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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مبحث شانزدهم: إخبار از قضيه مشكوكه
كه علم به  ايقضيهاگر از  بودمطرح  سؤالخبار از قضيه مشكوك فيها بود و اين ، إدر باب كذب شانزدهممبحث 

سلب  يادر طرف ايجاب  تواندمي بدون ادات ترديد آيا ،شك دارد يا نفي آن اثباتو آن ندارد و در مورد ايجاب 
 ؟دهداخبار 

 نظر مرحوم امام در إخبار از قضيه مشكوكه
و  استبراي اينكه شبهه مصداقيه كذب ؛ جايز نيستاست و  ابتدا حضرت امام فرمودند كه اين از باب كذبدر 

بعد فرمودند كه ادله ديگري را براي حرمت اخبار از قضيه  .يز نيستبه عام جا توسط ،وقتي شبهه مصداقيه شد
 ديگر.نه از باب عمومات و اطالقات كذب بلكه از راه ادله  ؛ البتهاقامه كرد توانميمشكوكه 

 ادله حرمت إخبار از قضيه مشكوكه
از اخبار و الغاي خصوصيت ندارد. دليل دوم  دليلي بر وجوب صدق گفتيم:وجوب صدق بود كه  ،اين ادله از يكي

مبني بر حرمت افتا و قضاي به غير  ورواياتي بود كه در باب صفات قاضي در باب چهارم و بعضي ابواب ديگر آمده 
براي  ؛تام نيستكه اين هم گفتيم  تسري داديم. مابه مطلق قول بغير علم  و كردهالغاي خصوصيت  هاايناز  .علم بود

عدم خصوصيت در و اطمينان به  است خفز يك فرد واضح أشد به يك فرد اضعف أاالغاي خصوصيت اينكه اين 
 اينجا وجود ندارد.

مطلع و  كه از يك انسان آگاه و ايخبريه هايجملهو دليل سوم اين بود كه اخبارات ما از وقايع و حوادث 
يگري است كه خبر د دارندمي يك مدلول التزاو د كه مفاد خبر است نيك مدلول مطابقي دار، شودميمتوجه صادر 

اين . لذا كذب در آن مدلول مطابقي نيست وعلم دارم  و به اين اعتماد و با اين موافق استبه اينكه اعتقاد من هم 
 التزامي كذب دارد و حرام است.مدلول جمله از جهت 
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 اشكال مرحوم امام به دليل سوم
فاوتي بين ما و نظر ايشان بود و آن مبنا اين بود كه در مبنا ت اشكال كردند.وجه سوم  بهحضرت امام مرحوم 

بحث صدق و كذب در مدلوالت مطابقي است و در مدلوالت  كهاينبه  اندكرده اياشارهدو جا  در يك ياايشان 
و اين هم اگر باشد در مدلوالت التزاميه است  :فرمايندمي در اين دليل سوم به خاطر اين مبنا،التزامي جاري نيست. 

 و صدق و كذب در آن تأثري ندارد. محل صدق و كذب نيست ،مدلوالت التزاميه

 جواب ما به حضرت امام
 ه؟التزامي جريان دارد يا ن هايمدلولآيا كذب در  كه مفصل بحث كرديم وپاسخ ما همان پاسخ مبنايي است 

يك  مالزمات نظريِو  هامدلولو در  ردجريان دا ،دوشبا آن قيودي كه مدلول التزامي ب التزامي هايمدلولدر گفتيم: 
 رسيده است، در آن احتماالً صادق نباشد.ن نقضيه كه به حد لزوم بيّ

ن ي االخص يا بيّن بمعنلو اينكه مدلول التزامي و لزوم بيّ و هاايناگر  يم كهگفتاز تأملي  هم بعد هاآنگرچه در 
و توجه دارد به آن  و ن را اراده كردهآن مدلول غير بيّ، نر بيّهمان غيدر ن است ولي اگر غير بيّ و مطلق نيست طوربه

 صدق و كذب راه دارد.ن هم در اي ،فهمدميلو با داليلي خاصي اين را  احياناً مخاطب هم و
نيست و از راه  محذور هاآنكه  گفتيمو را جواب داديم  هاآنامام بود كه مرحوم در ذهن شريف  محذورهايي

 ،شرطيه اين است كه مفهوم هايجملهيكي از ادله مفهوم در  جمله شرطيه.مثل  و كذب است؛ التزامي مشمول صدق
 راه دارد.صدق و كذب  ،آن مفهوم درو مدلول التزامي است 

