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بسم اهللا الرحمان الرحیم

و لعنة اهللا علی أعدائهم  الحمد هللا رب العالمین وصلی اهللا علی محمد وآله الطاهرین
أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین.

مترجممقدمه 
بع اصلی خود یعنـی کتـاب و   ی دیده می شود که تکیه بر منادر میان کتب اصولی، کمتر کتاب

 ،؛ بیشـتر آنهـا بـه نـوعی    م را از این دو به دسـت آورد و طریق استنباط احکا سنّت داشته باشد
د و عمـالً کـاربردی در فقـه    تمرین و ورزش ذهنـی شـده انـ    تبدیل به یک بازی فکری برای

.شیعه ندارند

همینطور از زمان غیبت تا امروز، کمتر فقیهی را می بینیم که قرآن را به عنـوان یـک اصـل    
و یا عمـل کـرده باشـد؛ در ایـن میـان، فقیـه قرآنـی عالمـه         ، پذیرفته روایات فقهی در عرضه

قرآن را به عنوان یک اصـل در   بزرگی به علم فقه و اصول کرده وخدمت  صادقی تهرانی
و  ، راه فکری و عملی خـود قـرار داده  ت آوردن طریق استنباط احکامبه دسارزیابی احادیث و 

 پایه گذاری کـرده اسـت. ایشـان،   » فقه گویا«روش فقهی جدید و ایمن تر از خطایی را به نام 
، کتابی بـه عنـوان   ۱۳۷۸و  ۱۳۶۶در سالهای  طی برگزاری دو دوره تدریس اصول فقه قرآنی

اصول عملـی و   چهار بخش: مقدمه، اصول لفظی، ل برکه مشتم می نویسد» اصول استنباط«
می باشد. یضابطه فقهی قرآن ۱۰۱

یات األحکام نوشته شده، امـا بعضـی   درست است که در طول تاریخ فقه شیعه کتابهای آ
آنها تفسیر روایی را مالک حکم آیه قرار داده و از تفسیر قرآن به قرآن غفلت کـرده انـد؛    از

میل بر قرآن کرده تا آنجا که ما در میان کتـب فقهـی شـیعه، تعـداد     درنتیجه، روایات را تح
صریح قرآن می بینیم؛ نمونـه اش اجمـاع و روایـت مرسـل بـر       زیادی فتاوای مخالف نصّ

سـوره   ۱۳۵عدم قبول شهادت ولد علیه والد است که مخالف نصّ صریح قرآن یعنی آیـه  
در تفسـیر شـریف    ه جناب استادو نیز پانصد فتوای دیگر مخالف قرآن ک١نساء می باشد

  به آنها پرداخته اند.» تبصرة الفقهاء«و کتاب » الفرقان«

روش و مبانی استنباط، بیـان شـده و   در این کتاب بیش از چهارصد آیه برای به دست آوردن 
تنها بـا اسـتناد    ؛ همچنین ایشانشما در کل کتابهای اصولی شاید این تعداد آیات را نبینید

تمامی شبهات اصـولی و فقهـی   معروف است، » مسلک حجّت بالغه«که به عنوان آیه  به یک
  جواب داده اند.را 

توسط حقیر  این کتاب که به زبان عربی نوشته شده، پس از درخواست فرزند گرامی استاد
قـرار   حتی دانشجویان رشته حقوقترجمه شده تا در دسترس عموم اندیشمندان و حوزویان و 

نطـور کـه دو ثقـل    حقوق، کمال استفاده را آنند از آیات قرآن در مبانی فقه وواو همه بت گرفته

                                                                                              

 ».الد التقبل بحالٍ، دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهمشهادة الولد علی الو: «، ۴۵و۴۴، مسأله۲۹۷، ص۶ف: ج. الخال ١
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می خواهند ـ ان شاء اهللا ـ ببرند؛ البتـه چـون ایـن کتـاب بـرای اثبـات احکـام و          اکبر و اصغر 
کسـانی   ،اصول قرآنی و چیزهای گفته نشـده، نوشـته شـده و مخـاطبین در فـرض اسـتاد      

اصولی آشنا هسـتند، الزم اسـت خواننـده محتـرم قبـل از      اصطالحات  هستند که با مفاهیم و
، لکـن نتـایج   ه کـرده خواندن کتاب، یک دوره اصول مقدماتی و مبادی فقه و اصول را مطالعـ 

  د.پیدا کن الزم را ییآشنا رد نماید تا با ادله تفصیلی قرآن،و نه  آن را نپذیرفته
. ترجمـه آزاد بـرای روان تـر    ۱: این ترجمه چند ویژگی را در نوشته خود رعایت کرده اسـت 

. عنوان گذاری های مرتبط با بحث بـرای دقـت و   ۲شدن فهم مفاهیم و مبانی اصول قرآنی؛ 
. تقسـیم بنـدی و   ۴؛ حقیق و دقّت بهتر. توضیحات اشاره ای در پاورقی برای ت۳توجه بیشتر؛ 

ات بـا توجـه   آی برخی از . ترجمه۵تن برای ایجاد نظم فکری در مخاطب؛ م چینش مناسب در
با اندکی تغییر در روان شدن تفهیم معنا. عالمه صادقی تهرانی» ترجمان وحی«به کتاب 

بـه نـام    خواهشمند است که خواننده گرامی قبل از مطالعه کتاب، جزوه عالمـه صـادقی  
د.مطالعه نمای را نیز »اصول در ترازوی نقد«

تـا حـدودی مهجوریـت    ￮ مراز سوی صاحب ا اصیل دن قرآنامید است که تا زمان آم
قرآن را در حوزه های علمیه و دانشگاه ها برطـرف سـاخته و معرفـت وحـی را بـه عنـوان       

اصیل ترین معرفت، مبنای فکری و عملی خود در زندگی اسالمی ایرانی، قرار دهیم.

۶ /.۴ /.۱۳۹۴

۱۴۳۶رمضان المبارک  ۱۰

مهدی درستی
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بسم اهللا الرحمان الرحیم
وأفضل الصالة والسالم علی سیّد المرسلین وخاتم النبیین محمد  العالمینالحمد هللا ربّ 

وعلی آله المعصومین والسالم علینا وعلی عباد اهللا الصالحین أجمعین إلی یوم الدین. 

پیشگفتار
در این کتاب، برای کسانی که احکام فرعی دین را استنباط و اسـتخراج مـی کننـد، اصـول و     

: با دیگر مسالک و ثانیاً: صحیح و روشمند هستند؛ اوالًح می کنیم که قواعدی را بیان و مطر
ـ       دارند؛ زیرا این قاعده ها، اساس خود را از قـرآن   یکتب اصول فقه موجود، تفاوت بسیار

و از سنّت  ـ به عنوان حاشیه آن ـ می گیرد. ،به عنوان اصل ـ

ر طـول زمـان، در میـان علـوم     قرآن و سنّت ـ خصوصـاً قـرآن ـ در سـالیان متـوالی و د       
اسالمی جایی نداشته و متأسفانه این غیبت و جای خالی به دلیل ترس خیالی از تفکـرات  
غلط صورت گرفته است؛ و با اینکه اشخاص مختلفی مرجعیت حوزه و قـوانین اسـالمی را   
به عهده داشتند و تالش خستگی ناپذیر و پر زحمتی در مطالعه کتب به خرج مـی دادنـد،   

تاب آسمانی وحی را  ـ به عمد یا اشتباه ـ داخل دروس و مباحث علمی خود نمی کردند،   ک
و ما امروز در میان جایگاه ها و مدارس حوزوی، علـوم مربـوط بـه معرفـت وحیـانی را بـه       
عنوان یک اصل یا شناختی که در مسائل علوم آنطور که شایسته و بایسته دخالـت داشـته   

به این که در سایر مراکز اسالمی چنین رویکرد و عملکـردی را   باشد، نمی یابیم، چه برسد
ببینیم؛ بنابراین، عدم ورود مبانی قرآن در علوم مختلف حوزوی، آن علوم را به نحوی قرار 

می دهد که با وزش بادها پراکنده می شوند.

 آنچه که معلوم است، تمام فرقه های مسلمان با درجات مختلفـی کـه دارنـد، در حـقّ ایـن     
بـوده و مسـؤولیت تمـامی    » ثقل اکبـر «کتاب بزرگ، کوتاهی کرده اند، در حالی که این کتاب 

نوامیس اسالمی را مثل رأس یک زاویه در هندسـه، بیـان کـرده و بـه عهـده دارد؛ زیـرا ایـن        
قرآن، می تواند با عظمت ترین و با فضیلت ترین جامعه و مدینه فاضله را، ایجاد و برپا کند.

. اصول عملی؛ کـه هـر دوی   ۲. اصول لفظی؛ ۱ب، سه فصل بیان شده است: در این کتا
. بیشـتر از صـد قاعـده فقهـی بنـا بـر       ۳آنها از قرآن و سنّت استخراج و استفاده شـده انـد؛   

نصوص قرآن؛ شاید این کتاب، اولین گام و قدم در استنباط احکام فقهی باشد که قواعد را 
اصغر بیان می کنند، استفاده می کند؛ به همـین دلیـل،   از قرآن همانطور که دو ثقل اکبر و 

که به طور تفصیلی بیـان شـده   » الفرقان«شما می بینید که فتاوا و آرای فقهی ما در تفسیر 
که به صورت اجمالی تبیـین شـده، بـا سـایر کتابهـای فقـه       » تبصرة الفقهاء«و همچنین در 

اسالمی، اختالف و تفاوت زیادی دارد.
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را به اندازه توان و قدرتمان پیموده تا ایشـان  ￮ ا، راه و سیر امام مهدیامید است که م
، دین تازه و کتاب جدیدی را که همین عبـارات و معـانی   ١»یأتي بدین جدید و کتاب جدید«

  اولیه قرآن موجود بوده و در میان علوم مراکز اسالمی جایی ندارد، بیاورند. 
  

