بسم اهلل الرحمن الرحیم

التفسیر و المفسرون:
تألیف :محمد هادی معرفت

مقدماتی – اصحاب و اهمیت آنان
جلسه اول

شناخت مفسر
• محمد هادی معرفت
• در کربال به دنیا آمد پدر از خطبای بزرگ کربال بوده و هم او و مادر آن مرحوم اصالتاً اهل ایران بودند.
• از مفسران نواندیشی بود که سعی می کرد تنها در مسیر آب شنا نکند

•  1385- 1309شمسی
• کتاب های دیگر وی:
• التمهید (6جلد )  -التفسیر و المفسرون (2جلد) – التفسیر االثری الجامع ( 6جلد)  -شبهات و ردود حول القرآن الکریم – صیانت
القرآن من التحریف –– والیت فقیه – تأویل القرآن در رویکردها و اندیشه ها

انواع تفاسیر
• برای تبیین باید دانست تفاسیر بر اساس روشی که فرد در هنگام تفسیر انتخاب می کند به تفاسیر ذیل تقسیم می شود:
• تفاسیراجتهادی قرآن به قرآن :مانند تفسیر المیزان  ،تفسیر تسنیم
• تفاسیر اجتهادی روایی :مانند تفسیر صافی (مالمحسن فیض کاشانی) ،کنزالدقائق (قمی)،
تفسیر نور الثقلین (حویزی) ،اهل سنت :جامع البیان (طبری) ،الدر المنثور (سیوطی)
• تفاسیر اجتهادی ادبی :مانند کنز الدقائق (قمی) ،جوامع الجامع (طبرسی) ،کشاف زمخشری
• تفاسیر فلسفی :تفسیر صدرالمتألهین
مرحوم مفسر معتقد است  :کان االصل فی التفسیر هو النقل المأثور عن مصدر المتین

تفاسیر تابعان و اصحاب مهم هستند
ارزش تفسیر صحابه

 .1بدست پیامبر ص تربیت شدند؛  .2معارف را مستقیم از پیامبر گرفتند.

تفسیر و عصر تابعان
 .1مدرسه مکه
• تأسیس  :عبداهلل بن عباس (الزم بود در باره ایشان صحبت شود)
• تاریخ  :سال  40هجری قمری بعد از شهادت امیرمؤمنان علیه السالم و والیتی که ایشان به وی در بصره داد به مکه رفت
• برجسته ترین مفسران تابعی در همین مکتب وجود داشتند:
• افراد برجسته:
• مجاهد :مجاهد بن جبر شاگرد ابن عباس که سه مرتبه قرآن را بر ابن عباس عرضه داشته و با شأن نزول و چگونگی نزول آن سوال کرده و
نگاشته است.
• عطا (عطاء بن ابی رباح)

• عکرمه (محمد بن احمد بن عکرمه جزری)
• سطوح بعدی  :طاووس ،ابو شعثاء ،سعيد بن جبري و امثال اينان

دلیل مراجعه عام
• موضوع این است که ابن عباس از خودش چیزی نداشت مگر از اهل بیت علیهم السالم

عبداهلل بن عباس
• تسلط او بر قرآن :به حدی بود که او را «ترجمان القرآن» مىگفتند ،چون آنچه را به تفسير و تأويل قرآن مرتبط بود مىدانست.
• تربيت يافته مكتب موال امير مؤمنان عليه السّالم :به جايی رسيد که امير مؤمنان درباره او گفت« :گويا از پس پرده رقيق (نازك) به حقايق غيبى
مىنگرد.
• مبانى تفسيرى  .1:فهم مقاصد قرآن با مراجعه به خود قرآن  .2رعايت اسباب نزول  .3تكيه بر تفسير منقول  .4اطالعات ادبى گسترده.
• ويژگی مهم  :از مراجعه به اهل کتاب بر حذر بود و افسانهها و خياالت ساخته آنان را ناچيز و بىمقدار مىشمرد (.اسرائيليات پس از عصر صحابه
و در دوران سلطه امويان به درون حوزه اسالم راه يافت)

چرا پیامبرص چنین تربیتی را انجام داد:

 .1شأن پیامبرص در این باره تبیین می شود
 .2وظیفه او که در قرآن آمده همین است که علوم را تبیین کند
 .3نقش او نقش استاد برای شاگرانش است.
 .4خود اصحاب هم طالب چنین علمی بودند

سعید بن جبیر
• از بزرگترین تابعان عمر خود را در علوم اسالمی و قرآنی سپری کرد و کم کم به یک شخصیت مورد رجوع مردم (امام لغوی) تبدیل
شد
• ویژگی ها :
• ارادت عجیبی به اهل بیت علیهم السالم داشت  .البته در زمان خفقان آن موقع بزرگترین کاری که از وی شنیده شده اقتدا به امام زین
العابدین ع بوده است.
• کسی بود که به دست حجاج بن یوسف بعد از مناظره و گفتگوی تندش گردن زده شد

• حتی بعد از افتادن سرش بر روی زمین گفته شده که او باز درحال گفتن الاله اال اهلل بود

• میزان علم :
• اجازه حدیث از ابن عباس داشت
• یکی از بزرگان آن موقع می گفت که بعد از شهادت کسی نبود که به علم وی نیازمند نبوده باشد

تفسیر های تابعان
جلسه دوم

تفسیر و عصر تابعان
 .2مدرسه مدینه
• مؤسس  :ابی بن کعب از صحابی برجسته پیامبر اکرم ص بود
• ریشه دینی او  :از اصحاب عقبه دوم :پیامبر اکرم ص دو پیمان در مکه با اهل یثرب بستند که سبب نشر اسالم به آن منطقه شد .بعد از
بستن پیمان اول عده ای مسلمان شدند و نزد پیامبر ص آمدند که یکی از آن ها ابی بن کعب بود.

• ویژگی ها :
• در زمان پیامبر ص کاتب وی بود.
• حفظ ،جمع آوری  ،امالء و کتابت قرآن کریم
• یکی از اصحاب فتوا در میان اصحاب پیامبر(ص) بود و برخی گفتهاند وی یکی از  6نفری است که دانش پیامبر(ص) به آنان رسیده است

• پس از درگذشت پیامبر(ص) ،بر پایه منابع شیعی اُبی بن کعب یکی از  12تن از مهاجرین و انصار بود که در موضوع جانشینی پیامبر(ص) زبان به
اعتراض گشودند ]15[.در این مورد از طریق او حدیثی از پیامبر (ص) به این مضمون نقل شده است« :علی بن ابی طالب امامکم بعدی و هو الناصح
الُمّتی»

تفسری عصراتبعان
 .3مدرسه كوفه
اّلل بن مسعود
• أتسیس  :صحاىب بزرگ عبد ه
• ویژگی ها:

• مالزم شديد اب حضرت پيامرب اکرم ص بود
• وى در زمان خالفت عمر به عنوان معلم و مرىب به كوفه آمد ات اينكه در سال  31عثمان او را احضار كرد و
در مهان سال وفات ايفت.
• جایگاه  :مدرسه كوفه پس از مكه ،مهمترين مدرسه از نظر گسرتدگى در تعليم و تعلم معاىن قرآن و فقه و حديث
بود.
تربیت ایفتگان  :علقمة بن قيس خنعى ،ابو وائل شقيق بن سلمه اسدى كوىف ،اسود بن يزيد خنعى ،مسروق بن
اجدع ،عبيدة بن عمرو سلماىن ،قيس بن اىب حازم و ديگران

تفسیر عصر تابعان
 .4مدرسه بصره
اّلل بن قيس معروف به ابو موسى اشعرى (متوفاى )44
• تأسیس  :عبد ه
• سمت ها :
• والیت بصره (توسط عمر)
• والیت کوفه (توسط عثمان)

• عزل او توسط امیرمؤمنان علی علیه السالم حکمیت در جنگ صفین

• ویژگی مهم  :او زاویه زیادی با معارف امیرمؤمنان علی علیه السالم داشت.
• این زاویه را در دو بخش می توان به خوبی دید:
• در حکمیتی که از سوی وی در جنگ صفین رخ داد (برخی معتقدند که بیش از حماقت بوده و نوعی کینه ورزی بوده است)
• در سخنانی که از فرزند وی نقل شده است .او یکی از بدگویان و صب کنندگان حضرت علی علیه السالم بوده است
• از معارف خیلی واضح حضرت علی علیه السالم فاصله داشت .برای مثال طرفدار جهل بود.

