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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 دلیل چهارم

ه خبر واحد بمنکران تخصیص عام کتابی به خبر واحد بود. عرض کردیم چند دلیل بر عدم جواز تخصیص عام کتابی بحث در ادله 

 تواند اثبات کند عدم جواز را.اقامه شده، سه دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ یک از این سه دلیل نمی

 متشکل از یک صغری و کبری است به نحو قیاش شکل اول. چهارم ل دلی

 است.تخصیص همانند نسخ  صغری:

 نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست. کبری:

 تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نیست.  نتیجه:

د و شبهه جای تردی وبوده کامال واضح و روشن که کبری مسئله روشن است، اینکه نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست امری است 

ست، اما یز اتوانیم قرآن را با خبر واحد نسخ کنیم. این مورد اتفاق همگان است که نسخ قرآن فقط با قرآن جاگاه نمی. ما هیچنیست

 توانیم قرآن را نسخ کنیم. با خبر واحد ما نمی

 بین این دو وجود دارد از جمله: هاییفرقهرچند و تخصیص کامال مثل هم هستند نسخ  اما صغری این است:

ل ناسخ دلیکند ولی آید برخی افراد را خارج میو نسخ به ازمان مرتبط است. یعنی اگر دلیل مخصص میتخصیص به افراد  اوال:

نسخ خودش یک قسمی از تخصیص است منتهی ه برخی از زمانها. لذا دهد بکند و آن را اختصاص میحکم را از ازمان خارج می

ند و کدلیل منسوخ اختصاص به زمانهای خاصی پیدا میا در نسخ کند امتخصیص اصطالحی فقط افراد را از دایره عام خارج می

 شوند.رج مین خاسایر زمانها از دایره آ

مربوط به مصادیق طولی شوند اما در نسخ عام خارج میدر تخصیص اصطالحی افراد به صورت عرضی و هم زمان از دایره  ثانیا:

شوند اینطور نیست که زمانها در عرض هم خارج شوند بلکه در طول آن است، یعنی اگر ازمان از دایره حکم منسوخ خارج می

 زمان ثابت شده.  زمانی هستند که حکم در آن
 توان قرآن را نسخاحد نمیکه به خبر وثل هم هستند. نتیجه آنکه همانطور نسخ و تخصیص م ،غیر از این دو جهت به به هر حال

 زد. توان قرآن را تخصیصر واحد هم نمیبه خبکرد 

 بررسی دلیل چهارم

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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  این دلیل نیز باطل است:

 اشکال اول

 توان خدشه کرد اگر چه از حیث نتیجه این کبری درست است و هم در صغری.نوعی میبه ی دلیل اهم در کبر

کبری درست است برای این است که اجماعی است که نسخ قرآن فقط با قرآن جایز  ،گوییم از حیث نتیجهاینکه می از نظر کبری:

ه یک امر بدیهی و ضروری است و البته لوال این توان اخذ کرد. این مورد اتفاق است یعنی کأناست و با خبر واحد قرآن را نمی

اجماع و ضرورت از نظر اصول و قواعد و به حسب مقام ثبوت محذوری در نسخ قرآن به خبر واحد وجود ندارد. یعنی همانطوری 

اگر قائم  یعتبر بر چیزیک دلیل م ر واحد نیز نسخ شود چونتواند به خبخورد میکه مثال قرآن به وسیله خبر واحد تخصیص می

ات شود و فقط با آیبر اینکه قرآن با خبر واحد نسخ نمی لی ندارد لکن اجماع و ضرورت قائم شدهاین قابل اخذ است و مشکشود 

 توان قرآن را با خبر واحد نسخ کرد.تواند صورت بگیرد.این در مورد کبری که گفتند بدون تردید نمیقرآن نسخ می

ریم یپذفرقی با هم ندارند، این هم محل اشکال است، حال آن اولی را گفتیم ما اجماال می خنساینکه تخصیص و  از نظر صغری:

