
 

 

  
 

 
 

 
 
 



 

 

 

  
  
  
  
  

و ما كانَ اْلمؤْمنُونَ ليْنفرُوا كَافَّةً َفلَو ال َنفَرَ منْ {
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  }قَومهم إِذا رجعوا إَِليِهم لَعلَّهم يحذَرونَ
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  پيشگفتار

هاي هر علمي نتيجه ساليان دراز تفكر انديشمندان و متخصصان است كه  يافته
ها بهترين راه انتقال  شود. اين نوشته ها در نوشتارهايشان يافت مي ماحصل اين انديشه

از گذشتگان به مشتاقان فراگيري آن علم هستند كه برخي از آنها به علت دارا  دانش
هايي همچون اتقان متن و قدرت انتقال مطالب، در چرخه آموزش قرار  بودن ويژگي

  اند. گرفته
ها همانند ساير دستاوردهاي بشري خالي از نقص نيست. از همين  اين نوشته

ائص به تدوين كتاب ويژه آموزش پرداختند. روي برخي از بزرگان براي رفع اين نق
است كه به قلم دانشمندي از  الموجز في أصول الفقهها، كتاب وزين  يكي از اين كتاب

هايي است كه مؤلف  تبار اصوليون سترگ نگاشته شده است. الموجز داراي ويژگي
  در مقدمه عربي به آن اشاره كرده است.
اي آموزشي حوزه، پژوهش محور است و ه اما اين كتاب نيز مانند اغلب كتاب

اين موضوع، فراگيري علم اصول را براي مبتديان اندكي دشوار نموده است. اين 
مشكل مرا واداشت كه براي تسهيل در يادگيري، با توجه به اصول تدوين متون 

  آموزشي تغييراتي در كتاب اعمال كنم.
  ، به قرار زير است:تر شدن اين كتاب انجام گرفته اموري كه براي آموزشي

  بندي كردن كتاب. . درس1
  هاي يادگيري هر درس. . مشخص كردن هدف2
  . خالصه نويسي براي هر درس.3
  . قرار دادن تمرين براي هر درس.4
  . افزودن تاريخ علم اصول فقه براي آشنايي بيشتر طالب با اين علم.5
  . تشريح اصطالحات اصولي استفاده شده در كتاب.6
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  كردن جدول و نمودار براي يادسپاري بهتر. . اضافه7
  نما كردن تعاريف. . بزرگ8
  . تكرار مطالب كليدي هر بحث در كناره يا انتهاي مطلب.9

هاي درسي  از آنجا كه چنين رويكردي براي اولين بار است كه در مورد كتاب
وست د شود به يقين داراي نواقصي است. لذا از اساتيد و طالب دانش حوزه واقع مي

  تقاضا دارم كه با ارائه نظرهاي اصالحي خود، ما را در رفع آن نواقص ياري نمايند.
دانم از زحمات اساتيد گرانقدرم حجت االسالم محمد هادي  در پايان الزم مي

فاضل و حجت االسالم مجتبي فاضل و حجت االسالم مقدسي كه من را در تدوين 
و همچنين پدر بزرگوارم حجت االسالم و  اند اين كتاب ياري داده و مشوق من بوده
  المسلمين محمد رضا فاضل تشكر كنم.

  
  و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين 

  محمد صادق فاضل
    1390آذرماه  

 



 

 

  راهنماي مطالعه اين كتاب
شود كه رعايت آنها شما را ياري خواهد داد تا  در اينجا به نكاتي اشاره مي

  تر بياموزيد. را بهتر و سريعمباحث مختلف اين كتاب 
. پيش از شروع به مطالعه دقيق كتاب، يك نگاه اجمالي به كل كتاب بيندازيد و 1

ها را به  ها و خالصه درس هاي داخل درس ها، عنوان هاي درس پيشگفتار، هدف
خواني نگران نباشيد كه چيز زيادي به خاطر  سرعت از نظر بگذرانيد. در اين سريع

دهد تا هنگام مطالعه مجدد،  . اين كار يك آمادگي ذهني به شما ميماند شما نمي
  مطالب را بهتر ياد بگيريد.

ها بپردازيد. ابتدا فهرست  . پس از بررسي اجمالي كتاب، به مطالعه دقيق فصل2
ها از پيش به شما  هاي يادگيري هر درس را به دقت بخواند. (اين هدف هدف

س قادر به انجام چه كاري خواهيد بود.) پس از گويند كه پس از مطالعه هر در مي
هاي آن درس  آن تمام مطالب درس را به دقت بخوانيد و به دنبال يادگيري هدف

  باشيد.
گذاري كنيد  . به طور فعال بخوانيد. براي مرور بعدي، صفحات كتاب را عالمت3

ت مهم و بر گذاري، تأكيد بر نكا و از نكات مهم يادداشت برداريد. منظور از عالمت
كتاب خط  توانيد زير كلمات و عبارات مهم جسته ساختن آنهاست. از جمله، مي

نويسي كنيد. با نوشتن  دانيد در كنار صفحه حاشيه بكشيد، توضيحاتي را كه الزم مي
شده قبلي خود را به مطالب  توضيحات بيشتر در صفحات جداگانه مطالب آموخته

اند، به كمك شكل،  خوانيد سازمان نيافته كه ميجديد ربط دهيد؛ و چنانچه مطالبي 
  شناسيد به آنها سازمان دهيد. نمودار، يا هر وسيله ديگري كه مي

هاي آخر  ها و تمرين . پس از به پايان رسانيدن هر درس، سعي كنيد به سؤال4
آن درس جواب دهيد. براي آسان شدن حل تمرين، منابع حل تمرين در انتهاي هر 

ه و مشخصات كامل منابع تمرين، در پايان كتاب آمده است. در سؤال مشخص شد
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اي  ) براي سهولت در پاسخ دادن، اشاره10برخي سؤاالت (مانند سؤال سوم از درس 
ها، به ورزيدگي خاصي در  به جواب شده است كه با تطبيق درس بر روي اين جواب

هاي مؤلف، سعي  تطبيق اصول فقه بر فروعات فقهي خواهيد رسيد. عالوه بر سؤال
خوانيد طرح كنيد و آنها را از خود  هايي درباره مطالبي كه مي كنيد خودتان نيز سؤال

ارزيابي يكي از اصول اساسي  بپرسيد. يعني اينكه معلم خودتان باشيد. اين خود
  آميز است. يادگيري موفقيت



 

 

  تاريخ علم اصول فقه

ي پيدايش و سير تحول و قبل از ورود به مباحث علم اصول، به بررسي چگونگ
  پردازيم. تطور علم اصول در طول زمان مي

 تصور است كه برخي از آنها به اهلهايي م براي علم اصول، در طول تاريخ، دوره

  مذهب مشترك است: دو برخي هم بين هررخي به شيعه و سنت اختصاص دارد، ب
ره مؤسس در ميان اصوليون شيعه و اهل سنت، دربادوره اول، دوره تأسيس: 

اند كه واضع و مؤسس علم اصول،  علم اصول اختالف است؛ اهل سنت بر اين عقيده
است، اما اصوليون شيعه معتقدند كاربرد قواعد اصولي هر چند در سطحي » شافعي«

بسيار ساده، در صدر اسالم معمول و متعارف بوده است، ولي واضع و مؤسس علم 
  باشند. مي × و امام صادق × اصول فقه، امام باقر

اين دوره از لحاظ نقص و كمال و آميختگي و عدم  دوره دوم، دوره تصنيف:
آميختگي با ساير علوم، به چند دوره قابل تقسيم است كه در اين جا مقصود، دوره 
آغاز تصنيف است. مسائل علم اصول كه در گذشته استقالل نداشت و در خالل 

  تقل شد.شد، در اين دوره، مس مسائل فقهي مطرح مي
است كه » هشام بن حكم«هاي شيعه، اولين مصنف علم اصول،  از نظر اصولي

» يونس بن عبدالرحمان«را تصنيف كرد و پس از او » الفاظ و مباحث آن«كتاب 
را كه درباره مبحث تعادل و ترجيح، بر اساس نظريات امام » اختالف الحديث«كتاب 

  تصنيف نمود. × موسي بن جعفر
را اولين مصنف » شافعي«ه، نظر برخي از اصوليون اهل سنت كه طبق اين ديدگا

يونس «و » هشام بن حكم«دانند، مردود است، زيرا شافعي متأخر از  علم اصول مي
  باشد. مي» بن عبدالرحمان

اين دوره، كه دوره آميختگي علم اصول با علم كالم دوره سوم، دوره اختالط: 
ان اهل سنت به خصوص معتزله كه بيشتر است، به اهل سنت اختصاص دارد. متكلم
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اهل بحث و جدل بودند، در علم اصول وارد شدند و آن را تا حد زيادي از مسير 
اصلي خود كه استنتاج احكام فرعي است، منحرف ساختند و مسائل اصولي را، كلي 

  و مجرد از مسائل فرعي، مطالعه و بررسي نمودند.
ها  ، غالباً از متكلمان به خصوص معتزليهايي كه در اين دوره تصنيف شده كتاب

  است.
اين دوره به شيعه اختصاص دارد و در  دوره چهارم، دوره كمال و استقالل:

  واقع، دومين دوره تدوين اصول فقه شيعه است.
در اين دوره، علم اصول به كمال و پختگي رسيد و تا حدود زيادي از آميختگي 

  با مسائل علم كالم رهايي يافت.
  امتيازات اين دوره عبارتند از: برخي

  . كمال علم اصول در نزد شيعه.1
  ها. . استحكام مباني و قوت استدالل بر آن2
  . استقالل و تخلّص نسبي علم اصول از مسائل كالم.3

  اصوليان معروف اين دوره عبارتند از:
  ».ابن ابي عقيل. «1
ن دو اصولي در (اي» كشف التمويه و االلتباس«مؤلف كتاب » ابن جنيد. «2

  اصطالح فقها، به قديمين معروف هستند).
الرسالة «كه كتابي به نام » شيخ مفيد«معروف به » محمد بن محمد بن نعمان. «3

  دارد.» االصولية
  ».الذريعة الي اصول الشريعة«مؤلف كتاب » سيد مرتضي. «4
  ».عدة االصول«مؤلف كتاب » شيخ طوسي. «5
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شروع » شيخ طوسي«اين دوره از زمان وفات  نباط:دوره پنجم، دوره ركود است
يابد. در اين دوره، اجتهاد شيعه به مدت  ادامه مي» ابن ادريس حلي«شود تا عصر  مي

  ماند. حدود يك قرن متوقف مي
  اند از: هاي معروف اين دوره عبارت اصولي

  ».التقريب«، صاحب كتاب »سالر«معروف به » حمزة بن عبدالعزيز. «1
  ».المصادر«صاحب كتاب » سديد الدين محمود بن علي حمصي رازيشيخ . «2

محمد بن احمد بن ادريس «اين دوره به وسيله  دوره ششم، دوره نهضت مجدد:
  آغاز شد.» حلي

  آيد: هاي معروف اين دوره در زير مي نام برخي از اصولي
و كتاب » نهج الوصول الي معرفة االصول«مؤلف كتاب » محقق حلي. «1

  ».االصول معارج«
  ».تهذيب الوصول الي علم االصول«مؤلف كتاب » عالمه حلي. «2
  ».غاية السؤول في شرح تهذيب االصول«مؤلف كتاب » فخر المحققين. «3
  ».تمهيد القواعد«مؤلف كتاب » شهيد ثاني. «4
  ».زبدة االصول«مؤلف كتاب » شيخ بهايي. «5

ها به وجود آمد و از  بارياين دوره، در اثر نهضت اخدوره هفتم، دوره ضعف: 
مؤلف كتاب » محمد امين استرآبادي«آهنگان اين نهضت، مولي  ترين پيش مهم

و » ها اخباري«بود. در اين دوره، بر اثر برخورد شديدي كه ميان » الفوائد المدنية«
  هاي مهمي در علم اصول تأليف شد، همانند: وجود داشت، كتاب» ها اصولي«

  اثر فاضل جواد.» شرح زبدة االصولغاية المأمول في . «1
  اثر فاضل توني.» وافيه. «2
  اثر مال صالح مازندراني.» حاشية معالم االصول. «3

اين دوره كه از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد، با قيام دوره هشتم، دوره جديد: 
مرحوم بهبهاني و شاگردان مكتب وي همانند سيد مهدي بحر العلوم، شيخ جفعر 
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اء، ميرزا ابوالقاسم قمي، سيد محسن أعرجي كاظمي، موال احمد نراقي، كاشف الغط
گري، علم  شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر) و شيخ انصاري بر ضد اخباري

  اصول فقه به تدريج به اوج كمال خود رسيد.
  اند از: هايي كه در اين دوره تأليف شد، عبارت برخي از كتاب

  ».وحيد بهبهاني«تأليف » الفوائد الحائرية. «1
  ».ميرزاي قمي«اثر » قوانين االصول. «2
  ».احمد بن محمد مهدي نراقي«اثر » مفاتيح االصول. «3
  ».شيخ محمد حسن بن عبدالرحيم«، نوشته »الفصول في علم االصول. «4
  ».شيخ مرتضي انصاري«اثر » فرائد االصول. «5
  ».آخوند خراساني«نوشته » كفاية االصول. «6



 

 

  
  

   الرحمن الرحيمبسم اهللا
  

  الحمد هللا رب العالمين، و الصالة و السالم علي سيد األنبياء و المرسلين 
  محمد و آله الطيبين الطاهرين.

  
أما بعد: فهذا كتاب وجيز في أصول الفقه يستعرض أهم المسائل األصولية التي 

  تعد أسساً الستنباط األحكام الشرعيه من مصادرها المعينة.
وضعته للمبتدئين في هذا الفن، و الغرض من وراء ذلك، ايقافهم علي أمهات و قد 

  المسائل من دون ايجاز مخل، و ال إطناب مملّ.
هو الدارج  ٢لقد كان كتاب المعالم الذي ألّفه الشيخ حسن بن زين الدين العاملي

  لفة.في الحوزات العلمية لهذا الغرض، و قد أدي ـ بحق ـ رسالته في العصور السا
غير أنّه لما طرحت بعد تأليفه، أبحاث أصولية جديدة لم يتعرض لها هذا الكتاب، 
اقتضت الحاجة إلي تأليف كتاب آخر يضم في طياته األبحاث األصولية الجديدة 
بعبارات واضحة، و متالئمة مع اللغة العلمية الدارجة في الحوزة مع تطبيقات تساعده 

األصولية في مختلف األبواب و اإلشارة إلي مواضعها بشكل أفضل علي فهم المسائل 
  في الكتب الفقهية.

و لقد استعرضت فيه ما هو المشهور لدي المتأخرين من أصحابنا األصوليين إال 
شيئاً نادراً، و ربما كان المختار عندي غيره، لكن لم أشر إليه لتوخّي اإليجاز، و صيانة 

  الذهن عن التشويش.
البحوث المطروحة في الدراسات العليا، و ربما أشرت إلي  كما تركت الخوض في

إيعازاً إلي أنّ » الموجز في اصول الفقه«بعض عناوينها في الهامش، و أسميته بـ
  الكتاب صورة موجزة للمسائل األصولية المطروحة.
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و النهج السائد في الكتاب الدراسية هو اإلقتصار علي أقلّ العبارات بتعابير وافية 
د و خالية عن التعقيد و إيكال التفصيل و الشرح إلي األستاذ و إال يخرج عن بالمرا

كونه متناً درسياً. و رائدنا في تنظيم المقاصد و المباحث هو الكتب المتداولة في 
  األصول، نظير الفرائد و الكفاية و تقريرات األعاظم ـ قدس اهللا أسرارهم ـ .

المنشودة، واقعاً مورد الرضا و نسأل اهللا  و األمل أن يكون الكتاب وافيا بالغاية
  سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير و الرشاد.

  المؤلّف



 

 

    

  
  الفهرس العام لهذا الكتاب

  . المقدمة تتضمن اثني عشر أمراً.1
  . المقصد األول في األوامر و فيه تسعة فصول.2
  . المقصد الثاني في النواهي و فيه ستة فصول.3
  في المفاهيم و فيه خمسة أمور و ستة فصول.. المقصد الثالث 4
  . المقصد الرابع في العموم و الخصوص و فيه ثمانية فصول.5
  . المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين و فيه ستة فصول.6
  . المقصد السادس في الحجج و األمارات و فيه مقامات ثالثة.7
  و فيه فصول أربعة. . المقصد السابع في األصول العملية8
  . المقصد الثامن في تعارض األدلة و فيه أمور أربعة و فصالن.9

  و قبل الخوض في المباحث األصولية نذكر أموراً كمقدمة للكتاب:
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  المقدمة:
  و فيها أمور:
  تعريف علم األصول و موضوعه و غايته. األمر األول:
  لفظية و عقلية.تقسيم المباحث األصولية إلي  األمر الثاني:
  الوضع و أقسامه األربعة و تقسيمه أيضاً إلي شخصي و نوعي. األمر الثالث:
  تقسيم الداللة إلي تصورية و تصديقية. األمر الرابع:

  الحقيقة و المجاز. األمر الخامس:
  عالمات الحقيقة و المجاز. األمر السادس:

  األصول اللفظية. األمر السابع:
  ك و الترادف و إمكانها و وقوعهما.االشترا األمر الثامن:
  استعمال المشترك في أكثر من معني. األمر التاسع:
  الحقيقة الشرعية و المتشرعية. األمر العاشر:

  أن أسماء العبادات و المعامالت موضوعة للصحيح أو لألعم. األمر الحادي عشر:
  .المشتق و أنه موضوع للمتلبس بالمبدأ أو لألعم األمر الثاني عشر:
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  1درس 

  
  تعريف، موضوع، غايت

  و تقسيم مباحث علم اصول
  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . علم فقه را تعريف كنيد.1
  . علم اصول فقه را تعريف كنيد.2
  . موضوع علم اصول فقه را بيان نماييد.3
  م اصول فقه را بيان كنيد.. غايت عل4
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  .األمر األول : تعريف علم األصول، و موضوعه، و غايته
إن لفظة أصول الفقه تشتمل علي كلمتين تدالن علي أن هنا أصوالً و قواعد يّتكل 

  الفقه عليها، فالبد من تعريف الفقه أوالً، ثم تعريف أصوله ثانياً.
هو العلم بأحكام الشرعية الفرعية عن  الفقه ـ علي ما هو المعروف في تعريفه ـ :

  أدلّتها التفصيلية.
اإلعتقادية و المسائل األصولية و » الفرعية«العقلية، و بـ» الشرعية«فخرج بقيد 

علم المقلّد باألحكام، فإنّه و إن كان عالماً باألحكام، لكنّه ال عن دليل » التفصيلية«بـ
ي المجتهد في حقّه في عامة األحكام، رأ 1تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجية

  و أما المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.
  و إليك بيان أمور ثالثة فيه: األصول

هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلي استنباط األحكام  . تعريفه:1
  الشرعية عن األدّلة.

تكّفل بيان كيفية إقامة الدليل علي و علي ذلك فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه، ي
  الحكم الشرعي.

في الفقه و من شأنه أن يقع في  2كلّ شيء يصلح ألن يكون حجة . موضوعه:2
  طريق االستنباط.

  
  

  

                                                           
. حجيت: حجيت به معناي صحت استناد به ادله معتبر (قطع، اماره و اصل عملي) و درستيِ عمل بر طبق 1

اي حجيت آنهاست. در عرف هر چيزي كه قابليت داشته باشد به وسيله آن بر ديگران احتجاج شود، دار
  است، چه مولي با آن بر بنده خود احتجاج كند و چه به عكس.

. حجت: حجت در لغت عبارت است از هر آن چه كه صالحيت دارد در استدالل بر ضد خصم به آن 2
هر چيزي كه سبب غلبه و پيروزي بر تمسك، و به وسيله آن عليه ديگري احتجاج شود. به بيان ديگر، 

  شود. ناميده ميخصم گردد، در لغت حجت 
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  مبادي علم اصول
 تعريف مبادي

 العلم بأحكام الشرعية الفرعية عن أدّلتها التفصيلية علم فقه

 التي يتوصل بها إلي استنباط األحكام الشرعية عن األدلّةعلم يبحث فيه عن القواعد  اصول فقه

 كلّ شيء يصلح ألن يكون حجة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق االستنباط موضوع

 غايت
القدرة علي استنباط األحكام الشرعية عن أدّلتها و العثور علي أمور يحتج بها في 

 الفقه علي األحكام الشرعية

قاعدة علمية تصلح ألن تكون حجة في الفقه، فليس لمسائل العلوم فإنّه ليس كل 
الطبيعية و الرياضية، هذه الصالحية، و إنّما هي لعديد من المسائل، كظواهر الكتاب و 

  خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، إلي غير ذلك.
ـ    . غايته:3 ور القدرة علي استنباط األحكام الشرعية عن أدّلتها و العثـور علـي أم

  يحتج بها في الفقه علي األحكام الشرعية.
و مما ذكرنا يعلم وجه الحاجة إلي أصول الفقه، فإنّ الحاجة إليـه كالحاجـة إلـي    
علم المنطق، فكما أنّ المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفيـة إقامـة البرهـان، فهكـذا     

  لشرعي.الحال في علم األصول، فإنّه يبين كيفية إقامة الدليل علي الحكم ا

  األمر الثاني: تقسيم مباحثه
  تنقسم المباحث األصولية إلي أربعة أنواع:

و يقع البحث فيها عن مداليل األلفاظ و ظواهرها التي تقع  األول: المباحث اللفظية
  في طريق االستنباط نظير ظهور صيغة األمر في الوجوب.

عقلية الكلية التي تقع فـي  و يقع البحث فيها عن األحكام ال الثاني: المباحث العقلية
طريق االستنباط نظير البحث عن وجـود المالزمـة بـين وجـوب الشـيء و وجـوب       

  مقدمته.
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  كالبحث عن حجية خبر الواحد. 1الثالث: مباحث الحجج و األمارات
و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقـد الـدليل    الرابع: مباحث األصول العملية

  علي الحكم الشرعي.
يمها بمالك آخر و هو تقسيمها إلي مباحث لفظية و عقلية. و هذا هو و يمكن تقس

  الرائج بين المتأخرين و رّتبنا كتابنا علي ترتيب مباحث الكفاية.

 

                                                           
. أمارات: أمارات، جمع أماره و در لغت، به معناي عالمت و نشانه است، و در اصطالح، به معناي طريقي 1

  كند، مانند خبر واحد. ظني است كه ظن به حكم واقعي را افاده مي
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   خالصه درس
  . علم فقيه عبارت است از علم به احكام شرعيه فرعيه از راه ادّله تفصيلي آنها.1
شود كه به وسيله آن قواعد،  واعدي بحث مي. علم اصول عبارت است از علمي كه در آن از ق2

  شوند. شان استنباط مي احكام شرعي از ادله
. هر چيزي كه صالحيت دارد حجت در فقه باشد و اين شأنيت را دارد كه در طريق استنباط 3

  حكم شرعي واقع شود، موضوع علم اصول خواهد بود.
  ه آنهاست.. هدف از علم اصول، قدرت بر استنباط حكم شرعي از ادل4
. علم اصول به چهار قسم، يعني مباحث لفظيه، مباحث عقليه، مباحث حجج و أمارات، و اصول 5

  شود. عمليه تقسيم مي

  تمرين
  قيود در تعريف فقه را شناسايي كرده و هر كدام را توضيح دهيد.. 1
  فرق بين علم فقيه و علم مقلد را بيان نماييد.. 2
  علم منطق را توضيح دهيد.وجه تشابه علم اصول فقه و . 3
  . مراد از مبادي فقه را بنويسيد.4
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  2درس 

  
  وضع و اقسام آن

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . وضع را تعريف كنيد.1
  ه بيان كنيد.. اقسام وضع را از حيث معناي متصور و لفظي كه براي آن وضع شد2
  . مالك در خاص يا عام بودن وضع را بيان كنيد.3
  . دليل ممكن بودن و واقع شدن قسم سوم از اقسام وضع را توضيح دهيد.4
  . دليل عدم امكان قسم چهارم از اقسام وضع را توضيح دهيد.5
  . فرق بين قسم چهارم و قسم سوم از اقسام وضع را بيان نماييد.6
  ز حيث تصور لفظ بيان كنيد.. اقسام وضع را ا7
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  األمر الثالث: الوضع
ف بوجوه وضعية و الوضع قد عرِّ 2األلفاظ علي معانيها داللة لفظية 1أن داللة

  أوضحها: 
  ».جعل اللفظ في مقابل المعني و تعيينه للداللة عليه«

  و ربما يعرَّف: 
أنّه نحو اختصاص للّفظ بالمعني و ارتباط خاصٍ بينهما ناشئ «

ن تخصيصه به تارة، و يسمي بالوضع التعييني، و كثرة استعماله م
  ».فيه أخري، و يسمي بالوضع التعيني

و الفرق بين التعريفين واضح، فإنّ األول اليشمل إال التعييني 
  بخالف الثاني فإنّه أعم منه و من التعيني.

  أقسام الوضع
  ة:ثم إنّ للوضع ـ في مقام التصور ـ أقساماً أربع

  له الخاص. . الوضع الخاص و الموضوع 1
  له العام. . الوضع العام و الموضوع 2
  له الخاص. . الوضع العام و الموضوع 3
  له العام.  . الوضع الخاص و الموضوع4

ثم إنّ الميزان في كون الوضع خاصاً أو عاماً هو كون المعني 
  الملحوظ حين الوضع جزئياً او كلّياً.

وظ خاصاً و وضع اللفظ بازائه، فهو من القسم األول، كوضع فإن كان الملح
  األعالم الشخصية.

                                                           
شيء گفته . داللت: داللت در لغت به معناي راهنمايي، هدايت و راهبري؛ و در اصطالح، به حالتي در يك 1

  گويند. مي» مدلول«و شيء دوم را » دال«گردد؛ شيء اول را  شود كه سبب علم به شيء ديگر مي مي
داللت لفظي: داللت لفظي عبارت است از داللت لفظ بر معنا در صورتي كه منشأ داللت، وضع واضع . 2

  اي كه به مجرد شنيدن لفظ، معناي آن به ذهن شنونده بيايد. باشد، به گونه

ــم إنّ  ثــ
ــزان  الميـ
في كـون  
الوضــــع 
خاصــاً أو 
عاماً هـو  
كـــــون  
المعنــــي 
الملحــوظ 
ــين  حـــ
الوضــــع 
ــاً او  جزئي
ــاً   كّليــــ
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و إن كان الملحوظ عاماً و وضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الثاني، كأسماء 
  األجناس.

يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك العام،   و إن كان الملحوظ عاماً و لم
و الحروف علي ما هو المشهور، فالواضع علي هذا  فهو من القسم الثالث، كاألدوات

» إلي«و » من«القول تصور مفهومي االبتداء و االنتهاء الكليين ثم وضع لفظة 
  لمصاديقهما الجزئية التي يعبر عنها بالمعاني الحرفية.

و إن كان الملحوظ خاصاً، و وضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص و الفرد اآلخر، 
  م الرابع.فهو من القس

المعروف إمكان األولين و وقوعهما في عالم الوضع، و إمكان الثالث، و إنّما 
  البحث في وقوعه. و قد عرفت أن الوضع في الحروف من هذا القبيل.

إنّما الكالم في إمكان الرابع فضالً عن وقوعه، فالمشهور استحالة الرابع فيقع 
  بإمكانه، و الرابع حيث قيل بامتناعه.الكالم فيما هو الفرق بين الثالث حيث قيل 

وجهه: انّ الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحكاية عن مصاديقه و 
جزئياته، فللواضع أن يتصور مفهوم االبتداء و االنتهاء و يضع اللّفظ لمصاديقهما التي 

  تحكي عنها مفاهيمهما.
صوصيات يكون خاصاً، و هذا بخالف الرابع فإنّ الملحوظ ألجل تشّخصه بخ

  ليست له قابلية الحكاية عن الجامع بين األفراد، حتي يوضع اللّفظ بازائه.
و بالجملة العام يصلح ألن يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته، و لكن الخاص 

  ألجل تضيقه و تقيده ال يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه و بين فرد آخر.
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  ر معناجدول اقسام وضع در مقام تصو
 مثال اقسام

 اعالم شخصيه له خاص وضع خاص و موضوع

 اسماء اجناس له عام وضع عام و موضوع

 حروف و اسم اشاره له خاص وضع عام و موضوع

 له عام وضع خاص و موضوع

  اين قسم امكان ندارد زيرا 
  معناي ملحوظ خاص است و 

 خاص قابليت حكايت از عام را ندارد

  للفظ الموضوعتقسيم الوضع بحسب ا
ثم إنّ ما مرّ كان تقسيماً للوضع حسب المعني، و ثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ 

  .2و نوعي 1الموضوع إلي شخصي
فإذا كان اللفظ الموضوع متصوراً بشخصه، فيكون الوضع شخصياً كتصور لفظ زيد 

كهيئة الفعل  بشخصه، و أما إذا كان متصوراً بوجهه و عنوانه، فيكون الوضع نوعياً،
الماضي التي هي موضوعة النتساب الفعل إلي الفاعل في الزمان الماضي، و لكن 

في أي » فعل«الموضوع ليس الهيئة الشخصية في ضرب أو نصر مثالً، بل مطلق هيئة 
  مادة من المواد تحقّقت.

  و بذلك يعلم أن وضع الهيئة في الفاعل و المفعول و المفعال هو نوعي ال شخصي.
  

                                                           
. وضع شخصي: وضع شخصي آن است كه واضع، خود لفظ را بنفسه و به صورت تفصيلي تصور نموده و 1

  .دهد آن را براي معنايي قرار مي
. وضع نوعي: وضع نوعي به اين معنا است كه واضع هنگام وضع، لفظ را بنفسه و به صورت تفصيلي تصور 2

ها داراي معاني ربطي  ها، زيرا هيئت ، مانند: وضع هيئتنمايد كند، بلكه بوجهه و به طور اجمالي تصور مي نمي
و غير مستقل بوده و تصور آنها، به صورت مستقل و تفصيلي ممكن نيست، و از اين رو الزم است هر هيئتي 

تواند يكايك آنها را  باشند و واضع نمي با ماده خاص خود تصور شود. و از آن جا كه مواد، نامتناهي مي
ير از تصور عنواني است كه به همه آنها اشاره داشته باشد؛ يعني يك عنوان كلي را تصور تصور نمايد ناگز

  كند و آن را آينه و نمونه افراد ديگر قرار دهد.
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  الصه درسخ
  . وضع عبارت است از قرار دادن لفظ براي يك معنا.1
شود كه مالك اين تقسيم، جزئي و كلي بودن معناي  . وضع در مقام تصور به چهار قسم تقسيم مي2

متصور هنگام وضع لفظ براي آن معناست. كه در ميان اين چهار قسم، قسم چهارم امكان تصور 
  عام را ندارد. ندارد، زيرا خاص قابليت حكايت از

  شود. . وضع بر حسب لفظ، به شخصي و نوعي تقسيم مي3

  تمرين
  . فرق بين دو تعريف ارائه شده براي وضع را بيان كنيد.1
. علت احتياج به بحث از وضع در علم اصول را توضيح دهيد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، 2
  )33، ص1ج
  )41، ص1سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. اقوال در حقيقت وضع را فقط نام ببريد. (3
. در اينكه چه كسي الفاظ را براي معاني وضع كرده سه قول وجود دارد، آن سه قول را ذكر كنيد. 4

  )35، ص1(مكارم شيرازي، أنوار األصول، ج
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٣١

  
  3درس 

  
  اقسام داللت و
  حقيقت و مجاز

  
  

  هاي يادگيري هدف

  عه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطال از شما انتظار مي
  . راه حصول داللت تصوري را بيان كنيد.1
  . شرايط حاصل شدن داللت تصديقي را نام ببريد.2
  . نظريه غير مشهور در استعمال مجازي را همراه با مثال توضيح دهيد.3
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  األمر الرابع: تقسيم الداللة إلي تصورية و تصديقية
  إلي تصورية و تصديقية.تنقسم داللة اللّفظ 

فالداللة التصورية: هي عبارة عن انتقال الذهن إلي معني اللّفظ بمجرّد سماعه و 
  يقصده الالفظ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم.  إن لم

و أما الداللة التصديقية: فهي داللة اللّفظ علي أنّ المعني مراد للمتكّلم و مقصود 
  له.

  حصل بالعلم باللغة، و أما الثانية فتتوقف علي أمور:فالداللة األولي ت
  أ. أن يكون المتكلم عالماً باللغة.

  ب. أن يكون في مقام البيان و اإلفادة.
  ج. أن يكون جاداً ال هازالً.

  د. أن ال ينصب قرينة علي خالف المعني الحقيقي.

  األمر الخامس: الحقيقة و المجاز
له، كإطالق األسد و إرادة  لّفظ و إرادة ما وضع االستعمال الحقيقي: هو إطالق ال

  الحيوان المفترس.
و أما المجاز: فهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، مع وجود علقة بين 
الموضوع له و المستعمل فيه بأحد العالئق المسوغه، كإطالق األسد و إرادة الرجل 

  الشجاع.
معنيين فيطلق عليـه االستعـارة، و إال ثم إذا كـانت العلقة هي المشـابهة بين ال

فيطلق عليه المجاز المرسل كإطالق الجزء و إرادة الكل و كإطالق العين و الرقبة و 
  إرادة االنسان.

  هذا هو التعريف المشهور للمجاز، و هناك نظر آخر موافق للتحقيق، و حاصله: 
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ستعمل فيما وضع له، غير إنّ اللّفظ ـ سواء كان استعماله حقيقياً أو مجازياً ـ ي«
أنّ اللّفظ في األول مستعمل في الموضوع له من دون أي ادعاء و مناسبة، و في 

  »الثاني مستعمل في الموضوع له لغاية ادعاء انّ المورد من مصاديق الموضوع له
  كما في قول الشاعر:

د  بـلـه ل                       َقذَّفشاكي السالحِ م لـم تَُقـلَّملدي أسد 1أظفـاره  
فاستعمل لفظ األسد ـ حسب الوجدان ـ في نفس المعني الحقيقي لكن بادعاء انّ 
المورد ـ أي الرجل الشجاع ـ من مصاديقه و أفراده حتي أثبت له آثار األسد من اللُبد 

  2.+ و األظفار، هذا هو خيرة أُستاذنا السيد اإلمام الخميني
له هو الغاية من وارء الكالم،    فهيم المعني الموضوعو الحاصل : أنه لو كان ت

فاالستعمال حقيقي، و إن كان مقدمة و مرآة لتفهيم فرد ادعائي و لو بالقرينة 
  فاالستعمال مجازي.

 

                                                           
  ، قذف.277، ص 9؛ و لسان العرب ج 24. البيت لزهير بن أبي سلمي، و هو في ديوانه ص 1
  .1/44. تهذيب األصول: 2

له هو الغايـة مـن وارء      لو كان تفهيم المعني الموضوع
الكالم، فاالستعمال حقيقي، و إن كان مقدمـة و مـرآة   

  القرينة فاالسـتعمال مجـازي.  لتفهيم فرد ادعائي و لو ب
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  خالصه درس
شود. داللت تصوري با علم به لغت حاصل  . داللت به دو نوع تصوري و تصديقي تقسيم مي1

متوقف است بر عالم بودن، در مقام بيان بودن، جدي بودن و قرينه بر  شود و داللت تصديقي مي
  خالف نصب نكردن متكلم.

  . استعمال يا حقيقي است و يا مجازي.2
. براي مجاز تعريف ديگري غير از تعريف مشهور شده است كه در آن، استعمال مجازي همانند 3

ده، منتهي با اين ادعاي متكلم كه مورد استعمال حقيقي، لفظ در معناي ما وضع له خود استعمال ش
  از مصاديق موضوع له است. ،استعمال شده

  تمرين
  . فرق بين حقيقت و مجاز را بنابر نظر غير مشهور توضيح دهيد.1
نياز  . دو موضوع از موضوعات علم اصول را نام ببريد كه آشنايي با بحث حقيقت و مجاز پيش2

  )64و  60، الموجز، ص ريزيتب آيند. (سبحاني آنها به حساب مي
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  4درس 

  
  عالمات حقيقت و مجاز

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  شود. . بيان نماييد در چه مواردي از عالمات حقيقت و مجاز استفاده مي1
  آن را توضيح دهيد. . تبادر را تعريف كرده، علت عالمت حقيقت بودن2
  . محل بحث در عالمت حقيقت و مجاز بودن صحت حمل و سلب را بيان نماييد.3
. اقسام حمل را نام برده و بيان كنيد كه كداميك از اقسام حمل داللت بر حقيقت بودن استعمال 4

  دارد؟
  . معناي اطراد در لغت و اصطالح را بيان نماييد.5
  .حقيقت استثابت كنيد كه اطراد عالمت . 6
  سوره انفال را به وسيله اطراد ثابت كنيد. 41. معناي حقيقي غنيمت در آيه 7
  . تنصيص اهل لغت و چگونگي داللت آن بر معناي حقيقي را توضيح دهيد.8
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 األمر السادس: عالمات الحقيقة و المجاز
ا إذا استعمل المتكلم لفظاً في معني معين، فلو علم أنّه موضوع له، سمي هذ

االستعمال حقيقياً، و أما إذا ُشك في المستعمل فيه و أنّه هل هو الموضوع له أو ال؟ 
  فهناك عالمات تميز بها الحقيقة عن المجاز.

  . التبادر1
  »انسباق المعني إلي الفهم من نفس اللّفظ مجرّداً عن كلّ قرينة«هو 

ضور المعني في الذهن و هذا يدلّ علي أنّ المستعمل فيه معني حقيقي، إذ ليس لح
سبب سوي أحد أمرين، إما القرينة، أو الوضع، و األول منتف قطعاً كما هو المفروض، 

  فيثبت الثاني.

  . صحة الحمل و السلب2
دليل علي أنّ الموضوع الوارد في الكالم قد وضع للمحمول كما  1إنّ صحة الحمل

  دليل علي عدم وضعه له. 2أن صحة السلب
  الحمل علي قسمين:أن  توضيحه:

و هو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوماً بأن  األول: الحمل األولي الذاتي،
يكون ما يفهم من أحدهما نفس ما يفهم من اآلخر، مع اختالف بينهما في اإلجمال و 

  التفصيل كما إذا قلنا: األسد حيوان مفترس، و اإلنسان حيوان ناطق.

                                                           
معنا است كه هر گاه در حقيقت يا مجاز بودن معنايي براي لفظي ترديد . صحت حمل: صحت حمل به اين 1

دهد كه استعمال اين لفظ در آن معنا حقيقي  به وجود آيد، اگر حمل لفظ بر آن معناي صحيح باشد، نشان مي
  است.

. صحت سلب: صحت سلب به اين معنا است كه هر گاه لفظي در معنايي استعمال شود و سلب معنا از آن 2
  .فظ صحيح باشد، استعمال لفظ در آن معنا مجازي استل
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و هو ما إذا كان الموضوع مغايراً للمحمول في  الصناعي،الثاني: الحمل الشائع 
زيد إنسان، فما يفهم من أحدهما غير  :المفهوم و متحداً معه في الخارج، كما إذا قلنا

  ما يفهم من اآلخر غير أّنهما متحقّقان بوجود واحد في الخارج.
حة السلب إذا اّتضح ما تلوناه عليك، فاعلم أن المقصود من أنّ صحة الحمل أو ص

عالمة للحقيقة و المجاز هو القسم األول، فصحة الحمل و الهوهوية تكشف عن وحدة 
المفهوم و المعني و هو عبارة أخري عن وضع أحدهما لآلخر، كما أنّ صحة السلب 
تكشف عن خالف ذلك، مثالً إذا صح حمل الحيوان المفترس علي األسد بالحمل 

نفس الموضوع مفهوماً، و هو عبارة أُخري عن وضع األولي يكشف عن أنّ المحمول 
أحدهما لآلخر، كما أنّه إذا صح سلب الحيوان الناطق عن األسد بالحمل األولي كما 
إذا قيل: األسد ليس حيواناً ناطقاً يكشف عن التغاير المفهومي بينهما، و هو يالزم عدم 

  وضع أحدهما لآلخر.

  إلّطرادا. 3
  مييز الحقيقة عن المجاز و توضيح ذلك:هي العالمة الثالثة لت

باعتبار » رجل«إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كلي بحيثية خاصة، كاستعمال «
الرجولية، في زيد و عمرو و بكر، مع القطع بعدم كونه موضوعاً لكلّ واحد علي حدة 

  ».يستكشف منه وجود جامع بين األفراد قد وضع اللّفظ بازائه
إذا أراد الوقوف علي معاني اللغات األجنبية من أهل اللغة، فليس  فالجاهل باللغة

له سبيل إال االستماع إلي محاوراتهم، فإذا رأي أنّ لفظاً خاصاً يستعمل مع محموالت 
عديدة في معني معين، كما إذا قال الفقيه: الماء طاهر و مطهر، و قال الكيميائي: الماء 

ء ال لون له، يقف علي أنّ اللّفظ موضوع لما استعمل رطب سيال، و قال الفيزيائي: الما
  فيه، ألنّ المصحح له إما الوضع أو العالقة، و الثاني ال اّطراد فيه، فيتعين األول.

  و لنذكر مثاالً آخر:
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ء فَأَنَّ للَّه  و اعلَموا أَنَّما غَنمُتم منْ شَي{إنّ آية الخمس، أعني قوله سبحانه: 
هسي الْقُرْبى خُمذل ولِ ولرَّسل تامى  واْلي بيل  ونِ الساب ساكينِ والْم 41(األنفال/ }و (

  توجب إخراج الخمس عن الغنيمة.
موضوعة للغنائم المأخوذ في الحرب، أو تعم كلّ فائدة » الغنيمة«فهل الكلمة 

  يحوزه اإلنسان من طرق شتي؟
في االستعمال، فإذا تتبعنا الكتاب و السّنة نجد يستكشف الثاني عن طريق االّطراد 

  إّطراد استعمالها في كل ما يحوزه اإلنسان من أي طريق كان.
)، و 94(النساء/ }تَبتَغُونَ عرَض اْلحياةِ الدْنيا فَعنْد اللَّه مغانم كَثيرَةٌ{قال سبحانه: 

  المراد مطلق الّنعم و الرزق.
و في مسند  1»اللهم اجعلها مغنماً«مورد الزكاة: في  | و قال رسول اهللا

  و في وصف شهر رمضان: غنم المؤمن.» غنيمة مجالس الذكر الجنة«أحمد: 
  فهذه االستعماالت الكثيرة المّطردة، تكشف عن وضعه للمعني األعم.

و هذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات و معانيها و في تفسير لغات 
مشكالت السّنة، و عليه قاطبة المحقّقين، و يطلق علي هذا النوع من تفسير  القرآن، و

  القرآن، التفسير البياني.

  . تنصيص أهل اللغة4
تنصيص مدوني معاجم اللغة العربية، فإنّ مدوني  المراد من تنصيص أهل اللغة هو

 الجوهري، و»العين« هـ) مؤّلف كتاب170(ت دالفراهيديأحم بن  خليل اللغة األوائل كال
لفاظ من ألسن القبائل قد دونوا كثيراً من معاني األ» الصحاح«هـ) مؤّلف 398(ت 

  سّكان البادية، فتنصيص مثل هؤالء يكون مفيداً لالطمئنان بالموضوع له.و العربية
  تفصيل الكالم في حجية قول اللغوي فانتظر. 2هذا و سيأتي

                                                           
  .92. للوقوف علي مصادر الروايات عليك بمراجعة االعتصام بالكتاب و السنة، ص 1

  من هذا الكتاب. 352الحظ صفحة  2.
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  خالصه درس
آيا معناي استعمال شده، معني موضوع له لفظ است «ك شود كه هرگاه در معناي مستعمل فيه ش .1

يك سري عالماتي وجود دارد كه براي تمييز معناي حقيقي از » له آن؟ يا معناي غير ماوضع
  رود، كه آن عالمات عبارتند از: مجازي به كار مي

  الف. تبادر كه عبارت است از انسباق معني به ذهن به مجرد شنيدن لفظ.
ل و صحت سلب، كه صحت حمل لفظ بر يك معنا نشانه استعمال حقيقي است و ب. صحت حم

  باشد. صحت سلب لفظ از يك معنا نشانه استعمال مجازي مي
ج. اطراد، وقتي استعمال لفظي در افراد يك كلي به خاطر يك حيثيت خاص شايع شود، اينگونه 

  ه است.شود كه آن لفظ براي آن معنا و حيثيت وضع شد نتيجه گرفته مي
هاي لغت است بر اينكه يك لفظ فالن  د. تنصيص اهل لغت كه مراد از آن تصريح نويسندگان كتاب

  معنا را دارد.

  تمرين
  . با مراجعه به كتاب لغت معاني حقيقي كلمات زير را معين كنيد.1

  القضاء، وحي، االحصان، خلع، كافر
  )31، ص1د. (مظفر، اصول الفقه، ج. مشكل دور در تبادر را تقرير كرده و به آن جواب دهي2

  . عالمات حقيقت و مجاز را نام برده و يكي را با مثال تعريف كنيد.3
  هاي لغت را همراه با مؤلف آنها نام ببريد. . چهار مورد ديگر از كتاب4
نياز آنها به  . دو بحث از ابحاث علم اصول را نام ببريد كه شناسايي عالمات حقيقت و مجاز پيش5

  )158، ص1؛ و إرشاد العقول، ج76و  66آيند. (سبحاني تبريزي، الموجز، ص ميحساب 
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  5درس 

  
  اصول لفظيه

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . صور شك در كالم متكلم را نام ببريد.1
  . محل جريان اصول لفظيه را بيان كنيد.2
  . اصول لفظيه را نام برده و هر يك را جداگانه، با مثال و به طور كامل توضيح دهيد.3
  . دليل حجيت اصول لفظيه را توضيح دهيد.4
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  األمر السابع: األصول اللفظية
  إنّ الشك في الكالم يتصور علي نحوين:

 أ. الشك في المعني الموضوع له، كالشك في أنّ الصعيد هل وضع للتراب أو
  لمطلق وجه األرض؟

  ب. الشك في مراد المتكّلم بعد العلم بالمعني الموضوع له.
أما النحو األول من الشك فقد مرّ الكالم فيه في األمر السادس، و علمت أنّ 

  هناك عالمات يميز بها المعني الحقيقي عن المجازي.
  و أما النحو الثاني من الشك فقد عقد له هذا األمر، فنقول:

إنّ الشك في المراد علي أقسام، و في كلّ قسم أصل يجب علي الفقيه تطبيق 
  العمل عليه، و إليك اإلشارة إلي أقسام الشك و األصول التي يعمل بها:

  . أصالة الحقيقة1
إذا شك في إرادة المعني الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود 

مع احتمال وجودها، كما إذا شك في أنّ المتكلم  القرينة علي إرادة المعني المجازي
 هل أراد من األسد في قوله: رأيت أسداً، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ فعندئذ
  يعالج الشك عند العقالء بضابطة خاصة، و هي األخذ بالمعني الحقيقي 

  يقة.ما لم يدلّ دليل علي المعني المجازي، و هذا ما يعبر عنه بأصالة الحق

  . أصالة العموم2
إذا ورد عام في الكالم كما إذا قال المولي: أكرم العلماء و شك في ورود 
التخصيص عليه و إخراج بعض أفراده كالفاسق، فاألصل هو األخذ بالعموم و ترك 

  احتمال التخصيص، و هذا ما يعبر عنه بأصالة العموم.
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  . أصالة اإلطالق3
أَحلَّ {مام الموضوع أو بعضه، كما قال سبحانه: إذا ورد مطلق و شك في كونه ت

عيالْب و احتمل انّ المراد هو البيع بالصيغة دون مطلقة، فالمرجع 275(البقرة/ }اللَّه (
  عندئذ هو األخذ باإلطالق و إلغاء احتمال التقييد، و هذا ما يعبر عنه بأصالة اإلطالق.

  . أصالة عدم التقدير4
تمل فيه تقدير لفظ خاص، فالمرجع عند إذا ورد كالم و اح

العقالء هو عدم التقدير إال أن تدلّ عليه قرينة، كما في قوله سبحانه: 
) و التقدير أهل القرية، 82(يوسف/ }كُنَّا فيها  و اسَئلِ الْقَرْيةَ الَّتي{

  و هذا ما يعبر عنه بأصالة عدم التقدير.

  . أصالة الظهور5
فيه  2في معني خاص دون أن يكون نصاً 1إذا كان اللفظ ظاهراً

بحيث ال يحتمل معه الخالف، فاألصل الثابت عند العقالء هو األخذ 
بظهور الكالم و إلغاء احتمال الخالف، و هذا ما يعبر عنه بأصالة 

  الظهور.
  ثم إنّ األصول السابقة مصاديق ألصالة الظهور.

وراتهم و لم و هذه األصول مما يعتمد عليها العقالء في محا
  يردع عنها الشارع فهي حجة.

                                                           
. ظاهر: لفظ ظاهر، عبارت است از لفظي كه در معناي خود ظهور دارد. يعني هر چند از شنيدن لفظ، اراده 1

شود، اما آن احتمالِ ضعيف، مرجوح بوده و مانع ظهور لفظ در معناي مورد نظر  ديگر احتمال داده ميمعناي 
  گردد. نمي

لفظ نص، در لغت به معناي كمال و غايت شيء و رسيدن آن به مرحله نهايي است، و در اصطالح، . نص: 2
اي كه معناي ديگري  شد، به گونهگويند كه داللت آن بر معنايش روشن و آشكار با هر لفظ و كالمي را مي

  در آن احتمال داده نشود.

و هـــــذه 
ــول  األصــ
مما يعتمـد  
ــا  عليهــــ
العقالء فـي  
محــاوراتهم 
و لم يـردع  
ــا  عنهـــــ
الشارع فهي 
ــة ـــ حجـ  
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  سخالصه در
تواند براي رفع تحير از يك  . هرگاه مخاطب در منظور متكلم از استعمال كالم شك كند، مي1

  سري اصول كمك بگيرد.
مورد نظر نيز با توجه به هر قسم متفاوت  . از آنجا كه شك در مراد متكلم اقسامي دارد، اصول2

خواهد بود كه آن اصول عبارتند از: أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة االطالق، أصالة عدم التقدير 
  و أصالة الظهور.

  . دليل حجيت اين اصول بناء عقالء همراه با عدم ردع شارع است.3

  تمرين
م، أصالة اإلطالق و أصالة عدم التقدير به أصالة الظهور . علت بازگشت أصالة الحقيقة، أصالة العمو1

  را توضيح دهيد. 
  . اصول لفظيه را نام برده و يكي را با مثال تعريف كنيد.2
  شك در معناي موضوع له با اصالة الحقيقة را توضيح دهيد.. تفاوت 3
تحرير رقبه مقيد به شويم كه در همه جا  ما در بررسي آيات در مورد آزاد كردن بنده متوجه مي. 4
أَيمانكُم و لكنْ يؤاخذُكُم بِما عقَّدتُم   ال يؤاخذُكُم اللَّه ِباللَّْغوِ في{شده، غير از اين آيه: » مؤمنه«

). حال در مورد كفاره قسم، آزاد كردن مطلق 89(المائدة/ }اْلأَيمانَ َفَكفَّارتُه ... أَو َتحريرُ رقَبةٍ ...
  الزم است يا آزاد كرده رقبه مؤمنه؟ رقبه

  )37، ص1. أصل عدم نقل و اصل عدم اشتراك را توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج5
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  6درس 

  
  اشتراك و ترادف

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  با مثال بيان كنيد.. فرق بين اشتراك و ترادف را 1
. هر يك از مشترك معنوي و مشترك لفظي را تعريف كرده و براي هر كدام سه مثال غير از 2

  هاي كتاب بياوريد. مثال
  دليل امكان و وقوع مشترك لفظي را توضيح دهيد.. 3
  . علت به وجود آمدن مشترك لفظي را توضيح دهيد.4
  مشترك را توضيح دهيد.. فرق بين قرينه در مجاز و قرينه در لفظ 5
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  األمر الثامن: االشتراك و الترادف
االشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعييني 

  أو التعيني.
  و يقابله الترادف، و هو وضع اللفظين أو األكثر لمعني واحد كذلك.

م إمكانه ثانياً. فذهب و اختلفوا في إمكان االشتراك أوالً و وقوعه بعد تسلي
األكثر إلي اإلمكان، ألنّ أدلّ دليل عليه هو وقوعه، فلفظة العين تستعمل في الباكية و 

  الجارية، و في الذهب و الفضة.
و مرد االشتراك إلي اختالف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في التعبير 

فة إلي التعبير عن معني بلفظ، و ُتلزِم عن معني األلفاظ، فقد كانت ُتلزِم الحاجة طائ
أخري التعبيرَ بذلك اللّفظ عن معني آخر، و لما قام علماء اللغة بجمع لغات العرب 

  ظهر االشتراك اللفظي.
و ربما يكون مرده إلي استعمال اللّفظ في معناه المجازي بكثرة إلي أن يصبح 

مكان الذي يضع فيه اإلنسان، ثم ُكنِّي الثاني معني حقيقياً، كلفظ الغائط، فهو موضوع لل
  به عن فضلة اإلنسان، إلي أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعني األول.

نعم ربما يذكر أهل اللغة للفظ واحد معاني عديدة، و لكّنها ربما تكون من قبيل 
  1المصاديق المختلفة لمعني واحد، و هذا كثير الوقوع في المعاجم.

قرآن علي اللّفظ المشترك، كالنجم المشترك بين الكوكب و النبات و قد اشتمل ال
  ) 1(النجم/ }و النَّجمِ إِذا هوى{الذي ال ساق له، قال سبحانه: 

  )6(الرحمن/ }و النَّجم و الشَّجرُ يسجدانِ{و قال سبحانه: 
  
  

                                                           
للقضاء معاني متعددة كالحكم، الصنع، الحتم، البيان، الموت، » القاموس المحيط«. ذكر الفيروزآبادي في كتاب 1

 اإلتمام و بلوغ النهاية، العهد، اإليصاء، األداء مع أنّ الجميع مصاديق مختلفة لمعني فارد، و لذلك أرجعها
  صاحب المقاييس إلي أصل واحد، فالحظ.
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  لفظ مشترك
 تعريف نوع اشتراك

 عنيين أو أكثر بالوضع التعييني أو التعينيكون اللفظ الواحد موضوعاً لم مشترك لفظي

 وضع اللفظين أو األكثر لمعني واحد بالوضع التعييني أو التعيني مترادف

 وضع الّلفظ لمعني جامع يكون له مصاديق مختلفة معنوي  مشترك

  هذا كلّه في المشترك اللفظي.
يكون له مصاديق  و أما المشترك المعنوي، فهو عبارة عن وضع اللّفظ لمعني جامع

  مختلفة، كالشجر الذي له أنواع كثيرة.

  تنبيه
في » في الحمام«أو » يرمي«إنّ فهم المعني المجازي بحاجة إلي قرينة، كقولك 

كما أنّ تعيين المعني المراد من بين المعاني المتعددة » رأيت أسداً يرمي أو في الحمام«
في عين باكية، أو عين » جارية«أو » كيةبا«للّفظ المشترك يحتاج إلي قرينة كقولنا: 

، و قرينة اللفظ المشترك قرينة معينة 2و معينة 1جارية، لكن قرينة المجاز قرينة صارفة
  فقط، و األولي آية المجازية دون الثانية.

                                                           
اي كه كالم را از معناي حقيقي خود برگردانده و بر  . قرينه صارفه: قرينه صارفه عبارت است از قرينه1

نمايد؛ يعني بيانگر اين مطلب است كه مراد جدي متكلم، معناي مجازي كالم وي  معناي مجازي حمل مي
  است نه معناي حقيقي آن.

گردد  شود و سبب مي اي كه همراه مشترك لفظي آورده مي نه: قرينه معينه عبارت است از قرينه. قرينه معي2
  گردد. كه لفظ فقط در يكي از معاني آن ظهور پيدا كند؛ يعني باعث تعين آن معنا از ميان معاني ديگر مي
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  خالصه درس
. در بحث اشتراك، سه اصطالح مشترك لفظي، مشترك معنوي، و ترادف وجود دارد كه مراد از 1

  ك لفظي، وضع يك لفظ براي دو يا چند معناست.مشتر
  . مشترك لفظي امكان دارد و دليل آن نيز وقوع آن است.2
. علت به وجود آمدن مشترك لفظي، اختالف قبائل عرب در تعبير از الفاظ و تبديل معناي 3

  مجازي به معناي حقيقي، به شرط عدم هجر معناي اول است.
  د دارد.. مشترك لفظي در قرآن نيز وجو4
. تعيين معناي مراد از بين معاني متعدد نيز همانند تعيين معناي مجازي نياز به قرينه دارد، با اين 5

  تفارت كه قرينه در مجاز، قرينه صارفه و معينه است، ولي قرينه در لفظ مشترك فقط معينه است.

  تمرين
د كنيد. (مكارم شيرازي، انوار . يك دليل از ادله قائلين به امتناع اشتراك را نقل و آن را نق1

  )146، ص1األصول، ج
. براي اشتراك لفظي در قرآن يك مثال غير از مثال كتاب بيابيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، 2
  )145، ص1؛ مكارم شيرازي، انوار األصول، ج184، ص1ج
  . براي تبديل معناي مجازي به معناي حقيقي يك مثال ديگر بزنيد.3
فاظ صالة، صوم، زكات و حج، مشترك لفظي بين معاني شرعي و معاني لغوي قبل از . چرا ال4

  اسالم نيستند.
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  7درس 

  
  استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معني

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . عنوان بحث را توضيح دهيد.1
  ل در استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معني را نام ببريد.. اقوا2
  . نظر مصنف در استعمال لفظ مشترك را همراه با دليل ايشان بيان نماييد.3
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  األمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معني
إذا ثبت وجود اللّفظ المشترك، يقع الكالم حينئذ في جواز استعماله في أكثر من 

في استعمال واحد، بمعني أن يكون كل من المعنيين مراداً باستقالله، كما  معني واحد
إذا قال: اشتريت العين، و استعمل العين في الذهب و الفضة. فخرج ما إذا استعمله في 

فإنّ » المسمي بالعين«معني جامع صادق علي كال المعنيين، كما إذا استعمل العين في 
العنوان، فهذا النوع من االستعمال ليس من قبيل الذهب و الفضة داخالن تحت هذا 
  استعمال المشترك في أكثر من معني.

إذا علمت ذلك، فاعلم أنّه اخُتلف في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معني 
  واحد علي أقوال أربعة:

  أ. الجواز مطلقاً.
  ب. المنع مطلقاً.

  .ج. التفصيل بين المفرد و غيره و التجويز في الثاني
  د. التفصيل بين اإلثبات و النفي و التجويز في الثاني.

و الحق جوازه مطلقاً، و أدلّ دليل علي إمكانه وقوعه، و يجد المتتبع في كلمات 
  :| األدباء نماذج من هذا النوع في االستعمال؛ يقول الشاعر في مدح النبي

  ي ظمأً و المبتغي ديناًالمرتمي في الدجي و المبتلي ِبعمي               و المشتك
  يـأتـون سـدتَه من كـلِّ نـاحـيـة               و يستفيـدون من نعمـائه عينـاً

في الشمس، و البصر، و الماء الجاري، و الذهب؛ » العين«فاستخدم الشاعر لفظ 
حيث إن المرتمي في الدجي، يطلب الضياء؛ و المبتلي بالعمي، يطلب العين الباصرة؛ و 

  سان الظمĤن يريد الماء؛ و المستدين يطلب الذهب.اإلن
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  خالصه درس
استعمال لفظ مشترك در يك استعمال در بيش از يك معنا امكان دارد و دليل امكان آن نيز وقوع 

  اينگونه استعمال است.

  تمرين
 ،1. دليل امتناع استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا را توضيح دهيد. (خويي، محاضرات، ج1

  )206ص
  )41، ص1. دليل قول به تفصيل بين مفرد و غير مفرد را توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج2
، ص 1. دليل قول به تفصيل بين اثبات و نفي را توضيح دهيد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج3

154(  
عدم  . در صورتي كه جواز استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا ثابت شود، در صورت4

شود يا حمل بر يكي از آن معاني؟ (سبحاني  وجود قرينه، آن لفظ مشترك حمل بر جميع معاني مي
  )193، ص1تبريزي، ارشاد العقول، ج

. آيا استعمال لفظ مشترك در معني حقيقي و مجازي با همديگر جايز است؟ (سبحاني تبريزي، 5
  )193، ص1ارشاد العقول، ج
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  8درس 

  
  حقيقت شرعيه

  
  
  هاي يادگيري دفه

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . محل نزاع در حقيقت شرعيه را توضيح دهيد.1
  . دليل قائلين به حقيقت شرعيه را بيان كنيد.2
  . دليل قائلين به حقيقت متشرعيه را توضيح دهيد و آن را رد كنيد.3
  شود. بحث حقيقت شرعيه در كجا ظاهر مي. بيان كنيد كه ثمره 4
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  األمر العاشر: الحقيقة الشرعية
ذهب أكثر األصوليين إلي أنّ ألفاظ العبادات كالصالة، و الصوم، و الزكاة، و الحج 
كانت عند العرب قبل اإلسالم مستعملة في معانيها اللغوية علي وجه الحقيقة، أعني: 

  ، و هذا ما يعبر عنه بالحقيقة اللغوية.الدعاء، و اإلمساك، و النمو، و القصد
و قبلهما بقليل، كانت ظاهرة في  ^ و إلي أنّ تلك األلفاظ في عصر الصادقين

المعاني الشرعية الخاصة بحيث كلّما أطلقت الصالة و الصوم و الزكاة تتبادر منها 
  معانيها الشرعية.

لمعاني الشرعية في إنّما االختالف في أنّه كيف صارت هذه األلفاظ حقيقة في ا
  و قبلهما بقليل؟ فهنا قوالن: ٨عصر الصادقين

  أ. ثبوت الحقيقة الشرعية في عصر النبوة.
  ب. ثبوت الحقيقة المتشرّعية بعد عصر النبوة.

من معانيها  | فحاصله: أنّ تلك األلفاظ نقلت في عصر النبي أما األول
و التعيني حتي صارت حقائق شرعية في اللغوية إلي معانيها الشرعية بالوضع التعييني أ

تلك المعاني في عصره، ألنّ تلك األلفـاظ كانت كثيرة التـداول بين المسلمين ال 
  سيما الصالة التي يؤدونها كلّ يوم خمس مرّات و يسمعونها كراراً من فوق المĤذن.

  و من البعيد أن ال تصبح حقائق في معانيها المستحدثة في وقت ليس بقليل.
 ٩فحاصله: أنّ صيرورة تلك األلفاظ حقائق شرعية علي لسان النبي و أما الثاني

تتوقف علي الوضع و هو إما تعييني أو تعيني، و األول بعيد جداً، و إال نقل إلينا، و 
الثاني يتوقف علي كثرة االستعمال التي هي بحاجة إلي وقت طويل، و أين هذا من 

  قصر مدة عصر النبوة؟!
عاماً، و هي فترة ليست قصيرة لحصول  23أنّ عصر النبوة استغرق  حظ عليه:يال

  الوضع التعيني علي لسانه، و إنكاره مكابرة.
  

  ثمرة البحث
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بال  | أما ثمرة البحث بين القولين، فتظهر في ألفاظ الواردة علي لسان النبيو 
حقيقة اللغوية بناء علي القيقة الشرعية بناء علي ثبوتها و علي قرينة، فتحمل علي الح

  إنكارها.
و الظاهر انتفاء الثمرة مطلقاً، لعدم الشك في معاني األلفاظ الواردة في الكتاب و 

  السّنة لكي يتوقف فهم معانيها علي ثبوت الحقيقة الشرعية أو نفيها إال نادراً.
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  خالصه درس
صورت گرفته  9ر زمان پيامبر اعظمشان به حقائق شرعيه د اگر تبديل الفاظ عبادات از معاني لغوي

افتاده باشد اصطالحاً به آن  :باشد، به آن حقائق شرعيه گويند، ولي اگر اين اتفاق در زمان ائمه
  .شود الفاظ، حقائق متشرعيه اطالق مي

  تمرين
  . چرا بحث حقيقت شرعيه ثمره عملي ندارد؟1
  از آن اقوال را بيان نماييد.. در بحث حقيقت شرعيه اقوال زيادي وجود دارد، چهار قول 2
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  9درس 

  
  صحيح و أعم

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . محل نزاع در بحث وضع الفاظ براي صحيح يا اعم را توضيح دهيد.1
  كنيد.. معناي صحت در باب عبادات و صحت در باب معامالت را بيان 2
  . مراد از صحت در باب صحيح و اعم را توضيح دهيد.3
  . دليل قائلين به وضع الفاظ براي صحيح را توضيح دهيد.4
  . دليل قائلين به وضع الفاظ براي اعم را بيان كرده و آن را رد كنيد.5
  . تفاوت وضع الفاظ عقود براي اسباب و وضع الفاظ عقود براي مسببات را توضيح دهيد.6
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  1ألمر الحادي عشر: الصحيح و األعما
  هل اسماء العبادات و المعامالت موضوعة للصحيح منهما، أو ألعم منه؟

تطلق الصحة في اللغة تارة علي ما يقابل المرض، فيقال: صحيح و سقيم، و أخري 
  علي ما يقابل العيب، فيقال: صحيح و معيب.

  2ت تارةً بمطابقة المأتي بهفي العبادات فقد عرِّف و أما الصحة اصطالحاً
، و أخري بما يوجب سقوط اإلعادة و القضاء، و يقابلها الفساد. و أما في 3للمأمور به

المعامالت فقد عرِّفت بما يترّتب عليه األثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، و 
  الزوجية في النكاح و هكذا.

العبادات وضعت لما تمت  و المراد من وضع العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ
  أجزاؤها و كملت شروطها، أو ألعم منه و من الناقص.
مسطورة في الكتب األصولية  4المعروف هو القول األول، و استدلّ له بوجوه

  أوضحها:
إنّ الصالة ماهية اعتبارية جعلها الشارع آلثار خاصة وردت في الكتاب و السّنة، 

المنكر، أو معراج المؤمن، و غيرهما، و هذه اآلثار  منها: كونها ناهية عن الفحشاء و
إنّما تترّتب علي الصحيح ال علي األعم منه، و هذا (أي ترتّب األثر علي الصحيح) مما 
يبعث الواضع إلي أن يضع األلفاظ لما يحصل أغراضه و يؤمن أهدافه، و ليس هو إال 

  األثر، أمر لغو. الصحيح. ألنّ الوضع لألعم الذي ال يترّتب عليه

                                                           
معامالت براي گردد كه آيا الفاظ عبادات و يا  . صحيح و اعم: در صحيح و اعم اين بحث مطرح مي1

خصوص معناي صحيح آنها وضع شده است، يعني معنايي كه همه اجزا و شرايط مأموربه را دارا است، به 
باشد. يا آن  اي كه به كار بردن لفظ در معناي ناقص و فاقد اجزا و شرايط، غلط و باطل يا مجازي مي گونه

ناقص وضع شده است، كه در اين صورت، اطالق كه اين الفاظ براي معنايي اعم از تام االجزاء و الشرايط و 
  بر فرد ناقص نيز بر وجه حقيقت است.» بيع«و » صاله«الفاظي چون 

  آورد. . مأتي به: مأتي به، عملي است كه مكلف آن را در مقام امتثال امر يا مخالفت با امر به جا مي2
  ت.. مأمور به: مأمور به، آن چيزي است كه امر به آن تعلق گرفته اس3
  التبادر و صحة الحمل و صحة السلب عن األعم و غيرها.. 4
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  استدلّ القائل باألعم بوجوه أوضحها صحة تقسيم الصالة إلي الصحيحة و الفاسدة.
و أجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصالة في كل من 

  الصحيح و الفاسد، و االستعمال أعم من الحقيقة.
  فهنا تصويران: و أما المعامالت

العقود، كالبيع و النكاح؛ و اإليقاعات، كالطالق و العتق، موضوعة انّ ألفاظ  األول:
لألسباب التي تُسبب الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية، و نعني بالسبب إنشاء العقد 

  و اإليقاع، كاإليجاب و القبول في العقود، و اإليجاب فقط كما في اإليقاع.
موضوعة للصحيحة التامة األجزاء و و عليه يأتي النزاع في أنّ ألفاظها هل هي 

  الشرائط المؤّثرة في المسبب، أو ألعم من التام و الناقص غير الؤّثر في المسبب؟
أن تكون األلفاظ موضوعة للمسببات، أي ما يحصل باألسباب كالملكية و  الثاني:

دور أمرها و الفراق و الحرية، و بما أنّ المسببات من األمور البسيطة، التي ي الزوجية
بين الوجود و العدم، فال يأتي علي هذا الفرض، النزاع السابق ألنّ الملكية إما موجودة 
و إما معدومة كما أنّ الزوجية إما متحقّقة أو غير متحقّقه، و ال تتصور فيهما ملكية أو 

  زوجية فاسدة.
  

 
صحة تقسيم الصـالة إلـي الصـحيحة و    

  الفاسدة.
  

ــا   ــة جعلهـ ــة اعتباريـ   إنّ الصـــالة ماهيـ
الشارع آلثار خاصة و هـذه اآلثـار إّنمـا    
  تترّتب علي الصحيح ال علـي األعـم منـه   

 

 ها دليل اعمي ها دليل صحيحي
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  خالصه درس
دات و معامالت براي عبادات و معامالت . در ميان اصوليون اختالف است كه آيا اسماء عبا1

  اند يا براي اعم از عبادات و معامالت صحيح و فاسد؟ صحيح وضع شده
. معناي اصطالحي صحت در عبادات، مطابقت مأتي به با مأمور به است. و در معامالت، ترتّب 2

  اثر مطلوب از معامله.
ها صحت  ت صحيح است. و دليل اعميها ترتب آثار عبادات بر عبادا . در عبادات، دليل صحيحي3

  تقسيم عبادات به صحيح و فاسد.
. در معناي موضوع له معامالت دو قول است، يكي وضع الفاظ معامالت براي اسباب و ديگري 4

وضع اينگونه الفاظ براي مسببات كه نزاع در بحث صحيح و اعم تنها بنابر قول اول قابل طرح 
  است.

  تمرين
قوال وضع الفاظ براي صحيح و وضع الفاظ براي اعم از صحيح و فاسد يك براي هر يك از ا. 1

  )158و  152، ص1دليل ديگر بياوريد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج
. آيا بحث صحيح و أعم متوقف بر ثبوت حقيقت شرعيه يا متشرّعه است؟ (مكارم شيرازي، انوار 2

  )96، ص1االصول، ج
اي صحيح يا اعم از صحيح و فاسد را بيان كنيد. (مظفر، اصول الفقه، . ثمره بحث وضع الفاظ بر3
  )44، ص1ج
  را توضيح دهيد.» مطابقة المأتي به للمأمور به«. عبارت 4
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  10درس 

  
  مشتق

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  را توضيح دهيد.. محل نزاع در بحث مشتق 1
  . فرق بين مشتق نحوي و مشتق اصولي را توضيح دهيد.2
  . انواع تلبسات بر حسب مبادي را بيان نماييد.3
  . دليل قائلين به وضع مشتق براي خصوص متلبس به مبدأ را بيان كنيد.4
ييد و از را بيان نما» من انقضي عنه المبدأ«و » متلبس«. ادله قائلين به وضع مشتق براي اعم از 5

  آن جواب دهيد.
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األمر الثاني عشر: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل 
  أو أعم منه و مما انقضي عنه المبدأ

بالمبدأ بالفعل و مجاز فيما  إنّه اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة في المتلبس
س، مثالً إذا ورد النهي عن التلب يتلبس به في المستقبل، و اختلفوا فيما انقضى عنه
موصوفاً بالمبدأ بالفعل، و أُخرى  التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارة يكون الماء
به لكنّه زال و برد الماء، فإطالق  يكون موصوفاً به في المستقبل، و ثالثة كان موصوفاً

الثاني مجاز  له، كما أنّ إطالقه على المشتق على األول حقيقة، و دليل الكراهة شامل
مجازاً و بالتالي شمول دليلها له و عدمه  ال يشمله دليلها، و أما الثالث فكونه حقيقة أو

بأنّه موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل يكون  مبني على تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا
آناً ما و لو قلنا بأنّه موضوع لما تلبس به و لو  اإلطالق مجازياً و الدليل غير شامل له،

  .شامالً له فيكون اإلطالق حقيقياً و الدليل
 .و المشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل

 و قبل الخوض في المقصود نقدم أموراً:

  . الفرق بين المشتق النحوي و األُصولي1
المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فيشمل الماضي و المضارع و األمر و النهي و 

 بواب المزيد.اسم الفاعل و مصادر أ

 وأما المشتق عند األُصوليين، فهو عبارة عن:

على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ و اتحادها معه بنحو من االتحاد، و  ما يحمل«
  »ال تزول الذات بزواله

على الذوات على نحو  فخرجت األفعال قاطبة و المصادر لعدم صحة حملها
  بزوالها فلم يندرج فيه إالّ اسم الفاعل و الهوهوية، و األوصاف التي تزول الذات 
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الزمان و المكان و اآلالت و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة و  المفعول و أسماء
و الرق و الحر لوجود المالك المذكور في  أفعل التفضيل و يشمل حتى الزوجة

عموم و خصوص من جميعها، فإذن النسبة بين المشتق النحوي و المشتق األُصولي 
  1وجه.

  اختالف أنحاء التلبسات حسب اختالف المبادئ. 2
المتلبس و بعضها في  بعضها حقيقة في  ربما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّ

حرفة أو ملكة أو قوة  ون المبدأ فيهاألعم، نظير الكاتب و المجتهد و المثمر، فما يك
بشهادة صدقها مع عدم  تصدق فيه هذه الثالثة و إن زال التلبس، فهي موضوعة لألعم

المبدأ فيه أمراً فعلياً،  تلبسها بالكتابة و االجتهاد و اإلثمار، بخالف غيرها مما كان
 كاألبيض و األسود.

كقائم، و أخرى على نحو  لفعليةأنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحو ا يالحظ عليه:
نحو القوة كقولنا: شجرة  الحرفة كتاجر، و ثالثة على نحو الصناعة كنجار، و رابعة على

 مثمرة، و خامسة على نحو الملكة كمجتهد.

التلبسات بتبعها أيضاً، و  فإذا اختلفت المبادئ جوهراً و مفهوماً الختلفت أنحاء
األول يشترط في صدق  تالف المبادئ، ففي القسمعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اخ

يكفي عدم إعراضه عن  التلبس تلبس الذات بالمبدأ فعالً، و في القسم الثاني و الثالث

                                                           
. فيجتمعان في أسماء الفاعلين و المفعولين و أمثالهما، و يفترقان في الفعل الماضي و المضارع، فيطلق عليهما 1

عليهما المشتق النحوي دون األصولي؛ و في الجوامد كالزوج و الرق، فيطلق عليها المشتق األصولي دون 
  النحوي.

فعـــل 
 ماضي

زوج 
 و حر

ــم  اس
 فاعل 

ــتق  مش
  اصولي

 

مشتق 
 نحوي
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كونه متلبساً بقوة  حرفته و صناعته و إن لم يكن ممارساً بالفعل، و في الرابع يكفي
لم يمارس فعالً،  و إنلكة ، و في الخامس يكفي حصول المإن لم يثمر فعالًاإلثمار و 

فالكلّ داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل، و بذلك علم أنّ اختالف المبادئ يوجب 
 .اختالف طول زمان التلبس و قصره و ال يوجب تفصيالً في المسألة

فإنّما هو من مصاديق المتلبس و  فما تخيله القائل مصداقاً لما انقضى عنه المبدأ،
و قد عرفت أنّ المبادئ على  ذ المبدأ في الجميع على نسق واحد،منشأ التخيل هو أخ

 .أنحاء

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن مرجع النزاع إلي سعة المفاهيم و ضيقها و أنّ 
الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ أو األعم من تلك الذات 

منحصراً في الذات المتلبسه،  المنقضي عنها المبدأ، فعلي القول باألخص يكون مصداقه
 و علي القول باألعم يكون مصداقه أعم من هذه و مما انقضي عنها المبدأ.

***  

  للمتلبس بالمبدأ بالفعل بأمرين: استدل المشهور علي أنّ المشتق موضوع
بالمبدأ بالفعل، فلو قيل: صلّ خلف  . التبادر، إنّ المتبادر من المشتق هو المتلبس1

أحدكم خلف المجذوم و األبرص و  أو أدب الفاسق، أو قيل: ال يصلينالعادل، 
إالّ المتلبس بالمبدأ في حال  المجنون، أو ال يؤم األعرابي المهاجرين؛ ال يفهم منه

  االقتداء.
هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا  . صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ، فال يقال لمن2

  إذا نسي علمه. ن هو جاهل بالفعل انّه عالمزال عنه القيام، و ال لم
  و أما القائلون باألعم فاستدلّوا بوجهين:

المبدأ، مثل أسماء الملكات  األول: صدق أسماء الحرَف كالنجار على من انقضى عنه
  كالمجتهد.
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  ادله مشهور و قائلين به اعم
 ادله قائلين به اعم ادله مشهور

 سي كه مبدأ از او منقضي شدهها بر ك صدق اسماء حرفه تبادر

 صحت سلب از كسي كه مبدأ از او منقضي شده
به كسي كه مبدأ ضرب از او منقضي شـده نيـز بـه اعتبـار     

 توان گفت ضارب  تلبس در زمان گذشته مي

 و قد عرفت الجواب عنه و أنّ الجميع من قبيل المتلبس بالمبدأ ال الزائل عنه المبدأ.

يقال انّه ضارب باعتبار تلبسه  دأ في الزمان الماضي يصح أنالثاني: لو تلبس بالمب
  به في ذلك الزمان.

المذكور يتصور على  يالحظ عليه: أنّ اجراء المشتق على الموضوع في المثال
 وجهين:

، كأن 1زمان النسبة الكالمية أ. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج متحداً مع
الزمان، فهو حقيقة و معدود  عن تلبسه بالمبدأ في ذلك يقول زيد ضارب أمس، حاكياً

  الظرف. من قبيل المتلبس ألنّ المراد كونه ضارباً في ذلك
زمان النسبة الكالمية،  ب. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج مختلفاً مع

ل كأن يقول: زيد ـ باعتبار تلبسه بالمبدأ أمس ـ ضارب اآلن، فالجري مجاز و من قبي
 ما انقضى عنه المبدأ.

