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 باسمه تعالی

 99-1400سال دوم  مین                        فقه و حقوق اسالمیکارشناسی دانشجویان  -(4برنامه درس اصول فقه )
 موضوع جلسات هفته

 شنبهچهار شنبهسه  

 استصحاب ی رسم لیتعط جلسه اول هفته نخست

 استصحاب جلسه سوم دوم جلسه هفته دوم

 استصحاب جلسه پنجم جلسه چهارم هفته سوم

 استصحاب جلسه هفتم جلسه ششم هفته چهارم

 استصحاب  جلسه نهم جلسه هشتم هفته پنجم

 استصحاب ازدهمیجلسه  جلسه دهم هفته ششم

 استصحاب زدهمیجلسه س جلسه دوازدهم هفته هفتم

 استصحاب  همجلسه پانزد جلسه چهاردهم هفتم هشتم

 استصحاب جلسه هفدهم جلسه شانزدهم هفته نهم

 تقلید و اجتهاد جلسه نوزدهم جلسه هیجدهم هفته دهم

 تقلید و اجتهاد جلسه بیست و یکم جلسه بیستم هفته یازدهم

 دیاجتهاد و تقل جلسه بیست و سوم جلسه بیست و دوم هفته دوازدهم

 احکام هایدلیل از برخی بررسی و تحلیل یست و پنجمجلسه ب جلسه بیست و چهارم هفته سیزدهم

 احکام هایلیاز دل یبرخ یو بررس لیتحل جلسه بیست و هفتم جلسه بیست و ششم هفته چهاردهم

 تمرین و تست برای آمادگی برای آزمون پایانی جلسه بیست و نهم جلسه بیست و هشتم هفته پانزدهم

 رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویان یکمجلسه سی و  امجلسه سی هفته شانزدهم

 

رائه شود، زیرا اجزوه حاضر در کالس حین تدریس به جای پاورپوینت استفاده می منبع: جزوه حاضر است.

ل رؤیت بر کیفیت صدای استاد تأثیر منفی دارد و در گوشی هم برای شما چندان قاب LMSپاورپوینت در محیط 

 گیرید و حین برگزاری کالس همراه داشته باشید.نیست. پس جزوه را پرینت ب

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: (، به نحو زیر محاسبه می17+3=20نمره این درس از بیست نمره )

 ( اخذ خواهد شد. ال تستیؤس 17که در روز امتحان پایان ترم به صورت تستی ) نمره 17آزمون درس از  -1

در ضمن کیفیت ارائه  این سه نمره اجباری است.دارد.  اختصاصشفاهی در کالس  به ارائهسه نمره هم  -2

تعیین موضوع ارائه شفاهی هم به عهده خود و تسلط بر موضوع نیز در اخذ این سه نمره مؤثر خواهد بود. 

کند و متن ارائه را انتخاب می در حقوق اصول فقهکاربرد دانشجو است که بر اساس عالئق خود در ارتباط با 

روی متن ارائه خود نیز خوب کار ) کنده در کالس به ایمیل استاد و سایر دانشجویان ارسال مینیز پیش از ارائ

هده دانشجویان عزمان ارائه نیز به تعیین  .(دارای عناوین و تیترهای مناسبی باشدمرتب و  کنید که
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نمایید که در انتهای  و تنظیم ای توزیعولی توجه داشته باشید که خودتان زمان ارائه را به گونه ،است

 ،غیر این صورتدر  .ی نماندقو کسی با خر نیز برگزار شودآجلسه انتهای ترم تجمیع نشود و تا 

ابتدای هر جلسه هر کس که حاضر است اعالم در  شوند.دانشجویان جا مانده از نمره ارائه محروم می

 نان اختصاص یابد. آمادگی کند که وقت مناسب برای آ

بالفاصله  که دارد «ساعتی برای تفکر»با عنوان  یک تکلیفهم اختصاص به  (به اضافه بیست است) نمره 2 -3

پاسخ  (1400تیرماه  4) روز امتحانتا  ت دارندصفریان ودانشجدر سامانه با عنوان تکلیف بارگزاری خواهد شد و 

طرح یک اشکال اساسی به مباحث مطرح در  دربارهتکلیف نیز موضوع  .دنتایپ کنهای خود را در سامانه 

 ،شده باشدیا کتابی طرح  اینترنتی این اشکال نباید در هیچ پایگاه. است (راگرافادر حد یک پ) کالس

اما برداشت  ،ای داشته باشددر طرح اشکال شاید برای شما نمرهتفکر خود شما باشد. تالش باید بلکه 

حت صیید أدر صورت ارسال پاسخ و ت ،ضمندر  ای نخواهد داشت.ن هرگز نمرهییا رونوشت از سایر

  ی خواهد شد.قنی صحیح تلزمون پایاآشما در  ال نادرستؤدو س، نآ

  باشد.جلسه آموزشی طبق قوانین و ضوابط مجاز نمی ششدر ضمن، غیبت بیش از  -۴

هم برای شما ارسال  LMSهای مهم استاد در ارتباط با درس و امتحان از طریق سامانه نیاز، پیامدر صورت  -5

 خواهد شد.
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  استصحاب

 متن عربی:
 هو الذی هالسابق هالحال فیه تالحظ ما الشک موارد من االستصحاب تعریف االستصحاب الرابع االصل

: هو االصولیین اصطالح فی و .«صحبته طلب أو مصاحبا ءالشی أخذ»: هللغا فی هو و االستصحاب، مجری

 .«زواله فی الشک عند باقیا المتیقن بحکم ما أو الوجود متیقن اعتبار»

 محل مجرای استصحاب:

 .دارای حالت سابقه باشد 

 .حالت سابقه قابل مالحظه باشد 

 تعریف استصحاب: 

 رخواست همراهی چیزی است.تعریف لغوی: گرفتن چیزی همراه خود یا د 

 اشته و تعریف اصطالحی: چیزی را که یقیناً وجود داشته یا در حکم چیزی است که یقیناً وجود د

 اکنون شک به از بین رفتن آن داریم موجود فرض کنیم.

 متن عربی:
کلّف بأنه األول، وجود متیقن سابق. و الثانی الشک فی زواله، مثل ما لو تیقّن الم»فهو یتقوّم برکنین: 

 فیبنی علی بقائها و هو االستصحاب، هکان متطهرا من الحدث و شک فی حصول حدث ینقض تلک الطهار

 ارکان استصحاب

 متیقن سابق 

 شک الحق در زوال آن 

 متن عربی:
 یثبت مل اللتین الساری، بالشک عنها المعبّر الیقین هقاعد و المانع، و المقتضی هقاعد عن یختلف هو و

 الیقین ألنّ فیها، الشک و الیقین متعلّق اختالف: أولیهما فمالک .السابق الیقین علی األثر بترتیب اعتبارهما

 و الخشب التهاب من مانع وجود فی هو إنما الشک و خشب، فی نار کوجود المقتضی، بوجود هو إنما فیها

 صدور زمان فاختال مع لکن و انا،زم و ذاتا الشک و الیقین متعلّق اتحاد هو: هالثانی مالک و .مثال رطوبته هو

 کاش یقینه انقلب السبت یوم ثم هالجمع یوم شخص هبعدال تیقّن لو ما مثل الشک، صدور زمان مع الیقین

 الی ثال،م السبت یوم من سری الشکّ ألنّ الساری، بالشک هالقاعد هذه عن یعبّر إنما و. هالجمع یوم بعدالته

: صحاباالست هقاعد مالک و .هالجمع یوم بعدالته شاک اآلن فهو ،هلجمعا یوم فی الشخص ذلک هبعدال الیقین

 نفس حدوث زمان اختلف سواء المتعلّق، زمان اختالف مع لکن ایضا، ذاتا الشک و الیقین متعلّق اتحاد هو

 اجتمع بحیث السبت یوم بعدالته شک و هالجمع یوم فی شخص هبعدال تیقّن اذا کما. اتّفق او الشک و الیقین

 یوم منه ءشی صدور فی یشک أی السبت، یوم فیها الشک و هالجمع یوم بعدالته الیقین السبت یوم فی

 .عادال کان هالجمع یوم انّه احراز مع هالعدال ینافی السبت
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متعلق شک و یقین متفاوت هستند، زیرا یقین به وجود مقتضی تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع: 

 آتش و شک به وجود مانع تعلق می گیرد مانند رطوبت.تعلق می گیرد مانند 

: متعلق یقین و شک در قاعده یقین از نظر ذات و زمان یکی تفاوت استصحاب با قاعده یقین یا شک ساری

 هستند، اما زمان صدور یقین با زمان صدور شک متفاوت است.

می کند نها با هم فرق دارد و فرقی : متعلق یقین و شک ذاتاً یکی هستند و زمان آن مالک قاعده استصحاب

 که زمان ایجاد یقین و شک یکی باشند یا متفاوت. 

 متن عربی:
 إمّا مث عدمیا، او وجودیا أمرا یکون أن إما المستصحب ألنّ ،هکثیر أنواع لالستصحاب االستصحاب أنواع

 یکون نأ إما الشک ثم ،هرجیخا أمورا او لحکم موضوعا او جزئیا، او کلیا وضعیا، او تکلیفیا حکما یکون أن

 صحبالمست الحکم دلیل ثم. الموجود هرافعی فی او له، الرافع فی یکون أن إما و للمستصحب، المقتضی فی

 شرعیا. او عقلیا یکون أن إما

 انواع استصحاب بر اساس انواع مستصحب، انواع شک و انواع دلیل

 بیان به است؛ شرعی حکم دارای که وعیموض یا شرعی حکم از است عبارت مستصحب،تعریف مستصحب: 

 حکم) صحاباست آن درباره و شده شک آن در الحق زمان در و داشته وجود یقین، به سابق، در که چه آن هر دیگر،

 شود.می نامیده مستصحب گردد،می جاری( سابق یقین بقای به

 انواع مستصحبانواع استصحاب بر اساس 

  امر وجودی یا عدمی 

 ا وضعیحکم تکلیفی ی 

 حکم کلی یا جزئی 

  موضوع یا امور خارجیه 

 انواع استصحاب بر اساس انواع شک

 مقتضى در شک را استمرار براى آن قابلیت در شک جهت به چیزى بقاى در )شک شک در مقتضی 

 گویند(

 د دیگر )رافع به عامل و سببی گفته می شود که از استمرار و ادامه وجود موجو شک در رافع مقتضی

 ری می کند(جلوگی

 ی نیز )در صورتی است که مستصحب قابلیت بقا و استمرار دارد و پیدایش امر شک در رافعیت موجود

 یقینی است ولی تردید داریم که آیا امر مزبور رافع مستصحب است یا خیر؟(

 انواع استصحاب بر اساس انواع دلیل حکم چیزی که استصحاب می شود

 عقلی 

 شرعی 

 متن عربی: 
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 حجیته من منع من فمنهم .حجیتها عدم و بعضها او األنواع هذه هحجی فی کثیر اختالف وقع قد و

 الکلّ، کنی لم إن الجلّ عند معتبر فلعلّه العدمی االستصحاب اما أنواعه، فی اختلفوا المثبتون و مطلقا،

 هی و عدمال هلباصا دائما یستدلون تراهم لذلک و ثبوته، بعد إال بوجوده یحکم فال ءشی عدم تیقّن فلو

 الوضعی، الکلی و ،هالحرم و کالوجوب التکلیفی، الکلی الحکم استصحاب اما و .العدم استصحاب

 .هالحجی معد بعدهم من و القدماء عن فالمنقول أمثالها، و ،هالملکی و ،هالزوجی و ،هالنجاس و ،هکالطهار

 ارأخب انّ( ره) العاملی الحرّ الشیخ عن المنقول و الوضعی، دون بالتکلیفی المنع خصّ من منهم و

 القول المتأخرین متأخری بین اشتهر و .الکلی الشرعی الحکم استصحاب علی تدل ال االستصحاب

 من منهم و .المقتضی فی الشک عند حجیته منهم کثیر منع و .غیرها و األحکام فی مطلقا هبالحجی

 .اعقلی المستصحب ثبوت دلیل کان اذا منعها من منهم و .الموجود هرافعی فی الشک عند هالحجی أنکر

 ذاا نحن و .هالمتشعب األقوال من ذلک غیر الی هالخارجی األمور فی حجیته منع من األصولیین من و

 أخبار الإ النفس به تطمئنّ ما منها نجد لم علیها، المعوّل عمدتها سنذکر التی االستصحاب هأدل تأملنا

 لسائر هالکلی دون للمکلّف، هالجزئی هالوضعی األحکام استصحاب هحجی من اکثر علی تدلّ  ال التی الباب

 منشأ کان اذا شرعی، حکم بها تعلّق التی الموضوعات من بذلک یلحق ما استصحاب و المکلفین،

 .هاألدل ذکر عند ذلک سنوضح کما الرافع، فی الشک هو فیها الشک

 نظرات در مورد استصحاب

 ند.گروهی مطلقا استصحاب را قبول ندار 

 .اکثر اصولی ها استصحاب عدمی را معتبر می دانند 

 .استصحاب حکم کلی تکلیفی و حکم کلی وضعی را قبول ندارند 

 .استصحاب حکم کلی تکلیفی را قبول ندارند، ولی استصحاب حکم کلی وضعی را قبول دارند 

 شیخ حر عاملی: روایات مربوط به استصحاب بر استصحاب حکم شرعی کلی داللت ندارد. 

 های جدید: استصحاب در احکام و غیر احکام معتبر است.اصولی 

 .استصحاب را هنگام شک در مقتضی نپذیرفته اند 

 موجود نپذیرفته اند. رافعیت در استصحاب را هنگام شک 

 هنگامی که دلیل آن عقلی باشد، نپذیرفته اند. را استصحاب 
 .استصحاب را در امور خارجیه معتبر نمی دانند 

 اعتبار استصحاب در احکام وضعی جزئی و شک در رافع می باشد.نظر مصنف : 

 

 متن عربی:
ما لم  هالسابق هالعقالء علی األخذ بالحال هاستقرار سیر :منها :االستصحاب استدل علی حجیته بأمور هأدل

 هور الخارجیفی األم هالسابق هیثبت خالفها. و فی ذلک نظر، ألنا نجد من أنفسنا و من غیرنا أنّ األخذ بالحال

، و الی التّجار ه، و األسواق المشهودهلیس ألجل استصحابها، بل للظنّ ببقائها مثل القصد الی البلدان المعهود

، کلّ ذلک للظنّ االطمئنانی ببقائها علی حالها. فلو حصل ظنّ بانتقال تلک هفی متاجرهم و حوانیتهم السابق
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لرجاء حصول المطلوب  هالسابق هنه. نعم، ربما تؤخذ الحالالحال و بخالف مقتضی االستصحاب عمل بالظن دو

و لو مع الظنّ بعدم الحصول، مثل من أراد شراء دواء او تحصیل ماء عزیزی الوجود فانه یقصد فی فحصه 

الموهوم وجودهما فیها التی کان یعهد سابقا حصولهما فیها ال لالستصحاب، بل لرجاء  هعنهما حتی األمکن

 هو نری العقالء ایضا فی األمور الخطیر .، بل ظنهاهحتمال وهمی، ألنّ فی ترکه احتمال مضرحصولهما و لو ال

لتاجر  هو لو کان موافقا للظن، مثال الرجل ال یرسل أمواله التجاری هالسابق هیترکون العمل علی طبق الحال

 من و. التاجر ذلک موت دفصا لو أمواله نهب خاف اذا ضعیفا .اذا احتمل موته و لو احتماال هفی بالد بعید

 إال بها یراد ال هالخارجیّ األمور أنّ ذلک فی السرّ و باالستصحاب، منوطا لیس هذا عملهم أن نعرف کلّه هذا

 ال و ظاهریا حکما یثبت إنما االستصحاب و ،هالعذری و هالظاهری األحکام فیها إذن تفید فال الواقع، صلب

 .الواقع صلب یثبت

 های استصحابدلیل

 رایشان بسیره و روش عقالست که به حالت سابقه عمل می کنند تا وقتی خالف آن : عقل یا سیره عقال

 ثابت شود. 

 اشکاالت این دلیل:

 قاست.ببلکه به خاطر ظن به  ،عمل کردن به حالت سابقه در امور خارجیه به خاطر استصحاب نیست 

 ی شود نه استصحاب.گاهی به خاطر امید رسیدن به مطلوب به حالت سابقه عمل م 

 می  همچنین عقال در کارهای بزرگ عمل به حالت سابقه را گرچه موافق با ظن آنها باشد، ترک

حکم  کنند؛ چون تحصیل در امور خارجیه برای واقع است، در حالی که در استصحاب ما به دنبال

 ظاهری هستیم.

 متن عربی: 
 :ه قالو منها: االجماع علیه کما نقل عن صاحب المبادی ان

وجب  الجماع الفقهاء علی انّه متی حصل حکم ثم وقع الشک فی أنه طرأ ما یزیله أم ال، هالستصحاب حجا»

ر لکان ترجیحا ألحد طرفی الممکن من غی هالحکم علی ما کان أوال، و لو ال القول بأن االستصحاب حج

ثانیا،  ، بالخالف المشهور فیه. واالجماع فی األصول موهون، أوال هانتهی. و لکنه بعد تسلیم حجی« مرجّح

لیله السابق ألجل بقاء د -إن االجماع لیس علی االستصحاب، و إنما هو علی بقاء ذلک الحکم، و بقاؤه إنما هو

 هام مزیل لدلیله او عدم یقین ببلوغ غایألجل عدم قی -و عدم قیام دلیل علی ازالته، فالعمل بذلک الحکم

الستصحاب دلیل حیث ال دلیل، و هنا الدلیل األول لم یرفعه رافع. کما با، ألن اال ینبغی أن یعدّ استصحا -له

کرناه ایضا، لعین ما ذ هانّ دعوی االجماع علی الحکم السابق عند الشک فی النسخ ألجل االستصحاب موهون

اء نتهإن أرید منه استصحاب الحکم، و ذلک ألنه یجب العمل علی مؤدّی کلّ دلیل ما لم یثبت نسخه او ا

 .ء. نعم، استصحاب عدم النسخ ال مانع منه ظاهراغایته، و هذا لیس من االستصحاب فی شی

 مرحوم عالمه حلی در کتاب مبادی الوصول بیان می کند که استصحاب معتبر است، زیرا فقها : اجماع

ه آن اجماع دارند بر این که اگر حکمی محقق شود سپس شک شود که آیا امری به وجود آمده است ک
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را از بین ببرد یا خیر؟ باید بر چیزی که قبال بوده است حکم کرد و اگر حجیت استصحاب پذیرفته نشود، 

 یک طرف از طرف ممکن، بدون دلیل ترجیح داده شده است.

 اشکاالت دلیل اجماع:

  .اجماع در اصول فقه معتبر نیست، بلکه در فروع فقه معتبر است 

 ف نظر در آن وجود دارد پس اجماع ثابت نیست.این مسأله اتفاقی نیست و اختال 

  م به هاجماع برای استصحاب اقامه نشده است، بلکه اجماع بر بقای حکم قبلی است و بقای حکم

 خاطر دلیل قبلی آن است و دلیلی هم برای از بین رفتن آن حکم وجود ندارد.

   ه کاستصحاب فقط زمانی عمل به حکم قبلی به خاطر وجود دلیل قبلی، استصحاب نیست، زیرا

 .)االصل دلیل حیث ال دلیل له( دلیلی وجود نداشته باشد، دلیل محسوب می شود

بگوییم  : در هنگام شک در نسخ، استصحاب حکم سابق به خاطر بقای دلیل سابق مشتبه می شود مگر این کهنکته

حاب نیست هر حال چنین کاری استص منظور از استصحاب، استصحاب حکم است و دلیل حکم را باقی بدانیم، اما در

 و در این مورد می توان استصحاب عدم نسخ کرد.

ین آن گردد )نسخ: رفع حکم سابق که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته به تشریع حکم الحق به گونه ای که جایگز

 و امکان جمع میان هر دو نباشد(. 

 متن عربی: 

 علی هو و ینام الرجل له، قلت: قال. زراره صحیح: االول .هالعمد هی و المقام فی هالوارد األخبار: منها و

 فاذا ألذنا و القلب ینام ال و العین تنام قد زراره یا»: قال الوضوء؟ علیه الخفقتان و هالخفق یوجب أ وضوء

 یحت ال»: قال یعلم؟ ال هو و ءشی جنبه فی حرک فان: قلت .«الوضوء وجب فقد القلب و األذن و العین نامت

 بالشک ینالیق ینقض ال و وضوئه، من یقین علی فانّه إال و بین، أمر ذلک من ءیجی حتی نام قد انه یستیقن

 .السّالم لیهع االمام غیر من یستفتی ال زراره مثل ألنّ إضمارها، یضرّ ال و. «آخر بیقین ینقضه لکنه و ابدا،

 :چند دسته روایت وجود دارد که در ذیل می آیند: روایات   

 زراره:  صحیح 

( چرت حالت به) پلک فروافتادن بار دو و باریک آیا است، وضو با کهدرحالی خوابدمی مرد: گفتم او به: گویدمی زراره

 پس. اندنرفته خواب به هاگوش و دل کهدرحالی خوابدمی چشم گاهی زراره، ای»: فرمود سازد؟می واجب او بر را وضو

 او و کرد حرکت او پهلوی چیزی اگر: گفتم. «است شده واجب وضو رفتند خواب هب دل و گوش و چشم که آنگاه

 اینشانه امر، این از اینکه تا است؛ بوده خواب کند یقین اینکه تا نه،»: فرمود ؟(شودمی باطل او وضوی آیا) نفهمید

 نقض نباید یعنی) کند،نمی نقض شک، با را یقین گاههیچ و است خود وضوی به یقین بر او وگرنه، بیابد آشکار و بیّن

 .«کندمی نقض دیگر، یقینی با را آن اما ؛(کند

 وارد ایدشهخ آن، حجیّت بر( آن در( ع) امام نام ذکر عدم و) حدیث این بودن : مضمراشکال به روایت و جواب آن

 .پرسدنمی فتوا( ع) امام غیر از زراره چون کسی زیرا سازد،نمی

 متن عربی:
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 الی «ابدا لشکبا الیقین ینقض ال و»: السّالم علیه قوله لکن و الوضوء، هو کان إن و المورد أنّ هلالدال وجه و

 و ءالوضو فی علیه، اعمل بل السابق، یقینک عن الید ترفع ال معناها و ،همطلق هقضی انه فی ظاهر آخره

 ألنه ها،تشبی المعنی بهذا ستعملا و «المبرم حلّ» هو: هاللغ فی النقض و .المورد فی به شبیه هو مما نحوه

 نم فالقائل ،هالقضی هذه اطالق مقدار فی االشکال کلّ االشکال ثم .السابق الیقین آلثار معنوی نقض

 یحتّ  متیقن لکلّ هشامل بأنها یقول ،هالکلی هالتکلیفی األحکام فی حتی االستصحاب هبحجی المتأخرین

 هو و رد،المو علی فیها نقتصر لم إن و ألنا ظاهرا، لذلک ولهاشم عدم االنصاف لکنّ و ،هالکلی اللّه أحکام

 ثبت اشاکلتها ممّ علی ما و ،هالجزئی هالوضعی األحکام مطلق هو و المورد، نوع علی نقتصر لکن و الوضوء،

 من کان امقداره او بقائه هقابلی فی شکّ اذا اما له، همزیل هعل حدوث فی شکّ و بقاؤه، و وجوده هتام هبعل

 و هزوجی او التطهیر، فی شکّ و هبنجاس تیقّن لو: مثال .االستصحاب فیه یجری ال و المقتضی فی شکال

 هالالح استصحب ذلک، غیر الی زوالها، فی شکّ  و هعدال او الناقل، فی شکّ  و هملکی او الطالق، فی شکّ

 ذلک فی سواء ذلک، علی هنظائر و الصحیح هلدالل تعبدا، بشکّه یعبأ لم و علیها عمل و األولی هالمتیقن

 انزم مقدار فی هذا علی شکّ  فلو شرعی، حکم بها تعلّق التی الموضوعات او ،هالجزئی هالوضعی األحکام

 رالعم تجاوزه قبل زید هحیا فی شکّ لو و المقتضی، فی شکّ ألنه المتیقّن علی اقتصر المنقطع العقد

 محک بحیاته تعلّق اذا فیما ذلک لکن و لحیاته، المزیل و المانع فی شک ألنه حیاته تستصحب الطبیعی

 التوریث و التزویج جواز أن الظاهر کان ان و ماله، توریث او زوجته، تزویج هحرم او مثال، عنه هکوکال شرعی،

 اتهحی استصحاب یجر لم لو بل حرمتهما، الثبات حیاته استصحاب الی هحاج فال موته، ثبوت علی مترتّبان

 حکم اتهبحی یتعلّق لم اذا اما .أمواله توریث کذلک و شرعا موته یثبت حتی بغیره تزویجال زوجته علی یحرم

 إال مثال معه هللتجار األموال له ترسل ال لذلک و عرفیّ، أثر لها کان إن و حیاته تستصحب فال شرعی، أثر و

 یثبت ال اباالستصح و اقعی،الو وجوده آثار من معه هالتجار أنّ  ذلک فی السرّ و. بحیاته التام االطمئنان مع

 قابلیته فی للشک استصحاب فال الطبیعی، العمر زید سنّ تجاوز لو اما. تعبّدا اعتبارا یثبته بل واقعا، وجوده

 .فیه االستصحاب جریان عدم بیّنا الذی المقتضی فی شک هو و للبقاء

 :نحوه داللت روایت بر استصحاب

 که( ع) امام عبارت ظاهر اما است، وضو درباره هرچند روایت، این که است آن استصحاب بر روایت این داللت وجه

( عمومی و) مطلق میحک که است آن ؛«...کندنمی نقض شک، با را یقین گاههیچ و ابدا؛ بالشک الیقین ینقض ال و»

 بر ضوست،و شبیه جهت، این از آنچه و وضو در بلکه برندار، دست خود پیشین یقین از که است آن معنایش و است

 .کن عمل پیشین یقین همان طبق

ود. در ریقین به کار نمی  پس برای .نقض برای از هم گسستن امور مادی به کار می رود اشکال و پاسخ آن:

 تشبیه، باب زا( روایت در) و است «استوار و محکم امر کردن باز و گشودن» معنای به لغت در «نقض»پاسخ باید گفت 

  .تاس پیشین یقین آثار معنوی نقض ،(حق ال شک به دادن اثر ترتیب) زیرا است، هرفت بکار معنا این در

 نظرات در مورد مقدار اطالق روایت زراره

  :ورد است:ماین اطالق شامل دو مصنف 

 احکام وضعی جزئی 
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 شبیه وضو هستند یعنی علت تامه وجود و بقای آنها محقق شده  شامل چیزهایی می شود که

 است که آن را برطرف می کند. است و شک در امری

  .اصولیان جدید: استصحاب در احکام کلی تکلیفی نیز معتبر است 

 ت. : استصحاب برای اثبات احکام شرعی معتبر است، اما برای اثبات احکام عرفی و عقلی معتبر نیسنکته

شود، شک در مقتضی است و  : اگر درقابلیت بقای امری که یقین به آن داشته ایم یا در مقدار قابلیت آن شکنکته

 تحقق به کند؛ شک کرده، تطهیر را آن اینکه در و یقین نجاستی هنمی توان در آن استصحاب جاری کرد. مثال ب

  .کند شک نه یا داده طالق را او اینکه در و کند یقین( نرگس و حمید میان) زناشویی پیوند

زنده بودنش  عمر طبیعی زید، در زنده بودن او شک شود، اینکه قبل از گذشتن مانند باشد اگر مانع در شک: نکته

د حکم شرعی استصحاب می شود، زیرا شک در مانع و عامل از بین برنده حیات است به شرط آن که بر زنده بودن زی

 گذشته وا طبیعی سن از که کسی بودن زنده قابلیت در شکبار شود. مانند وکالت او یا حرمت ازدواج  همسرش. 

