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 « معين ج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 خالصه جلسه گذشته

  یبه برخ  نکهیقبل از ا  . قرار گرفت  یابیاجماال مورد ارز  مات یتقس  نیاشاره شد و ا  ندهیمورد مباحث آ  در  می به چهار تقس  نجا یتا ا

  ی وجود دارد که مناسب است برا  نجایا  ز ی ن   یپنجم  می تقس، یک  می اشاره کن  یو محقق خراسان  یانصار  خینکات در مورد عبارت ش

  . میبحث به آن اشاره کن  لیتکم

 ( ی ری)محقق حاپنجم  میتقس

 .  نگه دارندگذشته مطرح بود مصون  ماتیکه بعضا به تقس  یاز اشکاالت را  میتقس  نیا ،کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته  یسع شانیا

  (یدوم محقق خراسان  میتقس   یعنی)سوم    می فرمودند و در تقس   یانصار  خی همانطور که ش ،  است  یحکم واقع  یبه معنا  نجایر ادحکم    .1

  ن یخواسته بر ا  شانی پس ا  »حکم فعلی واقعی او ظاهری«؛  کردند  حیتصر   محقق خراسانی  اول  میدر تقس  واال  بود  نیمنظور هم  نیز 

 .. .. کندی م دای پ یالتفات به حکم واقع یمکلف وقت یعنی ،است یحکم واقع نجایا رمسئله تحفظ داشته باشد که منظور از حکم د

   .را حفظ کنند م ی بودن تقس یخواستند ثالث .2

  دا ی پ  یمکلف التفات به حکم واقع  یگفتند که وقت  ، است  یواقع  یبه معنا  نجای حکم در ا  نکهی و ا  م یبودن تقس  یتحفظ بر ثالثلذا با  

  ا ی ،شودیقائم م  او نزد  ی معتبر شرع قیطر  ا ی ، کندی م دای قطع پ یبه حکم واقع  ای :دیآی م شی او پ یسه حالت برا نیاز ا یکی ، کندیم

 کند.  ی شک م  یدر حکم واقع

بر   بنا  یو ظن انسداد  یو علم اجمال  یلی اعم از علم تفص  یعنی،  عام مورد نظر است  یقطع به معنا  :دیگوی م  شانی حالت اول ا  در

ظن    ای  یعلم اجمال  ای  یلیصفاو علم ت  یبرا   یگاه  ،التفات کند  یواقع  یاگر مکلف به حکم شرع   دیگویم  گر یبه عبارت د  .حکومت

 کند.  یم علم اجمالی و ظن انسدادی بنابر حکومت هم  شامل راقطع  ،دیآیم ش یبنابر حکومت پ  یانسداد

 کلمه ظن را به کار نبرده است.    و شودیبر او قائم م  یمعتبر شرع قیطر  کی :دیگوی در حالت دوم م

 سوال: 

  نکهیکند از ایم   ازی نی او را ب  ی معتبر شرع  قی نشود اما طر   دای پ  ش یبرا  ینشود ظن شخص  دای پ  شیظن هم برا  یممکن است کس  استاد:

شک   ای ،ظن  ای ،قطع ای مکلف یگفته برا  شانی که ا بود نیبود اوارد  یانصار  خیبه ش که  یاشکال کی رایبرود. ز گر ید یهادنبال راه 
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او حجت    یمکلف نشود اما برا   یبرا  یموجب ظن شخص  یخبر   کیمالک باشد چه بسا    نجایا  یاگر ظن شخص  ؛شودیحاصل م

 است.  

از ظن   یمدر حالت دوم اس   ،شودظن پیدا می  گاهی  گوید برای مکلفکند اصال نمی   دایپ  ییمشکل رها  نیاز ا  نکهیا  یبرا  شانیا

  ی ظن انسداد اگر  .  حجت است  شیبرا  نیا   ،یلیو چه تفص  یکند چه اجمال  دایاگر قطع پ  رایز  ،کندی نم  دایقطع پ  یگاه  گوید، میبردینم

  قیطر   کیاوقات    یاما گاه  . ماندیمثل قطع م  کأنه  یعنی،  تساحجت    ش ی به حکم عقل مطلق الظن برا  ،دی ایب   دی دبنابر حکومت پ

  ی اگر برا   یحت  ،است  معتبر   نیا  ،بتید بر وجوب نماز جمعه در عصر غن کیداللت م  یاخبر ثقه  ،شودیم  قائم   او   یبرا  یمعتبر شرع

