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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
اين بود كه اخبار با شك چه حكمي دارد؟ فرمودند  سؤال كذب إخبار با شك بود. در مبحث شانزدهم دربحث 

استدالل  شودمي ؛ ولي از طرق ديگربراي اينكه شبهه مصداقيه است ،قائل به حرمت شد شودنميكه از باب كذب 
 .كرد

ما عالوه  ،علم بود. اگر اين اخبار تام باشد به غيربود كه مفيد حرمت قول  اخباريمطرح كرديم، طريق پنجم كه 
 فاوت است.قاعده كذب مت كه با را هم خواهيم داشت» علم حرام است به غيرقول «قاعده  »حرمت كذب«بر قاعده 

اما چند روايت  ؛و قضا است ءمربوط به مقام افتام صفات قاضي آمده است، رواياتي كه در باب چهارعمده بخش 
 را بحث كرديم. قابل استدالل است. روايت پنجم و نهم ،براي قاعده حرمت قول به غير علم ،آن

 روايت سوم براي استدالل به حرمت قول به غير علم
 .يكي است نهممضمون اين روايت با روايت باب است.  روايت دهم اينتدالل به اين قاعده، روايت سوم براي اس
تُ لِأَبِي عَبْدِ اللَِّه وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْ :روايت دهم اين است

أَنْ يَقُولُوا مَا يَعَْلُمونَ وَ يَكُفُّوا َعمَّا لَا يَعْلَمُونَ َفإِذَا فَعَلُوا ذَلَِك فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى «السالم) َما حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ (عليه
 .»1اللَّهِ حَقَّهُ 

 بررسي سند روايت سوم
 يتوثيق خاص ،پدر علي بن ابراهيم صاحب تفسيرراجع به ابراهيم بن هاشم . كامالً معتبر است اين روايت سند

اين بود كه ابراهيم بن  وجوه از يكي .شودميتصحيح  ،به يكي از وجوهي كه سابق عرض كرديم؛ اما وارد نشده است
اين دو كتاب از  .هاشم در اسناد كامل الزيارات آمده است. وجه دوم اين بود كه در تفسير علي بن ابراهيم آمده است

 .توثيق است هاكتابذكر يك نام راوي در اين  :گويندميست كه برخي كتبي ا
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فكر  اتا آخرين مراحلي كه مست. در مورد كامل الزيارات هم اختالفي ا و تام نيست ،اين قاعده در مورد تفسير
اين دو طريق قابل  هرحالبه .كه منقش نكرديم بودپيدا شده  ايشبههبعدها  .آمدمي ذهنمانعدم اعتبارش به  ،ميكرد

 خدشه است.

 راه سوم براي توثيق راويان اين روايت
نياز  ،با اين اشتهار هاييشخصيت :شويم و بگوييمو مشهور وارد  آورنامرجال طريق سوم هم اين بود كه از راه 

وق اين حاكي از صحت و وث ،و مشهور نشود آورنامقدحي در مورد رجال  كههمين و به توثيق خاص ندارند
 .هاستآن

تبريزي است بلكه با  اهللاآيتاين قاعده را قبول داشتيم البته نه با آن شمولي كه در ظاهر فرمايش مرحوم  ما هم
 و يعني هيچ نام و نشاني هم از قدح درباره ايشان وارد نيست ؛بعضي قيود كه آن قيود در ابراهيم بن هاشم جمع است

وارد  اشدربارهكه  هاييمدحروايت حتي با  همهبااين و شخصيتي با اين اشتهار .اشتهارش هم در درجه بااليي است
قابل  پسچون چيزي وارد نشده است  و شدميبراي ما نقل  حتماً، او بودمورد  و ضعفي در اگر قدح ،است شده

 .وثوق است

 توثيق راوي از طريق مالزمه
در اين سه راه  ابراهيم بن هاشم و نوفلييعني وجود دارد؛ در نوفلي هم كه كثير الروايه هست  هاراهنظير همين 
وجه ديگري براي توثيق اين دو بزرگوار هست كه شايد قبالً نگفتيم و آن اين است كه در نوفلي  .مشترك هستند

