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 چکیده

به  .تواند حکم شرعی معّینی را اثبات کندعبارت از اتفاقی است که می، تسالم فقیهان
است که اختالف فقیهان در آن ممکن نیست. در این  ایامر مسلم و بدیهی :دیگر سخن

تفاوت آن با ، پیشینه تاریخی، نوشتار اصطالح تسالم فقیهان بررسی گردیده و تعریف آن
ها و آثار و ویژگی حجیتهمچنین ادله  .استاجماع و عدم خالف و شهرت واکاوی شده 

تصویری ، شده و در نهایت اشارهو مبانی  برخی آرااست. در این میان به  شدهآن وارسی 
به نقش تسالم فقیهان در روند  گردیده است.جامع و مستند از تسالم فقیهان ارائه ، گویا

که تسالم فقیهان  ایمرسیده در پایان به این نتیجه شده واشاره  نیزاستنباط احکام شرعی 
شهرت و عناوین مشابه است و هنگامی تحقق ، اجماع، امری باالتر از تسالم اصحاب

، یابد که تمام فقیهان در همه طبقات به آن گرایش پیدا کرده و بر اساس آن فتوا داده باشندمی
 ای که از ضروریات مذهب شده است.به گونه

 .عقالسیره ، شهرت، عدم خالف، اجماع، الم اصحابتس، تسالم فقیهان :هاواژهکلید
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 مقدمه

، را داردتوانایی تبیین احکام شرعی ، معصومرأی  که اجماع کاشف از گونههمان
و  خواهد داشتبهتری در استنباط احکام شرعی  تأثیر، با اجماعه تسالم فقیهان نیز در مقایس

منطقی این است که قبول تسالم فقیهان به . خواهد بودکننده احکام شرعی یکی از ادله اثبات
 تواند در موارد متعددی راهگشای استنباط مسائل فقهی باشد.می، عنوان مدرک معتبر

 تاریخچه بحث

)حسینی  «تسالم الناس»عنوان تسالم را نخستین بار صاحب مفتاح الکرامه با عنوان 
پس از آن به تدریج با عنوان  و (561/ 7همان: ) «تسالم االصحاب»و  (148/ 3 :1419 ،عاملی

 ،)کاشف الغطاءکار رفت  به، ر بسیاری از متون فقهید «تسالم االصحاب»و  «تسالم الفقهاء»
 ،؛ حکیم298/ 1 :1411، ؛ نایینی309/ 1 :1411، ؛ انصاری1404/ 3 :1404 ،؛ نجفی303 :1422
خستین پژوهشی است که در ن مقاله توان گفت اینمی (.182/ 2 تا:بی، ؛ خمینی361/ 4 :1416

ادله ، به تفاوت آن با اجماع و عدم خالف برآمده وصدد بیان این مبحث به شکل تفصیلی 
 ل شرعی بهئین ادله حجیتی مساترمهمو تسالم را از  پرداختهها و آثار آن و ویژگی حجیت

 .آورده استشمار 

 تسالم در لغت

 ،(293/ 12 :1414 ،؛ ابن منظور90/ 3 :1404 ،)ابن فارسفاق تسالم در لغت به معنای ات
در آیات قرآن کلمات متجانس تسالم  (.952/ 5 :1410 ،)جوهریسازش و توافق است ، صلح

َو َلَقْد َجاَءت ُرسُلَنا »به کار رفته است: « صلح و سازش، اتفاق»به معنای ، مثل سالم
م بشارت یفرستادگان ما برای ابراه ؛(69: ود)ه «َم ِباْلُبشَرى َقاُلوا سََلمًا َقاَل سََلم  یِإْبَراهِ 
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قالوا سالما قال »: جمله انددر تفسیر آن گفته !سالمز[ گفت: ی]او ن آوردند؛ گفتند: سالم!
همچنین در  (.479/ 10 :1382، )طباطباییرساند گر سالم دادن( را مییدکیتسالم )به ، «سالم

« ایَرًة َو َعِش کَها بُ یًا ِإال سََلمًا َو َلُهْم ِرْزُقُهْم فِ َها َلْغو یسَمُعوَن فِ یال »فرماید: جای دیگر می
ست یشنوند و جز سالم در آنجا سخنی نای نمیهودهیهرگز گفتار لغو و بآنجا  در ؛(62 :)مریم

داللت بر ، لمهکع یسالم به معنای وس ر است.روزی آنان در بهشت مقر، و هر صبح و شام
گونه رده و هرکبهشتی  ط رایآن مح، ان داردیردار بهشتکرفتار و ، زبان، رکف، سالمت روح

، یکپا، تیمیصم، مملو از صفا، ط امن و امانیده شده و نشانه محیآن برچ درذاء یت و ایاذ
 (.113/ 8 :1380، )مکارم شیرازیصلح و آرامش است ، تقوا

 تسالم در اصطالح

اند: برخی تسالم را فقیهان نظرات گوناگونی ارائه کرده، تسلم در تعریف اصطالحی
تسالم را به ، دیگر ایعده، ه قولشان در فتاوای شرعی معتبر استکدانند میسانی ک اتفاق

که همسان با معنای لغوی آن  (309/ 1 همان:، )انصاریاند معنای صلح و توافق فقیهان دانسته
حکم شرعی  توانداتفاقی است که می، : تسالمفرمودهباشد. فقیه دیگری در این باره می

که اختالف فقیهان در آن ممکن نیست  اییعنی امر مسلم و بدیهی، معّینی را اثبات کند
در مسئله شرعی از اجماع باالتر  این اتفاق نظر فقیهان درس خارج فقه(. :1388، )مصطفوی

 :1401 ،)بجنوردیباشد و این اتفاق خود دلیلی بزرگ است اتفاق همه فقیهان میزیرا  ؛است
همه فقیهان از ، مقصود از فقیهان در تسالم، که تصریح شده گونههمانبنابراین  (.176/ 1

 (. 275 :1414 ،)سیستانیباشد ان از ایشان میمتأخرطبقه وسط فقیهان و ، قدماء
 ،)بجنوردیترین دلیل بر حجیت مسئله شرعی است قوی، از منظر برخی از فقیهانتسالم 

با حجیت ، تسالم حجیتبلکه ادعا شده است که  (.48/ 4 :1406، ؛ محقق داماد357/ 1 همان:
ه قولشان در کسانی کفاق ات تسالم یعنی (.همان، )مصطفویاست گره خورده خود مذهب 