 هم حاصل نکند.   یمکلف ظن

نه    و  ینه اجمال  ،کندیم  دا ینه قطع به حکم پ   نکهیا  یعنیمنظور از شک    ،کند  دای پ  یاست که شک در حکم واقع  نیحالت سوم ا

  ه یعقل  ای  ه یشرع هیصورت به اصول عمل نیدر ا  .او قائم نشده  یراب  ز ین یشرع  معتبر   قیطر   ، ستیدر کار ن   ز ین یظن انسداد ،یلیصفت

 رود.  ی م شی منوال پ نیبر هم ز یمباحث کتاب ن دیگویکند و بعد میم ر یتصو شانی است که ا یسه حالت نیا .کندیرجوع م

در حکم    شک  ای بر او قائم شود    یمعتبر شرع  قیطر   ای کند  ی م  دایقطع پ  ای  مییگویم  یوقت  نجایکه ان یا  نو آهست  نکته    کیفقط  

ا  ، اینج بعد از آن شک  و   بر ت عم  قیاول قطع و بعد از آن طر   دیگوی نم  ،ست یها ن ن آ  نیب   ب یبه ترت  ایشاننظر    نجای ا  کند،واقعی پیدا می

 . سه گانه است  میتقس  نیاصل ا ،چه مهم استنآ  ،ستی ن اقسام نیا نیب  ب یو ترت ت یاساسا نظر به طول

را   نیا می توانی مصون است و م وارد شده،  یقبل یهام ی که به تقس یاز اشکاالت یاز بعض این تقسیم همانطور که اشاره شدبه هر حال 

 دارند.  یکه محذور و اشکال کمتر  م یبدان  یماتیاز تقس  یمحقق اصفهان می در کنار تقس

 به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلدمکلف اختصاص 

  ی البالغ الذ » عنوان    ای  ؛ شانیشاگردان ا  یو برخ  یانصار  خیشده مثل ش   ر کذ  نییاز اصول  یر یمکلف که در عبارات کث   ایآ  نکهیا  یکی

 ؟شودی شامل مقلد هم م ایناظر به خصوص مجتهد است   ،آمده یکه در عبارت محقق خراسان « ه قلمعلیوضع 

قطع مقلد هم    ا یحجت است  مجتهد  فقط قطع    ایآ،  قطع حجت است   مییگویو م  می کنی بحث از قطع م  یباالخره وقت  ، مهم است  نیا

یا اگر از اصول شرعیه یا عقلیه عملیه     از مجتهد و مقلد؟اعم    ایمجتهد    یمعتبر برا  قیمعتبر طر   قیطر   م ییگویم  یوقت  ای  ؟حجت است

  ک ی بحث    ن یا  ؟دارد  تی حج  نهای مقلد هم ا  یبرا  ایفقط مربوط به مجتهد است    ،اطیمثل استصحاب و برائت و احت   گوییمسخن می

)دو    اقسام  نی ا  یمقسم برا  است که  نیموضوع بحث ا  وال  ؤس  خالصه  دارد.  ینی و ع  یعمل  جهیباالخره نت  ،ستین  یبحث صرفا علم

   ؟اعم از مجتهد و مقلد ای خصوص مجتهد است  گانه یا سه گانه( با همه اختالفاتی که وجود دارد

 اقوال

 ؛  وجود دارد  دگاهیدو د نجا یا

   .هستند که منظور از مکلف خصوص مجتهد است دهیعق نیبر ا یبرخ .1

که    می نیتا بب مالحظه کنیم  را    دگاهیدو د  نیادله ا   دی بااکنون    .شودیمعتقدند که اختصاص به مجتهد ندارد و شامل هر دو م  یبرخ.  2

  ی ملتفت به حکم شرع   یکه برا  ی گانه احاالت سه  نیا  ،هیعمل   صول قطع و ا  ، از اعتبار و عدم اعتبار امارات  می که ما دار  ییهابحث   نیا

  ؟ردیگیهر دو را در بر م  ایمجتهد است  یفقط برا نیا ،دیآی م شیپ
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 )اختصاص به مجتهد( دیدگاه اول

رابطه    نیکه در ا  یاز مجموع عبارات  ،شده است  ر کبر اختصاص ذ  لی چند دل  ،اختصاص به مجتهد دارد  نیاست که ا  نیا  دگاه ی د  کی

   .شودی استفاده م لیچند دل  نیا  ،بحث کردند
 دلیل اول 

مکلف چنانچه    دیگویم  ی . وقتیاست نه التفات اجمال  یلیالتفات تفص   ،منظور از التفات  «یحکم شرع  ی اذا التفت ال»در عبارت    .1

