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در تخییر

تِ ًظش هیسسذ اصل تیاى هزکَس هطکلی ًذاسد ٍ صحیح است إال ایٌکِ اثثات تخییشی کِ هؼَْد ًضد
آقایاى است ًویتاضذ .تخییش هذّ ًظش آى است کِ هکلف ،دس ػول تِ ایي سٍایت یا آى سٍایت هخیش تاضذ ،دس
حالی کِ تخییش دس تیاى ضْیذ صذس

هؼٌایص ایي است کِ یکی اص ایي دٍ صادق است ،دس ًتیجِ هیتَاى تا

آى ًفی ثالث کشد .الثتِ ػذُای هاًٌذ هشحَم آخًَذ دس کفایِ ًیض تِ ایي سخي قائل ّستٌذ ٍلی تشخی ًیض دس
تیاى آخًَذ

هٌاقطِ کشدُاًذ.

دس ّش حال ایي تیاى ،تیاى َّضوٌذاًِای است ـ ّشچٌذ خَد ضْیذ صذس

تِ ًَػی دس ایي تیاى

هٌاقطِی اثثاتی داسًذ ـ ٍ اگش کسی ٍاقؼاً دلیل سا اطالق ادلِی لفظیِ تذاًذ ًتیجِ ّویي است.
تیاىّای تش تخییش ،ظاّشاً ّویي دٍ تیاى تَد ٍ کسی تخییش تِ هؼٌای ٍاقؼی آى سا اثثات ًکشد .آسی ،تِ
هؼٌایی کِ ضْیذ صذس

فشهَد کِ ًفی ثالث است ،هاًؼی ًذاسد ٍ تا تِ حال هٌاقطِای دس آى ًذاسین.

بررسی احتمال حجیت احدهما المعین عند التعارض
ایي احتوال کِ ػٌذ التؼاسض ،احذّوا الوؼیي حجت تاضذ ،اص سَی اصَلیَى هَسد اضکال ٍاقغ ضذُ
است؛ صیشا دٍ سٍایت ٍجَد داسد ٍ ّشدٍ سا ثقِ ًقل کشدُ است ٍ لَال التؼاسض ّش دٍ هطوَل دلیل حجیت
است ،لزا ایٌکِ احذّوا الوؼیي دٍى دیگشی حجت تاضذ تشجیح تال هشجح است ٍ ًْایتاً هیتَاى گفت ّش
کذام سا خَاستیذ اختیاس کٌیذ ،اها اًتخاب یک طشف تالخصَظ تشجیح تال هشجح است.
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بیان شهید صدر

در حجیت احدهما المعیه

دس ایٌجا ًیض ضْیذ صذس

تِ تفصیل فشٍظی تصَیش کشدُ است 1کِ تؼعی اص آًْا ٍاظح ٍ تؼعی اص

آًْا غشیة است ٍ رکش آى فشٍض ،غیش الصم .اها تخطی اص سخي ایطاى قاتل سسیذگی است ٍ آى تخطی
است کِ ًَػاً اتفاق هیافتذ .ها ًَػاً ًویداًین دٍ خثشی کِ تا ّوذیگش تؼاسض هیکٌٌذ ،ػٌذ التؼاسض ًیض
داسای هالک دلیل حجیت ّستٌذ ٍ تِ تؼثیش دیگش هالک حجیت سا اص ضوَل دلیل حجیت تش خثشی کطف
هیکٌین؛ یؼٌی اگش هیگَیین خثش ثقِ حجت است اص ایي جْت است کِ «صذّق الؼادل» ضاهلص هیضَد ٍ
هیداًین ضاسع ًیض تذٍى هالک ،حکوی سا جؼل ًویکٌذ ،پس هالکِ حجیت داسد .اها ػٌذ التؼاسض ،فشض
ایي است کِ ّش دٍ خثش ًویتَاًذ هطوَل دلیل حجیت تاضذ پس ًویتَاًین تگَیین هالک هَجَد است.
الثتِ احتوال ٍجَد هالک هیسٍد.
گاّی احتوال هالک دس ّش دٍ خثش ّوسٌگ است؛ هثالً یک سٍایت سا ثقِی افقِ ًقل کشدُ است ،سٍایت
دیگش سا ثقِی اٍسع ًقل کشدُ است ٍ احتوال هیدّین کِ ّش دٍ اص حیث ٍاجذیت هالکّ ،وسٌگ تاضٌذ .دس
ایٌجا ایطاى ًیض قثَل هیکٌذ کِ ًویتَاًین تگَیین احذّوا الوؼیي حجت است؛ چَى تشجیح تال هشجح است.

