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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 بحثث این در تفسیر بر بنای گفتیم ؟خیر یا ستا موضوعیه شبهات در واحد خبر آیا که بود این درباره بحث 
. کنیم بحثآن  بارهدر حدودی تا دارد ضرورت لذا ماست، اصلی بحث مقدمات از بخش این چون اما نداریم را

 از و است موضوعات در ثقه واحد خبر اخذ بر قائم که عقَلیی سیره اصل بر عَلوه که دارد وجود روایاتی گفتیم
 خبثر حجیثت بثر داللت و کرده تأیید را عقَلیی سیره مضمون که روایاتی و سیره این مؤیدات ،نشده هم ردع آن

 در روایثات ایثن اینکثه دلیل به اما شده وارد خاصه موارد در روایات این گرچه. کندمی موضوعات در ثقه واحد
 دارد. خصوصیت الغاء لذا است، شده وارد متعددی موارد

 التزامثی داللثت دارد؛ وجود التزامی داللت نوع دو گویدمی که داریم را بحثی نظام فقهِ  اصول مباحث در ما 
 داشثته الزم روایثت معنثای و مضثمون که است نآ معنی به ثبوتی التزامی داللت. اثباتی التزامی داللت و ثبوتی
 چثرا. گوینثدمی ثبثوتی التزامثی مثدلول ایثن بثه. باشثد الزم آن صثر  مستلزم روایت، مضمون صدق که باشد

 لثذا و دارد وجود تَلزم معنی آن و معنی این بین ،داللت عالم از نظرصر  ثبوت، عالم در چون ثبوتی؟ گوییممی
 داللثت اینجثا. هسثتند متَلزمثین ثبثوت عثالم در دیگر معنای آن با است روایت خود معنی که معنی این ثبوت

 .آیدمی وجود به ثبوتی التزامی

 روایثت داللثت الزمثه که است این آن و کنیممی تعبیر اثباتی التزامی داللت به آن از که داریم دیگری داللت
 کثه باشیم داشته روایات از ایمجموعه که است این اثباتی التزامی داللت موارد ازجمله. باشد دیگر معنای یک

 نظثر در را روایثات ایثن از یثک هثر مضثمون بخثواهیم اگر. باشد دیگر معنای یک روایات، مجموعه این الزمه
 معنثای بثر هثااین مجموعثه داللت از اما ندارد؛ وجود دیگر معنای آن و مضمون این ثبوت بین تَلزمی بگیریم،

 دیگثر معنثای آن بثر داللثت از را روایثات ایثن داللت عر  یعنی شود؛می اثباتی التزامی داللت به تعبیر دیگر،
 بزرگثان و بریممی کار به ما را تعبیر این که کردیم عرض: )است این اثباتی داللت موارد ازجمله. کندنمی منفک

 داللثت مثوارد از خصوصثیت الغثاء. انثدکرده تعبیثر خصوصثیت القثاء به گاهی مثَلا  اند،گفته دیگری تعابیر به
 یثک در کنثیم، مشثاهده خثا  موارد در شارع سوی از را حکمی مورد چند در ما وقتی(. است اثباتی التزامی

 مثوارد هکثذا و کثرده صادر دیگری خا  مورد در را حکم همین مشابه و کرده صادر را حکم یک خا  مورد
 تعبیثر یثک این. ندارند خصوصیت موارد این که دارد نآ بر داللت مطلب این خود. به همین شکل است زیادی

 .است
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 خاصثه هااین موارد ولو باشند متشابه حکم ازلحاظ که باشیم داشته روایت چند وقتی که است این ما تعبیر 
: گویثدمی. بینثدمی داللتی تَلزم کلی حکم ثبوت بین و کثیره خاصه موارد این بین حکم ثبوت بین عر  باشد،
 عثر  دیگرعبارتبثه یثا باشثد؛ عام حکم آن بر داللت از جدایی تواندنمی خا  موارد این بر حکم این داللت
و  اسثت کلثی کبثرای یثک از گرفتثه تنشثأ موارد این در خا  حکم این بر ادله این داللت که فهمدمی چنین
 مسثلله همثین ازجملثه. اسثت صادرشده مشابه حکم متعدد موارد این در کلی، کبرای آن درنتیجه که شدهثابت
ْلُتُه َعثِن »: ثلثین ذهاب بعد عنبی عصیر موضوعات، در ثقه خبر