 .شود نمی جاری آن در استصحاب که است مقتضی در کش باشد،

 متن عربی:
 ذلک حتاجی: اوال :ألنه معلوم فغیر هالروای معنی فی مطلقا هالتکلیفی و هالکلی هالوضعی األحکام دخول اما

 أخبار یعجم فی الوارد الیقین لفظ: ثانیا .عنه همنصرف هالقضی انّ مع هالروای فی االطالق نطاق توسیع الی

 عنها ریعبّ ألنه ،هالتکلیفی هالکلی األحکام همعرف علی ینطبق ال همتقارب جمل و واحد بأسلوب ستصحاباال

 واحد فی علمال لفظ یرد لم و جدا، کثیر األخبار فی العلم بلفظ األحکام ذکر فی ورد ما و بالیقین، ال بالعلم

 فی هدالوار التعبیرات فی النظر تمعن احینم جلیّا اللفظین بین الفرق تعرف أنت و االستصحاب، أخبار من

 دائما الشک الیها یتطرّق التی هالجزئی الموارد فی غالبا یستعمل الیقین فتری. اللفظین استعمال مقامات

 العلم اما و. الشک هإزاح هو الیقین أن علی هاللغ أهل نصّ لذلک و مثال، هالنجاس و هکالطهار األحوال بتطوّر

 .هاب الجهل بعد المکلّف بها یعلم التی هالتکلیفی کاألحکام الجهل یسبقها لّتیا الموارد فی فیستعمل

 یفرض المجتهد مثال فرضیان، بل حالیان، شک و یقین فیها لیس هوضعی او هتکلیفی هالکلی األحکام إنّ: ثالثا

 یقصر انه فی حینئذ فیشکّ االیاب و الذهاب من هملّفق هشرعی همساف الی مسافر سافر لو انه األولی، فی

 فیشک مذی متطهّر من خرج لو انّه هالثانی فی یفرض و السفر، قبل علیه یجب کان کما یتمّ، او صالته فی

 و یقینا تفرض االستصحاب أخبار ظاهر أنّ  مع المذی، حکم فی للشک ال أم به طهارته تنتقض انه حینئذ

 عموم دلیلها فی یکون أن إما هالکلی الحکاما إنّ: رابعا .هکلی ال هجزئی هخاص لموارد شخصیین فعلیین شکا

 او الشک، مورد فی هالبراء تجری و الیقین مورد علی فیقتصر اجمال او الشک، عند به فیؤخذ اطالق او

 فی کالشک ،هالنهای او هالغای ببلوغ یعلم لم ما التکلیف یسقط فال بلوغها، فی شک و هنهای او هغای له یکون

 الطویل، و القصیر بین تردّد أی الوقت، مقدار فی شکّ و موسّعا التکلیف یکون او للصائم، الغروب تحقّق

 الشکّ  ألنّ االستصحاب، موارد من لیس فهو الفجر، الی او اللیل نصف الی انه العشاءین وقت فی کالشک

 التکلیف فدلیل المانع حصول فی شکّ فاذا حصوله، عند یسقط مانع للتکلیف یکون او المقتضی، فی فیه

 بقاء فی لهم موافقون الموارد غالب فی نحن الحاصل و للصائم، مرض حصول فی الشک مثل بعد، یسقط لم

 الدلیل بذلک الثابت التکلیف و حاله علی باق األول الدلیل ألنّ بل االستصحاب، بعنوان ال لکن و التکلیف،
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 ینجس، هبالنجاس المتغیر الکرّ ،مثال. محلّه غیر فی شک زواله فی الحاصل فالشک زواله، علی هحج تقم لم

 اللفظی الدلیل الطالق بل بعضهم، علیه بنی کما لالستصحاب ال بنجاسته، نحکم نفسه من تغیره زال فلو

 ثم .المطهرات من بنفسه التغیّر زوال أن ثبت اذا إال بطهارته نحکم فال تغیّر، اذا ینجس الکرّ أن علی الدال

 شک لو ما مثل الخارجی، لالشتباه ذلک کان فان ،هالوضعی األحکام فی الموجود هرافعی فی الشک کان إن

 إن و .هالطهار استصحاب فیه فیجری الرافع، وجود فی الشک کان غائط، او هنوا أنه منه الخارج فی المکلف

 هلشبه او حکمه، فی للشک المتطهّر من المذی کخروج ،هحکمی هشبه ألجل المجتهد من الشک کان

 الکلی الحکم فی شک ألنه فیهما، االستصحاب جریان عدم فالظاهر النوم، مفهوم فی ککالش ،همفهومی

 هثابت مزیل و حدث یزله لم باق هالسابق هالطهار حکم نعم،. فیه االستصحاب جریان عدم استظهرنا الذی

 الخفقتین و هالخفق عن أوال فیها السؤال کان إن و هالمذکور هزرار هصحیح و شرعا، هللطهار ازالته و حدثیته

 بل االستصحاب، بجریان أوال یکن لم السّالم، علیه منه الجواب لکن و ،همفهومی هلشبه حکمهما فی للشک

 أو النوم منه حصل انه فی الشک حکم عن کان الثانی السؤال نعم،. النوم مراتب حکم تفصیل الجواب کان

 الموارد جعل األصولیین من کثیرا أنّ هذا من فظهر .فیه االستصحاب جریان بحکم السّالم علیه فأجاب ال،

 إن و ظاهرا، ءشی فی االستصحاب من لیس أنّه مع استصحابا، السابق بالدلیل فیها العمل لزوم ذکرنا التی

 دلیل کان اذا فیما کلّه هذا .حقیقته عن خارجا کان إن و االصطالح، فی همشاح فال بذلک، تسمیته إال أبوا

 ال العقلی الدلیل ألنّ حینئذ، للشک مورد فال لبیّا کان اذا اما لفظیا، استصحابه دیرا الذی السابق الحکم

 .هالبراء مجراه و التکلیف، نفس فی شکا کان الحکم بقاء فی فرضا شک فلو مقتضاه، فی هشبه

 

 و دخول احکام وضعی کلی و احکام تکلیفی به طور مطلق در مدلول روایت زراره ادله عدم ورود

 شود.روایت شامل این موارد نمی اطالق این 

 ایت شمول روایت برای این احکام مستلزم گسترش دایره اطالق روایت است، در حالی که اطالق رو

 منصرف از این موارد است. 

 این که  ای است برشود و کلمه یقین در روایت قرینهکلمه یقین بر شناخت احکام تکلیفی اطالق نمی

تفاده ئی است، زیرا در مورد حکم تکلیفی در روایات از کلمه علم اسروایت مخصوص احکام وضعی جز

 شود. می

 گیردض میدر احکام تکلیفی یا وضعی، شک یا یقین فعلی وجود ندارد یعنی مجتهد یقین و شک را در فر  

 کند.تا حکم مسأله را بیان نماید، اما اخبار استصحاب از شک و یقین فعلی و شخصی بحث می

او  : شکی فرضی یعنی بر فرض توجه و التفات مکلف، نسبت به موضوع حتما برایقدیریشک تنکته: 

 آید.شک به وجود می

 : شک موجود بالفعل پس از یقین سابق است.شک فعلی

 توان استصحاب جاری کرد: در هیچ یک از این موارد نمی 

  شود.یاطالق عمل ماحکام کلی یا دلیلشان عموم و اطالق دارد: در هنگام شک به آن عموم و 

 :احکام کلی یا دلیلشان اجمال دارد: در این صورت دو راه وجود دارد 
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 .باید به مورد یقین اکتفا کرد 

  .در مورد شک برائت جاری نمود 

 ایت دلیل حکم دارای غایتی است که در رسیدن به آن شک شود: تا وقتی که علم به حصول غ

 شود.ایم تکلیف ساقط نمیپیدا نکرده

 شود: از موارد شک در مقتضی است و استصحابیف موسع است و در مقدار وقت شک میتکل 

 شود.جاری نمی

 .شک در حصول مانع: اصل عدم مانع جاری می شود 

اطر اطالق دلیل باره معتقدند تکلیف در اینجا باقی است، اما نه به خاطر استصحاب؛ بلکه به خ: برخی در ایننکته

 ت. شود و دلیل بقای تکلیف استصحاب اسل معتقدند استصحاب در اینجا جاری میلفظی. برخی نیز در مقاب

 صور شک در رافع در احکام وضعی

 دو حالت دارد:

 :اگر دلیل لفظی باشد 

 ک ششود؛ مانند کسی که باشد: استصحاب جاری می یا اشتباه خارجی اگر منشأ شک شبهه موضوعیه

 است؟ کند که آیا فالن چیز خرماست یا چیز نجسی

  شود بهشود، ولی حکم به بقای طهارت میباشد: استصحاب جاری نمیاگر منشأ شک شبهه حکمیه 

 شود.دلیل اطالق ادله طهارت و شک در حکم کلی است که استصحاب در آن جاری نمی

  کم شود، ولی ح: استصحاب جاری نمی، مانند شک در معنای خوابمیه باشدمفهواگر منشأ شک شبهه

ن شود به دلیل اطالق ادله طهارت و شک در حکم کلی است که استصحاب در آهارت میبه بقای ط

 شود.جاری نمی

 نکته: دو مورد آخر شک در حکم کلی هستند.

 :در ندارد و اگر  موضوع دلیل عقلی، شکی وجوددر زیرا  ،دیگر شکی وجود ندارد اگر دلیل لبی و عقلی باشد

 شود که باید برائت جاری کرد.کلیف میباقی بودن حکم شک شود، شک در اصل ت

 متن عربی:
 من ءشی او غیره او رعاف دم ثوبی أصاب :له قلت: قال. ایضا هزرار هصحیح االستصحاب أخبار من: الثانی

 ذکرت إنی ثم صلّیت و شیئا بثوبی أن نسیت و هالصال فحضرت الماء، له أصیب أن الی أثره فعلّمت المنی

 أصابه قد انه علمت و موضعه رأیت اکن لم فان: قلت .«تغسله و هالصال تعید»: المالسّ  علیه قال .ذلک بعد

 أصابه أنه ظننت فان: قلت .«تعید و تغسله»: السّالم علیه قال وجدته؟ صلّیت فلمّا علیه، أقدر لم و فطلبته

 .«هالصال تعید ال و تغسله»: السّالم علیه قال فیه؟ فرأیت فیه فصلیت شیئا، أر فلم فنظرت ذلک، أتیقن لم و

 تنقض أن لک ینبغی فلیس فشککت، طهارتک من یقین علی کنت ألنک: السّالم علیه قال ذلک؟ لم: قلت

 تغسل»: السّالم علیه قال فأغسله؟ هو أین أدر لم و أصابه قد أنه علمت قد فانی: قلت .«ابدا بالشک الیقین

 شککت ان علیّ فهل: قلت .«طهارتک من یقین لیع تکون حتی أصابها قد أنه تری التی هالناحی ثوبک من

 فی وقع الذی الشک تذهب أن ترید إنما لکنّک و ال،»: السّالم علیه قال فیه أنظر أن ءشی أصابه قد أنه
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 فی شککت اذا تعید و هالصال تنقض»: السّالم علیه قال ؟هالصال فی أنا و ثوبی فی رأیته إن: قلت .«نفسک

 ال ألنک هالصال علی بنیت ثم غسلته و هالصال قطعت رطبا رأیته ثم تشک لم نا و رأیته، ثم منه موضع

 یسیر اختالف فیها هالروای هذه و .«بالشک الیقین تنقض أن لک ینبغی فلیس علیک، أوقع ءشی لعلّه تدری

 :موردین فی الیقین نقض عدم فیها ذکر و ،هالدالل فی کسابقتها هی و بالمعنی، یضرّ ال بما کلماتها بعض فی

 الساّلم علیه حکم قد و «ابدا بالشک الیقین تنقض أن لک ینبغی فلیس»: السّالم علیه قوله منهما، األول

 هالنجاس هاصاب ظنّ قبل هالمتیقن هالسابق هالطهار استصحاب هو و شرعی بوجه فیها دخل ألنه صالته، هبصح

 .مجمل منهما الثانی و. عنها الفحص و

 بینی خون لباسم به: گفتم او به گویدمی زراره. است زراره صحیحه نیز استصحاب روایات از تروای دومین. دومروایت 

 وقت آنگاه ،(مکن تطهیر را آن و) رسانم آب آن به تا کردم نشان را آن جای. رسید منی مقداری یا آن غیر خونی یا

 آوردم یاد هب آن از بعد سپس. خواندم نماز و هست( نجاسات از) چیزی لباسم در که کردم فراموش و فرارسید نماز

 خون که دانستممی و بودم ندیده را آن جای اگر: گفتم .«بشوی را آن و کن اعاده را نماز»: فرمود (چیست؟ اموظیفه)

 آن»: فرمود ؟یافتم را آن خواندم نماز آنکه از پس و نیافتم دست برآن و کردم جستجو را آن پس است، رسیده بدان

 و کردم گاهن پس نداشتم، یقین و است رسیده بدان خون که داشتم گمان اگر: گفتم .«کن اعاده را مازن و بشوی را

 .«نکن اعاده را زنما و بشوی را آن»: فرمود دیدم؟ لباسم در را آن بعد خواندم، نماز آن در بنابراین و ندیدم چیزی

 گاهیچه که نیست روا و کردی شک سپس و ودیب یقین بر خود طهارت از تو زیرا»: فرمود است؟ چنین چرا: گفتم

 را آن تا کجاست امندانسته و است رسیده لباسم به خون آن که امدانسته من: گفتم .«کنی نقض شک با را یقین

 یقین بر ودخ طهارت از اینکه تا بشوی است رسیده بدان خون آن معتقدی که را لباست از قسمت آن»: فرمود .بشویم

 تا) کنم جستجو آن در است واجب من بر است رسیده بدان( نجاسات از) چیزی که کردم شک اگر یاآ: گفتم .«باشی

 گرفته جای جانت رد که را شکی خواهیمی فقط( کارت این با) تو اما نه،»: فرمود ؟(نیست آن در چیزی شوم مطمئن

 جایی در اگر»: فرمود ؟(چیست اموظیفه) مبود نماز در کهدرحالی دیدم لباسم در را آن اگر: گفتم .«ببری بین از است

 را آن پسس و نداشتی شک اگر و کن، اعاده و بشکن را نماز دیدی، را آن( نماز در) سپس و داشتی شک لباست از

 زیرا بگذار، بنا زنما( همان) بر سپس و بشوی را آن( بگردانی روی قبله از آنکه بدون) و کن قطع را نماز دیدی مرطوب

 .«کنی قضن شک با را یقین که نیست روا پس است، شده انداخته تو بر که باشد چیزی آن، شاید ی،داننمی تو

 :نحوه اثبات حجیت استصحاب با این روایت: نکته

 ه است.برای اثبات استصحاب قابل استفاد: و حکم امام به صحت نماز عدم نقض یقین در بخش اول روایت 

 ستفاده نیستاعلت اینکه الف و الم یقین، الف و الم عهد است، قابل به  روایت: دوم بخش در یقین نقض عدم ،

قهی از های مختلف فدر نتیجه از آن قاعده ای کلی استنباط نمی شود که بتوان در باب است. لچون مجم

 .ها استفاده نمودآن

 متن عربی:
 أحرز قد و اثنتین فی أو هو أربع فی یدر لم من: قال ایضا هزرار صحیح االستصحاب، أخبار من: الثالث

 یدر لم اذا و علیه، ءشی ال و یتشهّد و الکتاب هبفاتح قائم هو و سجدات أربع و رکعتین یرکع»: قال .اثنتین

 و بالشک الیقین ینقض ال و علیه، ءشی ال و أخری الیها فأضاف قام الثالث أحرز قد و أربع او هو ثالث فی
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 فیبنی الیقین علی یتمّ و بالیقین الشکّ ینقض لکنه و باآلخر، أحدهما یخلط ال و الیقین، فی الشک یدخل ال

 و»: السّالم علیه قوله أنّ فی ظهورها یبعد ال انه: هالدالل وجه .«الحاالت من حال فی بالشک یعتدّ ال و علیه،

 فیکون ،ذلک بعد بها أتی بأنه الشک و هبالرابع أتی قد یکن لم بأنه الیقین أی «بالشک الیقین ینقض ال

 بها یأتی هالرکع هذه کون انّ األمر، هغای باالستصحاب، عمال أخری هبرکع االتیان علیه یجب انه المعنی

 هکیفی أنّ أو الکتاب، هبفاتح برکعتین یأتی انه هو و هالروای صدر هقرین من اما یعلم الکتاب هبفاتح همنفصل

 سابقتیها مثل تکن لم إن و هالروای هذه و. أخری هلأد من یعلم تفصیلها و همجمل تکون هالرکع بهذه االتیان

 هی و هالعبار هذه أنّ یستظهر غیرهما و بل الروایتین تلک هبقرین لکن االستصحاب، علی هالدالل وضوح فی

 .االستصحاب منها یراد «بالشک الیقین تنقض ال»: الساّلم علیه قوله

 :گویدمی زراره. است زراره صحیحه نیز استصحاب اخبار از روایت سومین. سومروایت 

 اشوظیفه) دارد یقین رکعت دو به کهدرحالی رکعت، دو در یا است رکعت چهار در نداند که کسی: گفتم او به

خواند، )یعنی دو رکعت الکتاب می هاتحکه در حال قیام، فدرحالی ،دو رکوع و چهار سجده بجا آورد»فرمود:  ؟(چیست

که رکعت است یا چهار رکعت، درحالی وید و چیزی بر او نیست. هنگامی که نداند در سهگخواند( و تشهد مینماز می

 شک با را یقین (1) کند و چیزی بر او نیست.ایستد و یک رکعت دیگر بدان اضافه میبه سه رکعت یقین دارد، می

 نماید.نمی مخلوط ریگدی با را دو آن از یکهیچ (3) کند، ودر یقین داخل نمی را شک (2) و کند،نمی نقض

 در (6) گذارد، وآن )یقین( بنا میبنابراین، بر .کندمی تمام( را نماز) یقین بر (5) و کند،می نقض یقین با را شک (۴) اما

 .«کنداعتنا نمی شک به حاالت از حالی هیچ

قض را با شک ن و ال ینقض الیقین بالشک؛ و یقین»: بعید نیست جمله: وجه داللت این روایت بر استصحاب

مراد از  و، ظهور داشته باشد در اینکه مقصود از یقین، یقین به این باشد که او رکعت چهار را بجا نیاورده؛ «کندنمی

خواهد  شک، شک در این باشد که پس از آن، رکعت چهارم را بجا آورده است که در این صورت، معنای آن چنین

ودن این رکعت ب؛ نهایت آنکه جدا «ا آورد تا به استصحاب عمل کرده باشدبر او واجب است که رکعت دیگری بج»بود: 

 شود. الکتاب در آن، یا از قرینه صدر روایت دانسته می هاز نماز و خواندن فاتح

ن دو روایت و آاین روایت، هرچند داللتش بر استصحاب به وضوح داللت دو روایت پیشین نیست، اما به قرینه : نکته

 .اب استظهور در این خواهد داشت که مراد از آن استصح« و ال تنقض الیقین بالشک»یگر، جمله نیز روایات د

کند، راغ را بیان می: اگر رکعت اخر جداگانه هم باشد، بازهم داللتی بر استصحاب ندارد، بلکه قاعده فاشکال به روایت

نجام رکعت چهارم حاصل شود و فراغ یقینی با ا زیرا یقین به اشتغال ذمه به رکعت چهارم داریم پس باید فراغ یقینی

 شود.حاصل می

 .قاعده تجاوز: حکم به انجام عمل، هنگام شک بعد از تجاوز از عمل انجام آن را قاعده تجاوز گویند

 قاعده فراغ: حکم به صحت عمل، هنگام شک بعد از اتمام عمل را گویند.

 نظرات درباره این دو قاعده: 

 ن دو، قواعد مستقلی هستند.آخوند خراسانی: ای 

 .شیخ انصاری: یک قاعده کلی هستند 

 متن عربی:
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 کان من»: السّالم علیه المؤمنین أمیر قال: قال السّالم علیه اللّه عبد أبی الی بسنده المجلسی عن ما: الرابع

 علیه قرالبا عن الخصال عن ما: الخامس .«الیقین ینقض ال الشک فان یقینه علی فلیمض فشکّ یقین علی

 .مثلها السّالم علیه عنه السّالم

 مؤمنان امیر: فرمود صادق امام. است کرده نقل( ع) صادق امام از خود سند با( ره) مجلسی که روایتی. چهارمروایت 

 .«کندنمی نقض را یقین شک، که چرا دهد، ادامه را خود یقین کند، شک سپس و باشد یقینی بر هرکس»: فرمود

 .است پیشین روایت مانند که( ع) باقر امام از خصال در وقصد روایت. پنجم

 متن عربی:
من کان علی یقین فأصابه الشک فلیمض علی یقینه فانّ الیقین »السادس: ما عن البحار عنه علیه الساّلم: 

کما یمکن « الشک الساری» هو هذه الروایات الثالث و إن کان یمکن تطبیقها علی قاعد .«ال یدفع بالشک

فی بعض صورها نقل االجماع علی عدم « الشک الساری» هیقها علی االستصحاب، و لکن ألجل أنّ قاعدتطب

مضمونها علی االطالق، فیکون ذلک صارفا عن تطبیقها علی هذه  هالقول بها، و ظاهر هذه الروایات حجی

ستصحاب فی موردها، و فی اال هاألولی الصریح ههذه الروایات فی التعبیر للصحیح ه. ثمّ انّ مقاربهالقاعد

قال: کتبت الیه و أنا «. القاسانی همکاتب :السابع .االستصحاب منها هعلی اراد هفیه، قرین هالظاهر هللثانی

الیقین ال یدخله الشک، »عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان هل یصام أم ال؟ فکتب علیه السّالم:  هبالمدین

اد هنا بالیقین الیقین بدخول شهر رمضان فیکون معنی ال یدخله یحتمل ان یر« ه، و افطر للرؤیهصم للرؤی

عن االستصحاب. و یحتمل أن یراد  هأجنبی هالشک، أی ال ینفع فیه الشک و احتمال الدخول، فتکون الروای

بالیقین الیقین السابق بشعبان، فیکون المعنی أنّ الشکّ بدخول شهر رمضان ال ینفع، بل یلزم أن تعتبر 

 هخاص هالثامن: روای .االستصحاب حینئذ همن أدل همن شعبان حتی تری الهالل فتکون الرواییوم الشک 

 یأکل و الخمر یشرب انه یعلم هو و الذمیّ ثوبه یعیر فیمن هالوارد عبد اللّه بن سنان هفی موردها و هی روای

 و «إیاه نجّس انه تستیقن مل و طاهر هو و إیاه أعرته ألنک ال،»: فقال أغسله؟ أن علیّ فهل: قال .الخنزیر

 حتی وضوءا تحدث أن فایّاک توضأت أنّک استیقنت اذا»: ورد ما: التاسع .هالطهار استصحاب فی هواضح هی

 علی هدال تجدها لم تأملتها اذا أنت و االستصحاب، هأدل هعمد هی األخبار هذه و .«أحدثت أنّک تستیقن

 ال بعضها فی التعلیل اطالق و ،هشخصی هجزئی مواردها میعج ألنّ ،هالکلی و هالتکلیفی األحکام استصحاب

 .الظاهر علی هالشخصی هالجزئی الموارد تلک أنواع الی هالتعدی علی إال یدلّ

 و باشد یقین بر هرکس»: فرمود که کرده نقل( ع) باقر امام از االنوار بحار در( ره) مجلسی که روایتی. ششمروایت 

 .«شودنمی زده کنار شک با یقین زیرا دهد، ادامه خود یقین به باید شود، شک دچار آنگاه

: به نظر می رسد این سه روایت، شامل قاعده شک ساری و قاعده استصحاب است؛ یعنی هر مدلول روایات سه گانه

 . اما به دو دلیل شامل قاعده شک ساری نمی شوند:که در این صورت دلیل اعم از مدعاست کننددو را اثبات می

 ؛ در حالی که روایت مطلق استه شک ساری در برخی حاالت از نظر فقها معتبر نیستقاعد. 

 دوم که صراحت در اول و در روایت های  شده ذکر عبارات با روایت سه این در شده ذکر عبارات

 استصحاب داشت، نزدیک به هم هستند.
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 -بودم مدینه در کهدرحالی -نوشتم نامه حضرت به: گویدمی که است قاسانی( محمد بن علی) مکاتبه. هفتمروایت 

 شک»: نوشت(( ع) امام من به پاسخ در) نه؟ یا شودمی گرفته روزه( روز آن در) آیا که رمضان از الشک یوم مورد در

 . «کن افطار( شوّال هالل) دیدن با و بگیر روزه( رمضان هالل) دیدن با. شودنمی داخل یقین در

 احتماالت معنایی روایت: 

 بود خواهد ارتباطبی استصحاب با روایت این :باشد رمضان ماه دخول به یقین روایت، این در یقین از صودمق. 

 بود خواهد استصحاب ادله از روایت این :باشد شعبان به سابق یقین یقین، از مراد. 

 لباسش که کسی بارهدر است سنان بن اللّه عبد روایت آن، و دارد خودش مورد به اختصاص که روایتی. هشتمروایت 

 را آن باید من آیا: پرسید. خوردمی خوک گوشت و نوشدمی شراب او داندمی کهدرحالی دهدمی عاریه ذمّی به را

 کرده نجس را آن او که نداری یقین و ایداده عاریه وی به بود پاک کهدرحالی را لباس تو چون خیر،»: فرمود بشویم؟

 .است روشن طهارت تصحاباس بر روایت این داللت. «باشد

 یقین آنکه تا بسازی( دیگر) وضویی مبادا ایساخته وضو که کردی یقین هرگاه»: گویدمی که است روایتی. نهمروایت 

 .«است سرزده تو از حدثی که کنی

 استصحاب بر دالّ  را آنها بنگری آنها در دقت به اگر و دهندمی تشکیل را استصحاب ادله ترینمهم روایات این: نکته

 ظاهرا آنها از ایپاره در تعلیل اطالق و است خاص و جزیی آنها همه مورد که چرا یافت، نخواهی کلّی تکلیفی احکام

 .ندارد داللت خاص، و جزیی موارد آن انواع به حکم سرایت بر جز

 متن عربی:
ا کان الشکّ فی نفس نعم، اذ .ایضاح: ظهر انه ال بدّ عند الشک فی وصف لموضوع من بقاء نفس الموضوع

ء و أردنا استصحابه فال معنی لبقائه مع الشک فی بقائه و ان تمحّلوا فی توجیهه. فلو شککنا ببقاء بقاء شی

زید ال بدّ من بقاء زید عند استصحاب عدالته، و لکن اذا شککنا ببقاء زید و حیاته نستصحب بقاءه و  هعدال

ماء فی حوض ثم  هرنا آنفا لو تغیّر الموضوع مثل ما لو تیقّن بکرّیال معنی حینئذ لبقاء الموضوع. فعلی ما ذک

دفع االشکال باتحاد الموضوع  هنقص مقدار فشکّ فی بقاء کرّیته اشکل استصحابها للتغیّر المذکور، و محاول

 .لبالتغیّر الموضوع فیها غا هالتجأ الیها القائلون باستصحاب األحکام الکلی ه، و هی محاولهعرفا غیر مجدی

 روشنگری

  باقی باشد. بنابراین، اگر در بقای  نیز موضوع خودباید ، موضوعیک وصفی برای باقی بودن هنگام شک در

عدالت زید شک کنیم، هنگام استصحاب عدالت زید، خود وی باید باقی باشد، لکن هرگاه در بقا و حیات زید 

 معناست. ای موضوع بیکنیم و در این هنگام، بقشک کنیم، بقای وی را استصحاب می

 کند و استصحاب . پس در احکام کلی معموال موضوع تغییر میکندنموضوع تغییر  در استصحاب شرط است که

شود. هر چند عده ای کوشیده اند که بگویند این تغییر جزئی است و در عرف تغییر محسوب نمی جاری نمی

 شود.

 متن عربی:
 :أمور علی فیه التنبیه ینبغی االستصحاب تنبیهات
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 ثبت فلو. االمارات و الطرق کموارد شرعا الیقین بحکم کان ما تحقّق السابق الیقین تحقّق فی یکفی انه -1

 الیقین کذلک و ،هالسابق هالعدال تستصحب الفسق یوجب ما حدوث فی شک ثم هببیّن زید هعدال مثل ءشی

 ثم شخص هبعدال تیقنت فلو .شرعا لیقینا بحکم کان ما فیه یکفی األول الیقین به ینقض الذی الالحق

 و فسقه ثبت الکبائر ارتکابه علی هبین قامت فلو. هالعدال استصحبت الفسق یوجب ما حدوث فی شککت

 تقدیم لکن و ظاهرا، عندهم علیه متسالم هذا و الموارد، من غیرها هکذا و بعدالته، السابق الیقین انتقض

 او هاالمار بدلیل االستصحاب لدلیل التخصیص باب من االستصحاب مؤدّی علی نحوهما و الید و هالبیّن

 دلیل مدلول بین ألنّ عدمه، فالظاهر «التخصیص» اما .اشکال فیه الورود او هالحکوم او التخصّص

 الیقین تنقض ال االستصحاب دلیل فمعنی غالبا، وجه من خصوص و عموم هاالمار دلیل و االستصحاب

 خالفها علی کان سواء هبالبین اعمل معناه هالبیّن دلیل و ال، أم مثال هبیّن هنقض علی دلت سواء بالشک،

 الیقین تنقض ال»: الساّلم علیهم لقولهم التخصیص عن تأبی االستصحاب أخبار ظاهر ألنّ و ال، أم استصحاب

 مثل ،هبحجّ ثبت ما و القطع یعمّ ما هنا الیقین من المراد کان إن «التخصّص» یحتمل لکن و .«ابدا بالشک

 مثال هالبین هحجی دلیل یکون و القطع الیقین من المراد کان إن ایضا هالحکوم یحتمل و نحوها، و هالبیّن

 حجیه دلیل أنّ باعتبار ایضا «الورود» یحتمل و .الیقین حکم حکمه حجیته ثبتت ما انّ مبیّن و کشارح

 توضیح سیأتی و. األوجه لعلّه و الیقین، فی خولهد و الشک عن البیّنه مؤدّی خروج تعبّدا یثبت مثال البینه

 .التراجیح و التعادل فی قریبا التخصص و التخصیص و الورود و الحکومه معنی

 تعارض استصحاب و اماره

 دراینجا الزم است چند نکته را توضیح داد:

 و کندمی حکایت و داللت واقع از که است اساس این بر اشحجیت مبنای که است دلیلی امارهمفهوم اماره:  -1

 .اندگرفته قرار شارع و شرع تأیید مورد کندمی حکایت واقع از چون

 انواع اماره: -2

 طریق ارائه که است دلیلی عنوان به اماره و است مجهول انسان برای قانون و حکم گاهی: حکمی اماره 

 خبر واحدمثل ، کندمی

  :است معلوم آن حکم حالیکه در ،دارد وجود عوموض به جهل که است جایی در اماره ایناماره موضوعی ،

 .مثل قاعده ید

 ها درباره ماهیت استصحابدیدگاه -3

  اماره است 

 .اصل محرز است؛ یعنی تا حدی کاشف از واقع است 

 .اصل غیر محرز است؛ یعنی کاشف از واقع نیست 

 ه یک اماره.محل بحث: محل بحث از این تعارض طبق دیدگاهی است که استصحاب را اصل می داند ن -۴

 مقدمه بحث: انواع یقین -5

  :)راه آن در جهلی گونه هیچ و داشته وجود معلوم به علم آن، در که قطعی ازیقین وجدانی )علم 

 .شودمی دو، هر مرکب، جهل و علم شامل قطع گونه این. ندارد
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 گفته رمعتب اطمینانی   ظن از حاصل قطع به و بوده وجدانی قطع مقابل تعبدی، یقین تعبدی: قطع 

 آمده دست به قطع: مانند است، گردیده اطالق قطع آن به تعبداً و نیست قطع واقع در که شود،می

 اما دارد، وجود خالف احتمال عرفی، قطع همانند تعبدی، قطع در دیگر، بیان به .معتبر امارات از

 آن برای یعنی ؛است آورده حساب به قطع تعبداً را آن و نکرده اعتنا خالف احتمال این به شارع

 .است نموده مترتب آن بر را قطع احکام و کرده جعل حجیت

 سؤال: منظور از یقین سابق و یقین الحق کدامیک از دو مورد باالست؟ یقین تعبدی -6

آید یا یقین الحق که در صورت اول، توضیح یک روند: ابتدا یقین سابق وجود دارد، سپس یا شک الحق می -7

شود. یقین الحق می آید و جایگزین یقین د، اما استصحاب به یقین سابق میبه شک الحق توجه نمی شو

 سابق می شود. 

های )راه اند، اما در نحوه این تقدم اختالف نظر هستنظرات: همه اصولیان تقدم اماره بر استصحاب را پذیرفته -8

 :جمع عرفی شامل حکومت، ورود، تخصیص و تخصص هستند(

 ماره بر استصحاب مقدم می شود.نظر نخست: از باب تخصیص ا 

 : به معنای خارج کردن خاص از حکم عام و اختصاص دادن کسی به چیزی است.تعریف تخصیص

 : از باب تخصیص نیست، به دو دلیل زیر:مؤلف

  برای تخصیص الزم است میان اماره و استصحاب رابطه عموم و خصوص مطلق باشد، در حالی

 من وجه است. که بین اینها رابطه عموم و خصوص

  اخبار استصحاب ابا دارند از این که تخصیص بخورند، زیرا امام فرموده است: به هیچ وجه یقین

 را با شک نقض نکن.

