
.استانشامقامدراِخبارکه"

هشدوضعالفعلعنزجربراینهیصيغهکهاستاینحق
.است

ظهور،حرمتدرنهىصيغهکهاندبرآناصوليانمشهور
ایاستوضعازناشىظهور،اینکهایندربارهچندهر;دارد

.داردوجوداختالفعقلیاواطالق



نهیوامرفرق
;فردنه,استطبيعت,نواهىواوامرمتعلقدارنداعتقاد,اصولعالمانتربيش
آنازخاصىحصهبهنهداردتوجهطبيعتذاتبهموالغرضزیرا

.دارنداختالفهمبانهیوامرهممورد3در
الحقيقةحيثمناختالف-1

.انشاییزجرنهیحقيقتواستانشاییبعث,امرحقيقتچون
المبادئحيثمناختالف-2

وسدهمفتصدیق,نهیمبداواستانبهشوقومصلحتتصدیق,امرمبداچون
.انازانزجار

اآلثارحيثمناختالف-3
توجبيةمعصالنهیبمتعلّقواإلتيانالمثوبة،یوجبإطاعةاألمربمتعلّقاإلتيان
.العقوبة



حرمتدرنهیصيغهظهور
اوال
مدلولحرمتووجوبواستانشاییزجر,نهیوانشاییبعث,امر

.شودمیفهميدهلفظخارجازبلکهنيستندلفظ
ثانيا
اهتکرازناشیاگرووجوببودشدیدهارادهازناشیمولیبعثاگر

.شودمیانتزاعانازحرمت,بودشدیده
ثالثا
کمحعقلنداشتيمموالکراهتوارادهضعفوشدتبرایقرینهاگر
داردحرمتدرظهوراونهیووجوبدرظهورموالامرکهکندمی

.المولویةدائرةفیالمومّنتحصيللضرورة



تراخیوفوروتکرارومرهبرنهیداللتعدم
ورتکراومرهبرداللتیهيئةنهومادةنهامرمانندهمنهی
ضعوصرفهطبيعتبراینهیمادهزیرانداردتراخیوفور
.الفعلعنزجربرایهمنهیصيغهوشده
:نکته
يعجمبترکاالشودنمیامتثالنهیطبيعتچونالبته

ایدنبراافرادشازهيچيكکهکندمیحکمعقل,افرادش
تداللازغيراینالبتهکهایکردهعصياناالودهیانجام
.استتکراربرلفظ



نهىوامراجتماع
نهىمومأموربهتالقىواجتماعیعنىنهىوامراجتماع

وامراجتماعازمراد,دیگربيانبه;واحدءشىدرعنه
واجبعنوانانطباقسبببهفعلیكکهاستایننهى

لفعآن,نيزحالهماندروباشدشدهامربدان,آنبر
ارقرنهىمورد,آنبرحرامعنوانشدنمنطبقعلتبه

دوداراىکهغصبىمکاندرنمازمانندباشدگرفته
:استعنوان
گردیدهواجب"صلّ"امرباکهنمازعنوان:الف

تهگشحرام"تغصبال"نهىباکهغصبعنوان:ب
.است



اجتماعانواع
ولَّفمکومکلِّفیعنیاستجعلوانشاءمقامدرنهىوامراجتماعمعناىبه:آمریاجتماع
.اعةالستلكفیفيهاتصلوالکذاساعةفیصلمثلمتحدندنهیوامردربهمکلَّف
مکلَّفومکلِّفیعنیاستامتثالمقامدرنهىوامراجتماعمعناىبه:ماموریاجتماع
.تغصبوالصلمثلاستمختلفبهمکلَّفامامتحدند
معناىبهوداردقرارنهىوامرحقيقىاجتماعمقابلدرموردىاجتماع:موردیاجتماع
اىگونهبه,استواحدزماندر,مقارنفعلدودرعنهمنهىوبهمأمورعنواندواجتماع

کهنایمانند,استحرامعنوانبامطابقدیگرىوواجبعنوانبامطابقهاآنازیکىکه
"صالةوانعن"مطابق,اجنبىبهنظرنهحالتىچنيندر.کندنظراجنبىزنبهنمازوسطدر

دواجتماع,بنابراین;واحدندفعلدوایننهو"اجنبىبهنظرعنوان"مطابق,صالةنهواست
زاتخصصاًو,استمعنوندووعنواندوبلکه;استنشدهحاصلواحدمعنوندرعنوان
سپنداردایرادىعلماهمهاتفاقبههاآناجتماعوباشدمىخارجنهىوامراجتماعبحث
.استماموریاجتماعفقطمانزاعمحل



واحدازمقصود
عنواندواجتماعمحلکهاستواحدىفعل,نهىوامراجتماعبابدرواحدازمقصود
حاداتیعنى;کلىمقابلدرنهآمدهمتعددمقابلدرمقامایندرواحدلفظوگردیده
.استشخصیواحدهمانکهمتغایرندمفهوماچهاگردارندمصداقی

:شودمیخارجچيزدواتحادقيدبا
موردیاجتماع-1

نوانعدوونداردوجوداتحادیهرگزصالةواجنبيهبهنظرمثلموردیاجتماعدرزیرا
.هستندمستقل

بالجنسواحد-2
وخدااىبرسجودمانند,باشندکلىمفهومیكتحتعملدوکهاستآنبالجنسواحد

نرفتهنهىوامرتحت,هىهىبماطبيعتاینخودامااستکلىچهاگرسجودکه,بت
کهفتهرامرتحتطبيعتاینازاىحصهبلکهشودمنطبقعنواندو,واحدىعملبرتا

هيچدویناوباشدللصنمسجودکهرفتهنهىتحتدیگرمعينحصهواست،هللسجود
.بگيرندقرارنهیوامرمتعلقهمزمانتانيستندواحدخارجىوجوددرگاه



نهیوامراجتماعجواز
میرهاشاانهاازیکیبهکهاستچيزچندنهیوامراجتماعجوازبردليل
:کنيم
ورفتهگتعلقاستاندرموالغرضکهچيزیبهفقطنهیوامراندگفته

واإلیجادمقامفیالغصبمعاقترنتإنوالصالتيةالحيثيةهیبهالمأمور
.غصباستهمينطور

وندعنواندوکهگرفتهتعلقغصبوصالةبعنوانحرمتووجوبلذا
پيدا(گردیعنوانبااقتران)خصوصياتیچهامتثالمقامدرکهنداردکاری

.کنندمی
:موید
اینکهوالهمساینبودنبهمبتلیبهتوجهبااینکههماجتماعبهقولموید

چيكهيولیبودهفراوانغصبیغنائموزمين,عباسيونوامویانزماندر
مابهنهيیواندنکردهغصبدرنمازبطالنبهاشارهالسالمعليهمائمهاز

.استجایزنهیوامراجتماعکهیابيممیدراستنرسيده



نهیوامراجتماعامتناع
:استشدهتشکيلمقدمهدوازامتناعبهقولدليل
.استمحالتکليفقبيلاز,چيزیكبهنسبتواحدزمانفیزجروبعثومتضادندخمسهاحکاماوال
فقطینعناوو(صرفهطبيعت)غصبوصالةعنواننهاستمکلفخارجیفعل,احکاممتعلقثانيا

.ندارندحکمدردخالتیهيچومشيرندعنوان
ووجودانهیوامرمجمعچونوهاستمعنونبهنهیوامرهمان,عنواندوبهنهیوامرنتيجهدر

.ایدمیالزماستحالهشودمییکیماهيتا
اشکال
اگر؛ناتحققازبعدیااستخارجیفعلازقبلیازجروبعثزیرااستباطلدوممقدمهاندگفته
قاعدهطبق)نداردوجودتغصبالوصلّحکمتعلقبرایموضوعیباشدخارجیفعلتحققازقبل

تحالةالساستمحال,متحصلامربهحکمتعلقباشدانهاکردنپيداوجودازبعداگرو(فرعيت
.الحاصلتحصيل

:نهىوامراجتماعبحثثمره
کلىراماشکالبدون,آوردجابهرااجتماعموردوباشدنهىوامراجتماعجوازبهمعتقدکسىاگر

.عبادىغيرچهوباشدعبادىامرشچه,شودمىامتثالبهمأمورطبيعتبهمتعلق
یاوبهمورمأیاغصبىداردرنمازکهاستباوراینبر,باشدنهىوامرامتناعبهمعتقدکهکسىاما

بهأمورمفقطغصبىداردرنمازکهاستاینمعنایش,دادیمترجيحراامرجانباگر.استعنهمنهى
تحققرىاماصالًگفتيمودادیمترجيحرانهىجانباگر.استنشدهمحققهممعصيتىهيچوبوده
تطهيرمثلاشدبتوصلىاگر؟توصلىیااستتعبدىواجب,واجبآیااجتماعمادهدردیدبایدنيافته
شدباتعبدىاگرولى;شودمىساقطامروحاصلموالغرضصورتایندر,غصبىآببالباس
.کندمىپيداصورتچندمسئله



فسادبرنهیداللت
مىفسادربتنزیهىنهىداللتبرابردرفسادبرتحریمىنهىداللت

نهىمتعلقاىمعاملهیاعبادتاگرکهاستاین,آنازمنظوروآید
؟نهیاکندمىداللتفسادبرنهىاینآیا,شودواقعتحریمى

"یا"المغصوبةالدارفىالتصلّ":بگویدشارعاگر,مثالبراى
نه؟یاکندمىداللتعنهمنهىفسادبرنهىآیا”الربابيعالتبع



عبادتمعنای
وردداقرار(اعمبمعنای)عبادتمقابلدر(اخصبمعنای)عبادت

اهللالىتقرب"قصدبهبایدفقطکهاستافعالىواعمالمعناىبه
,شانامرسقوطوهاآنصحتشرطیعنى;شوندانجام"تعالى
ثالامتهاآنامرصورتاینغيردرواستقربتقصدباامتثال

یاوادهاعبهمکلفذمهاشتغالسببوشودنمىساقطونگردیده
.روزهونمازمثل,گرددمىقضا



صحتمعنای
برىبرخ.استشدهذکرمتفاوتىمعانى,صحتبراى
تفاوتمختلفعلومدرصحت،معناىکهباورنداین

يحصحعبادت,عباداتبابدرفقهدرمثالبراى,دارد
بنا,ردنداالزمقضاواعادهکهشودمىگفتهعبادتىبه
وادهاعمسقطيتمعناىبهعبادتبودنصحيح,اینبر

.استقضا
وتشریعباعملموافقتمعناىبهصحت,کالمعلمدر
.استشرایطواَجزاتماميتمعناىبهاصولعلمدر



نزاعمحلدرنهیاقسامجميعدخول
تنزیهیوتحریمینهی-1

داللت"عنهمنهى"دادنانجامازالزامىمنعوحرمتبرکهاستمولوىنهيىتحریمىنهى
لتدالالزامىطوربهآنترکطلبوخمرشربحرمتبرکه"الخمرتشربال"مانند,نماید
.دارد
درآنتعلقمشدیدغيرمبغوضيتیاو(عباداتدر)ثوابنقصانبرکهاستنهيىتنزیهىنهى
.(الحمامفىتصلال)مثلنمایدمىداللت(معامالتدر)موالنزد

غيریونفسینهی-2
استموالضمبغو,بنفسهمتعلقشکهاینبروکندمىکشفرامتعلقمبغوضيت,نفسىنهى

.استگرفتهتعلقخمربهمستقلطوربهنهىکه"الخمرتشربال":مانند,داردداللت
خاطربههکنهيی,بياندیگربهو;استدیگرچيزبراىمقدمهکهاستچيزىازنهى,غيرىنهى

ازنهىمثلنداردخودمتعلقبودنمبغوضازنشانوشودمىصادرموالسوىاز,غيرمفسده
حراممقدمات

ارشادیومولوی-3
نزدودخمتعلقمبغوضيتومفسدهوجودبروکردهصادرراآنشارعکهاستنهيىمولوىنهى

التکذب"مانند,استمترتبثواب,آنموافقتبروعقوبت,آنمخالفتبروداردداللتشارع
"

کهچيزىدرمفسدهوجودبهارشادیاعقلحکمبهارشاد,آنمفادکهاستنهيیارشادىنهى
باشد;استآنترکبراىاىوسيلهنهىمتعلق
.شودمیللفسادالنهیاقتضاءبحثداخلنهیاقسامتمام:نکته



عباداتازنهىدرمختارقول
موردنشبودمبغوضدليلبهعبادتىکهاستجایىدرعباداتازنهى
ازنهىیا,غصبىمکاندرنمازخواندنازنهىمانندگيردقرارنهى
.(اقرائكایامالصالةدعى)حائضزننماز
ودوجبخاطریاعبادتصحتزیرااستفسادموجبعبادتدرنهی
:تاسمنتفیکالممحلدردوهرومالکوجودیااستعبادتبهامر
ورام)آمریاجتماعزیراباشدداشتهامرتواندنمیمنهيهعبادتاما

.محالهووشودمی(واحدزماندرواحدعنوانبهنهی
وجودباواستمبغوضيتازکاشف,نهیزیرانداردمالکاما

.باشدداشتهوجودتواندنمی(مصلحت)مالک,مبغوضيت



معاملهمعنای
:داردمختلفىمعانىمعامله

.استمعانىسایرازاخصکهبيعمعناىبهمعاملهـ1
.شودمىواقعنفردوبينکهعقدىمعناىبهمعاملهـ2
.ایقاعاتوعقودمعناىبهمعاملهـ3
رمعتبقربتقصدآندرکهچهآنهرمعناىبهمعاملهـ4

.نيست
میارادهاصولىمباحثدرمعموالکهمعاملهازمعنایىآن

یانهتاسفسادمقتضىمعاملهبهنهىتعلقآیا"چونهم,شود
.استسوممعناى,"؟



معامالتدرصحتمعنای
استمعاملهبرمطلوبهاثارترتيب,معامالتصحتازمراد

النکاحفیالزوجيةوالبيعفیکالملکية



معاملهدرمولوینهى
جایىدروبودهمعاملهازنهىاقسامازمعاملهسببازنهى

(لقبووایجاب)آنانشاىیامعاملهصيغهبهنهىکهاست
هچآنکهاحرامحالدرنکاحعقدازنهىمانند،گيردتعلق

دخوواستحالتآندرنکاحعقدصدوراستموالمبغوض
نيستموالمبغوض,استنکاحعقدصيغهازمسببکهنکاح

.(النداءتوقتبعال)جمعهنمازهنگامبيعبهنهىتعلقمثلیاو
الفاخت،معاملهفسادبر,سببازمولوىنهىداللتدرباره

ادفسعدمبه(مصنفهمچنينو)هااصولىتربيشوهست
(عقدال)العملنفسمبغوضيةهیالنهیغایةألنّدارنداعتقاد

ادیاًعبأمراًالعقدليسوالفسادتالزمالهیوالحالةهذهفی
.النهیمعیجتمعالحتّی



معاملهدرارشادىنهى
نهىمثل,نداردوجودبحثىمعاملهفسادبرارشادىنهىداللتخصوصدر

باازدواجکه”النساءمنآبائکمنکحماتنکحواالو":شریفهآیهدرموجود
.داندمىفاسدراپدرزن

:فرمایدمیبحوثدرصدرشهيد
إلىاداًإرشکانسواءًالفساد،علىداللتهفیإشکالفالاإلرشادیالنهیامّا

بانتفاءفیینتالمرکبفانَّالمانعية،والجزئيةإلىإرشاداًکانأورأساًالبطالن
.مانعهوجودأوجزئه



للفسادالنهیاقتضاءبابواجتماعبابفرق
ودشمیبحثعنوانیدوبهنهیوامرتعلقاز,اجتماعبابدراوال
سادفونهیبينمالزمهازبحث,بابایندراماواحدندمصداقاکه

.است
كیباعنواندوبهنهیوامر)موضوعابابدوایندیگربعبارت
اعاجتمامتناعوامکان)محموالو(عبادتومعاملهازنهی–مصداق

(.کنندمیفرقهمبا(فسادعدموفساد–
(باباینمقومات)نهیوامروجودبرمتوقفاجتماعبابثانيا

باشدامریچهاستنهیوجودبرمتوقففقطاقتضاءبابامااست
.المعامالتبابفیکمانباشدیاالعباداتبابفیکما



منطوق
لفظبهوشودمىنطقآنباکهاستچيزىهرمعناىبهلغتدرمنطوق:لغة
باشدافرادىمفاهيمازچه,کندداللتآنبرلفظکهچههریعنى.آیدمىدر

اهيممفازچهو,کندمىداللتآنبر"زید"لفظفقطکهزیدذاتمانند,
.کندمىتداللآنبر"قائمزید"لفظکهزیدبهقيامنسبتمثل،ترکيبى

استتامترکيبىجملهمدلول,اصولياناصطالحدر"منطوق"اما:اصطالحا
پس;تاستامترکيبىهاىجملهبهمختص,استآنمقابلدرکهمفهومزیرا

جخارگووگفتاینازناقصترکيبىهاىجملهمدلولوافرادىمفاهيم
.هستند
زمال(خاصوعام)قراینووضعبهعلم,لفظازمنطوقآوردندستبهبراى
کهاینتندانسبا"العالماکرم":شودمىگفتهکههنگامى,مثالبراى;است
بهوآیدمىدستبهعالماکراملزوم,استشدهوضعوجوببراىامرصيغه

.شودمىاستفادهاطالقآناز(استعامقرینهکه)حکمتقرینهکمك



مفهوم
نانچ;شودمىفهميدهلفظازکهاستمعنایىلغتدرمفهوم

"و;فظاللمنیفهممایعنى"اللفظمفهوم"شودمىگفتهکه
."الجملةمنیفهمما"یعنى"الجملةمفهوم

مکالظاهردرکهگویندمىمعنایىبهاصولياناصطالحدر
هميدهفکالممنطوقازخصوصيتىسبببهولى,نشدهآورده

.شودمى
"منطوق,"فاکرمهزیدجاءان"شرطيهجملهدر,مثالبراى

هبلفظظاهرازکهاست"آمدنششرطبهزیداکراموجوب
درزیداکراموجوبعدم"آنمفهومولى;آیدمىدست

نطوقمدرخصوصيتىوجودسبببهکه"استنيامدنصورت
استجملهمفهوم,مفهومازمنظور,اینبنابر.آیدمىدستبه
.مفردلفظمفهومنه



اقسام المداليل المنطوقية
(مطابقی)مدلول صریح-1
(تضمنی و التزامی)مدلول غير صریح -2

اقسام مدلول التزامی
بداللة االقتضاءالمدلول عليه . أ

بداللة التنبيهالمدلول عليه . ب

بداللة اإلشارةالمدلول عليه . ج



صریحمنطوق
.داردقرارغيرصریحمنطوقبرابردرو,منطوقاقسامازیکىصریحمنطوق
مچنينه.باشدمی"صریحمنطوق"اتفاقموردمصادیقاز،کالممطابقیمدلول
صریحقمنطومصادیقازباشدلفظیقرینهدارایکهصورتیدرلفظمجازیمعنای
:اندهگفتبعضی؛هستاختالفتضمنیمدلولمورددراما.استشدهدانسته

;غيرکتمشاربایاشودمىفهيمدهلفظازمستقيمایاکهاستآنصریحمنطوق
.شودمىکالمتضمنىومطابقىمدلولشاملصریحمنطوق,اینبنابر

قرارمنىتضوالتزامىداللتمقابلکهاستلفظىداللتاقسامازمطابقىداللت
کتابلفظداللتمانند,استخودلهموضوعمعناىتمامبرلفظداللتآنودارد

همه,شودبردهکاربه"کتاب"لفظهرگاه,نتيجهدرکه,آنمعناىتمامبر
.هستندآنمعناىدرداخل...وجلد,هاورقچون,آناجزاى
طابقىتیامطابقىداللت,داللتاینبه.دارندمطابقتهمبامعناولفظچون

.گویند



(سياقیداللت)غيرصریحمنطوق
معنایبهبيّنلزوم)التزامىداللتبهیاکالمکهاستجایىغيرصریحمنطوق
وردهآمنطوقدرصریحاکهکندداللتمفردمعنایىیامفردلفظبر(اخصّ
.مایدنداللتالتزامىداللتبهتامترکيبىجملهبرکالمیاو,اندنشده

بيانهب.خودلهموضوعمعناىازبخشىبراستلفظداللت:تضمنیمدلول
اللتدمانند;نامندمىتضمنىداللتراخودمعناىجزءبرلفظداللت,دیگر
عوضهبعينتمليكازاستعبارتبيعکهحالىدر;تمليكبربيعلفظ

يوانحمعناىبهانسانکهحالىدرناطقیاحيوانبرانسانداللتیاومعلوم
.آنجلدیاوصفحهبرکتابلفظداللتیاواستناطق

رارقلهموضوعمعناىازخارجکهاستچيزىبرلفظداللت:التزامیمدلول
حاصلذهندرلهموضوعهرگاهیعنى;استمالزمآنباذهندرولى;دارد
;اردیوبرخانهداللتمانند,آیدمىپدیدآنبا,نيزآنازخارجامرآن,شود
خواهدحاصلنيزدیوارمعناى,شودحاصلذهندرخانهمعناىهرگاهزیرا
.شد



اقتضاءداللت
,استعمالمهنگادرکهاستداللتىوسياقىداللتاقسامازاقتضاداللت

,شرع,عقلنظرازکالمصحتیاصدقولىاستگویندهمقصود
ایوصحتکهآنمانند,استآنبرمتوقفعادتوعرفیاولغت

باشدعبارتىیاکلمهگرفتنتقدیرمستلزم,کالمصدق
لقریةااهلاسئلو"معناىبهکه”القریةاسئلو"آیهدر,مثالبراى
آیهمتندرباشدمىکالماجزاىازجزئىکه"اهل"کلمه,است"

المکدرکلمهآنکهاستمسلم,مقاماقتضاىبهولى;نشدهذکر
.استگویندهمرادومستتر

وطأالخ:تسعةأُمّتیعنرفع»:وسلّمآلهوعليهاهللصلیکقولهیا
اذباًکالکالمکانإالّونحوهاأوعنهاالمؤاخذةرفعالمرادفإنّ«النسيان
مىلتدالمفردىمعناىبرمالزمهبهکالمکهمواردىکليه,بنابراین

اسناددرمجازوحذفدرمجاز,کلمهدرمجازمواردکليهو,کند
.هستنداقتضاداللتدرداخل



(ایماء)تنبيهىداللت
هنگامهکاستداللتىآنواستسياقىداللتاقسامازتنبيهىداللت

المکصدقیاوصحتولى;باشدگویندهمقصودومراد,استعمال
دستبههگویندکالمسياقازبلکهنباشدآنبرمتوقفشرعاوعقال
نمودهقصد(خویشکالمالزمعنوانبه)راآنوىکهآیدمى

.است
منهيعلمف«النهرفیالسمكبعت»:لهقاللمن«البيعبطل»:کقوله

.البيعفیالتسليمعلیالقدرةاشتراط
کهفهمندمیآنهاکهشد10ساعتبگویدآموزاندانشبهاینکهیا

.استکالستشکيل,10ساعتالزمه



اشارهداللت
الزمههکاستداللتىوبودهسياقىداللتاقساماز,اشارهداللت
الزمه,بياندیگربهونيستمتکلممقصودولى,استکالم
عرفاًهکصورتىدر(اعممعناىبهبيّنیابيّنغيرلزوم)کالم

چهدشومىناميدهاشارهداللت,نشودمحسوبگویندهمقصود
.شوداستنباطکالمچندازچهوکالمیكاز

وحملهو"استآمدهاحقافسورهدراىآیه,مثالبراى
و":استآمدهبقرهسورهدرکهحالىدر”شهراثالثونفصاله

بهآیهدواینازکه”کاملينحوليناوالدهنیرضعنالوالدات
ششباردارىمدتترینکمکهآیدمىدستبهاشارهداللت

.استماه



مفاهيمحجيتدرنزاعبودنصغروی
هاولىاصاختالف.دارنداختالفمفاهيمحجيتدربارهاصوليان

اختالفچون;کبروىنهاستصغروىاختالفیكواقعدر
نهیادهستنمفهومداراىقضایاآیاکهگرددمىبراینبههاآن

يتحجکهکبرىدرقضایا،براىمفهوماثباتازپسولى,
بههمهچون,نداردوجوداصوليانبيناختالفى,باشدمفهوم
.دانندمىحجترامفهومىچنين,اتفاق
زیدسلّماذا":بگویدشرطىقضيهیكدرموالوقتىمثالبراى

یاداردمفهومجملهاینآیاکهدارنداختالفاصوليان"أکرمه
درباره,اىجملهچنيندرمفهوماثباتازبعدولى؟ندارد

.ندارنداختالفىآنحجيت



مخالفوموافقمفهوم
التزامىمدلولآنوداردقرارمخالفمفهوممقابلدرموافقمفهوم
گرىدیموضوعبه,منطوقحکمسرایتباعثکهاستکالممنطوق

هتجآنازمفهومیچنينبهگرددمى,استنشدهآوردهکالمدرکه
ونفیاظلحبهمفهومازمستفادحکمکهشودمیگفتهموافقمفهوم
.استمنطوقحکمباسنخهماثبات
فتنگ"اف"اگرکهآیدمىبر”افلهماالتقل"آیهاز,مثالبراى

امحرنيزهاآنجرحوضرباولىطریقبه,استحراممادروپدربه
زني"الخطابفحوى"و"الخطابلحن"بهموافقمفهوماز.است
.استشدهتعبير

کالممنطوق(اخصمعناىبهبيّنلزوم)التزامىداللت،مخالفمفهوم
موضوعدقيکههنگامى,مقيدموضوعازحکمطبيعىانتفاىبراست

,دکننمىنجسرااوچيزىباشدکرآباگر:مانندباشد؛منتفى
سنجءشىباونباشدکرآباگر:کهاستاینآنمخالفمفهوم

.شودمىنجسکندبرخورد



اقسام 
مفهوم

مخالف

مفهوم الحصر. 4

مفهوم العدد. 5

مفهوم اللقب. 6

مفهوم الشرط. 1

مفهوم الوصف. 2

مفهوم الغایة. 3



موضوعبقاءوشرطمفهوم1

شرایط وجود مفهوم شرط2

هومطرق داللت جمله شرطیه بر مف3

تعدد شرط و اتحاد جزاء4

مفهوم شرط-1

تداخل اسباب و مسببات5



موضوعبقاءوشرطمفهوم
غایرت,جملهیكبودنشرطيهمالکوباشدشرطيه,جملهکهاستجایىدرشرطمفهوم

ليهعقولهمثلباشندهمازجدایشرطومحمولوموضوعیعنیاستشرطوموضوعميان
وهومحمولوالماء،هووموضوعفهناک«شیءیُنجِّسهلمکرّقدرالماءکانإذا»:السالم

یبقیالشرطانتفاءفعندالکریة:أعنیالشرط،باسمآخرشیءو(ینجسهلم)العاصمية
.بحاله(الماء)الموضوع

تفاءانعندیعنینيستندشرطيهواقعدراماهستندشرطيه,ظاهردرهاجملهازبرخىاما
.(موضوعانتفاءبهسالبه)الموضوعینتفیالشرط

کهوریطبه;انهاستموضوعبخشتحقق,شرطکههستندشرطى,ظاهربهجمالتىاینها
که”فاختنهولدارزقتاذا"جملهمثل;استشرطوجود,موضوعشدنموجودعلتتنها
الولدنفسعلیزائداًشيئاًليسهناالرزقفإنّاست"موضوع"همانعرفدیددر"شرط"
.استخارجنداشتنیاداشتنمفهومبحثازنيستشرطيهجملهواقعدر,جملهاینچونو



شرطمفهوموجودشرایط
:باشدموجودذیلویژگىسهکهکندمىپيدامفهومشرطيهجملههنگامى

:عقلىمالزمهـ1
خروجکنيستکافىاتفاقىمالزمهوهستعقلىمالزمه,جزاوشرطميانکهشودثابت
یحصلذلكألجلواالتفاق،بابمنالتقارنفإنّفيه،عمرودخولمعمقارناًالمجلسمنزید

