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چکیده
ھمـین  ادریس در علم اصول است وترین مبانی ابناعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی

فقاھت وی، متفاوت از آرای دیگر فقھا شود و حتی در مـواردی  و شیوه مسأله موجب شده است تا آرا
از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یـا مجـرد از قـرائن باشـد؛ حجـت      

گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیـه یافتـه   داند؛ از این رو که ایننمی
است.

جب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اھل بیت را به او نسبت دھند. لیکن طبـق  این مبنا مو
ادریس عالوه بر خبر متواتر به اخبـار آحـادِ بسـیاری اسـتناد     تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن

شود. خبـر واحـدی کـه ادلّـه    توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم میکرده است. می
توان بدان عمل نمود و خبـر واحـدی کـه بـدون     آور است و میدیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع

که طبق مبنـای ایشـان،   توان بدان عمل نمود؛ ھرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه اینمؤید است و نمی
صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.

.س، خبر واحد، فتوای شاذ، حجت، ظنادریابن:هاواژهکلید
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مقدمه

ھای اصـولی بـه   خبر واحد از دیرباز، نقش مھمی در مباحث اصولی و فقھی داشته و کتاب
اند؛ زیرا بسیاری از احکام شرعی توسط خبر واحد بیـان و بیـانِ خداونـد در    این مسأله پرداخته

قرآن کریم در مورد احکام غالباً مجمل و کلی است.
، از تحریـف و خطـر   ١السالم) ھماننـد آیـات قـرآن   بار رسیده از ائمه معصوم (علیھماگر اخ

؛ امّا این عرصـه، چنـدان مـورد توجـه     ٢شدجعل در امان بود، فقه با مشکل چندانی مواجه نمی
ھای گوناگون، دست بـه تغییـر و تحریـف و    توزان قرار گرفت که به انگیزهورزان و کینهغرض

مـن  «فرمـود:  طوری که پیامبر (ص) نیز نسبت به آن ھشدار داده و مـی جعل احادیث زدند؛ به
)۴/۳۶۴صدوق، من الیحضره الفقیه، » (فلیتبوّاَ مقعده من النار.کذّب علیّ متعمداً

خبر و اقسام آن
) و در اصـطالح علمـای حـدیث    ۴/۲۲۶منظور، خبر در لغت به معنای اطّالع و آگاھی (ابن

)۲/۱۳بدالرحمان، مترادف با حدیث است. (ع
نویسـد:  علمای اصول در مورد حقیقت خبر اختالف نظر دارند. شیخ طوسی در این باره می

».ما صحّ فیه الصدق او الکذب«
دانسته است، زیـرا محـال   ٣»ما صحّ فیه الصدق و الکذب«این تعریف را بھتر از تعریف به 

شود تعریف با اخباری نقض میاست که صدق و کذب با ھم در یک خبر باشد. از طرفی، این
که قابل تصدیق و تکذیب نیستند؛ مانند اخبار مربوط به وجود شریک برای خداوند متعـال کـه   
قابل تصدیق نیستند و اخبار مربوط به توحید و صفات خداوند مانند علم خدا که قابل تکذیب 

ـ هتعریـف کـرد  » ما یحتمـل الصـدق و الکـذب   «گروھی خبر را به ٤نیستند. طوسـی، عـده   د. (ان
)۱/۶۳االصول، 
) و در بحث شھادت دروغ به ۱۴۸-۲/۱۴۶ادریس، ابن(پذیرد ادریس این تعریف را میابن

کند که به واسطه چیزھایی که احتمال صدق و کذب آن است از این مطلب اذعان و اعتراف می

.۹حجر: آیه » نحن نزّلنا الذکرَ و إنّا له لحافظون.«اشاره به آیه قرآن -١
اند.استحسان و آرای شاذ و...سر درآوردهاند از قیاس،کسانی که اخبار در عرصه فقه را حجت ندانسته-٢
نویسد: اگر مراد از این تعریف، ھمان تعریف اول باشد، تعریف صحیح است، البته باید عبارت بـه صـورت   شیخ طوسی می-٣
)۱/۶۳تصحیح شود؛ با این وجود قول اول بھتر است. (العده االصول، » ما یحتمل الصدق و الکذب«
بَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَـا مُبْصَـرَ وَ   لَمْ یزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ الْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ لَا مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ الْ«اللَّهِ ع: قَالَ أَبَو عَبْدِ -٤

)۱/۱۰۷، (کلینی، ...»الْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَقْدُورَ فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْیاءَ 
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داریم؛ زیرا شھادت از باب خبر دانسته شده است.ادلّه قطعی دست برنمی

ادریس در مورد اخبار، اصطالحات زیر را به کار برده اسـت: شـاذ، نـادر، خبـر واحـد،      بنا
.١متواتر، مرسل، مسند، مستفیض، ضعیف، مشھور، ناسخ و منسوخ، مجھول

ادریسخبر واحد در بیان ابن
علمای علم اصول بر حجیّت خبر متواتر اتفاق دارند؛ ولی در مورد خبر واحـد بـا یکـدیگر    

اند. شیخ انصاری و مرحوم مظفر قول به عدم حجیّت خبر واحد را بـه کسـانی   رزیدهاختالف و
) نسـبت  ۱/۴۷ادریـس (السـرائر،   ) و ابـن ۴۷۵)، ابن زھـره ( ۲/۵۲۸مانند سید مرتضی (الذریعه، 

شـود و حجّـت نیسـت.    گوید: خبر واحد، ھمانند قیاس موجب ظنّ مـی ادریس میاند. ابنداده
کنـد (ھمـان،   کنـد؛ معرفـی مـی   عنوان فقھی که به خبر واحد عمـل نمـی  ایشان فقه شیعی را به 

) و معتقـد اسـت کـه چنـین     ۱/۱۲۷(ھمان، شمارد) و این را از ضروریات فقهِ شیعه می۲/۲۸۹
)۱/۳۹۷السالم) حجت نبوده است. (ھمان، خبری نزد اھل بیت (علیھم

ت، امّا چون شرعاً دلیلـی  سیّد مرتضی معتقد است: عمل به خبر واحد از نظر عقل جایز اس
توان به آن ملتزم گردید. وی برای اثبات عدم ورود دلیل شرعی بر تعبّد به آن نرسیده است نمی

بر تعبد به خبر واحد، تمام ادلّه قائالن به حجّیت خبر واحد را رد و بر عدم حجّیت خبر واحـد  
؛ ھمـو، رسـائل   ۵۵۰-۲/۵۱۹در احکام به اجماع استناد کـرده اسـت. (سیدمرتضـی، الذریعـه،     

)۱/۲۰۳المرتضی، 
. (آخوندخراسـانی،  ٣قائـل بـه حجّیـت خبـر واحـد ھسـتند      ٢»الجملهفی«در مقابل، مشھور 

۲/۳۱۰(
دانـد  ادریس در این مسأله با سید مرتضی ھم عقیده است. وی خبر واحد را حجت نمیابن

دلیلی که موجب ظن بـه  و معتقد است برای رسیدن به احکام شرعی باید علم حاصل گردد؛ و 
احکام است، نتوان به آن تمسک نمود؛ چرا که عمل کردن به خبر واحد، موجب علم به احکـام  

) بلکه معتقد است که احکام شرعی را باید بـا ادلّـه قطعـی    ۱/۴۷ادریس، گردد. (ابنشرعی نمی

.۵۷۴، ۵۵۲، ۳۳۴، ۲۵۵،۳۳۰، ۳/۱۳۰؛ ج ۲/۵۷۸؛ ج ۳۸۲/۴۹۳،،۳۶۳، ۲۶۷، ۱۰۹، ۷۷، ۱/۴۶السرائر، ج -١
)٣/٧٥مراد از فی الجمله به نحو موجبه جزییه در مقابل سلب کلی است. (مظفر،-٢
فإنما یعمل بـه إذا  گوید: من عمل بخبر الواحدشیخ طوسی از جمله کسانی است که قائل به حجّیت خبر واحد است و می-٣

)۱/۱۰۶دلّ دلیل علی وجوب العمل به، امّا من الکتاب أو السنة أو اإلجماع، فال یکون قد عمل بغیر علم. (عده االصول، 
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کنـد. مداد مـی ) وی عمل به اخبار آحاد را در احکام شرعی، فاسد قل۱/۱۶۳ثابت نمود. (ھمان، 

)۳/۲۵۶(ھمان، 
داند؛ زیرا اگر خبر واحد موجب علم بـود در ایـن   ادریس خبر واحد را موجب علم نمیابن

)۱/۴۶شد. (ھمان، صورت عمل به ھر خبر واحدی واجب می

ادریس و شیخ طوسی در مسألهنکاتی پیرامون دیدگاه ابن
) ١٤٦لفظـی دانسـته، (اسـترآبادی،    ادریـس را در مسـئله، نـزاع   برخی نزاع بین شیخ و ابن

اند که تا قبل از عالمه، کسی صراحتاً قائل به حجیـت خبـر واحـد نشـده     برخی دیگر ادعا کرده
) و سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد ادعای اجماع نمـوده اسـت.   ۱۵۸تونی، است (فاضل

)۱/۲۴(رسائل المرتضی، 
ه به صراحت با نظر سید مرتضـی دربـاره   میرزای قمی ادعا کرده، شیخ طوسی در کتاب عُدّ

) زیـرا دلیـل   ۲/۴۵۵اخبار موافقت کرده و گفته است: امامیه، منکر عمل به خبر واحد ھسـتند. ( 
قطعی بر حجیت اخبار آحاد وجود ندارد و آنچه به عنوان ادله بیان شـده، فقـط حـرف و ادعـا     

)۲/۴۴۸است. (ھمان، 
گردد:ن مطالب بر میرسد که دلیل این مدّعا به ایبه نظر می

گوید: روایتی که متواتر نبوده یا قرائن قطعی ندارد؛ در تفسیر قـرآن، قابـل   شیخ طوسی می
دانـد. (التبیـان فـی تفسـیر     استناد نیست؛ بنابراین استفاده از خبر واحد را در تفسـیر منتفـی مـی   

)۱/۶القرآن، 
اند؛ زیرا عـام قرآنـی علـم    داز طرفی شیخ طوسی تخصیص قرآن با خبر واحد را جایز نمی

طوسـی، عـده   ان با ظن از علم دسـت برداشـت. (  توآور و خبر واحد موجب ظن است لذا نمی
)۱/۱۰۸(ھمان، ادلّه خبر واحد باطل است.کند که ھمه) وی اعتراف می۱/۳۴۴االصول، 

گوید: شیخ طوسی در چند موضع از کتاب استبصار بـه صـراحت و   ادریس میچنین ابنھم
) از جمله این عبارتِ شیخ در استبصـار  ۲/۲۶۳وشنی، عمل به خبر واحد را انکار کرده است (ر

)۱/۳۶(االستبصار، » اخبار اآلحاد عندنا غیر معمول علیھا.«گوید: است که می
ادریس بر این نظر شیخ در مخالفت با خبر واحد، اطّـالع داشـته اسـت ھـر     جا که ابناز آن

دانـد  شیخ نمیایه با استناد به خبر واحد اظھار داشته است، آن را عقیدهفتوایی را که شیخ در نھ
ما اورده الشیخ فی نھایته فھو خبر واحد ال یوجب علمـاً و ال عمـالً، أورده الشـیخ    «گوید: و می
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)۲/۲۸۷ادریس، (ابن»ایراداً ال اعتقاداً.