                                                           
. نسبت كالمي: نسبت كالمي يا نسبت لفظي، نسبتي است كه در قضيه ملفوظه (حاكي) وجود دارد؛ به بيان 1

  گويند. ديگر، رابطه ميان دو لفظ مستقل در كالم را نسبت كالمي مي
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  تطبيق
1تتّقي شطوط األنهار، «يتوضأ الغرباء؟ قال:  : أين^ بن الحسين . قال رجل لعلي

  1».المثمرة و الطرق النافذة، و تحت األشجار
إذا كانت مثمرة فعالً،  فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ يختص الحكم بما

مل الشجرة المثمرة و لو بالقوة كما إذا بخالف القول بأعم من المتلبس و غيره فيش
 فقدت قوة اإلثمار ألجل طول عمرها.

 يدخل«في المرأة ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال:  × . عن أبي عبد اللّه2

  2».زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق
تغسيلها عند للزوج المطلِّق  فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضاً، فيجوز

 فقد المماثل و إالّ فال.

مقصد  مرّتب على مقاصد، و كلّ إذا وقفت على تلك األُمور، فاعلم أنّ كتابنا هذا
  يتضمن فصوالً:

 

                                                           
  .1من أبواب أحكام الخلوة، الحديث  15، الباب 1. الوسائل: الجزء 1
  .8اب غسل الميت، الحديث من أبو 24، الباب 2. الوسائل: الجزء 2
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  خالصه درس
. هر گاه در مقام استعمال براي يك شيء، صفتي را به كار ببرند، يا آن شيء بالفعل متصف به آن 1

ود و يا اينكه در گذشته متصف بوده ولي در حال حاضر آن ش صفت هست، يا در آينده متصف مي
  صفت از او زائل شده است.

. مشتق اصولي عبارت است از چيزي كه حمل بر ذات شود، به شرط آنكه با زوال صفت، ذات 2
  نيز از بين نرود. نسبت بين آن و مشتق نحوي، عموم و خصوص من وجه است.

 حرفه، صناعت، قوه و ملكه، كه شيوه تلبس ذات به هر يك. مبادي بر پنج قسم هستند، فعليت، 3
  از اين مبادي متفاوت است.

. قائلين به وضع مشتق براي خصوص متلبس به تبادر و صحت سلب از ما انقضي عنه المبدأ 4
اند. و قائلين به وضع مشتق براي اعم از متلبس و ما انقضي عنه المبدأ به صدق اسماء  استدالل كرده

بر كسي كه مبدأ از او منقضي شده و صحت اتصاف به اعتبار تلبس در زمان گذشته ها  حرفه
  اند. تمسك نموده

  تمرين
  . نسبت بين مشتق نحوي و مشتق اصولي را بيان كنيد و آن را با مثال توضيح دهيد.1
  )59، ص1شود؟ (مظفر، اصول الفقه، ج . آيا محل نزاع در بحث مشتق شامل اسم زمان نيز مي2
  ند فرع فقهي را كه متوقف بر ثبوت بحث مشتق است نام ببريد. مانند:. چ3

  )397، ص4الف. لفظ شريك در بحث شفعه. (شهيد ثاني، الروضة البهية، ج
  )145، ص4ب. لفظ جّلال بعد از استبراء براي خوردن گوشت آن حيوان. (حلي، ايضاح الفوائد، ج

كنند كه مادر زوجه، حرّه باشد. (كركي، جامع ج. لفظ بنت معتقه در جايي كه در عقد نكاح شرط 
  )299، ص13المقاصد، ج

، 7د. لفظ ام الزوجه در مسأله شير دادن زوجه كبيره به زوجه صغيره. (فاضل هندي، كشف اللثام، ج
  )150ص
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  المقصد األول
  في األوامر

  وفيه فصول:
  في مادة األمر. الفصل األول:
  ر.في هيئة األم الفصل الثاني:
  في إجزاء امتثال األمر الواقعي و الظاهري. الفصل الثالث:
  مقدمة الواجب و تقسيماتها. الفصل الرابع:

  في تقسيمات الواجب.الفصل الخامس: 
  اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده. الفصل السادس:

  إذا نسخ الوجوب فهل يبقي الجواز. الفصل السابع:
  ل، أمر بذلك الفعل.األمر باألمر بفع الفصل الثامن:
  األمر بالشيء بعد األمر به تأكيد أو تأسيس. الفصل التاسع:
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  11درس 

  
  ماده امر

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  د.. معاني لفظ امر را بيان كرده، براي هر معنا، دو مثال از قرآن بياوري1
  . صيغه جمع لفظ امر را بيان نماييد.2
. اقوال در اعتبار علو و استعالء در صدق امر را بيان كرده، نظر مصنف را همراه با دليل ايشان 3

  توضيح دهيد.
  . دليل مصنف براي داللت ماده امر بر وجوب را بيان كنيد.4
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  الفصل األول

  
  مادة األمر في

 و فيه مباحث:

  األول: كلمة األمر مشترك لفظي لمبحثا
الطلب و الفعل، و إليهما يرجع سائر  هما إنّ لفظ األمر مشترك لفظي بين معنيين

 ذكرها أهل اللغة. التيالمعانى 

 فَْليحذَرِ الَّذينَ{كقوله سبحانه:  ال خالف بين الجميع في صحة استعماله في الطلب

ذابع مهصيبي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهنْ أَمُفونَ عخالي يم63(النور/ }أَل.( 

في الفعل لوروده في و الظاهر صحة استعماله  و إنّما الخالف في المعنى الثاني،
 }أَنُْفسِهم ما ال يبدون لك ُقلْ إِنَّ األمرَ كُلَّه للّه يخْفُونَ في{القرآن. كقوله سبحانه: 

و {) و 210(البقرة/ }األُمور و ُقضي األَمرُ و إِلَى اللّه تُرجع{)؛ 154عمران/(آل
  ).159عمران/(آل }شاوِرهم في األَمرِ

الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر، كما  ألمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلبّثم ا
أُمور، و االختالف في صيغة الجمع دليل علي أنّه  أنّه إذا كان بمعنى الفعل فيجمع على

  موضوع لمعنين مختلفين.
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  الثاني: اعتبار العلو و االستعالء في صدق مادة األمر بمعنى الطلب حثالمب
األمر بمعنى الطلب  في صدق 2و االستعالء 1اختلف األُصوليون في اعتبار العلو

  على أقوال:
. يعتبر في صدق مادة األمر وجود العلو في اآلمر دون االستعالء، لكفاية صدور 1

خيرة المحقّق  خفضاً لجناحه عند العقالء، و هوالطلب من العالي و إن كان مست
 .١الخراساني

2كالم المولى مع عبده أمراً إذا  . يعتبر في صدق مادة األمر كال األمرين، فال يعد
 .+  الخميني كان على طريق االستدعاء، و هو خيرة السيد اإلمام

ا كفاية العلو فلما االستعالء، أم . يعتبر في صدق مادة األمر أحد األمرين: العلو أو3
االستعالء، فألنّه يصح تقبيح الطالب السافل  تقدم في دليل القول األول، و أما كفاية

 ».انّك لم تأمرني؟«توبيخه بمثل  المستعلي ممن هو أعلى منه و

  المحقّق  . ال يعتبر في صدق مادة األمر واحد منهما، و هو خيرة4
 .+البروجردي 

في » فرمان«العربية معادل للفظ  اني، فإنّ لفظ األمر في اللغةالظاهر هو القول الث
 إذا أمر و لم يكن عالياً. اللغة الفارسية، و هو يتضمن علو صاحبه، و لذلك يذم

االستدعاء، و يشهد له قول  و أما اعتبار االستعالء فلعدم صدقه إذا كان بصورة
فلو كان مجرد » : إنّما أنا شافعتأمرني يا رسول اللّه؟ قال: «| لرسول اللّه 3بريرة

 أمراً. العلو كافياً لما انفك طلبه من كونه

                                                           
. علو: علو به معناي بلندي مقام است كه گاهي اين رفعت مقام حقيقي است، مثل علو خداوند نسبت به 1

  بندگان، و گاهي اعتباري و قراردادي است، مثل علو رئيس اداره بر كارمندان.
ند كردن صدا يا حالت بزرگي به . استعالء: استعالء به معناي اظهار علو و بزرگي در مقام طلب چيزي با بل2

  باشد، هرچند در واقع، مقام مأمور باالتر از مقام آمر باشد. خود گرفتن مي
. روي أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: لما ُخيرت بريرة (بعد ما أعتقت و ُخيرت بين البقاء مع 3

دموعه تسيل علي لحيته، فكلَّم العباس  زوجها أو االنفصال عنه) رأيت زوجها يتبعها في سكَك المدينة و
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  الثالث: في داللة مادة األمر على الوجوب المبحث
فهل يدل كالمه إذا طلب المولى من عبده شيئاً بلفظ األمر كأن يقول: آمرك بكذا، 

 على الوجوب أو ال؟

الذي  1األمر إلى لزوم االمتثال الظاهر هو األول، ألنّ السامع ينتقل من سماع لفظ
 و التبادر باآليات التالية: يعبر عنه بالوجوب، و يؤيد هذا االنسباق

م فتْنَةٌ أَو يصيبهم ُتصيبه أَنْ فَلْيحذَرِ الّذينَ يخالفُونَ عنْ أَمرِه{. قوله سبحانه: 1
دليل  ) حيث هدد سبحانه على مخالفة األمر، و التهديد63(النور/ }عذاب أَليم

 الوجوب.

) حيث ذم 12(األعراف/ }أَمرْتُك ما منَعك أَالّ َتسجد إِذْ{. قوله سبحانه: 2
 األمر، و الذم آية الوجوب. سبحانه إبليس لمخالفة

) 6(التحريم/ }اللّه ما أَمرَهم َليها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَع{. قوله تعالى:3
 الوصف بالعصيان دليل الوجوب. حيث سمى سبحانه مخالفة األمر عصياناً، و

 2»لوال أن أشُقّ علي أُمتي ألمرتهم بالسواك: «| مضافاً إلي ما ورد في قوله
  إذ ال مشّقة في االستحباب. وبو لزوم المشّقة آية كونه مفيداً للوج

1.  

                                                                                                                                        
، قال: فخيرها »إنّما أنا شافع«لبريرة اّنه زوجك، فقالت: تأمرني يا رسول اهللا؟ قال:  |ليكلِّم فيه النبي 

  ).1/215فاختارت نفسها. (مسند أحمد: 
، به معناي موافقت ها برداري و اطاعت موال؛ و در اصطالح اصولي . امتثال: امتثال، در لغت به معناي فرمان1

  با تكليف و حركت (اقدام عملي) به سوي انجام آن و مطابقت عمل انجام شده با واقع است.
  .4من أبواب السواك، الحديث  3، الباب 1وسائل الشيعة: الجزء ال. 2
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  خالصه درس
. ماده امر مشترك لفظي بين دو معناي طلب و فعل است، كه امر به معناي طلب به اوامر جمع 1

  شود، و امر به معناي فعل به امور. بسته مي
. در اعتبار علو و استعالء در صدق امر به معناي طلب چهار قول است كه مصنف معتقد است كه 2

و شرط است، به اين علت كه لفظ امر متضمن علو آمر است. و هم استعالء، از اين جهت كه هم عل
  گويند. درخواستي را كه به صورت خواهش مطرح شود، امر نمي

. هرگاه مولي از عبدش چيزي را به لفظ امر طلب كند، آن امر داللت بر وجوب دارد، به اين 3
  است كه در شريعت اسالم به آن وجوب گويند.علت كه متبادر از لفظ امر، لزوم امتثال 

  تمرين
. دو دليل بياوريد بر اينكه لفظ امر مشترك لفظي بين طلب و شيء است، نه اينكه براي معناي 1

  )213، ص1جامع بين اين دو وضع شده باشد. (مكارم شيرازي، انوار االصول، ج
  )69، ص1ول الفقه، ج. اقوال ديگر در مدلول ماده امر را نام ببريد. (مظفر، اص2
، 1اي را كه براي ماده امر ذكر شده نام ببريد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج . ساير معاني3

  )211ص
. شكي نيست كه ماده امر ظهور در وجوب دارد و دليل آن هم تبادر است، اما منشأ اين تبادر چه 4

  )13، ص2تواند باشد؟ (خويي، محاضرات، ج چيزهايي مي
  كتاب الطهارة كتاب شريف وسائل الشيعة براي هر يك از معاني ماده امر دو نمونه بياوريد.. از 5
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  12درس 

  
  هيئت أمر

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . اقوال در معني هيئت إفعل را بيان نماييد.1
  ي هيئت إفعل و دليل ايشان را توضيح دهيد.. نظر مصنف در معن2
  . اشكال استعمال هيئت إفعل در غير بعث را توضيح داده و از آن جواب دهيد.3
  . علت داللت هيئت امر بر وجوب را توضيح دهيد.4
توان وجوب افعال در آيات و روايات را استفاده كرد. آن سه طريق را با مثال بيان  راه مي  . از سه5

  نماييد.
  . محل نزاع در بحث امر بعد از نهي را توضيح دهيد.6
  . اقوال در مدلول امر بعد از نهي را بيان كرده و نظر مصنف در اين مبحث را با دليل توضيح دهيد.7
  . محل بحث در مره و تكرار را توضيح داده و نظر مصنف در آن را با دليل بيان نماييد.8
  ر مصنف در آن را همراه با دليل ايشان توضيح دهيد.. فور و تراخي را تعريف كرده و نظ9

  . ادله قائلين به فور را بيان كرده و از آنها جواب دهيد.10
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  الفصل الثاني
  

  هيئة األمر في
  و فيه مباحث: 

  األول: في بيان مفاد الهيئة المبحث
 اختلفت كلمة األُصوليين في معنى هيئة افعل علي أقوال منها:

 .1للوجوب . اّنها موضوعة1

 .2. اّنها موضوعة للندب2

 .3. اّنها موضوعة للجامع بين الوجوب و الندب، أي الطلب3

  إلى غير ذلك.

                                                           
. وجوب: وجوب عبارت است از حكم تكليفي شرعي كه شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از 1

  لف خواسته و راضي به ترك آن نيست، و براي عمل به آن پاداش، و براي تركش كيفر قرار داده است.مك
. ندب: ندب در لغت به معناي خفيف و در اصطالح فقهاء مترادف با استحباب است. و استحباب نوعي 2

مصلحت غير ملزمه حكم شرعي تكليفي است به معناي الزام و طلب غير أكيد موال به انجام فعلي كه داراي 
نمايد، ولي او را  گذار (شارع) مكلف را به انجام متعلق آن تشويق و تحريص مي است. به بيان ديگر، قانون

دهد، ولي ترك آن را موجب عقاب  كند، به اين صورت كه به فعل آن ثواب مي  ملزم به انجام آن نمي
  .داند نمي

به مطلوب خارجي است. و به بيان ديگر، طلب، ابراز . طلب: طلب، به معناي سعي و كوشش براي رسيدن 3
و در لغت به كسي طالب  كننده و آشكار كننده اراده دروني طالب براي ايجاد مطلوب در خارج است.

گويند كه عالوه بر اشتياق دروني (اراده) براي به دست آوردن چيزي، در خارج نيز اقدامي صورت دهد،  مي
ل آن نمايد (طلب تكويني)، و چه اين كه ديگري را وادار به تحصيل آن كند چه آن كه خود اقدام به تحصي

  (طلب تشريعي).
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عليه التبادر و  و يدلّ الحقّ انّها موضوعة إلنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقهو 
عبارة أخرى عن بعثه  االنسباق، فقول المولى لعبده: اذهب إلى السوق و اشتر اللحم

 إلى الذهاب و شراء اللحم.

باإلشارة باليد، كما إذا أشار المولى بيده إلى  ّثم إنَّ بعث العبد إلى الفعل قد يكون
بلفظ األمر كقوله: أخرج، فهيئة افعل في  خروج العبد و تركه المجلس، و أخرى
فكما أنّ اإلشارة باليد تفيد البعث إلى  الصورة الثانية قائمة مقام اإلشارة باليد،

و إنّما االختالف في كيفية الداللة،  المطلوب، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل،
 داللة األُولى. ث لفظية بخالففداللة الهيئة على إنشاء البع

و أَقيموا { هيئة افعل و إن كانت تستعمل في البعث كقوله سبحانه: انّ سؤال:
) و لكن ربما 1(المائدة/ }أَوفُوا بِالعقود{: ) أو قوله43(البقرة/ }الصالة و آتُوا الزَّكاة

 تستعمل في غير البعث أيضاً:

عبدنا فَأْتُوا  كُنُْتم في ريب مما نَزَّلنا على و إِنْ{كالتعجيز مثل قوله سبحانه: 
  ).23(البقرة/ }منْ مثْله ِبسورةٍ

 و التمنّي كقول الشاعر:

 بأمثل أال أيها الليل الطويل أال انجلي                  بصبح و ما اإلصباح منك

ون الهيئة مشتركة إلى غير ذلك من المعاني المختلفة المغايرة للبعث. فيلزم أن تك
 التمنّي. بين المعاني المختلفة من البعث و التعجيز و

البعث إلى المتعلّق و  هيئة إفعل قد استعملت في جميع الموارد في : انّالجواب
البعث هو ايجاد المتعلق  االختالف إنّما هو في الدواعي، فتارة يكون الداعي من وراء

رابعة هو اإلنذار  عجيز، و ثالثة التمني، وفي الخارج و أُخرى يكون الداعي هو الت
) إلى 105(التوبة/ }و رسولُه و المؤْمنُونَ و ُقلِ اعملُوا فَسيرَى اللّه عملَُكم{كقوله: 

يكون المستعمل فيه واحداً و إنّما االختالف  غير ذلك من الدواعي، ففي جميع الموارد
 في الدواعي من وراء إنشائه.
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ك، االستفهام فقد يكون الداعي هو طلب الفهم، و أُخرى أخذ اإلقرار و نظير ذل
). و المستعمل 9(الزمر/ }يعلَمونَ هلْ يستَوي الّذينَ يعلَمونَ و الّذينَ ال{مثل قوله: 

 الفهم. فيه في الجميع واحد و هو إنشاء طلب

   المبحث الثاني: داللة هيئة األمر على الوجوب
ليست  يئة إفعل موضوعة إلنشاء البعث و أّنهاقد عرفت أنّ ه

موضوعة للوجوب و ال للندب، و أّنهما خارجان عن مدلول الهيئة ـ 
هو أنّه ال إشكال في لزوم امتثال  بحث آخر، و و مع ذلك ـ هناك

المولى إذا علم أنّه يطلب على وجه اللزوم. إنّما الكالم فيما إذا  أمر
  ال؟ الحقّ هو األول. امتثاله أو لم يعلم، فهل يجب

دائرة المولوية و  ألنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في
 العبودية و ال يصح ترك المأمور به بمجرّد احتمال أن يكون الطلب

طلباً ندبياً و هذا ما يعبر عنه في سيرة العقالء بأنّ ترك المأمور به 
  تالية:يستند إلى عذر قاطع. فخرجنا بالنتيجة ال البد أن
 . انّ المدلول المطابقي لهيئة إفعل هو إنشاء البعث.1

 العقل. الوجوب و لزوم االمتثال مدلول التزامي لها بحكم .2

 الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أُخرى المبحث

أساليب أُخرى في بيان الوجوب و اإللزام إنّ للقرآن و السنّة 
غير صيغة األمر، فتارة يعبر عنه بلفظ الفرض و الكتابة مثل قوله 

)، و قال: 2(التحريم/ }أَيمانُكم قَد فَرَض اللّه لَكُم َتحلَّة{سبحانه: 
إِنَّ الصالةَ كاَنت {)، و قال: 182(البقرة/ }كُتب عَليُكم الصيام{

  ).103(النساء/ }موقُوتاً لمؤْمنينَ كتاباًعلى ا
حج الْبيت منْ  و للّه علَى النّاسِ{و أُخرى يجعل الفعل في عهدة المكّلف قال: 

  ).97عمران/ (آل }اسَتطاع إَِليه سِبيالً

ألنّ العقـــل 
يحكــــــم 
ــزوم  بلــــ
ــيل  تحصــ
المؤمن فـي  
دائــــــرة 
ــة و  المولوي
ــة و  العبودي
 ــح ال يصــ
تـــــــرك 
المأمور بـه  
ــرّد  بمجـــ
احتمــال أن 
يكــــــون 
ــب  الطلـــ
  طلباً نـدبياً 

 پ
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الناشئ عن إرادة أكيدة،  و ثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعراً بالبعث
 ).233(البقرة/ }كامَلين و الوالدات يرضعنَ أَوالدهنَّ حوَلينِ{نه: قال سبحا

في أبواب الطهارة و  :و أما السّنة فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت
فالجمل » يستَْقِبل القبلة« أو» يعيد الصالة«، »يْغَتسلُ«الصالة و غيرهما، كقولهم: 

أعني: اإلخبار عن وجود  إن استعملت في معناها الحقيقي، الخبرية في هذه الموارد و
  الشيء في المستقبل، لكن بداعي الطلب و البعث. و قد عرفت أنّ بعث المولي

 ال يترك بال دليل.

  1الرابع: األمر عقيب الحظر المبحث
 أو ال؟ األمر عقيب الحظر فهل يحمل األمر على الوجوب إذا ورد

يتلى عَليُكم َغير محلّي الصيد  أُحلَّت لَُكم بِهيمةُ األَنْعامِ إِالّ ما{فمثالً قال سبحانه: 
 ).2و1المائدة/( }فَاصطادوا... و إِذا حلَلُْتم{. ثم قال: }و أَنُْتم حرُم

  على أقوال: في مدلول هيئة األمر عقيب الحظرفقد اختلف األُصوليون 
  أ. ظاهرة في الوجوب.
 ب.ظاهرة في اإلباحة.

 ج. فاقدة للظهور.

  
   

  
  
  

                                                           
بر وزن منع و به معناي آن است، و امر بعد از حظر، يعني امر بعد از نهي. توضيح » حظر«. امر بعد حظر: 1

نهي كند و پس از  اين كه در مواردي كه موال ابتدا از چيزي كه در گذشته واجب يا مندوب يا مباح بوده
  گويند. مي» امر عقيب حظر«مدتي دوباره به آن كار امر نمايد، به آن امر، 

ألنّ تقدم الحظر يصلح ألن يكون قرينة علـى أنّ األمـر الـوارد بعـده     
ال لإليجاب، فتكون النتيجـة هـي اإلباحـة، كمـا يحتمـل       لرفع الحظر

المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة و أطلق األمر لغاية اإليجـاب،   أنّ
 مجمالً فتكون النتيجة هي الوجوب، و ألجل االحتمالين يكون الكالم
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ألن يكون قرينة على أنّ األمر الوارد  و الثالث هو األقوى ألنّ تقدم الحظر يصلح
  لم المتك اإلباحة، كما يحتمل أنّ بعده لرفع الحظر ال لإليجاب، فتكون النتيجة هي

لم يعتمد على تلك القرينة و أطلق األمر لغاية اإليجاب، فتكون النتيجة هي الوجوب، 
  مجمالً. و ألجل االحتمالين يكون الكالم

فهو أمر آخر خارج عن  نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر
 البحث.

  1الخامس: المرّة و التكرار المبحث
للّه علَى {كقوله سبحانه:  المولى يطلب الفعل مرّة واحدة إذا دلّ الدليل على أنّ

جالنّاسِ ح تيسبحانه:  الدليل على لزوم التكرار كقوله )، أو دل97ّ(آل عمران/ }الب
  ) فيتبع مدلوله.185(البقرة/ }هفَلْيصم فَمنْ َشهِد منُْكم الشَّهرَ{

  المرّة أو على التكرار أو  و أما إذا لم يتبين واحد من األمرين، فهل تدل على
 ال تدل على واحد منهما؟

مادته، فالهيئة وضعت لنفس  الحقّ هو الثالث، ألنّ الدليل إما هو هيئة األمر أو
على المرّة و التكرار و  يدل البعث، و المادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما

 استفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل.

  
  
  
  

  

  

                                                           
. مره و تكرار: هر گاه صيغه افعل عاري از هر گونه قرينه داللت كننده بر مره و يا تكرار به كار رود، آيا بر 1

يك بار امر موال را به جا آورد، يا كند كه در نتيجه بر مكلف الزم باشد در مقام امتثال فقط  مره داللت مي
  كند تا بر مكلف واجب باشد امر را چند بار انجام دهد. بر تكرار داللت مي

ا هـو هيئـة األمـر أو     مادتـه، فالهيئـة    ألنّ الدليل إمـ
ــ  ــنفس البعــث، و المــادة وض   عت لصــرف وضــعت ل

ــرّة و     ــى الم ــدل عل ــا ي ــاك م ــيس هن ــة، فل   الطبيع
  التكرار و استفادتهما من اللفـظ بحاجـة إلـى دليـل.    
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1المبحث السادس: الفور و التراخي
 

  التراخي على أقوال: اختلف األُصوليون في داللة هيئة األمر على الفور أو
 تدلّ على الفور. . اّنها1

 اّنها تدلّ على التراخي. .2

 . اّنها ال تدلّ على واحد منهما.3

الهيئة وضعت للبعث،  من أنّ و الحقّ هو القول الثالث لما تقدم في المرّة و التكرار
 يدلّ على واحد منهما. و المادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما

  القائل بالفور بĤيتين: استدل
عرُْضها السموات و  و جنَّة و سارِعوا إِلى مغْفرَة منْ ربُكم{. قوله سبحانه: 1

تدأُع ضتَّقين األَرلْم133(آل عمران/ }ل.(  
لمسارعة العبد إليها، فيكون  معنىالمغفرة فعل للّه تعالى، فال  وجه االستدالل: انّ

  المأمور به. المراد هو المسارعة إلى أسباب المغفرة و منها فعل
إذ المستحبات أيضاً من  يالحظ عليه: بأنّ أسباب المغفرة ال تنحصر بالواجبات
 أصل العمل مستحباً. أسبابها، و عندئذ ال يمكن أن تكون المسارعه واجبة مع كون

واحدةً و لكنْ ليبلُوُكم في ما آتاكُم  لَو شاء اللّه لَجعلَُكم أُمةً و{. قوله سبحانه: 2
 ).48(المائدة/ }الَخيرات فَاستَبِقُوا

بالفرائض ـ الذي هو من أوضح  فظاهر اآلية وجوب االستباق نحو الخير و اإلتيان
 مصاديقه ـ فوراً.

                                                           
. فور و تراخي: فور، در لغت به معناي شتاب، و حالتي است كه در آن كندي و درنگ نباشد، و تراخي، به 1

اب كردن براي امتثال امر موال در معناي درنگ كردن است. و در اصطالح علم اصول، فور به معناي شت
  اولين زمان ممكن، و تراخي به معناي به تأخير انداختن امتثال امر موال از اولين زمان ممكن است.
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بالخير بأن يتسابق كلّ على  نحو العملمفاد اآلية بعث العباد  يالحظ عليه: أنّ
) و ال صلة لآلية بوجوب 25(يوسف/ }و استَبقا الباب{اآلخر مثل قوله سبحانه: 

  السبق. مكّلف إلى ما وجب عليه و إن لم يكن في مظنة مبادرة كلّ
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  خالصه درس
  است. . هيئت إفعل براي بعث به سوي ايجاد متعلق امر وضع شده است و دليل آن تبادر1
. هيئت إفعل داللت بر وجوب دارد و علت آن اين است كه صحيح نيست مأمور به مولي به 2

  خاطر اين احتمال كه شايد طلب، مستحبي باشد ترك شود.
  شود. . در قرآن و سنت، وجوب تكاليف از راههايي غير از صيغه إفعل نيز فهميده مي3
ظهوري در اباحه، زيرا در مورد اين نوع از امر . امر پس از نهي نه ظهوري در وجوب دارد و نه 4

  دو احتمال متنافي وجود دارد كه نتيجه اين تنافي، اجمال كالم است.
. صيغه افعل نه داللت بر مرّه يا تكرار دارد و نه داللت بر فور يا تراخي. زيرا دليل وجوب يك 5

ماده براي صرف طبيعت. پس شيء يا ماده امر است يا هيئت امر، و هيئت براي بعث وضع شده و 
  در دليل وجوب يك شيء چيزي نيست كه داللت بر مرّه يا تكرار و فور يا تراخي كند.

  تمرين
  )83، ص1دو قول ديگر در مسأله فور و تراخي را نام ببريد. (مظفر، اصول الفقه، ج. 1
يح دهيد. . براي مسأله امر بعد از نهي يك مثال جديد بياوريد و محل بحث را در آن توض2
  )222بقره/(
. در بحث مرّه و تكرار، فرق بين دفعه و دفعات و مره و تكرار را بيان كنيد. (سبحاني تبريزي، 3

  )349، ص1ارشاد العقول، ج
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  13درس 

  
  إجزاء

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  بحث إجزاء را به طور كامل توضيح دهيد. . محل نزاع در1
  . دليل سقوط امر پس از امتثال مكلف بر وجه مطلوب را بيان نماييد.2
  . اقسام حكم را نام برده و هر يك را با مثال تعريف كنيد.3
  . اقسام عذر در امر اضطراري را نام برده، هر يك را با مثال توضيح دهيد.4
  راري از امتثال امر واقعي اولي را بيان كنيد.. دليل اجزاء امتثال امر اضط5
  . براي اجزاء امتثال امر ظاهري از واقعي دو مثال بزنيد.6
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  الفصل الثالث

  
  1اإلجزاء

  تصدير
ي الوجه المطلوب ـ أي جامعاً ال نزاع في أنّ مكّلف إذا امتثل ما أمر به مواله عل

لما هو معتبر فيه من األجزاء و الشرايط ـ يعد ممتثالً لذلك األمر و مسقطاً له من دون 
  حاجة إلي إمتثال ثان.

تدل علي البعث أو الطلب، و الماده تدل علي الطبيعه و هي  الهيئةدليل ذلك: أنّ 
ه بإيجاد مصداق واحد منه فقد توجد بوجود فرد واحد، فإذا امتثل المكلف ما أمر ب

  األمر بعد االمتثال وجه.ء امتثل ما أمر به و ال يبقي لبقا
األمر الواقعي الضطراري عن االختياري و إجزاء األمر إجزاء و إنّما النزاع في 

  و ها هنا مبحثان: 2الظاهري عن الواقعي
  

  

 
 
 
 

 

                                                           
إجزاء: إجزاء در لغت به معناي كفايت كردن است و در اصطالح علم اصول عبارت است از اكتفاء به . 1

  ل دوباره همان امر يا امري ديگر.امتثال امري با تمام أجزاء و شرايط از امتثا
 امر واقعي دو معناي اصطالحي دارد: . امر واقعي:2

الف. در يك اصطالح، امر واقعي به معناي امري است كه از سوي شارع با قطع نظر از علم و جهل مكلف 
  صادر گرديده و مؤداي آن حكم واقعي است.

  گردد.  ادله اجتهادي ثابت مي ب. در اصطالح دوم، امر واقعي امري است كه به وسيله

تدل علي البعث أو الطلب، و الماده تدل علي  الهيئةأنّ 
الطبيعه و هي توجد بوجـود فـرد واحـد، فـإذا امتثـل      
المكلف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثـل  

  األمـر بعـد االمتثـال وجـه    ء و ال يبقي لبقـا  ما أمر به
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 األول: إجزاء األمر الواقعي االضطراري عن االختياري المبحث

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا {سبحانه:  الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية، قال
  ).6المائدة/( }المرافقِ ... قُمُتم إِلَى الصالةِ فَاْغسلُوا وجوهُكم و أَيديُكم إِلَى

الترابية مكان الطهارة المائية  و ربما يكون المكّلف غير واجد للماء فجعلت الطهارة
أَو على سفَر أَو جاء أَحد منُْكم منَ  و إِنْ كُنُْتم مرضى{ألجل االضطرار، قال سبحانه: 

النِّساء ُتمسالم او طالغائ ممفََتي وا ماءتَجِد باًفََلميداً َطيع6(المائدة/ }وا ص.(  
، كما أنّ الصالة 1واقعي أولي فالصالة بالطهارة المائية فرد اختياري و األمر به أمر
، فيقع الكالم في أنّ 2ثانوي بالطهارة الترابية فرد اضطراري و األمر به أمر واقعي

ب، فهل يسقط المطلو المكلّف إذا امتثل المأمور به في حال االضطرار على الوجه
الماء بعد إقامة الصالة بالتيمم، ال تجب  األمر الواقعي األولي بمعنى أنّه لو تمكّن من

امتثال أمر  أما سقوط أمر نفسه فقد علمت أنّ عليه اإلعادة و ال القضاء، أو ال يسقط؟
  كلّ شيء مسقط له.

إنّ للمسألة صورتين: ثم  
فاقداً للماء في بعض أجزاء  ن المكلّفتارة يكون العذر غير مستوعب، كما إذا كا

 الوقت و قلنا بجواز البدار فصلّى متيمماً ثم صار واجداً له.

للماء في جميع الوقت فصلّى  و أُخرى يكون العذر مستوعباً، كما إذا كان فاقداً
ماً، ثمارتفع العذر بعد خروج الوقت. متيم 

القضاء خارجه، كما أنّ  لوقت، وفالكالم في القسم األول في وجوب اإلعادة في ا
 الكالم في الثاني في وجوب القضاء.

                                                           
شود كه به عنواني از عناوين اولي تعلق گرفته است؛ به اين بيان  . امر واقعي اولي: امر اولي به امري گفته مي1

كه امر، اوالً و بالذات و بدون در نظر گرفتن جهل يا شك مكلف نسبت به موضوع و نيز بدون در نظر 
  ساير عناوين ثانوي، به خود موضوع و عنوان تعلق گرفته است.گرفتن حالت اضطرار، اكراه، تقيه و 

گيرد؛ يعني امري كه در  شود كه به عناوين ثانويه تعلق مي . امر واقعي ثانوي: امر ثانوي به امري گفته مي2
  گردد. حاالتي هم چون جهل به حكم واقعي، اضطرار، اكراه، تقيه و ساير عناوين ثانوي متوجه مكلفان مي



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

٩٢

اإلجزاء أنّه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب علي المكلّف  و الدليل علي
عند االضطرار، و لم يذكر إالّ اإلتيان بالفرد االضطراري من دون إشارة إلي إعادته أو 

فَلَم {إلجزاء. فمثالً: انّ ظاهر قوله سبحانه: قضائه بعد رفع العذر، فظاهر ذلك هو ا
يا أباذر يكفيك الصعيد : «| )، و قوله6(المائدة/ }َطيباً تَجِدوا ماء فََتيمموا صعيداً

رب الصعيد فقد  إنّ رب الماء«في رواية أُخرى: ×  قول الصادق و 1».عشر سنين
عادة و القضاء، و إالّ لوجب عليه هو اإلجزاء و عدم وجوب اإل 2.»الطهورين فعل أحد

  به ثانياً من داللة دليل بالخصوص. البيان فالبد في إيجاب اإلتيان
و لو افترضنا عدم كون المتكّلم في مقام البيان في دليل البدل و كونه ساكتاً عن 

 و سيأتي تفصيله. 3اإلعادة و القضاء، فمقتضي األصل أيضاً هو البراءة

 الثاني: في إجزاء األمر الظاهري عن األمر الواقعي المبحث

األمر الواقعي يتوقف على  الكالم في إجزاء امتثال األمر الظاهري عن امتثال
 ثانياً. توضيح األمر الظاهري أوالً، ثم البحث عن اإلجزاء

  ظاهري. األُصوليين إلى واقعي وينقسم الحكم عند 
غير لحاظ كون  أما الحكم الواقعي، فهو الحكم الثابت للشيء بما هوهو أي من

و غيرها من  المكلّف جاهالً بالواقع أو شاّكاً فيه، كوجوب الصالة و الصوم و الزكاة
  األحكام القطعية.

بالحكم الواقعي، و ، فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم 1وأما الحكم الظاهري
 األُصول. هذا كاألحكام الثابتة باألمارات و

                                                           
  . 12من أبواب التيمم، الحديث  14، الباب 2سائل الشيعة: الجزء وال .1
  .15من أبواب التيمم، الحديث  14، الباب 2وسائل الشيعة: الجزء ال .2
. اصل برائت: مراد از اصل برائت، اصلي از اصول عملي است كه هنگام شك مكلف در تكليف و عدم 3

م عمل، مكلف را موظف به انجام آن تكليف شود و در مقا رسي وي به حجت شرعي، اجرا مي دست
  داند. نمي
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األُصول هل يقتضي اإلجزاء  إذا عرفت ذلك يقع الكالم في أنّ العمل باألمارة أو
 عن امتثال األمر الواقعي أو ال؟

فمثالً إذا دلّ الخبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين األخيرتين، أو 
الجلوس بعد السجدة الثانية،  م وجوب السورة الكاملة، أو عدم وجوبدلّ على عد

تبين خطؤها، فهل يجزي عن اإلعادة في الوقت و  ثم فُطبق العمل على وفق األمارة
  القضاء خارجه أو ال؟

أو إذا صلّي في ثوب مستصحب الطهارة ثم تبين أنّه نجس، فهل يجزي عن 
  ه أو ال؟اإلعادة في الوقت و القضاء بعد

  فيه أقوال ثالثها اإلجزاء مطلقاً من غير فرق بين كون االمتثال باألمارة أو األصل.

                                                                                                                                        
ما ذكر في المتن أحد االصطالحين في الحكم الظاهري، و ربما يخص الظاهري بالحكم الثابت باألصول . 1

العملية، و يعطف الحكم الثابت باألمارات، إلي الحكم الواقعي. (توضيح اينكه: امر واقعي داراي دو معناي 
  اصطالحي است:

لف. در يك اصطالح، امر ظاهري عبارت است از امري كه در هنگام شك يا جهل مكلف به حكم واقعي از ا
شود و هم شامل  گردد. در اين اصطالح امر ظاهري هم شامل مؤداي اماره مي سوي شارع متوجه او مي

  مؤداي اصول عمليه.
ود كه نظر به كشف واقع ندارد بلكه ش ب. در اصطالح دوم، امر ظاهري فقط شامل مؤداي اصول عمليه مي

  بيانگر وظيفه شاك در حكم واقعي و براي رفع سرگرداني مكلف در مقام عمل است.)
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  خالصه درس
. هرگاه شخصي نتوانست يكي از اوامر الهي را انجام دهيد و به جاي آن، مأمور به اضطراري آن 1

ر امتثال مأمور به را امتثال كرد، انجام مأمور به اضطراري مجزي از آن امر الهي است، زيرا اگ
اضطراري كافي نبود بر خداوند الزم بود كه حتماً در دليل مأمور به اضطراري به آن اشاره كند و 

شود كه انجام مأمور به اضطراري از آن امر الهي  همين كه عدم إجزاء را بيان نفرموده دليل مي
  كند. كفايت مي

  .. امتثال امر ظاهري مجزي از امتثال امر واقعي است2

  تمرين
اگر شخصي قطع به حكمي پيدا كرد و بر طبق قطع خود عمل كرد، سپس يقين كرد كه قطع اول . 1

  )245، ص1او اشتباه بوده است، آيا عمل او مجزي است يا خير؟ چرا؟ (مظفر، اصول الفقه، ج
ول، . چه فرقي بين مسأله اجزاء و مسأله مره و تكرار وجود دارد؟ (مكارم شيرازي، انوار األص2
  )320، ص1ج
، 1شود؟ (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج . آيا بحث اجزاء، باب عقود و ايقاعات را نيز شامل مي3

  )344ص
  )362، ص1. آيا لفظ اجزاء حقيقت متشرعيه دارد؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج4
  را توضيح دهيد.» إذا كان المتكلم في مقام البيان«. مراد از عبارت 5
  راي إجزاء امر ظاهري از امر واقعي دو مثال فقهي بيابيد.. ب6

الف. پرداخت زكات به شخصي كه بعد مشخص شود كه غني است. (شيخ انصاري، كتاب الزكاة، 
  )295ص

ب. پرداخت زكات به يك عادل كه بعد مشخص شود فاسق است. (طباطبائي حكيم، مستمسك، 
  )240، ص9ج
  اضطراري از اختياري بيان نماييد. . سه مسأله فقهي براي إجزاء حكم7

  )291، ص1الف. تيمم بدل از وضو. (فاضل هندي، كشف اللثام، ج
  )168، ص23داند. (بحراني، حدائق الناضرة، ج ب. ترجمه صيغه عقد براي كسي كه عربي نمي

  )115، ص13ج. نماز به صورت نشسته براي عاجز. (نجفي، جواهر الكالم، ج
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  14درس 

  
  مقدمه واجب

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . مقدمه را تعريف كنيد.1
  . محل بحث در مقدمه واجب را توضيح دهيد.2
  . مقدمه داخليه را تعريف كرده و اجزاء تعريف آن را شرح دهيد.3
  . مقدمه خارجيه را با مثال تعريف كنيد.4
  قسام مقدمه را از حيث حاكم آن نام ببريد و هر يك را با مثال تعريف كنيد.. ا5
  . اقسام مقدمه را از حيث ذي المقدمه نام برده و هر يك را با مثال تعريف كنيد.6
علميه و مقدمه وجوبيه از محل نزاع بحث مقدمه واجب خارج   دهيد كه چرا مقدمه   . توضيح7

  هستند.
ث كيفيت تأثير مقدمه در ذي المقدمه را تعريف كرده، براي هر يك مثالي غير . اقسام مقدمه از حي8

  آنچه در كتاب آمده بياوريد. 
  . مقدمه مفوته را تعريف كنيد و براي آن سه مثال غير مثال كتاب بياوريد.9

  هاي عبادي را نام ببريد. . مقدمه10
  . اقوال در بحث مقدمه واجب را نام ببريد.11
  وجوب مقدمه را توضيح دهيد. . دليل عدم12



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

٩٦

  
  

  الفصل الرابع
  

  الواجب مقدمة

 تعريف المقدمة

  » لوالها لما أمكن تحصيله ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه«
 رة، غايةمن غير فرق بين كون المقدمة منحصرة، أو غير منحص

األمر أّنها لو كانت منحصرة النحصر رفع االستحالة بها، و إن كانت 
رفع االستحالة في اإلتيان بها أو بغيرها، و قد  غير منحصرة النحصر

فاق العقالء علي وقع الخالف في وجوب مقدمة الواجب شرعاً بعد ات
  الدخول في صلب الموضوع نذكر أقسام المقدمة: قبلوجوبها عقالً،و

  نقول أنّ للمقدمة تقسيمات مختلفة:ف

 األول: تقسيمها إلى داخلية و خارجية

ما يتوقف عليه  و هي جزء المركب، أو كلّ المقدمة الداخلية:
المركّب و ليس له وجود مستقل خارج عن وجود المركّب كالصالة 

جزء منها مقدمة داخلية باعتبار أنّ المركّب متوّقف في  فانّ كلّ
في نفسه مقدمة لوجود المرّكب، و  أجزائه، فكلّ جزء وجوده على

المرّكب، فالحمد أو  إنّما سميت داخلية ألنّ الجزء داخل في قوام
 الركوع بالنسبة إلى الصالة مقدمة داخلية.

و قــد وقــع 
الخالف في 
وجــــوب 
مقدمـــــة  
ــب  الواجــ
شـرعاً بعـد   
ــاق  اتفــــ
العقالء علي 
ــا  وجوبهــ
  عقـــــــالً
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له وجود مستقل خارج عن  و هي كلّ ما يتوقف عليه الشيء و المقدمة الخارجية:
  الصالة. وجود الشيء، كالوضوء بالنسبة إلى

 ةالثاني: تقسيمها إلى عقلية و شرعية و عادي
عقالً، كتوقف الحج على قطع  ما يكون توّقف ذي المقدمة عليه المقدمة العقلية:

  المسافة.
شرعاً،  عليهما يكون توّقف ذي المقدمة  المقدمة الشرعية:

 كتوقّف الصالة على الطهارة.

عادة، كتوّقف  ما يكون توّقف ذي المقدمة عليه المقدمة العادية:
 الصعود إلى السطح على نصب السلَّم.

لوجوب و ا الثالث: تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحة و
 العلم

الماضيين،  و المالك في هذا التقسيم غير المالك في التقسيمين
فانّ المالك في التقسيم األول هو تقسيم المقدمة بلحاظ نفسها، و 

الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها و هو إما العقل أو الشرع أو  في
 ان.الثالث تقسيمها باعتبار ذيها. و إليك البي العادة، و في التقسيم

 هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها، كتوقف مقدمة الوجود:

 المسبب على سببه.

كتوقف  هي ما تتوقف صحة ذي المقدمة عليها، مقدمة الصحة:
 صحة العقد الفضولي على إجازة المالك.

هي ما يتوقف وجوب ذي المقدمة عليها،  مقدمة الوجوب:
 وجوب الحج على االستطاعة. كتوقف

كتوقّف العلم بالصالة  مة العلم: هي ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها،مقد
 إلى القبلة، على الصالة إلى الجهات األربع.

ألنّهــا لــوال 
المقدمة لما 
ــف  وصـــ
ــب  الواجــ
بـــالوجوب 
فكيـــــف 
ــب  تجــــ
المقدمــــة 
بـــالوجوب 
الناشئ مـن  
قبـــــــل 
الواجــــب، 
المشـــروط 
  وجوبه بها؟
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األولين أي مقدمة  و النزاع في وجوب المقدمة و عدمه إنّما هو في القسمين
ّنها لوال النزاع، أل الوجود و الصحة، و أما مقدمة الوجوب فهي خارجة عن محطّ

الناشئ من قبل  المقدمة لما وصف الواجب بالوجوب، فكيف تجب المقدمة بالوجوب
 الواجب، المشروط وجوبه بها؟

فإّنها واجبة عقالً ال النزاع،  و أما المقدمة العلمية فال شك في خروجها عن محطّ
 لى حكم العقل.األربع، فهو إرشاد إ ورد في الشرع األمر بالصالة إلى الجهاتغير، ولو 

 الرابع: تقسيمها إلى السبب و الشرط و المعد و المانع

ذيها، غير أنّ تأثير كلّ يغاير  في و مالك هذا التقسيم هو اختالف كيفية تأثير كلّ
  اآلخر، و إليك تعاريفها. نحو تأثير

، كالدلوك 2: ما يكون منه وجود المسبب و هذا ما يطلق عليه المقتضي1لسببا
أَقمِ الصالةَ لدلُوك {المكّلف بها، لقوله سبحانه:  فانّه سبب لوجوب الصالة و شغل ذمة

 ).78(اإلسراء/ }غَسقِ اللَّيل الشَّمسِ إِلى

القابل، و هذا كمجاورة  لقابلية : ما يكون مصححاً إما لفاعلية الفاعل، أو1الشرط
بالنار. و مثاله الشرعي كون الطهارة  النار للقطن، أو كجفاف الحطب شرط احتراقه
 لوجوب الحج. شرطاً لصحة الصالة، و االستطاعة المالية شرطاً

                                                           
امر آشكار و منضبطي است كه شارع آن را اماره ثبوت حكم «. سبب: در تعريف سبب حكم گفته شده: 1

اده شده است. اما درباره نسبت مثل زوال شمس كه عالمت وجوب نماز ظهر قرار د» شرعي قرار داده است
آيد)،  آن با علت حكم (چيزي كه از وجودش، وجود ذي المقدمه و از عدمش، عدم ذي المقدمه الزم مي

اند بين علت حكم  اند ولي گروهي ديگر بين آن دو تمايز قائل شده و گفته برخي آن دو را مترادف تلقي كرده
كند، به خالف رابطه بين سبب  ن تناسب را درك ميو خود حكم شرعي تناسب آشكاري هست و عقل اي

تواند بفهمد كه چرا مثال زوال شمس سبب وجوب نماز ظهر گشته  حكم و خود حكم شرعي، كه عقل نمي
  است.

نمايد؛ به  . مقتضي: مقتضي، يعني امري كه در صورت وجود شرط و عدم مانع، وجود معلول را افاضه مي2
ول از علت، بر وجود حالت و كيفيت خاصي (وجود شرط و عدم مانع) اين بيان كه گاهي پيدايش معل

اند: هر گاه مقدمه  متوقف است، در اين صورت ذات علت را مقتضي گويند. و برخي در تعريف آن گفته
  چنان بود كه در صورت عدم وجود مانع، ذي المقدمه بر آن مترتب گردد، آن را مقتضي گويند.
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دعما يقرّب العّلة إلى المعلول، كارتقاء2الم :  السّلم فإنّ الصعود إلى كلّ درجة معد
 جة األُخرى.للصعود إلى الدر

كالقتل حيث جعله الشارع مانعاً  : ما يكون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضي،المانع
 الصالة. من الميراث، و الحدث مانعاً من صحة

 مفوتة الخامس: تقسيمها إلى مفوتة و غير

تة:المقدمة التي يحكم مة المفوالعقل بوجوب اإلتيان بها قبل  عبارة عن المقد
اإلتيان بالواجب في وقته،  وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من

الحج إلى أن يحين  كقطع المسافة للحج قبل حلول أيامه بناء على تأّخر وجوب
عنه بالمقدمة  ه يوجب فوت الواجب، يعبرترك قطع المسافة في وقت  ، فبما أن3ّوقته

  المفوتة.
الصوم يجب بطلوع الفجر، و  و مثله االغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإنّ
  تركه مفوتاً للواجب. لكن يلزم اإلتيان بالغسل قبله و إالّ لفسد الصوم، و يكون

                                                                                                                                        
ه)، امر وجودي است كه هر چند در سلسله علل مشروط ذي المقدمه قرار . شرط (مقدمه): شرط (مقدم1

كند؛ يعني از  كند اما شرايط تأثير علت براي ايجاد مشروط را آماده مي نداشته و وجود آن را افاضه نمي
آيد. بنابر اين  آيد، اما از عدم آن، عدم مشروط الزم مي وجود آن، وجود مشروط (ذي المقدمه) الزم نمي

  ط از علل معده است.شر
كند؛ به بيان ديگر، معد، امري است كه  اي كه زمينه تأثير علت بر معلول را آماده مي . معد: معد، يعني مقدمه2

كند، بلكه شرايط تأثير علت را  آيد، ولي وجود معلول را افاضه نمي هر چند از عدم آن، عدم معلول الزم مي
م، علت معده عبارت است از: مجموع اموري كه معلول را آماده سازد. و در يك كال بر معلول فراهم مي

  .گردد نمايد؛ از اين رو به مجموع شرط و عدم مانع، معد اطالق مي صدور از علت مؤثر مي
  . در برگشت قيد در واجبات مشروط و مقيد، به ماده يا هيئت دو قول است:3

ي اصل وجوب مقيد است مانند اينكه وجوب نماز گردد؛ يعن الف. مشهور معتقد است كه قيد به هيئت برمي
  ظهر مقيد به ظهر شرعي است.

گردد؛ به اين معنا كه وجوب، مطلق، ولي واجب، مقيد است، مانند اينكه وجوب نماز  ب. قيد به ماده بر مي
  ظهر از بدو تولد بر گردن مكلف است ولي زمان انجام آن مقيد به ظهر شرعي است.

اشاره به قول اول دارد، و مراد از آن اين است » الحج إلى أن يحين وقته تأخر وجوببناء على «و عبارت 
  كه تنها بنابر قول اول، بحث مقدمه مفوته قابل طرح است.
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 وغيرها السادس: تقسيمها إلى مقدمة عبادية

كتطهير الثوب للصالة و قطع  إنّ الغالب على المقدمة هي كونها أمراً غير عبادي،
أُخرى بحيث ال تقع مقدمة إالّ  المسافة إلى الحج. و ربما تكون عبادة و مقدمة لعبادة

في الطهارات الثالث (الوضوء و الغسل و  حصرإذا وقعت على وجه عبادي، و مثالها من
  التيمم).

  األقوال في المسألة
  اختلفت كلمة األُصوليين في حكم المقدمة علي أقوال:

 . وجوبها مطلقاً و هو المشهور.1

  . عدم وجوبها كذلك.2
  . القول بالتفصيل. 3

سالبة و المختار عندنا: عدم وجوب المقدمة أساساً، فتصبح القول بالتفصيل كال
 المختار. بانتفاء الموضوع، ألنّها على فرض وجوبها، و إليك بيان

  المقدمة بين اللغوية و عدم الحاجة وجوب
لالنبعاث نحو الفعل، و  في ضمير المكلّف الغرض من اإليجاب هو جعل الداعي إنّ

  محتاج إليه. ألمر المقدمي فاقد لتلك الغاية، فهو إما غير باعث، أو غيرا
باعثاً نحو المطلوب النفسي،  أما األول، فهو فيما إذا لم يكن األمر بذي المقدمة

  الفائدة في اإلتيان بها. فعند ذلك يكون األمر بالمقدمة أمراً لغواً لعدم
للمكّلف نحو المطلوب، فيكفي  ر بذيها باعثاًو أما الثاني، فهو فيما إذا كان األم

  بالمقدمة أمراً غير محتاج إليه. ذلك في بعث المكلّف نحو المقدمة أيضاً، و يكون األمر
الباعثية إذا لم يكن المكلّف  و الحاصل: أنّ األمر المقدمي يدور أمره بين عدم
يان بذيها، و إذا كان الحال اإلت بصدد اإلتيان بذيها، و عدم الحاجة إليه إذا كان بصدد

 الحكيم. كذلك فتشريع مثله قبيح ال يصدر عن
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 دليل عدم وجوب مقدمه

  
  
  
  

  

ي، ايجاد انگيزه در مكلف براي انجام آن است، وليكن امر به مقدمه اين غرض از واجب كردن چيز
 كند زيرا: هدف را تأمين نمي

  اگر مكلف                                                    

 قصد انجام ذي المقدمه را نداشته باشد قصد انجام ذي المقدمه را داشته باشد

يست، ديگر نيازي به امر به مقدمه ن
زيرا مكلف براي انجام ذي المقدمه 

 حتماً مقدمه را انجام خواهد داد.

در   امر به مقدمه ديگر ايجاد انگيزه
مكلف نخواهد كرد، زيرا كسي كه قصد 
انجام ذي المقدمه را ندارد مقدمه را 

 هم انجام نخواهد داد.
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 اقسام مقدمه واجب
 تعريف مقدمه به لحاظ

دمه
د مق

خو
 

 داخلية
ما يتوقف عليه المركّب و ليس له وجود مستقل خارج عـن وجـود    كلّ

 المركّب

 له وجود مستقل خارج عن وجود الشيء ء وكلّ ما يتوقف عليه الشي خارجية

يت
قدم

ه م
م ب

حاك
 

 عقالً ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه عقلية

 شرعاً ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه شرعية

 عادة ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه عادية

دمه
المق

ي 
ذ

 

 ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها وجود

 المقدمة عليهاما تتوقف صحة ذي  صحة

 ما يتوقف وجوب ذي المقدمة عليها وجوب

 ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها علم

ذي
در 

ير 
 تأث

يت
كيف

 
دمه

المق
 

 ما يكون منه وجود المسبب و هذا ما يطلق عليه المقتضي سبب

 لقابلية القابل ما يكون مصححاً إما لفاعلية الفاعل، أو شرط

 العّلة إلى المعلولما يقرّب  معد

 ما يكون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضي مانع

دمه
م مق

جا
ان

 

 مفوته
العقل بوجوب اإلتيان بها قبل وجوب ذيها على  المقدمة التي يحكم

 اإلتيان بالواجب في وقته وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من

 غير مقدمه مفوتة غيرمفوته

صد 
ه ق

از ب
ني

بت
قر

 

 ال تقع مقدمة إالّ إذا وقعت على وجه عبادي عبادية

 غير مقدمه عبادية غيرعبادية

  



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

١٠٣

  خالصه درس
شود؛ به طوري كه اگر نباشد، تحصيل آن  . مقدمه چيزي است كه سبب رسيدن به چيز ديگر مي1

  شيء ديگر ممكن نخواهد بود.
و شرعيه و عاديه، وجود و شود: داخليه و خارجيه، عقليه  . مقدمه به حيثيات گوناگون تقسيم مي2

  صحت و وجوب و علم، سبب و شرط و معد و مانع، مفوته و غير مفوته، عباديه و غير عباديه.
. مقدمه واجب از ناحيه شرع وجوب ندارد، زيرا اگر مكلف قصد انجام ذي المقدمه را نداشته 3

اشته باشد ديگر نيازي به امر اي ندارد. و اگر قصد انجام ذي المقدمه را د باشد، امر به مقدمه فايده
به مقدمه نيست و خود مكلف براي رسيدن به ذي المقدمه، بدون امر به مقدمه هم آن را انجام 

  دهد. مي

  تمرين
  )419، ص1بحث مقدمه واجب بحث فقهي است يا اصولي؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. 1
  )247، ص1ظفر، اصول الفقه، ج. ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب را بيان نماييد. (م2
شود، دليل آنها چيست؟ (مظفر، اصول  اند كه محل نزاع شامل مقدمه داخليه نمي . برخي معتقد شده3

  )255، ص1الفقه، ج
، 1ها در اقوال در مقدمه واجب را نام ببريد. (مظفر، اصول الفقه، ج . چهار مورد از تفصيل4

  )271ص

، 1مثال فقهي براي آن بزنيد. ( مظفر، اصول القفه، ج. شرط متأخر را توضيح داده و يك 5
  )258ص

. اگر شخصي واجبي كه داراي مقدمات زيادي بود را ترك كرد آيا عنوان فاسق بر او صدق 6
  كند يا خير؟ با توجه به بحث وجوب يا عدم وجوب مقدمه واجب از اين سوال پاسخ دهيد. مي
  )420، ص1ل الفقه، ج. مقدمه موصله را تعريف كنيد. (مظفر، اصو7
. براي هر يك از مقدمات داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، وجود، صحت، وجوب، علم، 8

  سبب، شرط، معد، مانع و مفوته دو مثال فقهي بزنيد.
  )449، ص1الف. مقدمه داخليه: قابليت حيوان براي تذكيه. (اراكي، كتاب الطهارة، ج

  )268، ص4ركوع. (محقق داماد، كتاب الصالة، ج ب. مقدمه خارجيه: هوي نسبت به
، 2ج. مقدمه عقليه: سر بلند كردن از سجده قبل از امام جماعت. (شيخ انصاري، كتاب الصالة، ج

  )60، ص2) و هوي نسبت به ركوع. (نائيني، كتاب الصالة، ج609ص
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  )558صد. مقدمه شرعيه: جلوس نسبت به قرائت شخص عاجز. (تبريزي، أوثق الوسائل، 
) و باز كردن قرآن 300، ص2هـ. مقدمه عاديه: پوشاندن زخم در جبيره. (نجفي، جواهر الكالم، ج

  )334، ص3براي قرائت. (همداني، مصباح الفقيه، ج
) و معرفت 62، 1و. مقدمه وجود: قصد نيابت اجير در نماز استيجاري. (نائيني، المكاسب و البيع، ج

  )409، ص3صفهاني كمپاني، حاشية كتاب المكاسب، جبه احكام براي عمل به آنها. (ا
) و رفع جنابت 148، ص23ز. مقدمه صحت: قبض در برخي از عقود. (نجفي، جواهر الكالم، ج

  )52، ص1نسبت به نماز. (سبزواري، ذخيرة المعاد، ج
  )185، ص4ح. مقدمه وجوب: كسب مال نسبت به وجوب حج. (شاهرودي، كتاب الحج، ج

) و آشنايي با واجبات 80، ص5شستن اطراف حد در وضو. (خوئي، التنقيح، جط. مقدمه علم: 
  )340نسبت به انجام واجبات. (صدر، االجتهاد و التقليد، ص

) و وجود حدث نسبت 25ي. سبب: وجود حدث نسبت به غسل. (شهيد ثاني، فوائد القواعد، ص
  )26، ص1به وضو. (مسالك األفهام، ج

) و 323، ص3تشكيل نماز جمعه. (طباطبائي، رياض المسائل، ج ك. شرط: حضور هفت نفر براي
علم آمر به معروف و ناهي از منكر نسبت به معروف و منكر براي وجوب امر به معروف و نهي از 

  )535، ص 7منكر. (مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج
ملكيت نسبت به عتق. (نجفي، ) و 150، ص3ل. معد: ملكيت نسبت به بيع. (حلي، ايضاح الفوائد، ج

  )244، ص33جواهر الكالم، ج
) و حرج در 70، ص11م. مانع: مانعيت مفلس نسبت به وجوب زكات. (عاملي، مفتاح الكرامة، ج

  )133، 10مؤونه عيال نسبت به حج. (طباطبائي حكيم، مستمسك، ج
، 2قي (المحشّي) جن. مقدمه مفوته: ريختن آب منحصر قبل از دخول وقت. (يزدي، العروة الوث

  )78، ص2) و تعلّم احكام نماز قبل از دخول وقت. (نائيني، كتاب الصالة، ج168ص
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  15درس 

  
  تقسيمات واجب

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  .. واجب مطلق و واجب مشروط را در ضمن مثالي توضيح دهيد1
  . فرق بين واجب موقت و واجب غير موقت را بيان نماييد.2
  . اقسام واجب موقت را نام برده و هر يك را با مثال تعريف كنيد.3
  . اقسام واجب غير موقت را بيان كرده و براي هر يك مثالي بياوريد.4
  را توضيح دهيد.» تابعيت قضاء از اداء«. محل نزاع در بحث 5
  غيري را در ضمن مثالي تعريف كنيد. . واجب نفسي و واجب6
  . فرق واجب اصلي با تبعي را با مثال بيان كنيد.7
  . تعريف واجب كفائي و واجب عيني را با مثالي غير از مثال كتاب بيان كنيد.8
  . فرق واجب تعييني و واجب تخييري را با مثال بيان نمائيد.9

  نيد.. واجب توصلي و واجب تعبدي را با مثال تعريف ك10
. بيان كنيد كه هر گاه شك شود كه يك واجب، نفسي است يا غيري، توصلي است يا تعبدي، 11

  و تعييني است يا تخييري، مقتضاي قاعده چيست؟  عيني است يا كفائي،
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  الفصل الخامس
  

  جبتقسيمات الوا في
بالبحث عنها تفصيالً: نأخذ  للواجب تقسيمات مختلفة نشير إليها إجماالً، ثم  

 . تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط.1

 . تقسيم الواجب إلى المؤّقت و غيرالمؤقت.2

3.و غيري تقسيم الواجب إلى نفسي . 

 . تقسيم الواجب إلى أصلي و تبعي.4

5.و كفائي تقسيم الواجب إلى عيني . 

 . تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري.6 

 . تقسيم الواجب إلى التعبدي و التوصلّي.7

***  

  تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط .1
يخرج عن أحد  إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه، فهو ال

  ن:نحوي
الشيء، كوجوب الحج  إما أن يكون وجوب الواجب غير متوّقف على تحقّق ذلك

 بالنسبة إلى قطع المسافة، فالحج واجب سواء قطع المسافة أم ال.
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بمعنى انّه لوال حصوله لما  و إما أن يكون وجوبه متوقّفاً على تحقّق ذلك الشيء،
نسبة إلى الحج، فلوالها لما تعلّق بال 1الشرعية تعلّق الوجوب بالواجب، كاالستطاعة

  بالحج. الوجوب
إلى شيء مطلقاً، و  و من هنا يعلم انّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة

عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ  بالنسبة إلى شيء آخر مشروطاً، كوجوب الصالة بل
بشيء و قد رفع عنهم  غير مكلّفين الصبي و العاجز و المجنون و القدرة و العقل، فإنّ

الثالثة، و لكنّه في الوقت نفسه  القلم، فوجوب الصالة مشروط بالنسبة إلى هذه األُمور
فالصالة واجبة سواء كان المكلّف  غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية و الخبثية،

 متطهراً أم ال.

كون الوجوب النسبية، فقد ي و بذلك يظهر أنّ اإلطالق و االشتراط من األُمور
  .مشروطاً بالنسبة إلى شيء مطلقاً و إلى شيء آخر

  تقسيم الواجب إلى المؤقت و غير المؤّقت .2
 و المؤقت إلي الموسع و المضيق.

إن كان الفعل ال يخلو عن  ما ال يكون للزمان فيه مدخلية و الواجب غير المؤقت:
 كإكرام العالم و إطعام الفقير. ،2زمان

يجوز تأخيره عن أول أزمنة  ثم إنّ غير المؤقت ينقسم إلى فوري: و هو ما ال
 و األمر بالمعروف. إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، و رد السالم،

ضاء الصالة الفائتة، كق و غير فوري: و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه،
 و أداء الزكاة، و الخمس.

  ما يكون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثالثة: الواجب الموقّت:

                                                           
1 .متسّكعاً فال يجب معها الحج خرجت االستطاعة العقلية كالحج .  
وع كسائر األجزاء، و غير المؤقت من . و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان، و مدخليته في الموض2

  قبيل القسم األول دون الثاني.
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أ. أن يكون الزمان المعين إلتيان الواجب مساوياً لزمان الواجب، كالصوم، و هو 
 المسمي بالمضيق.

كالصلوات  ب. أن يكون زمان المعين إلتيان الواجب أوسع من زمان الواجب،
 اليومية، و يعبر عنه بالموسع.

مجرّد  ج. أن يكون زمان المعين إلتيان الواجب أضيق من زمان الواجب، و هو
 تصور، و لكنّه محال الستلزامه التكليف بما ال يطاق.

  لألداء؟ القضاء تابع لتتمة: ه
مضيقاً أو موسعاً، فقيل  فات الواجب المؤقت في ظرفه من دون فرق بين كونهإذا 

يدلّ نفس الدليل األول علي وجوب األتيان خارج الوقت فيجب القضاء و يعبر عنه 
بأنّ القضاء تابع لألداء، و قيل بعدم الداللة فال يجب القضاء إالّ بأمر جديد. و يختص 

ما إذا لم يكن هناك دليل يدلّ علي أحد الطرفين، فمتقضي القاعدة محل النزاع في
سقوط األمر الموقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب اإلتيان به خارج الوقت ألنّه من 

  قبيل الشك في التكليف الزائد و سيأتي أنّ األصل عند الشك في التكليف البراءة.

  . تقسيم الواجب إلي النفسي و الغيري3
  هو ما وجب لنفسه كالصالة. نفسي:الواجب ال

  كالوضوء بالنسبة إلي الصالة. لغيره ما وجب و الواجب الغيري:

  يتقسيم الواجب إلى أصلي و تبع .4
، فالواجب أصلي المطابقية إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلوالً بالداللة

) 56(النور/ }الزَّكاة و أَقيموا الصالة و آتُوا{سواء كان نفسياً، كما في قوله سبحانه: 
الصالةِ فَاْغسلُوا  يا أَيها الّذينَ آمنُوا إِذا قُمُتم إِلَى{أم غيرياً، كما في قوله سبحانه: 

 ).6ائدة/(الم }المرافقِ وجوهُكم و أَيديُكم إِلَى
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إفادته، كما إذا قال: اشتر  و أما إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت
تبعي لم يسق الكالم إلى  اللحم، الدال ضمناً على وجوب المشي إلى السوق، فالواجب

  بيانه إالّ تبعاً.

 . تقسيم الواجب إلي العيني و الكفائي5

مكلّف و ال يسقط عنه بفعل الغير،  هو ما تعلّق فيه األمر بكلّ الواجب العيني:
  كالفرائض اليومية.

هو ما تعلّق فيه األمر بعامة المكلّفين لكن علي نحو لو قام به  الواجب الكفائي:
  بعضهم سقط عن اآلخرين كتهجيز الميت و الصالة عليه.

  . تقسيم الواجب إلي التعييني والتخييري6
 هو ما ال يكون له عدل، كالفرائض اليومية. الواجب التعييني:

هو ما يكون له عدل، كخصال كّفارة اإلفطار العمدي في صوم الواجب التخييري: 
إنّ المكّلف مخير بين أمور ثالثة: صوم شهرين متتابعين، إطعام شهر رمضان، حيث 

  ستين مسكيناً، و عتق رقبة.
  

  ي التوصلي والتعبدي . تقسيم الواجب إل7
بأي نحو اتفق من هو ما يتحّقق امتثاله بمجرد اإلتيان بالمأمور به  :التوصلي الواجب

  م.دون حاجة إلي قصد القربة، كدفن الميت، و تطهير المسجد، و أداء الدين، و رد السال
هو ما ال يتحقّق امتثاله بمجرد اإلتيان بالمأمور به بل البد من  :الواجب التعبدي

.اإلتيان به متقرباً إلي اهللا سبحانه، كالصالة و الصوم و الحج  
  ثم إنّ قصد القربة يحصل بأحد أٌمور ثالثة:

  أ: اإلتيان بقصد امتثال أمره سبحانه.
  ب: اإلتيان هللا تبارك و تعالي مع صرف النظر عن اآلخر.

  ج: اإلتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالي دون سائر الدواعي النفسانية.
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ثم إنّه إذا شك في كون واجب توصلياً أم تعبدياً، نفسياً أم غيرياً، عينياً أم كفائياً، 
تعيينياً أم تخييرياً، فمتقضي القاعدة كونه توصلياً ال تعبدياً، نفسياً ال غيرياً، عينياً ال 

  إلي الدراسات العليا.كفائياً، تعيينياً ال تخييرياً، و التفصيل موكول 
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 اقسام واجب
 تعريف واجب

 آخر أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق شيء مطلق

 آخر أن يكون وجوب الواجب متوّقفاً على تحقّق شيء مشروط

 ما يكون للزمان فيه مدخلية المؤقّت

 مانإن كان الفعل ال يخلو عن ز ما ال يكون للزمان فيه مدخلية و غيرالمؤقت

ما وجب لنفسه نفسي 

ما وجب لغيره غيري 

 المطابقية إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلوالً بالداللة أصلي

 إفادته إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت تبعي

ما تعلّق فيه األمر بكلّ مكلّف و ال يسقط عنه بفعل الغير عيني 

كفائي 
مة المكّلفين لكن علي نحو لو قام به بعضهم سقط عن ما تعلّق فيه األمر بعا

 اآلخرين

 ما ال يكون له عدل تعييني

 ما يكون له عدل تخييري

رد اإلتيان بالمأمور به من دون حاجة إلي قصد القربة التعبديما يتحقّق امتثاله بمج 

 من اإلتيان به متقرباً إلي اهللا  ما ال يتحقّق امتثاله بمجرد اإلتيان بالمأمور به بل البد التوصلّي
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  خالصه درس
شوند: مطلق و مشروط، موقت و غير موقت، نفسي و  . واجبات به حيثيات گوناگون تقسيم مي1

  غيري، اصلي و تبعي، عيني و كفايي، تعييني و تخييري، توصلي و تعبدي.
امر آن واجب با . هر گاه واجبي در ظرف خودش فوت شد، مقتضاي اصل برائت اين است كه 2

  شود. انقضاء زمانش ساقط مي
. هر گاه شك شود كه يك واجب، توصلي است يا تعبدي، نفسي است يا غيري، عيني است يا 3

  كفائي، تعييني است يا تخييري، مقتضاي قاعده اين است كه توصلي، نفسي، عيني و تعييني باشد.

  تمرين
لي شيء مطلقاً و بالنسبة إلي شيء آخر يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إ«عبارت . 1

  را در ضمن مثالي توضيح دهيد.» مشروطاً
. در واجب كفايي، ثواب در صورت انجام پذيرفتن كار و عقاب در صورت عدم انجام كار متوجه 2

  )95، ص1چه كسي است؟ (مظفر، اصول الفقه، ج
  )99، ص1فقه، ج. اقوال در تبعيت قضاء از اداء را نام ببريد. (مظفر، اصول ال3
را توضيح و از آن » فما فائدة اإلنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلياً و بعثاً حالياً؟«. عبارت 4

  )124جواب دهيد. (آخوند خراساني، كفاية االصول، ص
، 1. واجب منجز و واجب معلّق را با مثال توضيح دهيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج5

  )474ص
نفسي بودن آن واجب است، آن قاعده   ران امر بين واجب نفسي و غيري مقتضاي قاعده،. در دو6

  )502، ص1را توضيح دهيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج
شود؟ (سبحاني تبريزي،  . آيا بر امتثال و عدم امتثال واجب غيري، ثواب و عقاب مترتب مي7

  )511، ص1ارشاد العقول، ج
  دو مثال فقهي بزنيد. . براي واجب مشروط8

  )304، ص11الف. زكات نسبت به رسيدن به حد نصاب. (عاملي، مفتاح الكرامة، ج
 )410، ص4ب. روزه نسبت به حضر. (حلي، تذكرة الفقهاء، ج



 

 

  
  16درس 

  
  مسأله ضد

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  عناي ضد و اقسام آن را بيان كنيد.. م1
  . محل نزاع در بحث ضد را توضيح دهيد.2
  . اقوال در ضد عام را بيان كنيد و دليل هر يك را مختصراً توضيح دهيد.3
  . دليل قائلين به اقتضاء در بحث ضد را توضيح دهيد و جواب مصنف را بيان داريد.4
  . ثمره بحث در مسأله ضد را بيان نماييد.5
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  الفصل السادس
  

  األمر بالشيء، النهي عن ضده اقتضاء
اختلف األُصوليون في أنّ األمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو ال؟ علي 

و المنافي، و قسم أقوال، و قبل الورود في الموضوع نقول: الّضد هو مطلق المعاند 
عام و ضد إلى ضد خاص. األُصوليون الضد  

 هو ترك المأمور به. و الضد العام:

 هو مطلق المعاند الوجودي. و الضد الخاص:

موضوع إحداهما الضد  و على هذا تنحلّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين
 العام، و موضوع األُخرى الضد الخاص.

يقتضي النهي عن ضده العام أو  سألة األُولى: هل األمر بالشيءفيقال في تحديد الم
  نهى عن تركها؟ كأن يقول:  صالة الظهر، فهل هو ال؟ مثالً إذا قال المولى: صلّ

نقيض لها و األمر بها نهي  فترك الصالة ضد عام للصالة بمعنى انّه» ال تترك الصالة«
 .1عن تركها

هل يقتضي النهي عن ضده  األمر بالشيء ة: إنّكما يقال في تحديد المسألة الثاني
الخاص أو ال؟ فإذا قال المولى: أزل النجاسة عن المسجد، فهل األمر باإلزالة ألجل 

                                                           
كما أنّ ترك الصالة ضد عام لها، كذلك الصالة أيضاً ضد عام لتركها؛ و علي هذا فالضد العام هو النقيض، و  1.

  م له.نقيض كل شيء إما رفعه أو مرفوعه، فترك الصالة رفع و الصالة مرفوع، و كلّ نقيض لآلخر و ضد عا
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فعل وجودي يعاندها، كالصالة في المسجد؟  كونها واجباً فورياً بمنزلة النهي عن كلّ
  باإلزالة. فكأنّه قال: أزل النجاسة و ال تصلّ في المسجد عند االبتالء

 األولى : الضد العام المسألة

عن الضد العام أقواالً إنّ للقائلين باقتضاء األمر بالشيء النهي:  
 عين النهي عن ضده العام، األمر بالشيء : االقتضاء على نحو العينية و انّاألول

صلّ أو قلت: ال تترك الصالة،  فيدلّ األمر عليه حينئذ بالداللة المطابقية، فسواء قلت:
 فهما بمعنى واحد.

الترك جزء لمدلول األمر  النهي عن : االقتضاء على نحو الجزئية و انّالثاني
إلى طلب الشيء و المنع  بالشيء، ألنّ الوجوب الذي هو مدلول مطابقي لألمر ينحلُّ

العام، جزءاً تحليلياً  ك، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضدمن التر
 للوجوب.

بالشيء يالزم النهي عن الضد  : االقتضاء على نحو الداللة االلتزامية، فاألمرالثالث
 عقالً.

 و مختار المحقّقين عدم الداللة مطلقاً.

  الثانية: الضد الخاص المسألة
 ضاء بالدليل التالي و هو مرّكب من أمور ثالثة:استدلّ القائلون باالقت

العام و هو ترك اإلزالة على  أ. انّ األمر بالشيء كاإلزالة مستلزم للنهي عن ضده
 القول به في البحث السابق.

و األكل مالزم للضد  ب. انّ االشتغال بكل فعل وجودي (الضد الخاص) كالصالة
 العام، كترك اإلزالة حيث إّنهما يجتمعان.

اإلزالة منهياً عنه ـ حسب  ج. المتالزمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك
 في الحكم أي منهياً عنه. المقدمة األُولى ـ فالضد المالزم له كالصالة يكون مثله

  الخاص. فينتج أنّ األمر بالشيء كاإلزالة مستلزم للنهي عن الضد
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من أنّ األمر بالشيء ال يقتضي  عرفت بمنع المقدمة األُولى لما يالحظ عليه: أوالً:
 النهي عن ضده العام. و أنّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو ال يحتاج إليه.

المتالزمين محكوماً بحكم  بمنع المقدمة الثالثة أي ال يجب أن يكون أحد ثانياً:
الة مالزمه، أعني: الص المتالزم اآلخر فلو كان ترك اإلزالة حراماً ال يجب أن يكون

حراماً، بل يمكن أن ال يكون محكوماً بحكم أبداً في هذا الظرف، و هذا كاستقبال 
وجوب استدبار الجدي.  الكعبة المالزم الستدبار الجدي، فوجوب االستقبال ال يالزم

كأن يكون  نعم يجب أن ال يكون المالزِم محكوماً بحكم يضاد حكم المالزم،
محرماً و  دي حراماً، و في المقام أن يكون ترك اإلزالةاالستقبال واجباً و استدبار الج

 الصالة واجبة.

 الفقهية للمسألة الثمرة

ثبت االقتضاء، فإذا كان الضد  تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطالن العبادة إذا
و قلنا بتعلّق النهي بها تقع فاسدة، ألنّ النهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل  عبادة كالصالة،

  باإلزالة تقع صالته فاسدة، أو اشتغل بها حين طلب الدائن دينه. بالصالة حين األمر
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  خالصه درس
. امر به شيء نه داللت بر نهي از ترك دارد و نه داللت بر نهي از واجبي كه انجام آن منافات با 1

ال آن امر دارد. و به اصطالح امر به شيء نه داللت بر نهي از ترك ضد عام دارد و نهي از ترك امتث
  ضد خاص.