  ﴿وَعَلَي ٱهللاِ قَصْدُ ٱلْسَّبِیلِ﴾
  وزه علمیه قم: مرکز علوم قرآنیح

محمد صادقی تهرانی

                                                                                              

 .￮، باب ما روي في صفته و سیرته و فعله۱۴۳. الغیبة نعماني: ص ١
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مقدمه

تعریف استنباط
جوشش و بیـرون آمـدن شـیء مـورد نظـر؛ بـه بیـان دیگـر          خواستدراستنباط یعنی طلب و 

و ، پیـدا شـدن آب   ی است که در اینجامقصود از آن، کشف و آشکار شدن شیء پنهان و مخف
سایر مواردیست که برای زندگی وحیات شایسته بشر، مورد نیاز می باشد.

مناسـب و   نتیجه آن حیاتیما به نحو خوب و سزاواری صورت پذیرد، اگر استخراج ابتدایی 
از میان آبهـای حیـات از سرچشـمه    یعنی گزینش نیکو و پسندیده  درخور زندگی انسان است،

.رسیدن به مقصود و مدینه فاضلههای آنها برای 
یـروی  خدای سبحان به کسانی که به خاطر ترک اسـتنباط شایسـته، از جهـل پ   بنابراین، 

إذَا جَآءَهُمْ أمْرٌ مِنَ ٱألَمْنِ ﴿وَ خود را به هالکت می اندازند، تذکر و هشدار داده که: رده و ک
ذِینَ         وِ ٱلْخَوْفِ أذَاعُواْ بِـهِ وَ  أَ  لَـو رَدُّوهُ إلَـی ٱلرَّسُـولِ وَ إلَـیٰ أُوْلِـی ٱألَمْـرِ مِـنْهُم لَعَلِمَـهُ ٱلـَّ

، ]۸۳نسـاء،  [ قَلِیالً﴾¦ رَحْمَتُهُ التَّبَعْتُمْ ٱلشَّیْطَانَ إهللاِ عَلَیْکُمْ وَوْال فَضْلُ الَیَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ
شـکارا و بلنـد گویـان)    و هنگامی که خبری (حاکی) از ایمنی یا ترس، آنان را می رسد، (آ«

و به فرماندهان جنگی خودشان ارجاع دهند، ￦ می دهند، و اگر آن را به پیامبرانتشارش 
ا کسانی از خودشان در می یابند که آن را عالمانه بررسـی و اسـتنباط مـی    همانا آن (امر) ر

کنند؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، همواره به جز تعداد اندکی از شـما، از شـیطان   
پیروی می کردید.

برخوردهای جاهالنه مسلمانان در برابـر تاکتیـک هـای جنگـی، مـی      از  این آیه، گزارشی
بـدون آنکـه از واقعیـت آن خبـری داشـته باشـند، در میـان         سرار نظامی راآنها ا ؛ زیرا،دهد

جنگجویان و مردم، برمال و پخش می کردند؛ شایعه و آشکار کردن امـری مثـل امنیـت و    
عدم آن و سایر اسراری که صالحیت افشای آن، جز به امر کسی که زمام و افسار جنگ را 

تا فرماندهان جنگی کـه   است ￦رامی اسالمبه عهده دارد، نیست: باالترین آنها رسول گ
امور سپاه را به عهـده دارنـد؛ ازایـن رو، اسـتنباط صـالح و پسـندیده در       مسؤولیت بعضی از 

 و اولی األمر.￦ اصطالح قرآن یعنی رجوع به پیامبر گرامی اسالم
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مصادیق رجوع
جنگـی و   آیه ای که برای تعریف استنباط بیان شـد، درسـت اسـت کـه شـامل انتشـار اسـرار       

خود می شود، اما آیه فوق، قاعـده ای محکـم و    جنگی فرماندهانوجوب رجوع مسلمانان به 
عام را در برخورد با موارد مشکوک و مشتبه، به اثبات می رساند کـه محـل رجـوع همـه امـور      
مشکوک بـرای کسـانی کـه خـود توانـایی اسـتنباط احکـام شـرعی را ندارنـد، رسـول گرامـی            

د.نمی باش ￨مرو اولی األ ￦اسالم

قـرار  ￦ اولی األمر یعنی کل کسانی که در استنباط احکام شریعت الهی، جانشـین پیـامبر  
. نائبــان خــاص پیــامبر یعنــی ائمــه ۱مــی شــوند: و آنهــا بــه ســه دســته تقســیم  ؛گرفتــه انــد
. سایر علمای ربانی و مدیران شریعت اسالمی در زمان غیبت معصومین که ۲؛ ￨معصومین

مثل چهار نائبی که  ￨. نائبان خاص اهل بیت۳، محسوب می شوند؛ ￦مبرنائبان عام پیا
داشتند.￮ حضرت صاحب الزمان
، کســانی هسـتند کــه بــرای اسـتنباط حکــم مشــکوک،   ﴿رَدُّوهُ﴾فاعــل  در آیـه مــورد بحـث،  
و ￦ را بـه رسـول گرامـی اسـالم     ند؛ ازاین رو، باید آن مـورد نـامعلوم  شایستگی الزم را ندار

جاع دهند تا حکم آن واضح و مشخص گردد.صاحبان امر، ار
       تبعیضــیت را دربــر معنــای نشــویت تــا ،﴾لَعَلِمَــهُ ٱلَّــذِینَ یَسْــتَنْبِطُونَهُ مِــنْهُمْ﴿در  ﴿مِــنْهُمْ﴾و

؛ بنابراین، با توجه به دست یابی بـه حکـم مـوارد مجهـول از مصـادیقی کـه بـرای        ١می گیرد
را، استنباط تقلیدی می نامیم که معنای تبعـیض   مرجعیت بیان شد، این نوع از استخراج حکم

؛ و اگر مقصود، نفـس مراجـع و محـلّ رجـوع مقلـدین کـه خودشـان        می رساند ﴿مِنْهُمْ﴾را در 
مـی  معنـای نشـویت را   » مِـنْ «نجـا  احکام را به وسیله استنباط به دست آورده اند، باشد، در ای

  .که آن را، استنباط شخصی و اجتهادی می نامیم دهد
  
  تایجی که از این بیان، به دست می آید، عبارتند از:ن
مسـتنبط و  افـراد   ﴿مِـنْهُمْ﴾ آن موارد مظنون را می گویند و  ،﴾ذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُلَعَلِمَهُ ٱلَّ﴿ .۱ 

باید توجه داشته باشیم که هر أولی األمـری شایسـتگی و لیاقـت    البته بیرون آورنده حکم را؛ 
را  شـرعی  احکـام ، هم امـر  ﴿أوْلِي ٱألمْرِ﴾ در ﴿ٱألمْرِ﴾را ندارد؛ زیرا،  استخراج و استنباط احکام

  شامل می شود و هم امر سیاست را.
و ￦ افرادی هستند که استنباطشان یا به واسطه رسـول اسـالم  ﴾ ٱلَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ﴿ . ۲

طه ای و وسـیله واسـ  به ه و یا توسط خودشان نسبت به وحی، می باشد، چ٢ستاولی األمر ا
    .یا بدون واسطه

                                                                                              

عنـی، جـایز اسـت،    استعمال لفظ بیشـتر از یـک م   هر یک از معانی فوق، وجود ندارد؛ زیرا،. دلیلی هم بر تخصیص  ١
 .اصول لفظی خواهیم خواند ۲ همانطور که در اصل

  و استنباط دوم در زمان غیبت، می باشد. . این نوع استنباط در زمان حضور معصوم ٢
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به گرفتن وحی از ذات الهی بوده، همـانطور  ￦ استنباط احکام الهی توسط شخص پیامبر
 ينـِ زِدْ ِّرَب وَ قُـلْ ﴿را به وحی قرآن به قرآن، امر کـرده اسـت:   ￦ که خدای سبحان، پیامبر

هم احکام الهـی  ￨ اهل بیت پیامبر ؛»و بگو، پروردگارم، بر دانشم بیفزای«، ]۱۱۴ه، ط[ ﴾ماًعِلْ
استنباط می کنند. آنچه کـه در ایـن دو نـوع اسـتنباط،     ￦ را به گرفتن وحی از رسول اسالم

مسلم است، این است که اینهـا معصـومند و هـیچ خطـایی در آنهـا راه نـدارد؛ زیـرا، شـخص         
، هـر  ￦قرآن و در مرحله بعد، شخص نبی اسالم نباط کننده و شیء مورد استنباط یعنیاست

د.دو معصومن
، مـی رسـد   ￨سپس، نوبت به علمای ربانی در عصر غیبت اهل بیت عصـمت و طهـارت  

که آنها احکام شرعی را از وحـی کـه اصـالتاً بـه قـرآن تعلـق دارد و رسـالتاً بـه نبـی گرامـی           
ر زیـادی از قصـور و   ؛ و این استنباط به دو شرط می توانـد مقـدا  ، استنباط می کنند￦اسالم

. تشـکیل  ۲. اعتصام بـه ثِقلـین بـه صـورت صـالح؛      ۱جبران کند:  ،اشتباهات را در غیر معصوم
و کارشـان در میانشـان،   «، ]۳۸، شـوری [ ﴾نَهُمْبَیـْ  شُـورَیٰ  رُهُمْمـْ وَ أَ﴿شورای فقهـی و فتـوایی:   

زیرا، این شورا پس از اعتصام صالح، خطای کم را، باز کاهش داده به نحـوی   ؛»مشورت است
  ناچیز، باقی نمی ماند. که دیگر اشتباهی جز مقدار کوچک و

ثقلین
بـه فـتح   » ثَقَلین«؛ نه ￦عترت پیامبرو ثقل اصغر،  ،به کسر ثا یعنی ثقل اکبر، قرآن» ثِقلین«

تکلیـف اسـالمی در ایـن دو،     ت کـه معلوم اسو ١ثا؛ زیرا، معنای ثَقلین انسان و جن می باشد
  منحصر نیست. 