 است.نوفلي عن السكوني گفته شده ، كه داريم رواياتصدها : سكوني توثيق شده است. در شودميگفته 
مالزمه غالبي دارند و اينكه بزرگان سكوني را توثيق  بلكهنه مالزمه دائميه  ؛ البتهمالزم هستند نفردو  هااين
نقل به آن صدها روايتي است كه توثيق سكوني ارزش . براي اينكه كنندميگويا بالمالزمه نوفلي را هم توثيق  ،كردند
توثيق نوفلي را  شودميبنابراين از او به مالزمه  ؛كندميغالباً نوفلي از سكوني نقل  كه ديدندميهم بزرگان  و كندمي

 استفاده كرد.
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ادعا كرد. بخش زيادي از روايات علي بن ابراهيم از پدرش  شودمي را چنين طريقيهم در ابراهيم بن هاشم 
زمه عرفي مالبا توثيق پدرشان اين به نحوي ، شودميتوثيق  مفصلي با توثيقاتي مهم ووقتي علي بن ابراهيم  .است

 .است ي دشوارمقداررسيدن، اما به مالزمه  آيدميتا حدي هم به ذهن اين مسئله دارد. البته 

 عدم مالزمه دائمي بين راويان
ولي رواياتي كه سكوني در آن هست و نوفلي نيست  ؛است زياددرست است كه روايات نوفلي عن السكوني 

 هم ولي موارد زيادي ؛است ، زيادكنندمينقل  انكه رواياتي كه علي بن ابراهيم از پدرش طورهمانست. زياد ا همآن
مالزمه دائمي نيست و با اين جهت معلوم نيست كه اين  ؛ بنابراينكنندمينقل  ديگرانداريم كه علي بن ابراهيم از 

 ت ولي دائمي نيست.ل شبهه اسمح اشدحتي اگر دائمي هم ب باشد. هااينتوثيق داللت التزامي در 
با  وثوق كسيايشان نيامده است. راجع به  وثوقي :بگوييم شودنميابراهيم بن هاشم شخصيتي است كه  هرحالبه

 معتبر است. ،به لحاظ سندپس اين روايت است.  قبولقابل كثرت روايات، اين اشتهار و

 بررسي داللت روايت سوم
 السالم)(عليه آن روايت از امام باقر. كه در روايت قبلي بود مشترك است سؤاليدر اينجا با  سؤال ،داللت ازنظر
اينجا هم  .»ما حق اهللا علي العباد«در روايت قبلي اين بود:  سؤال .است السالم)(عليه اين از امام صادق بود و
 ».يَكُفُّوا َعمَّا لَا َيعْلَمُونَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى َخلْقِهِ قَالَ أَنْ يَقُوُلوا مَا َيعَْلمُونَ وَ « :پرسندمي

وجوب است. نكته اهللا،  حقظهور اوليه كه  اين بودنكته يك  .اينجا هم هست ، درگفتيم در روايت قبلينكاتي كه 
. نكات ديگر هم در كندمي، داللت بر جواز كه وجود دارد ايقرينهبه خاطر  »أَنْ يَقُولُوا َما يَعْلَمُونَ«اين بود كه  ديگر
 مطرح است. روايتاين 

 شبهه مشترك بين روايت سوم و دوم
شبهه آن  .اندكردهاشاره شبهه امام هم به اينو مرحوم كه مهم است  وجود دارددر داللت اين دو روايت  ايشبهه

وُلوا مَا يَعَْلمُوَن وَ أَنْ يَقُ« :دهندميحق خدا بر بندگان چيست؟ امام هم جواب  :ممكن است كسي بگويد :ن استاي
 .»أَنْ يَقُوُلوا مَا َيعَْلمُونَ َو يَقِفُوا ِعنْدَ مَا لَا يَعْلَُمونَ« فرمودند:ت قبلي يا در رواي» يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَْعلَمُونَ
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 ،مربوط به خداست داندمي آنچهحق خدا اين است كه  ند.سته ناظر به نسبت دادن چيزي به خدا ،اين دو روايت
اين بر مبناي شما استدالل  كهدرحالي؛ شودميحكم الزامي  نگويد؛ لذا اين داندمين چهو آنكتمان نكند و آن را بگويد 

درباره  فقطنه ،حق خدا اين است كه انسان درباره هر چيزي :گوييدميو  گيريدمياست كه اين را مطلق احتمال 
 .صحبت كند خواهدمي ،مربوط به خداست آنچه

گفتن و نگفتن چيزي كه مربوط به هر  :بگوييم واحتمال دوم است كه مطلق بگيريم شما، بناي استدالل مپس 
 .باشد و چه مسائل عادي و عرفي و معارف دين و شريعت ؛ چه مربوط به خداامري در عالم هست