  :به شرط آن که منظور از یقین، هم قطع باشد و هم چیزی که با اماره از باب تخصص استنظر دوم ،

 ثابت شده است، مانند بینه و نظائر آن.

 رون بودن موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً از شمول موضوع دیگر.بیتعریف تخصص: 

 دو شرط: به نظر سوم: از باب حکومت است 

 که یقین را به معنای قطع و یقین وجدانی بگیریم، نه تعبدی.آن 

 .اماره مبین استصحاب باشد و بگوییم هر چه با بینه ثابت شود، در حکم یقین است 

کی از دو دلیل در موضوع یا محمول دیگر به صورت توسعه و تضییق به معنای تصرف یتعریف حکومت: 

 است.

 زیرا دلیل حجیت بینه را ثابت می کند که مضمون بینه تعبداً از موضوع نظر چهارم: از باب ورود است ،

باشد. یعنی حجیت بینه به حدی است که محلی برای شک باقی شک خارج است و جزء یقین می

 خود در حکم یقین الحق است و یقین الحق جایگزین یقین سابق می شود. گذارد و در نتیجهنمی

یک دلیل )وارد( موضوع دلیل دیگر )مورود( را به طور حقیقی بردارد و رفع کند و آن را تعریف ورود: 

 از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع )تعبدی( باشد. 

 حالت دوم فرد حالت نخست فرد

 یقین سابق ادامه یافته است و محل اجرای استصحاب نیست یقین سابق
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 محل اجرای استصحاب است یقین سابق+ شک الحق

 یقین الحق جایگزین می شود و محل اجرای استصحاب نیست. یقین سابق+ یقین الحق

 

 متن عربی:
 الیقین یقابل ما هو الحق، هو کما األخبار، من أخذه علی بناء االستصحاب باب فی بالشک المراد إنّ -2

 الشکّ  جعلوا السّالم علیهم ألنهم صریحها، بل الباب أخبار ظاهر هو کما شرعا المعتبر غیر الظنّ فیه فیدخل

 .الشک فی داخل انه فعلم الظنّ یذکروا لم و الیقین إال ینقضه ال الیقین أن ذکروا و الیقین مقابل فیها

 منظور از شک چیست؟

  نحاالت نفسانی انسا مقدمه:
 یقین 

 ( است و به دو دسته تقسیم می شود:30در صد( و مرجوح ) 70ظن که دارای دو طرف راجح )در صد 

 .معتبر )تعبدی(: از نظر شارع معتبر است 

 غیر معتبر 

 شک: هر دو احتمال متساوی الطرفین است. 

ر از شک در باب مسأله: شک در استصحاب چیست؟ با توجه به آن که روایات دلیل استصحاب تلقی شدند، منظو

استصحاب امری است که در مقابل یقین قرار دارد؛ بنابراین، ظنی که شرعا معتبر دانسته نشده است نیز جز شک 

 محسوب می شود. 

 متن عربی:
 نفسه عن غفل ثم الحدث تیقّن فلو التقدیری، الشک یکفی فال الشک هفعلیّ االستصحاب فی یشترط -۳

 الفراغ هقاعد مورد هذا ألنّ صالته، صحّت ال، أم السابق حدثه من لها تطهّر هان فشک بعدها التفت ثم صلّی و

 و التطهیر عن غفل ثمّ هالصال قبل و السابق الحدث بعد هالطهار فی شکّ لو لکن و األخر، للصلوات تطهّر و

 فیجب هالصال قبل حقه فی الحدث استصحاب لجریان صالته تصحّ لم ذلک الی هالصال بعد التفت و صلّی

 هقاعد جرت هالصال قبل هالغفل حال تطهّر انه احتمل لو نعم، .تنفعه ال هالطهار عن غفلته و ،هالطهار علیه

 .کالمتیقن المستصحب الحدث ألنّ األول، الفرع مثل ألنه صالته، صحّت و الفراغ

 در استصحاب شک تقدیری کافی نیست

 مقدمه: انواع شک 

 شک دارای دو نوع است: 

o و فرضی شک تقدیری 

o شک فعلی 

؛ بر همین اساس سه حالت قابل تصور است پذیرفته فعلی شک تنها و نیست پذیرفته تقدیری شک استصحاب در

 است: 
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شک در طهارت: قاعده فراغ جاری می شود و نماز صحیح یقین به حدث+ غفلت از خود+ خواندن نماز+ 

 است.

خواندن نماز+ متوجه وضعیت خود شدن:  یقین به حدث+ شک در طهارت قبل از نماز+ غفلت از وضو+ 

 استصحاب حدث می شود و نماز باطل است.

یقین به حدث+ شک در طهارت قبل از نماز+ غفلت از وضو+ خواندن نماز+ متوجه وضعیت خود شدن+  

 احتمال وضو در حال غفلت: قاعده فراغ جاری می شود و نماز صحیح است.

 متن عربی:
 :أقسام علی هو و أشیاء بین جامع کلی فی یجری قد کذلک معیّن ءیش فی االستصحاب یجری کما -4

 أن یمکن و الفرد نفس یستصحب أن فیمکن بقائه فی یشک ثم کلی أفراد من فرد بوجود یتیقّن أن: االول

 استصحاب فیمکن هالطهار فی شکّ و النوم بحدث المکلف تیقّن لو مثال،. الفرد لذلک الکلیّ یستصحب

 بین مردّد فرد بوجود یتیقّن أن: الثانی .له األصغر الحدث کلیّ استصحاب یمکن و له، النوم حدث نفس

 ما مثل. الفردین بین الجامع الکلی فی االستصحاب جریان ایضا فالظاهر مقطوعه، غیر بین و الزوال مقطوع

 هو کان إن و لوضوء،با أثره زال فقد النوم هو حدثه کان فان توضّأ، قد و هالجناب او النوم بحدث تیقّن لو

 الغسل احتمل لو حتی جار االستصحاب هذا بل االغتسال، فیلزمه الحدث کلی فیستصحب باق، فهو هالجناب

 وجود یحتمل لکن و ایضا، بزواله یعلم و فرد بوجود یتیقّن أن: الثالث .البقاء همشکوک هالجناب کانت بحیث

 األول الفرد ذلک من أخری همرتب وجود یحتمل او واله،لز مقارنا او األول للفرد مقارنا جنسه من آخر فرد

 و النوم بحدث یتیقّن ان مثل هالثانی و األولی .الثالث للقسم صور ثالث فهذه منه، األولی هالمرتب زوال بعد

 االستصحاب یجری ال لکن و منه، الحدث کلی بزوال یشک توضّأ فلو بعده، او النوم حال المنی خروج یحتمل

 فلعلّه هالثالث اما و .عدمها هاصال فیها تجری هالمشکوک هالجناب و بالوضوء، زال المتیقن الحدث ألنّ هنا،

 همرتب أزال قراحا ماء علیه صبّ ثم مثال بملح ماء هباضاف تیقّن لو ما مثل ذلک و االستصحاب، فیها یجری

 .ظاهرا هاالضاف کلی بقاء فیستصحب ،هاالضاف من هضعیف أخری همرتب بقاء احتمل لکن و اضافته، من

 استصحاب در کلی:

 شود:: در دو مورد جاری میمجرای استصحاب -1

 .در موارد جزئی: استصحاب جاری می شود 

 .امور کلی )جامع میان افراد مختلف است(: مانند حدث که جامع میان حدث اکبر و اصغر است 

 : که سه قسم است انواع استصحاب کلی -2

  شک در بقای آن: کلی و فرد قابل استصحاب است.وجود یک فردقسم نخست: یقین به + 

مثال: یقین به وجود خواب به عنوان حدث اصغر دارد بعد شک می کند در از بین رفتن آن پس 

 . )استصحاب کلی( دهد: وضو گرفتن واجب می شوداستصحاب حدث اصغر را انجام می

 .حاب جزئی یا استصحاب فرد()استص شود می واجب گرفتن وضواستصحاب خواب را انجام می دهد: 

)شک الحق+  دلیل: چون ارکان استصحاب در هر دو، چه فرد و چه کلی کامل است و باقی است

 .یقین سابق(
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  قسم دوم: یقین به وجود فردی که مردد میان مقطوع الزوال )قطعاً از بین رفته است( و غیر مقطوع

 صحاب کلی جایز است.الزوال )احتمال دارد که از بین رفته باشد( است: است

مثال: می دانیم در منزل انسانی هست که دو روز غذا نخورده، اما نمی دانیم که یک نوزاد است یا 

 یک انسان بالغ در نتیجه استصحاب هیچ یک از این دو نفر جایز نیست. 

دلیل: در فردی که قطعا از بین رفته است، رکن شک الحق وجود ندارد و در شخصی که احتمال 

 قی ماندن آن هست رکن یقین سابق وجود ندارد.با

  دسته تقسیم می شود:  3قسم سوم که به 

  :استصحاب کلی و فرد جاری نمی شود، زیرا  هر دو فرد کلی در یک زمان به وجود آیند

 در استصحاب کلی یقین سابق وجود ندارد و در استصحاب فرد شک الحق وجود ندارد.

واب رفته است، اما احتمال می دهد که در حال خواب مثال: مکلف یقین دارد که به خ

 جنب شده باشد.

   با از بین رفتن یک فرد، فرد دیگری ممکن است به وجود آید: استصحاب کلی و فرد جاری

نمی شود، زیرا در استصحاب کلی یقین سابق وجود ندارد و در استصحاب فرد شک الحق 

 وجود ندارد. 

خواب جنب  بعد ازواب رفته است، اما احتمال می دهد که مکلف یقین دارد که به خمثال: 

 شده باشد.

  ،با از بین رفتن مرتبه قوی، مرتبه ضعیف به وجود می آید: استصحاب کلی جاری می شود

 زیرا ارکان استصحاب در کلی وجود دارندآ اما در استصحاب فرد وجود ندارد.

مقداری آب مطلق روی آن می  مثال: مکلف یقین به مضاف بودن آبی با نمک دارد سپس

 ریزد و آن مرتبه از مضاف بودن زایل می شود. 

 متن عربی:
 هسیر تثبت لم انه و بذلک، التعبّد ظاهرها الّتی األخبار فی منحصر االستصحاب دلیل انّ سابقا بیّنا -۵

 بمؤدّی الواقع عن اکتفی الذی هو الشارع انّ یتبیّن هذا فمن. ءشی کلّ فی االستصحاب اجراء علی العقالء

 إال و أثره، لالستصحاب کان شرعی أثر علیه یترتّب او شرعیا امرا کان اذا فالمستصحب تعبدا، االستصحاب

 .التنزیلی و الظاهری بالحکم فیها یکتفی ال و الواقع صلب تتبع هالشرعی غیر هالخارجی األمور ألنّ له، أثر فال

 ان و له، أثر لوجود االستصحاب تمّ شرعی أثر حیاته علی ترتّب نفا الغائب زید هحیا استصحبنا اذا: فمثال

 یکن لم مثال، العشرین سنّ بلوغه و لحیته نبات و زید نموّ مثل هالعادی او هالعقلی اآلثار إال علیها یترتّب لم

 متأخرینال متأخری هألسن علی اشتهر بما المراد هو هذا و اآلثار، تلک علیه تترتّب لم إذ معنی، لالستصحاب

 هعادی او هعقلی آثارا یثبت الذی او الخارج فی المستصحب یثبت الذی أی «المثبت األصل» هحجی عدم من

 هذا أمر یتمّ فهل ،هشرعی آثار هالعادی و هالعقلی اآلثار هذه لمثل کان اذا فیما االشکال إنما واضح، هذا و

. خالف ؟هالعادی او هالعقلی اآلثار هبواسط ترتبت التی هالشرعی اآلثار تلک تترتّب هل و المثبت؟ االستصحاب

 التی هالشرعی اآلثار تلک ترتّب و االستصحاب هذا جریان منها یستشعر القدماء کلمات من هجمل لعلّ و



 کتر معینی فرد                                                                                                                                                         4اصول فقه 
 

21 

 

 ذهب بعضهم و الترتّب، عدم بعضها صریح و بعضها فظاهر المتأخرین متأخری أقوال اما و .هبالواسط کانت

 عمّم بعضهم و الشرعی، األثر ترتّب و االستصحاب جری العرف نظر فی هخفیّ تکان اذا هالواسط أنّ الی

 هالشرعی اآلثار ترتّب و االستصحاب جریان األظهر لعلّ و. جالئها و هالواسط خفاء هصور فی الترتّب و الجریان

 الغائب زید هحیا استصحاب فمثال. هخفی او هجلی هالواسط کانت سواء ،هالقطعی هالعادی و هالعقلی هالواسط ذات

 فاذا .سنین عشر ابن کان و سنوات خمس همد سافر اذا البلوغ سنّ ادراکه هو و العقلی أثره علیه یترتّب

 الشرعی، األثر یترتّب و االستصحاب هذا فیتمّ فرضا، أمواله من والدیه هنفق مثل شرعی، أثر لبلوغه کان

 القطعی العادی األثر علیه یترتّب الشک هلیل الشو هالل عدم استصحاب مثل کذلک و استظهرناه، ما علی

 هالفطر و العید هصال من الشرعی األثر العادی، األثر ذلک علی یترتّب و الفطر یوم غده کون هو و الحصول،

 المثال فی لحیته نبات و زید نموّ مثل الحصول هقطعیّ غیر لکنّها و هعادی هالواسط کانت لو نعم،. نحوهما و

 أمور هاللحی نبات و النموّ ألن یجری، ال بل االستصحاب علی یترتّب ال فانه شرعی، أثر لها نکا اذا األول،

 الشک عند باقیا السابق المتیقّن اعتبر لمّا الشارع انّ: اخترناه ما هحج و .قطعیته غیر الحصول هغالبی هعادی

 الشرعیّ  ألن شرعیا، او قطعیا، عادیا او عقلیا، کان سواء آثاره، من أثر کلّ علیه یترتّب أن بدّ فال بقائه فی

 نفس إن إذ الشارع، نظر فی بقاؤه الثابت للمستصحب الحصول مقطوع العادی و العقلی و قبوله، و جعله بیده

 لو و شرعیّ الزم له یکن لم اذا المستصحب إنّ األمر هغای االستصحاب، بحکم باق نظره فی المستصحب

 أثر أیّ له لیس المقام هذا فی المستصحب نفس أن المفروض ألنّ له، الشارع العتبار أثر یکون ال ،هبالواسط

 بدل الشرعی بالمجعول ال الواقع بنفس هالعادی أمورهم فینیطون العرف اما و. غرضه به یتعلّق الزم أیّ و

 فی المقام فی فالعر لتفریق أثر ال ألنه جالئها، و العرف بنظر هالواسط خفاء بین ذکرناه فیما فرق ال و الواقع،

 .الجالء و بالخفاء هالواسط

 اصل مثبت
دلیل حجیت استصحاب روایات هستند، پس اگر دلیل حجیت استصحاب روایات باشند، در : توضیح یک مطلب

نتیجه تعبدی است و شارع آن مواردی را لحاظ کرده که جایگزین حقیقت شود. بنابراین، تنها آثار شرعی استصحاب 

شوند. در نتیجه استصحاب در آثار عقلی و عرفی جاری ی که دارای اثر شرعی هستند استصحاب میمی شوند یا موارد

 شود.نمی

 ها معنا ندارد.دلیل: امور خارجیه تابع واقع هستند و تعبد در آن

 آیند:اختالف نظر درباره اصل مثبت و آثار شرعیه که توسط آثار عرفی و عقلی آن به وجود می

 اند و آثار شرعیه با واسطه را بر آن جریان استصحاب را در این آثار شرعیه با واسطه پذیرفته های قدیم:اصولی

 کنند.بار می

 شود.اصولیان جدید: آثار شرعیه با واسطه معتبر نیستند و استصحاب در آن ها جاری نمی 

  :برخی: قائل به تفصیل میان این دو حالت هستند 

  شود و اثر شرعی عرف مخفی و ضعیف باشد، استصحاب جاری میاگر واسطه عقلی یا عادی در نظر

 بر آن مترتب است.

 .اگر واسطه قوی و آشکار باشد، استصحاب جاری نمی شود 
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 )برخی: مطلقا استصحاب جاری می شود )چه واسطه قوی باشد و چه ضعیف 

 رد:مصنف: تفصیل میان این دو حالت است و تفاوتی میان خفی یا جلی بودن آن وجود ندا 

 استصحاب جاری می شود.باشد قطعی عرف نظر در عادی یا عقلی واسطه اگر ، 

 می شود.ناستصحاب جاری ، باشد ، احتمالیعرف نظر در عادی یا عقلی واسطه اگر 

ادله مصنف: آثار شرعی که وضع و قبول آن به دست خود شارع است و بقای آثار عقلی و عادی قطعی نیز به نظر خود 

رد. بنابراین، ممکن نیست که خود مستصحب در نظر شارع باقی باشد، اما آثار آن باقی نباشند. بنابراین، شارع بستگی دا

 نداشته باشد، استصحاب نیز کامل نیست. اگر مستصحب اثر شرعی 

 متن عربی:
 محدودال الزمان مثل ،هالقارّ شبیه فی یجری کذلک ،هالقارّ  األمور فی االستصحاب یجری کما انّه الظاهر -۶

 اما. زمن الی االستمرار اقتضاء فیها کان اذا الکالم، و هالحرک و کاألکل بتصرّمه، هالمتصرّم الزمانیات و بحدّ

 هروای هدالل یحتمل بل فیهما، جریانه علی هالضرور او االجماع ادّعی النهار و اللیل فمثل المحدود، الزمان

 روایات علیه فتنطبق کالمستقرات یعدّ العرف یف لعلّه بل الجریان، علی هالمتقدم الشک یوم صوم

 استصحاب یمکن الفجر طلوع فی ألجلها شک هخارجی هلشبه الصیام هلیل انتهاء فی شک فلو. االستصحاب

 یترتّب و فیستصحب الصوم نهار فی الشکّ کذلک و األکل، کجواز هالشرعی آثاره علیه فتترتّب ظاهرا، هاللیل

 استصحاب و األول فی الفجر طلوع عدم استصحاب ألجل ذلک أن یحتمل کان ان و االفطار، جواز عدم علیه

 الزمانیات، اما و .الثانی فی اللیل بدخول یعلم حتّی بالصوم هالذم اشتغال هلقاعد او الشمس، غروب عدم

 ثم مثال، بالتدریس بابتدائه تیقنّا ثمّ نحوه، و لتدریس هساع الی الکالم اقتضاء للمتکلّم أن علم لو ما مثل

 کما شرعی أثر لبقائه کان اذا ظاهرا بقاؤه فیستصحب تدریسه و کالمه اکمال عن له مانع حصول فی شککنا

 .السابق التنبیه فی علیه نبّهنا

 استصحاب در امور غیر قاره

 شامل موارد زیر است:: موارد جریان استصحاب

 شود.(: استصحاب جاری میامور قاره )امور ثابت و باقرارند مانند عدالت یا جامد بودن 

  امور شبه قاره مانند زمانی که محدود به حد و حدودی است. اینها اموری هستند که ثبات و قرار ندارند، بلکه

 شود.استصحاب جاری میبه تدریج و با گذشت زمان به وجود می آیند: 

 :امور غیر قاره که شامل موارد ذیل است 

 د، جز بعدی به وجود نمی آید مثل شب و روزچون تا جز قبلی آن از بین نرو زمان 

 و به تدریج  زمانیات )اموری که در ظرف زمان محقق می شوند به شرطی که دارای اثر شرعی باشند

 (.واقع می شوند

 نه ظرفشان مثل نماز ظهر هاستمقیدات به زمان: زمان قید آن. 

 قاره دو دیدگاه وجود دارد:غیر درباره استصحاب در امور 

 شود.میناستصحاب جاری  :برخی 

 شودمی جاری استصحاب: مصنف. 
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 دلیل مصنف: 

  روایت 

 اجماع 

 ضرورت 

 دلیل شرعی 

 زمان محدود و مقید مانند امور قاره محسوب شوند که در این  ،ممکن است از نظر عرف

 د. نصورت روایات استصحاب شامل آن می شو

 

 متن عربی:
 العلم زمان الی حدوثه عدم استصحاب فیمکن حدوثه، وقت یعلم لم و معیّن زمان فی بحادث علم اذا -7

 شرعی، أثر لذلک کان اذا فیما تأخّره او اآلخر علی أحدهما بتقدّم یعلم لم و حادثین بحدوث علم اذا اما و به،

 التفصیل او مطلقا؟ یجری ال او مطلقا؟ اآلخر حدوث زمان فی منهما کلّ حدوث عدم استصحاب یجری فهل

 یعلم ما بین و یتعارضان، و اآلخر زمان الی منهما کلّ عدم استصحاب فیجری تاریخهما جهل اذا ما بین

 لعلّ  و. أقوال االستصحاب؟ طرفه فی یجری فال التاریخ معلوم اما و المجهول، فی فیجری أحدهما تاریخ

 و عدمه زمان علم ما استصحاب علی موردا هالمخصوص االستصحاب أخبار هدالل لعدم التفصیل، األظهر

 معلومه عن التاریخ مجهول تأخّر آثار ترتیب المشهور أنّ الظاهر ثم .عنه المطلقات انصراف و وجوده زمان

 من هلجمل خالفا األظهر هو ذلک لعلّ و معلومه، زمان الی التاریخ مجهول حدوث عدم استصحاب حین

 زمان الی اسالمه عدم فیستصحب وارثه اسالم تاریخ جهل و رجب هغرّ فی أحد بموت علم فلو .المتأخرین

 .ظاهرا منه ارثه عدم علیه فیترتب المورث موت

 استصحاب عدم

 در اینجا چند حالت را می توان متصور شد:

  +زمان به وجود آمدن آن معلوم نباشد: ممکن است عدم آن را تا چیزی در زمان معین به وجود آمده است

 زمان علم به وجود آمدن آن را استصحاب کنیم.

  مده است:آدو چیز به وجود آمده اند، اما معلوم نباشد کدام یک زودتر از دیگری و کدام یک دیرتر به وجود 

 چند نظریه وجود دارد:

  شود.مدن هر کدام در زمان به وجود آمدن دیگری استصحاب میآعدم به وجود 

 .استصحاب در هیچ کدام جاری نمی شود 

 یر است:مصنف: قائل به تفصیل میان دو حالت ز 

 .هرگاه یکی از آن دو مجهول التاریخ باشند: تنها در طرف مجهول استصحاب جاری می شود 

  عدم ایجاد هر کدام تا زمان حدوث دیگری استصحاب دو مجهول التاریخ باشند هرهرگاه :

 می شود و لذا هر دو تعارض می کنند.

زمان وجود و زمان عدم دلیل: روایات اثبات کننده حجیت استصحاب بر استصحاب چیزی که 

 آن معلوم باشد، داللت ندارند )چه مطلق و چه خاص(. 
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مشهور فقها هنگام استصحاب عدم حدوث چیزی که تاریخش معلوم نیست تا زمان چیزی که تاریخش معلوم نکته: 

، درست باشد برخالف است، آثار این متأخر بودن مجهول التاریخ از معلوم التاریخ را بر آن بار می کنند و شاید این کار

ارث بردن فرد تازه مسلمان عدم گروهی از متأخرین که ان را اجازه نمی دهند یعنی اصل مثبت را معتبر نمی دانند. 

، چون عدم مسلمان شدن او تا زمان مرگ مورث استصحاب است امر نمونه این در صورت مرگ مورث پیش از اسالم وی

 .شودمی

 متن عربی:
 فکان األمر انعکس فلو بقائه، فی شک عروض و متیقّن تقدّم یقتضی االستصحاب انّ تقدّم مما علم -۸

 یوم عدالته فی شککنا ثمّ هالجمع یوم زید هبعدال تیقنّا لو: مثال الیقین، زمان قبل المتیقن حال فی الشک

 نقل عم،ن. ذلک علی هدالل االستصحاب أخبار فی لیس الخمیس؟ الی هالعدال حکم یتقهقر فهل الخمیس،

 بذلک فیثبت عرفنا فی معنی علی هحقیق اللفظ هدالل ثبتت لو فیما النقل عدم هاصال جریان علی االتفاق

 «القهقری االستصحاب» نظیر إنّه قیل هذا و غیره دون المعنی هذا فی ایضا هحقیق هالسابق العصور فی انه

 عندهم صحّ فما المحاورات، أهل عرف علی همبنی هاللفظی األصول انّ الظاهر لکن و حجیته، تثبت لم الذی

 .المحاورات أهل هجمل فی یعدّ هالحیثی هذه من الشارع أن الظاهر و المحاورات، فی الصحیح فهو

 استصحاب قهقری

 بر اساس تقدم زمان متیقن و مشکوک دو نوع استصحاب وجود دارد:

 .استصحاب اصطالحی: زمان متیقن متقدم بر زمان مشکوک باشد 

 ب قهقری: زمان مشکوک متقدم بر زمان متیقن باشد.استصحا 

 اصل ثابت به نقل یقین پسین به زمان پیشین. مفهوم استصحاب قهقری:

: اصل آن است که معنای واژه ای از یک معنا به معنای دیگر منتقل نشده است، بلکه از همان مفهوم اصل عدم نقل

 ست. ابتدا یعنی زمان پیدایش برای همان معنا وضع شده ا

 نظرات درباره حجیت استصحاب قهقری: 

 معتبر و حجت نیست، به این ادله:مصنف : 

 .روایات استصحاب بر این نوع از استصحاب داللتی ندارد 

  هر چند اصل عدم نقل شبیه به استصحاب است ولی اصل عدم نقل از اصول لفظیه است و استصحاب

 کند.قهقری را ثابت نمی

  :است، زیرا اصل عدم نقل شبیه به استصحاب قهقری است.  استصحاب قهقری حجتبرخی 

 متن عربی:
 عدم هاصال جریان فالظاهر نحوه، و االستدبار مثل ،هللصال عنده قاطع حصول فی مثال المصلی شکّ اذا -۹

 لو بحیث بطالنها عدم یعنی هالصال هصح استصحاب جریان الظاهر بل صالته، هصح علیها فتترتب حدوثه

 البکاء فی شک لو کما لها ءشی هقاطعی فی شکّ لو اما. صالته بها لتمّت هالماضی الی هالباقی زاءاألج انضمت

 األقل بین األمر دوران» همسأل فی الیه هاالشار مرّت کما االحتیاط او هالبراء فتجری ال؟ أم هللصال مبطل انه

 .«هالحکمی هالوجوبی هالشبه فی األکثر و
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 ار در حصول قاطعی در نماز شک کند مانند پشت به قبله کردنهرگاه نمازگزمسأله نخست: 

 نظرات در این باره:

 .مصنف: اصل عدم حدوث قاطع جاری شده و صحت نماز استصحاب می شود 

اصل عدم وقوع قاطع است، زیرا اگر اجزا باقی مانده به اجزا تمام شده اضافه شود، نماز تمام شده دلیل: 

 محسوب می شود.

 ب صحت نماز درست نیست. برخی: استصحا 

: اگر نمازگزار در قاطعیت امری شک کند. مانند اینکه گریه مبطل نماز است یا خیر: در اینجا استصحاب مسأله دوم

جاری نمی شود، بلکه اصل برائت یا احتیاط جاری می شود، زیرا امر دائر میان اقل و اکثر در شبهه وجوبیه حکمیه 

 )کراهت، استحباب و مباح(( و در اصل حکم است.  )دوران میان وجوب و غیر حرمت

 متن عربی:
 خاصّ  هو بل ،هالتکلیفی و هالکلی األحکام فی یجری ال االستصحاب أنّ من -استظهرناه ما مقتضی -10

 شرعی أثر علیها یترتّب التی هالخارجی األمور و لألحکام الموضوعات و للمکلّف هالجزئی هالوضعی باألحکام

 «الفراغ هقاعد» مثل هفقهی هکقاعد االستصحاب یکون أن -الحصول قطعی عادی او عقلی أمر هبواسط لو و

 التی األصول عداد فی الشک باب أول فی ذکرناه إنما و مواردها، علی لتطبیقها المقلّد الی تلقی أمثالها و

 .ولاألص مؤلفی من المتأخرین هلعاد تبعا الشک عند هالظاهری األحکام المجتهد بها یعرف

 مجرای قاعده یا اصل استصحاب

 مجرای استصحاب شامل موارد زیر است:

 احکام وضعی 

 موضوعات احکام 

 ای      به شرط اینکه دارای آثار شرعی باشند.امور خارجیه 

: الزمه نظریه فوق آن است که استصحاب همچون قاعده فقهی است مانند قاعده فراغ که به مقلد داده می شود نکته

 آن را در موارد مورد نیاز به کار ببرد. پس محل بحث از قاعده استصحاب در فقه است نه اصول فقه.تا خودش 

 تا از سایر اصولیان در این باره تبعیت شود. دلیل مصنف برای استصحاب ذیل اصول عملیه: 

 خاتمه

 تفاوت میان اماره و اصلمطلب اول: 

 متن عربی:

أخذ  یالت یانّ االمارة: ه« األصل»و « االمارة» نیل إنّ الفرق بمطالب خمسة المطلب االو هایخاتمة و ف

تسلّطها  ةیفیالمجهولة ک دیکون ال یف و ذلک. هیف ؤخذیجهة الکشف عن الواقع، و األصل: هو ما لم  هایف

 هایلالعقالء ع یکان مبن دیألن ال ة،یامارة او أصال؟ وجهان، و األظهر االمار ةیعالمة الملک یه یالمال الت یعل

 یعل یدیاأل یذو یف ةیلغلبة الملک ةیذلک إال لکونها کاشفة عن الملک یبناؤهم عل کنیمنذ القدم، و لم 

 هیالتنب یف هیاالستصحاب، کما أشرنا ال یامارة مقدمة عل -إذن -یذلک، فه یأمض داألموال، و الشارع ق

 یهناک جهة أخر و .تهایلملک یکا للمدعبأنها کانت سابقا مل دیذو ال عترفیاذا لم  مایو لکن ذلک ف األول،
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خالفها،  یمن مواردها بل اکثرها استصحابا عل ریکث یأن ف یاالستصحاب، و ه یعل دیال میتقد یتقتض

لتهدم رکنها و لما قام  هیعل مهایلو کانت أصال و لم تکن امارة، إذ لو ال تقد یحت هیعل مهایتقد لزمیف

ألنّ الشارع  ها،یمقدمة عل نةیانّ الب کما له. ریغالناس مسبوق بملک ال یدیأ یسوق، ألنّ اکثر ما ف نیللمسلم

 یعل نةیأحد أنه ملکه و أقام ب یو ادّع ءیش دهی. فمن کان بنیعمل المسلم هیکما عل دیموارد ال یأعملها ف

 األول. دیبأنه له و انتزع من  نتهیّب یذلک عند الحاکم، حکم بمقتض

 

 ،کندکشف از واقع نمیاصل،  کهیدرحال ،است در آن قرار داده شدهه، کشف از واقع امار :اماره و اصل نیفرق ب

 .کندزیرا اماره دلیل اجتهادی است در حالی که اصل دلیل فقاهتی است که تنها حکم ظاهری را اثبات می

 اریو در اختدست نهادن و مسلط بودن  یعنی دیاست که به سبب وضع  نیا دیمنظور از قاعده : تعریف قاعده ید

وقف  یبودن برا یمتول یادعا ایباشد  تیمالک یچه ادعا شود،یاثبات م یشخص مسلط و مستول یادعا یزیداشتن چ

 .شودیعمل م لیدل یبه مقتضا الادعا موجود نباشد و ا نیقاطع برخالف ا لیاست که دل یدر صورت نی. البته ارهیو غ

 :نظرات درباره ماهیت ید

  :ه دلیل زیر:ب اماره استمصنف 

 بنای عقال و تأیید شارع 

 اصل است.: برخی 

 :نظرات در باب تقدم قاعده ید و استصحاب

 اصل استصحاب مقدم است. 