.کثيراًبينهمااالنفکاک
:ترتبـ2

کمابالترتّمنالنحوهذاهناکیکنلمإذامافخرجباشدجزابرمقدموعلت،شرطیعنی
لکونهماترتببينهمافليسالليل،طالالنهارقصرإذاأوالنهار،قصرالليلطالإن:قالإذا

.ثالثةلعلةمعلولين
:انحصارـ3

برایشرطانعرضدردیگریعلتواستجزابراىمنحصرعلتشرطکهشودمعلوم
لتعاولیکهفقصّرالجدرانخفیاذاوفقصّراالذانخفیاذامثلنداردوجودجزاءتحقق

.نيستتنهاییبهاذانخفاءبرمتوقف(نمازقصر)جزاءتحققچوننيستتامه



انحصاروترتبومالزمهبرشرطيهجملهداللتهایراه
الوضع.1

تبادرلدليبه،شدهوضعاستجزابراىانحصارىعلت,شرطکهاینبرداللتبراىشرطيهجمله
لتعکهشرطانتفاىباسانبدین,شرطيهجملهشنيدنهنگامعرفذهندرمنحصرعليت

.شودمىمنتفىنيزجزاجملهدرحکماستجزاوجودبراىانحصارى
قلیعامریكکهمنحصرهعلتاماشدهوضعترتبومالزمهبرشرطيهجملهکهداریمقبول:رد

.استداشتهتوجهانبهوضعهنگامواضعکهکردقبولتواننمیرااست
االنصراف.2

شودمىفهميدهانصرافراهازو;شدهوضعشرطوجزاميانتالزمبرداللتبراىتنهاشرطيهجمله
.تاسانحصارىعلّىلزوم,لزوماکملفردزیرا;استجزاوجودبراىمنحصرعلت,شرطکه

علتبودناکمل-2منحصرهعلتدراستعمالکثرت-1:استچيزدوبرمتوقفانصراف:رد
.نيستتثابهمعليتدراکمليتورودمیبکارمنحصرهغيردرماکثيراحاليکهدرمنحصره؛

اإلطالق.3
اولرطشعرضدررادیگرىشرط"أو"ماننداداتىکمكبهجزابراىواستبيانمقامدرمتکلم

بهحصرمنتامهعليتاینواستجزابراىتامهعلت,شرطکهشودمىمعلومپساستنياورده
،استجزابراىتامهعلتحالهردرشرطکهشدثابتکههنگامىونيستخاصىحالت
.استانحصارىعلتاینکهشودمىروشن

:رد



باالطالقاالنحصارإثبات
:داردحالتدومتکلم

رطشدرکهاستعلتیخصوصياتبيانمقامدریا-1
تشرطيو(بهماموربرایمقوميت)جزئيتمثلآمده

ماموروجودمزاحمامر)مانعيتو(بهمامورازخارج)
وعموضتماميتبيانمقامدرچوناینصورتدرکه(به

سببچهاگراستجزاءبرایشرطیكهمانبودن
تواننمیامانکردهذکرعلتانعرضدررادیگری
.کرداثباتراانحصار

میجزاستدرموثرکهچيزیهربيانمقامدریا-2
کوتفالسغيره،عنسکتوواحداًسبباًذکرفإذاباشد

.مقامهقائمآخرسببوجودعدمعلیداالًیکون



جزاءاتحادوشرطتعدد
فىخاذا"و"فقصّراالذانخفىاذا":مانند,استچيزیكازبيش,گرددمىجزاتحققموجبکهشرطىیعنی

"فقصّرالجدران
ىدیگرمنطوقبایکىمفهومميان,داردمفهوم،شرطىجملهکهاینپذیرشصورتدر,هاجملهگونهایندر

,استناذانشنيدن,نمازشدنشکستهبراىانحصارىعلتکهاستایناولجملهظاهرزیرا,آیدمىپيشتعارض
.باشدآنعلتتواندنمىشهردیوارندیدنیعنى
دراهکذواستنمازشدنشکستهعلت,شهردیوارندیدنکهداردداللتدومجملهمنطوقکهاستحالىدراین

.دومجمله
:استشدهنهادپيشراهدوجملهدواینميانتعارضحلبراى

بگویيموبرداریمدستجزابراىآنبودنسببتمامازیعنى,"سببيتدراستقالل"درشرطيهجملهظهورازـ1
خفیذاإإالّیقصّرالفاذن(اندناقصهعلتدوهر)هستندنمازقصربراىعلترفتههمروىجدرانخفاىواذانخفاى

.کالهما
بهیكهرجدرانخفاىیااذانخفاىبگویيموبرداریمدست"سببيتدرانحصار"درشرطيهجملهظهورازـ2

.منهماکلخفاءمعیقصّرفاذن(اندتامهعلتدوهر)هستندنمازقصربراىمستقلسببتنهایى
بایکیمنطوقبينتعارضیتانيستثابتانهابرایمفهومیدیگرکردیمتصرفشرطيهجملهدراینگونهوقتی:نکته

چهکنيمصرفتبودنتامهدرچهچوناستبهترکنيمتصرفسببانحصاریتدراگراماباشدبيندردیگریمفهوم
فمشکوکالتامةالسببيةأمّاوالزوالقطعیّفاالنحصارعکسالورودمیبينازانحصاریتباالخره,انحصاریتدر

.بدليلإالّعنهاليدترفعفالاالرتفاع



مسبباتواسبابتداخل
نمتإذاوفتوضّأبُلتإذامثلاستواحدجزاولىمتعددشرط,شرطىجملهدرکهمواردىدر:اسبابتداخل
رامستقلببمسیكودارنداستقالل,تأثيرگذارىدراسباباینازیكهرآیاکهاستمطرحبحثاین,فتوضّأ

)نداردرابمسبناحيهدرتکثروتعدداقتضایهاسببتعدّدکهاینیا(اسبابتداخلعدمنظریه)طلبندمى
.(اسبابتداخلنظریه

لهقبأممعهاآلخروجدسواءمطلقاً،الوجوب:أعنیالجزاء،لحدوثعلّةشرطکلّالنّاستتداخلعدم,حققول
یوجدلمأمبعدهأم

مکلفى:کهیدآمىپيشبحثاین,شودپذیرفتهتداخلعدمنظریه,اسبابتداخلبحثدراگر:مسبباتتداخل
امتثالیكبهتواندمى,امتثالمقامدرآیاشدهمشغولمتعددتکاليفبهاوذمهواستواجباوبرعملچندکه

؟شودآزاداوذمهتادهدانجامراامتثالچندبایدیاکنداکتفا
االشتغال).استاشتغالقاعدهانورسدمیعملیاصلبهنوبتپسالطرفينأحدفیالقضيةظهورعدمفالظاهر
(اليقينيةالبراءةیستدعیاليقينی

(محک)جزاکهاستجایىدرثانيا,استجزاناحيهدراوالشرطىهاىجملهدراسبابتداخلبحث:نکته
متعلقاهىگاما,داردامکانتکراروتعددهاآندرکهغسلووضومثل,باشدداشتهراتکثروتعددقابليت

اکرمپيامبربهدهندهدشنامیعنى"النبىساب"قتل,مثالبراىنيستتعددقابل(شرطىقضيهدر)جزادرحکم
,دندارتکرارقابليتـاستقتلکهـجزاچوندهدانجامراکاراینبارچندکسىاگر.استواجب(ص)

ازدداروجودتداخلعدمیاتداخلبرخاصدليلکهجاهایىثالثا.شودنمىمطرحآندراسبابتداخلبحث
.جماعهکفاروجوبمواردیایابندتحققمکررطوربهوضونقضاسبابکهمواردىمثلاستخارجنزاعمحل



وصفمفهوم
آنفوصانتفاىصورتدرموصوفحکمطبيعىانتفاىمعناىبهوصفمفهوم

مفهومهک(داردزکاتچربيابانغنم)"زکاةالسائمةالغنمفى"قضيهمثل;است
.گيردنمىتعلقآنبهزکات،غنمبودنمعلوفهصورتدر"استاینآن
ىبرخ.هستاختالف,استکداموصفمفهومدر«وصف»ازمنظورکهایندر
ازاعم:گویندمى(مصنفمانند)برخىواستنحوىوصففقطمنظور:گویندمى

آناندبتووشودعارضموضوعبرکهقيدىهریعنى;استاصولىونحوىوصف
,تميز,الحمانندنگویندیابگویندنعتآنبهنحوىاصطالحدرخواه,بزندقيدرا

.مجروروجارواضافه
اتباشدموصوفازمطلقاخص,وصفکهاستاینوصفداشتنمفهومشرط
و;"عادلالاالنسان"مثل,باشدداشتهصحتوصفانتفاىباموضوعبقاىفرض
صفتیاو"المتعجباالنسان"مثل,باشندمساوىهمباموصوفوصفتاگرگرنه

.گيردنمىقرارمزبوربحثدر"الماشىاالنسان"مثل,باشدموصوفازاعم
ادامه



بينکه"زکاةالسائمهالغنمفى"قضيهمثل,باشدوجهمناعموصفاگراما
درودکننمىپيدااشتراکفوققضيهدرواست،وجهمنعموم"سائمه"و"غنم"
یادگنجمىفوقبحثدرآیا,گردندمىجداهماز"سائمهابل"و"معلوفةغنم"
معلوفهنمغ"مثلباشدباقىوصفبىموضوعاگرگویندمىبرخىاستاختالف,نه
ابل"لمثبرودبينازموضوعوبماندوصفاگرولى;گيردمىقراربحثایندر"

.نيستبحثجزء"سائمه
شتننداوداشتنمفهومبااینامااستاحترازیت,قيدیتدراصلچهاگر:نکته

صفوفالنبرایحکمفالنکهگویدمیاحترازیتاصلزیرانداردتنافیوصف
طوالالرجالأکرم:قالفإذااستساکت,وصفانغيرمورددرامااستثابت

.الطوالوالرجال:األمرینوجودمعالحکمثبوتمعناهالقامة،
عدمیابوتثبرمتوقفبلکهنيستاحترازیتبرمتوقفقصاررجالازحکمنفیاما

مورديرغفیالسکوتیالزماحترازیاًالقيدفکوناستوصفبرایمفهومثبوت
مورديرغفیالحکمبعدمالحکموالسکوتنقضیالزمبالمفهومالقولوالوصف،
.الوصف

رازیتاحتکندثابتتواندمیوصفکهچيزیحداکثرکهقائليمما:مختارقول
یاداریمداشتنمفهومبرقرینهکهجاییدربجزلذااستساکتراانبرزائدواست
ارایدوصفکهگویيممی,خارجندضابطهاینتحتازمردمایقاعاتوعقودمانند

.نيستمفهوم

ادامه



غایتمفهوم
ایدیکموموجوهکفاغسلوا"مثالبراى.استغایتبعدماازمغياحکمسنخانتفاىمعناىبهغایتمفهوم

،"مغيا"ایدیکم"آیهایندر.شودمىاستفاده,آرنجتاوضودردستهاشستنوجوبآناز”المرافقالى
نشستوجوبعدمبر,داشتنمفهومصورتدر.استمغياحکم"شستنوجوب"وغایت،"المرافق

.داردداللتآرنجازباالتر
:شودمىبحثصورتدوبهغایىجمالتاز

؟خيریااستداخلمغيادرغایتآیا:اول
:داردوجوددیدگاه4بارهایندر؟نهیااستثابتهمغایتبراى"مغياحکم"آیایعنى

.هستداخلمغيادرمطلقاغایتـ1
(للتبادرمصنفمختار).نيستداخلمغيادرمطلقاغایتـ2
فَاغسِلُوا):سبحانهقولهفیکمافتدخلنيستگرنهوهستداخلمغيادرباشدمغياجنسازغایتاگرـ3

:تعالیقولهیفکمایدخلفالکذلكیکنلممابينوالمرفق،غسلفيجب(المَرافِقِإِلَیأَیدیَکُمْوَوُجُوهکُمْ
جنسونور،الهوعرفاًالنهارجنسفانّ(النهار)المغيّییغایر(الغایة)الليلفإنّ(اللَّيْلِإِلَیالصَّيامَأَتِمُّواثُمَّ)

الظلمةهواآلخر
القولقبولعدمعندمصنفمختار).شوداقامهیكهربرخارجازدليلىکهاینمگرمطلقاالداللةعدمـ4

(الثانی

بعد



غایىجمالتداشتنمفهوم:دوم
:هستدیدگاهسهبارهایندر
(للتبادرمصنفمختار).داردمفهوم,غائىجملهکهاندآنبرمتاخرانوقدمابيشترـ1
.اردندمفهومغایىجملهکهاندآنبرـ"مرتضىسيد"و"طوسىشيخ"ـمانندـاصولعلماىازجمعىـ2
,اشدبموضوعقيداگروداردمفهوم,باشدحکمقيد,غایتاگرکه;اندآوردهروتفصيلبهبرخىـ3

.نداردمفهوم
:الفنکته
اگراماگرددمىملحقمنطوقبهغایتخودوشودمىغایتازبعدشامل,مفهوم,باشدمغياداخلغایتاگر

.شودمىواقعمفهومدایرهدرآنازپسهموغایتخودهمباشدمغياازخارج,غایت
درفقطبلکه;نداردغایىجملهنداشتنیاداشتنمفهومبهطىارتبا,مغيادرغایتنبودنیابودن,اینبنابر

.دارداثرمفهومدایرهتضييقوتوسعه
:بنکته
عاطفهـ2;جارهـ1:استگونهدو"حتى"

چونعاطفهى"حتى"دراما,داردجریانجارهی"حتى"درتنهانهیااستداخلمغيادرغایتکهاین
ناسالمات"جملهدر,نمونهبراى.نداردجابحثاین,هستمغيادریقينطوربه,عطفواسطهبهغایت
.شودنمىمطرحبحثایندیگر,مردخواهندنيزانبياکهاینبرداردداللت"حتى"چون"االنبياءحتى
:جنکته

داخلصالحيتوباشدمشترکىقدرکهداردتصورجایىدر,مغياحکمدرغایتبودنداخلبارهدربحث
.باشدداشتهراغایتازپسحکمدریاومغياحکمدرشدن

قبل



حصرمفهوم
لهجمالتزامیداللتمعنایبه”استثناءوحصرمفهوم"

غيرومحصورغيرازحکمطبيعینفیبراستثناءوحصر
.استمستثنا
حصرادوات

االستثنائيةإالّ.1
إنّما.2
اإلضرابيةبل.3
الخبروالمبتدأبينالفصلضميرتوسط.4
بالآلمإليهالمسندتعریف.5
التأخيرحقّهماتقدیم.6



اال
:رودمىکاربهمعنا3در
از,گرددمىاستعمال"غير"معناىبههميشهاال,حالتایندر:وصفى"اال"-1

.شودنمىبحثاستثناوحصرمفهومدر"اال"این
مىداللت"همنمستثنی"حکمشمولاز"مستثنی"اخراجبرکه:استثنایى”اال"-2

.کند
آوردهنفىاداتازبعدومنفىکالمدرکهاستیى"اال"معناىبه:حصرى”اال-3

.گرددمىبردومقسمبه,واقعدرکهنمایدمىحصرافادهوشودمى
ما"جملهازمثالداردداللتحصربر,استثناکهاستاینحققول:مصنفنظر

ازودارداختصاصزیدبه,(مجيئ)کهشودمىاستفاده"زیداالالقومجائنى
.استشدهنفیدیگران
ینااخراجازغيراگرزیرااستشدهتبادرادعاى,حصربراستثناداللتدرباره

مخالفباشيمداشتهمنهمستثنیازدیگرفردیخروجبرمبنیدیگریدليل,مستثنی
نداشتمفهومبردالاینوهستاولدليلبهاعتراضجایواستدليلاینظاهر
.استمنحصرهقضيه



انما
داردداللتحصربر"انما"کهمعتقدانداصوليانمشهور

چه,اندنمودهذکرلغویونتصریحوتبادرراآندليلو
ما":مثلبرگرددموضوعدرحکمحصربهکهجایىآن

زیدبراىفقطمجىءحکمکه"زیدااالالقومجائنى
ردموضوعحصربهکهموردیدرچهواستشدهاثبات
.کندبازگشتحکم
حصريدمف(انما)کهاستاینبهمشعرقرانایاتدرتتبع

:مثلاستمفهومدارایو
يْکُمُعَلَحَرَّمَإنّما...آمَنُواالّذینَوَرَسُولُهُوَاهللُوَلِيُّکُمُإِنّما

مُنْذِرٌأنْتَإنّما..........الدَّمَوَالمَيْتةَ



اضرابيهبل
:رودىمکاربهموردسهدر,استاستثناوحصراداتازکه"اضرابيهبل"

ماسـ"عنهمضرب"کهنمایدداللتتاآیدمىکالمدر"بل"گاهىـ1
.استشدهآوردهاشتباهیاغفلتروىازبلکهنبودهمقصودـبلازقبل
.نداردمفهوموحصربرداللتیونيستمابحثموردیقيناقسماین

وردنآکهبياناینبه;آیدمىتأکيدمنظوربهکالمدر"بل"گاهىـ2
:انندم,است"اليهمضرب"آوردنبراىچينىمقدمهمنظوربه"عنهمضرب"

نياالدّالحَياةَتُؤْثِرُونَبَلْ*فَصَلّیرَبِّهِاسْمَذَکَرَوَ*تَزَکّیمَنْأَفْلَحَقَدْ
.نيستحصرمفيدهمبلازقسماین

آنازقبلکهاىجملهیاکلمهابطالوردعبراى"بل"کلمهگاهىوـ3
یا”حقبالجائهمبلجِنّةبهیقولونام":آیهمثل,رودمىکاربه,شدهذکر

.فقطعبادهمبلالمعنیو(مُکْرَمُونَعِبادٌبَلْوَلَداًالرَّحْمنُاتَّخَذَوَقالُوا)
.استحصرمفيدقسماین



فصلضمير
ضميرپيرامون341صفحهتمهيدالقواعد،کتاباز«110»قاعدةدراهللرحمهثانیشهيد
:فرمایدمیفصل

أصلهماأوقائم،الهوزید:کقولكالخبر،والمبتدأبينبهیؤتىمنفصل،مرفوعضميرالفصل
همكأولئنحوأخواتهماو«ظننت»و«إنّ»هکذاو.القائمهوزیدکان:نحوالخبر،والمبتدأ

ترنإن....اخيرهواللَّهعندتجدوه...عليهمالرقيبأنتکنت...الصافونلنحنإناو..المفلحون
ولداوماالمنكأقلأنا
ما:نحونکرة،کونهالکوفيينمنجماعةوالفرّاءأجازومثلنا،کمامعرفةکونهیشترطو

أمةمنأربىهیأمةتکونأن:عليهحملواوالقائم،هورجلکانوالقائم،هوأحداظننت
منصوبا«أربى»فقدروا

العالمإیاکتأنوالفاضل،إیاهزیدفيمتنعالمرفوع،بصيغةیکونأن:أمراننفسهفیشرطهو
.الفاضلهوکنتیجوزفالقبله،مایطابقأنو
بينصلفألنهفصال،سمّیلذلكو.تابعالخبربعدهمابأناألمرأولمناإلعالم:فائدتهو

فالالتوکيد،امعیجاللهذاوالتأکيد،والکالممعنىفیعليهیعتمدألنهعمادا،و.التابعوالخبر
.بهیؤکّدویقوّىألنهدعامة،لذلكیسمىو.الفاضلهونفسهزید:یقال
هوافورالک»السالمعليهالصادقکقولهستحصرمفيدیقينافصلضميراینکهنتيجه

.داردامکانکافوربافقطتحنيطکه«الحنوط



(ال)بمعرف
غراقاالستالمأوالجنسالمکانتوإليهالمسندعلیالالمدخلتإذا

(الحمداهلل):سبحانهکقولهالحصر،یفيدفهوالعهد،دون



التاخيرحقهماتقدیم

نحواستحصرمفيدکهقائلندمصنفمانندبرخیهمقسمایندر
تالفیاخکهقائلندهمبرخیو(نَسْتَعِينإِیّاکَوَنَعْبُدُإیّاکَ):قوله
مفيداهیگوهستحصرمفيدگاهیداردمقامبهبستگییعنیاست
.نيستحصر



عددمفهوم
یاموضوعکهاستاىجمله,عددیهجمله.گرددمىمطرحعددیهجملهدرعددمفهومبحث
.باشدشدهمقيدمعينىعددبهآنمتعلق
(تعلقمیا)موضوعبراىکهحکمىکهاستگونهاینعددیهجملهدرمفهومعدمیاوجودبحث
خاصعددآنغيربهمقيدموضوعازاستشدهثابت(خاصعددبهمقيد)خاصعددداراى
گرفتنروزهروزسهماههردرکهاستآمدهروایاتدرمثالبرای؟نهیاشودمىمنتفى

ونداردفهوممیانيستمستحبروزسهازبيشترکهاستآنسخناینمفهومآیا،استمستحب
؟استساکت

.استمطرحاثباتوثبوتمقامِدودرعددمفهومازبحث
:ثبوتمقام

النقيصةوالزیادةجانبیفیبشرطال-1
,استموضوعکردنمحدودبراىمذکورعددکهاینبرمبنىاىقرینهگونههيچ,گاهى
یندگومىهااصولىبيشترموردایندرکه"شهرکلمنایّامثالثةصم"مثلنداردوجود
.کندنمىعدامانفىءشىاثباتچون;نداردمفهوم

الجانبينکالفیالبشرط-2
جانبازهم,موضوعمرزوحدبيانبراىکالمدرعدداینکهشدهثابتخاصىدليلبهگاهى
واقلال,همادربخمسةتصدق"شودگفتهکههنگامىمثال.باشدمىکثرتجانبازهموقلت

.يستنواجبهمآنازتربيشونداردفایدهدرهمپنجازترکم"یعنىدارد،مفهوم"اکثرال
بعد



النقيصةجانبفیالبشرط-3
ساکتتربيشدربارهولى;نيستکافىترکمیعنى"اقلالدراهمبخمسةتصدق":مانند
است

الزیادةجانبفیالبشرط-4
اینفهومشم"بگيرىروزهبایدرمضانماهعنوانبهروزسىحداکثر":گفتهکهدليلىمثل

.نشودرؤیتهاللاگرحتىنيستواجبروزسىازبيشکهاست
اثباتمقام

ازهموقلتنظرازهمتحدیدمقامدرکهاستاینعددانصرافیاظهورمعتقداندبرخى-1
خالفاىقرینهکهاینمگر,داردمفهومطرفدوهردرپس.استدوهر;کثرتلحاظ

"جلدةمائةمنهماواحدکلّفاجلدواالزانىوالزانية":آیهدرعددمانند.شوداقامهآن
مفهومهعددیّجملهکهاستایناصوليانتربيشکلماتظاهرکهباورانداینبربرخى-2

اقلآوردنجابهکهداردداللتمطلباینبرعددیهجملهچندهرکهمعتقدانداینان.ندارد
کهاستعلتبدانبلکه;داردداللتمفهومبرکهنيستدليلبدیناینامّا,نيستمجزى
خطابدرکهنيستآنازمانعاینولى;نيستبهمأمور,خاصخطابایندراقلعنوان

طبيعىتواندنمىعددیهجملهکهشودمىروشنبيانهمينبه.باشدبهمأمور,اقلدیگرى
.نمایدنفىنيزاکثرعددازراحکم

قبل



لقبمفهوم
نمرکنایجعلماهووالوصفیقابلمامطلقباللّقبالمراد
ودامقصیکونمماغيرهماأوإليهمسنداأومسنداالکالمأرکان
غيرهأوعلماکانسواءمستقال

غيریعنى)داردمفهوم("الفقيراطعم"مثل)لقبکهایندر
المانعتربيشاماهستاختالف؛نداردیا(نکناطعامرافقير

.ندنيستقائلمفهومىآنبراى(مصنفمانند)سنىوشيعى
للنبیةالرسالثبوتفمفادهاهلل،رسولمحمّداًإنّقلناإذافمثالً
إثباتاًواًنفيغيرهرسالةعلییدلّالووسلّمآلهوعليهاهللصلی
االموضوعاذالمأخواللقببانتفاءینتفیمماالحکمشخص:نکته

تفاءانهوالمفهومبلالمفهومبابمنليسالشخصانتفاءأن
المقامفیینتفیالمماهووالسنخ



عمومالفاظ
الوضعيةاللفظيةبالداللةعمومبردالهالفاظ
دائماًأیّ،تمام،جميع،کلّ،مانند
باإلطالقعمومبردالهالفاظ

النفیسياقفیالواقعةالنکرة.1
الهووالجنسلنفیألنّهاالعموم،تفيدفانها«الدارفیرجلال»:نحو

ارعمومبرمورداینداللتبرخی.األفرادجميعبانعدامإالّینعدم
.دانندمیعقلی

بالالّمالمحلّیالجمع.2
(أَوفُوابالعُقُودآمَنُواالّذینَأیُّهَایا):سبحانهکقوله

بالالمالمحلّیالمفرد.3
"ودمقصکهشودمىاستفادهآناطالقازکه,"البيعاهللاحلّ"مانند
"بيعکلاهللاحل"و"البيعاهللاحل"مفادبينواست"بيعکلاهللاحلّ

راهازىاولولفظىداللتکمكبهدومىدرکهاینجز,نيستتفاوتى
.شودمىعموماستفادهحکمتمقدماتواطالق



مخصِّصعام
مخصَّصعام,شمولشازآنافرادازبعضىاخراجوخوردنتخصيصازبعدراعام
ازساقفکهاینازبعد"منهمالفساقاالّعالمکلاکرم"در,مثالبراى;گویندمى

.نامندمىمخصَّصعامرا"عالمکل"شدخارج"عالمکل"شمول
رخىب:هستاختالفاصوليانميان,مجازیااستحقيقتمخصصعامآیاکهایندر
مىمجازمطلقاراآندیگربرخىو(مصنفمانند)دانندمىحقيقتمطلقا،راآن

صيلتف(مجاز)منفصلمخصصو(حقيقت)متصلمخصصبينهمبرخىوشمرند
.اندداده
:مصنفدليل

متصلمخصص
یاهلموضوعمعنایدریكهرعالموکل«عادلعالمکلّأکرم»گفتموالاگرمثال

ودالدتعدبابازعادلعالمدرعالماستعمالپساندشدهاستعمالخودفيهمستعمل
.الحقيقةهیواستمدلول

منفصلمخصص
،«الفاسقالمالعتکرمال»:مستقلکالمفیقالثمّ«العلماءأکرم»:المتکلّمقالإذاکما

بعد.العامفیالمجازیةیوجبالالتخصيصأنّفالتحقيق



قبل
:داردارادهدومتکلم
استعمالیاراده
.ویندگمىاستعمالىاراده,مخاطبذهندرمعناآنایجادبراىمعنایىدرلفظاستعمالبهراگویندهاراده
جدیاراده
عمالىاستمدلولهمانداردامکانراکهمخاطببراىخودکالمجدىمرادواصلىهدفبيانبهمتکلماراده
.گویندجدیهارادهباشدآنازغيریاوکالم
تعمالىاسارادهکه,علماهمهاکراموجوبمعناى"عالمکلاکرم":گویدمىمتکلمکهوقتى,مثالبراى

سخنانشدررىدیگقيدمتکلماگرحال,بنددمىنقشمخاطبذهندر;استگرفتهتعلقآنبهنيزمتکلم
برعقالیىلاصزیرا,استگرفتهتعلقمعناهمينبهنيزمتکلمجدىارادهکهبردمىپىمخاطب,نياورد
.کندمىداللتاستعمالىارادهوجدىارادهتطابق

مراددچنهرکهبردمىپىمخاطب"العالمزیداتکرمال":گفتوآورددیگرىکالم,متکلماگراما
بهارزیداکرامونبودایناوجدىمراداولازامانماید،مىداللتعلماءهمهاکرامبرمتکلماستعمالى

.آیدمىدستبهاشبعدىجملهازمطلباینواستخواستهنمىجدىطور
وىاستعمالارادهتطابق,اصل,شكموارددروتفاوت،گاهىودارندتطابقهمباگاهىارادهدواین