تفسیر عصر تابعان
 .5مدرسه شام
• بنیانگذار :ابو الدرداء عومير بن عامر خزرجى انصارى
• اسالم آوری  :در جنگ بدر بعدها هم در جنگ احد شرکت می کرد و حتی مورد متجيد پيامرب اکرم ص در اين ابره قرار گرفت
• مست ها  :تنها مست او در اايم خالف عمر  ،قاضی القضات دمشق بود
• ویژگی ها:
• او از برجستگان و فقيهان و حكيمان صحابه بود.
• در سال  32در دمشق مدفون شد .دو صحابی ديگر بالل بن رايح و واثله بن اسقع به ترتيب در سال های  20و  85قمری مانند وی در دمشق دفن شده
اند

• او بسيار شيفته و ارادمتند علی عليه السالم بود .در روزگاری که خيلی ها دمشنی صرحیی اب آحنضرت داشتند.

ارزش تفاسیر تابعان
جلسه سوم

مباحث گذشته
دوره ممنوعیت حدیث
• تعریف  :به دوره ای گفته می شود که در آن نقل و کتابت حدیث (بیشتر از زمان عمر) مورد تحریم و ممنوعیت قرار گرفت.
• زمان :از زمان دو خلیفه اول شروع تا زمان عمر بن عبدالعزیز به طول انجامید -حدود  100سال
• پیشینه  :قبال نه تنها این دوره وجود نداشت بلکه سیره مسلمین بر نقل و کتابت بود.

• دالیل  :امتزاج احادیث با قرآن کریم
توجه بیشتر به قرآن کریم
عدم توجه به احادیثی که در فضایل علی ع و اهل بیت ع وارد شده است

اعتبار و ارزش تفاسیر تابعان

آگاهی به
چگونگی نزول

تسلط بر لغت
آن موقع

نقطه آغازین
تفسیر

دسترسی بیشتر
به احادیث نبوی

دسترسی بیشتر
به عالمان

تأیید ها

عالم و بزرگ دانستن (گاه انحصاری ) مفسران

نقل بسیاری از مفسران

• «عالمترین تابعان چهار نفرند :عطاء بن ابى رباح در مناسک،
عکرمه در سیره ،حسن در حالل و حرام و سعید بن جبیر در
تفسیر» .عکرمه ،شاگرد ابن عباس از دیگر تابعان است .شعبى
مىگوید« :عکرمه از تمامى بقیة السلف ،عالمتر به کتاب خداست؛
ابن عباس پاى او را مىبست و به او قرآن و سنت مىآموخت»

تأیید فراگیر کسانی که از
نقل کردند
• مانند طبری

تفاسیری از آن ها در کتاب ها نقل شده
مرة بن شراحيل مهداىن (متوفاى ،)76
• ه

• ضحاك بن مزاحم (متوفاى ،)105

على بن اىب طلحه والىب (متوفاى  ،)143م
• ه

• سعيد بن جبري (متوفاى ،)95

• محد بن كعب قرظى (متوفاى ،)119

• جماهد بن جرب (متوفاى ،)103

اصم عبد الرمحن بن كيسان (متوفاى حدود ،)200
• ابو بكر ه

• قتادة بن دعامه (متوفاى ،)117

• امساعيل بن عبد الرمحن س هدى كبري (متوفاى ،)127

• ابو عاليه رايحى (متوفاى ،)90

• عكرمه (متوفاى ،)105

• حسن بصرى (متوفاى ،)110

• عطية بن سعد بن جناده عوىف (متوفاى ،)111

• ربيع بن انس (متوفاى ،)139

• عطاء بن اىب رابح (متوفاى )114

• مقاتل بن سليمان (متوفاى ،)150

اّلل بن زيد بن اسلم (متوفاى .)164
• و عبد ه

• عطاء بن أىب سلمه خراساىن (متوفاى ،)135

خدشه ها
• عده ای اصالً مراجعه به مفسران تابعی روا نمی دانند .مانند ابن عقیل ( 145وفات) – شعبه بن حجاح ( 160وفات)
• عده ای اخذ و نگهداری را روا می دانند اما پذیرش را جایز نمی دانند .ذهبی ( 748وفات)

• علت این نگاه مخالف :
.1

رجوع به صحابه را به طور مطلق پذیرفتند .این مسأله را نمی توانستند ادامه دهند .چاره ای نمی دیدند که با رجوع به تابعین
مخالفت کنند.