ی مسئله مشکلی ندارد اما در مورد صغری این قابل قبول نیست. زیرا قرآن به حسب آنچه که خداوند تبارک و تعالی بیان اکه کبر

معجزه جاودانه رسول خداست و وجوهی برای اعجاز قرآن بیان شده و پیامبر نیز بر آن تأکید کردند بیت فرموده و پیامبر و اهل 

تواند حتی مثل یک آیه یا سوره از آیات و یا سور قرآن را بیاورد. کرارا تاکید شده که این کالم خداوند است و هیچ بشری نمی

یات آ ای ازگذاشت. بله اگر خود قرآن یا آیه توان آن را کناربه سادگی نمیر این حد از اعجاز معرفی شده، بنابراین کالم خدا که د

ت و قابل زیرا مفید یقین اس ،ای از آیات قرآناین قابل قبول است. یا خبر متواتری وارد شود مبنی بر نسخ آیه ،قرآن آن را نسخ کند

 برخی از سلیم آن شویم. البتهسادگی ت توانیم بهانکار نیست. اما اینکه خبر واحد بخواهد قرآن را نسخ کند این چیزی است که نمی

در مورد نسخ قرآن مطالبی را گفتند اما مخالفتهایی که با آنها صورت گرفته است خودش کاشف از این  پیامبر اگر چهاصحاب و 

 رود. و نمیرفته است که کسی زیر بار نسخ قرآن به واسطه یک خبر ولو ثقه نمی

مکن نیست نسخ می بر نسخ اقامه نشود یا خبر قطعی متواتر کتاب خدا دارد تا آیهپس در مسئله نسخ با توجه به ویژگی هایی که 

 گیرد. و صورت نمی

 سوال:

سخ آن توانیم نسخ آن را بپذیریم، تنها در صورتی نگوییم با توجه به طبع قرآن با توجه به آن خصوصیات به سادگی نمیمی استاد:

ت گوییم نسخ قرآن به خبر واحد مورد پذیرش نبوده و نیسک خبر متواتر اما اینکه میپذیرفتنی است که یا خود قرآن نسخ کند یا ی

چنین آیات قرآن مثال قبال اینچنین بود و بعد این اند که برخید عرض کردیم بعضی گفتهو هیچ کس این را قبول نکرده به عنوان شاه

نپذیرفت. خود عدم پذیرش ادعای بعضی در این زمینه حاکی از این اند ولی کسی آن ادعا را شده، بعضی از صحابه این ادعا را کرده

بعضی از  د این را مطرح کند. مثالاست که مسئله نسخ چیزی نیست که به سادگی کسی بتواند به عنوان نقل قول پیامبر)ص( بیای

د پیرمرد اگر زنا کردند آنها را رجم کنی یعنی پیرزن و« رجموهمااالشیخ و الشیخه اذا زنیا ف»در قرآن آمده بود: اند که صحابه گفته

اند که اگر زنا کردند آنها را رجم کنید. هرچند همسر نداشته باشند. رجم برای زنای محصنه است، اما در مورد پیرمرد و پیرزن گفته

که تالوت ود این ب بته ادعالاین ادعا وقتی مطرح شد دیگران با این مخالفت کردند. ا ن نسخ شده.گویند این جزء قرآن است. بعد ایمی
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گویند حکمش ثابت است ولی تالوتش نسخ شده. زیرا در مورد نسخ یک نسخ این آیه نسخ شده ولی حکمش محفوظ است، می

 خواهیمشویم. میهایی است که ما وارد آن نمیتالوت داریم و یک نسخ حکم ولی هیچ کس این را نپذیرفته است. اینجا بحث

 .عتبری صورت بگیرد قابل پذیرش استیا روایت متواتر م سخ اگر با آیهکه ندهد این، خودش نشان می پذیرشبگوییم صرف 

نتیجه  چونایی که در خود قرآن ذکر شده، هکنیم و بعد مخصصوقتی ما عمومات قرآنی را مالحظه میما تخصیص اینچنین نیست. ا