لـن  إنّهمـا  «فرمودنـد:   ،»تـارکٌ فـیکم  إنّـي  «بعـد از   ￦پس از آن که پیامبر گرامـی اسـالم  
، این دو ثقل هرگز از یکدیگر جدایی ندارند، این جمله تأکید دومی اسـت بـر ایـن کـه     »یفترقا

  هر دوی آنها برای امت اسالمی، تا روز قیامت مرجع و مستند مکلفین، خواهند بود.
و اهـل  ￦ ل اکـرم با توجه به این معنا و با نظر به این که ثقل اصغر یعنی اصل آنها رسو

جان سـپردند و دسـتان امـت از وجـود     ، ￮بیت او به غیر از شخص آخر آنها حضرت مهدی
آنها، کوتاه است، راهی به غیر از این که ما احادیث و اخبار موجود را، بـه ثقـل اکبـر (قـرآن)،     

قرآن، قابـل شـناخت   جز با موافقت ￦ ضمیمه کنیم، نخواهیم داشت؛ ازاین رو، سنّت پیامبر
نیز، شخص خائن از امانـت دار در نقـل سـخن،    از این طریق، سخن باطل از حق و  ت تانیس

کـه   شناخته شود. پس آنچه که با قرآن موافق است و مطابقت دارد، می شود سنت؛ و آنچـه 
؛ اما روایتی که نه موافق قـرآن اسـت و   ٢مخالف اوست، می شود یک خبر جعلی و مصنوعی

                                                                                              

ای جنّ وانس، به زودی ما با فراغت به شما     می «، ]۳۱، رحمن[ ﴾الثَّقَالنِ أَیُّهَ رُغُ لَکُمْسَنَفْ﴿خدای سبحان فرمود: .  ١
 ».پردازیم

د باعث نمی شود که متنی صحیح نه سند آنها؛ یعنی صحت سن . چون اصل اولی در ارزیابی احادیث، متن آنها است، ٢
 ، بلکه، صحت سند یکی از اسباب درستی نسبت حدیث با واقع است.گردد
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، واجـب اإلطاعـة اسـت؛ زیـرا، خـدای      ١ور آن اثبـات شـود  نه مخالف آن، به شرط اینکه صـد 
خـدا را  «، ]۵۹، نسـاء [ ﴾کُمْرِ مِـنْ مـْ ألَٱی لرَّسُـولَ وَأُولـِ  أطِیعُـوٱ ٱ هللاَ وَٱ أطِیعُـواْ ﴿سبحان فرمـوده:  

 ؛»، نیـز اطاعـت کنیـد   ٢اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر (رسالت) را که از خودتان می باشند
نه پذیرفته می شود و نه مردود؛ آنچه که در اینجا اصالت دارد  ،است ٣مشکوک اما خبری که

ت ثقل اکبر از وجود ثقل اصـغر اسـت؛ زیـرا، شـناخت ثقـل اصـغر در       و فهمیده می شود، کفای
    یکی از دو بُعد موافقت و مخالفت با قرآن است.

  )١جدول شماره (

  حدیث
  حکم  حالت  ردیف

  قبول  با قرآن موافق  ١

  عدم قبول  مخالف با قرآن  ٢

  قبول به شرط ثبوت صدور  نه موافق و نه مخالف  ٣

  ممتنع  مشکوک  ٤

  
  سندی حدیث عبارتند از:اشکال  ،٤به بیان دیگر

  )٢جدول شماره (

  حدیث
  حکم  حالت  ردیف

  قبول  صحیح السند والمتن  ١

  عدم قبول  ضعیف السند والمتن  ٢

  قبول   صحیح المتن، ضعیف السند  ٣

  عدم قبول  المتن صحیح السند، ضعیف  ٤

                                                                                              

 با روایات دیگر است؛ البته تواتر در اصطالح استاد عارضثبوت صدور خبر، سند قطعی (تواتر) + عدم ت . مقصود از ١
  از اصول عملی. ۱اوت دارد؛ رجوع کنید به بخش سوم، اصل با تواتر مصطلح در کتابهای اصولی، تف

مقدر است که صـاحبان فرمـان از جـنس    » کائنٌ«نیست، بلکه در ارتباط با  ﴾األمر﴿از نظر ادبی مربوط به  ﴾منکم﴿.  ٢
 شمایند، نه فرماندارانی که از طرف شما انتخاب می شوند، همانطور که اهل سنت می گویند.

، شکّ قلبی در سند احادیث صحیح و مقبول است، یعنی سند صحیح است اما متن ضعیف نیسـت:  . ظاهر این تردید ٣
(نه موافق قرآن است و نه مخالف قرآن)، همچنین صدورش هم به دلیل تعارض با روایات صحیح دیگر، ثابت نشده تا 

مهمل و مجهول در اصـطالح   ، شامل روایاتدر اینجا د از شکوص؛ بنابراین مقحدیث است آن قبول ،بگوییم حکم آن
  د.هستن ]۳۶[إسراء،  ﴾والتقف ما لیس لک به علم﴿در آیه حدیث نمی شود، زیرا آنها داخل 

، چاپ اول می باشد و بـرای  ۱، پاورقی۲۱، ص۱، ج»الفرقان«در تفسیر شریف  . بیان فوق مربوط به کالم استاد ٤
 تکمیل و شناخت بهتر مبحث، در اینجا ذکر شده است.
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وجوب استنباط و رجوع به مرجع اعلم وأتقی
و قرآن کریم، استنباط اموری که انسان مؤمن حکمشان را نمی داند، واجـب   در شریعت الهی

است؛ زیرا، معرفت ایمانی، مقتضی مسـؤولیت شـخص مـؤمن نسـبت بـه شـناخت و تطبیـق        
وردن احکام الهـی را دارا نیسـت،   ؛ واگر کسی خودش توانایی به دست آاحکام واجب الهیست

باید به اشخاصی که این توانایی را دارند، رجوع کند؛ البته باید به اعلم و با تقواترین آنها کـه  
ذِینَ یَسـتَمِعُونَ القَـولَ      ﴿در نتیجه بهترین فتوا را می دهند، مراجعه کرد؛ زیـرا   ر عِبَـادِ الـَّ فَبَشـِّ

پـس  «؛ ]۱۸، زمـر [ ﴾ذِینَ هَـدَاهُمُ اهللاُ وَ أولئـکَ هُـم أولُـوا األلبَـابِ     لَّـ ٱفَیَتَّبِعُونَ أحسَنَهُ أولَئکَ 
بندگانم را بشارت ده: کسانی که سخن (حـق) گـوش فـرا مـی دهنـد و بهتـرینش را پیـروی           

  ».می کنند، اینانند که خدایشان آنان را هدایت کرده و ایشانند، هم اینان اندیشمندان خالص

، قول و سخن دستگاه مشورت است که از بزرگـان  معصومبهترین راه در زمان غیبت 
و پیشتازان امت تشکیل شده و روش آنها بنا بر پرتو کتاب و سـنت مقـدس مـی باشـد؛ و     
فرقی نمی کند که این علمای ربانی در قید حیات باشـند و یـا جـان خـود را تسـلیم کـرده       

، بلکه آنچه د خودشان نیستتقلیدی، نفس وجوباشند؛ زیرا، قصد رجوع به آنها در استنباط 
نقـل کـرده و در مـورد آنهـا، افکـار و      ￦ اهیمت دارد، اخباریست که از سـنت رسـول خـدا   

نظرات خود را بیان می کنند.

 باید بدانیم همانطور که استخراج آب از زمین خشک و خالی کـه آب و رودخانـه ای در آن  
یسـت نمکـی و غیـر خـالص،     نیست و یا زمینی که آب به دسـت آمـده از آن گذریسـت یـا آب    

درست نبوده و صالحیتی در آن نیست؛ همچنین است استنباط احکـام شـرع از غیـر قـرآن و     
؛ این نوع استنباط، انسان را سرگردان کرده و یا آبیسـت کـه شـخص بسـیار     ￦سنّت پیامبر
نمی بخشد. یراب نکرده و شخص بیمار را بهبودتشنه را س

انواع استنباط
از منبع وحی معصوم؛ ایـن   . استنباط شخص معصوم۱ چهار قسم است: استنباط احکام بر

. استنباط فـردی کـه معصـوم نیسـت، ولـی از      ۲استنباط نتیجه اش، یک حکم معصوم است؛ 
در  مساویست با عدم عصمت و عـدم خطـا   ،منبع معصوم استنباط می کند؛ این نوع استخراج

. اسـتنباط  ۳؛ ١قصور ذاتی باشد، نـه از تقصـیر   ، البته اگر این نوع استنباط ازخود عمل استنباط
، جـرم و گنـاه   ؛ ایـن نـوع از اسـتنباط   غیـر منبـع وحـی   ـ وعوذاً بـاهللا ـ از     شخص معصوم

  .معلوم است. استنباط فرد غیر معصوم از مرجع غیر معصوم که حکمش ۴محسوب می شود؛ 

  

  
                                                                                              

نامگذاری کرده و در کتابی مستقل به بحث و تفصیل از » فقه گویا« این نوع از استنباط را عالمه صادقی تهرانی.  ١
  این روش فقهی، غیر از روش مشهور که فقه سنتی و جواهریست، می باشد. آن پرداخته است.
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  )٣جدول شماره (