 مصنف: قاعده ید مقدم است، زیرا: 

  شود.قاعده ید اماره است که بر اصل استصحاب مقدم می 

  :اگر قاعده ید اماره هم نباشد، بازهم بر استصحاب مقدم است، زیرا 

شود البته در صورتی که صاحب ید اشف از مالکیت است و لذا بر استصحاب مقدم میک 

 اقرار نکند که قبال آن ملک مدعی بوده است.

در اکثر موارد برخالف قاعده ید استصحاب این امر که تو روزی مالک مال نبودی وجود  

جامعه  دارد. پس در صورت تقدم استصحاب عدم مالکیت بر قاعده ید شیرازه زندگی

 ریزد.مسلمانان به هم می

 کنند.شارع بینه را در موارد ید اعمال کرده و مسلمانان نیز بر همین اساس عمل می 

 شد.شد، موجب اختالل نظام میاگر قاعده ید مقدم نمی 

 بنای عقال 

 مطلب دوم: اماره بودن قاعده تجاوز و فراغ

 متن عربی:

امارة او أصل؟ وجهان، و  یهل ه« لعمل، و الفراغ منهالتجاوز عن ا» یإنّ قاعدت یالمطلب الثان

کما  «شکی نیاذکر منه ح توضأی نیهو ح»بعض أخبارها:  یالسّالم ف هیلعلّ األول أقرب لقوله عل
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 إذن یجهة کشف عن الواقع، و هذا عالمة کونها امارة، فه هایف یالت ةیاعتبر األذکر ثیح یأتی

 یمورد وجود االستصحاب عل یارات، و ألنها واردة فمن االم رهایاالستصحاب کغ یمقدمة عل

 قیتحق لزم إلغاؤها. هیبذلک المشکوک، فلو لم تقدم عل انیخالفها، و هو استصحاب عدم االت

متحدة أم ال؟ وجهان، بل قوالن. فالقائلون « الفراغ»مع قاعدة « التجاوز»: إن قاعدة نیالقاعدت

ببعض أجزاء المرکّب کالصالة، بل لعلّها  انیاالت یالشک ف یف یه یبأنّ األول نهمایباختالفهما فرّقوا ب

 یف یه ةی. و الثانجزاءمن األ رهیغ یمختصة بأجزاء الصالة، و ذلک بعد تجاوز محلّه و الدخول ف

العمل من جزء او شرط، و  یف عتبریما  انیات یبه و فرغ منه للشک ف یصحة عمل أت یالشک ف

الشک »: یلعلّ األظهر انهما قاعدة واحدة و ه و .یکاألول ضایا ریالغ یالدخول ف هایبعضهم اعتبر ف

 نیو هذا العنوان هو المفهوم من أخبار القاعدت «رهیغ یبعد تجاوز محله و الدخول ف ءیالش یف

عرفا الشک  شملی ءیالش یبل تکاد أن تکون متحدة لفظا و مقصودا. و الشک ف را،یالمتقاربة تعب

 الموجود. ءیصحة الش یالشک ف شملیو  اوزهو مورد قاعدة التج یالذ ءیوجود الش یف

 یقلنا: المراد من الشک هو الشک ف نیالشامل للشک ریصحة مثل هذا التعب سلّمیإن لم  ثم

 حیالصح ءیوجود الش یشک ف قةیالحق یألنه ف ه،یالصحة فداخل ف ی. و اما الشک فءیوجود الش

 ما قلناه: تّضحی یالباب حت اتید روااآلن سر نایاالشکال، و عل رتفعیف

 یاألذان و قد دخل ف یشک ف السّالم: رجل هیعبد اللّه عل یزرارة. قال: قلت ألب حةیصح -1

قلت: رجل . «یمضی»األذان و االقامة و قد کبّر؟ قال:  یقلت: رجل شک ف. «یمضی»االقامة؟ قال: 

قلت: . «یمضی» لقراءة و قد رکع؟ قال:ا یقلت: شکّ ف. «یمضی»و قد قرء؟ قال:  رةیالتکب یشک ف

و  ءیزرارة اذا خرجت من ش ای»ثمّ قال: « صالته یعل یمضی»الرکوع و قد سجد؟ قال:  یشکّ ف

 .«ءیبش سیفشکّک ل رهیغ یدخلت ف

الرکوع بعد ما سجد  یإن شکّ ف»الساّلم قال:  هیعنه عل حتهیبن جابر او صح لیاسماع ةیروا -2

 رهیغ یو قد جاوزه و دخل ف هیشکّ ف ءیکلّ ش مض،یلسجود بعد ما قام فلا یو ان شکّ ف مض،یفل

 .«هیعل مضیفل

مما قد  هیکلّ ما شککت ف»الساّلم:  هیجعفر عل یعن محمد بن مسلم عن أب ریموثقة ابن بک -۳

 «.فامضه کما هو یمض

 سیک لفشکّ رهیغ یمن الوضوء و قد دخلت ف ءیش یاذا شککت ف»: عفوری یموثقة ابن أب -4

 «.لم تجزه ءیش یإنما الشک اذا کنت ف ء،یبش

بعد ما تفرغ من  هیکلّ ما شککت ف»الساّلم:  هیجعفر عل یمحمد بن مسلم عن أب ةیروا -۵

 «.صالتک فامض

 یحال أخر یفاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت ف»السّالم:  هیزرارة عنه عل ةیروا -۶

 ءیوضوءه ال ش هیف کیاللّه مما أوجب اللّه عل یبعض ما سمّ یف فشککت رها،یغ یالصالة، او ف یف

 .«هیف کیعل
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 «.من صالتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه کما هو یکلّ ما مض»الساّلم:  هیقوله عل -7

 .«شکی نیاذکر منه ح توضّأی نیهو ح»الوضوء بعد ما فرغ:  یشکّ ف منیالسّالم: ف هیقوله عل -۸

وضوء ثم  یعل کونیالسّالم قال: سألته عن الرجل  هیعل هیر عن أخبن جعف یعل حةیصح -۹

صالته انصرف و أعادها، و ان ذکر و قد فرغ  یاذا ذکرها و هو ف»وضوء هو أم ال؟ قال:  یعل شکّی

 «.من صالته أجزأه ذلک

 و ان کان بعد ما خرج وقتها فقد»الصالة بعد خروج وقتها:  یالشک ف یالسّالم: ف هیقوله عل -10

 «.دخل حائل فال اعادة

 یمعن یال ریتش تهای. و أنت اذا تأملتها کلّها رأاتیالمقام من الروا یبها ف ستدلّیعمدة ما  هذه

بعد تجاوزه و  حیالصح ءیوجود الش یاو ف ءیوجود الش یعدم االعتداد بالشک ف»واحد و هو 

 یو الشک ف ،یه الشرعتجاوزه بتجاوز محل کونی ءیوجود الش یفالشک ف. «رهیغ یالدخول ف

هما  نیاللت ةیو الثان یاألول ةیبه، و لهجة الروا انیتجاوزه بتجاوز االت کونی حیالصح ءیالش ودوج

 یالدخول ف شترطیقاعدة الفراغ، و کما  یعل یلهجة ما دلّ من البواق یمستندا قاعدة التجاوز ه

بصدرها،  دیّقیلها یالرابعة، و ذ ةیالروا صدر هیکما دل عل ة،یالثان یکذلک ف یالقاعدة األول یف ریالغ

 یمض یعل دلی« فذکرته تذکرا»السّالم  هیالسادسة بل و السابعة، ألنّ قوله عل هیو کذلک دلت عل

بل  ،یحال أخر یالمکلّف ف دخلیأن  نئذی. و معلوم انه ال بّد حریقص ریزمن غ یالصالة و الطهور ف

 یالمشعر بأنّ حصول الحائل له أثر ف« حائل دخل» الم:السّ  هیإشعار بذلک لقوله عل هایالعاشرة ف

و ال  دات،یّالمق یو اما المطلقات فتحمل عل عدم االعادة و إن کان موردها الشک بعد خروج الوقت.

 و الغالب. یعن حمله عل یأبی ثیاالحتراز بح دیالغالب، ألنّ ظاهر هذا الق یعل دیحمل الق مکنی

 بیتعق یطهارتها قبل الدخول ف یاذا سلّم منها ثم شکّ مثال ف مایالصالة مشکل ف یلکن الحکم ف

 .رهیاو غ

أبواب الفقه، و هذا هو الظاهر  عیجم یف« قاعدة الفراغ» انیجر ی: نقل االتفاق علیاالول مالحظات

ضرب  عایو الثالثة، ألنّ الظاهر منها جم ةیالثان لیو ذ یاألول ةیالروا لیذ هیعل دلّ یمن األخبار، کما 

 عدّ یعرف الشرع  یف کونیال بدّ أن  هیف شکیمنه و  فرغیاو  خرجی یالذ ءی. نعم، الشةیقاعدة کل

مستقال و ان صار جزءا لعمل. فأجزاء الصالة أفعال مستقلة و إن ترکبت فصارت عمال له اسم  ئایش

شهد، و السالم، االحرام، و الفاتحة، و السورة، و الرکوع، و السجود، و الت رةیواحد و أثر خاص، فتکب

ال مقدمة  ئایش عدّیمما  رهیغ یف الدخولواحد بعد تجاوز محله و  یکلّها أعمال مستقلة، فاذا شکّ ف

و عمال مستقال  ئایش یّمثل الهو عتبریذلک، فال  یف حةیکالصر ةیالثان ةیبشکه، و الروا عبأیال  ءیش

قاعدة التجاوز ظاهرا و  هایف یقلة، فال تجرمست اءیألنه مقدمة لعمل، و ال تعدّ اجزاء الفاتحة مثال أش

 .نیمن المحقق ریإن أجراها کث

 یال یأهو رجل الساّلم: هیعبد اللّه عل یعبد اللّه قال: قلت ألب یعبد الرحمن بن أب ةیو اما روا

حدّ  یفلعلّ المراد منها الوصول ال« قد رکع»السّالم:  هیقال عل رکع؟یأرکع أم لم  دریالسجود فلم 
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وجه فال تعدّ  یعل مّمیأجزاء الوضوء بل و أجزاء الغسل و الت اما فال تعارض ما سبق. هیّهو یود فالسج

بعض  یکالشک ف ره،یغ یجزء الوضوء مع الدخول ف یالشارع الشکّ ف عتبریمستقلة، و لذا لم  اءیأش

 هی، کما دلّ علالوضوء ثم بما بعده یذلک الجزء المشکوک ف انیإت یأفعال الصالة، بل ألزم العود ال

 هایف «رهیغ» ریاعادة ضم مکنیالرابعة المارّ ذکرها، ف ةیاما الروا و االجماع. هیعل قلبعض األخبار و ن

أفعال الصالة  یالظاهر عدم الفرق ف ثم األخبار و االجماع. ةیبق یال تناف یحتّ  ءیش یالوضوء ال ال یال

 .یاألول ةیالروا یاالقامة ف الواجبة و المستحبة لذکر األذان و نیو مقدماتها ب

ألجل الغفلة  شکّیالمکلّف بالمکلّف به، و لکن  علمیمورد  یهذه القاعدة إنما هو ف انی: جرةیالثان

 الثامنة: ةیالروا یالساّلم ف هیصدور الفعل منه لقوله عل ةیفیک یف

هرا، بل ظا فیالتکل ةیفیصورة الجهل بک یف یفال تجر «شکی نیاذکر منه ح توضّأی نیح هو»

 األظهر. یالترک عمدا عل حتملی منیف ضایا یو ال تجر ة،یاألصول العمل یال هایف رجعی

 لزمهیأثناء الصالة، فاألظهر االعتداد به ف یالشرط مثل الوضوء إن کان ف یالثالثة: الشک ف

 انیعدم جربه لألعمال المستقبلة ل یأتیالطهارة ثمّ الصالة، و إن کان بعدها جرت قاعدة الفراغ، لکن 

 یعل شکیثم » هایالتاسعة بعد حمل قول السائل ف ةیذلک الروا یو تدلّ عل ها،یالقاعدة بالنسبة ال

 وضوء ثمّ زال اعتقاده و انقلب شکا. یانه عل عتقدیکان  یعنی یالشک السار یعل« وضوء هو أم ال؟

 

 .ندیوحکم به صحت عمل، هنگام شکِّ بعد از اتمام عمل را گ :قاعده فراغتعریف 

 .ندیحکم به انجام عمل، هنگام شک بعد از تجاوز از محلّ انجام آن را قاعده تجاوز گو: قاعده تجاوزتعریف 

 نظرات درباره ماهیت این دو قاعده

 اصل است :برخی. 

 است به دلیل های زیر: اماره :نایاصول شتریب 

  :جمع استتوجه دارد و حواسش از هنگام شک،  شیب سازد،یکه وضو م یهنگام فرد»روایت .»

در این روایت، امام )ع( جمع تر بودن حواس را معتبر دانسته و آن کشف از واقع می کند که در 

 نتیجه دو قاعده مزبور اماره هستند.

  همیشه استصحابی بر خالف این دو قاعده وجود دارد و آن استصحاب عدم انجام شی مشکوک

 خواهند بود. این دو قاعده بی فایده نآاست که در صورت توجه به 

 :نظرات درباره تعدد یا عدم تعدد این دو قاعده

 انددانستهآنها را دو قاعده مستقل  «یآخوند خراسان»مانند مرحوم  یبعض. 

 :نکته: تفاوت این دو قاعده از دیدگاه این گروه

  اجزا(، و قاعده فراغ تنها هنگام  یعمل مرکب )دارا کیقاعده تجاوز فقط هنگام شک در جزء

البته برخی وارد شدن به عمل دیگر را نیز است.  یآن جار یز از خود عمل مرکب نه اجزاتجاو

 دانند.جزو این قاعده می

 باشدیمورد قاعده تجاوز، شک در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شک در صحت عمل م. 
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  ورد فراغ از عمل و شامل هر دو م یقاعده کل کیدو را  نیا «یانصار خیش»مانند  گرید یبرخمصنف و

ای بعد از گذشتن از یک قاعده هستند که شامل شک در شی»به عبارت دیگر:  .دانندیتجاوز از اجزا م

 به دلیل زیر:«. محل آن و وارد شدن در یک عمل دیگر است

o :روایات 

ن اقامه شده، در اذاوارد  کهیدرحال یزراره. زراره گفت: به امام صادق )ع( گفتم: مرد حهی. صح1

)نماز(  ریتکب کهیدرحال یمرد گفتم:. «دهدیادامه م»(؟ فرمود: ستیاو چ فی)، تکل کندیشک م

 یگفتم: مرد. «دهدیادامه م»(؟ فرمود: ستیاو چ فی)، تکل کندیرا گفته، در اذان و اقامه شک م

فرمود:  (؟ستیاو چ فی)، تکل کندی)االحرام نماز( شک م رةی)حمد را( خوانده، در تکب کهیدرحال

. «دهدیادامه م»فرمود:  کند؟یبه رکوع رفته در قرائت شک م کهی: درحالگفتم .«دهدیادامه م»

 .«دهدینمازش را ادامه م»فرمود:  کند؟یبه سجده رفته، در رکوع شک م کهیدرحال گفتم:

 نیا ،یو آنگاه شک کرد یآن وارد شد ریو در غ رونیب یزیزراره، هرگاه از چ یا»فرمود:  آنگاه

 «.(شودیبرآن مترتب نم ی)و اثر ستین یزیشک چ

اگر پس از آنکه سجده رفت، در »از امام )ع(، فرمود:  یو حهیصح ایبن جابر  لیاسماع تی. روا2

 دیدر سجده شک کرد با ستادی)نمازش را( ادامه دهد، و اگر پس از آنکه ا دیرکوع شک کند، با

آن داخل شد،  ریدر آن شک کرد و از آن گذشت و در غ را که یزی)نمازش را( ادامه بدهد، هر چ

 اثر ندهد(. بیبرآن بگذرد، )و به شک خود ترت دیبا

هرچه گذشته بود و در آن شک »باقر )ع( فرمود:  یاز محمد بن مسلم از اب ری. موثقه ابن بک3

 «.آن را همان گونه که هست ادامه بده ،یکرد

 ،یآن شده بود ریوارد غ کهیدرحال یاز وضو شک کرد یزیهرگاه در چ»: عفوری ی. موثقه ابن اب۴

 .«یو از آن نگذشته باش ی)مؤثر( است که در آن کار باش یندارد، شک تنها درصورت یشک تو اثر

اعتنا  ،یپس از فراغ از نماز، هرچه را در آن شک کرد»محمد بن مسلم از امام باقر )ع(:  تی. روا5

 «.مکن

نماز  گر،ید یو به کار یو از آن فارغ شد یهرگاه از وضو برخاست»(: زراره از امام )ع تی. روا6

را در آن واجب  شیخو یو وضو دهیاز آنچه خدا نام یاآنگاه در پاره ،یآن، پرداخت ریغ ایباشد 

 .«ستیدر آن بر تو ن یزیچ ،یساخته، شک کرد

همان گونه که هست  ،یهرچه از نماز و طهور تو گذشت آنگاه متذکر آن گشت». سخن امام )ع(: 7

 «.خود اعتنا مکن( یبگذر )و به شک بعد

که  یاو هنگام»که پس از فراغ از وضو در آن شک کند، فرمود:  ی. سخن امام )ع( درباره کس8

 .«کندیاست که شک م یمتذکرتر از هنگام سازدیوضو م

که  دمیپرس یدبن جعفر( )ع( گفت: از او درباره مر یبن جعفر از برادرش )موس یعل حهی. صح9

در حال نماز متذکر آن  هرگاه» نه؟ فرمود: ایکه بر وضو هست  کندیوضو دارد و آنگاه شک م

و اگر پس از فراغ از نمازش متذکر آن شد  کند،یو آن را اعاده م شودیشد، از نماز منصرف م

 «.(کندیم تیاست )و کفا یهمان مجز
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و اگر پس از خارج شدن »ارج شدن از وقت آن: . سخن امام )ع( درباره شک در نماز پس از خ10

 «.اعاده ندارد رو،نیدر کار آمده و ازا یاز وقتش باشد حائل

 8کند، در حالی که : روایت اول و دوم قاعده تجاوز را اثبات مینحوه استدالل به این روایات

و آن عدم توجه  روایت بعدی مستند قاعده فراغ هستند. همگی این روایات به یک امر اشاره دارند

به شک در وجود چیزی یا شک در وجود امری صحیح است بعد از آن که محل آن گذشت و 

 وارد عمل دیگری شدیم.

o  مورد قاعده تجاوز، شک در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شک در صحت عمل

که شک در صحت داخل در شک در وجود است، زیرا شک در صحت در  باشدیم

 .شودمیدر وجود چیز صحیح است، بنابراین، اشکال برداشته حقیقت، شک 

 : وارد عمل دیگری شدن است. دلیل:نکته: شروط قاعده تجاوز و قاعده فراغ

 شود(.روایت چهارم )قسمت آخر آن با قسمت اول مقید می 

 روایت ششم 

 روایت هفتم 

 وقت شک شود روایت دهم )هر چند مورد روایت جایی است که بعد از خروج. 

 :اشکاالت در باب قاعده فراغ و تجاوز

 در همه روایات قید داخل شدن در عمل دیگر نیامده است.: اشکال اول 

 روایات مطلق را حمل بر روایات مقید می کنیم. :جواب اشکال

 ی اساسا د: قید داخل شدن در عمل دیگر به خاطر این است که غالبا چنین است و چنین قیاشکال دوم

 وجود ندارد.

توان این قید را حمل بر غالب کرد، زیرا ظاهر این قید برای احتراز می باشد و ابا دارد : نمیاب اشکالجو

 از این که حمل بر غالب شود.

 مالحظات

  جریان قاعده فراغ در همه ابواب فقه 

 به دلیل: نظر دارنددر همه ابواب فقه، اتفاق« قاعده فراغ»فقها بر جریان 

  زیرا بر یک قاعده کلی داللت دارند. ،اول و دوم وسوم بر آن داللت دارندروایات: شامل روایات 

 اجماع 

 هاآناعمال و اجرای قاعده تجاوز در انواع : نکته

 شود.مقدمه عمل دیگری است: قاعده تجاوز اجرا نمی 

  :شودنمیقاعده تجاوز اجرا اجزای وضو یا غسل یا تیمم. 

  :شودمینقاعده تجاوز اجرا اجزای سوره فاتحه. 

 (شودشامل مستحب و واجب می) شوداجزای نماز: قاعده تجاوز اجرا می. 

به وضو برگردد و به شی برنگردد بنابراین، روایت چهارم « غیره»: در روایت چهارم ممکن است ضمیر در کلمه نکته

 با سایر روایات و اجماع تعارضی ندارد.
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را در روایت اول، اذان و اقامه هم زی ،در اجزای نماز و مقدمات آن تفاوتی میان کارهای واجب و مستحب نیست :نکته

 ذکر شده است.

  است معلوم به مکلف که جایی به قاعده اختصاص 

 شرایط اجرای قاعده فراغ و تجاوز

 .اجزای عمل مستقل باشند 

 دلیل: .کند، اما چون نسبت به کیفیت انجام عمل غافل است، شک میبه علم داشته باشدمکلف به مکلف 

 روایت هشتم 

 از روی غفلت ترک شود. انجام یک جز 

 شود:: در این موارد قاعده فراغ جاری نمینکته

 .اگر کسی به خاطر ندانستن کیفیت تکلیف شک کند )جهل به حکم(: مجرای اجرای اصول عملیه است 

 .)اگر کسی شک کند و احتمال بدهد که عملی را عمداً ترک کرده است )عمد در ترک 

  شرط در شک هنگام در قاعده جریان 

 حاالت شک در شرطانواع 

  باشد: دوباره وضو بگیرد. در اثنای نمازشک در آن 

  شود )به دلیل اخبار )روایت نهم، ولی برای نمازهای : قاعده فراغ جاری مینماز باشد بعد ازشک در آن

 .(دیگر باید وضو گرفت، زیرا قاعده فراغ نسبت به اعمال بعدی نافذ نیست

 استصحاب رب صحّت اصالت تقدم: سوم مطلب

 متن عربی:

 الجملة، فی االستصحاب علی مقدمة المسلم فعل فی الصحة اصالة انّ الخاتمة مطالب من الثالث المطلب

 استصحبنا تطهیره فی شککنا ثمّ ءشی بنجاسة تیقنّا فلو .مورده فی لورودها أصل او امارة انها قلنا سواء

 باألدلة القاعدة هذه علی استدلّ قد و .طهارته ثبتت و الصحة علی حمل لتطهیره مسلم تصدّی لو و نجاسته،

 سیرة، و عمال و فتوی فیه اشکال ال کأنه الجملة فی االجماع نعم،. مناقشة من بعضها یخلو ال لکن و األربعة

 قُولُوا وَ: )تعالی قوله نحو داللتها عدم فاالنصاف اآلیات من به استدلّ ما اما .الصغریات بعض فی اختلفوا ان و

 بعض لعلّ و(. بِالْعُقُودِ أَوْفُوا: )تعالی قوله و(. الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً  اجْتَنِبُوا: )تعالی قوله و(. ۸۳بقره ()حُسْناً لِلنَّاسِ

 یأتیک حتی أحسنه علی أخیک أمر ضع»: الساّلم علیه المؤمنین أمیر عن ما مثل داللة، من تخلو ال األخبار

 .«سبیال الخیر فی لها تجد أنت و سوءا أخیک من خرجت مةبکل تظننّ ال و عنه یقلبک ما

 قسامة خمسون عندک شهد فان أخیک، عن بصرک و سمعک کذّب»: السّالم علیه الصادق عن روی ما و

 .«کذّبهم و فصدّقه أقل، لم قال و قال، انه

 علی إال تدلّ ال نهاأل الدعوی من أخصّ األخبار هذه و. ذلک نحو و «أخاه یتّهم ال المؤمن أنّ» ورد ما و

 لو و الصواب، و الصحة علی منه یصدر ما کلّ حمل لزوم علی تدلّ فال الشرّ، علی ال الخیر علی الحمل لزوم

 عدم اعتقد لو ما مثل صحته، هو معتقدا کان ما او مثال شرائطه بعض عن الغفلة سبیل علی منه صدر کان ما

 األخبار هذه تدلّ فال لها، المصلی ذلک اتیان فی بوجوبها المعتقد الحامل شکّ و الصالة فی السورة وجوب
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 األخبار هذه و وجوبها، عدم العتقاده الیه، بالنسبة شرا یعدّ ال ترکها ألنّ بها، اتیانه علی الحمل لزوم علی

 .المسلم من أخص هو و المؤمن، منه المراد فیها األخ لذکر بالمؤمن ایضا خاصة

 السیرة ظاهرا فمستندها المسلم غیر من حتّی المعامالت و العبادات فی المطلقة الصحة اصالة اما

 المقام، به فیطول مواردها تفصیل اما و. معامالتهم فی الناس أمر انتظم لما إال و العصور، قدیم من المستمرة

 .فال إال و الثابت، فهو السیرة فیه ثبتت ما ان فیها القول مجمل و

 

 چون اصل، خواه بدانیم اماره را( صحت اصالت -) آن خواه دارد، تقدّم استصحاب بر مسلمان فعل در صحت اصالت

در مقابل آن اصل استصحابی وجود  ،دلیل: هر جا اصل صحتی وجود داشته باشد .)ورود( است شده وارد استصحاب بر

 ماند.دارد که اگر به آن توجه شود، دیگر محلی برای اجرای اصل صحت باقی نمی

 اصل صحتحجیت ادله 

 کَث یراً اجْتَن بُوا: )آیه و. «بگویید نیک و خوش سخن مردم با و( »83بقره، ) (حُسْناً ل لنَّاس  قُولُوا وَ): آیات

 قراردادها به» (1مائده، ) (ب الْعُقُود  أَوْفُوا) آیه و «بپرهیزید هااز ظن بسیاری از» (12حجرات، ) م نَ الظَّنِّ(

 .«کنید وفا( خود ی)

 اصل صحت داللتی ندارند. : براشکال به آیات

 روایات: 

 بده قرار وجه نیکوترین بر را خود برادر امر»: فرمود که شده نقل( ع) المؤمنان امیر از که روایتی 

 ،(است بوده دیگر ایگونهبه که دهد نشان و) بازگرداند آن از را تو که آید تو نزد چیزی آنکه تا

 .«مبر بد گمان یابی،می برایش خیر در راهی تو و آورده زبان بر برادرت که ایکلمه به و

 تکذیب برادرت درباره را خود چشم و گوش»: فرمود که شده نقل( ع) صادق امام از که روایتی 

 خودش و است گفته را سخن آن او که دادند شهادت قسم با تو نزد نفر پنجاه اگر پس. کن

 .«کن تکذیب را آنان و تصدیق را او ام،نگفته گویدمی

 سازدنمی متّهم را خویش برادر مؤمن» آمده آن در که وایتیر». 

 :اشکال به دلیل روایت

 .روایات اخص از مدعا هستند 

 .این روایات اختصاص به مؤمن دارد که اخص از مسلمانان است 

 مورد قبول است.اجماع : 

 مورد قبول است، زیرا بازار مسلمانان به بی نظمی کشیده می شود. :بنای عقال 

 عملی اصول بر استصحاب تقدم: چهارم مطلب

 متن عربی:

 الوضعیّة فی ال و مطلقا التکلیفیة األحکام فی یجری ال انه استظهرنا حیث االستصحاب إنّ الرابع المطلب

 جرت لو لکن و جریانه، لعدم األحکام تلک فی الجاریة العملیّة األصول بین و بینه تعارض فال مرّ، کما الکلیة،

 لو کما علیها، قدّم استصحاب موردها فی کان و الجزئیة الوضعیة األحکام فی العملیة ولاألص تلک بعض
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 العدم، یقتضی االستصحاب و بالطهارة، االتیان تقتضی االشتغال فقاعدة الحدث، فی شکّ ثم الطهارة، تیقّن

 یثبت االستصحاب لکنّ و الیقینی الفراغ اقتضت ان و الیقینی االشتغال قاعدة ألنّ واضح، تقدیمه وجه و

 .علیها وارد او حاکم فهو الشارع عند المتیقنة بحکم هی فعال المشکوکة الطهارة انّ

 اجتماع استصحاب با اصول عملیه:

  اگر بعضی از اصول عملیه در احکام تکلیفی و احکام وضعی کلی جاری شوند و استصحاب نیز در همان جا

شود، بنابراین، بین حکام تکلیفی و احکام وضعی کلی جاری نمیوجود داشته باشد: از آنجا که استصحاب در ا

اصول عملیه ای که در این احکام جاری می شود با اصل استصحاب تعارضی وجود ندارد، زیرا استصحاب اصال 

 در این احکام جاری نمی شود.

 جود داشتهباشد: اگر بعضی از اصول عملیه در احکام وضعی جزئی جاری شوند و استصحاب نیز در همان جا و

ها را استصحاب بر اصول عملیه مقدم است. دلیل: استصحاب حاکم یا وارد بر اصول عملیه است و موضوع آن

یقین )موضوع استصحاب(  همچنین، که شک است، از بین می برد، مانند اجتماع قاعده اشتغال و استصحاب.

 بر شک )موضوع اصول عملیه( است، مقدم می شود.