از قرآن بوده و هست و بعد از تخصیص نیز باز جزیی  خره آن عام جزئیآیه کنار رود، باالتخصیص این نیست که تالوت کنار رود، 

شود اگر مخصص عارض نشود جزیی از قرآن است و شود یا نمیماند زیرا عام قرآنی یا مخصصی بر آن وارد میاز قرآن باقی می

آورد، به عنوان جزیی از قرآن پدید نمی مشکلی ندارد و اگر عام قرآنی مبتال به مخصص بشود این مشکلی در تالوت و بقاء این آیه

 .آن آیه سرجایش است و این مخصص نیز سرجایش است. بنابراین بین تخصیص و نسخ خیلی فرق است

 اشکال دوم

آیه قبلی است اما تخصیص جنبه تبیین و تفسیر دارد، یعنی اگر یک عامی ذکر شود بعد خاص به دنبالش نسخ به معنای کنار زدن 

کند. خداوند تبارک و تعالی اگر عامی را بگوید و بعد مخصصی را ذکر کند این کشف کشف از اراده جدی گوینده سخن میبیاید این 

ه این نحو بیان شده. لذا در تخصیص آنچالحی به از این می کند که اراده جدی از اول به غیر خاص تعلق گرفته بوده لکن بنابر مص

رود ر میمنسوخ کنانچنین نیست زیرا وقتی در این صورت د تبارک و تعالی است ولی نسخ ایشود بیان اراده جدی خداوندنبال می

یث ای از تخصیص است و تنها تفاوتشان مثال از حنه اینکه جنبه توضیح و تفسیر داشته باشد. لذا اینکه ادعا شده نسخ یک شاخه

 نیست.ست فرادی بودن و ازمانی بودن است درعرضیت یا طولیت یا ا

 رود. به نحوی محل تأمل است، بنابراین دلیل چهارم نیز کنار می ذا هم صغرا دلیل چهارم و هم کبرال

که هیچ یک از ادله قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد تمام نیست و همین که این دلیل یا  فتحصل مما ذکرنا کله

 شود. واز تخصیص است ثابت میادله نتواند مدعای منکران را ثابت کند نظریه دیگر که ج

 شواهد جواز تخصیص

ه به ادله هایی کی نیز ذکر کردند که در البه الی پاسخاهد و مؤیداتقائلین به جواز تخصیص برای اثبات مدعای خودشان شوالبته 

طول تاریخ از اول تا  ین است که درز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد ابیان شد. باالخره یکی از شواهد مهم جوا ،منکران دادیم

این بوده که اخبار آحاد را در موارد بسیاری به عنوان مخصص عمومات قرآنی محسوب بر به حال سیره اصحاب ائمه و فقهای عظام 

مثال  د.ن فتوا دادند و عمل کردنزنید و بر اساس ایکردند و هیچ کس اعتراض نکرده که چرا شما آیه را با یک خبر تخصیص می

این تخصیص را همه قبول کردند. حال این در قرآن است. در روایات نیز باطل دانسته شده « حرم الربا»گفته و بعد « حل اهلل البیعا»

این از آن امور واضحی است که هیچ کس این را انکار نکرده  م قرآنی به این روایت نبوی است.این صرفا بر مبنای تخصیص آن عا

و فقها در طول تاریخ این بوده که خودشان بر این اساس فتوا دادند و هیچ کس اعتراض نکرده است  است. لذا سیره عملی اصحاب

 زنید.که شما دارید یک عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص می

 سوال:



  

844 

 

ه قرینه قطعیه بودند ببسیاری از اینها بلکه اکثرشان اینچنین نبوده، اینکه بگوییم فقط اخبار آحادی که قرینه داشتند و محفوف  استاد:

اینها آیه را تخصیص زدند، نه. االن شما مالحظه کنید، اکثر عبادات ما به صورت کلی در قرآن ذکر شده و بیان شده اما شرایط و 

اجزاء و حدود و قیودش در قرآن نیامده است. مگر غیر از این است که ما همه اینها را با این روایات کشف کردیم و بیان کردیم؟ 