در تحقق و ، ندارند یصن رشته تخصیه در اکو نظرات آنهایی  فتاوای شرعی معتبر است
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مورد اتفاق همه  یه عملکدارد در شرع وجود  یه موارد. البتنیستق تسالم مؤثر عدم تحق
ه به طور کات اعمال حج و عمره یمانند اتفاق نظر بر جزئ -تا عالم است  یمردم از عام

مرحله تسالم ترین ین و عالیترمهمو این  -ست ین یثیه و حدیچ آیل مستند به هیتفص
  باشد.می

 تفاوت تسالم فقیهان با تسالم اصحاب

هر نوع اجماعی )اعم از  ه برتر ازک یتسالم :ندکیفرق متسالم اصحاب با تسالم فقیهان 
ولی تسالم اصحاب در حد شهرت و ، باشدتسالم فقیهان می، منقول و محصل( است

از فقیهان است نه همه  یتسالم اصحاب به معنای توافق میان مشهور مشهور است. بنابراین
امی که از تسالم اصحاب یاد نگدر عبارات فقیهان ه دلیلهمین  به (.همان، )مصطفویآنها 
/ 7 :1419 ،)حسینی عاملیاز وجود چند فقیه مخالف با این تسالم نیز یاد شده است ، شده
361.)  

 «تسالم فقیهان»اصطالحات مرتبط با  .1

عدم »، «اتفاق»، «اجماع»با تعابیری مانند  گاهی به جای تسالم، در مطالعه آثار فقیهان
شویم که مناسب است این اصطالحات و وجه تمایز آنها یرو مروبه« شهرت»و « الخالف
 بررسی گردد.، با تسالم

 اجماع و تسالم .الف

 باشد: تسالم با اجماع از جهات گوناگونی متفاوت می
رأی  اشف ازکه کاست « حجت»اجماع بدان جهت ، ن امامیهوبه باور اصولی :اوالا 

و  یکحا، علما اتفاقاا حجیت ندارد و پس ذات (؛180/ 1 همان: ،)انصاریباشد معصوم می
باشد و اتفاق همه فقیهان و مجتهدان می، ه تسالمک یدر حال، اشف از نظر معصوم استک

، )مصطفویل الزم نیست کاتفاق ، در اجماع ،. به عالوهروداز بدیهیات دین به شمار می
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  (.همان
 : ی که اجماع مدرکی باشد غیر مدرکی بودن بسیار مهم است و در صورت، در اجماعثانیاا

مدرکی و غیر مدرکی بودن معنا ندارد و تسالم به هر صورت ، ولی در تسالم، نیستحجت 
ه چون اگر در تسالم مستند مشخص باشد ب ؛(502 /3 همان: ،)مکارم شیرازیحجت است 

ه تسالم را ک باید دلیل توافق الکل باید به تسالم پایبند بود و اگر هم مشخص نباشد باز هم
 حتماا ، علیهچون حکم متسالم ؛پذیرفت، (همان، )مصطفویحجییتش با مذهب گره خورده 

به  . پسبه چیزی فتوا دهند، بزرگان بدون دلیل و مأخذ ممکن نیست تمام و مأخذی دارد
اگرچه ، برای مثالگردد. جزم یا اطمینان حاصل می، آیدحکمی که از این طریق به دست می

ولی وجود تسالم ، اندولی این اجماع مدرکی دانسته، ای اجماع شدهبر جواز بیع وقف ادع
  (.530 :1430 ،)سیفی مازندرانیشمرده شده است  یله سند محکم و استوارئفقیهان در این مس

 ؛رابطه عموم و خصوص مطلق است، ن تسالم و اجماعیتوان گفت بیب مین ترتیبد
تر چرا که تسالم با ارزش ؛تسالم نیستیعنی هر تسالمی اجماع هم هست ولی هر اجماعی 

  .(همان، )مصطفویباشد از اجماع می
ممکن است این پرسش مطرح گردد که نقش تسالم فقیهان در فقه با عنایت به وجود 

رسد این پرسش به جهت ای به نام اجماع چه جایگاهی دارد. به نظر میمفهوم پذیرفته شده
در حالی که بین اجماع و تسالم فقیهان ، فقیهان است بین اجماع و تسالمتفاوت قائل نشدن 

حاکی از نقش و جایگاه مستقل تسالم ، هااین تفاوت از جهات متعددی تفاوت وجود دارد و
ماع به جهت ضمن اینکه ممکن است در جایی اج های فقهی است.فقیهان در استنباط

ولی وجود تسالم ، رددگ مخدوشحجیتشان ، آن و یا دیگر ادله کامل نبودن شروط حجیت
، کند؛ مانند وجوب ازاله نجاست از مسجدفقیهان برای دلیلیت در یک مسئله کفایت می

به ادله  یقدر واضح و روشن است که نیازحکمی است که تسالم فقیهان بر این حکم آن
 (.462/ 1 :1413 ،)سبزواری نیستقابل مناقشه و ایراددار 
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 اتفاق و تسالم .ب

ی یمعنا، ندهیمتفاوت است. گاه مقصود گو، اربردهای گوناگونکدر « اتفاق»اصطالح 
در فالن »فقیهی گفته است: مثالا ؛ است« عدم الخالف»و « اجماع»، «تسالم»ر از یغ

ن مسئله اجماعی یا انده گفتهکبل، شده اتفاقعای ه در آن ادکبل، مسئله اختالفی وجود ندارد
ه کشود ن عبارت استفاده مییاز ا (.296/ 8 :1416 ،؛ حکیم424/ 42 همان: ،)نجفی« است

شاید است. « عدم خالف»و « اجماع»ن یای بدارای مرتبه، شف از واقعکدر « اتفاق»
ه کبه شخصی اینکه  باشد؛ مثل« عدم خالف»ی مترادف با یمعنا، ن اصطالحیا مقصود از

« اتفاق»عای اده کنسبت داده شود ، وجود ندارد« عدم خالف»جز اصطالح  در عباراتش
اشف از سخن کاجماع ، گاه نیز مقصود از اتفاق (.208/ 8 :1418، )طباطباییرده است ک

از ، گرانیت اجماع از دیاکنده در مقام نقل و حیدر موردی گواینکه  معصوم است؛ مثل
، های برخی از فقیهاندر عبارت؛ زیرا (262/ 3 همان: ،)حکیمند کاستفاده « اتفاق»اصطالح 