  استنباط
  حکم  استنباط شونده  استنباط کننده  ردیف

  عصمت  معصوم  معصوم  ١

  عدم عصمت و عدم تخطئه  معصوم  غیر معصوم  ٢

  جرم و خطا  غیر معصوم  معصوم  ٣

  جرم و خطا  غیر معصوم  غیر معصوم  ٤

این احکامی که برای موارد فوق بیان شد، به این علت است که منبع و مرجع منحصـر بـه   
در پرتو و حاشـیه آن، سـنّت رسـول    فرد در تمامی استنباطات شرعی، فقط و فقط کتاب اهللا و 

می باشد؛ بنابراین، هیچ ارزش و مالکی برای غیر از دو مورد بیان شده مثـل عقـل،   ￦ خدا
  ، قیاس، استحسان، استصالح و مانند آن، نیست.١شهرت، اجماع

خـدای سـبحان امـر کـرده انـد:      چطور می توانیم به این مـوارد رجـوع کنـیم، در حـالی کـه      
       پــس اگــر«، ]۴۴- ۴۳، نحــل[ ﴾لزُّبُــرِٱبَیِّنَــاتِ وَلْٱبِ ٭ لَمُــونَالتَعْ تُمْکُنْــ نْإِ رِلــذِّکْٱلَ هْــأَ ئَلُواْفَاسْــ﴿

جویا شوید؛ و این (جویایی) با نشـانه هـای آشـکار و نوشـته هـای       می دانید، از یاد آورندگان
است، ￦ المدر اصل قرآن و پرتو آن رسالت رسول اس﴿ٱلْذِّکْرِ﴾ ؛ مقصود از »(وحیانی) است

هستند؛ زیـرا، تعلـم و   ￦ همسان و همانند رسالت پیامبر￨ و اهل بیت عصمت و طهارت
؛ و از همـین جـا،   ٢یادگیری آنها به نحو صالح و شایسته از منبع وحـی صـورت گرفتـه اسـت    

نوبت به علمای شایسته و ذی صالح می رسد، یعنی کسانی که قول، روش و اسـتنباط آنهـا   
ه صادر می شود، نه ایـن کـه نسـبت بـه آن دو بـی توجـه باشـند و در        از کتاب و سنّت قطعی

  سرگردانی مطلق یا نسبی ـ در زمان غیبت ـ به سر برند.
حبـل   ،د، درحالی که فقط قرآناز غیر کتاب و سنّت، انجام می گیرچطور استخراج حکم 

، ]۱۰۳، آل عمـران [ ﴾رَّقُـواْ تَفَال هللاِ جَمِیعـاً وَ ٱلِ بِحَبـْ  تَصِـمُواْ عْٱوَ﴿: ٣الهی قابل إعتصـام اسـت  
؛ از این رو، این قرآن از هر چیـزی کـه   »همه با هم از تمامی ریسمان خدا، عصمت بطلبید«

فایت می کنـد وچیـزی جـای    بخواهد قابل اعتصام باشد چه در نظر افراد و چه در عمل، ک
 يفـِ  َّإن هِمْعَلَیْ لَیٰلکِتَابَ یُتْٱکَ یْنَا عَلَزَلْأنَّا أنْ فِهِمْیَکْ أَوَلَمْ﴿نمی تواند و نباید بگیرد: آن را 

                                                                                              

  . توضیح سه مورد عقل، شهرت و اجماع در بخش سوم (اصول عملیه) خواهد آمد. ١
به نحو شایسته بوده، عصمت مطلق آنهاست، یعنی عصـمت   ￨دلیل اینکه یادگیری اهل بیت عصمت و طهارت . ٢

از منبع معصوم = حکم معصوم؛ در این مورد روایاتی  علمی، عملی و عقیدتی؛ و همانطور که گفتیم استنباط معصوم
به مردم از روی نظر شخصی و هـوای خـود،   ای جابر، اگر ما «خطاب به جابر:  هم وارد شده، مثل حدیث امام باقر

و  ￦فتوا می دادیم، قطعاً از نابودشدگان بودیم؛ لکن ما به آنها از روی آثار به جای مانده و یاد گرفته از رسـول خـدا  
) ارث برده ایم، فتوا می دهـیم؛ و آن را  ￨ماناصول علمی که نزد ماست و ما آن را از بزرگی به بزرگی دیگر (پدران

 .۳، ح۱۷۲، ص۲بحاراألنوار: ج». همانطور که مردم طال و نقره خود را اینطور می کنند ،ی پیش خود داریممثل گنج
 در آیه فوق نشان می دهد که عصمت علمی برای غیر معصوم از منبع معصوم، ممکن است.  ﴾عتصمواٱو﴿.  ٣
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لَـمُ مَـا فِـی    شَـهِیداً یَعْ  نَکُمْوَ بَیـْ  يبِاهللاِ بَینِ کَفَیٰ قُلْ ٭ مٍ یُؤمِنُونَلِقَوْ رَیٰذَلِکَ لَرَحمَةً وَ ذِکْ
 ﴾خَاسِــرُونَلْٱ کَ هُــمُلَئِــهللاِ أوْٱبِــ بَاطِــلِ وَ کَفَــرُواْلْٱبِ لَّــذِینَ آمَنُــواْٱألرضِ وَ ٱ لسَّــمَاوَاتِ وَٱ
آیا ایشان را کافی نبود که این کتاب را، حال آنکه بر آنان خوانـده مـی   «، ]۵۲-  ۵۱، عنکبوت[

شد، به راستی بر تو فرو فرستادیم؟ به درسـتی در ایـن (کـار پـر ارزش) بـرای مردمـی کـه        
ایمان می آورند، رحمت و یادواره ایست ٭ بگو کافیست که خدا میان مـن و شـما گـواهی    

اشد؛ آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند، و آنان را که به باطل ایمان آورده و ب
 ».خدا را انکار کرده اند، هم اینان زیانکارند

دارای دو بُعد رمزی و غیر رمزی قرآن
    و واقـع   ن اسـتنباط هـر تـر و خشـکی، ممکـن     و روانیسـت کـه از آ  قرآن یک چشمه جوشان 

هـیچ تـر و خشـکی نیسـت     « ،]۵۹، أنعام[ ﴾کِتَابٍ مُبِینٍ يفِ ¦یَابِسٍ إال بٍ وَطْرَال وَ﴿می شود: 
اسِ  ﴿؛ قـرآن  »مگر اینکه در کتابی روشن گـر، ثبـت شـده اسـت     ، ]۱۳۸، آل عمـران [ ﴾بَیَـانٌ لِلنـَّ

بـرای هرچیـزی بیـانگر و    « ،]۸۹، نحـل [ ﴾ءٍیَانـاً لِّکُـلِّ شَـیْ   تِبْ﴿؛ »بیانیست وحیانی برای مـردم «
بـی گمـان،   «، ]۱۵، مائـده [ ﴾هللاِ نُـورٌ وَکِتَـابٌ مُبِـینٌ   ٱمِـنَ   جَـاءَکُمْ  قَدْ﴿ ،﴾نُورٌ﴿و ؛»استروشنگر 

؛ بنابراین، هنگـامی کـه ایـن    »برایتان از جانب پروردگار نور و کتابی روشنی بخش آمده است
کتاب، غیر خودش را بیان و آشکار می کند، به طریق اولی بایـد بیـان، نـور و تبیـان خـودش      

؛ پس، آنچه کـه در غیـر قـرآن    ١د و احکام ومعانی خودش را بدون نیاز به غیر، تبیین کندباش
قواعـد عـام احکـام، ایـن مـورد از      بیان شده ولی در شریعت ربانی حجـت اسـت، خصوصـاً در    

، است؛ یعنی قرآن یا به داللت لفظی ]۱۴۵[اعراف،  ﴾ءٍصِیالً لِکُلِّ شَیْتَفْ﴿مصادیق حداقلی 
 ￦معنا وحکم آن مورد است و یا به داللت رمزی که خـاص رسـول اکـرم   عام، دالّ بر 

بُعد رمزی و غیر رمزیست که تمام احکام و موضوعات  است؛ به بیان دیگر، قرآن دارای دو
  مورد نیاز بشر، در آن وجود دارد.

  
  طریق استنباط

این کتـاب   و تغییر و تبدیلی، وحی کرده و قرآن را خدای سبحان بدون هیچ عیبز آنجا که ا
باید راهی هم که برای استنباط احکام آن اتخاذ می شود، معصـوم و   فی نفسه، معصوم است،

عاری از هرگونه خطا و اشتباه باشـد؛ و هـیچ عصـمتی بـه غیـر از اصـولی کـه از خـود قـرآن          
استفاده می شود، وجود ندارد و نیازی به آن نیست. همانطور که خـدای سـبحان کافیسـت و    

ر خودش ندارد، کتاب او هم چنین است، مگر مـواردی از جزئیـات احکـام کـه در     نیازی به غی
قرآن ذکر نشده و سنت آنها را بیان کرده است.

                                                                                              

روایات؛ احادیث فقط می توانند نسـبت   . بنابراین، روش تفسیر قرآن به قرآن صحیح است، نه تفسیر قرآن به وسیله ١
  . بیان اشـارات و لطـائف قـرآن؛    ۳. تأیید تفسیر آیه به آیه؛ ۲. تعیین مصداق آیات؛ ۱انجام دهند:  چهار کار را به کتاب،

 . توسعه و گسترش دامنه معنا. ۴
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 یاتی که گذشـت ـ   ـ با توجه به آ  این بیان سنّت، به خاطر وجود ابهام در قرآن نیست؛ زیرا،
ـ همانطور که گفته شد ـ    هیچ ابهامی در هیچ زمانی قرآن را دربر نمی گیرد، بلکه این بیانات

￦ همان اشارات رمزیست که در دالالت ظاهری قرآن، وجود ندارد و برای خصوص پیـامبر 
آشکار هستند. 

