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چکیده
یکی از قواعد فقهیه که بسیار مورد توجه و دقت نظر فقها قرار گرفته است حیت خبر واحد در موضوعات
است .همانطور که مشخص شدن حکم شرعی توسط یک خبر واحد برای مکلفین صورت می گیرد و شارع
مقدس از باب مصلحت تسهیل در باب احکام خبر واحد را حجت نموده است این بحث پیش می آید که آیا
در موضوعات هم می توان همچین حکمی را برای خبر واحد اثبات کرد و این مصلحت تسهیل در موضوعات
برای مکلفین وجود دارد یا نه ؟ با اثبات این قاعده راه ساده تری در موضوعات و از طرف شارع بیان شده
است و آن حجیت خبر واحد در موضوعات است  .در این راستا با بررسی کردن ادله مختلف و رد و اثبات
آن ها این قاعده ثابت شده برای نمونه بعضی از فقها با تمسک به آیات قرآنی مانندمفهوم وصف در آیه نبا و
حتی شان نز ول آن استدلال بر قاعده کرده اند که مواجه شدند با عدم حجیت مفهوم وصف و عدم اثبات
ارتداد با خبر واحد و اثبات آن با بینه و استدلال دیگر به دو دسته روایت است که دسته اول موافق با قاعده
هستند و به دلیل استفاضه و صحت سند و دلالت برخی از آن ها قاعده را ثابت کردند و دسته دوم روایات
مخالف که با ضعف سند و عدم دلالت در برخی از آن ها و اختصاصشان به موارد و ابواب خاص فقه نتوانستند
قدحی بر قاعده وارد کنند و در نهایت استدلال به سیره عقلا و علما حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات
رسید .

کلید واژه  :خبر واحد  ،حجیت  ،موضوع ،خبر ثقه ،خبرعدل

مقدمه
بحث ازحجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم در علم اصول و تاثیر گزار در علم فقه است و راهی برای
رساندن مکلفین به احکام شرعی در قسمت احکام و تبیین وضعیت موضوع در قسمت موضوعات است
شارع مقدس با توجه به مصلحت تسهیل برای مکلفین در احکام شرعی خبر واحد را به عنوان حاکی از
قول معصوم حجت کرده زیرا در احکام شرعی که به دست ما رسیده شده مقدار زیادی از آن ها از طریق
خبر واحد است و اگر قائل به عدم حجیت آن در احکام شویم ناگزیر باید قائل به انسداد باب علم و علمی
شویم که به غیر از میرزای قمی کسی از علمای شیعه قائل به انسداد نشده است و حجیت خبر واحد نقش
موثری در فضای انفتاح باب علم ایفا می کند و راه را برای رسیدن به احکام تسهیل کرده است حال بحث
کردن از حجیت خبر واحد در قسمت موضوعات و اثبات حجیت آن و تبیین وجود این مصلحت تسهیل
در موضوعات این مطلب را به اثبات می رساند که شارع در تبیین وضعیت موضوع برای مکلفین هم
مصلحت تسهیل را در نظر گرفته است که در این راستا با استفاده کردن از منابع معتبر در علم اصول وفقه و
منابع رجالی جهت تصحیح اسناد روایت و سیره عقلا و علما و متشرعه به این بحث پرداخته می
شود

مفهوم شناسی
حجیت
(صحّت استناد و احتجاج به یک دلیل حجیت ،به معناى صحت استناد به ادله معتبر شرعى (قطع ،اماره و
اصل عملى) و درستى عمل برطبق آنها است .در عرف هر چیزى که قابلیت داشته باشد به وسیله آن بر
دیگران احتجاج شود ،داراى حجیّت است ،چه مولا با آن ،بر بنده خود احتجاج کند و چه به عکس.
لازمه حجیت یک دلیل ،منجزیت و معذریت آن است؛ یعنى در جایى که دلیل ،به واقع اصابت کند ،تکلیف
بر مکلف منجز شده و مخالفت با آن ،مستوجب عقوبت است؛ اما در جایى که حجت ،به واقع اصابت
نکند ،تمسک به حجیت براى مکلف ،عذر محسوب شده و او را از عقاب مىرهاند).
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نکته:
مشهور اصولیون ،حجیت قطع را ذاتى آن دانسته ،اما حجیت سایر امارات معتبر را تعبدى مىدانند؛ یعنى
شارع از روى تعبد ،حکم به حجت بودن آنها داده است ،زیرا آنها تمام واقع را نشان نمىدهند؛ به خلاف
قطع که از واقع ،کشف تام مىکند.

خبر واحد:
خبرى که به حد تواتر نرسد و بدون قرینه خارجى نتوان به صحت آن پى برد ،خبر واحد نام دارد .خبر
واحد به اعتبار اختلاف احوال راویان آن به چهار قسم تقسیم مىشود.
 -1خبر صحیح :خبر صحیح ،یا اعلى است ،یا اوسط و یا ادنى.

 1محمدى ،على ،شرح اصول فقه ،ج  ،3ص ( .)11 -11محمدى ،على ،شرح رسائل ،ج  ،1ص  .13سبحانى تبریزى ،جعفر،
المحصول فى علم الاصول ،ج  ،3ص  .11مکارم شیرازى ،ناصر ،انوار الاصول ،ج  ،1ص  .13مشکینى ،على ،اصطلاحات
الاصول ،ص  .111صدر ،محمد باقر ،دروس فى علم الاصول ،ج  ،1ص  .113نائینى ،محمد حسین ،فوائد الاصول ،ج ،1 ،1
ص  .6مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،ج  ،1ص  .11ولایى ،عیسى ،فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول ،ص  111مرکز
اطلاعات و مدارك اسلامى ،فرهنگ نامه اصول فقه  -قم ،چاپ :اول 1311 ،ش.

خبر صحیح اعلى ،خبرى است که تمام راویان آن شیعهى عادل باشند و امامى و عادل بودن تمام راویان از
طریق علم یا شهادت دو نفر عادل ثابتشده باشد.
خبر صحیح اوسط ،خبرى است که راویان آن شیعهى عادل بوده و عدالت و شیعه بودن راویان از طریق
شهادت یک عادل ثابت شده باشد.
خبر صحیح ادنى ،خبرى است که عدالت و شیعه بودن همه یا برخى از راویان آن ،از طریق ظن اجتهادى
ثابت شود.
 -1خبر حسن :خبرى است که راوى آن امامى ممدوح باشد ،ولى تصریح به عدالت او نشده باشد.
 -3خبر موثّق :خبرى است که یک یا چند نفر از راویان آن غیر امامى ولى موثق باشند.
 -1خبر ضعیف :خبرى که از اقسام سهگانهى فوق نباشد ،ضعیف است.
خبر ،به اعتبار سند و متن تقسیمات دیگرى نیز دارد که به خاطر طولانى شدن بحث ،از ذکر آنها خوددارى
مىشود1.