.استجدى
.گردندمىتفکيكهمازوضوحبهارادهدواین,امتحانىاوامردروکنایىاخبارىجمالتدر-1
.دارندتطابقهمبامخصصغيرعامدر-2
مستقلیدليلبارابعضانکهاالستعماليةاإلرادةبهتعلّقتماببعضالجدیةاإلرادةتتعلقمخصصعامدر-3

.االستعماليةاإلرادةدوناستجدیهارادهابتداییتضيقازکاشف,مخصصوکندمیبيان



ال؟أوالباقیفیحجّةالمخصصالعامهل
لعامایکونفهلکردیمشكدیگریمخصصوجوددراماداشتيمخاصیوعاماگر

ال؟أوعنهخروجهشكفيماحجّة
العمومحتتعنوالولدالوالدبينالربابخروجعلمناثمّالربا،بحرمةالنصوردإذامثالً

فیةحجّ(الرباحرمة)العامفهلاألُخت،وکاألخاألقربينسائرخروجفیشککناو
ال؟أوالمشکوک

درمخصصعامزیرااستباقیدرحجت,مخصصعامکهاستاینمختارقول
ازافراد,مخصصمقداربه,تخصيصورودازبعدوشدهاستعمالخودشمعنای
میباقیخودشمعنایدراستعمالیارادهوشودمیخارججدیهارادهبخاطرعامتحت
.بيایددیگریمخصصتاماند

عدميهفعلمماإالّالجدیةاإلرادةمعاالستعماليةاإلرادةتطابقهوالعقالئیاألصلو
.التطابق

:نکته
درواز؟مجیااستحقيقت,مخصصعامایاکهاستقبلبحثبرمترتببحثاین

.استباقیدرحقيقتکهشدیمقائلاینجا



المخصصعنالفحصقبلبالعامالتمسّك
مامىتبرعامحکمکردنجارىوـعامظهوربهاستنادمعناىبهفحصازبعدعامبهتمسك

این.استآنبهیابىدستعدمومنفصلمخصصازوجوىجستازبعدـمصادیقشوافراد
هاآندرمخصصوجودبهظنکهشودانجام(روایاتوآیات)جاهایىدربایدجوجست

.رودمى
:داریمخطابگونهدوما
عرفيهخطابات-1

بظواهریتمسّكلذاواورندمیکلماتشاندرباشدمرادشانراچههرکهاستاینبرعقالسيره
.تربصأیِّدونمنکالمهم

قانونيهخطابات-2
تخطابادرزیرااستعرفيهمحاوراتدرانهاسيرهخالفقانونيهخطاباتدرعقالءسيره

کنندمینبياانرامقيدومخصصمدتیازپسواورندمیحقيقيهبصورتراقضایا,قانونيه
.کردتمسكعامبهمخصصازفحصازقبلتواننمیقضایااینگونهدرلذا



مفهومبهعامتخصيص
امعتخصيصموجب,خاصدليلمفهوموباشدتعارض,خاصدليلمفهومولفظىعمومميانهرگاه
.گویندمفهومبهتخصيص,آنبه,گردد
مفهومهک"ءالشىینجسهالکرقدرالماءبلغاذا"دليلو"الشىینجسهالطاهرکلهالماء"دليلمثل

راآنوتهداشتعارضاولدليللفظىعمومبا(...ءالشىینجسهکرقدرالماءیبلغلماذا)دومدليلمخالف
.زندمىتخصيص
موافقممفهوباآنتعارضدليلبهعامحکمازافرادىکردنخارجمعناىبهموافقمفهومبهتخصيص

.استدیگردليل
دليلموافقمفهومکهایندر,آیدوجودبهتعارض,خاصدليلموافقمفهوموعامدليلعموممياناگر

.نيستاصوليانمياناختالفىالجملهفىگرددمىعامدليلتخصيصموجب,خاص
در,کندرضتعا"کافرالوکانوالضيفاکرم"خاصدليلبا"الفساقتکرمال"عامدليلکهاینمثل
اسقفچهگرکناکراماولىطریقبهرامسلمانمهمانکهاستاینخاصدليلموافقمفهوممثالاین

.زندمىتخصيصراآنواستخاص"الفساقتکرمال"بامقایسهدرپس.باشد
دليلالفمخمفهومباآنتعارضدليلبه,عامدليلحکمازافرادىنمودنخارجمخالفمفهومبهتخصيص

.شىهینجسالکرقدرالماءبلغاذا"و"ءشىالینجسهطاهرکلهالماء"ميانتعارضمثل.استخاص
بموجخاصدليلمخالفمفهومآیاکهایندر,خاصدليلمخالفمفهومباعامدليلبينتعارضدر

نفىارآناىعدهودانستهجایزراتخصيصبرخى.استاختالف؟نهیاشودمىعامدليلتخصيص
.اندشدهتفصيلبهمعتقدهمگروهىوميکنند

میاخذانبهبوداظهرانهاازیکیاگراماشودمیمجملبودندظهوردرمساویدوهراگراینجادر
.کنيم



واحدخبربهکتابتخصيص
خبربهخصيصتجوازدربحثامانيستشکیمتواترخبربهتخصيصوکتاببهکتابتخصيصدر

.استواحد
مىقمحقواحدخبربهکتابتخصيص,شودقرآنىعامدليلتخصيصموجبواحدىخبرگاههر

اکلعتمنف,منافعاینازیکى”جميعااألرضفىمالکمخلق":استآمدهقرآندر,مثالبراى.شود
شخرگوگوشتکهداردداللت,"حراماإلرنبلحم"کهشودواردعادلىواحدخبراگر,باشدمى
واحدخبرباراقرآنىعموماتتوانمىآیاکهایندر.استخوردهتخصيصقبلآیهعموماز

:شدهواردنظرچند؟نهیازدتخصيص
خبرازقبلقطعیمخصصبينتفصيلـ3.مطلقاتخصيصجوازعدمـ2.مطلقاتخصيصجوازـ1

.انعدموواحد
:جوازدليل

استمنتفیهمقرینهوجوداحتمالواندکردهمیعملواحدخبربهغالبااصحاب:اصحابسيره-1
ميراثال:کقولهنّةبالس(األُنْثَيَيْنحَظِّمِثْلُلِلذَّکَرِأَوالدِکُمْفِیاهللُیُوصيکُمُ):الميراثآیةخصصتفمثالً

للقاتل
درنچواستاحاداخبارتماملغویتاشالزمهنپذیریمراواحدخبربهتخصيصاگر:لغویت-2

درقرانچونحقيقتدرواستاغراقحرفاینالبتهداردوجودقراندرعامی,خبریهرمقابل
ودانقرآنمبينحقيقتدردانيممیمخصصماکهراروایاتیلذااستبودهتشریعاصلمقام

کنندمینروشراانهافقطاخباراینومضيقندقرانآیاتخود,اصلازیعنینيستآنهابينتعارضی
خبروالثبوتعیقطالکتابألنّشدنسخبهقائلنميتواناماشویمهمتخصيصجوازبهقائلاگر:نکته

الصدورظنّیالواحد



المتعددةللجملاستثناءتعقب
ازکداميكهباستثنناءانگرفتقرارجملهچندازپساستثنایییكاگر
بَعَةِبِأَرْیَأْتُوالَمْثُمَّالمُحْصَناتِیَرْمُونَالَّذِینَوَ)مثلگرددمیبرجملان

مُهُأُولئِكَوَأَبَداًشَهادةلَهُمْتَقْبَلُواالوَجَلْدَةثَمانينَفَاجْلِدُوهُمْشُهَداء
(حيمرَغَفُورٌاهللَفانًّأَصْلحُواوَذلِكَبَعْدِمِنْتابُواالّذینَإِالّ*الفاسِقُون

:داردوجودقولچنداینجادر
فقطباألخيرةتخصيصهألنّالجمل،جميعإلیرجوعهفیالکالمظهور.أ

.دليلإلیبحاجة
.ربأقلکونهااألخيرةالجملةإلیاالستثناءرجوعفیالکالمظهور.ب
ناًمتيقّاألخيرةإلیرجوعهکانإنومنهماواحدفیالکالمظهورعدم.ج

حالکلّعلی
نمیواستظنیاورندمیکهدليلهاییتمامزیرااستسومقولحققول

.کنددرستاستثناءاینبرایظهوریتواند



تخصيصونسخ
درو.باشدمىبردنبينازوازاله,بردارىنسخه,نقلمعناىبهلغتدرنسخ

آنزماندتمیافتنپایانسبببه,شریعتدرثابتحکمبرداشتنبهاصطالح
.شودمىگفتهآنمالکومصلحتانتفاىوحکم

:ازعبارتندقرآندرنسخوقوعازمواردى
.کعبهسوىبهالمقدسبيتازقبلهجهتحکمِنسخـ1
.(ص)پيامبربانجواازقبلتصدقوجوبنسخـ2
.روزدهوماهچهاربهسالیكازوفاتعدهنسخـ3

:تخصيصونسخهاىتفاوتازبرخى
.باشدمىحکمحصر,تخصيصولى,استحکمرفعمعناىبهنسخـ1
مخصصلدليولى,باشدشدهصادرمنسوخدليلازپسبایدهميشهناسخدليلـ2

.بيایدآنهمراهیاوعامدليلازبعدیاوقبلتواندمى
راهنيزآنغيرواخباردرتخصيصولى,یابدنمىتحققنهىوامربهجزنسخـ3

ـاستانشاءمقابلدرخبرجاایندراخبارازمرادـ,دارد
ازراامعدليل,تخصيصولى,کندمىساقطاعتبارازرامنسوخدليل,نسخـ4

.کندنمىساقط(نخوردهتخصيصبخشدر)حجيت
عامحکم,تخصيصولى,ببردميانازکلىبهرامنسوخحکماستممکننسخـ5
.بردنمىميانازکلىبهرا



مقيدومطلقتعریف
.نداردقيدکهاستچيزىومرسل,شدهرهامعناىبه,لغتدرمطلق

راآن,ودشمىماهيتافرادتمامشاملکهکندداللتشایعمعنایىبرلفظىگاههراصولاصطالحدر
.گویندمىمطلق
میلفظازهکاصولیامااستلفظمختصتقييدواطالقکهاستاینلغویتعریفظاهر:الفنکته

يثيةحبالباشدللحکمالموضوعتمامَ,معناکهاستاینمطلقازمرادشکنداثباتراحکمخواهد
رقبةأعتق»ولناقفیرقبةتخالفهوللحکمالموضوعتماملکونهامطلق«رقبةأعتق»فیفالرقبةاخری
.الموضوعتمامکونهالعدمباإلیمانمقيّدةفهی«مؤمنة

ئياًجزیکونأنیمکنمطلقزیراداریمهماحوالیاطالقداریمافرادیاطالقکههمانطور:بنکته
مرسلوللوجوبالموضوعتمامألنّهزیداًأکرمدرمطلقفزیدخاصةبحالةالتقيدعنمرسالًوحقيقياً

.القيدعن
جهتزاومطلقجهتیكازتواندمیموضوعلذااإلضافيةاألُمورمنالتقييدواإلطالقإنّ:جنکته

.باشدمقيددیگر
کندمیحکمعقلاینکهحالودانندمیلفظمدلولرااطالقکهایدمیبرمشهورتعریفاز:دنکته
.تاسللحکمالموضوعتمامحکمشمتعلقنياوردخالفبرقرینهوبودبيانمقامدرموالاگر
اسموعالموضیکونأناشتراطدونمنالموضوعتماماللفظکونمداردائرةاإلطالقحقيقة:هنکته

دررايوعشکهکسیبخالفشودمیلغو,مطلقالفاظازبحثپسبالالممعرفاًأوالنکرةأوالجنس
بهقائلکهاماماکندبيانراهستندالقيودجمعبردالکهالفاظیبایدکسیچنينداندمیشرطاطالق
.کندمیکفایتبرایمانمعنابودنالموضوعتمامصرفهستيممطلقبودنالقيودرفض



مطلقألفاظ
رجل"کلمهمانندمصادیقوافرادازنظرقطعباماهيتبرداللتبراىشدهوضعکهاستلفظىجنساسم

شجر,رجل:مانندجنساسمـ1
ماوسلطانمااالسریانواإلطالقبقيدللماهيةموضوعجنساسممثلمطلقکهبودندقائلالعلماءسلطانازقبل
رطىشوقيدگونههيچداراىیعنى;است"هىبماهى"ماهيت,جنساسملهموضوعکهشدندقائلاوازبعد

.دانندمىمقسمىبشرطالراآنمشهورکهنيست
ثعاله,اسامه:مانندجنسعلمـ2

.کندمىپيداترتبآنبرمعرفهاحکامواستمعرفهحکمدر,جنسعَلَمامانيستمعرفهجنساسم
رجل,اسد:مثلنکرهاسمـ3

.کندمىداللت,خودشجنسازمعينغيرفردىبروگيردمىخودبهنکرهتنوینکهاستجنسىاسمنکره
:استاختالفنکرهاسمحقيقتدر

”ذاکاوالرجلبهذاجئنى"یعنى"برجلجئنى",نمایدمىداللتمرددفردبرنکرهاسم:الف
.مرددفرد,بهمامورامااستمتعينفردیقيناممتثلزیرااستباطلنظرایناما
ودالتعدداببازگرددمىمنطبقخاصفردبر,تنوینسبببهاماکندمىکلىمعناىبرداللتنکرهاسم:ب

مدلول
العالم:مثلجنسبالممحلّىمفردـ4

شودمىواردجنسالموالفآنبرکهاستماهيتىمعناىبهباشدمىمطلقالفاظازیکىکهالمبهمحلىمفرد
"انسان":مثل,نداردوجودتشخصِوتميزلحاظجنساسمدرکهاستاینالمبهمحلىمفردوجنساسمفرق

.گرددمىلحاظغير،ازتشخصِوتميزوصفبهماهيت,المبهمحلىمفرددراما



تقييدمجازیتعدم
:استاختالفنهیاشودمیمطلقمجازیتموجبمطلقتقييدایاکهایندر
(منفصلچهباشدمتصل,قيدچه)مطلقامجازیت-1

فهیرودمیبينازشيوعاین,تقييدباوالسریانوالشيوعهواإلطالقمقوّمالن
.المجاز

(منفصلچهباشدمتصل,قيدچه)مطلقاحقيقت-2
منلمعرّاةاللحقيقةموضوع,مطلقگویدمیاستالعلماءسلطانمختارکهقولاین
وشودمیناطالقشدرتصرفیهيچتقييدبالذاالسریانوالشيوعحتیقيدکلّ

.خوردمیتقييدکهموالستجدیمرادفقط
مختارقول

,قييدت,هیهیحيثمنماهيتچهبگيریمسریانوشيوعرااطالقچهمانظربه
ومطلقالفاظازیكهر,مدلولودالتعددباباززیراشودنمیمجازموجب

درمالاستعموجبقيدیكبهتقييدواندشدهاستعمالخودشانمعنایدرمقيد
.شودنمیلهموضوعغير



حکمتمقدمات
براىهنواندشدهوضع(مقسمىالبشرط)"مهملهماهيت"براىمطلقالفاظکهجاآناز
لهعموضودرارسالواطالقدرنتيجه,(قسمىالبشرط)"اطالققيدبهمطلقهماهيت"

,عامیاشدباخاصقرینهچهاستنيازقرینهبهاطالقاثباتبراى,روایناز.نيستداخل
درالقاطاثباتبراىکهاستاىقرینهعامقرینه,مقالىیااستحالىیا,خاصقرینه
.گویند"حکمتمقدمات"آنبهکهاستاستفادهقابلمطلقاتجميع

:ازاندعبارتحکمتمقدمات
راهزلوگویىاجمالیا,اهمالقصدوباشدخودمرادتمامبيانمقامدرمتکلمـ1

.نباشدنيزغافلونداشته
;باشدمتصلنهقریاگرزیرا,نباشدکالمدرتقييدبردالـمنفصلهیامتصلهـاىقرینهـ2

ینهقراگرو.کندمىگيریپيشاطالقدرکالمظهوراز"مؤمنةرقبةاعتق":مانند
مثلردبمىبينازراآنحجيتاما,نيستکالمظهورانعقادمانعچهاگر,باشدمنفصله

سَریعُاهللَإِنَّاهللاتَّقُواوَعَلَيْهِاهللِاسْمَاذْکُرُواوَعَلَيْکُمْأَمْسَکْنَمِمّافَکُلُوا):سبحانهقوله
(الحِساب

وکنيمتمسكاطالقشبهتوانمیاستسگصيدحليتبيانمقامدرموالچوناینجادر
موضعجاستناثباتبرایامابميرد,صيادرسيدنازقبلچهاگراستحاللصيدبگویيم
بعد.ستنيانبيانمقامدرچونکردتمسكکریمهاینبهتواننمیسگگرفتندندان



"صاحبرامقدمهاین.باشدنداشتهوجودتخاطبمقامدرمتيقنقدرـ3
.استکردهبيان"االصولکفایة

تکلممومخاطببينگاهکهاستآنتخاطبمقامدرمتيقنقدرازمنظورو
انندم,کندمىامرمطلقطوربهسپسوآمدهميانبهسخنمعينىمصداقاز

وگویدىمسخنگوسفندگوشتمنافعوفوایددربارهعبدشباموالکهاین
طلقمچهاگرجااین."اللحماشتر":گویدمىوآمدهشوقبهمدتىازپس

.استگوسفندگوشتهمان,محاورهمقامدرمتيقنقدرولى,گفته
:اصلمقتضای

استاینربعقالییاصل,نهیااستبيانمقامدرمتکلمکهکردیمشكاگر
.استمرادشبيانمقامدرمتکلمیهرکه

قبل



متنافیمقيدومطلق
إذاوناًلباشربالنوممناستيقظتإذامثلداشتيممتنافیمقيدومطلقحکمدواگر

:ارددوجودتنافیاینرفعبرایراهدواینجادرحلواًلبناًاشربالنوممناستيقظت
مقيدبرمطلقحمل-1

هورظباکهجاآنتاـاستمطلقظهورازبرداشتندستطریقازمقيدبرمطلقحمل
آنبراىقرینهواستاظهرمطلقداللتازمقيدداللتکهچراـداردمنافات,مقيد

,استشدهعملدليلدوهربهحقيقتدر,شودعملمقيدبهاگروگرددمىمحسوب
.افتدمىکارازکاملطوربهمقيددليل,حقيقتدر,شوداخذمطلقبهاگراما
استحباببرمقيدحمل-2

وقيدمظاهرازیدرفعطریقازـمقيددیگرىومطلقیکىـمتعارضدليلدوبينجمع
.استاستحباببرآنحمل
:الفنکته
ریعتششدننازلتدریجیبدليلانواستمقيدبرمطلقحملشرعيهخطاباتدررائج
بيانوالمجدیمرادبعدیخطاباتبواسطهواندبودهمطلقغالبااوليهخطاباتکهاست

.استشدهمی
:بنکته

یتنافهمباحکمدواگراالواستحکموحدتاحرازبهخطابدوبينتنافیاحراز
:قالإذامثالًمينالحکسبباختلفإذاکماکندنمیپيدامعنادوانبينتنافیباشندداشته

لبناًفاشربأکلتإذاوحلواً،لبناًفاشربالنوممناستيقظتإذا



مبينومجمل
ميانونبودهروشنآنازمرادومعناکهاستلفظىیافعلمجمل,اصطالحدر
باشد،مردداحتمالچندیادو

"معناىبههمواست"طهر"معناىبههملغتدرکه"قرء"کلمهمانند
ورمنظمعناکدامنباشدمعلومورودکاربهلفظاینکهوقتى;"حيض

خواهدجملمکلمهاین,نباشدکاردرتعيينبراىنيزاىقرینهواستگوینده
.بود

برتیداللجوازازغيرایاداشتاستراحتجلسهالسالمعليهاماماگرمثالیا
؟نهیادارداستحبابیاوجوب
اجمالاسباب

مفرداتاجمال-1
(أَیْدِیَهُمافَاقْطَعُواوَالسّارِقَةُالسّارِقُوَ)کریمهدر(ید)مانند

متعلقحذفبخاطراجمال-2
یاستاحراماکلشایادانيمنمیکه(.......الدَّمُوَالمَيْتَةُعَلَيْکُمُحَرِّمَتْ)مانند

.دیگرشانتفاعاتیابيع



اماراتوحجج
آنازعىشرحکماستنباطقابليتکهشودمىگفتهچيزىبهحجتودليل,هااصولىاصطالحدر

.رساندمىواقعىحکمبه(تعبدایاوجدانا)رامجتهدکهاستاىوسيله,دیگربيانبه;داردوجود
;يردگنمىبردرراعملىاصولاما,گرددمى(امارات)معتبرظنىوقطعىادلهشاملتعریفاین
.روندمىکاربهشكحالتدرمکلفعملىوظيفهتعيينمنظوربهاصولاینزیرا
استظنىطریقىمعناىبهاصطالحدرو،استنشانهوعالمتمعناىبهلغتدر,امارةجمع"امارات"

خبردمانن)معتبرامارهشامل,تعریفاین.واحدخبرمانند,نمایدمىافادهراواقعىحکمبهظنکه
دراناصوليکلماتدرامارهرایجکاربرداما;گرددمى(قياس)مانندمعتبرغيرامارهو(ثقهواحد
کشفبراىراآنشارعوداردواقعازکاشفيتکهاستظنىطریقىمعناىبهآنواستمعتبراماره
.استنمودهاعتبارواقعىحکم

:مکلفحاالت
:داردحالت3شرعیحکمبهملتفتمکلف

.داردحکمبهقطع-1
.داردحکمبهظن-2
.داردحکمبهشك-3



قطعحجيت
,اشالزمههکاستشرعىاحکاماستنباطدرقطعبهاستناددرستى,قطعحجيت

عدمصورتدرـمعذریتوـواقعباآنمطابقتصورتدرـتکليفمنجزیت
.استـواقعبامطابقت
لوازمازراحجيّتبرخى;دانندمىقطعذاتىراحجيت,اصوليانمشهور

نيستجعلقابلقطعحجيت,نظریهدوازیكهربربنا.شمارندمىقطعوجودى
.انددانستهجعلىراقطعحجيتبرخىگرچه,

قطعیدليلیدبایانباشدذاتیاگرکهاستایناستذاتیقطعحجيتاینکهدليل
قطعیدليلانبهکالمنقلاولصورتدر؛ظنیدليلیاکرداقامهحجيتشبر

.فيتسلسلجراهلموکنيممی
.حالمهوواستظنبهنسبتقطعبودنتربدحالاشالزمهدومصورتتدرو



قطعخصوصيات
کاشفيت. واقعاز1

ان جمهور اصوليان شيعى بر این باوراند که خداوند در عالم واقع ـ لوح محفوظ ـ احکامى دارد که در حق همگ
.ثابت است 

فت که ص( امارة)هم چون قطع و ظن معتبر , راه ها و اسبابى وجود دارد , براى رسيدن به واقع و احکام واقعى 
غير , ظن و طریقيت( بنابه نظر مشهور اصولى ها)ذاتى بوده , هر چند طریقيت قطع , طریقيت به واقع را دارند 

.ذاتى و جعلى است 
منجزیت.2
ازمرحلهرینآخکهاستجایىدرمنجزیت.استقطعسبببه,مکلفحقدرتکليفیافتنقطعيتمعناىبه

عذرقطعبسب,امراینو.شودمىکامل(تنجزوفعليت,انشاء,اقتضا)مکلفبهتکليفتوجهمراحل
گونههيچینابربناباشدمىمطابقنيزواقعبااوقطعوشدهمسلّماوحقدرتکليفزیرا,گرددمىمکلف
.تاسعقوبتسزاوار,نمایدمخالفتآنباچهچنانونداردقطعبامخالفتوتکليفترکدرعذرى

معذِّریت.3
مخالفاوعقطکهاستجایىدراینو,استواقعىتکليفترکبراى,مکلفقطعشدنمحسوبعذرمعناىبه

وهرظنمازنهاستواجباوبرجمعهنمازکهکندپيداقطعجمعهروزدرکهکسىمانند,آیددرواقعبا
هبودواجبظهرنماز,واقعدرکهشودمعلومسپس;کندترکراظهروآوردجابهراجمعهنمازسپس
تواندمىپاسخدر؟نمودىترکراواقعىتکليفچراکهبپرسداوازموالاگر,جااین,جمعهنمازنهاست

مىتعقوبازاورهایىموجبوشدهمحسوبعذراوبراى,قطعبهاستناداینوکنداستنادخودقطعبه
.استقطعمعذریتهماناین،وگردد



حجيتازمراد
.استشدهاستعمالمتفاوتىمعانىدرحجت

کمكبهوانبتکهاستچيزىهربهاستنادقابليتمعناىبهلغوىحجيت-1
واشدبعبدبرموالناحيهازاحتجاجاینخواه,نموداحتجاجدیگرانبر,آن

.داردحجيت,معنااینبه,قطعکهنيستشکى;آنعکسخواه
ىمنطققياسدر,وسطحدبهتمسكصحتمعناىبهمنطقىحجيتـ2

.است
نمىالقاطقطعبر,منطقىمعناىبهحجيت,"انصارىشيخ"نظراساسبر

,قطعبابردبلکه,نيستاصغربراکبراثباتدرواسطه,قطعیعنى,شود
.کنيممىبارآناساسبرراحکموبينيممىراواقعخود

طریقدرکهاست(اماراتوطرق)اىشرعىادلهاصولىحجّت-3
خارجبراىکهایعملىاصولنيزو,گيرندمىقرارشرعىحکماستنباط
تمعذریومنجزیتاصولىحجيتالزمه;باشدمى,شكازمکلفنمودن

.است



تجرّى
مىزنيمعصيتشامل,عرفدرموالبرتجرّى.استجرأتاظهارمعناىبهلغتدرتجرّى

دهدادستورآنبهیقينااوکهآنچهخالفبهاقدامبا,موالبرجرأتاظهارزیرا.شود
.نباشدچهباشدواقعباموافقاوقطعاینچه,شودمىحاصل

وتجرىشاملواستترگستردهاصولدرتجرىازعرفدرتجرىدامنه,بنابراین
.شودمىدوهراصطالحىمعصيت

طعقکهمواردىدرموالفرامينخالفبهاقدامازاستعبارتاصولاصطالحدرتجرىاما
,تحقيقدر.باشدواقعمخالفقطعکهآنشرطبه,داردوجودهاآنبهشرعیحجتیا

بهعبدهکمواردىدر,مثالبراى,عملدرنهاستاعتقاددرموالبامخالفتمعناىبهتجرى
مىمرتکبراحراموکندمىترکراواجبولى,داردقطعآنحرمتیاچيزىوجوب

مى"متجرّى"شخصآنبه,کندپيداواقعباخودقطعمخالفتبهعلمسپسوگردد
.نامند"تجرّى"رااوعملاینوگویند
قلىعیاشرعىحجتبااعتقادىموافقتمعناىبهو,داردقرارتجرىمقابلدر,انقياد
اعتقادهبراعملىمکلفکهآنمانند.باشدنگرفتهصورتموافقتىواقعدرچندهراست

.نباشدواجبواقعدرولى,آوردمىجابهآنوجوب
باموافقاداعتقآنکهصورتىدر,اعتقادىموافقتازاستعبارتانقياد,دیگربيانبه

.نباشدواقع



تجریحکم
تاسحرامتجرىکهدارنداعتقاد"خراسانىآخوند"چونهمکسانىـ1
بحقهمتجرى,دیگرعبارتبه,گرددمىنيزعقاباستحقاقموجبو

.داردفاعلىقبحهموفعلى
امحرتجرىکهانداعتقاداینبرو”انصارىشيخ"چونهمکسانىـ2

بحقفقط,دیگرعبارتبه.گرددنمىعقاباستحقاقموجبونيست
(نفمصمختار).سریرتهلخبثاستمذمتمستحقفاعلشوداردفاعلى

استحقاقباعثراآنوشماردمىحرامراتجرى"فصولصاحب"ـ3
واجبکهراچهآنتحریمبهاعتقادکهجایىمگر,داندمىعقوبت
.دهدانجامراآنوباشدداشتهاستتوصلى