و    اوردی را به دست ب یحکم شرع د خواهیرود و م یکه به سراغ مدارک و ادله احکام م  یکس یعنی ،کند   دای پ یالتفات به حکم شرع

 به سراغ منابع رود.   کهنیمگر به ا مکنیال  یلیالتفات تفص 

ولو ظن    ،که موجب ظن است  یمعتبر   قیطر   کی به    یکند و گاهیم  دایپ  نیقی  منابع علم و  مستندات و مدارک واز    یگاهشخص  

دو    ا یحاالت سه گانه    نیاز ا  رولذا منظ  .کندیم  شک  ی در حکم واقع  و   کندی نم  دا یپ   یلیدل   چیهم ه   ی و گاه  کندیبرخورد م  ،ینوع

  ی ل یکه به احکام التفات تفص  یوقت  یعنی(  شک   ای  ،ظن  ای  ، قطع  ایشود  یم  دای پ  شیگانه که مکلف برا  سهگفتند    انصاری  خیحال ش )گانه  

تواند التفات  زیرا مقلد نمی    ود، شیشامل مقلد نممسئله    نیا.  دیآی م  شیپ   شیسه حاالت برا  نیاز ا  یکی   ،کندیم  دا یپ   یلیو توجه تفص 

به حکم    یالتفات اجمال   ،است  نیبه حکم ا  یالتفات اجمال  کند که این موضوع حکمش چیست،تفصیلی پیدا کند، نهایت توجه می

 1؟ستیرابطه چ  نیحکم در ا ندیب ب  نکهیا یعنی

 :سوال

 .دو جور است نیبرود سراغ حکم که ا  یعنیالتفات  ست؟یالتفات چ یاز علم است. معنا ر یعلم نه التفات. التفات غ :استاد

 :سوال

 ، خودش  یبرا  ی کار ک ی ، دهمآ ش یپ یاحادثه  کی ،یامسئله  کی اصال  .لباسش نجس است نکه یمثل ا ، موضوع معلوم است :استاد

  ، عدم االبتالء شود  یم  نیا  ،نکرده  دا یابتالء پ  یعنی  ،نشده است  ماجرا  نیا  ر یوقت اساسا درگ  ک ی  ؟ ستیحکمش چ   ند ی خواهد ببیم  نیا

  ی حت   ای  ست؟ی چ  نیحکم ابداند    دی فهمد که با  یتازه م  ،کند ی م  دای ابتالء پ  و  است  مقلد   ی کیوقت    ک ی  ،نشده است   رش یاصال درگ  رایز

مسئله    نیحکم ا  ندی بب  یعنیالتفات اجمالی    ،کند  دای پ  یالتفات اجمال  کی  و   تازه برخورد کند  ز یچ  کی خود مجتهد ممکن است با  

برود سراغ   یعنی  ،یلیتوجه تفص  و  التفات  خواهد ببیند حکم این مسئله چیست؟می  داند، اجماال، تفصیلش را نمیاجمال دارد  ؟ستیچ

ای به دست بیاید خارج از بحث است، آن خود حکم است، این  کنیم، اینکه چه نتیجه ، ما االن از نتیجه هم بحث نمی مدارک احکام

،  تفصیلیشود التفات  جستجو کند می   قدر برود  نیهم  «ی حکم شرعالی  اذا التفت  »  دیگوی مورد،  گوید برود حکم را به دست بیا نمی

حرفشان  ین یی نا محقق رفتن و جستجو کردن و سراغ حکم را از ادله گرفتن. یعنی به حکم یلیتوجه تفصبا نتیجه هم کاری نداریم، 

 . است اختصاص به مجتهد دارد یلیاست که چون منظور التفات تفص نیا
 دلیل اول  ی بررس

 این دلیل محل تأمل است زیرا: 
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حکم    الی  ؟ »اذا التفت است  یلی التفات تفص  ،منظور از التفات  دیگویم  شانیا  لی چه دل  به  ؟شودیاز کجا استفاده م  یلی التفات تفص  :اوال

 .  ستیباشد مسلم ن  ی لیالتفات تفص کی التفات  نیمنظور از ا نکهیا پس. است یلی و تفص یاعم از اجمال شرعی«

  دا ی حکم ممکن است پ ک یطع به ، قیلیبدون التفات تفص ز یمجتهد ن یاز اوقات برا یگاه، شدبا  روهم منظ یلیالتفات تفصاگر  :ای ثان