موضوع
موضوع به دو قسم عرفی و شرعی در علم اصول تقسیم می شود
موضوعات عرفى
(الفاظ داراى مفاهیم عرفى و فاقد وضع خاص شرعى موضوعاتى که مخترع آنها شرع نباشد موضوعات
عرفى نامیده مىشود ،زیرا تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آنها به عهده عرف است .ازاینرو بر فقیه لازم
است براى تشخیص و تحدید آنها به عرف مراجعه کند تا در فهم آن مفاهیم دچار لغزش و اشتباه نگردد.
الفاظى همانند «اناء»« ،صعید»« ،فقیر»« ،سبیل الله» ،و ...

 1ملکى اصفهانى ،مجتبى ،فرهنگ اصطلاحات اصول ج 1؛ ص -301قم ،چاپ :اول 1311 ،ش.

از مفاهیم عرفى مىباشد و به نظر مىرسد بیشتر موضوعات در باب معاملات ،موضوعات عرفى است3).
یا به تعبیر دیگر منظور از موضوع عرفى چیزى است که پیش از شرع میان مردم وجود داشته مانند معاملات
از قبیل بیع و اجاره و غیره1.
موضوع شرعى (مخترعه)
(موضوعات مخترعه عبارت است از موضوعاتى که شرع بوجود آورده و پیش از آن وجود نداشته است،
مانند :رکوع و سجود و قنوت در نماز و غیره1).

 3سبزوارى ،عبد الاعلى ،تهذیب الاصول ،ج  ،1ص  .11فیض ،على رضا ،مبادى فقه و اصول ،ص  111مرکز اطلاعات و مدارك
اسلامى ،فرهنگ نامه اصول فقه ص -111قم ،چاپ :اول 1311 ،ش.
 1قلى زاده ،احمد ،واژه شناسى اصطلاحات اصول فقه ص -111تهران ،چاپ :اول 1311 ،ش.
 1همان

ادله قاعده

استدلال به کتاب
برخی برای استدلال کردن به این قاعده تمسک به آیه نبا کرده اند که در ذیل به استدلال آن ها و نقد و
بررسی پرداخته خواهد شد :
ْ ٰ ٌ
ً
ْ
یکی از ادله حجیت خبر واحددر موضوعات آیه نبا« ِإ ْن ٰ
اسق ِبنَب ٍإ فَتبيَنُوا أَن ت ُ ِصيبوا َق ْوما ِب
جاءكُم ف
اَل ٍ
ِ
ج ٰه َ
َ
ُ
َ ََ
َ
ْ
ىل ٰما فع ْلُتْ ٰ
ي»6است که با تمسک کردن به مفهوم وصف و شان نزول در این آیه و قبول
م
د
ا
ن
ِ
ِ
َ
حوا َع ٰ َ َ ُ
فَتُص ِب ُ

حجیت مفهوم وصف می توان به حجیت خبر واحد در موضوعات استدلال کرد .
استدلال به مفهوم وصف
از این آیه می توان نکات زیر را جهت استدلال برداشت نمود :
نکته اول  :مفهوم وصف حجت است 1.به دلیل اینکه تمام قیود در جمله وصفیه رجوع به هیئت و حکم می
کنند لذا مفهوم دارند .
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نکته دوم  :عنوان فاسق در آیه برای ذکر کردن فسق ولید فقط نیامده است و این خلاف فهم عرفی از آیه
است.

 6الحجرات.1 :
 1مکارم شیرازى ،ناصر ،انوار الأصول ج 1؛ ص -101قم ،چاپ :دوم 1111 ،ق.
 1لکن الإنصاف أنّ للوصف مفهوماً کما مرّ فی مبحث المفاهیم خصوصاً فی مثل ما نحن فیه حیث یکون فی مقام إعطاء ضابطة
کلّیة بملاحظة صدر الآیة (و هو قوله تعالى« :یا أیّها الذین آمنوا ....»...الإنصاف أنّ القیود بأسرها قیود للحکم و راجعة إلى
الحکم إمّا بلا واسطة أو مع الواسطة ،حتّى فی مثل قولنا« :فی الغنم السائمة زکاة» یکون وصف «السائمة» قیداً للموضوع (و هو
الغنم)بلحاظ الحکم لأنّ الموضوع المفرد من دون تعلّق حکم علیه لا معنى لتقییده بقید ،هذا أوّلًا .و ثانیاً :لیس رجوع القید إلى
الحکم تمام الملاك للدلالة على المفهوم (کما مرّ بیانه) لأنّ لتقییده دواعیَ مختلفة لا تنحصر فی نفی الحکم عن الغیر کأن یکون
مورد الوصف محلًا لابتلاء المتکلّم فعلًا و نحوه.

نکته سوم  :آیه در صدد بیان حکم جزئی در قضیه ای خاص نیست بلکه در مثام بیان حکم کلی است لذا
در صدر آیه خطاب به مومنین کرده است .
نکته چهارم  :تعلیلی که در ذیل آیه ذکر شده دلالت نمی کند بر اشتراط علم در خبر واحد بلکه مراد از
جهالت سفاهت است و آنچه که عقلائی نباشد در حالیکه عمل کردن به خبر واحد عقلائی است و مصداق
سفاهت نیست و اگر زمانی هم خلاف آن ثابت شود از قبیل همان علومی است که جهل مرکب بوده اند و
خلاف آن ظاهر شده است 1
برخی از علما هم به این آیه استدلال کرده اند .
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استدلال به شان نزول آیه :
شان نزول آیه در باره خبر دادن ولید از ارتداد قبیله بنی المصطلق است که این خود یکی از موضوعات
است و شایسته است که آیه شامل مورد خودش بشود و نمی توان گفت که مورد آیه از حکم آن خارج
است در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر واحد در موضوعات می کند

11.