ھـای  عـده کـه دیـدگاه   باید گفت این ادعا به کلیت صحیح نیست؛ زیـرا ایشـان در کتـاب ال   
حجّیـت آن  ) و ادلّـه ۱/۱۰۰داند (ھمان، آور نمیاصولی را بیان کرده، ھر چند خبر واحد را علم

) اما اخبار واحدی را که روات آن امامی باشـند، در صـورتی   ۱۲۸-۱/۱۰۸کند (ھمان، را رد می
جـایز و مـدعیِ   که در نقلش سدید باشد و طعن ھم نشده باشد، حجت دانسته و عمل به آن را 

) و در جـای دیگـر حتـی خبـر مخالفـان را      ۱/۱۲۶اجماع بـر اعتبـار آن شـده اسـت. (ھمـان،      
دانـد، بـدین شـرط کـه در نقـل روایـت، احتیـاط و دقّـت عمـل داشـته و در           االتباع میواجب
داری مورد وثوق باشند، گرچه در اصل اعتقاد به خطا رفته باشند. بر این اسـاس، وی بـه   امانت

)۱/۱۳۴کرده است. (ھمان، فضّال و... عمل میفطحیّه، واقفیه و خبرھای بنیخبرھای
ھا برای اثبات نظر خویش در مورد ترک عمل به خبر واحد ادریس از این قبیل استداللابن

از شیخ استفاده کرده، لیکن در مواردی که شیخ به طور صریح به خبر واحد عمل نموده اسـت،  
)۲۸۹و ۳/۲۶۷پذیرد. (ھمان، جدل میآن را از باب تسالم و 

که به خبر واحد عمل نکرده حدیث غرر را کامالً پذیرفته و روایـات  ادریس با وجود آنابن
) و بـا آن  ۳۲۴و ۳/۲۹۰معتبر دیگری را به دلیل مخالفت با مضمون آن، مردود شمرده (ھمـان،  
که برخی این روایت را به صورت یک روایت قطعی برخورد کرده است؛ و این در حالی است 

اند، ضعف سند آن با عمل فقھا جبران شده است. (انصاری، المکاسـب  مرسل یافته، معتقد شده
) و گروھی نیز شـھرت را جـابر ضـعف سـند آن     ۱۱/۶۴(المحشی)، شارح: سید محمد کالنتر، 

)۲/۲۵۶مصباح الفقاھه، (خویی،اند.ندانسته
ادریس و شـیخ، مطلـق نیسـت؛ زیـرا ھـر دو در      بنبه نظر رسد که انکار خبر واحد توسط ا

اند اما منشأ آور دانستهاند. ھر چند ھر دو، خبر واحد را ظنمواردی به خبر واحد تمسک نموده
اختالف آن دو این است که شیخ، عمل به ظن را جایز دانسته و احکام را از ادلّه قطعی و ظنـی  

ریس که ادلّه احکام را منحصر در ادلّـه قطعـی   استنباط و استخراج کرده است، بر خالف ابن اد
دانسته است.

ادریس با این روش، فتاوای متفـاوت و متغییـر فقھـا    توان گفت یکی از دالیل مقابله ابنمی
اند؛ بنابراین فقه مبتنی بـر ادلـه ظنـی و    است که به ھنگام تألیف ھر کتاب به روایتی عمل کرده

ذاشت و فقه مبتنی بر قرآن، سنت، اجماع و دلیـل عقـل بنـا    خبر واحدِ عاری از قرینه را کنار گ
(عـده االصـول،   نھاد. این اختالف شدید چندان در فقه فقھا پدید آمـد کـه بیـان شـیخ طوسـی     
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گوید: این اختالف و تعارض در اخبار بر کسـی پوشـیده   زند و میبر آن مھر تأیید می)١/١٣٨

آنان از اختالفـات ابوحنیفـه و شـافعی و مالـک     نیست و اگر در این زمینه تأمل کنید اختالفات
بیشتر است.

بند نبوده است و در مقام عمـل بـه ظـن    در نقد این سخن باید گفت: ایشان به این مبنا پای
عمل کرده است و از طرفی حتی کسانی مانند سیّد که منکر حجیت خبر واحد ھستند؛ اختالف 

ام استنباط است.فتوی وجود دارد که بیانگر بکارگیری ظن در مق

ادریسمراسیل ابن
شود که در سندِ آن، ھمه یا برخی از راویان آن حذف شده باشـد. مرسل به حدیثی گفته می

شـود امّـا تعـدادی از مرسـالت بـه      ) ارسالِ روایت موجب تضعیف روایت می۱/۱۶۶(مامقانی، 
کنـد از  وایت را نقـل مـی  آیند؛ مانند این که شخصی که رخاطر داشتن قرینه، معتبر به شمار می

آن ھمـراه گشـته اسـت؛ از قبیـل     شھرت عملـی و اجمـاع بـا   یابرخوردار است ایوثوق ویژه
مراسیل شیخ صدوق و ابن ابی عمیر.

ادریس به روایات مرسل عمل نکرده و معتقد است؛ حتی کسانی که به خبر واحد عمـل  ابن
یتِ خبر واحد به طریق اولـی بـه مراسـیل    اند و منکرینِ حجّکنند به اخبار مرسل عمل نکردهمی

البته ایشان بر خالف این نظر، روایاتی را به طور مرسل از ) ٢/٥٣٤ادریس، (ابنکنند.عمل نمی
ھا عمل کرده است.بزنطی و ابن بکیر روایت و به آن

اعتبـار  -۲عدم اعتبـار  -۱ھای متفاوتی بیان شده است. ادریس دیدگاهدر مورد مراسیل ابن
راسیل.م

دیدگاه اول
ادریس بعضی از اصول اربعمائه مانند بزنطی یا ابن بکیر و ... را نقـل  این گروه معتقدند: ابن

کرده که در زمان صاحب کافی و شیخ، مشھور بوده و نیازمند ذکر سلسله سند نبوده است؛ ولی 
ایـن اصـول را ذکـر    ادریس مشھور نبوده، با این وجود، ایشان سلسلهِ سند خود بـه  در زمان ابن

نکرده است. احتمال دارد که انتساب این اصول به صاحبانش را، از راه اجتھاد بـه دسـت آورده   
ادریـس و امثـال وی ماننـد شـیخ صـدوق      باشد که این اجتھاد نزد ما حجّیت نداشته باشد. ابـن 

د را اعمـال  نیستند که زمان او، نزدیک به دوران صاحبان اصول بوده و برای اثبات چیزی، اجتھا
ادریـس. توان تکیه نمود؛ بر خـالف مراسـیل ابـن   نکرده باشند؛ از این رو به مراسیل صدوق می
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)٢/٧٣المحرّمة، خمینی، المکاسب(امام

دیدگاه دوم
ادریس و سید مرتضی به خبـری را،  در مقابلِ دیدگاه اول، کسانی ھستند که عمل کردن ابن

ای شود که این خبر ھمراه با قرینهکردند؛ زیرا معلوم میمینشانه اعتبار آن دانسته و به آن عمل
بوده که باعث اعتبار خبر نزد آنان و مفید علم و قطع شده است؛ و این سخن راجع به مراسـیل  

)۲۱۱-۳۰/۲۱۳باشد. (حرعاملی، و مسانید آنان می
وایـت  نصـر ر ابـی محمـدبن ادریس از جامع احمـدبن صاحب ریاض در ذیل حدیثی که ابن

ادریس این روایت را از کتـاب مشـھور   گوید: امثال این روایت صحیح ھستند؛ زیرا ابنشده، می
)۲/۱۰۹به طور مستقیم نقل کرده و معتبر است. (طباطبایی، 

ھـای راویـان   ادریـس از کتـاب  خویی نیز بر این باور است که ھر روایتی را که ابنیت اهللاآ
ادریس بر خبـر واحـد اعتمـاد    امثال آن، معتبر است؛ زیرا ابنروایت کند، از قبیل کتاب حریز و

کرد و تنھا به خبر متواتر یا خبر واحدی که قرینه قطعی بـر حجّـت آن اقامـه شـده؛ عمـل      نمی
)۱/۴۷۶کرد. (خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصاله، می

ه اسـت کـه نقـل بـدون     ادریس روایاتی را به طور مرسل ذکـر کـرد  رسد گاه ابنبه نظر می
واسطه وی از آن راوی با توجه به فاصله زمانی، بسـیار بعیـد بلکـه محـال اسـت؛ مـثالً ایشـان        
روایاتی را از جمیل بن دراج و .... ذکر کرده است در حالی که فاصله بـین او و جمیـل بسـیار    

را زیاد است؛ بنابراین ممکن است گفته شود این روایات فقـط در حـق وی حجـت اسـت؛ زیـ     
ممکن است انتساب این روایات به آنان ناشی از اجتھاد وی بوده و برای او قطع حاصـل شـده   
است، ولی در حق دیگران، حجت نیست. ھمین سخن در مورد مراسیل صدوق نیز گفته شـده  
است. البته اگر ھمراه با قرینه باشد یا سایر ادلّه آن را تأیید کند، برای دیگران نیز حجت اسـت؛  

قھا معتقدند ھرگاه خبری محفوف به قرائن باشد یا ادلـه دیگـر مؤیـد آن باشـند، حجـت      زیرا ف
است.