:نکته
علیالهویغلبةألجلالعقلية،الحجّةمخالفةهوالبحثموضوعأنّوليعلم
فيهحننمابهربطی..........وتمردوهتكماننددیگرعناوینضماماالعقل
اًرمزوللهتكمصداقاًعملهعُدّإذاالعقاباستحقاقفیشكّفالندارد

.للجرأةإظهاراًوللطغيان



بهمتجرىفعل
نواهىومراوابامخالفتقصدبه,متجرىشخصکهاستفعلىمعناىبه,بهمتجرى

رفظداردیقينکهشخصى,مثالبراىکندمىترکیاودادهانجامخارجدرموال
سپسونوشدمىراآناستحرمت,آنحکمداندمىواستخمرمحتوىاومقابل

نوانعبهخارجدرکهنوشيدناین,استبودهآبمحتوى,ظرفآنکهیابدمىدر
.نامندمىبهمتجرّىفعلرازدهسراوازخمرنوشيدن

:شودمىبحثنظردواز,بهمتجرىبارهدر
چونکهمعتقدنداصوليان؟خيریااستقبيحفعلاینآیاکه,آنقبحجهتازـ1

وجودآبنوشيدنقبحبرمالکىبودهآبنوشيدنواقعدر,ـبهمتجرىـعملاین
.نيستقبيحلذا,ندارد

اردندوجوداستآبنوشيدنحرمتبردليلىمعتقدند,آنبودنحرامجهتازـ2
.استسرزنشمستحق,بدشسرشتخاطربه,فعلفاعلچندهر,



طریقىقطع
موضوعنفسبرشرعىحکمیعنى,استنشدهاخذشرعىخطابموضوعدرکهاستقطعى،طریقىقطع

,ساندینب.باشدموضوعقيدکهآنبى,استحکمموضوعاحرازبراىطریقىفقطقطعوشدهمترتب
برتکليفجزتنسببفقطوندارددخالتىموضوعبرحکمثبوتدرحکم،موضوعبهقطعطریقىقطعدر

.گرددمىمکلف
مرخاستقاللىواولىعنوانبر,شربحرمتحکم"حرامالخمر"یا"الخمرتشربال"در,مثالبراى

بارموضوعنفسبرحکم,انشاءمرحلهدریعنى;باشدآمدهميانبهقطعازذکرىکهآنبى,استشدهبار
.دارددخالتقطع,تنجزمرحلهدراما;مقطوعموضوعبرنهشودمى

طریقیقطعخصوصيات
وآثار,آیددستبهراهىهرازقطعیعنى;ندارددخالتشرطىوخصوصيتهيچ,طریقىقطعدرـ1

يچه,هااینامثالوقاطعشخص,قطعحصولسبب,مکان,زمانوگرددمىمترتبآنبرقطعاحکام
قطعندتوامىاوواستشارعاعتبارتابع,شرعىموضوعىقطعاما;ندارندقطعآثارترتبدردخالتى
.دهددخالتخودشحکمموضوعدرراخاصى

.استحجتمطلقاطریقیقطعوبکندتواندنمیطریقیقطعدرتصرفیهيچشارع-2
,اینبرناب;بيایددليلآنبودنموضوعىبرکهجاهایىدرمگر,استطریقيت,قطعدراوليهقاعده-3

مىحکم,بودنطریقىبهوشودمىعملقاعدهاساسبر,بودنطریقىیاموضوعىدرشكهنگام
.گردد



موضوعیقطع
دهشاخذموضوعتمامیاقيدعنوانبهشرعىدليلموضوعدرکهاستقطعى
ودخالتضوعموبرحکمثبوتدرکهگویندمىقطعىبه,بياندیگربه;باشد
.شودنمىمترتبموضوعبرشرعىحکم,نباشداگرکهاىگونهبه,داردنقش

شرعىحکمـتنجزـاثباتدرهموـانشاـثبوتمرحلهدرهمقطعاینبربنا
برفمتوق,رکعتىدونمازدرصحتحکممثالبراى,دارددخالت،مکلفبر

ـرددگمىنمازبطالنسببهاآنتعداددرشكواسترکعاتتعدادبهقطع
حالدراگرولىـاستبودهصحيحآوردهجابهچهآنبفهمدبعداچهاگر

.گرددمىباطلاونماز,باشدبردهپایانبهرانماز,شك



قطاعقطع
رسيدنىیعن,گویندمى"قطاعقطع"قطاعشخصبراىراواقعىشرعىحکمبهقطع

قطعبهىعادغيراسباباززیادبسيارواستباورزودکهکسىبراىواقعىحکمبه
.رسدمى
فمتعارهاىانسانقطعکهطورىهمانآیاکهداردوجودبحثاین"قطاعقطع"در
:شدهگفتهپاسخدر؟استحجتنيزقطاعقطع,استحجت,معمولىو

:استگونهدوقطاعقطع
،تاسحجتعالمانهمهاتفاقبهکه,آیدمىدستبهمتعارفراهازکهقطعىـ1
خبراهرازآمدهدستبهقطعمانندـ,شودتحصيلمتعارفغيرراهازکهقطعىـ2

.ندداراختالفقطعاینحجيتدربارهاصولىعلماىـگودروغشخصیابچهدادن
نمىمتفاوت,هاقطعسایرباوداندمىحجتمطلقاراقطاعقطع,"انصارىشيخ"

.داند
.نيستحجتمطلقاقطاعقطع:گویدمى"الغطاءکاشف"



وسواسوقطاعفرق

هاىاهرواسبابازکهگویندمىشخصىبه,داردقرارقطّاعمقابلکهوسواس
درمتعارفهاىانساننوعکهحالىدر,شودنمىحاصلقطعبرایش,متعارف

درکهىانسانوباوردیرانسانبه,سخندیگربه,رسندمىقطعبه,موارداین
.شودمىگفتهوسواساستتشکيكاهل,امورازامرىهر

حتىکهبل,شودنمىحاصلیقيناوبراى,متعارفغيرهاىراهازتنهانهیعنى
,يزنرسندمىقطعبهآنازمعمولىودیگرهاىانسانکهمتعارفىهاىراهاز

.کندنمىپيداقطع



قطاعطریقیقطع
.داندنمیحجتمطلقاراقطاعقطعالغطاءکاشفمرحوم

زیراستنيحجتقطاعقطعکهبگویيمطریقیقطعدرتوانيمنمیمااما
ينحکموجودالنهیالستلزاماستنقيضيناجتماع,حرفاینالزمه

استنهميواقعگویدمیاوبهقطعشچونالشریعةفیعندهمتناقضين
بعنوانوتکهراچيزیاینگویيدمیشماحاليکهدررسيدیانبهتوکه

.محالهوونيستحجترسيدیانبهواقع
نعکنیمینهیرااولحظههمانونجسالدمگوییمیاوبهاالنمثال

.استمحالاینودمهذابأنّبقطعهالعمل
شافانکعندراقطعشنبایدکهباشداینالغطاءکاشفمراداگربله

معنانایبهقطاعقطعحجيتعدمیعنیاستدرستبداندکافیالخالف
.ندارداشکال



قطاعموضوعیقطع
ذالکردهاخذحکمشموضوعدرشارعکهاستقطعی,موضوعیقطعچون

منکهبگویدتواندمیخاطربهمينداردرااندرتصرفحقاثباتاونفيا
غيراباسبازاینکهنهباشدشدهحاصلعادیطریقازکهپذیرممیراقطعی
أواضیالقأوللشاهدالحاصلکالقطعباشدشدهحاصلقطاعقطعمثلعادیه

یعتدفالطاعاًقالمجتهدأوالقاضیأوالشاهدکانفلوالغيرإلیبالنسبةالمجتهد
لقطعاهوالمجتهدأوالقاضیأوالشاهدبقطعالعملفیالمأخوذألنّبقطعه،

.غيرهامنالالعادیةاألسبابمنالحاصل



ظنانظن
راىبمعموالکهمتعارفغيراسبابوهاراهازکهاستشخصىظنان
هکاینمثلکندمیپيداظن,آوردنمىباربهظنعادىهاىانسان
,کنداپيدظنقبلهجهتبه،گودروغفردىیاکودکىخبرازکسى
الىصل":دبفرمایموالاگر,اینبنابر;نيستمعتبرفقهدرظنىچنين
نمازوسآنبهکردىپيداظنقبله،جهتبهگاههر"المظنونهالقبلة
هاىانسانبراىمتعارفطرقازکهظنىبهداردانصرافاین,بگذار
ومسلمينقبرهاى,بينهازحاصلظنمثل,شودمىحاصلعادى

هبمتعارفغيرهاىراهازکه"ظنان"ظن,اینبربنا;مساجدمحراب
عادىغيرهاىراهازکهظنىزیرا;استخارجآناز,رسدمىظن

.ندارداعتبارى,گرددپدیدار
ازراظنانظنتواندمیشارعاستشارعبدستظنحجيتچون:نکته

.موضوعیظنچهطریقیظنچهکندساقطحجيت



شکاکشك
ـتعارفمغيراسبابوهاراهازکهشودمىگفتهکسىبهشکاک

شكاوبراىـنيستآورشك,متعارفهاىانسانبراىمعموالکه
شكبهکهموردىهردردارنداعتقادهااصولى;شودمىحاصل

نمىنااعتاولىطریقبه"شکاکشك"بهشودنمىاعتنامتعارف
درحتىو,نمازدرمحلازگذشتنازبعدشكمانند,گردد

بهـمحلدرشكمانندـشودمىاعتنامتعارفشكبهکهمواردى
.شودنمىاعتناالشكکثيرشك



اجمالیعلم
ابهاموردیدتنوعىباآميختهکهاستعلمىمعناىبه،تفصيلىعلممقابلدر،اجمالىعلم

درداردلمعکسىکهآنمثل,چيزچندیادوبيناستمرددعلم,دیگرعبارتبهیاباشد
.هست(شراب)خمر"ب"ظرفیاو"الف"ظرفدراومقابل

واستانکشافعين,علمزیرا;نداردراهتفصيلىواجمالگونههيچ,علمذاتدر
شتهدانيزاجمال,حالهماندروباشدانکشافکهاین.نداردیاوداردوجودیاانکشاف

.استمحالىفرض,باشد
کهاستءشىازصورتى,آنبالذاتمعلومونداردراهاجمالنيزعلمبالذاتمتعلقدر
مىحاضرنفسنزدکهخمرازصورتىومفهومدر,اینبربنا;استحاضرنفسنزد

نهاتدرپس.استانکشافوعلمعين,نفسنزدحضورزیرا;نداردراهاجمالنيزشود
ستا"خارجىمصداق"یا"بالعرضمعلوم"باشدداشتهراهتواندمىاجمالکهچيزى

متعلقپس"ب"ظرفیااست"الف"ظرف,خمرمصداق,شدهشكخارجدرزیرا
.دارندتفاوتهمباوتردیدوشكمتعلقوعلم
هيچواستواضحومعينآنمعلومکهاستعلمى،اجمالىعلمبرابردرتفصيلىعلم

نداردراهآندرابهامىوتردیدگونه



اجمالىعلممنجزیت
کهاستسىکحقدرتکليفیافتنقطعيتمعناىبهاجمالىعلمتنجيز

.داردآنبهاجمالىعلم
(مواردهمهدر)بالجمله,اجمالىعلم:کهمعتقدنداصوليانمشهور

رامحآنباقطعىمخالفتهمیعنى.داردراقطعآثارهمهواستمؤثر
.استواجبآنباقطعىموافقتهمو

يهقطعمخالفتحرمتوقطعيهموافقتلزومدرهماجمالیعلمپس
.استتفصيلیعلممانند



امتثالمقامدراجمالىعلم
دآیمىميانبهسخناین،از"امتثالمقامدراجمالىعلم"بحثدر
؟نهیامایدناکتفااجمالىعلمبهتواندمىامتثالمقامدرمکلفآیاکه
تکليفـاجمالىامتثالـاحتياطراهازبهمأموراتيانآیا,دیگربيانبه
شخصکهجایىدر,مثالبراى؟خيریاداردمیبرمکلفذمهازرا

راکارایناگر,داردراتفصيلىامتثالانجاموقبلهشناسایىتوان
اطاحتياینباکهطورىبه,بخواندنمازطرفچهاربهوندهدانجام

آیا,استخواندهقبلهبهرورانمازکهکندیقين,اجمالىامتثالو
خير؟یاگيردمىراتفصيلىامتثالجاى,اجمالىامتثالاین

بعد



:علما این مسئله را چهار گونه تصویر مى نمایند
معلوم به اجمال از توصليات است -1

ميّتين کما إذا علم بوجوب مواراة أحد المستلزم تکرار عمل است , امتثال اجمالى:الف 
.امتثال جایز است–فيواریهما من دون استعالم حال واحد منهما

لفظ النکاح، لتردّد فی وقوع اإلنشاء بمستلزم تکرار عمل نيست کا, امتثال اجمالى: ب 
.امتثال جایز است–أو بلفظ الزواج، فينشئ بکال اللفظين 

از تعبدیات است معلوم به اجمال -2
ل الجنابة و کما إذا تردّد الواجب بين غسمستلزم تکرار عمل نيست, امتثال اجمالى: الف 

ان کرده چنين امتثالی اشکال ندارد چون هر دو را بقصد امرشان اتي–غسل مسّ الميت 
.است

-تين کما إذا تردّد أمر القبلة بين جهمستلزم تکرار عمل است , امتثال اجمالى: ب 
ال نبود فالظاهر أنّ حقيقة الطاعة هو االنبعاث عن أمر المولی به گونه ای که اگر امر مو

ر اتيان ان را اتيان نمی کرد اگر چه وجوب به یك فعل معين تعلق گرفته اما داعی ب
فعل همان امر موالست که یکفی هذا المقدار فی حصول الطاعة 

قبل



علمازمراد
;داردجامعبهیقينمکلفآندرکهاستاجمالىعلمازخاصىنوعوجدانىاجمالىعلم

هر,داردوجدانىقطع(ذهنىصورت)بالذاتمعلومبهاجمالىعلمنوعایندرعالِمیعنی
.باشدداشتهتردید(بالعرضمعلوم)خارجدرآنمصداقتعييندرچند
,کندداپيعلمصددرصدظرفدوازیکىنجاستبه"مکلف"کهموردىدر,اینبربنا
واعهدهبرتکليفِمنجز,علماینواستوجدانىاجمالىعلم(نجاست)جامعبهاوعلم

.استعلمنوعهمينهماجمالیعلمدرعلمازمرادواست
بههکاستاجمالىعلمنوعىازعبارت،وجدانىاجمالىعلمبرابردر،تعبدىاجمالىعلم

قطعىعلمچندهر,معتبراماره;شودمىحاصلمکلفبراىشرعىمعتبرامارهوجودسبب
تاسدادهقرارعلم(منزلهنازل)جانشينراآنتعبداشارعاما,آوردنمىوجودبهوجدانى

اام,نداردمقابلظرفدوازکدامهيچنجاستبهوجدانىعلم,شخصکهموردىمانند,
او,نتيجهدر;استنجسظرفدوازیکىکهدهدمىشهادت(عادلمرددو)شرعىبيّنه

ایندر.ندکمىپيداظرفدوازیکىنجاستبهتعبدىاجمالىعلم,معتبربينهاقامهراهاز
.داردوجوداختالفنهیااستتکليفمنجز,تعبدىاجمالىعلمکه



عقلحجيت
.استىشرعحکمعنوانبههاآنطبقبرعملوعقلمدرکاتبهتمسكصحتمعناىبهعقلحجيت

:توضيح
آیاهکایندرولى,استواجب,سنتوکتابازآمدهدستبهشرعىحکمازپيروىتردیدبدون
راآندتوانمىوکندعملآنبهبایدواستحجتمکلفحقدر,عقلازشدهاستنباطشرعىحکم

:هستاختالفاصوليانميان؟خيریاودهداستنادشارعبه
,عىشراحکاماستنباطبراى-قطعىغيروقطعى-مطلقطوربهراعقلهاىادراک,گروهىـ1

صالحمواستحسانوقياسکهسنتاهلفقهاىازرأىاصحابمانند)دانندمىحجيتواعتبارداراى
(.دارندقبولرامرسله

استنباطدرراعقلمدرکات,سنتاهلازحدیثاصحابوشيعههایاخبارىچونهمجمعىـ2
.دانندنمىمعتبرمطلقطوربهشرعىاحکام

احکاماستنباطحوزهدر,عقلقطعىویقينىادراکاتکهدارنداعتقاد,شيعهاصوليانمشهورـ3
.نيستاعتمادقابل,احکاماستنباطدرعقلیقينىغيرادراکاتواستحجتشرعى
:نکته
لزوممبهقطعراهازعقل,آندرکهاستعقلقطعىحکم,استحجتاصولياننزدکهعقلىحکم

وقياسراهازآمدهدستبهحکممثل)عقلظنىحکماما,کندمىپيداالزمبهقطع,مالزمهو
.ندارداعتبارشيعهاصولياننزد(استحسان



عملیونظرىعقل
ینبغىمما"ـدانستنوشناختننوعازکهراکلىچيزهایى,آنوسيلهبهانسانکهاستاىقوهنظرىعقل

عيتواقکهعقلى,دیگرعبارتبه;کندمىدرک,نداردربطىآدمىکرداروعملبهواستـ"یعلمان
.استنظرىعقل,نمایدمىادراکراعالمهاى
قائمهدوبابرابر,مثلثزوایاىمجموع"یا.است"جزءازتربزرگکل"کنددرکانسانکهاینمثل
.یابدمىدرراهاآنعقلودارندرا"یعلمانینبغى"عنوانکههستندچيزهایىازهااین."است
ـیعملناینبغىمماـکردنعملنوعازکهاىکلىامور,آنوسيلهبهانسانکهاستنيرویىعملیعقل
.کندمىدرکرااست

.شوندمىدرکعملىعقلباهاناشایستوهاشایستونبایدهاوبایدها,اینبربنا
در,ندکعملآنبهآدمىکهاستسزاواروبودهخوبوبایستنىعدالتکهکنددرکعقلکهآنمثل

.استنبایستنىوزشتکهظلممقابل
:الفنکته

تاردندازجروبعثونهىوامر,عقلزیرا;نيستنهىیاامر,"قبحوحسن"بهعملىعقلحکممعناى
ماعقلیعنى;عقلادراکازاستعبارت,قبحیاحسنبهعقلحکممعناىبلکه."التفعلیاافعل"بگوید
حرکتوهارادپيدایشساززمينه,ادراکاین,استنبایستهکارآنوبایستهکاراینکهکندمىدرک
.استآنترکیاکارآندادنانجامبراى
:بنکته
درکچهآنـمُدرَکلحاظبهکهاندحقيقتیكبلکه,نيستندهمازجداىحقيقتدوعملىونظرىعقل

انغىینب)نظرىامورازعقلمدرکاتگاهى,روایناز;شوندمىتقسيمعملىونظرىعقلبهـشودمى
عملىعقلکهاست(یعملانینبغى)عملىامورازگاهىوگویندمىنظرىعقلرااینکهاست(یعلم
.نامندمى



حجتاقسام
مانندستاکلىبهجزئىازذهنحرکتسيرمعناىبهواستداللوحجتگانهسهاقسامازاستقراء

ذاغجویدنوقتدرحيوانىهرشودحکم,مختلفحيواناتخوردنغذانحوهبررسىاز,کهاین
ناقصوتام:استقسمدواستداللنوعاین؛دهدمىحرکتراخودپایينفك

آنودگيرقرارمالحظهوبررسىموردجزئىافرادتمامآندرکهاستاستقرایى:تاماستقراء
آنودنامنمىنيزبرهانىاستقراىرااستقرانوعاین.شودصادرهاآندربارهکلىحکمىگاه

وکنندبررسىجداجداراشمسىمنظومهسياراتازیكهرکهاینمانند,استآوریقينومعتبر
بيضىىمدارداراىشمسىسياراتازسيارههرکنندحکمسپسواستبيضىهاآنمدارببينند
ومحدودمطالعهموردافرادوجزئياتکهاستپذیرامکانهنگامىاستقراگونهاین.استشکل

.باشداندک
تعدادىنهاتبلکه;شودنمىارزیابىوبررسىآنجزئياتهمهکهاستاستقرایى:ناقصاستقراء

آندارنداشتراکویژگىیكدرهمگىشودمىدانستهچونو,گردندمىمالحظههاآناز
.شودمىدادهتعميمجزئياتهمهبهصفت

.دهدمىدستبه"غالبظن"تنهاونيستآوریقين,استقرانوعاین,استبدیهى
.استمرادناقصاستقراىهمين,برندمىکاربهرا"استقرا"مطلقطوربهکهوقتى
ازندارد،وجودنصآنمورددرکه(فرع)اىواقعهیاموضوعحکماستنباط:(فقهیقياس)تمثيل

دليلهبرااستشدهبيانآنحکم"معتبرنص"وسيلهبهکه(اصل)دیگراىواقعهیاموضوع
.گویندمیحکمعلتدرـفرعواصلـدوآناشتراکوشباهت

راحرمتحکموشدهواردنصىخمرمورددریعنى"حرامالخمر"کهآمدهشرعدر,مثالبراى
براتنيستدستدرنصىوهستشك(فقاع)جوآبحکمبهنسبتحال.استنمودهبيان

بعدکندداللتآنعدمیاوحرمت



قبل

آناقساموقياس
قضيهراهازلمجهوقضيهبهبردنپىبراىمنطقىاشکالازیکىقالبدراستداللمعناىبهمنطقدرقياس
(استعنوهميناصولدرحجتازمراد).باشدمعلومقضيهالزمهمجهولقضيهکهاىگونهبه;استمعلوم
:(حجت)قياساقسام

.ندگویمیشرعیدليلانراباشدکردهبيانشرعراقياسیكکبرایوصغریاگر:شرعیدليل-1
.گویندمىعقلىمستقالتراهستندعقلاحکامازآنکبراىوقياسصغراىکهجایی:عقليهمستقالت-2
بهرعىشمقدمهانضمامصورتدرواستعقلهاآنمدرککههستندقضایایى:عقليهمستقالتغير-3

عقلقاالطالعلىحاکم,عقلىمستقالتغيردر.داردوجودهاآنازشرعىحکماستنباطصالحيّت,هاآن
صغرىمحکميان,عقلىمالزمهبهحکمسپسوگيردمىشرعازراقياسصغراىهموارهعقلبلکه,نيست

.نمایدمىدیگرشرعىحکمو
المقدمهذىدادنانجامچونو,دهدحکمالمقدمهذىشرعىوجوببهجایىدرمقدسشرعکهاینمثل

کشفرامقدمهشرعىوجوبحکم,مالزمهایندرکبا,عقل,نداردامکانآنمقدمهآوردنجابهبدون
مکهتامسافتپيمودندربارهولى,کردهواجبمکلفانبرراحجآوردنجابهشارعنمونهبراى.کندمى

افتمسطىوحجفریضهاداىميانکهاینبهنظر:گویدمىعقلجاایندر.نداردصریحىحکم,معظمه
طى)همقدموجوببهحکممستلزم,(حج)المقدمهذىوجوببرمبنىشارعحکمپس,استعقلىمالزمه
.هستنيز(مسافت



عقلوشرعحکممالزمه
بههمعقلکندحکمچيزىبهشرعاگرکهاینیعنىعقلوشرعحکممالزمه

,ندکنهىیاامرچيزىبهشارعهرگاه,سخندیگربه;کندمىحکمهمان
ياناإلتبأنّالعقلحکمإذامثالًکندمىحکمآنقبحیاحسنبهنيزعقل

الشرعفیهأنّعلیبهیُستدلاالمتثاللحصولموجبعليههوماعلیبهبالمأمور
.القضاءواإلعادةعنالذمّةبراءةعليهفيترتّبکذلكأیضاً

اىمالزمهعقلوشرعحکمميانکهاستآنشيعههایاصولىميانمشهور
درکقدرتعقلاما,دهددستورکارىبهشارعبساچهزیرا;نداردوجود
.باشدنداشتهراآنمالک

فطرعيد-شوالماهاولروزهولى;استواجبرمضانماهآخرروزهمثال
واستناتوانحکمدواینعلتبهیافتندستازهمعقلواستحرام-

.دانندمىباطلراقياسدليلهمينبهشرعىاحکامدرشيعهعلماى



مالزمهنفیواثبات
موضوعذاتبهتوجهباعقلحکم:اولمقام
سدشمفاومصالحلحاظبدونراموضوعذاتفقطاندرکهکندکلیحکمیكعقلاگر
یدرکالعقلنّألهستندعقلوشرعحکمتالزمبهقائلاصوليوناینجادرباشدگرفتهنظردر

حکمالقإطینافیکذلك،الشارعحکمعنکشفهبعدمفالقولبشیءمقيّدغيرعاماًحکماً
.بشیءتقيّدهعدموالعقل

.مستقالتغيردرهمداردراهعقليهمستقالتدرهماستمطلقچونحکماین
مفاسدومصالحبهتوجهباعقلحکم:دوممقام
نوعیمفسدهومصلحتادراک:اول
توانمیاینجادرکرددرکانسانهاجميعبرایراالمهلكالسمّعناالجتنابلزومعقلاگر

.هلعموميتنداردوجودحکمایندرخالفاحتمالزیراشدقائلراشرعوعقلبينمالزمه
شخصیمفسدهومصلحتادراک:دوم
ميعجفيهیستوینوعياًإدراکاًإدراکهیکنلموالمفسدةأوالمصلحةأدرک,عقلاگر

فيهبالمالزمةحکمیبأنللعقلسبيلفالالتقسيم،وبالسبرلهحصلشخصياًإدراکاًبلالعقالء
انتمامبهتواندنمیعقلونيستمفسدهومصلحتازخالیشرعيهاحکامازهيچيكزیرا

.شدقائلشرعوعقلبينایمالزمهتواننمیاینجادرلذابرسدمفاسدومصالح



عُرفتعریف
يزىچبودنپىدرپى"و"شناختومعرفت"معناىبهلغتدرعُرف

عملىمستمرشيوهوروشمعناىبهاصطالحدرو.استرفتهکاربه"
خاصىوهگریاقومیا,مردمتربيشیاهمهمياندرکهاستگفتارىیا

غيروعیمتشر،عقالئیسيره،تعریفاین.باشدمرسوموشدهشناخته
.استشاملراآنها



عرفطریقازوضعیوتکليفیجوازکشف
:داردشرطدوشرعیحکمکشف

الشرعیالنصتصادمالأن:الف
األفراحیفبالرجالالنساءکاختالطبودشرعیدليلخالفبرسيرهاگر

.باشدحجتمابرایتواندنمیفيهاالمسکراتوشربواألعراس
المعصومبعصرمتصلةتکونأن:ب

انربشارعجانبازردعیونبودشرعیدليلخالفبرعرفسيرهاگر
معومنهمسمعوبمرأیکانتوالمعصومبزماناتصلتإنبودنيامده
.استحجتمابرایسيرهاینعنهاسکتذلك
يازاتاالمتشراء)االمتيازحقّعقدوالتأمينعقدمانندهاییسيرهپس

ازبعداتمستحدثازکهالسرقفليةبيعو(والهاتفالکهرباءکامتياز
ثباتاعرفبارامشروعيتشتواننمیرااستالسالمعليهممعصومين

.کنيمپيداانهاحجيتبردیگریدليلبایدبلکهکرد



عرفتوسطمفاهيمتبيين
بهوعموضانمفهومتببينبرایلذانيستمشخصشرعىحکمموضوعگاهى
.کنيممیرجوععرف
:مثال

دليلالعرفیفالصدقبيعمثلمفهومیدرمانعییاشرطمدخليتدرشك-1
الشرععندالموضوعهوأنّهعلی
وغيرهتبادرمعإهمالهالشارعمنصحّلمابودشارعمراد,عرفیبيعازغيراگر

المکروهاتوالمندوباتمنالجزئياتببياناهتمامهکمال
المبيعفیالعيبأوالغبنمفهومفیکاإلجمال-2
تملیشلمإنوحرامفهوعرفاًبالغناءیسمّیمافکلّالغناءحدّفیاإلجمال-3