َ
ِخیثِه َقثاَل: َسثأ

َ
ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن َجْعَفر  َعْن أ

ُلِث َفَیِحلُّ ُشثْرُبهُ  ُه َعَلی َالثُّ نَّ
َ
َتی ِبَشَراب  َیْزُعُم أ

َ
ي ِإَلی َاْلِقْبَلِة اَل ُیوَثُق ِبِه أ ُجِل ُیَصلِّ  «الثلثث علثی» عبثارت خثود «َالرَّ

َقاَل ». ندارد وجود خصوصیت این دیگر شراب در واست  عنبی عصیر درباره موضوع این که ستا این بر قرینه
ُق ِإالَّ  ْن َیُکوَن ُمْسِلماا َعاِرفاا اَل ُیَصدَّ
َ
 وقتثی. دارد حجیثت عثار  مسثلِم  خبثر که است نآ بر دلیل روایت این .1«أ

 آن دوسثوم و شثده پخته که است انگوری آب این است، انگور آب دهم،می شما به من که نوشیدنی این گویدمی
 . پس درست است رفته

َتثی »: گویثدمی کثهاین. کنیممثی کلی استفاده آن از افتاد اتفاق متعدد موارد وقتی که است این سر بر بحث
َ
أ

ُلِث ِبَشَراب  یَ  ُه َعَلی َالثُّ نَّ
َ
 و «یصّدق» سر بر بحث بلکه «الیحل» نگفته اینجا. است «یصّدق» سر بر بحث «ْزُعُم أ

 ازنظثر روایثت ایثن. شودمی اخذ چنین او کَلم بود از عار  مسلم اگر که دارد این در ظهور. است «یصّدق ال»
 .است تام سندی

 شثده تشثکیک دوم روایت سند در اگرچه است. نآ مؤید کهوجود دارد  روایت همین شبیهنیز  دیگر یروایت 
ْحَمَد ْبِن »: است چنین روایت سند ؛است

َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبثِن َاْلَحَسثِن َعثْن َعْمثِرو ْبثِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

َ
َیْحَیی َعْن أ

ُج  ُه ُسِلَل َعِن َالرَّ نَّ
َ
: أ ََلُم ِفي َحِدیث  ِه َعَلْیِه َالسَّ ِبي َعْبِد َاللَّ

َ
ار  َعْن أ ق  َعْن َعمَّ

ثَراِب َفَیُقثوُل َسِعید  َعْن ُمَصدِّ ِتي ِبالشَّ
ْ
ِل َیأ

ُلِث َقاَل إِ  ْن ُیْشَرَب َهَذا َمْطُبوٌخ َعَلی َالثُّ
َ
َس أ

ْ
 روایثت ابث روایثت ایثن امتیاز وجه 2«.ْن َکاَن ُمْسِلماا َوِرعاا ُمْؤِمناا َفََل َبأ

. اسثت مخبثر در وثاقت اشتراط بر داللت که شده آورده «مؤمنا ورعا» عبارت روایت این در که است این قبلی
 یثک این. خیر یا است ثقه آیا که اندکرده تشکیک صدقه بن مصدق مورد در که است قبلی روایت یدمؤ هم این

 .دارد ظهور موضوع در ثقه خبر حجیت در که بود مواردی از مورد
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 مرحثوم کثه بثود روایتثی کنیمنمثی تکرار دیگر و خواندیم قبل جلسه در که است روایتی همان دیگر روایت 
 قبثول بر داللت روایت ازنظرهم  و است صحیح سند ازنظر هم روایت این است. کرده بیان وکیل درباره صدوق