پاسخ به استدلال به آیه نبا :
برای پاسخ به استدلال اول به اصاله الظهور تمسک می شود :

تمسک به اصاله الظهور:
به نظر می رسد اگر وصفى در کلام بیاید و هیچگونه قرینهاى در کار نباشد ،ظاهر وصف آن است که قید
خود موضوع است نه قید حکم ؛ بنابراین ،حکم از ناحیه وصف مقید نشده بلکه به اطلاق و کلیتش باقى
است .پس نمی توان گفت که با انتفاى این وصف ،سنخ الحکم و طبیعى الحکم منتفى مىشود؛ بلکه،
شخص الحکم رفته اما طبیعى الحکم به حال خودش باقى است.

 1همان
 10بحرانى ،محمد سند ،سند العروة الوثقى  -کتاب الطهارة ج ،1ص 1 ،111 :جلد ،انتشارات صحفى ،قم  -ایران ،اول 1111 ،ه
ق متن  :الثانی :بعض ما دل على حجیة خبر الواحد فی الأحکاممثل اطلاق مفهوم آیة النبأ کما حررناه فی الاصول ،و نحوه بعض
الأدلة الأخر.
 11مکارم شیرازى ،ناصر ،انوار الأصول ج 1؛ ص -101قم ،چاپ :دوم 1111 ،ق.

پس جمله وصفیه بدون وجود قرینه ظهور در رجوع قید به موضوع دارد در نتیجه دلالت بر مفهوم نمی کند
وتمسک به مفهوم وصف در آیه صحیح نیست.
تمسک به ذیل آیه بر نفی حجیت خبر واحد ظنی:
عموم تعلیل در ذیل آیه (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) «خبر فاسق را تبین کنید
بعلّت اینکه تا برخورد جاهلانه با مردم نداشته باشید که در این صورت ،از کردهتان پشیمان مىشوید»
بحسب منطوق هر خبرى که احتمال وقوع در ندامت در آن راه دارد ،را از حجیّت و اعتبار ساقط مىشود به
عبارت دیگر عموم علّت در ذیل آیه همانطورىکه وجوب تبیّن را در خبر فاسق ،ثابت مىنماید وجوب
تبیّن را در خبر عادل ایضا ثابت مىنماید به اینگونه :علّت و انگیزه وجوب تبین در خبر فاسق ،که احتمال
وقوع در مفسده و ندامت است در خبر عادل هم موجود است زیرا در مورد مخبر عادل گرچه احتمال تعمّد
در کذب ،منتفى است اما احتمال غفلت و خطاء آن ،ثابت و پابرجا است در نتیجه مفاد عموم تعلیل ذیل
آیه ،این است که عمل به خبر فاسق و عادل بدون تفحّص جائز نیست و معلوم است که در صورت تعارض
بین مفهوم و منطوق ،ظهور کلام در منطوق ،اقوى است .

مراد از جهالت و تبین :
مراد از جهالت عدم علم است و اینکه تفسیر به سفاهت بشود صحیح نیست به دو دلیل  :دلیل اول  :تفسیر
جهل به سفاهت خلاف ظاهر است و دلیل دوم  :عمل به مورد آیه سفیهانه نیست زیراکسانی که به مورد آیه
یعنی اخبار ولید عمل کردند اصحاب و رسول خدا بودند که این افراد سفیهانه عمل نمی کنند .
مراد از تبین هم کسب علم است .
پاسخ به استدلال کردن به شان نزول
مورد آیه اخبار ولید از ارتداد قبیله بنی المصطلق بوده است و ما می دانیم که ارتداد شخصی با اخبار یک
نفر ثابت نمی شود .بلکه ارتداد با شهادت عدلین یا اقرار خود مرتد ثابت می شود .
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 11تحریر الأحکام ،ج  ،1ص  ،311الرقم  - .6110راجع :الدروس الشرعیّة ،ج  ،1ص  - .11تحریر الوسیلة ،ج  ،1ص ،116
مسألة .1متن  :علامه حلی رحمه الله« :تثبت الردّة بشهادة شاهدین عدلین ذکرین أو الإقرار مرّة ،و لا تثبت بشهادة النساء

در نتیجه استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد در موضوعات صحیح نیست .
استدلال به آیه شهادت بر حجیت خبرواحد در موضوعات

برخی برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات تمسک به آیات شهادت کرده اند :
-

ْ
ْ
ْ
«و ٰٰل تكتموا الش ٰهادة و م ْ
ن يكت ْم ٰ
آِثٌ َقلبه ُ»
ه
ن
إ
ف
ا
ه
َ
َ
ِ
َ ُ ِ
ََ َ َ َ ُ
َ َ ُ ُ
ُ
ٰ 14
الش ٰهاد َة لِلِ»
يموا
« َو أ َ ِق ُ
َ َ
ٰ 15
«كونوا ق ٰوامي بالْق ْ
ش َه ٰداء لِلِ»
ط
س
ِ
ُ ُ َ ِ َِ ِ
ُ
َ
ٰ ْ
16
الشه ٰداء ِإ ٰذا ٰ
عوا»
د
ا
م
ب
«و ٰل يأ
ُ
ُ ُ
َ َ َ
َ ُ
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وجه استدلال :
طبق این آیات اظهار کردن واجب است و اگر اظهار واجب شود قبول هم واجب است حال اگر یک نفر
عادل در موضوعی شهادت بدهد و اظهار بکند آنچه را که تحمل شهادت کرده قبول آن واجب می شود
زیرا اگر قبول واجب نشود وجوب اظهار لغو می شود .و این همان حجیت خبر واحد در موضوع است 17.

پاسخ :

انضممن أو انفردن ».و مانند آن کلام شهید اول  ،وبیان حضرت امام رحمه الله« :یثبت الارتداد بشهادة عدلین و بالإقرار ،و
الأحوط إقراره مرّتین ،و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات».

 13بقره 113
 11طلاق 1
 11نسا 131
 16بقره 113
 11مکارم شیرازى ،ناصر ،انوار الأصول ج ،1ص -11 :قم ،چاپ :دوم 1111 ،ق.

استدلال به لغویت به ما این مطلب را منتقل می کند که در اظهار کردن فوائدی وجود دارد و اینطور نیست
که حتما آن فائده وجوب قبول باشد بلکه می توان آن فائده صلاحیت الحاق کردن شاهد دیگر به شاهد اول
باشد  .با این بیان وجوب اظهار از لغویت بیرون می آید 11.