با بیان فوق روشن شد که بعض از مبانی اصول استنباط نیاز به بیان ندارند یا ممکن اسـت  
دارد، صـورت پـذیرد؛   که طریق شناخت آنها به واسطه ابزار ضروری که خطایی در آنهـا راه نـ  

مانند فطرت و عقل سلیم، لغت واضح و روشن، قواعد ادبی سـالم، اندیشـه صـالح و تـدبری     
که سعادت بخش و نجات دهنده شخص فقیه در استخراج اصول است. در مورد حجیت آنهـا  
نیازی به ورود نصی از کتاب و سنّت نیست؛ زیـرا، اینهـا از ضـروریات زنـدگی بشـرند، بلکـه       

این مـوارد را روشـن تـر کـرده تـا از رهـایی و گریـز آنهـا از زنـدگی،          ￦ سنّت نبویقرآن و 
حفاظت شود.
اصولیست که نیاز به بیان وحی دارد؛ چطور ممکن است که ما برای رسیدن بـه   ،دسته دوم

احکام معصوم قرآن، به وسایلی غیـر معصـوم کـه بـا انـدک وزش بـادی پراکنـده مـی شـود،          
و جعلـی   غیر معصوم همان اجتهادهای اختالفی و نظریـات متشـتت  تمسک کنیم؟! این ابزار 

است؛ یعنی دامن زدن و توجه به اختالفات فقهی و اصولی بدون در نظر گرفتن قرآن کـریم  
که هیچ اختالف و خطایی در آن راه ندارد.

الی را بـرای اشـخاص محتـاج قـرار     وقتی م آیا برای یک شخص حکیم، سزاوار است که
را در جایی پنهان می کند و پس از آنکه آنها را از وجود آن مـال آگـاه کـرد،    می دهد و آن 

چـه برسـد بـه احکـم حـاکمین ذات       طرق رسیدن صحیح و درست را برایشان بیان نکنـد؟! 
الهی که احکامش را در دو منبع و مرجع قرآن و سنّت بگوید، ولی کیفیت رسیدن بـه آنهـا   

ین رو، مبانی اسـتنباط در ایـن دو مرجـع، گفتـه شـده و      و دستیابی به آنها را بیان نکند! ازا
نیازی به جستجوی اصول در آراء و نظریات دیگران نیست.

اصول فقه موجود
آنچه که در اصول فقه مرسوم و آموزشـی حـوزه هـای علمیـه، مشـاهده مـی شـود، تـورم در         

یـن مباحـث،   مباحث اصولی و دروس آن بدون هیچ مزیت علمی و کاربردی می باشد؛ زیرا، ا
قرآن و سنّت را آنطور که شایسته و بایسته است، بـدون اسـتفاده گذاشـته و بـه آنهـا اسـتناد       
نمی کند؛ بنابراین، بر ما واجب است که اصول موجود را رها کرده و اصولی را مبتنی بر قرآن 

ل سلیم، ترتیب داده و بنا کنیم.  و سنّت به وسیله فطرت و عق

است. سـؤالی کـه در    احث الفاظ اصول فقهکاربرد اصول موجود، مبیک نمونه از موارد عدم 
، این است که از مباحث الفاظ در کتـب اصـولی موجـود، بـه دنبـال چـه       اینجا مطرح می شود

چیزی هستند؟! آیا مـی خواهنـد بـه طـالب حـوزه، معـانی لغـات و آداب ادبـی یـا بالغـی را           
و در کتب تدوین شـده مخصـوص بـه آن،    بیاموزند؟! که هر کدام از این مباحث در جای خود 
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آموزش داده می شود؛ آیا از این مباحث قصد تعلیم دقّت هـای منطقـی، فلسـفی و علمـی را     
دارند؟! محل این مباحث در کتب منطقی و فلسفیست و آیات و روایـات فقهـی فقـط معـانی     

عرفی،  عرفی را طبق مبانی خاص خود، حمل کرده و داخل شدن دقّت های فلسفی در موارد
ت؛ و ما می دانیم هـر دو نـوع ایـن    جز وارد شدن مباحث عرفی در مسائل باریک فلسفی نیس

ورود و داخل شدن، غیر صحیح و مطروح بوده و مثل تیریسـت کـه تیـر انـدازی نـدارد و یـا       
بدون تدبیر و تأمل، پرتاب شده است.  

ه شـارع کتـاب و   سؤال دیگر این است که بگوییم وجود این مسائل، بـدین علّـت اسـت کـ    
سنّت بخش بالغت و فصاحت بیانات خود را، مهمل گذاشته تـا نیـاز بـه تبیینـات عـده ای از      

اللتی و معنایی فیلسوفان باشد؟!.اصولیین و ریز بینی د
فیزیـک و شـیمی، مـی نگـریم، بـه ایـن       مثل  به علوم غیر اسالمی و غیر آن،ما زمانی که 

فظی احتیاجی ندارند؛ هیچ کس از دانش آموختگان قضیه می رسیم که این علوم، به اصول ل
و استادان رشته های فوق، هرگز در اصول لفظی داللی، تفکر و اندیشه نمی کنند.

حرکت فکری صحیح و بدون افراط و تفریط بوده و نیازی به ایـن همـه   اصول لفظی تابع 
صول لفظـی تـورم زا   دقت و باریک بینی ندارد؛ چطور فقه اسالمی و سایر شؤون آن، به این ا

اختصاص پیدا می کند، درحالی که الفاظ فقه اسالمی ـ خصوصـاً قـرآن کـریم ـ از هرگونـه         
ابهام و پوششی سالم است؛ اگر ـ بر فرض مُحال ـ الفاظ فقه ما و قرآن کریم مبهم باشـد، در   

یـر  این زمان محلّ رجوع ما برای تشخیص معنا، لغتیست که در عرف عموم جریان دارد، نه غ
.آن از سختی هایی که گلوگیر و دامنگیر بشریت شده است

قواعـد فقهـی    سؤال دیگر ما این است که آیا شارع مقدّس در بیان قواعـد اصـول عملـی و   
کوتاهی کرده تا در طریق استنباط آنها، نیازی به اصول و قواعد دیگـر باشـد؟! هرگـز اینطـور     

ل عملی و قواعد فقهی که مـاده و اسـاس   نیست و نمی باشد، بلکه مثلث قواعد داللی، اصو
  استنباط را تشکیل می دهند، همه و همه از اصل دیـن (قـرآن) و تـابع آن (سـنّت)، اسـتفاده      
می شوند.؛ بدون آنکه نیاز به فلسفه های سـاختگی مـورد اخـتالف در معرکـه آرا و نظریـات      

باشد.  
عقل سلیم و آنچه که  حکم فطرت و واجب است تا پس از فحص و به دست آوردنبر ما 

بین عقالء بما هم عقالء متفق است، وارد مدینه استنباط از طریق درهایی کـه خـود کتـاب و    
ه در شکسـتگی  سنّت آنها را مقرر کرده، وارد شویم؛ بدون رجوع به مباحث مختلفی که پیوست

کـه،  ؛ چرا ١از آن برائت می جویند￦ و فرو افتادگی بوده و خدای سبحان و رسول گرامیش
  ذات الهی شناخت احکام خویش را بر افکار مظنون و متناقض، بنا نمی کند. 

                                                                                              

از منابع مـا کـه اصـل آن     محلی برای نقد و بررسی اقوال علماء شده و تبدیل به ،. مقصود این است که اصول فقه ١
قرآن و فرع آن سنّت است، کمتر بحث می شود و یا حتی اصالً بحث نشده و با ورود علم فلسفه در اصول فقه موجود، 

اختالف در فقه مثل سایر علوم، طبیعی  از نظر استاد؛ اسالمی را گرفته است جای احکام ناب ،افکار ظنی و متناقض
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  روشی که در طریق استنباط در قرآن و سنّت بیان شده، دو مرحله دارد:  
. تدبر کامل و تام در آیات قرآن، بدین نحو که در ایـن حرکـت پـر ارزش و بـا قیمـت، بایـد       ۱

توسط خود قرآن بررسی کرده و سپس آیاتی را که بـا  لغات قرآنی را به اضافه قواعد ادبی آن، 
آیه مورد بررسی، مقرون بوده (قبل و بعد آن) و یا در سوره هـای دیگـری بیـان شـده، مـورد      

. تدبر تمام و کمال در احادیث است تا در موافقت و مخالفـت آنهـا   ۲ارزیابی و تدبر قرار دهد؛ 
  نکند.یی با کتاب، خطا

روشمند و هدف دار، در مورد این روش و مباحث، به دو صـورت   در این کتاب، ما با حرکت
سلبی و ایجابی، بحث می کنیم: سلبی یعنی طرح و ردّ قواعد و نظریات اصول فقه موجود و 
ایجابی یعنی تدوین و ترتیب اصول و آرای استنباط بر حسـب آنچـه کـه از تفسـیر قـرآن بـه       

دو، حکـم فطـرت و عقـل صـالح را در      به دست می آید؛ چرا که این￦ قرآن و سنّت نبوی
دخالت دارند، بیان می کنند. اگر حوزه های اسالمی مـا، محـور اندیشـه     شتآنچه که در شناخ

قرار دهند، از تمامی مجموعه های دیگر و علوم و نظریات آنها » قرآن«ها و تحقیقات خود را 
را به خواب غفلـت زده، در  بی نیاز می شوند؛ لکن، حوزه ها در مورد این معرفت وحیانی، خود 

نتیجه از آن در درسهای خود، کناره گرفته و علومی مبهم و متناقض بنا کرده اند. آنچه که از 
این کتب در مقابل شما قرار دارد، قسمتی از متورمات فکری و جـدای از کتـاب و سـنّت و یـا     

  مخلوطی از این دو است.
تا شما آنچه را که ی کتاب و سنّت قرار داده ما در برابر شما، بافت و تدوین جدیدی بر مبنا

  اصول فقه می نامند، یا ساختگی دانسته و یا آن را تأیید کنید.
  
