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حجیت قطع، بحثی غیز اصولی
•    ٍ ی آن،  یؼىی رص ایىجا قیاس استىثاعی يجًر وزاصر کهٍ یهم دمزده

رص حهالی کهٍ   . ی فمُهی  ی ریگض قاػزٌ ی اطًلی تاشز ي دمزدٍ قاػزٌ
تیمم تٍ دغلق يجٍ االصع جایظ است؛ چًن طهؼیز  »گًییم  يقتی دی

، یم قیاس فمُی طًصت گضفتٍ اسهت؛  «ظًُص رص يجٍ االصع راصر
ی اطًلی است کٍ رص آن حجیت ظُهًص   ی آن قاػزٌ طیضا یم دمزدٍ

ی دمزدات رص دخال فهً،، وبهثت تهٍ     قثل اط ضمیمٍ. شًر دغضح دی
حکم شضع قضايتی وزاصیم؛ ادا تؼز اط قیاس، حکهم شهضػی دغهضح    

.شًر دی
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حجیت قطع، بحثی غیز اصولی
تٍ ػثاصت ریگض دا رص دًاصر یمیه، یمیه تهٍ حکهم شهضػی راصیهم ي     •

.حکم شضػی حجت است؛ ادا حجیت یمیه شضػی ویبت
تا یمیه تٍ حکم، حکم تضای دا حاتت است؛ ادا رص وُایت چیظی طایز  •

تض یمیه تٍ حکم يجًر وزاصر کٍ رص پضتً یم قیاس تهٍ رسهت آدهزٌ    
.تاشز
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حجیت قطع، بحثی غیز اصولی
: تٍ تؼثیض شیخ اوظاصی •
شود و یقیی    حجت وسطی است که باعث ثبوت اکبز بزای اصغز می•

.گیزد تا اکبز را بزای اصغز ثابت نمایذ وسط یک قیاس قزار نمی
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حجیت قطع، بحثی غیز اصولی
ی ػلهم اطهًل قهضاص     َای فلبفٍ تىاتضایه حجیت قغغ رص ػزار تحج•

گیضر ي اط آوجا کٍ اط یم تظزیق ه یؼىهی قغهغ حجهت اسهت ه        دی
آیز ي تهٍ   گًییم، ایه تحج اط دثاری تظزیمی تٍ حباب دی سذه دی

ی دثهاری   سثة آن کٍ یمیه لفظ وزاصر ي یهم دحتًاسهت، رص طدهضٌ   
. گیضر دذتض تٍ حجت غیض لفظی جای دی
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حجیت قطع، بحثی غیز اصولی

. ي تًجٍ راصیم رص تحج حجیت یمیه کاصی تٍ دتؼلهق یمهیه وهزاصیم   •
آوچٍ رص ایىجا دُهم اسهت دهًر    . تًاوز یم لفظ تاشز دتؼلق یمیه دی

.یمیه است کٍ لفظ ویبت
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معانی حجیت
شُیز طزص قثل اط يصير رص تحج یمیه تٍ سکض دؼاوی دذتلف حجیهت  •

:کىز پضراطر ي سٍ دؼىا تضای آن سکض دی دی
حجت دىغمی -1•
حجت تکًیىی -2•
حجت اطًلی -3•
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معانی حجیت

اط   دؼاوی دذتلف حجیت
شُیز طزص  وگاٌ 

حجت دىغمی -1

حجت تکًیىی -2

حجت اطًلی -3
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معانی حجیت
: حجیت دىغمی. 1•
َا تٍ دؼىای حماویهت اسهت ي دمظهًر اط     حجیت رص اطغالح دىغمی•

.حجیت یمیه، ياقغ ومایی آن است
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معانی حجیت
کىز رص ياقغ حجهت   آوچٍ شُیز طزص تٍ ػىًان حجت دىغمی سکض دی•