ی َیْبُلَغُه اْلَعْزُل َعِن اْلَوَکاَلِة ِبِثَقة  »: فرمایدمی چون. دارد ثقه خبر  ابثَل  او بثه ثقثه اگثر یعنثی 1«َو اْلَوَکاَلُة َثاِبَتٌة َحتَّ
 .است شده داده اثر ترتیب ثقه خبر بر روایت این در. است منتفی وکالت دیگر کرد،

 حجیثت خواهیممی این برای: شده گفته که است این وجود دارد روایت این در که دیگری هایبحث از یکی
 در ثقثه خبثر حجیثت معنثای. دهثدمی انجثام را طریقثی قطث  کثار صیغه خبر بگویم تا کنیم اثبات را ثقه خبر

 کثار یعنثی کنثد؛می اثبثات هم ثقه خبر کند،می اثبات را به مقطوع قط ، که طورهمان که است این موضوعات
 اسثت، شثده موضوعی قط  مقامقائم وکالت، روایت در ثقه خبر اینجا کهدرحالی. دهدمی انجام را طریقی قط 

 در و اسثت وکالثت انتفاع موضوع عزل به علم که است این آن دلیل. کندنمی ثقه خبر حجیت بر داللت بنابراین
 حکثم. اسثت شثرعی حکثم موضوع اینجا در عزل به علم. است کرده عزل به علم جایگزین را طبقه خبر اینجا

 .است وکالت زوال شرعی

 یعنثی اسثت؛ طریقثی موضوعِی  قط  اما است موضوعی قط  اینجا در اگرچه که است آن اشکال این جواب
 قطث  اگثر. «صثفت بمثاهو» نثه و اسثت قرارگرفتثه حکم موضوع در «طریق بماهو» طریق از که است قطعی

 امثا نداشت؛ آن حجیت بر داللت قط  به نسبت صیغه خبر جایگزینی بود، قرارگرفته صفات از «صفتی بماهو»
 نثوع دو موضوعی قط  که ایمخوانده رسائل در ما. است گرفته قرار حکم موضوع «طریق بماهو» قط  اینجا در

 آن جثایگزین امثاره اینجثا در باشثد، قرارگرفتثه حکم موضوع در «طریق بماهو» که موضوعی قط  یک ؛است
 ندارد، قطعی صفت دیگر اماره اینجا در باشد، قرارگرفته حکم موضوع در «صفت ماهوب» قط  اگر اما شود؛می

 .نمود مترتب اماره بر را قط  بر مترتب حکم تواننمی پس

ثِد ». است عمار بن اسحاق صحیحه روایات دستازاین دیگری روایت  ُد ْبُن َاْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعثْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ِبي َعبْ 

َ
ار  َعْن أ ِه ْبِن َجَبَلَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ِد ْبِن َاْلُحَسْیِن َعْن َعْبِد َاللَّ ثََلُم ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ِه َعَلْیِه َالسَّ َقثاَل: ِد َاللَّ

ْلُتُه َعْن َرُجل  َکاَنْت َلُه ِعْندِ 
َ
 و گذاشثته امانثت بثه مثن نثزد دینثار مقثداری که کسی از «ي َدَناِنیُر َو َکاَن َمِریضاا َسأ

ثَة  » .کردم سؤال است، مریض ِخثي َبِقیَّ
َ
ْعِط أ

َ
یَن ِدیَناراا َو أ ْعِط ُفََلناا ِعْشِر

َ
َناِنیِر َفَقاَل ِلي ِإْن َحَدَث ِبي َحَدٌث َفأ َالثدَّ

ْشَهْد َمْوَتهُ 
َ
َتاِني َرُجٌل ُمْسثِلٌم َصثاِدٌق َفَقثاَل » نبودم حاضر او وفات هنگام هم من و رفت دنیا از اگر «َفَماَت َو َلْم أ

َ
أ

ِخي 
َ
ْن َتْدَفَعَها ِإَلی أ

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِتي أ َناِنیَر َالَّ ُقوَل َلَك ُاْنُظِر َالدَّ

َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
ُه أ ْق ِمْنَهثا ِبَعَشثَرِة َدَنثاِنیَر ِاْقِسثْمَها ِفثي ِلي ِإنَّ َفَتَصدَّ
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َق ِمْنَها ِبَعَشَرِة َدَناِنیَر  ْن َتَصدَّ
َ
َری أ

