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  )شمس/بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمسمطهریت ( طهارت موضوع:

ولی براي  اند ) حذف شدهPDFي منتشر شده ( ) از پرونده[]ها ( سهولت در مطالعه، تمامی کروشهجهت  نکته:

  ایم. را در فایل اصلی باقی گذاشته نهاآده، با متن ویرایش ش - شده پیادهمتن یعنی –روشن ماندن تفاوت متن اصلی 

  :روایت سوم

  اشکال به حجیت روایت:

به عنوان دلیل بر مدعاي خود، از بحث در حجیت یا عدم حجیت روایت ابی بکر حضرمی بود که موافقین مطهریت شمس 

  تواند براي ما حجت باشد. اعتقاد اجالء به وثاقت راوي، نمیاند. در این باره گفتیم که صرف  آن استفاده کرده

آن بر وثاقت  آن اجالءظهور داشته باشد بر شهادت  ،اند نقل حدیث کرده اجالء از فالن شخصالبته اگر این تکیه بر این که 

  مختص به شهادت قولی نمی باشد. ،که حجیت قول ثقه حجت است چرا چنین تکیه و اعتمادياین  شخص،

این کفایت نمی  ،نداشته باشد در شهادت اجالء بر وثاقت آن فردظهور  تکیه کردن بر نقل اجالء از فالن شخص،اما اگر 

  د. د آمن حجت نمی باشد که دلیلش خواهکند چرا که اعتقاد دیگران براي م

 اگر دراین حجت است  ،اگر این عمل او شهادت بر عدالت امام جماعت باشد کند؛ کسی اقتدا به شخصی می وقتیمثال 

مثل اینکه این شخص نماز جماعت نمی خواند و اگر بخواند در این مسجد است  ؛که اقتداي او شهادت عملی است باشدجایی 

حجت  ،او بر عدالت بکند اعتقادکشف از  نماز خواندنش پشت سر این فرد،اما اگر  ؛ستاین شهادت بر عدالت ا ،که می خواند

 از این اقتدا؛ عمرو با هم رفیق می باشند و زید به عمرو اقتدا می کند مثال زید و :اما شق سومی هم است با این همه؛ نمی باشد

 حسن ظاهر؛ پس اطمینان دارم به حسن ظاهر که وي عدالتنه  ،عمرو ظاهرمی فهمیم و اطمینان پیدا می کنیم بر حسن 

  اماره است بر عدالت.  ،خودش
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  اعتقاد: معتبر نبودندلیل بر 

  ؟چرا اعتقاد معتبر نمی باشد اما

حجت است.  ،قطع و اطمینان :رایج و معروف بین علماي ما این است که :در بحث قطع گفته شده است که ،اصول علمدر  

و  یتیعنی منجز-حجیت  اماجعلی است.  ،اطمینان ، ذاتی و حجیتاما حجیت قطع ،ه پذیرفته شده و رایج  استاین نظری

  بر چه کسی حجت است؟  ،قطع و اطمینان امر یعنیاین دو  -یتمعذر

  خود مطمئن و قاطع است.  ،فقط بر یک نفر حجت است و آن ،اطمینان و قطع پاسخ این است که:

بله اگر  .من به درد کس دیگر نمی خورد این قطعِ ،ب من قطع دارم این آب نجس است و یا زید عادل استخیلی خو

شک بر حس داشتیم  همو اگر -خبر دادم بر عدالت زید، خبر من بر عدالت زید براي شما حجت است. البته اگر حسی باشد 

اگر چه محذور عقلی نداشت که  ،بر خود قاطع حجت است نه دیگران ،. پس حجیت قطع و اطمینان- حمل بر حس می شود

  نکرده است.  را کار شارع نسبت به دیگران هم جعل حجیت می کرد اما در عین حال این

چه به درد من می خورد؟! بله اگر از قطع معاریف  ولیاند  ، قطع به وثاقت سهل بن زیاد داشتهمعاریف حال اینکه ؛خوب

واسطه در ثبوت می باشد. مثل همان اعتقاد  نیزمن بر من حجت است و قطع کلینی  در اینجا قطعِ ،طع حاصل شودبراي من ق

در اینجا هم قطع کلینی باعث و واسطه می شود که براي من نسبت به وثاقت سهل بن  ،به حسن ظاهر که اماره بر عدالت بود

  زیاد قطع حاصل شود. 