  
  
  
  

٭ ٭ ٭

                                                                                                                                       
]؛ اثبات می شود، ۱۴۹[انعام،  ﴾قل فلله الحجّة البالغة﴿الهی و انفتاح باب علم که توسط آیه نیست؛ زیرا، با حجّت بالغه 

 منافات داشته، در نتیجه طرد می شود.

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



 

بخش دوم

اصول لفظی

. مرّه و تکرار۱۰                                 . حقیقت شرعی۱

مقتضی نهی ازضدّ . امر۱۱        . مشترک                                 ۲

. عامّ و خاص۱۲ّ. مشتق                                           ۳

. مطلق و مقیّد۱۳. منطوق و مفهوم                               ۴

                        . تعقیب استثناء پس از ۱۴. امر و نهی                                      ۵
ددجمالت متع

. مجمل و مبیّن۱۵م                       . مقدمات واجب و حرا۶

بکتار. نصوص وظواه۱۶  . نهی مقتضی فساد                          ۷

. نسخ۱۷                 . اجتماع امر و نهی            ۸

. ادله شرعی۱۸                       . فور و تراخی             ۹

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



 

اصول لفظی

  ١حقیقت شرعی
و تکلـم او بـه نحـوی نیسـت کـه      ٢همانا شارع ربانی جز به لغت و زبـان مـا صـحبت نکـرده    

انجام  واهد یک وضع خاص و شخصی برای شرع ـ برخالف اوضاع لغوی و ادبی دیگر ـ   بخ
د؛ البته شارع مقدس می تواند همانطور که در طریق تمام شریعت هـای ربـانی و غیـر آن    ده
بعضـی از   ر تعریف موضوعات واحکام، وجود دارد، مفهوم لغوی را به علّـت ضـرورت وجـود   د

و  . در واقع، تمامی رشـته هـای مختلـف علمـی، چنـین توسـعه      یا تضییق کند توسعه شروط،
مفهومی را برای استعماالت خود، در نظر گرفته و به کار می گیرند، و اسـتعمال لفـظ    تضییق

نای خود کلمه یا ضیق تر از آن، مجاز به معنـای اسـتعمال لفـظ در    در مفهومی وسیع تر از مع
سـت کـه بـه    غیر معنای حقیقی خود، نیست؛ اگر هم این نوع از استعمال، مجـاز باشـد، مجازی  

داللت بر معنای غیر حقیقی خود مـی کنـد؛ و ایـن مجـاز بالقرینـة از اسـتعمال        ،واسطه قرینه
  .بهتر و صحیح تر باشد چه بساحقیقی در به کارگیری صحیح لغات، 

وضـع شـده انـد، نیسـت؛ زیـرا       معانی حقیقی که الفاظ برای آنهـا  یافتنوظیفه ما ازاین رو، 
      اسـت کـه بـه وسـیله قـرائن بـه آنهـا دسـت پیـدا           و اراده شـده  اصل، شناخت معانی مقصـود 

                                                                                              

از حقیقت لغـوی خـود بـه حقـایقی      . مقصود از حقیقت شرعیه، تبدیل و نقل الفاظ عبادت مثل صالة، زکات و صوم ١
یـا  و چه وضع شارع به صورت تعیینی باشد یا تعیّنـی   ،ا را در نظر گرفتهکه شارع آنه شرعی در معانی مخصوص است

 استعمالی که به انگیزه وضع است.
      ]؛ معنای آیه این است کـه شـارع مقـدس، تکلـم بـه چیـزی       ۴[ابراهیم،  ﴾و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه﴿.  ٢

داشته و جز به چیزی که معنـای آن در عـرف جریـان    می کند که قابلیت فهم و درک مکلفین برای شناخت آن وجود 
قل یا ﴿ یههاست؛ زیرا این نتیجه مخالف آزبان دارد، صحبت نمی کند؛ نه اینکه نتیجه گرفته شود قرآن فقط برای عرب

]، است و همچنین از این آیه برداشت نمی شود کـه هـر قـومی    ۱۵۸[اعراف،  ﴾أیّها الناس إني رسول اهللا إلیکم جمیعاً
مبر مخصوص داشته، چون باید پیامبر به لغت و زبان آن قوم، صحبت کند؛ زیرا، شریعت های تورات و انجیل و نیز پیا

قرآن یعنی آیین پیامبران اولوالعزم برای همه قومیت ها با زبانهای مختلفشان بوده است؛ بنابراین، بین لغـت و لسـان،   
ه معنای وضع جدید الفـاظ عبـادات بـرای ماهیـت جدیـد و      ع و خ من وجه برقرار است؛ پس، حقیقت شرعیه ب نسبت

-۳۰، مریم/ ۲۷، حج/ ۱۸۳اختراعی، صحیح نیست؛ زیرا، اوالً اصل یافتن مراد شارع است؛ ثانیاً ایات زیادی مثل بقره/ 
هـور  ، داللت دارند بر اینکه این ماهیات و الفاظ در شرایع گذشته موجود بـوده و بـا ظ  ۱۲۵و بقره/  ۵۵-۵۴، مریم/ ۳۱

    اسالم، ماهیت جدیدی پیدا نکرده اند. 
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نیسـت؛   ، حقیقـی باشـند یـا مجـازی    می کنیم؛ و فرقی بین این کـه ایـن معـانی قصـد شـده     
، چرا که قصـد شـارع بـه    تر بودهبه نابراین، در بعضی از استعماالت، معنای مجازی از حقیقیب

مجـازی برتـری دارد؛    ؛  همانطور که در بعضی موارد، معنای حقیقـی بـر  است آن تعلق گرفته
پس ما باید طبق قراین مختلف اعم از نقلی و عقلـی، بـه دنبـال معـانی اراده شـده از سـوی       

متکلم باشیم.
     در مباحـث الفـاظ، گرفتـه     »وضـع «موضـوع  جه دیگری که از بیـان فـوق و عـدم قبـول     نتی

ان شک وضع لفظ برای معنای حقیقـی و عـدم   می شود، صحیح نبودن اصالت حقیقت در زم
در  ؛ زیرا، شک به اصل حقیقت در مقابل مجاز، تعلـق گرفتـه؛ همـانطور کـه    وجود قرینه است

مگـر آنکـه توسـط قرینـه ای بـر      ، هم صحیح نیسـت  یازمج معنای بر کلمه حمل این زمان،
  یابد. حقیقت، برتری

مـی تـوان   در استعماالت مختلف که گاهی حقیقت بـه مجـاز تبـدیل شـده یـا بـالعکس،       
 و شـناخته شـده نیسـت، بـه واسـطه قرینـه ای صـالح        نداشته که در عرف شیوع را معنایی

  .فهمید ،١وشایسته

  
  کوتاهی نابخشودنی

در واقـع، همـه مسـلمانان جهـان در     باحث اصولی وجود دارد، این است کـه  مشکلی که در م
: برادران سنی مذهب مـا، همـان آیـاتی را    کوتاهی کرده اند￦ رجوع به قرآن و سنّت پیامبر

که در احکام فقهی قبول کرده و بدانها اکتفا کرده اند، در خور و اندازه مناسب آنها، تحقیـق و  
که فقط از طریق خودشان به آنها رسیده و راضی هسـتند، فتـوا   پژوهش نکرده و به احادیثی 

فایـت  این منابع در کـلّ فروعـات فقهـی ک    پس از آنکه متوجه می شوند می دهند؛ در نتیجه،
به ساختن و جعل کردن دلیل های عقلی، قیاسات مختلف،  آنها را نمی کند، شروع می کنند

  دهند. فقهی خود را، پاسخ التاستحسان، استصالح و مانند آن تا بتوانند مجهو

اصحاب ما که شیعیان باشند، در زیاد کردن دو دلیل عقل و اجمـاع، از اهـل سـنّت پیـروی     
کرده و در رجوع به کتاب به عنوان یک اصل و همچنین در رجوع به اخبار اهل بیت عصـمت  

و بـه   ، کوتاهی کرده و بـه خطـا و اشـتباه رفتـه انـد؛     برای عرضه آنها به کتاب￨ و طهارت
خاطر جبران نقصی که آن را تصور و خیال می کردند، دست به ایجاد قواعد لفظـی و عملـی   

  ند.خوانمی » اصول لفظی و عملی«زدند که آنها را 

                                                                                              

رینـه  . مقصود از قرینه صالح، قرینه نص یا ظاهر موجود در کالم یا قرینه معنوی و یا قرینه عقلیسـت؛ در مقابـل، ق   ١
 .یا اختالف در خود قرینه عقلی می باشددر موضوع و  طالح، باطل وغیر صحیح است که خلط مصداق با مفهوم یا خلط
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بی نیازی از اضافه کردن دلیل
تقصـیرات، بـه ایـن حبـل محکـم الهـی و کتـاب         همه اگر دو فرقه شیعه و سنّی به جای این

تبط با هدایت بشر، اعتصام و تمسک می کردند، بـه طـور یقـین از    روشنگر کلّ مجهوالت مر
دالیل مختلف و قواعد لفظی و عملی، بی نیاز می شدند؛ همانا خدای متعال دین خود ایجاد 

را به صورت ناقص و ناتمام، ایجاد نکرده تا در جبران و حلّ نقصـان خـود، بـه ایـن دسـته از      
   .١طلب کمک کندجعلیات و مصنوعات بشری، نیاز داشته و 

در شریعت پایانی الهی که پس از آن، وحـی   عاقالنه و مورد قبول است که ،آیا این مسئله
تمام و قطع شده، خدای سبحان،  اموری را که عاقالن و صاحب نظران در آن اختالف دارند 
و در مورد آن، زمان های بسیار طوالنی و پر زحمتی را صرف می کننـد و پـس از ایـن همـه     

ش و کوشش به نتایج غیر قابل خدشه ای که مناسب عصمت کتاب و سنّت است، دست تال
  پیدا نمی کنند، بیان و تبیین نکند؟!