.2

شاید سبب تقلید شود و افراد به جای آن که به سمت تفسیر و قرآن روی آورند فقط ناقل روایات شوند( .این علت چندان قوی
نیست به ویژه آن که با سیره اهل سنت سازگار نیست)

تفسیر قرآن به قرآن
جلسه چهارم

فهم قرآن کریم
دو نظر به ظاهر متعارض :
• قابل فهم بودن مهه قرآن َ « :و لََق ْد يَ َّس ْرََن الْ ُق ْرآ َن لِل هِذ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِر»

• مشکل بودن فهم قرآن  :قال الباقر عليه السالم « :ما يستطيع احد ان ي هدعى ا هن عنده مجيع القرآن كلهه ظاهره
و ابطنه غري األوصياء»
وجه جمع :
• درجات فهم مختلف است
• فهم عادی و سطح اولیه برای همگان قابل حصول است
• فهم ژرف برای همگان میسر نیست .خواص می توانند از عهده این کار برآیند که در رأس آن پیشوایان دینی قرار دارند

حقیقت تفسیر قرآن به قرآن
تفسیر نقلی
• برخی فکر می کنند که اگر گفته شد که اوصیا قرآن را می فهمند معنایش این است که آن ها قرآن را درس می دهند و می فهمانند.
• در صورتی که هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند قرآن را بفهماند .قرآن خودش ابهام خود را برطرف می کند.
• نَ َّزلْنا َعلَی َ ِ
تاب تِْبیاانً لِ ُك ِل َش ْيء
ْ
ك الْك َ

• «القرآن یفسر بعضه بعضا»

• دو شيوه برای تفسري قرآن به قرآن وجود دارد
• اول  :تناسب لفظی اي معنوی
• دوم  :تناسبی نيست بلکه امکان برطرف کردن اهبام اب آيه ديگر هست.
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• «إِ ََّن أَنْ َزلْناهُ ِِف لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر»

•

• « َش ْهُر َرَمضا َن الَّ ِذي أُنْ ِزَل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن »...

مثال دوم
حائل شدن خدا ما بین انسان و قلبش
• «اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ّلل و لِ َّلرس ِ
ول إِذا َدعا ُك ْم لِما ُْحیيِي ُك ْمَ ،و ْاعلَ ُموا أ َّ
ني الْ َم ْرِء َو قَ ْلبِ ِه »...
َن ا َّّللَ َحیُ ُ
ول بَْ َ
َ َ ْ
َ
استَجيبُوا َّ َ ُ

• اى كساىن كه اميان آوردهايد! چون خدا و پيامرب مشا را به چيزى فرا خواندند كه به مشا حيات مىخبشد ،آَنن را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش
حايل مىگردد» .انفال .24 :8
حائل شدن خداوند مابني انسان و قلبش چيست و چگونه اجنام می شود؟
َّ ِ
ك هم الْ ِ
ِ
فاس ُقو َن»
ين نَ ُسوا َّ
اّللَ فَأَنْ ُ
• « َو ال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ساه ْم أَنْ ُف َس ُه ْم ،أُولئ َ ُ ُ

• (  «)6و چون كساىن مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او[ نيز] آَنن را دچار خود فراموشى كرد ،آَنن مهان َنفرماَننند» .حشر .19 :59