 .1دسٍس فٖ علن اٛصَل (ط -اًتشبسات اسالهٖ) ،ج ،2ص:554
ٍ أهب الشك الثبًٖ ٍ َّ شوَل دل٘ل الحج٘ٔ الحذّوب الوعّ٘ي ،فمذ ثشّي على استحبلتِ ثأًِّ تشج٘ح ثال هشجّح ،ئلّب اىّ ّزا الجشّبى ال ٗغّشد فٖ
الحبالت التبل٘ٔ:
الحبلٔ االٍلى :أى ًعلن ثأىّ هالن الحج٘ٔ ٍ الغشٗم٘ٔ غ٘ش ثبثت فٖ ول هي الذل٘ل٘ي فٖ حبلٔ التعبسض؛ ٍ فٖ ّزُ الحبلٔ ال شه فٖ سمَعْوب
هعب ثال حبجٔ الى ثشّبى ،الىّ الوفشٍض عذم الوالن لحج٘تْوب.
الحبلٔ الثبً٘ٔ :أى ًعلن -ثمغع الٌظش عي دل٘ل الحج٘ٔ -ثَجَد هالوْب فٖ ول هٌْوب ٍ ثبىّ الوالن فٖ أحذّوب الوعّ٘ي ألَى هٌِ فٖ اٙخش ٍ ،ال
شه ٌّب فٖ شوَل دل٘ل الحج٘ٔ لزله الوعّ٘ي ٍ ال ٗىَى تشج٘حب ثال هشجح ،للعلن ثعذم شوَلِ لٚخش ٍ .وزله اٛهش ئرا احتولٌب ألَائ٘ٔ الوالن
الغشٗمٖ فٖ رله الوعّ٘ي ٍ لن ًحتول االلَائ٘ٔ فٖ اٙخش ،فبىّ ّزا ٗعٌٖ اىّ اعالق دل٘ل الحج٘ٔ لٚخش هعلَم السمَط ،الًِّ ئهّب هغلَة أٍ هسبٍ
هالوب لوعبسضِ ٍ ،أهّب اعالق دل٘ل الحج٘ٔ لوحتول االلَائ٘ٔ فَْ غ٘ش هعلَم السمَط ،فٌأخز ثِ.
الحبلٔ الثبلثٔ :أى ال ٗىَى الوالن هحشصا ثمغع الٌظش عي دل٘ل الحج٘ٔ ال ًف٘ب ٍ ال اثجبتب ٍ ،اًوب الغشٗك الى ئحشاصُ ًفس دل٘ل الحجٍ٘ٔ ،
ًفتشض اًٌب ًعلن ثأىّ الوالن لَ وبى ثبثتب فٖ الوتعبسض٘ي فَْ فٖ أحذّوب الوعّ٘ي ألَىّ ٍ ،زا ٗعٌٖ العلن ثسمَط اعالق دل٘ل الحج٘ٔ لٚخش ،الًِّ
ئهب ال هالن فِ٘ ٍ ئهب فِ٘ هالن هغلَة؛ ٍ أهّب اعالق دل٘ل الحج٘ٔ للوعّ٘ي فال علن ثسمَعِ ،ف٘إخز ثِ ٍ .هثل رله هب ئرا وبى احذّوب الوعّ٘ي
هحتول االلَائ٘ٔ على تمذٗش ثجَتِ دٍى اٙخش ٍ .هي أهثلٔ رله أى ٗىَى احذ الشاٍٗ٘ي أٍثك ٍ أفمِ هي الشإٍ اٙخش ،فبىّ ًىتٔ الغشٗم٘ٔ التٖ ّٖ
هالن الحج٘ٔ ال ٗحتول وًَْب هَجَدٓ فٖ غ٘ش االٍثك ٍ االفمِ خبصٔ.
ٍ ّىزا ٗتضح اىّ ئثغبل الشوَل الحذّوب الوعّ٘ي ثجشّبى استحبلٔ التشج٘ح ثال هشجّح اًوب ٗتجِ فٖ هثل هب ئرا وبى ول هي الذل٘ل٘ي هَسدا
الحتوبل ٍجَد الوالن االلَى فِ٘.
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اها هوکي است دٍ سٍایت سا ثقِ ًقل کشدُ تاضذ ٍلی فقط دس یک طشف ،ساٍی افقِ است ٍ احتوال
هیدّین هالک حجیت دس طشفی کِ ساٍی افقِ است اقَی تاضذ؛ یؼٌی احتوال اقَائیت هالک حجیت ٍجَد
داسد .هذػای ضْیذ صذس