قـرار دارد؛ بنـابراین    ￦در مقابل ما و دستانمان، کتاب الهی و سنّت رسول خدابدانیم که 
ن دو مرجـع بـه   برای استنباط احکام الهی از ایـ  خود چاره ای جز قرار دادن تمام همّ و تالش

اد دالیـل  روشی که خود این دو، ما را به آن هدایت می کنند، نداریم؛ و مـا نبایـد سـراغ ایجـ    
برویم، مگر آنکه بخواهیم احکام فطـری و عقلـی سـالم را بنـا بـر       ساختگی در امور اختالفی

  برای شناخت آنچه که شارع الهی قصد کرده، به دست آوریم. لغت و ادبیات صحیح
بـه اضـافه    ￦خـدای متعـال و سـنّت رسـول الهـی      قـرآن  ،شد که مرجع اصلینتیجه آن 

فطرت، عقل سالم و اندوخته های ادبی صحیح می باشد تا بتـوانیم در ایـن دریـای عمیـق و     
    .را استنباط نماییم منبع شنا کرده و فرو برویم و احکام شایسته عصمت این دوبسیار پر آب، 

                                                                                              

آیا خدای سبحان دین ناقصی را فرو فرستاده تا در تکمیل آن از کسانی که در مورد دین «فرمودند:  رت علی. حض ١
 .۱۸؛ نهج البالغه: خ»اختالف می کنند، یاری بخواهد؟
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مشترک
در تمامی ، داشته ی انکار وجود معانی مختلفی که لفظ مشترکهیچ شک مستند به دلیلی برا
زبان عربی که وسیع ترین لغات و گویاترین زبانها در ؛ خصوصاً زبان ها و لغت ها وجود ندارد

نسبت به معانی الفاظ است.

ز ، جـ ١از یک معنای واحد، مُحال دانسـته قول کسانی که استعمال لفظ مشترک را در بیشتر 
    :عی برای حرفشان وجود ندارد، نیستال خشک و خالی که منبع و مرجیک توهم و خی

  
  دلیل اوّل

هـر دوی ایـن کتـاب و سـنّت از     و زیرا، در کتاب و سنّت دلیلی برای این حرف، وجود ندارد؛ 
صادر شده اند. حتیّ اگر چنین استعمالی برای غیر خـدای تعـالی و    مقام و مصدر جمع الجمع

خـدا بـرای   « ،]۴، أحـزاب [ ﴾فِـهِ جَوْ ينِ فـِ بَیْقَلْ هللاُ لِرَجُلٍ مِنْٱجَعَلَ  مَا﴿، به خاطر ￨معصومین
؛ مُحال باشد، بـرای خـدای سـبحان و اهـل     ٢»هیچ مردی در درونش دو دل، قرار نداده است

  که دارای مقام جمع الجمع هستند، ناشدنی نیست.￨ بیت عصمت و طهارت

ت، چه برسد به بزرگـان علـم و تحقیـق؛    استعمالی برای مردم عادی ممکن اس البته چنین
زیرا، آنچه که ناشدنیست ـ بنا بر قول به مُحال بودن ـ توجّـه بـه معـانی مختلـف در عـرض         
واحد به لحاظ واحد و در استعمال واحد بوده، نه سـایر عنایـات و توجّهـاتی کـه بـرای مـردم       

  می داند.ن ی آن را مُحالامکان و وقوع اینگونه استعماالت، به کارگیربنابراین،  ممکن است.
  

  دلیل دوم

، جایگـاه فصـاحت و   این طور از استعماالت ممکن بـوده و مُحـال نیسـت   دلیل دیگر بر اینکه 
؛ زیرا در فصاحت و بالغت عادی ـ چـه برسـد بـه مکـان اسـتعماالت       بالغت قرآنی می باشد

معنـای اراده  دین چنـ قرآنی ـ برای رعایت بیان مختصر و موجز به دور از زوائد و حاشـیه هـا،    
در آیه قروء:  ﴾قُرُوءٍ﴿کنند؛ مانند قصد دو معنای حیض و پاکی از می شده را با یک لفظ بیان 

و (گروهـی از) زنـان طـالق داده    «، ]۲۲۸، هبقـر [ ﴾فُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍنَ بِأنْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْلْٱوَ﴿
اگر تنها اراده الهـی،  ؛ »، انتظار بکشند١اباید مدّت سه پاکی و سه حیض ر٣شده [آمیزش دیده]

                                                                                              

. بعضی از اصولیون به دلیل قول به فانی شدن الفاظ در معانی خودشان، قائل به مُحال بودن استعمال لفظ مشـترک   ١
، چنـین قـولی را   ￦و سنّت نبوی کریم شدند، در حالی که وقوع چنین استعمالی در قرآن تر از یک معنی واحددر بیش

  باطل می کند. 
به یک  مختلف توجهدو یا چند  روحی به معنای جسمی و همچنین . معنای نفی دو قلب در آیه فوق، نفی تعدد قلب ٢

 این مقام را دارا هستند.   ￨است که معصومین» جمع الجمع«ام موسوم به مق چنین توجهی واحد بوده و معنا در حال
. مقصود از زنان مطلقه در اینجا، زنانی هستند که قبل از طالق، مورد آمیزش قرار گرفته اند؛ زیرا حکم زنان مطلقه  ٣

ـ  لَّذِینَ آمَنُـواْ ٱیَا أیُّهَا ﴿قبل از مس، عدم عده برای آنها می باشد:  ـ  ؤمِنَـاتِ ثُـمَّ طَلَّقْ  مُلْٱتُمُ إذَا نَکَحْ ـ  نْتُمُـوهُنَّ مِ  لِ أنْقَبْ
؛ ثانیاً زنان این آیه کسانی هسـتند کـه عـالوه بـر آمیـزش،      ]۴۹، أحزاب[ ﴾عِدَّةٍ تَعتَدُّونَهَا نْهِنَّ مِعَلَیْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ

ن حمل برایشان وجود ندارد؛ زیرا زنان صغیر یا یائسه که امکا صرف آمیزش و نه احتمال حاملگی خود را می دهند، نه
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یکی از این دو معنا بود، باید همان معنا را بیان می کرد؛ زیرا، فصاحت عادی ـ چـه برسـد بـه    
فصاحت قرآن ـ در جایی که یکی از دو معنا بر دیگری برتری نـدارد،  مقتضـی آن اسـت کـه      

  شـود.  معنای اراده شده، گفتهمخصوص آن  لفظ و معنا با هم تطابق و تناسب داشته و لفظی
عدم ایجاد تناسب بین لفظ و معنا، اهمـال کـاری و ایجـاد غفلـت و ضـعف اسـت کـه جـز از         

   صاحبان ناتوان و غافل، صادر نمی شود.

آیا می شود که تنها آیه وارد شده در مورد قروء، به خاطر مُحال بودن این استعمال بـر ذات  
لفظی را کـه یکـی از   ناه بر خدا از این تهمت زشت ـ او ـ پ  پس برای چه الهی، مجمل باشد؟!

قصد کرده، بیان نکرده، در حـالی کـه کتـاب خـود را      ﴿قُرُوءٍ﴾دو معنای حیض و طهارت را از 
  بیان و تبیان می نامد.

با یک لفظ بیان شـده انـد:    ،را می یابیم که چندین معنای مختلفآیات گوناگونی  قرآن، در
مْ لْٱضِ وَألرْٱ يفِ سَّمَاوَاتِ وَ مَنْلْٱ يفِ لَهُ مَن٢ْجُدُ یَسْهللاَنَّ ْتَرَ أَ ألَمْ﴿ جِبَـالُ  لْٱقَمَـرُ وَ لْٱسُ وَشـَّ
دُ رَّعـْ لْٱ٣وَ یُسَـبِّحُ ﴿ ؛]۱۸، حـجّ [ ﴾عَـذَابُ لْٱهِ نَّاسِ وَکَثِیرٌ حَقَّ عَلَیـْ لْٱدَّوَّابُ وَکَثِیرٌ مِنَ لْٱشَّجَرُ وَلْٱوَ

 رضِألْٱسَّــمَاوَاتِ وَلْٱ يفِــ جُدُ مَــنْهِ یَسْــوَلِلّــ﴿؛ ]۱۳، رعــد[ ﴾خِیفَتِــهِ مَالئِکَــةُ مِــنْلْٱدِهِ وَبِحَمْــ
 ﴾نـاً مْلنَّاسِ وَأَلِ ٤تَ مَثَابَةًـبَیْلْٱنَا لْـجَعَ وَإذْ﴿، ]۱۵، رعد[ ﴾آلصَالِٱغُدُوِّ وَلْٱبِ هاً وَظِاللُهُمْعاًوَکَرْطَوْ

  .]۵۶، أحزاب[ ﴾نَّبِیِّ...لْٱلَی ع٥َهللاَ وَمَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَٱ إنَّ﴿و ؛]۱۲۵، هبقر[
چنین استعمالی در اسم ها، افعال و حتی حروف جریان داشته و داللت می کند بـر حیطـه   
و جایگاه علمی و بالغی بیان قرآن کریم که از یک چیز قلیل، شیء کثیر با صراحت تمـام و  

باشد، وجود ندارد.توضیح کامل، اراده می شود؛ زیرا قرینه ای که دالّ بر اراده غیر آن 

                                                                                                                                       
طبق آنچه که در ادامه آیه آمده، یعنی عدم حلیت کتمان آنچـه کـه در شـکم زنـان اسـت + اختصـاص مطلقـات بـه         
ممسوسات + وجوب تربص، این حکم را می رساند که این وجوب عده به خاطر احتمال حمل است، البته نه زنـی کـه   