موارد نادری هم در  (.215/ 1 :1407 ،)محقق حلیگری وجود ندارد یز دیچ« اتفاق» ژۀجز وا
جز با  اتفاقی یگو .نده مرتبۀ باالتری از اجماع استیار رفته و قصد گوکبه « اتفاق»واژۀ 

اشف از رأی معصوم باشد و کن است که ممکبه خالف اجماع  ،شودوفاق تمام حاصل نمی
 وجود داشته باشد. ندان مهمی همنه چ ن حال مخالفیدر ع

، «اتفاق»واژه ، ای وجود نداشته باشدنه صارفهیبرخی از محققان بر این باورند که اگر قر
در  اتفاقثرت استعمال کل ید به دلین شایم شرعی انصراف دارد و اکاشف از حکبه اجماِع 

 در، ب مشهود استدر کالم بهبهانی این مطلمثالا  (؛154 :1384 ،)ساعدین معنا باشد یا
های شامل نخل، هیه عرکد از اصل لغت استفاده شود یشا»فرماید: از معامالت می بحث

های داخل باغ هم مشمول اطالق برخی نخل، ن صورتیه در اک دشومیداخل باغ هم 
افی ک اتفاقاینکه  با، ن اصل لغت باشدیهان هم همیفق اتفاقد مستند یشود و شااخبار می

 (.159 و 158 :1417 ،)بهبهانین مسئله اجماعی است یه اکد ینمان مییچن؛ زیرا است
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 و تسالم شهرت .ج

 :و تسالم تفاوت دارد. شهرت فتوایی عبارت است از« اجماع»نیز با « شهرت فتوایی»
برخی از  .قرار دارد اع نرسد و در مقابل آن فتوای شاذاجم شایع بودن یک فتوا که به حد

، شودبرای فقیه دیگر نمی حجت، قیده دارند که هرچند فتوای یک فقیهامامیه ع هایاصولی
تواند برای فقیه می ،شدند ولی همین فتوا وقتی به حد شهرت رسید و فتوادهندگان بسیار

 به طور کلی (.52/ 1 :1419 ،)شهید اولدیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند 
. 2، . شهرت1دارای مراحلی است:  خودکه  اکم آرات از ترتوان گفت: اجماع عبارت اسمی

  .. تسالم5، . اجماع4، . نفی خالف3، شهرت عظیمه
منظور از شهرت و اشتهار همان  .لین مرحله شهرت استاو (تراکم آرا)تعریف اجماع 

، یعنی حکمی که پیش فقیهان اشتهار عرفی داشته باشد، معنای عرفی آن در اصول است
شهرت ، و مخالفانش در اقلیت باشند باشداکثریت تأیید  هرت یک حکم در حدولی اگر ش

، مخالفرأی  کنند و در برابرتأیید  و اگر حکم در حدی باشد که اکثریت آن حکم را، است
 به معنای، باشد. اما اصطالح نفی خالفاین مرحله شهرت عظیمه می، شاذ و نادر باشد

ای که خالف آن در میان دیگر حکم فقهی به گونه ای از فقیهان بر یکاتفاق نظر عده
زای د و به تعبیر میرشومینفی خالف گفته  ،تراکم آرا گونهاین. به نظران مشهود باشدصاحب

، مصطفوی)رود می کاره تعبیر اجماع سکوتی هم ب (،نفی خالف) قمی به جای این تراکم آرا
نظران را بررسی صاحب یگر تمام آرامحقق و پژوهش جایی است کهباالتر  از این .(همان

اجماع  . این هماناهل فتوا را در یک حکم به دست بیاورد همهکند و به طور مشخص توافق 
، اما توافق آراء اگر اوج گرفت و واضح«. ما اجد خالفا فیه بل االجماع»فرماید: که می است

ای مطرح گونه شبههه هیچو اتفاق قرار گرفت کتأیید  روشن و قطعی شد و در حد باالیی از
د. برای همین است که فقیهانی پس از اینکه شومی در این صورت تسالم فقیهان گفته، نباشد

اند: بلکه فقیهان بر به دلیل باالتر از آن اشاره کرده و گفته، اندای را شهرت دانستهدلیل مسئله
 (. 102/ 2 :1420، )صدرآن تسالم دارند 
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 که شهرت باید بین قدمااین است شهرت با تسالم فقیهان  مهمهای یکی از تفاوت
ای شهرت نداشته لهئان مسمتأخرحجیت داشته باشد و اگر در بین شهرت قدیمه باشد تا 

اند: فقط بندی شده است؛ برخی از فقیهان گفتههایی دستهاختالفی است که به دیدگاه، باشد
مطلقا  نیز دانند و برخیحجت می . برخی مطلقا شهرت راداردشهرت بین قدما حجیت 

چنانچه فقیهان ، ولی در تسالم فقیهان ،(381/ 2 همان: ،)مکارم شیرازیدانند حجت نمی
  .افتددیگر تسالم نخواهد بود و از حجیت می، خالف فقیهان متقدم فتوا دهند، متأخر

 ادله حجیت تسالم فقیهان

الل به آن در بسیاری از مباحث فقهی ن امامیه از پذیرفتن اندیشه تسالم و استدواصولی
استدالل به تسالم فراوان یافت ، ابایی ندارند و در کتب فقهی علمای شیعه و مستندات آنها

، )صدرباشد اجماع از ادله لبی می منزلهتسالم فقیهان که به توان برای حجیت می شود.می
استدالل  عقالاب( و سیره عقل )فحوای خط، سنت، ای مانند کتاببه ادله، (69/ 3 :1417
 کرد.