است به همان ترتيب كه ايشان فرمودند و ما هم عرض  موردقبولكه داشت  بنابراين دليل اول و دوم نقدهايي
 و وقتي شما وارد اينجا شديد .مدلول التزامي دارد و دليل سوم وارد نيست به اين اشكال كه آيدمياما به نظر  رديم؛ك

 راينسبت به اين جمله دا داريد وتوجه و اين است كه شما به اين جمله باور  ، ظاهرشآيدميخبر داديد كه باران 
اين جمله  نيست ولي در مدلول التزاميِ ، در جمله مطابقي كاذبنباشد طوراينهستيد. اگر  علم به معناي عادي عرفي

 كاذب است. ،مشكوكه
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 دليل چهارم حرمت إخبار از قضيه مشكوكه
: وقتي بگويد: كسي كه به قيام زيد شك دارد، گويندميو  كنندميادعا ايشان يك علم اجمالي را در دليل چهارم، 

هم در طرف اثباتش جايز است ؛ يعني هر دو جايز است كه گوييدمي، شما زيد ليس بقائمزيد قائم و بعد هم بگويد: 
. ما قطع داريم كه يكي از آن علم اجمالي منجز است و اينعلم اجمالي داريم  كهدرحالي و نفي؛هم در طرف سلب و 
 با واقع است. غير مطابق دو،

 يل چهارماشكال به دل
 آن را مناقشه كرد: شودميدو وجه با  ،يك دليل اقامه كردند عنوانبه ايشان اين علم اجمالي كه

 اشكال اول
 شودميبراي يك فرد اين علم اجمالي پيدا  ييدرجابراي اينكه  ؛ستا وجه اول اين است كه دليل اخص از مدعا

. در اين ليس زيد بقائم :هم بگويدو زيد قائم  :هم بگويد ي؛ يعنكندتفوّه سالبه را هم قضيه قضيه موجبه و هم كه 
. همان شبهه مصداقيه استو ديگر علمي نيست  ،را بگويد كذب صادر شده است؛ اما اگر يك طرف قطعاً از او حالت

 .گويندمييكي از دو جمله را  غالباً هم

 اشكال دوم
 درواقع. مناقشه دوم، دانستيمنمير كذب را فقط خبري اما نكته مهمي كه اينجا وجود دارد اين است كه ما مالك د

غير مطابق  ،كه جمله دانستيمميما موضوع كذب را مخبري  كهاين و يك مناقشه وارد است و آنمناقشه اول است 
 .محل حرمت بود است كهاين كذبي  .واقع باشد و او هم اراده همان را كرده باشد
درست است كه علم اجمالي عمالً بايد همين را بپذيرند؛ لذا  پذيرندميرا خود ايشان هم با توجه به اينكه توريه 

بلكه  موضوع حرمت نيستاست،  متعلق علم اجمالياين كذب خبري كه اما  ؛اينجا كذب خبري وجود دارد :گويدمي
كه كذب مخبري هست بلكه  اجمالي نداريم علم تنهانه هم كذب مخبريدر كذب مخبري است. حرمت،  موضوع

؛ گويدميبا شك اين را  و براي اينكه فرض اين است كه شك دارد و قصد نكرده .كذب مخبري نيست يقين داريم كه
 كذب خبري، موضوع حرمت نيست. بنابراين
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قبول قيقت ما . در اينجا در حبياورد حتمًا صدق استشرط  اداتاگر  و آوردنميادات شرط فرض اين است كه 
ه موضوع ؛ چون متعلق بتكليف آور نيست ومنجز  در اينجا ست ولي علم اجماليكه اينجا علم اجمالي ه داريم

س آنجا كليف است در آن علم اجمالي نيست. پكه متعلق ت موضوع تكليف كذب خبري نيست و آنجا تكليف نيست.
 ، علم اجمالي وجود ندارد.تكليف است كه علم اجمالي داريم متعلق تكليف نيست و آنجا كه متعلق

 عدم تعلق تكليف به علم اجمالي
يا و اين قضيه در عالم واقع يا مطابق با واقع است  داريم،وقتي در يك قضيه شك  كه آنچه مسلم است اين است

 ؛قبول داريم را اين علم اجمالي ما يا سالبه. و كاذب است قضيه موجبه،يا  درنتيجهو اين علم اجمالي است  .نيست
 ،كندميموضوع را تمام  و آنچه جزء موضوع است نه تمام موضوع ،كذب خبري .اين متعلق تكليف نيست ولي