قیود و شرایط و حدود و  ،ما ببینید چند تا از این واجبات و محرمات که به صورت عام حکمش بیان شده به وسیله روایاتش

شود. هیچ قید و شرط و مخصصاتش بیان شده است. لوال جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد دست ما از همه اینها کوتاه می

 دا کنیم.توانستیم برای این عبادات پیجزیی را نمی

 سوال:

این خودش بهترین دلیل است که این آقایان همه این کار را کردند الی اآلن و هیچ کسی نیز اعتراض نکرد که چرا عام قرآنی  استاد:

 زنید. را با این روایات تخصیص می

 فتحصل مما ذکرنا کله که تخصیص عام قرآنی به خبر واحد جایز است. 

 الثامنه.هذا تمام الکالم فی المسئله 

 بحث جلسه آینده

کنند بعضا و بعضی نیز اصال وارد این بحث یک مسئله دیگر از مسائل عام و خاص باقی مانده که بعضی آن را اینجا مطرح می

شود اما در عین حال این بحث را بعضا مطرح کردند و آن نیز شوند زیرا خیلی به بحث عام و خاص به یک معنا مربوط نمینمی

 تخصیص و نسخ است. دوران بین

گذاریم برای بعد از تعطیالت رمضان زیرا رسیدیم ای است که از بحث عام و خاص مانده و ما این را انشاء اهلل میاین آخرین مسئله

شود و انشاء اهلل بعد از ماه رمضان درس را ادامه میدهیم و بحث  دوران بین به تعطیالت نوروز و بعد هم متصل به ماه رمضان می

است که بحث عام و خاص را در پایان این سال تحصیلی تمام  کنیم. انشاء اهلل سعی ما اینمی نسخ و تخصیص را انشاء اهلل مطرح

 کنیم.اهلل بحث مطلق و مقید را شروع  شود و سال آینده انشاء

 زمان مایه اهل زمین در نظام تکوین و تشریعامام 

 ألِهلِ أمانٌ الن ّجُومَ أنَّ کَما األرضِ ألِهلِ أمانٌ إنّی»فرماید: کنم که میدی)عج( آغاز میروایتی از حجت ابن الحسن المهسخنم را با 

 گان امان برای اهل آسمان هستند.گونه که ستاراهل زمین هستم همانمن امان ؛ 0«السَّماءِ

ء کیست و اهل اینکه منظور از اهل سما .یک بحث مفصلی دارد ،برای اهل آسمان هستندگان چگونه مایه امن و امان اینکه ستار

و ستارگان چگونه مایه امن برای آنها وجودات دیگری مقصود است آیا همین اجرام آسمانی یا مثال م سماء چه کسانی هستند و

باالخره همین ستارگانی که در این عالم وجود دارند، بگوییم که توانیم ولی اجماال می ،شوند این یک بحث مفصلی داردقلمداد می

مدار امنیت، مدار قوام در آسمان ها شوند و محسوب می ،اینها مایه استواری این آسمان و موجوداتی که در این آسمان هستند

 رگان هستند. ستا

                                                 
 ۰۱حدیث ،۵۸۴ص ،۲ج الدین، کمال علی، بن محمد صدوق، شیخ 4



  

844 

 

. این خیلی معنا دارد که امام عصر)عج( اندستارگان اینچنین که دانند همانطورامان اهل ارض میطبق این روایت حضرت خودشان را 

 امان برای اهل زمین است، این تعبیر برای همه ائمه بیان شده که اینها مایه امانند. 