دس چٌیي جایی کِ فقط دس یک طشف احتوال اقَائیت هالک حجیت هیسٍد،

فعالً اص آى ٍقتی کِ ػلن تِ اقَائیت داضتِ تاضین ـ ػلی فشض ٍجَد هالک ـ آى است کِ:
دس چٌیي جایی هقتعای اصل اٍلی ،حجیت خثشی است کِ اص لحاظ هالک ،هحتول االقَائیة است؛ تِ
دلیل ایٌکِ سٍایتی کِ احتوال هالک حجیت اقَی دس اٍ دادُ ًویضَد قطؼاً ساقط است؛ صیشا یا اصالً هالک
ًذاسد یا اص حیث هالک ،هساٍی تا سٍایت افقِ است یا ایٌکِ داسای هالک هغلَب است ،پس قطؼاً ساقط
است ٍ دلیل حجیت ضاهلص ًویضَد .اگش اصالً هالک ًذاضتِ تاضذ کِ ٍظغ سٍضي است ،اگش هساٍی تاضذ
تشجیح تال هشجح هیضَد ٍ اگش هغلَب تاضذ تشجیح هشجَح هیضَد ،پس دلیل حجیت ضاهلص ًویضَد.
اها خثش افقِ تذٍى هحزٍس تاقی هیهاًذ؛ چَى فشض ایي است کِ خثش دیگش ساقط است ،لزا هطکلی اص
حیث ضوَل دلیل حجیت ًسثت تِ آى ٍجَد ًذاسد .پس دس چٌیي جایی کِ حذاقل احتوال هیدّین احذ
الوتؼاسظیي اص لحاظ هالک حجیت ،اقَی تاضذ ّواى هحتول االقَائیة هتؼیي است ٍ تایذ تِ اطالق دلیل
حجیت ،اخز تِ آى کشد ٍ دیگشی قطؼاً ساقط است .پس ایٌکِ گفتِ ضذ اگش احذّوا الوؼیي سا حجت تذاًین
تشجیح تال هشجح است ،ػلی االطالق دسست ًیست ٍ دس جاّایی هیضَد احذّوا الوؼیي سا هقذم داًست.
خالصهی فرمایش شهیذ صذر