هاي ناروا به ابن ادریسنسبت
انـد. تعـدادی از   ھایی داده و او را از افراد ضعیف بشـمار آورده برخی به ابن ادریس نسبت

اند از:ھا عبارتاین نسبت
قمـی،  بابویـه  ابـل اعتمـاد دانسـته اسـت (ابـن     حِمّصی او را اھل تخلـیط و غیرق سدیدالدین
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) و برخی عدم پذیرش خبر واحد توسط او را به معنی اعـراض کلـی از اخبـار    ۱۱۳الفھرست، 

جا او را سـتوده اسـت. (حلـی،    ولی ھمان١ائمه (ع) دانسته و او را در شمار ضعفا آورده است؛
انـد  مه به نقد و طعن او پرداختهچنین محقق و عال) ھم۲/۲۴۳؛ حرعاملی، ۴۹۸رجال ابن داود، 

)۲۷۶(بحرانی، 
جا که عالمه مجلسـی  ھای بعد، نظر علمای رجال در مورد وی تغییر کرد تا آنولی در دوره

خـویی، معجـم رجـال    وی را توثیق کرده اسـت و برخـی از معاصـران، (   ) ١/٣٣(بحار االنوار، 
بـه وی داده اسـت از جھـت    نسبتی را که حمّصی) ٤/٣٨١؛ شوشتری، ٦٨-١٦/٦٧الحدیث، 

اند.دقّت بوده است؛ صحیح دانستهاین که کمی در نقلِ اسنادِ روایات بی
اند: اوالً کتاب السـرائر از ابتـدا تـا پایـان     برخی اعراض کلی از اخبار را غلط دانسته و گفته

ثانیـاً  ادریس به طور کلی اخبار را طـرد کـرده اسـت.   توان گفت، ابنمبتنی بر اخبار است و نمی
کرده است، بلکه در این زمینه با کسـانی  ادریس تنھا فقیھی نیست که به خبر واحد عمل نمیابن

انـد کـه اخبـار    مانند شیخ مفید و سید مرتضی و... ھم عقیده بوده است. البته بـه او نسـبت داده  
رِ دالّ بـر  ) مانند این که ایشـان، اخبـا  ۹/۹۳شناخته است. (شوشتری، واحد را از غیر واحد، نمی

ی قرآن فتوا داده که وجوب وضو از آرنج را خبر واحد دانسته است بنابراین بر اساس ظاھر آیه
)۱/۹۹ادریس، شستن دست از انگشتان در وضو جایز است. (ابن

خویی این نسبت را که به ھیچ خبری عمل نکرده است، باطل یافته و معتقد است، یت اهللاآ
ادریس را از جھتی خبر عمل نموده است. البته ایشان، مخلِّط بودنِ ابنایشان در موارد زیادی به 

صحیح و از جھتی غلط دانسته است. از جمله روایات ابان بن تغلب و روایات کتـاب سـیاری،   
ادریس غیـر قابـل اعتمـاد    گوید تصنیفات ابنآید امّا از جھت این که میتخلیط وی به شمار می

) این تعـداد از فقھـا معتقدنـد:    ۶۸-۱۶/۶۷جم رجال الحدیث، است، صحیح نیست. (ھمان، مع
ادریس ذکر کرده، معتبر است؛ زیرا ایشان صرفاً وقتی بـه خبـر واحـد    احادیث مرسلی را که ابن

کند که ھمراه با قرائن باشد.عمل می
انـد؛ زیـرا   تـرین روایـات  گوید: این روایـات ضـعیف  در بحث استخاره با رقعه و نوشته می

اند که فطحـی مـذھب ھسـتند و بـه روایـت آن دو اعتنـا       ن آن کسانی مانند رِفاعه و زرعهراویا
)۱/۳۱۳ادریس، شود. (ابننمی

) بایـد گفـت: جلـدِ اول رجـال ابـن داود      ۲/۲۴۴اشکال شده که این مطلب در رجال ابن داود وجـود نـدارد؛ (حرعـاملی،    -١
انـد؛  انی که مورد مدح قرار گرفته، و در جلد دوم به ذکر اسامی کسانی کـه مـورد ذم قـرار گرفتـه    اختصاص به ذکر اسامی کس

کند.اشاره می
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توان گفت: ابن ادریس در نقل حدیث در مواردی دچار لغزش و خطـا شـده اسـت کـه     می

اند از:شواھدی بر این نظر وجود دارد که عبارت
زرعه ذکر نشده و نسبت دادن این روایات به رفاعـه و  اوالً: در طریق این روایات، رفاعه و

زرعه خطا و اشتباه است؛ زیرا یکی از این روایات را ھارون بن خارجـه از امـام صـادق (ع) و    
طوسـی،  از امام (ع) روایت کـرده اسـت (  دیگری را محمد بن یعقوب کلینی از علی بن محمد

)۳/۱۸۱تھذیب االحکام، 
بـه آن دو اشـتباه   -فطحـی بـودن  -و روای باشند دادن چنین نسبتی ثانیاً: بر فرض که این د
؛ حلـی، رجـال   ۷۱طوسی، الفھرست، المذھب و ثقه؛ (فاعه را صحیحاست؛ زیرا علمای رجال، ر

حلـی، رجـال عالمـه، خالصـه     اند (عالمه) و زرعه را واقفی مذھب و ثقه دانسته۱۵۳ابن داود، 
ی شناخت و معرفتِ وی نسـبت بـه روایـات و رجـال     ) و این مطلب داللت بر کم۲۲۴االقوال، 

جا دچار تـوھم در  ادریس در ایناند: ابن) برخی گفته۲/۳۵۶مختلف الشیعه، حلی،دارد. (عالمه
به کار رفته است که مراد از آن رفع خبر اسـت و  » رَفَعَه«توھم شده است؛ زیرا در روایت، لفظ 

)۴/۳۸۱است. (شوشتری، ایشان گمان کرده است که مراد از آن رفاعه 
کند که نزدیـک بـه عصـر کلینـی     از دیگر موارد، اخباری که از کتاب ابان بن تغلب بیان می

)۱/۱۰۶بوده و به علت بُعد زمانی با آنان، در حق وی محال است (ھمان، 

ادریسادلّه عدم حجیت خبر واحد از منظر ابن
دلیل اول: آیات 

)۳۶(اسرا: »: هِ عِلمٌ...وَال تَقفُ ما لَیسَ لَكَ بِ«-۱
توان تمسک نمود که موجب علم و قطع گـردد  ای میادریس معتقد است که تنھا به ادلّهابن

آور را کتاب، سنت، اجماع و دلیل ی علمتوان عمل کرد. وی ادلّهای که ظن آورند نمیو به ادلّه
شمارد.عقل برمی

دن به خبر واحـد علـم آور نیسـت؛ لـذا بـر      کند که عمل کرایشان در موارد زیادی بیان می
نتوان به آن عمل نمود. وی در مورد احکـام غیـر   » ال تَقفُ ما لیس لک به علم«اساس آیه قرآن 

)۲/۱۲۸ادریس، معلوم به این آیه تمسک کرده است. (ابن
تمسک به آیات نھی از پیروی از ظن-۲

تـوان بـه آن   داند؛ از این رو نمـی میآور ادریس تمسک به خبر واحد را مانند قیاس، ظنابن
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عمل نمود؛ چرا که شارع ما را به عمل به ظن متعبد نکرده و تنھا راهِ کشف احکام شـرعی ایـن   

آور به آن دست یابیم و قطع پیـدا کنـیم؛ و طـرق ظنـی حجـت نیسـت؛       است که از طریق علم
نھی داللت بـر حرمـت   ) زیرا آیات قرآن از تبعیت از ظن نھی کرده است و۴۸-۱/۴۷(ھمان، 

)۲/۲۳۸ھا دارد. (ھمان، دارد و این منافات با وجوب عمل به آن
نقد و بررسی آیات

اند از: در این جا باید گفت، ظن حاصل از خبر از این آیات چند پاسخ داده شده که عبارت
ـ   ٢واحد، از عموم آیات خارج ھستند اوالً: این آیات مربوط به اصـول دیـن   ه ھسـتند و ربطـی ب

ثانیاً: اگر گفته شـود شـامل   فروع دین ندارند و بحث ما حجیت خبر واحد در فروع دین است.
شود باید گفت: صدر آیات، خطاب به اصول دیـن اسـت و قـدر متـیقن مـانع      فروعات ھم می

بنابراین آیات داللتی بر رد حجیت خبر واحد )٢٩٥(آخوند خراسانی، ٣تمسک به اطالق است.
انـد؛  ترین دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقال دانسته) مھم۳۰۳، ھمانبرخی (ندارند. از طرفی

دانند؛ اما اگر مراد از آن، احتمال زیرا عقال، ظنّی را که بر اساس حدس و گمان باشد، معتبر نمی
کنند.راجح باشد به آن ترتیب اثر داده و تارکِ آن را مذمت می

ھا اوھام و گمـان اسـت و   شود و مراد از آنل نمیبنابراین آیات شامل ظن در اصطالح اصو
ارتباطی به عمل بر اساس مؤدای اماره ندارد؛ زیرا ظن دو نوع است. اگر در مورد معاد بـه کـار   

برخـی  ٤برده شود به معنای یقین و اگر در مورد امر دنیا به کار برده شود به معنای شک اسـت. 
ترین داللت این آیات این است اند: واضحو نوشتهبا استدالل به این آیات بر این مطلب تصریح

کنند مربوط به امور دنیایی است؛ زیـرا اطاعـت   که وقتی مردم براساس حدس و گمان عمل می
توان به حدس و گمان خداوند با جھل سازگار نیست و در شناخت توحید و نبوت و معاد نمی

) و صـدر  ۷/۳۳۱ن داللت دارد. (طباطبایی، اعتماد کرد و عالوه بر آیات و روایات، عقل نیز بر آ
آیات مریوط به امور اعتقادی است که قرینه و شـاھد بـر ایـن مـدعا اسـت. (آل شـیخ راضـی،        

کنـد و بایـد علـم و یقـین     این آیات مربوط به اصول دین از قبیل معاد نبوت و توحید است؛ زیرا ظن و گمان کفایت نمـی -٢
ق کالم بر این مطلب داللت دارد؛ زیـرا صـدر آیـات مریـوط بـه امـور       ) که قرینه و سیا۳۳۱-۷/۳۳۰حاصل شود. (طباطبایی، 

تَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّـنَّ  إِنَّ الَّذِینَ ال یؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَیسَمُّونَ الْمَالئِکةَ تَسْمِیةَ الْأُنْثی* وَ ما لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ی«اعتقادی است. 
)۵/۳۳۲(آل شیخ راضی، ۲۸و ۲۷نجم » الْحَقِّ شَیئاًال یغْنِی مِنَ

برای آن که لفظ داللت بر اطالق نماید در مقام تخاطـب و گفتگـو نبایـد قـدر     توان گفت: ابن ادریس با دقت در سرائر می-٣
حیوانات حالل خوار داده است؛ زیرا این بحث را ذیل مباحث متیقنی باشد. بر ھمین اساس حکم به حرمت فضله مرغ نجاست

)١/١٧٨السرائر، گوشت مطرح کرده است. (
» نْ أَمْرِ الـدُّنْیا فَھُـوَ ظَـنُّ شَـک.    الظَّنُّ ظَنَّانِ ظَنُّ شَک وَ ظَنُّ یقِینٍ فَمَا کانَ مِنْ أَمْرِ الْمَعَادِ مِنَ الظَّنِّ فَھُوَ ظَنُّ یقِینٍ وَ مَا کانَ مِ«-٤