 قطع معاریف و اجالء،اگر  ،ه ما این همه می گوییم معاریف و اجالء که قطع داشتند به وثاقتاین در فقه خیلی اثر دارد ک

اما اگر  ؛باز حجت است ،اگر هم شهادت عملی بر وثاقت بود. این اطمینان من حجت است بر من ،کردافاده اطمینان براي من 

مقدماتی که باعث  زیرا د،حجت نمی باشبر من جت دیگران دیگر قطع و ح، عملی بر وثاقتنه اطمینان آور بود و نه شهادت 

  براي آنها قطع بیاورد ولی براي من نیاورد.  آن مقدماتمشخص نمی باشد و امکان دارد که  ،شد اینها قطع بیاورند

ش با عدم و صحت روایاتاما روایات او صحیح باشد.  ،که ثقه نمی باشد ممکن است که سهل بن زیاد در عین حالی البته

اطمینان حادث  اینبراي ما  اگر ،چه به صحت روایت چه به وثاقت راوي باشد ،پس اطمینان ؛منافاتی ندارد وثاقت خودش

  شود، حجت است. 
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مثال می گویند که حلق لحیه حرام است احتیاطا. خوب  ؛باشد فهمیم که نظر فقیه چه می لذا ما نوعا از احتیاطات فقیه می

یا در مورد لزوم  ؛چرا که اگر حرام بود که محذوري نبود که احتیاط کنند ،مشخص می شود که در نظر اینها حلق جایز است

 کسب اجازهم لزوم بدون اجازه و عد ازدواج باکرهاین مشخص است که نظر اینها جواز  ،اند اجازه در دختر باکره احتیاط کرده

  فتوا به حرمت است. ، استموافق احتیاط  آنچهبلکه  ،در صورت لزوم که دیگر محذوري ندارد زیرااست 

لذا در  ،ناظر به قطع است ،د. حجیت اطمیناننگردهمه حجج و امارات باید به قطع بر ،در علم اصول ي دیگر این که: نکته

چرا که  ،و حجت نخواهد بود این به درد نمی خورد ،به حجیت اطمینان مطمئن باشم من اگر چنین است که: حجیت اطمینان

 ،شود اگر به قطع منتهی نشود، به تسلسل کشیده میکه  ،دست می گذارم روي همان اطمینان بر حجیت اطمینان و به همین شکل

  باید به قطع برسد. نهایتاً ،حجیت همه حجج و اماراتلذا 

  عملی: حجیت شهادت

 نقل اجالء از ایشان،مگر  ،این فایده اي ندارد ،از امثال ابوبکر حضرمی یا عثمان بن عبداهللا نقل حدیث کننداگر اجالء لذا 

یعنی - حسن ظاهر اینها  اطمینان بهروایات یا  اطمینان به صحتاطمینان به وثاقت یا  از این نقل اجالء،باشد یا  عملیشهادت 

  پیدا کنیم. -ابوبکر حضرمیامثال 

شهرتی بین اهل علم  ،زراره و محمد بن مسلم ي به اندازهروایات بسیار زیادي دارد در حالیکه  ،ابراهیم بن هاشم قمی مثالً

ت اي روای هفت هزار و خرده و ؛اول است ،در بین راویان ،اما حجم روایات او بسیار زیاد است و از نظر کثرت روایات ،ندارد

 پسر همین که او ثقه است زیرااما ما اطمینان داریم که  ؛اما یک توثیق هم ندارد ؛نقل کرده و با نفر دوم فاصله اش زیاد است