 نفر( استدالل به کتاب )آیه .1

 فرماید: خداوند در قرآن می
ُهوْا فِ  َیَتَفقَّ ْنُهْم َطآِئَفة  لِّ ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُکلِّ ِفْرَقٍة مِّ یِن َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَینِفُروْا َکآفَّ ی الدِّ

ُهْم َیْحَذُروَن َوِلُینِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا رَ  ؛ و شایسته نیست مؤمنان (122 :توبه) َجُعوْا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
تا  کنندمیای کوچ نای از آنان دستهپس چرا از هر فرقه، همگی ]برای جهاد[ کوچ کنند

گاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم ]دسته ای بمانند و[ در دین آ
 آنان ]از کیفر الهی[ بترسند. باشد که !دهند

توان استدالل کرد: هرچند لزوم کوچ بدین بیان می، به این آیه بر حجیت تسالم فقیهان
و فراگیری احکام و دستورهای دین برای هرکس امری عقلی است؛  کردن به سوی پیامبر
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خداوند ، موجب زحمت فراوان است. برای همین، باشدهم ممکن ولی چنین چیزی اگر 
این زحمت را از دوش آنان برداشته و لزوم حرکت ، از باب رحمت برای مؤمنان تاخواسته 

مردم به سوی ایشان برای یادگیری احکام دین را نفی کند؛ ولی معنای تخفیف این  همه
، کندمیراه دیگری را بیان ، نیست که اصل فراگیری احکام دینی ساقط شود. بنابراین خداوند

سپس ، احکام و دستورهای دینی را فراگرفته، آمده گروهی نزد پیامبربه این صورت که 
مستلزم این است که سخن ، برگشته و برای دیگران بیان کنند. این راهی که خداوند بیان کرده

وگرنه تشریع کوچ گروهی از مردمان هر ، باشد حجتکنندگان برای قوم خودشان کوچ
از  (.406 و 405 /1 :1375 ،؛ محمدی277/ 1 همان: ،اری)انصفایده خواهد بود لغو و بی، طایفه

یکی اینکه هر کدام به صورت فردی خبر دهند و دیگر  دارد:دو فرد ، آنجا که حجیت خبر
در این صورت نیز ، ای خبر دهنداینکه همه فقیهان با هم اتفاق نظر پیدا کنند و به مسئله

 یهان است. قولشان حجت خواهد بود که این فرض همان تسالم فق
 ،)انصاریاشکاالتی که بر استدالل به آیه جهت اثبات حجیت خبر واحد وارد شده است 

صدایی وجود چرا که در اخبار آحاد ممکن است تک ؛در اینجا وارد نیست، (279/ 1 همان:
همه یک حکم شرعی را بدون ، ولی در تسالم فقیهان، داشته و هماهنگی وجود نداشته باشد

گونه تسالم طبیعی است که بر همه واجب و ضروری است این، کنندان میاختالف بی
 .نکنندمخالفت  با آنفقیهان را بپذیرند و 

 ت تسالم فقیهانیت( در اثبات حجاستدالل به اخبار )سن .2

؛ روستروبه یل جدکبا مش، اتیق استناد به روایت تسالم فقیهان از طریاثبات حج
توان نمیل ین دلیالصدور است و به هم یت قطعیسته به وجود رواواب، اتیاستناد به روازیرا 

ت یاثبات حج یه براک یاتیروا، به عالوه .(302 :1409 ،)آخوند خراسانیاستناد کرد  غیر آنبه 
 همه خبر واحدند.، اندتسالم فقیهان مورد استناد قرار گرفته

اثبات تسالم فقیهان  یه براک آیدجه به دست میین نتیا، گذاشتن این دو مسئله همبا کنار 



10 

 

 یمعنو، یبه سه نوع لفظ )همان(. بیابیمرا  یبه نام تواتر اجمال یارکباید راه، از طریق اخبار
و  یت متواتر از نوع لفظیروا، ت تسالم فقیهانیگردد. گرچه برای حجتقسیم می یو اجمال

ت خبر یبا حج مورددر  ،ن متفاوتیبا الفاظ و مضام، اما اخبار متعدد، وجود ندارد یمعنو
ن یانجامد. اه به تواتر اجمالی میکواحد و به طریق اولی حجیت تسالم فقیهان وجود دارند 

که در این نوشتار به برخی از ، (297/ 1 همان: ،)انصاریگردد م مییات به چهار دسته تقسیروا
ه بر وجوب کثی ی. احادگردداشاره می، باشدفقیهان شیعه می آنها که مربوط به لزوم پیروی از

د شومیروشن ن اخبار یه از لسان اکبه نحوی ، رجوع به روات و ثقات و علماء داللت دارند
نند و برای اشخاصی کشان استفتا مییه از اکسانی کنسبت به ، ان فتوای علمایم که تفاوتی

 .وجود ندارد، نندکت عمل مییه به رواک
شوند ه واقع میکا حوادثی : اممودهفر، عقوبیبه اسحاق بن  حجتحضرت  .1

گاهی از ح من بر شما  حجتشان یازیرا  ؛دینکث ما رجوع یم آنها( به روات احادک)برای آ
ن یصدر ا ظاهراا  (.1416/ 7 :1416 ،)حر عاملی 1شان هستمیخدا بر ا حجتبوده و من هم 

ل ی)در ذت ن علین اکل، شانیت اختصاص دارد به رجوع به روات و استفتاء از ایروا
شان یبر وجوب قبول خبر آنها همچون فتوا، من بر شما هستند حجتشان یه اکث( یحد

 داللت دارد.
حافظ نفسش و نگهدارنده ، ان فقیهانیه از مکسی کدر روایتی وارد شده است: ...  .2

ند و ید نمایه از وی تقلکبر عوام است ، ش باشدیرو امر موالیش و پینش و مخالف با هواید
ها و فواحش ب زشتیکه مرتکا . امفقیهانع یعه بوده و نه جمیفقیهان شصرفاا ل افراد یبن قیا

دهند قبول ه به ما استناد میکپس خبری را ، فاسق عامه اب از فقیهانکمانند ارت -گردد 
  (.458/ 2 :1403 ،)طبرسی 2.... دیریرامتی را از آنها نپذکد و ینکن

به طریق اولی  و باشدمی ای شیعه تام و کاملداللت حدیث بر وجوب تبعیت از علم
مخالفت با آنها حرام بّین و آشکار ، وقتی تمام علمای شیعه بر یک حکم شرعی تسالم کنند

 .گردداست و موجب فسق و حتی خروج از دین می
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د اعتماد نمود ین بایسی در امر دکه به چه کنیه در آن از اکای در پاسخ به نامه امام .3
ار قدم یر گشته و در امر ما بسیه در حب و دوستی ما پکسی ک نتان به هریدر امر دفرمود: 
 (.151/ 27 همان: ،)حر عاملی 3دینکاعتماد ، برداشته

َه یَو َمْن » فهیه شریر آیتفسمورد در  نانی از امام صادقکمرفوعه  .4 ِق اللَّ ْجَعْل َلُه یتَّ
ای فهیشان طایه حضرت فرمود: اککند روایت می «َتِسُب ْح یُث ال یْرُزْقُه ِمْن َح یَمْخَرجًا َو 

، ه خود را به واسطه آن به ما برسانندکست یزی نیش آنها چیو پ، ف ما هستندیان ضعیعیاز ش
ه از نظر کای فهیلذا طا .ندینماش مییده و از علم ما تجسس و تفتیث ما را از ما شنیپس حد