)۱/۲۴۴(طبرسی، 
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۵/۳۳۲(

دلیل دوم: روایات
اخباری که علم به صدور آن از جانب معصوم، مالک اعتبار حدیث و عـدم علـم بـه آن را    

ای اسـت کـه در آن از امـام (ع)    ن اخبـار مکاتبـه  داند. از جمله ایـ مالک عدم اعتبار حدیث می
مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ «درباره اختالف احادیث سوال شد؟ امام فرمود: 

)۳/۵۸۴ادریس،(ابن» إِلَینَا.
ھا را به موافقت با آناخباری که داللت بر بر کنار زدن خبر مخالف با کتاب و سنت دارد و

دھد که در بحث طالق سه گانه در مجلـس واحـد بـه ایـن     عنوان مالک اعتبار حدیث قرار می
ھا را مخالفِ کتاب و باطـل دانسـته اسـت. (ھمـان،     استناد کرده است و آن٥ھا و احادیثمالک

۲/۶۸۳(
وقـت تنـگ   ادریس در مورد شخصی که قصد و عزم بر انجام قضـای روزه دارد، ولـی   ابن

شود، چنانچه در انجام تکلیف کوتاھی کند کفاره بر او واجب گردد، امّا اگر به دلیل بیمـاری  می
) ۵۷۰قادر به انجام نباشد و کوتاھی نکرده، کفاره بر او واجب نیست و کسانی (مفید، المقنعـة،  

بیـت  انـد کـه اھـل   انـد، بـه خبـر واحـدی عمـل کـرده      که کفاره را بر چنین فردی واجب یافته
) از ایـن رو ایشـان عمـل بـه چنـین      ۱/۳۹۷ادریـس،  کردند. (ابنالسالم) به آن عمل نمی(علیھم

)۱/۵۱داند. (ھمان، اخباری را باعث فساد و نابودی اسالم می
نقد و بررسی

ھا مستلزم دور است؛ زیرا این روایات خبر واحد ھستند. اوالً اثبات حجیت خبر واحد با آن
ت تواتر لفظی و معنوی ندارند؛ زیرا از نظر لفظ و معنی با ھـم متفـاوت ھسـتند.    ثانیاً این روایا

که تواتر اجمالی دارند که باید به قدر متیقن اخذ نمود و قدر متیقن از ایـن روایـات،   نھایت این
باشد کـه حجـت نیسـت و ھمـه ایـن را قبـول دارنـد؛        اخبار مخالف با قرآن و سنتِ قطعی می

ت از محل بحث خارج ھستند زیرا محل بحث خبر واحدی است که مخالف بنابراین این روایا
)۲۹۵با کتاب و سنت نیست. (آخوندخراسانی، 

دلیل سوم: اجماع
ادریس معتقد است که انکار خبر واحد، مورد اتفاق نظر و اجمـاع اصـحاب اسـت. وی    ابن

، این حدیث در کتب روایی امامیه موجود نیست ولی شیخ مفید در کتـاب المسـائل   »ی أمرنا ھذا فھو ردّکلّ ما لم یکن عل«-٥
) به این حدیث استناد کرده است. البته در کتب حدیثی اھل سـنت بـا مقـداری تفـاوت وجـود دارد. (بخـاری،       ۸۶الصاغانیه (

)۷/۲۷۵، (شیخ طوسی، تھذیب االحکام، »اطرحوهما وافق الکتاب فخذوه و ما خالفه ف«؛ )۲/۳۹۲؛ ابوداود، ۳/۱۶۷
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لف اھـل بیـت   شود و روشِ اصحاب و فقھای سنویسد: خبر واحد موجب علم و عمل نمیمی

) و فقھای امامیه در شرعیات بـه  ۱/۳۳۰ادریس، بر ترک عمل به خبر واحد، اجماعی است. (ابن
)۳/۲۸۹کنند. (ھمان، خبر واحد عمل نمی

نویسد: امامیه قائل به بطالن قیـاس و خبـر واحـد ھسـتند و     ادریس در مقدمه کتاب میابن
) وی این مسأله را از ۱/۵۱ل (ھمان، ھا نیست مگر شخص غافکسی قائل به وجوب عمل به آن

)۱/۱۲۷شمارد (ھمان، ضروریات فقه شیعی برمی
نقد و بررسی

اوالً این اجماع، اجماع محصل نیست، بلکه اجماع منقول است که حجت نیست؛ زیرا دلیل 
داند، جعـل حجیـت بـرای آن    حجیت آن خبر واحد است و کسی که خبر واحد را حجت نمی

این اجماع، با اجماعی کـه قـائالن بـه حجیـت خبـر واحـد بـه آن تمسـک         معقول نیست. ثانیاً
اند، تعارض دارد ثالثاً این اجماع موھون و ضعیف است؛ زیرا مشھور علما قائل به حجیت کرده

)۲۹۶خبر واحد ھستند رابعاً این اجماع، اجماع مدرکی است. (آخوندخراسانی، 
واحد ارائه شد ھمگی رد و بـر حجیـت آن،   ای که بر عدم حجیت خبرخالصه: از بین ادله

به مفھوم آیه نبأ و سیره عقالئیه تمسک شده است.
تـرین دلیـل حجیـت خبـر واحـد را بنـای عقـال        ) مھـم ۳/۱۹۱امام خمینی (تنقیح االصول، 

کردند و این عمل نویسد: بدون شک عقال در تمام امورشان به خبر ثقه عمل میدانسته و میمی
قال مستقر است نه سیره مسلمانان و متشرعه؛ بلکه قبل از اسالم ھم این چنـین  به عنوان عمل ع

بوده است و شرع نه تنھا آن را ردع نکرده، بلکه در پذیرش و عمـل بـه آن، بـا آنـان مشـارکت      
کرده است.

ادریساخبار مورد قبول ابن
(ع) عمـل  یـک از اخبـار ائمـه    طور که گذشت برخی به وی نسبت دادند که بـه ھـیچ  ھمان

کرده؛ امّا این نسبت، صحیح نیست؛ چرا که ایشان در موارد زیادی به اخبار اسـتناد و عمـل   نمی
کرده که مفیـد علـم باشـد؛ زیـرا مبنـای      کرده است؛ به عبارت دیگر، ایشان به اخباری عمل می

ـ ایشان برای رسیدن به احکام الھی، عمل به ادلّه ای ا ادلّـه ای است که افاده قطع و یقین نماید امّ
یابی به احکام شرعی کـافی نیسـت؛ و بـه ھمـین دلیـل ادلّـه را،       که افاده ظن نماید برای دست

داند.منحصر در کتاب، سنت متواتر، اجماع و دلیل عقل می
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توان به این نتیجه رسید که ایشان عالوه بر اخبار متـواتر،  البته با بررسی در کتاب سرائر، می

کرده است؛ و ھا عمل میفق با سایر ادلّه باشند، مفید علم دانسته و به آناخبار واحدی را که موا
اند از:اخبار مورد پذیرش وی عبارت

اخبار متواتر-۱
کرد و این با مبنای وی نیـز سـازگار اسـت زیـرا چنـین      ادریس به اخبار متواتر عمل میابن

ب السرائر یادآور و بر آن شـده  شود و بارھا این مسأله را در کتااخباری موجب قطع و علم می
تواند با خبر متواتر تعارض یابد.که خبر واحد نمی
ادریس به دو دسته از اخبار متواتر اشـاره کـرده   توان به این نتیجه رسید که ابنبا بررسی می

است؛ متواتر لفظی و متواتر معنوی. ھرچند این اصطالحات را در کتـاب خـود بـه کـار نبـرده      
است.

آن است که راویان متعدد، معنای واحدی را با الفاظ متعدد بیان کننـد؛ ماننـد   فظی:متواتر ل
(سـبحانی، المحصـول فـی علـم     ». من کنت مواله فھـذا علـی مـواله   «و حدیث » حدیث ثقلین«

)۳/۲۷۳االصول، 
ادریـس،  ادعـای تـواتر کـرده اسـت. (ابـن     » الصلوه اال بطھـور «ادریس در مورد حدیث ابن

۱/۲۳۶(
خبری است که در آن یک معنا با الفاظ و عبارات متفاوت و گوناگون به کار معنوی:متواتر 

ھای امام علـی (ع) ذکـر شـده و ھمـه     رفته است، از قیبل روایات گوناگونی که در مورد جنگ
)۳/۲۷۳داللت بر یک معنا (شجاعت امام ع) دارند. (سبحانی، المحصول فی علم االصول، 

این معنا اشاره کرده است. مثالً در غسل جنابت، مالک وجـوب را  ادریس در مواردی به ابن
پنھان شدن حشفه دانسته چه در قبل و چه در دبر و در این مسـئله بـه روایـات تمسـک کـرده      

)۱/۱۰۹ادریس، گوید: قد روی ھذا المعنی من طرق کثیرة. (ابناست و می
٦علیهخبر واحد مجمع-۲

کند، امّـا در مـواردی بعضـی از احادیـث     واحد عمل نمیادریس با وجود آن که به خبرابن
ھا استناد کرده است؛ البته در صورتی که یکی از ادلّه مؤیـد  مرسل و اخبار واحد را ذکر و به آن

کند که ھمراه با قرائن باشـد؛  آن باشد؛ به عبارت دیگر ایشان صرفاً وقتی به خبر واحد عمل می

) عدم ضـمان صـاحب   ۱/۱۹۷از دیگر موارد اخبار پیرامون اختیار حاکم اسالمی برای قضاوت بین اھل کتاب، (ابن ادریس، -٦
انسـته  ) را معقـد اجمـاع د  ۳/۲۱۷(ھمـان،  » اقرار العقال علی انفسھم جـائز «) و قاعده ۱/۱۹۹حمام نسبت به لباس افراد (ھمان، 

است.
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واقع شده باشد. برخی از فقھا، عمل ایشان به خبری را دالّ بر مانند این که آن خبر مورد اجماع 

ای بر اعتبار آن نباشد، حجت نیسـت و بـه   دانند؛ و چنانچه دلیل و قرینهاعتبار و حجیت آن می
کند.آن اعتنا نمی

ادریس در مورد فردی که ادعای شبھه در عمل زنا نماید؛ از قبیل کنیزی که مشترک بین ابن
بر آن است که وطی با او جایز نیست؛ امّا اگر یکی از دو نفر با کنیـز، نزدیکـی و   دو نفر است، 

إدرءوا احـدود  «گـردد؛ و بـرای اسـقاط حـد بـه حـدیث       ادعای شبھه کند؛ حد از او ساقط می
) ۳/۴۴۵تمسک کرده است و این حدیثی است که بر آن اجماع منعقد شـده اسـت. (  » بالشبھات