.الطربعلیوالالترجيععلی



تشخيص مصادیق
مکلـف  گاهی یك مفهوم که موضوع حکم شرعی قرار گرفته هيچ ابهامی بـرای 

بـه  , ندارد اما مصادیق ان مفهوم برای او نامشخص هستند لذا بـرای رفـع تردیـد   
کاف عرف رجوع می کنيم تا مصداق ان برای ما مشخص شود مثال در احکام اعت

صـادیق  امده که معتکف برای ضرورت می تواند مسجد را ترک کند اما اینکه م
.ضرورت چيست باید به عرف رجوع کرد



خاصهاعرافاجماالتحل
شدهتهشناخومرسومکردارىیاگفتارىمستمروشایعشيوهوروشمعناىبهخاصعرف

اهآنجدایىباعثودادهپيوندهمبهراهاآنخاصىعاملکهاستخاصىگروهمياندر
.گرددمىدیگراناز

دراتحاد,خاصعمل,شهر,ناحيه,خاصزمانیاعصراستممکندهندهارتباطعامل
.باشدخاصزبانوفرهنگوصنف

همانبهانهاتبيينبرایشدواقعایقاعاتوعقوددرمجملیمفاهيماگرعرفهاییچنيندر
عرففیادرالمتبهوفالمرجعمفهومه،فیاختلفاثمّاللحمباعإذامثالکردرجوعبایدعرف

األُنثیولذکراهوانّهوالولدتفسيرفیفالمرجعلولده،بشیءالوالدأوصیإذایاالمتبایعين
.العرفهوفقطالذکرأو



ظن
ولمعمانند,آیدمىپدیدوىنفسدرکهاستانساننفسانىصفت,ظن

ترينپایقطعوعلمازوباالترشكازاشمرتبهکهتفاوتاینبا,شك
.است

,رددگمىاىمسئلهدرتردیددچارانسانذهنکهمواقعىدر,دیگربيانبه
هبميلو،بودهقوى,مرددشخصنظردر,تردیدطرفیكبهميلاگر

.گویندمىظنراقوىوراجحطرف,باشدضعيف,دیگرطرف
بابىاسبهظنگاهىولى,استشخصیظنتعریف,شدآوردهکهتعریفى

راظنازنوعاینگرددمىعقالنوعدرظنایجادموجبکهشودمىاطالق
.نامندمىنوعىظن



ظنبهتعبدامکان
ردآنبهاستنادوظنطبقکردنعملصحتمعناىبهظنبهتعبد

.استشرعاحکاماستنباط
قوعوبریعنیاستتشریعیوقوعیامکان،بحثایندرامکانازمراد

؟نهیاشودمیمترتبتشریععالمدرایمفسده،آن
داردانامکآیاکهاستمطرحبحثاین,ظنبهتعبدامکانبارابطهدر

متعبدآنبهراهاآنودهدقرارحجتبندگانبرراظنمقدسشارع
راىبحجيتجعلراهازتواندمىشارعآیا,سخندیگربه,خيریاسازد

بهو(کشفتتميم)نمایدکاملتعبدا,واقعازراآنناقصکشف,ظن
واقعىحکمتعبداراآنمؤداىوبنماقطعمعامله,ظنبابگویدمکلف

؟خيریانمامحسوب
ازظرنصرفیعنىـعقالکهاستمعتقد,مشهورخالفبه"قبةابن"

نداشتهدوجوظنبهتعبدبردليلىهيچکهاینفرضباودليلگونههر
شارعاگرکهمعنااینبه.استممتنعومحالثبوتا,ظنبهتعبدـباشد
.شودمىمترتبآنبرمحالىومفسده,کندکارىچنين

عةالشریفیوقوعهبالظنالتعبدامکانعلیالدليلادلمابنظراما



بالظنالعملفیاألوّليةالقاعدة
رجخماإالّالحجّيةعدموالحرمةهوبالظنالعملفیاألوّليةالقاعدةإنّ

.بالدليل
منوشارعبهظنمودایاسنادیعنیظنبهعملکهاستایندليلش

أنّهباإلذعانحالةفییصحّإنّماالشارعإلیالمؤدّیإسنادأنّالمعلوم
الظنبالعاملأنّالمفروضوتشریعاًاإلسنادیکونإالّوالشارعحکم
.إليهینسبهذلكمعوسبحانهإذنهفیشاکّ



ظواهرحجيت
صنصومقابلدر-سنتوقرآنظواهربهتمسكصحت,ظواهرحجيتازمراد
عذریتمومنجزیت,آنالزمهکهباشدمىشرعحکمبهیابىدستبراى-قران
وایتىریاقرآنظاهرازآمدهدستبهحکمبهمکلفىاگرکهمعنابدین.است
غيردرواستمنجزاوحقدرواقع,باشدواقعمطابقاوعملاگرکند،عمل
.آوردمىعذراوبراىظاهربهعمل,صورتاین

القُرآنَیَسّرنالَقَدْوَ):مانندکندمیاشارهظواهرشحجيتبههمقرانخود
کهذاستل(أَقْفالُهاقُلُوبٍعَلیأَمْالقُرآنَیَتَدَبَّرُونَأَفال)یا(مُدَّکِرمِنْفَهَلْلِلذِّکْرِ

.اددقراراستفادهواستنادموردراانهاوکرداحتجاجقرانظواهربهتوانمی



متکلمکالمبهاحتجاجشروط
المتکلّممنصدورهثبوت:األوّل

.دانيممیالصدورقطعیراقرانلذاداریمتواترمتعالخدایجانبازقرانصدورمورددر
مثالًهازالًیکنلمأنّهوصدورهجهةثبوت:الثانی

تواندمینحکيمربّوشدهصادرانسانهاتربيتبرایوحکيمجانبازقرانکهاستبدیهی
.باشدهازل

جملهومفرداتهظهورثبوت:الثالث
.....وسلبصحتوتبادرمانندکردیمذکرجملومفرداتبرایظهوراثباتدرکهراههایی

.گيرندمیقراراستفادهموردمرحلهایندرهمگی
المرادکشففیمتبعاًکونهوکالمهظهورحجّية:الرابع
والتقدیرمعداصالةوالحقيقةاصالةمانندکردیمبيانمتکلممراداثباتدرکهراههاییتمام

نسانهااهدایتبرایواستزندگیوهدایتکتابقراناینکههمچنينو.......والعموماصالة
حجتظواهرسائرمانندظواهرشکهرساندمییقينبهرامااستشدهنازلحقيقیکمالبه

.سلّموآلهوعليهاهللصلیللنبیّالکبریالمعجزةهوالکتابأنّمعاست
ظواهر,نقلوعقلبهمراجعهبدونکهنيستمعنااینبهکتابظواهربهاستداللصحتالبته

.استروایاتوقرائنبهمراجعهازبعدحرفهااینهمهبلکهبدانيمحجترا



استعمالیمرادبهنسبتظواهرداللتبودنقطعی
ملهالجفیظواهرگویيممیماامااندکردهذکرظنونجزءراظواهراصوليون

.الداللةظنیهمجاهاازبرخیدروهستندالداللهقطعی
دارعهده,کالمزیراهستندالداللةقطعیشاناستعمالیمرادبهنسبتظواهراما

باقطفراالفاظلهموضوعکهدانيممیواستالفاظلهموضوعمعنایکشف
اصلردشدیمظواهرحجيتبهقائلاگرلذاکردکشفتوانمیاستعمالیمراد

.بالمطلوهووایمکردهظواهراستعمالیمفادبودنالداللةقطعیبهاذعان,
تداللانهابرظواهرقطعاکهگفتتواننمیظواهرجدیمرادبهنسبتاما

علمیفانّمادانيممیظنیراجدیمرادبرمتکلمکالمظواهرداللتلذادارند
.الجدّیةمعاالستعماليةاإلرادةتطابقأصالة:أعنیالعقالئی،باألصل



ظواهردانستنظنیعلل
بخاطرانددادهقرارظنونازراظواهرچرااصوليوناینکه

مانعوهکردپيداراهمتکلمکالمظواهردرکهاستاحتماالتی
:ازدعبارتناحتماالتام,استشدهانهاداللتدانستنقطعی

هازالًالمتکلّمکوناحتمال.1
مقالهفیمورّیاًکونهاحتمال.2
التقيةوجهعلیملقياًکونهاحتمال.3
ثحيمناالستعمالیالمرادغيرالجدّیالمرادکوناحتمال.4

.عليهالتقييدأوالتخصيصبورودالضيقوالسعة



ظواهردرواردهاحتماالترد
نقضیدليل

مختصوکندمیپيداتطرقهمنصوصدرشدذکرکهاحتماالتی
کهاینحالوبدانيدالداللةظنیهمرانصوصبایدپسنيستظواهر

.انددادهقرارقطعياتازرانصوص
حلیدليل
فةالوظيزیرانداردظواهراستعمالیمرادبهربطیاحتماالتایندفع

اطبالمخذهنفیاالستعمالیالمرادإحضارهیالظواهرعهدةعلیالملقاة
.شودمیاستنباطظواهرازلهموضوعمعناییقيناو
األصلنّأعلیالدالّةالعقالئيةاألُصولهواالحتماالتلتلكالدافعإنّماو

التقية،هوجعلیملقياًوالمورّیاًالوهازالًالجادّاً،کونهالمتکلّمکالمفی
یدلملماالجدیة،اإلرادةمعاالستعماليةاإلرادةتطابقهواألصلأنّکما

.التقييدوالتخصيصموردفیکماخالفهعلیدليل
وعرفيةالالمحاوراتفیمنتفيةجميعهابلاالحتماالتهذهأکثرأنّعلی
للعقالءمغفولةعلميّةشکوکهیإنّما



ظواهرحجيتبحثنتيجه
اوال

بهطمشروشودمیصادرمتکلمازکهکالمیهروسنتوقرانداللت
.دباشداشتهاومراددرظهورونباشدمتشابهومجملکهاستاین
ثانيا
هناستاستعمالیمرادبرداللت,ظواهرداللتبودنقطعیازمراد
.جدیمراد
ثالثا
خالفبرقرینهکهصورتیدرظاهرکهاستاینظاهرونصفرق

داشتهفخالبرایقرینهاگرنصدرامااستتاویلقابلباشيمداشته
.تاویلنهگویندمیتناقضانراباشيم



شهرت
همينهبهماصطالحدرکهآیدمىوضوحوداشتنرواج,بودنشایعمعناىبهلغتدرشهرت

.عملیوفتواییورواییشهرت,استقسم3دارایومعناست
کهراویاناززیادىعدهیعنىباشدداشتهشهرت,متننظرازروایتىاگر:رواییشهرت
خودشانروایىجوامعدرراآنوـنقلراحدیثآناستاحادیثوروایتنقلشأنشان

.داردروایىشهرت,روایتاینباشندکردهـضبطوثبت
عدادشانتکهاستفقهااززیادىعدهجانبازروایتىبهعملاشتهارمعناىبه:عملىشهرت

ویشخنظرورأىانتخابِوفتوامقامدرفقهامشهورکهمعنااینبهرسد،نمىاجماعحدبه
نظرورأىآنمضمونبرتکيهباودادهقرارمستندراروایتاینفقهى،مسائلازیکىدر

دارداستنادروایتاینبههاآنفتواىواندبرگزیدهراخویش
ازثيرىکجمعمياندرـفقهىمسائلازیکىدرـفتوایىاشتهارمعناىبه:فتوایىشهرت

به،استنادعدماینکهکندنمىفرقو.باشدمستندروایتىبهفتوااینکهآنبدوناستفقها
.موجودروایتبهفتوااستنادعدمخاطربهیاباشد،مسئلهدرروایتنبودخاطر
.استفتواییشهرتهميناینجادرشهرتازمامراد



فتوایىشهرتحجيتدليل
فتوایىشهرتبهاستنادصحتمعناىبهفتوایىشهرتحجيت

حکامااستنباطبراى,معتبرظنىاماراتازاىامارهعنوانبه
.داردوجوداختالففتوایىشهرتحجيتدر.استشرعى

بعيدزیرااستحجت,قدماءبينفتواییشهرتکهقائليمما
یادليلاماباشنددادهفتواچيزیمورددرقدماکهاست

حاکیفتوااینچونباشدنداشتهوجودانبرمعتبریروایت
دستهبامارسيدهانهابهکهبودهمياندرنصیکهاستایناز
.استنرسيدهما



الواحدبخبرالمحکيةالسنةحجية
.استاجتهادمنبعدومينقرآنازپسواربعهادلهازیکىسنت
(ع)عصوممتقریروکردار,گفتارمعناىبهاصولياناصطالحدرسنت
.است

از(ع)معصومانجانبازاحکامبيانکهاستآنشيعهعلماىاعتقاد
وظنىاجتهادبابازچنينهمونيستسنتحکایتوروایتنوع

براىمصدربيتاهلخودبلکه;نيستتشریعمصادرازاستنباط
امامیا(ص)خدارسولازتعليمودریافتطریقازیعنیهستندتشریع

خوداهآنقولپسهستندالهیواقعیاحکامبيانگر،الهامیاقبلی
مکرمنبىازمعصومانگاهىکهاینو.سنتازحکایتنهاستسنت
هاىانگيزهیاواستنصنقلبابازیاکنندمىنقلروایتاسالم
.شودمىهاآنطرفازنبوىسنتنقلسببدیگر



خبراقسام
متواترخبر-1

وعقلطتوسابدونوبنفسهیعنى)تنهایىبهکهاستروایتى,متواترخبر
ودنمایخاطراطمينانوسکونافاده(آنصدقبهامينصادقدادنخبربدون

هکاست(طبقاتهمهدر)متعددىراویاننقلازبرخاستهخاطرسکوناین
بهعلملمث,باشدمحالعادتا.پردازىدروغوخبرجعلبرآناندستىهموتبانى

چنينهکصورتىدر;نرفتهشهرآنبهتاکنونکهکسىبراى,مکهشهروجود
چنيندوجوازواندرفتهجاآنبهکهباشدزیادىکساندادنخبرازناشىعلمى
.اندآوردهخبرشهرى

واحدخبر-2
مستفيضخبر:الف
قرارذشاخبرمقابلدر،گویندمیهممستفيضخبر،آنبهکهمشهورخبر
نمىتواترحدبهآنتعدادولى;زیاداندآنراویانکهاستخبرىو,دارد
.رسد

(شاذ)مستفيضغيرخبر:ب
آنراوىهکگویندمىحدیثىبهوگيردمىقرارمشهورخبربرابردرشاذخبر
.اندکردهنقلراآنراویانتربيشکهباشدروایتىبامخالفوبودهثقه



الواحدالخبرحجية
:استشدهنقلواحدخبرحجيتدرقول2
حجيتعدم-1

واجالبرابنالقاضیوالمرتضیالسيدوالمفيدالشيخاليهذهب
.ادریسابنوالطبرسی

(مصنفمختار)حجيت-2
المتاخرینقاطبةوالطوسیالشيخاليهذهب
:نکته

ابتثراواحدخبرحجيتجزئيهموجبهبنحوداریمقصداینجادرما
بيانازبعدرااستاندازهچهتاحجيتشسعهومقداراینکهاماکنيم
.کنيممیبحثحجيتادله



النبأآیة
(نادمينمفعلتماعلیفتصبحوابجهالةقوماتصيبواانفتبينوابنبافاسقجاءکمان):سبحانهقال
.استحقيقتوجستجووتثبتبمعنایباشدمتعدیاگرواستظهوربمعنایباشدالزماگر(تبين):الف

.نکنندجاهالنهبرخورداینکهبرایاستتبينعلت(بجهالةقوماتصيبواان)ازمراد:ب
(بجهالة)ازمراد:ج

شرطمفهومبهاستدالل
فکانهاستتثبتوتبين,جزاءومجيئ,شرطوفاسقخبر,موضوع(...فتبينوابنبافاسقجاءکمان)در

یجبفال-بهیجئلمان-الفاسقنبأ:کهاستاینمفهومشوفتبينه–بهجاءان-الفاسقنبأ:قالسبحانه
.عنهالتبين
:داردمصداقدوفاسقمجيئعدم
الموضوعبانتفاءالسالبةقبيلمنفيکون,عادالاوفاسقاایدنمیخبریاصال(الف

المحمول،هونفیالموموجودالنبأای.المحمولبانتفاءالسالبةقبيلمنالتبينعدمفيکونایدمیعادلخبر(ب
.التثبت:اعنی

بایدممفهودرعدمشامدهمنطوقدرکهموضوعیهمانزیرانداردراهاینجادرمحمولانتفاءبهسالبه:اشکال
برایهایاینپسعادلخبرنهاستمطلقاالخبرعدمانوداردمصداقیكتنهاموضوععدماینجادروبياید

.نيستحجت,عادلخبرحجيتاثبات

بعد



قبل

الوصفبمفهوماستدالل
(......نوافتبيبنبافاسقجاءکمان)کریمهدرمتعالخدایاینکه
نوانعاگرکهدهدمینشانبردهفاسقعنوانرویراتبينحکم
درتنيسالزمدیگرفتبينواشدعدلعنوانبهتبدیلفسق

یاالمطلوبهوواستالقبولواجبعادلخبریااینصورت
زیراشودمیبدترفاسقخبرازاینصورتدرکهاستالردواجب

خبراماکنردانرابوددروغاگرکنتبينفرمودفاسقخبردر
.کنردتبينبدونگویدمیراعادل

:اشکال
ایهاینپسباشدداشتهمفهومتواندنمیوصفکهگفتيمقبال

.کنداثباتراعادلخبرحجيتتواندنمیهموصفبمفهوم



نفرآیه
قومهملينذرواوینالدفىليتفقهواطائفةمنهمفرقةکلمننفرفلوالکافةلينفرواالمؤمنونکانماو)

(یحذرونلعلهماليهمرجعوااذا
:استشدهاستداللآیهاینبه,وجهچندبه

تىوقکهبياناینبه;کندمىتحذروجوببرداللت"یحذرونلعلهم"در"لعل"کلمه:الف
رامنذریناستواجبهممردمبر,دهندمىانذارحرامفعلوواجبترکبهرامردم,منذرین
.دهنداثرترتيبآنانسخنبهوکنندتصدیق

يضيهتحضلوالىبا,اعتراضمقامدرخداوند:استشدهذکرهمدنبالبهچيزچند,آیهایندر:ب
وجوبربداللتلحناین؟کندنمىپيداتحققکوچچرا"...فرقةکلمننفرفلوال":فرمایدمى

انذاروقتىوشودمىواجباستانذارکههمآنغایت,شدواجبکوچکههنگامى.داردکوچ
ره-راکنندگانکوچخبربایدمردم,اینبربنا;شودمىواجبهممردمکردنحذر,شدواجب

حجيت,استواحدکهآنانخبرپس,بترسندوبشنوند-متواترغيروواحدخبرصورتبهچند
.دارد

:اشکال
انفرادییادباشتواتریایااینکهوانذارکيفيتامااستمومنينازایطائفهنفروجوببيانمقامدرآیه

هماهدششوکردتمسكاطالقشبهتواننمینيستانذارکيفيتبيانمقامدرچونلذانداردکاریرا
بياناممقدرکهشودمیمعلومپسنکردبياناستانذارشرطکهوثاقتوعدالتازحرفی,ایهاینکه

.نيستانذارکيفيت



کتمانآیه
يّنّاهبمابعدمنالهدىوالبيناتمنانزلنامایکتمونالذینان"

”الالعنونیلعنهمواهللیلعنهماولئكالکتابفىللناس
,شرعىادلهکتمانحرمتالزمه:کهاستآناستداللبيان

قبولوجوب,اظهاروجوبالزمهو,استهاآناظهاروجوب
بوجوبهحکم,نباشدواجبقبولاگرکهچرا;استاظهارآن

.استلغو,اظهار
اشکال

هکاستکتاباهلعلماءبراظهاروجوببيانمقامدرایهاین
ایااینکهواظهاراینکيفيتامااستقبولوجوبهماشالزمه
تواننمیلذانيستبيانشمقامدرراباشدواحدخبریاباشدمتعدد
.کردتمسكکریمهاینبهعادلخبرحجيتاثباتبرای



آیه سوال
نتم  و ما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحی اليهم فاسالوا أهل الذکر إن ک)

(  ال تعلمون
: استدالل به آیه شریفه این چنين است که

ر را سؤال از اهل ذک, که امر است "فاسئلوا "این آیه به واسطه کلمه 
وجوب قبول و متعبد شدن, و الزمه وجوب سؤال , واجب کرده است 

.وجوب سؤال لغو مى گردد , به آن است چرا که در غير این صورت 
:اشکال 

ا ایه در وجوب سؤال براى تحصيل علم است نه به معناى تعبد به آن لذ
دو حجت  مقام بيان کيفيت قبول سوال نيست که خبر علمی و ظنی هر

.ه باشدباشد لذا ممکن است ایه فقط نظر به پذیرش جواب علمی داشت



واحدخبرحجيتبردالهروایات
قهثرواتبهرجوعبردالکهاندروایاتیانهااهمکهاندطائفهچندبابایندرروایات

:کنيممیاشارهانهاازتعدادیبهکهاست
بْنَأَبَانَإِنَّلَهُقَالَعاللَّهِعَبْدِأَبَاأَنَّعُثْمَانَبْنِأَبَانِعَنْبِإِسْنَادِهِالْحُسَيْنِبْنِعَلِیِّبْنُمُحَمَّدُ-1

عَنِّیفَارْوِهِعَنِّیلَكَرَوَاهُفَمَاکَثِيرَةًرِوَایَةًعَنِّیرَوَىتَغْلِبَ
عبِیأَأَحَادِیثُلَانْدَرَسَتْنُظَرَاؤُهُوَزُرَارَةُلَالَوْأَعْيَنَبْنَزُرَارَةَاللَّهُرَحِمَعاللَّهِعَبْدِأَبُوقَالَ-2
عرٍجَعْفَأَبِیعَنْزُرَارَةُرَوَاهُمَاأَمَّاحَدِیثٍفِیلَهُقَالَعاللَّهِعَبْدِأَبَاأَنَّعَمَّارٍبْنِیُونُسَعَنْ-3

تَرُدَّهُأَنْلَكَیَجُوزُفَلَا
حَدِیثَنَارَدْتَأَفَإِذَاحَدِیثٍفِیالْمُخْتَارِبْنِلِلْفَيْضِقَالَعاللَّهِعَبْدِأَبَاأَنَّعُمَرَبْنِالْمُفَضَّلِعَنِ-4

أَعْيَنَبْنُزُرَارَةُفَقَالُواعَنْهُأَصْحَابَنَافَسَأَلْتُأَصْحَابِهِمِنْرَجُلٍإِلَىأَوْمَأَوَالْجَالِسِبِهَذَافَعَلَيْكَ
شَرِیفاًعاًتَوْقِيذَکَرَوَالْعَلَاءِبْنِالْقَاسِمِعَلَىتَوْقِيعٌوَرَدَقَالَالْمَرَاغِیِّإِبْرَاهِيمَبْنِأَحْمَدَعَنَْ-5

ثِقَاتُنَاعَنَّایُؤَدِّیهِفِيمَاالتَّشْکِيكِفِیمَوَالِينَامِنْلِأَحَدٍعُذْرَلَافَإِنَّهُفِيهِیَقُولُ
:نکته

جيتحدرعقالءسيرهبهتوجهباامااستحجتثقهقولکهشودمیظاهرروایاتخاللاز
میاصلحانازکهاستاطمينانیبخاطراستحجتهمثقهقولاگرکهیابيممیدراقوال
نمیعملانبهعقالباشدانخالفبرقرائنکهکندنقلراقولیایثقهاگراالوشود
.قائلبودنثقهنهدانستمعصومازصدوربهاطمينانرامعياربایدپسکنند
الراویوثاقةنهاستمعياربالصدوروثوقپس



واحدخبرحجيتبراجماع
ثقهانراویکهواحدیخبرحجيتبراجماعادعایطوسیشيخ
.نباشداورعلم,خبرانچهاگرکردهاست
:نکته
برخحجيتعدمبراجماعادعایاستشيخاستادکهمرتضیسيد

:فرمودهسيدکالمتوجيهدرشيخاماکردهواحد
یسنانراویکهکردهحجيتشبراجماعادعایراواحدیخبرسيد
عملانبههمدانستهمیحجتهمراامامیعدلواحدخبراماباشد
.استکردهمی



واحدخبرحجيتدرعقالسيره
ردهکمیعملعادلخبرمخصوصاواحدخبربهامکنهواعصارجميعدرعقالء

راگپسانددادهمیقرارعملموردرااحاداخباربابهمينازهممسلمينواند
دعیرلمفاذاکردمیردعانازبایدبودالشارععندمرفوضسيرهاینواقعا

.لهاموافقتهوالسيرةبتلكرضاهعنذلكکُشِف
:نکته

نالیومنوالذینانو..یخرصوناالهمانوالظناالیتبعونانمانندآیاتی
والظناالونیتبعانعلممنبهلهمماو*االنثیتسميةالمالئکةليسمونباآلخرة

بهناداستبدونکهکنندمینهیظنونیاز......شيئاالحقمنالیغنیالظنان
رویزاخدادخترانبهمالئکهتسميهچون,دومایهمخصوصاباشدشرعوعقل
.استبودهحدسوتخمينرویازبلکهنبودهعقلوحس



اجماع
اتفاق-2;عزم-1:چونهم,داردزیادىمعانىلغتدراجماع
.الجبغيابتفییجعلوهاناجمعواوبهذهبوافلمامانند

,داردوجوداجماعهاىتعریفدرکهتعبيرهایىاختالفبهتوجهبا
شرعىکمحبرجماعتىاتفاقمعناىبهاجماعکهگيریممىنتيجهچنين
.باشدمؤثرشرعىحکماثباتدرکهنحوىبهاست

مىسنتاهل.دارنداختالفحجيتدليلدرسنىوشيعهعلماى
ال"دکنننمىاجتماعخطابرامتکهاستاینحجيتدليل:گویند
ازکشفدليلبهراامتاجماعشيعهولى"خطاءعلىامتىتجتمع
.داندمىحجت(ع)معصومحکم



محصلاجماع
توافاهلاقوالدرتتبعطریقازشخصافقيهکهاستاجماعىمحصلاجماع

.بياورددستبهراآن
الشيعهعنداجماع

معصومقولازکاشفاگراماداندنمیحجتذاتهحدفیرااجماعشيعه
اعاجمباشدمعلوماگرعلماءاجماعدرمستندزیراداندمیحجتانراباشد

صوممعقولازکاشفگاهینباشدمعلوماگرونيستحجتواستمدرکی
نيستحجتنفسهحدفیاجماعصورتدوهردرپسنيستگاهیهست
.الحجةعنکاشفهوانمابلکه
:حجيتدليل
تندداشنظرااتفاقامریدراگردارندکهاختالفاتیهمهانباپيامبرامت

اتفاقینچنيانهاکهاستبودهبيندرمعتبردليلیكکهکنيممیکشف
.اندداشته

االمرتبةیبادنلووالظنتفيدکانتانوفقيهکلفتویان:اخریبعبارةو
کانتالجميعتویفباناليقينیحصلانالیفثالثثان،فقيهبفتویتتقویانها

.هوالءفتویالیالخطأیتطرقانالبعيدمناذالحجة،الیمستندة



منقولاجماع
فقيههبلک,نياوردهدستبهمسئلهیكدرراعالماناتفاقشخصافقيهآندرکهاستاجماعىمنقولاجماع

باقلناینچهـ,نمایدمىنقلدیگرانبراىراآنواستکردهکسبعلمااقوالدرتتبعراهازراآندیگرى
:استشدهذکرمنقولاجماعدرقول3.واسطهیكازبيشیاباشدواسطهیك

.لواحداخبرحجيةادلةفيشملهاستمعتبردليلازکاشف,ثقهبواسطهحجتنقلزیرامطلقاحجةانه-1
محکنهکهعلماءاجماعنقلامااستحجت,حسبهقریبیاحسیواحدخبرزیرامطلقابحجةليسانه-2

احدالوخبروباشدحجتتواندنمیاستمعصومقولکاشفيتازحدسچونداردشرعیاثرنهاستشرعی
.المعيبأرشفیالمقوِّمکقولبالدليلخرجمااالالحدسياتالالحسياتموردفیحجة