استدلال به روایات
در راستای بحث کردن از قاعده حجیت خبرواحد در موضوعات به روایات تمسک شده است که اینکبه
ذکر احادیث در این باره و نقدو بررسی آن ها پرداخته می شود :
روایت اول :

-3 -31431

إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا -أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ

عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَا مِنْ وَسَطِ النَهَارِ أَوْ آخِرِهِ -فَأَتِمُوا الصِیَامَ إِلَی
اللَیْلِ -وَ إِنْ غُمَ عَلَیْكُمْ فَعُدُوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ثُمَ أَفْطِرُوا.

20

 11همان
 11طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،تهذیب الأحکام ص 10 ،63 :جلد ،دار الکتب الإسلامیة ،تهران  -ایران ،چهارم 1101 ،ه
ق متن اسناد شیخ طوسی :و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنى به الشیخ.ابو عبد اللّه محمد بن محمد
بن النعمان و الحسین بن عبید اللّه و احمد بن عبدون .کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن
الحسن بن الولید و اخبرنى به أیضا ابو الحسین ابی جید القمی عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابان
عن الحسین بن سعید ،و رواه أیضا محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسین
بن سعید.،
 10عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،10ص 30 ،111 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول،
 1101ه ق متن روایت از تهذیب طوسى ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،تهذیب الأحکام ج ،1ص 10 ،111 :جلد ،دار الکتب
ل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ
الإسلامیة ،تهران  -ایران ،چهارم 1101 ،ه ق -11 -110 :وَ َعنْهُ(حسین بن سعید) عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِی ٍ

موید این روایت از کتب عامه روایتی است که بیهقی در کتاب سنن خود نقل می کند:
عن ابن عباس قال جاء أعرابی إلى النبی صلّى اللّه علیه و آله فقال انی رأیت الهلال یعنی هلال رمضان فقال أ
تشهد ان لا إله إلا اللّه قال نعم قال أ تشهد ان محمدا رسول اللّه؟ قال نعم قال یا بلال أذن فی الناس ان
یصوموا غدا11
نکته  :در نسخه دیگری از روایت اول به جای (شهد علیه عدل) آمده ( :واشهدو علیه عدولا ) 22که این
نسخه دلیل بر مدعی نیست.ونکته مهم تر این است که با وجود تعدد نسخه ها دیگر نمی توان به این
روایت استدلال کرد .

روایت دوم :

-2 -27652
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَعَ بِهَا -فَحَدَثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ-

إِنَ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَیْسَتْ لِي بَیِنَةٌ -فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَةً فَلَا یَقْرَبْهَا -وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ فَلَا یَقْبَلْ

مِنْهُ.
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نکته  :این روایت دلالت بر مطلوب یعنی حجیت خبر واحد در موضوعات را دارد زیرا این زن مشکوکه
موضوع خارجی است و یک نفر عادل خبر از وضعیت زن می دهد که این زن من است  .امام می فرماید که
حرف او را بپذیر.

ن ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ َش ِهدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی َ
النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَى اللَّیْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.
 11البیهقی فی سننه ج  1ص ( 111کتاب الصیام) باب الشهادة على رؤیة الهلال و بهذا المضمون روایات عدیدة أخرى فی
نفس الکتاب.
 11همان
 13عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،10ص 30 ،300 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

روایت سوم :

از کتاب فقه الرضا  :فإن کان البائع ثقة و ذکر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم
یكن ثقة استبرأها المشتري بحیضة و إن کانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم یبلغ حد
24

الإدراك استغني عن ذلك

نکته  :درست است که اصل در شک در وطی و عدم آن عدم وطی است اما چون غالبا کنیز ها موزد وطی
واقع می شدند خریدار شک می کرد  .در این حالت امام فرمودند اگر عادلی خبر داد که کنیز استبرا شده
است باید پذیرفت .
اما مشکل در سند روایت است زیرا کتاب فقه الرضا کتاب خود امام رضا (ع) نیست پس این کلام امام
نیست .
روایت چهارم :

 -2 -6442وَ
الْمُؤَذِنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.
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 11منسوب به امام رضا ،على بن موسى علیهما السلام ص ،133 :الفقه  -فقه الرضا ،در یک جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم
السلام ،مشهد  -ایران ،اول 1106 ،ه ق -این روایت در مستدرك هم نقل شده  :نورى ،محدث ،میرزا حسین ،مستدرك
الوسائل و مستنبط المسائل ج ،13ص 11 ،313 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،بیروت  -لبنان ،اول 1101 ،ه ق –
مضمون این روایت در الکافی  1 /111 :1و  ،1و التهذیب .601 -601 /113 :1آمده است
 11متن مشیخه شیخ طوسی در اسناد ایشان به محمد بن علی :و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن علی بن محبوب فقد
اخبرنى به الحسین بن عبید اللّه عن احمد بن محمد بن یحیى العطار عن ابیه محمد بن یحیى عن محمد بن علی بن محبوب.
 16عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،1ص 30 ،311 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

نکته  :این روایت دلالت می کند بر جواز اعتماد کردن بر اذان موذن در فهمیدن وقت اذان که از موضوعات
است .
روایت پنجم :

-3 -24164

فِي رَجُلٍ وَکَلَ آخَرَ -عَلَی وَکَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ -وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ

شَاهِدَیْنِ -فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ -فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ

الْوَکَالَةِ -فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ -الَذِي وُکِلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ -فَإِنَ الْأَمْرَ وَاقِعٌ

مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ -کَرِهَ الْمُوَکِلُ أَمْ رَضِيَ -قُلْتُ فَإِنَ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ

أَنْ یَعْلَمَ الْعَزْلَ  -أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَةِ -فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ -قُلْتُ

لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِيَ الْأَمْرَ -ثُمَ ذَهَبَ حَتَی أَمْضَاهُ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ -قَلا ََ
ِ
اَوكِلََ-ثُمَقلامَع ِ
نَالْم ْجل ِ ِسَفأمرهَم ٍ
لاضَأبداََ-وَالْوكلال ُةَثلابِت ٌةَ
نع ْمَإِنَالْوكيلَإِذ ُ
ُُْ
نَالْوكلال َةَِ-بِثِق َةٍََيبل ِ ُغ ُهَأ ْوَيشلاف َُهََبِلالْع ْز ََِع ِ
حتىَيبلُغ ُهَالْع ْز ُ ََع ِ
نَالْوكلالةِ.
ُ
ُ
ْ
وَ
نَحْوَهُ.
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نکته  :این روایت دلالت می کند بر بقا وکالت تا زمانیکه شخص ثقه ای برای وکیل خبر بیاورد که از وکالت
عزل شده است .