)۴/۷۴(شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ده است.ھرچند که به طور مرسل ذکر ش
اخبار واحد موافق با ادلّه معتبر-۳

ادریس معتقد است خبر واحد ھمانند قیاس، موجب ظنّ بوده و حجّت نیست (ھمـان،  ابن
شـود و  ) امّا اگر سایر ادلّه موافق با مضمون آن حدیث باشند؛ مفید علم و قطع می۳/۳۹۴؛ ۱/۴۷

) و ممکـن اسـت موافـق بـا کتـاب (ھمـان،       ۳/۲۰۰؛ ۲/۲۰۰تمسک نمود (ھمان، توان به آن می
) یا دلیل عقل، اجماع و یا سایر اصول باشد؛ و اگر مضمون این ۲/۴۳۱) یا سنت (ھمان، ۱/۱۱۰

شوند؛ ھرچند راوی آن عـادل باشـد.   روایات موافق با این ادلّه نباشند، از درجه اعتبار ساقط می
شـود. (ھمـان،   ) و براساس ھمان ادلّه حکم مـی ۴۵۹، ۳۹۳، ۳۶۱، ۱۱۲، ۳/۱۰۹؛ ۲/۶۳۹(ھمان، 

۲/۱۸۸(
آیـد و  در بحث قتال با اھل بغی این سوال مطرح است؛ آیا اموال باغی از غنائم به شمار مـی 

قابل تقسیم است یا خیر؟
آیـد و غیرقابـل   ادریس در این مسئله معتقد است: اموال اھل بغی به غنیمت کسی درنمیابن

تمسک نموده است که » الیحلّ مال امرء مسلم اال عن طیب نفس منه«یم است و به حدیث تقس
)۲/۲۱۹دلیل عقل مؤید و معاضد این روایت است. (ھمان، 

اخبار مستفیض-۴
تمسک کرده اسـت  ٧گانه در یک مجلس، به اخبار مستفیضادریس در بحث طالق سهابن

)۲/۶۸۴و این کار را جایز ندانسته است. (ھمان، 

حدیث مستفیض حدیثی است که در آن تعدد طرق مورد توجه است و به حد تواتر نرسد ولی از خبر واحد فراتر رود. در -٧
اصطالح چنین تعریف شده است: حدیثی که راویان آن در ھر طبقه بیش از سه نفر، و کمتر از حد تواتر باشند و آن را مترادف 

) وجه مستفیض بودن روایت این است که روایت مذکور از طرق متعدد بیان ۱/۶۶بن فھد حلی، با خبر مشھور دانسته است. (ا
اند از:شده است که عبارت
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» ایاکم و المطلّقات ثالثاً فـی مجلـسٍ واحـدٍ فـإنّھن ذواتُ االزواج.    «فرماید: علی (ع) میامام
)۵/۴۲۴(کلینی، 

ادریسپیامدهاي مختار ابن
اختالف فتوا و صدور فتاوای شاذ به دلیل عدم اعتماد به خبر واحد-۱

دریـس خبـر واحـد را انکـار     اجا که روایات، یکی از منابع مھم استنباط اسـت و ابـن  از آن
کرد باعث گردید که آرا و شیوه فقاھتِ ایشان در برخی فتاوا بـا سـایر فقھـا متمـایز شـود و      می

حتی در برخی موارد آرای شاذ از وی صادر گردد.
ادریـس،  از مواردی که به خاطر عمل نکردن به اخبار واحد با سایر فقھا اختالف دارد (ابـن 

ن است که ایشان معتقد است: در ھر نمازی فقط یک قنـوت در کـار   ) ای۲۵۶و ۳/۱۹۲؛ ۲/۵۴۰
است؛ حتی نماز جمعه به دلیل اجماع و بنابر مقتضای اصول؛ و کسانی که حکـم بـه دو قنـوت    

)۱/۲۹۹اند به خاطر عمل به خبر واحد است. (ھمان، کرده
ـ ٨ادریس آرای شاذ بسیاری سرزده استاز ابن ق روایـات، اگـر   به عنوان نمونه با این که طب

شود. ایشان به دلیل عـدم  ی خود زنا کند، ازدواج با دختر او حرام ابدی میکسی با خاله یا عمه
شود و چنـین  توجه به خبر واحد، بر خالف سایر فقھا و حتی سید مرتضی، قائل به تحریم نمی

شـود؛  یکند: اگر اجماع بر حرمت اقامه شود ھمان اجماع دلیل حرمت محسـوب مـ  استدالل می

عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار رضی اهللا عنه بنیسابور فی شعبان سنة اثنین وخمسین وثالثمأة قال: علی -١
شاذان قال: سئل المأمون علی بن موسی الرضا علیھما السالم أن یکتب له ...قال و قال بن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل

)١/١٢٩امیرالمومنین (ع).(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، 
أحمد بن محمد بن الھیثم العجلی، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد ابن أحمد السنانی، والحسین بن إبراھیم بن أحمد بن -٢

وعبد اهللا بن محمد الصائغ، وعلی بن عبد اهللا الوراق رضی اهللا عنھم قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن یحیی بـن  ھشام المکتب،
زکریا القطان قال: حدثنا بکر بن عبد اهللا بن حبیب قال: حدثنا تمیم ابن بھلول قال: حدثنا أبو معاویة، عن االعمش، عن جعفر بن 

)٦٠٧و ٦٠٣صدوق، الخصال، المومنین (ع)... (: قال امیرمحمد علیھما السالم قال
علی بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبیه عن جعفر بن محمد عن علی بن الحسن بن رِباط عن موسـی بـن   -۳

ار، االستبصـ ؛۵۷-۸/۵۶طوسـی، تھـذیب االحکـام،    ال: قـال امیرالمـومنین (ع)... (  بکر عن عمر بن حنظلة عن أَبی عبداللَّه ع ق
۳/۲۸۹(
ال: قـال امیرالمـومنین (ع)...   عنه عن محمد بن الحسین عن محمد بن أَبی عُمیر عن حفص بن البَختری عن أَبی عبداللَّه ع ق-۴
)۸/۵۸طوسی، تھذیب االحکام، (
ون شـود و خـ  ادریس؛ قتل در فراش است. که در این صورت زن به خاطر قتل شـوھر، قصـاص مـی   از دیگر آرای شاذ ابن-٨

) عدم صحت فـروش دیـن بـه غیـر     ۱/۴۴۰)، عدم بطالن روزه در قی عمدی (۳۶۳/ ۳ادریس، متجاوز به ھدر رفته است. (ابن
) نجاسـت ولـد الزنـا و کـافر بـودن او      ۲/۵۳۴) وجـوب نفقـه زن صـغیره. (   ۳/۱۵۳) عدم جواز بیع وقف مطلقاً (۲/۳۸مدیون (

).۲/۵۳۱شود (وطی صغیر موجب حرمت ابدی نمی)۳/۳۵۳) و دیه ولد الزنا مانند کافر است (۲/۵۲۶(
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)۲/۵۲۹ولی اگر اجماعی نباشد دلیل دیگری بر آن وجود ندارد. (ھمان، 

عدم نیاز به بحث تعادل و تراجیح در خبر واحد-۲
یکی از آثار و نتایج عمل نکردن به خبر واحد، عدم نیازمندی به بحث تعادل و تـراجیح در  

ت.محدوده اخبار آحاد است، البته در سایر اخبار این بحث مطرح اس
دیگرنـد و بـا ھـم تنـافی دارنـد،      سید مرتضی در مورد دو خبر واحدی کـه معـارض یـک   

شود و اگـر دلیـل شـرعی دیگـری     گوید: ھر دو کنار زده و به مقتضای ادلّه شرعی عمل میمی
)۱/۲۰رسائل المرتضی، الھدی،شود. (علموجود نداشت به مقتضای دلیل عقل عمل می

در طالق، در نقد کالم شیخ که برای رفـع تعـارض بـین خبـر     وکالت ادریس در مسألهابن
دھـد و  نویسد: در این قبیل موارد، تعارض روی نمـی واحد و دیگر اخبار جمع کرده است، می

رفع تعارض در جایی الزم است که اخبار، متواتر و متکافی باشند امّا خبـر واحـد، متکـافی بـا     
) امّـا اگـر دو   ۲/۹۶ادریـس،  ھا نیست. (ابـن فع تعارض میان آناخبارِ متواتر نیست و نیازی به ر

٩شود که مرجِّحی داشته باشد.دسته از اخبار متواتر با ھم تعارض کنند، به اخباری عمل می

عدم تخصیص عام قرآنی با خبر واحد-۳
این سؤال مطرح است، عموماتی از قرآن در معرض تخصیص ھستند؛ آیا خبر واحـد ایـن   

ھا را تخصیص بزند یا خیر؟و قدرت را دارد که آنتوانایی
کنند حتـی  دانند در ھیچ موردی به خبر واحد عمل نمیکسانی که خبر واحد را حجت نمی

دانند در این مساله با ھـم  در باب تخصیص عموم کتاب. امّا کسانی که خبر واحد را حجت می
اختالف دارند.

سانی است که تخصیص قرآن به خبـر واحـد جـایز    ادریس از کبا این بیان، روشن شد؛ ابن
داند ھر چند راوی آن خبر عادل باشد؛ و در مواردی به ایـن مسـأله تصـریح کـرده اسـت.      نمی

شیخ طوسی نیز تخصیص عمومـات قـرآن بـا اخبـار آحـاد را      )٢٦١و ٣/٢٥٦؛ ٢/٥٢٣(ھمان،
د سـبب غلبـه ظـن    داند؛ چرا که عموم قرآن موجـب علـم اسـت و خبـر واحـ     مطلقاً جایز نمی

)١/٣٤٤طوسی، عده االصول، (توان از علم، رفعِ ید نمود.شود؛ و به خاطر ظن نمیمی
که واحد است تخصـیص زده  » ال یرث القاتل«اگر اشکال شود که عموم آیه مواریث با خبر 

اند از: موافقت با قـرآن و سـایر ادلّـه (سـنت، اجمـاع،      ھا تمسک کرده است عبارتادریس به آنبرخی از مرجّحاتی که ابن-٩
ل (ھمان، ) ترجیح روایات اکثر بر اق۱/۱۵۹) ترجیح روایت مورد عمل فقھا بر روایات دیگر (ھمان، ۱/۱۱۰ادریس، عقل): (ابن

) ترجیح به موافقـت بـا   ۳/۲۸۹) ترجیح به مخالفت با عامه (ھمان، ۱/۳۱۱) ترجیح روایاتِ راویان اعدل بر عادل (ھمان، ۱/۳۱۱
)۳/۲۵۵) ترجیح به اتحاد طریق راویان و اتحاد الفاظ. (ھمان، ۱/۲۸۴اصول مذھب (ھمان، 
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آید: تخصیص این مورد به علت اجماعی است که بر آن برپا گشته؛ از این شود. در پاسخ میمی
)٣/٢٧٤ادریس، (ابنظاھر قرآن با دلیل قطعی تخصیص زده شده است.رو