  ، . قائل به اقتضاء باشيمالفشود كه:  . ثمره بحث در بطالن عبادت در صورتي ظاهر مي2
  . قائل به داللت نهي بر فساد باشيم.ج. آن ضد، عبادت باشد و ب

  تمرين
  )9، ص2اصولي است يا فقهي؟ چرا؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، جمسأله ضد بحث . 1
، 1. دليل عدم داللت امر به شيء بر نهي از ضد عام را توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج2

  )275ص
. در بحث اقتضاء امر به شيء از نهي از ضد خاص چند مسلك وجود دارد؟ فقط نام ببريد. 3

  )277، ص1(مظفر، اصول الفقه، ج
  . چهار مسأله فقهي كه متوقف بر ثبوت مسأله ضد هستند را نام ببريد.4

الف. تخلف نذر در موردي كه شخص نذر كرده باشد كه اعمال حج را پياده انجام دهد. (مقدس 
  ) 124، ص6اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج

نذر كند كه در همان بعد از ظهر در موردي كه شخص  4ب. نماز خواندن در مسجد در ساعت 
  )57، ص3ساعت در حرم امامزاده باشد. (كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج

(در صورتي كه فرستادن صلوات هنگام شيندن  9ج. اشتغال به قرائت نماز هنگام شنيدن نام پيامبر
  )110، ص12واجب فوري باشد). (مجلسي، مرآة العقول، ج 9نام پيامبر

  )16ت مختص نماز ظهر. (حائري، كتاب الصالة، صد. اشتغال به نماز عصر در وق
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  17درس 

  
  نسخ وجوب

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . محل نزاع در بحث نسخ وجوب را با مثال توضيح دهيد.1
  . اقوال در بحث نسخ پس از وجوب را بيان كنيد.2
  ل قائلين داللت منسوخ بر بقاء جواز را توضيح دهيد و اشكال آن را بيان نماييد.. دلي3
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  الفصل السابع
  

  1نسخ الوجوب
  مثاالً من الكتاب العزيز: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو ال؟ و لنقدم

ـ تقديم |  مع النبي فرض اللّه سبحانه على المؤمنين ـ إذا أرادوا النجوى
فَقَدموا بينَ يدي نجواُكم  يا أيها الذينَ آمنُوا إذا نَاجيُتم الرسولَ{ حانه:سب صدقة، قال

و أطهر فإن لَم رٌ لَُكمَخي قَةً ذلكدحيم صر غَفُور وا َفإنَّ اللّه12(المجادلة/ }تَجِد.( 

ناجه كفّوا عن المسألة، فلم ي فلما نزلت اآلية كف كثير من الناس عن النجوى، بل
سبحانه:  ، ثم نسخت اآلية بما بعدها، و قال2× طالب أحد إالّ علي بن أبي

نَجواُكم صدقات َفإِذ َلم تَفْعلُوا و تاب اللّه عَليُكم  ءأشفَقُْتم أَنْ تُقَدموا بينَ يدي{
 }تَعملُونَ للّه خبيرٌ بِماَفأَقيموا الصالةَ و آتُوا الزَكاةَ و أَطيعوا اللّه و رسولَه و ا

  ).13(المجادلة/
 فهناك ٩مع الرسول فوقع الكالم في بقاء جواز تقديم الصدقة إذا ناجى أحد

 قوالن:

 على بقاء الجواز. من الداللة» التهذيب«األول: ما اختاره العالّمة في 

. و هو الذي كان قبل األمر الثاني: عدم الداللة على الجواز، بل يرجع إلى الحكم
 خيرة صاحب المعالم.

                                                           
  . سيوافيك تفسير النسخ في المقصد الرابع و إجماله رفع الحكم الثابت بدليل شرعي.1
  في تفسير سورة المجادلة. 5/245. الطبرسي: مجمع البيان: 2
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فَقَدموا بينَ {الوجوب، أعني قوله:  استدل للقول األول بأنّ المنسوخ لما دلَّ على
 على أُمور ثالثة: فقد دلَّ }نجواُكم صدقَةً يدي

 . كون تقديم الصدقة جائزاً.1

 كونه أمراً راجحاً. .2

 . كونه أمراً الزماً.3

اإللزام، و أما ما عداه كالجواز و  الناسخ هو رفع خصوصو القدر المتيقّن من دليل 
دليل على وجوب شيء و دلّ  كالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ، نظيره ما إذا دلّ

أيضاً ال بأس بترك إكرامه  دليل آخر على عدم وجوبه، كما إذا ورد أكرم زيداً و ورد
 و الرجحان. ازفيحكم بأظهرية الدليل الثاني على األول على بقاء الجو

نحو المأُمور به، و أما  أنّه ليس لألمر إالّ ظهور واحد و هو البعث يالحظ عليه:
الموضوع لوجوب الطاعة و  الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخر، و هو كون البعث تمام

المولى رفع اليد عن بعثه، فقد دلَّ  االلتزام بالعمل عند العقالء، فإذا دلّ الناسخ على أنّ
لاللتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس  ى رفع اليد عن مدلول المنسوخ فال معنىعل

يترك المنسوخ  له إالّ ظهور واحد، و هو البعث نحو المطلوب ال ظهورات متعددة حتى
 (اللزوم) و يؤخذ بالباقي (الجواز و الرجحان).

  فإذا نسخ الملزوم  الفعل، و بعبارة أُخرى: الجواز و الرجحان من لوازم البعث إلى
  فال وجه لبقاء الالزم.

 

الجواز و الرجحان من لوازم البعث إلي الفعل، 
  فـال وجـه لبقـاء الـالزم    فإذا نسـخ الملـزوم   
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  خالصه درس
هر گاه وجوبي نسخ شود، دليل ناسخ هيچ داللتي بر جواز ندارد، زيرا دليل ناسخ داللت دارد بر 

گردد به آنچه كه قبل از امر  اينكه مولي از مدلول منسوخ رفع يد كرده است، در نتيجه حكم برمي
  .بوده است

  تمرين
  در بحث نسخ وجوب را در مورد اين آيات پياده كنيد. محل نزاع. 1

و إِنْ يا أَيها النَِّبي حرِّضِ اْلمؤْمنينَ عَلى اْلقتالِ إِنْ يُكنْ مْنكُم عشْرُونَ صابِرُونَ يغْلبوا مائََتينِ {الف. 
أَنَّهم َقوم ال يْفقَهونَ * الĤْنَ َخفَّف اللَّه عْنكُم و علم أَنَّ يكُنْ مْنُكم مائَةٌ يغْلبوا أَْلفاً منَ الَّذينَ َكفَرُوا ِب

ينِ ِبإِذْنِ اللَّه و فيكُم ضَعفاً َفإِنْ يُكنْ مْنكُم مائَةٌ صابِرَةٌ يغْلبوا مائََتينِ و إِنْ يُكنْ مْنكُم أَْلف يغْلبوا أَْلَف
  )66و  65(انفال/ }نَاللَّه مع الصابِري

إِنْ و الَّذينَ يَتوفَّونَ مْنكُم و يذَرونَ أَزواجاً وصيةً لأَزواِجهِم متاعاً إِلَى الْحولِ َغيرَ إِخْراجٍ َف{ب. 
و { ) و240(بقره/ }يمأَْنُفسِهنَّ منْ معرُوف و اللَّه عزيزٌ حك  ما فَعْلنَ في  خَرَجنَ فَال جناح عَليكُم في

شْراً َفإِذا بع رٍ وةَ أَشْهعبِهنَّ أَرنَ ِبأَْنفُسصتَرَبواجاً يونَ أَزذَري و ْنُكمنَ مفَّوَتونَّ َفال الَّذينَ يلَهلَْغنَ أَج
  )234(بقره/ }مُلونَ خَبيرٌأَْنُفسِهنَّ ِباْلمعرُوف و اللَّه ِبما تَع  جناح عَليكُم فيما فَعْلنَ في

يأْتينَ اْلفاحشَةَ منْ نسائكُم َفاستَشْهِدوا عَليِهنَّ أَربعةً مْنكُم َفإِنْ شَهِدوا َفأَمسُكوهنَّ في   و الالَّتي{ج. 
ذانِ يأْتيانها مْنكُم فĤَذُوهما َفإِنْ تابا و الْبيوت حتَّى يَتوفَّاهنَّ اْلموت أَو يجعلَ اللَّه لَهنَّ سبيالً * و الَّ

َفاجلدوا   الزَّانيةُ و الزَّاني{) و 16و  15(نساء/ }أَصلَحا َفأَعرُِضوا عنْهما إِنَّ اللَّه كانَ َتواباً رحيماً
دينِ اللَّه إِنْ كُنْتُم ُتؤْمُنونَ ِباللَّه و اْليومِ الĤْخرِ   ُكلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدةٍ و ال َتأْخُذْكُم بِِهما رأْفَةٌ في

  )2(نور/ }و ْليْشهد عذابهما طائفَةٌ منَ اْلمؤْمنينَ
. چه فرقي بين اين بحث با جمع عرفي بين وجوب و استحباب وجود دارد؟ (مكارم شيرازي، 2

  )495، ص1انوار األصول، ج
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  18درس 

  
  امرامر به 

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . محل نزاع در بحث امر به امر را در ضمن مثالي توضيح دهيد.1
  . ثمره بحث امر به امر را با توضيح بيان فرماييد.2
  . نظر مصنف در اين بحث را با دليل ايشان ذكر كنيد.3
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  فصل الثامنال

  
  األمر باألمر بفعل، أمر بذلك الفعل

األمر الصادر من المولى أمر بذلك  إذا أمر المولى فرداً ليأمر فرداً آخر بفعل، فهل
  مثاالً: الفعل أيضاً أو ال؟ و إليضاح الحال نذكر

  روي بسند صحيح عن  إنّ الشارع أمر األولياء ليأمروا صبيانهم بالصالة،
إذا كانوا بني خمس  إّنا نأمر صبياننا بالصالة«قال:  × ن أبيهع × أبي عبد اللّه

أمر اإلمام  ففي هذا الحديث 1»سنين، فمروا صبيانكم بالصالة إذا كانوا بني سبع
 األولياء بأمر صبيانهم بالصالة.

باألولياء، أو يتجاوز عنه إلى  فعندئذ يقع الكالم في أنّ أمر اإلمام يتحدد باألمر
 أيضاً. األمر بالصالة

بإقامة الصالة إنّما الكالم في  فمحصل الكالم: أنّه ال شك أنّ الصبيان مأمورون
 مأمورون من جانب الشارع أيضاً. أنّهم مأمورون من جانب األولياء فقط، أو هم

 و تظهر الثمرة في مجالين:

أمراً بذلك الفعل تكون  شرعية عبادات الصبيان، فلو كان األمر باألمر، األول:
 بادات الصبيان شرعية، و إالّ تكون تمرينية.ع

                                                           
  .5من أبواب أعداد الفرائض، الحديث  3، الباب 3. الوسائل: الجزء 1
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ولده األكبر بأن يأمر ولده  في صحة البيع و لزومه فيما إذا أمر الوالد الثاني:
و اّطلع األصغر من طريق آخر على  األصغر ببيع متاعه، فنسي الواسطة إبالغ أمر الوالد

  أمر الوالد فباع المبيع.
يكون بيعه صحيحاً و الزماً،  أمر بنفس ذلك الفعلفإن قلنا بأنّ األمر باألمر بفعل، 

 و إن قلنا بخالفه يكون بيعه فضولياً غير الزم.

المتبادر في هذه الموارد تعلّق  الظاهر أنّ األمر باألمر بالفعل أمر بذلك أيضاً، ألنّ
غرض المولى بنفس الفعل و كان أمر المأمور األول طريقاً للوصول إلى نفس الفعل من 

 خالة ألمر المأُمور األول.دون د

 

أنّ األمر باألمر بالفعل أمر بذلك أيضاً، ألنّ المتبادر في 
هذه الموارد تعلّق غرض المولى بنفس الفعل و كان أمر 

طريقاً للوصول إلى نفس الفعل من دون  المأمور األول،
 دخالة ألمر المأُمور األول
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  خالصه درس
. اگر مولي فردي را امر كرد كه او ديگري را امر كند كه كاري را انجام دهيد، امر اول، امر به خود 1

شود اين است كه غرض  آيد، زيرا در اينگونه موارد آنچه كه به ذهن متبادر مي فعل به حساب مي
  و امر مأمور اول تنها طريقي است براي انجام كار.مولي به انجام آن كار تعلق گرفته است 

شود، چه آنكه اگر امر شارع به اينكه اولياء، فرزندان  . ثمره اين بحث در عبادات صبي ظاهر مي2
خود را امر به انجام عبادات كنند، امر به فعل صبي به حساب آيد، عبادات صبي شرعيت خواهد 

  شود، عبادات صبي تنها تمريني خواهد بود.داشت، ولي اگر امر به فعل صبي محسوب ن

  تمرين
  . محل بحث در امر به امر را در آيات و روايات زير تطبيق دهيد: 1

  )30(نور/ }ُقلْ للْمؤْمنينَ يُغضُّوا منْ أَبصارِهم و يحَفُظوا فُرُوجهم{الف. 
 }يحَفْظنَ فُرُوجهنَّ و ال يبدينَ زينَتَهنَّ إِالَّ ... و ُقلْ لْلمؤْمنات يْغُضْضنَ منْ أَبصارِهنَّ و{ب. 

  )31(نور/
 }و أْمرْ أَهَلك ِبالصالةِ و اصطَبِرْ عَليها ال َنسئَُلك رِزقاً نَحنُ نَرْزُقك و الْعاقبةُ للتَّْقوى{ج. 

  )98، ص1). (استرآبادي، آيات االحكام، ج132(طه/
َقالَ لبعضِ نسائه مرِي نساء الْمؤْمنينَ  | أَنَّ رسولَ اللَّه × بنِ زِياد عنْ أَبِي عبد اللَّه مسعدةَ«د. 

، 77(مجلسي، بحار األنوار، ج »أَنْ يسَتْنِجينَ ِبالْماء و يبالْغنَ فَإِنَّه مطْهرَةٌ لْلحواشي و مذْهبةٌ للْبواسيرِ
  )199ص
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  19درس 

  
  امر بعد از امر

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . محل نزاع در بحث امر بعد از امر را در ضمن مثالي توضيح دهيد.1
  . صور مسأله در بحث امر بعد از امر و حكم هر يك را بيان كنيد.2
  در اين بحث را با دليل ايشان بيان نماييد.. نظر مصنف 3
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  الفصل التاسع
  

  األمر بالشيء بعد األمر به
التأسيس، فمثالً إذا  هل األمر بالشيء بعد األمر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو

ظاهر في التأكيد، أو ظاهر  أمر المولى بشيء ثم أمر به قبل امتثال األمر األول فهل هو
  ؟في التأسيس

 للمسألة صور:

التعدد و الكثرة، كما إذا قال: صلِّ،  أ. إذا قُيد متعلّق األمر الثاني بشيء يدل على
 ثم قال: صلِّ صالة أُخرى.

ب. إذا ذُكرَ لكل حكم سبب خاص، كما إذا قال: إذا نمت فتوّضأ، و أذا مسست 
 ميتاً فتوضأ.

إذا قال: توضأ، ثم قال:  ماج. إذا ذكر السبب لواحد من الحكمين دون اآلخر، ك
  إذا بلت فتوضأ.

  األمرين. د. أن يكون الحكم خالياً عن ذكر السبب في كال
 األمر الثاني للتأكيد ألن ال إشكال في أنّ األمر في الصورة األُولى للتأسيس ال

 صريح في التعدد.

إيجاب تأسيس إيجاب وراء  و أما الصورة الثانية، فهي كالصورة األُولى ظاهرة في
 آخر.
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بوضوء  الوجوبين المتعددين نعم يقع الكالم في إمكان التداخل بأن يمتثل كال
و عدمه، فعلي األول يكفي وضوء  1واحد و عدمه، فهو مبني علي تداخل المسببات

واحد و ال يكفي علي الثاني، و سيأتي الكالم فيه في باب المفاهيم، فيختص محل 
 البحث بالصورتين األخيرتين.

التأكيد و التأسيس أولى،  لعل القول باإلجمال و عدم ظهور الكالم في واحد من و
و التأسيس. و ما يقال من  ألنّ الهيئتين تدالّن على تعدد البعث و هو أعم من التأكيد

 العرفي. أنّ التأسيس أولى من التأكيد، ال يثبت به الظهور

 

  
  تم الكالم في المقصد األول

  و الحمد لّله
 

                                                           
امتثال واحد در مقام امتثال اسباب و تكاليف  . تداخل مسببات: تداخل مسببات، به معناي اكتفا نمودن به1

  متعدد است.
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  صه درسخال
هر گاه بعد از ورود امري، قبل از امتثال آن، امر ديگري بر همان شيء وارد شود، در اينكه امر دوم 

  ظهور در تأكيد دارد يا تأسيس، بستگي به قرائن و شواهد دارد. به عنوان مثال:
ر وارد اي باشد كه داللت بر تعدد و كثرت كند، يا اينكه هر يك از دو ام اگر همراه امر دوم قرينه

  شده سبب داشته باشند، امر دوم ظهور در تأسيس دارد.
ولي اگر تنها يكي از دو امر داراي سبب بود و يا براي هيچ كدام سبب ذكر نشده بود، امر دوم 

تواند دال بر تأكيد  مجمل خواهد بود، زيرا هر دو امر داللت بر تعدد بعث دارند، و تعدد بعث، هم مي
  باشد و هم تأسيس.

  نتمري
و ما يقال من أنّ التأسيس أولي من التأكيد، اليثبت به الظهور «اشكال و جواب مذكور را در متن . 1

  به طور كامل توضيح دهيد.» العرفي
  . اصطالح تداخل اسباب و تداخل مسببات را توضيح دهيد.2
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  المقصد الثاني
  في النواهي

  و فيه فصول:
  في مادة النهي و صيغته. الفصل األول:
  في جواز اجتماع األمر و النهي في عنوان واحد. الفصل الثاني:
  في اقتضاء النهي للفساد. الفصل الثالث:
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  20درس 

  
  ماده و صيغه نهي

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . معناي ماده نهي را بيان كنيد.1
  لت ماده نهي بر تحريم را بيان كرده و براي آن يك مؤيد بياوريد.. دليل دال2
  . مفاد صيغه نهي را بيان كنيد.3
  . اختالفات امر و نهي و محل اتحاد آن دو را بيان كنيد.4
  . دليل ظهور صيغه نهي در تحريم را توضيح دهيد.5
  و تراخي ندارد. . بيان كنيد چرا نهي داللت بر مره و تكرار و همچنين داللت بر فور6
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  الفصل األول
  

  في مادة النهي و صيغته
 }أَرأَيت الّذي يْنهى * عبداً إِذا صلّى{سبحانه:  النهي هو الزجر عن الشيء، قال

  ).10ـ9(العلق/
و يعتبر فيه العلو و االستعالء. و يتبادر من مادة النهي الحرمة بمعنى لزوم االمتثال 

 }عنْه و أَخذهم الرِّبا و قَد ُنهوا{ل عليه قوله سبحانه: و الدلي .على وفق النهي
َلهم كُونُوا قرَدة  فَلَما عتَـوا عما ُنهوا عنْه قُلْنا{). و قوله سبحانه: 161(النساء/
و ما آتاُكم الرّسولُ َفخُذُوه و ما َنهاُكم {). و قوله سبحانه: 166(األعراف/ }خاسئين

نْهوا عو قد مرّ نظير هذه المباحث في مادة األمر فال نطيل. )7(الحشر/ }فَانَْته  
على الطلب غير  و أما صيغة النهي فالمشهور بين األُصوليين أنّها كاألمر في الداللة

العدم، أعني:  أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود، أعني: نفس الفعل؛ و في اآلخر
 ترك الفعل.

الفعل، و في النواهي وضعت  الهيئة في األوامر وضعت للبعث إلى و لكن الحق أنّ
 و اليد، أو باللفظ و الكتابه.  للزجر، و هما إما بالجوارح كاإلشارة بالرأس

حيث إنّ كالّ منها  و على ضوء ذلك فاألمر و النهي مّتحدان من حيث المتعلّق
 ة و المبادئ و اآلثار.هي، مختلفان من حيث الحقيق يتعلّق بالطبيعة من حيث هي 

 و النهي زجر كذلك. أما االختالف من حيث الحقيقة، فاألمر بعث إنشائي
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بالمصلحة و االشتياق إليها، و  و أما من حيث المبادئ فمبدأ األمر هو التصديق
  عنها. مبدأ النهي هو التصديق بالمفسدة و اإلنزجار

إطاعة يوجب المثوبة، و اإلتيان  رو أما من حيث اآلثار فإنّ اإلتيان بمتعلّق األم
 بمتعلّق النهي معصية توجب العقوبة.

 الصيغة في التحريم ظهور

إفعل موضوعة للبعث، و  هيئة قد علمت أنّ هيئة ال تفعل موضوعة للزجر، كما أنّ
من مبادئ األمر و  مة فليسا من مداليل األلفاظ و إنّما ينتزعانأما الوجوب و الحر

كراهة كذلك  النهي فلو كان البعث ناشئاً من إرادة شديدة أو كان الزجر صادراً عن
كراهة  ينتزع منهما الوجوب أو الحرمة، و أما إذا كانا ناشئين من إرادة ضعيفة أو

 كذلك، فينتزع منهما الندب و الكراهة.

الوجوب و الحرمة ليسا من المداليل اللفظية إالّ أنّ األمر أو النهي إذا لم  و مع انّ
الوجوب و الحرمة بحكم  يقترنا بما يدلّ على ضعف اإلرادة أو الكراهة ينتزع منهما

أّنهما ناشئان من  العقل على أنّ بعث المولى أو زجره ال يترك بال امتثال، و احتمال
 دليل. مد عليه ما لم يدلّ عليهإرادة أو كراهة ضعيفة ال يعت

  دائرة المولوية و العبودية و و بعبارة أُخرى: العقل يلزِم بتحصيل المؤمن في
 النهي. ال يتحقق إالّ باإلتيان بالفعل في األمر و تركه في

  المرّة و التكرار و الداللة على لنهيا
المادة وضعت للطبيعة  إنّ النهي كاألمر ال يدل على المرة و ال التكرار، ألنّ

  التكرار؟! و الصرفة، و الهيئة وضعت للزجر، فأين الدال على المرة
و ال يحصل الترك إالّ بترك  نعم لما كان المطلوب هو ترك الطبيعة المنهي عنها،

الطبيعة، و هذا غير داللة  جتناب عن جميع محققاتجميع أفرادها يحكم العقل باال
  الدليل. اللفظ على التكرار. و منه يظهر عدم داللته على الفور و التراخي بنفس

 



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

١٣٦

  خالصه درس
  . نهي به معني زجر از چيزي است.1
  . در صدق معناي زجر در ماده نهي، هم علو شرط است و هم استعالء.2
  شود. تبادر مي. از ماده نهي، حرمت به ذهن م3
  . صيغه نهي داللت بر طلب ترك فعل دارد.4
  . صيغه نهي ظهور در تحريم دارد.5
  . نهي، نه داللت بر مرّه يا تكرار دارد و نه داللت بر فور يا تراخي.6

  تمرين
ترك طبيعت مستلزم ترك تمامي افراد است و اين يعني نهي در هر فردي از افراد «اشكالِ: . 1

  را پاسخ دهيد.» شود تكرار مي
كند يا كف نفس از فعل را؟ توضيح دهيد. (مظفر، اصول  . ناهي در نهي، مجرد ترك را طلب مي2

  )106، ص1الفقه، ج
. آيا نهي داللت بر دوامِ وجوبِ ترك پس از يك مرتبه مخالفت با آن نهي را دارد؟ (مكارم 3

  )536، ص1شيرازي، انوار األصول، ج
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  21درس 

  
  هياجتماع امر و ن

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهي را توضيح دهيد.1
  در محل بحث را بيان كنيد.» وحدت«و » اجتماع«. مراد از 2
  . ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهي را بيان نمابيد.3
  دليل قائلين به امتناع اجتماع امر و نهي و جواب مصنف از آنها را توضيح دهيد. .4
  . ثمره بحث اجتماع امر و نهي را بيان كنيد.5
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  الفصل الثاني
  

  اجتماع األمر و النهي في شيء واحد بعنوانين
، و قبل 1في شيء واحد اختلفت كلمات األُصوليين في جواز اجتماع األمر و النهي

   دّلة المجوّز و المانع نذكر أُموراً:بيان أ

 األول: في أنواع االجتماع األمر

  إنّ لالجتماع أنحاء ثالثة:
أوالً، و المأُمور و  : فهو عبارة عما إذا اتحد اآلمر و الناهي2تماع اآلمرياالج الف:

(المكلَّف به) ثالثاً، مع وحدة زمان  3المنهي (المكلَّف) ثانياً، و المأُمور به و المنهى عنه
التكليف عندئذ محاالً، كما إذا قال: صلّ في ساعة كذا و ال  امتثال األمر و النهي فيكون

باالجتماع اآلمري، ألنّ اآلمر هو الذي حاول الجمع  ا، و يعبر عن هذا النوعتصلّ فيه
 واحد. بين األمر و النهي في شيء

                                                           
. اجتماع امر و نهي: مراد از اجتماع امر و نهي اين است كه يك فعل به سبب انطباق عنوان واجب بر آن، 1

بدان امر شده باشد و در همان حال نيز، به علت منطبق شدن عنوان حرام بر آن، مورد نهي قرار گرفته باشد. 
از در زمين غصبي كه داراي دو عنوان است: عنوان نماز كه با امر صلِّ واجب گرديده است، و مانند نم

  ديگري عنوان غصب كه با نهي التغصب حرام گشته است.
. اجتماع آمري: اجتماع آمري عبارت است از اين كه دو دليل در مقام جعل و تشريع و صدور از جانب 2

  موال با هم تنافي داشته باشند.
شود؛  منهي عنه: منهي عنه، فعل يا ترك فعلي است كه به سبب مبغوض بودنش در نزد موال، از آن نهي مي. 3

  گيرد، منهي عنه است. به بيان ديگر، هر چيزي كه نهي به آن تعلق مي



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

١٣٩

فهو عبارة عما إذا اتحد اآلمر و الناهي، و المأُمور و  ب. االجتماع المأموري:
كما إذا خاطب الشارع المكّلف بقوله:  لمنهي و لكن اختلف المأُمور به و المنهى عنه،ا

صلّ، وال تغصب، فالمأُمور به غير المنهى عنه، بل هما ماهيتان مختلفتان غير أنّ 
يكون المورد مصداقاً  المكلَّف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه

  لعنوانين و مجمعاً لهما. 
مصداقاً لكل من  و هو عبارة عمـا إذا لم يكن الفعل :ج. االجتماع الموردي

أحدهما مصداقاً  العنوانين بل يكون هنا فعالن تقارنا و تجاورا في وقت واحد يكون
األجنبية في أثناء  الحرام، مثل النظر إلىلعنوان الواجب و ثانيهما مصداقاً لعنوان 

لعنوان النظر إلى األجنبية  الصالة، فليس النظر مطابقاً لعنوان الصالة و ال الصالة مطابقاً
مختلفين متقارنين في زمان  و ال ينطبقان على فعل واحد، بل المكلّف يقوم بعملين

  واحد، كما إذا صلّى و نظر إلى األجنبية.
رفت هذا فاعلم انّ النزاع في االجتماع المأموري ال اآلمري و إذا ع تنبيه:
 الموردي.

 العنوان؟ األمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في

يتعلّق األمر  المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجوداً بأن
يء و النهي بشيء آخر، و لكن اتحد المتعلّقان في الوجود و بش

كالصالة المأُمور بها و الغصب المنهي عنه المتحدين في  التحقّق،
  الدار المغصوبة. الوجود عند إقامة الصالة في

  فخرج بقيد االتحاد في الوجود أمران:
 األجنبية و األول: االجتماع الموردي، كما إذا صلّى مع النظر إلى

ليس وجود الصالة نفس النظر إلى األجنبية، بل لكلٍّ تحقّق و 
 .خاص تشخّص و وجود

ــن  ــراد مـ المـ
الواحـــد فـــي 
العنـــوان هـــو 
الواحد وجـوداً  

ــأ ــق بـ ن يتعلّـ
األمر بشـيء و  
ــيء   ــي بش النه
آخــر، و لكــن 
اتحد المتعلّقان 
في الوجـود و  

 التحقّق
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لألوثان، فالمتعلّقان مختلفان مفهوماً  الثاني: األمر بالسجود للّه و النهي عن السجود
 و مصداقاً.

  ث: األقوال في المسألةالثال األمر

و الفضل بن شاذان من  إنّ القول بجواز االجتماع هو مذهب أكثر األشاعرة،
ذهب فحول  قدمائنا، و هو الظاهر من كالم السيد المرتضى في الذريعة، و إليه
الخوانساري و  المتأّخرين من أصحابنا كالمحقق األردبيلي و سلطان العلماء و المحقق

و اختاره من  مدقّق الشيرواني و السيد الفاضل صدر الدين و غيرهم،ولده و الفاضل ال
ـ قدس اهللا أسرارهم ـ و  مشايخنا: السيد المحقّق البروجردي و السيد اإلمام الخميني

بذلك حيث نقل كالم الفضل بن شاذان في كتابه و لم  يظهر من المحدث الكليني رضاه
هـ) انّ ذلك 260شاذان (ت كالم الفضل بن يظهر من يعقبه بشيء من الرد و القبول، بل

  1من مسلّمات الشيعة.
 .في الكفاية و أقام برهانه و أما القول باالمتناع، فقد اختاره المحقّق الخراساني

و قد استدلوا على  إذا عرفت ذلك، فلنذكر دليل القولين على سبيل االختصار
 القول بالجواز بوجوه منها:

بما هو الدخيل في الغرض دون ما يالزمه من الخصوصيات  أنّ األمر ال يتعلّق إالّ 
 غير الدخيلة، و مثله النهي ال يتعلّق إالّ بما هو المبغوض دون اللوازم و الخصوصيات.

و علي ضوء ذلك فما هو المأٌمور به هو الحيثية الصالتية وإن اقترنت مع الغصب 
ان اقترنت مع الصالة في الوجود  في مقام اإليجاد، و المنهي عنه هو الحيثية الغصبيه و

  و التحقّق.
و علي هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصالة و ال يسري الحكم إلي غيرها من 
  المشّخصات االتفاقية كالغصب، كما أنّ الحرمة متعلّقة بنفس عنوان الغصب و

                                                           
   1/140. الحظ القوانين: 1
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ال تسري إلي مشخصاته االتفاقية، أعني: الصالة، فالحكمان ثابتان علي العنوان ال 
  تجاوزانه و بالتالي ليس هناك اجتماع.ي

و الذي يؤيد جواز االجتماع هو عدم ورود نص علي عدم جواز الصالة في 
المغصوب و بطالنها مع عموم االبتالء به، فإن ابتالء الناس باألموال المغصوبة في زمان 

كانوا  الدولتين األُموية و العباسية لم يكن أقل من زماننا خصوصاً مع القول بحرمة ما
  يغنمونه من الغنائم في تلك األزمان، حيث إنّ الجهاد االبتدائي حرام بال إذن 

علي القول المشهور، فالغنائم ملك لمقام اإلمامة، و مع ذلك لم يصلنا نهي في  ٧اإلمام
ذلك المورد، و لو كان لوصل، و المنقول عن ابن شاذان هو الجواز، و هذا يكشف عن 

  لنهي إذا كان المتعلّقان متصادقين علي عنوان واحد.صحة اجتماع األمر و ا
استدلّ القائل باالمتناع بوجوه أتقنها و أوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب 

  مّقدمات نذكر المهم منها:
انّ األحكام الخمسة متضادة، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة  المقدمة األُولي:

و الزجر عنه في ذلك الزمان، فاجتماع األمر و النهي في التامة بين البعث في زمان، 
  زمان واحد من قبيل التكليف المحال.

أنّ متعلّق األحكام هو فعل المكّلف و ما يصدر عنه في الخارج ال  المقدمة الثانية:
ما هو اسمه و عنوانه، و إنّما يؤخذ العنوان في متعلّق األحكام لإلشارة إلي مصاديقها و 

  لحقيقة.أفرادها ا
ثم استنتج و قال: إنّ المجمع حيث كان واحدا ًوجوداً و ذاتاً يكون تعلّق األمر و 
النهي به محاالً و إن كان التعلّق به بعنوانين لما عرفت من أنّ المتعلّق الواقعي للتكليف 

  هو فعل المكّلف بحقيقته و واقعيته ال عناوينه و أسمائه.
دمه األُولي ـ بما قرّر في محلّه من أنّ المتعلّق ـ بعد تسليم المق يالحظ علي ذلك:

للتكاليف ليس هوالهوية الخارجية، ألنّه يستحيل أن يتعلّق البعث و الزجر بها، و ذلك 
ألنّ التعلّق إما قبل تحقّقها في الخارج، أو بعده، فعلي األول فال موضوع حتي يتعلّق به 
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اوين، و علي الثاني يلزم تحصيل األحكام بل مرجع ذلك إلي تعلّق الحكم بالعن
  الحاصل و طلب الموجود.

انّ القائل بجواز االجتماع يذهب إلي حصول االمتثال و العصيان  ثمرة النزاع:
بعمل واحد، فهو يتحّفظ علي كال الحكمين بال تقديم أحدهما علي اآلخر، و أما القائل 

ن األهم هو الوجوب فتكون باالمتناع، فهو يقدم من الحكمين ما هو األهم، فربما كا
  حرمة الغصب إنشائية، و ربما ينعكس فيكون الترك أهم من اإلتيان بالواجب.
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  خالصه درس
  تواند باشد: آمري، مأموري و موردي. . اجتماع به سه صورت مي1
. مراد از واحد در عنوان بحث، واحد وجودي است، به اين معنا كه امر به يك چيز تعلق گرفته 2

  نهي به چيز ديگر و ليكن امر و نهي در وجود متحد باشند.باشد و 
كند. پس نماز در زمين  . قائلين به جواز اجتماع معتقدند كه امر به نهي، و نهي به امر سرايت نمي3

  غصبي، هم داراي حكم وجوب است و هم حرمت.
ندارد كه دو حكم گويند احكام خمسه با هم تضاد دارند و امكان  . قائلين به امتناع اجتماع مي4

  متضاد بر يك فعل سوار شوند. پس نماز در زمين غصبي يا امر دارد يا نهي.

  تمرين
  توضيح دهيد كه چه فرقي بين نماز در زمين غصبي با نماز و نظر به اجنبيه وجود دارد.. 1
  نام ببريد.. چند تن از قائلين به جواز اجتماع و چند تن از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهي را 2
  )291، ص1. مراد از جواز در عنوان بحث را توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج3
شود يا خير؟ چرا؟  (نفسي، عيني و ...) مي  . آيا محل نزاع شامل جميع اقسام ايجاب و تحريم4

  )186(آخوند خراساني، كفاية األصول، ص
  ي؟ توضيح دهيد.. در بحث اجتماع امر و نهي، نزاع صغروي است يا كبرو5
  . چهار موضوع فقهي كه امر و نهي در آن اجتماع كردند را نام ببريد.6

الف. زني نماز جهريه را بلند بخواند و صداي آن را به نامحرم برساند. (حائري، كتاب الصالة، 
  )196ص

  )110، ص8ب. مردي در نماز لباس طال كوب بپوشد. (نجفي، جواهر الكالم، ج
  )426، ص2نگام نداي نماز جمعه. (كركي، جامع المقاصد، جج. خريد و فروش ه

  )100، ص2د. خواندن نماز به قصد ريا. (شيخ انصاري، كتاب الطهارة، ج
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  22درس 

  
  داللت نهي بر فساد

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  ح دهيد.. عنوان بحث را توضي1
  . مراد از عبادت و صحت در اين بحث را بيان كنيد.2
  . اقسام نهي را بيان، هر يك را تعريف و براي هر كدام مثالي بزنيد.3
  . دليل اينكه نهي از عبادت مقتضي فساد است چيست؟ آن را توضيح دهيد.4
  . مراد از معامله را بيان نماييد.5
  . صحت در معامالت را تعريف كنيد.6
  هاي مولوي را توضيح دهيد. دليل عدم داللت نهي بر فساد در نهي .7
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  الفصل الثالث
  

  1في اقتضاء النهي للفساد
يترتب عليها استنباط  هذه المسألة من المسائل المهمة في علم األُصول التي

  مسائل فقهية كثيرة و يقع الكالم في مقامين:

  المقام األول: في العبادات
  نذكر أُموراً: و قبل البحث فيها

عنوان البحث ما ال يسقط أمرها على فرض تعلّقه  المقصود من العبادة في األول:
بها إالّ إذا أتى بها على وجه قربى، فخرجت التوصليات من التعريف، ألنّها أُمور يسقط 

  كذلك. أمرها و لو لم يأت بها
أو  مطابقاً للمأُمور بهانّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به  الثاني:

 2سقوط اإلعادة و القضاء، كما عرفت.

، و إلي 3و غيري 2، و إلي نفسي1وتنزيهي 3انّ النهي ينقسم إلي تحريمي الثالث:
  6. و الظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث.5و إرشادي 4مولوي

                                                           
نهي موال واقع شود، آيا اين  اي مورد . داللت نهي بر فساد: منظور از آن اين است كه اگر عبادت يا معامله1

  كند يا نه؟ نهي بر فساد آن عبادت يا معامله داللت مي
  .60. عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو لألعم، ص 2
داللت » منهي عنه«اي مولوي است كه بر حرمت و منعِ الزامي از انجام  . نهي تحريمي: نهي تحريمي، نهي3

  كند. كه بر حرمت شرب خمر و طلب ترك آن به طور الزامي داللت مي» رب الخمرال تش«نمايد، مانند:  مي
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 فنقول: إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع،

: × فال شك في اقتضائه للفساد، كما في قوله دة،إذا تعلّق النهي بنفس العبا
ألنّ الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأُمور به، و مع  7»دعي الصالة أيام أقرائك«

اجتماع األمر و النهي في متعلّق  تعلّق النهي بنفس العبادة ال يتعلّق بها األمر الستلزامه
لعدم األمر، و بالتالي ال يكون  ر بهواحد، فال يصدق كون المأتي به مطابقاً للمأُمو

  مسقطاً لإلعادة و القضاء.
لوجود المالك (المحبوبية) و  انّ الصحة إما ألجل وجود األمر، أوو بعبارة أُخرى: 

 و النهي في شيء واحد تحت  كال األمرين منتفيان، أما األول فالمتناع اجتماع األمر

  
  
  
  

                                                                                                                                        
اي كه بر نقصان ثواب (در  . نهي تنزيهي: نهي تنزيهي، مقابل نهي تحريمي بوده و عبارت است از نهي1

  نمايد. عبادات) و يا مبغوضيت غير شديد متعلق آن در نزد موال (در معامالت) داللت مي
اي است كه به سبب مفسده موجود در متعلق آن، به آن تعلق گرفته است. بنابر  هي نفسي، نهينهي نفسي: ن. 2

  كند. اين، نهي نفسي، مبغوضيت متعلق خود را نزد موال كشف مي
اي كه به  نهي غيري: نهي غيري، نهي از چيزي است كه مقدمه براي چيز ديگر است؛ به بيان ديگر، نهي. 3

» نهي غيري«شود و از مبغوض بودن متعلق خود نشان ندارد،  موال صادر مي خاطر مفسده غير، از سوي
  شود. ناميده مي

. نهي مولوي: نهي مولوي عبارت است از نهي صادر شده از سوي شارع كه بر وجود مفسده و مبغوضيت 4
  متعلق آن نزد شارع داللت نموده و بر مخالفت آن، عقوبت و بر موافقت آن، ثواب مترتب است.

اي كه مفاد آن، ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به وجود  . نهي ارشادي: نهي ارشادي عبارت است از نهي5
  باشد. اي براي ترك آن مي مفسده در چيزي است كه متعلق نهي، وسيله

[الوسائل: » ال صالة لجار المسجد إال في المسجد«. قد يكون النهي إرشاداً إلي قلّة الثواب كما في قوله: 6
  ] فإّنه ال يستلزم الفساد و بالتالي ال يدخل في النزاع.7من أبواب لباس المصّلي، الحديث  2، الباب 3زء الج

  .262و  6/42المتقي الهندي: كنز العمال: . 7

 فال شك في اقتضائه للفساد، ألنّ: إذا تعلّق النهي بنفس العبادة،

  . الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به،1
  . و مع تعلّق النهي بنفس العبادة ال يتعلّق بها األمر،2
  لعدم األمر، كون المأتي به مطابقاً للمأمور به. فال يصدق 3
  . و بالتالي ال يكون مسقطاً لإلعادة و القضاء.4
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المبغوضية فال يكون المبغوض  لنهي يكشف عنعنوان واحد، و أما الثاني فألنّ ا
  مقرّباً.

ففي كل مورد ال يجتمع  و هذه هي الضابطة في داللة النهي على الفساد و عدمها،
 1المحبوبية) يحكم عليها بالفساد. مالك النهي (المبغوضية) مع مالك الصحة (األمر و

  المقام الثاني: في المعامالت
  :و إليضاح الحال نذكر أُموراً

المراد من المعامالت في عنوان البحث ما ال يعتبر فيها قصد القربه، كالعقود األول: 
  و اإليقاعات.
انّ المراد من الصحيح في المعامالت ما يترتب عليها األثر المطلوب منها الثاني: 

  كالملكية في البيع و الزوجية في النكاح.
بما هو فعل  نزيهي بالمعاملةإذا تعلّق النهي المولوي التحريمي أو الت الثالث:

عقد  صدور مباشري، كالعقد الصادر عن المحرِم في حال اإلحرام بأن يكون المبغوض
النكاح في هذه الحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هوهو مبغوضاً و مزجوراً 

مبغوضية نفس العمل (العقد)  عنه، فالظاهر عدم اقتضائه للفساد، ألنّ غاية النهي هي
العقد أمراً عبادياً حتّي ال يجتمع مع  في هذه الحالة و هي ال تالزم الفساد و ليس

  النهي.
و ال تَنْكحوا ما {تعالى:  نعم إذا كان النهي إرشاداً إلي فساد المعاملة، كما في قوله

 الفساد. ) فال كالم في الداللة على22(النساء/ }النِّساء نَكَح آباؤُكم منَ

  
 

                                                           
  . و أما إذا لم تكن صحة الشيء رهن األمر أو المحبوبية بل دائراً مدار كونه جامعاً لألجزاء و الشرائط 1

المعامالت ـ فال يكشف مالك النهي ـ أعني: المبغوضية ـ عن الفساد و بذلك (أي عدم تأثير ـ كما في باب 
المبغوضية) يفترق باب المعامالت عن العبادات حيث ال يحكم علي المعامالت بالفساد مع تعلّق النهي النفسي 

  بها كما سيوافيك.
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 مسأله اجتماع امر و نهي و داللت نهي بر فسادتفاوت بين 

 مسأله داللت نهي بر فساد مسأله اجتماع امر و نهي

  موضوع: تعلق امر و نهي به دو شيء مختلف
 محمول: جواز و عدم جواز

  موضوع: بين نهي از عبادت و فساد آن
 محمول: وجود و عدم وجود مالزمه

 مبتني بر وجود نهي است مسأله مسأله مبتني بر وجود امر و نهي است

: انّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة ـ أعني: مسألة اجتماع األمر و تنبيه
 النهي ـ واضح لوجهين:

. انّ المسألتين مختلفتان موضوعاً و محموالً فال قدر مشترك بينهما حتي تُبحث 1
هل يجوز تعلّق األمر و  في الجهة المائزة، ألنّ عنوان البحث في المسألة السابقة هو

  النهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق، و متحدين في مقام اإليجاد أو ال؟
كما أنّ عنوان البحث في المقام هو هل هناك مالزمة بين النهي عن العبادة و 

  فسادها أو ال؟
فالمسألتان مختلفتان موضوعاً و محموالً، و مع هذا االختالف فالبحث عن الجهة 

  زة ساقط.المائ
. انّ المسألة السابقة تبتني علي وجود األمر و النهي، و لكن هذه المسألة تبتني 2

علي وجود النهي فقط سواء أكان هناك أمر كما في باب العبادة، أم ال كما في باب 
  المعامالت، فوجود األمر في المسألة السابقة يعد من مقوماتها دون هذه المسألة.

 تطبيقات

المسائل المهمة، لذا  نّ مسألة النهي في العبادات و المعامالت منلقد مضى أ
  استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لهذه المسألة:

  الصالة في خاتم الذهب .1
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 1».يصلّي فيه ال يلبس الرجل الذهب وال«روي عن أئمة أهل البيت: 

األخبار على اعتبار عدم  قال شيخ مشايخنا العالّمة الحائري: قد دّلت طائفة من
قد تعلّق بالصالة في  كون لباس المصلّي من الذهب للرجال، و النهي في تلك األخبار

 2محلّه. الذهب، و النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في

 تفريق الزكاة بين الفقراء مع طلب اإلمام .2

الفقراء دون أن يدفعها إلى اإلمام،  طلب اإلمام الزكاة، و لكن المالك فرّقها بينلو 
 3فهل يجزي مع النهي الصادر من اإلمام أو ال؟

 تضرّر باستعمال الماء لو .3

التيمم، فإن استعمل الماء و  لو تضرّر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى
4حاله هذا فهل يبطل الوضوء أو ال؟

 

  التيمم بالتراب أو الحجر المغصوبين .4

التصرف فيه شرعاً، فهل  إذا تيمم بالتراب أو بالحجر المغصوبين أي الممنوع من
  5يفسد تيممه أو ال؟

 االكتفاء باألذان المنهي عنه .5

في المسجد و هو جنب، فهل  إذا تغنَّى باألذان، أو أذّنت المرأة متخضعة، أو أذّن
  6يصح األذان منهم و يكتفي به أو ال؟

  
                                                           

  .4يث من أبواب لباس المصّلي، الحد 30، الباب 3. الوسائل: الجزء 1
  .57. الحائري: الصالة: 2
  .15/421. الجواهر: 3
  .5/111الجواهر: . 4
 .5/135. الجواهر: 5
  .59ـ  9/53. الجواهر: 6
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  ر في الصالةاالستمرا حرمة .6
المحترمين من الغرق و الحرق،  إذا وجب قطع الصالة ألجل صيانة النفس و المال
 1و مع ذلك استمرَّ في الصالة، فهل تبطل صالته أو ال؟

  . النهي عن التكفير في الصالة7
اليسرى باليمنى ـ كما ورد  قد ورد النهي عن التكفير في الصالة ـ أي قبض اليد

التراويح) فهل تبطل  نوافل جماعة في ليالي شهر رمضان (صالةالنهي عن إقامة ال
  الصالة أو ال؟

  يوم الشك بنية رمضان صوم .8
 2صومه أو ال؟ إذا صام آخر يوم من شهر شعبان بنية رمضان، فهل يصح

  القران بين الحج والعمرة .9
ألجل النهي عن القران  لو قارن بين الحج و العمرة بنية واحدة، فهل يبطل عمله

 3كما لو نوى صالتين بنية واحدة أو ال؟

  اللزوم في المضاربة شرط .10
عن شرط اللزوم  إذا شرط اللزوم في المضاربة، فهل تبطل المضاربة للنهي

 4المنكشف عن طريق اإلجماع أو ال؟

  تم الكالم في المقصد الثاني
 و الحمد لّله

                                                           
  .11/123. الجواهر: 1
  .12/328. الجواهر: 2
  .17/207. الجواهر: 3
  .13. مباني العروة الوثقي، كتاب المضاربة، ص 4
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  خالصه درس
قربت دارد؛ و صحت در . مراد از عبادات در اين بحث، فعلي است كه امتثال آن نياز به قصد 1

  عبادات هم به اين معناست كه مأتي به مطابق با مأمور به باشد.
. هر گاه از يك عبادتي نهي شد، شكي نيست كه اين نهي داللت بر فساد آن عبادت دارد، زيرا با 2

 تعلق نهي به يك عبادت، ديگر آن عبادت مأمور به نخواهد بود، در نتيجه مأمور بهي وجود ندارد
  كه مطابقت مأمور به با مأتي به صدق كند و اين همان معني عدم صحت عبادت است.

. مراد از معامله در اين بحث، فعلي است كه نياز به قصد قربت ندارد؛ و صحت در معامله هم 3
  يعني اثر مطلوب از معامله حاصل شود.

شود. ولي اگر مولوي باشد  مي . نهي از معامله هم، اگر نهي ارشادي باشد موجب فساد آن معامله4
 موجب فساد معامله نخواهد بود، زيرا در معامله اصال امري نداريم كه بخواهد با تعلق نهي به مأمور

  به، امر آن برداشته شده و باعث فساد معامله شود.

  تمرين
، 4چه فرقي بين اين بحث با مسأله اجتماع امر و نهي وجود دارد؟ (خويي، محاضرات، ج. 1

  )165ص
  . فرق بين نهي تحريمي و نهي تنزيهي را توضيح دهيد.2
  . نهي مولوي و نهي ارشادي را مقايسه كنيد.3
  . براي بحث داللت نهي بر فساد در معامالت چهار نمونه فقهي بياوريد.4

  )257، ص1الف. خريد و فروش در اعتكاف. (حلي، ايضاح الفوائد، ج
، 12همسر بدون اجازه او. (كركي، جامع المقاصد، ج ب. ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده

  )357ص
  )277، ص12ج. فروش قرآن و احاديث نبوي به كافر. (عاملي، مفتاح الكرامة، ج

  )138، ص2 شهيد اول، غاية المراد، جد. فروش عين قبل از مالك شدن آن. (
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  المقصد الثالث
  في المفاهيم

  و فيه أُمور:
 فهوم و المنطوق.تعريف الم األمر األول:

 صريح. تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح و غير األمر الثاني:

 صغروي. النزاع في باب المفاهيم األمر الثالث:

 تقسيم المفهوم إلى موافق و مخالف. األمر الرابع:

 أقسام مفهوم المخالف. األمر الخامس:

 مفهوم الشرط. األول:  

 مفهوم الوصف. الثاني:  

 وم الغاية.مفه الثالث:  

 مفهوم الحصر. الرابع:  

 مفهوم العدد.الخامس:   

 مفهوم اللقب.السادس:   
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  23درس 

  
  مفهوم و منطوق

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . منطوق و مفهوم را تعريف كنيد.1
  ريد.. اقسام مدلول منطوقي را نام بب2
  . اقسام مدلولِ منطوقيِ غير صريحِ التزامي را نام برده و هر يك را با مثال تعريف كنيد.3
. صغروي و كبروي بودن نزاع در باب مفاهيم را توضيح داده و بيان كنيد نزاع صغروي است يا 4

  كبروي؟
  . اقسام مفهوم را نام برده و هر يك را با مثال توضيح دهيد.5
  خالف را فقط نام ببريد.. اقسام مفهوم م6
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  األمر األول: تعريف المفهوم و المنطوق
  إنّ مداليل الجمل علي قسمين:

كالمه و لكن ال يوصف  قسم يصفه العرف بأنّ المتكلّم نطق به، و قسم يفهم من
و الخفاء ليس للمتكّلم  بأنّ المتكلّم نطق به، و ألجل اختالف المدلولين في الظهور

المتكلّم: إذا جاءك زيد فأكرمه،  ول بخالف المدلول الثاني، فإذا قالإنكار المدلول األ
  فإنّ هنا مدلولين:

المتكّلم و ليس له الفرار  وجوب اإلكرام عند المجيء، و هذا مما نطق به أحدهما:
 منه، و ال إنكاره.

من الكالم و بإمكان  عدم وجوب اإلكرام عند عدم المجيء، و هذا يفهم و اآلخر:
 ّلم التخلّص عنه بنحو من األنحاء.المتك

مفهومي، و لعل ما ذكرناه هو مراد  فاألول مدلول منطوقي، و الثاني مدلول
 الحاجبي من تعريفه للمنطوق و المفهوم بقوله:

 النطق. ما دلَّ عليه اللّفظ في محل المنطوق:

 .1ما دلَّ عليه اللّفظ في غير محل النطق و المفهوم :

  و الحاصل:
ذاته على وجه يكون اللفظ حامالً لذلك المعنى و  دل عليه اللفظ في حد انّ ما«

و قالباً  قالباً له فهو منطوق. و ما دل عليه اللفظ على وجه لم يكن اللفظ حامالً
  »للمعنى و لكن دلّ عليه باعتبار من االعتبارات فهو مفهوم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
اختصره المؤلف و اشتهر بالمختصر الحاجبي و شرحه العضدي، و ، و 147. الحاجبي: منتهي السؤل و األمل: 1

  كالهما مطبوعان.
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  صريح األمرالثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح و غير
تنقسم المداليل المنطوقية إلى قسمين: صريح و غير صريح. فالصريح، هو المدلول 

 .و االلتزامي المطابقي؛ و أما غير الصريح، فهو المدلول التضمني

 ثم إنّ االلتزامي على ثالثة أقسام:

 . المدلول عليه بداللة االقتضاء.أ

 ب. المدلول عليه بداللة التنبيه.

 ج. المدلول عليه بداللة اإلشارة.

رفع : «٩عقالً أو شرعاً، كقوله فهو ما يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته أما األول
فإنّ المراد رفع المؤاخذة عنها أو نحوها و إالّ كان » و النسيان عن أُمتي تسعة: الخطأ

 الكالم كاذباً.

) فلو لم يقدر األهل لما 82(يوسف/ }فيها و اسَئلِ القريةَ التي كُّنا{و قوله تعالى: 
 عقالً. صح الكالم

ملِّكه لي على ألف ثم اعتقه،  و قول القائل: اعتق عبدك عنّي على ألف، فإنّ معناه
 يصح العتق شرعاً إالّ في ملك. إذ ال

صحته عقالً و شرعاً، و لكن  يتوقف عليه صدق الكالم و ال فهو ما ال و أما الثاني،
االقتران و فُقد الربطُ بين  كان مقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له، لبعد

الشيء لحكم الشارع، كقوله:  الجملتين فيفهم منه التعليل، فالمدلول هو عّلية ذلك
لم منه اشتراط القدرة علي فيع» بعت السمك في النهر«لمن قال له: » بطل البيع«

 التسليم في البيع.

قاصداً له، مثل داللة قوله  فهو الزم الكالم و إن لم يكن المتكلّم و أما الثالث،
 ) إذا انضم إلى قوله تعالى:15(األحقاف/ }شهراً و حملُه و فصالُه ثالثُونَ{سبحانه: 

) على كون أقل الحمل 233(البقرة/ }كامَلين و الوالدات يرضعن أوالدهنَّ حولينِ{
ستة أشهر، فإنّ المقصود في اآلية األُولى بيان ما تتحمله األُم من آالم و مشاقّ، و في 
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بيان أكثر مدة الرضاع، غير أنّ الزم هذين المدلولين مدلول ثالث، و هو أنّ أقل  الثانية
 ستة أشهر. الحمل

 يصغرو األمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم

البحث هو مثالً أنّه هل  إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي ال كبروي و أنّ مدار
  للقضايا الشرطية مفهوم أو ال؟

 .1حجيته وأما على فرض الداللة و الفهم العرفي فال إشكال في

و عدم ظهورها، فمعنى  و بعبارة أُخرى: النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم
أكرمه) هو أنّ الجملة الشرطية مع قطع النظر  جملة الشرطية (إذا سلَّمالنزاع في مفهوم ال

الحكم عند انتفاء الشرط، و هل هي ظاهرة في  عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء
  ذلك أو ال؟

فال نزاع في حجيته، و من  و أما بعد ثبوت داللتها على المفهوم أو ظهورها فيه
حجة أو ال، فإنّ ظاهره  لتسامح في قولهم مفهوم الشرطخالل هذا البيان يظهر وجود ا

حقيقة النزاع في وجود  أنّ وجود المفهوم مفروغ عنه و انّما الكالم في حجيته، مع أنّ
 .أصل المفهوم

  و موافقالرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف  األمر
موافقاً في السنخ للحكم  الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كانإنّ 

 {ما أُففَال تَُقل َله} :الموجود في المنطوق فهو مفهوم موافق، كما في قوله سبحانه
و ربما يسمى لحن  ) فحرمة التأفيف تدل باألولوية على حرمة الشتم23(اإلسراء/
  الخطاب.

                                                           
. حجيت مفهوم: حجيت مفهوم، به معناي اعتبار مفهوم قضايا (در مقابل منطوق آن) براي گوينده و شنونده 1

  در محاورات عرفي و عقالئي، و صحت استناد به آن است.
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الموجود في المنطوق  لحكم في المفهوم مخالفاً في السنخ للحكمأما لو كان ا و
 فهو مفهوم مخالف.

 مفهوم المخالف الخامس: أقسام األمر 

 النزاع من مفهوم المخالف عبارة عما يلي: اعلم أنّ الموارد التي وقعت محل

 . مفهوم الشرط.1

  . مفهوم الوصف.2
 . مفهوم الغاية.3

 . مفهوم الحصر.4

 . مفهوم العدد.5

  . مفهوم اللقب.6
  إليك التفصيل:
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  خالصه درس
الب براي آن كند و ق . منطوق عبارت است از چيزي كه لفظ في حد ذاته بر آن داللت مي1

كند ولي قالب براي آن معنا  معناست، و مراد از مفهوم چيزي است كه لفظ به نحوي بر آن داللت مي
  نيست.

شود. و غير صريح هم بر سه قسم  . مدلول منطوقي به دو قسم صريح و غير صريح تقسيم مي2
داللت كند و يا به نحو است: اينكه لفظ به داللت اقتضاء بر معني داللت كند، به نحو داللت تنبيه 

  داللت اشاره.
. نزاع در باب مفاهيم صغروي است. به اين معنا كه بحث بر سر اين است كه آيا مثال قضاياي 3

  شرطيه داللت بر مفهوم دارند يا خير؟ و بر فرض مفهوم داشتن، شكي در حجيت آنها نيست.
ت است از اينكه حكم موجود در شود. مفهوم موافق عبار . مفهوم به موافق و مخالف تقسيم مي4

منطوق با حكم مفهوم از حيث نفي و اثبات مساوي باشد، و اگر متفاوت باشد به آن مفهوم مخالف 
  گويند.

  . مفهوم مخالف بر شش قسم است، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و لقب.5

  تمرين
  تعريف حاجبي از منطوق و مفهوم را بيان داريد.. 1
  )18، ص2مفاهيم عقلي است يا لفظي؟ (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج. بحث در باب 2
، 2. آيا مفهوم از صفات مدلول است يا از صفات داللت؟ (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج3

  )20ص
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  24درس 

  
  مفهوم شرط

  
  

  هاي يادگيري هدف

  انيد:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتو از شما انتظار مي
 ،. شرط زائد و شرط محقّقِ موضوع را تعريف كرده و توضيح دهيد كه چرا بحث مفهوم شرط1

  اختصاص به شرط زائد دارد.
  . شرايط مفهوم داشتن جمله شرطيه را بيان كنيد.2
  . توضيح دهيد كه جمله شرطيه از چه طريقي بر آن شرايط داللت دارد.3
  شرطيه را بيان كنيد و اشكاالت آنها را توضيح دهيد.. ادله قائلين به مفهوم داشتن جمله 4
  . جواب قائلين به مفهوم داشتن جمله شرطيه از اشكاالت وارده بر ادله خود را بيان داريد.5
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  األول: مفهوم الشرط

و اعلم أنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عد القيد 
الموضوع و تكون الجملة مشتملة علي موضوع، و محمول، و شرط، شيئاً زائداً علي 

فيقع النزاع حينئذ في داللة القضية الشرطية علي انتفاء المحمول عن الموضوع، عند 
فهناك » إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء: «× انتفاء الشرط و عدمها مثل قوله

ينجسه)، و شيء آخر باسم الشرط،  موضوع و هو الماء، و محمول و هو العاصيمة (لم
أعني: الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقي الموضوع (الماء) بحاله بخالف القضايا التي يعد 
الشرط فيها محقّقاً للموضوع، من دون تفكيك بين الشرط و الموضوع بل يكون 
ارتفاع الشرط مالزماً الرتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محل النزاع، كقوله: إن 

زقت ولداً فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً علي ر
  نفس الولد.

  لدى انتفاء الشرط) إنّ داللة الجملة الشرطية على المفهوم (أي انتفاء الجزاء
  التالية: ال تتم إالّ إذا ثبتت األُمور الثالثة

يكون من قبيل التقارن  ية بأن ال. وجود المالزمة بين الجزاء و الشرط في القض1
االتّفاقي بصورة جزئيه، كخروج زيد من المجلس مقارناً مع دخول عمرو فيه، فإنّ 

  كثيراً. التقارن من باب االتفاق، و ألجل ذلك يحصل االنفكاك بينهما
أي ترتب التالي علي المقدم، بأن يكون  1. أن يكون التالزم من باب الترتّب2

 ء، فخرج ما إذا لم يكن هناك هذا النحو من الترّتب، كما إذا قال: إنالشرط علة للجزا

طال الليل قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما ترّتب لكونهما 
 معلولين لعلة ثالثة.

 

                                                           
  جود چيزي بر ديگري است.. ترتّب: ترتّب در لغت به معناي توقف و1
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عدم وجود علّة أُخرى تقوم  . أن يكون الترتب عّلياً انحصارياً، و معنى االنحصار3
  ط.مقام الشر

األُمور الثالثة، و يكفي للقائل  فالقائل بالمفهوم ال محيص له إالّ من إثبات هذه
 بالعدم منع واحد منها.

 الثالثة بأحد الوجوه التالية: ثم إنّ داللة الجملة الشرطية على هذه األُمور

األُمور الثالثة: المالزمة، الترتب،  ادعاء وضع الهيئة على ما يالزم هذه. الوضع: 1
 االنحصار.

المخاطب إلى هذه  ادعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن: 1. االنصراف2
  األُمور.
العلل و لم يذكر إالّ واحداً منها،  ادعاء أنّ المتكلّم كان في مقام بيان. اإلطالق: 3

  أولى. فيعلم انحصارها فتثبت المالزمة و الترتّب بوجه
الشرطية على  لة الوضعية، فالحق داللة الجملةأما إثباتها بالطريق األول أي بالدال

الشرطية هو أنّ  األمرين: المالزمة و الترتب، و ذلك ألنّ المتبادر من هيئة الجملة
  فرض وجود الشرط و تقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاء و تحقّقه و هذا مما

  ال يمكن إنكاره، و هو نفس القول بالمالزمة و الترتب.
                                                           

. إذا كان الّلفظ موضوعاً لحقيقة ذات أنواع كالحيوان أو ذات أصناف كالماء فتبادر منه ـ عند االستعمال ـ 1
ال «نوع أو صنف إلي الذهن دون األنواع و األصناف األخري، يقال: اللفظ منصرف إلي كذا، مثالً إذا قيل: 

  اً إلي غير اإلنسان.يكون منصرف» تصلّ في ما ال يؤكل لحمه

لم أنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إّنما هو فيما إذا اع
عد القيد شيئاً زائداً علي الموضوع و تكون الجملة مشتملة علي 
موضوع، و محمول، و شرط، فيقع النزاع حينئذ في داللة القضية 
الشرطية علي انتفاء المحمول عن الموضوع، عند انتفاء الشرط و 

  عدمها
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  بر مفهومداللت جمله شرطيه 
 انحصار ترتب مالزمه از طريق

الشرطية على األمرين: المالزمة و  فالحق داللة الجملة وضع 
 الترتب

 داللت ندارد

با اثبات مالزمه و ترتّب از طريق وضع، ديگر نيازي  انحصار
 به اثبات آن دو از طريق انحصار و اطالق نيست

 داللت ندارد

 داللت ندارد اطالق

فهو غير  األمر الثالث، وهو انّ العلّية بنحو االنحصار بالداللة الوضعية، و أما أثبات
البعيدة  ثابت، ألنّ تقسيم العلّة إلى المنحصرة و غير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية

الشرطية  عن األذهان العامة، فمن البعيد أن ينتقل الواضع إلى التقسيم، ثم يضع الهيئة
  لمنحصرة.على قسم خاص منها و هي ا

 أيضاً بعيد، ألنّ االنصراف رهن أحد أمرين: و أما إثبات االنحصار باالنصراف فهو

 . كثرة االستعمال في العلة المنحصرة.1

 . كون العلة المنحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.2

المنحصرة، و كون العلة المنحصرة  و كال األمرين منتفيان لكثرة االستعمال في غير
 ل في العلية من غيرها.ليست بأكم

و أما إثبات االنحصار باإلطالق و هو كون المتكّلم في مقام البيان، فهذا يتصور 
  على وجهين:

تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد في الجملة الشرطية و ما 
في  له من جزء و شرط و مانع من دون نظر إلى وجود سبب آخر، و أُخرى يكون

بعد  يان ما هو المؤثر في الجزاء، فعلى األول يكون مقتضى اإلطالق انّ ما جاءمقام ب
حرف الشرط هو تمام الموضوع و ليس له جزء أو شرط آخر و ال يتفرع عليه 

أقصاه أنّ ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء و أما أنّه ال  المفهوم، بل
 في مقام البيان.فال يمكن دفعه ألنّه ليس  يخلفه شيء آخر
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الجزاء على وجه اإلطالق،  و على الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في
على عدم وجود سبب  فإذا ذكر سبباً واحداً و سكت عن غيره، فالسكوت يكون داالً

  آخر قائم مقامه.
األسباب و مع ذلك اقتصر  و الحاصل: أنّه لو أحرز كون المتكّلم في مقام تحديد

كالمه، فيحكم  ذكر سبب واحد يستكشف أنّه ليس للجزاء سبب إالّ ما جاء فيعلى 
األسباب  على السبب بأنّه علة منحصرة، و هذا بخالف ما إذا لم يكن في مقام بيان

كلّها فإنّ مقتضى اإلطالق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع و ليس له جزء آخر 
 آخر يقوم مقام السبب األول فال يدل عليه. غير مذكور، و أما أنّه ليس للجزاء سبب

  تطبيقات
فقهية ال تحصى، و ربما  ثمرات إنّ للقول بداللة الجملة الشرطية على المفهوم

بين اإلمام و الراوي، و  يستظهر من خالل الروايات أنّ القول بالداللة كان أمراً مسلماً
  إليك تلك الروايات:

عن الشاة ُتذْبح فال تتحرك، و  × د اللّهروى أبو بصير قال: سألت أبا عب .1
أو  ال تأكل، إنّ علياً كان يقول: إذا ركضت الرِجل«يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: 

 1»َطرِفت العين فكل.

بكالم » ال تأكل«يستدل على الحكم الذي أفتى به بقوله: ×  ترى أنّ اإلمام
مفهوم، و هو إذا لم تركض الرجل و لم كان له  ، و ال يكون دليالً عليه إالّ إذا× علي

 تأكل. تطرف العين (كما هو مفروض الرواية) فال

كان أمير المؤمنين يضمن القصار و «قال: ×  . روى الحلبي عن أبي عبد اللّه2
  2».للناس، و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً الصائغ احتياطاً

 1يكن مأموناً. نه إذا لمفالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمي

                                                           
  .1من أبواب الذبائح، الحديث  12، الباب 16. الوسائل: الجزء 1
  .4من أبواب أحكام اإلجارة، الحديث  29، الباب 13. الوسائل: الجزء 2
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. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله و قرب اإلسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل 3
  2».فال بأس إذا لم يحملوا سالحاً«المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال: 

المشرك إذا حملوا سالحاً  دّلت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع
 مان الحرب و الهدنة.من دون فرق بين ز

إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه : «× . روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه4
  ».شيء

دّلت الرواية الشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالمالقاة، و إالّ كان تعليق 
 3لغواً. عدم االنفعال بالكرّية أمراً

للرجل أن يصلّي و  قوله: و يجوز × . روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد5
 ».ال بأس به إذا كان ذكياً«معه فارة مسك، فكتب: 

  4كان جزءاً صغيراً. فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة و إن
، قلت له: األمة تغطي رأسها، فقال: × . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه6

 ».ها إذا لم يكن لها ولدالولد أن تغطي رأس ال، و ال على أُم«

 5دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد.

ال بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة «قال:  × . روى الحلبي عن الصادق7
 ».في الركعتين األُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً بفاتحة الكتاب

 6الشرط. دلّ بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد

ال بأس أن يتكّلم إذا فرغ اإلمام من : «× . روى ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه8
 ».الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصالة الخطبة يوم

                                                                                                                                        
  .17. مباني العروة: كتاب المضاربة: 1
  .22/28. الجواهر: 2
  .1/106. الجواهر: 3
  .6/132. الجواهر: 4
  .8/222. الجواهر: 5
  .9/334. الجواهر: 6
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 1الخطبة. استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكالم في أثناء

قال: كتبت إليه إذا انكسفت  × . روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا9
صل على مركبك الذي «أقدر على النزول، فكتب إلي:  مس أو القمر و أنا راكب الالش

 أي صلّ علي مركبك إذا لم تقدر علي النزول.». أنت عليه

  2الدابة إالّ مع الضرورة. استدلّ بها على عدم جواز إقامة صالة اآليات على ظهر
فيصيبون  × ماإلما . روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها10

، أخرج منها الخمس × قاتلوا عليها مع أمير أمره اإلمام إن«غنائم كيف تقسم؟ قال: 
 ».ثالثة أخماس للّه تعالى و للرسول، و قسم بينهم

استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فال يعد ما أصابوه من الغنائم بل من 
  3األنفال.

 

                                                           
  .11/294. الجواهر: 1
  .11/477. الجواهر: 2
  .11/294. الجواهر: 3
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  خالصه درس
  شود كه قيد، شيئي زائد بر موضوع باشد. ، نزاع در صورتي جاري مي. در بحث مفهوم شرط1
. داللت جمله شرطيه بر مفهوم متوقف بر ثبوت وجود مالزمه بين شرط و جزاء، به نحو ترّتبي 2

  بودن مالزمه، و علت منحصره بودن ترتّب است.
  ق.كند: وضع، انصراف و اطال . جمله شرطيه به سه صورت بر اين امور داللت مي3
. از آنجا كه جمله شرطيه به هيچ يك از أنحاء وضع، انصراف و اطالق بر انحصار داللت ندارد، 4

  شود كه جمله شرطيه داللت بر مفهوم ندارد. اينگونه نتيجه گرفته مي

  تمرين
  . مفهوم شرط را تعريف كنيد.1
م شيرازي، انوار . براي قضاياي اتفاقيه و ترتب علت بر معلول يك مثال شرعي بزنيد. (مكار2

  )21، ص2األصول، ج
  آمدن آن را بيان نماييد.  هاي به دست . انصراف را توضيح داده و راه3
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  25درس 

  
  تعدد شرط و اتحاد جزاء

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  د جزاء را توضيح دهيد.. محل بحث در مبحث تعدد شرط و اتحا1
هايي وجود دارد  . توضيح دهيد كه براي حل تعارض بين مفهوم و منطوق دو روايت چه راه حل2

  و بهترين روش كدام است.
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  و ينبغي التنبيه علي أمرين:

  األول: إذا تعدد الشرط و اّتحد الجزاء
، و إذا 1ألذان فّقصرإذا خفي ا إذا كان الشرط متعدداً و الجزاء واحداً كما لو قال:

المفهوم، تقع المعارضة  ، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في2خفي الجدران فقصر
إلى حد ال يسمع  بين منطوق أحدهما و مفهوم اآلخر، فلو افترضنا أنّ المسافر بلغ
و يتم حسب مفهوم  أذان البلد و لكن يرى جدرانه فيقصر حسب منطوق الجملة األُولى

الجدران فيتم حسب  ملة الثانية، كما أنّه إذا بلغ إلى حد يسمع األذان و ال يرىالج
بين منطوق  مفهوم الجملة األولى و يقصر حسب منطوق الجملة الثانية، فالتعارض

  إحداهما و مفهوم األُخرى.
الشرط عّلة تامة أوالً، و  و بما اّنك عرفت أنّ استفادة المفهوم مبني على كون

األمرين، فتفقد الجملة الشرطية  ثانياً يرتفع التعارض بالتصرف في أحد ذينكمنحصرة 
منطوق اآلخر، و إليك بيان  مفهومها، و عندئذ ال يبقى للمعارضة إالّ طرف واحد و هو

  كال التصرفين:
الجملة الثانية قرينة على أنّ  أي التصرف في السببية التامة بأن تكون أما األول:
التام هو خفاء كال األمرين من  يست سبباً تاماً للقصر، و انّما السببخفاء األذان ل

خفي الجدران و األذان معاً  األذان و الجدران، فتكون النتيجة بعد التصرف هو إذا
 فقصر.

                                                           
1» .اللَّه دبنْ أَِبي عنَانٍ عنِ سب اللَّه دبع ×  يهف عمي تَسعِ الَّذضوي الْمف يرِ قَالَ إِذَا كُنْتنِ التَّقْصع أَْلُتهقَالَ س

 و مالْأَذَانَ فَأَتكْثلُ ذَلفَم فَرِكنْ سم تمإِذَا قَد رْ والْأَذَانَ َفقَص يهف عمي لَا تَسعِ الَّذضوي الْمف إِذَا ُكنْت «
  )1من أبواب صالة المسافر، الحديث  6، الباب 8الوسائل: الجزء (
2» .اللَّه دبأَِبي عل مٍ قَالَ قُلْتلسنِ مب دمحوتالرَّ × مينَ اْلبى ماررُ قَالَ إِذَا تَوقَصتَى يفَرَ مالس رِيدلُ يج  «
  )3من أبواب صالة المسافر، الحديث  6، الباب 8الوسائل: الجزء (
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يكون كل منهما سبباً  و هو التصرّف في انحصارية الشرط فبأن و أما الثاني:
في إيجاب القصر،  جة هي استقالل كل واحدمستقالً ال سبباً منحصراً، فتكون النتي

 فكأنّه قال: إذا خفي األذان أو الجدران فقصر.

األول إلى نفي السببية  و الفرق بين التصرفين واضح، فإنّ مرجع التصرف في
في الثاني إلى سلب  المستقّلة عن كل منهما و جعلهما سبباً واحداً، كما أنّ مرجعه

  كل منهما مستقالً.االنحصار بعد تسليم سببية 
 يقصر مع خفاء كل منهما. فعلى األول ال يقصر إالّ إذا خفي كالهما و على الثاني

من التصرفين، ألنّ  و على كال التقديرين يرتفع التعارض لزوال المفهوم بكل
غير تام، أو غير  المفهوم فرع كون الشرط سبباً تاماً و منحصراً، و المفروض أنّه إما

 منحصر.

اآلخر، و الظاهر هو التصرف في  أنّه وقع الكالم في تقديم أحد التصرفين على إالّ
مستقالً في التأثير، فإذا انفرد  ظهور كلٍ من الشرطين في االنحصار فيكون كل منهما

معاً فإن كان حصولهما بالتعاقب  أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، و إذا حصال
 و يكونان كالسبب الواحد. نا كان األثر لهما معاًكان التأثير للسابق و إن تقار

السببية التامة، ألجل  و انّما قلنا برجحان التصرف في االنحصار على التصرف في
برفع االنحصار أو تعلّق  أنّ التصرف في االنحصار مما ال بد منه سواء تعلّق التصرف

االرتفاع، و أما السببية  يقنالتصرف برفع بالسببية التامة، فاالنحصار قطعي الزوال و مت
 بدليل. التامة فمشكوك االرتفاع فال ترفع اليد عنه إالّ
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  خالصه درس
. اگر دو شرط مختلف داراي يك جزاء باشند، بين منطوق يكي و مفهوم ديگري تعارض پيش 1

  خواهد آمد.
را از هر دو  . براي حل تعارض يا بايد سببيت مستقله را از هر دو نفي كرد، و يا انحصاريت2

برداشت، كه تصرف در انحصاريت مقدم است، چون انحصاريت سبب بنابر هر دو فرض از بين 
رود. پس بايد سببيت مستقله را حفظ كرد. نتيجه آن نيز اين خواهد شد كه هر كدام از دو سبب  مي

  به تنهايي جزاء را موجب خواهند شد.

  تمرين
  اد جزاء را در فقه بيان كنيد.. پنج مورد از مصاديق تعدد شرط و اتح1

. احرام، از حج در صورت فوت حاجي. (خوانساري، جامع 2. دخول در حرم، 1الف. كفايت 
  )276، ص2المدارك، ج
. مواظبت بر صلوات براي اثبات عدالت شاهد. (كاشف الغطاء، النور الساطع، 2. شياع، 1ب. مالك 

  )305، ص2ج
، 2بول در روايات. (طباطبائي حكيم، مصباح المنهاج، ج ج. ذكر دو شيوه براي استبراء بعد از

  )175ص
. مردار 2. مردار حيواني كه داراي دم (خون) است، 1د. نجس شدن آب به وسيله مالقات با 

  )360، ص،1 دليل العروة الوثقى، جحيواني كه نفس سائله دارد. (حلي، 
  )683، ص2 ، جخميني، كتاب البيع. عدالت در وصي. (2. وثاقت، 1هـ. شرط 
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  26درس 

  
  تداخل اسباب و مسببات

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . تداخل اسباب و مسببات را توضيح دهيد.1
  . حكم اسباب از حيث تداخل و عدم تداخل را بيان كنيد.2
  دم تداخل را بيان نماييد.. حكم مسببات از حيث تداخل و ع3
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  1الثاني: في تداخل األسباب و المسببات و عدمه
، 3و إذا نُمت فتوضأ 2فتوضّأ إذا تعدد السبب و اتحد الجزاء كما إذا قال: إذا بلْت
  ثانياً. فيقع الكالم في تداخل األسباب أوالً، و تداخل المسببات

يقتضيان وجوباً واحداً  سببين هلو المراد من تداخل األسباب و عدمه هو أنّ ال
 فيتداخالن في التأثير، أو يقتضيان وجوبين فال يتداخالن.

و عدمه هو أنّ اإلتيان بالطبيعة مرّة هل يكفي في  و المراد من تداخل المسببات
 امتثال كال الوجوبين أو البد من اإلتيان بها مرّتين.

عدمه مبني علي ثبوت  و ال يخفي انّ البحث في خصوص تداخل المسببات و
عدم التداخل في األسباب كما أنّ البحث في التداخل مطلقاً يجري إذا أمكن تكرار 
 الجزاء كالوضوء و إالّ فيسقط البحث كقتل زيد لكونه محارباً و مرتداً فطرياً فإنّ القتل

  غير قابل للتكرر، فال معنى للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً.
  الكالم في موضعين:إذا عرفت ذلك يقع 

حكم األسباب من حيث التداخل و عدمه، و المتبادر عرفاً من القضيتين:  األول:
إذا بلت فتوّضأ و إذا نمت فتوّضأ هو عدم التداخل، بمعني أنّ كل ّشرط عّلة لحدوث 
الجزاء، أعني: الوجوب مطلقاً، سواء وجد اآلخر معه أم قبله أم بعده أم لم يوجد، و 

 اخل األسباب معنى إالّ تعدد الوجوب.ليس لعدم تد

الثاني: حكم المسببات من حيث التداخل و عدمه أي كفاية وضوء واحد و عدمه، 
فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، فتصل النوبة إلى األصل العملي و هو 

                                                           
. يكفي في عقد هذا البحث القول بكون كل شرط سبباً تاماً، ال سببأ منحصراً، فليس البحث مبنياً علي 1

  لي المفهوم، فالحظ.اشتمال القضية الشرطية ع
2» .اللَّه دبا عأَب عمس رِّ أَنَّهنِ الْحمِ بينِ × أُدفََليالْأَس كنْ طَرََفيم ا خَرَجإِلَّا م ضُوءالْو ْنقُضي سقُولُ َليي «

  )3من أبواب نواقض الوضوء، الحديث  2، الباب 1زء جال :وسائل(ال
دابته َفقَالَ إِذَا ذَهب النَّوم   عنِ الرَّجلِ ينَام عَلى × مغيرَةِ و محمد بنِ عبد اللَّه قَالَا سأَْلنَا الرِّضَاعبد اللَّه بنِ اْل. «3

ضُوءالْو دعْقلِ فَْلي2من أبواب نواقض الوضوء، الحديث  3، الباب 1زء جال :وسائل(ال »بِاْلع(  
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 الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك بقصد امتثال الجميع األصل عدم سقوط
على سقوطها به، و بعبارة أخرى: االشتغال اليقيني يقتضي البراءة  ي غير ما دلّ الدليلف

 اليقينية و هي رهن تعدد االمتثال.

نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به 
 سقوط الجميع.

واجبات المتعددة سقوط ال فخرجنا بهذه النتيجة: انّ مقتضى األصل العملي هو عدم
 ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها.

 تطبيقات

النفقة إذا كان فقيراً من  . إذا وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز دفعها إلى واجب1
للزكاة ألصالة عدم تداخل  س إيتاءجهة االنفاق؟ قال في الجواهر: ال يجوز، لكونه لي

 األسباب.

كالفقر و الجهاد في سبيل اللّه  . إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة،2
الصنفين مثالً، فيستحق بكل  جاز أن يعطى لكل سبب نصيباً، الندارجه حينئذ في

 منهما.

فهل يجب  النزح، إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكلٍ نصيب خاص من .3
 نزح كل ما قدر أو ال؟

نجاسات لها نصيب من  . إذا تغيرت أوصاف ماء البئر، و مع ذلك وقعت فيه4
 المقدر؟ النزح، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو
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 ه تداخل اسباب و مسبباتمسأل

 تداخل اسباب تداخل مسببات

المراد هو أنّ اإلتيان بالطبيعة مـرّة  
  هـــل يكفـــي فـــي امتثـــال    
   ــد ــوبين أو البــ ــال الوجــ   كــ
ــرّتين    ــا مـ ــان بهـ ــن اإلتيـ   مـ

 

المراد هو أنّ السببين هل يقتضيان 
ــي   ــداخالن ف ــداً فيت ــاً واح وجوب
التأثير، أو يقتضيان وجـوبين فـال   

 يتداخالن

 

 نظر استاد ظر استادن

ــيه   ــور قض ــدم ظه   ع
  در يكي از دو طـرف 

 

 عدم تداخل اسباب

 دليل

أنّ كل ّشرط علّة لحدوث الجزاء، 
ــواء    ــاً س ــوب مطلق ــي الوج   أعن
ــه أم  ــر معـــ ــد اآلخـــ   وجـــ
  قبلـــه أم بعـــده أم لـــم يوجـــد
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  خالصه درس
فقط يك وجوب را اقتضاء كنند. و تداخل مسببات  . مراد از تداخل اسباب اين است كه دو سبب1

  به اين معناست كه انجام يك مرتبه واجب براي امتثال دو وجوب كافي است.
شود، زيرا آنچه از تعدد سبب به ذهن متبادر  . در بحث تداخل اسباب، حكم به عدم تداخل مي2

  شود اين است كه هر شرط علت براي حدوث يك جزاء است. مي
تداخل مسببات ظاهراً قضيه هيچ ظهوري در هيچ يك از دو طرف ندارد و نوبت به  . در بحث3

  رسد كه اصل، عدم سقوط واجبات متعدد به يك فعل است. اصل عملي مي

  تمرين
چه ارتباطي بين بحث تداخل اسباب و مسببات با بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء وجود دارد؟ . 1

  )118، ص1(مظفر، اصول فقه، ج
هر يك از قائلين به تداخل و قائلين به عدم تداخل اسباب را بيان نماييد. (سبحاني  . دليل2

  )389، ص2ارشاد العقول، ج  تبريزي،
  . براي هر يك از تداخل اسباب و تداخل مسببات چهار نمونه فقهي بيابيد.3

  )284، ص2تداخل اسباب: الف. جنابت و مس ميت در تيمم. (كركي، رسائل، ج
  )529، ص14سرقت در اجراي حد. (شهيد ثاني، مسالك األفهام، ج ب. دو مرتبه

ج. إفساد حج و تخلف اجاره در حج نيابي به نسبت به انجام قضاي حج. (فاضل هندي، كشف 
  )188، ص5اللثام، ج

  )341، ص8دار. (بحراني، حدائق الناضرة، ج د. قرائت دو آيه سجده
  )95، ص2ذور. (شهيد ثاني، مسالك األفهام، جتداخل مسببات: الف. وجوب روز سوم اعتكاف من

  )490، ص2ب. پوشيدن لباس و بوئيدن عطر در حال احرام. (شهيد ثاني، مسالك األفهام، ج
  )98، ص1ج. افتادن دو نوع نجاست در چاه. (عاملي، مدارك األحكام، ج

ن تعلق د. شخصي گوسفنداني داشته باشد كه به حد نصاب زكات برسد و زكات تجارت هم به آ
  )455، ص13بگيرد. (همداني، مصباح الفقيه، ج
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  27درس 

  
  مفهوم وصف

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . مفهوم وصف را توضيح دهيد.1
  . مراد از وصف اصولي را بيان كنيد.2
  ست كه اخص از موصوف باشد.. توضيح دهيد كه چرا در وصف شرط ا3
  . توضيح دهيد كه مفهوم وصف چه ارتباطي با قيد احترازي دارد.4
  . دليل مفهوم نداشتن جمله وصفيه را توضيح دهيد.5
  اي كه قطعا مفهوم دارند را بيان نمائيد. . جمالت وصفيه6
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  1الثاني: مفهوم الوصف

  و إليضاح الحال نذكر أموراً:
المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل  وصف في عنوانالمراد من ال األول:

  قيداً لمتعلق التكليف أو لنفسه. األُصولي، فيعم الحال و التمييز مما يصلح أن يقع
أخص من الموصوف مطلقاً حتى يصح فرض  يشترط في الوصف أن يكون الثاني:

ا متساويين، الموضوع مع انتفاء الوصف كاإلنسان العادل، فخرج منه ما إذا كان بقاء
 المتعجب و ما إذا كان أعم منه مطلقاً، كاإلنسان الماشي. كاإلنسان

فانّ بين الغنم و  و أما إذا كان أعم منه من وجه، كما في الغنم السائمة زكاة
المعلوفة، و  السائمة عموم و خصوص من وجه، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم

و يجتمعان في الغنم السائمة، فهل هو داخل الموضوع عن الوصف في اإلبل السائمة 
 في النزاع أو ال؟

الوصف بأن يكون الموضوع  الظاهر دخوله في النزاع إذا كان االفتراق من جانب
الموضوع، سواء كان الوصف  باقياً و الوصف غير باق كالغنم المعلوفة، و أما إذا ارتفع

يدلّ على شيء في المعلوفة فال  كاإلبل مرتفعاً أيضاً كان هوقياً، كاإلبل السائمة، أو با
 حقهما.

مفهوم الوصف و عدمه ال ينافي اتفاقهم على أنّ األصل  انّ النزاع في ثبوتالثالث: 
 و ذلك: أن تكون احترازية 2في القيود

                                                           
  وم وصف، به معناي انتفاي طبيعي حكم موصوف در صورت انتفاي وصف آن است.. مفهوم وصف: مفه1
  . أقول: إنّ القيود الواردة في الكالم علي أقسام خمسة:2

  كقولك اإلنسان الضاحك ناطق.القيد الزائد:  .1
هوا َفَتياتُكم {و ال تُكْرِو هو القيد الذي يدلّ عليه الكالم و إن لم يذكر كقوله سبحانه: . القيد التوضيحي: 2

  ).33(النور/ عَلى الِْبغاء إِنْ أَردنَ َتحصنا}
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في مورد  ألنّ معنى كون القيد احترازياً ليس إالّ ثبوت الحكم
معناه ثبوت الحكم مع  القيد، فإذا قال: أكرم الرجال طوال القامة،

  األمرين: الرجال و الطوال. وجود
القيد  و أما نفي الحكم عن الرجال القصار فال يدل عليه كون

احترازياً، بل يتوقف في الحكم بالثبوت أو العدم بخالف القول 
الزمه نفي الحكم في غير مورد الوصف. و الفرق بين  بالمفهوم، فإنّ

حترازياً يالزم السكوت في غير مورد القيد ا األمرين واضح، فكون
و الحكم بعدم الحكم  الوصف، و القول بالمفهوم يالزم نقض السكوت

  في غير مورد الوصف.
أنّ الحق عدم داللة الوصف علي  ، فاعلمإذا عرفت ذلك

أقصى ما يدلّ عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى  المفهوم، ألنّ
زائد عليه أي االنتفاء لدى االنتفاء فال دليل ال الذي مرّ عليك، و أما

  عليه.
الوصفية ـ وراء  نعم ربما تدلّ القرائن على ثبوت المفهوم للقضية

  كونه احترازياً ـ مثل ما حكي أنّ أبا عبيدة قد فهم من قول رسول
  

                                                                                                                                        
  وهوالقيدالوارد مورد الغالب، و مع ذلك ال مدخلية له في الحكم، كقوله سبحانه:. القيد الغالبي: 3

) فكونهن في حجور األزواج قيد 22لنساء/(ا  دخَْلُتم ِبهِنَّ}  حجورُِكم منْ نسائُكم الالَّتي  في  {وربائبُكم الالَّتي
  غالبي.

و هو القيد الذي له مدخلية في الحكم و ال يحكم علي الموضوع بحكم إال معه، . القيد االحترازي: 4
بها و طّلقها يتوقّف في   كالدخول في اآلية المتقدمة، فانّ الدخول باألم شرط لحرمة الربيبة، فلو لم يدخل

  الحكم.
أو القيد ذات المفهوم، و هو ما يدلّ علي ثبوت الحكم عند وجوده و عدمه عند انتفائه، ومي: . القيد المفه5

و هذا النوع من القيد يثبت أكثر مما يثبته القيد االحترازي، فإنّ الثاني يثبت الحكم في مورد القيد و يسكت 
  ورده و ينفيه عن غيره.عن وجوده و عدمه في غير مورده، و لكن القيد المفهومي يثبت الحكم في م

أنّ الحــــق 
عدم داللـة  
ــف  الوصــ
علـــــــي 
ــوم،  المفهــ

أقصــي  ألنّ
مـــا يـــدلّ 
عليه القيـد  
ــه   ــو كون ه
ــد اً قيـــــ

ــاً و  احترازي
ا  الزائـد   أمـ

ــه، أي  عليـ
االنتفـــــاء 
ــدى  لـــــ
االنتفاء، فال 
  دليل عليـه 
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  1أنّ لي غير الواجد ال يحلّ.» لي الواجد يحلُّ عرضه و عقوبته: «| اللّه 
جت عن تلك الضابطة العقود و اإليقاعات المتداولة بين الناس حتى نعم خر

المفهوم، فمثالً لو قال:  األقارير و الوصايا، فإنّها لو اشتملت على قيد و وصف ألفاد
  األغنياء عن الخطاب. فمعناه خروج السادة» داري هذه وقف للسادة الفقراء«
  

 

                                                           
1 :طل«. و الليه. »المو الواجد: الغني، و إحالل عرضه: عقوبُته و حبس  
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  خالصه درس
  تواند قيد براي متعلق تكليف باشد. چيزي است كه مي. مراد از وصف در عنوان بحث، هر 1
  . در وصف، شرط است كه با انتفاء وصف، فرض بقاء موضوع صحيح باشد.2
. نزاع در ثبوت و عدم ثبوت مفهوم وصف ارتباطي به اتفاق اصوليون بر اينكه اصل در قيد 3

سكوت در ماوراء قيد احترازي است، ندارد. و معني قيد احترازي، ثبوت حكم در مورد قيد و 
  است.

. جمله وصفيه داللت بر مفهوم ندارد، زيرا دليلي كه داللت بر انتفاء حكم هنگام انتفاء وصف 4
  داشته باشد، نداريم.

  . عقود و ايقاعات متداول در بين مردم از اين ضابطه خارج هستند.5

  تمرين
وصف از اين آيه استنباط كنيد: حكم لزوم حجاب در زنان غير يائسه را بر فرض مفهوم داشتن . 1
ال يرْجونَ نكاحاً فََليس عَليِهنَّ جناح أَنْ يضَعنَ ثيابهنَّ َغيرَ متَبرِّجات   و اْلَقواعد منَ النِّساء الالَّتي{

  ). 60(نور/ }بِزينَةٍ
مفهوم داشتن . حرمت ريختن آبروي بدهكاري كه از پرداخت بدهي خود عاجز است را بر فرض 2

لَي اْلواِجد ِبالدينِ يحلُّ عرَْضه و عُقوبتَه  | َقالَ رسولُ اللَّه«وصف از اين روايت استخراج كنيد: 
  ). 333، ص18(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» ما لَم يُكنْ ديُنه فيما يْكرَه اللَّه عزَّ و جلَّ

حيوان غير مأكول اللحم براي طهارت را از اين روايت استخراج كنيد: . عدم جواز استعمال سؤر 3
» اللَّه دبنْ أَبِي عى عوسنِ مارِ بمع×  هملَ َلحا أُكةُ َفَقالَ كُلُّ مامماْلح نْهم ا تَْشرَبملَ عئَقالَ س

اْشرَب و ؤْرِهنْ سضَّأْ م230، ص1الشيعة، ج(حر عاملي، وسائل ...»   َفَتو(  
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  28درس 

  
  مفهوم غايت

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . محل نزاع در بحث مفهوم غايت را توضيح دهيد.1
  . مفردات بحث را مشخص و معنا كنيد.2
  شود. حث مي. بيان كنيد در مبحث مفهوم غايت در چه جهاتي ب3
  . اقوال در دخول غايت در حكم مغيي را بيان كنيد.4
. توضيح دهيد كه چرا در دخول غايت در مغيي به قدر مشترك بين مغيي و مابعد غايت نياز 5

  است.
  . با دليل بيان كنيد كه كدام يك از اقسام حتي داخل در محل نزاع است.6
  يل ايشان بيان نماييد.. مختار مصنف در دخول غايت در مغيي را با دل7
  . مراد از مفهوم غايت را بيان كنيد.8
  . دليل مفهوم داشتن جمله مغياة را بيان كنيد.9
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  الثالث: مفهوم الغاية

 }المرافقِ فَاْغسلُوا وجوهُكم و أَيديُكم إِلَى{مثل قوله:  1إذا ورد التقييد بالغاية
  جهتين: ه من) فقد اختلف األُصوليون في6(المائدة/

 2المنطوق أي في حكم المغيى في حكم» المرفق«الجهة األُولى: في دخول الغاية 
  عدمه. (وجوب الغسل) و

المقام فقد اختلفوا في أنّ  الجهة الثانية: في مفهوم الغاية، و هو موضوع البحث في
من الغاية الغاية (العضد) و  التقييد بالغاية هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عما وراء

  في المغيى أو ال؟ نفسها (المرفق) إذا قلنا في النزاع األول بعدم دخولها

  الجهة األولي
  ففيها اقوال:

 .١السيد اإلمام الخميني أ. خروجها مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و

 ب. دخولها مطلقاً.

الجنس، فتدخل  متحدين في ج. التفصيل بين ما إذا كان ما قبل الغاية و ما بعدها
) فيجب 6(المائدة/ }المرافق فَاغسلُوا وجوهُكم و أَيديُكم إِلَى{كما في قوله سبحانه: 

ثُم أَتموا {فال يدخل كما في قوله تعالى:  غسل المرفق، و بين ما لم يكن كذلك
(النهار). فانّ جنس  المغيى ) فإنّ الليل (الغاية) يغاير187(البقرة/ }ِاللَّيل الصيام إِلَى

فهما مختلفان جنساً، و اشتراكهما في  النهار عرفاً هو النور، و جنس اآلخر هو الظلمة
.الزمان صحيح لكنّه أمر عقلي 

                                                           
شود كه ادات  . غايت: غايت، در لغت به معناي نهايت و پايان است؛ و در اصطالح، به كلماتي گفته مي1

  نمايد. خاصي داللت مي آيد و بر نهايت استمرار وجودي شيء در مكان و يا زمان غايت بر سر آنها در مي
. مَغيا: مغيا چيزي است كه براي آن غايتي معين شده است؛ به بيان ديگر، مرجع غايت و آن چيزي كه 2

  كند مغيا نام دارد. انتهاي آن را مشخص مي ،غايت
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  القرائنُ الدالّة على واحد منهما. د. عدم الداللة على شيء و إنّما يتبع في الحكم،
 و قبل بيان المختار نشير إلى أمرين:

إنّما يتصور فيما إذا كان هناك  البحث في دخول الغاية في حكم المغيىانّ األول: 
  داخالً في حكم  قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخالً في حكمه و أُخرى
(األيدي) و محكوماً  ما بعد الغاية كالمرفق، فانّه يصلح أن يكون محكوماً بحكم المغيى

إذا قال: اضربه إلى  كن كذلك فال، كمابحكم ما بعد الغاية (العضد) و أما إذا لم ي
صالح ألن  خمس ضربات، فالضربة السادسة هي بعد الغاية و ليس هنا حد مشترك

أنّه لو  يكون محكوماً بحكم المغيى أو محكوماً بحكم ما بعد الغاية، و بذلك يظهر
ل حتى حال شيء كلّ«كما إذا قال:  كانت الغاية غاية للحكم ال يتصور فيه ذلك النزاع،

المغيى، إذ ليس  فانّه ال يمكن أن يكون العلم بالحرام داخالً في حكم» تعلم أنّه حرام
 بعد العلم بالحظر رخصة.

في دخول الغاية في حكم  فالنزاع» حتى«إذا كانت أداة الغاية هي لفظ  الثاني:
ى أكلت السمكة حت«المغيى و عدمه إنّما يتصور إذا كانت خافضة، كما في قوله: 

منَ  الخَيطُ األَبيض كُلُوا و اشْرَبوا حتّى يتَبينَ لَُكم{، و مثل قوله سبحانه: »رأسها
 ).187(البقرة/ }الخَيط األَسود

داخلة تحت حكم المغيى  و أما العاطفة فهي خارجة عن البحث، ألنّ الغاية فيها
أنّ األنبياء ماتوا أيضاً، و  معناه قطعاً، كما إذا قال: مات الناس حتى األنبياء، فإنّ
الفائق على سائر أفراد المغيى،  الغرض من ذكر الغاية هو بيان أنّه إذا كان الفرد

المعروف: مات كلُّ أب حتى  محكوماً بالموت فكيف حال اآلخرين، و نظيره القول
 آدم.

 

  
ــم       ــي حك ــة ف ــول الغاي ــدم دخ ــو ع ــالحقّ ه   ف

ــى أخـــذاً بالتبـــادر فـــي مثـــل المقـــام المغيـ  
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م المغيى الغاية في حك إذا عرفت ذلك فالحقّ هو القول األول، أي عدم دخول
ِبإِذْنِ ربهِم  تَنَزَّلُ المالئكَةُ و الرُّوح فيها{أخذاً بالتبادر في مثل المقام، قال سبحانه: 
) فإنّ المتبادر منه أنّ النزول 5و4(القدر/ }منْ ُكلِّ أَمر * سالم هي حتّى مطَْلعِ الْفَجر

، و كقول القائل: قرأت القرآن إلى الفجر ال فيه نفسه و ال بعده أو السالم إلى مطلع
المتبادر خروج اإلسراء عن إخباره بالقراءة، فإن تم ما ذكرنا من  سورة اإلسراء، فإنّ

إالّ فالقول الرابع هو األقوى من أنّه ال ظهور لنفس التقييد بالغاية في  التبادر فهو، و
  المغيى و ال في عدمه. دخولها في

  الجهة الثانية

ارتفاع الحكم عما بعد الغاية و حتى  اية و الظاهر داللة الجملة علىفي مفهوم الغ
المغيى، ألنّ المتفاهم العرفي في أمثال  عن الغاية أيضاً إذا قلنا بعدم دخولها في حكم

الوظيفة في مقام التوضؤ، و يؤيد ما ذكرنا  المقام هو تحديد الواجب و تبيين ما هو
كُلُوا و {فيها حتى الخافضة، كقوله سبحانه:  واردةتبادر المفهوم في أكثر اآليات ال

و {) و قال: 187(البقرة/ }َاشْرَبوا حتّى يتَبينَ لَُكم الَخيطُ األَبيض منَ الخَيط األَسود
الحكم إلى حد  ) فانّ المتبادر منها هو حصر193(البقرة/ }تَكُونَ فتْنَة قاتلُوهم حتّى ال
  خالفه إلى ما بعدها.الغاية و سريان 

  

الظاهر داللة الجملة علي ارتفاع الحكم عما بعد الغاية و حتى عن الغايـة  
المقام هو تحديد الواجـب، و يؤيـد   أيضاً، ألنّ المتفاهم العرفي في أمثال 

  فيهـا حتـى الخافضـة    ما ذكرنا تبادر المفهوم في أكثـر اآليـات الـواردة   
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  خالصه درس
  . اگر حكمي مقيد به غايتي شد، خود غايت محكوم به حكم مغيي نيست، و دليل آن تبادر است.1
. جمله مقيد به غايت داللتي بر مفهوم ندارد، زيرا نهايت چيزي كه از اينگونه جمالت فهميده 2

اما بر ارتفاع حكم از ما بعد غايت  كند شود اين است كه اين قيد محدوده واجب را مشخص مي مي
  داللتي ندارد.

  تمرين
براي تعيين زمانِ برگرداندن اموال يتيمان به آنان بنابر مفهوم داشتن غايت به اين آيه استدالل . 1

 }َليهِم أَموالَهمحتَّى إِذا بلَُغوا النِّكاح َفإِنْ آَنسُتم مْنهم رشْداً َفادفَعوا إِ  و ابتَُلوا اْليتامى{كنيد: 
  ). 6(نساء/

َفاعتَزُِلوا النِّساء في { شود: حليت آميزش با همسر در پايان حيض چگونه از اين آيه استفاده مي. 2
  ).222(بقره/ }اْلمحيضِ و ال َتقْرَبوهنَّ حتَّى يطْهرْنَ

َقالَ  ×صدَقةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه  مسعدةَ بنِ«أصالة الحلية را از اين روايت استخراج كنيد: . 3
قُولُ كُلُّ شَيي ُتهعمس هنيِبع رَامح أَنَّه َلمتَّى َتعلَالٌ حح لَك وه 17(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» ء ،

  ).90ص
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  29درس 

  
  مفهوم حصر

  
  

  هاي يادگيري هدف
  ادگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و ي از شما انتظار مي

  . محل نزاع در بحث مفهوم حصر را توضيح دهيد.1
  . الفاظي را كه داللت بر حصر دارند فقط نام ببريد.2
  ي استثنائيه چگونه داللت بر حصر دارد.»إال«. بيان كنيد كه 3
  . چگونگي افاده حصر لفظ إنما را توضيح دهيد.4
  قسام بل داللت بر حصر دارد.يك از ا  . بيان كنيد كه كدام5
  . براي توسيط ضمير فصل بين مبتداء و خبر يك مثال غير از مثال كتاب بياوريد.6
  . مراد از تعريف مسند إليه به وسيله الم را بيان نماييد.7
  . براي تقديم ما حّقه التأخير يك مثال غير از مثال كتاب بياوريد.8
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  1الرابع: مفهوم الحصر

  أدوات منها: 2للحصر المشهور أنّ
  . إالّ االستثنائية.1
  إنّما. .2
 بل اإلضرابية. .3

 . توسط ضمير الفصل بين المبتدأ و الخبر.4

 . تعريف المسند إليه بالالّم.5

  . تقديم ما حقّه التأخير.6
  و إليك الكالم في كلّ واحد منها:

 االستثنائية» إالّ« .1

في المستثنى  على الحصر أي حصر الخروجهل االستثناء مطلقاً أو بعد النفي يدلّ 
و عدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه؟ فيه خالف. الظاهر هو الداللة عليه، و 

في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعد  يكفي
القيام  ال تعاد الصالة إالّ من خمس: الطهور و القبلة و«مخالفاً لظاهر الدليل، فلو قال: 

هذه الخمسة لعد  ثم قال في دليل آخر بوجوب اإلعادة في غير 3»و الركوع و السجود
  التعارض بوجه. مخالفاً للمفهوم المستفاد من القضية األُولى و البد من عالج

  

                                                           
. مفهوم حصر: مفهوم حصر به معناي داللت التزامي جمله حصر و استثنا بر نفي طبيعي حكم از غير 1

  ور و غير مستثني است.محص
. حصر: حصر در لغت به معناي احاطه، تحديد (حد و اندازه معين كردن براي چيزي) و تعديد (شمردن) 2

  است و در اصطالح اديبان عرب، به معناي اثبات حكم براي موضوع مذكور و نفي حكم از غير آن است.
  .4ديث من أبواب قواطع الصالة، الح 1، الباب 4. الوسائل: الجزء 3
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 »إنّما«. كلمة 2

  بوجهين: على إفادتها للحصر استدل
 أ. التبادر من موارد استعمالها.

  1الحصر. ب. تصريح اللغويين كاألزهري و غيره على أنّها تفيد
للحصر، أي حصر الحكم في  و التتبع في اآليات الكريمة يرشدنا إلى كونها مفيدة

  الموضوع، و أحياناً حصر الموضوع في الحكم.
  أما األول، فكقوله سبحانه:

1 .}و ولُهسر و اللّه ُكميلؤْتُونَ  إِنّما وي الةَ وونَ الصيمقنُوا الّذينَ يالّذينَ آم
مه ونَ الزَّكاةَ وع55(المائدة/ }راك.( 

2 .}مالد تةَ ويالم ُكمَليع رَّمنْزير إِنّما حالخ مَلح 173(البقرة/ }و.( 

يقاتلُوُكم في الدينِ و َلم يخْرجوُكم منْ ديارِكُم  ه عنِ الَّذينَ َلمال يْنهاُكم الّل{. 3
... * ينَ قاتلُوكُمنِ الَّذع اللّه ْنهاُكمإِنَّما ي وُكمأَخرج ينِ وي الد9ـ8(الممتحنة/ }ف.( 

لنسبة إلي با | ) فهو7(الرعد/ }إِنّما أَنت منذر{أما الثاني، فكقوله تعالي: 
   قومه منذر، و ليس عليهم بمصيطر.

 إلى غير ذلك من اآليات المسوقة بالحصر.

 اإلضرابية »بل« .3

  إنّ اإلضراب على وجوه:
لسانه، فيضرب بها  أو سبقه به أ. ما كان ألجل أنّ المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة

إذا التفت إلى أنّ ما أتى به  عنه إلى ما قصد بيانه، كما إذا قال: جاءني زيد بل عمرو،
  أوالً صدر عنه غفلةً فال تدل على الحصر.

كالتوطئة و التمهيد لذكر  ب. ما كان ألجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه
رب إليه ابتداء، كقوله سبحانه: المضرب إليه فال تدلّ على الحصر، فكأنّه أتي بالمض

                                                           
  .122. مطارح األنظار: 1
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 }قَد أَفْلَح منْ تَزَكّى * و ذَكَرَ اسم ربه َفصلّى * بلْ تُؤْثرُونَ الحياةَ الدنيا{
 ).16ـ14(األعلى/

على الحصر، قال سبحانه:  ج. ما كان في مقام الردع و إبطال ما جاء أوالً، فتدل
) و المعنى بل هم عباد 26(األنبياء/ }داً بلْ عباد مكْرَمونَالرَّحمنُ وَل و قالُوا اتَّخَذَ{

 فقط.

 بِالحقِّ و أَكْثَرُهم لْلحقِّ أَم يقُولُونَ بِه جِنَّةٌ بلْ جاءهم{و نحوه قوله سبحانه: 

  الحقّ. ). و اآلية تدلّ على حصر ما جاء به في70(المؤمنون/ }كارِهونَ

  . توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ و الخبر4
  ».الكافور هو الحنوط« ×و قول الصادق » زيد هو القائم«مثل قولك: 

 تعريف المسند إليه بالالّم .5

أو الم االستغراق دون العهد،  إذا دخلت الالم على المسند إليه و كانت الم الجنس
 و كقولك: الكاتب زيد، و مثله الفتى }الحمد هللا{فهو يفيد الحصر، كقوله سبحانه 

.علي 

 التأخير. تقديم ما حقّه 6

المفعول على الفعل، نحو  هناك هيئات غير األدوات تدلّ على الحصر، مثل تقديم
 ).5(الحمد/ }َنسَتعين إِياك نَعبد وإِياك{قوله: 
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١٩٧

  تطبيقات
. لو حصل التغير بمالقات النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثالث: 1

  الرقة و الخفة، فهل ينجس الماء أو ال؟ اللون و الطعم و الرائحة، كالحرارة و
خلق اهللا «الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من االستثناء بعد النفي، أعني قوله: 

  1».الماء طهوراً الينجّسه شيء إالّ ما غير لونه أو طمعه أو ريحه
2.إلي نية التقرّب في الوضوء رياء لو ضم .  

  ، و المشهور هو البطالن لقوله سبحانه: قال المرتضي بالصحة مع عدم الثواب

) و المراد من الدين هو 4(البينه/ }و ما أُمرُوا إِالّ ليعبدوا اهللا مخلصينَ لَه الدّين{
الطاعة و الحصر قاض بأنّ العمل الفاقد لإلخالص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون 

  2صحيحاً؟
وط، و هو الطيب المانع عن فساد . يجب أن يحنَّط مساجد الميت السبعة بالحن3

إنّما الحنوط : «× البدن، و ظاهر األدّلة حصر الحنوط بالكافور، لقول الصادق
  3».الكافور هو الحنوط: «× قوله ، و»بالكافور

  
 

                                                           
  . 1/83. الجواهر: 1
  .97ـ  2/96. الجواهر: 2
  .4/176. الجواهر: 3
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١٩٨

  خالصه درس
. حصر، چند ادات دارد كه عبارتند از: إال استثنائيه، إنّما، بل اضرابيه، فاصله شدن بين مبتدا و 1

  معرفه شدن مسند إليه به وسيله الف و الم و مقدم شدن آنچه بايد مؤخر باشد.خبر، 
  . دليل داللت إال استثنائيه و إنّما بر حصر، تبادر است.2
اي داللت بر حصر دارد كه در مقام ردع و ابطال  . بل اضرابيه بر سه قسم است كه تنها بل اضرابيه3

  گذشته باشد.

  تمرين
َقالَ َلا صَلاةَ إِلَّا  ×زرارةَ عنْ أَبِي جعَفرٍ «ز را از اين روايت استنباط كنيد: . لزوم طهارت در نما1 

  ).365، ص1(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» ِبطَهور
. حكم عدم بطالن وضو به وسيله ناسور (خروج چرك داخل زخم) را از اين روايت استنباط 2

عنِ النَّاسورِ أَ يْنقُض اْلوُضوء َقالَ إِنَّما يْنقُض اْلوُضوء  ×ت الرَِّضا زَكرِيا بنِ آدم َقالَ سأَْل«كنيد: 
الرِّيح طُ والَْغائ لُ وو250، ص1الشيعة، ج (حر عاملي، وسائل » ثََلاثٌ اْلب .(  
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  30درس 

  
  مفهوم العدد

  
  

  هاي يادگيري هدف
  دگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يا از شما انتظار مي

  . معناي مفهوم عدد را بيان كنيد.1
  شود، در مقام ثبوت بر چهار قسم است، آن اقسام را بيان نماييد. . عددي كه در موضوع اخذ مي2
  . بيان كنيد كه عدد در مقام ثبوت چگونه است.3
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  1الخامس: مفهوم العدد

  على أقسام أربعة: ثبوتاًإنّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصور 
إِنْ { النقيصة، كقوله سبحانه: . يؤخذ على نحو ال بشرط في جانبي الزيادة و1

مرْ َلهتَغْفَتس مَله رَ اللّهغْفرَّةً فَلَنْ يعينَ مبفاالستغفار لهم مادام كونهم 80(التوبة/ }س (
  منافقين ال يفيد قلّ أو كثر.

 الفرائض. لجانبين، كأعداديؤخذ بشرط ال في كال ا .2

هو الحال في مسألة الكرّ  . يؤخذ بشرط ال في جانب النقيصة دون الزيادة، كما3
و ال يكفي الناقص  حيث يجب أن يكون ثالثة أشبار و نصف طوالً، و عرضاً، و عمقاً

 كما ال يضرّ الزائد.

قيصة، الزيادة دون الن عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط ال في جانب .4
 الزائد. كالفصل بين المصّلين في الجماعة، فيجوز الفصل بالخطوة دون

هذا التقسيم راجع إلي مقام الثبوت، و أما في مقام اإلثبات، فالظاهر أو المنصرف 
بصدد التحديد قلّة أو كثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إالّ إذا  إليه أنّه

فَاجلدوا ُكلّ واحد مْنهما مائةَ  الزّانيةُ و الزّاني{: الدليل على خالفه، مثل قوله دلّ
 ) و ظاهر اآلية التحديد في كال الجانبين.2(النور/} جلْدة

النقيصة دون الزيادة، كقوله  و ربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب
). و مثله ما ورد في عدد 282(البقرة/ }رِجالُكم و اسَتشْهدوا شَهيدينَ منْ{سبحانه: 

  الخنزير. الغسالت من إصابة البول و مالقاة

                                                           
اي است كه موضوع يا  گردد. جمله عدديه، جمله . مفهوم عدد: بحث مفهوم عدد در جمله عدديه مطرح مي1

اين گونه است كه  متعلق آن به عدد معيني مقيد شده باشد. بحث وجود يا عدم مفهوم در جمله عدد به
حكمي كه براي موضوعِ (يا متعلقِ) داراي عدد خاص (مقيد به عدد خاص) ثابت شده است از موضوع مقيد 

  شود يا نه؟ به غير آن عدد خاص منتفي مي
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تراه المرأة من الدم  و ربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة، ككون ما
  حيضاً في عشرة أيام بشرط أن ال تتجاوز العشرة.

و  كال الجانبين: الزيادة كلّ ذلك يعلم بالقرينة و إالّ فيحمل على التحديد في
 النقيصة.

 تطبيقات

هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل: نعم، لمفهوم موثقة  .1
 1».آيات ما بينه و بين سبع«سماعة سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: 

 2أيام. نقضاء المدة، و هي ثالثةيسقط خيار الحيوان با .2

على أنّ  ما دلّ يستحب إرغام األنف في حال السجود و ال يجب لمفهوم .3
 3السجود على سبعة أعظم أو أعضاء.

ال تكون الخطبة و الجمعة و : «×ال تنعقد الجمعة باألقل من خمسة، لقوله  .4
مفهومه ـ لو قلنا بأنّ  فيكون» ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: اإلمام و أربعة صالة
 4مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة. للعدد

 

 

                                                           
  .71ـ  3/69. الجواهر: 1
  .23/23. الجواهر: 2
  .10/174. الجواهر: 3
  .11/199. الجواهر: 4

بصدد التحديد قلّة  فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه
ــب     ــي جان ــوم ف ــى المفه ــدلّ عل ــرة في   أو كث

ــد إالّ إذا دلّ ــه  التحديـ ــى خالفـ ــدليل علـ   الـ
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  خالصه درس
  شود. . اگر عدد قيد موضوع شود در مقام ثبوت در چهار قسم تصور مي1
. در مقام اثبات هرگاه عدد در مقام مشخص كردن محدوده يك حكم باشد، در جانب آن تحديد 2

  زياده مشخص كند يا نقيصه و يا هر دو. داللت بر مفهوم دارد، خواه حد را در جانب

  تمرين
حكم عدم كفايت يك سنگ كه داراي سه طرف باشد براي استنجاء را از اين روايت به وسيله . 1

َقالَ َلا صَلاةَ إِلَّا ِبطَهورٍ و يجزِيك منَ  ×زرارةَ عنْ أَبِي جعَفرٍ «مفهوم عدد استخراج كنيد: 
، 1(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» | اَثةُ أَحجارٍ بِذَلك جرَت السنَّةُ منْ رسولِ اللَّهالاستْنجاء ثََل

  ). 315ص
اْلحَلبِي عنْ أَبِي « . حكم اسقاط خيار حيوان بعد از سه روز را از اين روايت استنباط كنيد:2

دبعَشرْطُ ثََل ×  اللَّه انِ كُلِّهويي اْلحقَالَ ف لَم ا إِنْ َشرَطَ أَويهارِ فيِباْلخ وه ْشَترِي ولْمامٍ لاَثةِ أَي
   ).10، ص18(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» يْشَترِطْ
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  31درس 

  
  مفهوم اللقب

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  را بيان كنيد.. مراد از لقب 1
  . معناي مفهوم لقب را توضيح دهيد.2
  . نظر مصنف در مفهوم لقب را بيان نماييد.3
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  السادس: مفهوم اللقب
المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقاً أو جامداً ـ وقع موضوعاً للحكم، 

ارِق و و الس{تعالى:  كالفقير في قولهم: أطعم الفقير، و كالسارق و السارقة في قوله
). و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما ال 38(المائدة/ }فاقطَعوا أَيديهماالسارِقَة 

عموم االسم، و بما أّنك عرفت عدم داللة الوصف على المفهوم، فعدم داللة  يتناوله
أولى، بل غاية ما يفهم من اللقب عدم داللة الكالم على ثبوته في غير ما  اللقب عليه

محمداً رسول اللّه،  االسم و أما داللته على العدم فال، فمثالً إذا قلنا أنّ يشمله عموم
  و ال يدلّ علي رسالة غيره نفياً و اثباتاً. ٩فمفاده ثبوت الرسالة للنبي

  تطبيق
نهي أنّ يكفَّن الرجال في ثياب الحرير،  | أن رسول اهللا × روي عن أمير

  1فين المرأة به و إالّ فال.فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلّ علي جواز تك
  
  

  تم الكالم في المقصد الثالث
  و الحمد هللا رب العالمين

  
 

                                                           
  .4/170. الجواهر: 1
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  خالصه درس
  . مقصود از لقب هر اسمي است كه موضوع براي حكم باشد.1
  . مراد از لقب نفي حكم است از آنچه كه اسم مورد نظر در حكم شامل آن شود.2
  به طريق اولي چنين داللتي نخواهد داشت.. وقتي وصف داللت بر مفهوم ندارد، لقب 3

  تمرين
  وجه اولويت لقب بر وصف در عدم داللت بر مفهوم را توضيح دهيد.. 1
. لقب را در روايات زير مشخص كرده و وجه عدم داللت لقب بر مفهوم را بر اين روايات تطبيق 2

  دهيد:
يجوز للْمرِيضِ أَنْ يْقرَأَ في الَْفرِيَضةِ َفاتحةَ   َقالَ × عبد اللَّه بنِ سَنانٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه«الف. 

(حر عاملي، وسائل الشيعة، » اْلكَتابِ وحدها و يجوز للصحيحِ في قََضاء صَلاةِ التََّطوعِ ِباللَّيلِ و النَّهارِ
  ).41، ص6ج

لْمرْأَةُ إِذَا ماتَت ُنَفساء و َكُثرَ دمها أُدخلَت إِلَى السرَّةِ في الْأَديمِ أَو اْلحسنِ بنِ محبوبٍ رفَعه َقالَ ا«ب. 
الشيعة،  (حر عاملي، وسائل » مثْلِ الْأَديمِ َنظيف ُثم ُتَكفَّنُ بعد ذَلك و يحشَى اْلُقبلُ و الدبرُ ِباْلقُطْنِ

  )47، ص3ج
في حديث قَالَ إِنَّما جاز للْمسافرِ و الْمرِيضِ أَنْ يصلِّيا صَلاةَ  ×َشاذَانَ عنِ الرَِّضا  اْلفَضْلِ بنِ«ج. 

تاحر قْتي وف رِيضالْم َترِيحسَفي َلاتَهص رِزحيل و هفَضع و هَغالاْشتلِ للِ اللَّيي أَولِ فلَاللَّيْشَتغيل و ه 
َفرِهس و هالحتار و هغَالرُ ِباْشتافس250، ص4الشيعة، ج (حر عاملي، وسائل » الْم(  

عنِ الزَّاني َكيف يجَلد َقالَ أََشد اْلجْلد قُلْت منْ َفوقِ  ×إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سأَلْت أَبا إِبرَاهيم «د. 
  )310، ص20الشيعة، ج (حر عاملي، وسائل » لَع ثيابهثياِبه َقالَ بلْ ُتْخ

الزَّاني إِذَا زنَى يجَلد ثََلاثاً و يْقتَلُ في الرَّاِبعةِ يعني جلد  ×أَبِي بصيرٍ َقالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه «هـ. 
رَّات19، ص28الشيعة، ج (حر عاملي، وسائل » ثََلاثَ م(  
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  د الرابعالمقص
  العموم و الخصوص

  و فيه فصول:
  في ألفاظ العموم. الفصل األول:
  مجاز؟ هل العام بعد التخصيص حقيقة أو الفصل الثاني:
 الباقي. حجية العام المخصص في الفصل الثالث:

  المخصص. التمسك بالعام قبل الفحص عن الفصل الرابع:
  في تخصيص العام بالمفهوم. الفصل الخامس:

  في تخصيص الكتاب بخبر الواحد. السادس:الفصل 
 المتعددة. تعقيب االستثناء للجمل الفصل السابع:

  في النسخ و التخصيص. الفصل الثامن:
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  32درس 

  
  مقدمه بحث عام و خاص

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  كنيد.. عام را تعريف 1
  . اقسام عام به لحاظ تعلّق حكم را بيان نموده، هر يك را با مثال تعريف كنيد.2
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  تمهيد
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف، و لكن عرّفه تعريف العام: 

عدم االطراد أُخرى، و  األُصوليون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيها بعدم االنعكاس تارة و
  واحد و هو: لنقتصر على تعريف

  ، و يقابله الخاص.»شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله«
 ينقسم العام إلى أقسام ثالثة: تقسيم العام:

أفراد العام بحياله و استقالله، و  فرد فرد من أ. العام االستغراقي: و هو لحاظ كلّ
 ».كل«اللفظ الموضوع له هو لفظ 

عليه هو   و اللفظ الدالّ جتمعة،ب. العام المجموعي: و هو لحاظ األفراد بصورة م
 كقولك: أكرم مجموع العلماء.» المجموع«لفظ 

عليه لفظ  بعينه، و اللفظ الدالّ ج. العام البدلي: و هو لحاظ فرد من أفراد العام ال
»فقير شئت.» أي كقولك: أطعم أي 

أقسام ثالثة و لكلٍّ لفظ  و على ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يالحظ على
 خاص يعرب عنه.

التقسيم إنّما  انّ 1و لكن األوفق بالنسبة إلي تعريف العام المذكور هو ما ربما يقال
  هو بلحاظ تعلّق الحكم، فمثالً:

  العام االستغراقي هو:
  فرد وحده موضوعاً للحكم. ، فيكون كلّ»فرد أن يكون الحكم شامالً لكلّ فرد«

 و العام المجموعي هو:

، فيكون المجموع موضوعاً »هو مجموع اً للمجموع بماأن يكون الحكم ثابت«
  واحداً.

  و العام البدلي هو:
                                                           

  هو المحقق الخراساني  . القائل1
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، فيكون فرد واحد على البدل »البدل أن يكون الحكم لواحد من األفراد على«
  موضوعاً للحكم.

  إذا عرفت ذلك، فيقع الكالم في فصول:
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  خالصه درس
  راد مدخول آن عام شود.اند: حكم شامل جميع اف . عام را اينگونه تعريف كرده1
شود كه اين تقسيم به لحاظ تعلّق حكم به  . عام به سه قسم استغراقي، مجموعي و بدلي تقسيم مي2

  باشد. موضوع مي

  تمرين
اشكالي را كه بر عام بدلي وارد است ذكر كرده و پاسخ آن را هم بيان كنيد. (مظفر، اصول الفقه، . 1
  )140، ص1ج
و على ذلك فالعام مع قطع النظر عن «و وجه أوفقيت را بيان نماييد: اده عبارت زير را توضيح د. 2

بالنسبة إلي تعريف  األوفقأقسام ثالثة و لكلّ لفظ خاص يعرب عنه. و لكن  الحكم يالحظ على
  .»التقسيم إنّما هو بلحاظ تعلّق الحكم انّ العام المذكور هو ما ربما يقال

شود ذكر كنيد. (مكارم شيرازي، انوار  اين اقسام مترتب مياي را كه بر فرق موجود در  . ثمره3
  )87، ص2األصول، ج

  . براي هر يك از اقسام عموم، سه مثال فقهي بزنيد.4
 متفرق شدن هر يك از متبايعين غايت براي خيار مجلس هر يك است.. 1الف. عام استغراقي: 

  )15، ص2(ايرواني، حاشية المكاسب، ج
  )164، ص6 آملي، مصباح الهدى، جزاء كفن زوجه بر زوج. (وجوب تأمين جميع اج. 2
. عموم در الفاظ ليتفقهوا، لينذروا و يحذرون در آيه نفر. (حسيني لنگرودي، الرسائل الثالث، 3

  )55ص
، 1. وجوب وقوف در عرفات از ظهر تا غروب. (محقق داماد، كتاب الحج، ج1ب. عام مجموعي: 

  )36ص
  )295، ص6حكيم، مستمسك، ج ركوع. (طباطبائي ت به زانو درمجموع انگشتان دس. رسيدن 2
  )423، ص7. انتقال تركه ميت به ورثه. (خويي، مصباح الفقاهة، ج3

و عموم بدلي » ال وطأت واحدة منكن«. اگر مردي هنگام اجراي صيغه ايالء بگويد 1ج. عام بدلي: 
  )335، ص33را اراده كند. (نجفي، جواهر الكالم، ج

  )153يل حجيت فتوي. (صدر، االجتهاد و التقليد، ص. لسان دل2
  )283. وجوب نماز در هر جزء از وقت آن. (بهجت، بهجة الفقيه، ص3



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٢١٣

  
  33درس 

  
  الفاظ عموم

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  ده و شيوه داللت آنها را بر عموم توضيح دهيد.الفاظي را كه داللت بر عموم دارند نام بر
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  الفصل األول
  

  ألفاظ العموم
اللفظية الوضعية، أو باإلطالق و  ال شك انّ للعموم ألفاظاً دالّة عليه إما بالداللة

  1بمقتضى مقدمات الحكمة.
 مثل: كلّ، جميع، تمام، أي، دائماً. أما الدالّ بالوضع عليه فألفاظ مفردة

و اللفظ األخير يفيد العموم في  لفاظ األربعة األُول تفيد العموم في األفراد،و األ
و  يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة. األزمان، فقولك: أكرم زيداً في يوم الجمعة دائماً،

} و ال أن تَنكحوا أزواجه من بعده أَبداً{، قال سبحانه: »أبداً«لفظة » دائماً«نظير 

 ).54(األحزاب/

بمقتضى اإلطالق، و مقدمات  نّما الكالم في األلفاظ اّلتي يستفاد منها العمومإ
 الحكمة و هي ثالثة:

  النكرة الواقعة في سياق النفي .1
تفيد » ل في الدارال رج«النافية الداخلة على النكرة نحو: » ال«المعروف انّ 

أُخرى  العموم، ألّنها لنفي الجنس و هو ال ينعدم إالّ بانعدام جميع األفراد، أو بعبارة

                                                           
. سيأتي تفسيرها مفصالً في مبحث المطلق و المقيد و إجماله أن يكون المتكلّم في مقام البيان، و لم يأت 1

  في كالمه بقرينة داّلة علي الخصوص، فيحكم عليه بالعموم.
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الطبيعة إنّما يكون بعدم  ألنّ عدم 1تدل على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقالً،
 أفرادها. جميع

 الجمع المحلّى بالالم .2

يا أَيها الّذينَ آمنُوا {سبحانه:  ، كقوله2من أدوات العموم الجمع المحلّى بالالم
 الصاغة. ) و قول القائل: جمع االمير1(المائدة/ }بالعقُود أَوفُوا

 . المفرد المحلّى بالالم3

و العصرِ * إِنَّ {سبحانه:  ، كقوله3قد عد من ألفاظ العموم المفرد المحلّى بالالم
و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا  و عملُوا الصالحات اإلِْنسانَ لَفي ُخْسر * إِالّ الّذينَ آمنُوا

  ). و ذلك بدليل ورود االستثناء عليه.3ـ1(العصر/ }بِالصبر
 

 

                                                           
نّ للطبيعة وجودات . المراد من العقل هو العقل العرفي، ال العقل الفلسفي و إال فحسب التحليل الفلسفي أ1

  حسب تعدد أفرادها، و أعداماً حسب انعدام أفرادها.
  شود. . جمع محلي به الم: جمع محلي به الم، به اسم جمعي گويند كه بر سر آن الف و الم جنس وارد مي2
رق شود. ف . مفرد محلي به الم: مفرد محلي به الم به معناي ماهيتي است كه بر آن الف و الم جنس وارد مي3

اسم جنس و مفرد محلي به الم اين است كه در اسم جنس لحاظ تميز و تشخّص وجود ندارد مثل انسان، 
  گردد. اما در مفرد محلّي به الم، ماهيت به وصف تميز و تشخّص از غير لحاظ مي
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  خالصه درس
  اند عبارتند از: كل، جميع، تمام، أي، دائماً. . الفاظي كه براي عموم وضع شده1
سياق نفي، جمع محلي  كنند عبارتند از: نكره در . الفاظي كه به اقتضاي اطالق، داللت بر عموم مي2

  به الم و مفرد محلي به الم.

  تمرين
  الفاظ عموم را در آيات و روايات زير مشخص كنيد.. 1

  )275(بقره/ }و أَحلَّ اللَّه الْبيع{الف. 
  )5(مائده/ }يا أَيها الَّذينَ آمُنوا أَوُفوا ِبالْعُقود{ب. 
م لَم يأُْتوا ِبأَربعةِ شُهداء َفاجلدوهم َثمانينَ جلْدةً و ال َتقْبُلوا لَهم و الَّذينَ يرْمونَ اْلمحصنات ُث{ج. 

  )4(نور/ }شَهادةً أَبداً و أُولئك هم اْلفاسُقونَ
ك حَلالٌ حتَّى َتعَلم أَنَّه ء هو َل َقالَ سمعتُه يقُولُ كُلُّ شَي ×مسعدةَ بنِ صدَقةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه «د. 

هنيِبع رَام90، ص17(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» ح(  
جاءني جبرَئيلُ َفَقالَ لي يا أَحمد الْإِسَلام عَشرَةُ أَسهمٍ و َقد  | أََنسٍ َقالَ قَالَ رسولُ اللَّه«هـ. 

  )22، ص1عاملي، وسائل الشيعة، جحر »(َخاب منْ َلا سهم َله فيها
َقالَ َتجوز شَهادةُ اْلمسلمينَ علَى جميعِ أَهلِ الْملَلِ و َلا َتجوز  ×أَبِي عبيدةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه «و. 

  )386، ص27(شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» شَهادةُ أَهلِ الذِّمةِ علَى الْمسلمينَ
» أَي بعيرٍ حج عَليه ثََلاثَ سنينَ جعلَ منْ نَعمِ اْلجنَّةِ َقالَ و روِي سبع سنينَ ×و َقالَ الصادقُ « ز.

  )483، ص11(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج
للْمقيمِ الْمصافَحةَ و تَمامِ التَّسليمِ  َقالَ إِنَّ منْ تَمامِ التَّحيةِ ×علي بنِ رَِئابٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه «ح. 

  )73، ص12(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» علَى الْمسافرِ الْمعانََقةَ
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  34درس 

  
  عام پس از تخصيص حقيقت است يا مجاز؟

  
  

  هاي يادگيري هدف

  د:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتواني از شما انتظار مي
  . محل نزاع در حقيقت يا مجاز بودن عام پس از تخصيص را توضيح دهيد.1
  . اقوال در حقيقت يا مجاز بودن عام پس از تخصيص را بيان كنيد.2
  . فرق بين مخصص متصل و مخصص منفصل را توضيح دهيد.3
  . مراد از انعقاد ظهور عام در مخصص متصل و منفصل را توضيح دهيد.4
  با دليل ايشان بيان نماييد.. نظر مصنف را 5
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  الفصل الثاني
  

  هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟
  ال؟ فهنا أقوال: إذا خُص العام و أريد به الباقي فهل هو مجاز أو
المحقّق و العالّمة الحلّي في أحد  أ. انّه مجاز مطلقاً، و هو خيرة الشيخ الطوسي و

 قوليه.

 من تبعه. خيرة المحقّق الخراساني و ب. انّه حقيقة مطلقاً، و هو

إذا كان المخصص  ج. التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل (و المراد منه ما
فحقيقة، و بين  متصالً بالكالم و جزءاً منه) كالشرط و الصفة و االستثناء و الغاية

التخصيص بمخصص منفصل (و المراد ما إذا كان منفصالً و ال يعد جزء منه) من سمع 
 عقل فمجاز، و هو القول الثاني للعالّمة اختاره في التهذيب. أو

 منفصالً. و الحقّ انّه حقيقة سواء كان المخصص متصالً أو

أكرم كلّ عالم «مثل قولك:  أما األول: أي إذا كان المخصص متصالً بالعام، ففي
لفظة من هذه  ، غير أنّ كلّ»كلّ عالم«الوصف مخصص متصل للعام و هو » عادل

كان  استعملت في استغراق المدخول سواء» كل«الجملة مستعملة في معناها، فلفظة 
مستعملة في » عالم«المدخول مطلقاً كالعالم، أو مقيداً كالعالم العادل، كما أنّ لفظة 

عادالً أو غير عادل، و مثله اللفظ الثالث، أعني: عادل، فالجميع  معناها سواء كان
 باب تعدد الدال و المدلول. اللغوي من مستعمل في معناه
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فداللة الجملة المذكورة علي إكرام خصوص العالم العادل ليس من باب استعمال 
في العالم العادل، لما قلنا من انّ كلّ لفظ استعمل في معناه بل هي من باب » العالم«

  تعدد الدال و المدلول، و نتيجة داللة كلّ لفظ علي معناه. 
لكلّ واحد من هذه األلفاظ إالّ بعد فراغ المتكّلم عن كلّ قيد نعم ال ينعقد الظهور 

 يتصل به، و لذلك ال ينعقد للكالم المذكور ظهور إالّ في الخصوص.

ثم قال » أكرم العلماء«و أما الثاني: أي المخصص المنفصل، كما إذا قال المتكّلم: 
صيص ال يوجب المجازية ، فالتحقيق أنّ التخ»ال تكرم العالم الفاسق«في كالم مستقل: 

 في العالم.

  إرادتين: و وجهه: أنّ للمتكلّم
و هي إطالق اللّفظ و إرادة معناه، و يشترك فيها كلّ  1األُولى: اإلرادة االستعمالية

 إرادة من غير فرق بين الهازل و الممتحن و ذي الجد. من يتكلم عن شعور و

، 2يعبر عنها باإلرادة الجدية ما ثم إنّ له وراء تلك اإلرادة إرادة أخرى، و هي
اإلرادة االستعمالية، كما في االوامر  فتارة ال تتعلّق اإلرادة الجدية بنفس ما تعلّقت به

  االمتحانية و الصادرة عن هزل.

استثناء و تخصيص، كما في  و أخرى تتعلّق األُولى بنفس ما تعلّقت به الثانية بال
 العام غير المخصص.

اإلرادة االستعمالية، كما في العام  اإلرادة الجدية ببعض ما تعلّقت بهو ثالثة تتعلق 
مستقل. و يكشف المخصص عن  المخصص، و عند ذاك يشير إلى ذلك البعض بدليل

 االستعمالية. تضيق اإلرادة الجدية من رأس دون اإلرادة

                                                           
طب، اراده . اراده استعمالي: اراده گوينده را به استعمال لفظ در معنايي براي ايجاد آن معنا در ذهن مخا1

  استعمالي گويند.
. اراده جدي: اراده جدي عبارت است از اراده متكلم به بيان هدف اصلي و مراد جدي كالم خود براي 2

  مخاطب، كه امكان دارد همان مدلول استعمالي كالم يا غير آن باشد.
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 عامة، و يقول: أكرم كلّ و على ضوء ذلك يكفي للمقنِّن أن يلقي كالمه بصورة
يستعملها في معنى مضيق).  عالم، و يستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن

 كالفاسق مثالً. ثم يشير بدليل مستقل إلى ما لم تتعلّق به إرادته الجدية

و أكثر المخصصات الواردة في الشرع من هذا القبيل حيث نجد أنّه سبحانه يقول: 
 }من الرِّبا إِنْ كُنُْتم مؤْمنينَ اللّه و ذَروا ما بقي يا أَيها الّذينَ آمنُوا اتَّقُوا{

). ثم يرخَّص في السنّة الشريفة و يخصص حرمة الربا بغير الوالد و الولد، 278(البقرة/
 و الزوج و الزوجة. 
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  خالصه درس
 . استعمال لفظ عام پس از تخصيص در مابقي افرادش، استعمال حقيقي خواهد بود، خواه1

  مخصص متصل باشد، خواه منفصل.
. دليل حقيقي بودن استعمال در مخصص متصل تعدد دال و مدلول است و در مخصص منفصل به 2

اين بيان كه: مراد استعمالي عبارت است از استعمال لفظ و اراده معنا كه در همه متكلمين وجود 
كلم اول مراد استعمالي را دارد. و اراده جدي، مقصود نهايي متكلم است. در مخصص منفصل، مت

  نمايد. كند و با يك دليل ديگر بدون تصرف در مراد استعمالي، مراد جدي خود را تبيين مي بيان مي

  تمرين
  . ثمره نزاع در اين بحث را بيان نمائيد. 1
  . محل نزاع را بر روايات زير تطبيق دهيد.2

» ء إِلَّا ما ُقتلَ بينَ الصفَّين وتَى الَْغرِيقَ و أَكيلَ السبعِ و كُلَّ شَيأَبِي َخالد َقالَ َقالَ أَُغسلُ كُلَّ الْم«الف. 
  )490، ص2(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج

(حر » َقالَ في كُلِّ ُغسلٍ وُضوء إِلَّا اْلجَنابةَ ×حماد بنِ عثْمانَ أَو َغيرِه عنْ أَبِي عبد اللَّه «ب. 
   )493، ص2ملي، وسائل الشيعة، جعا

... ُقلْت أَ رأَيت إِنْ َكانَت اْلحجةُ َتَطوعاً ُثم مات في  ×برَيد اْلعجلي َقالَ سأَلْت أَبا جعَفرٍ «ج. 
ونُ جميع ما معه و ما َترَك لْلورَثةِ إِلَّا الطَّرِيقِ َقبلَ أَنْ يحرِم لمنْ يُكونُ جمُله و َنَفَقُته و ما معه َقالَ يُك

عجي و ى َلهصنْ أَومل كْنَفذَ ذَلةٍ َفييصى ِبوصُكونَ أَوي أَو ْنهقْضَى عنٌ َفييد هَليُكونَ عنْ أَنْ يم كلَ ذَل
ه68، ص11الشيعة، ج (حر عاملي، وسائل » ثُُلث(  
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  35درس 

  
  حجيت عامِ تخصيص خورده در باقي

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . محل نزاع در بحث حجيت عام تخصيص خورده در باقي را توضيح دهيد.1
  . نظر مصنف در اين بحث را با دليل ايشان بيان كنيد.2
  با بحث گذشته ذكر نماييد.. ارتباط اين بحث را 3
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  الفصل الثالث
  

  حجية العام المخصص في الباقي
آخر عليه غير ما  إذا ورد عام و تبعه التخصيص ثم شككنا في ورود تخصيص

علم، فهل يكون العام حجة فيما شك خروجه أو ال؟ و هذا ما يعبر عنه في الكتب 
؛ مثالً إذا ورد النص بحرمة »أو ال؟ هل العام المخصص حجة في الباقي«األُصولية بـ

الربا، ثم علمنا بخروج الربا بين الوالد و الولد عن تحت العموم و شككنا في خروج 
  ال؟ سائر األقربين كاألخ و األُخت، فهل العام (حرمة الربا) حجة في المشكوك أو

قيقي و المختار حجيته في المشكوك ألنّ العام المخصص مستعمل في معناه الح
باإلرادة اإلستعمالية، و إن ورد عليه التخصيص فإنّما يخصص اإلرادة الجدية، و إالّ 

 فاإلرادة االستعمالية باقية على حالها ال تمس كرامتها.

االستعمالية مع اإلرادة الجدية إالّ ما علم فيه  و األصل العقالئي هو تطابق اإلرادة
 عدم التطابق.

للفصل السابق في كون  صص في الباقي) هي الثمرةو هذه (أي حجية العام المخ
 العام المخصص حقيقة في الباقي و ليس مجازاً.

 

المخصص مستعمل في معنـاه   و المختار حجيته في المشكوك ألنّ العام
الحقيقي بـاإلرادة اإلسـتعمالية. و األصـل العقالئـي هـو تطـابق اإلرادة       
ــابق     ــدم التط ــه ع ــم في ــا عل ــة إالّ م ــع اإلرادة الجدي ــتعمالية م   االس
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  خالصه درس
اگر عامي تخصيص بخورد و سپس در ورود تخصيص ديگري بر آن عام شك كنيم، عام در آن 
مورد مشكوك حجت است، زيرا عامي كه تخصيص خورده به اراده استعمالي در معناي حقيقي 

تعمال شده و اگر چيزي هم باشد كه تخصيص خورده باشد، اين اراده جدي است كه تخصيص اس
  خورده است.

  تمرين
  . اصل عقالئي ذكر شده در متن را به طور كامل توضيح دهيد.1
  . توضيح دهيد كه چگونه اين بحث ثمره بحث حقيقت بودن عام پس از تخصيص است؟2
در باقي، حكم موارد مشكوك ذكر شده را از روايات به . با توجه به بحث حجيت عام مخصص 3

  دست آوريد.
جعَفرُ بنُ اْلحسنِ : «حكم آب قليلي كه با نجاست مالقات كرده و تغيير نكرده است با روايتالف. 

ء إِلَّا ما َغيرَ َلوَنه أَو  سه شَيخَلَقَ اللَّه الْماء طَهوراً َلا يَنج ×بنِ سعيد الْمحقِّقُ في الْمعَتبرِ قَالَ قَالَ 
هرِيح أَو هم135، ص1(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» َطع (  

َقالَ سأَْلُته عنِ  ×محمد بنِ حمرَانَ عنْ أَِبي عبد اللَّه «ب. استثناء نشدن مسجد كوفه با روايت: 
(حر عاملي، » الَ لَا و لَكنْ يمرُّ فيه إِلَّا الْمسِجد اْلحرَام و مسجِد الْمديَنةِاْلجنُبِ يجلس في الْمسجِد َق

  )206، ص2وسائل الشيعة، ج
و في الْمجالسِ َقالَ جاء َنَفرٌ منَ اْليهود إِلَى «ج. حكم استحقاق بهشت براي شخص فاسق با روايت: 

ولِ اللَّهسأَُلو | رلَ إِلَى أَنْ َقالََفسائسنْ مع ه |  بجزِ إِلَّا أَوَنائلَى اْلجلِّي عصنٍ يؤْمنْ ما مم و
  )60، ص3(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» اللَّه َله اْلجنَّةَ إِلَّا أَنْ يُكونَ مَنافقاً أَو عاّقاً
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  36درس 

  
  تمسك به عام قبل از فحص از مخصص

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
. شيوه عقالء در محاورات عرفي و همچنين در خطابات قانوني هنگام بيان عام و خاص را ذكر 1

  نماييد.
ص . بيان نمائيد كه شرع، عام و خاص را چگونه بيان كرده و نتيجه ورود اينگونه عام و خا2

  چيست.
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  الفصل الرابع
  

  1التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
بكلّ ما له دخل في كالمهم و  إنّ ديدن العقالء في المحاورات العرفية هو اإلتيان

يتمسك بظواهر كالمهم من  مقاصدهم دون فرق بين القضايا الجزئية أو الكلية، و لذا
  دون أي تربص.

القوانين و سنِّ السننَّ سواء كانت  لتي ترجع إلى جعلوأما الخطابات القانونية ا
خالف ذلك، فتراهم يذكرون العام و  دولية أو إقليمية، فقد جرت سيرة العقالء على

أنّهم يذكرون العموم و  المطلق في باب، و المخصص و المقيد في باب آخر، كما
 زمان آخر. يالمطلق في زمان، و بعد فترة يذكرون المخصص و المقيد ف

العموم في القرآن أو كالم  و قد سلك التشريع اإلسالمي هذا النحو فتجد ورود
المخصص و المقيد في كالم األوصياء و ما هذا شأنه ال يصح فيه عند  و | النبي

العقالء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن 
  مقيداته.

                                                           
اجراي حكم  . تمسك به عام قبل از فحص: تمسك به عام قبل از فحص، به معناي عمل به ظهور عام و1

باشد، البته در جاهايي (آيات و  وجو از مخصص منفصل مي عام بر تمامي افراد و مصاديق آن قبل از جست
  روايات) كه شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن دارد.
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  خالصه درس
شود و مخصص  وارد مي ٩م، تشريع به اين شيوه است كه عام در قرآن يا كالم نبيدر شريعت اسال

توان قبل از فحص از مخصص به عموم يك  دارند. به همين جهت نمي بيان مي. :آن را أئمه طاهرين
  عام تمسك كرد.

  تمرين
صول فحصي كه واجب است قبل از عمل به عام صورت گيرد، چه مقدار بايد باشد؟ (مظفر، ا. 1

  )155، ص1الفقه، ج
آيد بيان كنيد. اي را كه از بحث تمسك به عام قبل از فحص از مخصص به دست مي. قاعده2

  )155، ص1(مظفر، اصول الفقه، ج
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  37درس 

  
  تخصيص عام به وسيله مفهوم

  
  

  هاي يادگيري هدف
  د:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتواني از شما انتظار مي

  . محل نزاع در اين بحث را تقرير كنيد.1
  . هدف از طرح اين بحث را توضيح دهيد.2
  . حكم تعارض عام با مفهوم موافق را با دليل بيان نماييد.3
  . نظر مصنف در مورد تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف را بيان كنيد.4
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  الفصل الخامس
  

  1تخصيص العام بالمفهوم
المفهوم على  و دليل آخر له مفهوم، فهل يقدمإذا كان هناك عام 

  العام أو ال؟
المخصص  و إنّما عقدوا هذا البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم

على العام ـ ألجل تصور أنّ الداللة المفهومية (و إن كانت أخص) 
الداللة المنطوقية (العموم)، و ألجل ذلك بحثوا في انّ  أضعف من

علي العام أو ال؟ و يقع الكالم في المفهوم هل يقدم مع ضعفه 
 مبحثين:

  .الموافق األول: تخصيص العام بالمفهوم
 .الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف

 األول: تخصيص العام بالمفهوم الموافق المبحث

جواز التخصيص بالمفهوم الموافق فمثالً إذا قال: اضرب من قد نقل االتفاق على 
قال: و ال تقل للوالدين أُف. فالدليل الثاني يدل على حرمة ضرب  في الدار، ثم

 كانا في الدار فيخصص العام بهذا المفهوم. الوالدين أيضاً إذا
  
  
  

                                                           
. تخصيص به مفهوم: هر گاه ميان عموم لفظي و مفهوم دليل خاص تعارض باشد و مفهوم دليل خاص، 1

  گردد، به آن، تخصيص به مفهوم گويند.موجب تخصيص عام 

قـــد نقـــل 
االتفـــــاق 
على جـواز  
ــيص  التخص
بــــالمفهوم 
ــق   الموافــ
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 الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف؟ المبحث

فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في » الماء كلّه طاهر«إذا ورد عام كقوله: 
 أم ال؟» إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء«قوله: 

ألحد  فيه أقوال و التفصيل يطلب من الداسات العليا. و الظاهر أنّه إذا لم تكن قوة
الدليلين في نظر العرف علي اآلخر يعود الكالم مجمالً، و أما إذا كان أحدهما أظهر 

  من اآلخر فيقدم األظهر. 
 

و الظاهر أنّه إذا لم تكن قوة ألحد الدليلين فـي نظـر   
ف علي اآلخر يعود الكالم مجمالً، و أما إذا كـان  العر

  أحـــدهما أظهـــر مـــن اآلخـــر فيقـــدم األظهـــر 
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  خالصه درس
هر گاه دليلي وارد شد كه مفهوم آن دليل با عموم يك عام تنافي داشت، اگر آن مفهوم، مفهوم 

د، ولي اگر مفهوم مخالف بود كالم مجمل خور موافق بود آن عام به وسيله اين مفهوم تخصيص مي
  خواهد شد.

  تمرين
، 2اقوال در تخصيص عام به مفهوم مخالف را فقط نام ببريد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج. 1

  ) 153ص
  . محل نزاع را در موارد زير توضيح دهيد:2

ها الَّذينَ آمُنوا أَوُفوا يا أَي{الف. دليلي كه بر معتبر بودن صيغه ماضي در عقد داللت كند، آيه 
ُقود1را تخصيص بزند. (مائده/ }ِبالْع (  

 }إِنْ جاءكُم فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبيُنوا{)، آيه 36(يونس/ }منَ الْحقِّ َشيئاً  إِنَّ الظَّنَّ ال يغْني{ب. آيه 
  ) را تخصيص بزند.6(حجرات/

أَنْ ُتصيبوا َقوماً {، ذيل آيه }كُم فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبيُنواإِنْ جاء{ سوره حجرات، صدر آيه 6ج. در آيه 
  را تخصيص بزند. }ما فَعْلتُم نادمين  ِبجهالَةٍ فَُتصبِحوا على

و الْعود عنِ الْمرْوةِ و اْلقَصبةِ  ×عبد الرَّحمنِ بنِ اْلحجاجِ قَالَ سأَلْت أَبا إِبرَاهيم «د. مفهوم روايت 
(حر عاملي، وسائل »  يذْبح بِِهنَّ الْإِْنسانُ إِذَا َلم يِجد سكِّيناً َفَقالَ إِذَا َفرَى الْأَوداج فََلا بأْس ِبذَلك

عنْ رجلٍ َلم يكُنْ  ×زيد الشَّحامِ َقالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه «)، عموم روايت 8، ص24 الشيعة، ج
تُصبِ اْلحديدةَ إِذَا  حْضرَته سكِّينٌ أَ يذْبح ِبقَصبةٍ َفَقالَ اذْبح ِباْلحجرِ و ِباْلعْظمِ و ِباْلقَصبةِ و اْلعود إِذَا َلمِب

) را تخصيص بزند. 25، ص24 (حر عاملي، وسائل الشيعة، ج»  ُقطع اْلحْلُقوم و َخرَج الدم فََلا بأْس
  )97، ص11(مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج
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  38درس 

  
  تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . محل نزاع در اين بحث را توضيح دهيد.1
  د را فقط نام ببريد.. اقوال در تخصيص قرآن به وسيله خبر واح2
  . ادله جواز تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد را توضيح دهيد.3
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  الفصل السادس
  

  تخصيص الكتاب بخبر الواحد
، و تخصيصه بالخبر 1اتّفق األُصوليون على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

  .2المتواتر
 ثالثة: على أقوال 3و اختلفوا في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

، و »الذريعة«المرتضى في  األول: عدم الجواز مطلقاً. و هو خيرة السيد القول
  ».المعارج«، و المحقّق في »العدة«الشيخ الطوسي في 

 المتأّخرين. القول الثاني: الجواز مطلقاً، و هو خيرة

قبل خبر الواحد  القول الثالث: التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي
 فال يجوز به. فيجوز به أيضاً، و عدمه

 الكتاب بخبر الواحد بوجهين: استدل المتأخرون على جواز تخصيص

  اآلحاد في قبال جريان سيرة األصحاب على العمل بأخبار الوجه األول:
 

                                                           
. تخصيص كتاب به كتاب: هر گاه دليل خاصِ كتاب موجب تخصيص دليل عام آن گردد، تخصيص كتاب 1

  شود. به كتاب ناميده مي
. تخصيص كتاب به خبر متواتر: هر گاه خبر متواتر موجب تخصيص عام قرآني شود، تخصيص كتاب به 2

  شود. خبر متواتر محقَّق مي
. تخصيص كتاب به خبر واحد: هر گاه خبر واحدي موجب تخصيص دليل عام قرآني شود، تخصيص كتاب 3

  شود. به خبر واحد محقَّق مي
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بعيد  و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرائن المفيدة للعلم 1عمومات الكتاب
مْثلُ حظِّ  في أَوالدُكم للذَّكَرِ يوصيُكم اللّه{ جداً، فمثالً خصصت آية الميراث:

  2) بالسّنة كقوله: ال ميراث للقاتل.11(النساء/ }األُنَْثيين
) 24(النساء/ }ذلُكم أُحلَّ لَُكم ما وراء{ و خصصت آية حلية النساء، أعني قوله:

  3على عمتها و خالتها. بما ورد في السّنة من أنّ المرأة ال تزوج
حرمة الربا بما دلّ على الجواز بين الولد و الوالد، و الزوج و و خصصت آية 

 الزوجة.

الواحد لزم إلغاء الخبر  إذا لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بخبر الوجه الثاني:
الكتاب و لو بمثل عمومات  بالمرَّة إذ ما من حكم مروي بخبر الواحد إال بخالفه عموم

ق، ألنّ كثيراً من اآليات الواردة حول الصالة و الحلّ، و ال يخلو الوجه الثاني عن إغرا
الزكاة و الصوم و غيرها واردة في مقام أصل التشريع، و ألجل ذلك تحتاج إلي البيان، 
و خبر واحد بعد ثبوت حجية يكون مبيناً لمجمالته و موضّحاً لمبهماته و ال يعد مثل 

القرآن و الغاية المهمة من وراء ذلك مخالفاً للقرآن و معارضاً له، بل يكون في خدمة 
 حجية خبر الواحد هو ذلك.

نسخه به، ألنّ الكتاب  ثم لو قلنا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد ال نجيز
بالظنّي خصوصاً  قطعي الثبوت و خبر الواحد ظنّي الصدور، فكيف يسوغ نسخ القطعي

  .إذا كان النسخ كلياً ال جزئياً، أي رافعاً للحكم من رأسه
 

 

                                                           
  . عمومات كتاب: احكام و قواعد عامي كه در قرآن آمده است، عمومات كتاب نام دارد.1
  .1من أبواب موانع اإلرث، الحديث  7، الباب 17. الوسائل: الجزء 2
  من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها. 30، الباب 14الوسائل: الجزء . 3
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  خالصه درس
تخصيص عمومات قرآن به وسيله خبر واحد جايز است، زيرا اوالً سيره اصحاب بر اين جاري 

كنند. و ثانياً اگر قائل به عدم  است كه به اخبار آحادي كه در مقابل عمومات قرآن است عمل مي
نفي كنيم، آيد كه حجيت خبر واحد را از اساس  جواز تخصيص كتاب به خبر واحد شويم الزم مي

  زيرا هيچ خبر واحدي نيست كه مخالف عموم قرآن نباشد.

  تمرين
يك دليل از ادله مانعين تخصيص كتاب به خبر واحد را نقل كنيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد . 1

  )625، ص2العقول، ج
  . براي بحث تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد دو مصداق فقهي بياوريد.2

و َلكُم في {) و 178(بقره/ }و اْلحرُّ ِبالْحرِّ{)، 49(مائده/ }س ِبالنَّفْسِالنَّْف{الف. آياتي مانند 
ابنِ َظبيانَ َقالَ أُتي عمرُ ِبامرَأَةٍ «تخصيص بخورد: زير  ) به وسيله روايت179(بقره/ }اْلقصاصِ حياةٌ

 يلا َفقَالَ عهمرَ ِبرَجفَأَم نَتز ُنونَةٍ َقدجتَّى  أَ ×مح بِينِ الصنْ ثََلاَثةٍ عع رْفَعي أَنَّ اْلقََلم تملا عم
، 1 (حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» يحتَلم و عنِ الْمجُنونِ حتَّى يفيقَ و عنِ النَّائمِ حتَّى يسَتيقظ

  )508، ص11). (مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج45ص
 }سفَرٍ فَعدةٌ منْ أَيامٍ أُخَر  َفمنْ شَهِد مْنكُم الشَّهرَ فَْليصمه و منْ كانَ مريضاً أَو على{ب. آيه 

محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِي جعَفرٍ و أَبِي عبد اللَّه «) به وسيله روايت زير تخصيص بخورد: 185(بقرة/
رجلٍ مرِض فََلم يصم حتَّى أَدرَكه رمَضانٌ آَخرُ َفَقاال إِنْ َكانَ برَأَ ُثم َتوانَى َقبلَ َقالَ سأَْلتُهما عنْ  ^

سلَى مامٍ عنْ َطعم دمٍ بِمونْ ُكلِّ يقَ عدتَص و َكهري أَدالَّذ امَخرُ صĤَضانُ اْلالرَّم رَِكهدأَنْ ي هَليع ينٍ وك
لِ لكُلِّ اؤُه و إِنْ َكانَ َلم يزَلْ مرِيضاً حتَّى أَدركَه رمَضانٌ آَخرُ صام الَّذي أَدرَكه و تَصدقَ عنِ الْأَوقََض

). (خوئي، 335، ص10 (حر عاملي، وسائل الشيعة، ج»  يومٍ مد علَى مسكينٍ و َليس عَليه قََضاؤُه
  )184، ص2المستند، ج
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  39درس 

  
  استثنائي كه پس از چند جمله بيايد

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . محل نزاع در اين بحث را تقرير كنيد.1
  . اقوال در مستثني منه، در محل بحث را بيان نماييد.2
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  الفصل السابع
  

  ثناء للجمل المتعددةتعقيب اإلست
و الَّذينَ يرمونَ المحصنات ثُم {إذا تعّقب االستثناء جمالً متعددة، كقوله سبحانه: 

 كأُولئ داً وم َشهادة أَبلُوا َلهة و التَقبلدم ثَمانينَ جوهدداء فَاجلةِ شُهعأتُوا بِأَربعَلم ي
 }من بعد ذلك و أَصلحوا فانَّ اهللا غَفُوررحيم هم الفاسقُون * إِالّ الّذينَ تابوا

  ) ففي رجوع االستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة األخيرة أقوال:5-4(النور/
بحاجة  أ. ظهور الكالم في رجوعه إلى جميع الجمل، ألنّ تخصيصه باألخيرة فقط

 إلى دليل.