 11متن مشیخه صدوق  :و ما کان فیه عن محمّد بن أبی عمیر فقد رویته عن أبی؛ و محمّد بن الحسن -رضی اللّه عنهما -عن
سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیریّ جمیعا عن أیّوب بن نوح؛ و إبراهیم هاشم؛ و یعقوب بن یزید؛ و محمّد بن عبد الجبّار جمیعا
عن محمّد بن أبی عمیر(قمّى ،صدوق ،محمّد بن على بن بابویه ،من لا یحضره الفقیه ج ،1ص 1 ،160 :جلد ،دفتر انتشارات
اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،دوم 1113 ،ه ق)
 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،161 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

لذا در ضمن آن می توان حجیت خبر واحد در موضوعات را نتیجه گرفت
اشکال  :در این روایت خبر ثقه نائب مناب قطع موضوعی وکیل به عزل خودش شده است در حالیکه بحث
از حجیت خبر ثقه در جایی است که نائب مناب قطع طریقی بشود.
پاسخ  :در اینجا خبر ثقه نائب مناب قطع موضوعی طریقی شده است که منافاتی با حجیت آن ندارد 29

اشکال  :در صدر روایت سائل دو شاهد گرفته است و این با بحث حجیت خبر واحد در موضوعات
سازگاری ندارد .
پاسخ  :این فعل معصوم نبوده است که بخواهیم به آن استدلال بکنیم بلکه یک کاری است که غیر معصوم
انجام داده است و اشکالی ندارد که علاوه بر یک شاهد انسان شاهد دیگری را هم بگیرد بلکه حتی می
تواند شاهد های زیاد تری را هم بگیرد ولی لازم یک شاهد بوده است .
روایت ششم :

-3 -24444

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِي

دَنَانِیرُ -وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ -فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً -وَ أَعْطِ
أَخِي بَقِیَةَ الدَنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ -فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي -إِنَهُ

أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَنَانِیرَ -الَتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِي -فَتَصَدَقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ

دَنَانِیرَ -اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَ عِنْدِي شَیْئاً -فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَقَ مِنْهَا
بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ.

 11شهید صدر  ،بحوث فی شرح العروة .1 :11
 30متن مشیخه در اسناد شیخ طوسی  :ما ذکرته عن محمد بن یحیى العطار فقد رویته بهذه الاسانید عن محمد بن یعقوب
عن.محمد بن یحیى العطار.و اخبرنی به أیضا الحسین بن عبید اللّه ابو الحسین بن ابى جید القمی جمیعا عن احمد بن محمد
بن یحیى عن ابیه محمد بن یحیى العطار( .تهذیب الأحکام ،المشیخة ،ص)31 :

وَ

وَ
31

نکته  :این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر مخبر صادقی خبری آورد به آن می توان ترتیب اثر داد .
اشکال  :سوال سائل دو احتمال در آن است که موجب اجمال سوال می شود و اجمال سوال به جواب امام
سرایت می کند لذا نمی توان به این روایت استناد کرد و آن دو احتما این است :
احتمال اول  :سائل سوال می کند از حجیت خبر مخبر صادق
احتمال دوم  :سائل سوال می کند از اینکه اگر برادر میت باخبر شود و از من طلب بینه بکند من بینه ندارم
یا طلب قسم بکند من نمی خواهم قسم بخورم آیا می شود بدون خبر دادن برادر میت به خبر مخبر صادق
عمل بکنم ؟
این دو احتمال موجب تردید و اجمال در سوال و بالتبع در جواب می شود .
پاسخ  :احتمال دوم بعید است و دور از ذهن بلکه جواب امام مرجح احتمال اول است و مطابق با حرف
مخبر صادق است لذا روایت ظهور دارد در حجیت خبر عادل در موضوعات .
روایت هفتم :

-3 -26611

فِي الرَجُلِ یَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِي لَمْ أَطَأْهَا -فَقَالَ

إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.
وَ

مِثْلَهُ

32

 31عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،133 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 31عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،11 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

اشکال  :این روایت مصداقی برای قول ذی الید است و قبول قول ذی الید دلالتی بر حجیت خبر واحد
ندارد .
پاسخ  :اصل در کنیز این است که او موطوئه باشد و در جایی که غلبه بر موطوئه بودن است دیگر نمی توان
به قول ذی الید تمسک کرد لذا نیاز مند به وثاقت مخبر داریم و امام هم فرمودند اگر به او اطمینان داری
حرفش را بپذیر لذا روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات می کند .
روایت هشتم :

 -2 -4271وَ

اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ -فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً

فِي ظَهْرِكَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ -فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْكَ لَوْ سَكَتَ -ثُمَ مَسَحَ تِلْكَ اللُمْعَةَ

بِیَدِهِ.

33

اشکال به این روایت :
اولا در این روایت عنوان کلی یا قاعده کلی وجود ندارد که ما بخواهیم بر حجیت خبر واحد در موضوعات
به آن تمسک کنیم بله در یک واقعه مذکور دلالت دارد .
ثانیا این روایت مخالف با اعتقادات ما است زیرا دلالت دارد که امام سهو و نسیان می کند در حالیکه ما
معتقد هستیم که از امام سهو و نسیان صادر نمی شود .
ثالثا وجود کلمه (عده من اصحابنا )موجب می شود که روایت مرسله بشود پس از جهت سندی هم ضعیف
است .
روایت نهم :

 33عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،3ص 30 ،111 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

-4 -22155

فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَیْعِ ذَلِكَ -فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ

صبِحَ بِهِ.
لِیَسْتَ ْ

34

اشکال به روایت  :این روایت دلالتی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات ندارد زیرا هیچ گونه تصریحی به
وثاقت مخبر نکرده و شاید دلالت بر پذیرفتن قول ذی الید بکند .
روایت 31دیگری راهم ذکر کرده اند که اصلا مربوط به بحث ما نمی شود لذا آن را ذکر نکردیم .
نکته  :این روایات به حد استفاضه هستند و خبر مستفیض حجت است البته مضمون این روایات که دلالت
دارند بر حجیت خبر واحد در موضوعات مدلول استفاضه این احادیث است لذا می توان این روایات را به
عنوان دلیل پذیرفت .
روایات مخالف با قاعده
برخی برای استدلال کردن به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات به روایات مخالف تمسک کرده اند .
روایت اول :روایت مسعده بن صدقه

41

کُلُ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَی تَعْلَمَ أَنَهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ

ذَلِكَ مِثْلُ الثَوْبِ یَكُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَهُ حُرٌ قَدْ بَاعَ

نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِیعَتُكَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُهَا عَلَی
هَذَا حَتَی یَسْتَبِینَ لَكَ غَیْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِ َنةُ.