علم متعلق حكم است.  قيد داشت. پس در اينجا مجموعه كه جمع شود،سه  هممخبري بودن  .مخبري بودن است
 از اجزاء است و اين منجز نيست. دريكياجمالي 

مرتكب خالف  داندميتفصيالً  ،دو طرفش را بگويد؛ لذا اگر شدميعلم اجمالي منجز  ،كم بوداگر آن متعلق ح
اين مناقشه در وجه بنابراين  ؛هم منجز است به شكل اجمالي است و علم اجمالي ،بگويد رايكي  و اگر شده است

 .چهارم وارد است
به همه  اما مرحوم امام ؛نبودبقيه تام  يكي، جزبه ود،بوجه اولي كه شبهه مصداقيه  اضافهبهتا اينجا اين چهار وجه 

 .مدلول التزامي را پذيرفتيم و نپذيرفتيم ولي ما آن راعلم اجمالي را پذيرفتند ايشان  .خدشه كردند وجوه

 دليل پنجم حرمت إخبار از قضيه مشكوكه
پنج روايت در باب چهارم يا براي اين بحث مورد استدالل قرار داد. چهار  شودميدليل پنجم رواياتي است كه 

موضوع جديدي را متعلق  هست. اين روايات،مستدرك  در وسائل جلد بيست و يكم و درابواب صفات قاضي 
الغاي قول به غير علم است. از فتوا و قضا هم  ؛ بلكهتحريم و منع قرار داده است و آن موضوع كذب نيست

 طوربهقول بغير علم . پس اين روايات، كندميمطلقاتي وجود دارد كه از قول بغير علم منع ؛ بلكه كندمينصيت خصو
 يا فتواي به غير علم. نه قضاي به غير علم ،كنندمي را منعمطلق 
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را نگوييد.  و اطمينان نداريد، آنچيزي كه به آن آگاهي  :گويدميروايات  يم،بگذاركه كنار را  هااينكذب و همه 
از دو چيز منع را ما  ،نگوييد. در حقيقت رواياتهم همان را  كه گويدميولي  ،كذب مخبري هم خود آن جمله نيست

 .قول به غير علمو ديگري كذب مخبري  : يكيكرده است
و االفتاء بغير علم  ءعدم جواز القضا« :عنوان باب اين است .ابواب صفات قاضي است مباب چهار ،اين روايات

اما  در همين باب است؛ ،كنندميالغاي خصوصيت  :گفتيمميروايات قضا و افتايي كه  .»بورود الحكم عن المعصومين
 طوربه بلكهبكنيم الغاي خصوصيت الزم نيست  هست كه فراتر از قضا و افتا است و ايادلهين باب، در ضمن هم

 .ونما ال تعلم واال تقول :گويدميمطلق 

 روايت اول در حرمت إخبار از قضيه مشكوكه
 عَنْ اْلوَشَّاءِ عَلِيٍّ بْنِ الَْحسَنِ عَنِ خَالِدٍ ْبنِ مَُحمَّدِ بْنِ أَْحمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٍ عَنْ ، روايت پنجم است:روايت اول

 اللَّهُ  فَقُولُوا َتْعلَمُوا لَمْ مَا وَ فَقُولُوا عَلِْمتُمْ مَا« :قَالَ عليه السالم جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ رَجَاءٍ أَبِي بْنِ زِيَادِ َعنْ الْأَحْمَرِ أَبَانٍ
 بگوييد. دانيدمي را كه آنچه .1»أَعْلَمُ

كما اينكه در بعضي  ،نبايد بگويد داندميهر چه را  كه كندميگويا كسي فكر  .حذر است واين امر در مقام تجويز 
و  كه جواز است شودميجمع اين با آن روايات اين  .قولوا يعني جايز است :گويدمياينجا اما  ؛روايات آمده است
روايات قبل هست كه ، كندميرا عدم وجوب  ، داللت برن رواياتاييكي از داليلي كه  .كندميداللت بر وجوب ن

شبيه امر  بوده ومفيد جواز  ؛ بلكهندكميداللت بر وجوب ن» قولوا«اين  ن روايات،يعني با توجه به آ ؛مطرح كرديم
 .است در مقام حذر