. فلبفی است
ی دؼضفهت   تحج ياقغ ومایی ػلم کٍ رص اطغالح ادهضيطی رص حهًطٌ  •

.گیضر، یم تحج فلبفی است وٍ یم تحج دىغمی شىاسی قضاص دی
اي تها فهضع طهحت یهم     . َا کاصی وزاصر دىغمی تا حماویت گظاصٌ •

َهای دهالطآ آن    گظاصٌ یا چىزیه گظاصٌ، رص جبتجًی گظاصٌ یا گظاصٌ
.است
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معانی حجیت
يی حجت . کىز شیخ اوظاصی تؼضیف ریگضی اط حجت دىغمی سکض دی•

. ومایز راوز کٍ اکثض صا تضای اطغض احثات دی دىغمی صا يسغی دی
تهض ایهه اسهت کهٍ حجهت دىغمهی،        تض ي جادغ ادا شایز تؼضیف رقیق•

تظزیق یا تظزیمات دؼلًدی است کٍ تظزیق دجًُلی صا تٍ تظهزیق  
.کىز دؼلًآ تثزیل دی
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معانی حجیت
شًیم تٍ دؼلًدات دذظين  تًضیح آن کٍ َض گاٌ تا دجًُلی دًاجٍ دی•

کىیم ي تا سادان رارن آن دؼلًدات، دجًُل صا تٍ  رص سَه دضاجؼٍ دی
رص ایه طًصت فضایىز فکهض طهًصت گضفتهٍ    . وماییم دؼلًآ تثزیل دی

. است
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معانی حجیت
:فکض رص ري ياری جضیان راصر•
َهای تظهًصی، تهٍ یهم      رص ياری تظًصات کٍ تا کمهم دؼلهًآ  . 1 •

.یاتیم دجًُل تظًصی رست دی
َای تظزیمی، دجُهًالت   رص ياری تظزیمات کٍ تٍ استىار دؼلًآ. 2 •

. وماییم َای تظزیمی تثزیل دی تظزیمی صا تٍ دؼلًآ
. وادیم دی حجتَای تظزیمی صا  َای تظًصی صا دؼضف ي دؼلًآ دؼلًآ•
حجیت رص دىغق دضتًط تٍ ػالم احثات است ي تٍ ياقغ ي ػالم حثهًت  •

.کاصی وزاصر
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معانی حجیت
گیضر؛ ادا حجت  تىاتضایه اگض چٍ قیاس رص دىغق دًصر تأکیز قضاص دی•

حال آن کٍ تفبیض شهیخ  . رص اطغالح دىغمی دىحظض رص قیاس ویبت
.رار اوظاصی، آن صا تٍ قیاس ادتظاص دی
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معانی حجیت
: حجیت تکًیىی. 2•
کىهز ي   تأحیضی صا کٍ یمیه تکًیىاً رص شذض طاحة یمیه ایجار دهی •

دىشأیتی صا کٍ یمیه تضای طاحة یمیه رص دمهاآ ػمهل راصر، حجهت    
. وادیم تکًیىی دی

آیهز، فهضاص    تٍ عًص دخال فضری کٍ یمیه راصر شیضی تٍ سهمت اي دهی  •
.فضاص احض یمیىی است کٍ رص فضر پیزا شزٌ است. کىز دی
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معانی حجیت
تیه حجیت تکًیىی ي حجیت تٍ دؼىای فلبفی کٍ رص دًصر قثهل تهٍ   •

. اشاصٌ تیان ومًریم، ادکان تفکیم يجًر راصر
تىاتضایه ادکان . حجت فلبفی تیاوگض حماویت ي دغاتمت تا ياقغ است•

راصر تض احض یم یمیه، ػملی اط طاحة یمیه طارص شًر، ادا ایه یمیه 
رص ایه طًصت حجیت تکًیىی حاطهل اسهت   . دغاتق تا ياقغ وثاشز