36

 31عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،11 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 31وسائل ،کتاب الودیعه،باب 6ح 1ج11ص11
36

کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الکافی ج ،1ص( 313 :ط  -الإسلامیة) 1 ،جلد ،دار الکتب الإسلامیة ،تهران  -ایران،

چهارم 1101 ،ه ق

وجه استدلال :
در این روایت بیان شده که دلیلی حجیت دارد که علم آور باشد یا بینه باشد لذا اگر ظن آور باشد مانند خبر
واحد حجیت ندارد پس مفهوم این روایت دلالت بر عدم حجیت خبر واحد می کند و از طرفی هم مربوط
به موضوعات است زیرا تعبیر به (بعینه والاشیا علی هذا) دارد .
پاسخ هائی که به این روایت داده شده است :
این پاسخ ها در دو بخش سند و دلالت مطرح می شود .
اشکال های سندی :
سند روایت ضعیف است چون وثاقت مسعده بن صدقه ثابت نشده است
پاسخ :وثاقت مسعده را می توان ثابت کرد :
نکاتی پیرامون کتاب کامل الزیارات :
مولف  :ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه (م361یا )361در کاظمین بغداد در رواق شریف .
این کتاب از مصادر وسائل الشیعه می باشد .
مولف در مقدمه می نویسد  :و قد علمنا انا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لکن
ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشاذ من الرجال
ترجمه  :لکن آنچه در دست ماست همگی از طریق راویان مورد وثوق شیعه است و از راویانی که احادیث
شاذ و نادر نقل می کنند و در نقل روایت معروف و در فقه و علم مشهور نیستند حتی یک حدیث نقل
نکرده ام ...

37.

از این مقدمه فهمیده می شود که تمام راویان موجود در سلسله سند ر وایات این کتاب ثقه هستند .
تعداد راویان این کتاب  311نفر هستند .
شیخ حر عاملی ،آقای خوئی  :کلام مولف در مقدمه دلیل بر وثاقت راویان می باشد .
31مقدمه کتاب کامل الزیارات

آقای سبحانی  :کلام ابن قولویه در مقدمه فقط بر توثیق مشایخ بدون واسطه دلالت دارد نه همه راویان
دلیل :
عبارت ابن قولویه  :من اصحابنا رحمهم الله برحمته  .در بین راویان واقفی و فطحی وجود دارد و این دعا
برای همه آنها شایسته نیست بلکه مراد از اصحابنا فقط مشایخ بدون واسطه او بوده است .
ایشان از شخص سنی به نام لیث بن ابی سلیم نقل کرده و همینطور از ابی حمزه بطائنی که در وثاقت او
اختلاف است و همینطور از حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی و عمر بن سعد و از بعضی از همسران
پیامبر که اعتمادی به نقل حدیث از آنها نیست .
عادتا راویان اهتمام داشته اند به وثاقت شیخ خود و کاری نداشتند به اینکه شیخ انها از چه کسی نقل می
کند .
و به همین نظر آقای خوئی معتقد شده اند در اواخر عمر شریفشان و از نظر قبلی خود عدول کرده اند .
این ادله دلیل بر این است که مراد مشایخ بدون واسطه است  .و تعداد آنها  31نفر هستند  .اما مسعده شیخ
بدون واسطه نیست بلکه با واسطه است چون از اصحاب امام صادق و بنا بر قولی از اصحاب امام باقر
است.

بیان دیگری در وثاقت مسعده :
(شیخ انصاری از این روایت تعبیر به موثقه کرده 31اما ما در کتب رجالیه وثاقتی برای مسعده یافت نکردیم
بلکه علامه در الخلاصه 31و علامه مجلسی 10و سید بحر العلوم 11مسعده را تضعیف کرده اند و نهایت
چیزی که در مدح مسعده گفته اند این است که روایات او مضطرب نیستند و مضامین آن ها در روایات ثقه
وجود دارد .

31

راجع فرائد الأُصول .311 /3 :تحقیق لجنة التحقیق ،المطبعة باقری.

 31خلاصة الأقوال 101 :الرقم .1661
10

الوجیزة فی الرجال 111 :رقم .1111

11

رجال السیّد بحر العلوم.331 336 /3 :

اما با وجود توثیق شیخ انصاری به ضمیمه وجود مسعده در اسناد کامل الزیارات و تصریحی که ابن قولویه
در مقدمه کتاب بیان کرده است که روایت نکرده است در این کتاب مگر از ثقات از اصحاب و روایاتی را
ذکر کرده که شاذ نبوده است می توان معتقد به وثاقت او شد  11 ).این حرف هم درست نیست چون ظاهر
از مقدمه کتاب شیخ بدون واسطه است یا حداقل قدر متیقن بدون واسطه است لذا مسعده که با واسطه
است شامل نمی شود .پس مسعده ثقه نیست.
هارون بن مسلم ثقه است

43

اشکال دلالی :
لفظ بینه که در روایت آمده است در زمان پیامبر حقیقت شرعیه ای برای کلمه بینه در معنای شرعی مصطلح
ثابت نشده است بلکه در آن زمان از حجت تعبیر به بینه می کردند که از جمله مصادیق آن خبر واحد است
پاسخ  :در زمان صادقین حقیقت متشرعیه شده است و لفظ بینه ظهور در بینه اصطلاحی دارد .
نتیجه این بحث  :روایت مسعده از جهت سند مشکلی ندارد و یک روایت معارض با روایات سابق شمرده
می شود .
روایت مخالف دیگر:روایاتی هستند که در باره شهادت دو شاهد وارد شده اند :

( -2 -13155محمد بن یعقوب)وَ
قَالَ کُلُ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ -حَتَی یَجِیئَكَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَ فِیهِ مَیْتَةً.