های خود را به زحمت را خرج نموده و بدن وچ نموده و اموالشانکمالی برتری دارند 
ف از یفه ضعیده و سپس به سوی طایث از ما شنیحد، شونده بر ما وارد میکنیانداخته تا ا

، نندکآنها به دستورها عمل می، نندکشان بازگو مییگردند و اخبار را بر اان ما بازمییعیش
 /8 :1407 ،)کلینی 4رندیگار نمیکرده به کع یاند آن را ضادهیه خود اخبار ما را شنکنان ین اکل

178.)  
دارند و داللت بر وجوب تبعیت از آنها ، تمام روایات مذکور ضمن مدح فقیهان شیعه

که هر وقت همه فقیهان شیعه بر یک موضوع شرعی تسالم و توافق  نیستجای هیچ اشکالی 
واحد نیست که قابل  تبعیت از آنها بر همه واجب است و این مثل اجماع و خبر، کنند

مدرک و دلیل دیگری ، تسالم فقیهان حکم موردکند که خدشه باشد. در این باره نیز فرق نمی
 یا نه.نیز داشته باشد 
، توان به ادله یاد شده به عنوان مدارک حجیت تسالم فقیهان اشاره کردرسد میبه نظر می

به این معنا که اگر تسالم  ،ستاز این قطعیت تسالم فقیهان ا ترمهم دلیل و مدرکولی 
نیازی به ، فقیهان بر یک مسئله فقهی برای ما قطع به حکم به وجود بیاورد در این صورت

برخی از فقیهان به این  کهچنان، قطع حجت استزیرا  ؛دلیل بر حجیت این تسالم نیست
یهان اند: تسالم همه فقنکته اشاره کرده و در بحث شرطیت ذکوریت برای قاضی گفته

کند که حکم در نزد ایشان قطعی بوده است و این کشف می، گذشته و حال بر این مسئله
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)سیفی باشد تا اینکه بخواهیم به ادله دیگر استناد کنیم یک مستند محکم برای این حکم می
چیزی که در برخی از جاها از آن به عنوان تسالم قطعی یاد شده  همان، (138 همان: ،مازندرانی
البته از سوی برخی از  .(110/ 12 :1410 ،)مروجی انددانستهه البته اثبات آن مشکل است ک
 - اعم از شیعه و سنی -هنگامی قطعی شمرده شده است که علما و فقیهان اسالمی ، فقیهان

که در این صورت در شمار مبادی و احکامی قرار خواهد ، بر چیزی اتفاق نظر پیدا کنند
، )خوییکند ننسبت به آن شناخت پیدا می، ای از فقه و احکامک بهرهاند ،گرفت که هر کسی

1414: 2 /140.)  

 استناد به عقل بر مبنای فحوای خطاب بر حجیت تسالم فقیهان .3

و اشد بودن  اقیاسی است که در آن از راه اقو، فحوای خطاب یا همان قیاس اولویت
د و حکم آن استنباط شومیحکم به فرع سرایت داده ، وجود علت )مناط حکم اصل( در فرع

حکم اصل نیز به ، از اصل باشدتر در مواردی که علت حکم در فرع قوی . بنابراینگرددمی
)مکارم حجت است ، و این نوع قیاس کندمیطریق اولی بر فرع بار شده و به آن سرایت 

چند در حجیت این نوع قیاس هر (.667 :1396 ،؛ مجاهد طباطبایی474/ 2 همان: ،شیرازی
 5اند.ولی بیشتر فقیهان آن را حجت دانسته و از قیاس باطل استثنا کرده، اختالف وجود دارد

 البته قیاس اولویت در جایی محقق است که دو شرط زیر حاصل باشد: 
، وجوب است، اگر حکم در اصل، حکم در اصل و فرع از یک سنخ باشد؛ برای مثال .1

باشد و از نظر ایجاب و سلب نیز  حرمتدر فرع نیز ، جوب و اگر حرمت استدر فرع نیز و
 یکسان باشند؛ 

فحوای  (.184/ 2 :1430 ،)مظفرباشد  ااقو . مالک حکم در فرع از مالک حکم در اصل2
خبر واحد و شهرت ، خطاب جهت اثبات حجیت تسالم فقیهان را نسبت به بحث اجماع

 توان بررسی کرد:فتوائیه می
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 اجماع .4

باشد. اجماع یعنی اثبات حکمی شرعی به اجماع می، حجیت تسالممهم یکی از ادله 
با این توضیح که امامیه اجماع را دلیل مستقلی در  .سبب اتفاق جماعتی از فقیهان بر آن

بدان ، باشد کاشف از سنت و قول معصومکه چناندانند؛ بلکه مقابل کتاب و سنت نمی
به قول معصوم است  متعلقق به اجماع نیست؛ بلکه متعل، حجیتراین بناب .کنندتمسک می

 (.31/ 2 :1388 ،؛ سبحانی185و  180/ 1 همان: ،)انصاریکشف شده است ، که به واسطه اجماع
گاهی به ، برخی از فقیهان بر این باورند که مانعی ندارد بگوییم تراکم موارد محتمل

هر اندازه تعداد اجماع، د. طبق این دیدگاهسبب کثرتشان سبب قطع انسان به واقع شو
شود این بیشتر مینیز  معصومرأی  احتمال نزدیکی آنان به واقع و، کنندگان فراوان باشد

، معصومرأی  کنندگان وبین فتوای اجماع، سوم استوهان که به برهان حساب احتماالت مبر
ن جدایی بین الزم و ملزوم است عدم امکا، مقصود از مالزمه؛ زیرا کندمالزمه برقرار نمی

کنیم در که احراز چنین چیزی امکان ندارد؛ چون بسیاری اوقات به چیزی قطع حاصل می
اجماع در میان  اجماالا  (.459 -451/ 9 :1417، )صدرشود حالی که خالف آن ثابت می

 ،رآبادی)استاند اگرچه اخباریون حجیت آن را رد نموده، ن شیعه پذیرفته شده استواصولی
1426: 265.) 