  لكونها أقرب. ةب. ظهور الكالم في رجوع االستثناء إلى الجملة األخير
األخيرة متيقناً على  ج. عدم ظهور الكالم في واحد منهما و إن كان رجوعه إلى

 آخر. حال، لكن الرجوع إليها شيء و ظهوره فيها شيء كلّ

الجميع، و إنّما  ال شك في إمكان رجوع االستثناء إلى خصوص األخيرة أو
يحتمل رجوعه إلى  االستثناء كماالكالم في انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقالء، ف

قاطع، و ما ذكر  األخيرة كذلك يحتمل رجوعه إلى الجميع، و التعيين بحاجة إلى دليل
  للظهور. من الدالئل للقولين ال يخرج عن كونها قرائن ظنية، غير مثبتة

  
  
  

 

ما ذكر من الدالئل لألقوال الثالثة ال يخرج عن 
ــور     ــة للظه ــر مثبت ــة، غي ــرائن ظني ــا ق   كونه
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  خالصه درس
اء به جمله آخر هر گاه پس از چند جمله يك استثناء ذكر شود، براي اينكه معين شود استثن

  گردد يا به جميع جمالت، نيازمند به يك دليل قطعي هستيم. برمي

  تمرين
  براي مسأله مورد بحث دو نمونه فقهي بيابيد.. 1

  )278، ص2الف. در اقرار، از اين نوع جمله استفاده شود. (شهيد ثاني، حاشية اإلرشاد، ج
لَحم الْخنْزِيرِ و ما أُهلَّ لَغيرِ اللَّه بِه و اْلمنْخَنقَةُ و اْلموُقوذَةُ و  حرِّمت عَليكُم اْلميتَةُ و الدم و{. ب

تُمإِلَّا ما ذَكَّي عبما أََكلَ الس ةُ ويحالنَّط ةُ ويتَرَدفاضل موحدي لنكراني، كتاب 3(مائده/ }اْلم) .(
  )644الصالة، ص

2 .}كُمائسن اتهأُم َتُكوُنوا  و بِِهنَّ َفإِنْ لَم خَْلتُمي دالالَّت كُمائسنْ نم ورِكُمجي حي فالالَّت كُمبائبر و
ُكمَليع َناحبِِهنَّ فَالَ ج خَلْتُم179، ص5) (شهيد ثاني، الروضة البهية، ج23(نساء/} د(  
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  40درس 

  
  نسخ و تخصيص

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: نتظار مياز شما ا

  . معناي نسخ در لغت و اصطالح را ذكر كنيد.1
  . فرق بين نسخ و تخصيص را بيان نماييد.2
  . شرط ورود ناسخ را بيان كنيد.3
  . فرق بين شارع و غير او در نسخ را بيان نماييد.4
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  الفصل الثامن
  

  النسخ و التخصيص
  النسخ في اللغة: هو اإلزالة. و في االصطالح: 

  ».الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر على وجه لواله لكان ثابتاً رفع«
استمرار الحكم، ال عن  و بذلك علم أنّ النسخ تخصيص في األزمان، أي مانع عن

 أصل ثبوته و لنذكر مثاالً:

فَقدموا بينَ يدي نَجواكُم  الرَّسولَ تُميا أَيها الّذينَ آمنُوا إِذا ناجي{ قال سبحانه:
َخيرٌ لَكُم كقَة ذلدص غَفُور وا َفإِنَّ اللّهتَجِد ر َفإِنْ َلمأَْطه و حيم12(المجادلة/ }ر (

 مناجاة الرسول أن يقدموا قبله صدقة. فرض اللّه سبحانه على المؤمنين إذا أرادوا

اة حتي يتصدقوا، ضنّ كثير منهم من التصدق حتي كفُّوا عن ثم لما نهوا عن المناج
 بعد ما تصدق. ×المسألة فلم يناجه إال علي بن أبي طالب 

نَجواكُم   يدي ء أَشْفَقُْتم أَنْ تُقدموا بينَ{ ثم نسخت اآلية بما بعدها، قال سبحانه:
تاب لُوا وتَفْع دقات َفإِذْ َلمُك صَليع اللّهم  و وا اللّهيعأَط آتُوا الزَّكاةَ و الةَ ووا الصيمَفأَق

اللّه و ولَهسلُونَ رم13(المجادلة/ }خَبيرٌ بِما تَع.(  
على النسخ في الكتاب إالّ في  النسخ في القرآن الكريم نادر جداً، و لم نعثر إنّ

يذَرونَ  الّذينَ يتوفَّونَ منْكُم وو { سبحانه: آيتين، إحداهما ما عرفت، و الثانية قوله
 ).240(البقرة/ }إِخْراج أَزواجاً وصيةً ألَزواِجِهم متاعاً إِلى الحولِ َغيرَ
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قبل اإلسالم حيث كانت  و الالم في الحول إشارة إلى الحول المعهود بين العرب
السنن الرائجة فيه  النساء يعتددن إلى حول، و قد أمضاه القرآن كبعض ما أمضاه من

 لمصلحة هو أعلم بها.

ونَ{ نسخت بقوله سبحانه: ثمذَري و نْكُمتوفَّونَ مالّذينَ ي نَ  وصتَرَبواجاً يأَز
 ).234(البقرة/ }و عشْراً ِبأَنُْفسهِنَّ أَربعة أَْشهر

الناسخ فترة، ثم ورود  و بذلك يعلم أنّه يشترط في النسخ وقوع العمل بالمنسوخ
  النسخ حضور العمل. بعده و إلى هذا يشير كالم األُصوليين حيث يقولون يشترط في

، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح و 2البداء يالزم 1إنّ النسخ في القوانين العرفية
علمه سبحانه محيط ال يعزب  فإنّ المفاسد، و هذا بخالف النسخ في األحكام الشرعية،

سبحانه يعلم مبدأ الحكم و  األرض و ال في السماء، فاللّه عن علمه مثقال ذرة في
 في الواقع مغيى. غايته غير أنّ المصلحة اقتضت إظهار الحكم بال غاية لكنّه

رفع للحكم واقعاً، و لكنه  النسخ في األحكام العرفية  فقد خرجنا بهذه النتيجة أنّ
به منذ تشريعها و ال مانع  يىفي األحكام اإللهية دفع لها و بيان لألمد الذي كانت مغ

 نفس اإلظهار. من إظهار الحكم غير مغيى، و هو في الواقع محدد لمصلحة في

عنوان عن كونه محكوماً  هذا هو النسخ، و أما حد التخصيص، فهو إخراج فرد أو
اإلرادة  بحكم العام من أول األمر حسب اإلرادة الجدية، و إن شمله حسب

الذي عرفت أنّه هو  تخصيص في األفراد ال في األزمان مقابل النسخ اإلستعمالية، فهو
التخصيص وروده قبل حضور وقت العمل  تخصيص فيها، و ألجل ذلك يشترط في

يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و  بالعام، و إالّ فلو عمل بالعام ثم ورد التخصيص
العام لو كان مخصصاً، نعم لو العمل ب هو قبيح على الحكيم، فال محيص من وروده قبل

 عن وقت حضور العمل بالعام. كان ناسخاً لحكم العام في مورده يجب تأخيره

                                                           
. المراد ما تقابل األحكام اإللهية. فالقوانين المجعولة بيد اإلنسان يسمي في اصطالح الحقوقيين قوانين 1

  وضعية.
  .. البداء بهذا المعني محال علي اهللا دون الناس2
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  خالصه درس
  . نسخ عبارت است از رفع حكم شرعي به وسيله دليل شرعي.1
. نسخ، تخصيص در زمان است و مانع از استمرار حكم، و در آن شرط است كه بعد از وقوع 2

  ارد شود.عمل به منسوخ، و

  تمرين
  )640، ص2دو آيه براي وقوع نسخ در قرآن بياوريد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. 1
. دو آيه ناسخ و منسوخ ديگر غير از آنچه در كتاب آمده بيان كنيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد 2

  )647، ص2العقول، ج
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  المقصد الخامس
  في المطلق و المقيد، و المجمل و المبين

  فصول: و فيه
 في تعريف المطلق و المقيد. الفصل األول:

 في ألفاظ المطلق. الفصل الثاني:

 مجازاً. في أنّ المطلق بعد التقييد ليس الفصل الثالث:

 في مقدمات الحكمة. الفصل الرابع:

 المتنافيين. في المطلق و المقيد الفصل الخامس:

 في المجمل و المبين و المحكم و المتشابه. الفصل السادس:
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  41درس 

  
  تعريف مطلق

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . تعريف قدماء براي مطلق و مقيد را بيان كنيد.1
  شوند؟ نيد كه اطالق و تقييد به چه اعتباري عارض بر موضوع مي. بيان ك2
  . مطلق و مقيد را بنابر نظر مصنف تعريف كنيد.3
  . دليل عدم اشتراط كلي بودن مطلق را توضيح دهيد.4
  . رد تعريف قدماء از ناحيه مصنف را بيان نماييد.5
  . نسبيت در اطالق و تقييد را توضيح دهيد.6
  اطالق از مداليل لفظيه است يا مداليل عقليه؟ . اثبات كنيد كه7
  ؟. توضيح دهيد كه چرا نيازي به بحث از الفاظ مطلق نداريم8
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  الفصل األول
  

  تعريف المطلق
  المقيد على خالفه. ما دلّ على شائع في جنسه، و عرّف المطلق بأنّه

شائع هو المراد من ال هو اللفظ، و» ما دلّ«و المراد من الموصول في قولهم 
 المتوفّر وجوده من ذلك الجنس.

للّفظ بما هوهو سواء تعلّق به  ثم إنّ ظاهر التعريف أنّ اإلطالق والتقييد عارضان
  مقيد. الحكم أو ال، فهنا لفظ مطلق، و لفظ

الذي يهم األُصولي الذي  و لكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث األدبية، و
المطلق و المقيد بلحاظ  قدمة لالستنباط هو تعريفهو بصدد تأسيس قواعد تكون م

  :تعلّق الحكم بالموضوع، فنقول
  عبارة عن: المطلق:

الموضوع للحكم بال لحاظ حيثية أُخرى، فبما  تمام كون اللفظ بما له من المعنى«
  .»الموضوعية للحكم فهو مطلق أنّه مرسل عن القيد في مقام

للموضوع باعتبار تعلّق  د وصفان عارضانوإن شئت قلت: إنّ اإلطالق و التقيي
القيد و الحيثية الزائدة كان  الحكم به، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسالً عن

  مطلقاً و إالّ كان مقيداً.
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مرسلة عن القيد  مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم و» أعتق رقبة«فالرقبة في 
 فهي مقيدة باإليمان لعدم» تق رقبة مؤمنةأع«في موضوعيتها، و تخالفه رقبة في قولنا 

  كونها تمام الموضوع و عدم إرسالها عن القيد.
كلياً، بل يمكن أن يكون  و بذلك يظهر أنّه ال يشترط في المطلق أن يكون مفهوماً

جزئياً حقيقياً و مرسالً عن التقيد بحالة خاصة، فإذا قال: أكرم زيداً، فزيد مطلق ألنّه 
قال: أكرم زيداً إذا سّلم، فهو  للوجوب و مرسل عن القيد، بخالف ما إذاتمام الموضوع 

، فإطالق الكلي ـ في مقام الموضوعية للحكم ـ »إذا سّلم«مقيد بحالة خاصة، أعني: 
  إلى الحاالت. باعتبار األفراد، و إطالق الجزئي في ذلك المقام بالنسبة

  و يترتب على ما ذكرنا أمور:
جنسه بل يجوز أن يكون  المطلق أن يكون أمراً شائعاً في ال يشترط في األول:

إالّ فهو مقيد، فمثالً إذا  جزئياً ذا أحوال، فلو كان موضوعاً للحكم بال قيد فهو مطلق و
البيت عن الستر، فيصح له التمسك بقوله  شك الحاج في جواز الطواف بالبيت مع خلو

) إذ لو كان الستر شرطاً للصحة كان 29(الحج/ }تيقالع و لْيطَّوفُوا بالبيت{ سبحانه:
  إذا كانت اآلية في ذلك المقام. عليه البيان
فيمكن أن يكون الموضوع  إنّ اإلطالق و التقييد من األُمور اإلضافية، الثاني:

جالساً في المسجد،  مطلقاً من جهة و مقيداً من جهة أخرى، كما إذا قال: أطعم إنساناً
جهة كون الموضوع هو اإلنسان ال اإلنسان العالم، و مقيد من جهة تقييد  فهو مطلق من

  مكانه بالمسجد.
المداليل اللفظية كالعموم، و  يظهر من التعريف المشهور أنّ اإلطالق من الثالث:

فإذا كان المتكّلم حكيماً غير ناقض لغرضه و  الحقّ أنّ اإلطالق من المداليل العقلية،
ذلك انّه تمام الموضوع و إالّ لكان ناقضاً  موضوعاً للحكم كشف جعل الشيء بال قيد

  لغرضه و هو ينافي كونه حكيماً.
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تمام الموضوع من دون  إذا كانت حقيقة اإلطالق دائرة مدار كون اللفظ الرابع:
فنحن في غنى عن  اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفاً بالالم،

  ئق تلك األسماء.إفاضة القول في حقا
فال محيص له عن التكّلم في حقائق تلك  نعم من فسر اإلطالق بالشيوع أو نظيره

  اإلجمال. و حيث إنّها ذكرت في الكتب األُصولية نشير إليها على سبيل األسماء،
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  خالصه درس
گر جزء . مطلق عبارت است از اينكه لفظ با معنايي كه دارد تمام الموضوع براي حكم باشد، كه ا1

  الموضوع باشد، مقيد خواهد بود.
. در مطلق شرط نيست كه كلي و شايع در جنسش باشد، بلكه جزئيِ داراي احوال گوناگون نيز 2

  تواند مطلق باشد. مي
  اند. . اطالق و تقييد از امور نسبي3
  . اطالق مدلول عقلي است نه مدلول لفظي.4
عنا كنيم ديگر نيازي نداريم كه از الفاظ مطلق بحث . اگر مطلق را به تمام الموضوع بودن لفظ، م5

  كنيم.

  تمرين
  دليل اينكه مصنف يك تعريف ديگر براي مطلق و مقيد ارائه كرد را توضيح دهيد.. 1
  . تعريف مشهور براي مطلق را ذكر كرده و قيود آن را شرح دهيد.2
  )168، ص1اصول الفقه، ج . بين مطلق و مقيد، كدام يك از اقسام تقابل برقرار است. (مظفر،3
  . براي مطلقي كه جزئيِ دارايِ احوال باشد يك مثال ديگر بزنيد.4
، 2. فرق بين عام و خاص با مطلق و مقيد را توضيح دهيد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج5

  )91ص
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  42درس 

  
  الفاظ مطلق

  
  

  هاي يادگيري هدف
  دگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يا از شما انتظار مي

  . نظريات در موضوع له اسماء اجناس در علم اصول را بيان كنيد.1
  . مراد از علم جنس را توضيح دهيد.2
  است؟» الم«در بحث اصول، كدام يك از اقسام » الم«. بيان كنيد كه مراد از 3
  . اقوال در موضوع له نكره و نظر مصنف را با دليل بيان داريد.4
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  الفصل الثاني
  

  ألفاظ المطلق
  الجنس اسم .1

انّ المطلق كاسم الجنس  كان الرأي السائد بين األُصوليين قبل سلطان العلماء
بين األفراد و الشيوع  موضوع للماهية بقيد اإلطالق و السريان و الشيوع على نحو كان

للرقبة المطلقة على وجه  الحاالت من مداليل اللّفظ، فالرقبة في (أعتق رقبة) موضوعة
  يكون اإلطالق قيداً، نظير المفعول المطلق.

أنّه موضوع للماهية  و لكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو
 المعرّاة عن كلّ قيد حتي اإلطالق نظير مطلق المفعول.

على ذلك فأسماء األجناس كأسد و إنسان و بقر كلّها موضوعة للماهية المعرّاة و 
 قيد. عن كلّ

 الجنس . علم2

ُتعامل معها معاملةَ المعرفة  في لغة العرب أسماء ترادف أسماء األجناس، لكن إنّ
فرق بين ثعلب و ثعالة، و  ف أسماء األجناس فيعامل معها معاملة النكرة، فهناكبخال

بخالف األولين، و هذا ما دعاهم  أسد و أُسامة، حيث يقع الثاني منهما مبتدأ و ذا حال
  إلى تسمية ذلك بعلم الجنس.
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  المعرّف باأللف و الالم .3
الم العهد. و الم االستغراق تنقسم  الالم تنقسم إلى: الم الجنس و الم االستغراق و

 و الم العهد تنقسم إلى: ذهني، و ذكري، و استغراق خصائصها. إلى: استغراق األفراد و

 حضوري.

ولهم: التمرة فصارت األقسام ستة و المقصود منه هاهنا المحلى بالم الجنس، مثل ق
 جرادة. خير من

  النكرة .4
المردد بين األفراد، أو  اختلفت كلمة األُصوليين في أنّ النكرة هل وضعت للفرد

 بالوحدة؟ موضوعة للطبيعة المقيدة

دخل عليه التنوين، فاسم  عن اسم الجنس الذيو التحقيق هو الثاني، ألّنها عبارة 
 الجنس يدل على الطبيعة و التنوين يدلّ على الوحدة.

األفراد، فغير تام، إذ الزم ذلك أن ال  و أما القول بأّنها موضوعة للفرد المردد بين
ور به الفرد الممتثل به فرد متعين مع أنّ المأُم يصح امتثاله إذا وقع متعلّقاً للحكم، ألنّ

بإنسان، فأي إنسان أتيت به فهو هو و ليس مردداً  هو الفرد المردد، فإذا قال: جئني
  بينه و بين غيره.
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  خالصه درس
كنند عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، لفظ معرفه به  الفاظي كه داللت بر اطالق مدلول خود مي

  الف و الم، و نكره.

  تمرين
  ر مشخص كنيد.. الفاظ مطلق را در روايات زي1

َقالَ إِنَّا َلا َندخُلُ بيتاً فيه صورةٌ و لَا  ×َقالَ إِنَّ جبرَئيلَ  ×أَبِي بصيرٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه «الف. 
175، ص5(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» كَلْب(  
ني هاشمٍ بعضِهم علَى بعضٍ َتحلُّ لَهم َفَقالَ َقالَ قُلْت َله صدَقات ب ×زرارةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه «ب. 

هاشمٍ و َغيرِهم و صدَقات بعضِهم علَى بعضٍ  َتحلُّ لجميعِ النَّاسِ منْ بني | َنعم صدَقةُ الرَّسولِ
  )275، ص9عاملي، وسائل الشيعة، ج(حر » َتحلُّ لَهم و لَا َتحلُّ لَهم صدَقات إِنْسانٍ َغرِيبٍ

في حديث قَالَ إِنَّ اللَّه جعلَ التُّرَاب طَهوراً كَما جعلَ  ×  جميلِ بنِ دراجٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه«ج. 
  )133، ص1(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» الْماء طَهوراً

َقالَ قَالَ إِنَّ اللَّه َلا يستَحيِي أَنْ يعذِّب أُمةً دانَت بِإِمامٍ  ×  بد اللَّهعبد اللَّه بنِ سَنانٍ عنْ أَبِي ع«د. 
  )376، ص1(كليني، الكافي، ج» َليس منَ اللَّه و إِنْ َكانَت في أَعمالها برَّةً َتقيةً
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  43درس 

  
  شود تقييد مطلق موجب مجازيت نمي

  
  

  ريهاي يادگي هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . اقوال در حقيقت يا مجاز شدن مطلق پس از تقييد را با دليل هر يك بيان كنيد.1
  . نظر مصنف را با دليل ايشان بيان نماييد.2
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  الفصل الثالث
  

  في أنّ تقييد المطلق ال يوجب المجازية
ة األُصوليين في أنّ تقييد المطلق يستلزم المجازية أو اختلفت كلم

  ال علي أقوال، نذكر منها قولين:
األول: انّه يستلزم المجازية مطلقاً سواء كان القيد متصالً أم 

 سلطان العلماء. منفصالً، و هو المشهور قبل

 العلماء. الثاني: إنّه ال يستلزم المجازية مطلقاً، و هو خيرة سلطان

السريان، و  قول األول هو أنّ مقوم اإلطالق هو الشيوع وحجة ال
 قد قيل في تعريفه ما دلّ على شائع في جنسه و بالتقييد يزول الشمول

 و السريان فينتج المجازية.

 قيد من كلّالمعرّاة  حجة القول الثاني: انّ المطلق موضوع للحقيقة و
  المطلق. رف فيتص يحدث أي السريان، فالتقييد ال ى الشيوع وحت

المطلق  و الحقّ انّ التقييد ال يوجب مجازية المطلق، سواء كان
 قيد كما مرّ من أنّ  موضوعاً للشائع أو لنفس الماهية المعراة عن كلّ

 مجازيته. تخصيص العام بالمخصص المتصل و المنفصل ال يستلزم

مستعمل في معناه، فلو قلنا بأنّ المطلق موضوع  ألنّ كل لفظ
  و تقييده بقيد ال يوجب  في جنسه، فهو مستعمل في معناه، للشائع

 المدلول، فالحظ. استعماله في غير ما وضع له، لما عرفت من تعدد الدالّ و

ألنّ كــــل 
لفـــــــظ 
ــتعمل  مسـ
في معنـاه،  
ــا  ــو قلن فل
بأنّ المطلق 
ــوع  موضـ
للشائع في 
جنسه، فهو 
ــتعمل  مسـ

ه، في معنـا 
ــده  و تقييـ
ــد ال  بقيــ
ــب  يوجــ
ــتعماله  اسـ
في غير ما 
ــه ــع ل   وض
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  خالصه درس
  شود و علت آن تعدد دال و مدلول است. تقييد مطلق موجب مجازيت نمي

  تمرين
را توضيح » المدلول ن تعدد الدالّ ولما عرفت م«اين كتاب، عبارت:  220با مراجعه به صفحه . 1

  دهيد.
السريان، و قد قيل في تعريفه ما  أنّ مقوم اإلطالق هو الشيوع و«. اين عبارت را توضيح دهيد: 2

  »و السريان دلّ على شائع في جنسه و بالتقييد يزول الشمول
سريان، فالتقييد ال قيد حتى الشيوع و ال المعرّاة من كلّ انّ المطلق موضوع للحقيقة«. عبارت 3

را توضيح دهيد.» المطلق تصرف في يحدث أي  
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  44درس 

  
  مقدمات حكمت

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . علت احتياج مطلق به مقدمات حكمت را توضيح دهيد.1
  . مقدمات حكمت را نام ببريد.2
  چيست؟» متكلم در مقام بيان است«راد از اينكه . م3
  شود يكي از مقدمات حكمت است؟ . توضيح دهيد كه چرا انتفاء آنچه موجب تقييد مي4
  . مراد از انتفاء قدر متيقن در مقام تخاطب را در ضمن يك مثال توضيح دهيد.5
  يست؟. بيان كنيد كه هنگام شك در اينكه متكلم در مقام بيان باشد وظيفه چ6
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  الفصل الرابع
  

  مقدمات الحكمة
الحكمة الحاكمة على أنّ ما  االحتجاج باإلطالق ال يتم إالّ بعد تمامية مقدمات

لحاجة المطلق إلى تلك  وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم، و هذا هو السرّ
  المقدمات.

 مقدمات الحكمة عبارة عن: فنقول: إنّ

 اإلهمال و ال اإلجمال. م بيان تمام مراده ال في مقامكون المتكّلم في مقا .1

 انتفاء ما يوجب التقييد. و إن شئت قلت: عدم نصب القرينة على القيد. .2

 .1انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب .3

بيان أصل الحكم من دون نظر  فالمتكّلم قد يكون في مقامأما المقدمة األُولى: 
) 5(المائدة/ }أُحلَّ لَُكم الَطيبات{ ائط، مثل قوله تعالى:إلى الخصوصيات و الشر

) و قول الفقيه: الغنم حالل، فالجميع في 96(المائدة/ }البحرِ أُحلَ لَُكم صيد{ وقوله:
بيان أصل الحكم ال في مقام بيان خصوصياته، فال يصح التمسك بأمثال هذه  مقام

 شرطية.عند الشك في الجزئية و ال اإلطالقات

                                                           
ر مقام تخاطب آن است كه مخاطب و متكلم درباره مصداق . قدر متيقن در مقام تخاطب: قدر متيقن د1

گردد امر  معيني سخن بگويند و بعد از مدتي، متكلم به طور مطلق به ماهيتي كه شامل آن مصداق هم مي
كند. و مراد از مقام تخاطب، وضعيت و موقعيتي است كه از مورد خطاب قرار دادن شخص يا اشخاصي به 

  آيد. وسيله متكلم پديد مي
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و قد يكون في مقام بيان كلّ ما له دخل في الموضوع من األجزاء و الشرائط، فإذا 
  سكت عن بيان جزئية شيء أو شرطيته نستكشف انّه غير دخيل في الموضوع.

و الشرطية باإلطالقات الواردة  و على ذلك إنّما يصح التمسك في نفي الجزئية
اإلجمال و اإلهمال، فإن ترك  ا كان في مقاملبيان الموضوع بأجزائه و شرائطه دون م

 الثاني. بيان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في األول دون

اذْكُرُوا اسم اللّه عَليه و اتَّقُوا اللّه  فَكُلُوا مما أَمسكْنَ عَليُكم و{قاله سبحانه:  مثل
ريعس ساب إِنَّ اللّه4(المائدة/ }الح.( 

إذا ذكر اسم اللّه عليه و  بيان أنّ ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى فاآلية بصدد
إن مات الصيد قبل أن يصل  ومقام بيان حلية ما يصيده الكلب ليس بميتة، فهي في 

 إليه الصائد.

موضع عضّه و جواز  على طهارة }فَكُلُوا{و هل يصح التمسك بإطالق قوله: 
 أكله بدون غسله و تطهيره، أو ال؟

طهارته و نجاسته، فقوله تعالى:  هر، ال ألنّ اآلية بصدد بيان حّليته و حرمته الالظا
  حرمة األكل، ألجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة، لرفع شبهة }فَكُلُوا{

 عضّه. ال بصدد بيان طهارته من أجل

المراد منه عدم وجود قرينة  ، أي انتفاء ما يوجب التقييد، وو أما المقدمة الثانية
المتصلة الينعقد للكالم ظهور إالّ  التقييد ال متصلة و ال منفصلة، ألنّه مع القرينة على

ظهور في اإلطالق و لكن يسقط عن  في المقيد. و مع المنفصلة و إن كان ينعقد للكالم
 الحجية بالقرينة المنفصلة.

اورة، مقام التخاطب و المح أي إنتفاء القدر المتيقن في و أما المقدمة الثالثة،
بمنزلة القرينة الحالية المتصلة،  فمرجعه إلى أنّ وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة

  فالينعقد للكالم ظهور في اإلطالق.
: األصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان، فلو شك أنّ المتكلّم في تتميم

الفه كما أنّه يمكن مقام بيان تمام مراده، فاألصل كونه كذلك إال أن يدلّ دليل علي خ
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أن يكون للكالم جهات مختلفة، كأن يكون وارداً في مقام البيان من جهة و في مقام 
اإلهمال من جهة أخري، كما في اآلية السابقة، فقد كان في مقام البيان من جهة الحلية 

.ال في مقام بيان طهارة موضع العض  
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  خالصه درس
از به مقدمات حكمت دارد، زيرا احتجاج به اطالق صحيح . مطلق براي داللت كردن بر اطالق ني1

  نيست مگر بعد از كامل شدن مقدمات حكمت.
. مقدمات حكمت عبارتند از: در مقام بيان بودن متكلم، عدم نصب قرينه بر تقييد و انتفاء قدر 2

  متيقن در مقام تخاطب.

  تمرين
را ذكر كرده و به صورت مختصر  ديگري نيز بيان شده است، آن  براي مقدمات حكمت مقدمه. 1

  )179، ص1توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج
  را توضيح دهيد.» انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب«. مراد از 2
  . براي قدر متيقن در مقام تخاطب دو مثال فقهي بزنيد.3

ء  ... ُثم َقالَ يا زرارةُ إِذَا َخرَجت منْ شَي ×  زرارةَ َقالَ قُلْت لأَبِي عبد اللَّه«الف. نماز در روايت 
بِشَي سَلي فََشكُّك رِهي َغيف خَلْتد ُثم خوئي، مصباح 238، ص8الشيعة، ج (حرعاملي، وسائل». ء) ،(

  )280االصول، ص
  )343، ص1ب. لباس نمازگزار در داللت سوق مسلمين بر تذكيه. (آملي، مصباح الهدي، ج
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  45درس 

  
  تنافي مطلق و مقيد

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . عنوان بحث را توضيح دهيد.1
  توان عالج كرد؟ . توضيح دهيد كه تنافي مطلق و مقيد را چگونه مي2
  . شرايط حمل مطلق بر مقيد را بيان نماييد.3
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  صل الخامسالف
  

  المطلق و المقيد المتنافيان
إذا ورد مطلق كقول الطبيب: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً، و ورد مقيد مناف 

اشرب لبناً حلواً. فهذان الحكمان  له، كقوله في كالم آخر: إذا استيقظت من النوم
نّه يخصه اللبن بخالف الثاني فإ متنافيان، ألنّ األول يدل على كفاية شرب مطلق

  بالحلو منه.
  أمرين: فعالج هذا التنافي يحصل بأحد

 الحلو. أ. التصرف في المطلق بحمله على المقيد فيصير الالزم هو شرب اللبن

 ب. التصرف في المقيد مثل حمله على االستحباب.

المقيد ال حمل المقيد على  و الرائج في الخطابات الشرعية هو حمل المطلق على
مثله يقتضي جعل الثاني  د عرفت وجهه من أنّ التشريع تم تدريجاً واالستحباب، و ق

  متمماً لألول.
إالّ فال يحصل التنافي كما إذا  ثم إنّ إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحكم، و
النوم فاشرب لبناً حلواً، و إذا  اختلف سبب الحكمين مثالً إذا قال: إذا استيقظت من

 الختالفهما في السبب. مان غير متنافيينأكلت فاشرب لبناً، فالحك

طريق إحراز وحدة السبب و  فعلى الفقيه في مقام التقييد إحراز وحدة الحكم عن
  الحكمين. غيرها، و إالّ فال داعي لحمل المطلق على المقيد لتعدد
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  خالصه درس
ع بر احراز هر گاه پس از ورود يك مطلق، مقيدي وارد شده كه احراز تنافي بين اين دو متفر

  كنند. وحدت حكم است، مطلق را حمل بر مقيد مي

  تمرين
  )184، ص1معني تنافي را توضيح دهيد. (مظفر، اصول الفقه، ج. 1
  )212، ص2شود؟ (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج. وحدت حكم چگونه احراز مي2
كارم شيرازي، شود؟ (م. بين مطلق و مقيدي كه در مستحبات وارد شده است چگونه جمع مي3

  )213، ص2انوار األصول، ج
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  46درس 

  
  مجمل و مبين

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . مجمل و مبين را تعريف كنيد.1
  هاي اجمال كالم را بيان كنيد. . سبب2
  تقرير كنيد. . نسبي بودن مجمل و مبين بودن يك لفظ را3
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  الفصل السادس
  

  المجمل و المبين
  المبين. عرّف المجمل بأنّه ما لم تتضح داللته و يقابله

و المقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم إذا كان لفظاً، أو جهل فيه مراد 
الفاعل إذا كان فعالً. و عليه قال المحقّقون: إنّ فعل المعصوم كما لو صلّي مع جلسة 

  الستراحة يدلّ علي أصل الجواز و ال يدلّ علي الوجوب أو االستحباب بخصوصهما.ا
 منها: ثم إنّ إلجمال الكالم أسباباً كثيرة

و السارِقُ و { سبحانه: . إجمال مفرداته كاليد الواردة في آية السرقة، قال1
على الكف إلى أُصول ) فانّ اليد تطلق 38(المائدة/ }أَيديهما السارِقَةُ فَاْقطَعوا

األصابع، و على الكف إلى الزند، و عليه إلى المرفق، و عليه إلى المنكب، فاآلية 
  مجملة، فتعيين واحد من تلك المصاديق بحاجة إلى دليل.

تعلّق الحكم باألعيان  . اإلجمال في متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد2
الخنْزِيرِ و ما أُهلَّ لَغيرِ اللّه بِه و  و َلحم ميتَةُ و الدمحرِّمت عَليكُم ال{كقوله سبحانه: 

ما ذُبِح  و المتَرَديةُ و النَّطيحةُ و ما أَكَلَ السبع إِالّ ما ذَكَّيُتم و الْمْنخَنقَةُ و الموقُوذَةُ
). فهل المحرم أكلها، أو 3(المائدة/ }فسقٌ لكُمعلَى النُّصبِ و أَنْ َتستَْقسموا بِاألَزالمِ ذ

  طريق؟ بيعها، أو االنتفاع منها بكل
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» ال صالة إالّ بفاتحة الكتاب«قوله:  . تردد الكالم بين االدعاء و الحقيقة، كما في3
أو كمالها  فهل المراد نفي الصالة بتاتاً، أو نفي صحتها،» ال صالة إال بطهور«و قوله: 

  للموجود بمنزلة المعدوم؟تنزيالً 
مبيناً عند فقيه آخر، و بذلك  و يمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجمالً عند فقيه و

 اإلضافية.  يظهر أنّ المجمل و المبين من األوصاف

  
  

  تم الكالم في المقصد الخامس
  و الحمد هللا رب العالمين
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  خالصه درس
 آن از متكلم مراد كه است ايجمله آن، از مراد و نباشد واضح داللتش كه چيزي يعني . مجمل1

  باشد. مجهول
 و محذوف حكم متعلق اجمال كالم، مفردات اجمال جمله: از شود مي كالم اجمال باعث چيز . چند2

  حقيقت. و ادعاء بين كالم ترديد

 تمرين

  اسباب اجمال در آيات و روايات زير چيست؟
  )23(نساء/ }و بناُتكُم ... حرِّمت عَليكُم أُمهاُتكُم{الف. 
نْ يعُفونَ و إِنْ طَلَّقُْتموهنَّ منْ قَبلِ أَنْ َتمسوهنَّ و قَد فَرَضْتُم لَهنَّ فَريضَةً فَنصف ما فَرَضْتُم إِالَّ أَ{ب. 

  )237(بقره/ } أَو يعُفوا الَّذي ِبيده عْقدةُ النِّكاح
... فََلا صيام في السَفرِ إِلَّا ثََلاَثةَ أَيامٍ الَّتي َقالَ اللَّه   أَلُْته عنِ الصيامِ في السفَرِ َفقَالسماعةَ َقالَ س«ج. 

جي اْلحلَّ فج زَّ و200، ص10(حر عاملي، وسائل الشيعة، ج» ع(  



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٢٧٧

  
  

  المقصد السادس
  في الحجج و األمارات

  و فيه مقامان:
ل: القطع و أحكامه و فيه فصول:المقام األو  

  الفصل األول: في حجية القطع.  
  الفصل الثاني: في التجري و أحكامه.  
  الفصل الثالث: تقسيم القطع إلي طريقي و موضوعي.  
  الفصل الرابع: في قطع القّطاع.  
  الفصل الخامس: في أن المعلوم إجماالً كالمعلوم تفصيالً.  
  ل.الفصل السادس: في حجية العق  
  الفصل السابع: في حجية العرف و السيرة.  

  المقام الثاني: الظنون المعتبرة وإمكان التعبد بها و فيه فصول:
  الفصل األول: حجية ظواهر الكتاب.  
  الفصل الثاني: حجية الشهرة الفتوائية.  
  الفصل الثالث: حجية السّنة المحكية بخبر الواحد.  
  المنقول بخبر الواحد.الفصل الرابع: حجية اإلجماع   
  الفصل الخامس: حجية قول اللغوي.  
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  47درس 

  
  حاالت مكلف

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

شود و در هر  بيان كنيد وقتي مكلف به حكم شرعي التفات پيدا كند، چند حالت براي او تصور مي
  دام از حاالت وظيفه او چيست.ك
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  الحجج و األمارات
و هذا المقصد من أهم المقاصد في علم األُصول، فإنّ المستنِبط يبذل الجهد للعثور 

  على ما هو حجة بينه و بين ربه، فيثاب إن أصاب الواقع، و يعذَّر إن أخطأه.
ا منحصرة في أربعة: و قد يعبر عن هذا البحث بمصادر الفقه و أدّلته، و هي عندن

الكتاب، السّنة، اإلجماع، و العقل. و هي معتبرة عند كال الفريقين مع اختالف بينهم في 
سعة حجية العقل. غير أنّ أهل السّنة يفترقون عن الشيعة في القول بحجية أُمور أُخرى 

  مذكورة في كتبهم.
  قول:و قبل الخوض في المقصود نذكر تقسيم المكّلف حسب الحاالت، فن

  تقسيم المكّلف باعتبار الحاالت
 إنّ المكّلف الملتفت إلى الحكم الشرعي له حاالت ثالث:

  بالحكم الشرعي الواقعي. 1األُولى: القطع
  به. 2الثانية: الظن

فيه. 3الثالثة: الشك 

                                                           
. قطع: قطع در لغت به معناي بريدن و انكشاف كامل و نيز به معناي علم و يقين است. و در اصطالح علم 1

  »اعتقاد جازمي كه در نظر قاطع با واقع مطابق است«اصول عبارت است از: 
اش  آيد، با اين تفاوت كه رتبه . ظن: ظن صفت نفساني و مانند علم و شك است كه در نفس وي پديد مي2
  تر است. ز شك باالتر و از علم و قطع پايينا
گردد كه  . شك: شك حالت نفساني انسان است كه از ترديد در انتخاب يكي از دو طرف احتمال ناشي مي3

  هيچ يكي بر ديگري برتري ندارد.
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طع، فيلزمه العمل به الستقالل العقل بذلك، فيثاب عند الموافقة، و فإن حصل له الق
  يعذَّر عند المخالفة شأن كلّ حجة.

و إن حصل له الظن بالحكم الواقعي، فإن قام الدليل القطعي على حجية ذلك 
الظن كخبر الواحد يجب العمل به، فإنّ الطريق إلى الحكم الشرعي و إن كان ظنياً كما 

لكن إذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجية ذلك الطريق،  هو المفروض،
  يكون هذا الطريق علمياً و حجة شرعية.

و إن لم يقم، فهو بحكم الشاك، و وظيفته العمل باألُصول العملية التي هي حجة 
  عند عدم الدليل.

  فيقع الكالم في مقامات ثالثة:
  األول: في القطع و أحكامه.

  في الظنون المعتبرة.الثاني: 
  الثالث: في األصول العملية.

غير انّ البحث عن األصول العملية يأتي في المقصد السابع، فينحصر الكالم في 
 المقصد السادس بالقطع و الظن.
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  خالصه درس
 يا و ظن يا دارد، قطع آن به نسبت كند، يا پيدا التفات اي شرعي حكم به نسبت مكلف گاه . هر1

  شك.
  نمايد. عمل آن به است الزم باشد، داشته شرعي حكم به قطع مكلف ر. اگ2
 داشته وجود ظن آن بودن معتبر بر شرعي دليل كه صورتي در شود، حاصل ظن مكلف براي . اگر3

  ملحق به شك است. صورت اين غير در و كند، عمل بايد ظن آن به باشد
  كند. مراجعه عمليه اصول به بايد كند شك شرعي حكم در مكلف . اگر4

  تمرين
  )15، ص2موضوع بحث حجج و أمارات را بيان كنيد. (مظفر، اصول الفقه، ج. 1
  )18، ص2. معناي واژه ظن در علم اصول فقه را بيان نماييد. (مظفر، اصول الفقه، ج2
انحصار األصول العملية العامه في األربعة استقرائي، لكن حصر «. اين عبارت را توضيح دهيد: 3

  ».ها في األربعة عقليمجاري
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  48درس 

  
  حجيت قطع

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  دليل وجوب متابعت قطع را توضيح دهيد.. 1
  . معناي حجت را بيان كنيد.2
  . دليل ذاتي بودن قطع را توضيح دهيد.3
  نماييد. . خصائص قطع را بيان4
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  المقام األول
  

  القطع و أحكامه
  و فيه فصول

  
  الفصل األول

  
  حجية القطع

موجوداً، ألنّه بنفسه  ال شك في وجوب متابعة القطع و العمل على وفقه مادام
  طريق إلى الواقع، و هو حجة عقلية، فهي عبارة عن:

يكون قاطعاً للعذر العبد و بالعكس، و بعبارة أخرى ما  ما يحتج به المولى على«
  ».أخطأ إذا أصاب و معذِّراً إذا

وفْقَه و  و القطع بهذا المعنى حجة، حيث يستقل به العقل و يبعث القاطع إلى العمل
يحذّره عن المخالفة، و ما هذا شأنه، فهو حجة بالذات، غني عن جعل الحجية له، النّ 

ظني، و على األول ينقل الكالم إلى أو بدليل  جعل الحجية للقطع يتم إما بدليل قطعي
القطعي، و يقال: ما هو الدليل على حجيته، و هكذا فيتسلسل، و على  ذلك الدليل

الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ حاالً من الظن، و لذلك يجب أن ينتهي األمر في باب 
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ما هو  أنّ كلّ«حجة بالذات، أعني: القطع، و قد تبين في محله  الحجج إلى ما هو
  ».ينتهي إلى ما بالذات بالعرض البد و أن

  فتبين أنّ للقطع خصائص ثالث:
  . كاشفيته عن الواقع و لو عند القاطع.1
  عند اإلصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يثاب و لو عصي يعاقب. 1. منجزيته2
  فه.عند عدم اإلصابة، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه و بان خال 2. معذّريته3

  ثم اعلم أنّ المراد بالحجة هنا ليس الحجة األصولية و هي عبارة عن:
ما ال يستقل العقل باالحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفية يعتبرونه «

  .»حجة في باب األحكام و الموضوعات لمصالح
جية فتكون حجيته عرضية مجعولة كخبر الثقة، ألنّ القطع غني عن إفاضة الح

عليه، و ذلك الستقالل العقل بكونه حجة في مقام االحتجاج و معه ال حاجة إلي 
  جعل الحجية له.

  
 

                                                           
. منجزيت قطع: منجزيت قطع به معناي قطعيت يافتن تكليف در حق مكلف به سبب قطع است. منجزيت در 1

شود  است كه آخرين مرحله از مراحل توجه تكليف به مكلف (اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجز) كامل مي جايي
گردد، زيرا تكليف در حق او مسلّم شده و قطع او با واقع نيز مطابق  و اين امر سبب قطع عذر مكلف مي

چه با آن مخالفت نمايد  نباشد، بنابر اين هيچ گونه عذري در ترك تكليف و مخالفت با قطع ندارد و چنا مي
  سزاوار عقوبت است.

. معذريت قطع: معذريت قطع به معناي عذر محسوب شدن قطع مكلف براي ترك تكليف واقعي است و اين 2
  .در جايي است كه قطع او مخالف با واقع درآيد
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  خالصه درس
  است. واجب آن از متابعت و است عقلي حجت . قطع1
 خطا هنگام و است، منجز واقع با موافقت هنگام است، واقع از كاشف دارد، خصوصيت سه . قطع2

  معذِّر.
  است. اصولي حجت . قطع3

 تمرين

  )18، ص2معناي واژه أماره در علم اصول فقه را بيان نماييد. (مظفر، اصول الفقه، ج. 1
. اقسام حجت را نام برده، هر يك را به اختصار توضيح داده و بفرماييد كه قطع جزو كدام يك از 2

  )23، ص3آن اقسام است. (سبحاني تبريزي، إرشاد العقول، ج
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  49درس 

  
  تجري

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  بيان كنيد.را . معناي هر يك از الفاظ اطاعت، انقياد، تجري و عصيان 1
  اقوال در حكم نفس تجري و نظر مصنف را بيان نماييد. .2
  عي توضيح دهيد.به را از حيث قبح عقلي و حرمت شر حكم فعل متجري. 3



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

٢٨٨

  
  

  الفصل الثاني
  

  التجري
التجرّي في اللغة إظهار الجرأة، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق التجرّي 

  باإلقدام على خالف ما دلّ الدليل علي وجوبه أو حرمته، و في االصطالح هو:
 اإلقدام علي خالف ما قطع به أو قام الدليل المعتبر عليه، بشرط أن يكون«

  ».مخالفاً للواقع
كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترك األول و ارتكب الثاني، فبان 

  خالفهما و انّه لم يكن واجباً أو حراماً.
و يقابله االنقياد في االصطالح، فهو عبارة عما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، 

  فعمل باألول و ترك الثاني، فبان خالفهما.
  رّي يقع في موضعين:و الكالم في التج

  األول: في حكم نفس التجرّي الموضع
  و فيه أقوال:

  : استحقاق العقاب.منها
  : عدم استحقاق العقاب.منها

ربة و : استحقاق العقاب إال إذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القمنها و
  أتي به، فال يبعد عدم استحقاق العقاب، و هو خيرة صاحب الفصول.

  و الصواب هو القول الثاني أي عدم استحقاق العقاب.
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و ليعلم أنّ موضوع البحث هو مخالفة الحجة العقلية، ألجل غلبة الهوى على العقل 
و أما ضم  و الشقاء على السعادة. و ربما يرتكبه اإلنسان مع استيالء الخوف عليه.

عناوين أُخر عليه من الهتك و التمرّد و رفع علم الطغيان، فجميعها أجنبية عن المقام، 
فال شك في استحقاق العقاب إذا عد عمله مصداقاً للهتك و رمزاً للطغيان و إظهاراً 

 للجرأة إلى غير ذلك من العناوين المقبحة.

  حق اللوم و الذم ال العقاب.نعم انّ التجرّي يكشف عن ضعف اإليمان، فيست

  1الموضع الثاني: حكم الفعل المتجرّى به
 و الكالم فيه تارة من حيث كونه قبيحاً و أُخرى من جهة الحرمة الشرعية.

يعرضان على الشيء بالمالك  أما األول، فهو منتف قطعاً، ألنّ الحسن و القبح
  ب الماء و هو فاقد لمالك القبح.الواقعي فيه، و المفروض أنّ الفعل المتجرّى به هو شر

و أما الثاني، فال دليل على الحرمة، ألنّ الحرام هو شرب الخمر، و المفروض أنّه 
شرب الماء و ليس هناك دليل يدل على أنّ شرب ما يقطع الشارب بكونه خمراً 

المقطوع به فبذلك  حرام، و ذلك ألنّ الحرمة تتعلّق بواقع الموضوعات ال الموضوع
  عدم حرمة التجرّي و ال المتجرّى به.ظهر 

   سوء سريرته. الفاعل يستحق الذم، ألنّ عمله يكشف عن غاية األمر أنّ
 

                                                           
ية و الشرعية، بخالف . الفرق بين التجرّي و المتجرّي به انّ األول ينتزع من مخالفة المكلّف الحجة العقل1

  الثاني فانّه عبارة عن نفس العمل الخارجي كشرب الماء الذي يتحقّق به مخالفة الحجة.
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اگر مولي امري صادر كند و عبد بر طبق آن
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  خالصه درس
 قطع است كه چيزي آن خالف بر اقدام اصطالح در و است جرأت اظهار معني به لغت در . تجري1

  باشد. واقع با مخالف قطع آن اينكه بر مشروط دارد، وجود وجوبش يا حرمت به
 حرمت هتك مصداق او فعل كه شودمي عقاب صورتي در شخص زيرا ندارد، عقاب تجري . نفس2

 انجام عقلش بر هوي غلبه خاطر به را فعل شخص تجري، در حاليكه در باشد مولي امر از تمرد و

  دهد. مي
 و حسن كه جهت اين به نيست دارد. قبيح شرعي حرمت نه و است قبيح نه نيز به جريمت . فعل3

 شرعي حرام و شوند، مي عارض باشند داشته را وجوب و حرمت واقعي مالك كه شيءاي بر قبح

 وجود آن به قطع كه موضوعي نه گيرد مي تعلق واقعي موضوعات به حرمت كه خاطر اين به نيست

  باشد. داشته

 تمرين

، 2نفس تجري را ثابت كنيد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج . به وسيله يك آيه، حرمت1
  )242ص

. به نظر مصنف بحث تجري يك بحث فقهي است يا اصولي و يا كالمي؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد 2
  )29، ص3العقول، ج

، 3اد العقول، جبه وجود دارد؟ (سبحاني تبريزي، ارش  . چه فرقي بين نفس تجري و فعل متجري3
  )35ص

  . سه مثال فقهي براي مسأله تجري بياوريد.4
  )573، ص4الف. بيان كردن خالف اعتقاد. (كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج

  )286، ص2ب. اقتداء به امام معذور. (شيخ انصاري، كتاب الصالة، ج
  )138، ص1ج. فروش انگور به سازنده شراب. (شيخ انصاري، كتاب المكاسب، ج
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  50درس 

  
  قطع طريقي و موضوعي

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  .. اقسام قطع را بيان كنيد1
  تواند تصرف كند. . توضيح دهيد كه شارع در موضوع كدام يك از اقسام قطع مي2
  ر كنيد.. براي هر يك از اقسام قطع چند نمونه ذك3



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

٢٩٤

  
  

  الفصل الثالث
  

  تقسيم القطع إلي طريقي و موضوعي
القطع فيه، فالقطع طريقي  إذا كان الحكم مترتباً على الواقع بال مدخلية للعلم و

كحرمة الخمر و القمار، و ال دور للقطع حينئذ سوى تنجيز الواقع عند اإلصابة و 
  التعذير عند الخطأ.

الواقع بقيد القطع  لحكم الشرعي بحيث يكونو أما إذا أخذ القطع في موضوع ا
أنّ الشارع حرّم  موضوعاً للحكم، فيعبر عنه بالقطع الموضوعي، فمثالً إذا افترضنا

  الخمر بقيد القطع بحيث لواله لما كان الخمر محكوماً بالحرمة.
إنّه ليس للشارع أي ا القطع  تصرف في القطع الطريقي فهو ثمة مطلقاً. و أمحج

موضوع حكمه بالسعة و الضيق  أخوذ في الموضوع فبما أنّ لكلّ مقنن التصرف فيالم
اتخاذ مطلق القطع في  فللشارع أيضاً حقّ التصرف فيه، فتارة تقتضي المصلحة

الموضوع سواء حصل من األسباب العادية أم من غيرها كما في المثال الثالث اآلتي 
في الموضوع كالحاصل من األسباب تقتضي جعل قسم منه  في التطبيقات، و أخرى

  الحاصل من غيرها كما في المثال الثاني من التطبيقات. العادية و عدم االعتداد بالقطع
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 اقسام قطع
 قطع موضوعي قطع طريقي ويژگي

 تعريف
إذا كان الحكم مترتباً على الواقع بال 

 القطع فيه مدخلية للعلم و

إذا أخذ القطع في موضوع الحكم 
الواقع بقيد القطع  بحيث يكون الشرعي

 موضوعاً للحكم

 حجيت آن از ناحيه شارع است حجيت آن از ناحيه عقل است جيتححاكم 

 تطبيقات

اليمين إنّما يكون حجة في  . انّ قول العدلين أو الشاهد الواحد فيما يعتبر مع1
عن غير طريق البينة أو الشاهد  القضاء إذا استند إلى الحس ال إلى الحدس فلو قطعت

استناداً إلى شهادتهما ألنّ المعتبر  الحس فقطعهما حجة لهما و ال يصح للقاضي الحكم
  طريق الحس. في الشهادة هو حصول القطع للبينة أو الشاهد من

محض ال يمكن  فالقطع بالنسبة إلى خصوص البينة أو الشاهد قطع طريقي
الشارع  قطع موضوعي و قد تصرّف التصرف فيه و لكن قطعهما بالنسبة إلى القاضي

في الموضوع و جعل القسم الخاص موضوعاً للحكم (القضاء) ال مطلق القطع و كم له 
  من نظير.

و اإلجماع و العقل، كالرمل  . إذا حصل اليقين للمجتهد من غير الكتاب و السنة2
شاهد أو ال و الجفر فقطعه بالحكم حجة لنفسه دون المقلد و ذلك لما ذكرناه في قطع

  البينة بالنسبة إلى القاضي.
. الحكم بوجوب التيمم لمن أحرز كون استعمال الماء مضراً و الحكم بوجوب 3

التعجيل لمن أحرز ضيق الوقت فالقطع فيهما موضوعي، فلو انكشف الخالف و أنّ 
الماء لم يكن مضراً و ال الوقت ضيقاً لما ضرّ بالعمل، ألنّ كشف الخالف أنّما هو 

  لنسبة إلي متعلّق القطع ال بالنسبة إلي الموضوع المترتب عليه الحكم.با
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  خالصه درس
  موضوعي. قطع و طريقي قطع است، قسم دو بر . قطع1
 آن در مدخليتي هيچ قطع و علم و باشد واقع بر مترتب حكم اينكه از است عبارت طريقي . قطع2

 واقع كه طوري به شود، أخذ شرعي حكم عموضو در قطع كه است آن موضوعي قطع و باشد، نداشته

  باشد. شرعي حكم براي موضوع قطع، قيد به
 قطع در ولي ندارد، را آن در تصرفي گونه هيچ حق شارع لذا و است حجت طريقي . قطع3

  كند. تصرف آن در تواند مي داده قرار موضوع در را قطع شارع خود كه آنجا از موضوعي

 تمرين

  شود يا خير. ظن نيز به طريقي و موضوعي تقسيم ميتوضيح دهيد كه آيا . 1
  . براي قطع موضوعي دو مثال ديگر از كتب فقهي بياورد.2

  )98، ص2الف. علم وكيل به عزل خود. (صدر، بحوث في شرح العروة الوثقي، ج
  )192ب. قطع به عدالت و حسن ظاهر در امام جماعت. (خوئي، االجتهاد و التقليد، ص
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  51درس 

  
  قطاعقطع 

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  شود. . بيان كنيد كه لفظ قطاع در چه مواردي استعمال مي1
  . حكم وسواسي را بيان نماييد.2
  . حكم قطع طريقي قّطاع را بيان كنيد.3
  موضوعيِ قّطاع را دارد؟ . توضيح دهيد كه آيا شارع حق تصرف در قطع4
  . علت جواز تصرف شارع در ظنّ ظّنان را توضيح دهيد.5
  . نظر شارع در مورد شك شكاك را ذكر نمائيد.6
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  الفصل الرابع
  

  قطع القّطاع
كثيراً من األسباب التي لو اُتيحت  يطلق القّطاع و يراد منه تارة من يحصل له القطع

كثيراً من األسباب التي ال يحصل  يحصل له القطع لغيره لحصل له أيضاً، و اُخرى من
زين و آية للذكاء، و بالمعنى  منها القطع لغالب الناس. و حصول القطع بالمعنى األول

  القسم الثاني. و آية االختالل الفكري، و محل البحث هو 1الثاني َشين
ع بها كثيراً في مورد النجاسات، من قبيل القّطاع يحصل له القط الوسواسيإنّ  ثم

التكاليف أيضاً وسواسي  من أسباب غير عادية. كما أنّه في مورد الخروج عن عهدة
  لكن بمعني ال يحصل له اليقين بسهولة.

عدم االعتناء بقطع القطاع، و  2األكبر إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه حكي عن الشيخ
  على البحث في مقامين: تحقيق كالمه يتوقف

  القطع طريقياً.ما إذا كان  األول:
  ما إذا كان القطع موضوعياً. الثاني:

نهيه عن العمل به الستلزام  فالظاهر كون قطعه حجة عليه و ال يتصور أما األول:
النهي وجود حكمين متناقضين عنده في الشريعة، حيث يقول: الدم نجس و في الوقت 

  هذا دم. نفسه ينهاه عن العمل بقطعه بأنّ

                                                           
  . َشين: الشين و الياء و النون كلمةٌ تدلٌ علي خالف الزينة (معجم المقاييس في اللغة، حرف الشين)1
  هـ.ق1228المتوفي » كاشف الغطاء«. الشيخ جعفر النجفي المعروف بـ2
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انكشاف الخالف، كما إذا قطع  كفايته في الحكم بصحة العمل عندنعم لو أراد عدم 
وجه، و لكن ال فرق  بدخول الوقت و تبين عدم دخوله فيحكم عليه بالبطالن فله

  عندئذ بين القطاع و غيره.
الموضوع، فللمقنّن التصرف  القطع جزء  أي القطع الموضوعي فبما أنّو أما الثاني: 

كما يصح جعل القطع  القطع جزءاً للموضوع،  جعلُ مطلقِفي موضوع حكمه، فيصح له 
الخاص جزءاً له، أي ما يحصل من األسباب العادية دون قطع القّطاع كالقطع الحاصل 
للشاهد أو القاضي أو المجتهد بالنسبة إلي الغير. فلو كان الشاهد أو القاضي أو المجتهد 

بقطع الشاهد أو القاضي أو المجتهد هو قطاعاً فال يعتد بقطعه، ألنّ المأخوذ في العمل 
  القطع الحاصل من األسباب العادية ال من غيرها.

فرق  هذا كلّه حول القّطاع، أما الظنّان فيمكن للشارع سلب االعتبار عنه، من غير
القطع واضح،  بين كونه طريقاً إلي متعلقه، أو مأخوذاً في الموضوع. و الفرق بينه و بين

إياه حجة في  ليست ذاتية له، و إنّما هي باعتبار الشارع و جعلهألنّ حجية الظن 
غير فرق بين  مجال الطاعة و المعصية، و عليه يصح له نهي الظّنان عن العمل بظنّه من

 كونه طريقياً أو موضوعياً.

يعتد بالشك العادي ال يعتنى بشك الشكّاك  مورد ال و أما الشكّاك ففي كلّ
المورد الذي يعتنى بالشك العادي فيه و يكون  ك بعد المحل، و أمابطريق أولى كالش

أيضاً، كما في عدد الركعتين األخيرتين، فلو  موضوعاً لألثر، فال يعتنى بشك الشكاك
متعارفاً يجب عليه صالة االحتياط بعد البناء  شك بين الثالث و األربع و كان شكّه
ال «شكّه و ال يترتب عليه األثر بشهادة قوله: ب على األكثر و أما الشكّاك، فال يعتنى

لكثير الشك به لم يبق» شك فرق بين الشّكاك و غيره. فلو اعتد  
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  خالصه درس
 قطع او براي حاصل قطع اگر شود. كه مي حاصل قطع بسيار او براي كه گويند كسي به . قطاع1

 باشد موضوعي قطع اگر . وليندارد را آن از منع حق شارع و است حجت او براي باشد، طريقي

  بداند. حجت را عادي اسباب از حاصل قطع مثال تواندمي شارع
 را ظنان تواند مي شارع پس گيرد، مي شارع از ناحيه را خود حجيت ظن نيز، چون ظّنان مورد . در2

  كند. نهي خود ظن به عمل از
  شود. نمي اعتناء او شك به اصالً . شّكاك هم كه3

 تمرين

ه ظنان در ظنهاي خود چيست؟ با مثال توضيح دهيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، وظيف. 1
  )81، ص3ج
. اگر كسي متوجه شود كه يك نفر به اشتباه به حكم يا موضوعي قطع پيدا كرده است، آيا تذكر 2

  )81، ص3دادن به او واجب است يا خير؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج
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  52درس 

  
  اليعلم اجم

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . اقسام علم را بيان كنيد.1
  . توضيح دهيد محل بحث در علم اجمالي چيست؟2
  . منجزيت علم اجمالي را توضيح دهيد.3
  هر يك را بيان نماييد.. صور كفايت امتثال اجمالي در صورت امتثال تفصيلي و حكم 4
  . معاني علم به تكليف را بيان كنيد.5
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  الفصل الخامس
  

  هل المعلوم إجماالً كالمعلوم تفصيالً؟
، 2، كالعلم بوجود النجاسة في اإلناء المعين، و إجمالي1العلم ينقسم إلى: تفصيلي

  .3كالعلم بوجود النجاسة في أحد اإلناءين ال بعينه
اإلجمالي هل هو كالعلم  ا في أنّ العلمفاعلم أنّهم اختلفو

منجزية العلم اإلجمالي و  التفصيلي بالتكليف أو ال؟ فالبحث يقع في
  .4كفاية االمتثال اإلجمالي

منجزية العلم اإلجمالي فالحق أنّ العلم اإلجمالي بوجود أما 
التكليف الذي ال يرضى المولى بتركه منجز للواقع، و معني التنجيز 

الخروج عن عهدة التكليف عقالً، فلو علم وجداناً  هو وجوب
حرمة أحدهما، يجب عليه اإلتيان بهما في  بوجوب أحد الفعلين أو

الموافقة االحتمالية بفعل واحد  األول و تركهما في الثاني و ال تكفي
  أو ترك واحد منهما.

                                                           
. علم تفصيلي: علم تفصيلي عبارت است از علمي كه معلوم آن معين و روشن است و هيچ گونه ترديد و 1

  ابهامي در آن راه ندارد، به خالف علم اجمالي كه در مصداق خارجي آن ترديد و ابهام وجود دارد.
باشد، يا به عبارت  مي . علم اجمالي: علم اجمالي به معناي علمي است كه آميخته با نوعي ترديد و ابهام2

  ديگر، علمي است كه بين دو يا چند چيز مردد است.
  باشد. . اطراف علم اجمالي: اطراف علم اجمالي به معناي مصاديق خارجيِ مورد ترديد در علم اجمالي مي3
لوم يا شود كه متعلق تكليف براي مكلف، به اجمال، مع . امتثال اجمالي: امتثال اجمالي به امتثالي گفته مي4

داند مكلف به كدام است و در اين باره دو يا چند  باشد؛ به اين معنا كه مكلف، به طور معين نمي مظنون مي
دهد، و براي اين كه علم اجمالي پيدا كند كه با دستور مولي موافقت كرده، همه محتمالت را انجام  احتمال مي

  دهد. مي

و معنـــي 
التنجيز هو 
وجـــوب 
ــروج  الخـ
عن عهـدة  
التكليـــف 
  عقــــــالً



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٣٠٣

  علم و امتثال اجمالي
 تنجيز كفايت از امتثال تفصيلي در  

   توصليات
 كند امتثال اجمالي كفايت مي

  علم اجمالي منجز است يعني
موافقت قطعيه واجب است و 

 مخالفت قطعيه حرام

 تعبديِ مستلزم تكرار

 تعبديِ غير مستلزم تكرار

لزوم الموافقة القطعية (و عدم  و بهذا ظهر أنّ العلم اإلجمالي كالعلم التفصيلي في
  مة المخالفة القطعية كما سيأتي في أصالة االحتياط. كفاية الموافقة االحتمالية) و حر

 ، فله صور:1من االمتثال التفصيلي كفاية االمتثال اإلجمالي مع التمكن و أما

، كما إذا علم بوجوب 2التوصليات كفاية االمتثال اإلجمالي فيالصورة األُولى: 
و مثله التردد في  واحد منهما، مواراة أحد الميتين فيواريهما من دون استعالم حال

  بكال اللفظين. وقوع اإلنشاء بلفظ النكاح، أو بلفظ الزواج، فينشئ
فيما إذا لم يستلزم التكرار،  3التعبديات كفاية االمتثال اإلجمالي في الصورة الثانية:

غسل مس الميت، فيغتسل إمتثاالً لألمر  كما إذا تردد الواجب بين غسل الجنابة و
مع التمّكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظنّ التفصيلي الذي دلّ  الواقعي احتياطاً

عليه التفحص عن الواجب و انّه هل غسل  علي كونه حجة، و الحق جوازه فال يجب
ألمره  الجنابة أو مس الميت و إن تمكن منه، ألنّ الصحة في العبادات رهن إتيان الفعل

  االً ألمره الواقعي.سبحانه و المفروض أنّه إنّما أتى به امتث

                                                           
متعلق تكليف براي مكلف، روشن و معين باشد و مكلف، همان . امتثال تفصيلي: امتثال تفصيلي آن است كه 1

  را در خارج انجام دهد.
. توصليات: توصليات عبارتند از اوامر و تكاليفي كه از سوي خدا صادر، و به صرف وجود متعلق آن در 2

  خارج، ساقط شده و سقوط امر آنها مشروط به قصد قربت نيست.
شود كه صحت امتثال آنها و سقوط امرشان در گرو  هايي گفته مي اجب. تعبديات: تعبديات، در شرع، به و3

  انجام آنها با قصد قربت است.

 از حيث
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التعبديات فيما إذا استلزم التكرار، كما  كفاية االمتثال اإلجمالي في الصورة الثالثة:
الواجب بين الظهر و الجمعة مع إمكان التعيين  إذا تردد أمر القبلة بين جهتين، أو تردد

  .األمر الواقعي عن طريق تكرار العمل باإلجتهاد أو التقليد فتركهما و امتثل
فالظاهر أنّ حقيقة الطاعة هو اإلنبعاث عن أمر المولى بحيث يكون الداعي و 
المحرّك هو أمره و المفروض أنّ الداعي إلى اإلتيان بكلّ واحد من الطرفين هو بعث 

  المولى المقطوع به، و لوال بعثه لما قام باإلتيان بواحد من الطرفين.
الداعي لإلتيان بكلّ واحد هو  و لكن نعم ال يعلم تعلّق الوجوب بالواحد المعين،

يكفي هذا المقدار في حصول  أمر المولى في البين و احتمال انطباقه على كلّ واحد، و
  الطاعة.

و بذلك ظهر أنّ االحتياط في عرض الدليل التفصيلي: االجتهاد و التقليد. و لذلك 
يكون مجتهداً أو قالوا: يجب على كلّ مكّلف في عباداته و معامالته و عادياته أن 

  1مقّلداً أو محتاطاً.
  فقد خرجنا بنتيجتين:

  التكليف و معذّريته. . العلم اإلجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية1
مطلقاً سواء تمكّن من التفصيلي  . كفاية االمتثال اإلجمالي عن االمتثال التفصيلي2
  أو ال.

بالتكليف الذي ال يرضي المولي ثم إنّ العلم بالتكليف قد يراد به العلم الوجداني 
بتركه أبداً، كما إذا علم بكون أحد الشخصين محقون الدم دون األخر، و أُخري يراد به 
العلم بقيام الحجة الشرعية علي التكليف، كما إذا قامت األمارة علي حرمة العصير 

  باإلجمال.العنبي إذا غلي، و تردد المغلي بين إناءين و شمل إطالق األمارة المعلوم 

                                                           
  .90. العروة الوثقي: فصل التقليد، المسألة األولي، ص 1
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و الكالم في المقام إنّما هو في الصورة األولي أي العلم الوجداني، ال ما إذا قامت 
الحجة علي الحرمة و ترددت بين األمرين، فإنّ البحث عن هذا القسم موكول إلي 

  مبحث االحتياط من األصول العملية.
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  خالصه درس
 به بايد مكلف و است واقع منجز نيست آن ترك به راضي مولي كه تكليفي وجود به اجمالي . علم1

  شود. خارج او عهده از تكليف كند كه امتثال را آن اي گونه
  كند. مي تفصيلي از امتثال كفايت اجمالي . امتثال2

 تمرين

در مورد كفايت امتثال اجمالي از امتثال تفصيلي در عباداتي كه مستلزم تكرار هستند اشكال . 1
اطراف علم اجمالي را به خاطر احتمال اينكه امر به آن تعلق گرفته باشد شده كه شخص هر يك از 

دهد و اين با اطاعت، كه عبارت است از پذيرش امر مولي، و الزمه آن تعلق قطعي امر به  انجام مي
  دهيد؟ شيء است، تنافي دارد. اين اشكال را چگونه پاسخ مي

  را ذكر كنيد.. چند علم اجمالي كه براي خودتان به وجود آمده 2
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  53درس 

  
  حجيت عقل

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . علت عدم حجيت استقراء و تمثيل را توضيح دهيد.1
  . اقسام قياس منطقي را از حيث شرعي يا عقلي بودن مقدمات آن بيان كنيد.2
  .از دليل عقلي در علم اصول چيستمراد .مشخص كنيد 3
  .. بيان كنيد در بحث دليل عقلي، تمام بحث بر روي چه مطلبي است4
  .توضيح دهيد؟ . آيا مالزمه بين حكم عقل و حكم شرع ثابت است5
  . چند نمونه از ثمرات حجيت عقل را ذكر كنيد.6
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  الفصل السادس
  

  حجية العقل
  حجية العقل في مجاالت خاصة:

، و 1إالّ قليالً منهم على حجيته لعقل أحد الحجج األربع و الذي اتّفق أصحابناإنّ ا
  ألجل إيضاح الحال نقدم أُموراً:

عملي، فاألول إدراك ما  األول: اإلدراك العقلي ينقسم إلى إدراك نظري و إدراك
ني ذلك، و الثا ينبغي أن يعلم، كإدراك العقل وجود الصانع و صفاته و أفعاله و غير

رد الوديعة و  إدراك ما ينبغي أن يعمل، كإدراكه حسن العدل و قبح الظلم و وجوب
  ترك الخيانة فيها.

  الثاني: انّ االستدالل ال يتم إالّ باالستقراء أو التمثيل أو القياس المنطقي.
الظنّ و لم يدلّ دليل على حجية  و االستقراء الناقص ال يحتج به، ألنّه ال يفيد إالّ

ُتصب في قالب  ، و أما االستقراء الكامل فال يعد دليالً، ألنّه علوم جزئية تفصيليةمثله
قضية كلية عند االنتهاء من االستقراء دون أن يكون هناك معلوم يستدلّ به على 
المجهول. و بعبارة أخري يصل المستقرئ إلي النتيجة في ضمن االستقراء و عند 

  ا استدالل.االنتهاء من دون أن يكون هن
  نقول به. و أما التمثيل، فهو عبارة عن القياس األُصولي الذي ال

                                                           
. حجيت عقل: حجيت عقل، به معناي صحت تمسك به مدركات عقل و عمل بر طبق آنها به عنوان حكم 1

  شرعي است.
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  أقسام ثالثة: فتعين أن تكون الحجة هي القياس المنطقي، و هو على
  بالدليل الشرعي. أ. أن تكون الصغرى و الكبرى شرعيتين و هذا ما يسمى

الصغري) و حكمه ب. أن تكون كلتاهما عقليتين، كإدراك العقل حسن العدل (
بالمستقالّت  بالمالزمة بين حسنه عقالً و وجوبه شرعاً (الكبري) و هذا ما يعبر عنه

  2، أو التحسين والتقبيح العقليين.1العقلية
الوضوء مما يتوقف «ج. أن تكون الصغرى شرعية و الكبرى عقلية كما قد يقال: 

يتوقف عليه الواجب فهو  و كلّ ما«و هذه مقدمة شرعية » الواجب (الصالة) عليه
و هذه مقدمة عقلية فينتج: فالوضوء واجب عقالً. و هذا ما يعبر عنه بغير » واجب عقالً
. نعم يعلم وجوب الوضوء شرعاً بالمالزمة بين حكمي العقل و 3العقلية المستقالت

  الشرع.
  الثالث: عرّف الدليل العقلي بأنّه:

  ».حكم شرعي حكم يتوصل به إلى«
هو عليه موجب لحصول  اإلتيان بالمأمور به على ما  ا حكم العقل بأنّمثالً إذ

براءة الذمة عن  االمتثال، يستدل به على أنّه في الشرع أيضاً كذلك، فيترّتب عليه
كحفظ النفس  اإلعادة و القضاء، أو إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم األهم

الشرعي  ر بال إذنه، فيستدل به على الحكمالمحترمة على المهم كالتصرف في مال الغي
ذلك توصلٌ بالحكم   و هو وجوب إنقاذ الغريق، و جواز التصرف في مال الغير، كلّ

  العقلي لالهتداء إلى الحكم الشرعي.
  مقامين: إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في حجية العقل في

                                                           
: مستقالت عقليه از يك سلسله احكام عقلي تشكيل شده كه عقل به تنهايي و بدون كمك . مستقالت عقليه1

  كند. شرع آنها را درك مي
. في مقابل األشاعرة الذين ال يعترفون بهما إال عن طريق الشرع، فالحسن عندهم ما حسنه الشارع و هكذا 2

  القبيح.
شود كه مدرِك آنها عقل است و در  يي گفته مي. غير مستقالت عقليه: غير مستقالت عقليه، به قضايا3

  صورت انضمام مقدمه شرع به آنها، صالحيت استنباط حكم شرعي از آنها وجود دارد.
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ر إلى ذات بالحكم بالنظ المقام األول: استكشاف حكم الشرع عند استقالله
دراسته بما هوهو من  الموضوع، فنقول: إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع عند

غير التفات إلى ما وراء الموضوع من المصالح و المفاسد، فهل يكون ذلك دليالً على 
أيضاً أو ال؟ فذهب األُصوليون إلى وجود المالزمة بين  كون الحكم عند الشارع كذلك

  العقل يدرك حكماً عاماً غير مقيد بشيء. إالّ ألنّالحكمين، و ما ذلك 
مطلقاً، أي سواء كان  مثالً إذا أدرك العقل (حسن العدل) فقد أدرك انّه حسن

أم في اآلخرة، و  الفاعل واجب الوجود أو ممكن الوجود، و سواء كان الفعل في الدنيا
يالزم كون الحكم  دركسواء كان مقروناً بالمصلحة أم ال، فمثل هذا الحكم العقلي الم

الشرعي أيضاً كذلك و إالّ لما كان المدرك عاماً شامالً لجميع تلك الخصوصيات. و 
  بذلك تتضح المالزمة بين حكم العقل و حكم الشرع في المستقالت العقلية.

المستقالت العقلية، فمثالً إذا  هذا كلّه في المستقالت العقلية و به يظهر حكم غير
الشيء و وجوب مقدمته، أو وجوب الشيء و حرمة  مالزمة بين وجوبأدرك العقل ال

ألنّ الحكم المدرك بالعقل حكم عام  ضده، يكشف ذلك انّ الحكم عند الشرع كذلك،
المالزمة بين األربعة و الزوجية بال  غير مقيد بشيء من القيود، فكما انّ العقل يدرك

األحوال، فكذلك يدرك المالزمة بين و  قيد فيكون حكماً صادقاً في جميع األزمان
كشفه عن حكم الشارع كذلك ينافي  الوجوبين أو بين الوجوب و الحرمة، فالقول بعدم

  إطالق حكم العقل و عدم تقيده بشيء.
الشرع يرجع إلى أنّ  ادعاء المالزمة بين حكم العقل و حكم و بذلك يّتضح أنّ

  أيضاً. ء، فيعم حكم الشارعالحكم المدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد بشي
المقام الثاني: حكم الشرع عند استقالل العقل بالحكم بالنظر إلي المصالح و 

  المفاسد في الموضوع ال بالنظر إلي ذات الموضوع.
كان إدراكه مستنداً إلى  فنقول: إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في شيء و

جميع العقالء، ففي مثله يصح  وي في إدراكهماالمصلحة أو المفسدة العامتين الّلتين يست
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استنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي كلزوم االجتناب عن السم المهلك، و 
  ضرورة إقامة الحكومة، و غيرهما.

إدراكاً نوعياً يستوي فيه  نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة و لم يكن إدراكه
فال سبيل للعقل بأن  بالسبر و التقسيم،جميع العقالء، بل إدراكاً شخصياً حصل له 

كانت ال تنفك عن  يحكم بالمالزمة فيه، و ذلك ألنّ األحكام الشرعية المولوية و إن
  عليها. المصالح أو المفاسد، و لكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي

شخصياً من المصالح و  و بذلك يعلم أنّه ال يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه
  سائر األدّلة. عة الستكشاف الحكم الشرعي، بل يجب عليه الرجوع إلىالمفاسد ذري

  تطبيقات
  يترتب ثمرات كثيرة علي حجية العقل نستعرض قسماً منها:

  وب مقدمته.الشيء و وج . وجوب المقدمة على القول بالمالزمة بين وجوب1
  بالشيء و النهي عن ضده. . حرمة ضد الواجب على القول بالمالزمة بين األمر2
النهي و تقديم النهي على  . بطالن العبادة على القول بامتناع اجتماع األمر و3

القول بتقديم األمر و صحتها مطلقاً على القول  األمر و صحتها في هذه الصورة على
  بجواز االجتماع.

  فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها أو أجزائها أو شرائطها أو أوصافها.. 4
بقاء األمر بعد االمتثال على  . اإلتيان بالمأمور به مجز عن اإلعادة و القضاء لقبح5

  تفصيل مرّ في محلّه.
  لقبح العكس. . وجوب تقديم األهم على المهم إذا دار األمر بينهما6
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  خالصه درس
  است. شرعي حكم به رسيدن وسيله كه حكمي از است بارتع عقلي . دليل1
 آن مفاسد و مصالح گرفتن نظر در بدون موضوعي بر مستقالً عقل گاه هر كه معتقدند . اصوليون2

  است. همين نيز شرع نزد در موضوع آن حكم اينكه بر شود مي دليل كند، حكم
 عام و نوعي او ادراك اگر رتصو اين در كند، درك را چيزي و مفسده مصلحت عقل . هرگاه3

نمي باشد عقل همان به مختص و شخصي اگر كرد. ولي استنباط از را شرعي حكم توان مي باشد،
  نمود. شرع حكم و عقل حكم بين مالزمه به حكم توان

  تمرين
  )83، ص3با دو روايت حجيت عقل را ثابت كنيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. 1
  )85، ص3ز كاربردهاي عقل را نام ببريد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. چند نمونه ا2
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  54درس 

  
  عرف و سيره

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . كاربردهاي عرف را بيان كنيد.1
  . عرف را تعريف كنيد.2
  نماييد.. جايگاه عرف را بيان 3
  شود برشماريد و هر يك را مختصراً توضيح دهيد. . مواردي را كه در آنها به عرف مراجعه مي4
  بيان نمائيد. شود . شروطي را كه سيره با آن شروط موجب كشف حكم شرعي مي5
  شود. بيان كنيد در چه مواردي عرف موجب تبيين مفاهيم شرع مي. 6
  اديق به شرع را توضيح دهيد.. چگونگي كمك كردن عرف در تشخيص مص7
  شود. . توضيح دهيد كه چگونه عرف باعث حل اجماالت در عرفهاي خاص مي8
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  الفصل السابع
  

  في حجية العرف و السيرة
له دور في مجال االستنباط أوال، و فصل الخصومات  1إنّ العرف

الثابت بالعرف «أو » العادة شريعة محكمة«ثانياً، حتي قيل في حقّه 
و البد للفقيه من تحديد دوره و تبيين مكانته حتي  2»الثابت بالنصك

  يتبين مدي صدق القولين.
  أقول: العرف عبارة عن:

كلّ ما اعتاده الناس و ساروا عليه، من فعل شاع بينهم، أو قول «
  »تعارفوا عليه

و ال شك انّ العرف هو المرجع إذا لم يكن هناك نص من 
ك) و إال فهو ساقط عن االعتبار. و الشارع (علي تفصيل سيوافي

  تتلخص مرجعية العرف في األمور األربعة التالية:

  . استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعا1ً
  يستكشف الحكم الشرعي من السيرة بشرطين: 

                                                           
به كار رفته است، و در » پي در پي بودن چيزي«و » معرفت و شناخت«. عرف: عرف در لغت به معناي 1

ست كه در ميان همه يا بيشتر مردم، يا قوم يا اصطالح، به معناي روش و شيوه مستمر عملي يا گفتاري ا
  باشد. گروه خاصي شناخته شده و مرسوم مي

  هـ. 1243، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام2/113. رسائل ابن عابدين: 2

انّ العــرف 
هو المرجع 
إذا لم يكن 
هناك نص 
من الشارع 
ــو  و إال فه
ساقط عـن  
  االعتبــــار
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  الف. أن ال تصادم النص الشرعي.
  ب: أن تكون متصلة بعصر المعصوم.