دس جایی کِ اص خاسج ًویداًین خثش ثقِ داسای هالک حجیت است ٍ فقط اص ضوَل دلیل ًسثت تِ آى
استفادُ هیکٌین کِ داسای هالک است (کِ اگش ّوِی هَاسد ایيچٌیي ًثاضذ ًضدیک تِ ّوِی هَاسد چٌیي
است) ٍ فقط دس یکی اص دٍ سٌذ احتوال هیدّین کِ داسای هالک اقَی است (اگش ػلن داضتِ تاضین کِ ػلی
فشض ثثَت هالک ،داسای هالک اقَی است ٍاظحتش است) الهحالِ طشف دیگش قطؼاً ساقط است؛ صیشا یا فاقذ
هالک است یا داسای هالک هساٍی یا هغلَب است .اگش هالک ًذاضتِ تاضذ ٍاظح است کِ حجیت ًذاسد ،اگش
هساٍی تاضذ هؼٌا ًذاسد تگَیین خصَظ آى طشف حجت است؛ چَى تشجیح تالهشجح است ٍ ،اگش هغلَب
تاضذ ًویتَاًذ حجت تاضذ .تٌاتشایي خثش هحتول االقَائیة تذٍى هؼاسض هیتَاًذ هطوَل دلیل حجیت ضَد.
نقذ و بررسی بیان شهیذ صذر

ٍاقغ اهش آى است کِ اگش ضوَل دلیل سا ًسثت تِ یکی اص دٍ خثش دس حال تؼاسض قطؼی هیداًستین یا
ضوَل دلیل سا ًسثت تِ خثش افقِ قطؼی هیداًستین ٍ ضوَل دلیل ًسثت تِ خثش دیگش هیتَاًست هاًغ تاضذ،
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هیتَاًستین تگَیین کِ چَى ضوَل دلیل ًسثت تِ خثش دیگش ثاتت ًیست پس تایذ دلیل حجیت ضاهل خثش
افقِ ضَد؛ صیشا هاًؼی ٍجَد ًذاسد تا سافغ ایي ضوَل تاضذٍ .لی هسألِ ایيچٌیي ًیست.
توضیح ذلک :اگش هالک اقَائیت ثاتت ًثاضذ ٍ فقط احتوالص سا تذّین ،هجَصی تشای هالک قشاس دادى
آى ًذاسین؛ صیشا فشض ایي است کِ غیش اص ادلِی ػام حجیت ،چیض دیگشی سا ًذاسین ٍ آًچِ سا هَال اخز
کشدُ است خثش ثقِ یا ػادل است؛ یؼٌی هثل «صذّق الؼادل» ٍ ،ایي ًسثت تِ ّش دٍ هساٍی است ٍ ػلی
الفشض دس ٌّگام تؼاسض «صذّق الؼادل» ًویتَاًذ ّشدٍ سا ضاهل ضَد .پس فشض ایٌست کِ آًچِ اص ضاسع
تِ ها سسیذُ فقط هالک ػذالت یا ٍثاقت است ٍ هالک تَدى افقْیت ٍلَ ػٌذ التؼاسض ،تِ ها ًشسیذُ است ٍ
تٌْا یک احتوال است کِ هثثتی ًذاسد ،الهحالِ دس ػالن اثثاتّ ،ش دٍ سٍایت لَال التؼاسض هطوَل «صذّق
الؼادل» استٍ .قتی کِ تؼاسض سخ داد تِ هالک «صذّق الؼادل» ًویتَاًین تگَیین یکی هشجّح تش دیگشی
است؛ صیشا ّشدٍ اص حیث «صذّق الؼادل» هساٍی ّستٌذ ٍ صشف یک احتوال ،هَجة ًویضَد خثش افقِ تال
هؼاسض تحت «صذّق الؼادل» قشاس تگیشد .تٌاتشایي ًویتَاًین تگَیین چَى طشف دیگش قطؼاً ساقط هیضَد
پس دلیل تٌْا ضاهل ایي طشف هیضَد .دس فشظی کِ دٍ طشف ّوسٌگ تاضٌذ قثَل کشدین کِ دلیل
ًویتَاًذ ضاهل ّشدٍ ضَد ،ضاهل یکی دٍى دیگشی ّن تشجیح تال هشجح است ٍ دس صَستی کِ طشف
دیگش هغلَب تاضذ ٍ دلیل تخَاّذ ضاهل خثش افقِ تطَد هثثت ًذاسین؛ چَى فشض ایي است کِ دلیل توا َّ
ػادل ضاهل خثش هیضَد ال توا َّ فقیِ .تٌاتشایي هثثتی تشای حجیت ًسثت تِ دلیل دیگش ًذاسین ،الهحالِ
اثثات احذّوا الوؼیي ٍلَ احتوال هشجح ّن تذّین چَى دس لساى دلیل هأخَر ًیستً ،ویتَاًذ هَجة
اًذساج خثشی کِ احتوال هالک اقَی دس اٍ است تحت دلیل ضَد ،تلکِ آًچِ سا کِ دلیل اقتعا هیکٌذ ایي
است کِ ّش دٍ تحت دلیل حجیت تاضٌذ ٍ فشض ایي است کِ ّش دٍ ًویضَد؛ چَى تا یکذیگش تٌاقط یا
تعاد راتی یا ػشظی داسًذ ٍ دلیل حجیت ًویتَاًذ احذّوا الوؼیي سا حتی تا تیاًی کِ ضْیذ صذس