 طَاعَتَنَا»فرماید: تواند مورد توجه قرار بگیرد. وجود مقدس فاطمه زهرا)س( میحال امان بودن ائمه اطهار از جهات مختلفی می

ا راست و جلوی تفرقه ها و تشتت  دین و امان برای مردم مایی ما موجب نظاامامت و پیشو «الْف رْقَة مِنَ أَمَاناً إِمَامَتَنَا وَ ةِ،لِلْمِلَّ نِظَاماً

دارد که وجود ائمه اطهار)ع( مایه امن برای بشر  کلمات سایر معصومین نیز این مضمون شود. درگیرد و باعث انتظام دین میمی

این عالمند به واسطه این انوار پاک هم امان برای  یع.در بعد تشرهم است. این امنیت و آرامش هم در بعد تکوین تحقق دارد و 

ن اساس وجود از مجرای جایگاهشان در نظام هستی، اینها واسطه افاضه وجود از حق تعالی به عوالم مادون خودشان هستند، بنابرای

این شود خیر محض است. از خداوند ساطع میشود. چه امانی از این باالتر؟ وجودی که این انوار پاک به عالم هستی افاضه می

چه شود و این در نظام احسن و اکمل قهرا مایه امن و آرامش است. ن به موجودات دیگر افاضه میبزرگاحقیقت وجود از مجرای 

  .توانیم بگوییم اینها امان الهل االرض هستندبعد تکوینی میپس از « لوال الحجة لساخت االرض باهلها»گفته شده اینکه 

راهنما و هادی و چراغ راه است، وقتی این  ،ائمه اطهار باشد این برای بشر سرگشته ما از جهت تشریعی قهرا دینی که رهبرشا

و هدایت امت شوند میهادی و راهنما مجسم کردند و  وجودات به عنوان انسان های کامل همه حقیقت دین را در وجود خودشان

هادی که امان برای اهل ارض هستند. در ظلمات جهل و نادانی و سرگشتگی وجود یک راهنما و  گیرند، اینها مایهمی را به عهده

 چراغ راه زندگی باشد قطعا مایه آرامش است. 

قایسه مرا همراه او کسی باشد که راه را بلد باشد، نیمه های شب و تاریکی محض اگر در  ،شودگم میتاریک کسی که در بیابانی 

 نبود ،نیز گم شده استنیست وخودش  اه او نیست یا کسی همراه او هست که راه را بلدکنید با این گمشده در حالیکه هیچ کس همر

در مسیر پر نیازمند وجود مقدس ائمه معصومین)ع( است که او است. بشر در امنیت و آرامش انسان دخیل  یک راهنما تا چه حد

 اینها امان الهل االرض هستند، هم به حسب تکوین و هم به حسب تشریع. لذا را هدایت و راهنمایی کند.پیچ و خم زندگی 

ود شم است که چگونه مایه امنیت است. امام وقتی حاضر است به عنوان زعیم جامعه و زعیم دین، این باعث میمعلو حضور امام)ع(

انی امان »فرماید در حالیکه غائب است می )عج(اما امام عصر کند.بیند و هدایت او را لمس میچون او را می انسان امنیت پیدا کند

باشد برای اهل ه غایب از دیده ها است و مردم به او دسترسی ندارند باز امان چگونه ممکن است پیشوای جامعه ک« الهل االرض

 و همشود سوب میهم به حسب تکوین امان برای اهل زمین مح )عج(توان برایش ذکر کرد. امام عصرمیرا جهاتی  زمین؟ این نیز

را دارد. وت نیست. هدایت و راهنمایی خودش تفابی اننوشت آنعیم پیروان اهل بیت نسبت به سربه حسب تشریع. زعیم مسلمین ز

نیز اگر  رود. امام زماناگر خورشید پشت ابر برود نورش از بین نمی شید پنهان در پشت ابر دارد قابل انکار نیست.خور ای کهفایده

افزایش دهیم و باال های خودمان را قابلیت هی باید ما ظرفیت های واست منتهمه در پس پرده غیبت است هدایتش شامل حال 

هایی که دارد، امدادهایی که کند برای ما، دغدغهدعا می )عج(. وجود مقدس امام زمانببریم تا بتوانیم از این هدایت بهره مند شویم

گرفتار اضطراب و مشکالت هستیم ه موجب امن و امان است. اگر هم ما در مقاطع حساس نسبت به اسالم ومسلمین دارد اینها هم