 نكات روايت اول
وجوب » قولوا«داللت هم  ازنظر ندارد.مشكلي  كندمياقتضا  امحافظهكه  طورآنو  ظاهراً سند  ازنظراين روايت 

 :چند نكته هست »أَْعلَمُ اللَّهُ فَقُولُوا َتعْلَمُوا لَمْ مَا«. در رساندنميرا 

                                                            
 .22ص  27ج  الشيعة وسائل -1
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يعني در حقيقت وقتي  ؛يك احتمال اين است كه اين كنايه است ؟واجب است »اهللا اعلم«گفتن آيا نكته اول: 
جواب ندهيد. پس  د،اطمينان و علم به آن نداري د؛ اماداري ايزمينهيا مطلبي مطرح هست كه  شويدمي سؤال

 .اينجا مقصود است در كنايه بودن به اين مسئله ،قوياحتمالبه
خود آن را نگوييد.  كه شودميمنظور اين اگر كنايه باشد  .اظهر اين است كه اين كنايه است :فرمايندميايشان هم 

يا اصالً  ؛علمي نگوييد صورتبهاهللا اعلم يعني آن جمله را ست كه كنايه از يك امر اعمي باشد. احتمال سوم هم اين ا
 نيست. شايد احتمال سوم اظهر باشد.با علم كه د وشم بطوري باشد كه معلو ،گوييدمييا اگر و نگوييد 

نه علم به معناي منطقي و  ،ظنون معتبرعلم عادي و عرفي است؛ يعني  »تعلمواما لم «مراد از علم در دوم: نكته 
 .فلسفي و برهاني

كه حمل بر » فَقُولُوا عَلِمُْتمْ مَا« در »قولوا«برخالف  ؛حكم الزامي است» أَعَْلمُ اللَّهُ فَقُولُوا« در »قولوا« :نكته سوم
 كرديم.جواز 

 :گويدب خواهدميكنايه  با ودر حقيقت يك نهي است  »قولوا«را كنايه گرفتيم؛ لذا » اهللا اعلم«چهارم: ما نكته 
اين  تواندميتمام است و  ظاهراًاين روايت هم  پس داللت. شودميحرمت از آن استفاده و  نگوييد دانيدميآنچه را ن

 مطلب را افاده بكند.

 روايت دوم حرمت إخبار از قضيه مشكوكه
َو عَنِ اْلحُسَْينِ ْبنِ ُمحَمَّدٍ عَْن ُمعَلَّى بْنِ مَُحمَّدٍ عَنْ عَِليِّ بِْن َأسْبَاطٍ عَْن «: ين باب است، روايت نهم اروايت دوم

( مَا حَقُّ اللَّهِ عََلى  ليه السالم)ع(زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  عَنْ 2جَعْفَرِ بْنِ سَمَاَعةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (عَنْ أَبَانٍ
 ».3الْعِبَادِ قَالَ أَنْ َيُقولُوا مَا َيعَْلمُوَن وَ يَقِفُوا ِعنْدَ مَا لَا يَعَْلمُونَ 

 .شودمينشدن مرسله موجب  ،ولي اين غير واحد »َسَماعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ«آمده: اين روايت در سند 
 .شودميمرسله  ،پيدا نكرد اطمينان اگر هم كسي .است قبولقابل ،غير واحد از جعفر بن سماعه نقل

                                                            
 ليس في أمالي الصدوق. -2
 .23 ص؛ 27وسائل الشيعة؛ ج -3
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 نكات داللي روايت
 بر وجوب اهللا حقداللت نكته اول: 

دادند  اين احتمال رادر اينجا ؟ مرحوم امام يا مطلق رجحان يا استحباب كندميحق اهللا آيا داللت بر وجوب اين 
 .الزامي و وجوبي وقاين حق از حقوق استحبابي و رجحاني هست نه حق :كه ممكن است كسي بگويد

اين حق خدا  كه شودگفتيم، اگر جايي گفته  بحث رساله حقوق و در مباحث فقه التربية كه در طورهمانبه نظر ما 
 ولي آن با قرائني است؛ لذا كاررفتهبهحق در حقوق استحبابي هم است؛ اگرچه  الزاميظاهرش اين است كه  ،است

 .امر ثابت هم مالزم با الزام است و شودمي امر ثابت ، به معنايرودبه كار بدون قرينه  درجايياگر حق 
مقدمات ونه كه اين را حمل بر وجوب كنيم. ظهورش در وجوب به مؤ كندميا اطالق و مقدمات حكمت اقتض