اسائِ

دادًذ ضاهل ضَد؛ صیشا احتوال ّوسٌگ تَدى دٍ هالک ًیض هَجَد است ٍ تذیي جْت تِ ّیچ ٍجِ احشاص
ًویضَد طشفی کِ احتوال تشجیح دس آى دادُ هیضَد هطوَل دلیل حجیت تاضذ.
آیا میشود با دو خبر متعارض نفی ثالث کرد؟
صشف ًظش اص تیاًی کِ ضْیذ صذس

تِ ػٌَاى اثثات تخییش هطشح کشدٍ ،لی دس ًْایت هٌجش تِ ًفی ثالث

ضذ ،ػذُی هؼتٌا تْی اص أػالم ،ایي هثٌا سا پزیشفتِاًذ ،اص جولِ تیاى هشحَم آخًَذ دس کفایِ ٍ تیاى هشحَم
ًائیٌی

دس تقشیشات ایطاى است.
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بیان مرحوم آخوود در کفایه
حاصل تیاى ایطاى 1چٌیي است:
ًْایت چیضی سا کِ تؼاسض تِ ها هیدّذ ػلن تِ کزب احذّواست ،الثتِ ال تؼیٌٍِ .قتی خثشی هیگَیذ
ًواص جوؼِ ٍاجة است ٍ خثشی دیگش هیگَیذ ًواص ظْش ٍاجة است ٍ ػلن داسین کِ دٍ ًواص دس ظْش
جوؼِ ٍاجة ًیست ،یقیي پیذا هیکٌین کِ یکی اص ایي دٍ دسٍؽ است .اها کذامیک دسٍؽ است؟ ًویداًین،
لْزا هشحَم آخًَذ هیفشهایذ احذّوا التؼیٌِ کزب استٍ .لی خثش دیگش کِ آىّن التؼیٌِ است ،هحتول
الصذق ٍ الکزب است ٍ ّیچ هاًؼی تشای ایٌکِ ادلِی حجیت خثش ضاهلص گشدد ًذاسین؛ صیشا ٍقتی فشهَدُ
است« :صذّق الؼادل» ،آى خثشی کِ غیش کارب است ٍ فقط احتوال صذق ٍ کزب داسد ٍ ثقِ آى سا ًقل
کشدُ است ،هطوَل ادلِی حجیت خثش ٍاحذ هیضَد .آسیًْ ،ایت ایي است کِ ها ًویداًین کذامیک اص ایي
دٍ خثش حجت است ٍ ًتیجِاش ایي است کِ هذلَل هطاتقی ّیچیک اص ایي دٍ خثش سا ًویتَاًین اخز کٌین؛
یؼٌی ًِ هیتَاًین تگَیین دس ظْش جوؼًِ ،واص جوؼِ ٍاجة است ٍ ًِ هیتَاًین تگَیین ًواص ظْش ٍاجة
است ،اها هیتَاًین ًفی ثالث کٌین ٍ تگَیین هثالً ًواص دیگشی ایٌجا ٍاجة ًیستٍ ٍ ،قتی کِ تتَاى ًفی
ثالث کشد چشا اخز ًکٌین؟ الهحالِ هیگَیین ػٌذ التؼاسض هفاد هتؼاسظیي تِ ًحَ هطاتقی حجت ًیست ،اها
هذلَل التضاهی یکی اص ایي دٍ یؼٌی آًچِ کِ التؼیٌِ حجت تَد ٍ ػلن تِ کزتص ًذاضتینً ،فی ثالث هیکٌذ ٍ
الهحالِ چِ خثش «الف» ٍ چِ خثش «ب» ،تیاى هیکٌٌذ کِ ضیء ثالثی دس ایٌجا ٍاجة ًیست ٍ تٌْا یکی اص ایي
دٍ ٍاجة است .پس اصل دس هتؼاسظیي اص حیث داللت هطاتقی ،تساقط ٍ دس ػیي حال ًفی ثالث است.