؟  ستیحجت ن   شیقطعش برا  ایآ  ،نرود  مدارک احکام همو اصال سراغ    کند  دایپ  یشرع  کمبه ح  نیقیمجتهد    یحت  ،یراه  کیاز    ،شود

 ؟ستیقطعش حجت ن   ایآ ،کند  دای است قطع پن ممک  خود مقلد بدون التفات تفصیلی و به صرف التفات اجمالی،

 ؛ پس

   ؟ باشد و منابع   مستندات رجوع به مدارک و  یبه معنا یلی التفات تفص لیبه چه دل ،منظور از التفات :اوال

، این اشکالش این است که گاهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد بدون التفات تفصیلی قطع  باشد یلی لتفات تفصمنظور ا: فرضا ایثان 

است که    نی ا  ش یمعنا  ،شک  ایظن    ایشود  ی حاصل م  شیقطع برا  ای  «یحکم شرع  یاذا التفت ال»  دییگوی شما م  یوقت  شود.پیدا می 

  ا یمقلد    یاست برا   نممک  یو تنها با التفات اجمال  یلی بدون التفات تفص  کهیدر حال   ،ستیامکان حصول قطع ن   یلیبدون التفات تفص 

 باشد. پس اینکه منظور از التفات، التفات تفصیلی باشد درست نیست. حاصل شود و این قطع حجت هم می قطع دمجته 
 دوم   لیدل

  ی اما حکم ظاهر   ،است که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است  یحکم  ی حکم واقع.  یحکم ظاهر   کی م و  ب دار  یحکم واقع  ک یما   

حکم    یمعنا  به  یحکم ظاهر اصطالح    کیدر    ،چند اطالق دارد  یحکم ظاهر   رایز،  هیحکم مستفاد از امارات و اصول عمل  یعنی

  ه یاز اصول عمل  د خصوص حکم مستفا  یمعنا   به  یظاهر   حکم دیگر هم  در اصطالح    ،است  ه یمستفاد از امارات معتبره و اصول عمل

 .  است

  ی احکام ظاهر   یآنچه برا  هر   .شودی استفاده م  هیره و اصول عمل بت مع  هیکه از امارات ظن  یحکم  یعنی  یحکم ظاهر   ،بنابر اصطالح اول

کن    قیرا تصد  ، عادل«عادل  عادلصدق ال»   میدار  تیما در روا  نکهیمثل ا  ،شودی فقط به مجتهد منطبق م  نیا،  ثابت است  نیمن العناو

و اثر بر ن   گفت نماز جمعه واجب است قبول ک اگر مثال  ،کن  ق یشما خبر آورد او را تصد  یبرا  یاثقه  ای اگر عادل    «قه ثصدق ال»   ای

  ا یثقه    بر که تو خ  دیگوی که به مقلد نم  «صدق العادل»  ،خصوص مجتهد است  «صدق العادل» مثل    یمخاطب ادله ا   ؛مترتب کن  نآ

 گوید التنقض الیقین بالشک«؛ یا می  دیگویدر باب استصحاب م  ا یاماره فقط مجتهد است   ایادله    نیمخاطب ا   .کن قیعادل را تصد

خبر عادل را بشناسد و    تواندیکه م  اوستمجتهد است؛  خصوص  خطاب ب  این  نه حرام بعینه«؛أ  تعرف  یکل شئ لک حالل حت»

  ، ثقه   نیدر تعارض خبر   تواند کند، اوست که می نتواند یقین و شک را بشناسد و یکی را به دیگری نقض  تصدیق کند اوست که می 

  ک ی   ،هیادله و اصول عمل  ییراهنمابا  موارد که قرار است    نیدر همه ا  . دهد و مرجحات را بشناسد  حیترج  ی گر یرا بر د  یکیمثال  

ن عناوین االحکام ا» ن است که  یا  شانیا  ر یتعب   .المجتهد  یاال عل  نطبقیال  نیا  ،م یاوری به دست ب  یظاهر   به عنوان حکمرا    یحکم

   .دهد صیرا تشخ  نهایکه بخواهد ا ست یمقلد ن  کار نیا الظاهریه الینطبق اال علی المجتهد«

  نطبق یال  »  یادله احکام ظاهر   تعبیر ایشان این است:   است. به مجتهد مربوط    فقط   ، اصولو    اعم از امارات  ،یادله احکام ظاهر   پس

 »والحمد هلل رب العالمین«                                                                         شود.پس شامل مقلد نمی1؛«المجتهد  یاال عل
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