 انواع حق خدا
او  هابندهحق خداست كه . اين استبر بندگان  ، حق خداچون همه تكاليف ؛غلط نيست واست  قبولقابلاين هم 

 است اينجا حق خاص خدا باشد؛ولي ممكن اطاعت كنند؛ در همه امور فردي اجتماعي و جميع شئون را 
 :حق خدا دو نوع است ديگرعبارتبه

كرده و اراده و رضاي مولي در آن است بايد رعايت به آن امر در تمام شئونات آنچه خدا  كهحق مطلق و عام : 1
 شود.
خاص  طوربهمسائلي كه  است؛ يعنيحق خاص كه رعايت امور و شئون خاصه مقام ربوبي حضرت حق : 2

 .مربوط به حضرت حق است
خداوند چيزي را به  خواهيدميوقتي  .شودمي خارجاز بحث  ،ناظر به حق خاص خدا باشد ،اگر اين روايت

 مانند: ؛آيات زيادي داريمهم و در قرآن كه مربوط به افتاء است  شودمياين مثل بقيه آيات و رواياتي  ،دهيدنسبت 
را  علم به غيرقول  در اين صورت ،حق عام است ،اين حق كه اما اگر بگوييم )61(طه/» ال تَْفتَرُوا َعَلى اللَّهِ كَذِبا«
 .كندميو با بحث ما ربط پيدا  لو به اموري كه مربوط به حضرت حق نيست و شودمي شامل هم

به  گذاردنمياين ترديد كه ممكن است بگويد  ،انصراف هم نباشد و اگر انصراف دارد كه ممكن است كسي بگويد
 .ريزدفرومياين دو روايت پايه استدالل  آن اطالق عمل كنيم. پس

 الناسحقحق اهللا و  گوييممي اينكهمثل ؛ممكن است كسي بگويد كه اين حق اهللا انصراف دارد به حق خاص خدا
اينجا هم يك حق اهللا خاص  جدا كرديم.همه تكاليف حق اهللا است ولي  .حق اهللا است درواقعهم  الناسحق بااينكه
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يك حق اهللا  .افترا نباشد ومشكوك  بايد درست باشد و شودميداده خدا نسبت خود يعني چيزهايي كه به  ؛داريم
 است. در همه مسائلكه عام داريم 

 روايت پنجم بابوارد بودن اين شبهه در 
ولي به  نكرديم در روايت پنجم مطرحاين شبهه را  ؛ البتهاست كه در اين دو روايت هست ايشبههاين  هرحالبه

 اللَّهُ فَقُولُوا َتعَْلمُوا َلمْ مَا وَ فَقُوُلوا عَلِْمتُمْ  مَا«فرمودند: در روايت پنجم  اين را در آنجا نيز مطرح كرد. توانمينحوي 
 .»2]َيخِرُّ فِيهَا أَبْعَدَ مَا بَيَْن السَّمَاءِ [وَ الْأَْرضِ الĤْيَة َلَينْتَزِعُ  الرَّجُلَ إِنَّ«دارد كه  در ذيلبعد  »أَعْلَمُ

؛ كندميسقوط  ضيحضاز اوج به  ،زندميو يك حرف ناآگاهانه در مورد آن آيه  شودمي ايآيهوارد شخصي كه 
يا تفسير تفسير به رأي قرآن را  درواقع .كندميو اشتباه  رودميبيراهه  قدراينيعني  مثل مسافت از آسمان تا زمين؛

ست نه اينكه ا صدر منصرف به اينجاكه دارد  قرينيتي نوع كه ذيل روايت، . ممكن است بگوييمكندميبدون علم 
 باشد.بيان مصداق 

 خالصه شبهه در سه روايت
حق  را در اين دو روايت از باب اينكه حق اهللا ؛ وليوارد استشبهه  مطرح كرديمدر سه روايت كه بنابراين 

يتي براي انصراف داشته كه ذيل آمده قرين اينمونهآن  كهاينهم از باب  و در روايت پنجم خاص بگيريم نه مطلق
در  علم، به غيرقول  هاآنهمه در  است كه در همين فصل و آيات قرآنراف هم انبوه روايات شاهد اين انص باشد.
 .فتوا و تفسير و قضا و مسائل خاص است مورد

 عنوان گذاري اين روايات در باب مستقل
 است. گذاشته »علم به غيرقول «عنوانش را  واين روايات را در بابي جمع كرده  از مرحوم كليني در كافي بعضي

