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)پاورقی: اصطالحا .نشده است حرام استصادر دانیم از شارع میاسناد حکمی به خداوند در صورتی که  الف(

 تشریع محرّم یا بدعت می گویند(

)پاورقی: .دانیم از شارع صادر شده یا خیر هم حرام استمیاسناد حکمی به خداوند در صورتی که ما ن ب(

 از علما به این قسم هم بدعت می گویند( متاخرین

 پس در مقابل:

ور حکم از قطع به صد قطع طریقی.        شارع   

قطع   حرمت        برای نفی شود میع وو از این جهت که این قطع به صدور حکم شارع موض 

 موضوعی.

 نفی حرمت دومی ]ب[پس قطع: طریقی است برای نفی حرمت اولی ]الف[ و موضوع است برای 

انیم تومیتواند جانشین قطع واقع شود یا خیر، یعنی اگر به وسیله اماره حکمی به ما رسید آیا میآیا اماره  سؤال:

)پاورقی:دقیقاً این بحث قبالً مطرح شده است که آیا اماره می تواند جانشین قطع به شارع نسبت دهیم یا خیر؟

 واقع شود یا خیر(

 بحث مطرح است: 2 در اماره جواب:

 اسناد خودِ حکم ظاهری به شارع: یعنی این حکم ظاهری]مثال[خبر واحد ثقه، حجیت شرعیه دارد یاخیر؟ الف(

اسناد مودای حکم ظاهری به شارع: یعنی این که مثال این حرمتی که خبر واحد بر آن داللت دارد حکم اهلل  ب(

 است یاخیر؟

 جواب:

.)پاورقی: از تواند جانشین قطع طریقی شودحجت است و میفتیم که اماره گخودِ حکم ظاهری:  حجیت الف(

یعنی خودِ خبر واحد ثقه حجت است چون به آن علم داریم و می دانیم از جانب  این جهت بحث طریقیت دارد(

 شارع است.

خبر  یعنیآیا حکم خدا هم همین مؤدای اماره ،کندمیمؤدای اماره: یعنی آنچه به وسیله اماره حجیت پیدا  ب(

 ما نسبت به این حکم ظن داریم و برای ما علم ایجاد نمی کند. واحد ثقه است یا نه؟



، وقتی نسبت به مودای اماره قطع نداریم بلکه ظن داریم ما به حجیت خود اماره ]خبر ثقه[ قطع داریم اما پس:

 شود.میول بحث ظن شد و علم نبود پس مشمول هر دو حرمت ا

و وظیفه ی ما عمل به آن حکم  هر چند اماره بر آن قائم باشد)وقتی ما علم به حکمی نداریم،  توضیح بیشتر:

 توانیم بگوییم حکم اهلل این است، زیرا این نسبت دادن بدون علم و قطع حرام است.میناست( 

 مگر اینکه به دو صورت بگوییم:

فرمایند همین که مولی جعل حجیت برای اماره کرد یعنی میطریقیت که  طبق مسلک جعل . مرحوم نائینی:1

 شود.میو شامل حرمت ن جعلها علماً 

مگر جائی را که اماره باشد که این  ،اینکه ما مخصصی بیاوریم برای ]ال تقف ما لیس لک به علم[ و بگوییم. 2

  باشد.ای همخصص ممکن است اجماع یا سیر
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