:اشکال
کالم)سیحسببازثقهچوناینجادروکندنمیحسینقلبافرقیباشدحسبهمستنداگرحدسیامورنقل

ة،الحدسياالمورفیالواحدخبرحجيةعدمونداردمانعیدهندمیخبر(معصومقول)حدسیمسببو(علماء
الحسیبالسبباالستداللالیواقعهیرجعالذیالمقاممثلفیالالمنجمينکتنبواتالمحضالحدسیمنهیرادفانما
.المسببوجودعلی

تاستسامحرویازاجماعاتنقلغالبچوناما.فالواالاستحجتقولشبودتتبعاهلاجماعناقلاگر-3
.باشداقوالتتبعدردقيقبسيارکهباشدکسیاینکهمگرنيستاعتناقابل



لغوىقولحجيتدليل
هچآندرلغتاهلقولبهتمسكصحتمعناىبهلغوىقولحجيت

.باشدمى,استشرعىاحکاماستنباطبهمربوطکه
حجتخاصظنبابازلغوىقولدارنداعتقاداصولعلماىمشهور

اببمناللغویقولالیالرجوعانّاندگفتهآناثباتبراىواست
هممافيالخبرةاهلقولحجيةفیاشکالالوالخبرة،اهلالیالرجوع

.فيهخبرة
:اشکال
نيستیشکاستخبرهقولحجيتکهقباساینکبرایدراندگفته

غویينلزیراداریماشکالاستلغویينبودنخبرهکهانصغرایدراما
معنایتعيينبرایتواننمیواندکردهبررسیراالفاظاستعماالت

.کردرجوعانهابهحقيقی



مختارقول
امانداکردهبيانراالفاظاستعماالتفقطلغویينازبرخیچهاگر

البالغةاساسوزکریابنفارسبنلمحمدالمقایيسمانندانهاازبرخی
.اندهکردبيانراحقيقیمعانیکهاستکتبیجملهازللزمخشری

قولهبتمسك,اصولوفقهعلماىخصوصبهعقالسيرهطرفیاز
مىرجوعآنمتخصصبهامرىهردرعالمعقالىزیرا,استلغوى
مىاعتمادماهرومتخصصشخصعقيدهازحاصلظنبهونمایند
.کنند
انیحقيقمعنایبهانسانکهاستحجتلغویقولاینزمانیالبته

قولهناستحجتکهماستقطعاینحالاینباوکندپيدااطمينان
.لغوی



مکلفحاالت
االنوردیمکبحثراظنوقطع,شاکیاوظانیااستقاطعیاشرعیحکمبهملتفتمکلفگفتيم
.رسيدیم(عمليهاصول)شاکاحکامبهنوبت

.دارندقرارترتيببهاینهاکهداریممرحله3شرعیحکماستنباطبرایپس
قطعیدليل-1

خبر,کتابنصمانندگردندمىواقعىشرعىحکمبهقطعسببکههستنداىادله,قطعىادله
قطعىقرائنهمراهکهآورىظنادلهیاو(عقلىمستقالت)قطعىعقلىادله,محصلاجماع,متواتر
.هستندحجت,عقلحکمبه,آوراندقطعکهجاآناز,ادلهاین.باشند

اجتهادیدليل-2
حقدرارهاآن,واقعازهاآننوعىکاشفيتدليلبهشارعکهشودمىگفتهاىظنىادلهبهامارات
.استدادهقرارحجت,دانندنمىراواقعکهکسانى

فقاهتیدليل-3
اقعىوحکمدرشكازمکلفرهایىبراىراهاآنمقدسشارعکهگویندمىاصولىبهعملىاصول
.استنمودهمقررشرعى
دليلیقطرازکهاینیاوکندمىپيداعلمواقعىحکمبهیاواقعىاحکاماستنباطمقامدرمجتهد
واقعىحکمهبنه,تتبعازبعدکهصورتىدراما;نمایدمىپيدادسترسىآنبه(معتبراماره)علمى

وشكحالتازاورهایىبراىشارع,یافتدستواقعىحکمبرعلمىدليلبهنهوکردهپيداعلم
.دنماینمىمعينرااووظيفه,عملوامتثالمقامدرکهاستنمودهمقرررااصولى,سرگردانى



عملیاصلانواع
عامعملىاصل

یاتدتاطهارتکتابازیعنى,فقهابوابتمامدرکهاستاصلى
مثل,اندعقلىفقط,اصولاینازبرخى.داردجریانوکاربرد

برـاباستصحاصلمثل,اندشرعىفقطبرخىو"التخييراصالة"
وشرعىهمبعضىوـدانستندمىعقلىامارهراآنکهقدماخالف

."االحتياطاصالة"و"البرائهاصالة"مثل,اندعقلىهم
خاصعملىاصل

هفقخاصابوابدروخاصموارددرکهشودمىگفتهاصلىبه
وطهارتمورددرتنهاکهطهارتاصالتمانند,شودمىجارى

درشكمورددرتنهاکهحليتاصالتوشودمىجارىنجاست
درکهعامعملىاصلخالفبه,استجارىحليتعدموحليت

.تبرائاصلواستصحاباصلمانند,استجارىفقهابوابتمام



البراءةاصالة
واردىمدررامکلفعملىوظيفهکهاستعملىاصولاقسامازبرائتاصل

شكاقعىوتکليفدر,دليلبهدستيابىعدموجوجستوفحصازبعدکه
مىمحکمشکوکتکليفازاوذمهبرائتبهونمودهتعيين,نمایدمى

کهاستعملىاصولازاصلى,برائتاصلازمراد,دیگربيانبه;نماید
جراا,شرعىحجتبهوىدسترسىعدموتکليفدرمکلفشكهنگام

;داندنمىتکليفآنانجامبهموظفرامکلف,عملمقامدروشودمى
درلفمکدليل،بهدستيابىعدموفحصازبعدکههنگامىدرمثالبراى

وودهنمجارىبرائتاصل,کندمىشكدخانياتاستعمالحليتیاحرمت
حکماباحتمالىمخالفتعقوبتازوکندمىحکمآناستعمالحليتبه

.شودمىایمن,واقعى
:نکته

ازناشىگاهى,شكاینو.استتکليفدرشك,برائتاصلمجراى
شبهه)موضوعدرشكازناشىگاهىو(حکمىشبهه)حکمدرشك

واستتحریمىگاهىووجوبىگاهى,حکمىشبههواست(موضوعى
ىگاهونصاجمالگاهىونصفقدانگاهى,حکمىشبههدرشكمنشأ

.استنصدوتعارض



تحریميهشبهه
دربارههکاستجایىآنوآیدمىوجوبيهشبههبرابردرتحریميهشبهه
دادهوجوبغيرهموحرمتاحتمالهم,(حکمیاموضوع)چيزیك
ایننندمااالستحباباوالکراهة،اواالباحة،الحرمة،بينأمرهفيدورشود

هکآنمثل,باشداباحهوحرمتیاوکراهتوحرمتبيندایرامرکه
شكأمنشونهیااستحرام(توتونشرب)دخانياتاستعمالشودشك

هموحرمتاحتمالهمکهباشدتوتونشربمورددرروایتىنيز
کراهتدرنهوداردظهورحرمتدرنهیعنى;رودمىآندرکراهت

.(حکمىتحریمىشبهه)
اشدبحرامتااستخمرشودمىشكواستروپيشمایعىکهاینیاو
.(موضوعىتحریمىشبهه)باشدمباحوحاللتااستسرکهیا



وجوبيهشبهه
کهستاجایىدرآنوداردقرارتحریمىشبههبرابردروجوبيهشبهه

حرمتغيرهمووجوباحتمالهم(حکمیاموضوع)ءشىیكدر
اواالباحة،اواالستحباب؛والوجوب،بينامرهفيدورشودداده

تعارضچهونصاجمالچه,باشدنصفقدانشكمنشأچهالکراهة
اهماولهاللرؤیتهنگامآیاشودشكکهآنمثلـنصچندیادو

؟مستحبیااستواجبدعا،



شبهه حکمیه
لفقدان النص

آیه تقوی

روایات

دلیل عقل

آیه نفی عذاب بال بیان

حدیث رفع

حدیث اطالق

ادله اخباریونادله اصولیون

دلیل عقل



بيانبالعذابنفىآیه
شدهاستداللآنبهبرائتاثباتبراىکهاستآیاتىاز

“رسوالنبعثحتىمعذبينکناماو":است
:آیهبهاستداللکيفيت

مىجتحاتماموتکاليفبيانازکنایه,رسولفرستادنـ1
.باشد

تاسفرمودهبيانراکلىکبراىیك,آیهدرخداوندـ2
راکسى,نشودبيانبندگانبراىوىجانبازتکليفتاکه

حالتدرمکلفکهمواردىدر,بنابراین;کندنمىعذاب
جستزابعدوبردمىسربهتحریمىشبههیاوجوبىشبهه
پيداىرسدست,نمایدبيانرامسئلهحکمکهدليلىبه,وجو
و"الوجوبمشکوک"ندادنانجامصورتدر,کندنمى

مىایمنالهىعقوبتاز"الحرمةمشکوک"دادنانجام
.باشد



رفعحدیث
پيامبریثحدایندر.استشدهاستداللآنبه,شرعىبرائتاثباتبراىکهاستاحادیثىاز
یعلمونالماوعليهاکرهواماوالنسيانوالخطأ:اشياءتسعةامّتیعنرُفع":فرمایدمى(ص)
والخلقفیرالتفکفیالوسوسةووالطيرةعليهاستکرهواماواليهاضطرواماویطيقونالماو

یَدٍأوبلسانیظهرلمماالحسد
اعمموصوله(ما)چونراموضوعهمشودمیشاملراحکمهم«یعلمونالما»در(ما):اوال
.استیعلمونالمما,دوهربهجهلواست
آثاررفعلکهبنيستشكخودرفع,مرادمنتهیاستتشریعیرفعاینجادررفعازمراد:ثانيا

.استشك
شمآنسبمنااثررفعیامواخذهرفعیااستآثارجميعرفع,شكآثاررفعازمرادآیا:ثالثا

معنیهوومرتفعةفالمواخذةاالقوالوالوجوهجميععلیواستاختالفاینجادر؛است
.البراءة

فهميده(امتیعنرفع)ازکههمانطوراستپيامبرامتبرامتنانحدیثرفعحدیث:رابعا
.(الخاصدالفرال)االمةعلیمنةرفعهفییکونباالثرالذیالرفعیختصذلكوعلیشودمی



اطالقحدیث
امامثحدیایندر.استشدهاستداللآنبهشرعىبرائتاثباتبراىکهاستروایاتىاز

.نهىفيهیردحتىمطلقءشىکل":فرمایدمى(ع)صادق
مکلفودهنرسيمکلفبهشارعجانباز(حکميهشبهه)چيزىبهنهىکهجایىدراینبربنا
بمرتکراآنتواندمى,توتونشربحرمتدرشكمثلباشدداشتهشكآنحرمتدر

.نمایدبرائتآنحرمتبهنسبتوشود
"لهجمدرورودازمرادکهنمودتمسكباالمطلببراطالقحدیثبهتوانمىصورتىدر

,ىنهورودازمقصوداگرپس.حکمیاحدیثصدورنهباشدوصول"نهىفيهیردحتى
مکلفهباشدربارهاىنهىکهزمانىتااستآزادچيزىهریعنى,باشدمکلفبهآنوصول

قعاًوااگرحتى;استآزادآنارتکابنرسيدهنهى"توتونشرب"مورددرچونوبرسد
کابارتدروى,استنرسيدهمکلفبهچونولى,باشدشدهصادرتوتونشربازنهىهم
.استآزادآن
وآزاد)مطلقچيزىهرکهشودمىآننتيجه,باشدآنصدور,نهىورودازمراداگراما

بهاللاستد,صورتایندر.شودصادرنهىآندرباره,شارعسوىازکهزمانىتااست(مباح
بهولىباشدشدهصادرنهى"توتونشرب"بهنسبتاستممکنزیرا,نيستصحيحآن

.باشدنرسيدهمکلف



عقلىبرائت
هبعقل(ادراک)حکمآنوداردقرارشرعىبرائتمقابلدرعقلىبرائت
ازبعدکهىموارددرالبته.استمشکوکتکليفبهنسبت,مکلفذمهبرائت
.نگرددطرفبرواقعىتکليفدراوشك,دليلازفحص

انجامبهبتنسمکلفبرائتبهعقلحکممعناىبهعقلىبرائت,بياندیگربه
بهیابىدستعدموفحصازبعدالوجوبمشکوکترکوالحرمهمشکوک

بالابعققبحعقلىقاعدهاساسبرـمکلفمؤاخذهعدمآنالزمهکهاستدليل
.باشدمىـبيان

بيانىکهسىککردنکيفرکهاستاین"بيانبالعقابقبح"عقلىقاعدهمعناى
درههرگا,بنابراین,استناپسندوزشتعقلنزددر,استنرسيدهوىبه

مىربراالزامآن,بيانبالعقابقبحقاعده,نرسدالزامى,شارعسوىازموردى
عقابصورتایندرزیرا.شودمىبرداشتهنيزآنمؤاخذه,نتيجهدرودارد

.استقبيحآن
بعد



نافی  قاعده قبح عقاب بال بيان با وجوب دفع ضرر محتمل ت: اشکال 
ع دارد زیرا احتمال حرمت در شبهات بدویه مالزم احتمال عذاب اخروی است و دف

ات ضرر اخروی هم واجب است اگر چه احتمالش ضعيف باشد پس باید در شبه
.بدویه قائل به احتياط شد تا از ضرر اخروی در امان بمانيم

ل ما فيه ضرر الشبهة البدویة التحریمية فيها ضرر اخروی محتمل و ک: بعبارت دیگر 
.اخروی محتمل یلزم ترکه فالشبهة البدویة التحریمية یلزم ترکها

ور را قبول نداریم الن العقاب ناشئ من االم(  احتمال ضرر اخروی)صغری : جواب 
:  التالية

.  صدور البيان عن المولی و وصوله الی العبد. 1
.  التمسك بالبراءة قبل الفحص الکافی. 2
.  کون العقاب بال بيان امرا غير قبيح. 3
. کون المولی شخصا غير حکيم او غير العادل. 4

ه احتياط در حاليکه همه اینها در شبهات بدویه منتفی است پس نمی توان به قاعد
.تمسك کرد

قبل



تقواآیه
(تقاتهحقاتقوااهللآمنواالذینایهایا)

.استشدهاستنادآنبهشرعىاحتياطاثباتمنظوربهکهاستاىآیه,ایهاین
کهاملکتقواىمصادیقازکمدستـتقوامصادیقازیکى:گویندمىهااخبارى

هاآنازشبهاتبارویارویىدرانسانکهاستاینـاستمطرحقرآنآیاتدر
(دخانياتاستعمال)توتونشربکهدهدمىاحتمال,مثالبراى;کنداجتناب

نمودهمهکاملتفحصکهاینبا,نکردهپيداآنحرمتبردليلىچندهراستحرام
,حرمتاحتمالوجودباونرفتهبينازحرمتاحتمال;حالعيندرلکن,است

حتملم"کهچيزهایىوشبهاتازانسانکهاستآنکاملتقواىیاوتقوامعناى
.باشدکردهامتثالورعایتراتقواتاکنداجتنابهستند"الحرمة

رد
تقاتهحقاتقوااهللگفتتواننمیلذااستمستحباتوواجباتازاعمتقوامصادیق

حرفودبتقوامصداق,واجباتفقطاگربله.استمستحباتاتيانوجوببردال
.استمستحباتوواجباتازاعمتقواامابوددرستاخباریون



روایات داله بر احتياط در شبهات تحریميه لفقدان النص
حرمة اإلفتاء بال علم : االولی

یقولوا ما أن": ما حق اهلل علی خلقه؟ قال: قلت البی عبداهلل عليه السالم : کصحيحة هشام بن سالم، قال
."یعلمون، ویکفوا عما ال یعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا الی اهلل حقه

رد
اصوليون این روایات می فرماید که فتوا به عدم حرمت واقعی در شبهات تحریميه حرام است در حاليکه

گر چه ممکن حرام ظاهری نيستند ا, نمی گویند حرام واقعی نيست بلکه انها می گویند شبهات تحریميه 
.است در واقع حرام باشند و چنين حرفی افتاء بغير علم نيست

ما ورد من االمر باالحتياط قبل الفحص : الثانية
نَهُمَا أَوْ جَزَاءُ بَيْالْعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ

نَا سَأَلَنِی بَعْضَ أَصْحَابِعَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ
أَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا تَسْىعَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْکُمْ بِالِاحْتِيَاطِ حَتَّ

رد
ه فحص امر به احتياط قبل الفحص کرده است در حاليکه بحث ما جایی است ک, این روایت و امثال ان 

.از دليل کرده ایم اما دليلی بر حرمت پبدا نکرده ایم لذا نيازی به احتياط نداریم

بعد



قبل

لزوم الوقوف عند الشبهة : الثالثة
:روایات زیادی به این مضمون وارد شده که به برخی از انها اشاره می کنيم 

دِیثاً لَمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ وَ تَرْکُكَ حَ-1
تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَایَتِكَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ 

هَةِ لَى الشُّبْعَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَ-2
بَهَ ذَلِكَ یَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْ( وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ)

فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ 
قَالَ النَّبِیُّ ص دَعْ مَا یُرِیبُكَ إِلَى مَا لَا یُرِیبُكَ -3

رد
.مربوط به شبهه محصوره است ( الهلکة)روایت اول بقرینه -1
چه روایت دوم مربوط به شبهه موضوعيه است که احدی در ان قائل به احتياط نيست-2

.اخباری چه اصولی
.روایت سوم را حمل بر استحباب می کنيم-3

بعد



قبل

حدیث التثليث: الرابعة
تَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ  جْيُعن االمام الصادق عليه السالم وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَ
مَنْ تَرَکَ  ذَلِكَ فَنَیُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْ

ملَالشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا یَعْ
اید علمش را  شبهات حکميه است که در شبهانی که حکمش مشخص نيست ب, مورد تثليث در کالم امام  

.قویترین دليل اخباریون است, این دليل . به اهلش واگذاشت
رد

حریميه را  تثليث در کالم امام مانند روایات طائفه اولی است که قول به عدم حرمت واقعی در شبهات ت
.حرام می دانست اما اصوليون قائل به عدم حرمت ظاهری اند نه واقعی 

احتماالت  امام تثليث در کالم پيامبر مربوط به شبهات موضوعيه محصوره است که حرام هم یکی از
دیث  ان الروایة ظاهرة فيما اذا کانت الهلکة محرزة مع قطع النظر عن حاست نه شبهات بدویه یعنی 

التثليث
ساس و انت اذا استقصيت روایات الباب تقف علی ان اکثرها ال مساس لها بمورد البراءة، و ما لها م

محمول اما علی االستحباب، او التورع الکثير



احتياطلزومبرعقلیدليل
ومداریمحرماتازکثيریوجودبهاجمالیعلم,ادلهبهمراجعهازقبل
امااستواجبانهاهمهازاجتناب(فانتهواعنهنهاکمماو)کریمهطبق
وجوددرشك,تفصيلیمحرماتیافتنوادلهبهمراجعهازپس

خوفایبرلذانرسيدهمابدستکهکنيممیشریعتدردیگرمحرماتی
.باشيمردهکتکليفاتيانبهیقينتاکنيماحتياطبایداخرویضرراز
رد

هب,(معتبرهامارات)ادلهبهمراجعهازبعدمااجمالیعلماینجادرچون
میمنجزیتازشودمیمنحلبدویهشبههومحرماتبهتفصيلیعلم
.نيستاالتباعالزمدیگروافتد



النصالجمالالتحریميةالحکميةالشبهة
واملعازوبودهمرادمعناىبردليلآنداللتوضوحعدممعناىبهدليلاجمال
رجيعتآیادانيمنمیکه(غناء)معنایدراجمالماننداستشرعىحکمدرشك
مطلقاامماستقدرمتيقنمطربترجيعاینجادر,مطربترجيعیااستمطلق

میجاریمشکوکدربرائتخاطربهمينداریمحرمتشدرشكراترجيع
.کنيم

قرینهوباشيمکراهتوحرمتبيننهیلفظیاشتراکبهقائلاگرهمچنين
دراجمالبخاطرهماینجادرباشدنداشتهوجودهمحرمتیاکراهتبرمعينه

.استکراهتمتيقنشقدرواستحرمتازبرائتجای,مفهوم
:نکته
اینجاردشدمیواردالنصلفقدتحریميهشبههدرکهجوابهاییواشکالتمام

قاعدهباانبيبالعقابقبحتعارضیامشکوکبودنقبيحعدممثلایدمیهم
........واجمالیعلممنجزیتواحتياط



النصينلتعارضالتحریميةالحکميةالشبهة
بردالردیگدليلوبودحرمتبردالکهداشتيمدليلییكاگر

دليلنيستالزماینجادر,نبودمياندرهممرجحیواباحه
ارهزرازاللئالیعوالیدرروایتیچهاگربداریممقدمراحرمت

أَوْلَهُمْمُوَافِقَيْنِکَانَارُبَّمَاقُلْتُکهشدهواردمضموناینبه
وَدِینِكَلِالْحَائِطَةُفِيهِبِمَافَخُذْإِذَنْفَقَالَأَصْنَعُفَکَيْفَمُخَالِفَيْنِ

قابلواستالسندضعيفروایتایناماالِاحْتِيَاطخَالَفَمَااتْرُکْ
.نيستاحتجاج

.شویممیحرمتازبرائتبهقائلهمفرضایندرپس



التحریميةالموضوعيةالشبهة
ـاستکلىتحریمیشرعىحکمموضوعدرشكمعناىبهتحریمیموضوعىشبهه

آنارجىخمصداقدراشتباهسبببهـاستحکمىشبههکهجعلدرشكمقابلدر
ورامدراشتباه,شبههمنشأکهحالىدر,موضوعجزیىشرعىحکمدرشكیا

استشرابداردروپيشدرکهمایعىکندشكمکلفکهآنمانند,باشدخارجى
گاهآنيزیكهرحکمازوداندمىراسرکهوشرابمفهومکهحالىدر,سرکهیا

عموضوکلىحکممکلفکهجایىدریاوداردشكخارجىمصداقدراما,است
روپيشدرکهظرفىدراما,استحرامخمرشربداندمىیعنىداندمىراخمر
پاکتاـاستشدهسرکهبهتبدیلبودهآندرکهخمرىآیاکهکندمىشكدارد
ىجزئحکمدرشكیعنىـباشدحرامونجستا-استخمرهنوزیاـباشدشده

عدمایتبدیلازاستعبارتکهخارجىاموردرشكدليلبه,کندمى(مایعاین)
.سرکهبهآنشدنتبدیل

ذلكفیرةالکثيلالخبارهستندبرائتبهقائلاصوليونواخباریونتماماینجادر
.عهفتدبعينهحرامانهتعلمحتیحالللكشیءکل:السالمعليهقولهمثل

ثابتصغریاماحرامالخمرکهاستتمامماکبرای,قياسایندراینکهبهمضافا
.کردحرمتبهحکمتواننمیلذانيست



النصفقدانألجلالوجوبيةالحکميةالشبهة
رمضانشهرفیاالستهاللاوالهالل،رویةعندکالدعاء

النصاجمالالجلالوجوبيةالحکميةالشبهة
االستحبابوالوجوببيناالمرلفظکاشتراک

النصينتعارضالجلالوجوبيةالحکميةالشبهة
یکنلمویبيح،اآلخرویامر،أحدهماالمتعارضين،الخبرینفیکما

.مرجحالحدهما
الخارجيةاالموربعضفیاالشتباهالجلالموضوعيةالشبهة

صالتينأوصالةبينالفائتةترددتاذاکما
فاقاتبرائتجریانبر,اخبارىواصولىعلماىموارداینتمامدر
.دارندنظر



التخييراصالة
"درشكهنگامرامکلفعملىوظيفهکهاستعملىاصولازیکىتخييراصل

,بنابراین;دکنمىحکمتخييربهوکردهتعيين,احتياطنبودنمقدورو"بهمکلف
به,ذورمحدوازیکىارتکاببينباشددائرامرومحرزتکليفاصلکهجایىدر

دوازیكرهارتکابدررامکلف,تخييراصل,نباشدمقدورنيزاحتياطکهاىگونه
.نمایدمىمخيرمحذور

:یابدمىتحققمورددودرتخييراصل
ماا,استگردیدهاومتوجهموالجانبازالزامىکهداردعلممکلفکهجایىـ1

ليفىتک,جمعهظهردرداندمىکهاینمانند,ترکیااستفعلدرالزام,داردشك
.آنحرمتیااستجمعهنمازوجوبتکليفآنداردشكاما,استاومتوجه

واستواجبدوآنازیکىداردعلممکلفوداردوجودفعلدوکهجایىدرـ2
تعلقیكکدامبه;حرمتویكکدامبه,وجوبداندنمىاما;حرامدیگرى
.نيایدزمالقطعىمخالفتتااستتخيير,راهبهتریننيزجاایندر.استگرفته



النصلفقدانمحذورینبيندوران
درشكوتردیدمعناىبهواستاجمالىعلمبهمقرونشبههاقسامازمحذورینبيندوران

نممکهاآندراحتياطونداشتههمبااشتراکىاجزادرکهاستامرىدوازیکىبهالزام
.حرامیااستواجبیاءشىیكکهداردوجوداجمالىعلمکهاینمانند;نباشد

وىرازی;کندامتثالاحتياطراهازراطرفدوهرتواندنمىمکلفمحذورینبيندوراندر
خييرت)آنتارکیااستآنفاعلیابلکهباشدءشىیكفاعلهموتارکهمتواندنمى

کافرداندنمىهکميتىدفنبهنسبتکهاینبهدارداجمالىعلممکلفکهاینمانند(تکوینی
ندفوجوب,الزامآنکهداندنمىاما,استاومتوجهالزامىتکليفیكمسلمانیااست
بهتنسبتکليفى,اوبهسالمهنگامکهداندمىگزارنمازشخصیا;آنحرمتیااست

.آنحرمتیااستسالمجواب،وجوبداندنمىاما;استاومتوجهسالمجواب
واصلووافیبيانزیراشرعاوعقالکردجاریبرائتبایداینجادر,ظاهریحکمنظرازاما
نظرفیکفیلالمکلفعليهاقتصرلوبحيثنداردوجوداینجادراستعقلیبرائتموضوعکه

موضوعهکهمشرعیحکمبهجهلهمچنينوبيانبالالعقابقبحمصادیقمنفيکونالعقالء
."علمونیالماامتیعنرفع"السالمعليهقولهفيشملهداردوجوداینجادراستشرعیبرائت



النصالجمالالمحذورینبيناالمردوران
تروایودليلاجمالبخاطرشيئیكحرمتووجوببيندوراناگر

تخييرتکوینینظرازیعنیداردراالنصلفقددورانحکمهمانباشد
امرهاینکمانندکنيممیجاریشرعیوعقلیبرائتظاهرینظرازو

.تهدیدیامریاوجوبیامربينباشدمرددموال



النصينلتعارضالمحذرینبيناألمردوران
عاشراینجادر,دليلدوتعارضبخاطرشدحرمتووجوببيندائرامراگر
عليهاالرضعنالجهم،بنالحسنروایةفیوردکماشویممیتخييربهقائل

ایهمانعلمالومختلفين،بحدیثين-ثقةکالهماو-الرجالنیجيئنا:قلت:السالم
."أخذتبایهماعليكفموسعتعلملمفاذا":قالالحق،

.دادقراراستنادموردتوانمیهمراتخييرروایاتبابایندر



الموضوعيةالشبهةفیالمحذورینبيناالمردوران
وودهبمتعددموضوعکهاستجایىدرمتعددموضوعدرمحذورینبيندوران

دوازیکىباخوردهقسمکهکسىمانند;باشدحرمتووجوببيندایرامر
مهدیگرشهمسرباشبهماندروشودبسترهممعينىشبدرخودهمسر
نمىشدهبهمشتاوبرامرحاال(استمعلومبرایششرعیحکمیعنی)نشودبستر
درشاشبهه).استنهىمتعلقیكکداموبودهوجوبمتعلقیكکدامداند