.تزين ایه کٍ حجیت فلبفی يجًر راشتٍ تاشز
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معانی حجیت
: حجیت اطًلی. 3•
شُیز طزص حجیت اطًلی صا اط فضدایش دضحًآ آدًوز ادهش کهضرٌ   •

. کىز آدًوز حجیت یمیه صا تٍ دىجظیت ي دؼشصیت تفبیض دی. است
یمیه حجت است، دمظًر ایه است کٍ ػمل تض عثق : گًییم يقتی دی•

شًر، َمان عًص کٍ  یمیه ياجة است ي یمیه دًجة تىجظ تکلیف دی
رص طًصت دغا، طاحة یمیه دؼشيص است ي یمیه رص ایه دًقغ دؼشص 

.دًاَز تًر
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معانی حجیت
ی تکالیف ي اط سهًی   تحج دىجظیت ي دؼشصیت اط یم سً رص حًطٌ•

. شًر ریگض رص صياتظ ػثیز ي دًالی دغضح دی
ای کٍ دًلی  اگض ػثز تٍ وحًی اط اوحا، تکلیفی صا احضاط ومایز تٍ گًوٍ•

تتًاوز اي صا تض تضک آن ػماب ي تض اوجاآ آن حًاب رَز، تکلیف دىجظ 
.آوچٍ دىجظ تکلیف است، حجت واآ راصر. شًر دی

اط آن سً، اگض ػثز، ػزآ تکلیف صا احضاط ومایز ي احهضاط اي حجهت    •
تاشز، رص دماتل دًلی ػشص دًاَز راشت ي حجهت رص ایهه طهًصت    

.دؼشص است
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معانی حجیت
تا تًجٍ تٍ دؼاوی دذتلف حجیت کٍ اط قًل شُیز طزص تیان ومهًریم  •

ي تا تًجٍ تٍ تًضیحاتی کٍ رص سیل آوُها ػضضهٍ کهضریم، رص وُایهت     
یمهیه حجیهت   »آیهز ي ػثهاصت     چُاص دؼىا تضای حجیت تٍ رست دی

:رص َض یم اط آوُا تٍ یم دؼىا است« است
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معانی حجیت
اط وظض دىغمی، حجیت یمیه آن دؼلًدات یمیىی است کٍ دىشأ صفهغ  . أ•

.شًر جُل ي شم اوبان وبثت تٍ دجًُل تظزیمی دی
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معانی حجیت
اط وظض فلبفی، حجیت یمیه دغاتمت دتیمه تا ياقغ است ي یمهیه  . ب•

.رص ایه طًصت ياقغ وما است ي حماویت راصر
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معانی حجیت
اط وظض تکًیىی یمیه رص وفس طاحة یمیه آحاصی تکًیىی ایجهار  . د•

.ومایز دی
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معانی حجیت
رص . اط وظض اطًلی حجیت یمیه تٍ دؼىای دىجظیت ي دؼشصیت است. ر•

طًصت دغاتمت یمیه تا ياقغ ي ػمل تض عثهق آن، شهذض دبهتحق    
حًاب ي رص طًصت تضک ػمهل دبهتحق ػمهاب دًاَهز تهًر ي رص      
طًصت ػزآ دغاتمت یمیه تا ياقغ ي ػمهل تهض عثهق یمهیه شهذض      

.دکلف، دؼشيص است
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حجیت مورد بحث
حجیت مورد بحث•
رص ایىجها وهٍ   . آوچٍ رص ایىجا دًصر وظض دا است، حجیت اطًلی است•

تحج دىغمی راصیم ي وٍ فلبفی ي وٍ تهٍ روثهال آحهاص تکهًیىی یمهیه      
َای دؼضفت وفهس ي صيان شهىادتی ویهظ رص ایهه      حتی تحج. َبتیم