 عنوان انعلم مطلق را خودش غير بهاين عنوان قول كه د ندارعلم و فتوا  به غيرقول بحث  ،در بحار هم در كتاب علم
 عنوان كلي ،همه اين باب كه اين روايات هم در آن هست و عنوان نزده است عنواناما در وسائل اين را  ؛اندزده

 است. دانستهمينصرف به اين صورت را مهمه كه  شودميمعلوم است.  »ءفتااالو  ءجواز القضاعدم «
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 ما را به اطمينانقرائن بايد انصراف حالت ثانوي است كه  .به لحاظ فني اين اطالق اينجا وجود دارد درهرحال
 كنيم.اينكه انصراف را درست  تا روايت پنجم قرينه استذيل  كه يم بگوييمتوانمينبه لحاظ فني پس برساند. 
به اطالقش كه ممكن است بگوييم  ،دارد حق به معناي مطلق معني و مفهوم كهوقتيهم  »حق اهللا علي العباد«در 

 ما را به يك اطميناني هم هاوجوباين از  كدامهيچ. كنندميو حضرت امام هم به اين اطالق تمسك  كنيمميتمسك 
 .كنيمكه اين اطالق را منصرف  رسانندنمي

 صحيح نبودن اين جواب در روايت نهم و دهم
براي اينكه ممكن  ؛است ي دشوارمقدارم، و ده ماما در روايت نه ؛است قبولقابل ماين جواب در روايت پنج

 .اصطالح عام و خاص :دو اصطالح داردحق  :بگوييم درواقعو بحث انصراف نيست.  حق دو معنا دارد :است بگوييم
 ، بايد قدر متيقن آن را بگيريم.مجمل كه شد و شودميباشد روايت مجمل  گونهايناگر 

د اطالق توانميبراي اينكه بيان يك مصداق ن است؛ حلقابلروايت پنجم فرمودند در  اماممرحوم كه  يپاسخ
ه نمونه بارز و ك آورندمي اينمونهبعد  ايشان. »ال تقولوا م فقولوا و ما لم تعلمواما علمت«قبلي را منصرف كند؛ يعني 

 .شودمي ءمربوط به خدا و شرع و افتا و است فرد كامل

 در روايت نهم و دهم مجمل بودن معني حق
حق دو معنا دارد و مشترك لفظي است و  كه ممكن است بگوييم »حق اهللا علي العباد«در  مو ده مدر روايت نه

است؛ بگيريم كه همان قول علي اهللا  را قدر متيقنبايد و  شدهمجمل  مراد است، معنا يا آن معنا اين كه اگر نگوييم
در روايت است. فراتر از انصراف  كه باشدمي وجهي است،اي حق اهللا خاص كه همان معن قدر متيقن به اخذيعني 
 ؛ اماشودنميموجب انصراف  ،بيان مصداق براي اين قاعده كلي كه ممكن است اطالقش را بپذيريم و بگوييم مپنج
 سند خالي از ضعف نبود. ازنظرروايت  اين

 هر يكبه  ،بگوييم يا از طريق اشتراك لفظي بگوييمطبق نظر مرحوم امام اگر ما انصراف را  مو ده منه در روايت
 هااينو مانند كه مربوط به افتا و تفسير  شودمياين دو روايت مثل بقيه روايات اين باب  ،بگوييم كه از اين دو طريق

اما روايت  ؛و علم ندارد هددميبه ديگران  انسانكه  هايينسبتمربوط به نسبت به خدا دادن است نه ساير  و شودمي
 غير خدا.به چه و چه نسبت به خدا  ؛گويدميقاعده مطلق  صورتبهپنجم 



 ٢٧٣٦ : ماره                                                                                                                                                                                                                                                            

7 

 روايت چهارم براي استدالل به حرمت قول به غير علم
عَبْدِ اللَِّه عَِليِّ بْنِ َحسَّاَن َعمَّنْ حَدَّثَهُ عَْن زُرَارَةَ عَْن أَبِي  وَ عَنْ«است:  امسيروايت  ،در اين بابچهارم ايت رو

حقيقت ايمان اين است كه گفتار تو از  ».3عِلَْمكَ ِإنَّ ِمنْ حَقِيقَِة الِْإيمَانِ أَْن لَا يَجُوزَ مَنْطِقُكَ (عليه السالم) ِفي حَدِيثٍ
 ؛ يعني سخني كه به آن علم نداري نگو.علمت عبور نكند. گفتارت تابع علم و معلومات و آگاهي تو باشد