١٠کنار گذاشتن روایت به خاطر مخالفت با اجماع-۴

کند که در یک روایت راجع به جدا شدن ادریس به دو روایت از جامع بزنطی اشاره میابن
ستفاده کند؟ امـام فرمـود:   تواند از آن ادنبه گوسفندِ زنده، از امام رضا (ع) سوال شد؛ آیا فرد می

بله آن را ذوب کند و با آن چراغ روشن کند ولی آن را نخورد و نفروشد.
انـد کـه   نویسد: این روایت شاذ و نادر است؛ زیـرا ھمـه فقھـای شـیعه گفتـه     ادریس میابن

)۳/۵۷۳ادریس، (ابنتصرف در میته حرام است مگر برای شخص مضطر.
داند اگر چه از نظر ن که مخالف ادلّه و اجماع است؛ شاذ میادریس روایت را به خاطر آابن

سند صحیح است. پس به نظر ایشان اعراضِ اصحاب از حدیثی، ھر چند صحیح باشد، موجب 
گردد و اقبال اصحاب بـه حـدیث ضـعیف السـند، موجـب جبـران تضـعیف سـند         وھن آن می

شود.می
ا دالیل فراوانی وجود دارد که میتـه  است، زیر١١از طرفی این روایت مخالف با سنّت قطعی

ادریس در سرائر به آن اسـتناد  توان از آن استفاده کرد. از جمله روایتی که ابننجس است و نمی
)۳/۱۱۳ادریس، (ابن١٢کرده است؛ که پیامبر (ص) فرمود: ان اهللا اذا حرم شیئا حرم ثمنه.

توجه به دلیل عقل و استدالالت عقلی-۵
جنیـد قبـل از   عمـانی و ابـن  عقیـل عقل در استنباط را کسانی ماننـد ابـن  گرچه به کارگیری

ادریس انجام داده بودند؛ ولی استدالل وی به دلیل عقل در کتاب السرائر به طـور صـریح و   ابن
گسترده انجام شد و در پرتو توجه به دلیل عقل، عمل و اعتنا بـه خبـر واحـد تضـعیف شـد و      

وی به طور کامل نمایان گردید.رابطه میان عقل و نقل در فقه 
وی نخستین فقیه شیعی است که به عقل به عنوان دلیل بر حکـم شـرعی و منبـع اسـتنباط     

گوید: ھرگاه ادلّه سه گانه دیگر (کتاب، سنت و اجماع) وجـود نداشـته باشـد،    اشاره کرده و می
معتمد در مسائل شرعی نزد محققان، تمسک به دلیل عقل است.

داند؛ زیـرا  ادریس آن را مخالف با اجماع میمالک است. ابنروایتی است که مربوط به جواز تصرف در ودیعه بدون اجازه-١٠
)۳/۵۷۳ادریس، (ابناجماع وجود دارد بر این که تصرف در مال غیر، بدون اجازه مالک حرام است.

. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَـنْ  رِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کلُّ شَیءٍ یکونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَھُوَ لَک حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْ«-١١
)٩/٧٩(شیخ طوسی، تھذیب االحکام، »جُلُودِ السِّبَاعِ ینْتَفَعُ بِھَا فَقَالَ إِذَا رَمَیتَهُ وَ سَمَّیتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ امّا الْمَیتَةُ فَلَا.

) ۲/۱۱۰این روایت در کتب اربعه حدیثی امامیه موجود نیست. امّا در عوالی اللئـالی ( ) ٣/٠٢٨؛ ابوداود، ١/٢٩٣(ابن حنبل، -١٢
) آورده شده است.۱۰۰/۵۵و بحار االنوار (
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میت است این است که آیا دلیل عقل در طول کتاب و سنت قـرار دارد یـا در   چه حائز اھآن

ھا؟عرض آن
ادریس در این مورد صراحت دارد که ایشان این دلیل را در طول سـایر ادلّـه قـرار    کالم ابن

داده و بر این باور است که در مرحله نخستِ شناخت احکام باید به سایر ادلّه مراجعه نمـود و  
ھا به دلیل عقل تمسک نمود و قبـل از آن، تمسـک بـه دلیـل عقـل جـایز       ان آندر صورت فقد

نویسد: به عقیـده مـن ایـن کتـاب بھتـرین     ادریس در بیان روش خود در السرائر مینیست. ابن
تألیفی است که در این فـنّ صـورت پذیرفتـه اسـت و ایـن روش رسـاترین شـیوه در بیـان و         

باشد که در آن ھرگز راھی برای ورود اخبـار  ه دلیل میگویاترین راه از جھت طرح بحث و ارائ
سـبکی تـازه بنـا نھـادم، زیـرا کشـف       ضعیف نیست. من در این کتاب، تحقیق خود را بر پایـه 

ھای ذیل ممکن است: یا از راه کتاب خدا، یا سنت متـواتر پیـامبر، یـا    احکام، تنھا به یکی از راه
گـاه  اه اول، امکان دسترسی به حکم شرعی نبـود، آن اجماع یا دلیل عقل. در صورتی که از سه ر

کنند و از طریق آن به ھمۀ احکام شرعی و محققان دینی در مسائل شرعی به دلیل عقل تکیه می
یابند. پس باید بدان اعتماد و تکیه کرد و ھر کـس حجیـت آن را انکـار    مسائل فقھی آگاھی می

گفتاری بیرون از محدوده مذھب به زبـان آورده  کند به گمراھی رفته و راه در تاریکی پیموده و
)۱/۴۶(ھمان، است.

تعارض عقل و نقل
زیـرا ھـر دو قطـع ھسـتند و     باید گفت که؛ تعارض میان دو دلیل عقلی و نقلی محال است

.محال است دو قطع با ھم تعارض داشته باشند؛ زیرا مسـتلزم قطـع بـه دو چیـز متنـافی اسـت      
ولی ھرگاه در موردی چنین تصوری باشد باید دلیـل نقلـی   )۱/۱۷ل، انصاری، فرائداالصو(شیخ

ادریس به این مسأله، تصـریح و  را با تخصیص یا تقیید توجیه کرد تا تعارض برطرف شود. ابن
)۲/۹۶ادریس، (ابندر مواردی دلیل عام را با دلیل عقلی، تخصیص یا تقیید زده است.

ه دلیل نقل و دلیل عقلی به مناط صدق ظلم حرام تصرف در کنیز بدون اذن و اجازه مولی ب
)۲/۵۹۲است خواه مالک آن، مرد باشد یا زن؛ عقد دائم باشد یا موقت. (ھمان، 

-٧/٢٥٧تھـذیب االحکـام،   طوسـی،  عمیره از امام صـادق (ع) ( بندر مقابل، روایت سیف
واز عقـدِ موقـتِ   ، داللـت بـر جـ   )١٢/٤٥مجلسی، مالذ االخیار فی فھم تھذیب االحکام، ؛٢٥٨

کنیز، بدون اجازه موالیش دارد؛ مشروط به این که موالیش زن باشد؛ که این روایت را معتبـر و  
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اند.صحیح دانسته

ادریـس  و ابـن ) ٥٠٧(المقنعة، مفیدھر چند این روایت از نظر سندی معتبر است ولی شیخ
دانند.ن را رد و شاذ می) با توجه به منافی بودن مضمون این روایت با حکم عقل، آ۲/۵۹۵(

ادریس به مبانی خود در خبر واحدبندی ابنعدم پای
ادریس معتقد است؛ اعراضِ اصحاب از حدیثی، ھر چند صحیح باشد، موجب وھـن آن  ابن

داند؛ مانند السند را، موجب جبران ضعف سند میگردد؛ وی اقبال اصحاب به حدیث ضعیفمی
است. ایشان حدیث غرر را کامالً پذیرفته است و حتی روایات ھا شدهروایاتی که اجماع بر آن

شمارد؛ و با آن به صورت یک روایت معتبر دیگری را به دلیل مخالفت با مضمون آن مردود می
قطعی، برخورد کرده است و با تمسک به آن، فروش شیر در پستان حیـوان، فـروش حمـل در    

دانـد؛ چـرا کـه غـرری و مشـمول نھـی       ایز نمـی زار و.... را جشکم حیوان، فروش ماھی در نی
). شیخ انصاری این روایت را مرسلی دانسته که ضعف سند ۳۲۴-۲/۳۲۰ادریس، پیامبرند (ابن

)۱۱/۶۴شود (انصاری، المکاسب (المحشی)، شارح: سید محمد کالنتر، با عمل فقھا جبران می
وسفندِ زنده که امام فرمودند: آن را جدا شدن دنبه گدر مورد روایتی از امام رضا (ع) درباره

نویسـد: ایـن روایـت    ادریس میذوب کند و با آن چراغ روشن کند ولی نخورد و نفروشد، ابن
اند؛ تصرف در میته حرام است مگر برای شـخص  شاذ و نادر است؛ زیرا ھمه فقھای شیعه گفته

)۳/۵۷۳ادریس، (ابنمضطر.
دانند اگـر چـه از نظـر سـند ضـعیف      نه اعتبار آن میایشان عمل کردنِ فقھا به خبری را نشا

و اگر کسی بـه آن عمـل کنـد    ١٣باشد؛ امّا اگر فقھا خبری را کنار نھند، عمل به آن جایز نیست،
)۱/۱۵۹ادریس، با عمل گروھی از فقھا مخالفت کرده است. (ابن

ھـت  ای داللـت دارد غسـل میـت از ج   در غسل میت دو دسته روایت وجود دارد که دسـته 
طوسـی، تھـذیب االحکـام،    ت است و نیازی به وضـو نـدارد (  صفت و ترتیب مانند غسل جناب

ھا، به استثنای غسل جنابت، نیاز بـه  ) در مقابل، دسته دیگر داللت دارد که در تمام غسل۱/۴۴۷

اند از: اگر کسی به نیت مسافرت از شھر خارج شود و قبل از رسیدن بـه حـد تـرخص، نمـازش را     از دیگر موارد عبارت-١٣
» النھایـه «طوسـی در کتـاب   ردد این نماز مُجزی است و نیاز به اعاده و قضا نـدارد. شـیخ  شکسته بخواند و سپس به شھر باز گ

) امّا در کتـاب  ۱/۴۳۸صدوق، من الیحضره الفقیه، () و روایت زراره بر این مطلب داللت دارد.۱۲۲گونه حکم کرده است (این
) و دلیل آن روایت سلیمان بن حفص مـروزی  ۱/۲۲۸(حکم کرده در صورتی که وقت باقی باشد نیاز به اعاده دارد » استبصار«

)۴/۲۲۶طوسی، تھذیب االحکام، (است.
موافقت کرده است در حالی که دلیل ھر دو حکـم، خبـر واحـد اسـت.     » النھایه«ادریس در این مسأله با نظر شیخ در کتاب ابن

افزاید: شایسته است به مر جدید است. سپس مینمازی که مسافر خوانده امر داشته است و اعاده، فرض دوم است که نیازمند ا
)۲/۳۴۱ادریس، (ابنخبری عمل شود که دلیلی آن را تأیید نماید در غیر این صورت عمل به خبر واحد جایز نیست.
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ھـا  ). ایشان عمل کردن فقھا به دسته اول را دلیل بر اعتبار آن۳۰۳-۱/۳۰۲وضو ھست (ھمان، 

)۱/۱۵۹ادریس، د و معتقد است، در غسل میت نیازی به وضو نیست. (ابندانمی
کند، بـا  رد می١٥یا فطحی بودن١٤ادریس، روایت برخی از راویان را به دلیل عامی بودنابن

١٦این وجود در مواردی به روایات آنان عمل کرده است.