که مرحله نیز در تسالم  و به هرحال حجیت اجماع در نزد اصولیون شیعه قطعی است
هرگاه در زمان غیبت امام ، باشدمی هاعالی اجماع و برتر از اجماع اصطالحی بین اصولی

برای ما ، تسالم شکل بگیرد وتمام عالمان معاصر بر حکم معّینی فتوا دهند  معصوم
 آن فتوا در دسترس ما باشد و چه نباشد. چه مستند ،اردحجیت د

 اولویت از حجیت خبر واحد .5

آور گاهی علم، (328 :1396 ،)مجاهد طباطباییرسد تواتر نمی ه به حدکخبر واحد 
 ،)انصاریحجت است  هاو اخباری هان خبری به اعتقاد همه اصولیید چنیتردبی 6.است
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اما قسم دیگری از اخبار ، ن اخبار بحثی جود نداردیت ادر خصوص حجی (.240/ 1 همان:
و کسانی مانند سید مرتضی مطلقا حجت  هاباشند که از دیدگاه اخباریآحاد بدون قرینه می

حجت  ،طبق ادله هاولی از دیدگاه مشهور اصولی، (309/ 3 :1405 ،)علم الهدینیست 
 (.254/ 1 همان: ،)انصاریباشند می

ه طریق ب و باشدتر از اخبار آحاد مین است که تسالم به مراتب باارزشروش حال کامالا 
، میزان کاشفیت آن از واقع، وجود نیایده قطع و یقین ب ،اگر در تسالم، ت باشداولی باید حج
و مالک حجیت خبر واحد به مراتب در تسالم فقیهان  استتر از اخبار آحاد به مراتب قوی

 تر است.قوی

 حجیت شهرت فتوایییت از واول .6

که این عدم  کندمیفتوای مشهور غیر مستند به روایت است و فرقی ن، شهرت فتوایی
 ،)مکارم شیرازییا دلیل دیگری داشته باشد ، به سبب نبود روایت در مسئله باشد، استناد
شود که عدالت فقیهان مانع از این می ؛ زیراحجت است، شهرت فتوایی (.381/ 2 :1428

دلیل بر عدم وجود دلیل شرعی در واقع  نداشتن ما از آن،لیل فتوا بدهند و اطالع بدون د
 مکارم شیرازی، ؛52/ 1 همان: ،)شهید اولنیرومند است ، نیست و ظن موجود در جانب شهرت

تر از شهرت با توجه به اینکه تسالم به مراتب با ارزش (.3/155 :1376؛ نایینی، 381/ 2 :1380
، اگر در تسالم، پس به طریق اولی تسالم فقیهان باید حجیت داشته باشد، باشدفتوایی می

 باشد. تر از شهرت فتوایی میظن حاصل از آن به مراتب قوی قطعاا ، قطع به وجود نیاید
مثل ) تر از اجماعظنون معتبر پایین، اجماع :بر مبنای فحوای خطاب وقتی به هر حال

، تر از تسالم هستندظنون معتبر دیگر که پایین شهرت فتوایی و بعضی از، (خبر واحد
 به طریق اولی تسالم فقیهان نیز حجیت دارد.، حجیت دارند

اخبار آحاد یا شهرت  ،اش این است که تسالم از اجماعالزمه، اگر به تسالم عمل نکنیم
ر این ثابت شد تسالم از اینها باالتر است و د در حالی که ،ارزش کمتری داشته باشد، فتوایی
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 جای هیچ تردیدی نیست.، گیری که حکم عقل استنتیجه

 عقال ره یاستدالل به س .7

ه در مسائل کنیه عقال با وجود اکگردد یره به وضوح روشن مین سیت به ای: با عنااوالا 
ن مربوط به آن اکل و تمام متخصصرأی  ولی همیشه تسلیم، گوناگون اختالف نظر دارند

 .نندکینم ییسازد اعتنایدار مه صحت آن را خدشهک یفیاالت ضعمسئله هستند و به احتم
ل و کش، بر اساس آن یه موجب شده نظم اجتماعکق است یدار و عمشهیقدر رن مسئله آنیا

 دانند.ه مخالفت با آن را برای خود درست نمیک یاابد به گونهیاستقرار 
ام کبه دست آوردن اح یبر ثقه برااز خ همواره، ر عقالیز همانند سای: مسلمانان ناا یثان

ق یدشان را از طریمرجع تقل یفتوا، ه امروزه مقلدانک یابه گونه ،ردندکیاستفاده م یشرع
نند. حال اگر تمامی فقیهان کیدرنگ بر اساس آن عمل مبیرده و کافت یاشخاص ثقه در

کند. میحکم آن عقال بر وجوب تبعیت از  قطعا سیره، شیعه بر یک حکم شرعی تسالم کنند
و شارع هم  افتهیبر اساس عمل نمودن به خبر ثقه استقرار ، ره عقال بما هم عقالیه سک یوقت

تبعیت از حکمی که تمامی فقیهان شیعه به نحو استغراق بر آن توافق ، آن را رد ننموده است
 محال است؛ زیرا باشدواجب است و بدون شک این حکم شارع مقدس نیز می، اندنموده

؛ 178/ 8 همان: ،؛ کلینی458/ 2 همان: ،)طبرسیتمامی فقیهانی شیعه که در احادیث متعددی 
به همین  .بر یک مطلب کذب توافق نمایند ،از آنها تمجید شده، (151/ 27 همان: ،حر عاملی

، )طباطبایی قمی« الیعتریه الریب»اند: گفته، جهت در جایی که تسالم فقها وجود داشته باشد
1400: 4 /138.) 

  های تسالم فقیهانویژگی

 های زیر برایویژگی، در این نوشتار به بررسی مبسوط درباره تسالم فقیهان توجهبا 
 ر است:قابل تصو، موضوع مورد بحث

ارزش آن از اجماع باالتر ، (همان، )مصطفوی ستا چون حاصل اتفاق تمام فقیهان .1
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  است.
، )مکارم شیرازیبر خالف اجماع  ،شرط نیست مدرکی و غیر مدرکی بودن در تسالم .2
1427 :3 /502 .) 
 (. همان، )مصطفوی اختالف فقیهان در آن ممکن نیست .3
؛ محقق 357/ 1 همان: ،)بجنوردیترین دلیل بر حجیت مسئله شرعی است قوی، تسالم .4

 (.140و48/ 4 همان: ،داماد
و از ضروریات  (همان، ی)مصطفوگره خورده با حجیت خود مذهب ، حجیت تسالم .5

 مذهب است. 
مگر ، که مخالفت با آن مشکل استاین است های تسالم فقیهان از دیگر ویژگی .6

سرمایه و مال مضاربه باید عین مثالا ؛ اینکه دلیلی قطعی بر خالف آن وجود داشته باشد
 (.41 همان: ،)سیفی مازندرانیباشد 