 و داللي اين روايتاشكال سندي 
مشكل داللت هم  ازنظر و مرسله است.عَمَّنْ حَدَّثَهُ كه  ندس ازلحاظاشكال دارد.  سند و داللت ازلحاظاين روايت 

. حقيقت وجود ندارد ينه و امر »عِلْمَكَ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أَنْ َلا يَجُوزَ مَنْطُِقكَ«در  .بيايد بيرون الزاماز آن  كه است
و اطالق  استعمالقابلو كاربردهايي داشته باشد كه در مستحبات هم قابل تطبيق  شايد ديگر هم درجاهايمان اي

 از ايمان باشد؛ ايعاليهممكن است مقصود درجات  و» االيمان من حقيقة« فرموده: بلكه ،من االيمان :نفرمودهاست. 
 .نيست استفادهقابللذا داللتش بر الزام 

، يا بيان يك مصداقي كه موجب انصراف باشد و گفتيمميبراي انصراف يا اشتراك لفظي  ي كهوجوه اطالق، ازنظر
 كه منطقت از علمت جلوتر نرود. قاعده كلي است و اين يك در اينجا نيست

 روايت پنجم براي استدالل به حرمت قول به غير علم
 ابْنِ  عَنِ الْأََمالِي فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ دُمُحَمَّ« است: اين باب روايت سي و ششم ،اين بحث روايت پنجم

 ْبنِ مُوسَى أَخِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِيِّ  عَنْ اْلَحسَنِيِّ الْعَظِيمِ عَبْدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْمُتَوَكِّلِ
 وَ يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ شِئْتَ  بِمَا تَتَكَلَّمَ أَنْ لَكَ لَيْسَ: قَالَ حَدِيثٍ فِي السالم)ليهمع( آبَائِهِ عَنْ السالم)ليهع( جَعْفَرٍ
 .»4عِلْم بِهِ لَكَ لَيْسَ  ما تَقْفُ ال

                                                            
 .29 ص؛ 27وسائل الشيعة؛ ج -3
 .30 ص؛ 27وسائل الشيعة؛ ج -4
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 بررسي سند اين روايت
عبد العظيم حسني به معناي رجالي  .اندشدهتوثيق  هاآنهمه است براي اينكه  قبولقابلسند  ازنظراين روايت 

هم از روايت اين  نيست كه بشود در آن ترديدي كرد.توثيق ندارد ولي شخصيت عبد العظيم حسني شخصيتي 
جعفر معلوم است؛ بنابراين اين . جالالت شأن علي بن كنندمياست كه علي بن جعفر از برادرشان نقل  اخباري
 .است قبولقابلسند  ازنظربرخالف روايت قبلي روايت 

 بررسي داللت اين روايت
ما َلْيسَ لَكَ بِِه  وَ ال تَْقفُ« آيه شريفهدر بايد توجه كرد اين است كه  در بحث داللت اين روايت اولين مطلبي كه

ربطي به بحث  ،آيه را ببينيم اگر خود اين) 36(اسراء/» عِلْمٌ ِإنَّ السَّمَْع وَ الَْبصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئَِك كانَ عَنُْه مَسُْؤال
ما لَيْسَ لََك ِبِه  فُوَ ال تَقْ « :فرمايدميو آيه  است رويدنبالهاتباع و پيروي و  به معنايچون قفا و اقتفا  ؛ما ندارد

 كه به آن علم نداريد حركت نكنيد.دنبال چيزي  »عِلْمٌ
مِنَ اْلحَقِّ  إِنَّ الظَّنَّ ال يُْغني«: فرمايدميكه  آنجايي ،در اصول هم آمده است اين از آيات منع عمل به ظن است و

در عمل به ظنون يا  يعني است؛ هاآنجزء دنبال ظنون نرويد. اين هم از  :گويدميو رواياتي كه  )36(يونس/» شَيْئاً
 .ترتيب اثر ندهيد ،ن علم و حجت نداريدچيزهايي كه به آ

 اختالف معناو نتيجه » وَ ال تَقْفُ« معناي علم در آيه
يا  و شودميحجج با ادله ديگر ملحق به اين  ، در اين صورتاينجا يا به معناي منطقي و قرآني آن استدر علم 