واحد به علت ظنـی  ادریس قائل به عدم حجیت ظنون است، بنابراین منکر عمل به خبرابن
ای داشـته باشـد از اصـل    بودن آن است، البته مواردی که خبر واحد یا خبر عامی، مؤید و قرینه

عدم حجیت خارج ھستند از طرفی شاید دلیل بی اعتمادی ایشان به خبـر واحـد آن اسـت کـه     
د احسـاس  اخبار در عصر وی متواتر یا ھمراه با قرائن قطعی بوده و نیاز چندانی به اخبار واحـ 

شده است.نمی
نامیم در واقع اند: سید مرتضی ادعا کرده است اکثر اخباری که ما خبر واحد میبرخی گفته

)۱۲۱خبر متواتر ھستند. (سبحانی، ادوار الفقه االمامی، 
تمسک به احادیث اھل سنت

، ۲۹۰، ۳/۲۸۹مبنای وی این است که به روایات اھل سنت و کسانی مانند سکونی، (ھمان، 
) حکم بن عتیبه، وھـب بـن وھـب و ابـوالبختری     ۱/۳۰۰) حفص بن غیاث، (ھمان، ۶۱۱، ۵۷۸

بنـد  کند در حالی که ایشان به این مبنا چندان پـای ) به علت عامی بودن عمل نمی۲/۴۸(ھمان، 
ھـای حـدیثی اھـل سـنت     نبوده و برخالف آن به احادیثی استناد کرده است که فقط در کتـاب 

ادریس ھای فقھی قبل از ابنکتب حدیثی امامیه موجود نیست. البته در کتابموجود است و در 

داند. امّا در مواردی به روایـات وی تمسـک نمـوده اسـت.     ادریس به دلیل عامی بودنِ سکونی، روایات او را معتبر نمیابن-١٤
کند.نماید؛ به دو دسته روایت اشاره میایشان در مورد فرد بدھکاری که ادعای اعسار و فقر می

امام علی (ع) چنـین قضـاوت   دسته اول: روایاتی که داللت بر حبس فرد بدھکار دارد. که از سکونی نقل شده است که در آن 
شـود و او را در اختیـار طلبکـاران قـرار     ست، آزاد مـی شود، وقتی معلوم شد مفلس و محتاج اکرد که صاحب دین زندانی می

)۶/۳۰۰االحکام، (تھذیبدھند تا اگر خواستند او را اجاره دھند یا او را به کار گیرند.می
کند که شوھر، نفقـه او را  کند که داللت دارد بر اینکه زنی ادعا میالسالم) ذکر میدسته دوم: روایتی که سکونی از ائمه (علیھم

(ھمـان،  جا امام از حبس زوج خودداری کرد و فرمـود: إنّ مـع العسـر یسـراً.    کند، در اینپردازد و شوھر ادعای اعسار مینمی
۶/۲۹۹(

ایشان در این مورد به روایت دومِ سکونی عمل نموده و روایت اول را به دلیل مخالفت با آیه قرآن غیـر معتبـر یافتـه و کنـار     
)۲/۱۹۶ادریس، زند. (ابنمی
کنـد؛ ماننـد حسـن بـن فضـال      شمارد و آن را تضعیف مـی ادریس روایت راویان فطحی مذھب را معتبر نمیچنین ابنھم-١٥
)؛ ولی در مواردی نیز، روایات آنان را مورد تمسـک و  ۳/۲۷۳) و عبداهللا بن بکیر (ھمان، ۲/۲۵۰)، عمار ساباط (ھمان، ۱/۴۹۵(

.روایات زیادی را از آنان نقل کرده است» ت سرائرمستطرفا«استناد قرار داده است. و در بخش 
که در آن روایات زیادی از عبداهللا ابن بکیر نقل کرده است.۶۳۲، ۶۱۴، ۶۰۵، ۶۰۴، ۳/۶۰۲السرائر، ر.ک: -١٦
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١٧اند.در مقام احتجاج علیه خصم ذکر شده

نویسد: واجـب، اول  که آیا واجب، اوّلِ وقت است یا آخرِ وقت؟ میادریس در مورد اینابن
جمله به اخبـاری  کند؛ از وقت است و وقت دوم، وقت إجزا است. بر این نظر مؤیداتی ذکر می

یک از کتب حدیثی شیعی وجود ندارند.تمسک کرده است که در ھیچ
کند که داللت بر کوتاه بـودن فاصـله بـین نمـاز     ایشان در این مسأله چند روایت را ذکر می

١٨دارند.

ھا را مورد تمسـک  ادریس آناز دیگر روایاتی که فقط در کتب اھل سنت وجود دارد و ابن
ادریـس،  روایاتِ مربوط به جواز قضاوت و حکم کردن در مساجد است. (ابـن قرار داده است، 

)۷/۱۳؛ بیھقی، ۶/۲۱۱طوسی، الخالف، گشت. (» دکة القضا«معروف به ) که۱/۲۷۹
ادریـس،  چنین در باب اذان و اقامه قائل به عدم وجوب آن دو در نماز شده اسـت (ابـن  ھم

ه است که در کتب حـدیثی شـیعی موجـود    ) و برای عدم وجوب به روایتی تمسک کرد۱/۲۰۹
نیست که امام ضامن قرائت است و مؤذن امین است.

الھدی، مسـائل الناصـریات،   (علم١٩»االئمه ضُمناء و المؤذّنون اُمناء.«فرماید: پیامبر (ص) می
)۱/۱۲۷؛ ابوداود، ۲/۳۷۸؛ ابن حنبل، ۱۷۹

:٢٠حدیث علی الید مااخذت حتی تؤدیه
ی به این روایت تمسک کرده و آن را به طـور جـزم بـه پیـامبر (ص)     ادریس در مواردابن

) در حـالی کـه ایـن روایـت در ھـیچ یـک از       ۴۸۴، ۴۶۳، ۴۳۷، ۴۲۵، ۲/۸۷نسبت داده است. (
ادریس این روایت را در مقام احتجاج ھای حدیثی امامیه موجود نیست. فقھای قبل از ابنکتاب

زھـره  ) و ابـن ۳/۴۰۸)، شـیخ (الخـالف،   ۴۶۸نتصـار،  اند. سید مرتضی (االعلیه خصم ذکر کرده
از قبیـل المقنـع، الھدایـة، المراسـم،     ھایی اند. امّا در کتابھای خود آورده) آن را در کتاب۲۸۰(

الوسیلة و جواھر الفقه، اثری از این روایت نیست.

در نماید، آیـا احادیـث مـذکور    اند؛ بحثی را مطرح میامام خمینی در ذیل احادیثی که فقھای امامیه از اھل سنت ذکر کرده-١٧
شـود. ایشـان   ھای فقھی، صالحیت استدالل دارند؟ توھم شده که استناد فقھا به این روایات باعث جبران ضعف سند میکتاب

معتقدند: بنای این فقھا ھمانند سید مرتضی است که مقصودشان در نقل روایات عامه، الزام فقھای عامه است نه این که به این 
)۱/۳۳المحرّمة، شدن از این موضوع، باعث این توھم شده است. (المکاسبروایات استناد کرده باشند و غافل

)۱/۱۰۷(بخاری، » إنما أجلکم فی أجل ما خال من االمم کما بین صالة العصر الی المغرب.«پیامبر (ص): -أ-١٨
)۳/۲۷۵(ابن حنبل، »بعثت و الساعة کھاتین و اشار (ص) بالسبّابة و الوسطی.«-ب
)۱/۳۶۷(بیھقی، » لوقت الذی صلی فیه العصر باالمس.الظھر فی ا« -ج
دیگری نقل شده است: االمام ضامن و المؤذن مؤتمن.البته این روایت به گونه-١٩
.۲/۱۱۵؛ سنن أبی داود، ۲/۲۶۴؛ سنن دارمی، ۲/۸۰۲؛ سنن ابن ماجه، ۵/۸مسند احمد، -٢٠
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کـار  ادریس در مواردی آن را به عنوان احتجاج علیـه خصـم بـه   البته ظاھر آن است که ابن

برده است.
اگر کسی چیزی را غصب نماید و صفتی از آن را تغییر دھد، مانند این که گنـدم را بـه آرد   

ھا را بـه مالـک   تبدیل کند یا آرد را گندم؛ این اموال به مالک تعلق دارد نه غاصب؛ و بایستی آن
آنِ غاصـب  برگرداند و غاصب مستحق چیزی نیست؛ ولی ابوحنیفه معتقد است که این اموال از

ادریس در این مورد به این حـدیث علیـه خصـم، احتجـاج و اسـتدالل کـرده اسـت.        است. ابن
)۲/۴۸۱ادریس، (ابن

فرماید: تمسک و اعتماد به این روایت مشکل است خصوصاً بـا مبنـایی کـه    امام خمینی می
از ایشان در عمل کردن به اخبار دارند از طرفی ممکن اسـت عمـل کـردن وی بـه ایـن خبـر،      

(کتـاب  اجتھاد وی باشد لذا برای ما مفیدِ فایده و حجت نیست؛ زیرا از اجتھاد وی بوده است.
)١/٣٧٥البیع، 

ادریس در مواردی که به اخبار واحد استناد کرده، گاه ھمراه بـا قرینـه و   خالصه این که ابن
واتر، خبر واحدِ مجمع علیه معتبر، خبر متمورد تأیید ادلّه معتبر است، بنابراین خبر موافق با ادله

و خبر مستفیض را مورد استناد قرار داده است؛ اما مواردی نیز بـه اخبـاری تمسـک کـرده کـه      
ھا را از باب تسـلیم  مجرد از این قرائن ھستند؛ و اعتراف کرده که به خبر واحد عمل کرده و آن

مواردی نمود که قرینه و و جدل پذیرفته است؛ که در این صورت یا باید این موارد را حمل بر 
ھا را ذکر نکرده است. یا این که در این موارد به مبانی خـویش در انکـار خبـر    ادله موافق با آن

ھا را پذیرفته است.واحد و مخالفت با اخبار اھل سنت چندان وفادار نبوده و آن

گیرينتیجه
آور ھسـتند،  ای که ظـنّ و به ادلّهمفید قطع دانستهاستنباط را منحصر در ادلّهادریس ادلّهابن

دانـد؛ بـر   عمل نکرده است. ایشان خبر واحد را مانند قیاس موجب ظنّ دانسته؛ و حجت نمـی 
اند.مفید ظن را حجت دانسته و به خبر واحد عمل کردهخالف علمای دیگر که حتی ادلّه

امّا چندان بـه ایـن مبنـا    آور عمل نمود؛ قطعایشان ھر چند معتقد است که فقط باید به ادلّه
بند نبوده است.پای

ادریس در عدم حجّیت خبر واحد باعث شده تا فقـه ایشـان بـا فقـه سـایر فقھـا       مبنای ابن
متفاوت گردد. این مبنا باعث بروز و ظھور دو نوع پیامـدِ مثبـت و منفـی در آثـار وی گردیـده      
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عقل روی آورده و آن را به عنـوان  دیگری، مانند دلیلاست؛ از یک طرف باعث شده تا به ادلّه

دلیلی مستقل، در کنار سایر ادلّه قرار دھد. از طرف دیگر باعث صـدور فتـاوای شـاذ از جانـب     
وی شده است.