 تعارض دو اصل استصحاب :پنجم مطلب 

 متن عربی:

 األول یکون محالة فال آخر استصحاب فی الشک لموضوع رافعا کان اذا االستصحاب إن الخامس المطلب

 «الالحق الشک» و «السابق الیقین» هما و رکنیه تحقّق االستصحاب شرط ألنّ الثانی، جریان من مانعا

 «المسببی و السببی بالشک»: المتأخرین عند لمسمّیا هو هذا و االستصحاب، یجر لم أحدهما زال فاذا

 علیه شرعی أثر کلّ ترتّب و طهارته استصحب له نجاسة عروض فی شکّ  ثم ماء بطهارة تیقّن لو کما

 استصحاب الثوب ذلک فی یجری فال متنجسا ثوبا به طهّر فلو. المتنجس تطهیر و به الوضوء جواز من

 حکم أللغی إال و بالمطهریة، شرعا علیه محکوم بماء طهّره ألنه حینئذ، بنجاسته الشک لزوال النجاسة

 .بابه انسداد و االستصحاب

 

 به بردارد ،)استصحاب مسببی( دیگر استصحابی در را شک موضوع ،)استصحاب سببی( استصحاب یک هرگاه

 یقین» یعنی آن، رکن دو تحقق به مشروط استصحاب جریان چون بود، خواهد دوم استصحاب جریان از مانع ناچار

 این و شد، نخواهد جاری استصحاب گردد، زایل رکن دو این از یکی هرگاه پس. باشدمی ،«الحق شک» و «سابق

 .شودمی نامیده «مسببی و سببی شک» متأخران، نزد که است همان

 کندمی تصحاباس را آن طهارت کند، شک برآن نجاستی عروض در سپس و کند یقین آبی طهارت به اگر: مثال

. سازدمی مترتب برآن -آن توسط متنجس تطهیر و آب آن از ساختن وضو جواز مانند -را طهارت شرعی آثار همه و

 هنگام این در چون شود،نمی جاری لباس آن در نجاست استصحاب کند تطهیر را نجس لباسی آب، آن با اگر پس

 کرده تطهیر شده، حکم طهارتش به شرعا که آبی با ار لباس آن وی زیرا شده، برطرف لباس آن نجاست در شک

 .شدمی بسته آن باب و لغو استصحاب حکم نبود، چنین اگر و. است

 فقها در این بارهنظرات 
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 شک سببی بر شک مسببی مقدم است. :مشهور 

  جمع نموده استمیان این دو  :قمیمحقق. 

 اند.مراجعه به مرجحات را توصیه کرده :برخی 

  میان دو حالت یلتفص :(ره)خمینی امام:  

  سببی بر مسببیاستصحاب عدم تقدم  :عقلی یا عرفی باشداستصحاب اگر 

  تقدم استصحاب سببی :استصحاب شرعی باشداگر. 

 عادل و تراجیحت

 متن عربی:

 یصار ف نیلیلتعارض األدلة، و التعارض معناه: أنّ أحد الدل عقدیهذا الفصل إنما  حیالتعادل و التراج

 «نیالحکم نیالتزاحم ب»باب  ریو هو غ نیلیالدل یمدلول نیتمانع ب نهمایعرض اآلخر دون طوله فصار ب

من امتثالهما معا، کما  فالمکلّ تمکّنیوقت واحد ال  یف نیلحکم نیألنّ التزاحم عبارة عن وجود مالک

األهم إن کان، کما اذا  قدّمیإال انقاذ واحد منهما. و هنا  سعهیوقت واحد و ال  یف نیقیاذا کلّف بانقاذ غر

أحدهما  یموجود، بخالف باب التعارض فانّ المالک ف نیکال الواجب یألنّ المالک ف ا،یکان أحدهما ول

 هیف قدّمیفال  ل،یالدل ثیمن ح ةیانّ کال منهما تامّ الحج فروضثابتة. إذ الم ةیثابت و إن کانت الحج ریغ

 کونیتکافؤ أو  نهمایب کونیإما أن  ن،یانّ المتعارض ثمّ .ایکونه حکما واقع ةیلعدم معلوم رهیغ یاألهم عل

 مقدمات. میال بدّ من تقد نیحکم القسم انیمرجحة لألخذ به. و قبل ب ةیأحدهما مز یف

 

؛ یعنی دو دلیل در ندیگو حیفقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراج ایبا وجود  لیدو دل یتناف معنای تعارض:

 .داشته باشندعرض هم هستند و مضمون ان دو دلیل با هم تعارض 

؛ مثل دو حکم با دو مالک وجود داشته باشد+ عدم توانایی مکلف در انجام هر دو در یک زمانمعنای تزاحم: 

 .نجات دادن دو نفر که در حال غرق شدن هستند و فقط فرد می تواند یکی را نجات دهد

 حاالت دو دلیل متعارض

 .با هم از نظر اعتبار مساوی هستند 

 معتبر است و تنها یکی از آنها دارای مالک است. فقط یکی از آن دو 

 متن عربی:

 نهمایو ان کان ب نهما،یحکم التعارض ب انیجر یفال اشکال ف نیتبا نهمایإن کان ب نی: إنّ المتعارضیاالول

 یف ةیاألصول الجار یالرجوع ال ینقل بناء بعض العلماء عل همایمورد تناف یعموم و خصوص من وجه، فف

األصول أقرب  ی. و لعلّ الرجوع الرییاو بالتخ ة،یبمرجّحات الروا نهمایب حیبالترج لی، و ربما قذلک المقام

 لمورد العموم و الخصوص من وجه و إن کان له وجه. رییو التخ حیلعدم تحقّق شمول أخبار الترج

لتعارض، ألنّ بحکم ا همایعل حکمیو ال  یبجمع عرف نهمایب جمعیعموم و خصوص مطلق، ف نهمایان کان ب و

عمومه. نعم،  یغالبا أظهر من العام ف کونیألنّ الخاصّ  ه،یالعامّ عل حملیالعام و  یالخاصّ عل قدّمیالعرف 

نصا و اآلخر  نیمورد کان أحد المتعارض لّک یالخاص الظاهر، و هکذا ف یالعموم قدّم عل یلو کان العامّ نصا ف
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 دیّالعرف المق قدّمیو کذلک  له،یتأو مکنیو الظاهر  لهیتأو مکنی الظاهر، ألنّ النص ال یالنصّ عل قدّمیظاهرا 

باب العامّ و الخاصّ و  یمرّ ف لیتفص یعل ن،یکالعام و الخاص المطلق هیالمطلق عل حملیالمطلق و  یعل

 .دیالمطلق و المق

المحکوم و المورود  نیب الحاکم او الوارد و لیالدل نیاتحاد المورد، فال تعارض ب نیالمتعارض یف عتبری: ةیالثان

الشک  ةیو موارد الثان ة،ینفس األحکام الواقع یمثل موارد االمارات و موارد األصول، ألنّ موارد األول ه،یعل

 .ةیاألحکام الواقع یف

 األدلة. نیب« الورود»و « الحکومة»و « التخصص»و  «صیالتخص» یمعن انیو ال بأس هنا بب

اکرم »مثل «. الحکم یموضوع العام و ال ف یالعام عن الحکم بال تصرّف فإخراج بعض أفراد »هو:  صیفالتخص

 «.العلماء و ال تکرم فسّاقهم

«. الموضوع غالبا یو لکن بتصرّف ف ه،یاو إدخاله ف ضایإخراج بعض أفراد العام عن الحکم ا»الحکومة هو:  و

 و ورد:« اکرم العلماء»کما لو ورد 

 

فموضوع األول «. الشک ریاألکثر، و ال شکّ لکث یعل یبنیالرکعات  یک فالشا»و نحو « بعالم سیل المنجم»

موضوعه  یاألول، ألنه تصرّف ف یحاکم عل« بعالم سیالمنجم ل»و قوله « الشاک» یو موضوع الثان« العالم»

 ،یالثان یحاکم عل« الشک ریال شکّ لکث»بعالم. و قوله:  سیل میهو عالم بالتنج یاعتبر المنجّم الذ ثیح

 بشک. سیل نیهو من الشاک یالشکّ الذ ریاعتبر شکّ کث ثیموضوعه ح یألنه تصرّف ف

اکرم »نحو خروج الجاهل عن موضوع  یعل «قةیخروج بعض األفراد عن موضوع العام حق»التخصّص هو:  و

 من أفراد الغناء. سیألنه ل« الحداء حالل»و ورد « الغناء حرام»، کما لو ورد «العلماء

لورود « بل بالتعبّد قةیو لکن ال بالحق ه،یعن موضوع العام او دخوله ف ضایخروج بعض األفراد ا» الورود هو: و

و « الحکومة» نیأنّ الفرق ب نیّ. و من هنا تبقةیخروجه او دخوله تعبّدا ال حق یبالوارد دلّ عل یسمّی لیدل

انّها حاکمة او واردة، و هذا اصطالح بعض األدلة  یالعلماء ف ختلفیما  رایو لذلک کث ق،یو دق لیضئ« الورود»

 و ال مشاحّة باالصطالح. یواحد شامل لهما لکان أول یمعن یفلو أرجعوهما ال ن،یالمتأخر نینشأ ب

 شروط تعارض دو دلیل

 بر همین اساس انواع روابط را بررسی می کنیم: رابطه میان دو دلیل متعارض باید رابطه تباین باشد. -1

 دلیل متعارض انواع نسبت میان دو

 نوی. چه لفظی یا مع، تعارضی وجود ندارد و وضعیت دو روایت هم تواتر است اساساً :تساوی 

 شود.ها محقق میتباین: تعارض میان آن 

 :عموم و خصوص من وجه: دو نظر وجود دارد 

 .نظر مشهور و مصنف: به اصول عملیه رجوع شود 

 شوند.دلیل: روایات عالجیه شامل رابطه عموم و خصوص من وجه نمی

 شود. به ادله ترجیح روایات باید عمل کرد و اگر ترجیحی نباشد، به تخییر عمل 
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 شود، زیرا خاص بر عام مقدم است. اما اگر عام نص عموم و خصوص مطلق: بین دو دلیل جمع عرفی می

 باشد، بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود.در عموم 

شود، زیرا نص نکته: هرگاه یکی از دو دلیل متعارض نص بوده و دیگری ظاهر باشد، نص بر ظاهر مقدم می

 ولی ظاهر را می توان توجیه کرد. ،توان توجیه کردیرا نم

 بنابراین: موضوع آن ها یکی باشد. -2

 میان این ادله تعارضی وجود ندارد چون موضوعشان یکی نیست:

 حاکم و محکوم 

 دووارد و مور 

 )اصل و اماره )موضوع اماره: حکم واقعی و موضوع اصل عملی، شک در حکم واقعی است 

 نکته: تعاریف

 خارج کردن افراد بدون تصرف در موضوع یا حکمتخصیص : 

 تخصص: خروج بعضی از افراد حقیقتاً از موضوع 

  :با تصرف در موضوع یا حکم عام خارج کردن افرادحکومت 

 ًورود: خروج بعضی از افراد تعبداً از موضوع نه حقیقتا 

بسیاری از اوقات علما  د بسیار ناچیز است و به همین دلیل است کهوورنکته: تفاوت میان حکومت و 

 یا وارد بدانند. اختالف دارند که دلیلی را حاکم

 متن عربی:

 ی: نعم، و هو عللیق نهما؟یب رییقبل إعمال المرجّحات و قبل التخ لهمایتأو مکنیالثالثة: المتعارضان هل 

دلت  یالذ حیالترج باب سدّیاو أنس به العرف  نةیقر هیاذا لم تکن عل لیاطالقه مشکل، ألن فتح باب التأو

 نیفأ ل،یاو أحدهما بتأو لهمایتأو مکنیو  إال نیمعظم العلماء، إذ ما من متعارض هیو تسالم عل اتیالروا هیعل

 المتعارضات؟ نیب حیإذن مورد الترج

و  منیعلماء الجانب األ یحمل األول عل مکنیال « ال تدع علماء البلد»و ورد « ادع علماء البلد»: لو ورد مثال

العرف ال  ألفهی لیو ال شاهد و ال انصراف و ال أنس به عند العرف، فلو کان تأو نةیبال قر سریاأل یعل یلثانا

و ال  نیاو متواتر نیتیالصدور کآ یلو کانا مقطوع ،نعم«. من الطرح یالجمع أول»قولهم:  یبأس به. و هذا معن

 ناسبات لعدم امکان الطرح.او أحدهما حسب الم لهمایوجب تأو هما،یظاهر نیالجمع ب مکنی

اآلخر  یعل حهیألحدهما توجب ترج ةیّو هما اللّذان ال مز نیهذا فنقول: المتکافئان من المتعارض نیّتب اذا

ذلک، دون التوقّف، ألنّ ظاهر أدلة التوقّف بل  یعل رییلداللة أخبار التخ هما،یالعمل بأ یف رییحکمهما التخ

 فال. بة،یمثل زمن الغ یالساّلم، اما ف هیاالمام علمقام امکان لقاء  یانها ف حهایصر

 السّالم: هیوجهان، و لکن ظاهر مثل قوله عل ؟یأم استمرار یبدو رییهل التخ و

او  ةیعمل ةیاألخذ بالخبر اآلخر مخالفة قطع یهو األول، و ألنّ ف« أحدهما فتأخذ به ودع اآلخر ریّفتخ إذن»

و لکن المشهور بل  ضا،یا رییبالتخ همایف لیاآلخر فق یرجحان عل ةیّأحدهما مز یاما ما کان ف و .ةیالتزام

المرجحات  یعل قتصریهل  و األخذ باألرجح. ةیبأفضل لیاالجماع، هو األخذ باألرجح منهما، و ق هینقل عل
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بکل  حیوجوه و أقوال. و لعلّ أظهرها لزوم الترج ب؟یترت ریاو بغ نها،یمخصوص ب بیترت یالمنصوصة، و عل

لنذکر  و .رییفالتخ نهایب ةیو عند تعارضها و فقد األرجح نها،یب بیالواقع بال ترت یال ةیاألقرب دیفیح مرجّ

 المحصّل من مجموعها: ظهریل حیو الترج رییالمهمّ من أخبار التخ

 علمیو ال  نیمختلف نیثیالرّجالن و کالهما ثقة بحد ئنایجیالسّالم قلت:  هیخبر ابن الجهم عن الرضا عل -1

 «.أخذت همایّبأ کیفموسّع عل علمیلم  فاذا»الحق؟ قال:  همایّأ

و کلّهم  ثیاذا سمعت من أصحابک الحد»السّالم قال:  هیعبد اللّه عل یعن أب رةیخبر الحارث بن المغ -2

 .«هیالقائم فتردّ عل یتر یحت کیثقة فموسّع عل

أخذت  همایّو بأ»: نیثیالساّلم عن الحد هیجوابه عل یو ف -عجّل اللّه فرجه -للحجّة یریمکاتبة الحم -۳

 «.کان صوابا میمن باب التسل

المقام. قال: سألت أبا عبد  یالعمدة ف یکتبهم و ه یالثالثة ف خیرواها المشا یمقبولة عمر بن حنظلة الّت -4

سلطان او ال یفتحا کما ال راثیاو م نید یمنازعة ف نهمایب کونیمن أصحابنا  نیالساّلم عن رجل هیاللّه عل

 ذلک؟ حلّیالقضاة أ یال

سحتا و إن کان  أخذهیله فانما  حکمیالطاغوت و ما  یحق او باطل فانما تحاکم ال یف همیمن تحاکم ال»: قال

 یإِلَ  تَحاکَمُوایَ أَنْ  دُونَیرِیُ: )یقال اللّه تعال« به کفریحقّه ثابتا ألنه أخذ بحکم الطاغوت و إنما أمر اللّه أن 

ه ین غیتبع و أمر بین رشده فیه و إنما األمور ثالثة: أمر بیف .(۶0)نسا،  بِهِ( کْفُرُوایَوَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ الطَّاغُوتِ 

ن و حرام یحالل ب :-ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -اهلل. قال رسول اهلل  یمه الکدر حیل کجتنب و أمر مشیف

المحرمات و  یت و من أخذ بالشبهات وقع فالشبهات نجا من المحرما کفمن تر کن ذلین و شبهات بیب

نظر ما یم؟ قال: کن قد رواهما الثقات عنیم مشهورکان الخبران عنکقال قلت: فان  علم.یث ال یمن ح کهل

تاب و السنة و وافق العامة کما خالف ال کتریؤخذ به و یف 1تاب و السنة و خالف العامة کم الکمه حکوافق ح

ن موافقا یتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرکمه من الکهان عرفا حین الفقاکت ان یأرأ کقلت: جعلت فدا

فان وافقهم  کفدا جعلت ه الرشاد فقلت:یؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففین یالخبر یللعامة و االخر مخالفا بأ

فق ؤخذ باالخر قلت: فان وایو  کتریامهم و قضاتهم فکه حیل الیما هم أم ینظر الیعا؟ قال: یالخبران جم

ر من یفان الوقوف عند الشبهات خ کإمام یتلق یفأرجه حت کان ذلکعا؟ قال: اذا ین جمیامهم الخبرکح

 -زرارة. قال: سألت أبا جعفر  یعن العالمة مرفوعة ال یالالل یة صاحب غوالیروا - ۵ ات.کالهل یاالقتحام ف

ا زرارة یهما آخذ؟ قال: یعارضان فبأثانالمتیم الخبران و الحدکعن یأتی کفقلت له جعلت فدا -ه السالم یعل

م. فقال: کانهما معا مشهوران مأثوران عن یدیا سیو دع الشاذ النادر. فقلت:  کن أصحابیخذ بما اشتهر ب

 فقلت: کنفس یو أوثقهما ف کقول أعدلهما عندیخذ بما 

ه و آله یاهلل عل یصل - یت النبیانت تخالف أهل بکن یهنا طائفة من المسلم -ه السالم یعل -ر االمام ک. ذ1

ة عند التعارض ین بهم أحد مرجحات الروایجعلوا للمتقتدیأن  -هم السالم یعل -اضطروا  یحت -و سلم 

ان موثقان. فقال: یإنهما مع مرض .-هم السالم یعل -هم یموافقتها لرأ ینة علیاالخذ بالمخالف لها النهما قر

ن لهم او یانا موافقکما خالفهم. قلت: ربما یلف فان الحق فه و خذ بما خاکانظر ما وافق منهما العامة فاتر
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اط یاالخر. قلتفانهما معا موافقان لالحت کو اتر کنیه الحائطة لدیف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فکین فیمخالف

عبداهلل  یأب یاج بسنده الیما عن االحت - ۶ر أحدهما فتأخذ به ودع األخر. یاو مخالفان له. فقال: إذن فتخ

بخالفه کمن قابل فحدثت یث العالم ثم جئتنیبحد کلو حدثت کتیقال لبعض اصحابه: أرأ -ه السالم یلع -

عمرو  یضا بسنده عن أبیما عنه ا - 7 .یاهلل تعال ک: رحمیر فقال لینت آخذ باألخکنت تأخذ؟ قال کهما یبأ

ا ثم جئت بعد یبفت کتیفتث او أیبحد کت لو حدثتیا أبا عمرو أرأیقال:  -ه السالم یعل -عنه  ینانکال

تأخذ؟ قلت:  نتکهما یبأ کبخالف ذل کتیاو أفت کنت أخبرتکبخالف ما  کعنه فأخبرت یتسألنکذل

ر یانه لخکعبد سرا أما واهلل لئن فعلتم ذلیاهلل إال أن  یا أبا عمرو أبیبأحدثهما و أدع األخر. قال: قد أصبت 

 یانه قال: ان ف -ه السالم یعل -ما بسنده عن االمام الرضا  - ۸ ة.ینه إال التقید یاهلل لنا ف یم أبکول یل

مها و ال تتبعوا متشابهها کمح یمتشابه القرآن فردوامتشابهها الکم القرآن و متشابها کمحکما کاخبارنا مح

ه یعل-األخبار بسنده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبداهلل  یما عن معان - ۹ مها فتضلوا.کدون مح

وجوه فلو شاء إنسان  یلمة لتنصرف علکالمنا. إن الک یقول: أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معانی -السالم 

الصادق  ر عنکما ذکح یبسنده الصح یما عن رسالة القطب الراوند - 10 ذب.یکث شاء و ال یالمه حکلصرف 

فق فخذوهو ما خلف تاب اهلل فما واک یثان مختلفان فاعر ضوهما علیم حدیک: إذا ورد عل-ه السالم یعل -

اخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما  یتاب اهلل فاعرضوهما علک یتاب اهلل فذروه فان لم تجدوه فک

 خالفأخبارهم فخذوه.

ثم التوقف و الرد  -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -تاب اهلل و سنن رسوله ک یبعضهما أمر بالعرض عل یو ف

 هم.یال

 رها من المرجحات.یاخبار هؤالء دون غ یبالعرض عل دة أمریأخبار عد یو ف

أمر ی یالثالثة األول و الباق یر و هییهذه األخبار تجد أن بعضها بأمر بالتخ یو أنت اذا أمعنت النظر ف

ن مقبولة ابن حنظلة أمرت کما هو واضح ولک کة ألن لسانها آب عن ذلیح لزوما ال بنحو األفضلیبالترج

ة ثم أمرت باألخذ بموافق یأساس الروا ین علیمکالحا یح فیألن صدرها ظاهر بل صر ةیباألخذ باألشهر روا

 یامهم و قضاتهم ثم بالتوقف حتکل حیتاب و السنة و مخالف القوم معا ثم بمخالفهم فقط ثم بمخالف مکال

ألعدل و األوفق ة عند األصحاب ثم بای. و مرفوعة زرارة أمرت باألخذ باألشهر روا-ه السالم یعل -لقاء االمام 

 ر.ییثم بمخالفهم ثم باألحوط ثم بالتخ

ن یتیر من الروایح األحدث زمانا و هو األخیأمضت ترج -السادسة و السابعة  یو ه -االحتجاج  یتیو ان روا

ن یمن المتعارضت یة األولیما اذا احتملت الروا یحملها عل ینبغیة فیللتق کأن ذل یة أشارت الیو الثان

انت کس األمر بأن کو إال فلو انع یمنه دون األخر یتقیبمحضر من  یانت األولکما اذا کةیثانة دون الیللتق

ة یلحمل الثان یان العمل باألولکبمحضر بعضهم  ةیفحسب و الثان -ه السالم یعل -ن االمام ینه و بیب یاألول

 یة حتیة تقیون العمل بالثانیکة فیأمره بالعمل بالتق -ه السالم یعل -ة إال اذا احتمل ان االمام یالتق یعل

ح ألن موردها یة و سابقتها من أخبار التراجیعد هذه الروا ینبغین االنصاف انه ال کموجبها هذا ول رتفعی
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سترع االنسان یح الداللة و انه ال یرت ترجکو أما الثامنة و التاسعة فذ -ه السالم. یعل -المشافهة مع االمام 

 ه.یحمل المجمل علیأخذ بالنص او الظاهر و یل بالمجمل منها بل لطرحاألخبار الموهمة او العم

 یجملة عل یتاب و السنة و فکال یأخبار القوم و بعضها عل یتاب ثم علکال یو أما العاشرة فأمرت بالعرض عل

واحد منها  یبها و االقتصار علیان المرجحات و مقدارها و ترتیب یر فیثکأخبار القوم فقط فهذا االختالف ال

الواقع مهما  یأن المهم هو األخذ باألرجح و األقرب ال ینها و علیب بیعدم الترت یدلنا داللة واضحة علیمما 

هم السالم یعل -ب واجبا الهتم به أئمتنا یان الترتکالواقع. و لو  یلها تقرب الکان ألن المرجحاتالمنصوصة ک

انت کالحالل و الحرام. و ان مراتب المرجحات لو ام و معرفة کز قواعد األحکه ترتیهإذ علیلشدة الحاجة ال -

ان أصل یب یاهتموا ف -هم السالم یعل -امهمو انهم کن ألحیانت معلومة عند أصحابهم المستنبطکالزمة ل

 ب.یه دون ترتیرة فیثکوردت أخبار  کح و لذلیالترج

ستعمل یب کیر و التریالتعب ر مسلم ألن مثلهذایب فغیالترت یمن ظهور المقبولة و المرفوعة ف یتراءیو ما 

مختلفة  ینهما و هیف الجمع بکیب فیالترت ینها و لو سلم ظهورهما فیب بیال ترت یاألمور الت یرا فیثک

ل ک یالفقه عن المرجحات المنصوصة ال یر من الفقهاء فیثک یة األخبار: و ان تعدیبا و مخالفة لبقیترت

 ر.یثکو  یالمقبولة لجل یالوارد ف بیو عدم مالحظة الترتالواقع  یة الیوجب االطمئنان و األقربیمرجح 

 - ینیلکخ الیظهر من عبارة الشیون بالخالف إال ما ربما یکاد أن ک یح حتیالترج یثم ان تسالم العلماء عل

هم السالم یعل -ن أصحاب األئمة یان بکالتسالم  کختلجهاأن ذلیبیدلنا داللة ال ریر ییمن التخ -رحمه اهلل 

ن یافؤ التام بکمقام الت یر المطلقة إنما وردت فییتضح أن أخبار التخیهذا  فعلی ال تصال العصر. ضایا -

ن وجود المرجح یح حیون الترجیکرنا کما ذ ین ألنه علیة مرجحة ألحد الطرفین و عدم وجود مزیالمتعارض

 یف کعرف األصحاب أن ذل رییم بالتخکالح -هم السالم یعل -أذهان أصحابهم فاذا أطلقوا  یوزا فکأمرا مر

 ة.یافؤ التام و عدم وجود مزکمقام الت

 جمعانواع 

 .خود عمالً از آن بهره می گیرند جمع عرفی که عرف عام و عقالء عالم آن را می پسندند و در محاورات :عرفی

 رسدولی به درجه ظهور عرفی نمی ،عقل با دقت و باریک بینی می تراشد تبرعی و عقلی که وجه الجمعی که :عقلی

 .عالم در محاورات خود چنین بنائی ندارند یو عقال

 نظرات درباره جمع عرفی و عقلی بین دو دلیل

 ها بهتر است.بین دو دلیل از رها کردن آن توان چنین کرد، زیرا جمعیان: معتقدند که میعده ای از اصول 

 شویم ه و تأویل را بپذیریم، سبب میمصنف: به طور مطلق پذیرش این نظریه درست نیست، زیرا اگر توجی

 که باب ترجیح و تمییز بسته شود در حالی که روایات زیادی در این زمینه وجود دارد.

اما اگر جمع عرفی بتوان انجام داد. این کار خوبی است، اما اگر جمع عقلی باشد، قابل پذیرش نیست، زیرا 

 جمع عقلی در همه شرایط و میان همه ادله ممکن است.

 تخییرانواع 

 متعارض است. دو یا چند دلیل در عمل بر طبق یکی ازمختار بودن مکلف برای اولین بار  :تخییر بدوی -1

  در عمل بر طبق یکی از دو یا چند دلیل متعارض است.  ورت مستمرصمختار بودن مکلف به  :تخییر استمراری -2
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 راتب تعارضم

 :اگر دو دلیل متعارض با هم مساوی باشند: دو دیدگاه وجود دارد 

 توقف 

 )تخییر )در انتخاب یکی از آن ها مخیر هستیم 

 تخییر استمراری :برخی 

  مصنف: تخییر بدوی باید کرد، به دلیل روایات حکم در اینجا توقف نیست، زیرا توقف در

 با ایشان. روایات مربوط به زمان حضور امام است و مالقات

 ز نظر مصنف این نوع از تخییر درست است. دلیل:دلیل انتخاب تخییر بدوی: ا 

 روایت 

  اگر به هر دو روایت عمل شود، یعنی تخییر استمراری مخالفت قطعیه عملیه یا التزامیه

 پیش می آید.

 .اگر یکی از دو دلیل متعارض اقوی باشد: باید به دلیل اقوی عمل کرد 

  دلیل متعارض، ارجح باشد: نظرات در اینجا مختلف است:اگر یکی از دو 

 مرحوم کلینی: به تخییر عمل می شود. 

 مشهور: باید به دلیل ارجح عمل کرد و نحوه ترجیح عبارت است از: 

  .به مرجحات به ترتیبی که در روایات بیان شده است عمل می کنیم 

  ل می کنیم.عم ،تر کندمصنف: به هر مرجحی که ما را به واقع نزدیک 

 برخی: عمل به ارجح بهتر است و واجب نیست. 

 های ترجیح با هم تعارض کنند: باید تخییر کرد.اگر علت 

 مرجحاتی که در روایات بیان شده است:

 )مرجحات صدوری یا سندی )مانند صفت راوی، شهرت و جدیدتر بودن 

 مرجحات متنی 

 جهتی )داللی( مانند مخالفت با اهل سنت 

 د موافقت با قرآنمضمونی مانن 

 نظرات در مورد لزوم رعایت ترتیب در مرجحات بر اساس روایات

 :الزم است: دلیل 

 روایت ابن حنظله 

 مرفوعه زراره 

 ترتیب الزم نیست، بلکه: :مصنف 

  هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیکتر کند الزم است و رعایت آن ترتیبی که در روایات

 آمده است، الزم نیست.

  ها جمع کرد، زیرا ترتیب نآاین دو روایت ظهور در ترتیب ندارند، زیرا نمی توان میان در ضمن

 مرجحات در هر دوی اینها متفاوت است.
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 این دو روایت با سایر روایات نیز مخالف هستند 

  بسیاری از فقها به مرجحات این دو روایت و روایات دیگر اکتفا نکرده و به دنبال مرحجات دیگر

 نیز هستند.

 تخییر و ترجیح هایروایت

و  آورندیما م یمختلف برا ثیدو نفر که هر دو ثقه هستند، دو حد»خبر حسن بن جهم از امام رضا )ع(: گفتم:  -1

درستی روایت ها معلوم نبود، تو اختیار داری که به هر کدام خواستی  هرگاه»آنها حق است؟ فرمود:  نیکدام میدانینم

 «.عمل کن

بن مغیره از امام صادق )ع( که فرمود: هرگاه از شیعیان روایت را شنیدی و همه آن ها ثقه و مورد روایت حارث  -2

 «.را ببینی و روایت را به او عرضه کنی زمان )عج(اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی که امام 

به هر کدام از دو روایت به »: مکاتبه حمیری با امام زمان )عج( داشته است و در پاسخ به دو حدیث فرموده است -3

 «.خاطر تسلیم در برابر خدا عمل کنی، درست است

 نشانیب ی( که نزاععهیش یعنیع( درباره دو نفر از دوستانمان )) صادقاز امام  دیگویمکه عمر بن حنظله مقبوله  -۴

 رواست؟ نیا ایکه آمراجعه کرده بودند، سؤال کردم  یدگیرس یو به قضات برا راث،یم ایبود در مورد قرض 

قدرت حاکمه  یعنیبه طاغوت ) قتیمراجعه کند، در حق شانیناحق به ا یدعاو ایحق  ی: هر که در مورد دعاوفرمود

 افتیگرچه آن را که در رد؛یگیبه طور حرام م قتیدر حق رد،یناروا( مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگ

گرفته که خدا دستور داده به آن کافر  یطاغوت و آن قدرت یرأ باکه آن را به حکم و  رایحق ثابت او باشد؛ ز کندیم

 به. کْفُرُوایالطّاغُوت  وَ قَدْ أُم روا أَنْ  یإلَ تَحاکَمُوایانْ  دُونَیری: دیفرمایم یتعال یشود. خدا

کرده، و در حالل  تیما را روا ثیاست که حد یاز شما چه کس نندینگاه کنند بب دی: بافرمود بکنند؟ دی: چه بادمیپرس

و داور  یاو را به عنوان قاض یستیما را شناخته است... با نینظر شده و احکام و قوانو حرام ما مطالعه نموده، و صاحب

 گمانیب رفتندینپذ یام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وکه من او را حاکم بر شما قرار داده رایز رند،یبپذ

در حد شرک به  نیبه ما پشت کند به خداوند پشت کرده و ا یاند و کسرا سبک شمرده و به ما پشت کرده حکم خدا

 خداوند است.