فِي الْجُبُنِ
44

نکته  :راویان این روایت ضعیف هستند .

 11فاضل موحدى لنکرانى ،محمد ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ص ( 111الاجتهاد و التقلید )  -قم ،چاپ :دوم،
 1111ق.
 13متن توثیق نجاشی (نجاشى ،ابو الحسن ،احمد بن على ،رجال النجاشی ص -131 :فهرست أسماء مصنفی الشیعة ،در یک
جلد ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران 1101 ،ه ق) :کان نزلها ،و أصله [من] الأنبار.
یکنى أبا القاسم ،ثقة
 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،111 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

-4 -31411

صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ -فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ

شَاهِدَانِ مَرْضِیَانِ بِأَنَهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.

مِثْلَهُ.

وَ

45

-3 -31411
لَا أُجِیزُ فِي الْهِلَالِ إِلَا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
مِثْلَهُ.

وَ

( -1 -31412محمدبن یعقوب) وَ
یَجُوزُ إِلَا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ

نَحْوَه

46

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِي الْهِلَالِ -وَ لَا

47

(-31 -14144شیخ صدوق)

وَ قَدْ

قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي -عَمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ -فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ کُلُ
مَنْ کَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ -جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ -تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُنُوبِ
 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،10ص 30 ،111 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 16عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،10ص 30 ،116 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،ج ،10ص 30 111 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق

فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ -لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُنُوبِ -لَمَا قُبِلَتْ إِلَا شَهَادَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ

الْأَوْصِیَاءِ ع -لِأَنَهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ -فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِكَ یَرْتَكِبُ ذَنْباً -أ َْوَ
ان -فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَتْرِ -وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ
ل ْمَي ْشه ْدَعليْهَِبِذلِكَشلاهِد َِ
کَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً -وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ -دَاخِلٌ فِي وَلَایَةِ
الشَیْطَانِ.

48

ِ

ِ

ِ

ان) دلالت دارد که خبر واحد چیزی را ثابت نمی کند .
عبارت (أ ْوَل ْمَي ْشه ْدَعليْهَبِذلكَشلاهد َِ
اما این روایت سندش ضعیف است .

( -34 -14171شیخ طوسی)

لِأَخِیهِ تَجُوزُ -إِذَا کَانَ مَرْضِیاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.

أَنَ شَهَادَةَ الْأَ ِِ
49

نکته  :شهادت دادن برادر برای برادر خالی از اتهام نیست لذا اگر تعدد در این گونه شهادت معتبر بشود
دلیلی بر رد کردن حجیت خبر واحد در موضوعات نمی شود زیرا در این روایت موضوع خاصی را بیان می
کند و از جهت دیگر اعتبار تعدد در شهادت در مجلس قضاوت منافاتی با اعتبار حجیت خبر واحد در
موضوعات ندارد .

10

 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،316 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،311 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
 10عمدة الأصول ،ج ،1ص311 :

( -2 -14161شیخ طوسی)
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نکته  :این روایت صراحت دارد که خبر واحد در موضوعات مفید نیست .
نکته کلی پیرامون روایات مخالف :
این احتمال به ذهن خطور می کند که این روایات اختصاص دارند به مورد باب قضا و شهادات و نمی توان
آن ها را تسری داد به تمامموضوعات در واقع عدم حجیت خبر واحد در موضوعات را در باب قضا و
شهادات را می توان برداشت کرد .لذا نمی توان این روایات را ردعی برای سیره عقلا قرار داد.
از طرفی هم این احتمال وجود دارد که این روایات مخالف تعدادشان زیاد است و مقابله می کند با روایات
موافق لذامی توان حکم به احتیاط کرد که برای ثابت شدن یک موضوع از دو نفر استفاده کرد .

استدلال به سیره عقلا
یکی از دلائل محکم بر حجیت خبر واحد سیره عقلا است .که عقلا خبر واحد ثقه را می پذیرند و در این
مورد فرقی بین متعلق خبر که احکام باشد یا از موضوعات نمی گذارند لذا با تمسک به سیره عقلا می توان
دلیلی محکم بر حجیت خبر واحد در موضوعات اقامه کرد .
از طرفی این آیات و روایات موافق امضائی هستند برای این سیره .
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اشکالات :
اشکال اول  :خبر مسعده بن صدقه به شکل عام نفی می کند حجیت خبر واحد را در موضوعات و این
خود یک ردعی از سیره است .

 11عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ج ،11ص 30 ،103 :جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم  -ایران ،اول1101 ،
هق
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پاسخ اول  :خبر مسعده بن صدقه چون خبر واحد است نمی تواند سیره عقلا را ردع بکند زیرا خبر واحد
نمی تواند دلیل بر حجیت خبر واحد را رد بکند و اگر این کار را ثابت بدانیم خود دلیل بر حجیت خبر
واحد است .
پاسخ دوم  :برای ردع کردن از سیره عقلا نمی توان به خبر مسعده تمسک کرد زیرا برای ردع سیره باید
اخبار زیادی را نقل کرد و نباید به یک حدیث اکتفا کرد چون زمانیکه یک عملی بین عقلا تبدیل به سیره
می شود شارع برای ردع آن تمسک می کند به اخبار زیادی مانند نهی از قیاس کردن و چون در اینجا ما
اخبار زیادی بر ردع سیره نداریم لذا نمی توان گفت که این سیره عقلا ردع شده است .
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پاسخ سوم  :این سیره در زمان قبل از امام صادق علیه السلام ردعی نشده بود خبر مسعده هم در زمان این
امام است لذا نمی تواند به عنوان ردع قرار بگیرد .حال اگر شک کردیم در ردع این سیره بواسطه خبر
مسعده استصحاب امضا می کنیم .
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اشکال به پاسخ سوم  :شاید این خبر مسعده یکی از احکامی است که توسط امام صادق (ع)به مسلمانان
ابلاغ شده است و با این بیان می تواند رادع سیره باشد .
جواب به این اشکال  :اگر رادع سیره است امام نباید اکتفا می کرد به یک روایت بلکه باید روایات زیادی
را در مواضع مختلفی نقل می کرد تا ما برداشت رادعیت بکنیم .بلکه با یک روایت نمی توان یک سیره را
ردع کرد .
اشکال دوم :
روایات مخالف که در بالا ذکر شد هرچند که در مواضع خاصی آمده اند اما عرف از آن ها برداشت قاعده
کلیه می کند که خبر واحد در موضوعات حجیت ندارد .
پاسخ به اشکال دوم :
همانطور که شما می گوئید که عرف از این روایاتی که در مواضع خاصی وارد شده اند برداشت عدم
حجیت خبر واحد در موضوعات می کند ما هم در مقابل می گوئیم که روایات موافق هم که در مواضع
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خاصی وارد شده اند هم عرف از آن ها برداشت حجیت خبر واحد در موضوعات می کند .لذا این دو دسته
روایات با هم تعارض و تساقط می کنند  .در نهایت ما با تمسک به استصحاب امضا و جود سیره در قبل
زمان امام صادق (ع) تمسک به حجیت خبر واحد در موضوعات می کنیم .
در نتیجه  :می توان ادعا کرد که یکی از ادله مهم و محکم در اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات سیره
عقلا است .