َ
نَّ ِعْنِدي َشْیلاا َفَقاَل أ

َ
ُخوُه أ

َ
 ایثن از که بود کرده وصیت و 1«.َاْلُمْسِلِمیَن َو َلْم َیْعَلْم أ

 کثه نفثر یثک. بثده من برادر به را دینارها آن مابقی و کس فَلن به را آن دینار بیست دارم، تو پیش که دینارهایی
 بایثد کثه دینارهایی این از بگویم تو به که گفت من به رفت دنیا از که فردی: گفت و آمد بود، گوییراست انسان

 حضثرت. نیسثت شرعی حکم از خبرو  است موضوع یک از خبر این. بده صدقه را آن دینار ده بدهی، برادرم به
 داللثت هم روایت این. کن عمل و بده اثر ترتیب آن به داده تو به را خبر این صادق مسلِم  فرد که حاال فرمایدمی
 عمثل موضثوع در ثقثه خبثر بثه کثهاست  داده دستور حضرت و شده داده اثر ترتیب ثقه خبر به اینکه بر دارد تام

 .شود

ُد ْبُن »: است سماعه مضمره از دیگر روایت ِخیثِه َاْلَحَسثِن ُمَحمَّ
َ
َاْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعِن َاْلُحَسْیِن ْبِن َسِعید  َعثْن أ

َثُه َرُجٌل ِثَقثةٌ  َ  ِبَها َفَحدَّ ْو َتَمتَّ
َ
َج َجاِرَیةا أ ْلُتُه َعْن َرُجل  َتَزوَّ

َ
ْو َغْیثُر ِثَقثة  َفَقثاَل ِإنَّ َهثِذِه  َعْن ُزْرَعَة َعْن َسَماَعَة َقاَل: َسأ

َ
أ

تِ 
َ
َنٌة َفَقاَل ِإْن َکاَن ِثَقةا َفََل َیْقَرْبَها َو ِإْن َکاَن َغْیَر ِثَقثة  َفثََل َیْقَبثْل ِمْنثهُ ِاْمَرأ  زنثی بثا و رفثت کسثی 2«.ي َو َلْیَسْت ِلي َبیِّ

: فرمود جواب در حضرت. زن اوست که ندارد هم ایبینه. است من زن این گفت و آمد مردی بعد و کرد ازدواج
 ثقثه اگثر و! نشثو او نزدیک و کن رها را زن این است، ثقه است، من زن این که داد خبر و آمد که مردی این اگر

 شخصثی .اسثت صثریح نکثا  درباره ثقه خبر قبول در روایت این که کرد ادعا توانمی. نکن قبول او از نیست
 .بده اثر ترتیب او حر  به است ثقه اگر فرمایدمی حضرت او، ادعای صر به و کندمی تزویج ادعای و آمده

 یعنثی اسثت؛ شثده وارد خصثومات مثورد در روایت این که اندکرده وارد اشکالی یک روایت این داللت در
ِتی َهِذهِ » گفت که شخصی این ؛دارد علیه مدعی و مدعی اینجا

َ
 نفثی را او ادعثای زن ولثی. اسثت مدعی «ِاْمَرأ

. «انکثر من علی الیمین و المدعی علی البینه» مسلمه قاعده طبق و است خصومات باب از اینجا پس. کندمی
 .نباشد چه و باشد ثقه چه کرد؛ اعتنا مدعی حر  بهنباید  و کرد عمل زن قول به باید اینجا در

 از این. کرد قبول را زن قول باید اینجا در یعنی بدهد؛ ارائه بینه باید مدعی و است منکر زن و مدعی او چون
 قاعثده   خثَل  چثون کرد؛ عمل روایت این به نباید پس. «المنکر قول القوُل » اینجا در و است خصومات باب