سؤال دُم دغضح رص ایىجا ایه است کٍ آیا یمیه . تحج دز وظض ویبت
َها دؼهشصیت ي    تٍ دؼىای اطًلی دؼشيص ي دىجظ تکلیف است؟ اطًلی

.اوز دىجظیت یمیه صا پشیضفتٍ ي تض آن استزالل ومًرٌ
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معانی حجیت

دُزی َاريی تُضاوی، تأدالت فی ػلهم اطهًل الفمهٍ، کتهاب     : ک.ص. •
. «تؼضیف ػلم اطًل»ايل، رفتض ريآ، دثحج 
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معانی حجیت
ري وفهض اط شهاگضران يی ه    . ی ريآ ویمٍ تماآ داوز شُیز طزص ري ريصٌ داصد اطًل راشت کٍ ريصٌ. •

ی ايل صا تمضیهض   آقای حهائضی ريصٌ . آقای حائضی ي آقای َاشمی ه تٍ تمضیض رصس اطًل پضرادتىز 
ی ايل رص رصس حضًص وزاشت تذشی اط تمضیضات يی دضتًط تهٍ   ومًر ادا اط آوجا کٍ اط اتتزای ريصٌ

ی ريآ رصس اطًل شُیز طزص صا ویظ رصک ومًر ي دیلی قثهل   يی تذشی اط ريصٌ. ی ريآ است ريصٌ
ی ريآ اطًل صا رصک ومًرٌ تهًر، تهٍ تمضیهض     آقای َاشمی کٍ ريصٌ. اط رستگیضی استار تٍ ایضان آدز

ی ريآ دغضح وشزٌ تًر تا کمهم   َای اطًل صا کٍ رص ريصٌ ی ريآ پضرادت ي آن دمزاص اط تحج ريصٌ
ی  َایی دخل احتیاط، استظحاب، تؼارل ي تهضجیح دضتهًط تهٍ ريصٌ    تحج. تمضیض ریگضان تکمیل ومًر

تىاتضایه تذشی اط تمضیهضات ایهه ري شهاگضر تها     . ی ريآ يجًر وزاصر ايل ػلم اطًل است ي رص ريصٌ
دغلثی کٍ َم اکىًن اط شهُیز طهزص ومهل    . َایی تا َم تفايت راصر َمزیگض یکبان است ي رص تذش

.  کىیم، تض اساس تمضیضات آقای َاشمی است دی
. 28ه  27، طض 4، د «حجیۀ المغغ»سیز دحمز تاقض طزص، تحًث فی ػلم االطًل، دثحج . •
. 4، ص 1شیخ اوظاصی، فضائز االطًل، د : ک.ص. •
. 258آدًوز دضاساوی، کفایۀ االطًل، ص . •
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دلیل بز معذریت و منجزیت قطع
دلیل بز معذریت و منجزیت قطع•
:تض دؼشصیت ي دىجظیت یمیه رلیلی اقادٍ شزٌ کٍ تٍ شضح طیض است•
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دلیل بز معذریت و منجزیت قطع
اگض ػثز وبثت تٍ تکلیفی یمیه راشتٍ تاشز، ػمل تض عثق آن دظزا، •

اي تایز تهض عثهق یمهیه    . ػزل ي دذالفت تا آن اط دظاریق ظلم است
رص ایهه طهًصت اگهض یمهیه     . ػمل کىز ي وثایز تا آن دذالفت ومایهز 

.دغاتق تا ياقغ تاشز، دىجظ تکلیف است ي اگض وثاشز، دؼشص است
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دلیل بز معذریت و منجزیت قطع

صا اط « حجیت یمیه تٍ دؼىای اطًلی»تزیه تضتیة استزالل کىىزگان •
ػمل تٍ یمیه : کىىز ی يجًب ػزل ي حضدت ظلم احثات دی صاٌ قاػزٌ

اط دظاریق ػزل است ي ياجة، ي تضک ػمل تهٍ یمهیه اط دظهاریق    
.ظلم است ي حضاآ