(حکمنهاستموضوعناحيه
اهللحکمبهجاهلهمزیراشویممیشرعیوعقلیبرائتبهقائلهماینجادر

(عقلیبرائت)نداریموافیبيانهمو(شرعیبرائت)هستيم



ابتداییواستمراریتخيير
ایامانالزطولفیافرادللواقعةوالمحذورینبيناالمردارکهاستاینبحث

؟استمرارایادانيممیجایزابتدائاراتخيير
وياراختازاستعبارتوداردقراراستمرارىتخييربرابردربدوىتخيير

منضدروباریكبراىفقط,امرچندیادوازیکىانتخابدرمکلفآزادى
مىمرددآنوجوبیاعملیكحرمتدرکهمکلفى,بنابراین,واقعهیك
دکنانتخابراوجوبیاحرمتجانبکهایندر,اولواقعهدرفقط,باشد
نآاز,نموداختيارراجانبیك,واقعهایندرکههنگامىولى;استمخير
بهزمملتباید,بعدىوقایعدرعمرآخرتاوگرددمىسلبوىازاختيارپس

.باشدپایبندنخستتصميمهمان
اقعهوحکمخالفتوانمیدومواقعهدرشویماستمراریتخييربهقائلاگر
القطعيةالمخالفةذلك،استلزمانوکرداختياررااول



تخييردرمختارقول
وجمالیاالالعلمتنجيزفیفرقالالنهاستمراریا،کونهعدمالظاهر
مانطورهیعنیتدریجيةاودفعيةالواقعةکونبينالمخالفةحرمة

صورتبقطعيهمخالفتاستحرامواحدهدفعةقطعيهمخالفتکه
هماستمنجزدفعةهماجمالیعلمواستحرامهمتدریجی
.تدریجا
النالمحذوریبيناالمردورانعندبالتخييرالحکمانفتلخص

القطعيةالمخالفةجوازعلیحجةیکون



احتياطاصل
نگامهبهرامکلفعملىوظيفهکهاستعملىاصولاز,احتياطاصل
تکليفباقطعىموافقتلزومبهوکندمىتعيين"بهمکلف"درشك
.نمایدمىحکم"اجمالبهمعلوم"

:توضيح
,دارد(حرمتیاوجوب)تکليفاصلبهعلممکلفکهمواردىدر

مىمثال,نمایدمىشكخاصىمصداقبودنحرامیاواجبدرولى
نمازکهداردشكاما,استواجباوبرنمازجمعهظهردرکهداند
,استحرامخمرکهداندمىیا;جمعهنمازیااستواجباوبرظهر
ایندر,استخمر(بوالف)ظرفدوازیكکدامداردشكولى

وآوردجابهرانمازدوهراولمورددریعنى;کنداحتياطبایدموارد
باقطعىموافقتبهتانمایداجتنابظرفدوهرازدوممورددر

.نمایدپيدااطميناناجمالبهمعلومتکليف



شبهه محصوره
ن بيان به ای, واقع در اطراف علم اجمالى به کار مى روند( احتماالت ) شبهه محصوره غالبا در مشتبهات 

,  گردد که هر گاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى کم و معدود باشد به آن شبهه محصوره اطالق مى
"ند ظرف و یا شك ک, مانند این که مکلف در ظهر جمعه شك کند تکليفش نماز ظهر است یا نماز جمعه 

. در حالى که علم اجمالى به خمر بودن یکى از این دو ظرف دارد "ب "خمر است یا ظرف "الف 
ضی موجود مقتضی القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية و االحتمالية معا زیرا هم مقت: مقتضای قاعده اوليه 

چون عقل )و هم مانع مفقود ( یعنی ادله اوليه هم معلوم بالتفصيل را می گيرد هم معلوم باالجمال را)است 
(  يامده استمانعی از تنجز چنين تکليفی و عقاب بر مخالفت ان نمی بيند و ترخيصی هم از جانب شارع ن

.فاالشتغال اليقينی یقتضی البراءة اليقينية 
مخالفت با روایاتی داریم که همان قاعده اوليه را اشاره می کند و می فرماید نباید: مقتضای قاعده ثانویه 

ه که امام علم اجمالی کنيد بعضا او تماما مانند یهریقهما و یتيمم که در روایت سماعه امده یا روایت زرار
ارتكتغسل من ثوبك الناحية التی تری انه قد اصابه حتی تکون علی یقين من طه: به او فرمود 

الل روایاتی داریم که دال بر جواز ترخيص در اطراف علم اجمالی اند مانند کل شیء هو لك ح: اشکال 
.حتی تعلم انه حرام بعينه 

دهد که این روایت در باب شبهات بدویه و فقراتی که در ادامه این روایت است همگی نشان می: جواب 
ة، و المملوک ربطی به باب علم اجمالی ندارد مانند و ذلك مثل الثوب یکون عليك قد اشتریته و هو سرق

عندک لعله حُرٌّ قد باع نفسه



شبهه غير محصوره
,  ردد شبهه غير محصوره اطالق مى گ, به آن , هرگاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى زیاد باشد

ریدن  و از این رو خ, کافر است , مانند این که به اجمال دانسته شود یك قصاب از قصاب هاى شهر 
. رعایت آن الزم نيست , اما چون از موارد شبهه غير محصوره است , گوشت از او حرام مى شود

عليت معتقداند مالک منجز بودن تکليف این است که از هر نظر ف"آخوند خراسانى"برخى هم چون 
ير محصوره و خواه غ, تکليف منجز است خواه شبهه , داشته باشد و در صورت فعليت داشتن 

.  محصوره باشد 
ت اما شبهه غير محصوره از این حکم خارج شده بواسطه روایاتی که وارد شده است از جمله روایا

ها عسر و حرج که موافقت قطعيه موجب عسر و حرج می شود و الروایات الواردة حول الجبن و غير
مثل این ,از بحث شبهه غير محصوره جدا است و حکم شبهه محصوره را دارد "شبهه کثير در کثير"

در , ندهزار تا باشد که از ميان این هزار تا به اجمال معلوم باشد که صد تا نجس ا, که اطراف شبهه 
جهى است نسبت قابل تو, چون نسبت بين صد و هزار , باید از همه هزار تا اجتناب کرد, این صورت 

.و حکم همان شبهه محصوره را دارد



متباینينبيندوران
شكوردیدتمعناىبهوبودهاجمالىعلمبهمقرونوجوبيهشبههاقسامازمتباینينبيندوران

ىمشترکوجهـشرایطواجزالحاظازـیکدیگرباکهاستامرىدوازیکىبهالزامدر
نممکهمبادوهرانجامکهچندهردارندهمازمستقلوجداوجوددوبلکهباشندنداشته

.است
:کندمیپيداصورت4وجوبيهشبههاین

کردياطاحتباید–الجمعةوالظهربينکترددهالنص،فقدانالجلبغيرهالواجبتردداذا.1
صالةالوالصلواتعلیحافظوا):تعالیکقولهالنصاجمالالجلبغيرهالواجبتردداذا.2

.کرداحتياطبایدهماینجادر–منهاعدةبينمرددةالوسطیالصالةانحيث(الوسطی
المشهورفاالتماموالقصربيناالمرداراذاکماالنصينتعارضالجلبغيرهالواجبتردداذا.3

.المعارضعنالسليمةالتخييرالخبارالتخيير،فيها
والعصرينبالفائتةاشتباهصورةفیکماالموضوع،اشتباهجهةمنبغيرهالواجبتردداذا.4

.کرداحتياطبایدهماینجادر–المغرب



اکثرواقلبيندوران
یاالافعازاىمجموعهدرکهاستامرىدوازیکىبهالزامدرشكوتردیدمعناىبهاکثرواقلبيندوران
ثالمداردترىبيششرایطواجزایاافعال,دیگرىازهاآنازیکىو,دارنداشتراکهمباشرایطواجزاء
ونبدنمازیا(جزیىدهنمازمثال)سورهبانمازکهداندنمىاما,استواجباوبرنمازکهداردعلممکلف
شك,استواجباوبرجزءنهخواندنکهایندرمکلفاینبنابر;استواجباوبر(جزئىنهنماز)سوره
استمدیونشخصىبهمبلغىبداندکسىکهآنمانندیاوداردشك(سوره)دهمجزءوجوبدرولى;ندارد

,یدآمىبدستباالهاىمثالازکهگونههمان.تومانپنجاهصدویااستتومانصدمبلغآنکهندانداما
.استقاللىوارتباطى:استگونهدواکثرواقلبيندوران

استقاللیاکثرواقل
بعضىدراشتراکوجودباکهاستامرىدوازیکىبهالزامدرشكوتردید,استقاللىاکثرواقلبيندوران

به;دداراستقالل،اقلازاکثر،تکليفواستترىبيشافعالواجزاداراىهاآنازیکى،افعالواجزااز
برزایدکليفىت,اکثرتکليف,باشدواجباکثر,واقعدروکنداکتفااقلآوردنبه,شخصاگرکهاىگونه

راازادمبایدولى;بردمىثواباقلدادنانجامبرابردرشخصچندهروشودمىمحسوبآنازمستقلواقل
مکلفاگر,فرضایندر;نمازدوازدهیاشدهقضااوازنمازدهآیاکندشكکسىکهآنمثل;کندامتثالنيز

تنهاوهگرفتانجامامتثالنمازدهآنبهنسبت,باشداوعهدهبرنمازدوازدهواقعدروبخواندنمازدهفقط,
.استاوعهدهبردیگرنمازدوامتثال

بعد



ارتباطىاکثرواقل
ردکهاستامرىدوازیکىبهالزامدرتردید,ارتباطىاکثرواقلبيندوران

آنازیکىولى;دارندارتباطواشتراکهمباشرایطواجزایاافعالازاىمجموعه
اىونهگبهوابستگىوارتباطاینواستترىبيششرایطواجزایاافعالداراىها

علف)"بهمکلفٌ"آنکهاستاینمثلشودواردخللىجزءیكبهاگرکهاست
باشدگرفتهعلقتاکثربهتکليفواقعدراگر,بنابراین.استنشدهاتياناصال(مرکب

تصورامتثالىگونههيچکهاستآنمانندواستباطلولغو,اقلدادنانجام,
.باشدنگرفته
ارتباطیاکثرواقلاقسام

النصفقدانالجلاالکثرواالقلبيناالمردوران.1
ءجزبرایزیراکنيممیجاریاکثرازبرائتکردیمسورهجزئيتدرشكاگر

وجوبینکهاکما(عقلیبرائت)استقبيح,انترکبرعقابونيامدهبيانیمشکوک
.(شرعیبرائت)شودمیشمرده(یعلمونالما)ازاکثر

بعد

قبل



ارتباطیراکثواقلبيندوراندرپساليقينةالبراءةیستدعیاليقينیاالشتغال:اشکال
واقلندمانکرداتيانرااکثربایدحتماوشودنمیحاصلیقينیفراغ,اقلاتيانبا

.شودلحاصیقينیفراغتاکرداتيانرادوهربایدمغربوظهراتياندرالشكعندکهارتباطیاکثر
اقلاتيانبالیاستقالاکثرواقلدراجمالیعلمزیرااستقاللیوارتباطیاکثرواقلبيناستفرق:جواب

,واجبازمتيقنقدرارتباطیاکثرواقلدراماباشدبودهواجباکثراستممکنچونرودنمیبيناز,
شودمیمنحلثراکبهنسبتبدویهشبههواقلبهتفصيلیعلمبهمااجمالیعلم,اناتيانباکهاستاقل
.استبرائتمجرایمجرالذا
النصاجمالالجلاالکثرواالقلبيناالمردوران.2

الباطنمناوالظاهرمناالذنکداخلالفالنیالجزءانفیفيشكالبدنظاهرغسلعلیالدليلدلاذامثال
لذاشدهرداشتهبرفعحدیثطبق,اقلکلفتبرزائدکلفتزیراکنيممیجاریاکثرازبرائتهماینجادر

.استبرائتمجرایهماینجا
النصينتعارضالجلاالکثرواالقلبيناالمردوران.3

العدیدةلروایاتاتضافرمنعرفتلماکنيممیجاریتخييرباشيمنداشتهطرفينازهيچيكبرمرجحیاگر
التعارضعندالتخييرعلی

الموضوعيةالشبهةفیاالکثرواالقلبيناالمردوران.4
اینجادریمکردشكزیدنبودنیابودنعالمدربعدوالعلماءاکرمفرمودمجموعیعامبنحوموالاگرمثال

ودزیدنازغيرعلمایتماماکراموجوبازمتيقنقدرزیراکنيممیجاریزیداکراموجوبازبرائت
.کنيممیجاریبرائتداریمشكاستاکثرکهزیددرچون

قبل



قاطعومانع
قيدىدرکهافتدمىاتفاقجایىدرواستارتباطىاکثرواقلدرشكمصادیقازمانعيتدرشك
گفتنآیاکهایندرمکلفشكمانند,نباشدسازگاربهمأمورماهيتاصلباقيدآنکهباشدشك

قيدىردکهاستاینقاطعيتدرشكاماآنمانعیااستنمازجزءاالحرامتکبيرةازبعداستعاذة
شكمانند؟نهیاداردمنافاتبهمأمورٌ(اجزاميانپيوستگى)اتصالىهيئتباقيدآنکهباشدشك

.خيرایاستمشروطآناثناىدرـنگفتنسخنـتکلمعدمبهنافلهنمازآیاکهایندرمکلف
اتصالىيئتهباقاطعاما,نيستسازگاربهمامورماهيتاصلبامانعکهاستایندرقاطعبامانعفرق

حراموانحيپوستازکهلباسىپوشيدنمثالبراى;داردمنافاتبهمأمورٌ(اجزاميانپيوستگى)
حدثدنزسراما;استمانعنمازدر(اللحممأکولغيرلبس)شودمىساخته,نشدهتذکيهگوشت

در"مانع"نبودکهاستایندواینفرق.استنمازقاطع,نمودنقبلهبهپشتیاودارصداخندهیا
,همينبراىوکندنمىقطعرابعدىاجزاىوقبلىاجزاىمياناتصالىهيئتواستشرطبهمامور

بهـشودبرطرفسرعتبهوگرددایجادنسيانروىازچهوعمدبهچهمانعى,نمازاثناىدراگر
اگرایونشودانجامآنبازمانهمنمازاجزاىازجزئىنيزونيایدواردخللنمازمواالتبهکهطورى
خورندمىپيوندهمبهبعدىاجزاىباآنقبلىاجزاىوگرددنمىباطلنمازـگردداعاده,شودانجام

مىعقطراالحقوگذشتهاجزاىميانپيوند,گرددایجادنمازاثناىدراگرکه"قاطع"خالفبه;
.رودمىبينازدوبارهپيوندقابليتکهاىگونهبهکند

درهاولىاصازاىعدهکهاستارتباطىاکثرواقلبينشكمصادیقازقاطعيتومانعيتدرشك
.اندکردهحکماحتياطبهدیگراىعدهوبرائتبهآنمورد



استصحاب
"داشتنهمراه"معناىبه"صحب"مادهاز,لغتدراستصحاب

ردهکارائهآنازگوناگونىهاىتعریفاصوليان.استشدهمشتق
"انکماابقاء"بهرااستصحاب"(ره)انصارىشيخ"مثالبراىاند

استودهبآنوجودبهیقين,سابقدرکهچهآناستمراربهحکمیعنى
.کندمىتعریف,

عمليهاصولسائربااستصحابفرق
ازیرکندمیفرقعمليهاصولسائرمجرایبااستصحابمجرای
دونببودبهمکلفیاتکليفدرشك,دیگرعمليهاصولمجرای

ایابقهسحالتهماگراینکهیاباشيمداشتهایسابقهحالتاینکه
التحوجوداستصحابمجرایاماکنيمنمیلحاظانراباشيمداشته
.استانلحاظوسابقه



استصحابارکان
.دداربستگىهاآنبهاستصحابقواموحقيقتکههستندامورى,استصحابارکان

سابقیقينـالف
الحقشكـب
شكکهناالیعنی:الشكظرففیاليقينفعليةیعنیواحدزماندرشكویقيناجتماع-ج
باشدبالفعلمانیقياینوباشيمداشتهسابقهحالتبهیقينهماالنهمينکنيممیپيداحکمدر
وسابقیقينهکباشدآگاهوبودهملتفتخویشوضعبهکامالًمکلفکهمعنااینبهبالقوهنه

وبودلعاددیروززیدکهداردیقيناالنشخصىکهاینمثلداردچيزىبهنسبتالحقشك
؟خيریااستعادلهمامروزکهداردشكاالنهمين

آنبهينیقکهامرىـیقينمتعلقزمانکهاستمعنابدین:مشکوکومتيقنزمانتعددـد
.باشندتهداشتفاوتهمباـاستشدهشكآندرکهامرىـشكمتعلقزمانوـگرفتهتعلق
میدپدیشكاوعدالتدرشنبهروزولى,بودهیقينزیدعدالتبهجمعهروز,مثالبراى
.آید

روزدردزیعدالت)متيقنزمانکهاستمعنابدین:مشکوکبرمتيقنزمانبودنسابق-ه
بر,دباشعکسبهاگرولى,باشد(شنبهروزدرزیدفسق)مشکوکزمانازقبل(جمعه
.نيستاعتبارشبردليلىکهاستقهقرایىاستصحاببهآنگشت

شكفتهگرتعلقیقينکهامرىهمانبهکهاستمعنااینبه:شكویقينمتعلقوحدت-و
شنبهزرواما,بودهیقيناوعدالتبه,جمعهروزکهجایىدرزیدعدالتمثل,بگيردتعلقهم
.گرددمىاستصحابوىعدالتسپسواستشدهشكآندر



فقهیامثله
عليهتبفيتربهامسبوقاالماءکاناذاالکریةاستصحاب.الف
.بالنجسبالمالقاةالماءنجاسةعدم

عليهرتبفيتبهمسبوقاالماءکاناذاالکریةعدماستصحاب.ب
.بالنجسبالمالقاةالماءنجاسة

بقاءواموالهقسمةحرمةعليهفيرتبزیدحياةاستصحاب.ج
.زوجتهبينوبينهالزوجيةعلقة



یقينقاعده
سبببهنآ(رفتنبيناز)اضمحاللعدموسابقیقينبقاىبهحکممعناىبهیقين،قاعده

یقينچيزىوجودبهکههنگامى,دیگربيانبه;استآنبه(بعدى)حقالشكسرایت
مانزهماندرآیاکهشودتردیدگذشتهیقينهماندردیگرزمانىدرسپسوشودحاصل
صحتبهن،یقيقاعدهطبق؟خيریااستبودهصحيح,یقينآنگيرىشکلوانعقادگذشته
خودلباستنجاسبهشنبهپنجروزدرکهکسى,مثالبراى,شودمىحکمسابقیقينانعقاد
مىشكشنبهپنجروزدرنجاستبهخودسابقیقيندر,جمعهروزدرسپسوداردیقين
.نمایدمىخودسابقیقينصحتبهحکم,قاعدهایناساسبرنماید

یقينقاعدهواستصحابتفاوت
ىیک،زماندواینیقينقاعدهدرولى;استیکىاستصحابدریقينوشكزمانـ1

.نيست
انازماستصحابدرامازماناوجوهراهستندیکییقينقاعدهدرشكویقينمتعلقـ2

.دارندتفاوت
.بالشكلزوالهیقينقاعدهدریقينفعليتعدم-3



استصحابحجيتادله
قدماءادله

الشارعمنالردععدموالعقالءبناء-1
ینمعملاستصحاببهخطيرهاموردرعقالءزیرانداردکليتاوال:رد

.باشدظنمفيدچهاگرکنند
ازهناهيایاتوانداریمردعشارعجانبازباشدآورظنهمفرضبرثانيا

.استظناتباع
کلومه،عدیظنلموکانقدالفالنیالحکمکهبياناینبه:عقلحکم-2
.البقاءمظنونفهوکذلكکانما
.نيستآورظنجاهمهدراستصحاباوال:رد

.نيستحجت,باشدآورظنکههمفرضبرثانيا
بانالقولاللووفرمودهوکردهاجماعادعایعالمه:اجماع-3

.مرجحغيرمنالممکنطرفیالحدترجيحالکانحجةاالستصحاب
.باشدمدرکیاگرمخصوصانيستحجتمنقولاجماعاوال:رد

ولقبرااستصحابعلماازبسياریزیرانداردوجوداجماعیاصالثانيا
بعد.ندارند



قبل

متاخرینادله
انهاازرخیببهکهاندکردهاستداللروایاتواخباربهفقط,استصحابحجيتاثباتبرایمتاخرین

.شودمیاشاره
:زرارهاولصحيحه-1

هِعَلَيْالْخَفْقَتَانِوَالْخَفْقَةُتُوجِبُأَوُضُوءٍعَلَىهُوَوَیَنَامُالرَّجُلُلَهُقُلْتُقَالَزُرَارَةَعَنْحَرِیزٍعَنْحَمَّادٍعَنْ
وَجَبَدْفَقَالْقَلْبُوَالْأُذُنُوَالْعَيْنُنَامَتِفَإِذَاالْأُذُنُوَالْقَلْبُیَنَامُلَاوَالْعَيْنُتَنَامُقَدْزُرَارَةُیَافَقَالَالْوُضُوءَ
أَمْرٌذَلِكَمِنْءَیَجِیحَتَّىنَامَقَدْأَنَّهُیَسْتَيْقِنَحَتَّىلَاقَالَبِهِیَعْلَمْلَمْوَءٌشَیْجَنْبِهِإِلَىحُرِّکَفَإِنْقُلْتُالْوُضُوءُ

خَرَآبِيَقِينٍیَنْقُضُهُلَکِنْوَبِالشَّكِّأَبَداًالْيَقِينَیَنْقُضُلَاوَوُضُوئِهِمِنْیَقِينٍعَلَىفَإِنَّهُإِلَّاوَبَيِّنٌ
أَبَداًنَالْيَقِيیَنْقُضُلَاوَعبارتاماکندمیبيانراوضوءدراستصحابچهاگرروایتاین:داللتوجه

.وءوضغيرووضوءدارداستصحابعموميتازحاکیآمده(اليقين)سربرکهجنسیالموبِالشَّكِّ
:زرارهدومصحيحه-2

نْأَإِلَىأَثَرَهُفَعَلَّمْتُمَنِیٍّمِنْءٌشَیْأَوْغَيْرُهُأَوْرُعَافٍدَمُثَوْبِیأَصَابَقُلْتُقَالَزُرَارَةَعَنْحَرِیزٍعَنْحَمَّادٍعَنْ
قَالَذَلِكَبَعْدَذَکَرْتُإِنِّیثُمَّصَلَّيْتُوَشَيْئاًبِثَوْبِیأَنَّنَسِيتُوَالصَّلَاةُحَضَرَتِوَفَأَصَبْتُالْمَاءِمِنَلَهُأُصِيبَ

صَلَّيْتُفَلَمَّاعَلَيْهِدِرْأَقْفَلَمْفَطَلَبْتُهُأَصَابَهُقَدْأَنَّهُعَلِمْتُوَمَوْضِعَهُرَأَیْتُأَکُنْلَمْفَإِنِّیقُلْتُتَغْسِلُهُوَالصَّلَاةَتُعِيدُ
فَرَأَیْتُصَلَّيْتُثُمَّاًشَيْئأَرَفَلَمْفَنَظَرْتُذَلِكَأَتَيَقَّنْلَمْوَأَصَابَهُقَدْأَنَّهُظَنَنْتُفَإِنْقُلْتُتُعِيدُوَتَغْسِلُهُقَالَوَجَدْتُهُ

یَنْبَغِیفَلَيْسَکْتَشَکَثُمَّطَهَارَتِكَمِنْیَقِينٍعَلَىکُنْتَلِأَنَّكَقَالَذَلِكَلِمَقُلْتُالصَّلَاةَتُعِيدُلَاوَتَغْسِلُهُقَالَفِيهِ
أَبَدابِالشَّكِّالْيَقِينَتَنْقُضَأَنْلَكَ



قبل

وجه داللت
قبل خون به لباسش دیده و ظن به وجود ان, در ذهن راوی این بوده که وقتی در اثناء نماز 

ه نجاست در این فرض که علم سابق ب: از نماز داشته نمازش درست نيست اما امام می فرماید 
داشته نمازت درست است چون مجوز شرعی-بخالف دو فرض قبلش-قبل از نماز نداشتی 

.ای و هو عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فی النجاسة 
ای ما پس استصحاب فقط صغرای قياس ما را احراز می کند و ان طهارت ثوب است و کبر

.این است که نماز در لباس طاهر درست است 
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ -3

 الْيَقِينقَالَ مَنْ کَانَ عَلَى یَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى یَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا یَنْقُضُعَنْ عَلِیٍّ ع
ليل بر  این روایت هم بر قاعده یقين قابل استدالل است هم استصحاب اما به دو د: نکته 

:اظهر است , استصحاب 
.روایات قبلی قرینه منفصله برای این روایتند-1
دارد زیرا  تعليل در این روایت تعليل به امر ارتکازی است که فقط در استصحاب وجود-2

.فعليت ندارد, یقين در قاعده یقين 
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تنبیهات استصحاب



شكفعليت
آگاهوبودهتملتفخویشوضعبهکامالًمکلفکهمعنااینبهاستاستصحابارکانازشكفعليت

استصحابمجرایتواندنمیتقدیریشكلذاداردچيزىبهنسبتالحقشكوسابقیقينکهباشد
.باشد
واقعاکلفمغفلتسبببه،کهفرضىاستشکىآنوداردقرارفعلىشكبرابردرتقدیرىشك

بهشكاواىبرحتماموضوعبهنسبت,مکلفالتفاتوتوجهفرضدریعنىاستنکردهپيداوجود
.آمدمىوجود

;باشدداشتهالتفاتوتوجهبدانکهآیدمىپدیدمکلفدرهنگامىموضوعبهشكواضحتربعبارت
شكآنهبگفتتواننمى,باشدنداشتهآنبهتوجهىوبودهغافلموضوعازمکلفچهچنانولى
بهگرا,غافلهمان,کهگونهاینبه,کردتصور,تقدیرىشكتوانمىغافلبراىالبته;دارد

.آمدمىپدیدشكبرایش,داشتمىالتفاتموضوع
بهوجهىتودهدمىرخبرایشغفلتحالتسپس,استمحدثداندمىصبحاولشخصى,مثالبراى

مىشك,نمازازبعد.خواندمىراظهرنماز,حالهمانباوشودنمىپيدابرایشطهارتوحدث
شخصىچنينکهایندر؟نهیاگرفتوضووطهارت,آمدپيشصبحاولکهحدثىازبعدآیاکند
توانمىیاآاستخواندهکهنمازىدربارهاما,نيستشکى,باشدطهارتپىدربایدبعدنمازهاىبراى

واندنخهنگاموىکهاستاینجواب؟خيریانمودآنبطالنبهحکموکردجارىحدثاستصحاب
کارردشکىچونونبودوىبراىهمشکىپس,نداشتموضوعبهتوجهىوبودهغافل,ظهرنماز
نبودهيانمدرحدثاستصحاب,نمازبهورودهنگاموکندصبححدثاستصحابتوانستنمى,نبود
خواندههکنمازى,فراغقاعدهطبق,فرضایندربلکهکردنمازبطالنبهحکمتواننمىپساست

.استصحيح



کلىاستصحاب
,آن(سابقنمتيق)مستصحبکهاستاستصحابى,کلىاستصحاب

ازىفردضمندرکلىوجودگاههر,بياندیگربه;استکلى
سپسوشودشكکلىآنبقاىدر,گاهآن,باشدیقينىافرادش

اباستصحراآن,صورتایندر,گرددآنبقاىبهحکمتعبدا
فردكیضمندرحيوانىداریمیقين,مثالبراى;گویندمىکلى

بودشهپحيواناینکهنيستمشخصاما,استیافتهتحققخاص
کهـباشدمىفيلیاـکندنمىتجاوزروزسهازعمرشکهـ

درروزسهازبعداگر,صورتایندر,ـاستطوالنىعمرش
حيواننوعتعييندرشكازناشىشكاین,شودشكحيوانبقاى
.استپشهوفيلبينمرددمامثالدرکهاست