شدند که آن دو شخص ناظر در حقّ آنان باشند وآن دو حَکَم،  یرا حَکَم ساخت و راض یگفتم اگر هر کدام شخص

 مختلف بود؟ ]آن وقت چه؟[ شانیاهثیداشتند و حد ثیحُکم  مختلف دادند و هر دو از شما حد

راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن  ثیو در نقل حد ترهیتر و فقتر است که عادلدرست ی: حکم آن کسفرمود

 یتیو مز یبخش هستند و برهم برتر تیرضا عهیش شی: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پگفتم توجّه نشود. یگرید

 ندارند.

که مورد اتّفاق  تیتوجّه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنان است، به هر کدام از دو روا یتیوا: به آن رفرمود

 یدیمورد اتفاق، ترد تیدر روا رایترک شود، ز عه،یمعروف در نزد ش ریشاذ و غ تیاست عمل شود و آن روا عهیش

که ناحق و  یشود و امر یرویپ دیت باکه درست و حق بودنش روشن اس ی. و همانا امور بر سه گونه است امرستین

 خدابه خدا و رسولش برگردد، رسول  دیکه با یآن اجتناب شود و ]سوم[ امر مشکل دازیگمراه بودنش روشن است با

هم هست، هرکه مورد شبهه را ترک  یدو شبهات نیا نیاست روشن و در ب یاست روشن و حرام یص( فرمود: حالل)

 گفتم مرتکب حرام شود و ندانسته هالک گردد. جهیاست و هرکه آن را اخذ کرد در نت افتهینجات  تکرد از محرّما
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: توجه شود فرمود اند؟ ]آن وقت چه؟[از شما مشهورند و هر دو را رجال موثّق از قول شما نقل کرده تیاگر هر دو روا

مل شود. آنکه حکمش برخالف [ مخالف است به آن ععهیش ریغ یعنیهرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه ]

 قرآن و سنت و موافق با عامّه است ترک شود.

از دو خبر موافق  یکی یدهند ول صیحَکَم، هردو حُکم خود را موافق کتاب و سنت تشخ ه یقربانت، اگر دو تن فق گفتم

 است. تیهدارشد و  هی: آن که مخالف عامّه است مافرمود مخالف عامه به کدام عمل شود؟ یگریعامه است و د

 از مذاهب اهل سنت است[ یکیهرکدام موافق  یعنیکردم قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند؟ ] عرض

 عمل شود. یگریحُکّام و قُضاتند ترک شود و به د لیمورد م ترشی: توجه شود هرکدام بفرمود

تا حضور امام  یصبر کن دیباشد با نی: اگر چنفرمود حُکّام باشند؟ لینظر برابر باشند و مورد م نیاگر هردو از ا گفتم

 توقّف در مورد  اشتباه، بهتر از افتادن در هالکت است. رایز ی]معصوم[ برس

روایت صاحب کتاب غوالی اللئالی از عالمه از زراره: از امام باقر )ع( سؤال کردم و به او گفتم فدایت گردم، از شما  -5

ای زراره، به روایتی عمل کن که میان »ه کدام یک عمل کنم؟ امام فرمود: رسد، بدو رورایت و حدیث متعارض می

ای آقا هر دو روایت مشهور هستند و از شما نقل شده »عرض کردم: «. شیعیان مشهور باشد و روایت نادر را رها کن

هر دو مورد »ردم: عرض ک«. تر باشدبه روایتی عمل کن که راوی آن نزد تو عادلتر و برای تو مطمئن»فرمود: «. اند

به روایتی توجه کن که با نظریات اهل سنت موافق باشد پس آن را ترک کن و » فرمود::«. قبول و اطمینان هستند

سؤال کردم: «. ها مخالف باشد چون نظریه حق آن است که مخالف ایشان باشدروایتی را انتخاب کن که با نظریات آن

در این صورت »امام فرمود: « شند یا هر دو مخالف باشند، چگونه عمل کنم؟ها باممکن است هر دو روایت موافق آن»

هر دو روایت موافق یا مخالف احتیاط »گفتم: «. به روایتی عمل کن که احتیاط در آن باشد و روایت دیگر را رها کن

 «.را ترک کنی در این صورت اختیار داری که به هر کدام خواستی عمل کنی و روایت دیگر»امام فرمود: « هستند

اگر امسال برای »روایت که در کتاب احتجاج به امام صادق )ع( استناد شده است که به یکی از اصحابش فرمود:  -6

« کنی؟تو حدیثی را گفتم و سال بعد که پیش منآمدی، حدیث دیگری را بر خالف آن برایت گفتم، به کدام عمل می

 «.خداوند تو را رحمت کند»، به امام من فرمود: «مل می کنمعرض کردم به روایت جدید ع»گوید: صحابی می

ای ابا عمرو اگر »روایتی که در کتاب احتجاج با سندش از ابو عمرو کنانی نقل شده است که امام )ع( فرمود:  -7

خالف  حدیثی یا فتوایی برای تو بیان کنم سپس دوباره از من سؤال کنی و بر خالف روایت قبلی، روایتی بگویم یا بر

به روایت یا فتوای جدیدتر عمل می کنم و دیگری را رها »گفتم: « فتوای قبلی فتوایی بدهم، به کدام عمل می کنی؟

ای ابا عمرو، درست گفتی، خداوند دوست دارد که مخفیانه پرستش شود به خدا اگر من این »امام فرمود: «. سازممی

 «.در دینش، برای ما تقیه را دوست دارد چنین عمل کنم برای خودم و شما بهتر است خداوند

در روایات ما نیز محکم و متشابه وجود دارد »روایتی که با سند آن از امام رضا )ع( نقل شده که ایشان فرمودند:  -8

همان گونه که در قرآن محکم و متشابه وجود دارد پی متشابه را به محکم برگدانید و به متشابه عمل نکنید و از 

 «.ردان نشویدکه گمراه می شویدمحکم رویگ

شما آگاه ترین مردم هستید هنگامی »فرمود: گوید شنیدم که امام صادق )ع( میروایتی از داود بن فرقد: ایشان می -9

که معنای سخنان ما را بفهمید چون هر کلمه قابل حمل بر معانی مختلف است و اگر کسی بخواهد می تواند کالمش 

 «.کند در حالی که دروغ هم نگفته است را به هر صورتی توجیه

هرگاه دو روایت متفاوت برای »فرماید: روایتی که با سند صحیح در رساله قب راوندی از امام صادق )ع(: امام می -10

شما گفته شد، آن دو را به قرآن عرضه کنید پس به آنچه که موافق قرآن است عمل کنید و آنچه را که مخالف قرآن 
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ید پس اگر در قرآن چیزی نیافتید ان ها را بر روایات عرضه کنید پس آنچه که موافق روایات اهل سنت است رها ساز

 «.است رها سازید و به آنچه که مخالف روایات اهل سنت است عمل کنید

 :نکات این روایات

  کنندمیسه روایت اول، امر به تخییر. 

 جح الزامی است، نه این که چنین کاری بهتر باشد.دهند که ترجیح دادن روایت مردستور می بقیه روایات 

  روایت ششم و هفتم در مورد عمل کردن به روایت جدید است که جزو روایت ترجیح نیست، چون این روایات

 برای زمانی است که امکان مالقات امام وجود داشته باشد.

  و روایتی که به واقع نزدیک تر رعایت ترتیب میان مرجحات الزم نیست و مهم آن است که به روایات برتر

 است عمل شود.

 :مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره بر ترتیب مرجحات داللت ندارند، زیرا 

 روند.چنین تعبیر و ترکیباتی به صورت گسترده در اموری هم که دارای ترتیب نیستند، به کار می 

  و روایت جمع کرد در بپذیریم، چگونه می توان میان این ددر ترتیب اگر ظهور این دو روایت را

 کند.حالی که ترتیب مرجحات در خود این دو روایت فرق می

 ها نیز مخالف هستند.این دو روایت با سایر روایت 

 کنند، بلکه به سراغ همچنین بسیاری از فقها در فقه به این مرجحات ذکر شده در روایات اکتفا نمی

 هر مرجحی که موجب اطمینان باشد رجوع می کنند.

 یات تخییر در جایی است که دو روایت با هم مساوی باشند و هیچ مزیتی هم وجود نداشته باشد و الغیر.روا 

  

 متن عربی:

خصوص المخالفة بالتناقض  یس هیح لیأخبار التراج یتاب فکامور االول: لعل المراد بمخالفة ال یه علیتنب

ألن الخبر المناقض للقرآن  کل أحد و ذلکء معلوم لیح شین الصریة المبایألن عدم حج یلکن الیو التبا

ح یر أخبار التراجیأخبار أخر غ یانه زخرف ف یال -هم السالم یعل - یزخرف و باطل و قد نبه أئمة الهد

ن ال ین لرعاع المغفلیالدساسیعیه أحد إال بعض خلیروینة ال یح المبایان صرکعند التعارض و مثل هذا اذا 

جعل یو ال  -ه السالم یعل -ثل زرارة و أمثاله من علماء أصحابهم عنه من االمام سأل مین و ال یلعرفاء المؤمن

ترث ضعف  یذب مثل قول قائل: إن األنثک یرتاب أحد منهم فیانه هل  ین. أفتریعداد المتعارض یعندهم ف

مطلق  یالظاهر ه یهذا الباب عل یتاب فک؟ فالمراد إذن من المخالفة للکر مثال و نحو ذلکرثه الذیما 

ص یتخص باب یرجحنا ف کر الظاهر و نحوهما و لذلیالمخالفة و لو بمثل العموم و الخصوص او الظاهر و غ

ون یکث ید بصدوره بحکیحتف بقرائن توجب االطمئنان األیصه بخبر الواحد ما لم یتاب عدم جواز تخصکال

 محله. یف کان هذا خالف المشهور و قد أوضحنا ذلکمقطوع الصدور و ان ک

 أما مخالفة القوم فوجهه: و

ظهرون الخالف یانوا کرا منهم یثکإما ألجل قوة احتمال صدور الموافق لهم مجاراة و إما ألجل أن  کان ذل

ما ورد کبخالفها  یللفتو -هم السالم یعل -ام منهم کأخذون األحیف -هم السالم یعل -ت الطاهر یألهل الب
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 -فرائدهقال: قال أبو عبداهلل  یف -رحمه اهلل  - یخ األنصاریرواه الش یالذ یاسحق األرجائ یخبر أب یف

ا صلوات اهلل ی. فقال: إن علیقوله العامة؟. فقلت: ال أدریلم أمرتم باألخذ بخالف ما  ی: أتدر-ه السالم یعل

 -ه یصلوات اهلل عل -سألونه یانوا که العامة ارادة ال بطال أمره و یء إال خالف علین اهلل بشیدین یکه لم یعل

 ث.یء جعلواله ضدا من عندهم الحدیعلمونه فاذا أفتاهم بشیال  یء الذیعن الش

مخالفة هؤالء القوم من  -هم یصلوات اهلل عل -جعلهم  ین صارا السبب فین الوجهیال هذکو الظاهر أن 

 ما عداه ال بأس باألخبار الموافقة لهم.یمرجحات الخبر عند التعارض و ف

 

 :نکات

  :اولتذکر 

 :وایت با قرآنانواع مخالفت ر 

 تباین 

 مطلق و کلی 

منظور از مخالفت روایات با قرآن، مخالفت تباینی نیست، زیرا این نوع از مخالفت صریح و برای همه قابل 

 فهم است و همه اتفاق دارند که این نوع از مخالفت قابل پذیرش نیست.

خصوص یا ظاهر و غیر ظاهر  هر چند این مخالفت در شکل عموم و ،بلکه منظور مخالفت مطلق و کلی است

 و غیره باشد.

 ادله مرجح بودن مخالفت با اهل سنت 

 ده است.وصدور این روایت به خاطر تقیه ب 

 گرفتند تا مخالف آن حکم صادر نمایند.آنان احکام را از ائمه )ع( می 

را جزو مرجحات  شوند که ائمه )ع( مخالفت با اهل سنت: ظاهر آن است که این دو احتمال هنگامی سبب مینکته

قرار دهند که میان دو روایت، تعارض باشد، اما در جایی که تعارض نباشد، اشکالی ندارد که به روایت موافق اهل 

 سنت نیز عمل شود.

 

 متن عربی:

علم یانه اذا وجد خبران متعارضان ال  یر بمعنییلزم الفحص عن المرجحات قبل التخیهات: یمن التنب یالثان

لزمه یرا بل یین ألحد المبادرة لألخذ بأحدهما تخکمیة توجب رجحانه فال یأحدهما مز ین او فافئاکانهما مت

ز یتمی یذا حتکتاب و السنة و مرجحات الداللة و هکالفحص عن مرجحات السند وجهة الصدور و الموافقة لل

 یس بحجتة علیأنه لک االخر بتاتاکهما شاء و ترین العمل بأیر بین تخیافئکانا متکن فان یعنده حال الخبر

الواقع  یته الیوجب أقربی حیان ألحدهما جهة ترجک. و ان یال االستمرار یر البدوییما استظهرناه من التخ

 االخر. کلزم األخذ به و تر

نظر ی: -ه السالم یعل -ح مثل قوله یوجوب الفحص: بعد االجماع المنقول ظواهر أخبار الترج یحجتنا عل

ه یعل -و قوله  ؤخذ به.یف کن أصحابیه بیما به المجمع علکح یالذکذل یم عنا فتهیان من رواکما  یال
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: انظر ما وافق منهما -ه السالم یعل -و قوله  .کتریامهم و قضاتهم فکه حیل الینظر ما هم أمی: -السالم 

: فاعرضوهما -ه السالم یعل -تاب اهلل. و قوله ک ی: فاعر ضوهما عل-ه السالم یعل -ه. و قوله کالعامة فاتر

 تضح وجود المرجح او عدم وجوده.یأن  یمما ظاهره البحث و النظر ال کر ذلیو غ أخبار العامة. یعل

ها االمام یر فکذیالفحص لم  یال تحتاجال یح التیقة ما استظهرناه أن موارد الترجیحق یلفت النظر الی یو الذ

عرف األحوط منهما بال یه یفان الفق کنیحائطة لده الیلمة انظر او اعرضهما مثل خذ بمافک -ه السالم یعل -

 -أمره  کام و أخبار السنة و أخبار القوم و لذلکات األحیع آیه جمیستحضر الفقیبعد أن ین کفحص. ول

 .کبالفحص إال ذل یباعمال النظر و العرض و ال نعن -ه السالم یعل

 

 :دومتذکر 

 شخص نباشد:یا دارای مزیت بودن م در صورتی که وضعیت روایت از جهت تساوی

 .نمی توان بالفاصله به تخییر عمل کرد 

  باید فحص از مرجحات سند و جهت صدور و موافقت با قرآن و سنت و مرجحات داللت و سایر مرجحات کرد

 تا وضعیت دو روایت روشن شود.

 دلیل فحص از مرجح:

 اجماع منقول 

  استفاده شده است که داللت بر  «ها را عرضه کنآن»یا « نگاه کن»روایات: در این روایات از واژه

 فحص دارد.

 این روایات شامل:

کنند و هر دو به روایتی از ما استناد می نمایند به در حکمی که دو حاکم صادر می»می فرماید:  -1

 «.روایتی توجه می شود که مورد توافق همه شیعیان است و به همان روایت عمل می شود

ود که موافق قرآن و سنت و مخالف نظر سنی ها باشد و به چنین شبه حکمی توجه می»می فرماید:  -2

 «.حکمی عمل می شود

به روایتی توجه می شود که حاکمان و قضات اهل سنت تمایل بیشتری به آن دارند، »می فرماید:  -3

 «.شودپس آن روایت ترک می

 «.ا ترک کنکن که موافق نظر اهل سنت است پس آن ها ر به روایتی توجه»می فرماید:  -۴

 «.دو روایت متعارض را به قرآن عرضه کنید»می فرماید:  -5

و سایر روایتها که ظاهرشان دستور « روایات اهل سنت عرضه کنید هدو خبر متعارض را ب»می فرماید:  -6

 به تفحص و بررسی می باشد.

 متن عربی:

ان کسواء أ -المسألة  کتل یتهد فر فالمجییهات: انه اذا انتفت المرجحات و لزم التخیالثالث من التنب

 یفتیه فهل یمقلد یهما شاء. أما بالنسبة الیعمل بأیعمل نفسه ف یر فیتخی -اجتهاده مطلقا او متجزئا 

طبق واحد من  یالعمل عل یر فییهم بالتخیفتین لزوما؟ او یهو من الخبر طبق ما اختاره یبعملهم عل



 کتر معینی فرد                                                                                                                                                         4اصول فقه 
 

۴7 

 

عمل به؟ و جهان بل قوالن و المسألة ال تخلو من ین فیلخبرختار ما شاء من أحد ایل مقلد کث ینبحیالخبر

 التأمل. یال و تحتاج الکاالش

 

 :سومتذکر 

 هرگاه دو روایت متعارض مرجحی نداشتند و الزم شد به یکی از آن ها عمل شود:

 .نسبت به مجتهد: مخیر است 

 :نسبت به مقلدان او: دو نظر است 

 .فتوا دهد که مقلدان به مختار مجتهد عمل کنند 

 لدان به هر کدام که خواستند عمل کنند.مق 

 متن عربی:

 یاأللفاظ و أقوال علماء الرجال ف یمعان ین فییمثل أقوال اللغو یافؤ فکالرابع: الظاهر أن التعارض و الت

ما حققه کن التساقط یئیتعارض الش یف یوجب التساقطألن الظاهر ان األصل األولیأحوال الرواة و نحوهما 

تجعلها بنفسها  یساحة الواقع ال السببة الت یة الموصلة الیقیورات من باب الطرکة المذیالمحققون ألن حج

المسألة  یرجع فیقان تساقطا و یتها و اذا تعارض الطریقیلزم األخذ بها لنفسها ال لجهة طریذات مصلحة 

 األصول المقررة لها. یال

 

 :مچهارتذکر 

 صور تعارض:

 در اخبار: تخییر 

 ا و رجال در مورد راویان: دو دلیل تساقط می کنند، زیرا نظر لغویان و علما در معانی الفاظ و نظریات علم

و رجال طریقیت دارد. در نتیجه باید به اصول عملیه تمسک کرد. در حالی که اخبار موضوعیت دارند و 

 خود دارای مصلحت هستند.

 اجتهاد و تقلید

 متن عربی:

اصطالح الفقهاء: هو معرفة الستنباط  یء و فیطلب ش یاللغة: هو بذل المجهود ف یاالجتهاد ف االجتهاد

 ة من أدلتها.یام الشرعکاالح

 و هو إما مطلق او متجز.

 ة.یة من أدلتها الجلیام الشرعکع األحیفالمجتهد باالجتهاد المطلق: هو العارف باستنباط جم

تتدافع  یلة التکدلة المشال خراج األ) ةیالجل). و إنما قلنا کذلک: هو العارف باستنباط بعضها یو المتجز

ه عرفا انه یصدق علیاجتهاده ظاهرا ألنه  یف کضر ذلیتأمل و ال یا معها ویل من الفتکستشیعند المجتهد ف

ال کس من جهته و إنما هو من اشیان عارفا باستنباط معظمها و ألن القصور لکام اذا کعارف باستنباط األح

ان کام یال فکما ال اشکهذه العصور و تحققه  ین االجتهاد األول فاکام یب فیال و ال رکاألدلة. ثم انه ال اش
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و ألن ظواهر األلفاظ  یالتجز یئا و هو معنیئا فشین حصوله دفعة بل شکمیو تحققه ألن المطلق ال  یالثان

البحث عن  یحتاج الیة األمر یل عارف بها غاکات و األخبار مطلقة لیة االیل عارف بها و حجکحق  یحجة ف

ة ینفسه؟ األظهر الحج یون فتواه حجة علک. ثم هل تکن من ذلکمتمیارضات لها و المفروض ان المتجزالمع

المجتهد  یرجوعه ال یحتاج الیهذا ال اال یلزمه العمل به. فعلیم کة و العالم وبالحیرأ یم فکألنه عالم بالح

د ظاهرا بعد یم نفسه بعکحعرف یمحال أن  ینفسه فقول بعضهم ان المتجز یجواز عمله بفتو یالمطلق ف

ل أحد عرف کأرباب االجتهاد المطلق خاصة ف یالناس عامة ال ال یام متوجهة الکانت خطابات األحکما 

المجتهد المطلق.  یما فکه حایومته فالظاهر العدم الظهور أخبار نصب الفقکأما نفوذ ح لزمه المتثاله.یمه کح

 .یم العامة البلواکمعظم األح یبعد شمولها للمجتهد فینعم ال 

 

 اجتهاد مفهوم

 ، تمام توان خود را به کار گرفتن در جستجو و به دست آوردن چیزیکوشیسخت مفهوم لغوی:

 احکام است. هایدلیلشناخت استخراج و استنباط احکام شرعی از طریق مفهوم اصطالحی: 

 مطلق و متجزیانواع اجتهاد: 

 انواع مجتهد:

  :واضح و آشکار آن آشنا و توانا باشد. هایدلیلط همه احکام شرعی از راه به استنبا کسی است کهمطلق 

  :واضح و آشکار آن آشنا و توانا باشد. هایدلیلکسی است که به استنباط برخی احکام شرعی از راه متجزی 

رج شوند که آورده شد تا آن دسته از دلیل هایی خا« الجلیه یا آشکار»در تعریف مجتهد مطلق و متجزی، قید نکته: 

مشکل بوده و فتوا دادن بر اساس آن مشکل است. این امر به اجتهاد او ضرری نمی رساند، زیرا در عرف صحیح است 

 که گفته شود او به استنباط احکام شرعی آشناست.

 نظرات درباره امکان وقوع هر دو نوع اجتهاد:

 اجتهاد مطلق بدون شک و شبهه ممکن است. 

 اختالف نظر وجود دارد: در مورد اجتهاد متجزی 

  ممکن است، زیرا:اجتهاد متجزی 

  اجتهاد مطلق یک دفعه حاصل نمی شود بلکه تدریجی است و منظور از تجزی نیز همین

 است.

 ها آشنا و اگاه بوده حجت است و ایات و روایات از ظواهر الفاظ نسبت به کسی که با آن

است، حداکثر این است که نیاز به  جمله ظواهر بوده که در حق انسان آشنا به ان حجت

بررسی و جستجوی آن معارض باشد و حال ان که فرض این است که مجتهد متجزی 

 توانایی جستجوی ان معارض را دارد.

 نیست. اجتهاد متجزی ممکن 

 :نظرات درباره حجت بودن فتوای مجتهد متجزی نسبت به خود

  حجت است، زیرانسبت به خودش 
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 م مسأله عالم بوده است و کسی که به حکم علم داشته است، الزم است به آن او در رای خود به حک

 عمل کند و نیازی به رجوع مجتهد مطلق نیست.

  شناخت و حجیت حکم در حق مجتهد متجزی محال است، سخن ضعیفی است، زیرا خطاب های

سی که حکم را احکام متوجه عموم مردم بوده و اختصاص به مجتهدان مطلق ندارد، بنابراین، هر ک

 در حق خود بفهمد باید از آن اطاعت کند.

 پس باید تقلید کند ،حجت نیست. 

 حکومت و قضاوت مجتهد متجزی:

حکومت شود. دلیل: اطالق روایات که شامل انتصاب فقیه برای حکومت و قضاوت هستند، عهده دار منصب  تواندنمی

 گیرد.مجتهد مطلق را دربر می

 متن عربی:

ة فهو مقارن للعمل و ال یام الشرعکاالح یالمجتهد ف یمله موافقا لفتور المجتهد عیو هو جعل غ دیالتقل

ن فعال من االجتهاد و کتمیمن ال  یوجوبه عل یف بیه اذ ال دور مع التقارن و ال ریسبقه عل یحتاج الی

 یع شؤونهم و أحوالهم فیجم یرة العقالء فیه سیأهل الخبرة و عل یاط ألنه ظاهرا من بابالرجوع الیاالحت

ا ین و الدنیجمع علوم الدیل فرد فرد من الناس ال کاهم بل لواله ال ختل نظام العالم ألن ینهم و دنیوردأم

ام کة و األحیالعالم بها لتعطل نظام البشر یر العالم بها الیر منهما فلو ال رجوع غیثک یمع انه محتاج ال

أخبار مدح کن مختلفةیو مضام یأوامر شتالفقهاء ب یالرجوع ال یعمل العقالء ف یة و ان الشارع أمضیالشرع

هم و األخذ عنهم و السؤال منهم. و أخبار یو أوامر الرجوع ال -هم السالم یعل -اء یالعلماء و انهم ورثة األنب

عموم کباالنذارو یة التفقه ألجل االنذار من الفقهاء للناس و حذر الناس عقیأکمو یاألمر بالتفقه للتعلم و التعل

أخبار کو  کمنها لورود ذل -هم السالم یعل - ان الظاهر ارادة خصوص العترةکرو و إن کالذ ة سؤال أهلیآ

ه السالم یعل -لالمام  یزبن المهتدیمن قول عبدالعز یما رو - 1 -هم السالم. یعل -تیة عن أهل البیمرو

. و (نعم)قال:  ؟ینیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دیل وقت أفک یف ک: ربما احتاجو لست ألقا-

له  -ه السالم یعل -ر االمام یان معلوما عند السائل و تقرک یة و الفتویالروا یظاهرها ان قبول قول الثقة ف

ه یعتمد علیتابة عن السؤال عمن ک -ه السالم یعل -جواب االمام  - 2ة قول الثقة. یحج یدل علی کذل یعل

 أمرنا. یر القدم فیثکحبنا  یل مسن فک یما علکنید یتب: اعتمدوا فکن فیالد یف

ه اذا احتاج او سئل عن مسألة: فما یرجع الیعفور عمن ی ینما سأله ابن أبیح -ه السالم یعل -قوله  - 3

 محمد بن مسلم. یعنی. یعن الثقف کمنعی

 ر.یأبا بص یعنی یباألسد یک: علیب العقرقوفیلشع -ه السالم یعل -قوله  - 4

 ا.ین و الدنیالد یا بن آدم المأمون علیرکبز یکبن المسبب: عل یللع -ه السالم یعل -قوله  - 5

 یف یریأحب أن  ینة و أفتالناس فانیمسجد المد یألبان بن تغلب: اجلس ف -ه السالم یعل -قوله  - 6

 .کمثل یعتیش
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 لکن سأله عن مشایعقوب حیال سحق بن  -فرجه  یعجل اهلل تعال -عن الحجة  یف المرویع الشریالتوق - 7

تب: و أما الحوادث کما یف -ه السالم یعل -تب کن واالحتجاج فیمال الدکبة و ایما عن الغکه. یلت علکاش

 م و أنا حجة اهلل.یکعل یثنا فانهم حجتیرواة أحاد یها الیالواقعة فارجعوا ف

: -ه السالم یعل -ه یل قال فیطو ثیحد یف -ه السالم یعل - یرکر العسیما عن االحتجاج عن تفس - 8

 یقلدوه الیعاألمر مواله فللعوا أن یهواه مط ینه مخالفا علیان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدکفأما من 

سند  یبعضها ضعف ف یان فکو لو  یآخره. فهذه الطوائف من األخبار بمجموعها تورث القطع بالمطلوب حت

 یالرجوع ال یرة العقالء علیدها بسییتأ ها معیاو داللة ألنها منجبرة بعمل العلماء بها و منهج الصلحاء عل

 ه اطباق البشر قاطبة.یعل یأهل الخبرة الذ

 مفهوم تقلید:

 .است یکس گردن به قالده یا و گردنبند انداختن یمعنا به «قلّد» مصدر تقلید :تقلید لغوی یمعنا

 افراد رجوع» یمعنا به و است آن یلغو یمعنا از گرفته بر نیز تقلید یاصطالح یمعنا :تقلید یاصطالح یمعنا

 .«است یدین مسائل در متخصّص افراد به ،یدین مسائل در ناآشنا

 نظرات درباره زمان تقلید و عمل

  مصنف: تقلید مقارن با عمل است و نیاز نیست که تقلید بر عمل سبقت داشته باشد، زیرا در صورت تقارن

 تقلید و عمل دور پیش نمی آید.

 د تا دور پیش نیاید.تقلید بر عمل سبقت می گیر 

 ادله وجوب تقلید

 .تقلید کردن غیر مجتهد از مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است 

 (یید شارعأت +سیره عقال) سیره عقال 

 .اگر تقلید واجب نباشد، نظام بشریت و احکام شرعی تعطیل می شود 

  انذار فقها بر قرآن: آیه تفقه، زیرا انذار کردن مردم بر فقها واجب بوده و بر مردم نیز واجب است که به دنبال

 حذر باشند.

  شوندمیروایات که به سه گروه تقسیم: 

 روایاتی که علما را مدح کرده اند. 

 علما امر کرده اند.به روایاتی که به رجوع  

 روایاتی که به تفقه در دین امر کرده اند. 

 روایات زیر از این دسته است:

ید که نیازمند می شوم و آپیش می کند: گاهیی از امام سؤال میاوروایت عبد العزیز بن مهدی: ر -1

عبد الرحمن شخصی موثق بن این چنین نیست که هر وقت خواستم به محضرتان برسم آیا یونس 

 است تا من احکام دین خود را از او بگیرم؟ حضرت فرمود: آری.