انسان

انسان

خود
غفلت

خود

مثال سوم
نفی ارض و نقص از اطراف ارض
• «أَ و ََل ي روا أ َََّن َنِِْت ْاألَرض نَ ْن ُق ِ
اّلل َحی ُكم ال مع ِهق ِ ِ ِ
ِ
اِلِ ِ
ساب»
يع ْ
َ ْ ََ ْ َ
ُ
ْ َ
ب ِلُ ْكمه َو ُه َو َس ِر ُ
صها م ْن أَطْرافهاَ ،و َُّ ْ ُ ُ َ َ
• آاي نديدهاند كه ما[ مهواره] مىآييم و از اطراف زمني مىكاهيم؟ و خداست كه حكم مىكند ،براى حكم او ابزدارندهاى نيست و او به سرعت حسابرسى
مىكند» .رعد .41 :13
َّ ِ
ض ذلِ َ ِ
ِ
اّللَ َو َر ُسولَهُ َو يَ ْس َع ْو َن ِِف ْاأل َْر ِ
صلَّبُوا أ َْو تُ َقطَّ َع أَيْ ِدي ِه ْم َو أ َْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخالف أ َْو یُ ْن َف ْوا ِم َن ْاْل َْر ِ
ي ِِف
ين ُحیا ِربُو َن َّ
ض فَساداً أَ ْن يُ َقتَّلُوا أ َْو يُ َ
ك ََلُْم خ ْز ٌ
• إََّّنا َجزاءُ الذ َ
ِ
ُّ
ذاب َع ِظيم
الدنْيا َو ََلُْم ِِف ْاْلخَرةِ َع ٌ
• «سزاى كساىن كه اب خدا و پيامرب او مىجنگند و در زمني به فساد مىكوشند ،جز اين نيست كه كشته شوند اي بر دار آوخيته گردند اي دست و اپيشان در
خالف جهت يكديگر بريده شود اي از آن سرزمني تبعيد گردند .اين ،رسواىي آَنن در دنياست و در آخرت عذاىب بزرگ خواهند داشت» .مائده .33 :5

مثال چهارم
ك لِْلمالئِ َك ِة إِِّن ِ
جاع ٌل ِِف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً »...
• « َو إِ ْذ َ
ه
قال َربُّ َ َ

السماو ِ
اْلِ ِ
ني أَ ْن َْحی ِم ْلنَها و أَ ْش َف ْقن ِمْنها و َمحَلَ َها ِْ
ات َو ْاأل َْر ِ
اِإنْسا ُن ،إِنَّهُ كا َن ظَلُوماً َج ُه ًوال»
ض َو ْ
ضنَا ْاألَمانَةَ َعلَى َّ
• «إِ ََّن َعَر ْ
بال فَأَبَْ َ
َ
َ
َ
السماو ِ
ات َو ما ِِف ْاأل َْر ِ
• «أَ ََلْ تََرْوا أ َّ
ض »...
َن َّ
اّللَ َس َّخَر لَ ُك ْم ما ِِف َّ

• خالفت و جانشينی آمسان ها و زمني به صورت امانت دست انسان قرار می گريد
• اما منظور از امانت چيست؟
• اين شخص قدرت تصرف ممتاز و متمايزی نسبت به ديگران در امور عاَل داشته ابشد .واال نه خالفت معنی دارد نه امانت
• نوعی حاکميت در عاَل از آن انسان است که اب تسخري امور عاَل صورت می گريد

شیوه دوم تفسیر قرآن به قرآن ( تفسیر با اشاره)
مثال پنجم :قطع دست
اّللِ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعوا أَي ِدي هما جزاء ِِبا َكسبا نَكاالً ِ
م
ن
و
اّلل
ح
ع
كيم
يز
ز
َّ
َّ
السا ِر ُق َو َّ
• َو َّ
َ
ٌ
َ َ ُ
َ ٌ
ُ ْ َُ َ ً
َ
• دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه اجنام دادهاند بهعنوان يك جمازات اَلى قطع كنيد و خداوند تواَن و حكيم است.