 .است «انکر من علی والیمین المدعی علی البینه» مسلم

 شثکایت کثه نرفتنثد قاضثی پیش که هااین. را قاضی تکلیف نه و کندمی معین را مرد این تکلیف روایت این
 اینجثا در. نیسثت ،باشثد قضثاوت در که منکری و مدعی باب اینجا. منکردیگری  نآ و است مدعی این. کنند

                                                           
 433،  : 19ائل الشیعة، جسو.  1
 300،   20جوسائل الشیعة، .  2
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 بثاب. نثداریم منکثر و مثدعی اینجا در عبارتی به و کندمی مشخص کرده،ازدواج زن این با که را مردی تکلیف
: گویثدمی روایت این. را طرفین تکلیف نه کندمی معین را قاضی تکلیف و است خصومات باب منکر، و مدعی
 زن ایثن بدهثد خبر که کنید فرض اصَلا  باشد، فردثقه دهدمی خبر او به که کسی اگر کرده،ازدواج رفته که کسی

 .نیست وارد آن بر اشکال و است تام آن داللت لذا و کرد عمل او حر  به باید صورت این در دارد، همسر

 .است زن این شوهر که کند ثابت بینه وسیلهبه اگر سؤال یکی از حضار:

 بثود، گرفتثه صورت تخاصم و کردند مراجعه قاضی به هااین اگر. است قاضی کار مدعی از بینه اخذ :استاد
 .است نگرفته صورت تخاصم که است نآ بر فرض روایت این در. است درست

 کثه نیسثت الزم حتمثاا  اسثت ایثن امثام نظثر و است گرفته صورت موردی چنین که کنیممی فرض هم ما_ 
 .بگیرد صورت قضاوت

 تکلیثف دارد آن در امثام کثه اسثت مثوردی بلکه نیست؛ خصومت مورد یعنی نیست، قضاوت وقتی :استاد
 او حثر  بثه باید بود، ثقه اگر: فرمایدمی و کندمی مشخص را شوهردار زن این که اندداده خبر او به که را کسی
 .کنی عمل

 آید؟می پیش موردی چه باشد، ثقههم  مخبر آن و ندارم همسر من گویدو ب باشد ثقه زن آن هم اگر -

 از اینجثا در چثون. نیسثت متهم که مرد این اما است؛ اتهام مورد زن آن که است این فرقش اینجا در :استاد
. اسثت آمثده وجثود بثه اعتمثاد ایثن قثبَلا  که زن به نسبت است و نظر مورد مرد وثاقت شده، سؤال مرد تکلیف
 بحث اینجا. ندارد نبودن یا بودن ثقه به احتیاجی و کرد ازدواج او با شودمی ندارم، شوهر من گفت زنی کههمین
 باطثل ثقثه ادعثای بثا زن حثر  کثه اسثت ایثن معنثی به اینجا در. دارد همسر زن این گویدمی که است مردی

 اینجثا در کثه است معنی این به« یْقَرْبَها َفَلَ  ِثَقةا  کاَن  ِإْن »: گویدمی کهوقتی. مخبر خبر وثاقت دلیل به شود،می
 .شودمی مقدم زن قول به ثقه خبر اینجا و نیست موردقبول دیگر خودش درباره زن اماریت

 .است داشته حجیت خودش جای در هم زن قول_ 

 حجثت دیگثری خبثر کثه شثد گفته اگر است، حجت نفسهفی خودش از زن خبر که جایی چنین در :استاد
 مثرد خبر برای که وثاقتی حیثیت: بگوید خواهدمی. است شدهساقط زن خبر حجیت دیگر مورد این در است؛
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 مثورد ایثن غیثر در وگرنه... کنیم اثبات  را مورد این خواهیممی ما. شودمی او خبر حجیت موجب دارد، وجود
 قبثول او از اسثت بایثد کرده متولد را بچه زن این: بگوید اگر که قابله قول مثل ندارد؛ وثاقت به احتیاج زن قول
 کرد، الغا را حجیت این و آمد دیگری خبر اگر و است حجت شخص اخبار خود که هست موارد از بعضی. کرد

 .است شده ساقط حجیت دیگر

 سلم و آله و محمدعلی الله وصلی 

 

 

 