پاسخ امام )ع( به نامه ای از حضرت سؤال شده بود، در امر دین به چه کسی می توان اعتماد کرد؟  -2

شما دو نفر در دین خود به کسی اعتماد کنید که عمری را در راه محبت »حضرت پاسخ فرمودند: و 

 .«ما سپری کرده باشد و در امر ما پیشتاز باشد
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این سخن امام )ع( در هنگامی که ابن ابی یعفور از ایشان سؤال کرد که وقتی محتاج به مسأله ای  -3

چه چیز تو را »مراجعه کنم؟ حضرت فرمودند:  شدم یا مسأله ای از من پرسیده شد به چه کسی

 .«مانع می شود از این که به ثقفی یعنی محمد بن مسلم مراجعه کنی

 «.به اسدی یعنی ابوبصیر مراجعه کن»سخن امام )ع( در پاسخ شعیب غقرقوفی:  -۴

سخن امام )ع( در پاسخ علی بن مسیب که از حضرت سؤال کرده بود در امر دین به چه کسی  -5

 «.جعه کنانم: به زکریا بن آدم که امین در دین و دنیای شماست، مرمراجعه ک

در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، همانا »به ابان بن تغلب که می فرماید:  سخن امام )ع( -6

 «.من دوست دارم که در میان شیعیان من امثال تو مشاهده شوند

حاق بن یعقوب نوشته شده، هنگامی که توقیع شریفی که از حضرت حجت )عج( در پاسخ به اس -7

شود، سؤال کرده است و این توقیع در از حضرت درباره بعضی از مشکالتی که بر وی وارد می ایشان

کتب ارزشمندی از قبیل الغیبه و اکمال الدین و االحتجاج نقل شده است و حضرت )ع( در پاسخ 

مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شما بوده در مورد حوادث واقعه به راویان احادیث ما »نوشتند: 

 «.شان هستمای خدا بر و من حجت

و منهم امیون »حدیث مفصلی از کتاب احتجاج در ارتباط با تفسیر امام حسن عسگری )ع( از آیه  -8

توانند از فقیهی که دارای صیانت نفس و عوام شیعه می»که حضرت فرمودند:  «الیعلمون الکتاب

 «.کنند دین و مخالفت با هوای نفس و اطاعت از امر مولی بوده تقلیحفظ و نگهبانی از د

 متن عربی:

د یمنها: وجوب تقل أقوال. ید األفضل علما و عدمه علیوجوب تقل یاختلف العلماء ف د األعلمیحول تقل

ن کن األفضل و الفاضل ولیر بیتخیمطلقا بل  کو منها: عدم وجوب ذل األفضل مطلقا و وجوب الفحص عنه.

نا و الفحص عنه مع العلم به اجماال إذا ید األفضل مع العلم به عیو منها: وجوب تقل د األفضل أفضل.یقلت

علم یعلم التفاضل اولم یر إذا لم یتخیال أو إجماال و یتفص یالفتاو ین المفضول فینه و بیعلم باالختالف ب

و  ر؟ و جهان بل قوالن ظاهرا.یتخیس فهل کأو الع یالثان یف کنهما. أما مع العلم باألول و الشیاالختالف ب

 ی... حجتنات علین العلماء و األقرب منها هو الثانیة االراء بکمعر یه -د األفضل یتقل یأ -هذه المسألة 

هذا الباب بالرجوع  یأهل الخبرة فال إلزام عقال و عرفا ف یان من باب الرجوع الکد لما یاوال: إن التقل :کذل

وجد اعرف یمعمار  یرأ یره. فمن عمر دارا علیغ یقبحون الرجوع الیالعقالء  یال تر کاألفضل و لذل یال

العقالء  یالمهمة نر األمور یف ی. بل حتکذلکهاحد. و من استشار نجارا متوسطا فیفند رأیمنه بالعمارة ال 

 یجر کذل یسائر األطباء مع وجود واحد أعلم منهم و عل یالرجوع الکر کیالمفضول بال ن یرجعون الی

 األفضل عندهم افضل. یاطباق العقالء. نعم الرجوع إل

د؟ ین باب التقلینه و بیباباالمامة و ما الفرق ب یالفاضل ف یم المفضول علیف منعتم من تقدکیفان قلت: ف

عمل نفسه فحسب لمعرفة  ید فیالتقل یه الیلف فکحتاج المیم فان هذا الباب إنما ینهما عظیقلت: الفرق ب

س یون هو الرأس و الرئیکامام واحد  یحتاج الیو أما باب االمامة ف م حجة.که عالم بالحیل فقکقول  م وکالح

ون الفضلهم؟! یکف ال کیع الناس فیجم یعته و طاعته علیجب مباین و یا و الدیأزمة أمور الدن یالقابض عل



 کتر معینی فرد                                                                                                                                                         4اصول فقه 
 

52 

 

ن؟! مع ان االفضل یا و الدیأمور الدن یاد له فیعته و االنقیلزم األفضل بمتابعته ومبایف کیان مفضوال کو إذا 

رةواضحة. هذا یثکل فالفروق ک یتابعه. و علیف کیها فیوصوله الکام کاالح یصل الیان المفضول لم  یری

 ان.یب یمن أن تحتاج ال یأجل یه یة التیر األدلة النقلیغ

ضال عن عوام الناس و ال تضح عند العلماء و أهل الخبرةانفسهم فیء مبهم لم یاألعلم هو ش یا: ان معنیثان

ان العلماء و أهل الخبرة النفسهم کن و أبناء خمس عشرة سنة فاذا یما البدو و العجائز و بنات تسع سنیس

ثر کاأل او ة أو فهما؟که أهو األجود ملیالمراد من األعلم و ما هو المناط ف یالمعن یتفقواعلیاالن لم  یال

قلدون أهل الخبرة و ین معناه؟ أم ییتع یجتهدون فیهال العوام أالستنباطا او اطالعا؟ فما هو إذن حال ج

 ح.یاألعلم؟ و هو دور صر یمعن یقلدون األعلم فیرة؟ أم یح یهم ف

االحاطة بعلوم  یه الیحتاج فیضا فانه أمر یل جدا اکن األعلم بعد فرض معرفة معناه امر مشییهذا مع ان تع

ع اهل االرض یط أهل الخبرة بعلوم جمیحیف کیثر و کاحد او اه ویمعرفة علم فق یفیکع العلماء و ال یجم

عة یام الشرکعه مع احیتناسب تشریف شاق من أصله الیلکا. ان هذا لتیا و الخفایالزوا یمن الفقهاء و من ف

 السهلة السمحاء.

فظة هذا من ح کذل یأن ترد فیقتضیة فیاألهم یأمر االمامة ف یان منصبه تالکان اقدم لکمع ان األعلم لو 

مشارق االرض و  یتنتشر ف یرة المتواترة المتضافرة التیثکاألخبار ال -هم السالم یعل -ن و سدنته یالد

ع اعمالهم یر األعلم فتفسد جمید غیمفسدة تقل یقعوا فیلئال  کاجمع ذل یعلم العالماالسالمی یمغاربها حت

هم یعل -ن ان األئمة یح یاالخبار ف یة فیر االعملکذ نا و ال أثرا منیاذ. باهلل مع انا لم نر عیوعباداتهم و الع

بتدؤا به اصحابهم اذا لم ین اجمع و یه فروع الدیعل یتبتن یبلغوا هذا األمر المهمالذیأن  ینبغی -السالم 

ون اصعب کن اجمع بل معرفة األعلمربما تیها اصول الدیعل یتبتن یما اعتموا بأمر االمامة التکسألوهم عنه ی

 یصل - یالنب یبه ال یفضیوب ید عالم الغیار االمامبیألن اخت -ه السالم یعل -س من معرفة االمام النا یعل

لف و کالم یولة الکن األعلم معرفته موکه بمحضر من اصحابه ولینص علی یو النب -ه و آله و سلم یاهلل عل

زه ألجل یینه و تمییوجوب تعبیبتلیه مع انه قد یعرف األعلم فی یز مراتبه حتییصعب تمیء غامض یالعلم ش

 أزمنة متقاربة. یما اذا مات األعلم ثم األعلم فیف ین آونة و اخریده بیتقل

لف بها کب یة التیر األعلمکها شائبة من ذیتصفحها فهل تجد ف کلعمر یکد سردناها علیو هذه اخبار التقل

ثهم متبع یه روا ال حادیل عالم فقک یال ها إال األمر بالرجوعیالبل ال تجد فکاول لحظة من بلوغه  یاالنسان ف

 قتهم.یلطر

اوقات متقاربة مع  یجماعة من اعالم اصحابه ف یام الکاخذ االح یرشد فی -ه السالم یعل -االمام  یفتر

ر یة تفسیروا ی. بل ف-ه السالم یعل -ه ینهم من الرجوعالکالفضل قطعا و مع تم ینهم فیب یبعد التساو

ر ییقلدوه مع ان التخیها: فللعوام أن یر لقوله فییالتخ یرة ظهور فیاألخ یو ه - ه السالمیعل - یرکالعس

ره یفرد غ ید ایده او تقلیجوز للعوام تقلیإذن انه  یاالفراد فالمعن ید لوجوبه بل فیاصل التقل یونفیکال 

 الصفات. کممن اتصف بتل
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ونسبن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه یأف -: ه السالمیعل -االخبار السالفة قول السائل لالمام  کبعض تل یو ف

اذهانهم مفروغ عنه  یء مغروس فیة الوثاقة شیفاکفهم منه ان ی: نعم ف-ه السالم یعل -؟ قال ینیمعالم د

 ة.یاألعلم یاج الیة من دون احتیفاکال یله اعظم حجة عل -ه السالم یعل -ر االمام یعندهم و تقر

ان المناط هو الفقاهة و الورع  یجدها واضحة الداللة علیار بامعان االخب کتل یو حاصل األمر: ان الناظر ف

م بالرجوع کالح -هم السالم یعل -ؤخر امناء اهلل ی یمت یان. فالیمقام الب یلها واردة فکهة الن یدون األفق

 ه.ید علیه بما ال مزیدة الکیدة االیس الحاجة الشدیروه؟ مع مسکذ یاالعلم؟ و مت یال

ن الواحد کتمیف کیالناس إذ  یه و علیاألعلم فقط من المشاق و الحرج عل یالرجوع الوجوب  یمع ما ف

ه الرئاسة یالعالم الواحد اذا انتهت ال یشق علیف کین و العلم و قد عرف المجربون یأمور الد یادارة دفت یعل

ون المرجع یک م عسر و حرج إال أنکالح یون فیکث یبح ین و الفتاویع المستفتیالعامة ادارة شؤون جم

و أما القول  -هم السالم. یعل -و االمام  یالنبکة مستمدا علومه من اهلل یة ربانیدا بعنایمسددا بالعصمة مؤ

 کذل یر فیید التخییو تق یالفتو یمورد العلم بالتفاضل او العلم باالختالف ف یاألعلم ف یبوجوب الرجوع ال

فهو  یع الفتاویجم یف یالعلم و احتمال التساو یف یلتساوبصورة احتمال ا -االطالق  یأثبتناه عل یالذ -

بعد ی کذلکح و یالعلم بحد واحد بال ترج یف یبعد جدا التساوید بصورة نادرة جدا ملحقة بالعدم إذ ییتق

ح األخبار یالفقه و تراج یاألصول و القواعد المقررة لها ف یها فیمع اختالف مبان یالفتاو یجدا االتفاق ف

 .یالفتاو یله عدم اتفاق فک کوجبذلی یل مورد من مواردها الذک یو اختالف األذواق و االراء ف المتخالفة

ل من راجع کعلم صحة ما أقول یعا؟ یهما جمیفتاو یزماننا هذا ف یاتفق اثنان من صدر االسالم حت یفمت

 نها.یأقوال الفقهاء و وفق ب

نهما األعلم البد أن ین تردد بیهیل فقکأن  یلم عادر عکل أحد عند التبصر و التفکحصل لیقة انه یو الحق

درجة العلم من باب  یجدا باختالفهما ف یحصل لهظن قویو انه البد أن  یبعض الفتاو ین فیونا مختلفیک

ن ألوف االحتماالت یالعلم احتمال واحد من ب ینهما فیب یباألعلم األغلب ألن فرض التساو کوکإلحاق المش

 هذه االحتماالت؟! یام علکف تناط األحکیة لها فیقال انه ال نهاین أن کمی یتمراتب التفاوت ال یف

 .یبهأقو الظن او الواقع یال أقرب بأنه األفضل یال الرجوع بلزوم القائلون استدل األعلم دیتقل لزوم أدلة

 او فضلاأل یالح من األفضل تیالم قول المفضول قول وافق اذا مایف األمر سکنعی قد بأنه مدفوع هو و

 .کذل ریغ او المشهور القول او اطیاالحت وافق

 مدع یادع لو بل ظاهرا القدماء عند معروفة نکت لم یالفتو هذه ان: جوابه و المنقول باالجماع استدلوا و

 انواک أنهم إال عنهم ردی لم ألنه مجازفا نیک لم سکالع یعل - السالم همیعل - األئمة أصحاب من االجماع

 انتک- السالم همیعل - ارشاداتاألئمة و ةیاألعلم مالحظة دون من روا سریأ و هیفق قربأ یال رجعونی

 المتأخرة العصور یف یالفتو هذه اشتهرت نکول. الباب أخبار یف منها نموذج مر ماک النحو هذا یعل

 طولها یعل بتمامها آنفا ورةکالمذ حنظلة بن عمر بمقبولة استدلوا و ؟یتر ای االجماع نیفأ رایبک اشتهار

 سلمنا لو و. دیوالتقل یالفتو ال مکالح مقام یف واردة ألنها کذل یعل تدل ال یه و حیالتراج أخبار أول یف

 من نظرانی: هایف قال - السالم هیعل - االمام أدلألن مدعانا یعل یفه بها اختصاصها او یللفتو عمومها
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 جعلته قد یفان ماکح به رضوایفل امناکأح عرف و حرامنا و حاللنا یف ونظر ثنایحد یرو قد من مکمن انک

 - السالم هیعل - قوله أما و. قطعا انیالب مقام یف انه مع ةیاألعلم شرط رکذی فلم آخره یال ماکحا میکعل

 یف مانکالح فاختلف االخر ریغ ماکح نیالمتخاصم من واحد لک اریاخت السائل فرض بعد کذل بعد هایف

 یف هو فانما آخره یال أورعهما و ثیالحد یف أصدقهما و أفقههما و عدلهماأ به مکح ما مکالح: مهماکح

 .النزاع مادة لحسم کبذل حیالترج من ریالض المقام هذا یف و نیمکالح اختالف ألجل الخصومة قطع مقام

 یعل اتفقا نیرجل یف - السالم هیعل - الصادق عن نیالحص بن داود ةیبروا استداللهم یف المکال کذلک و

 م؟کالح یمضی همایأ قول عن نهمایب اختلفالعدالن و خالف نهمایب وقع مکح یف نهمایب جعالهما نیدلع

 .ثنایبأحاد أعلمهما و أفقههما یال نظری: - السالم هیعل - قال

 انه فظاهره کتیرع أفضل الناس نیب مکللح اختر: لألشتر - السالم هیعل - نیالمؤمن ریأم قول أما و

 .هیف الکاش ال مما المفضول مکح نفوذ و مکالحا یالقاض نصب مقام یف ألنه بللوجو ال لالرشاد

 لو و المفضول و الفاضل دیتقل نیب رییبالتخ القطع حصلی أن بعدی ال رناکذ ما مجموع من أن: القول زبدة و

 الباب هذا یف العقل لزمهی ال انه و الخبرة أهل یال الرجوع باب من دیالتقل أن یال الملتفت - یالعام ان لیق

 اذا مایالس و المسألة هذه یف لألفضل دیالتقل ریغ من المفضول یال الرجوع له جوزی -- األفضل حیبترج

 یف ظاهرة وجدها بل ةیلألعلم الأثرا و نایع هایف جدی فلم العلماء له رهاکذی یالت دیالتقل أخبار یعل اطلع

 دیتقل من له البد انه نیالمتأخر من قیالتحق أهل یرأ نکول ما وجه له انکل انیالب مقام یف انها مع رییالتخ

 .المسألة هذه یف األعلم

 اقوال درباره تقلید از مجتهد اعلم:

 نظر متأخران: مطلقا واجب است و تفحص از اعلم نیز واجب است. 

 مطلقا واجب نیست، بلکه مستحب است. 

 تفصیل: 

 (علم)  واجب است به شرطی که مکلف علم اگر شخص اعلم عینا معلوم باشد: تقلید و تفحص از او

 اجمالی یا تفصیلی از وجود اختالف فتوایی میان علمای اعلم و غیر اعلم داشته باشد.

 (لجه) .اگر مکلف علم به وجود فرد افضل یا علم به اختالف فتوا نداشته باشد: باید تخییر کرد 

 (شک) شد:اگر مکلف علم به وجود فرد افضل و شک در اختالف فتوا یا بالعکس داشته با 

 :تقلید از اعلم واجب تخییری است. ادله: مصنف 

  از آنجایی که تقلید از باب رجوع کردن به اهل خبره است، بنابراین، از نظر عقل و

 عرف در این مسأله هیچ الزامی در رجوع کردن به اعلم و تقلید از او وجود ندارد.

شخص خود نیاز  نکته: تفاوت میان تقلید و امامت: در باب تقلید مکلف در اعمال

کند. لذا قول هر فقیهی حجت است. در میبه تقلید دارد و شناخت حکم کفایت 

باب امامت نیاز به امامی هست که پیشوا و رئیس همه مردم باشد لذا فاضل بر 

 مفضول مقدم است.

  مفهوم اعلم برای خود علما مبهم است تا چه رسد به مردم.: مفهومتعیین 
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  زیرا احتیاج به تسلط بر تعیین شخص اعلم در خارج مشکل است،  :مصداقتعیین

 علوم دارد.

  هر چند این موضوع دارای اهمیت است، ولی هیچ روایتی بر وجوب تقلید از اعلم

فقاهت و تقوا و  ،وارد نشده است. روایات در این زمینه فقط مالک تقلید را علم

کنند، اما در مورد اعلم بودن فقیه مسأله ای نیامده است، زیرا تمام ورع بیان می

 ن روایات در مقام بیان هستند.ای

 .تقلید از اعلم موجب عسر و حرج برای خود فقیه و مردم است 

 :وجوب تقلید از اعلم. دلیل 

 تر است.سخن اعلم به واقع نزدیک تر است یا ظن به حقانیت آن قوی 

 تر است.جواب: گاهی بر عکس می شود؛ یعنی سخن غیر اعلم به واقع نزدیک

 رد.اجماع منقول وجود دا 

پاسخ: چنین اجماعی وجود ندارد، زیرا اصحاب ائمه )ع( به نزدیک ترین فقیه و 

راحت ترین راوی مراجعه می کردند، بدون این که اعلم بودن را در نظر داشته 

 باشند.

 روایت ابن حنظله 

شود و پاسخ: روایت ابن حنظله فقط مربوط به باب قضاوت است و شامل فتوا نمی

 وا هم شود بیشتر بر عدم لزوم تقلید از اعلم داللت دارد.اگر بازهم شامل فت

  روایت داود بن حصین از امام صادق )ع(: هرگاه دو نفر در مسأله ای که میان آن

ها اختالف وجود دارد دو نفر عادل را حاکم قرار دهند و آن دو عادل با هم اختالف 

کسی که به  سخن»کنند سخن کدام یک از آن دو نافذ است و حضرت فرمود: 

 تر و داناتر باشد نافذ است.گاهآاحادیث ما 

 پاسخ: این دو روایت داللت بر وجوب اختیار فتوای مجتهد افضل دارند.

 تر را انتخاب کن.سخن امام علی )ع( به مالک اشتر: برای قضاوت فاضل 

 پاسخ: این اوامر ارشادی هستند و داللت بر وجوب ندارند.

 متن عربی:

ضة عن یت ابتداء لالجماعات المنقولة المستفید المید الظاهر عدم جواز تقلیمرجع التقل یة فایاشتراط الح

ت ال یهم و ألن المین و الظاهر اناالجماع سابق علییر من األخباریثک کذل ین و خالف فین المتتبعیاألساط

منصرفة  یبل ه کذل یعل ها داللةیس فید لیجوازه ألن أخبار أصل التقلیل المعتبر علیله و لعدم الدل یرأ

عدم  یر ظاهر بل بعض االجماعات المنقولة علیله غیت فدلید المیتقل یو أما البقاء عل اء الفقهاء.یأح یال

 ام السابقة. وجوابه: أنا منعنا منکه باستصحاب األحینعم استدل عل عم االبتداء و االستدامة.یالجواز ظاهرها 

ها فله عنه أجوبة یمحله. و أما من أجراه ف یما مر فکة یلکة الیو الوضعة مطلقا یفیلکام التکاألح یانه فیجر

 الجواز ظاهرا. یه داللةواضحة علیأدلة مجوز یس فیل فانه لک ی. و علیأخر

 نظرات درباره تقلید از میت:



 کتر معینی فرد                                                                                                                                                         4اصول فقه 
 

56 

 

 تقلید ابتدایی: جایز نیست، زیرا 

 اجماع 

 .میت رأی ندارد 

 .در روایات چنین چیزی وجود ندارد 

  م تقلید: دو نظر مطرح است:برای تداو 

 .جایز است، زیرا تقلید قبلی استصحاب می شود 

 پاسخ مصنف: ما استصحاب را در احکام تکلیفی مطلقا و احکام وضعی کلی حجت نمی دانیم.

 مصنف: جایز نیست، زیرا 

 .اجماع بر خالف آن است 

 .دلیلی برای آن وجود ندارد 

 متن عربی:

اتفق  یة التیام الشرعکالمباحث السابقة أن أدلة األح یام علم من طکص لبعض أدلة االحیل و تمحیتحل

ف بواجب لم یلکل العقل مثل البراءة من التیتاب و السنة و االجماع و دلکها المسلمون أجمع أربعة: الیعل

غضون هذا  ینا البحث عن هذه األدلة األربعة و عوارضها و أحوالها و أطورها فیه نص. و قد استوفیرد فی

ة ینیام الدکمصدر لثبوت األحکها یها العلماء فمنهم مناعتمد علیاختلف ف یأدلة أخر کن هناکتاب. ولکلا

ل داللتها او یها و ال بأس بالتعرض لها و تحلیف االعتماد علیتها و زیو استدل بها و منهم من منع من حج

 للغرض.ص الحر إتماما للفائدة و وصوال یو التمح یضوء البحث العلم یعدمها عل

 انواع دلیل های شرعی:

 .دلیل های اصلی: قرآن، سنت، اجماع و عقل 

 :دلیل های فرعی: محل اختالف است 

 برخی به آن ها در استنباط حکم اعتماد کرده اند. 

 برخی ان ها را مردود شمرده اند. 

 متن عربی:

مها بواقعة کح یواقعة ال نص علاس و عرفه بعضهم بأنه: إلحاق یها القیاألدلة المختلف ف کمن تل اسیالق - 1 

 م.کعلة هذا الح ین فیالواقعت یورد به النص لتساو یم الذکالح یمها فکورد نص بح

ما کمستنبط العلة  یته و علیحج یفکال مجال للش یمنصوص العلة الذ ینطبق علیما تراه کف یو هذا التعر

اذا لم  -ر کذ المسیم النبیلة مثل تحرأما منصوص الع ن له.یفاتآخریالته و تعریضا من تمثیا کظهر ذلی

ا بعموم العلة کمه بالسنة تمسکاسا ألنه مما ثبت حیعد قیار فال کألجل حرمة الخمر لعلة االس -عتبر خمرا ی

 قة.یاس حقیاس و هو مستنبط العلة فهو القیره من أنواع القیم للسنة ال قسم منها... و أما غیاس قسیو الق

مثل  کة فهو حجة و ذلیالفرع بحجة قطع یثبتت علته و انحصارها و وجودها ف ل ماکو خالصة األمر: ان 

فحرمة  فال تقل لهما أف: ین المأخوذ من قوله تعالیة مثل حرمة ضرب الوالدیمنصوص العلة و ما ثبت باألولو
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أسراره  یمما حجب عن الناس التوصل ال کضا. و ما عدا ذلیعد من منصوص العلة ایو الظاهر انه  یالضرب أول

 مثل العبادات فهو محل الخالف. یما فیة و ال سیقیو علله الحق

عة یمه و هو المنقول عن جملة من الصحابة و عن علماء الشیتحر یال -هم السالم یعل -ت یو ذهب أهل الب

م یة تحریة و النظامیر منضبط العلة و نقل عن الظاهریغ یف ید و عن االمام الشافعیقاطبة إال ابن الجن

 صها.یته و تمحیر من أدلة حجکر االن أهم ما ذکاالحتجاج به. و لنذ یثر علماء المذاهب الکاس و ذهب ایلقا

 تاب و السنة و االجماع و العقل.که بالیاستدل عل

 یعوا الرسول و أولیأط و اهلل عوایأط ﴿االبصار و قوله:  یا أولی: فاعتبروا یات منها قوله تعالیتاب: فاکأما ال

 و ریخ کذل االخر ومیال و باهلل تؤمنون نتمک إن الرسول و اهلل یفردوهإل ءیش یم فان تنازعتم فکاألمر من

 ان: بیبتقر ﴾من یحیی العظام و هی رمیم ﴿: قال لمن جوابا ﴾ مرة أول أنشأها یالذ هاییحی قل ﴿: قوله

 یال الفرع رد هو - ةیالثان یف - لهرسو و اهلل یال الرد و اسیالق شملی - یاألول ةیاأل یف - العبرة او االعتبار

 قبله باالنشاء الموت بعد اءیاالح یعل قدرته یعل - الثالثة یف - اهلل واستدالل اسیالق منه یالذ األصل

 .اسیق

باالتعاظ بالعبر  - یة األولیاال یف -دخل األمر اهلل سبحانه  ین ألنه: أیة نظر بیالحج یات علیداللة اال یو ف

 یتاب والکات الیآ یلزمهم الرجوع الین یمعناها أن المتنازع ة فظاهریة الثانیو أما اال اس.یه القیحج یف

س ینهم و لیسنته بعد وفاته لحسم مادة النزاعب یاته والیح یف -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -الرسول 

اهلل  یصل -ص رسوله نص اهلل و ن یس ردا الیس ألنهلکالع یها داللة علین فکاس إن لم تیاشارة للق یها أیف

اعادة  یو هو: أن من أنشأ هذا الخلق قادر عل یخفی. و أما الثالثة فمعناها أظهر من أن -ه و آله و سلم یعل

اس ین قیمناسبة ب یه فأیفرض االشارة ال یة و علیه األیاس أشارت الیق یبها أنشأه فأ یخلقه بالقدرة الت

ن و اذا یقیل الجزم و الیسب یال نعلم عللها عل یة التیام الشرعکاسنااألحیا بقیاهلل خلق االخرة بخلق الدن

ان من کالفرع  یانت العلة موجودة فکها؟ و اذا علمنا االنحصار و یف نعلم بانحصار العلة فکیعلمنا علة ف

 -ث معاذ بن جبل: إن رسول اهلل یحد -م لها. یاس قسیمه بالسنة مع ان القکثبت ح یمنصوص العلة الذ

قضاء؟  کاذا عرض ل یف تقتضکیمن قال له: یال یبعث معاذا الیلما أراد أن  -ه و آله و سلم یعل اهلل یصل

و ال آلو. فضرب رسول اهلل  ییتاب اهلل فان لم أجد فبسنة رسول اهلل فان لم أجد أجتهدرأکب یقال: أقض

 یصل - یستدالل: ان النبرسول اهلل. و وجه اال یرضیوفق رسول رسول اهلل لما  یصدره و قال: الحمد هلل الذ

 اس.یشمل القیو هو  یاالجتهاد بالرأ یأقر معاذا عل -ه و آله و سلم یاهلل عل

 أن جازله واقعة یف اهلل مکح عرفی لمأن من  یدل علین العمل بظاهره ألنه کمیو الجواب: أن هذا الخبر ال 

 إن رکالذ أهل فاسألوا ﴿: یتعال قال. القرآن به جاء ما خالف هو و رکالذ أهل یال الرجوع دون هیبرأ مکحی

ه منالبراءة یما ال نص فیم العقل فکح یلرجوع الا هو یالرأ اجتهاد من رادی أن بد فال ﴾ 1 تعلمون ال نتمک

موردها و  یف ینیقیالفراغ ال یستدعی ینیقیقاعدة اشتغال الذمةال یة او الیف و االباحة األصلیلکمن الت

ر یته بغیاس ثابتة حجیان القکه. فاذا یعرضت لد یأدلة المسألة الت نب عیبعد الفحص و التنق کذل

 - 2 ث.یه بنفس هذا الحدین االستدالل علکمیواحد من األدلة و إال فال کضا یه ایثجاز الرجوع الیهذاالحد
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ل: ر إنزال. فقال له الرسویعن قبلة الصائم بغ -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -ان عمر سأل الرسول  یما رو

 اسیالق یدل علی. قال: فمه. و هذا ال کت لو تمضمضت من الماء و أنتصائم؟ قال عمر: قلت ال بأس بذلیأرأ

فهمه یأن  -ه و آله و سلم یاهلل علیصل - یضا ألنه لما علم عمر أن االنزال و شرب الماء مفطران فأراد النبیا

ن معها شرب للماء ال تعد شربا و یکمضمضة اذا لم ما ان الکن معها إنزال ال تعد إنزاال یکأن القبلة اذا لم 

اء معلومة و احتمل یأش یعلم بحصر المفطرات فی: فمه. و إال فلو لم -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -لهذا قال 

س القبلة یقین ألحد من الفقهاء أن کمیر مفطرة فهل یأن القبلة مفطر برأسه مستقل و علم أن المضمضة غ

عبادة. نعم إال أن  یاسا فیان قکما اذا یالعلة و ال س یف کة مع عدم االشترایعدم المفطر یالمضمضة ف یعل

ر کلما أن یث الفزاریحد - ۳ اس.یم ال القکللح یل العقلیالدل یون هکها فتیة فیأصل البراءة العقل یجری

. حمر ما ألوانها؟ قال: من إبل؟. قال: نعم. قال: کولده عند ما جاءت به امرأته أسود. فقال لهالرسول: هل ل

ن؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: و هذا لعله نزعة عرق. و جوابه: یها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أیقال: هل ف

 ة.یام االلهکاألح یاس فیعة النسل و ال ربط له بالقیطب یه فیأن هذا تشب

هو  یو هذا خروج عن المقام ألن النبس یقیان ک -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل - یو منها: ما رووا ان النب

ه أحد ممن ضرب یقاس علیفال  یم ممن ألهمه العلم و هو أمیاساته بتعلیعته و عللها فقیالعالم بأسرار شر

صح االحتجاج یال  یة التیاسات النبویالق یة داخل فیمن خبر الخثعم یب بحجاب و ما روین الغینه و بیب

ه یته الوفاة و علکأدر یإن أب -ه و آله و سلم: یاهلل عل یصل -قالت له  اس لنا. و هو أنهایصحة الق یبها ف

 یان علکت لو ی: أرأ-ه و آله و سلم یاهلل عل یصل - ی؟ فقال النبکنفعه ذلیضة الحج فان حججت عنه أیفر

ن ن اهلل أحق أی: فد-ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -فقالت: نعم. قال  کنفعه ذلیان کأ تهین فقضید یکأب

 یباجماعهم عل کذل یه و استشهدوا علیاس إجماع الصحابة علیمثبتو الق یو أما االجماع: فادع .یقضی

 الرسول. یفة الرسول علیر ألنهم قاسوا خلکب یاة مع أبکالز یقتال مانع

ا یرر ضروکل من أنکاس بل ربما قاتلوهم لعلم أن یرو عن أحد منهم انه فاه بهذا القصد للقیو الجواب: انه لم 

ار کل. و اذا ثبت عندهم إنیه دلیس فیما لیون فیکاس إنما یان مرتدا و القکاة کن مثل الزیات الدیمن ضرور

 اس.یس موردا للقیمهم معلوم فلکن و حیات الدیا من ضرورایر ضرورکانوا ممن أنکارا باتا کاة لها إنکالز یمانع

 یارهم علکو ان یت النبویمع مخالفة أهل الب اسیالعمل بالق یتم علیإجماع من الصحابة  یأ یت شعریو ل

ل مؤمن و مؤمنة و من ک ینةعلم الرسول و أخوه و أقضاهم و مولیهذه األمة و باب مد یهم ربانیاس و فیالق

الجزء العاشر و  یالناس ف کمة و شارکث مادار و من اختص بتسعة أعشار العلم و الحیدور الحق معه حی

تب کطفحت بها  یأقواله الخالدة الت -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل - یه النبیف ه و من قالیان أعلم منهم فک

 ن.یقیالفر

اس ورد من یرد الق یمعلوم متواتر عنهم قد نقله الخلفعن السلف ف -هم السالم یعل -ت یو مذهب أهل الب

 ة المطولة.یتب األصولکال یرا جعها فیها فلیدة من أراد الوقوفعلیقال به بلهجات شد

 یعهده ألب یاس إال عن عمر فیالقیرام قول ظاهر فکنقل عن أحد من الصحابة الیهذا حال االجماع بل لم 

ه قرآن و ال سنة ثم یس فیمما ل یکمما ورد عل یکالیما أدلیه: ثم الفهم الفهم فیقال ف یاألشعر یموس
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تابه ک یف -من أعالم أهل السنة  و هو -ابن حزم  کر ذلکاألمور و اعراف األمثال... . الخ و قد أن نیس بیقا

ث عن یوجود حد یل لهم الیأنه ال سب -اس یأهل الق یأ -ذبهم کبرهان )ث قال: یح ۵۹ص  1ج  ی(المحل)

ها: یعمر فان ف یذوبة الموضوعة علکالرسالة الم یاس ابدا إال فیأحد من الصحابة انه أطلق األمر بالقول بالق

ه و هو ید بن معدان عن أبیبن الول کروها إال عبدالملیور هذه رسالة لم و اعرف األشباه باألمثال و قس األم

اء خالفوا یهذه الرسالة نفسها أش یف و فکیالسقوط ف یساقط بال خالف و أبوه أسقط منه اومن هو مثله ف

 ها عمر... الخ. )یف

 یعرف فیته یحج و البحث عن یصحاب یرأ یاس فانما هیالق یة و داللتها علیفرض صحة هذه الروا یو عل

ث یل مختلف الحدیتاب تأوکما عن کاس یعن عمر رد الق ی. مع انه رویأتیما سک یبحث مذهب الصحاب

بالمسح من ظاهره. و  یان باطن الخف اولکاس لین بالقیان هذا الدکبقوله: لو  (24)ص  ینوریبةالدیقت یألب

قابله و یلزمنا العمل بما یاس فاذالم نعمل به یل العقل هو حصول الظن من القیراتهم لدلیاما العقل: فأهم تقر

 هو الوهم.