ساج َد َِّّللِ فَال تَ ْدعوا مع َِّ
َن الْم ِ
َحداً»
اّلل أ َ
ُ ََ
• « َو أ َّ َ
امام جواد عليه السالم مشکل حمل قطع دست را اب مهني آيه رفع کردند
• آيه اشاره لفظی اي معنوی ندارد اما می تواند مؤيد و اشاره ابشد

 .2تفسیر قرآن به سنت
تفسیر نقلی نوع دوم
جلسه پنجم

تفسیر قرآن با سنت و علت توجه به روایات در تفسیر
• «و أَنْزلْنا إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس ما نُهِزَل إِلَْي ِه ْم َو لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن» « ...و اين قرآن را به سوى تو فرودآوردمي ات براى مردم آنچه را به سوى ايشان َنزل شده است
َ َ َْ
ك ال هذ ْكَر لتُبَِه َ
توضيح دهى ،و اميد كه آَنن بينديشند» .حنل .44
• تبيني به چه صورت اجنام می شود؟
• بیان پیامبر اکرم ص تنها مربوط به عصر نزول نیست بلکه او پیامبر همه اعصار بعد از خود است و بیان او نیز مربوط به تمام اعصار است
• بنابراين رواايت نبوی در صورت بررسی صحت سند و داللت يک بيان برای قرآن حمسوب می شود
• آاي بيان نبوی خارج از قرآن به مشار می آيد؟

• بيان نبوی خارج از قرآن نيست بلکه به واسطه آايت اَلی ما امر به تبيني نبوی شده امي
• بيان اهل بيت عليهم السالم چگونه است؟
• بيان اهل بيت عليهم السالم مهان بيان نبی مکرم صلی هللا عليه و آله است
• عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِی بْنُ أَبِی
طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ فَهُمْ خُلَفَائِی وَ أَوْصِیائِی وَ أَوْلِیائِی وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی أُمَّتِی بَعْدِی الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْکرُ لَهُمْ کافِرٌ.

تفسیر صحابه
• دوباره مصنف در باره اهمیت تفسیر صحابه می گوید و دو ویژگی برجسته برای آن ها ذکر می کند:
• دو اهمیت مهم :

• یک  :نوشیدن آب زالل معرفت از سرچشمه
• دو  :یادگیری عمل به معارف
ابن مسعود « :هريك از ما -صحابه -كه ده آيه را مىآموخت از آن َّنىگذشت مگر آنكه معنا و كيفيت عمل به آن را فرا مىگرفت
کيفيت عمل خيلی مهم است
یادگیری کیفیت عمل یعنی افزودن معلومات آتی
اّلل
اّللَ َو يُ َعلِه ُم ُك ُم َّ
اتَّ ُقوا َّ

تفسیر تابعان
• دو ویژگی مهم تفسیر تابعان
• نزدیکی بیشتر به فهم قرآن
• دسترسی به حوادثی که با نزول آیات ارتباط مستقیم داشت
حجت قطعى َّنىدانيم
• البته تنها به عنوان شاهد و مؤيد نزد ما اعتبار دارد و آن را ه
حجت است و سخنان صحابه -كه به طور نسىب در اكثر
• در ادامه مولف می گويد :حرف اتبعان همرتبه حديث پيامرب صلهى ه
اّلل عليه و آله كه خود ،ه
موارد -حجيت دارد ،نيست؛ بلكه در درجه سوم اعتبار قرار دارد.
• یک نکته :به نظر می رسد حتی هيچ دليلی بر حجيت سخن صحابه وجود ندارد البته خود مصنف کتاب هم اب استعمال واژه نسبی بودن حجيت
چندان مطمئن به حرف خود نيست

حجیت خبر واحد
• قول اول (شیخ مفید و شیخ طوسى و أخریا عالمه طباطباىي)  :عدم اعتبار مگر اب شواهد و قرائن
• دليل  :تنها دليل ابيد حجت تعبدی ابشد .و آن مهانند مسائل اعتقادی(که مربوط به علم است)  ،مربوط به تفسري نيست بلکه فقط در ابره عمل که
فقه بدان مربوط است می شود.
• قول دوم (مرحوم خویی و مولف کتاب)  :حجيت تعبدی فقط مربوط به عمل نيست بلکه علم هم را دربر می گريد .يعنی حتی وقتی ما در عمل از
امارات ظنی استفاده می کنيم ،اول علم به وجود می آيد و بعد عمل می کنيم.
• چون دليل حجيت خرب واحد  ،سريه عقالء است ،سريه عقال هم می گويد که ما در هنگام توجه به خرب واحد به اطمينان و علم می رسيم و بعد عمل
می کنيم.
• بنابراین استفاده از روایات که غالباً خبر واحد هستند  ،امر درست و قابل دفاعی است.