  ، علي قسمين:1توضيحه: إنّ السيرة
م الكتاب و السنّة و تعارضهما، كاختالط النساء بالرجال في األفراح و تارة تصاد

األعراس و شرب المسكرات فيها و المعامالت الربوية، فال شك انّ هذه السيرة باطلة 
  ال يرتضيها اإلسالم و ال يحتج بها إال الجاهل.

ا النوع و أخري ال تصادم الدليل الشرعي و في الوقت نفسه ال يدعمها الدليل، فهذ
من السير إن اتصلت بزمان المعصوم و كانت بمرأي و مسمع منه و مع ذلك سكت 
عنها تكون حجة علي األجيال اآلتية، كالعقود المعاطاتية من البيع و اإلجارة و كوقف 

  األشجار و األبنية من دون وقف العقار.
يصح  و بذلك يعلم أنّ السير الحادثة بين المسلمين بعد رحيل المعصوم ال

  االحتجاج بها و إن راجت بينهم كاألمثلة التالية:
و هو عقد رائج بين العقالء، عليه يدور رحي الحياة العصرية،  . عقد التأمين:1

  فموافقة العرف لها ليست دليالً علي مشروعيتها، بل يجب التماس دليل آخر عليها.
متياز الكهرباء و قد شاع بين الناس شراء االمتيازات كا . عقد حقّ االمتياز:2

الهاتف و الماء و غير ذلك التي تعد من متطّلبات الحياة العصرية، فيدفع حصة من 
المال بغية شرائها وراء ما يدفع في كلّ حين عند االستفادة و االنتفاع بها، و حيث إنّ 
هذه السيرة استحدثت و لم تكن من قبل، فال تكون دليالً علي جوازها، فالبد من 

  ل آخر.طلب دلي

                                                           
است كه در زبان عربي بر نوع داللت » فعله«و بر وزن » سير«اسم مصدر از ماده » سيره«. سيره: كلمه 1

سيره در اصطالح، يعني استمرار روش و شيوه مستمر عملي در ميان مردم بر انجام كاري و يا ترك كند.  مي
عملي. و اگر مراد از مردم (ناس) همه عقال باشد، اين سيره را سيره عقال و اگر همه مسلمين يا پيروان 

  نامند. مذهب و يا گروهي خاص از مسلمانان باشد آن را سيره متشرعه مي
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قد شاع بين الناس انّ المستأجر إذا استأجر مكاناً و مكث فيه  . بيع السرقفلية:3
حين » السرقفلية«مدة يثبت له حق األولوية و ربما يأخذ في مقابله شيئاً باسم 

  التخلية، و ترك المكان للغير.

  . تبيين المفاهيم2
حكم الشرعي ثم شك في ألف. إذا وقع البيع و اإلجارة و ما شابههما موضوعاً لل

مدخلية شيء أو مانعيته في صدق الموضوع شرعاً، فالصدق العرفي دليل علي أنّه هو 
الموضوع عند الشرع. إذ لو كان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صح من الشارع 
إهماله مع تبادر غيره و كمال اهتمامه ببيان الجزئيات من المندوبات و المكروهات إذ 

  كون تركه إغراء بالجهل و هو ال يجوز.ي
ب: لو افترضنا اإلجمال في مفهوم الغبن أو العيب في المبيع فيحال في صدقهما 

  إلي العرف. 
قال المحقق األردبيلي: قد تقرر في الشرع انّ ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال 

  1إلي العرف جرياً علي العادة المعهودة من رد الناس إلي عرفهم.
ج: لو افترضنا األجمال في حد الغناء فالمرجع هو العرف، فكل ما يسمي بالغناء 

  عرفاً فهو حرام و إن لم يشتمل علي الترجيع و ال علي الطرب.
يقول صاحب مفتاح الكرامة: المستفاد من قواعدهم حمل األلفاظ الواردة في 

عليه، و ما لم يعلم األخبار علي عرفهم، فما علم حاله في عرفهم جري الحكم بذلك 
  2يرجع فيه إلي العرف العام كما بين في األصول.

: أما الرجوع إلي العرف في تشخيص الموضوع و &يقول اإلمام الخميني 
العنوان فصحيح ال محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي أو معقد 

  1اإلجماع.
                                                           

  .8/304لفائدة و البرهان: . مجمع ا1
  .4/229. مفتاح الكرامة: 2



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٣١٧

  . تشخيص المصاديق3
جعلها موضوعاً ألحكام، و لكن ربما يعرض  قد اتخذ الشرع مفاهيم كثيرة و

  اإلجمال علي مصاديقها و يتردد بين كون الشيء مصداقاً لها أو ال.
و هذا كالوطن و الصعيد و المفازة و المعدن و األرض الموات إلي غير ذلك من 
الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصاديقها، فيكون العرف هو المرجع في 

  ردها.تطبيقها علي مو

  . حل اإلجماالت في ظلّ األعراف الخاصة4
بهم يتعاملون في إطارها و يتفقون علي ضوئها  2إنّ لكلّ قوم و بلد أعرافاً خاصة

في كافة العقود و اإليقاعات، فهذه األعراف تشّكل قرينة حالية لحل كثير من 
  اإلجماالت المتوهمة في أقوالهم و أفعالهم و لنقدم نماذج منها:

إذا باع اللحم ثم اختلفا في مفهومه، فالمرجع هو المتبادر في عرف ألف. 
  المتبايعين و هو اللحم األحمر دون اللحم األبيض كلحم السمك.

ب: إذا أوصي الوالد بشيء لولده، فالمرجع في تفسير الولد و انّه هو الذكر و األنثي 
  أو الذكر فقط هو العرف.

بالكيل أو الوزن أو بالعد، فالمّتبع هو العرف ج. إذا اختلفت البلدان في بيع شيء 
  الرائج في بلد البيع.

فقال المحقق األردبيلي: كلّما لم يثبت فيه الكيل و ال الوزن و ال عدمهما في 
فحكمه حكم البلدان، فإن اتفق البلدان فالحكم واضح، و إن اختلفا ففي بلد  ٩عهده

  3في غيره ال يكون ربوياً فيجوز التفاضل.الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة و 
                                                                                                                                        

  .1/331. اإلمام الخميني، البيع: 1
. عرف خاص: عرف خاص به معناي روش و شيوه شايع و مستمر گفتاري يا كرداري مرسوم و شناخته 2

ران شده در ميان گروه خاصي است كه عامل خاصي آنها را به هم پيوند داده و باعث جدايي آنها از ديگ
  گرديده است.

  .477، كتاب المتاجر، مبحث الربا، 8. مجمع الفائدة و البرهان: 3
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  خالصه درس
  است. جاري و ساري آن بر مردم عادت كه چيزي هر از است عبارت . عرف1
  باشيم. نداشته شارع جانب از نصي كه است شرعي احكام براي مرجع صورتي در . عرف2
 مفاهيم، نتبيي جواز، جمله: كشف است. از شرعي حكم براي مرجع موارد برخي در . عرف3

  خاص. عرفهاي در اجماالت حل و مصاديق تشخيص
 باشد نداشته تعارض شرعي نص با اينكه است، شرط دو به منوط سيره از شرعي حكم . استكشاف4

  باشد. معصوم زمان به متصل و

  تمرين
  اي را نام ببريد كه پس از معصومين در ميان مسلمانان به وجود آمده باشد. دو سيره. 1
  شود، فقط ذكر كنيد. دي را كه از عرف براي تبيين مفهوم آنها كمك گرفته مي. دو مور2
  . دو موردي را نام ببريد كه تشخيص مصداق آن به عهده عرف است.3
  . دو مورد از اجماالتي را نام ببريد كه تبيين آن به عهده عرف هر شهري است.4

 



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٣١٩

  
  55درس 

  
  احكام ظن معتبر

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: نتظار مياز شما ا
  مبحث احكام ظن معتبر در چند بحث قابل طرح است.. بيان كنيد 1
  توضيح دهيد آيا وادار كردن شارع بر عمل به ظن امكان دارد يا خير.. 2
  .اصل عملي در عمل به ظن و دليل آن را بيان نماييد. 3
  .اند نام ببريد تحت اين اصل خارج شدهظنوني را كه از . 4
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  المقام الثاني
  

  أحكام الظن المعتبر
  و يقع البحث في موضعين:

  إمكان التعبد بالظن. األول:
  وقوعه بعد ثبوت إمكانه. الثاني:

 األول: في إمكان التعبد بالظن الموضع

وهو ما ال يترتب على وقوعه مفسدة. فالبحث  والمراد منه هو اإلمكان الوقوعي:
  في أنّه هل تترتب على التعبد بالظن مفسدة أو ال؟

القائلين بجواز  وقوعاً، كما أنّ ناعفالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلى االمت
  التعبد ذهبوا إلى إمكانه كذلك.

ـ استدلّوا بوجوه مذكورة في  1الرازي ثم إنّ القائلين بامتناع التعبد ـ منهم ابن قبة
أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه في الشريعة اإلسالمية كما  المطوالت. و لكن
  سيتضح فيما بعد.

  
  
  

                                                           
هـ. 317. هو محمد بن عبد الرحمن بن ُقبة الرازي المتكلّم الكبير المعاصر ألبي القاسم البلخي المتوّفي عام 1

  .1024ه برقم و قد توّفي ابن قبة قبله و له كتاب االنصاف في اإلمامة. ترجمه النجاشي في رجال
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  الثاني: في وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمكانه الموضع
و قبل الدخول في صلب الموضوع البد أن نبين ما هو األصل في العمل بالظن 
حتى يكون هو المرجع عند الشك، فما ثبت خروجه عن ذلك األصل نأخذ به، و ما 

 نتمسك فيه باألصل، فنقول: يثبتلم 

  الحجية إالّ ما خرج بالدليل. إنّ القاعدة األولية في العمل بالظن هو الحرمة و عدم
مؤداه إلى الشارع في مقام  و الدليل عليه أنّ العمل بالظن عبارة عن صحة إسناد

ذعان بأنّه يصح في حالة اإل إسناد المؤدى إلى الشارع إنّما العمل، و من المعلوم أنّ
، و ليس 1حكم الشارع و إالّ يكون اإلسناد تشريعاً دّلت على حرمته األدلّة األربعة

  الدين. يعلم أنّه من الدين إلى التشريع إالّ إسناد ما لم
منْ رِزق فَجعلُْتم منْه  أَرأَيُتم ما أَنْزَلَ اللّه لَُكم قُلْ{ قال سبحانه:

 }علَى اللّه تَفْتَرُونَ ءآللّه أَذنَ لَُكم أَم حراماً و حالالً قُل
  ).59(يونس/

مقروناً  فاآلية تدل على أنّ اإلسناد إلى اللّه يجب أن يكون
باإلذن منه سبحانه و في غير هذه الصورة يعد افتراء، سواء كان 

الوجود كما في المقام أو مقطوع العدم، و اآلية تعم  اإلذن مشكوك
العامل بالظن شاك في إذنه سبحانه و  أنّ و المفروضكال القسمين. 

  مع ذلك ينسبه إليه.
هذااألصل.  ثم إنّ األُصوليين ذكروا خروج بعض الظنون عن

  . خبر الواحد،3. الشهرة الفتوائية، 2. ظواهر الكتاب، 1منها: 
  . قول اللغوي.5. اإلجماع المنقول بخبر الواحد، 4

 

                                                           
. الكتاب و السّنة و اإلجماع و العقل كما أوضحه الشيخ األعظم في الفرائد، و اقتصرنا في المتن علي الكتاب 1

  العزيز.

إنّ القاعدة 
األولية في 
العمـــــل 
بالظن هـو  
الحرمـــة و 

دم عـــــــ
الحجية إالّ 
ــرج  ــا خ م
ــدليل   بالــ
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  خالصه درس
  است. اسالمي شريعت در آن وقوع آن و دليل است كنمم ظن به . تعبد1
 داد نسبت خدا به را حكمي توان نمي است، زيرا حجيت عدم و حرمت ظن به عمل در اوليه . قاعده2

  خداست. ناحيه از حكم آن باشيم داشته يقين و قطع اينكه مگر
 واحد، خبر توائيه،ف شهرت كتاب، از: ظواهر عبارتند كه هستند خارج قاعده اين از ظن . چند3

  لغوي. قول و منقول اجماع

 تمرين

  اصطالح تعبد به ظن و عمل به ظن را توضيح دهيد.. 1
  . يك دليل از ادله قائلين به امتناع تعبد به ظن را فقط نقل كنيد.2
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  56درس 

  
  حجيت ظواهر كتاب

  
  

  هاي يادگيري هدف

  واي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محت از شما انتظار مي
  .علت حجيت ظواهر قرآن را توضيح دهيد. 1
  . اموري را برشماريد كه احتجاج به كالم متكلم وابسته به آنها است.2
  .ثابت كنيد كه آيا شروط احتجاج به كالم در قرآن نيز وجود دارد. 3
  .ادعاي اخباريين در مورد قرآن را بيان كرده و از آنها جواب دهيد. 4
  رق بين استبداد به قرآن و احتجاج به آن پس از مراجعه به روايات را توضيح دهيد.ف. 5
  . توضيح دهيد كه چرا ظواهر نسبت به مراد استعمالي مفيد قطع هستند؟6
  . علت اصوليون براي ظني الداللة بودن ظواهر و اشكاالت آن علتها را بيان كنيد.7
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  الفصل األول
  

  1حجية ظواهر الكتاب
جاداً ال هازالً، حجة و كاشف  فق العقالء على أنّ ظاهر كالم كل متكّلم إذا كاناّت

المحاكم، و ينفّذ وصاياه، و يحتج  يؤخذ بإقراره و اعترافه في عن مراده، و ألجل ذلك
  برسائله و كتاباته.

كسائر  2لها ظواهر و آيات الكتاب الكريم إذا لم تكن مجملة و ال متشابهة،
و لَقَد يسرنا القُرآنَ للذِّكْرِ {سبحانه:  حتج بها كما يحتج بسائر الظواهر، قالالظواهر، في

أَفال يتَدبرُونَ {في الوقت نفسه أمر بالتدبر، و قال:  ) و17(القمر/ }منْ مدكر َفهلْ
هذا يعرب عن كون ظواهر الكتاب  ) كل24ّ(محمد/ }أَقْفاُلها القُرآنَ أَم على قُلُوب

  الظواهر، حجة اُلقيت لإلفادة و االستفادة و االحتجاج و االستدالل. كسائر
  أُمور: نعم أنّ االحتجاج بكالم المتكّلم يتوّقف على ثبوت

  ثبوت صدوره من المتكّلم.األول: 
  مثالً. و أنّه لم يكن هازالً 3ثبوت جهة صدوره الثاني:

                                                           
. حجيت ظواهر كتاب: حجيت ظواهر كتاب، به معناي اعتبار ظواهر قرآن و صحت استناد به آنها در مقام 1

ت (در صورت مطابقت با واقع) و معذّريت (در صورت مخالفت استنباط و احتجاج است كه نتيجه آن، منجزي
  با واقع) است.

. ظواهر كتاب: هر گاه از الفاظ كتاب، ظن نوعي به معاني آن پيدا شود، به آن معاني، ظواهر الفاظ كتاب 2
  شود. گفته مي

مورد روايات به  . جهت صدور: به انگيزه متكلم از بيان كالم جهت صدور گويند. و اطالق اين اصطالح در3
اي كه  قالب خبر، روايت شده است. انگيزهاز سخن، رفتار و تقريري است كه در  7معناي انگيزه معصوم
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  ثبوت ظهور مفرداته و جمله.الثالث: 
  المراد. ة ظهور كالمه و كونه متبعاً في كشفحجيالرابع: 

سبحانه أجلّ من أن يكون  و األول ثابت بالتواتر و الثاني بالضرورة حيث إنّه
بطريق من الطرق السابقة و  هازالً. و المفروض ثبوت ظهور مفرداته و مرّكباته و جمله

مر الرابع و هو حجية هو التبادر و صحة الحمل و السلب و اإلطراد. و لم يبق إالّ األ
هداية و برنامج لسعادة اإلنسان و المجتمع، فالزم  ظهور كالمه، و الكتاب الكريم كتاب

  ذلك أن تكون ظواهره حجة كسائر الظواهر.
و علي ذلك فما ذهب إليه األخباريون بحجية كلّ ظاهر إال ظاهر الكتاب مما ال 

عد منها الفرائص، إذ كيف توصف حجةُ وجه له بل هو دعوى تقشعرّ منها الجلود، و ترت
ية، مع أنّ الكتاب هو المعجزة الكبرى للنبي٩اللّه الكبرى و الثقل األعظم بعدم الحج .

اإلعجاز قائم على اللفظ  معجزاً و ال يحتج بظواهره و مفاهيمه مع أنّ أفيمكن أن يكون
  و المعنى معاً؟!

مراده سبحانه من  رآن هو استكشافو اعلم أنّه ليس المراد من حجية ظواهر الق
اآليات  دون مراجعة إلى ما يحكم به العقل في موردها، أو من دون مراجعة إلى

األحاديث  األُخرى التي تصلح ألن تكون قرينة على المراد، أو من دون مراجعة إلى
النبوية و روايات العترة الطاهرة في إيضاح مجمالته و تخصيص عموماته و تقييد 

 ه.مطلقات

من سائر الحجج ضالل ال  فاالستبداد في فهم القرآن مع غض النظر عما ورد حوله
للنّاسِ ما نُزِّلَ إَِليِهم  و أَنْزَلْنا إَِليك الذِّكْر لتُبينَ{شك فيه، كيف؟ و اللّه سبحانه يقول: 

أمر الناس بالتفكر فيه،  ) فجعل النبي مبيناً للقرآن و44(النحل/ }و لَعلَّهم يتَفَكَرُونَ
إفهام القرآن كما أنّ لتفكر الناس و إمعان النظر فيه سهماً آخر، و  فللرسول سهم في

  يحلِّق اإلنسان في سماء معارفه، و يستفيد من حكَمه و قوانينه. بهذين الجناحين
                                                                                                                                        

كند؛ گاه انگيزه، بيان حكم واقعي، گاه  دارد، در موارد مختلف، فرق مي را به كاري يا سخني وامي 7معصوم
  است. ها تقيه به خاطر حفظ جان خود و يا شيعيان و گاه غير آن
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 العامة كأبي حنيفة و قتادة، و بذلك تقف على مفاد األخبار المنددة بفعل فقهاء
حديث العترة الطاهرة في  فإّنهم كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلى

شيء و االحتجاج  مجمالته و مبهماته و عموماته و مطلقاته. فاالستبداد بالقرآن
الثاني هو الذي  بالقرآن بعد الرجوع إلى األحاديث شيء آخر، و األول هو الممنوع و

  عليهم ـ. جرى عليه أصحابنا ـ رضوان اللّه
 قالوا  إنّ األُصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون و ثم

باعتبارها و خروجها عن تحت الضابطة السالفة الذكر بدليل خاص، 
متكّلم، و لكن دقة  العقالء على حجية ظواهر كالم كلّ و هو بناء

من القطعيات بالنسبة إلي المراد  النظر تقتضي أن تكون الظواهر
  ي ال الظنيات.االستعمال
األمارات  السير في المحاورات العرفية يرشدنا إلى أّنها من ألنّ

 القطعية على المراد االستعمالي بشهادة انّ المتعلِّم يستدل بظاهر كالم

المعلِّم على مراده. و ما يدور بين البائع و المشتري من المفاهيم ال 
مريض أمراً واضحاً ال و ما يتفوه به الطبيب يتلقّاه ال توصف بالظنية،

ما يتلّقاه السائل من جواب المجيب يسكن إليه   سترة فيه كما أنّ
تردد. دون أي  

الدنيوية فلتكن ظواهر الكتاب و  فإذا كانت هذه حال محاوراتنا العرفية في حياتنا
  !الداللة؟ السّنة كذلك فلماذا نجعلها ظنية

بالقطع على المراد االستعمالي ال  تهانعم المطلوب من كونها قطعية الداللة هو دالل
المراد الجدي، ألنّ الموضوع على عاتق الكالم هو كشفه عما يدل عليه اللفظ بالوضع 

الظواهر كفيلة  و ما يكشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد االستعمالي، و المفروض أنّ
جدي فإنّما يعلم الداللة. و أما المراد ال إلثبات هذا المعنى فال وجه لجعلها ظنية

 اإلرادة االستعمالية مع الجدية. باألصل العقالئي أعني: أصالة تطابق

و لكن دقة 
ــر  النظــــ
تقتضــي أن 
تكـــــون 

من  الظواهر
القطعيــات  
بالنسبة إلي 
المـــــراد 
االستعمالي 
 ال الظنيات
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احتماالت عديدة إلى كالم المتكّلم،  و الذي صار سبباً لعد الظواهر ظنّية هو تطرّق
  أعني:
  احتمال كون المتكّلم هازالً. .1
  في مقاله. . أو كونه موريا2ً
  .. أو ملقياً على وجه التقية3
االستعمالي من حيث السعة و الضيق بورود  . أو كون المراد الجدي غير المراد4

  التخصيص أو التقييد عليه.
  االحتماالت جعلوا الظواهر من الظنون. فألجل وجود تلك

أيضاً مع أنّهم  أكثر هذه األُمور موجودة في النص بالنقض أوالً: ألنّ يالحظ عليه:
الظواهر  نفي هذه االحتماالت ليس على عاتق ثانياً بأنّ جعلوه من القطعيات، و الحلّ

الدافع لتلك  حتى تصير ألجل عدم التمكّن من دفعها ظنية، بل ال صلة لها بها و إنّما
المتكلّم كونه جاداً ال  األصل في كالم االحتماالت هو األُصول العقالئية الداّلة على أنّ

األصل هو تطابق اإلرادة  أنّ ه التقية، كماهازالً و ال مورياً و ال ملقياً على وج
خالفه كما في مورد التخصيص و  االستعمالية مع اإلرادة الجدية، ما لم يدل دليل على

  التقييد.
االستعمالي في ذهن  فالوظيفة الملقاة على عهدة الظواهر هي إحضار المراد

سائر  االمخاطب و هي تحضره على وجه القطع و البت بال تردد و شك. و أم
االحتماالت فليست هي المسؤولة عن نفيها حتى توصف ألجلها بالظنية. على أنّ أكثر 
هذه االحتماالت بل جميعها منتفية في المحاورات العرفية و إنّما هي شكوك علمية 

  مغفولة للعقالء.
  فخرجنا بالنتيجة التالية:

ى مراده من األُمور القطعية، متكّلم عل  كلّ إنّ داللة القرآن و السّنة و كذا داللة كالم
متشابهة. و يكون المراد من قطعيتها،  شريطة أن تكون ظاهرة ال مجملة، محكمة ال

 االستعمالي. كونها قطعية الداللة على المراد
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للتأويل إذا دّلت عليه القرينة،  نعم الفرق بين الظاهر و النص، هو انّ األول قابل
  تناقضاً. عد التأويلبخالف النص فال يقبل التأويل و ي

 

مـتكلّم   كـلّ  إنّ داللة القرآن و السّنة و كذا داللة كالم
على مراده من األُمور القطعية. شريطة أن تكون ظاهرة 

ة. و يكـون المـراد مـن    متشـابه  ال مجملة، محكمة ال
  االسـتعمالي  قطعيتها، كونها قطعية الداللة على المـراد 
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  خالصه درس
 دليل و حجتند كه هستند ظواهري داراي نباشد، متشابه و مجمل كه صورتي در كتاب . آيات1

  است. متكلم هر كالم ظواهر حجيت بر عقالء بناء آن حجيت
 نبوي احاديث و ديگر آيات عقل، به مراجعه با خداوند مراد استكشاف ظواهر، حجيت از . مراد2

  است.
  است. عرفي محاورات در آن، سيره دليل است و قطعيات جزو استعمالي مراد به نسبت . ظواهر3

 تمرين

يك دليل از ادله اخباريين بر عدم حجيت ظواهر كتاب را نقل كنيد. (مكارم شيرازي، انوار . 1
  )333، ص2األصول، ج

  . فرق بين نص و ظاهر را توضيح دهيد.2
  شود. يدا كنيد كه از ظاهر آن براي استنباط حكم شرعي استفاده ميدر سوره نساء پ  . چهار آيه3
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  57درس 

  
  شهرت فتوائي

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  . شهرت فتوائيه را تعريف كنيد.1
  . علت حجيت شهرت فتوائيه را توضيح دهيد.2
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  الثانيالفصل 
  

  1الشهرة الفتوائية
من الظنون التي قد خرجت عن أصل حرمة العمل بالظن، الشهرة الفتوائية بين 

  القدماء من الفقهاء و هي عبارة عن:
  »اشتهار الفتوي في مسألة لم ترد فيها رواية معتبرة«

ة فمثالً إذا اتّفق القدماء من الفقهاء علي حكم في مورد، و لم نجد فيه نصاً من أئم
  يقع الكالم في حجية تلك الشهرة الفتوائية. :أهل البيت

، ألّنها تكشف عن وجود 2و الظاهر (وفاقاً لبعض األعالم) حجية مثل هذه الشهرة
نص معتبر وصل إليهم و لم يصل إلينا حتى دعاهم إلى اإلفتاء على ضوئه، إذ من 

معتد به، و قد حكى سيد  أن يفتي أقطاب الفقه بشيء بال مستند شرعي و دليل البعيد
في الفقه اإلمامي أربعمائة مسألة  المحقّق البروجردي في درسه الشريف أنّ مشايخنا

                                                           
الجزء الثاني » الوسيط«. و هنا ـ وراء الشهرة الفتوائية ـ شهرة روائية، و شهرة عملية، اوضحنا حالهما في 1

  فالحظ.
اي  . حجيت شهرت فتوايي: حجيت شهرت فتوايي به معناي صحت استناد به شهرت فتوايي به عنوان اماره2

در مقابل شهرت فتوائي دو نوع شهرت ديگر نيز  و از امارات ظني معتبر، براي استنباط احكام شرعي است.
  وجود دارد كه عبارتند از:

الف. شهرت عملي: شهرت عملي، به معناي اشتهار عمل به روايتي از جانب عده زيادي از فقها است كه 
رسد؛ به اين معنا كه مشهور فقها در مقام فتوا و انتخاب رأي و نظر خويش در  تعدادشان به حد اجماع نمي

  اند. ي از مسائل فقهي، آن روايت را مستند قرار داده و با تكيه به مضمون آن فتوا دادهيك
ب. شهرت روايي: شهرت روايي، در جايي است كه حديثي را راويان زيادي كه تعدادشان به حد تواتر 

  گردد. هاي روايي نقل كنند، و اين امر باعث اشتهار روايت و استفاضه نقل آن رسد در جوامع كتاب نمي
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األصحاب قديماً و حديثاً بالقبول و ليس لها دليل إالّ الشهرة الفتوائية بين  تلّقاها
غة بحيث لو حذفنا الشهرة عن عداد األدّلة، ألصبحت تلك المسائل فتاوى فار القدماء

  الدليل. مجرّدة عن
 

ألّنها تكشف عن وجود نص معتبر وصل إليهم و 
  لم يصل إلينا حتى دعاهم إلى اإلفتاء على ضوئه
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  خالصه درس
اي كه روايت معتبري در آن وجود نداشته  شهرت فتوائيه عبارت است از اشتهار فتوي در مسأله .1

  باشد.
كند كه  . دليل حجيت شهرت فتوائيه اين است كه اين اشتهار از وجود نص معتبري كشف مي2

  است. اند ولي به دست ما نرسيده قدماء به آن دسترسي داشته

  تمرين
  )151، ص2(مظفر، اصول الفقه، جاقسام شهرت را نام برده و هر يك را تعريف كنيد. . 1
. براي حجيت شهرت فتوائيه دالئل ديگري نيز آورده شده است. يكي از آن ادله را نقل كنيد. 2

  )189، ص3(سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج
  ه مستند آن شهرت فتوائي است.. چهار مورد از فتواهايي را نام ببريد ك2

  )185، ص2الف. صحت نيابت پدر ناصبي از پسر در حج. (شهيد ثاني، الروضة البهية، ج
  )271، ص1ب. وجوب كفاره وطء عمدي زن حائض. (شهيد اول، ذكري الشيعه، ج

  )348، ص1ج. باالترين مدت نفاس ده روز است. (كركي، جامع المقاصد، ج
  )475، ص11يحه. (شهيد ثاني، مسالك األفهام، جد. بريدن چهار رگ در ذب
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  58درس 

  
  خبر واحد

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  .سنت را بنابر اصطالح اهل سنت و شيعه تعريف كنيد. 1
  كند را نام ببريد. اقسام خبري كه از سنت حكايت مي. 2
  اقوال در حجيت خبر واحد را بيان نمائيد. .3
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  الفصل الثالث
  

  حجية السّنة المحكية بخبر الواحد
أو فعله أو تقريره، و المعصوم  ٩النبي السّنة في مصطلح فقهاء أهل السّنة هي قول

و فعله و  ٩يجري قوله و فعله و تقريره عندنا مجرى قول النبي :من أئمة أهل البيت
ل ذلك تطلق السنّة عند اإلمامية على قول المعصوم و فعله و تقريره ألج تقريره، و

  .| دون أن تختص بالنبي
، بل هم :من قبيل الرواة و إن كانوا يروون عن جدهم :و ليس أئمة أهل البيت

بتبليغ األحكام الواقعية، فقد رزقوا  | المنصوبون من اللّه تعالى على لسان النبي
علماً كذلك  ×لصالح األُمة كما رزق مصاحب النبي موسى سبحانه علماً  من جانبه

فَوجدا عبداً منْ عبادنا آَتيناه رحمةً منْ عْندنا و {دون أن يكون نبياً، قال سبحانه:  من
و ال  ). فعندهم علم الشريعة و إن لم يكونوا أنبياء65(الكهف/ }علَّمناه منْ لَدنّا علماً

  رسالً.
 ا خبر متواترثمإنّ الخبر الواحد 1واحد ، أو خبر1إنّ الخبر الحاكي للسنّة إم ثم .

إما منقول بطرق متعددة من دون أن يبلغ حد التواتر فهو مستفيض و إال فغير 
  مستفيض.

                                                           
. خبر متواتر: خب متواتر، روايتي است كه به تنهايي (بدون وساطت عقل و بدون خبر دادن صادق امين به 1

نمايد و اين سكون خاطر برخاسته از نقل راويان متعددي (در  صدق آن) افاده سكون و اطمينان خاطر مي
  باشد. عادتاً محال مي پردازي همه طبقات) است كه تباني و همدستي آنان بر جعل خبر و دروغ
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، و إنّما الكالم في 2و ال شك في أنّ الخبر المتواتر يفيد العلم و ال كالم في حجيته
  أعم من المستفيض و غيره. فقد اختلفت كلمة أصحابنا في ذلك: 3دحجية الخبر الواح

البراج و الطبرسي و ابن  أ. ذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى و القاضي ابن
  الشريعة. إدريس إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد في

  المتأّخرين إلى حجيته. و قاطبة 4ب. و ذهب الشيخ الطوسي
مقابل السلب الكلّي،  ثبات حجيته بالخصوص و في الجملةو المقصود في المقام إ

  األدّلة. إليها بعد الفراغ عن 5و أما البحث عن سعة حجيته سنشير
  

 

                                                                                                                                        
شود كه به نفسه و با نظر به ذاتش  باشد، به حديثي گفته مي . خبر واحد: خبر واحد، كه مقابل خبر متواتر مي1

و بدون كمك گرفتن از خارج علم آور نبوده و تعداد راويان آن به حد تواتر نرسد، چه راوي آن يك نفر 
مستفيض؛ به عبارت ديگر، خبر واحد، خبري است كه به حد  باشد يا چند نفر، و چه غير مستفيض باشد يا

  آور نباشد. تواتر نرسيده يا همراه آن قرائن قطع
. حجيت خبر متواتر: حجيت خبر متواتر به معناي درستي استناد و تمسك به خبر متواتر براي اثبات 2

  گردد. موضوع و يا حكم شرعي است كه موجب معذّريت و منجزيت مي
بر واحد: حجيت خبر واحد، به معناي صحت استناد به خبر واحد در مقام استدالل به . حجيت خ3

  موضوعات و احكام شرعي است.
  .من الطبعة الحديثة 1/338. الحظ عدة األصول: 4
  ، قوله: لكن اإلمعان فيها ... .346. راجع صفحة 5
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  خالصه درس
  .:و أئمه طاهرين ٩. سنت در اصطالح عبارت است از قول، فعل و تقرير پيامبر اعظم1
ر واحد نيز يا مستفيض است يا غير . خبر حاكي از سنت يا متواتر است و يا خبر واحد، و خب2

  مستفيض.
. خبر متواتر مفيد علم است و بحثي در حجيت آن نيست ولي در حجيت خبر واحد چند قول 3

  است.

 تمرين

والمقصود في المقام إثبات حجيته بالخصوص وفي الجملة مقابل «اين عبارت را توضيح دهيد: . 1
  ».بعد الفراغ عن األدّلة السلب الكلّي، و أما البحث عن سعة حجيته

، 3. يكي از ادله نافيان حجيت خبر واحد را نقل كنيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج2
  )203ص

 



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٣٣٩

  
  59درس 

  
  استدالل به كتاب براي حجيت خبر واحد

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  اظ آيه نبأ را تبيين كنيد.الف. 1
  تواند مطرح شود؟ . تبيين كنيد كيفيت استدالل به آيه نبأ به چند بيان مي2
  . از طريق مفهوم شرط بر آيه نبأ براي حجيت خبر واحد استدالل كنيد.3
  . از طريق مفهوم وصف بر آيه نبأ براي حجيت خبر واحد استدالل نماييد.4
  واحد استدالل كنيد.. بر آيه نفر براي حجيت خبر 5
  نفر، كتمان و سوال را توضيح دهيد.. كيفيت استدالل به آيه 6
  . نظر مصنف در مورد استدالل به آيه نفر، كتمان و سوال براي حجيت خبر واحد را بيان كنيد.7
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 األربعة: و قد استدلّوا على حجيته باألدلّة

 االستدالل بالكتاب العزيز

  استدلّوا على حجية خبر الواحد بĤيات:

  آية النبأ .1
تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَُتصِبحوا على  إِنْ جاءُكم فاسقٌ بِنَبأ فَتَبينُوا أَن{ ل سبحانه:قا

لُْتممينَ ما فَع1)6(الحجرات/ }ناد.  
  اآلية: و قبل تقرير االستدالل نشرح ألفاظ

 :بمعنى الظهور، قال سبحانه . التبين يستعمل الزماً و متعدياً، فعلى األول فهو1
}ضيطُ األَباْلَخي نَ لَُكميتَبتّى يد حواألَس طنَ اْلخيو على الثاني فهو 187(البقرة/ }م .(

فَتَبينُوا و ال تَقُولُوا لمنْ  إِذا ضَرَبُتم في سبِيلِ اللّه{ بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه:
تالم َلسالس ُكمؤْمناً أَلْقى إَِلينوا صدقَ الخبر و 94نساء/(ال }مو معناه في المقام تبي (

  كذبه.
عّلة للتثبت، و المقصود خشية أن تصيبوا  }أَن تصيبوا قَوماً بِجهالة{. قوله: 2

  قوماً بجهالة أو لئال تصيبوا قوماً بجهالة.
  إطار الحكمة و التعّقل. . الجهالة مأخوذة من الجهل، و هي الفعل الخارج عن3

وأُخرى بمفهوم الوصف. و  ة االستدالل، فتارة يستدل بمفهوم الشرط،و أما كيفي
ينصب البحث، على  ربما يحصل الخلط بينهما، ففي تقرير االستدالل بمفهوم الشرط

بمفهوم الوصف  الشرط أي مجيء المخبر بالنبأ، دون عنوان الفاسق، بخالف االستدالل

                                                           
في جباية صدقات بني المصطلق، فخرجوا  | . قال الطبرسي: نزلت اآلية في الوليد بن عقبه، بعثه رسول اهللا1

و  | يتلقّونه فرحاً به ـ و كانت بينه و بينهم عداوة في الجاهلية ـ فظنّ اّنهم هموا بقتله، فرجع إلي رسول اهللا
و هم أن يغزوهم، فنزلت اآلية. الحظ مجمع  | قال: إّنهم منعوا صدقاتهم ـ و كان األمر بخالفه ـ فغضب النبي

  .5/132البيان: 
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لفظ  ل، ففي إمكان الباحث جعلحيث ينصب البحث على عنوان الفاسق مقابل العاد
 آخر مكان الفاسق عند تقرير االستدالل بمفهوم الشرط ألجل صيانة الفكر عن الخلط،

  فنقول:

  األول: االستدالل بمفهوم الشرط
و الجزاء هو التبين و التثبت،  المجيء،إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق، و الشرط هو 

 فتبينه. فكأنّه سبحانه قال: نبأ الفاسق ـ إن جاء به ـ

  و يكون مفهومه: نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فال يجب التبين عنه.
  لكنَّ للشرط (عدم مجيء الفاسق) مصداقين:

فيكون من قبيل أ. عدم مجيء الفاسق و العادل فيكون عدم التبين ألجل عدم النبأ 
  السالبة بانتفاء الموضوع.

التبين من قبيل السالبة بانتفاء  ب. مجيء العادل به فال يتبين أيضاً فيكون عدم
  التثبت. المحمول. أي النبأ موجود و المنفي هو المحمول، أعني:

عن الموضوع الوارد  أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم يالحظ على االستدالل:
نبأ «لم يرد فيها، فالموضوع في المنطوق هو  ال سلبه عن موضوع آخر، في القضية،

و عدم التثبت مفهوماً على ذلك الموضوع ال  فيجب أن يتوارد التثبت منطوقاً» الفاسق
مفهومه في المصداق األول و يكون  على موضوع آخر كنبأ العادل، و عندئذ ينحصر

  من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
الشرط، أعني: المجيء  شئت قلت: إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجودو إن 

الموضوع، فخبر العادل لم  بالنبأ، يتثبت عنده، و عند عدم المجيء به ال يتثبت لعدم
  المفهوم. يكن مذكوراً في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في
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  الثاني: االستدالل بمفهوم الوصف
على كون المخبر  و طريقة االستدالل به واضحة ألنّه سبحانه علّق وجوب التبين
في الغنم سائمة «فاسقاً، و هو يدل على عدم وجوب التبين في خبر العادل، مثل: 

 الدالّ على عدمها في المعلوفة.» زكاة

ت عند إخبار العادل، فإما أن يجب القبول و هو المطلوب أو و إذا لم يجب التثب
الفاسق يتبين عنه  الرد فيلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حاالً من الفاسق، ألنّ خبر

  فيعمل به عند ظهور الصحة، و أما خبر العادل فيترك فال يعمل به مطلقاً.
  لى المفهوم.ع يالحظ عليه : بما مرّ من عدم داللة الجملة الوصفية

  . آية النفر2

و ما كانَ المؤْمنُونَ لينْفروا كافّةً فَلَوال َنفَرَ منْ ُكلِّ فرْقَة مْنهم { قال سبحانه:
 }طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ و ليْنذروا قَومهم إِذا رجعوا إَِليِهم لَعلَّهم يحذَرون

 ).122(التوبة/

العمل بين األفراد، إذ لوال  اآلية إلى السيرة المستمرة بين العقالء من تقسيم تشير
التعليم و التعّلم، فال يمكن أن  ذلك الختلّ النظام، و ال تشذ عن ذلك مسألة اإلنذار و

فرقة منهم  أحكام الشريعة، و لكن لماذا ال ينفر من كلّ ينفر المؤمنون كافة لتحصيل
  ينذروا قومهم عند الرجوع إليهم؟ حتىطائفة لتعّلم الشريعة 

رجوع الطائفة التي  وجه االستدالل: انّه سبحانه أوجب الحذر على القوم عند
األثر على قول  تعلّمت الشريعة و المراد من الحذر هو الحذر العملي، أي ترتيب

 إنذار بعضهم المنذر. ثم إنّ إنذاره كما يتحقّق بصورة التواتر يتحقّق أيضاً بصورة
البعض، فلو كان التواتر أو حصول العلم شرطاً في تحقّق اإلنذار و بالتالي في وجوب 

اآلية، و إطالقها يقتضي حجية قول المنذر سواء أنذر إنذاراً  الحذر ألشارت إليه
  سواء أفادا العلم أم ال. جماعياً أو فردياً، و
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فر القوم برمتهم، بل يمكن ن يالحظ على االستدالل: أنّ اآلية بصدد بيان أنّه ال
يجب أن يكون جماعياً أو فردياً  يجب نفر طائفة منهم، و أما كيفية اإلنذار و انّه هل

مرّ في مبحث المطلق و المقيد  فليست اآلية بصدد بيانها حتى يتمسك بإطالقها، و قد
  مقام البيان. انّه يشترط في صحة التمسك باإلطالق كون المتكّلم في

ذلك انّ اآلية لم تذكر الشرط الالزم، أعني: الوثاقة و العدالة، فكيف  و يشهد على
  !توصف بأنّها في مقام البيان؟

  كتمانال . آية3

الْبينات و الهدى منْ بعد ما بينّاه  يكْتُمونَ ما أَنْزَلْنا منَ  إِنَّ الّذينَ{ قال سبحانه:
كتابِ أُولئي الكلنّاسِ فنُون لالالع مُنهلْعي و اللّه منهلْع159(البقرة/ }ي.(  

مان يستلزم وجوب القبول اإلظهار و تحريم الكت و كيفية االستدالل هو انّ وجوب
و ال يحلُّ لَهنَّ أَنْ يكْتُمنَ ما خََلقَ اللّه { سبحانه: و إالّ لغى وجوب اإلظهار، نظير قوله

لما في أرحامهن يقتضي وجوب  ) فانّ حرمة كتمانهن228ّ(البقرة/ }في أَرحامهِنَّ
  قبول قولهن و إالّ لغى التحريم.

على علماء أهل الكتاب  آلية في مقام إيجاب البيانيالحظ على االستدالل: أنّ ا
إيجاب البيان بال قبول  البينات و الهدى، و من المعلوم أنّ لما أنزل اللّه سبحانه من

لغواً. أما إذا كان القبول مشروطاً بالتعدد أو بحصول االطمئنان أو  أصالً يستلزم كونه
في مقام البيان من هذه الناحية كĤية النفر فال تلزم اللغوية، و ليست اآلية  العلم القطعي

  يتمسك بإطالقها.  حتى
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 ادله حجيت خبر واحد
 دليل نوع دليل

  

 كتاب

  } تُصيبوا َقوماً ِبجهاَلة َفتُصِبحوا ... إِنْ جاءُكم فاسقٌ ِبَنبأ َفَتبيُنوا أَن{. 1

   ...}َفرَ منْ كُلِّ فرَْقة منْهم و ما كانَ المؤْمُنونَ ليْنفروا كاّفةً فََلوال َن{. 2
   }اْلبينات و الهدى منْ بعد ما ... يْكتُمونَ ما أَْنزَْلنا منَ إِنَّ اّلذينَ{. 3
  ...} ُنوحي إَِليِهم َفاسأَُلوا أَهل و ما أَرسْلنا منْ َقبلك إِالّ رِجاالً{. 4

 سنت

  ...»عنّي روايات كثيرة، فما  أبان ابن تغلب قد روى إنّ«قال:  ×. أبا عبد الّله 1
  »أبي ستذهب لوال زرارة و نظراؤه، لظننت انّ أحاديث«قال:  ×. أبا عبد الّله 2

  ...»، فال يجوز لك ٧جعفر زرارة عن أبي أما ما رواه«قال:  ×  . أبا عبدالّله3
  »لسفإذا أردت حديثنا، فعليك بهذا الجا«قال:  ×. أبا عبد الّله4

 ...في  اّنه ال عذر ألحد من موالينا # الزمان . التوقيع الصادر عن صاحب5

 اند بر حجيت خبر واحد. شيخ طوسي و فقهاي بعد از او ادعاي اجماع كرده اجماع

 عقل
كننـد و شـارع    بناء عقالء بر اين بوده است و هست كه بر طبق خبر واحد عمل مي

 هم از اين سيره نهي نكرده است.

  آية السؤال .4
نُوحي إَِليِهم فَاسأَلُوا أَهل الذِّكرِ  و ما أَرسلْنا منْ قَبلك إِالّ رِجاالً{ قال سبحانه:

  ).43(النحل/ }تَعلَمون كُنُْتم ال إِنْ
إيجاب السؤال يالزم  وجه االستدالل على نحو ما مضى في آية الكتمان حيث إنّ

  القبول و إالّ تلزم اللغوية.
مطلقاً، و أما على القول بقبول  حظ عليه: أنّما تلزم اللغوية إذا لم يقبل قولهميال

مقام البيان من هذه الناحية  قولهم عند حصول العلم به فال تلزم، و ليست اآلية في
مّطردة و هي رجوع  حتى يتمسك بإطالقها، بل اآلية ناظرة إلى قاعدة عقالئية

  الجاهل إلى العالم.
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  خالصه درس
  . براي حجيت خبر واحد به چهار آيه استدالل شده است: آيات نبأ، نفر، كتمان و سؤال.1
گويد اگر فاسق  گيرد، اول از طريق مفهوم شرط كه مي . استدالل به آيه نبأ به دو شيوه صورت مي2

براي تو خبري آورد تبين واجب است و مفهوم آن اين است كه اگر عادلي براي تو خبري آورد 
ن واجب نيست و در نتيجه بايد قول خبر عادل را پذيرفت.تبي  

و دوم از طريق مفهوم وصف كه خداوند وجوب تبين را معلق كرده بر اينكه مخبر فاسق باشد، پس 
  اگر مخبر عادل باشد تبين واجب نيست.

به كالم  اند كه خداوند ترتيب اثر دادن . به آيه نفر براي حجيت خبر واحد اينگونه استدالل كرده3
كنند را هنگام بازگشت واجب كرده است. پس پذيرفتن  قومي كه براي تحصيل احكام ديني سفر مي

  خبر آنها الزم است. در نتيجه خبر واحد حجت است.
. شيوه استدالل به آيه كتمان و سؤال اين است كه حرمت كتمان و وجوب سؤال مالزم با وجوب 4

  او واجب نباشد وجوب اظهار و سؤال لغو خواهد بود. قبول قول مخبر است كه اگر قبول قول

 تمرين

چهار مورد از فتواهايي كه مرحوم نجفي در كتاب شريف جواهر الكالم، . به كمك اساتيد خود 1
  مستند آن را خبر واحد ذكر كرده است، بيابيد.

، 1ج . يك آيه ديگر براي اثبات حجيت خبر واحد بياوريد. (شيخ انصاري، فرائد األصول،2
  )291ص
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  60درس 

  
  استدالل به سنت، اجماع و عقل براي حجيت خبر واحد

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  توضيح دهيد كه روايات چگونه بر حجيت خبر واحد داللت دارند.. 1
  را بيان نماييد.. نظر مصنف در مورد روايات خبر واحد 2
  . اجماعات نقل شده در مورد حجيت خبر واحد را بيان كنيد.3
  . بين اجماعات منقول در مورد خبر واحد جمع كنيد.4
  . بر سيره عقالئيه براي حجيت خبر واحد استدالل كنيد.5
   دهيد. . از آيات ناهي از عمل به ظن پاسخ 6
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   . االستدالل بالروايات المتواترة2
استدلّ القائلون بحجية خبر الواحد بروايات ادعي في الوسائل تواترها يستفاد 

 1منها اعتبار خبر الواحد إجماالً، و هي على طوائف نذكر أهمها:

حابهم بحيث يظهر من أص و هي األخبار اإلرجاعية إلى آحاد الرواة الثقات من
مفروغاً عنه، و كان الحوار فيها  تلك الطائفة انّ الكبرى (العمل بقول الثقة) كانت أمراً

هو ثقة أو ال؟ و إليك  بين اإلمام و الراوي حول تشخيص الصغرى و انّ الراوي هل
  بعض ما يدلّ على ذلك:

أبان ابن  إنّ« قال له: × . روى الصدوق عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد اللّه1
  2».عنّي روايات كثيرة، فما رواه لك فاروه عنّي تغلب قد روى

لوال زرارة و «قال له في حديث:  × . عن أبي بصير قال: إنّ أبا عبد اللّه2
  3».أبي ستذهب نظراؤه، لظننت انّ أحاديث

زرارة  أما ما رواه«قال له في حديث:  × أبا عبد اللّه . عن يونس بن عمار ان3ّ
  4».ترده ، فال يجوز لك أن× عن أبي جعفر

                                                           
  في فرائده، و هي خمس طوائف نشير إليها علي سبيل اإلجمال: . ذكرها الشيخ األنصاري1

ما ورد في الخبرين المتعارضين من األخذ بالمرجحات كاألعدل و األصدق و المشهور  الطائفة األولي:
  ثم التخيير.

وجه يظهر فيه عدم الفرق في  ما ورد في إرجاع أحد الرواة إلي آحاد أصحاب األئمة علي الطائفة الثانية:
  اإلرجاع بين الفتوي و الرواية.

  ما دلّ علي الرجوع إلي الرواة الثقات، و هذا ما أشرنا إليه في المتن. الطائفة الثالثة:
  ما دلّ علي الترغيب في الرواية و الحث عليها و كتابتها و إبالغها. الطائفة الرابعة:

  ذب عليهم و التحذير من الكذّابين.ما دلّ علي ذم الك الطائفة الخامسة:
  و لوال أنّ خبر الواحد حجة لما كان لهذه األخبار موضوع.

  .8من أبواب صفات القاضي، الحديث  11، الباب 18. الوسائل: الجزء 2
  .16من أبواب صفات القاضي، الحديث  11، الباب 18. الوسائل: الجزء 3
  .17فات القاضي، الحديث من أبواب ص 11، الباب 18. الوسائل: الجزء 4
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قال للفيض بن المختار في حديث:  × . عن المفضل بن عمر، انّ أبا عبد اللّه4
و أومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت » فإذا أردت حديثنا، فعليك بهذا الجالس«

  1عنه، فقالوا: زرارة بن أعين. أصحابنا
انّه ال  # الزمان صادر عن صاحب. روى القاسم بن علي، التوقيع الشريف ال5

  2في التشكيك فيما يرويه عّنا ثقاتنا. عذر ألحد من موالينا
قول الثقة كان أمراً  حجية إلى غير ذلك من األحاديث التي تورث اليقين بأنّ

 الراوي. مفروغاً منه بينهم و لو كان هناك كالم، فإنّما كان في

العاملي في  لشيخ الحرّأنت إذا استقرأت الروايات التي جمعها ا
اتّفاق  الباب الثامن من أبواب صفات القاضي و الذي بعده، تقف على

يرويه الثقة، و هو  أصحاب األئمة علي حجية الخبر الواحد الذي
  3ملموس من خالل روايات البابين.

 قول«ثم إنّ ظواهر ما نقلناه من الروايات تدل على حجية 

فخبره حجة و إالّ فال و إن دلّت القرائن  فلو كان المخبر ثقة،» الثقة
  المعصوم. على صدوره من

ذكرها ـ  لكن اإلمعان فيها و في السيرة العقالئية ـ التي يأتي
العناية بوثاقة الراوي في الموضوع لكونها طريقاً إلى  يعرب عن أنّ

 بصدوره من المعصوم، و لذلك لو كان الراوي ثقة و لكن االطمئنان

 ن المفيدة على خطئه و اشتباهه، لما اعتبره العقالء حجة، و هذه تشكِّلدّلت القرائ

 قرينة على أنّ العبرة في الواقع بالوثوق بالصدور ال على وثاقة الراوي، و االعتماد

  عليها ألجل استلزامها الوثوق بالصدور غالباً.

                                                           
  .19من أبواب صفات القاضي، الحديث  11، الباب 18. الوسائل: الجزء 1
  .40من أبواب صفات القاضي، الحديث  11، الباب 18. الوسائل: الجزء 2
  .89ـ  52من أبواب صفات القاضي، ص  9و  8، الباب 18. الوسائل: الجزء 3

فتكـــــون 
النتيجــــة 
ــة  حجيـــ
الخبــــــر 
ــوق  الموثـ
بصـــدوره 
سواء كـان  
  المخبِـــــر 
  ثقـــة أو ال
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ال، نعم المخبِر ثقة أو  فتكون النتيجة حجية الخبر الموثوق بصدوره سواء كان
بذلك تتسع دائرة الحجية،  األمارة العامة على الوثوق بالصدور هو كون الراوي ثقة، و

  فالحظ.

 ل باإلجماع. االستدال3

هـ) و من تأخر عنه إلى 460ـ385نقل غير واحد من علمائنا كالشيخ الطوسي (
مأموناً في نقله و  يومنا هذا إجماع علماء اإلمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة

إن لم يفد خبره العلم، وفي مقابل ذلك حكي جماعة أُخري منهم ـ أُستاذ الشيخ ـ 
 إجماع اإلمامية علي عدم الحجية. &السيد المرتضي 

مجمعاً عليه كما ادعاه الشيخ، فلماذا أبدى  : إذا كان العمل بخبر الواحد أمراًسؤال
 خالفه؟ و كيف يمكن الجمع بين هذين اإلجماعين المنقولين؟ &السيد 

: انّ الشيخ التفت إلى السؤال و أجاب عنه بما حاصله: انّ مورد إجماع الجواب
الواحد الذي يرويه مخالفوهم في االعتقاد و يختصون بطريقه و مورد  السيد خبر

اإلجماع الذي ادعاه هو ما يكون راويه من اإلمامية و طريق الخبر أصحابهم، فارتفع 
 التعارض.

 . االستدالل بالسيرة العقالئية4

مطبقون على العمل بخبر  إذا تصفّحت حال العقالء في سلوكهم، تقف على أّنهم
 أمرين: الثقة في جميع األزمان و األدوار، و يتضح ذلك بمالحظة

اتر أو المحفوف بالقرائن في المتو انّ تحصيل العلم القطعي عن طريق الخبر األول:
  أكثر الموضوعات أمر صعب.

يفيد سكوناً للنفس،  حصول االطمئنان بخبر الثقة عند العرف على وجه الثاني:
  السيرة أمراً غير مرضي للشارع كان عليه الردع. خصوصاً إذا كان عدالً، و لو كانت
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لسيرة العقالئية التي تلك ا و لم يكن عمل المسلمين بخبر الثقة إالّ استلهاماً من
  ارتكزت في نفوسهم.

أمراً مرفوضاً، لكان على  و الحاصل: انّه لو كان العمل بأخبار اآلحاد الثقات
يردع كشف ذلك عن رضاه  الشارع أن ينهى عنه و ينبه الغافل و يفهم الجاهل. فإذا لم

  بتلك السيرة و موافقته لها.
أفضل األدّلة التي ال سبيل  الواحد منفاالستدالل بسيرة العقالء على حجية خبر 

  مما الشك فيه. للنقاش فيها، فانّ ثبوت تلك السيرة و كشفها عن رضا الشارع
كافية في ردع تلك السيرة  : ربما يقال انّ اآليات الناهية عن اتّباع الظنسؤال

) و 116(األنعام/ }ونَإِالّ يخْرُص إِنْ يتَّبِعونَ إِالّ الظَّنَّ و إِنْ هم{ كقوله سبحانه:
َليسمونَ الْمالئكَةَ َتسميةَ األُنْثى * و ما  ال يؤْمنُونَ باآلخرةِ إِنَّ الّذينَ{ سبحانه: قوله

 }الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ ال يغْني منَ الحقِّ َشيئاً يتَّبِعونَ إِالّ  َلهم بِه منْ عْلم إِنّ
  ).28ـ27(النجم/

أحد الطرفين استناداً إلى  : انّ المراد من الظن في اآليات الناهية ترجيحابوالجو
يشهد بذلك مورد  و }إِنْ هم إِالّ يخْرُصونَ{ الخرص و التخمين، كما قال سبحانه:

بأمارات ظنية و  اآلية من تسمية المالئكة أُنثى، فكانوا يرجحون أحد الطرفين
إلى الهوى  قضائهم ال إلى الحس و ال إلى العقل بل تخمينات باطلة، فال يستندون في

و الخيال، و أين هذا من قول الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره الذي يرجع إلي الحس و 
  !رحى الحياة و يجلب اإلطمئنان و الثبات؟ تدور عليه

 
 

على حجية خبر الواحد  فاالستدالل بسيرة العقالء
   من أفضل األدلّـة التـي ال سـبيل للنقـاش فيهـا     
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  خالصه درس
سيره عقالئيه ما را به . براي حجيت خبر واحد به روايات زيادي استدالل شده كه دقت در آنها و 1

  كند كه مالك پذيرش خبر واحد، اطمينان به صدور روايت از معصوم است. اين امر رهنمون مي
  . براي حجيت خبر واحد ادعاي اجماع شده است.2
كنند و شارع نيز از اين سيره  . سيره عقالئيه از قديم بر اين جاري بوده كه به خبر ثقه عمل مي3

  ين سيره و در نتيجه خبر واحد حجت است.نهي نكرده است. پس ا

 تمرين

چهار مورد از فتواهايي را كه مستند آن خبر واحد است از كتاب شريف . به كمك اساتيد خود 1
  الحدائق الناضرة بيابيد.

، 3. چهار روايت ديگر براي حجيت خبر واحد بياوريد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج2
  )260ص
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  61درس 

  
  اجماع

  
  

  هاي يادگيري هدف

  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي
  .اجماع را تعريف كنيد. 1
  جايگاه اجماع محصل در نزد اهل تسّنن را بيان كنيد.. 2
  . علت عدم حجيت اجماع محصل در نزد شيعه را توضيح دهيد.3
  . اجماع منقول را تعريف كنيد.4
  ال در حجيت اجماع منقول را بيان نماييد.. اقو5
  . علت وهن اجماع منقول در كتب فقهي را توضيح دهيد.6
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  الفصل الرابع
  

  الكالم في اإلجماع
يجعلُوه  فَلَما ذَهبوا بِه و أَجمعوا أَنْ{ سبحانه: اإلجماع في اللغة هو االتّفاق، قال

بالج تي َغياب15(يوسف/ }فا في االصطالح:). و أم  
المجتهد يسمى إجماعاً  اتفاق علماء عصر واحد على حكم شرعي. فإذا أحرزه«

  »أحرزه مجتهد و نقله إلى اآلخرين يكون إجماعاً منقوالً بالنسبة إليهم محصالً، و إذا
  مقامين: فيقع الكالم في

 األول: اإلجماع المحصل عند السنّة و الشيعة المقام

و لكنّه عند أهل السنّة  على وجه اإلجمال، 1اتّفق األُصوليون على حجية اإلجماع
  يعد من مصادر التشريع.
و السّنة و العقل، و أما االتّفاق فال  بانحصار الدليل في الكتاب و أما الشيعة، فتقول

في ذلك أبداً. غاية األمر  يضفي عندهم على الحكم صبغةَ الشرعية و ال يؤثر
المستند لو كان معلوماً فاإلجماع مدركي و ليس بكاشف ال عن قول المعصوم و ال  انّ

شيئاً. و أما إذا كان المستند غير معلوم،  عن دليل معتبر لم يصل إلينا، ال يزيد اتفاقهم
فربما يكشف إجماعهم عن قول المعصوم و اتّفاقه معهم، كما إذا اتّفق اإلجماع في 

                                                           
تمسك و احتجاج به اجماع از سوي شارع نسبت به  حجيت اجماع به معناي صحت. حجيت اجماع: 1

باشد كه الزمه آن، منجزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم  مكلف و به عكس مي
  اصابت به واقع است.
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لم  عصر حضور المعصوم، و ربما يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إلى المجمعين و
 أن يتّفق يصل إلينا، كما إذا اتفق في الغيبة الصغرى و أوائل الكبرى إذ من البعيد

المجتهدون على حكم بال مستند شرعي. و على كال التقديرين فاإلجماع بما هو هو 
 بحجة، و إنّما هو كاشف عن الحجة، و سيوافيك تفصيله.  ليس

  اإلجماع المحصل عند اإلمامية حجية
غير  رفت أنّ األُمة مع قطع النظر عن اإلمام المعصومقد ع

معصومة من الخطأ في األحكام، و أقصى ما يمكن أن يقال إنّ 
المعصوم أو الحجة الشرعية التي اعتمدت  اإلجماع يكشف عن قول

في عصر الغيبة غير أنّ  عليها األُمة، و الثاني أمر معقول و مقبول
ر على وجوه ذكرها األُصوليون فيكشف اتّفاقهم عن الدليل يتصو 

 1كتبهم.

أكثر المسائل يعرِب  اتّفاق األُمة مع كثرة اختالفهم في أوجهها: أنّ
للرأي من  االتّفاق كان مستنداً إلى دليل قطعي ال عن اختراع عن أنّ

 تلقاء أنفسهم نظير اتّفاق سائر ذوي اآلراء و المذاهب.

الظن و لو بأدنى مرتبة إال انّها  و إن كانت تفيد و بعبارة أُخرى: أنّ فتوى كلّ فقيه
بأنّ فتوى الجميع كانت مستندة  تتقوى بفتوى فقيه ثان، فثالث، إلى أن يحصل اليقين
  هؤالء. إلى الحجة، إذ من البعيد أن يتطرّق الخالف إلى فتوى

إالّ بالنصوص دون  و بالجملة مالحظة إطباقهم في اإلفتاء على عدم العمل
 2إلينا. ييس يورث القطع بوجود حجة في البين وصلت إليهم و لم تصلالمقا

                                                           
للعالمة التستري، فقد ذكر فيه اثني عشر طريقاً إلي كشف » كشف القناع عن وجه حجية األجماع«. الحظ 1

  .125ـ  122الدليل، و نقلها المحقّق اآلشتياني في تعليقته علي الفرائد، الحظ ص اإلجماع عن 
. و علي ذلك يكون اإلجماع المحصل من األدلة المفيدة للقطع بوجود الحجة، الخارج عن تحت الظنون 2

لمقام هو موضوعاً و تخصصاً، و قد تناولناه بالبحث لإلشارة إلي اإلدلّة األربعة، و المناسب للبحث في ا
  اإلجماع المنقول بالخبر الواحد.

و على كال 
ــديرين  التق
فاإلجمــاع 
بما هو هو 
لــــــيس 
ــة، و  بحج
ــو  ــا ه إنّم
كاشف عن 
ــة ـ الحجـ  
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 1الثاني: اإلجماع المنقول بخبر الواحد المقام

لفقهاء. و إنّما ينقله غيره من ا و المراد هو االتّفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه و
 في حجية على أقوال: اختلفوا

الناقل ثقة و ينقل الحجة أي  إنّه حجة مطلقاً، ألنّ المفروض أنّ القول األول:
  االتّفاق المالزم لوجود دليل معتبر فتشمله أدلة حجية خبر الواحد.

ان الواحد حجة فيما إذا ك إنّه ليس بحجة مطلقاً، و ذلك ألنّ الخبر القول الثاني:
حسية، كاإلخبار بالعدالة النفسانية  المخبر به أمراً حسياً أو كانت مقدماته القريبة أُموراً

اإلخبار بالشجاعة إذا شاهد قتاله مع األبطال،  إذا شاهد منه التورع عن المحرّمات، أو
ة من به أمراً حدسياً محضاً ال حسياً و لم تكن له مقدمات قريب و أما إذا كان المخبر

 الحس، فخبر الواحد ليس بحجة.

ليست حكماً شرعياً و ال  فالناقل لإلجماع ينقل أقوال العلماء و هي في أنفسها
موضوعاً ذا أثر شرعي، و أما الحجة، أعني: رأي المعصوم، فإنّما ينقله عن حدس ال 

مورد عن حس بزعم انّ اتّفاق هؤالء يالزم رأي المعصوم، و الخبر الواحد حجة في 
  إالّ ما خرج بالدليل كقول المقوم في أرش المعيب. الحسيات ال الحدسيات

العلماء و الحجة الشرعية،  أنّه إذا كانت هناك مالزمة بين أقوال يالحظ عليه:
و قد تقدم انّ نقل األُمور  فلماذا ال يكون نقل السبب الحسي دليالً على وجود المسبب

حجة كما في وصف الرجل  ي نقلها إلى أسباب حسية، هوالحدسية إذا استند الناقل ف
 بالعدالة و الشجاعة.

فإنّما يراد منه الحدسي المحض  و أما عدم حجية خبر الواحد في األُمور الحدسية،
كتنبؤات المنجمين ال في مثل المقام الذي يرجع واقعه إلى االستدالل بالسبب الحسي 

 على وجود المسبب.

                                                           
. اجماع منقول به خبر واحد: هر گاه سلسله ناقالن اجماع به حدي نرسد كه به طور عادت تباني آنها بر 1

  گويي محال باشد آن اجماع را اجماع منقول به خبر واحد گويند. دروغ
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اإلجماع معروفاً بالتتبع على وجه  إنّه ليس بحجة إالّ إذا كان ناقل القول الثالث:
المتأّخرين على نحو يكون ما  علم أنّه قد وقف على آراء العلماء المتقدمين و

 المعصوم. استحصله من اآلراء مالزماً عادة للدليل المعتبر أو لقول

، وجود التساهل في نقل الفقهية غير أنّ الذي يوهن اإلجماعات المنقولة في الكتب
محدودة غير مالزمة لوجود  اإلجماع، فربما يدعون اإلجماع بعد الوقوف على آراء

  الخبر. دليل معتبر، بل ربما يدعون اإلجماع لوجود
اآلراء، باذالً جهوده في تحصيل  نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطاً بالكتب و

المعنونة في العصور المتقدمة،  ة من المسائلاألقوال في المسألة و كانت نفس المسأل
 فربما يكشف تتبعه عن وجود دليل معتبر.

  
  

أنّ الذي يوهن اإلجماعات المنقولة في الكتب 
  الفقهية وجـود التسـاهل فـي نقـل اإلجمـاع     
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اجماع
 

محصل
 

ك حكم شرعي
ك عصر بر ي

اتفاق علماء ي
 

اجماع حجت نيست
بلكه كاشف از قول  

معصوم است
  

اقوال
 

اگر ناقل، معروف به تتبع باشد
 

اج 
ماع حجت است

  
مطلقا حجت نيست

 

منقول
 

مطلقا حجت است
 

اجماع حجت نيست 
بلكه مستند حكم، 
همان مدرك معلوم 

است
 

مدرك آن معلوم است
 

مستند آن معلوم نيست
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  خالصه درس
. اجماع در لغت به معني اتفاق است و در اصطالح عبارت است از اتفاق علماء يك عصر بر يك 1

  حكم شرعي.
قسم است، محصل و منقول. كه در محصل خود فقيه حكم شرعي را از ميان كالم  . اجماع بر دو2

آورند و در منقول، فقيه اجماعي كه به دست آورده را براي ديگران  علماء يك عصر به دست مي
  كند. نقل مي

 تمرين

، 2براي حجيت اجماع منقول يك دليل ديگر بياوريد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج. 1
  )387ص

. آيا اجماع منقول به خبر متواتر نيز حكم اجماع منقول به خبر واحد را دارد؟ (مظفر، اصول 2
  )416، ص2الفقه، ج

  . چهار مورد از فتواهايي كه مستند آن اجماع است را از كتب فقهي بيابيد.3
، 5الف. سقوط حضانت مادر در صورت ازدواج با غير پدر كودك. (شهيد ثاني، الروضة البهية، ج

  )463ص
ب. احتياج مطلقه به طالق سه گانه براي ازدواج مجدد با مرد به محلل. (شهيد ثاني، الروضة البهية، 

  )46، ص6ج
ج. عمل به شك در صورتي كه هنگام انجام يكي از افعال وضو در همان عضو شك شود. (نجفي، 

  )354، ص2جواهر الكالم، ج
  )154، ص1ت. (نجفي، جواهر الكالم، جد. نجس نشدن آب راكد در صورت مالقات با نجاس
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  62درس 

  
  حجيت قول لغوي

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  .علت حجيت قول لغوي را توضيح دهيد. 1
 اشكالي كه بر حجيت قول لغوي وارد شده را بيان كنيد و به آن جواب دهيد.. 2
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  الفصل الخامس
  

  حجية قول اللغوي
بقي الكالم في حجية قول اللغوي  1إنّ إلثبات الظواهر طرقاً ذكرناها في محّلها.

حجية قول اللغوي  تعيين الموضوع له، و قد استدلّ جمع من العلماء على في إثباته و
في حجية  بأنّ الرجوع إلى قول اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، و ال إشكال

  قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه.
بأنّ الكبرى ـ و هي حجية قول أهل الخبرة ـ مسلّمة، إنّما الكالم في  أُشكل عليه:

غيره، و بالتالي في تعيين  الصغرى و هي كون اللغوي خبيراً في تعيين الموضوع له عن
ذكر المعاني التي شاع كتبهم  ديدن اللغويين في  المعنى الحقيقي عن المجازي، مع أنّ

  استعمال اللفظ فيها، سواء كان معنى حقيقياً أم مجازياً.
كانت على ما وصفت، و لكن  و لكن يمكن أن يقال: أنّ أكثر المعاجم اللغوية و إن
استعمل فيه بمناسبة بينه و بين  بعضها أُلِّف لغاية تمييز المعنى األصلي عن المعنى الذي

هـ) فقد 395زكريا (المتوفّى  لمقاييس لمحمد بن فارس بنالمعنى األصلي، و هذا كا
فروعها و مشتقاتها، و مثله  قام ببراعة خاصة بعرض أُصول المعاني و تمييزها عن

  هـ).538كتاب أساس اللغة للزمخشري (المتوفّى 
انعقدت على الرجوع إلى  سيرة المسلمين قد و من سبر في األدب العربي يجد أنّ

المعاني عن فروعها و  للغة في معاني األلفاظ اّلذين يعرفون أُصولالخبرة من أهل ا
 لغات القرآن. حقايقها عن مجازاتها. و قد كان ابن عباس مرجعاً كبيراً في تفسير

                                                           
  . راجع مقدمة الكتاب، بحثَ عالئم الحقيقة و المجاز.1
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علي أنّ اإلنسان إذا ألف بالمعاجم الموجودة، استطاع أن يميز المعاني األصلية عن 
لك إال مع قريحة أدبية و أنس باللغة و المعاني الفرعية المشتقة منها، و ال يتم ذ

.األدب. نعم تكون الحجة عند ذلك هو قطعه و يقينه ال قول اللغوي  

***  

إلي هنا انتهينا من دراسة الحجج الشرعية األربعة ـ الكتاب و السنة و اإلجماع و  
  العقل ـ و هي أدّلة اجتهادية تتكّفل لبيان األحكام الشرعية الواقعية.

  
  

  الم في المقصد السادستم الك
  و الحمد هللا رب العالمين
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  خالصه درس
  قول لغويين از باب رجوع جاهل به عالم حجت است. 

 تمرين

على أنّ اإلنسان إذا ألِّف بالمعاجم الموجودة، استطاع أن يميز المعاني «. با توجه به اين متن: 1
إالّ مع قريحة أدبية و أُنس باللغة واألدب. األصلية عن المعاني الفرعية المشتقة منها، وال يتم ذلك 

را توضيح ...» نعم تكون «عبارت ». نعم تكون الحجة عند ذلك هو قطعه ويقينه ال قول اللغوي
  دهيد.

. چند مورد از مواردي را نام ببريد كه فقيه نيازمند مراجعه اهل لغت است. (شيخ انصاري، فرائد 2
  )173، ص1األصول، ج

  لصعيد، المفازة، التمر، الفاكهة، الكنز، المعدن، الغوص. مانند: الوطن، ا
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  المقصد السابع
  األصول العملية

  و فيه فصول:
  في أصالة البراءة. الفصل األول:
  في أصالة التخيير. الفصل الثاني:
  في أصالة االحتياط. الفصل الثالث:
  في أصالة االستصحاب. الفصل الرابع:
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  اصول عمليه

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  اصول عمليه را بيان نمائيد.. محل كاربرد 1
  . اصطالح دليل اجتهادي و دليل فقاهتي را توضيح دهيد.2
  ا را توضيح دهيد.اي كه در تمام ابواب فقه كاربرد دارند را نام برده و مجاري آنه . اصول عمليه3
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  األُصول العملية

 القطع أو الظن أو قد عرفت أنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إما
  الشك، و قد فرغنا عن الحكم القطع و الظنّ و اآلن نبحث عن حكم الشك.

إذا لم يكن هناك دليل » األُصول العملية« يخفي أنّ المستنبط إنّما ينتهي إلى و ال
لّ على حجيتها الدليل المتواتر؛ أو دليل علمى، كالظنون المعتبرة التي د قطعي، كالخبر

األُصول العملية باألدلّة  تسمى األدّلة االجتهادية، كما تسمى باألمارات و و القطعي،
 الفقاهية.

فالمفيد لليقين هو الدليل  تقف على ترتيب األدّلة في مقام االستنباط، و بذلك
م على كلّ دليل، يعّقبه الدليل االجتهادي، ثماألصل العملي. المقد  

أكثرها مختص بباب دون باب،  إنّ األُصول العملية المعتبرة و إن كانت كثيرة، لكن
المختص بباب الشك في  أو أصل الحلّية كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة،

بعمل صدر عن الشخص و شك  خصوص الحالل و الحرام، أو أصالة الصحة المختصة
يتمسك بها المستنبط في جميع  في صحته و فساده، و أما األُصول العملية العامة التي

 .1أبواب الفقه فهي أربعة تعرف ببيان مجاريها

على الثاني إما أن يكون الشك  و ال، وألنّ الشك إما تالحظ فيه الحالة السابقة أ
و ال، فاألول مجرى في أصل التكليف أو ال، و على الثاني إما أن يمكن االحتياط أ

  مجرى االحتياط، و الرابع مجرى التخيير. الثالثاالستصحاب، والثاني مجرى البراءة، و
                                                           

ري اصول عملي: مجاري اصول عملي، جاهايي است كه اصول عملي صالحيت دارد در آنها به كار . مجا1
  گرفته شود.
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  توضيحه
. إذا شك المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق، كما إذا 1

ملحوظة غير ملغاة تكون  كان على طهارة ثم شك في ارتفاعها، فبما أنّ الحالة السابقة
  مجرى االستصحاب على الشروط المقرّرة في محّلها.

و تعلّق الشك بأصل التكليف كما إذا شك . إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، 2
  في حرمة التدخين؛ فهي مجري البراءة.

. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، و علم بأصل التكليف و لكن شك في 3
ممكناً، كما إذا علم بوجوب الصالة يوم الجمعة و ترددت بين  متعلقه، و كان االحتياط

  و تردد بين اإلناءين؛ فهي مجري االحتياط. الظهر و الجمعة، أو علم وجود النجاسة
. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، و علم بأصل التكليف، و كان االحتياط 4

و اشتبه أحدهما  1غير ممكن، كما إذا علم أن أحد الفعلين واجب و اآلخر محرّم
  باآلخر فهو مجري التخيير فيجب إتيان أحدهما و ترك اآلخر مخيراً.

البحث عن البراءة أوالً، ثم التخيير، ثم االحتياط، ثم االستصحاب، حفظاً  و لنقدم
  للنهج الدارج في الكتب األصولية.

 

                                                           
1 حيث إنّ نوع التكليف معلوم و المتعلّق مجهول، فخرج ما إذا كان نوع التكليف مجهوالً فهو من قبيل الشك .

 298الوجوب و الحرمة. الحظ الفرائد: في التكليف و مع ذلك فهو مجري التخيير، كما إذا دار أمر فعل بين 
  طبعة رحمة اهللا. 
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  خالصه درس
  رود. مي عمليه اصول سراغ باشد، نداشته علمي يا قطعي دليل اي مسأله در فقيه . هرگاه1
 استصحاب، از عبارتند كرد، استفاده آنها از بتوان فقه ابواب تمام در كه معتبري ليهعم . اصول2

  دارند. را خود خاص مجراي كدام هر تخيير، كه و احتياط برائت،

 تمرين

تقسيم ديگري كه براي مجاري اصول عمليه ذكر شده را توضيح دهيد. (شيخ انصاري، فرائد . 1
  )14، ص2االصول، ج

ايد بيان كنيد كه اگر مكلف نسبت به حكم شرعي قطع  مطالبي كه در گذشته آموخته. با توجه به 2
  اش چيست؟ يا ظن پيدا كرد وظيفه

ملحوظة غير  فبما أنّ الحالة السابقة«. به نظر شما چرا مصنف در بيان مجراي استصحاب گفت: 3
كون مجرى ت موجودة فبما أنّ الحالة السابقة«و نگفت » ملغاة تكون مجرى االستصحاب

  ؟»االستصحاب
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  اقسام شك در تكليف

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . اصل برائت را تعريف كنيد.1
  . اقسام شك در اصل تكليف را بيان نماييد.2
  تواند باشد؟ ه چيزي مي. بيان كنيد منشأ شك در هر يك از اقسام تكليف چ3
  . اقسام هر كدام از شبهه حكميه و موضوعيه را بيان نماييد.4
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  الفصل األول
  

  أصالة البراءة
  التكليف و هو على أقسام: قد تقدم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشك في أصل

مشكوكاً، كالشك في حكم  ألنّ الشك تارة يتعلّق بالحكم، أي يكون أصل الحكم
  دخين هل هو حرام أو ال؟ و يسمي بالشبهة الحكمية.الت

معلوم، و لكن تعلّق الشك  و أُخرى يتعلّق الشك بالموضوع بمعنى أنّ الحكم
خالً. و يسمى بالشبهة  بمصاديق الموضوع، كالمائع المردد بين كونه خمراً أو

 الموضوعية.

و إجماله أو تعارض ثم إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية إما فقدان النص أ
  النصين.

 الخارجية. و منشأ الشك في الشبهة الموضوعية خلط األُمور

 و الشبهة بقسميها تنقسم إلى: تحريمية و وجوبية:

حرمةُ الشيء مع العلم بأنّه غير  فالمراد منها هي ما إذا احتُملَت أما التحريمية،
اهة، أو االستحباب؛ كالتدخين الكر ، أو1واجب، فيدور أمره بين الحرمة، و اإلباحة

 الدائر أمره بين الحرمة و اإلباحة.