 کند. قصر هستیم. کوتاهی های خودمان ما را از این امنیت محروم میخودمان م
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شبانه روز چند دقیقه ای، گرچه همه اوقاتمان باید اینچنین باشد، به یاد حضرت  در اوقاتی ازبنابراین جا دارد که همه ما همواره ولو 

 ند الزم است.اهان را در زمره سربازان او نوشته ناممما کبرای باشیم. یادمان نرود این پیوستگی و وابستگی مخصوصا  ولی عصر)عج(

ضرت کنیم اما باالخره باید به یاد آن حسرباریم، سربازی هستیم که به وظیفه سربازیمان عمل نمیحال یک وقت خدای نکرده سرباز 

حتما از همه آنهایی ظلم  ود و دست انتقام اوآن حضرت شامل ما خواهد بباشیم و مطمئن باشیم که عنایات و الطاف و دعاهای 

 خواهد گرفت. کنند انتقاممی

د را که گردن زده شدنتصاویر این کسانی  حتما آورد. شماقضیه ای که در عربستان اتفاق افتاد واقعا دل انسان را به درد می این 

دند، واهی گردن زینها را به بهانه های ا یمی از اینها از شیعیان بودند وحشیانه به شهادت رسیدندنفر انسان مسلمان که ن 18 یدادیده

و متاسفانه ببینید این دولت ها و بود جوان های کم سن و سال، این یک جنایت بسیار بزرگ آن هم در مقابل دیدگان همگان  اکثرا

قامات ز متعویق سفر یکی ا اعتراض کردند و خواستارمدعیان حقوق بشر هیچ کدام دم بر نیاوردند. حتی در انگلیس که عده ای 

 . بزرگ تولید کننده نفت است انگلیسی به عربستان بودند، پاسخ دادند که عربستان کشور

م، هر نیواقعا این حادثه درد آور و تأسف بار و نگران کننده است. همه ما به عنوان مسلمان و شیعه مسئولیت داریم که اعتراض ک

اش افتد ریشههر اتفاق تلخی در این منطقه می قضایا صهیونیسم است. این است که پشت صحنه این من گمانم کسی به سهم خودش و

 دهند،شدند و اآلن هم گاهی ادامه میامرتکب میگروه های سلفی و افراطی آن جنایات رگردد. اگر یک روزی داعش و به آنها برمی

قشه دهد این نیز با نسعودی این کار را انجام می. اگر امروز رژیم وم آمریکا و انگلیس و اسرائیل استپشت صحنه آنها نقشه های ش

تما روزی برمال خواهد شد و این و این ح ست ها صورت گرفته. یعنی سعودی ها آلت دست صهیونیسم هستندهای شوم صهیونی

خداوند تبارک  د. این وعدهشود و این خونهای پاک به ناحق ریخته شده حتما مایه نابودی آنها خواهد بویات دامن گیر آنها میجنا

 .وتعالی است

تلخ موثر خواهد بود و جا دارد همه مسلمانان چه شیعه و  ای امام زمان نسبت به این اتفاقنگرانی ه  دعاهای امام زمان وانشاء اهلل

قوق ح چه سنی به این جنایت اعتراض کنند به کسانی که پشتیبانی میکنند اعتراض کنند، نسبت به برخود دو گانه مدعیان آزادی و

شود جایی خونی ریخته شود و کلی سر وصدا کنند ولی جای دیگری خون ها ریخته شود و بشر اعتراض کنند که باالخره نمی

 سکوت کنند.

ز اعتراض کنیم و ا و ضد اخالقی و ضد دینی و ضد انسانیو  به هر حال الزم است ما نیز به سهم خودمان ازاین حادثه تلخ و فجیع

نشاء اهلل به برکت وجود امام زمان و ادعیه خالصانه آن حضرت از عامالن این جنایت انتقام گرفته شود و انشاء اهلل خداوند بخواهیم ا

 با ظهور آن حضرت ریشه همه ظالمان از این عالم برچیده شود.

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