 از تسالم فقیهانچند مصداق 

گیریم که تسالم نتیجه می، ه بررسی حجیت تسالم فقیهان به آنها استناد شدای کبا ادله
اخبار آحاد و حتی بهتر از اجماع در فقه و استنباط احکام ، فقیهان بهتر از شهرت فتوایی

فقیهان از آن  نماید و هرجایی که دلیل بر مسائل شرعی نباشد یامیایفای نقش ، شرعی
به ، فقه در تمام ابوابرود و آثار آن میبه کار ، (597/ 3 :1376 ،)خمینیاعراض کرده باشند 

که مستند به تسالم فقیهان  ایهای فراوانی از احکام شرعینمونه د.شومیوضوح مشاهده 
 :شوداز آنها اشاره میمورد د که به چند شودیده می د در متون فقهیباشمی

ه موجب علو و کمی کاند: هر حگفتهرده و کن معنا را قبول یا هیتمامی فقیهان امام .1
ل نه تنها مورد تسالم یعنی قاعدۀ نفی سبیم منفی است؛ کافر بر مسلمان شود آن حکل یسب

ل ین دلیتربزرگن یه مورد تسالم تمامی فقیهان اسالم است و اکبل ه است،یاصحاب امام
ستند قاعده هرچند که م، (358 /1 همان: ،)بجنوردیباشد م شرعی میکح کیت یبرای حج
ین علی المومنین سبیَل»آیه ، نفی سبیل ولی ، باشدمی (141 :)نساء« لن یجعل الله للکافر
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بندد و حتی آیه میاین ده تسالم در این مورد این است که راه را بر تفاسیر دیگر از یترین فاکم
  رفت.می به شمارین مستند این حکم ترمهمتسالم  همباز  نبوداگر این آیه هم 

 ه در هر چیزی جایز است جز در خون. تقی، از نظر تمام فقیهان امامیه .2
، ها با هم تباین پیدا کندد که چنانچه اشتغال ذمهنفقیهان بر این فتوا تسالم دار .3

/ 9 همان: ،)حسینی شیرازیصاحب عین مطلقا )در بدهی و غیر آن( بر دیگران مقدم است 
45.) 

و  داشتندله از مواردی است که فقیهان بر آن تسالم عدم جواز بیع وقف فی الجم .4
 (.209 /1400:3، )طباطبایی قمیاحدی در آن شک نکرده است 

ث یدر بحث قمار )الفرع األول اللعب باآلالت المعدة للقمار مع الرهن من ح .5
مورد تسالم جمیع علمای اسالم است و حرمت  ،حرمت آن :آمده است، (یفیلکم التکالح

 (.318 /1 همان:) رودبه شمار میاز ضروریات مذهب اسالم ، لجملهآن فی ا
اگر کسی متصدی امر به معروف و نهی از منکر شود در حالی که به موازین آنها  .6

گاه است در این صورت کار حرامی مرتکب ، اگر این امر و نهی مخالف با واقع باشد، ناآ
که تصدی امور حسبیه اینبر مبنی است این حرمت تنها به دلیل تسالم فقیهان ، شده است

 (. 260/ 15 همان: ،)سبزواریبرای جاهل در فرض مذکور حرام است 
بر این ، ای استناد شده استبرای این مطلب که حیلولت سبب ضمان است به ادله .7

رسد تنها اگر تسالم فقیهان به عنوان ولی به نظر می، ادله ایرادات فراوانی وارد شده است
 :1416 ،)مروج جزایریکند در اثبات سبیت حیلوله برای ضمانت کفایت می، باقی بمانددلیل 

3 /615.) 
فقیهان در باب بیع بر این مطلب تسالم دارند که ساقط کردن چیزی از مالیت در  .8

 (.262 :1423 ،)بحرانیدست شارع است 
ادی را محبوس و انسان حر و آز، فقیهان بر این مسئله تسالم دارند که اگر فردی .9

 (.521/ 11 :1423 ،)شاهرودی نیستمنافع وی ضامن ، زندانی کند
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تسالم ، باشداگر همه فقیهان بر حکمی که مخالف با خبر صحیح یا موثق می .10
شود که یا این خبر از سوی از این تسالم برای ما علم یا اطمینان حاصل می، داشته باشند

در این صورت وجود این تسالم  .ای صادر شده استقیهصادر نشده و یا به گونه ت معصوم
این  :به دیگر سخن (.406/ 5 :1422 ،)خرازیخبر یاد شده از حجیت بیفتد  تاگردد سبب می

گفته شده است: مثالا شود از اینکه بر اساس ظاهر آن رویت فتوا داده شود؛ تسالم مانع می
پیش از طلوع شمس از منی  که م استگزار )حاجی( حراحج، کندظاهر روایتی داللت می

ولی از آنجا که تسالم فقیهان بر استحباب کوچ پس از طلوع خورشید ، به عرفات برود
به حرمت حرکت به سوی عرفات پیش از ، شود که بتوان بر اساس روایتاین مانع می، است

 (12/ 3 همان: ،)طباطبایی قمیطلوع خورشید فتوا داد 
شود و این حکم به دلیل اجماع و جموعی به ورثه منتقل میحق خیار به صورت م .11

 7(.423/ 7 :1417، )خوییتسالم فقها است 

 نتیجه

االتر از شود که تسالم نه تنها بنتیجه گرفته می اینتسالم  مطالب مربوط بهبا بررسی 
الف اخت، باشد. در تسالمبلکه حتی باالتر از اجماع می، استی یاخبار آحاد و شهرت فتوا

تسالم ارسال مسلم است یعنی به عنوان مطلب مسلم زیرا  ؛بین فقیهان عادتاا ناممکن است
به عنوان  حالب و گذشته و یشده است که همه فقیهان حاضر و غابین کل فقیهان ثبت 

اند. تسالم که شد از مرحله مدرکی آن را پذیرفته، ارسال مسلم که هیچ اختالفی در آن نیست
 گرنهو، استاحراز قول معصوم  بهنیاز  اجماع،؛ چون مرحله تعبدی رودمی و تعبدی بیرون

با حجیت خود ، ولی در تسالم نیازی نیست. حجیت تسالم، اجماع دیگر حجیت ندارد
و به جای اجماع  داردمذهب گره خورده است. تسالم جزء ادله استنباط احکام شرعی قرار 