                                                           
. اباحه در لغت به معناي اذن و رهايي از قيد است و در اصطالح عبارت است از اختيار مكلف در انجام يا 1

  ترك فعل. و به بيان ديگر، هيچ يك از انجام فعل يا ترك آن در نظر موال بر ديگري مزيت ندارد.
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مع العلم بأنّه غير محرّم،  فالمراد منها هي ما إذا احتمل وجوبه و أما الوجوبية،
الكراهة، كالدعاء عند رؤية  فيدور أمره بين الوجوب، و االستحباب؛ أو اإلباحة، أو

 اب.الهالل الدائر أمره بين الوجوب و االستحب

  و على ذلك يقع الكالم في مقامين:

  المقام األول: الشبهة التحريمية و فيها مسائل أربع:

  النص. أ. الشبهة الحكمية التحريمية ألجل فقدان
 النص. ب. الشبهة الحكمية التحريمية ألجل إجمال

 النصين. ج. الشبهة الحكمية التحريمية ألجل تعارض

 الخارجية. جل خلط األُمورد. الشبهة الموضوعية التحريمية أل

  األُخرى. و إليك الكالم في هذه المسائل، الواحدة تلو
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  خالصه درس
  موضوع. به يا گيرد مي تعلق حكم به شك يا تكليف، در شك . در1
شك  منشا و نصين. تعارض يا و نص اجمال يا است، نص فقدان يا يهحكم شبهه در شك . منشأ2

  است. خارجيه مصاديق بين خلط موضوعيه شبهه در
  وجوبيه. و تحريميه به شوند مي تقسيم موضوعيه و حكميه شبهات از يك . هر3

 تمرين

  . هر يك از اصطالحات زير را توضيح دهيد.1
  الف. شبهه حكميه

  ب. شبهه موضوعيه
  وجوبيه ج. شبهه

  د. شبهه تحريميه
  هـ. فقدان نص
  و. اجمال نص

  ز. تعارض نصين
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  استدالل اصوليون به كتاب و سنت بر جريان برائت 

  در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص
  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  الف بين اصوليون و اخباريين در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص را بيان نماييد.. اخت1
  . ادله اصوليون براي اجراي برائت در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص را فقط نام ببريد.2
  سوره اسراء بر برائت را توضيح دهيد. 15. چگونگي استدالل به آيه 3
  در حديث رفع را توضيح دهيد.» ما«بيان نموده و مراد از لفظ  . حديث رفع را از حفظ4
  . بيان نمائيد بنابر حديث رفع چه چيزي از مكلفين برداشته شده است؟5
  . با حديث رفع اجراي برائت در شبهات حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص را ثابت كنيد.6
  . توضيح دهيد كه حديث رفع، اختصاص به چه مواردي دارد؟7
  . مرسله صدوق را از حفظ بيان نماييد.8
  . چگونگي استدالل به مرسله صدوق بر برائت را توضيح دهيد.9
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  المسألة األولي: في الشبهة الحكمية التحريمية ألجل فقدان النص
فقد ذهب األُصوليون  إذا شك في حرمة شيء ألجل عدم النص عليها في الشريعة

و السّنة و العقل،  االحتياط. و استدلّ األصوليون بالكتابإلى البراءة و األخباريون إلى 
  نذكر المهم منها:

 . التعذيب فرع البيان1

منْ َضلَّ َفإِنَّما يضلُّ عَليها و ال  منِ اهتَدى َفإِنَّما يهتَدي لنَْفسه و{ ه:قال سبحان
  ).15(اإلسراء/ }كُنّا معذِّبينَ حتّى نَبعثَ رسوالً تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى و ما

ول و لم النّه لو بعثَ الرس و بعث الرسول كناية عن البيان الواصل إلى المكّلف،
المكّلف، لما صح التعذيب و لََقبح  يكن هناك بيان، أو كان هناك بيان و لم يصل إلى

بمعنى وجوده في مظانّه على وجه لو  عقابه، فالدافع لقبح العقاب هو البيان الواصل
 تفحص عنه المكّلف لعثر عليه.

يدلّ على على شيء  و المفروض أنّ المجتهد تفحص في مظانّ الحكم و لم يعثر
اآلية، و هو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل و المفروض عدم  الحرمة، فينطبق عليه مفاد

  البيان فيكون التعذيب مثله.

 . حديث الرفع2

: | اللّه ، قال: قال رسول× اللّهروى الصدوق بسند صحيح عن أبي عبد
عليه، و ما ال يعلمون، و ما ال  رفع عن أُمتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما أُكرهوا«

في الوسوسة في الخلق ما لم  يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكر
  1».ق بشفةينط

                                                           
  .417، ص9ة، الحديثع. الخصال، باب التس1



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٣٨١

  ادله اصوليون و اخباريون در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص
 دليل اخباريون بر احتياط دليل اصوليون بر برائت

  }الّله حقَّ ُتقاته ... يا أَيها اّلذينَ آمُنوا اتَُّقوا{ }ُكّنا معذِّبينَ حتّى َنبعثَ رسوالً ...و ما{

 دال بر حرمت إفتاء بدون علم روايات حديث رفع

 روايات آمر به احتياط قبل از فحص مرسله صدوق

 علم اجمالي به وجود محرماتي در شريعت ... قبح عقاب بال بيان

  تقرير االستدالل يتوقف على ذكر أمرين:
تعم الحكم و الموضوع  موصولة» ما ال يعلمون«في قوله: » ما«لفظة  انّ األول:

بكون المايع الفالني  ضوح انّه إذا جهل المكّلف بحكم التدخين، أو جهلالمجهولين، لو
الحديث عاماً حجة  فيكون» ما ال يعلمون«خالً أو خمراً صدق على كلّ منهما انّه من 

  في الشبهة الحكمية و الموضوعية معاً.
ة تشريعي، و المراد منه نسب انّ الرفع ينقسم إلى تكويني ـ و هو واضح ـ و الثاني:

» ال شك لكثير الشك: «٧كقوله الرفع إلى الشيء بالعناية و المجاز، باعتبار رفع آثاره
لوجوده، و إنّما المرفوع هو آثاره و » الشك«المعلوم أنّ المرفوع ليس هو نفس  و من

 سبباً لنسبة الرفع إلى ذاته، و نظيره حديث الرفع، فانّ نسبة الرفع إلى األُمور هذا صار

ة ادعائية بشهادة وجود الخطأ و النسيان و ما عطف عليه في الحديث، التسعة نسب
بين األُمة، و لكن لما كانت الموضوعات المذكورة مسلوبة اآلثار صحت نسبة  بكثرة

  باعتبار عدم آثارها. الرفع إلى ذاتها
هو األثر المسلوب الذي صار مصححاً لنسبة الرفع  فحينئذ يقع الكالم في تعيين ما

ليها، أهو جميع األثار كما هو الظاهر أو خصوص المؤاخذة أو األثر المناسب لكلّ إ
الفقرات، كالمضرّة في الطيرة، و الكفر في الوسوسة و المؤاخذه في  واحد من تلك

  أكثرها؟ و علي جميع الوجوه و األقوال فالمؤاخذه مرتفعة و هو معني البراءة.
المجهول إالّ إذا دلّ الدليل  ر مترتب علىأث  مقتضى الحديث هو رفع كلّ  نعم، انّ

المشكوك فبان انّه خمر، فال  على عدم رفعه، كنجاسة المالقي فيما إذا شرب المائع
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ارتفاع مثل هذه اآلثار  ترتفع نجاسة كلّ ما القى الخمرَ بضرورة الفقه على عدم
  الوضعية.

  الحديث بما يكون الرفع منّة على األُمة اختصاص
أي » رفع عن أُمتي«قوله:  إنّ حديث الرفع حديث مّنة و امتنان، كما يعرب عنه

في رفعه منّة على األُمة  دون سائر األُمم، و على ذلك يختص الرفع باألثر الذي يكون
 رفعه مّنة لهم، كما في الموارد التالية:يكون  (ال الفرد الخاص)، فال يعم ما ال

الحكم بعدم الغرامة على  ألنّ . إذا أتلف مال الغير عن جهل و نسيان فهو ضامن،1
  خالف المّنة.

البيع، فالبيع المكره يقع صحيحاً  . إذا أكره الحاكم المحتكرَ في عام المجاعة على2
لمقام و الحكم برفع الصحة و ببطالن ل ألنّ شموله» و ما أُكرهوا عليه«و ال يعمه قوله: 

  البيع على خالف المّنة.
و ما «متمكّناً، فال يعمه قوله:  . إذا أكره الحاكم المديون على قضاء دينه و كان3
  االمتنان. ألنّ شموله على خالف» أُكرهوا

  . مرصلة الصدوق3
 شيء مطلق كلّ: «× و قال: قال الصادق» الفقيه«روى الصدوق مرسالً في 

  1».حتّى يرد فيه نهي
في كلّ شيء هو اإلطالق حتى يرد فيه النهي  فقد دلّ الحديث على أنّ األصل

حرام، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه  بعنوانه، كأن يقول: الخمر حرام، أو الرشوة
التدخين مثالً لم يرد فيه النهي فهو  أنّ يكون محكوماً باإلطالق و اإلرسال، و بما

  مطلق.
 

                                                           
  .60من أبواب صفات القاضي، الحديث  12، الباب 18الوسائل، الجزء . 1
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  خالصه درس
به  قائل اخباريين و برائتند به قائل اصوليون نص، فقدان خاطر به تحريميه حكميه شبهه . در1

  احتياط.
 ،»است بيان فرع تعذيب«اند: قاعده كرده خود به اين موارد استدالل مدعاي براي . اصوليون2

  بيان. بال عقاب قبح و صدوق رفع، مرسله حديث
است  بياني بر متفرع بندگان شدن عذاب كه است اينگونه به »است بيان فرع تعذيب« به . استدالل3
و در  بود. نخواهد عذابي نرسد مكلف دست به ولي باشد يا نباشد، بياني اگر پس برسد. مكلفين به كه

  است. نداشته دسترسي باشد حرمت بر دال كه دليلي به مجتهد كه است اين اين مبحث فرض
بر  بنا پس است. مواخذه است شده برداشته مكلفين از كه قيني استي كه چيزي رفع حديث . در4

  شد. نخواهند مواخذه ندارند علم چيزي كه به آن به خاطر مكلفين يعلمون، ال مما فقره
ارسال  و اطالق به محكوم باشد نخورده شيء آن به نهي كه چيزي هر صدوق مرسله حكم . به5

  است.

  تمرين
برائت در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص بياوريد.  يك آيه ديگر براي اثبات. 1

  )342، ص3(سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج
  )348، ص3. فرق بين رفع و دفع را توضيح دهيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج2
. يك حديث ديگر براي اثبات جريان برائت در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص 3

  )373، ص3. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، جبياوريد
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٣٨٥

  
  66درس 

  
  استدالل به حكم عقل بر جريان برائت

  در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص
  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  كند. . توضيح دهيد عقل چگونه بر برائت حكم مي1
  . تعارض قاعده قبح عقاب بالبيان با دفع ضرر محتمل را توضيح داده و به آن جواب دهيد.2
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  الستدالل بالعقل. ا4
الواصل و ال يصح  إنّ صحة احتجاج اآلمر على المأمور من آثار التكليف

المولى  تجاج بالتكليف غير الواصل أبداً بل يعد العذاب معه ظلماً و قبيحاً مناالح
قبيحاً ال يصدر  الحكيم، و هذا مما يستقل به العقل، و يعد العقاب بال بيان واصلٍ أمراً

  عن الحكيم.
  و قياس االستدالل بالشكل التالي:

  ام و عدم العثور عليه.الت العقاب على محتمل التكليف عقاب بال بيان، بعد الفحص
  الحكيم. و العقاب بال بيان يمتنع صدوره عن المولى

  فينتج: العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم.

  التعارض بين القاعدتين
ى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة العقلية، و ثمة قاعدة عقلية أُخر سؤال:

  هي:
بوجوب دفعه إالّ إذا كان  أنّ العقل يفرِّق بين الضرر الدنيوي المحتمل فال يحكم

العقاب األُخروي فيؤكِّد  خطيراً ال يتحمل. و أما الضرر األُخروي الذي هو كناية عن
فيه احتمال العقوبة  ال شيءالعقل على وجوب دفعه و يستقلّ به، فال يرخّص استعم

باالحتياط أن يعارض  األُخروية، و لو احتماالً ضعيفاً، و على ذلك فيمكن للقائل
بالبيان » المحتمل وجوب دفع الضرر«القاعدة األُولى بقاعدة أُخرى، و هي قاعدة 

  التالي:
هو احتمال الضرر األُخروي، و  احتمال الحرمة ـ في مورد الشبهة البدوية ـ يالزم

يحكم العقل بلزوم االحتياط  بدوره واجب الدفع و إن كان احتماله ضعيفاً، و عندئذ
  بترك ارتكاب محتمل الضرر لذلك المحذور.

  و إن أردت صبه في قالب القياس المنطقي المؤلف من الصغرى و الكبرى فتقول:
  الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر أُخروي محتمل.
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  خروي محتمل يلزم تركه.و كلّ ما فيه ضرر أُ
فينتج: الشبهة البدوية التحريمية يلزم تركها، فينتج لزوم االحتياط، و عندئذ يقع 
التعارض بين القاعدتين العقليتين، فمن جانب يحكم العقل بقبح العقاب بال بيان 

المحتمل  فيرخِّص باالرتكاب، و من جانب آخر يحكم بلزوم دفع الضرر األُخروي
  االرتكاب.فيمنع من 

 الجواب

من الصغرى هو احتمال الضرر  الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة، إذ المراد انّ
الحتماله مناشئ عقالئية، و  ي ارتكاب الشبهة البدوية، فيجب أن يكون(العقاب) ف

  المفروض انتفاؤها جميعاً، ألنّ احتمال العقاب ناشئ من األُمور التالية:
  . صدور البيان عن المولى و وصوله إلى العبد.1
  . التمسك بالبراءة قبل الفحص الكافي.2
  . كون العقاب بال بيان أمراً غير قبيح.3
  كون المولى شخصاً غير حكيم أو غير عادل.. 4

و كلها منتفية في المقام، فاحتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعدة الثانية غير 
 موجود، و مع انتفائه كيف يمكن االحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ االحتجاج ال يتم

  إالّ مع إحراز الصغرى.
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  خالصه درس
 عقابِ بال بيان بود. صدور خواهد بالبيان رود، عقاب مي آن در ليفتك احتمال كه چيزي بر . عقاب1

از موالي  رود مي آن در تكليف احتمال كه چيزي بر عقاب صدور است، پس ممتنع حكيم موالي از
  است. ممتنع حكيم

 تمرين

آيا براي جريان برائت در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص اجماعي نيز وجود دارد؟ . 1
  )62، ص3ارم شيرازي، انوار األصول، ج(مك

  . قياس منطقي قبح عقاب بالبيان را بيان نماييد.2
  . احتماالتي كه مصنف در جواب از تعارض دو قاعده مطرح كرد چرا منتفي هستند؟3



 

 

  
  67درس 

  
  ادله اخباريين براي وجوب احتياط

  
  

  هاي يادگيري هدف
  دگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يا از شما انتظار مي

  . چگونگي استدالل اخباريين به قرآن براي احتياط را توضيح داده و جواب مصنف از آن را بيان نمائيد.1
  اند فقط نام ببريد. . طوائفي را كه اخباريين به آن براي احتياط استناد كرده2
را توضيح داده و اشكال مصنف بر آن را » لمحرمت إفتاء بدون ع«. استدالل اخباريين به روايات دال بر 4

  بيان كنيد.
  . استدالل اخباريين به روايات آمر به احتياط قبل از فحص را به همراه اشكال مصنف بيان نمائيد.5
  . دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط را توضيح داده، اشكال آن را بيان نمائيد.6
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  أدّلة األخباريين علي وجوب االحتياط
  في الشبهة الحكمية التحريمية

بأدّلة ثالثة: الكتاب و السّنة و العقل. فلندرس كلّ واحد تلو  1استدل األخباريون
  اآلخر:

 الف. االستدالل بالكتاب

يا أَيها الّذينَ آمنُوا { سبحانه: اآليات اآلمرة بالتقوى بقدر الوسع و الطاقة، قال
  2).102(آل عمران/ }مسلمونَ اللّه حقَّ تُقاته و ال تَموتُنَّ إِالّ و أَنُْتم اتَّقُوا

منها فهو  من وجه االستدالل: أنّ اجتناب محتمل الحرمة يعد التقوى، و كلّ ما يعد
الوجوب، فينتج أنّ اجتناب محتمل  على دالّ }اتّقوا اللّه{ واجب بحكم انّ األمر في

  الحرمة واجب.
يعد من التقوى فهو واجب،  يالحظ عليه: أنّ كلية الكبرى ممنوعة، أي ليس كلُّ ما

في وجوب مثلها بعامة  و ذلك النّ التقوى تستعمل تارة في مقابل الفجور و ال شك
َفأَْلهمها فُجورها { ) و قوله:28(ص/ }أَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالْفُجار{ مراتبها، مثل قوله:

مرغوب فيه من   ) و قد تطلق و يراد منها ما يعم القيام بكل8ّ(الشمس/ }و تَقواها
ه، مثل قوله الواجب و المستحب، و التحرّز عن كلّ مرغوب عنه من حرام و مكرو

) ففي مثل ذلك تكون التقوى 197(البقرة/ }َخيرَالزّاد التَّقْوى و تَزَودوا فَإِنَّ{ سبحانه:
علي  }تَزَودوا{مراتبها ال بكلّ مراتبها، و يحمل األمر في  واجبة، لكن ببعض

  االستحباب كاآلية التي استدل بها في المقام.

                                                           
رسي به  . اخباريون: اخباريون گروهي از علماي اماميه هستند كه اجتهاد را حرام شمرده و تنها راه دست1

ن و استفاده از عقل و دانند و به همين خاطر رجوع مستقيم به قرآ احكام شرع را پيامبر و امامان معصوم مي
  دانند. اجماع را براي شناخت احكام جايز نمي

  . و الحظ ايضاً اآلية السادسة عشر من سورة التغابن. 2
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  ب. االستدالل بالسّنة
  استدل األخباريون بطوائف من الروايات:

 علم ولى: حرمة اإلفتاء بالاألُ

بغير علم، أو اإلفتاء بما لم  دّلت طائفة من الروايات على حرمة القول و اإلفتاء
بن سالم، قال: قلت  يدلّ دليل على حجيته كالقياس و االستحسان، كصحيحة هشام

ا يكفّوا عم أن يقولوا ما يعلمون، و«: ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: × ألبي عبد اللّه
  1».ال يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى اللّه حقّه

  و بهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب.
المستفاد من الروايات هو أنّ اإلفتاء بعدم الحرمة الواقعية في  أنّيالحظ عليه: 

  األُصوليون. مورد الشبهة يعد قوالً بال علم، و هذا مما يحترز عنه
مستنداً إلى األدّلة الشرعية و  م المنع ظاهراً، حتى يعلم الواقعو أما القول بعد

  األُصولي. العقلية، فليس قوالً بال علم و هو نفس ما يقصده

 الفحص الثانية: ما ورد من األمر باالحتياط قبل

عن رجلين أصابا  × روى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن
ال، بل «جزاء؟ قال:  صيداً و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما

سألني عن ذلك  ا، قلت: إنّ بعض أصحابن»عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد
باالحتياط حتى تسألوا  إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم«فلم أدر ما عليه، فقال:

 2».عنه فتعلموا

                                                           
و  54و  19، و بهذا المضمون الحديث 4من أبواب الصفات القاضي، الحديث  2، الباب 18. الوسائل: الجزء 1

  .32و  4ديث مثله ما دلّ علي لزوم الكف عما ال يعلم، كالح
و  23و  3، و بهذا المضمون الحديث 1من أبواب صفات القاضي، الحديث  12، الباب 18الوسائل: الجزء . 2

  .43و  31و  29
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إنّ هذه الرواية ناظرة إلي االحتياط قبل الفحص،  يالحظ عليه:
و هي خارجة عن مورد الكالم، و إنّما الكالم فيما إذا فحص عن 

1.علي شيء دليل الحرمة في مظانه و لم يعثر
 

  ج. االستدالل بالعقل

كثيرة في  نعلم إجماالً ـ قبل مراجعة األدلّة ـ بوجود محرمات
و {ب الخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه: الشريعة التي يج

نْهع 7(الحشر/ }فَانَْتهوا ما َنهاُكم.( 

بينها  و بعد مراجعة األدّلة نقف على وجود محرمات في الشريعة
الكتاب و السّنة، و لكن نحتمل وجود محرمات أُخرى بينها الشارع 

جتناب عن إلينا، فمقتضى منجزية العلم اإلجمالي هو اال و لم تصل
يكن هناك دليل على حّليته، حتى نعلم  كلّ ما نحتمل حرمته إذا لم

  محصورة. شبهة بالخروج عن عهدة التكليف القطعي، شأن كلّ
على حاله، و  أنّ العلم اإلجمالي إنّما ينجز إذا بقييالحظ عليه: 

أما إذا انحلّ إلى علم تفصيلي و شك بدوي، فال يكون منجزاً و 
كوك مورداً للبراءة. مثالً إذا علم بغصبية أحد المالين مع المش يكون

معاً، فإذا قامت البينة على غصبية أحدهما المعين،  احتمال غصبيتهما
تفصيلي بالحرمة و هو ما قامت البينة  انحلّ العلم اإلجمالي إلى علم

يحتمل أيضاً  على غصبيته، و شك بدوي و هو المال اآلخر الذي
  غصبيته.
  مثله المقام إذ فيه علمان:و 

                                                           
كند كه ما آن را به علت وجود  . استاد سبحاني در اينجا دو طايفه ديگر از روايات را نيز ذكر مي1

شود ـ و همچنين عبارات نيازمند به توضيح  ا مياصطالحاتي در آن ـ كه آن اصطالحات در آينده معن
  طوالني، حذف كرديم.

ــم  أنّ العلـ
ــالي  اإلجم
ز   إنّما ينجـ

بقــــي إذا 
على حاله، 
ـا إذا  و أمـ
انحلّ إلـى  
ــم  علــــ
تفصيلي و 
شـــــك 
بدوي، فال 
ــون  يكـــ
ــزاً و  منجـ
ــون  يكـــ
المشكوك 
ــورداً  مـــ
ــراءة   للبــ
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العلم اإلجمالي بوجود محرمات في الشريعة و التي أُشير إليها في اآلية  أحدهما:
  المتقدمة.

األمارات و األُصول المثبتة  العلم التفصيلي بمحرمات واردة في الطرق و ثانيهما:
رد العلم التفصيلي عن موا للتكليف كاستصحاب الحرمة، على وجه لو عزلنا موارد العلم
أمراً محتمالً تقع مجرى  اإلجمالي، لما كان فيها علم بالمحرّمات بل تكون الحرمة

  للبراءة.
المتيقنة ينحلّ إلى علم تفصيلي  و على ضوء ما ذكرنا، فالعلم اإلجمالي بالمحرمات

محتمل الحرمة، و في مثل  بمحرمات ثبتت بالطرق و األمارات، و إلى شك بدوي
إلجمالي فال يكون مؤثراً، و تكون البراءة هي الحاكمة في مورد ذلك ينتفي العلم ا

  الشبهات.
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  خالصه درس
 و تصور اندكرده تقوي استدالل به آمر آيات حكميه به شبهات در احتياط وجوب براي . اخباريون1

 اجتناب از كه صورتي در است. واجب آن از اجتناب آيد حساب به كه جزء تقوي چيزي هر اندكرده

  نيست. واجب تقوي مصاديق رخيب
علم و  بدون افتاء حرمت بر دال روايات جمله از روايات سري يك به خود مدعاي براي . ايشان2

  اند.كرده فحص استناد از قبل احتياط به آمر روايات
پس از  داريم. اسالم شريعت در زيادي محرمات وجود به اجمالي علم ما گويندمي . اخباريون3

 نيز ديگري محرمات وجود احتمال و ليكن كنيم مي پيدا علم آنها از سري يك به دله،ا به مراجعه

 آن در حرمت احتمال كه است چيزي هر از اجتناب لزوم اجمالي، علم منجزيت مقتضاي رود كه مي

 شود مي بدوي شك و تفصيلي علم به منحل موارد اين در اجمالي علم گوييم مي جواب دهيم. در مي

  است. برائت بدوي، شك در و اجتناب تفصيلي، علم رد كه وظيفه

  تمرين
شود يا احتياط؟ با  به نظر شما در شبهات حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص برائت جاري مي. 1

  دليل ثابت كنيد.
. طايفه ديگري را نام ببريد كه در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان نص به وجوب احتياط 2

  )68، ص3شيرازي، انوار األصول، جاند. (مكارم  قائل
اند. آن را توضيح دهيد. (شيخ  . دليل عقلي ديگري اخباريين براي وجوب احتياط ذكر كرده3

  )90، ص2انصاري، فرائد األصول، ج
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  وجوبيه شبهه و بقيه شبهات تحريميه

  
  

  هاي يادگيري هدف
  واي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محت از شما انتظار مي

  . وظيفه مكلف در شبهه حكميه تحريميه به خاطر اجمال نص را بيان نماييد.1
  . بيان كنيد كه وظيفه مكلف در شبهه حكميه تحريميه به خاطر فقدان چيست.2
  . وظيفه مكلف در شبهه موضوعيه تحريميه را ذكر كنيد.3
  دارد. اي . بيان نماييد مكلف در شبهه وجوبيه چه وظيفه4
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  المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية إلجمال النص
المطرب، فيكون  إذا تردد الغناء المحرّم بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع

مجرى  الترجيع المطرب قطعي الحرام، و الترجيع بال طرب مشكوك الحكم فيكون
  للبراءة.

  بين الحرمة و الكراهة. باشتراكهو مثله النهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا 
من البراءة عن الحرمة  و الحكم في هذه المسألة حكم ما ذكر في المسألة األُولى،

  و جواباً. و األدّلة المذكورة من الطرفين جارية في المقام إشكاالً

 الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصين المسألة

لم يكن ألحدهما مرجح،  إذا دلّ دليل على الحرمة و دليل آخر على اإلباحة، و
د االحتياط في ور فال يجب االحتياط باألخذ بجانب الحرمة لعدم الدليل عليه، نعم

نقلها عن العالّمة، رفعها إلى زرارة عن موالنا أبي » الآللي عوالي«رواية وردت في 
لدينك و اترك  فخذ بما فيه الحائطة«انّه قال في الخبرين المتعارضين:  × جعفر
 ضعيفة السند ال يحتج بها. و الرواية 1»اآلخر

 الرابعة: الشبهة الموضوعية التحريمية المسألة

االشتباه في بعض األُمور  إذا دار األمر بين كون شيء حراماً أو مباحاً ألجل
إباحته للتردد في أنّه خلّ أو خمر،  مائع أو الخارجية، كما إذا شك في حرمة شرب

مثل  اإلباحة، لألخبار الكثيرة في ذلك، فالظاهر عدم الخالف في أنّ مقتضى األصل
 2».تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه كلّ شيء لك حالل حتى: «× قوله

                                                           
  .229برقم  4/133. عوالي الأللي: 1
  .4من أبواب ما يكتسب به، الحديث  4، الباب 12. الوسائل: الجزء 2
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أنّ االحتجاج ال يتم بالعلم  و يمكن االستدالل على البراءة بالدليل العقلي، و هو
بالصغرى، ففي المقام  بالكبرى وحده و هو انّ الخمر حرام ما لم ينضم إليه العلم
 العبد. الكبرى محرزة دون الصغرى، فال يحتج بالكبرى المجرّدة على

 الثاني: الشك في الشبهة الوجوبية المقام

  إذا شك في وجوب شيء و عدمه، ففيها أيضاً مسائل أربع:
،كالدعاء عند رؤية الهالل، أو  أ. الشبهة الحكمية الوجوبية ألجل فقدان النص

  االستهالل في شهر رمضان.
كاشتراك لفظ األمر بين  مال النص،ب. الشبهة الحكمية الوجوبية ألجل إج

  الوجوب و االستحباب.
في الخبرين المتعارضين،  ج. الشبهة الحكمية الوجوبية ألجل تعارض النصين، كما

  مرجح. أحدهما يأمر، و اآلخر يبيح، و لم يكن ألحدهما
الخارجية، كما إذا ترددت  د. الشبهة الموضوعية ألجل االشتباه في بعض األُمور

  تة بين صالة أو صالتين.الفائ
  و عدم وجوب االحتياط، إجماعاً. و الحكم في الجميع البراءة
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  خالصه درس
  . در شبهه حكميه تحريميه به خاطر اجمال نص و به خاطر تعارض نصين وظيفه برائت است.1
  . در شبهه موضوعيه تحريميه، اصل اباحه جاري است.2
  شود. ري مي. در تمام صور شبهات وجوبيه برائت جا3

 تمرين

  چهار مسأله از فقه را نام ببريد كه مستند آن اصل برائت است:. 1
  )303، ص7 الف. برائت از وجوب عقيقه. (حلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج

ب. برائت از وجوب زكات هنگامي كه مالك، ثمره را قبل از بدو صالح تلف كند. (حلي، تذكرة 
  )169، ص5 الفقهاء، ج

ج. برائت از وجوب اقامه رجم بر مردي كه با زن مجنوني زنا كرده باشد. (شهيد ثاني، الروضة 
  )104، ص9 البهية، ج

  )79د. برائت از وجوب غسل احرام. (عماني، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص
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  اصالة التخيير

  
  

  هاي يادگيري هدف
  دگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يا از شما انتظار مي

  . صورِ قابل تصور در دوران امر بين وجوب و حرمت چيزي را بيان نماييد.1
  . وظيفه مكلف در تمام صور دوران امر بين دو محذور را با دليل ذكر كنيد.2
  . بيان كنيد كه تخيير در شبهه موضوعيه، بدوي است يا استمراري.3
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  الفصل الثاني
  

  ييرأصالة التخ
  أربع: إذا دار األمر بين وجوب شيء و حرمته، فهنا مسائل

 ان النصلفقد 1األُولى: دوران األمر بين المحذورين المسألة

و ذلك كدفن الكافر لو تردد حكمه بين الوجوب و الحرمة و لم يكن دليل معتبر 
  في البين.

على وجه ليس  2تكوينياً ال شك انّ المكلّف مخير بين الفعل و الترك تخييراً
مع وحدة زمان العمل، و ال  بإمكانه المخالفة القطعية، المتناع الجمع بين الفعل و الترك

القطعية لنفس السبب. و أما من حيث الحكم الظاهري فالمقام محكوم بالبراءة الموافقة 
  عقالً و شرعاً.

، فألنّ موضوعها هو عدم البيان الوافي، و المراد من 3أما جريان البراءة العقلية
المكلِّف لكفى في نظر العقالء، و يقال انّه أدى الوظيفة في  الوافي ما لو اقتصر عليه

                                                           
. دوران بين محذورين: دوران امر بين محذورين به معناي شك در الزام به يكي از دو امري است كه در 1

باشد، مانند علم اجمالي به وجود يا حرمت  با شرايط با هم اشتراك نداشته و احتياط در آنها ممكن نمي اجزا
  چيزي.

. تخيير تكويني: تخيير تكويني عبارت است از تخيير واقعي كه بين انجام و ترك يك شيء براي هر 2
  انساني ثابت است، و نياز به جعل شرعي يا عقلي ندارد.

برائت عقلي عبارت است از حكم (ادراك) عقل به برائت ذمه مكلف، نسبت به تكليف . برائت عقلي: 3
و  وجو از دليل، شك او نسبت به تكليف واقعي بر طرف نگردد. مشكوك، در مواردي كه بعد از جست

  كند كه بيان وافي به مكلف نرسيده باشد. زماني عقل حكم به برائت ذمه مكلف مي
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الحكم المردد بين الوجوب و الحرمة ليس بياناً وافياً لدي العقالء  ، و لكنّمقام البيان
  عليه، فيكون من مصاديق قبح العقاب بال بيان. حتى يصح للمتكّلم السكوت

الواقعي و  فألنّ موضوعها هو الجهل بالحكم 1و أما جريان البراءة الشرعية
علماً  ين الوجوب و الحرمة ليسالمفروض وجود الجهل، و العلم باإللزام الجامع ب

  ».رفع عن أُمتي ما ال يعلمون: «٩بالحكم الواقعي، فيشمله قوله

  الثانية: دوران األمر بين المحذورين إلجمال النص المسألة
الدليل، كاألمر المردد بين  جهة إجمال إذا دار األمر بين الوجوب و الحرمة من

 اإليجاب و التهديد، فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة.

 ثالثة : دوران األمر بين المحذورين لتعارض النصينال المسألة

األدّلة، فالحكم هو التخيير  لو دار األمر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض
  شرعاً ـ أي األخذ بأحد الدليلين بحكم الشرع ـ إلطالق أدلّته.

: قلت: يجيئنا الرجالن ـ و كالهما ثقة ـ × روى الحسن بن الجهم، عن الرضا
فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما «ين مختلفين و ال نعلم أيهما الحق، قال: بحديث

  2».أخذت
األمر بين  أضف إلى ذلك أنّ بعض روايات التخيير وردت في دوران

  3المحذورين.
  
  

                                                           
عي عبارت است از حكم شارع به برائت ذمه مكلف، نسبت به تكليف مشكوك، . برائت شرعي: برائت شر1

و زماني شارع حكم  وجوي از دليل، شك او در تكليف واقعي بر طرف نگردد. در مواردي كه بعد از جست
  كند كه مكلف نسبت به حكم واقعي جهل داشته باشد. به برائت ذمه مكلف مي

  .5أبواب صفات القاضي، الحديث ، من 9، الباب 18. الوسائل: الجزء 2
  .42و  5، من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18. الوسائل: الجزء 3

ال فرق في تنجيز العلم اإلجمالي و حرمـة  
  المخالفة بين كون الواقعة دفعية أو تدريجية

 



 كتاب آموزشي الموجز في أصول الفقه      

 

 

٤٠٢

 الرابعة: دوران األمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية المسألة

زيد من حيث الفسق و  إذا وجب إكرام العادل و حرم إكرام الفاسق، و اشتبه حال
  بالنعل. العدالة، فالحكم فيه كالحكم في المسألة األُولى طابق النعل

واحدة، فال شك أنّه مخير عقالً  ا دار األمر بين المحذورين و كانت الواقعةثم إذ
الظاهر. أما لو كانت لها أفراد في  بين األمرين، مع جريان البراءة عن كال الحكمين في

بين الوجوب و الحرمة، » جمعة إلى شهر كلّ إكرام زيد في«طول الزمان، كما إذا تردد 
، فله أن يختار في الجمعة 1حكم استمراري خيير العملي هل هوفيقع الكالم في أنّ الت

و إن استلزم ذلك المخالفةَ القطعية، أو ال، بل  الثانية غير ما اختاره في الجمعة األُولى،
 يكرمه في الجمعة األُولى دون الثانية؟ فال يجوز له أن 2التخيير ابتدائي

العلم اإلجمالي و حرمة  تنجيزالظاهر عدم كونه استمرارياً، ألنّه ال فرق في 
المخالفة العملية الدفعية كذلك  المخالفة بين كون الواقعة دفعية أو تدريجية، فكما تحرم

زيداً في الجمعة األُولى و ترك إكرامه في  تحرم التدريجية أيضاً، فإنّه يعلم بأنّه لو أكرم
 للشارع. الجمعة الثانية، فقد ارتكب مبغوضاً

و التدريجيات، و عدم الفرق  العلم اإلجمالي مطلقاً في الدفعيات فالمانع هو تنجيز
  اإلمكان و االستطاعة. بينهما لحكم العقل بلزوم إطاعة المولى و حرمة المخالفة حسب

المحذورين ال يكون حجة على  فتلخص انّ الحكم بالتخيير عند دوران األمر بين
  راعاتها.م جواز المخالفة القطعية، و هذه ضابطة كلية تجب

 
                                                           

. تخيير استمراري: تخيير استمراري عبارت است از اختيار مكلف در انتخاب يكي از دو يا چند امر به طور 1
طرف را انتخاب كند و به آن ملتزم دهد آزاد است هر  اي كه براي مكلف رخ مي مستمر؛ يعني در هر واقعه

  گردد.
. تخيير بدوي: تخيير بدوي عبارت است از اختيار و آزادي مكلف در انتخاب يكي از دو يا چند امر، فقط 2

باشد،  براي يك بار و در ضمن يك واقعه؛ بنابر اين، مكلفي كه در حرمت يك عمل يا وجوب آن مردد مي
ب حرمت يا وجوب را انتخاب كند، ولي هنگامي كه در اين واقعه يك فقط در واقعه اول مخير است كه جان

گردد و تا آخر عمر، در وقايع بعدي بايد به همان  جانب را اختيار نمود، از آن پس اختيار از وي سلب مي
  بند باشد. تصميم نخست پاي
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  خالصه درس
. دوران امر بين وجوب و حرمت به چهار صورت متصور است كه در تمام چهار صورت مكلف 1

  تكويناً مخير است. اما از حيث حكم ظاهري محكوم به برائت خواهد بود.
  بين محذورين، تخيير بدوي است.. تخيير در دروان امر 2

 تمرين

دليل قائلين به تخيير استمراري در شبهه موضوعيه را ذكر نماييد. (شيخ انصاري، فرائد األصول، . 1
  )189، ص2ج
توان يافت؟ (مكارم  . آيا در فقه براي شبهه حكميه در دوران امر بين محذورين مثالي مي2

  ) 117، ص3شيرازي، انوار األصول، ج
  كمك اساتيد خود براي شبهه موضوعيه در دوران امر بين محذورين يك مثال فقهي بياوريد. . به3
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  70درس 

  
  أصالة االحتياط
  (شبهه محصوره)

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

1 به را بيان نماييد. . اقسام شك در مكلف  
  قسام شبهه موضوعيه تحريميه را ذكر نماييد.. ا2
  . توضيح دهيد در شبهه محصوره مقتضاي قاعده اوليه چيست؟3
  . مقتضاي روايات در مورد شبهه محصوره را بيان كنيد.4
  . دليل قائلين به جواز ترخيص در شبهه محصوره را توضيح دهيد و به آن جواب دهيد.5
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  الفصل الثالث
  

  1أصالة االحتياط
بأصالة االشتغال أيضاً و  هذا هو األصل الثالث من األُصول العملية و يعبر عنه

  مجراه هو الشك في المكّلف به مع العلم بأصل التكليف و إمكان االحتياط.
  في مقامين: ثم الشبهة تنقسم إلى تحريمية و وجوبية، فيقع الكالم

  التحريمية الشبهة المقام األول:
يكون هنا أيضاً مسائل  مقتضى التقسيم السابق في الشك في التكليف يقتضي أن

الحكمية إما فقدان  شك فيأربع، ألنّ الشبهة إما حكمية، أو موضوعية، و منشأ ال
ال واقع لها في  ذلك فروض نظرية النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، و لكن كلّ

أي الشبهة  الفقه فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسألة الرابعة،
عملية، و  التحريمية الموضوعية، و أما المسائل الثالث الحكمية، فليست لها تطبيقات

 ذلك نكتفي بالمسألة الرابعة.ل

المكّلف به تنقسم إلى قسمين،  ثم إنّ الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في
محصورة، كما لو دار الحرام بين أمرين  الحرام المشتبه بغيره، إما مشتبه في أُمور ألنّ

حصورة، و إما مشتبه في أُمور غير م أو أُمور محصورة، و تسمى بالشبهة المحصورة؛ و
  القسمين. تسمى بالشبهة غير المحصورة، فإليك دراسة حكم كال

 

                                                           
ست به موافقت قطعي احتياط در لغت يعني حفظ نمودن و در اصطالح، به معناي اهتمام مكلف ااحتياط: . 1

  داري نفس خويش از مخالفت احتمالي با آنها، در جايي كه به تكليف واقعي، قطع ندارد. با اوامر شارع و نگه
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  الشبهة المحصورة حكم
العلم اإلجمالي،  إذا قامت األمارة على حرمة شيء و شمل إطالق الدليل مورد

المعلوم إجماالً  نجس، و كان مقتضى إطالقه شموله للنجسكما إذا قال: اجتنب عن ال
 أيضاً، فالكالم في جواز المخالفة القطعية أو االحتمالية يقع في موردين:

 األول: مقتضى القاعدة األولية.

  الثاني: مقتضي القاعدة الثانوية.
معني انّه أما األول فمقتضى القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية و االحتمالية معاً ب

ال يجوز ارتكاب جميع األطراف (المخالفة القطعية) أو بعضها (االحتمالية) و الدليل 
  علي ذلك وجود المقتضي و عدم المانع.

عن الخمر يشمل الخمر المعين و  أما األول فألنّ إطالق قول الشارع مثالً اجتنب
  الخمر المردد بين اإلناءين أو أزيد.

التكليف عموماً أو خصوصاً باالجتناب  العقل ال يمنع من تعلق و أما الثاني فألنّ
  عن الحرام المشتبه بين أمرين كما ال يمنع عن العقاب على مخالفة هذا التكليف.

و علي ضوء ذلك، فاالشتغال القطعي بالحرمة (وجود المقتضي) و عدم المانع عن 
المخالفتين: القطعية و  تنجز التكليف، يقتضي البراءة اليقينية باالجتناب عن كلتا

  االحتمالية.
هذا كله حول القاعدة األولية. و أما القاعدة الثانوية بمعني ورود الترخيص من 
الشارع في ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم 

اف و إليك وروده مطلقاً بعضاً أو كالً، بل ورد التأكيد علي االجتناب عن جميع األطر
  بعض ما ورد:
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ماء وقع  عن رجل معه إناءان فيهما × عبد اللّه . روى سماعة، قال: سألت أبا1
يهريقهما و «في أحدهما قذر ال يدري أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: 

  1».يتيمم
أصابه (الدم) و لم أدر أين هو  . روى زرارة، قال: قلت له: إنّي قد علمت أنّه قد2

تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على «فاغسله؟ قال: 
  2».يقين من طهارتك

 الترخيص وازاالستدالل على ج

كلّ شيء هو لك «و ربما يستدل على جواز الترخيص ببعض الروايات، منها: 
 ».بعينه حالل حتى تعلم أنّه حرام

فيكون المعنى » أنّه«تأكيد للضمير في قوله: » بعينه«وجه االستدالل: أنّ قوله: 
ه بعينه حرام ما لم يتعين اّن حتى تعلم أنّه بعينه حرام، فيكون مفاده أنّ محتمل الحرمة

  فهو حالل، فيعم العلم اإلجمالي و الشبهة البدوية.
من رواية مسعدة ابن  تلك الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء  انّ الجواب:

كلّ شيء هو لك حالل حتى تعلم «قال: سمعته، يقول:  × صدقة، عن أبي عبد اللّه
يكون عليك قد اشتريته و حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب  أنّه

المملوك عندك لعّله حرّ قد باع نفسه، أو ُخدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك  هو سرقة، و
أختك أو رضيعتك، و األشياء كّلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو  و هي

  3».البينة تقوم به

                                                           
  .82من أبواب الماء المطلق، الحديث  8، الباب 1. الوسائل: الجزء 1
  .1335، الحديث 1/421. التهذيب: 2
  .4تسب به، الحديث من أبواب ما يك 4، الباب 12. الوسائل: الجزء 3
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هذا يوجب انصراف  البدوية، و و األمثلة الواردة في ذلك الحديث كّلها من الشبهة
اإلجمالي، و لو كان  إطالق الحديث إلى مواردها، و عدم عموميته لموارد العلم

  اإلتيان بمثال لصورة العلم اإلجمالي. × الحديث عاماً لكال الموردين لكان له
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  خالصه درس
شود و تحرميه نيز به محصوره و غير  . شك در مكلف به، به تحريميه و وجوبيه تقسيم مي1

  گردد. محصوره تقسيم مي
. مقتضاي قاعده در شك در مكلف به عدم جواز ارتكاب جميع و حتي برخي از اطراف شبهه 2

  است و دليل آن وجود مقتضي و عدم مانع است.
  در روايات نيز بر اجتناب از جميع اطراف شبهه تأكيد شده است.. 3

 تمرين

اگر شخصي اطراف علم اجمالي را به صورت تدريجي انجام دهد، دليل وجوب اجتناب از . 1
  )247، ص2شود يا خير؟ (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج اطراف علم اجمالي شامل او مي

به نجاست يكي از آن دو داريم، و ظرف سومي نيز به . هر گاه دو ظرف داريم كه علم اجمالي 2
آنها اضافه شود و با آن دو يا يكي از آنها مشتبه گردد، آيا اجتناب از ظرف سوم واجب است يا 

  )256، ص2خير؟ (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج
بقيه . اگر شخصي مضطرّ به انجام برخي از اطراف شبهه گردد، آيا پس از ارتكاب، اجتناب از 3

  )243، ص2اطراف الزم است يا خير؟ (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج
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  71درس 

  
  شبهه غير محصوره

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . معناي شبهه غير محصوره را توضيح دهيد.1
  بيان نماييد. . حكم شبهه غير محصوره را با دليل2
  . شبهه كثير در كثير را توضيح داده، حكم آن را بيان كنيد.3
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  الشبهة غير المحصورة
أطراف الشبهة التحريمية  اتّفق األُصوليون على عدم تنجيز العلم اإلجمالي في

 الً، ثممن تحديد الموضوع (غير المحصورة) أو الموضوعية غير المحصورة، و البد
  اً.بيان حكمها ثاني

أما األول فبيانه انّه ربما تبلغ أطراف الشبهة إلي حد يوجب ضعف احتمال كون 
الحرام في طرف خاص بحيث ال يعتني به العقالء و يتعاملون معه معاملة الشك 
البدوي، فلو أخبر احد باحتراق بيت في بلد أو اغتيال إنسان فيه، و للسامع فيه بيت 

  أو ولد اليعتد بذلك الخبر.
احتمالي بين  أما حكمها، فلو علم المكلّف علماً وجدانياً بوجود تكليف قطعي أو و

األطراف على وجه ال يرضى المولى بمخالفته على فرض وجوده، فال يجوز الترخيص 
ال في كّلها و ال في بعضها، و لكن الكالم في مقام آخر، و هو انّه إذا دلّ الدليل 

تضى إطالق الدليل حرمته مطلقاً، و إن كانت غير الشرعي على حرمة الشيء و كان مق
 على ذلك اإلطالق؟ محصورة، فهل هناك دليل أقوى يقدم

 بوجوه نذكر بعضها: و قد استدلّ القوم على وجود دليل يقدم على اإلطالق

انّ الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة أمر موجب للعسر و الحرج، األول: 
  جميعها أو بعضها. كليف فعلياً، فيجوز ارتكاب األطرافو معه ال يكون الت

على الشبهة غير  الروايات الواردة حول الجبن و غيرها المحمولة الثاني:
  المحصورة، الدالة على عدم وجوب االجتناب، منها:

يظلم، قال:  . روى إسحاق بن عمار عن الرجل يشتري من العامل و هو1
  1».ظلم فيه أحداًيشتري منه ما لم يعلم أنّه «

                                                           
من أبواب ما  52، و الحظ الباب 2من أبواب ما يكتسب به، الحديث  53، الباب 12.  الوسائل: الجزء 1

  .1يكتسب به، الحديث 
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عن الرجل أيشتري من  . ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألته2
  1».يشتري منه«العامل و هو يظلم؟ فقال: 

  2الظالم. و قد وردت روايات في أخذ جوائز
  الموافقة القطعية. إلى غير ذلك من الروايات المورِثة لليقين بعدم وجوب

 تنبيه

كثيرة نسبة مجموعها إلى  إذا كان المردد في الشبهة غير المحصورة أفراداً
بوجود مائة شاة محرّمة  علمالمشتبهات كنسبة الشيء إلى األُمور المحصورة، كما إذا 

العشرة، و هذا ما  في ضمن ألف شاة، فإنّ نسبة المائة إلى األلف نسبة الواحد إلى
العقالء يتعاملون معه  يسمى بشبهة الكثير في الكثير، فالعلم اإلجمالي هنا منجز، و
 احتماالً ضئيالً. معاملة الشبهة المحصورة، و ال يعد احتمال الحرمة في كلّ طرف

 

                                                           
من أبواب ما  52، و الحظ الباب 3من أبواب ما يكتسب به، الحديث  53، الباب 12. الوسائل: الجزء 1

  .3يكتسب به، الحديث 
  .1من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 12: الجزء . الحظ الوسائل2
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  خالصه درس
شود و  . علم اجمالي به اطراف شبهه غير محصوره منجز نيست، زيرا اوالً موجب عسر و حرج مي1

  ثانياً روايات داللت بر عدم وجوب اجتناب دارند.

 تمرين

در جواز ارتكاب اطراف شبهه غير محصوره، آيا ارتكاب جميع اطراف جايز است يا واجب . 1
  )266، ص2اطراف شبهه اجتناب شود؟ (شيخ انصاري، فرائد األصول، جاست كه به مقدار حرام، از 

  )161، ص24. يكي از روايات حول جبن را بيان كنيد. (حر عاملي، وسائل الشيعة، ج2
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  72درس 

  
  به  در شك در مكلف شبهه وجوبيه دائر بين متباينين

  
  

  هاي يادگيري هدف
  دگيري محتواي اين بحث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يا از شما انتظار مي

  ٌ به را ذكر كنيد. . اقسام شبهه وجوبيه در مكلف1
2 به كه دائر بين متباينين باشد با حكم هر يك بيان نماييد. . صور شبهه وجوبيه رادر مكلف  
3 به كه دائر بين اقل و اكثر باشد ذكر نماييد. . اقسام شبهه وجوبيه را در مكلف  
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  الشبهة الوجوبية المقام الثاني:

قسمين، تارة يكون الشك مردداً  إنّ الشبهة الوجوبية في المكّلف به تنقسم إلى
 2الجمعة، و أُخرى بين األقل و األكثر كتردد األمر بين وجوب الظهر أو 1بين المتباينين

  في موضعين. كتردد الواجب بين الصالة مع السورة أو بدونها، و بذلك يقع الكالم

 األول: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين الموضع

نص، أو إجماله، أو فقدان ال إذا دار الواجب بين أمرين متباينين، فمنشأ الشك إما
إليك البحث فيها بوجه  تعارض النصين، أو الشبهة الموضوعية، فهناك مسائل أربع، و

  موجز:
  بين الظهر و الجمعة. . إذا تردد الواجب بغيره ألجل فقدان النص، كتردده1
التكليف الوجوبي بأمر  . إذا تردد الواجب بغيره ألجل إجمال النص بأن يتعلّق2

) حيث 238(البقرة/ }الوسطى حافظُوا علَى الصلَوات و الصالةِ{ تعالى: مجمل، كقوله
  منها. إنّ الصالة الوسطى مرددة بين عدة

تكافؤهما، كما إذا دار األمر  . إذا تردد الواجب بغيره ألجل تعارض النصين و3
  بين القصر و اإلتمام.

في صورة اشتباه الفائتة  كما . إذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع،4
  بين العصر و المغرب.

                                                           
ينين به معناي شك در الزام به يكي از دو امري است كه با . دوران بين متباينين: دوران امر بين متبا1

ديگر از لحاظ اجزا و شرايط وجه مشتركي نداشته و دو وجود جدا و مستقل از هم دارند، هر چند كه  يك
  م ممكن است.انجام هر دو با ه

. دوران بين اقل و اكثر: دوران امر بين اقل و اكثر به معناي شك در الزام به يكي از دو امري است كه در 2
اي از افعال يا اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند و يكي از آنها نسبت به ديگري، افعال يا اجزا و  مجموعه

  شرايط بيشتري دارد.
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الثانية و الرابعة، و أما الثالثة، فالمشهور فيها التخيير،  فيجب االحتياط في األُولى و
  1عن المعارض. ألخبار التخيير السليمة

  بين األقل و األكثر الموضع الثاني: الشبهة الحكمية الوجوبية الدائرة
و الفرق بينهما، هو انّ  3و ارتباطيين 2قسمان إلي استقالليينإنّ األقل و األكثر ين

وجوب األقل و امتثاله في االستقاللي يغاير وجوب األكثر ـ علي فرض وجوبه ـ و 
امتثاله، فلكل وجوب و امتثال، كالدين المردد بين الدينار و الدينارين، و الظاهر 

م ثبوت وجوبه، بخالف األقل في وجوب امتثال األقل، و عدم لزوم امتثال األكثر لعد
اإلرتباطي فانّه علي فرض وجوب األكثر يكون واجباً بنفس وجوب األكثر فلهما 
وجوب واحد و امتثال فارد، و لذلك اختلفوا في جواز االقتصار باألقل، أو لزوم 
اإلتيان باألكثر. و نقتصر بالبحث هنا علي األقل و األكثر االرتباطيين، و يبحث عنه 

  مسائل أربع:ضمن 
 

                                                           
التحريمية، و  إنّ الخالف في هذه المسائل كالخالف في الشبهة: «است . عبارت اصلي كتاب اين بوده1

الثانية و الرابعة، و أما الثالثة، فالمشهور  المختار هو المختار طابق النعل بالنعل، فيجب االحتياط في األُولى و
بحثي از حكمِ سه ولي از آن جهت كه در شبهه تحريميه » عن المعارض. فيها التخيير، ألخبار التخيير السليمة

  قسمِ شبهه حكميه مطرح نشده بود، ما بخشي از آن را حذف كرديم.
. اقل و اكثر استقاللي: اقل و اكثر استقاللي دو فعلي است كه در مقام تعلق تكليف لحاظ گرديده و هر دو 2

شرايط بيشتري  اي از اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند، ولي يكي از آنها اجزا و مركب بوده و در مجموعه
اي كه اگر امر موال به اكثر تعلق گرفته  شوند، به گونه دارد. و با اين حال، از يك ديگر مستقل شمرده مي

باشد و مكلف اقل را به جا آورد، تكليف خود را به طور كامل امتثال نكرده است، اما براي انجام دادن اقل، 
  گردد. شود و تكليف از او ساقط مي به او پاداش داده مي

در مقام تعلق تكليف لحاظ گرديده و هر دو  . اقل و اكثر ارتباطي: اقل و اكثر ارتباطي دو فعلي است كه3
اي از اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند، ولي يكي از آنها نسبت به ديگري اجزا و  مركب بوده و در مجموعه

ر امري به اكثر تعلق گرفته باشد ولي مكلف اقل اي است كه اگ شرايط بيشتري دارد. و ارتباط اين دو به گونه
مكلف به اصالً به جا آورده نشده را به جا آورد، تكليف خود را امتثال ننموده است و مانند آن است كه 

  شود. باشد. يعني به واسطه به جا آوردن اجزاي مشترك بين اقل و اكثر به او ثوابي داده نمي
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  خالصه درس
شود به دوران امر بين متباينين و اقل و اكثر؛ كه  . شبهه وجوبيه در شك در مكلف به، تقسيم مي1

  شود. اقل و اكثر نيز به ارتباطي و استقاللي تقسيم مي
. در شبهه وجوبيه دائر بين متباينين، در هر چهار صورت احتياط واجب است، غير از مورد سوم 2

  راي تخيير است.كه مج
  . در شبهه وجوبيه دائر بين اقل و اكثر استقاللي، تكليف، امتثالِ اقل و عدم لزوم امتثال اكثر است.3

 تمرين

سه مورد از مسائلي را نام ببريد كه از مصاديق شبهات وجوبيه دائر بين متباينين هستند و أصالة . 1
  االحتياط در آنها جاري است.

شخص عاجز كه هم متيمم و هم متولّي بايد براي تيمم دست خود را به خاك الف. احتياط در تيمم 
  )320، ص7بزنند. (آملي، مصباح الهدي، ج

ب. احتياط در پرداخت دو زكات در يك سال در صورت حصول نصاب جديد عالوه بر حصول 
  )329، ص23نصاب اول. (خوئي، موسوعة اإلمام الخوئي، ج

مت در عين تلف شده (مبني بر اينكه تفاوت بين قيمي و مثلي از ج. احتياط در ضمان مثل يا قي
  ) 322، ص3قبيل متباينين باشد). (مروج جزايري، هدي الطالب، ج
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  به  در شك در مكلف شبهه وجوبيه دائر بين اقل و اكثر

  
  

  هاي يادگيري هدف
  ث بتوانيد:رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بح از شما انتظار مي

1 به در اقل و اكثر ارتباطي را ذكر نماييد. . صور شبهه وجوبيه در مكلف  
  . وظيفه مكلف در شبهه حكميه به خاطر فقدان نص را بيان كنيد.2
. دليل قائلين به احتياط در شبهه حكميه به خاطر فقدان نص بر مدعاي خود را توضيح داده و به آن 3

  جواب دهيد.
  ر شبهه حكميه به خاطر اجمال نص را بيان نماييد.. وظيفه مكلف د4
  . وظيفه مكلف در شبهه حكميه به خاطر تعارض نصين را بيان كنيد.5
  . وظيفه مكلف در شبهه موضوعيه را ذكر كنيد.6
  . مانع و قاطع را معنا كرده و وظيفه مكلف در شك در مانعيت و قاطعيت را بيان نماييد.7
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  األمر بين األقل و األكثر ألجل فقدان النص المسألة األولي: دروان
شرطية  إذا شككنا في جزئية السورة، أو جلسة االستراحة، أو

إباحة ثوب المصلّي فيكون الواجب مردداً بين األقل كالصالة بالسورة 
و بالجلسة االستراحة ...، أو األكثر كالصالة مع السورة و مع جلسة 

مجرى للبراءة، أو مجرى لالحتياط؟ و  االستراحة، فهل اإلتيان باألكثر
  المختار هو البراءة.

على مسألة قبح العقاب  و اعلم انّه يعتَمد في تقرير البراءة العقلية
بيان،  بال بيان، فيقال في المقام انّ الجزء المشكوك لم يرد في وجوبه

بال  فلو تركه العبد و كان واجباً في الواقع فالعقاب على تركه عقاب
  ان و هو قبيح على الحكيم.بي

رفع الوجوب  كما انّه يعتَمد في تقرير البراءة الشرعية ألجل
 مما ال«الشرعي، على حديث الرفع، فيقال انّ وجوب األكثر بعد 

  و كلّ ما كان كذلك فهو مرفوع.» يعلمون

 القائلين باالحتياط استدالل

اليقينية، فذمة المكلّف  االشتغال اليقيني يستدعي البراءة إنّ
اليقين  مشغولة بالواجب المردد بين األقل و األكثر، و ال يحصل

 ظير ما إذا دار أمر الصالة الفائتة بينبالبراءة إالّ باإلتيان باألكثر ن

إحدى الصالتين: المغربِ أو العشاء، فيجب اإلتيان باألقل و األكثر 
 بكلتا الصالتين. كما يجب اإلتيان

بين األقل  وجود الفرق بين المشبه (دوران الواجب يالحظ عليه:
  لمو األكثر) و المشبه به (دوران الواجب بين المتباينين) فانّ الع

  

و اعلم انّـه  
يعتَمد فـي  
تقريــــــر 
ــراءة  البـــ

على  العقلية
مسألة قبح 
العقاب بـال  
بيــان، كمــا 
 تَمــدعاّنــه ي
فـي تقريـر   
ــراءة  البـــ
ــرعية  الشـ

رفع  ألجل
ــوب  الوجـ
الشـــرعي 
علــــــى 
حــــديث 
ــع   الرفــــ
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في الثاني باق على حاله حيث إنّ الواجب مردد بين شيئين مختلفين  اإلجمالي
  المغرب و العشاء. غير متداخلين كصالتي

يعلم وجوب األقل على  و هذا بخالف المقام فانّ الترديد زائل بأدنى تأمل حيث
ففي مثله كلّ حال، بنحو ال يقبل الترديد، و إنّما الشك في وجوب الزائد أي السورة، 

رأس، فيأخذ  حال، و وجوب الزائد مشكوكاً من يكون وجوب األقل معلوماً على كلّ
  بالمتيقن و تجري البراءة في المشكوك.

االرتباطيين من باب العلم  و من ذلك يعلم أنّ عد الشك في األقل و األكثر
األمر فوجوب  إلى حقيقة اإلجمالي إنّما هو بظاهر الحال و بدء األمر، و أما بالنسبة

األُصولي على جريان البراءة  الزائد داخل في الشبهة البدوية التي اتفق األخباري و
  فيها.

  الثانية: دوران األمر بين األقل و األكثر ألجل إجمال النص المسألة
النص، كما إذا  إذا دار الواجب بين األقل أو األكثر ألجل إجمال

 مردد معناه بين مركبين يدخل علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ

أقّلها تحت األكثر بحيث يكون اتيان األكثر إتياناً لألقل، و ال عكس، 
الدليل على غسل ظاهر البدن، فيشك في أنّ الجزء  دلّ كما إذا

الفالني كداخل األُذن من الظاهر أو من الباطن، و الحكم فيه كالحكم 
 بياناً: في السابق، و نزيد هنا

 في جريان البراءة الشرعية هو رفع الكلفة المشكوكة، المالك إنّ

فكلّ شيء فيه كلفة زائدة وراء الكلفة الموجودة في األقل، يقع مجرى 
  للبراءة الشرعية.

  
  
  

المالك  إنّ
في جريان 
البـــــراءة 
ــرعية  الشـ
ــع  ــو رف ه
الكلفـــــة 

  مشكوكةال
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 النصين الثالثة: دوران األمر بين األقل و األكثر ألجل تعارض المسألة

الدليلين على جزئية  إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء، كأن يدل أحد
هو التخيير، لما  السورة، و اآلخر على عدمها، و لم يكن ألحدهما مرجح، فالحكم فيه

 التعارض. ر الروايات العديدة على التخيير عندعرفت من تضاف

  الشبهة الموضوعية الرابعة: دوران األمر بين األقل و األكثر في المسألة
ا الموضوع الخارجي، كم إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في
كما إذا أمر المولى بإكرام  إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين األقل و األكثر، و هذا

واحدة و عصيان واحد،  العلماء على نحو العام المجموعي بحيث تكون للجميع إطاعة
فالشك في كون زيد عالماً أو غير عالم شك في كون الواجب هو األقل أو األكثر و 

األُمور الخارجية و بما انّ عنوان المجموع، عنوان طريقي إلى هو خلط   منشأ الشك
 يتردد الواجب بين األقل و األكثر فتجري البراءة. الواجب ففي الحقيقة

 الشك في المانعية و القاطعية حكم

المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما أن وجوده مخلّ بتأثير األجزاء في الغرض 
 المطلوب كنجاسة الثوب في حال الصالة.

و المراد من القاطع ما اعتبره الشارع بما انّه قاطع للهيئة االستمرارية كالفعل 
  الصالتية.الماحي للصورة 

اعتبار أمر زائد على  فإذا شككنا في مانعية شيء أو قاطعيته، فمرجع الشك إلى
األجزاء و شك  الواجب ـ وراء ما علم اعتباره، فيحصل هنا علم تفصيلي بوجوب

خالفه،  بدوي في مانعية شيء أو قاطعيته ـ فاألصل عدم اعتبارهما إلى أن يعلم
أو شرطيته في انّ المرجع في الجميع هو  فالشك فيهما كالشك في جزئية شيء

   البراءة.
  العالمين رب و الحمد لّله
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  خالصه درس
. در دوران امر بين اقل و اكثر به خاطر فقدان نص و اجمال نص، به علت قبح عقاب بال بيان و 1

  شود. حديث رفع برائت جاري مي
اشتغال يقيني مقتضي برائت يقيني « اند به قاعده . قائلين به احتياط در اين مقام استدالل كرده2

  شود مگر با اتيان به اكثر. اند يقين به برائت ذمه مكلف حاصل نمي و گفته» است
گوييم علم اجمالي در اينجا منحل به علم تفصيلي در اقل و شك بدوي در اكثر  در جواب مي

  شود. شود كه در نتيجه امتثال اقل واجب است و در اكثر برائت جاري مي مي
  . مرجع در دوران امر بين اقل و اكثر به خاطر تعارض نصين اصلِ تخيير است.3
  شود. . در شبهات موضوعيه نيز برائت جاري مي4

 تمرين

ايد  اگر شخصي شك كند كه سوره فيل يك سوره كامل است يا خير، بنابر آنچه امروز آموخته. 1
ل را به تنهايي بخواند يا همراه با سوره بيان كنيد كه در نماز هنگام خواندن سوره، بايد سوره في

  قريش؟ و مشخص سازيد كه جزو كدام يك از اقسام شك در تكليف است.
  . وظيفه مكلف در دوران امر بين اقل و اكثر استقاللي چيست؟2
. با يك روايت ثابت كنيد كه در دوران امر بين اقل و اكثر به خاطر فقدان نص برائت جاري 3

  )328، ص2، فرائد األصول، جاست. (شيخ انصاري
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  مقدمات استصحاب 

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . استصحاب را تعريف كنيد.1
  . اركان استصحاب را نام ببريد.2
  . چند مثال براي استصحاب بزنيد.3
  ده يقين را توضيح دهيد.. تفاوت استصحاب با قاع4
  . استدالل قدماء بر حجيت استصحاب را بيان نماييد.5
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  الفصل الرابع
  

  االستصحاب
  إليضاح الحال نذكر أُموراً:

  : تعريف االستصحاباألول

  الشيء مصاحباً أو طلب صحبته، و في االصطالح: و هو في اللغة أخذ
  »إبقاء ما كان على ما كان«

مكلف متيقناً بأنّه متطهر من الحدث، و لكن بعد فترة شك في ال مثالً إذا كان
فيبني على بقائها، و أنّه بعد متطهر، فتكون النتيجة:  حصول حدث ناقض طهارته،

يختلف عن األُصول الثالثة السابقة باختالف المجرى،  و» إبقاء ما كان على ما كان«
ون لحاظ الحالة السابقة، إما الشك في الشيء من د فانّ مجرى األُصول الثالثة هو

بخالف االستصحاب فانّ مجراه هو لحاظ الحالة  لعدمها أو لعدم لحاظها، و هذا
  السابقة.

  أركان االستصحاب الثاني:

  إن االستصحاب يتقوم بأُمور منها: 
  في بقائها. 1. اليقين بالحالة السابقة و الشك1

                                                           
  م الظن غير المعتبر و االحتمال المساوي و الوهم.. المراد بالشك هو الالحجة فيع1
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تصحب، أي فعلية اليقين في . اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد عند المس2
  ظرف الشك.

  . تعدد زمان المتيقن و المشكوك.3
  . سبق زمان المتيقّن علي زمان المشكوك.4
  متعلّق اليقين و الشك. وحدة. 5

  الثالث: تطبيقات
ألف: استصحاب الكرية إذا كان الماء مسبوقاً بها فيترتب عليه عدم نجاسة الماء 

  بالمالقاة بالنجس.
عدم الكرية إذا كان الماء مسبوقاً به فيترّتب عليه نجاسة الماء ب: استصحاب 

  بالمالقاة بالنجس.
ج: استصحاب حياة زيد فيترّتب عليه حرمة قسمة امواله و بقاء علقة الزوجية بينه 

  و بين زوجته.

 بين االستصحاب و قاعدة اليقين الرابع: الفرق

اليقين، و هذا كما إذا  و هناك قاعدة أُخرى تسمى في مصطلح األُصوليين بقاعدة
عليه الشك يوم السبت في عدالة زيد في نفس  تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرأ

يوم الجمعة (ال السبت) و مما ذكرنا يظهر انّه تختلف عن االستصحاب في األمرين 
 التاليين:

  أ. عدم فعلية اليقين لزواله بالشك.
  و زماناً. ب. وحدة متعلّقي اليقين و الشك جوهراً

اليقين. و انّ روايات  االستصحاب حجة دون قاعدة و المعروف بين األصحاب انّ
  األول دون الثانية كما سيوافيك.الباب منطبقة على 
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  أدلّة حجية االستصحاب
القدماء إلى أنّه حجة من  ، فذهب1اختلف األُصوليون في كيفية حجية االستصحاب

 باب الظن، و استدلوا عليه بالوجوه التالية:

و لم يثبت الردع عنه من  . بناء العقالء على العمل على وفق الحالة السابقة،1
  رع.جانب الشا

ال يعملون في األُمور الخطيرة  ـ مضافاً إلى عدم كلّيتها، فانّ العقالء يالحظ عليه
الردع ما دلَّ من الكتاب و  على وفق االستصحاب و إن أفاد الظن ـ: أنّه يكفي في

اآليات عند البحث عن حجية  السّنة على النهي عن اتّباع غير العلم، و قد مرّت تلك
  خبر الواحد.

استصحاب الحال: انّ  تند إليه العضدي في شرح المختصر، فقال: إنّ. ما اس2
  البقاء. ما كان كذلك فهو مظنون الحكم الفالني قد كان و لم يظن عدمه، و كلّ

أوالً: بمنع كلية الكبرى، لمنع افادة االستصحاب الظن في كلّ مورد،  يالحظ عليه:
  ة إالّ أن يدلّ دليل قاطع عليها.الظنون عدم الحجي و ثانياً سلّمنا لكن األصل في

إلجماع الفقهاء على أنّه  . االستدالل باإلجماع، قال العالّمة: االستصحاب حجة3
على ما كان أوالً، و  متى حصل حكم ثم وقع الشك في طروء ما يزيله، وجب الحكم

  .من غير مرجح االستصحاب حجة لكان ترجيحاً ألحد طرفي الممكن لوال القول بأنّ
علم مستند المجمعين.  عدم حجية اإلجماع المنقول، خصوصاً إذا يالحظ عليه:

  أضف إلى ذلك مخالفة عدة من الفقهاء مع االستصحاب.
 

                                                           
. حجيت استصحاب: حجيت استصحاب به معناي صحت تمسك و استناد به استصحاب در مقام عمل و 1

استنباط احكام شرعي است كه نتيجه آن، منجزيت در صورت مطابقت و معذّريت در صورت مخالفت با 
  واقع خواهد بود.
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  خالصه درس
  است.» إبقاء ما كان علي ما كان«. استصحاب در لغت به معني طلب همراهي و در اصطالح 1
سابق و شك در بقاء آن، فعليت يقين در ظرف . استصحاب داراي پنج ركن است: يقين به حالت 2

شك، تعدد زمان متيقن و مشكوك، تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك و وحدت متعلق يقين و 
  شك.

. قاعده يقين دو فرق اساسي با استصحاب دارد، يكي اينكه يقين در قاعده يقين فعليت ندارد و 3
  ديگري اينكه زمان متيقن و مشكوك در آن يكي است.

كنند  دانند و براي حجيت آن استدالل مي . قدماء از اصوليون، استصحاب را از باب ظن حجت مي4
  به بناء عقالء، دليل عقلي و اجماع، كه به نظر متأخرين هر سه دليل مخدوش است.

 تمرين

  اي كه در تطبيقات اين بحث آورده شده را بيان نماييد. تفاوت سه مسأله. 1
، و استصحاب قهقري را توضيح داده و فرق آن دو با استصحاب را بيان . قاعده مقتضي و مانع2

  )26، ص3و شيخ انصاري، فرائد األصول، ج 316، ص3داريد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج
  )49، ص3. اقوال در حجيت استصحاب را فقط نام ببريد. (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج3
  )151، ص2عده فقهيه؟ (سبحاني تبريزي، الوسيط، ج. استصحاب مسأله اصولي است يا قا4
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  75درس 

  
  ادله حجيت استصحاب 

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . چگونگي استدالل به صحيحه اول زراره براي حجيت استصحاب را توضيح دهيد.1
  م زراره، حجيت استصحاب را ثابت كنيد.. به وسيله صحيحه دو2
  . به وسيله حديث اربعمأة، حجيت استصحاب را ثابت كنيد.3
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استدل بها الشيخ الجليل  و أما المتأخرون فقد استدلّوا باألخبار، و أول من
هـ) في كتابه 984ـ918الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي (

 و هي عدة روايات:» اسبيالعقد الطهم«المعروف بـ

 . صحيحة زرارة األُولى1

روى الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن 
زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه 

ا نامت العين و تنام العين و ال ينام القلب و األُذن، فإذ يا زرارة: قد«الوضوء؟ فقال: 
 ».الوضوء األُذن و القلب وجب

ال، حتى يستيقن أنّه قد نام، «قلت: فإن حُرِّك على جنبه شيء و لم يعَلم به؟ قال: 
وضوئه، و ال تنقض اليقين أبداً  حتى يجيئ من ذلك أمر بين، و إالّ فإنّه على يقين من

  1».آخر بالشك، و إنّما تنقضه بيقين
و ال تنقض اليقين أبداً «لمورد و إن كان هو الوضوء، لكن قوله: أنّ ا وجه الداللة:

قت على مورد» بالشكالوضوء، فال فرق بين  إلى آخره ظاهر في أنّه قضية كّلية طب
الجنس ال العهد، و يدلّك  الم» اليقين«الشك في الوضوء و غيره. و انّ الالّم في قوله: 

اليقين بالشك، ال خصوص  هو عدم نقض مطلقالتعليل بأمر ارتكازي و  على هذا أنّ
  اليقين بالوضوء.

                                                           
  .1من أبواب نواقض الوضوء، الحديث  1اب ، الب1. الوسائل: الجزء 1

 ،و ال تنقض اليقين أبداً بالشك
ــا تنقضــه بيقــين   آخــر و إنّم
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  . صحيحة زرارة الثانية2
مفصلة تشتمل على أسئلة و أجوبة، و  عن زرارة رواية 1روى الشيخ في التهذيب

  منها: نحن ننقل مقاطع
أثره إلى أن  قلت: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من مني، فعلَّمت

و صلّيت ثم إنّي  ماء، فأصبت و حضرت الصالة و نسيت أنّ بثوبي شيئاًأُصيب له من ال
  ذكرت بعد ذلك.

  ».تعيد الصالة و تَْغسله«قال: 
أصابه فَطْلبته فلم أقدر عليه،  قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنّه قد

  فلما صلّيت وجدته؟
 ».َتْغسله و تُعيد«قال: 

فلم أر  أصابه و لم أتيقن ذلك، فنظرت قلت: فإن ظننت أنّه قد
  شيئاً، ثم صّليت فرأيت فيه؟

 ».تغسله و ال تعيد الصالة«قال: 

مذلك؟ قلت: ل  
ينبغي لك أن تنقض  ألّنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس«قال: 

 2».اليقين بالشك أبداً

قبل الدخول في  ظن ـ أنّه  يركِّز الراوي في سؤاله الثالث على وجه االستدالل:
الصالة ـ باصابة الدم بثوبه و لكن لم يتيقن ذلك فنظر فلم يرَ شيئاً فصّلـى فلما فرغ 

بأنّه يغسل ثوبه  × الصالة ـ فأجاب اإلمام  الذي ظن بها قبل  عنها رأى الدم ـ
األُخرى و لكن ال يعيد ما صّلـى. فسأل الراوي عن سببه مع أنّه صّلـى في  للصلوات

: بوجود الفرق، و هو علْمه السابق × النجس، كالصورتين األوليين فأجاب وبالث

                                                           
  . رواه عن زرارة بنفس السند السابق.1
  ، و قد تركنا نقل األسئلة الباقية لالختصار.1من أبواب النجاسات، الحديث  41، الباب 2. الوسائل: الجزء 2

ــيس  فلـــ
ينبغي لـك  
ــنقض  أن ت
ــين  اليقـــ
 بالشك أبداً
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الصورتين فدخل في الصالة بال مسوغ شرعي، وشكُّه فيها بعد  بنجاسة ثوبه في
الصورة الثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي و هو عدم نقض اليقين  االذعان بطهارته في
  نّ ظرف االستصحاب هو ُقبيل الدخول فيها.النجاسة. و منه يعلم أ بالطهارة بالشك في

طهارة الثوب، و يترتب  ثم انّ لالستصحاب دوراً فقط في احراز الصغرى، أعني:
األمر الشرعي، واقعياً كان  عليه أمر الشارع بجواز الصالة فيه، و من المعلوم أنّ امتثال

  أو ظاهرياً، مسقط للتكليف كما مرّ في مبحث االجزاء.

  1ربعمائة. حديث األ3
 آبائه، عن أمير المؤمنين روى أبو بصير، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه، عن

فانّ الشك ال ينقض  من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه،«، أنّه قال: ×
 2».اليقين

إذا كان متعلّق اليقين و  و الرواية صالحة لالستدالل بها على حجية قاعدة اليقين
يقين (من عدالة زيد يوم  ذاتاً و زماناً، بأن يكون مفادها من كان علىالشك واحداً 

صحة الطالق  الجمعة) ثم شك (في عدالته في نفس ذلك اليوم و بالتالي شك في
 الذي طلق عنده) فليمض على يقينه.

كان متعلّق الشك غير  كما هي صالحة لالستدالل بها على حجية االستصحاب إذا
، ففي المثال: إذا أيقن بعدالته يوم الجمعة و شك في بقاءها يوم متعلّق اليقين زماناً

  السبت فليمض على يقينه (مثالً ليطلق عنده).
  لكنها في االستصحاب أظهر لوجهين:

                                                           
كلمة تصلح للمسلم أصحابه أربعمائة  7. المراد من حديث األربعمائة، الحديث الذي علّم فيه أمير المؤمنين1

في دينه و دنياه، رواه الصدوق بسند صحيح، عن أبي بصير، و محمد بن مسلم في كتاب الخصال في أبواب 
  .619المائة و ما فوقها. الحظ ص 

  .13من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث  3، الباب 7. الوسائل: الجزء 2
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هذه الرواية فتحمل إلى ما  . انّ الصحاح السابقة تُشكل قرينة منفصلة على تفسير1
  حملت عليه الروايات السابقة.

ي الحديث تعليل بأمر ارتكازي و هو موجود في االستصحاب . انّ التعليل ف2
  دون قاعدة اليقين لفعلية اليقين في األول دون اآلخر.
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  خالصه درس
يقين را به «اند كه تمام آنها به اين نكته اشاره دارند كه  متأخرين به يك دسته از اخبار استناد كرده

  ».وسيله شك نقض نكن

 تمرين

، 4اي حجيت استصحاب بياوريد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، جيك روايت ديگر بر. 1
  )41ص

. اگر كسي در مورد صحيحه اول زراره اشكال كند كه اين روايت اختصاص به وضو دارد، به آن 2
  دهيد. چگونه پاسخ مي

  . چرا ظهور حديث اربعمأئه در استصحاب بيشتر از ظهور آن در قاعده يقين است؟3



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٣٩

  
  76درس 

  
  شك و استصحاب كلي فعليت

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . شك تقديري را توضيح داده، بيان كنيد كه آيا شك تقديري در استصحاب كافي است يا خير.1
  . استصحاب كلي را تعريف كنيد.2
  . اقسام استصحاب كلي را ذكر كنيد.3
  . هر يك از اقسام استصحاب كلي را به طور كامل توضيح دهيد.4
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  في تنبيهات االستصحاب

  التنبيه األول: في فعلية الشك
1يشترط في االستصحاب فعلية الشك فال يفيد الشك فلو تيقن 2التقديري ،

غفل و صلّى ثم ثم في الحدث من دون أن يشك طهارته من  التفت بعدها فشك
سابق فال يجري االستصحاب، ألنّ اليقين بالحدث و إن كان موجوداً قبل حدثه ال

عليه بصحة الصالة أخذاً  الصالة لكنّه لم يشك لغفلته، و ألجل عدم جريانه يحكم
المقدار من االحتمال كاف لجريان  بقاعدة الفراغ، الحتمال أنّه توّضأ قبل الصالة، و هذا

سائر الصلوات، ألنّ قاعدة الفراغ  وضّؤ بالنسبة إلىقاعدة الفراغ، و لكن يجب عليه الت
  اآلتية فهي رهن إحراز الطهارة. ال تثبت إالّ صحة الصالة السابقة، و أما الصلوات

وضوئه و مع ذلك  و هذا بخالف ما إذا كان على يقين من الحدث ثم شك في
االستصحاب و  انغفل و صلّى و التفت بعدها فالصالة محكومة بالبطالن لتمامية أرك

   إن احتمل انّه توضأ بعد الغفلة.
  