ته مثل خبر الواحد و ظواهر االلفاظ و یثبت من الشرع حجیجوزالعمل بالظن المطلق ما لم یو جوابه: انه ال 

موردها او  یه العقالء من البراءة فیه العقل و تسالم علیعمل بما دلعلیقابله من الوهم بل یعمل بما یال 

 یرکو أما أدلة من راجع.یتاب فلکهذا ال یعلم مما سبق فی کل البحث عن ذلیمورده و تفص یاط فیاالحت

جوز یة فال یلزم االثبات فاذا لم تثبت الحجیته یالتعرض لها ألن القائل بحج یاس فال نحتاج الیة القیحج

 یصل - یات وردت عن النبیروا کو هنا ن.یاألجوبة عن أدلة المثبت یر منها فیثکالعمل به مع انه قد ظهر 

 اس.یرد الق یف -ه و آله و سلم یاهلل عل

تاب و برهة کانه قال: تعمل هذه األمة برهة بال -ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -عنه  یضاویمنها: ما عن الب

ن ینو منها: ما عن صاحب المحصول و نقله عنه صاحب القوا فقد ضلوا. کاس فاذا فعلوا ذلیبالسنة و برهة بالق

ن یبضع و سبع یعل یانه قال: ستفترق امت -ه و آله و سلم یاله عل یصل - یاس عن النبیباب الق فی 2ج 

 حللون الحرام.یحرمون الحالل و یهم فیسون األمور برأیقیفرقة اعظمهم فتنة قوم 

 ره.یغ یاس و النص مقدم علیبطالن الق یتان نص فیو هاتان الروا

 :یلیر منه ماکل نذیر من هذا القیثکء الیالش -السالم  همیعل -ت یعن أهل الب یو رو

 یانه قال ف -ه السالم یعل -ات عن الصادق یباب الد یف -اهلل عنه  یرض -خ الصدوق یما عن الش - 1

 ن.یست محق الدیل: السنة اذا قیث طویحد

ؤخذ ین یان الدکة: لو فیحن یل انه قال ألبیث طویحد یضا فیا -ه السالم یعل -تاب العلل عنه کما عن  - 2

ن من قولهم یمجمع البحر یما ف - ۳الصالة ألنها افضل من الصوم.  یالحائض أن تقض یاس لوجب علیبالق

 س.ییو ال مقا یو ال رأ ینه بهویؤخذ دیس من أمر اهلل ان ی: ل-هم السالم یعل -

 

به یک واقعه و موضوع دیگری  ملحق ساختن یک واقعه و موضوعی که نص خاصی بر حکم ان نرسیدهمفهوم قیاس: 

 که حکم آن منصوص است در حکمی که برای آن نص وارد شده است.
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 تساوی هر دو موضوع و واقعه در علت و فلسفه واقعی آن حکم.مفهوم جهت الحاق: 

 انواع قیاس:

  :؛است آمده آن حکم در( اصلی موضوع) «اصل» حکم  علت  که شودمی گفته قیاسی بهقیاس منصوص العله 

 علت که شودمی معلوم است، کنندهمست که زیرا نخورید؛ انگور شراب که باشد آمده روایتی در اگر مثال برای

. است حرام باشد، کنندهمست که هم دیگری چیز هر که شودمی نتیجه این از. است کنندگیمست آن، حرمت

 شود.می گفته هم العله مُصَرّح یا جَل ی قیاس قیاس، این به

  حدس را آن علت فقیه اما است؛ نیامده ،«اصل» در حکم علت العله مستنبط قیاس در: العله مستنبطقیاس 

 است. خفی قیاس قیاس، این دیگر نام. است زده

 اگر رو این از دارد؛ وجود «فرع» در تریقوی صورت به اصل، حکم علت قیاس، از گونه این در: اولویت قیاس 

 قطعیت با باشد، وجوب اصل حکم اگر و است حرام «فرع» حکم تریویق صورت به باشد، حرمت اصل، حکم

 ،(آمیزاهانت واژه) «اُفّ» مادر، و پدر به که است آمده قرآن در مثال دانست؛ واجب باید را فرع حکم بیشتری

 یزن هاآن زدن که شودمی فهمیده بیشتری قطعیت با مادر، و پدر به گفتن«اُفّ» حکم بودنحرام از. نگویید

 .است هاآن به آمیزاهانت کلمه گفتن از بدتر مادر، و پدر زدن که چرا است؛ حرام

 قیاس ارکان

 :است شده تشکیل رکن یا جزء چهار از قیاس اصولیان، گفته به

 باال؛ مثال در انگو شراب مانند است؛ شده بیان دینی متون در اششرعی حکم که موضوعی: اصل 

 باال؛ مثال در خرما شراب مانند است؛ نشده بیان دینی متون در اششرعی حکم که اصل با مشابه موضوعی: فرع 

 باال؛ مثال در کنندگیمست مانند دارد؛ وجود فرع و اصل بین که شباهتی: جامع یا علت 

 .باال مثال در انگور شراب بودنحرام مانند کنیم؛ جاری هم فرع برای را آن خواهیممی که اصل شرعی حکمی: حکم 

 اقوال درباره حجیت قیاس:

  :)تمسک به قیاس جایز فقهای امامیه، شافعی در غیر منضبط العله، ظاهریه، نظامیه و اهل بیت )ع

 نیست.

 نیازی نیست ادله این گروه را بیان کرد، زیرا بینه بر عهده مدعی حجیت قیاس است.ادله: 

  :ز زمان بر اساس قرآن عمل نموده و در پیامبر )ص( فرمود: امت اسالمی در برهه ای اروایت بیضاوی

ن گاه که به قیاس عمل آپس  ،سنت و برهه ای را هم بر اساس قیاس عمل خواهند نمود مدتی بر اساس

 کنند گمراه گشته اند.

  :هفتاد و اندی فرقه تقسیم خواهند به امت من پس از من  پیامبر )ص( فرمود:روایت امام فخر رازی

هی هستند که امور شرعی را بر اساس رأی و استنباط خویش قیاس می شد و فتنه گر ترین آن ها گرو

 «.الل الهی را حرام و حرام الهی را حالل می کنندکنند و در نتیجه ح

  :دین به نابودی کشیده  ،سنت و شریعت وقتی مورد قیاس واقع شودروایت شیخ صدوق در باب دیات

 می شود.
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 حضرت )ع( به ابوحنیفه فرمود: اگر مام صادق )ع(: روایت شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع از ا

قضا نمودن نماز بر زن حائض واجب خواهد شد، زیرا نماز از روزه با  ،دین از راه قیاس به دست آید

 فضیلت تر است.

  :و حرام او بر اساس هوی و هوس و اجتهاد  لالاز امر الهی نیست که دین او و حروایت مجمع البحرین

 به دست آید. به رأی و قیاس ها

  :دلیل: قیاس حجت است.ابن جنید از فقهای شیعه و فقهای اهل سنت 

 قرآن: 

  .ای هوشیاران عالم از این حادثه پند و عبرت بگیرید 

  از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت کنید و هرگاه در چیزی کارتان به نزاع کشید به حکم خدا و

ان دارید این کار برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد رسول بازگردید اگر به خدا و روز قیامت ایم

 بود.

  خداوند در پاسخ کسی که گفت چه کسی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ فرمود: بگو

 کسی که برای اولین بار آن ها را آفرید.

 داللت بر قیاس دارند.یه آهر سه 

 پاسخ: هر سه آیه هیچ ربطی به مسأله قیاس ندارند:

 اول درباره پند گرفتن و عبرت پذیری امر کرده و هیچ ربطی به حجیت قیاس ندارد.آیه 

 آیه دوم درباره رجوع امت در حل منازعات و اختالف ها به سنت نبوی است.

 آیه سوم هم درباره معاد و زنده کردن مردگان است و ربطی به قیاس ندارد.

 :سنت 

  :از فرستاد،می یمن منطقه به را معاذ ـ وآلهعلیههللاصلی ـ پیامبر که زمانی»حدیث معاذ بن جبل 

 کنی؟می استناد حکم صدور برای منبعی چه به آوردند تو پیش قضاوتی جا،آن مردم اگر: پرسیدند او

 خدا کتاب در را آن حکم اگر: پرسیدند ـ وآلهعلیهاهللصلی ـ پیامبر باز. خدا کتاب به: گفت معاذ

 رسول سنت در اگر: پرسیدند او از باز. گیرممی کمک خدا رسول سنت از: گفت کنی؟می چه نیافتی

 ـ پیامبر. کنممی عمل خود رأی به اجتهاد به ای،واهمه هیچ بدون گاهآن: گفت چه؟ نیافتی خدا

 به را خدا رسول فرستاده که را خدا سپاس: فرمود و زده او سینه بر را خود دست ـ وآلهعلیهاهللصلی

 .«گردانید موفق خداست، رسول پسند مورد آنچه

در واقع رجوع به  : این حدیث با آیه ذکر در تعارض است، پس اجتهاد به رأی در این حدیثپاسخ

حکم عقل است. در مواردی که نصی در کار نباشد یعنی باید به قاعده برائت، اباحه و اشتغال یقینی 

 رجوع کرد.

  :)خدا )ص( سؤال کرد: اگر انسان روزه دار همسر عمر از رسول روایت عمر از رسول خدا )ص

پیامبر )ص( به او  ؟شودمی خویش را ببوسد بدون این که منی از او خارج شود، آیا روزه اش باطل

بگو بدانم اگر تو روزه دار باشی و مقداری آب داخل دهان کرده و مضمضه کنی آیا روزه ات »فرمود: 
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لی ندارد و باطل کننده روزه نیست، پیامبر )ص( فرمودند: شود؟ عمر گفت: خیر مضمضه اشکاباطل می

 پس معطل چه هستی؟

 این دو مورد با هم قابل قیاس نیستند. پاسخ:

  :وقتی همسرش فرزندی سیاه پوست زاییده بود او را انکار کرد و گفت: این فرزند از روایت فزاری

فت: بله شتر دارم، پیامبر فرمود: نسل من نیست، سپس حضرت فرمود: آیا شتر داری یا نه؟ فزاری گ

آیا در رنگ های شترانت چگونه است؟ فزاری در پاسخ گفت: قرمز رنگ هستند، پیامبر )ص( فرمود: 

میان آنها شتر خاکستری رنگ هست یا نه؟ فزاری گفت: آری پیامبر فرمود: از کجا بدانیم که چنین 

ت فرمود: این نوزاد سیاهی هم که است؟ فزاری گفت: شاید از باب کنده شدن رگی باشد. حضر

 «.خداوند به تو داده همین حساب را دارد و شاید از باب کنده شدن رگی باشد

پاسخ: حدیث در مورد تشبیه در طبیعت نسل است و مورد تشبیهی است و هیچ ربطی به قیاس در 

 احکام شرعی ندارد.

 )می کردند.ن خود پیامبر )ص( هم قیاس آکه طبق  روایاتی از پیامبر )ص 

 قیاس پیامبر )ص( با قیاس مردم عادی متفاوت است، زیرا ایشان به اسرار غیب آگاه بوده اند.پاسخ: 

  حدیث خثعمیه: به پیامبر عرض کرد: پدرم از دنیا رفته و حج واجبی به گردنش بوده، آیا اگر من به

( فرمود: بگو بدانم اگر وردم به حال او سودی نخواهد داشت؟ پیامبر )صآبه جا را نیابت از پدر حج 

بر عهده پدرت بدهکاری بود و تو آن را می پرداختی آیا به حال او سودمند بود یا خیر؟ او عرض کرد: 

 قضا شود. که رتر است به ایناپس دین خداوند سزاو»آری ای رسول خدا سپس حضرت فرمود: »

 متفاوت است.پاسخ: این قیاس هم از قیاس های پیامبر )ص( است و با قیاس عادی مردم 

 که در رکاب پیامبر )ص( با کسانی که از پرداخت زکات  گونههمانبه این نحو که صحابه  اجماع صحابه

 جنگیدند.با آنان خودداری می کردند می جنگیدند در رکاب خلیفه ابوبکر هم 

پیامبر با  ای از قیاس سخن نگفته است، بلکه اگر احیانا اصحابهیچ یک از صحابه به چنین انگیزه پاسخ:

ستند هر کس با ضروریات دین مخالفت نماید، ندامقاتله می کردند به این خاطر بود که می چنین کسی

 مهدور الدم است و قیاس تنها در موردی است که دلیلی بر حکم آن مورد وجود نداشته باشد.

  :ن به حکم شرعی مهمترین دلیل عقل بر حجیت قیاس این است که در صورت عمل به قیاس و ظدلیل عقل

ترک ظن قبیح  حاصل می شود. بنابراین، اگر به قیاس عمل نکنیم باید به وهم عمل کنیم، در حالی که عقالً

 است.

آن دسته از ظنون مطلق معتبره به عالوه به وهم نیز عمل نمی عمل به ظن مطلق جایز نیست، مگر پاسخ: 

 د، مانند اصل برائت یا احتیاط.شود، بلکه به آنچه عقل بر آن داللت می کند عمل می شو

 متن عربی:

 یعقل المجتهد تقتض ینقدح فیل یها االستحسان و عرفوه بانه: دلیمن األدلة المختلف ف االستحسان -

او استثناء فرد  یاس خفیفهو إذن ق یلکم کمن ح یاو استثناء جزئ یاس جلیق یعل یاس خفیح قیترج

اس و المصالح المرسلة فاذا لم تثبت یالق یم فهو راجع الکلحاالستثناء من ا یلمصلحة تقتض یلکم کمن ح

 ه بخصوصه.یالم فکل الیته. فال نطیتهما لم تثبت حجیحج
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ر من الصحابة یثکو  -ه السالم یعل-تیأهل البکن یثر المسلمکة و الحنابلة ورده ایثر الحنفکو قد احتج به ا

انه قال: من استحسن فقد  یل عن االمام الشافعرهم. و قد نقیر من فقهاءغیثکعة قاطبة و یو علماء الش

 شرع.

تاب کمقدمته لهذا ال یف یرها العالمة الشهرستانکاس قد ذیو الق یذم الصحابة للرأ یلمات ابن حزم فکو 

 فراجعها.

 لف.کمنا هو الظن و الت ین و ان الرأیالد یعل یعن عمر انه قال: اتهموا الرأ یمنها: ما رو

که در عقل مجتهد ظاهر می شود و به ذهن او می رسد و آن دلیل اقتضا می کند که  یدلیلمفهوم استحسان: 

 مجتهد یک قیاس خفی را بر یک قیاس جلی ترجیح داده یا یک فرد جزئی را از حکم کلی جدا کند.

 :انواع استحسان

  :قیاس جلی. قیاس خفی و پنهان در مقابلاستحسان قیاسی 

  :)ارج شدن یک مورد جزئی از حکم و قاعده کلی به خاطر مصلحتی خاستحسان ضرورت )مصالح مرسله

 که اقتضا می کند.

بنابراین اگر حجیت آن دو ثابت نشود، حجیت استحسان نیز  ،استحسان به قیاس و مصالح مرسله بر می گرددنکته: 

 ثابت نخواهد شد.

 اقوال در مورد استحسان:

  .حنفی ها و حنبلی ها: حجیت دارد 

  ،)تمام علمای امامیه، شافعی و ابن حزم: حجیت ندارد. اهل بیت )ع 

 .«استبدعت گذاری کرده  ،هر کس به استحسان تمسک کند» :از شافعی نقل شده که ایشان گفته است :دلیل

بر همین اش ی و قیاس را در مقدمهأگفتار ابن حزم مبنی بر مذمت کردن صحابه نسبت به ر ،شهرستانیعالمه 

 راجعه کرد.متوان بدان کتاب بیان کرده است که می

و و گمان ما حدس ی و اجتهاد أری و سلیقه خودتان را در برابر دین متهم کنید و أر» :عمر گفته استهمچنین 

  بیش نیست. تکلف 

 تن عربی:م

اعتبارها  یعل یل شرعیدل دلیقها و لم یما لتحقکشرع الشارع حیلم  ی: المصالح التیالمصالح المرسلة ه - 

راه یم کل حکل الغاء. و موردها یل اعتبار و ال دلیدة بدلیر مقیت مرسلة ألنها مطلقة غیاو الغائها. و سم

رد یر أن یبغ یحرم الثانیوجب االول و یف کذلکه دفع مفسدة یه مصلحة عامة لغالب الناس او فیمجتهد فال

فجملة من فقهاء المذاهب الستندوا  کذل یو قد اختلف المسلمون ف م.یجاب و ال تحریم اکمن الشارع ح

استناد  یو منعوا من الفتو تاب و السنة. وردها الباقونکالک یم الشرعکشرع بها الحیة یها و جعلوها حجیال

عتهم یقاطبة وفقهاء ش -هم السالم یعل -ت ی. و منهم أهل البکذل یل من الشارع علیها من دون ورود دلیال

 ینه الشارع عنها و هیانها مصالح ودرء مفاسد لم  ین لها فهیاما حجة المعتبر رهم.یو غ یو االمام الشافع

: ان نظر کأمر بها الشارع. و الجواب عن ذلیطبقها و لو لم  یعل یلزم الفتوینظر المجتهد ف یمهمة ف

ه یس فیه مصلحة عامة و لیف یریم کشرعها الشارع إذ رب حیدة لم یام جدکع احیلتشر یفیکالمجتهد ال 
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ة یقیة الحقیالمصالح الواقع کر ألن عقول البشر قاصرة عن دریبکه فساد یون فیکبل ربما ک الواقع ذل یف

 یفتنضبط المصلحة و تحرز و تضمن للناس حتکیمصلحة الواقعة ف یف المجتهدون فختلیقد  کو لذل

ن یلفکل فعل من افعال المکل واقعة و کان  یعل افلة لها.کاما کشرع المجتهدون لهم من عند النفسهم احی

ثابت  یقلم عکون له حیکه من فقهاء األمة البد أن یتاب و السنة و ال اجماع علکال یه نصر فین علیکاذا لم 

 یفتاو یله فکهذا  ع المجتهد.یتشر یرها فال تصل المرتبة الیع العقالء من البراءة واالباحة او غیعندجم

اماهلل. و أما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من کم من احکحکن یلفکسائر الم یتفرض عل ین التیالمجتهد

د و ین و وضع اصول البرین الدواویوتدکة من بعض الخلفاء یومکمات الحیة و التنظیاالعمال االدار

من اعمال اما یة و انما هیام شرعکباح یمن باب الفتو یست هین فلین لمراقبة الموظفینالمفتشییتع

 م شؤون البالد.یقوم بها لتنظین یالمسلم

 یلال عیتاب و السنة و جعلوه دلکال یوجد له مستند فیو اما ما استشهدوا به من اعمال بعض الصحابة مما ال 

جل  یقتهم و مذهبهم المشروح فین اخذه من طرکمی کعة عن ذلیما الشین و ال سیتها فجواب المانعیحج

ل عمل صدر من کجعل ین أن کمیه و ال یستند الیون حجة و ال یکر المعصوم ال یتبهم و هو: ان عمل غک

ام و هو کاالح یف یة رأیر برهان و حریه اطالق عنان تصرفا بغیالسلف هو من باب المصالح المرسلة ألن ف

 یفتح علیدة بالتعبد و بالنصوص و األدلة و هذا البابیامها المقکعة المحدودة و احیتفق مع نظم الشریال 

ر مشرع و انما هو مستنبط ما یستطاع ردها ألن المجتهد غیر ال ین سدها و محاذکمین ابوابا ال یالمسلم

ون سد یکعاالدوار و االطوار فیجم یلفة بمصالح البشر فکمتن الیام و القوانکشرعه اهلل و رسوله من االح

 هذا الباب من المصالح المرسلة.

 

مصلحت هایی که از ناحیه شارع مقدس در رابطه با ایجاد و تحقق بخشیدن به آن مصلحت مفهوم مصالح مرسله: 

و نفی آن ها به دست ما نرسیده ها حکمی تشریع نشده است و دلیل شرعی مبنی بر اعتبار و ارزشمندی آن ها یا الغا 

 است.

 ها وجود ندارد.یید یا رد آنأ: دلیلی برای تدلیل مرسله خواندن این مصالح

: آن است که مجتهد جلب یک مصلحت عامه یا دفع مفسده عامه را در نظر گرفته و بر مبنای کاربرد مصالح مرسله

 آن حکم دهد.

 :اقوال درباره حجیت مصالح مرسله

 نبلی: حجت است.مالکی و ح 

 ادله:

 .منعی از شارع در این زمینه نرسیده است 

  این مصالح و مفاسد برای مجتهد ارزشی دارد. بنابراین او خود همانند شارع است و می تواند حکم

 دهد.

 پاسخ: البته عقل مجتهد در این زمینه کفایت نمی کند.

 د شود.شافعی و حنفی: حجت نیست مگر این که از طرف شارع دلیل وار 
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 امامیه و برخی شافعی: حجت نیست. 

 :ادله

 .عمل غیر معصوم حجت نیست 

 .نمی توان همه اعمال گذشتگان را از باب مصالح مرسله دانست 

محل بحث در مصالح مرسله، فتاوی مجتهدان و احکام شرعی است که اطاعت از آن ها بر مکلفان واجب است نکته: 

 اره جامعه که از باب فتوا به احکام شرعی نیستند، از محل بحث خارج هستند.اما امور دنیوی و مسائل مربوط به اد

 متن عربی:

 یرد فیة و لم یمه من الشرائع السابقة االلهکها ما ثبت حیاختلف الفقهاء ف یمن األدلة الت شرع من قبلنا

ة و کیو بعض المالة یفالمنقول عن الحنف فنا به.یلکت یدل علینسخه بالخصوص و ال ما  یدل علیشرعنا ما 

 ن:یفنا به ولعله األظهر لوجهیلکرهم عدم تیلفون به و عن غکة انا میالشافع

 و ینعمت میکعل أتممت و مکنید مکلملتکوم أی: ألیما قال تعالکمالها و تمامها کعتنا بعد یاالول: ان شر

 سواء نتهیب و به جاءت و إال البشر حتاجهای یالت امکاالح من ماکح تدع لم ﴾ 1 ناید األسالم مکل تیرض

م عن النار إال و کبعدیم من الجنة و کقربیء یما ورد: ما من شکموافقا للشرائع السابقة ام مخالفا لها  انکأ

ان  یم عنه. و االثار دلت علکتیم من النار إال و قد نهکقربیم عن الجنة و کبعدیء یم به و ما من شکقد امرت

دة و ال یام جدکغ احیو تبل یلکما تقدمها و ظاهر النسخ هو النسخ العة من الشرائعالعامة ناسخة لیل شرک

غ أمته یبعد تبل یق األعلیالرف یال-ه و آله و سلم یاهلل عل یصل -ن یاألم ین و انتقال النبیما الدکما بعدا یس

ها ها نص ظاهر بخصوصیس فیل یة التیدة و الفروع الفقهیالحوادث الجد یه. نعم فیحتاجون الیع ما یجم

تاب. کمباحث هذا ال یمرشوحها ف یة التیاألصول العمل یة إن وجدت و إال فالیلکالعمومات ال یها الیرجع فی

ه انه یدر علین کحقنا ول یامالسالفة فکاألحکالمقام استصحاب تل ین فییبعض األصول ی: انه ربما أجریالثان

انت لألمم ک یام التکر من األحیثک یر الموضوع فیاالستصحاب من بقاء نفس الموضوعو هنا تغ یالبد ف

 المختار. یبابه عل یمر ف یة من المنع الذیفیلکام التکاستصحاب األح یالغابرة. هذا معما ف

 

حکمی در شریعتی از شریعت های گذشته برای موضوعی ثابت شده اما در دین اسالم دلیل مفهوم شریعت سلف: 

 مبنی بر اثبات آن حکم در حق ما مسلمانان وجود ندارد. خاصی بر نسخ آن حکم وجود نداشته و هیچ دلیلی

 :اقوال درباره حجیت شریعت سلف

 حنفی، شافعی و مالکی: نسبت به احکام ادیان گذشته مکلف هستیم. 

 حنبلی و اکثر امامیه: تکلیفی نداریم. 

 :ادله

  ادیان پیشین همه احکام مورد نیاز انسان در دین اسالم بیان شده است چه این احکام با احکام

 موافق باشد یا مخالف.

  روایات بر این امر داللت دارند که هر شریعت نسخ کننده شریعت پیشین از خود بوده است و نسخ

 هم کلی است.
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 استصحاب ثبوت احکام ادیان قبل نسبت به ما اشتباه است، زیرا 

 کام که در در استصحاب باید خود موضوع باقی باشد در حالی که موضوع در بسیاری از اح

 شریعت های گذشته وجود داشته است، تغییر کرده است.

 .استصحاب در احکام کلی جایز نیست 

 نکته: در امور مستحدثه که نص به خصوصی وجود ندارد:

 .اگر عمومات کلی وجود داشته باشد: به آن ها رجوع می کنیم 

  رجوع می کنیم اصول عملیهداشته باشد: به ناگر عمومات کلی وجود. 

 تن عربی:م

اهلل  یصل -ان صحابةالرسول  کو ذل یها مذهب الصحابیاختلف الفقهاء ف یمن األدلة الت یمذهب الصحاب

ه و سمعوا النصوص یفقهاء تخزجوا عل -ه یلطول صحبتهم و انقطاعهم ال -ان منهم ک -ه و آله و سلم یعل

جاء بعده؟ نقل عن  یللمجتهد الذ حجة یالمجتهد الصحاب یون فتویکواقعة فهل  یرد نص فیمنه. فاذا لم 

ه و آله و سلم یاللهعل یصل -عدمه و هو الحق ألن الصحبة للرسول  یفة االحتجاج به و عن الشافعیحن یأب

ب یصیسائر أفراد األمة کال تجعل صاحبها معصوما عن الخطأ بل هو  نکشرف ول یها شرف و أیان فکو إن  -

ن کمینهم خصومات و منازعات و ال یو لذا نشبت ب کر ذلیهم غیمان و الورع و فیامل االکهم یءفیخطیو 

منهم  کون قوله حجة و إال لتناقضت الحجج و تضاربت و لهذا جاز لیکالعدالة فال  یل واحد منهم علکحمل 

 .یالفتو یمخالفة االخر ف

 آن دلیل و مستند که آن بی اند،داشته تعبد آن به صحابه که است روشی یا گفتار معنای به :صحابه مذهبمفهوم 

 )ص( خدا رسول صحابه تعبد که شودمی گفته( فتاوایی) اجتهادی آرای مجموع به دیگر، بیان به باشد؛ شده شناخته

 .است نشده مستند اجماعی یا نص به و گردیده نقل آنها به

 گرددمی باز( جریه یازدهم سال) )ص( خدا رسول رحلت از بعد به صحابه، مذهب به تمسک شروع تاریخی، نظر از

 مذهب و فتوا که کسی نخستین. است نبوده مطرح شریعت احکام شناخت منبع عنوان به صحابه مذهب آن، از پیش و

 استنباط صحنه به را آن و پذیرفت خاص، نص فاقد موضوعات و واقعه حوادث احکام شناخت منبع عنوان به را صحابی

 .یافت گسترش روش این او از پس و بود« عمر بن عبداهلل» نمود وارد اجتهاد و

 اقوال در مورد مذهب صحابی:

 .حنفی: جایز و حجت است 

 شافعی: حجت نیست، زیرا 

 از خطا و اشتباه مصون باشد. فردی مصاحبت با پیامبر )ص( باعث نمی شود که چنین 

 به عالوه همه صحابه پیامبر اسالم )ص( را نمی توان عادل فرض کرد. 

 