ھای ناروایی به وی داده شـده اسـت کـه    ادریس، نسبتبه دلیل انکار خبر واحد توسط ابن
نماید.ھا چندان صحیح نمیاین نسبت
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ق.۱۴۱۵االمام الھادی (ع)، ةمؤسس، قم، المقنع______________، 
ق.۱۴۰۴اول، اعلمی، چاپ مؤسسهبیروت: عیون اخبار الرضا (ع)،______________، 
ق.۱۴۰۴دوم، المدرسین، چاپ، قم: جامعة من الیحضره الفقیه______________، 

ق.۱۴۱۰دوم، اسالمی، چاپ ، قم، دفتر انتشارات السرائرادریس، محمدبن احمد، ابن
تا.، بیروت، دارصادر، بیالمسندمحمد، حنبل، احمدبن ابن
ق.۱۴۱۷اول، مام صادق (ع)، چاپ اسسه ؤقم، مغنیه النزوع،علی، بن زھره، حمزهابن
ق.۱۴۰۷المدرسین، قم، جامعه ، تحقیق: مجتبی عراقی، المھذب البارعمحمد، فھد حلی، احمدبنابن
تا.، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت: دارالفکر، بیسنن ابن ماجهیزید، ماجه، محمدبن ابن
ق.۱۴۱۴سوم، دارالفکر، چاپ بیروت، ،لسان العربمکرم، منظور، محمدبن ابن

اول، ، تحقیق: سید محمد اللحـام، بیـروت، دار الفکـر، چـاپ     سنن ابی داوداشعث، بن ابوداود، سلیمان
ق.۱۴۱۰

دوم، اسالمی، چاپ ، قم: دفتر انتشارات ةو بذیله الشواھد المکیةالفوائد المدنیاسترآبادی، محمدامین، 
ق.۱۴۲۶

شارح: سید محمد کالنتر، قم، دارالکتاب، چاپالمکاسب (المحشی)،امین، بن محمد انصاری، مرتضی
ق.۱۴۱۰سوم، 
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ق.۱۴۱۵اول، قم، دارالفکر االسالمی، چاپ المکاسب،___________________، 
ق.۱۴۱۶پنجم، نشر اسالمی، چاپ مؤسسه، قم، فرائداالصول___________________، 

ق.۱۴۰۵اول، الصادق، چاپ تھران، مکتبه الیه،الفوائد الرجبحرالعلوم، مھدی، 
تا.البیت، بی، قم، آلالبحرینةلؤلؤاحمد، بن بحرانی، یوسف

ق.۱۴۰۱، بیروت، دارالفکر، چاپ افست، صحیح بخاریاسماعیل، بخاری، محمدبن 
تا.، بیروت، دارالفکر، بیسنن الکبریحسین، بیھقی، احمدبن 

ق.۱۴۱۸اول، البیت، چاپ آلمؤسسه، قم، النقد الرجتفرشی، مصطفی، 
ق.۱۳۸۳تھران، تھران، دانشگاه رجال ابن داود،بن علی، تقی الدین حلی، حسن

ق.۱۴۱۲الفکر االسالمی، چاپ اول، قم: مجمع فی اصول الفقه،ةالوافیمحمد، بن تونی، عبداهللا
تا.العربی، بیء التراث ، بیروت، داراحیاوسائل الشیعةحسن،حرعاملی، محمدبن

ق.۱۴۱۰سوّم، اسماعیلیان، چاپ سسة ؤقم، م، المحّرمةالمکاسب اهللا، خمینی، روح
و نشر آثار امام، تنظیم موسسة اشتھاردی، تھران: تقوی تقریرات: حسین تنقیح االصول،_________، 

ق.۱۴۱۸اول،چاپ 
ق.۱۴۲۱و نشر آثار امام، چاپ اول، تنظیمتھران، موسسةکتاب البیع،_________، 

ق.۱۴۱۸اول، ، قم، چاپ التنقیح فی شرح العروه الوثقی (الصاله)خویی، ابوالقاسم، 
ق.۱۴۲۲اول، احیاء آثار خویی، چاپ مؤسسهقم، مبانی تکمله المنھاج،__________، 
.۱۳۷۷اول، قم، انتشارات داوری، چاپ مصباح الفقاھه،__________،
ق.۱۴۱۳پنجم، التحقیق: چاپلجنه معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، __________، 

تا.دمشق، مطبعه االعتدال، بیسنن الدارمی،بھرام، بن دارمی، عبداهللا
ق.۱۴۲۴امام صادق (ع)، چاپ اول، مؤسسه، قم: ادوار الفقه االمامیسبحانی، جعفر، 
ق.۱۴۱۴اول، الصادق، چاپ ة االماممؤسسقم: االصول،المحصول فی علم _________، 

ـ   ، المجازات النبویهشریف الرضی، محمد بن حسین،  البصـیرتی،  ةتحقیق: طه محمد الزینـی، قـم، مکتب
تا.بی

ق.۱۴۱۴اول، اسالمی، چاپ ، قم: دفتر تبلیغات المرادةغایمکی، شھید اول، محمدبن 
ق.۱۴۱۹اول، اسالمی، چاپ انتشارات مؤسسهقم: ،قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی، 

. ۱۳۶۷دوم، ، تھران: دار الکتب االسالمیة، چاپ الجواھر الکالمصاحب جواھر، محمدحسن بن باقر، 
ق.۱۴۱۲المدرسین، ، قم: جامعة ریاض المسائلطباطبایي کربالیي، علي بن محمد علي، 

ق.۱۴۰۳اول، مرتضی، چاپ مشھد: نشراالحتجاج، علی، طبرسی، احمدبن
.۱۳۶۳االسالمیة، چاپ چھارم، قم، دارالکتب االستبصار، حسن، طوسی، محمدبن
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ق.۱۴۰۹اول، االسالمی، چاپ االعالم مکتب التبیان فی تفسیر القرآن، ______________، 
ق.۱۴۰۷اول، ، قم، موسسة النشر االسالمی، چاپ الخالف______________، 

تا.اول، بیالرضویه، چاپ ة، نجف، مکتبالفھرست_______، _______
تا.بیروت، داراالندلس، بی،فی المجرد الفقه والفتاویةالنھای______________، 
.۱۳۶۵االسالمیة، چاپ چھارم، ، تھران: دار الکتب تھذیب االحکام______________، 
ق.۱۴۱۷اول، چاپ ستاره،قم، انتشارات االصول،ةعد______________، 

تا.جا، بیبی،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقھیةعبدالرحمان، محمود، 
دوم، حیدریـه، چـاپ  )، نجـف: انتشـارات   االقـوالةخالصرجال عالمه (یوسف، بنحلی، حسنعالمه
ق.۱۳۸۱

ق.۱۴۱۳دوم، اسالمی، چاپ قم: دفتر انتشارات ، مختلف الشیعه_________________، 
ق.۱۴۱۵اول، سسة النشر االسالمی، چاپ ؤ، قم: ماالنتصارالھدی، علی بن حسین، علم

تا.، دانشگاه تھران، بیةالی اصول الشریعةالذریع________________، 
ق.۱۴۰۵، قم: دارالقرآن، رسائل المرتضی________________، 
ق.۱۴۱۷الھدی، ةمؤسس، تھران، مسائل الناصریات________________، 

ق.۱۳۸۷اول، ، قم، چاپ ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۰۹اول، الحبیبیه، چاپ پاکستان: مکتبه بدایع الصنایع،مسعود، کاشانی، ابوبکربن 

ق.۱۳۸۸سوم، االسالمیة، چاپ ، تھران: دارالکتب الکافییعقوب، کلینی، محمدبن
ق.۱۴۱۱اول: البیت، چاپ آلمؤسسهقم: ، ةمقباس الھدایمقانی، عبداهللا، ما

ق.۱۴۰۳دوم، ، بیروت: موسسة الوفاء، چاپ بحار االنوارمجلسی، محمدباقربن محمد تقی، 
اهللا قـم: کتابخانـه آیـت   مالذ االخیار فـی فھـم تھـذیب االحکـام، ____________________، 

ق.۱۴۰۶اول، مرعشی، چاپ
.۱۳۶۴سید الشھداء، مؤسسهجا، التحقیق، بیتحقیق: لجنه ، المعتبرحسن،حلی، جعفربنحققم

ق.۱۴۰۸اول، قم، المھدیه، چاپ ، جامع المقاصدحسین، بنکرکی، علیمحقق
ق.۱۴۳۰پنجم، نشر اسالمی، چاپ مؤسسه، قم: صول الفقهمظفر، محمدرضا، ا 

ق.۱۴۱۳اول، المللی ھزاره شیخ مفید، چاپ ، کنگره بینصاغانیهالمسائل المفید، محمد بن محمد، 
ق.۱۴۱۳اول، مفید، قم، چاپشیخکنگره جھانی ھزاره،، المقنعة______________

ق.۱۴۰۸اهللا مرعشی، ، قم، کتابخانه آیتالفھرستالدین، علي بن عبیداهللا، منتجب
االسالمیه، احیاء الکتب دار ، قم: فی االصولةالمحکمالقوانینبن محمد حسن، میرزای قمی، ابوالقاسم

ق.۱۴۳۰اول، چاپ 