  

                                                           
ف، هنگام توجه به موضوع و وضعيت خويش، شود كه براي مكل . شك فعلي: شك فعلي به شكي گفته مي1

  شود. بالفعل حاصل مي
. شك تقديري: شك تقديري عبارت است از شكي فرضي؛ يعني بر فرض توجه و التفات مكلف نسبت به 2

  آمد. موضوع، حتماً براي او شك به وجود مي

يشترط في االستصـحاب فعليـة   
 التقـديري فال يفيد الشك الشك  



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٤١

  التنبيه الثاني: في استصحاب الكّلي
الفردين، كاستصحاب  المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب الجامع بين

الوجوب و  اإلنسان المشترك بين زيد و عمرو، و كاستصحاب الطلب الجامع بين
  الندب، و له أقسام ثالثة:

  من استصحاب الكّليالقسم األول 
و ارتفاعه، فال محالة يشك  إذا علم بتحقّق الكلي في ضمن فرد ثم شك في بقائه

علم بوجود اإلنسان فيها،  في بقاء الكلي و ارتفاعه، فإذا علم بوجود زيد في الدار فقد
 فإذا شك في بقائه فيها يجري هناك استصحابان:

 أ. استصحاب بقاء الفرد ـ أعني: زيداً ـ.

  ب. استصحاب بقاء الكلي ـ أعني: اإلنسان ـ.
ـ و شك في ارتفاعها  و هكذا إذا صار محدثاً بالحدث األكبر ـ أعني: الجنابة

الجنابة كحرمة المكث  بالرافع فيجوز له استصحاب الجنابة، فيترتب عليه جميع آثار
 في المساجد و عبور المسجدين الشريفين.

الجنابة و سائر  الحدث الجامع بين كما يجوز استصحاب الكلي، أي أصل
 األحداث، فيترتب عليه أثر نفس الحدث الجامع كحرمة مس كتابة القرآن.

   القسم الثاني من استصحاب الكّلي
قصير العمر كالبق، و طويله كالفيل،  في الدار حيواناً مردداً بين إذا علم إجماالً أنّ

المشّخصات مجهولة ـ ثم مضي  نتفقد علم تفصيالً بوجود حيوان فيها ـ و إن كا
زمان يقطع بانتفاء الفرد القصير فيشك في بقاء الحيوان في الدار فال يصح استصحاب 

المتيقّنة للفرد، الفتراض كون المشّخصات مجهولة،  الفرد مثل البقِّ أو الفيل، لعدم الحالة
 و لكن يصح استصحاب الكلي.
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٤٤٢

ان متطهراً و خرج بلل مردد بين البول و المني، و مثاله من األُمور الشرعية ما إذا ك
علم تفصيلي بالحدث الكلي. ثم إذا توضأ بعده، فلو كان البلل بوالً  فعندئذ حصل له

ارتفع الحدث األصغر قطعاً، و لو كان منياً فهو باق، و عندئذ ال يقطع بارتفاع الحدث 
 الجامع الحتمال كون الحادث هو المني.

بالحالة السابقة، لكن  ب أي فرد من أفراد الحدث لعدم العلمفال يجوز استصحا
  و األكبر. يصح استصحاب الجامع أي مطلق الحدث الجامع بين األصغر

 القسم الثالث من استصحاب الكّلي

علم بخروجه من الدار  ثم إذا تحقّق الكلي (اإلنسان) في الدار في ضمن فرد كزيد،
معه عند ما كان زيد في الدار، أو دخوله فيها  وقطعاً، و لكن يحتمل مصاحبة عمر

  مقارناً مع خروجه.
الفرد األول مقطوع االرتفاع  ففي هذا المقام ال يجري استصحاب الفرد أصالً، ألنّ

الكلي أي وجود  و الفرد الثاني مشكوك الحدوث من رأس، و لكن يجري استصحاب
  اإلنسان في الدار الذي هو الجامع بين الفردين.

كثير الشك و علمنا أيضاً  اله في األحكام الشرعية ما إذا علمنا بكون الشخصمث
انقالبها إلى مرتبة  ارتفاع كثرة شكه إجماالً، و لكن احتملنا ارتفاعها من رأس أو

ضعيفة، فال يجوز استصحاب المرتبة الشديدة ألنّها قطعية االرتفاع، و ال المرتبة 
ن يمكن استصحاب الجامع بين المرتبتين و هو الضعيفة ألنّها مشكوكة الحدوث، لك

  كونه كثير الشك غير مقيد بالشدة و الضعف.
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٤٤٣

  خالصه درس
  كند. . در استصحاب، فعليت شك شرط است و شك تقديري كفايت نمي1
شود. در قسم  . مراد از استصحاب كلي، استصحاب جامع بين افراد است كه بر سه قسم تقسيم مي2

شود ولي در دو قسم آخر استصحاب فرد  حاب فرد، كلي نيز استصحاب مياول عالوه بر استص
  شود. امكان ندارد و تنها كلي استصحاب مي

 تمرين

حكم فروع فقهي زير را بيان كنيد: (سبحاني تبريزي،  ،. با توجه به بحث فعليت شك و يقين1
  )104، ص4ارشاد العقول، ج

  ه و شك بعد العمل في أّنه هل جري الماء تحته أو ال؟الف. لو توضّأ و الخاتم في اصبعه و لم يحرّك
ب. لو علم بأنّ أحد الماءين مضاف، ثم توضّأ غفلة و شك بعد العمل في أّنه هل توضّأ بالماء 

  المطلق أو بالماء المضاف؟
رة، ج. إذا كان المكلّف عالماً بالطهارة، ثم شك في بقائها، ثم غفل و صلّي، ثم شك في بقاء الطها

  حال الصالة.
باشند. (سبحاني  . مشخص كنيد كه اين فروع فقهي جزو كدام يك از اقسام استصحاب كلي مي2

  )114، ص4تبريزي، ارشاد العقول، ج
  الف. إذا علم بخروج رطوبة مرددة بين البول و المني فاغتسل و لم يتوضّأ.

  احتمل االغتسال أيضاً.ب. إذا علم بخروج رطوبة مرددة بين البول و المني فتوضّأ و 
  ج. إذا نام و احتمل احتالمه في النوم فتوضّأ.

د. إذا شرب حيوان نجس من اإلناء، و تردد بين الكلب و الخنزير (فعلي األول يجب غسله مرّتين 
  مع التعفير، و علي الثاني يجب الغسل سبع مرّات، و غسله مرتين مع التعفير).

  هولة و خرج منه بلل مردد بين البول و المني فتوضأ.هـ. لو كانت الحالة السابقة مج
و. لو علم أنّه مدين لزيد بعشرة دنانير، لكن يحتمل أن يكون الدين هو مع إضافة حقَّة من الحنطة، 

  فأدي العشرة.
. در استصحاب كلي قسم اول، با وجود استصحاب فرد، ديگر چه نيازي به استصحاب كلي 3

  )116، ص4ارشاد العقول، ج داريم؟ (سبحاني تبريزي،
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٤٤٤
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٤٤٥

  
  77درس 

  
  اصل مثبت

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  توضيح دهيد كه اصل مثبت چيست و چرا حجيت ندارد.
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٤٤٦

  

  1التنبيه الثالث: عدم حجية األصل المثبت
شرعياً كاستصحاب أحد  حب إما حكماًيشترط في االستصحاب أن يكون المستص

كاستصحاب حياة زيد،  األحكام الشرعية ـ كلية أو جزئية ـ أو موضوعاً لحكم شرعي
فاّنها موضوعة ألحكام كثيرة، مثل بقاء علقة الزوجية و حرمة تقسيم أمواله، إلى غير 

  الشرعية. ذلك من اآلثار
عاماً، فشككنا في حياته بعد  نا عشرفلو افترضنا أنّ زيداً غاب و له من العمر اث

  لغاية إثبات أثره العقلي مضي ثالثة أعوام من غيبته، فهل يصح استصحاب حياته
ـ بلوغه ـ حتى يترتب عليه آثاره الشرعية من وجوب اإلنفاق من ماله علي والديه، 

 3ديأو العا 2فالمراد من األصل المثبت هو إجراء االستصحاب إلثبات األثر العقلي
 للمستصحب.

المتيقّن،  ذهب المحقّقون إلى عدم صحته ألنّ اآلثار العقلية و إن كانت أثراً لنفس
و لكنّها ليست آثاراً شرعية، بل آثار تكوينية غير خاضعة للجعل و االعتبار، و اآلثار 
الشرعية المترتبة على تلك األُمور العادية و العقلية و إن كانت خاضعة للجعل لكّنها 

  يست آثاراً للمتيقن (الحياة) الذي أمرنا الشارع بإبقائه و تنزيل مشكوكه منزلة المتيقّن.ل
 

  
  

  

                                                           
استصحاب به واسطه شود كه اثر شرعي مؤداي آن مستصحب در  . اصل مثبت: اصل مثبت به اصلي گفته مي1

  گردد. امري عادي يا عقلي بر آن مترتب مي
نمايد. براي مثال،  . آثار عقلي مستصحب عبارت است از لوازمي كه عقل، بر بقاي مستصحب مترتب مي2

آثار عقلي استصحاب وجوب نماز ظهر در روز جمعه، استحقاق ثواب بردن مكلفي است كه آن را به جا 
  آورده است. 

دي مستصحب عبارت است از لوازمي كه به وسيله عرف و طبق عادت بر مستصحب ـ به سبب . آثار عا3
  شود؛ مثل اينكه رويش مو بر صورت الزمه عادي استصحاب حيات زيد است. حكم به بقاي آن ـ بار مي

يشترط في االستصحاب أن يكون المستصحب 
  شرعياً أو موضـوعاً لحكـم شـرعي    إما حكماً
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٤٤٧

  و إليك مثاالً آخر:
  رؤية هالل شوال في  مثالً إذا تعبدنا الشارع بإبقاء شهر رمضان، أو عدم

هذا التعبد إلى العلم القطعي بمضي يوم الشك، فإذا ُضم ل تسعة و عشرين يوماً من أو
التالي هو عيد الفطر، فهل  الشهر قبل هذا اليوم، يالزمه األثر العادي و هو كون اليوم

الشرعي من صحة صالة  يترتب على ذلك األثر العادي ـ المالزم لالستصحاب ـ األثر
 الفطر و لزوم اخراج الفطرة بعد الهالل و نحوهما؟

حتى يترتب عليه األثر  يفالتحقيق: انّه ال يترتب على االستصحاب، األثر العاد
أو عدم رؤية هالل  الشرعي، ألنّ الذي تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء شهر رمضان

شوال، فلصيانة تعبد الشارع عن اللغوية يترتب كل أثر شرعي على هذين 
خاضع للجعل و االعتبار، فإنّ األُمور التكوينية  المستصحبين، ال األثر العادي، ألنّه غير

 الواقع. تدور مدار

فهي و إن كانت خاضعة  و أما اآلثار الشرعية المرتبة على ذلك األثر العادي،
الشارع بإبقائه و هو كون  للجعل و االعتبار، لكنّها ليست أثراً مترتباً على ما تعبدنا

 اليوم شهر رمضان أو عدم كونه من شوال.

 الدراسات العليا.من  نعم استثنى بعض المحقّقين من األصل المثبت موارد تطلب
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٤٤٨

  خالصه درس
در استصحاب شرط است كه يا حكم شرعي باشد و يا موضوع براي حكم شرعي. در نتيجه اصل 
مثبت، كه عبارت است از ترتب آثار عقلي و عرفيِ مستصحب، حجت نيست، زيرا لوازم عادي و 

  عقلي قابليت جعل از ناحيه شارع را ندارند.

 تمرين

اصول در چيست كه مثبتات أمارات حجت است ولي مثبتات اصول حجيت تفاوت أمارات با . 1
  )473ندارند؟ (آخوند خراساني، كفاية األصول، ص

شود را نام برده و اصل  . چهار مسأله فقهي كه حكم آنها تنها بنابر حجيت اصل مثبت ثابت مي2
  )239، ص3مثبت بودن هر يك را توضيح دهيد. (شيخ أنصاري، فرائد األصول، ج

اند را فقط نام ببريد. (مكارم شيرازي، انوار  . مواردي كه از عدم حجيت اصل مثبت استثناء شده3
  )423، ص3األصول، ج
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٤٤٩

  
  78درس 

  
  تقدم اصل سببي بر اصل مسببي

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  وضيح داده و بيان نمايي كه چرا اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است.اصل سببي و مسببي را ت
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٤٥٠

  

  1التنبيه الرابع: تقدم األصل السببي علي المسببي
أحدهما مسبب عن الشك  الشك في إذا كان في المقام أصالن متعارضان، غير أنّ

في اآلخر، مثالً إذا كان ماء قليل مستصحب الطهارة، و ثوب متنجس قطعاً، فغسل 
  لثوب بهذا الماء، فهنا يجري بعد الَغسل استصحابان:ا

النجس، و مقتضاه طهارة الثوب  أ. استصحاب طهارة الماء الذي به غسل الثوب
 المغسول به.

 ب. استصحاب نجاسة الثوب و بقائها حتى بعد الغسل.

ألنّ الشك في بقاء  و عندئذ يقدم االستصحاب األول على االستصحاب الثاني،
به،  في الثوب ـ بعد الغسـل ـ ناشئ عن الشك في طهارة الماء الذي ُغسل النجاسة

فإذا تعبدنا الشارع ببقاء طهارة الماء ظاهراً يكون معناه ترتيب ما للماء الطاهر الواقعي 
 من اآلثار على مستصحب الطهارة، و من جملة آثاره طهارة الثوب المغسول به،

 شك في جانب األصل المسببي، بمعنى انّ النجاسةفالتعبد ببقاء األصل السببي يرفع ال

 هناك مرتفعة غير باقية فيكون األصل السببي مقدماً على األصل المسببي.

الماء ـ ينقّح موضوع  األصل السببي ـ استصحاب طهارة و يمكن أن يقال إنّ
المسببي، ألنّ  الدليل االجتهادي، فيكون الدليل االجتهادي مقدماً على األصل

 ستصحاب طهارة الماء يثبت موضوعاً، و هو أنّ هذا الماء طاهر، هذا من جانب.ا

بماء طاهر فهو طاهر،  و من جانب آخر دلّ الدليل االجتهادي أنّ كلَّ نجس غسل
  نجاسته. فبضم الصغرى إلى الكبرى ال يبقى شك في طهارة الثوب و ارتفاع

 

                                                           
. استصحاب سببي و استصحاب مسببي: هر گاه جريان استصحاب در چيزي معين، باعث منتفي شدن شك 1

شك «و شك در استصحاب دومي را » شك سببي«حصاب ديگر گردد، شك در استصحاب اولي را در است
» استصحاب مسببي«و در مورد دوم را » استصحاب سببي«گويند. و استصحاب در مورد اول را  مي» مسببي

  نامند. مي
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٤٥١

  خالصه درس
اي باشند كه شك در  م تعارض كنند و آن دو اصل به گونهاي دو استصحاب با ه هر گاه در مسأله

شود، زيرا با وجود اصل  يكي مسبب از شك در ديگري باشد، اصل سببي بر اصل مسببي مقدم مي
  سببي، ديگر در مسبب شكي وجود نخواهد داشت كه الزم باشد در آن اصل جاري شود.

 تمرين

اب مسبب از امر سومي باشد. (شيخ انصاري، حكم صورتي را بيان داريد كه شك در دو استصح. 1
  )406، ص3فرائد األصول، ج

األصل السببي ينقّح موضوع الدليل  و يمكن أن يقال إنّ«. اين عبارت را توضيح دهيد: 2
  ».المسببي االجتهادي، فيكون الدليل االجتهادي مقدماً على األصل
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٤٥٣

  
  79درس 

  
  تقدم استصحاب بر ساير اصول

  
  

  يادگيريهاي  هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . علت تقدم استصحاب بر سائر اصول در هنگام تعارض مقتضاي آنها را توضيح دهيد.1
  . چگونگي تقدم استصحاب بر أصالة الطهارة و أصالة الحلية را بيان نماييد.2
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٤٥٤

 

  ب علي سائر األصولالتنبيه الخامس: تقدم االستصحا
ببقاء اليقين السابق و جعله حجة  يقدم االستصحاب على سائر األُصول، ألنّ التعبد

حصول غاياتها، و إليك  في اآلن الالحق يوجب إرتفاع موضوعات األُصول، أو
  البيان:

كان الشيء مستصحب الحرمة أو  أ. أنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، فإذا
من الشارع، فال يبقى موضوع للبراءة  ، فاألمر بالتعبد بإبقاء اليقين السابق بيانالوجوب
 العقلية.

و المراد من العلم هو  »ما ال يعلمون«ب. كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو 
الوجوب و الحرمة  الحجة الشرعية، و االستصحاب كما قرّرناه حجة شرعية على بقاء

 فيرتفع موضوع البراءة الشرعية. في األزمنة الالحقة،

االحتمال، و االستصحاب  ج. أنّ موضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث
 بحكم الشرع هادم لذلك التساوي.

الترك، و االستصحاب بما  د. أنّ موضوع االشتغال هو احتمال العقاب في الفعل أو
لموضوعها. و إن شئت  رافعأنّه حجة مؤمنة، فاالستصحاب بالنسبة إلى هذه األُصول 

 فسمه وارداً عليها.

هو الحال في أصالتي  و ربما يكون االستصحاب موجباً لحصول غاية األصل كما
، و في »كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر: «× قوله الطهارة و الحلية، فإنّ الغاية في

لكن المراد منه هو  و إن كان هو العلم،» كلّ شيء حالل حتى تعلم أنّه حرام: «٧قوله
الحجة، و بما انّ االستصحاب حجة، فمع جريانه تحصل الغاية، فال يبقى للقاعدة 

 مجال.

  
  العملية تم الكالم في األُصول
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  خالصه درس
در صورت تعارض بين مقتضاي استصحاب با مقتضاي ساير اصول، استصحاب مقدم خواهد بود، 

  شود. بين رفتن موضوع ساير اصول مي زيرا تعبد به بقاء يقينِ سابق موجب از

 تمرين

  براي تعارض استصحاب با هر يك از اصول عمليه ديگر يك مثال فقهي بياوريد.. 1
الف. أصالة البراءة: تعارض استصحاب تبخير نشدن دو سوم عصير عنبي با كل شيء لك حالل 

  )388، ص3حتي تعلم أنه حرام. (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج
االحتياط: تعارض استصحاب وجوب تمام يا قصر در نمازي كه احتمال هر يك در آن  ب. أصالة

  )391، ص3رود با احتياط جمع بين آن دو. (شيخ انصاري، فرائد األصول، ج مي
ج. أصالة التخيير: تعارض استصحاب عدم رؤيت هالل در روزي كه احتمال اول شوال بودن در آن 

  )392، ص3ر در آن روز. (شيخ انصاري، فرائد األصول، جرود با تخيير بين صوم و افطا مي
  . موضوع هر يك از اصول زير را توضيح دهيد.2

  الف. برائت عقلي
  ب. برائت شرعي

  ج. تخيير
  د. احتياط
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  المقصد الثامن

  في تعارض األدلة الشرعية
  و فيه فصالن:
  في التعارض غير المستقر. الفصل األول:
 ارض المستقر.في التع الفصل الثاني:

 وجه. في التعارض على نحو العموم و الخصوص من خاتمة المطاف:
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  80درس 

  
  تعارض ادله شرعي

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . لفظ تعارض را از حيث لغت و اصطالح بررسي كنيد.1
  در تعارض بين دو روايت را نام برده و وظيفه در هر يك را بيان كنيد.. صور قابل تصور 2
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  في تعارض األدّلة الشرعية
عالجها، من أهم المسائل  يعد البحث عن تعارض األدلّة الشرعية و كيفية

متعارضتان، على  األُصولية، و ذلك ألنّه قلّما يتفق في باب أن ال توجد فيه حجتان
لمستنبط من عالجهما بالقواعد المذكورة في باب تعارض األدلة و نحو ال مناص ل

  مقصداً. ألجل تلك األهمية أفردوا لها
و علَّم آدم {إنّ التعارض من العرض و هو في اللغة بمعني اإلراءة قال سبحانه: 

  ).31(البقرة/ }اْلأَسماء كُلَّها ُثم عرََضهم علَى الْمالئكَةِ
طالحاً فقد عرّف بتنافي مدلولي الدليلين علي وجه التناقض كما إذا قال: و اما اص

يحرم العصير العنبي قبل التثليث، و قال أيضاً: ال يحرم، أو التضاد كما إذا قال: تستحب 
  صالة الضحي و قال أيضاً: تحرم.

الجمع ثم إنّ التعارض بين الدليلين تارة يكون أمراً زائالً بالتأمل و الالزم فيه هو 
بين الدليلين، و أخري يكون باقياً غير زائل فالمرجع فيه هو الترجيح أوالً ثم التخيير 

  ثانياً. فصار ذلك سبباً لعقد فصلين يتكفّالن لبيان حكم القسمين فنقول:
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تعار

 ر

ض غير مستقر
تعار

 

قاعده اوليه
 

جمع عرفي بين دو دليل
 

استفاده از مرجح
 

تساقط
 

 

به وسيله
 

قاعده ثانويه
 

ض مستقر
تعار

 

ص
تخص

 
ورود

 
حكومت

 

دو خبر متكافئ
 

ص
تخصي

 
تخيير

 

 
صفات قاضي

 

دو خبر غير متكافئ
مخالفت عامه 
 

موافقت كتاب
 

شهرت
 

صفات راوي
 

مرجحات خبري
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  خالصه درس
تنافي مدلول دو دليل به «شه عرض به معناي ارائه كردن است و در اصطالح، به . تعارض از ري1

  تعريف شده است.» صورت تناقض يا تضاد
شود كه به آن تعارض غير  . تعارض بين دو دليل بر دو قسم است، گاهي با اندك تأملي زائل مي2

  نامند. مستقر گويند. و گاهي تعارض قابل زوال نيست كه آن را تعارض مستقر مي

 تمرين

  )440، ص4فرق بين تعارض و تزاحم را توضيح دهيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. 1
آيند يا خير؟ (مكارم شيرازي، انوار  . آيا بحث تعارض ادله شرعيه جزو علم اصول به حساب مي2

  )499، ص3األصول، ج
، 4حاني تبريزي، ارشاد العقول، ج. درباره داليل به وجود آمدن روايات متعارض تحقيق كنيد. (سب3

  )458ص
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  81درس 

  
  تعارض غير مستقر

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . وظيفه در تعارض غير مستقر را بيان كنيد.1
  . ضوابطي را كه براي جمع عرفي وجود دارد نام ببريد.2
  را با مثال توضيح دهيد.. تخصص 3
  . مراد از ورود را بيان كنيد.4
  . حكومت را توضيح دهيد.5
  . تقديم اظهر بر ظاهر را توضيح داده و براي آن چند مثال بزنيد.6
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  الفصل األول
  

  في الجمع بين الدليلين
  أو

  التعارض غير المستقر
تأمل بحيث ال يعد بال إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضاً غير مستقر، يزول
و علماء الحقوق، بل  التكّلم بهذا النحو على خالف األساليب المعروفة بين المقنّنين

التخيير أو الترجيح أو التساقط و هذا هو  على 1كان دارجاً بينهم، فيقدم فيه الجمع
و مقصودهم هو  2»من الطرح الجمع مهما أمكن أولى«المراد من قول األُصوليين: 

عند أهل الحقوق و القانون بحيث يعد أحد الدليلين قرينة على  المطلوبالجمع 
أو الجمع مع الشاهد، في مقابل  3بالجمع العرفي التصرف في اآلخر، و هذا ما يعبر عنه

                                                           
ا چند دليل متعارض . جمع بين ادله: منظور از جمع بين ادله، رفع تنافي و ايجاد سازگاري بين مدلول دو ي1

  است.
معناي اين قاعده اين است كه جمع بين مدلول دو دليلِ »: الجمع مهما امكن أولي من الطرح«. القاعده 2

متعارض كه متضمن عمل به هر دو دليل است تا جايي كه امكان دارد الزم است، زيرا عمل به هر دو دليل، 
  ها بهتر است. از كنار گذاشتن و عمل نكردن به آن

اي كه  . جمع عرفي: جمع عرفي به معناي ايجاد سازگاري و رفع تنافي ميان مدلول دو دليل است، به گونه3
  گيرند. عرف و عقالي عالم آن را پسنديده و در محاورات خود از آن بهره مي
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بال شاهد و قرينة، و ألجل ذلك يكون الجمع  الذي يجمع بين الدليلين 1الجمع التبرّعي
  األول مقبوالً و اآلخر مرفوضاً.

المقبول و حصروها في  و قد بذل األُصوليون جهودهم في إعطاء ضوابط الجمع
. تقديم األظهر 5. التخصيص، 4. الحكومة، 3. الورود، 2. التخصص، 1العناوين التالية: 

  على الظاهر.
 و إليك تعريف تلك العناوين:

 هو: :2. التخصص1

  »ة و تكويناًالدليلين عن موضوع الدليل اآلخر حقيق خروج موضوع أحد«
فالمحموالن و إن كانا متنافيين، و لكن  »الخل حالل«و » الخمر حرام«كقولنا: 

  الموضوعين. التنافي بينهما بدوي يزول بالنظر إلى تغاير
 هو: . الورود:2

موضوع الدليل اآلخر حقيقة، لكن بعناية من الشارع بحيث  رفع أحد الدليلين«
  »لواله لما كان له هذا الشأن

م األمارة على األُصول العملية.كتقد  
  توضيحه: إنّ لكلّ من األُصول العملية موضوعاً خاصاً.
االشتغال هو احتمال العقاب،  مثالً موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع

على حجية األمارة ارتفع  و موضوع التخيير هو عدم المرجح، فإذا قام الدليل القطعي
ل، فتكون األمارة بياناً لمورد الشك (في أصل البراءة)، و رافعاً بذلك موضوع األص

الحتمال العقاب (في أصالة االشتغال)، و مرجحاً ألحد الطرفين على اآلخر (في 
                                                           

. جمع تبرعي: جمع تبرعي، عبارت است از جمع ميان دو دليل متعارض از طريق دست كشيدن از ظاهر 1
آن كه شاهد عرفي بر آن وجود    ها بي دو دليل يا يكي از آن دو، يا به تأويل بردن هر دو يا يكي از آنهر 

  داشته باشد.
باشد و براي خارج  . تخصص: تخصص آن است كه عنوان عام به خودي خود شامل فرد يا افرادي نمي2

گويند؛ در مقابل تخصيص كه  كردن آنها نيازي به تخصيص نيست؛ به اين گونه خروج، خروج موضوعي
  خروج حكمي است.
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أصالة التخيير). كلّ ذلك بفضل جعل الشارع الحجية لألمارة. و هذا هو المراد من 
مارة في عرض األصول لعدم افادتها ، إذ لوالها لكانت األ»لكن بعناية الشارع«قولنا: 

العلم كاألصول، لكن لما افيضت عليها الحجية من جانب الشارع، صارت تهدد كيان 
 األصول لكونها بياناً من الشارع، و مؤمناً للعقاب و ... .

و بذلك يظهر ورود األمارة على أصالتي الطهارة و الحلّية، ألّنهما مغياة بعدم العلم، 
أّنها حجة شرعية دالة على حصول الغاية  هو الحجة الشرعية، فاألمارة بما و المراد منه

كلّ شيء حالل حتى تعلم : «٧أو قوله» تعلم أنّه قذر كلّ شيء طاهر حتى: «٧في قوله
 ».حرام أنّه

  . الحكومة:3

أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل اآلخر و مفسراً له فيقدم على اآلخر «
  »له تلك الخصوصيةبحكم انّ 

 الناظر بالحاكم، و المنظور إليه بالمحكوم، و يتلخّص النظر في األقسام و يسمى

  التالية:
يا أَيها اّلذينَ آمنُوا إِذا قُمتُم { أ: التصرف في عقد الوضع بتوسيعه، قال سبحانه:

) فالمتبادر من 6(المائدة/ }رافقِالْم إِلَى الصالةِ فَاْغسلُوا وجوهُكم و أَيديُكم إِلَى
يكون » الطواف بالبيت صالة: «× فإذا ضم إليه قوله الصالة هو االعمال المعهودة،

بتوسيع موضوعها ببيان انّ الطواف على البيت من مصاديق الصالة  حاكماً على اآلية
  في الصالة. فيشترط فيه ما يشترط

اهرة في شرطية الطهارة المائية، الظ» ال صالة إالّ بطهور: «| و مثله قوله
فإذا قال: التراب أحد الطهورين، فقد وسع » الطهور شرط للصالة«فكأنّه قال: 

الموضوع (الطهور) إلى الطهارة الترابية أيضاً، و هذا النوع من التصرّف في عقد الوضع 
 الطواف أو التيمم صالة أو طهور. ال يتم إالّ ادعاء، كادعاء انّ
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ف في عقد الوضع بتضييقه، و يتحقّق ذلك بنفي الموضوع لغاية نفي ب: التصرّ
ال شك لإلمام مع حفظ «، أو قال: »الشك ال شك لكثير«حكمه كما إذا قال: 

، و ذلك بعد العلم بانّ للشاك أحكاماً معينة في الشريعة، فهي »المأموم، أو بالعكس
ء عدم وجود الشك في تلك حاكمة علي أحكام الشاك متصرفة في موضوعها بادعا

.عاءالموارد الثالثة، و الغاية هي رفع الحكم برفع الموضوع اد 

عن التخصيص هو أنّ  مع أنّ هذه األمثلة أشبه بالتخصيص، و لكن الذي يميزها
 لسانها هو لسان النظارة إلى الدليل اآلخر.

مصلي يلزم أن قال: ثوب ال ج: التصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه بتوسيعه، فإذا
الحكم إلى  فقد وسع متعلّق» كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر«يكون طاهراً، و قال: 

 الطهارة الثابتة حتى باألصل.

و ما جعلَ عَليُكم في {سبحانه:  د: التصرّف في عقد الحمل بتضييقه، و هذا كقوله
المترتبة على  ألحكام الشرعية) فإّنها بحكم نظرها إلى ا78(الحج/ }حرَج الدينِ منْ

  يخصصها بغير صورة الحرج، و مثله قوله: ناوين األولية تضيق محموالتها و الع
بالنسبة إلى سائر األحكام، فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج » ال ضرر و ال ضرار«

 و الضرر.

ن الشرح و التبيين، فتكو و الحاصل: أنّ مقوم الحكومة اتخاذ الدليل لنفسه موقف
الحمل إما بالتوسيع أو بالتضييق. و لكن  النتيجة إما تصرّفاً في عقد الوضع، أو

ال التوسيع و ليس فيها أي تعارض  التعارض و رفعه بالحكومة مختص بصورة التضييق
محقّق لكن يقدم الحاكم على  حتى ُتعالج بالحكومة بخالف صورة التضييق فالتعارض

 الحظ.المحكوم في عرف أهل التقنين ف

  عبارة عن: . التخصيص:4
  »إخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع التحّفظ على الموضوع«

العلماء، ثم قال: ال تكرم العالم الفاسد، فهو يشارك الحكومة في  كما إذا قال: أكرم
الرابع) لكنّه يفارقه بأنّ لسان التخصيص هو رفع الحكم عن بعض  بعض أقسامه (القسم
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من دون أن يكون لسانه، لسان النظارة، بخالف الحكومة فإنّ  راد الموضوع ابتداءأف
لسانها لسان النظر إما إلى المحمول أو إلى الموضوع، و لذلك ربما يقال بأنّه لو لم يرد 

  الشارع حكم في المحكوم لم يكن للدليل الحاكم مجال. من
 . تقديم األظهر على الظاهر:5

دليلين قرينة على التصرّف في اآلخر، يقدم ما يصلح للقرينية على عد أحد ال إذا«
  »اآلخر و إن لم يدخل تحت العناوين السابقة 

بتقديم األظهر على الظاهر و ألجل التعرّف على األظهر و الظاهر  و هذا ما يسمى
  نذكر أمثلة:

خصيص إذا دار األمر بين ت أ: دوران األمر بين تخصيص العام و تقييد المطلق:
إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: ال تكرم الفاسق، فدار  العام و تقييد المطلق، كما

بين دخوله تحت الحكم األول أو الثاني، فقد اختار الشيخ األعظم  أمر العالم الفاسق
العام على المطلق، و لزوم التصرّف في الثاني بتقييد المطلق به، فتكون  األنصاري تقديم

هذا إالّ ألنّ داللة العام على الشمول أظهر من  تيجة وجوب إكرام العالم الفاسق، و ماالن
  داللة المطلق عليه.

إذا كان ألحد الدليلين قدر متيقّن، مع  ب: إذا كان ألحد الدليلين قدر متيقّن:
 قال: الظهور اللفظي و كونهما بصيغة العموم كما إذا قال: أكرم العلماء ثم تساويهما في

الفساق، فبين الدليلين عموم و خصوص من وجه، فيتعارضان في مجمع  ال تكرم
العنوانين: أعني: العالم الفاسق، فيجب إكرامه علي األول و يحرم علي الثاني و لكن 

تقديم عموم النهي  علمنا من حال المتكّلم أنّه يبغض العالم الفاسق، فهو قرينة على
  اإلكرام. عنوانين (العالم الفاسق) محرَّمعلى عموم األمر، فيكون مجمع ال

إذا قال الشارع إذا ج: دوران األمر بين التقييد و الحمل علي االستصحاب: 
مدة إذا أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، فيدور األمر بين  أفطرت فأعتق رقبة، ثم ورد بعد

فربما يقدم  األمر المتعلّق بالمقيد على االستحباب، حمل المطلق على المقيد، أو حمل



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٦٩

التقييد، و ربما يرجح العكس لشيوع استعمال األوامر على  األول على الثاني لشيوع
لسان الشارع في االستحباب. و قد مرّ تفصيله في المقصد الخامس عند البحث في 

  المطلق و المقيد.
 الروايات منها: و يدل على هذا النوع من الجمع طائفة من

 أنتم أفقه الناس إذا عرفتم«يقول:  ٧اللّهل: سمعت أباعبدرقد، قاما روى داود بن ف

 معاني كالمنا، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه لو شاء إنسان لصرف كالمه حيث

 1».يشاء

المروية، حتى ال يتسرّع  و هذا الحديث يحثّ على التأمل و التدبر في األحاديث
أطرافها. ر فيالسامع باّتهامها بالتعارض بمجرد السماع، دون التدب  

الخمسة التي أشرنا إليها، بقي  فتلخّص أنّ التنافي غير المستقر يرتفع بأحد األُمور
  الفصل التالي. الكالم في التنافي المستقر و هو الذي يبحث عنه في
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  خالصه درس
شود و پنج ضابطه براي جمع دو دليل وجود  . در تعارض غير مستقر بين دو روايت جمع مي1

ص، ورود، حكومت، تخصيص و تقديم اظهر بر ظاهر.دارد: تخص  
  . تخصص عبارت است از خروج حقيقي و تكويني موضوع يكي از دو دليل از موضوع ديگر.2
  . ورود يعني اينكه به دستور شارع يكي از دو دليل، موضوع دليل ديگر را از بين ببرد.3
ليل ديگر باشد كه چهار صورت دارد، . حكومت عبارت است از اينكه يكي از دو دليل ناظر به د4

كند، و يا محمول  مي  دهد يا تضييق به اين بيان كه دليل ناظر يا موضوع دليل محكوم را توسعه مي
  كند. و ليكن حكومت مختص به صورت تضييق است. را توسعه يا تضييق مي

اينكه موضوع  . تخصيص به معناي خروج بعضي از افراد عام از حكم محمولٌ عليه است به شرط5
  باقي باشد.

رينه باشد بر . هر گاه يكي از دو دليل قرينه بر تصرف در دليل ديگر باشد، آن كه صالحيت دارد ق6
  شود. ديگري مقدم مي

 تمرين

  كنيد؟ چگونه جمع مي» نهي النبي عن بيع الغرر« و » أوفوا بالعقود«بين دو دليل . 1
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  82درس 

  
  تعارض مستقر

  
  

  ريهاي يادگي هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  . قاعده اوليه در هنگام تعارض دو روايت را توضيح دهيد.1
  . صور قاعده ثانويه هنگام تعارض را بيان نماييد.2
  . وظيفه در مورد دو خبر متعارضِ متكافئ را بيان كنيد.3
  ن متعارضينِ متكافئ، بدوي است يا استمراري.. توضيح دهيد تخيير در خبري4
  . اشكالي كه بر استناد به روايات آمر به توقف براي تخيير در خبرين متكافئين شده را پاسخ دهيد.5
  



 

 

  
  

  الفصل الثاني
  

  التعارض المستقر
  أو

  إعمال الترجيح و التخيير

يمكن الجمع على وجه ال  إذا كان هناك بين الدليلين تناف و تدافع في المدلول
  أُمور: بينهما جمعاً عرفياً مقبوالً عند أهل التقنين، فيقع البحث في

  األول: ما هي القاعدة األولية عند التعارض؟
الموصلة إلى الواقع في كثير  ال شك أنّ األخبار حجة من باب الطريقية بمعنى أنّها

الثقة منحصرة في  قول من األحيان، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ دليل حجية
السيرة العقالئية عند المحقّقين، و بما أنّ السيرة دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه لعدم 

في مورد حجية  وجود لسان لفظي لها حتى يؤخذ بإطالقه، و القدر المتيقن من السيرة
قول الثقة هي صورة عدم التعارض، فتكون القاعدة األولية هي سقوط الخبرين 

  عارضين عن الحجية. لما مضى من أنّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها.المت

  الثاني: ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
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، 1المتعارضين هو التساقط قد وقفت على أنّ مقتضى القاعدة األولية في الخبرين
: إنّ محكَّمة. فنقول فلو ثبت شيء على خالف تلك القاعدة نأخذ به، و إالّ فهي

 الخبرين المتعارضين على صورتين:

 ترجيحه على اآلخر. أ: الخبران المتكافئان الّلذان ال مزية ألحدهما توجب

ترجيحه على اآلخر. و  ب: الخبران المتعارضان اللّذان في أحدهما مزية توجب
 إليك الكالم في كال القسمين:

  الصورة األولي: الخبران المتعارضان المتكافئان
فقد  2على اآلخر رد خبران متعارضان متكافئان من دون مزية ألحدهماإذا و

 على التخيير بينهما، فمنها: استفاضت الروايات

قال: قلت له تجيئنا  3الجهم عن الحسن بن» االحتجاج«. روى الطبرسي في 1
ما جاءك عّنا فقس على كتاب اللّه عزّ و جلّ و «مختلفة، فقال:  األحاديث عنكم

، قلت: يجيئنا »فإن كان يشبههما فهو مّنا، و إن لم يكن يشبههما فليس مّناأحاديثنا، 
فإذا لم تعلم «الرجالن و كالهما ثقة بحديثين مختلفين و ال نعلم أيهما الحق؟ قال: 

 4».فموسع عليك بأيهما أخذت

  اب قال: قرأت في كت ، عن علي بن مهزيار»التهذيب«. ما رواه الشيخ في 2
  في رواياتهم عن  : اختلف أصحابنا× الحسن محمد، إلى أبي اللّه بنلعبد
في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صّلها في المحمل، و روى  ×اللّه عبد أبي

 5».موسع عليك بأية عملت: «× بعضهم: ال تصلّها إالّ على األرض، فقال

                                                           
  ، به معناي ناديده گرفتن دو دليل متعارض و عمل نكردن به آنها است.. تساقط: تساقط1
  . سيوافيك أنّ أخبار التخيير محمولة علي صورة التكافؤ.2
، و قال: ثقة، روي عن أبي الحسن 108ن بكير بن أعين الشيباني، ترجمه النجاشي برقم . الحسن بن الجهم ب3

  و الرضا:
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خبار المتعارضة، إلى األ ناظرة» موسع عليك بأية عملت«و الرواية بقرينة قوله: 
و التخيير في المستحبات ال يكون دليالً على  غير أنّ موردها هي األُمور المستحبة،

مختلفة في الفضيلة، فيصح التخيير بين  لألُولى مراتب التخيير في الواجبات، ألنّ
 الطرفين تعلّق به األمر دون اآلخر. درجاتها، و هذا بخالف الواجبات، فإنّ أحد

   بدوي أو استمراري؟هل التخيير 
بدوي أو استمراري بمعنى  إذا ورد خبران متعارضان متكافئان، فهل التخيير بينهما

الواقعة األُولى؟ و الحقّ أنّه بدوي، و قد سبق بيانه في  أنّه له اختيار غير ما اختاره في
حرام،  أنّ المخالفة القطعية العملية للعلم اإلجمالي قبيح و مبحث التخيير، و ذكرنا فيه
المخالفة دفعية أو تدريجية، فإذا أخذ بأحد الخبرين في  من غير فرق بين أن تكون

أُخرى، فقد علم بالمخالفة العملية اما بعمله هذا أو بما  واقعة، و الخبر اآلخر في واقعة
 سبق.

  ما هو مرجع الروايات اآلمرة بالتوقف؟
منْ يخبر بحقيقة الحال  ، أوهناك روايات تأمر بالتوقف و الصبر إلى لقاء اإلمام

  التخيير بين الخبرين المختلفين؟ و معها كيف يكون التكليف هو :من بطانة علومهم
قال: سألته عن رجل اختلف  × روى الكليني، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه

  رجالن من أهل دينه في أمر كالهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، و اآلخر ينهاه عليه
 1».يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه«صنع؟ قال: ي عنه، كيف

إلى مساواة الخبرين في  و في مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل
الوقوف عند الشبهات  إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإنّ«المرجحات قال: 

 2».خير من االقتحام في الهلكات
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بعد مساواتهما في  توّقف منذ بدء األمر، و اآلخر يأمر بهو األول يأمر بال
 المرجحات، و على كلّ تقدير ينفيان التخيير.

التمكن من لقاء اإلمام،  أنّ هذا القسم من الروايات محمول على صورة و الجواب:
يرجئه «الحديثين، ففي األول:  أو من لقاء بطانة علومهم، و يشهد لهذا الجمع نفس

هو الصحيح من الخبرين، و في  أي يخبره بحقيقة الحال و ما» ن يخبرهحتى يلقى م
اآلمرة بالتوقّف يلمس  و من الحظ الروايات» فارجئه حتى تلقى إمامك«الثاني: 

منه، و منهم من لم يكن  ذلك، فإنّ من الرواة من كان يتمكن من لقاء اإلمام و السماع
إلى  سافة بعيدة، فاألمر بالتوقّف راجعإالّ ببذل مؤن، و قطع م × متمكنّاً من لقائه

 المتمكّن، و األمر بالتخيير إلى الثاني.
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  خالصه درس
  . قاعده اوليه در تعارض مستقر تساقط دو دليل است.1
  . مقتضاي روايات در تعارض دو دليل متكافيء تخيير است كه اين تخيير بدوي است.2
مدعاي خود به يك دسته از روايات استناد . در فرض قبلي برخي قائل به توقف شده و براي 3

  شود. شود آن روايات حمل بر صورت تمكن از ديدار امام مي ها گفته مي اند كه در جواب آن كرده

 تمرين

دو روايت ديگر را ذكر كنيد كه داللت بر تخيير هنگام تعارض دو روايت دارند. (مكارم . 1
  )533، ص3شيرازي، انوار األصول، ج

آيد يا قاعده فقهيه؟ (سبحاني تبريزي، ارشاد  ن دو روايت، مسأله اصولي به حساب مي. تخيير بي2
  )516، ص4العقول، ج
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  83درس 

  
  مرجحات خبريه

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

  اند نام ببريد.  . انواع مرجحي را كه براي اخبار متعارض ذكر كرده1
  دادند. . بيان كنيد چرا ائمه به طور تقيه فتوا مي2
  . بيان كنيد كه أخذ به مرجحات الزم است يا مستحب؟3
  . توضيح دهيد كه آيا ترتيب بين مرجحات الزم است يا خير؟4
  توان از مرجحات منصوصه به غير منصوصه تعدي كرد يا خير. . بيان نماييد كه آيا مي5
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  ورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتكافئينالص
ألحدهما ترجيح على اآلخر؛  إذا كان هناك خبران، أو أخبار متعارضة، و يكون

  فيقع الكالم في األُمور الثالثة:
 . التعرّف على هذه المرجحات.1

 . هل األخذ بذي المزية واجب أو راجح؟2

3تعدي غيره؟. هل يقتصر على المنصوص من المرجحات أو ي 

 و لنتناول البحث في كل واحد منها.

  األمر األول: في بيان المرجحات الخبرية
ما قيل إّنها من  نستعرض في هذا األمر المرجحات الخبرية ـ عندنا ـ أو

 المرجحات الخبرية و هي أُمور:

  أ. الترجيح بصفات الراوي
ة و األصدقية و األورعية، األفقهي قد ورد الترجيح بصفات الراوي، مثل األعدلية و

 في غير واحد من الروايات التي نذكر بعضها.

عن  ٧قال: سألت أبا عبد اللّه 1حنظلة روى الكليني بسند صحيح، عن عمر بن
ميراث، فتحاكما إلى السلطان، و إلى  أصحابنا بينهما منازعة في دين، أو رجلين من

باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت،  من تحاكم إليهم في حقّ أو«القضاة أيحل ذلك؟ قال:
ثابتاً له، ألنّه أخذه بحكم الطاغوت، و  و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً

قَد  يريدونَ أَنْ يَتحاكَموا إِلَى الطاغُوت و{ ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:
 ).60(النساء/ }أُمرُوا أن يكْفُرُوا بِه

                                                           
. عمر بن حنظلة و إن لم يوثق في المصادر الرجالية، لكن األصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول و ـ لذا ـ 1

  لقضاء، و الحديث مفصل ذكرناه في مقاطع أربعة فال تغفل.سميت بالمقبولة، و اعتمدوا عليها في باب ا
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روى حديثنا و نظر في  ينظران من كان منكم ممن قد«فكيف يصنعان؟ قال: قلت: 
جعلته عليكم حاكماً،  حاللنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد

رد، و الراد علينا راد  فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه و علينا
 ».رك باللّهعلى اللّه و هو على حد الش

يكونا الناظرين في  قلت: فإن كان كلّ واحد اختار رجالً من أصحابنا فرضيا أن
الحكم ما حكم به «اختلفا في حديثكم، فقال:  حقهما، و اختلفا فيما حكما و كالهما

و أورعهما، و ال يلتفت إلى ما حكم به  أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث
 1».اآلخر

لكن الجميع راجع  2الروايات م من الترجيح قد ورد في غير واحد منإنّ هذا القس
أحد القاضيين على حكم القاضي اآلخر، و من المحتمل جداً  إلى ترجيح حكم

اختصاص الترجيح به لمورد الحكومة، حتى يرتفع النزاع و تُْفصل الخصومة، و ال دليل 
ف الواقعة و عدم صدور الحكم، التعدي منه إلى غيره، و ذلك النّه لما كان إيقا على

 من المفسدة، أمر اإلمام بإعمال المرجحات حتى يرتفع النزاع. غير خال

فيما رواه ابن أبي  نعم ورد الترجيح بصفات الراوي في مورد تعارض الخبرين،
فاقدة للسند، يرويها  جمهور االحسائي، عن العالّمة، مرفوعاً إلى زرارة، لكن الرواية

هـ)، عن العالّمة (المتوفى عام 900االحسائي (المتوفّى حوالي سنة ابن أبي جمهور
به أبداً، و  هـ)، و مثل هذا ال يصح االحتجاج150هـ)، عن زرارة (المتوفى عام 726

ألجل ذلك لم نعتمد عليها. و علي ذلك ليس هنا دليل صالح لوجوب الترجيح 
 بصفات الراوي.
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  ب. الترجيح بالشهرة العملية
رد الترجيح بالشهرة العملية، أي عمل جلّ األصحاب بإحدي الروايتين، دون قد و

الراويين في  الرواية األُخرى في المقبولة السابقة، فقد طرح عمر بن حنظلة مساواة
 الصفات قائالً:

واحد منهما على اآلخر، قال:  فقلت: إّنهما عدالن مرضيان عند أصحابنا ال يفضَّل
حكما به ـ المجمع عليه عند  ان من روايتهم عّنا ـ في ذلك الذيينظر إلى ما ك«فقال: 

ليس بمشهور عند  أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذ النادر الذي
أصحابك، فانّ المجمع عليه ال ريب فيه. إنّما األُمور ثالثة: أمر بين رشده فيتبع، و أمر 

 1».رسوله اللّه و إلىغيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد علمه إلى  بين

جداً اختصاص الترجيح بالشهرة العملية  يحتمل يالحظ علي االستدالل بأنّه:
إيقاف الحكم، فيرجح أحد الراويين  بمورد القضاء و فصل الخصومة الذي ال يصح فيه

أيضاً في تعارض الخبرين في  على اآلخر بمالحظة مصدره، و أما لزوم الترجيح بها
ينفيه، إالّ إذا قيل بإلغاء الخصوصية  غير ظاهر من الحديث، ال يثبته و المقام اإلفتاء ف

  بين المقامين عرفاً.

  ج. الترجيح بموافقة الكتاب 
بيان مرجحات القضاء، لكن  صدر الحديث بصدد إنّ اإلمعان في المقبولة يثبت انّ

بحجة يقدم رأي أحد القاضيين على اآلخر  × اإلمام السائل لما وقف على أنّ
أحدهما هو الخبر المجمع عليه، بدا له أن يسأله عن تعارض الخبرين و  مستند أنّ

النظر عن كونهما مصدراً للقضاء و قال: فإن كان الخبران عنكم  مرجحاتهما مع قطع
 عنكم؟ مشهورين قد رواهما الثقات

                                                           
  .1/68. الكافي: 1



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٨١

، و العامة) فيؤخذ به ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنة (و خالف«قال: 
 1».العامة) يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنة (و وافق

 الروايات: و يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و السّنة غير واحد من

إذا ورد عليكم : «× روى عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، قال: قال الصادق
خذوه، و ما خالف فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه ف حديثان مختلفان،

 2».فردوه كتاب اللّه

بالتناقض و التباين الكلّي، ألنّ  ثم إنّه ليس المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة
أوالً، و ال يضعه الوّضاعون  عدم حجية المباين الصريح معلوم ال يحتاج إلى البيان

  وضوع على لسان اإلمام.كذب م ثانياً، ألنّه يواجه من أول األمر بالنقد و الرد بأنّه
العموم و الخصوص، فلو كان  فإذن المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة بمثل

التخصيص يؤخذ باألول  أحد الخبرين موافقاً لعموم الكتاب و اآلخر مخالفاً له بنحو
لم يكن مبتلى  دون الثاني، و إن كان المخالف (الخاص) حجة يخصص به الكتاب إذا

 بالمعارض.

  . الترجيح بمخالفة العامةد
كان الفقيهان عرفا حكمه  روى عمر بن حنظلة، قال: قلت: جعلت فداك أرأيت إن
و اآلخر مخالفاً لهم بأي  من الكتاب و السّنة، و وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة

  ».الرشاد ما خالف العامة ففيه«الخبرين يؤخذ؟ قال: 
ينظر إلى ما هم إليه أميل «ان جميعاً، قال: فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبر

 3».باآلخر ـ حّكامهم و قضاتهم ـ فيترك و يؤخذ
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(البصري) قال: قال  و يدل عليه أيضاً ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
العامة، فما  فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار« :× الصادق

 1».فخذوه الف أخبارهموافق أخبارهم فذروه، و ما خ

  كلّ ذلك يكشف عن صدور الموافق تقية دون المخالف.

  وجه اإلفتاء بالتقية
و فقهاء السلطة  كانوا يفتون بالتقية خوفاً من شرّ السلطان أوالً، :إنّ أئمة أهل البيت

 أكثر الدواعي إلى ثانياً، و المحافظة على نفوس شيعتهم ثالثاً، و كان العامل الثالث من
الصدد، في مقدمة  اإلفتاء بها، و كفانا في ذلك ما جمعه المحدث البحراني في هذا

 2حدائقه.

مكاتيبه بالتقية بشهادة ما رواه  إنّ الرواة كانوا على علمٍ بأنّ اإلمام ربما يفتي في
في  × الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني

تجيبني بالتقية في ذلك،  الفنك و الخز، و قلت: جعلت فداك أحب أن الالسنجاب و 
 3».صلّ فيها«فكتب إلي بخطّه: 

حتى نرى أنّه ربما كان يذم  لم يكن لإلمام بد من إعمالها لصيانة دمه و دم شيعته
و يضرب عنقه بحجة  أخلص شيعته، كزرارة في غير واحد من المحافل حتى ال يؤخذ

  .× أبي عبد اللّه الصادق أنّه من شيعة
عن تقية، عن الحكم  و كانت بطانة علومه و خاصة شيعته يميزون الحكم الصادر

على وجه التقية  الصادر لبيان الواقع عند ما كانت تصل إليهم أجوبة اإلمام، فإن كان
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الواقعي  و عندما كان يفتي بالحكم» أعطاك من جراب النورة«يقولون لمن جاء به: 
 ».أعطاك من عين صافية«يقولون: 

  األمر الثاني: األخذ بالمرجحات الزم
العمل بالمرجحات، و ال  ال شك انّ من رجع إلى لسان الروايات يقف على لزوم

ما وافق : «× يمكن حملها على االستحباب إذ كيف يمكن حمل األمر في قوله
و قد سبق أنّ األمر علي االستحباب، » كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردوه

 حجة من المولى على العبد، فليس له ترك العمل إالّ بحجة أُخرى.

الترجيح بموافقة الكتاب على  و أما ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدم
 الترجيح بمخالفة العامة أو ال؟

يح أبي عبد اللّه هو تقديم الترج من رواية عبد الرحمن بن المستفاد  انّ الجواب:
 1باألول علي الثاني و قد مضى نصها.

  األمر الثالث: التعدي من المنصوص إلي غير المنصوص
موافقة الكتاب و «االثنين  المنصوص من المرجحات ال يتجاوز قد عرفت أنّ

إلى أخبار التخيير،  ، و هل يجب االقتصار عليهما و الرجوع في غيرهما»مخالفة العامة
و ال تصل النوبة  صوص إلى غيره فيعمل بكل خبر ذي مزية،أو يجوز التعدي من المن

أقربية أحدهما إلى  إلى أخبار التخيير إالّ بعد تساوي الخبرين في كلِّ مزية توجب
 الواقع؟

علينا التخيير في مطلق  الحقّ هو األول: ألنّ إطالق أخبار التخيير يفرض
إطالقها بروايات  رجنا عنالمتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين، خ

الترجيح، و أما في غير موردها فالمحّكم هو أخبار التخيير، فلو كان في أحد الطرفين 
 مزية غير منصوصة، فالتخيير هو المحّكم.
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*** 

  النتائج المحصلة
 التالية: قد خرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج

يزول بالتدبر، فهو خارج عن باب  مراً غير مستقرّ. إذا كان التنافي بين الخبرين أ1
 الخبرين. التعارض و داخل في باب الجمع الداللي بين

الّلذين يكون التنافي بينهما أمراً  . أنّ القاعدة األولية في الخبرين المتعارضين2
كالعمومات و اإلطالقات إن وجدت، و  مستقراً، هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخر،

 بأخبار التخيير. فاألصل العملي، لكن خرجنا عن تلك القاعدة إالّ

الخبرين مطلقاً، سواء كان  . انّ مقتضى أخبار التخيير و إن كان هو التخيير بين3
إعمال المرجحات  هناك ترجيح أو ال، لكن خرجنا عن مقتضى تلك األخبار بلزوم
و مخالفة العامة، و  المنصوصة فقط دون غيرها، و هي منحصرة في موافقة الكتاب

  األول مقدم علي الثاني.
 



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٨٥

  خالصه درس
. براي ترجيح بين دو روايت متعارض چهار مرجح وجود دارد: صفات راوي، شهرت عملي، 1

موافقت كتاب و مخالفت عامه. و احتمال جدي وجود دارد كه دو مورد اول مختص به باب قضاوت 
  باشد.

دادند: ترس از شر سلطان، ترس از فقهاء  صورت تقيه فتوا ميبه داليل زير به  :. ائمه معصومين2
  جور و محافظت از جان شيعيان.

  توان مرجحات را حمل بر استحباب كرد. . اخذ به مرجحات الزم است و نمي3
  . در تعارض بين مرجحات، موافقت كتاب بر مخالفت عامه مقدم است.4
ت. بلكه در صورت به كار نيامدن . تعدي از مرجحات منصوص به غير منصوص جايز نيس5

  مرجحات منصوص بايد به سراغ اصل تخيير رفت.

 تمرين

از ادله كساني كه قائل به جواز تعدي از مرجحات منصوص به غير منصوص هستند، يك دليل . 1
  )564، ص3را فقط نقل كنيد. (مكارم شيرازي، انوار األصول، ج

مرجحات را فقط نقل كنيد. (سبحاني تبريزي، ارشاد . يك دليل از قائلين به عدم لزوم أخذ به 2
  )515، ص4العقول، ج

، 4. يك مرجح ديگر ذكر كرده و دليل آن را نيز بيان نماييد. (سبحاني تبريزي، ارشاد العقول، ج3
  )532ص

. چهار فرع فقهي نام ببريد كه در مستند آنها چند روايت متعارض وجود داشته باشد و بين آن 4
  وسيله مرجحات خبريه ترجيح داده شده باشد.روايات به 

  )501، ص4الف. انتقاض وضو با خروج ودي. (خويي، التنقيح، ج
  )259، ص8شود. (شهيد ثاني، مسالك األفهام، ج ب. اينكه زوجه هنگام عقد مالك تمام مهر مي
  )153، ص1ج. عدم جواز مسح بر كفش. (حلي، المعتبر، ج

، 1دار. (طباطبائي، رياض المسائل، ج شنيدن آيه سجده د. جواز سجده براي حائض هنگام
  )296ص
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  84درس 

  
  من وجه تعارض دو دليل به صورت عموم و خصوص

  
  

  هاي يادگيري هدف
  رود كه پس از مطالعه و يادگيري محتواي اين بحث بتوانيد: از شما انتظار مي

وص من وجه بود، چگونه اين تعارض . توضيح دهيد كه اگر بين دو روايت، تعارض به نحو عموم و خص1
  .را بايد حل كرد
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  خاتمة المطاف
  

  التعارض علي نحو العموم و الخصوص من وجه
و الخصوص المطلق، أو المطلق و  إنّ التنافي بين الدليلين إذا كان بنحو العموم

و  و انّه داخل في قاعدة الجمع، المقيد، فقد علمت انّه من أقسام التعارض غير المستقر
  تقييد المطلق. انّ المرجع هناك هو الجمع بينهما، بتخصيص العام و
فالمرجع هو الترجيح، ثم التخيير،  و أما إذا كان التنافي بينهما بنحو التباين الكلي

ال بأس بثمن «الخبر اآلخر:  و في» ثمن العذرة سحت«كما إذا ورد في الخبر: 
 ».العذرة

نحو العموم و الخصوص من  ض بين الدليلين علىبقي الكالم فيما إذا كان التعار
فيكون العالم الفاسق » الفساق ال تكرم«قال:  ، ثم»أكرم العلماء«وجه، كما إذا قال: 

مجمع العنوانين فيجب إكرامه باعتبار كونه عالماً، و يحرم باعتبار كونه فاسقاً، فما هي 
  الوظيفة؟

ما ال يؤكل لحمه، و ورد  ذرة كلّو كما إذا ورد دليل يدل بإطالقه على نجاسة ع
غير المأكول مجمع  دليل آخر يدل بإطالقه على طهارة عذرة كلّ طائر، فيكون الطائر

العنوانين، فهل يحكم بنجاسة عذرته بحكم الدليل األول، أو بطهارته بحكم الدليل 
 الثاني؟

في رواية المتبادر من قوله  ال شك في انصراف روايات التخيير عن المقام، ألنّ
هو اختالفهما » مختلفين يجيئنا الرجالن ـ و كالهما ثقة ـ بحديثين«الحسن بن الجهم 
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في تمام المدلول ال في بعضه، و لذلك كان منصرفاً عما إذا كان التنافي بنحو العموم و 
 الخصوص المطلق.

الدليلين في مورد  فيكون المرجع هو روايات الترجيح، فلو كان حكم أحد
 دون اآلخر. ع موافقاً للكتاب دون غيره أو مخالفاً للعامة، فيؤخذ بهاالجتما

إلمكان أن يكون اإلمام  نعم يعمل بهما في موردي االفتراق و ال محذور في ذلك
بالنسبة إلى إطالقه، و ليس  في مقام بيان الحكم الواقعي بالنسبة إلى أصل الحكم ال

 بعض. عض مدلولها دونالخبر كشهادة الشاهد حيث ال يجوز األخذ بب

  
  األدلّة تم الكالم بحمد اللّه في تعارض

 

  وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب، و الح بدر تمامه بيد مؤلفه جعفر السبحاني
 & ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي

 يوم األحد الثامن من شهر رجب المرجب

 من الهجرة النبوية 1418من شهور عام 

 اجرها و آله ألف صالة و تحية.على ه
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  خالصه درس
  . اگر تنافي بين دو دليل به صورت تباين كلي بود، مرجع، ترجيح و سپس تخيير است.1
. اگر تعارض بين دو دليل به صورت عموم و خصوص من وجه باشد نيز مالك در آن ترجيح 2

  شود. است. و البته روايات تخيير شامل اين مورد نمي

 تمرين

گر نسبت بين مدلول دو روايت عموم و خصوص مطلق، يا مطلق و مقيد بود بين آن دو چگونه ا. 1
  بايد جمع كرد؟

  . اگر نسبت بين مدلول دو روايت تباين كلي بود وظيفه چيست؟2



 هي اصول الفقكتاب آموزشي الموجز ف

 

٤٩١

    
  فهرست كتاب

  5  پيشگفتار
  7  راهنماي مطالعه اين كتاب 

  9  تاريخ اصول فقه 
  13  المقدمة المؤلف 

  المقدمة
  مورو فيها أ

  20  األمر األول: تعريف علم األصول و موضوعه و غايته 
  21  األمر الثاني: تقسيم المباحث األصولية إلي لفظية و عقلية 

  26  األمر الثالث: في الوضع و أقسامه األربعة 
  32  األمر الرابع: تقسيم الداللة إلي تصورية و تصديقية 

  32  األمر الخامس: في الحقيقة و المجاز 
  36  لسادس: عالمات الحقيقة و المجاز األمر ا

  42  األمر السابع: األصول اللفظية 
  48  األمر الثامن: في االشتراك و الترادف 

  52  األمر التاسع: في استعمال المشترك في أكثر من معني 
  56  األمر العاشر: في الحقيقة الشرعية 

  60  األمر الحادي عشر: في الصحيح و األعم 
   64  في المشتق و فيه أمور األمر الثاني عشر: 

  

  المقصد األول في األوامر
  و فيه فصول

  74  و فيه مباحثالفصل األول: في مادة األمر 
  74  المبحث األول: كلمة األمر مشترك لفظي

  75  المبحث الثاني: اعتبار العلو و االستعالء في صدق مادة األمر بمعني الطلب
  76  وجوبالمبحث الثالث: في داللة األمر علي ال
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٤٩٢

  80  و فيه مباحث  الفصل الثاني: في هيئة األمر
  80  المبحث األول: في بيان مفاد الهيئة 

  82  المبحث الثاني: في داللة هيئة األمر علي الوجوب 
  82  المبحث الثالث: في استفادة الوجوب من أساليب أخري 

  83  المبحث الرابع: في األمر عقيب الحظر 
  84  و التكرار المبحث الخامس: في المرة 

  85  المبحث السادس: في الفور و التراخي 
  90  و فيه مباحث  الفصل الثالث: في إجزاء

  91  المبحث األول: في إجزاء امتثال األمر الواقعي االضطراري عن االختياري 
  92  المبحث الثاني: في إجزاء امتثال األمر الظاهري عن الواقعي 

  96   الفصل الرابع: مقدمة الواجب
  96  سيم المقدمة إلي داخلية و خارجية تق

  97  تقسيمها إلي عقلية و شرعية و عادية 
  97  تقسيمها إلي مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم 

  98  تقسيمها إلي السبب و الشرط و المعد و المانع 
  99  تقسيمها إلي مفوتة و غير مفوتة 

  100  تقسيمها إلي مقدمة عبادية و غير عبادية 
  100  وال في المسألة األق

  106  الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب 
  106  . تقسيم الواجب إلي مطلق و مشروط 1
  107  . تقسيم الواجب إلي المؤقت و غير المؤقت 2
  108  . تقسيم الواجب إلي النفسي و الغيري 3
  108  . تقسيم الواجب إلي أصلي و تبعي 4
  109  . تقسيم الواجب إلي العيني و الكفائي 5
  109  . تقسيم الواجب إلي التعييني و التخييري 6
  109  . تقسيم الواجب إلي التوصلي و التعبدي 7

  114  الفصل السادس: اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده 
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٤٩٣

  114  ما هو المراد من الضد العام و الخاص؟ و فيه مسألتان 
  115  المسألة األولي: الضد العام 

  115  خاص المسألة الثانية: الضد ال
  116  الثمرة الفقهية للمسألة 

  120  الفصل السابع: إذا نسخ الوجوب فهل يبقي الجواز 
  124  الفصل الثامن: األمر باألمر بفعل، أمر بذلك الفعل 

  128  الفصل التاسع: األمر بالشيء بعد األمر به تأكيد أو تأسيس 
  المقصد الثاني في النواهي

  و فيه فصول
  134  ة النهي و صيغته الفصل األول: في ماد

  138  و فيه أمور  الفصل الثاني: في جواز اجتماع األمر و النهي في عنوان واحد
  138  األمر األول: في أن لالجتماع أقسام ثالثة 

  139  األمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان 
  140  األمر الثالث: األقوال في المسألة 

  146  و فيه مقامان  لنهي عن الفسادالفصل الثالث: في اقتضاء ا
  146  المقام األول: في العبادات 

  148  المقام الثاني: في المعامالت 
  المقصد الثالث في المفاهيم

  وفيه أُمور
 158  األمر األول: تعريف المفهوم والمنطوق 

 159  صريح  األمر الثاني: تقسيم المدلول المنطوق إلى صريح وغير

 160  صغروي  ع في باب المفاهيماألمر الثالث: النزا

 160  األمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى موافق ومخالف 

 161  األمر الخامس: أقسام مفهوم المخالف 

 166  األول: مفهوم الشرط 

  تنبيهان
  174  التنبيه األول: في تعدد الشرط و اتحاد الجزاء 
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  178  التنبيه الثاني: في تداخل األسباب و المسببات 
  184  : مفهوم الوصف الثاني

 190  و فيه جهتان  الثالث: مفهوم الغاية

  190  الجهة األولي: في دخول الغاية في حكم المنطوق 
  192  الجهة الثانية: في مفهوم الغاية و انتفاء سنخ الحكم عما وراءها 

 196  الرابع: مفهوم الحصر 

  196  في أدوات الحصر 
 202  الخامس: مفهوم العدد 

 206  اللقب  السادس: مفهوم

 المقصد الرابع العموم و الخصوص

  و فيه فصول
  212  تمهيد 

  216  الفصل األول: في ألفاظ العموم 
  220  الفصل الثاني: في أنّ العام بعد التخصيص حقيقة 

 226  الفصل الثالث: في أنّ العام المخصص حجة في الباقي 

  230  المخصص  الفصل الرابع: في التمسك بالعام قبل الفحص عن
  234  الفصل الخامس: في تخصيص العام بالمفهوم 

  238  الفصل السادس: تخصيص الكتاب بخبرالواحد 
 242  المتعددة  الفصل السابع: في تعقيب االستثناء للجمل

  244   الفصل الثامن: في النسخ والتخصيص
  المقصد الخامس في المطلق و المقيد

  فصول و فيه
 254  الفصل األول: في تعريف المطلق 

  260  الفصل الثاني: في ألفاظ المطلق 
 264  الفصل الثالث: في أنّ تقييد المطلق ال يوجب المجازية 

 268  الفصل الرابع: في مقدمات الحكمة 

 274  المتنافيين  الفصل الخامس: في المطلق و المقيد
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 278  فصل السادس: في المجمل و المبين ال

 المقصد السادس: في الحجج و األمارات

  و فيه مقامان
  284  الحجج و األمارات 

  288  و فيه فصول  المقام األول: القطع وأحكامه
  288  الفصل األول: في حجية القطع 

  292  الفصل الثاني: التجري 
  298  الفصل الثالث: تقسيم القطع إلي طريقي و موضوعي 

  302  الفصل الرابع: في قطع القّطاع 
  306  الفصل الخامس: في أن المعلوم إجماالً كالمعلوم تفصيالً؟ 

  312  الفصل السادس: حجية العقل 
  318  الفصل السابع: العرف و السيرة 

  
  326  و فيه فصول  المقام الثاني: الظنون المعتبرة و إمكان التعبد بها

  330  لكتاب الفصل األول: حجية ظواهر ا
  338  الفصل الثاني: حجية الشهرة الفتوائية 

  342  الفصل الثالث: حجية السّنة المحكية بخبر الواحد 
  346  أ. االستدالل علي حجية خبر الواحد بالكتاب 

  346  . االستدالل بĤية النبأ 1
  348  . االستدالل بĤية النفر 2
  349  . االستدالل بĤية الكتمان 3
4Ĥ349  ية السؤال . االستدالل ب   

  354  ب. االستدالل علي حجية خبر الواحد بالسنة 
  356  ج. االستدالل علي حجية خبر الواحد باإلجماع 

  356  د. االستدالل علي حجية خبر الواحد بالسيرة العقالئية 
  360  الفصل الرابع: حجية اإلجماع المنقول بخبر الواحد 

  368  الفصل الخامس: حجية قول اللغوي 
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  المقصد السابع: األصول العملية
  و فيه فصول

  374  األصول العملية 
  380  و فيه مقامان  الفصل األول: في أصالة البراءة

  381  المقام األول: في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائلها األربع 
  386  المسألة األولي: في الشبهة الحكمية التحريمية لفقدان النص

  386  راءةادلة األصوليون علي الب
  396  ادلة األخباريين علي وجوب االحتياط 

  402  المسألة الثانية: في الشبهة الحكمية التحريمية إلجمال النص 
  402  المسألة الثالثة: في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصين 

  402  المسألة الرابعة: في الشبهة الموضوعية التحريمية 
  403  ية الوجوبية بمسائلها األربع المقام الثاني: في الشبهة الحكم

  406  بمسائلها األربع  الفصل الثاني: في أصالة التخيير
  406  المسألة األولي: في دوران األمر بين المحذورين لفقدان النص 
  407  المسألة الثانية: في دوران األمر بين المحذورين إلجمال النص 

  407  لتعارض النصين المسألة الثالثة: في دوران األمر بين المحذورين 
  408  المسألة الرابعة: في دوران األمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية 

  414  و فيه مقامان  الفصل الثالث: في أصالة االحتياط
  414  المقام األول: في الشبهة الحكمية التحريمية 

  415  أ. حكم الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة 
  422  ية التحريمية غير المحصورة ب. حكم الشبهة الموضوع

  426  المقام الثاني: في الشبهة الوجوبية و فيه موضعان 
  426  الموضع األول: الشبهة الوجوبية الدائرة بين المتباينين بمسائلها األربع 

  427  الموضع الثاني: الشبهة الوجوبية الدائرة بين األقل و األكثر بمسائلها األربع 
  430  ان األمر بين األقل و األكثر لفقدان النص المسألة األولي: دور

  431  المسألة الثانية: دوران األمر بين األقل و األكثر إلجمال النص 
  431  المسألة الثالثة: دوران األمر بين األقل و األكثر لتعارض النصين 
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  431  المسألة الرابعة: دوران األمر بين األقل و األكثر في الموضوعات 
  432  لمانعية و القاطعية حكم الشك في ا

  436  و فيه أمور  الفصل الرابع: االستصحاب
  436  األمر األول: في تعريف االستصحاب 

  436  األمر الثاني: أركان االستصحاب 
  437  األمر الثالث: تطبيقات 

  437  األمر الرابع: الفرق بين االستصحاب و قاعدة اليقين 
  438  أدّلة حجية االستصحاب 

  442  األولي  صحيحة زرارة
  443  صحيحة زرارة الثانية 

  444  حديث األربعمائة 
  448  التنبيه األول: في شرطية فعلية الشك 

  449  التنبيه الثاني: في استصحاب الكلي بأقسامه الثالثة 
  454  التنبيه الثالث: عدم حجية األصل المثبت 

  458  التنبيه الرابع: تقدم األصل السببي علي المسببي 
  462  ه الخامس: تقدم االستصحاب علي سائر األصول التنبي

  

  المقصد الثامن: في تعارض األدلة الشرعية
  و فيه فصالن

  468  في تعارض األدّلة الشرعية 
  472  الفصل األول: في التعارض غير المستقر 

  473  . التخصص 1
  473  . الورود 2
  474  . الحكومة 3
  476  . التخصيص 4
  476  هر . تقدم األظهر علي الظا5

 480  و فيه أمور  الفصل الثاني: في التعارض المستقر

  480  األمر األول: ما هي القاعدة األولية عند التعارض؟ 
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  481  األمر الثاني: ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟ 
  481  الصورة األولي: الخبران المتعارضان المتكافئان 

  486  المتكافئان و فيه أمور الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غير 
  486  . في بيان المجحات الخبرية 1

  486  أ. الترجيح بصفات الراوي 
  488  ب. الترجيح بالشهرة العملية 
  488  ج. الترجيح بموافقة الكتاب 

  489  د. الترجيح بمخالفة العامة 
  491  . األخذ بالمرجحات الزم 2
  491  . التعدي من المنصوص إلي غير المنصوص 3

 496  وجه  مة المطاف: التعارض بين العموم و الخصوص منخات

  499  فهرست كتاب 
  509  منابع تمرينات 
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 منابع تمرينات

  قرآن كريم. 1
 1423، قم، مؤسسه نشر اسالمي، چاپ هفتم، كفاية األصول. آخوند خراساني، محمد كاظم، 2

  هـ.ق
جلد، مؤلف، تهران، چاپ اول، 12، مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي. آملي، محمد تقي، 3

  هـ.ق. 1380

  تا. ، محقق شهاب الدين أبوعمرو، دار الفكر، بيروت، بيمعجم المقاييس في اللغة. أحمد بن فارس، 4
  هـ.ش. 1379جلد، دفتر معظم له، قم، 2، كتاب الصالة. اراكي، محمد علي، 5
  هـ.ق. 1413م، چاپ اول، جلد، مؤسسه در راه حق، ق2، كتاب الطهارة. اراكي، محمد علي، 6
  ، كتابفروشي معراجي، تهران، چاپ اول.آيات األحكام. استرآبادي، محمد بن علي، 7
  هـ.ق. 1417جلد، دار األسوة، تهران، چاپ اول، 30، مدارك العروةپناه،  . اشتهاردي، علي8
سباع جلد، محقق (عباس محمد آل 5، حاشية كتاب المكاسب. اصفهاني كمپاني، محمد حسين، 9

  هـ.ق. 1418قطيفي)، قم، چاپ اول، 
  هـ.ق. 1365جلد، چاپخانه رشديه، تهران، 2، حاشية المكاسب. ايرواني، علي بن عبدالحسين، 10
جلد، دفتر انتشارات 25، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. بحراني، يوسف بن احمد، 11

  هـ.ق. 1405اسالمي، قم، چاپ اول، 
  ، قم، چاپ اول.بهجة الفقيهتقي،  . بهجت، محمد12
  هـ.ق. 1369، كتابفروشي كتبي نجفي، قم، چاپ اول، أوثق الوسائل. تبريزي، موسي بن جعفر، 13
، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، قم، چاپ كتاب الصالة. حائري يزدي، عبد الكريم، 14

  هـ.ق. 1404اول، 
جلد، قم،  29، الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعةتفصيل وسائل . حر عاملى، محمد بن حسن، 15

  هـ.ق 1409، چاپ اول، :مؤسسه آل البيت
، قم، چاپ ٧جلد، مؤسسه سيد الشهداء2، المعتبر في شرح المختصر. حلي، جعفر بن حسن، 16

  هـ.ق. 1407اول، 
  ، قم، چاپ اول.:جلد، مؤسسة آل البيت14، تذكرة الفقهاء. حلي، حسن بن يوسف، 17

جلد، دفتر انتشارات اسالمي، قم، 9، مختلف الشيعة في أحكام الشريعةي، حسن بن يوسف، . حل18
  هـ.ق. 1413چاپ دوم، 
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جلد، مطبعة النجف، 2،  ، تقرير شيخ حسن سعيد تهرانى دليل العروة الوثقى. حلى، شيخ حسين، 19
  هـ.ق. 1379نجف، چاپ اول، 

جلد، مؤسسه اسماعيليان، 4، كالت القواعدايضاح الفوائد في شرح مش. حلي، محمد بن حسن، 20
  هـ.ق. 1387قم، چاپ اول، 

  .١جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى5،  كتاب البيع. خمينى، روح اللَّه، 21
، چاپخانه نو  ، تقرير سيد محمد مهدى موسوى خلخالىاالجتهاد و التقليد. خوئي، سيد ابوالقاسم، 22

  . ـ. قه 1411ظهور، قم، چاپ سوم، 
  جلد.6، التنقيح في شرح العروة الوثقيابوالقاسم، سيد . خوئي، 23
، قم، دار الهادي للمطبوعات، چاپ سوم، محاضرات في اصول الفقهابوالقاسم، سيد . خوئي، 24

  هـ.ق 1410
  جلد.4، المستند في شرح العروة الوثقيابوالقاسم، سيد . خوئي، 25
  هـ.ق. 1417، كتابفروشي داوري، قم، چاپ پنجم، صولمصباح اال. خوئي، سيد ابوالقاسم، 26
  جلد.7 مصباح الفقاهة (المكاسب)،ابوالقاسم، سيد . خوئي، 27
  جلد.33، موسوعة االمام الخوئيابوالقاسم، ابوالقاسم، سيد . خوئي، 28
جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، 7، المدارك في شرح المختصر النافع. خوانساري، احمد، جامع 29

  هـ.ق. 1405دوم، چاپ 
، چاپ ٧، قم، مؤسسه امام صادقإرشاد العقول الي مباحث األصول. سبحاني تبريزي، جعفر، 30
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