به  ؛نشیندمی، ه شرعی را در بسیاری از جاها نداردکه توانایی قرار گرفتن در کنار سایر ادل
 خصوص که اشکاالت اجماع را هم ندارد.
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 پی نوشت

ْن یوِصَل ِلی ِکَتاباً . »1
َ
َد ْبَن ُعْثَماَن اْلَعْمِرى أ ْلُت ُمَحمَّ

َ
ْلُت ِفیِه  -َعْن ِإْسَحاَق ْبِن یْعُقوَب َقاَل: َسأ

َ
َقْد َسأ

ْشَکَلْت َعَلی 
َ
َماِن َعْن َمَساِئَل أ ْوِقیُع ِبَخطِّ َمْواَلَنا َصاِحِب الزَّ ُه  - َفَوَرَد التَّ ْرَشَدَك اللَّ

َ
ْلَت َعْنُه أ

َ
ا َما َسأ مَّ

َ
أ

ْن َقاَل 
َ
َتَك ِإَلی أ ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها ِإَلی ُرَواِة َحِدیِثَنا -َو َثبَّ مَّ

َ
  -َو أ

َ
ِتی َعَلیُکْم َو أ ُهْم ُحجَّ َنا َفِإنَّ

هِ  ُة اللَّ  .«ُحجَّ
ٍد اْلَعْسَکِرى» .2 ِبی ُمَحمَّ

َ
ِذى َمَضی ِذْکُرهُ َعْن أ ْسَناِد الَّ ا َمْن َکاَن ِمَن اْلفقیهانِء َصاِئنًا َو ِباْْلِ مَّ

َ
: ... َفأ

ْن 
َ
ْمِر َمْواَلهُ َفِلْلَعَوامِّ أ

َ
ُدوهُ َو َذِلَك اَل یُکوُن ِإالَّ َبْعَض  ِلَنْفِسِه َحاِفظًا ِلِدیِنِه ُمَخاِلفًا َعَلی َهَواهُ ُمِطیعًا ِِل یَقلِّ

ِة فَ  ُه َمْن َرِکَب ِمَن اْلَقَباِئِح َو اْلَفَواِحِش َمَراِکَب َفَسَقِة اْلَعامَّ یَعِة اَل َجِمیَعُهْم َفِإنَّ ا فقیهانِء الشِّ ََل َتْقَبُلوا ِمنَّ
 .«... َعْنُه َشیئًا َو اَل َکَراَمةَ 

ْحَمَد ْبِن َحاِتِم ْبِن َماَهَویِه َقاَل: َکَتْبُت َو َعْن َجْبَرِئیَل ». 3
َ
ْحَمَد َعْن ُموَسی ْبِن َجْعَفِر ْبِن َوْهٍب َعْن أ

َ
ْبِن أ

اِلَث  َبا اْلَحَسِن الثَّ
َ
ْن آُخُذ َمَعاِلَم ِدیِنی - ِإَلیِه یْعِنی أ ُلُه َعمَّ

َ
ْسأ

َ
یضًا ِبَذِلَك  -أ

َ
ُخوهُ أ

َ
َفَکَتَب  -َو َکَتَب أ

َنا -ِهْمُت َما َذَکْرُتَماِإَلیِهَما فَ  ْمِرَنا -َفاْصِمَدا ِفی ِدیِنُکَما َعَلی ُکلِّ ُمِسنٍّ ِفی ُحبِّ
َ
 -َو ُکلِّ َکِثیِر اْلَقَدِم ِفی أ

ُه َتَعاَلی ُهَما َکاُفوُکَما ِإْن َشاَء اللَّ  .«َفِإنَّ
ٍد اْلُکَناِسی َقاَل » .4 هِ َحدَّ  :َعِلی َعْن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُمَحمَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِفی َقْوِلِه  َثَنا َمْن َرَفَعُه ِإَلی أ

ِق الّلَه یْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َو یْرُزْقُه ِمْن َحیُث ال یْحَتِسُب َقاَل َهُؤاَلِء َقْوم  ِمْن ِشیَعِتَنا  -َعزَّ ِذْکُرهُ  َو َمْن یتَّ
ُلوَن ِبِه ِإَلینَ  ا َفیْسَمُعوَن َحِدیَثَنا َو یْقَتِبُسوَن ِمْن ِعْلِمَنا َفیْرَحُل َقْوم  َفْوَقُهْم َو ُضَعَفاُء َلیَس ِعْنَدُهْم َما یَتَحمَّ

ی یْدُخُلوا َعَلیَنا َفیْسَمُعوا َحِدیَثَنا َفیْنُقُلوَنُه ِإَلیِهْم  ْبَداَنُهْم َحتَّ
َ
ْمَواَلُهْم َو یْتِعُبوَن أ

َ
 َفیِعیِه َهُؤاَلِء َو یْنِفُقوَن أ

ُه َعزَّ ِذْکُرهُ َلُهْم َمْخَرجًا َو یْرُزُقُهْم ِمْن َحیُث اَل یْحَتِسُبوَن  ُتَضیُعُه َهُؤاَلِء  ِذیَن یْجَعُل اللَّ وَلِئَك الَّ
ُ
 «.... َفأ

برخی از دانشمندان اصولی شیعه و اهل سنت همانند مرحوم عالمه حلی، محقق قمی و غزالی آن را از  .5
فحوای  لحن خطاب و مفهوم موافق، انسته و از آن بهمعتبر د -نه از باب قیاس  -باب حجیت ظهور لفظ 

 (.2/200 :1430 ؛ مظفر،386 :1404 اند )حایری اصفهانی،خطاب تعبیر نموده
 :1418 و این در جایی است که خبرش همراه با قراینی باشد که موجب علم به صدق آن شود )حکیم، .6

197). 
الله خویی در مباحث فقهی از تسالم فقیهان، همان تممکن است این شبهه به وجود بیاید که مقصود آی. 7

 ؛اجماع است، ولی این برداشت درست نیست؛ زیرا از نگاه ایشان بین اجماع و تسالم فقیهان تفاوت است



20 

 

انجامد، مات میداند ولی در تسالم بر این باور است که به مسلّ زیرا ایشان اجماع را از مسلمات فقهی نمی
ت بر این باور است که دعای حرام کردن در قنوت جایز نیست و حرام است و برای که در بحث قنوچنان

فرماید: فیستدل علی الحرمه بدعوی االجماع بل التسالم علیها بحیث تعد من المسلمات دلیل آن می
 (15/392 :1418)خویی، 
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