 .1وفبٗٔ اٛصَل (ط -آل الج٘ت) ص:434
فصل [أصبلٔ التسبلظ]
التعبسض ٍ ئى وبى ال َٗجت ئال سمَط أحذ الوتعبسض٘ي عي الحج٘ٔ سأسب ح٘ث ال َٗجت ئال العلن ثىزة أحذّوب فال ٗىَى ٌّبن هبًع عي
حج٘ٔ اٙخش ئال أًِ ح٘ث وبى ثال تع٘٘ي ٍ ال عٌَاى ٍالعب فاًِ لن ٗعلن وزثِ ئال وزله ٍ احتوبل وَى ول هٌْوب وبرثب لن ٗىي ٍاحذ هٌْوب ثحجٔ
فٖ خصَص هإداُ لعذم التع٘٘ي فٖ الحجٔ أصال ووب ال ٗخفى.
ًعن ٗىَى ًفٖ الثبلث ثأحذّوب لجمبئِ على الحج٘ٔ ٍ صالح٘تِ على هب َّ علِ٘ هي عذم التع٘٘ي لزله ال ثْوب ّزا ثٌبء على حج٘ٔ اٛهبسات
هي ثبة الغشٗم٘ٔ ووب َّ وزله ح٘ث ال ٗىبد ٗىَى حجٔ عشٗمب ئال هب احتول ئصبثتِ فال هحبلٔ وبى العلن ثىزة أحذّوب هبًعب عي حج٘تِ ٍ أهب
ثٌبء على حج٘تْب هي ثبة السجج٘ٔ فىزله لَ وبى الحجٔ َّ خصَص هب لن ٗعلن وزثِ ثأى ال ٗىَى الومتضٖ للسجج٘ٔ فْ٘ب ئال فِ٘ ووب َّ الوت٘مي
هي دل٘ل اعتجبس غ٘ش السٌذ هٌْب ٍ َّ ثٌبء العمالء على أصبلتٖ الظَْس ٍ الصذٍس ال للتم٘ٔ ٍ ًحَّب ٍ وزا السٌذ لَ وبى دل٘ل اعتجبسُ َّ ثٌبؤّن
أٗضب ٍ ظَْسُ فِ٘ لَ وبى َّ اٗٙبت ٍ اٛخجبس ضشٍسٓ ظَْسّب فِ٘ لَ لن ًمل ثظَْسّب فٖ خصَص هب ئرا حصل الظي هٌِ أٍ االعوئٌبى.
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