اطمینان  ،این ،باشد و در واقع می ششهادت عملی بر وثاقت پدر که از اجالء و علماء بوده است و از او نقل روایات کرده وي

  اش هم بتواند عدم عدالتش را مخفی کند. د شخص، از اعضاي خانودها که نمی شوچر ،به حسن ظاهر است

قطع به عدالت عمرو دارد اما خبر نداده  ،زید مثالً ؛حجت نمی باشد ،خبر تقدیري :به مناسبت گفته می شود که همین جا

 ،این خبر تقدیري ،دد عدالت می دهو، حتما خبر از وجود از عدالت عمراما من مطمئن هستم که اگر بخواهد خبر بده است

  سیره است.  ،هم بر عدم حجیتشدلیل ما  و حجت نمی باشد

  حجیت قطع و اطمینان:ي  درباره
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ر؟ شکی نمی باشد که آیا عقالء به اینها عمل می کنند یا خی :اگر به معناي این باشد که ؛حجیت قطع و اطمینان اما در مورد

د به قطع و نمی توان ،آیا عبد به موال و یا موال به عبد :مسئله اشتباه شده است با مسئله احتجاج یعنیکنند. این  عقالء عمل می

عبد به موال نمی تواند به قطع  ،در باب عذر این است که: ي که مسلم استچیز اطمینان خودشان احتجاج کنند؟ گفتیم آن

مده است و مدرسه نیا به خاطر همین قطعش بهکه مدرسه تعطیل است و من قطع داشتم  :مثال می گوید که ،احتجاج کند خودش

  به درد خودت می خورد.  هم می گوید که قطع توطرف 

قطع داشته باشد که امروز مدرسه باز است اما حجت دارد بر این که مدرسه تعطیل  :اما یک بحث دیگر است و آن این که

ما قطع داشتیم که ناظم ت و ناظم گفته که فردا سه شنبه مدرسه تعطیل است و ناظم را در مدرسه دیده اسدیروز مثال  ،است

در اینجا هم شکی نمی  بلی،تواند به قطع من بر من احتجاج کند یا خیر؟  مدیر مدرسه می آیا در این صورت ،کند اشتباه می

  .نه بر قاطع حجت می باشد اماره بر غیر قاطع ،عقالء ي باشد که غیبت من وجیه نمی باشد چرا که در سیره

م به اي نمی باشد اما قطع دار نسبت به وجود و عدم تکلیف اماره ،من براياینکه  :محل اشکال است ،اما یک صورت

این قطع،  : بلی؛ما معتقدیمموال می تواند بر من احتجاج کند؟  آن تکلیف، بر گردن من آمده وآیا  در این صورت، وجود تکلیف

نه اینکه  ،منجز می دانیم هماحتمال را  صرفما که  است خاطر اینه ب ،گوییم منجز است در اینجا که ما می منجز هست منتها

 اي ندارد و به سقوط تکلیف داشته باشم فایدهقطع خودم اگر من  اینطور نیست واما در باب عذر  ؛حجت است و منجز ،قطع این

این طور نیست و : اند اما مشهورِ علماء گفته معذّر نیست؛ ،بر آن  به سقوط تکلیف، بدون وجود اماره قطعپس  نمی باشد حجت

لی قاصر است و سی سال روزه نگرفته و جاهلاین فرد، اگر  به نظر مشهور،پس  ،ندارد و عذر دارد یتکلیف بلکه این فرد،

 جاهلاگر  بنابر نظر مشهور، حتیاما  شود بر ترك روزه عقاب نمی ،ماه رمضان واجب نمی باشد ي قطع داشته که روزه خودش

  استحقاق عقوبت دارد.  در یاد گرفتن مسألهعذاب نمی شود اما بر تقصیرش  ترك روزهباز بر  ،باشد هممقصر 

  