به همان اندازه  ، الزام است. لذااين ، ظاهرحق او بر شما اين است :بگويد . اگركمتر از صرف يك امر نيست ،حكمت
؛ دنظهور در الزام دارو چه براي غير خدا، چه براي خدا باشد  نيز، تعابيري مثل حق ،كه امر ظهور در وجوب دارد

 اگرچه اگر قرائني باشد حمل بر استحباب ، ظهور در وجوب دارد.ستحق همسايه اين ا ياحق پدر  :اگر بگويد مثالً
موضوع و  با خود اين خصوصبه .كندميوجوب داللت بر  بنابراين حق در اينجا ؛و اين مجاز شايع است كنيممي

 اي كه دارد.قرائن ملزمه

 »أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ« درعدم الزام  :نكته دوم
الزامي به اين  .نيست مقرينه داريم بر اينكه اين الزا »أَنْ يَقُولُوا مَا َيعَْلمُونَ«در در بحث داللي روايت اين است كه 

يعني  بگويد؛ داندميه الزم نيست هر چه ست بر اينكجمله اول قرينه ا . لذابگويد داندميكه هر چه  نيست هر كس
 .فهمدميارتكاز ما اين را 
أَنْ يَقُولُوا مَا «در اين  ،داشته باشيدو آگاهي به آن علم  زنيدميآنجايي كه حرف  :واهيم بگوييماما اگر بخ

 .اين احتمال را داد شودمين يراحتبه »فَقُولُوا عَلِمْتُمْ مَا«در ولي  .است قبولقابل »يَعْلَمُونَ

 : احتماالت معناي وقوفنكته سوم
 وجود دارد:سه احتمال  »َيعْلَُمونَوَ يَقِفُوا ِعنْدَ مَا لَا «در  
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 .احتياط كنندو به آن عمل نكنند  دانندنمييعني چيزي كه  ؛اين وقوف در حقيقت عملي باشداحتمال اول: 
 نگويند. دانندنمييعني آنچه را  ؛فقط قولي استاحتمال دوم: مراد از وقوف در اينجا، 

 ظاهراً  كه گويدميتقابل قرينه و هم وقوف قولي. يعني هم وقوف عملي  احتمال سوم: مرا از وقوف، هر دو است؛
 شودميين مقصود است كه وقوف قولي در مدلول اين وارد است؛ اما آيا فقط ايعني قطعاً  ؛استمراد وقوف قولي 
 ؟گيردمييا اينكه معناي عامي دارد كه اين را  ؟احتمال دوم

 ظهور وقوف در قولي
يا مراد از وقوف  حال .مقصود حتماً وقوف عملي مقابل قولي است :كه بگوييم رودميكنار احتمال اول حتماً 

همان دوم  ه،با قرينه مقابل مراد ظاهراً. گيردمياست كه قول را هم  قولي است يا احتياط عامي و احتياط، وقوف
 از مخل به بحث ما در اينجا نيست.ولي اگر احتمال سوم هم باشد ب ؛است

در باب برائت و احتياط هم  هااخباريكه  شودمي ايادلهو  اين روايت جزء ادله احتياط ،مال سوم باشداگر احت
 هرحالبهقرار بگيرد.  موردتوجهغيره احتياط و برائت و  هايبحث دردر بخش عملي بايد  لذا .اندكردهبه آن تمسك 

را كه  چيزي گويدمياين روايت  ،بگيريم را هر يك از احتمال دوم يا سوم و در بخش قولي آن مشكلي ندارد
 نگوييد. دانيدمين

 چهارم: قرينه لبيه روايتنكته 
يعني بدون ترديد  »ال تقولوا ما ال تعلمون« :گويدمي كهاين .قرينه واضحه دارد ،روايت قبليمانند  روايت نيز اين 

ن مشمول و اي بگويد ترديد صورتبه تواندمي ،ددانمين را كه آنچه انسان .يد خبر بدهيدتوانميو با ضرس قاطع ن
چيزي را كه  نبايدبگويد كه با قاطعيت  خواهدمي درواقعارتكاز و قرينه لبيه وجود دارد كه اين  .روايت نيست

 .روايت از اين حال منصرف است ؛ امادارد زيادي آثار. اگرچه حتي گفتن چيزي كه مشكوك است، بگوييد دانيدمين
 .نقل كرده است با سند ديگري هم ااين رصدوق مرحوم كه  هم روايت نهم اين

 