اولقسمکلىاستصحاب
درشكکهاستجایىدرکلىبقاىبهحکم,اولقسمکلىاستصحابمورد
,استهبودیقينىسابقدرآنوجودکهفردىبقاىدرشكسبببهکلى
بهيجهنتدر,باشدیقينخانهدرزیدوجودبهکهاینمثل,باشدآمدهپدید

راگحال,استشدهحاصلیقيننيز(زید)فردضمندر(انسان)کلىوجود
بقاىدرشودمىسبب,تردیداین,کنيمتردیدخانهدرزیدبقاىبهنسبت
.کنيمشكنيز(انسان)کلى

لىکجانبدرهموفردجانبدرهماستصحاب,اولقسمکلىاستصحابدر
.شودمىجارى



دومقسمکلىاستصحاب
ازناشى;کلىقاىبدرشكاما,باشدکلىآنمستصحبکهشودمىگفتهاستصحابىبهدومقسمکلىاستصحاب

آنبقاىبهقطعهماالنتا,آمدهوجودبهفرداینضمندرکلىآیا,کهداردوجودتردید,ابتداازکهاستاین
.باشد(ارتفاع)آنبقاىعدمبهقطعاآلنتاآمدهوجودبهدیگرفردضمندریاباشد
ضمندرکلىآنآیاداریمشكولى;آمدهوجودبهخانهدر"حيوانکلى"کهداریمیقين,مثالبراى

مىرعمسالپنجاهیاچهلازبيشکهاستفيلضمندریاوکندمىعمرسالیكحدودکهاستگنجشك
شكمنشأو؟خيریاداردوجودخانهدرحيوانکلىآیاکهکنيممىشكسالیكگذشتازپسحال.کند
العمررقصيفردضمندراگر.استآمدهوجودبهفردکدامضمندرکلىبودیممردداولازکهاستایننيز

طویلدفرضمندراگرواستاالرتفاعمقطوعاکنونهمپس,باشدآمدهوجودبه(داردکوتاهعمرکهفردى)
.استالبقاءمقطوعاکنونهم,باشدشدهمحقق(داردطوالنىعمرکهفردى)العمر

فصيلیتعلملهحصلفعندئذالمنی،والبولبينمرددبللخرجومتطهراکاناذاماالشرعيةاالمورمنمثالهو
عندئذوباق،هوفمنياکانلووقطعا،االصغرالحدثارتفعبوالالبللکانفلوبعدهتوضااذاثمالکلیبالحدث
.المنیهوالحادثکونالحتمالالجامعالحدثبارتفاعالیقطع

انارک,کلىدرچون;شودنمىجارى"فرداستصحاب"واستجارى"کلىاستصحاب"فقطقسمایندر
وجود(ابقسیقين)استصحابارکانازبعضى,فرددرولى;استموجود(الحقشكوسابقیقين)استصحاب

.نيستندمتيقن,فرددوازیكهيچچون,ندارد



سومقسمکلىاستصحاب
ازناشى,نآدرکلىبقاىدرشكکهاستاستصحابىسومقسمکلىاستصحاب

یكمنضدرانسانکلى,باشدیقينکهآنمثل,باشدکلىافرادتبادلدرشك
انهخاززیدکهکنيمیقينسپس.استگردیدهمحققاىخانهدر(زید)فردش
درکلىوشدهخانهوارد(عمرو)دیگرىفردکهرودمىاحتمالولىآمدهبيرون
.شودمىاستصحابانسانکلى,جاایندر.باشدشدهمحققآنضمن
ایضامناعلوالشكکثيرالشخصبکونعلمنااذاماالشرعيةاالحکامفیمثاله

مرتبةالیانقالبهااوراسمنارتفاعهااحتملناولکناجماال،شکهکثرةارتفاع
المرتبةالواالرتفاع،قطعيةالنهاالشدیدةالمرتبةاستصحابفالیجوزضعيفة،
هوورتبتينالمبينالجامعاستصحابیمکنلکنالحدوث،مشکوکةالنهاالضعيفة

.الضعفوبالشدةمقيدغيرکثيرالشكکونه



مثبتاصل
آنبرقلىعیاوعادىامرىواسطهبهـاستصحابدرمستصحبـآنمؤداىشرعىاثرکهاستاصلىمثبتاصل

.ستاشرعیاثرذیمستصحباستصحابهمانکهاستمثبتغيراصلمقابلشدرکهگرددمىمترتب
اجراىباباید,صورتایندر;باشدشرعىاثرداراىمستقيماکهکنيماستصحابراموضوعىاگر:توضيح

اقتداجواز,آنشرعىاثرکهزیدعدالتاستصحابمانند,نمودمترتبمستصحببرراشرعىاثرآناستصحاب
اشهزوجتزویجووىاموالتقسيمحرمت,آنآثارازبرخىکهزیدحياتاستصحابیاواستنمازدراوبه

عادىالزمیكداراىبلکه,نيستشرعىاثرداراىمستقيما,شودمىاستصحابکهموضوعىگاهىاماباشدمى
.داردشرعىاثریك,شودثابتعادىالزمآناگرکهاست
اگرحال.استشدهغایبنظرهاازسالبيستمدتکهاستکودکىحياتعادىالزمه,ریشرویيدنمثالبراى

شودگرفتههنتيجوگرددجارىحياتاستصحابآنبهنسبتوشودشكاوحياتدرسالبيستگذشتازبعد
مىصدقهدرهمصد,برویدریشفرزندمگونهبراگرکهکردهنذرپدرشچون;هستهمریشداراىاوکه

.کندعملخودنذربهبایدپس,دهم
سفندااولتاریخدرپدرىکهاینمثل,گرددمىشرعىاثرواجد,عقلىالزمیكواسطهبهمستصحبگاهى
فرزند,صورتایندر,نمایندپيداراجسدشبعدروزچندوناپدیدبهمنامسىتاریخدراوپسرو,کندفوت
.استبودهزنده,پدرمرگهنگام,گردداثباتکهبردمىارثپدراززمانى

تکوینیارآثحاليکهدراستموالاعتباروجعلبهمربوطاستصحابزیراداندنمیحجترامثبتاصلمصنف
.نداردجعلعالمبهربطی



اصل سببی و مسببی
یگرى مسبب از شك در د, هرگاه دو اصل از اصول عملى با هم تعارض نمایند و شك در یکى

ببى و به اصل س, را بر طرف می کند ( شك مسبّبی) به اصلى که موضوع اصل دیگر , باشد
.اصل مسببى مى گویند, دیگرى 

, ست آب قليلى وجود دارد که قبال پاک بوده و بعد در نجاست آن شك شده ا,براى مثال 
دو شك که مجراى دو , در این صورت , تطهير مى شود, سپس لباس نجسى با آن آب 

:  وجود دارد و آن دو استصحاب با هم تعارض مى نمایند, استصحاب اند 
. ـ استصحاب نجاست لباس 2ـ استصحاب بقاى طهارت آب  1

قدم است م( اصل مسببى ) بر استصحاب دوم ( اصل سببى ) استصحاب اول , در این صورت 
است ناشى از شك در طهارت آب, بعد از آب کشيدن آن, زیرا شك در بقاى نجاست لباس;

هارت لباسى ط, نتيجه آن, بقاى طهارت آب ثابت شد-تعبدا-و وقتى از طریق استصحاب اول 
. ى ماند پس موردى براى اجراى استصحاب دوم باقى نم, است که با آن آب تطهير شده است 

کون را منقح و روشن سازد في( امارات)موضوع دليل اجتهادی , ممکن هم هست اصل سببی 
الدليل االجتهادی مقدما علی االصل المسببی مانند استصحاب طهارت آب از یك طرف

الکبری  فبضم الصغری الی( کبری)و طهارت لباس نجس با اب طاهر از طرف دیگر ( صغری)
.ال یبقی شك فی طهارة الثوب و ارتفاع نجاسته



االصولسائرعلیاالستصحابتقدم
:بردمیبينازرااصولسائرموضوع,استصحاب

بقاء)وعموضاثباتاستصحابامااستالبيانعدمموضوعش:العقليةالبرائةاما
.کندمی(مستصحب

مندگویمیاستصحابکهاست"ماالیعلمون"موضوعش:الشرعيةالبراءةاما
.ماندنمی"ماالیعلمون"برایجاییمنوجودبالذاهستمشرعیحجتوعلم
میهمربراتساویایناستصحابامااستطرفينتساویموضوعش:التخييراما

.زند
هحاليکدراستالترکاوالفعلفیالعقاباحتمالموضوعش:االشتغالاما

.هستمشرعیدليلومومّنةحجتمنگویدمیاستصحاب
حتیاهرطشیءکل":السالمعليهقولهفیالغایةفان:الحليةوالطهارةاصالةاما

چهاگر"محراانهتعلمحتیحاللشیءکل":السالمعليهقولهفیو"قذرانهتعلم
.استجملهانازاستصحابکهشودمیشاملهمراتعبدیعلمامااستعلم



تراجيحوتعادلوتعارض
درآنواست"تراجيحوتعادلوتعارض"بحث,اصولعلممباحثازیکى

آن,یدآپدیدعرضىیاذاتىتنافىدليلچندیادومدلولميانکهاستجایى
:شودمىتصورآنبراىخاصىحاالتکه.برآیندآنرفعصدددرگاه

باوتاسظاهریادلّهميانتعارضحالتایندر:مستقرغيریابدویتعارض-1
.شودمیطرفبرعرفیجمع

باهماىگونهبه,دليلچندیادوحالتایندر:مستقریاحقيقیتعارض-2
لمدلویكهروباشدنداشتهامکانهاآنميانعرفىجمعکهدارندتنافى

متصورتراجيحیاتعادلحالتدومستقرتعارضدر.نمایدتکذیبرادیگرى
.است

ىمقرارهمباتقابلدراىگونهبه,دليلچندیادوحالتایندر:تعادل-3
نداشتهگردیهمبهنسبتترجيحىگونههيچوبودهمساوىنظرهرازکهگيرند
برخىوتخييربه,عقلحکماساسبرهااصولىبرخى,صورتایندر,باشند

.دارنداعتقادتساقطبه
فاوتمتمرجحاتنظرازمتنافىدليلچندیادوکهاستحالتى:تراجيح-4

,عملمقامدر,صورتایندر,داردرجحاندیگرىبرهاآنازیکىوبوده
.بودخواهدمقدم,استمرجحداراىکهدليلىآن



مستقرغيرتعارض
بهدليلچندیادومدلولميان,نظربدودرکهاستاىتنافىمعناىبهبدوىتعارض

ادالمرهوهذاوگرددمىرفععرفىجمعطریقازودقتکمىباکهخوردمىچشم
مىهکخبرىتعارضمانند«الطرحمناولیامکنمهماالجمع»:االصوليينالقولمن

که"ربادالوالوالولدبينليس":گویدمىکهدیگرىخبربا"حرامالربا":گوید
جهنتيدروگيردمىانجامعرفىجمعدوآنبينواستمقيددومىومطلقاولى
.ستاحرامفرزندوپدرموردغيردررباگرفتنیعنىشودمىحملمقيدبرمطلق
ازاستمتعارضدليلدوميانجمعآنوداردقرارعرفىجمعبرابردرتبرعىجمع

یاودهرتأویلوسيلهبهدوآنازیکىیادليلدوهرظاهرازکشيدندستطریق
;باشدداشتهوجودآنبرعرفىشاهدکهآنبىهاآنازیکى

مىآنهببينىباریكودقتباعقلکهاستجمعى,تبرعىجمع,دیگربيانبه
ينچنخودگوهاىوگفتدرعالمعقالىورسدنمىعرفىظهوردرجهبهولىرسد
مىارهامتعارضترینشدیدبلکهنداردمرزىوحدجمعگونهاین.ندارندبنائى
درالمثراىنمودایجادسازگارىوجمعهاآنبينوبردهتأویلعقلىدقتباتوان

،"لعلماءاتکرمال":بگویددیگردليلو"العلماءاکرم":بگویددليلىکهجایى
مىدووعادلعالمبرحملرااولىکهاینبه,کندجمعرادوآنبينتواندمىعقل

.کندفاسقعالمبرحملرا



تعارض مستقر
ه گونه اى  تعارض مستقر در برابر تعارض بدوى قرار دارد و آن تنافى بين دو دليل است ، ب

حجيت  که جمع عرفى بين آن دو دليل ممکن نباشد و تنافى ميان آن دو به تنافى دليل
. بازگشت نماید 

.که خود همين تعارض مستقر هم یا مستوعب است یا غير مستوعب 
است که به معناى تنافى ميان تمام مدلول دو دليل با یك دیگرتعارض مستقر مستوعب 

حرم الصالة  ت":  براى مثال دليلى مى گوید. هنگام تباین کلى ميان دو دليل پدید مى آید 
:  و دليل دیگر مى گوید"عند رؤیة الهالل 

داللت  که یکى بر حرمت اقامه نماز هنگام مشاهده ماه"ال بأس بالصالة عند رؤیة الهالل "
.  که ميان آن دو تباین کلى وجود دارد , مى کند و دیگرى بر عدم حرمت آن 

ونه اى که به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل است به گتعارض مستقر غير مستوعب اما 
تعارض و تنها برخى از افراد آن ها با هم. ميان همه افراد دو دليل تنافى وجود نداشته باشد 

من  عموم و خصوص, و این در صورتى حاصل مى شود که نسبت دو دليل . داشته باشند 
. وجه باشد 

عالم  ) ع که در ماده اجتما"ال تکرم الفساق "با دليل "اکرم العلماء "مانند تعارض دليل 
.  با هم تعارض کرده اند ( فاسق 



تخصص
به.استعامموضوعشمولازچيزىحقيقىخروجمعناىبهتخصص

ردفشاملخودخودىبهعامعنوانکهاستآنتخصص,دیگربيان
,نيستنيازتخصيصبههاآنکردنخارجبراىوباشدنمىافرادىیا

تخصيصمقابلدر,گویندمىموضوعىخروجراخروجگونهاین
.استحکمىخروجکه

"کناماکرراعلماتمام","العلماءاکرم":شودگفتهاگرمثالبراى
ردنکخارجوتخصيصبهنيازىواستبيرونتخصصاًجاهلزید

.نداردعلمازاىبهرهوىکهچرا,ندارد



ورود
شأمنکه,استدیگرحکمموضوعازءشىیكحقيقىخروجمعناىبهورود

وعموضازجمعهغسلوجوبحقيقىخروجمثل,باشدشرعىتعبد,خروجاین
شدهثابتثقهرخببه,شرعىتعبدسبببهوجوبشکهزمانىبيان،بالعقابقبح

,شدجتحمکلفحقدرشرعىتعبدطریقازثقهخبرکهاینازبعدزیرا,باشد
.شودمىمحسوببيانمکلفبراىآنمضمون

کمشترباهمنتيجهدرتخصصوورودچهاگر":تخصصوورودبينفرق
,وروددرولى,استحقيقىطوربه,موضوعازدوهرخروجیعنى,هستند

نىتکویخروجشتخصصدروشرعىدليلبهوتعبدى,موضوعازخروجش
.است

امهاقاجتهادیدليلوامارهاگرکهاستموضوعیدارایعمليهاصولازیكهر
ويان،البعدمهوالعقليةالبراءةموضوعمثالرودمیبينازاصلانموضوعشود

کونفتالمرجحعدمهوالتخييرموضوعوالعقاب،احتمالهواالشتغالموضوع
اصالةیف)العقابالحتمالورافعا،(البراءةاالصلفی)الشكلموردبيانااالمارة

بفضلكذلکل(التخييراصالةفی)اآلخرعلیالطرفينالحدمرحجاو،(االشتغال
لالمارةالحجيةالشارعجعل



حکومت
,حاکميلدلچه,استآنتفسيرمنظوربهدیگردليلبردليلیكنظارتمعناىبهحکومت
مىسيرتفونظارتاین.راآنحکمچهو،آنمتعلقچهنماید،تفسيررامحکومدليلموضوع

بلکه,يستنحقيقىتضييقوتوسعهاینچندهر,باشدتضييقیاوتوسعهصورتبهتواند
:کندمیپيداصورت4پساستتعبدى

بتوسيعهالوضععقدفیالتصرف.أ
ناحيهدربدىتعتوسعهایجادراهاز;استمحکومدليلبرحاکمدليلنظارتوتفسيرمعناىبه

رادافدایرهگاهآن,"حرامالخمر":بگویدموالکهاینمانند,محکومدليلموضوعافراد
یا):بحانهسقال:بگویداسنکهیا”خمرمسکرکل":بگویدودادهتعبدىتوسعهراموضوع

:فرمایدبالسالمعليهمعصومسپس(وجوهکمفاغسلواالصالةالیقمتماذاآمنواالذینایها
صالةبالبيتالطواف

بتضييقهالوضععقدفیالتصرف.ب
افراددردىتعبتضييقایجادراهاز,آنتفسيرومحکومدليلبرحاکمدليلنظارتمعناىبه

العالم":دبگویسپسو"العالماکرم":بگویدموالکهاینمانند,استمحکومدليلموضوع
”عندىبعالمليسالفاسق

بعد



بتوسيعهمتعلقهاوالحملعقدفیالتصرف.ج
شكنمازچهارموسومرکعتبينهرگاه:بگویدموالکهآنمثل

نظورمم:بگویددیگرىدليلدرگاهآن,بگذارزیادىبهبنا,کردى
تاسنمونهبابازچهاروسهرکعتبينشكآوردنوبودهشکىهر
.باشدچهاروسهبينشكکهنداردخصوصيتىو
بتضييقهالحملعقدفیالتصرف.د

و"کثراالعلىفابنالصالةفىشککتاذا":بگویدموالکهآنمثل
بذلكتُعَنَيانما":بگویدقبلىحکمدایرهتضييقمنظوربهسپس

الدینیفعليکمجعلوما)مثلیا.”االربعوالثالثبينالشكخصوص
.کندمیبودنحرجیغيربهمتضيقرااحکامتمامکه(حرجمن

تضييقصورتمختصفقط,حکومتبواسطهانرفعوتعارض:نکته
.نداردوجودتعارضیهيچتوسعهدرچوناست



تخصيص
درآنو,استعامحکمشمولازخاصافراداخراجمعناىبهتخصيص
باشدشتهداوجودبدوى(تضادیاتناقض)تنافى,حکمدوبينکهاستمواردى

.باشدمىداخلعامافراددرخاصافراد,موضوعنظرازچندهر
:حکومتوتخصيصفرق
استراجاخلسانتخصيصلسانامااستنظارتوتفسيرلسانحکومتلسان
محمولردتصرفمثلهستندیکیجاهابرخیدرحکومتباتخصيصالبته

نظارتنلساچونمنتهیحکومتهماستتخصيصهمکهانتضييقبواسطه
.استحکومتگویيممیهستانجادرتفسيرو



ظاهربراظهرتقدیم
کهندگویمیاظهررادليلانبوددیگریدرتصرفبرقرینه,متعارضدليلدوازیکیاگر

:مانندکندمیپيدامصداقمتعددیمواردکهاستظاهردليلبرمقدم
المطلقتقييدوالعامتخصيصبيناالمردوران:أ

میتقييدارمطلقلذااستمطلقداللتازبيششموليتبرعامداللتکهاستایناظهریتشعلت
.کنيمنمیتصرفی,عامدروزنيم

متيقنقدرالدليلينالحدکاناذا:ب
میارجخازچوناماکنندمیتعارضفاسقعالمدر,الفساقتکرمال:قالثمالعلماءاکرم:قالاذا

ومداریمیمقدمامرعمومبررانهیعموملذاداردمیمبغوضرافاسقعالماکرامموالکهدانيم
.دانيممیاالکراممحرمرافاسقعالم

االستحبابعلیالحملوالتقييدبيناالمردوران:ج
برحملهیگامومنةرقبةفاعتقافطرتاذامدةبعدوردثمرقبة،فاعتقافطرتاذاالشارعقالاذا

حملهیگاوبدانيمشایعرااستحبابدرشرعيهاوامراستعمالاگرداریممیمقدمرااستحباب
.باشدداشتهشيوع,حملایناگرداریممیمقدمرامقيدبرمطلق



التعارضعنداالوليةالقاعدة
اوليهدهقاعنداشتامکانعرفیجمع,متنافیدليلدوبيناگر

اخبارحجيتدليلزیرااستتساقط,دليلدوانتعارضهنگام
قدربهدبایکهاستلبیدليلهمعقالسيرهوعقالستسيره,

ستااخباری,اخبارحجيتازمتيقنقدروکرداخذمتيقنش
تعارضدیگرخبرباخبریاگرلذاباشندنداشتهتعارضکه

ازپسدهدقرارحجتراانهاتواندنمیعقالسيرهکرد
طعالقیساوقالحجيةفیالشكچونشوندمیساقطحجيت
.بعدمها



ئندمتعارضان غیر متکاف

متعارضان متکافئند

قاعده 
ثانویه

تعارض بنحو عام و خاص من وجه

هتعدی از مرجحات منصوص

االخذ  بالمرجحات لزوم 

مرجحات خبریه



متکافئند,متعارضاخبار
تَجِيئُنَالَهُقُلْتُقَالَعالرِّضَاعَنِالْجَهْمِبْنِالْحَسَنِعَنَِ:مانندالواردةللروایاتشودمیتخييربهقائلاینجادر

مِنَّافَهُوَبِهُهُمَایُشْکَانَفَإِنْأَحَادِیثِنَاوَجَلَّوَعَزَّاللَّهِکِتَابِعَلَىفَقِسْعَنَّاجَاءَکَمَافَقَالَمُخْتَلِفَةًعَنْکُمْالْأَحَادِیثُ
قَالَالْحَقُّأَیُّهُمَاعْلَمُنَلَاوَمُخْتَلِفَيْنِبِحَدِیثَيْنِثِقَةٌکِلَاهُمَاوَالرَّجُلَانِیَجِيئُنَاقُلْتُمِنَّافَلَيْسَیُشْبِهُهُمَایَکُنْلَمْإِنْوَ

........أَخَذْتَبِأَیِّهِمَاعَلَيْكَفَمُوَسَّعٌتَعْلَمْلَمْفَإِذَا
استمراریوبدویتخيير

همانطورزیراریاستمرانهاستجایزفقطبدویتخييرشدصادرالسالمعليهامامازمتکافئمتعارضخبردواگر
.استقبيحهمتدریجااستقبيحدفعتااجمالیعلمبامخالفتکه
توقفروایات
سَأَلْتُهُالَقَعاللَّهِعَبْدِأَبِیعَنْسَمَاعَةَعَنْماننداندکردهالتعارضعندتوقفبهامرکهشدهصادرامامازروایاتی
يْفَکَعَنْهُیَنْهَاهُالْآخَرُوَبِأَخْذِهِیَأْمُرُأَحَدُهُمَایَرْوِیهِکِلَاهُمَاأَمْرٍفِیدِینِهِأَهْلِمِنْرَجُلَانِعَلَيْهِاخْتَلَفَرَجُلٍعَنْ

بالتخييرآمرهروایاتباروایاتاین....یَلْقَاهُحَتَّىسَعَةٍفِیفَهُوَیُخْبِرُهُمَنْیَلْقَىحَتَّىیُرْجِئُهُفَقَالَیَصْنَعُ
است؟جمعقابلچگونه

ودوجامامجواببهرسيدنیاامامازسوالامکانکهگویندمیراجاییروایاتاینکهگویيممیجوابدر
غيربهبوطمرتخييرروایاتواستکردنسوالازمتمکنينبهناظرتوقفبهآمرهروایاتلذاباشدداشته

.استمتمکنين



متکافئغيرمتعارضان
ذیلردکهرفتانهامرجحاتسراغبایدنبودندعرفیجمعقابلمتعارضاخباراگر
:شودمیبيان

الراویبصفاتالترجيح.أ
.ستاشدهاشارهانبهروایاتدرکهواالورعيةاالصدقيةواالفقهيةواالعدليةمثل
زیرااستقضاوتبابمختصاماامدهمتعددیروایاتدرچهاگرمعنااین:رد

اوتقضغيربهتعدیلذااستسختمرجحاتیچنيناعمالبدونعادالنهحکماعمال
اخباردرراویصفاتبهترجيحاحساییالجمهورابیروایتدرالبته.استمشکل

لحصادليلهناليسذلكوعلینيستعملقابلسندضعفبعلتامااستامده
.الراویبصفاتالترجيحلوجوب

العمليةبالشهرةالترجيح:ب
اامشدهشمردهمرجحاتازیکیبعنوانعملیشهرتحنظلهبنعمرروایتدر:رد
هباختصاصانوهستهماینجادرشدبيانراویصفاتدرکهاشکالیهمانباز

.عرفاالمقامينبينالخصوصيةبالغاءقيلاذااالاستقاضیصفات
بعد



الکتاببموافقةالترجيح.ج
درسائلبعدیسوالامااستقاضیمختصحنظلهبنعمرروایتصدرچهاگر

لخبراناکانفان:وقالکندمیثابتمابرایرامرجحاینمتعارضينخبرینمورد
الکتابحکمحکمهوافقفماینظر»:قالعنکم؟الثقاترواهماقدمشهورینعنکم

سنةوالالکتابحکمحکمهخالفماویترکبه،فيوخذ(العامةوخالف)والسنة
.(العامةووافق)

بيانارضمتعاخبارمرجحبعنوانراصفتهمينهمدیگریروایاتاینکهبهمضافا
.اندکرده

العامةبمخالفةالترجيح:د
منکمهحعرفاالفقيهانکانانارایتفداکجعلت:قلت:قالحنظله،بنعمرروی

الخبرینبایلهممخالفااآلخروللعامةموافقاالخبریناحدووجدناوالسنة،الکتاب
الخبرانماوافقهفانفداکجعلت:فقلت.«الرشادففيهالعامةخالفما»:قالیوخذ؟
.«اآلخربیوخذوفيترک-وقضاتهمحکامهم-اميلاليههمماالیینظر»:قالجميعا،

شرمنخوفاانددادهمیرامسائلبرخیجوابتقيةالسالمعليهمائمهاینکهعلت
.استبودهاثالثشيعتهمنفوسعلیوالمحافظةثانيا،السلطةفقهاءواوال،السلطان

قبل



بالمرجحاتاالخذلزوم
مینراکنندمیمرجحاتاخذبهامرکهروایاتیکهنيستشکی
اهللتابکوافقما»:مانندروایاتیزیراکرداستحباببرحملتوان

برحملتوانمیچطوررا«فردوهاهللکتابخالفومافخذوه،
.کرداستحباب

کهنصیطبقعامهمخالفتیااستمقدمکتابموافقتایااینکهاما
عامهفتمخالبرمقدمکتابموافقتکهاستاینرسيدهاهلبيتاز

.است



منصوصهغيربهمنصوصهمرجحاتازتعدی
ةمخالفوالکتابموافقةاستشدهذکرمرجحدوفقطروایاتدر

راخبازیراکردرجوعانغيربهمرجحدواینازتواننمیلذاالعامة
تخييربایدشدواقعاخباربينتعارضکهجاییاندگفتهمطلقاتخيير
ازکهدکرمعرفیمابهرامرجحدوترجيحاخبارطرفیاز؛شویدقائل

دواینهکمتعارضیاخباربقيهدرلذاشودمیخارجتخييراخبارتحت
.کنيممیعملتخييرادلهاطالقبهنداردوجودمرجح



وجهمنوالخصوصالعمومنحوعلیالتعارض
تعارضاقسام

.استعرفیجمعقابل:مطلقخاصوعامبنحوتعارض-1
.التخييرثمکنيممیرجوعمرجحاتبه:بالتباینتعارض-2
:وجهمنخاصوعامبنحوتعارض-3

مجمعفاسقالالعالمفيکون«الفساقتکرمال»:قال،ثم«العلماءاکرم»:قالاذاکما
.اسقافکونهباعتباریحرموعالما،کونهباعتباراکرامهفيجبالعنوانين
الرجالنایجيئن»الجهمبنالحسنروایةزیراگيردنمیرامورداینتخييرروایات

میراانمدلولشتمامدرروایتدواختالف«مختلفينبحدیثين-ثقةوکالهما-
.الترجيحروایاتهوالمرجعفيکونانرابعضدراختالفنهگوید