ست ما باشد، در د ييتنهابهاگر آيه  .اين در جاي خودش در كفايه هم آمده است كه علم به معناي مطلق حجت است
؛ چه نداريد دنبالش نرويد و حجت آن چيزهايي كه به آن علم :گويدميبلكه  ؛علم ندارد به غيرداللتي بر بحث قول 

 از ظن. ترپايينظن باشد و چه 
ما  فَُو ال تَقْ« :گويدميه از عدم حجيت باشد. وقتي اين آيات يا تكليف است يا ممكن است كنايدر اين صورت 
چه بگوييم  ؛نيست بلكه ارشاد به عدم حجيت استهم به معناي مولوي نهي  :ممكن است بگوييم» لَيْسَ لَكَ بِهِ ِعْلمٌ

يك بافت كنايي از عدم  ،بافت اين جمله :بگوييم و چه كندميكه نهي است ولي بالمالزمه عدم حجيت را افاده 
 .مفيد عدم حجيت غير علم است ،اين آيه مثل آيات مربوط به ظن و ظنون درهرحال .استحجيت 
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 آيه به كمك روايت تروسيعمعناي 
 ؛وسعي پيدا كرده است، اين آيه، مدلول أست؛ اما به بركت اين روايت كه معتبر اآيدميبه ذهن  آيه ايناز  ر ابتداد

علم  جمله يعني آنچه را كهاين  .هر چيزي را نگو »شِئْتَ بِمَا تَتَكَلَّمَ أَنْ لَكَ لَيْسَ« :فرمايندميبراي اينكه حضرت 
 .معلل كردند »ما لَْيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  وَ ال تَقْفُ« فرمودند و به آيه شريفهدر صدر روايت . اين را حضرت نگو نداري

مثالً يكي از مصاديق  ؛اين است اشقاعده كه گويندميو  دهندمياين است كه حضرت تعميم  دهندهنشاناين 
اين هم يك  و بدون اطمينان بزنيم. آزاد و گونههمينيا غير حجت اين است كه حرف را و پيروي از غير علم يا ظن 

آن عمل كنيم  است السالم)عليه ( معصوماز  مطمئن نيستيمرواياتي كه به و يا  نوع پيروي و متابعت از غير علم است
 گيرد.مبناي قدح در ديگري قرار بو يا قول كسي كه اعتبار ندارد، 

 انواع تعميم
اين ؛ اما كنيد يك نوع ترتيب اثر به امر غير معلوم و مجهول اين است كه آن را نقل :گويدميو روايت تعميم داده 

 دو نوع است: گفتيم،كه سابق هم در تعميماتي كه در روايات آمده است  طورهمانتعميم 
و  شودنميو ذهن انسان متوجه آن  مصداق آن است ،اينكه  گويندميكامالً تعبدي  (عليه السالم) گاهي امام: 1
 .فهمدنميرا  آن

 فهمدمي ذهن انسان دقيق شدن،كه بعد از  كنندمي ايخفيهارشاد به يك نكته  درواقع (عليه السالم) گاهي امام: 2
 (عليه السالم) امامراهنمايي و بعد از ه شدميمنتقل ن ولي ذهناين بوده  اشقاعده كه درست است .و تعبد هم نيست

 .شودميذهن منتقل 
وَ «و اين يك تعبد است  :ممكن است كسي بگويد ؟از كدام است ما نحن فيه جود دارد اين است كهكه و سؤالي
ممكن . كنيمميمترتب ن هااينآثار عملي بر  و ندحجت نيستاحتماالت  و يعني ظنون »ما لَْيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ال تَقْفُ

 .بگويد آن را براي ديگران انساناين است كه كنيد نوعي از ترتيب اثر دادن دقت هم بگويد: اگر است كسي 

 ثمره فرق تعبدي و عدم تعبدي بودن تعميم
اگر  اما ؛فقط روايت داللت دارد نخواهد داشت وآيه خودش داللتي  ،اگر تعبدي باشد كه شودميفرق اين دو اين 

خود  در اين صورت ،شودمي يعني ظهور درست ؛همين را قبول دارم :گويدميراهنمايي كرد و بعد عقل كه بگوييم 
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فرق خيلي شد و در بحث هم  طرفكيمطمئن به  شودنمي واين دو احتمال اينجا هست بنابراين  .كندميآيه داللت 
 علم كند. به غيرد داللت بر حرمت توانمياين آيه به بركت اين روايت  درهرحال .كندمين