استدلال به بنای علما
از کلمات و عمل علما فهمیده می شود که آن ها در موضوعات استناد به اخبار احاد می کنند و اینک
مواضع آن را بیان می کنیم :
مورد اول  :در توثیقات رجالیون در کتب رجال همه علما اکتفا می کنند به توثیق یک نفر به این معنی که
اگر مثلا فقط نجاشی بگوید فلان راوی ثقه است همه می پذیرند در حالیکه نجاشی یک خبر واحد ثقه است
و وثاقت راوی هم از موضوعات است  .پس معلوم می شود که علما خبر واحد در موضوعات را قبول
دارند .
اشکال  :اینکه علما به خبر رجالی واحد عمل می کنند از باب عمل به خبر واحد در موضوعات نیست
بلکه آن ها می خواهند به روایت اطمینان پیدا بکنند حال از هر طریقی که اطمینان پیدا بکنند کفایت می
کنند یکی از راه هایی که اطمینان پیدا می کنند نقل رجالی است .
جواب  :بالاخره به عنوان یکی از راه های ایجاد اطمینان خبر واحد در موضوعات است لذا حجت است .
مورد دوم  :در روایات این مطلب زیاد است که اگر راویی از موضوعی خبر داد و آن راوی ثقه بود حرف
او پذیرفته می شود مثلا اگر محمد بن مسلم نقل بکند که در روزجمعه خدمت امام بودیم و از روز عید
سوال کردیم و امام فرمودند این روز روز عید است  .همه علما قبول می کنند که روز عید در روز جمعه
است در حالیکه امام نفرمود روز جمعه عید است بلکه روز جمعه را محمد بن مسلم نقل کرد اما حرف او
را می پذیرند .

اشکال  :وقتی می گوئیم خبر واحد در احکام حجت است به این معنی نیست که راوی باید حتما حکم
شرعی نقل بکند که ما بپذیریم بلکه اگر هر خبری بدهد که منتهی بشود به حکم شرعی ،این خبر را ما جز
خبر از حکم می دانیم لذا ادله حجیت شامل آن می شود .و این مورد دوم هم از قبیل اخبار از موضوعی
است که منتهی می شود به حکم شرعی .
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جواب  :این یک احتمالی و تحلیلی است که نمی تواند حجیت خبر واحد در موضوعات را نافی باشد .
اشکال به دو مورد بالا  :این اشکالی که به مورد دوم مطرح شد به مورد اول هم وارد می شود و در واقع
این اشکال اشاره به مبنائی دارد که در حجیت خبر ثقه در احکام است و آن اینکه ما در خبر از احکام
توسط مخبر ثقه توسعه ای می دهیم به اینکه خبر از موضوعی که منتهی بشود به حکم شرعی این هم شامل
ادله حجیت خبر ثقه در احکام می شود  .علما این مبنا را در بحث از حجیت قول لغوی مطرح می کنند که
ادله حجیت خبر واحد شامل قول لغوی در آن جایی که خبر از معنای لفظی می دهد که موب تعیین حکم
شرعیاست می شود حال با این مبنی می توان اخبار ثقه واحد از وثاقت راویی را هم در این موضوع داخل
دانست و آن را در واقع اخبار از حکم شرعی بدانیم پس این دو مورد بالا در واقع اخبار از حکم هستند و
نمی توانند که اخبار از موضوع باشند .
این مبنی را حضرت آیت الله جزائری در درسشان در بحث حجیت قول لغوی پذیرفته اند .
در نهایت نتیجه می گیریم  :که این مطلب نمی تواند دلیل قرار بگیرد بر حجیت خبر واحد در موضوعات .

استدلال به سیره متشرعه
در روایاتی که در احکام وارد میشوند این مطلب زیاد به چشم میخورد که راوی یا امام خبر از موضوعی
بدهد یا اینکه مطلبی غیر از حکم شرعی بیان کند درباره موضوعی ،سیره متشرعه در این روایات تفصیل
قائل نمیشوند بین حکم امام و اخبار از موضوع بلکه روایت را در تمام مدلول خود حجت میدانند.
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اشکال :سیره متشرعه یک دلیل لبی است لذا اطلاقی ندارد که بتوان با تمسک به آن این حکم را تسری داد
به تمام موضوعات لذا فقط میتوان به قدر متیقن آن عمل کرد که آن موضوعاتی هستند که در روایتهایی
ذکر میشوند که مقصود اصلی بیان احکام است.

نتیجه گیری
برای اثبات قاعده حیت خبر واحد در موضوعات ابتدا به آیات استدلال شده است که با بررسی آیه نبا و
آیات شهادت دلیل بر این قاعده ثابت نشد زیرا مفهوم وصف در آیه نبا قابل استناد نیست چون حجیت
ندارد در مرحله بعد تمسک به روایات است که به دو دسته موافق با قاعده و مخالف تقسیم می شوند و
روایات موافق بعضا از جهت سند صحیح واز جهت دلالت قاعده را تایید می کنند اما روایات مخالف ظهور
دارند در ابواب مختلف و نمی توان قاعده کلی از آن ها برداشت کرد  .ولی بسیار مناسب است که منشا
برای حکم به احتیاط باشد.در مرحله بعد قوی ترین استدلال بر این قاعده سیره عقلا است که حتی روایات
مخالف توان مقابله و ردع آن را ندارند زیرا روایات مخالف یا ضعیف السند هستند یا اختصاص به
موضوعات خاص دارند و همینطور بنا علما  .در نهایت این نتیجه را می توان برداشت کرد که خبر واحد
در موضوعات حجت است .
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