  .]۴، طالق[ ﴾لَهُنَّنَ حَمْیَضَعْ مَالِ أجَلَهُنَّ أنْألحْٱالتُ وَ أُوْ﴿حمل است:  عمی داند حامله است؛ زیرا حکم او، وض
(وسـائل  » العدّة من المـاء «همانطورکه روایت  بنابراین مالک وجوب عده نگه داشتن زن، حاملگی یا احتمال آن است؛

ن که هنوز ازدواج نکرده یا همبستر نشده، پس اگر زنی با ای) این ظهور را می رساند؛ ۱از ابواب عده، ح ۱الشیعه: باب 
، می دهد، باید به حکم آیه ولی احتمال حمل خود را از طریق ورود و زنده بودن اسپرم به خاطر مثالً نشستن در حمام

  قروء عمل کند.
. اول این سه حیض و پاکی، زمان پاکی زن مطلقه است به خاطر امکان کامل شدن سه حـیض، نـه زمـان حـیض؛      ١

  ».ألنّ الطالق الیقع في الطالق«ا، طالق در طالق که عدم امکان طالق در زمان حیض است، واقع نمی شود: زیر
 ، اراده شده اند.ه تنهاییسجده تقسیم می شود به دو معنای تکوینی و تشریعی و در اینجا هر دوی آنها ب.  ٢
  .تسبیح همانند سجده، دو معنای تکوینی و تشریعی را دارد.  ٣
  .سیزده معنا وجود دارد که همه آنها به تنهایی اراده شده اند ﴾مَثَابَةً﴿برای .  ٤
 را دارد. ￦صلوات دو معنای طلب رحمت و طلب گیرانه نور زائد بر پیامبر.  ٥
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اشکال در تأویل

کـه بـین    ١همچنین به تأویل بردن مصادیق قروء و سجود و تسـبیح و ماننـد آن، بـه چیـزی    
افراد کلمه وحدت و اتحاد ایجاد می کند، چیزی جز یک تأویل بی جا که باعث حل شـدن و  

و وحـدتی   کمک به مسئله موجود نمی شود، نیست؛ زیرا اگر ـ بر فرض مُحال ـ چنـین جـامع  
  ه بر مصداق واحد مجمل صدق می کند.فرض شود، مقصود از آن نفس جامعیست ک

همانا توجّه به مصـادیق و افـراد مختلـف در ایـن نـوع اسـتعماالت، آنقـدر زیـاد اسـت کـه           
متأسفانه از آن فرارکرده و نمی خواهند که ایـن واقعیـت ممکـن را بپذیرنـد. اشـکالی کـه بـه        

ت این است که چه جامعی مـی توانـد مـثالً بـین حـیض و طهـارت       اینگونه تأویالت وارد اس
جز آنکه مـا قائـل شـویم کـه اینگونـه       و بر هر دو معنا صادق باشد، متضاد، وحدت ایجاد کند

تأویالت باعث وحدت و اتحاد بین کلّ کلمـات متضـاد مـی شـود، در نتیجـه مـا اصـالً هـیچ         
  مشترک لفظی ای نخواهیم داشت.

احث مذکور، این بحث در اصول اسـتنباط هـیچ نقـش ارزشـی در میـدانات      اما با توجّه به مب
باشـد، اسـتعمال لفـظ    ￦ تحلیل و اجتهاد ندارد؛ زیرا مستنبَط مـا کـه کتـاب و سـنّت نبـوی     

مشترک بیش از یک معنا را مُحال ندانسته، بلکه راجح و مورد پسند مـی دانـد؛ چـون بـا ایـن      
  یان شیوا و فصاحتی وارد شود.روش می خواهد از سخن طوالنی خارج و به ب

آنچه که از دالیل فوق به دست آمد، این اسـت کـه افـراد اصـولی کـه چنـین اسـتعمالی را        
مُحال می دانند، به تحقیق چهره قرآن را در اینگونه از استعماالت زشت و قبیح نشـان داده و  

ه اند. همچنـین آنهـا   قرآن را در زاویه اجمال و یک شیء غفلت زا و غیر قابل استفاده قرار داد
قرآن را بی اعتبار دانسته به این عذر که ما به حجیّت ظواهر این کتاب، قطع و یقـین  ٢ظواهر

نداریم، یا اینکه باید بیان ظواهر از احادیث رسیده باشد که در غیر اینصورت به ظـواهر کتـاب   
   الهی اهمیتی داده نمی شود.

داده و از جامعه اسالمی دور کرده اند، در نتیجـه   آنها با این نظریات، قرآن را در عزلت قرار
طـور بگـوییم کـه وجـود قـرآن در      ، مگـر این از تمامی مراکز و رشته های علمی فاصله گرفتـه 

  میدانات علمی به نحویست که نتایج و آرای علمی را بر قرآن تحمیل می کنند.  
  

  اشکال دوم

گویـد کـه آن را مـی شناسـیم؛     همانا خدای متعـال، بـه لغتـی سـخن مـی      «اگر کسی بگوید: 
بنابراین چطور می شود که صحبت او به وسیله چیزی باشد که برای ما امکـان تکلـم بـا آن    

؛ می گوییم: این سخن در حقّ خدای سبحان، جایی نداشته و نسبت به او یـک  »وجود ندارد؟!
راه اظهار ناتوانی، سستی و ضعف است؛ همچنین این قول خطای خلط در مصداق را بـه همـ  

                                                                                              

 ».مسمّی به تسبیح«استعمال شود در » تسبیح«. مثالً  ١
هری که یقین به وجود تقییدات و تخصیصاتی برای . مقصود از این ظاهر، ظاهر مستقرّ است، نه ظاهر بدوی و نه ظا ٢

 آن است.

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



27 

همانطور که گفتیم برای ما امکان اراده معـانی مختلـف از یـک لفـظ در غیـر       :الًاوّدارد؛ زیرا، 
   حتی اگر بـرای مـا چنـین اسـتعمالی ممکـن نباشـد، مـا        : ثانیاً زمان و لحظه واحد وجود دارد؛

 می توانیم این نوع بیان را از کسی که چنین استعمالی کرده، متوجّه شویم. زمانی کـه خـدای  
متعال برای ما چیزی را بیان می کند که ما توانایی گفتن آن را از سوی خود نداریم، پـس بـه   
طریق اولی و سزاوارتر باید چیزهایی را بگوید کـه مـا قـدرت بـر تکلّـم آن را، دارا هسـتیم و       

؛ بنـابراین  ، مُحال نیسـت اشیمچنین علم و فهمی که متوجّه معانی مختلفی برای لفظ واحد ب
هم چنین بیانی از کسی که ایـن نـوع اسـتعمال را بـه طـور مـداوم و بسـیار، بـه کـار               امکان ف

می گیرد، وجود دارد.

دلیل سوم

 در قـرآن  علّت دیگر بر امکان اینطور از اسـتعماالت، ضـرورت اختصـار و مـوجز گـویی کـالم      
بـا الفـاظ   آن  یـک از معـانی   یعنی بیان یک لفظ، بدون تکرار + اراده و قصـد هـر   است: کریم

که ما کثرت و فراوانی این استعمال را در کتـاب الهـی، شـاهد    به طور مستقل، مخصوصشان 
  هستیم.
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مشتق
همانطور که در بخش اوّل این فصل نتیجه گرفتیم، ما نیـازی بـه شـناخت معـانی حقیقـی از      

مـه  نداریم و آنچه که اهمیت دارد، فهم و درک مُراد شارع از بیـان کل  »وضع«و بحث  مجازی
، در ١مورد نظر است؛ برای همین، هیچ اهمیت و نقشی برای گفت وگـو از اینکـه آیـا مشـتق    

زمـان  و یـا در   (گذشـته)  ماضـی زمـان  یـا در   ،، حقیقـت دارد (حـال)  بالفعـل ٢متلبس به مبدء
هستیم که بر هریک از زمانهای سه گانه یـا  ٣وجود ندارد؛ زیرا ما تابع قرائنی (آینده)؟ مستقبل

  کند.می ، داللت ٤نباالتر از آ

ز هـر گونـه   سبب دیگر برای عدم حاجـت بـه ایـن مبحـث ایـن اسـت کـه مشـتق خـالی ا         
معنایی برای بحث از اینکه مشـتق حقیقـت در کـدام زمـان اسـت، وجـود       زمانیست؛ بنابراین، 

  .  ندارد
  

  دایره ی صدق مشتق

ته بـا در نظـر   که لباس مبدئی را پوشیده، صدق می کند، الب بر ذاتی شتق، به صورت مطلقم
بسات بر حسب گوناگونی مبـادی آنهـا؛ مـثالً نمـی شـود بـر کسـی کـه در         اختالف تل گرفتن

نشسـته اسـت، اطـالق کـرد کـه او      » قائـد «(ایستاده)، اما در زمان حال » قائم«گذشته و آینده 
ایستاده است؛ اما شخصی که شـغل بقـالی دارد و در گذشـته و آینـده بـدان مشـغول بـوده و        

او صدق  بر» بقالیت«بین سائر کارهای خویش، مدّتی آن را ترک می کند، باز هم هست و در 
آنی و زود گذر نیست، بلکه ملکه آن کار است.، یک مبدء می کند؛ زیرا مبدء فعل او

                                                                                              

قابلیـت حمـل بـر اسـم ذات را      :اوّالً. مراد از مشتق، مشتق اصولیست، نه نحوی. مشتق اصولی، کلمه ای است که  ١
من با زوال مبدء آن، ذات زایل نمی شود؛ بنابراین، بین مشتق نحوی و اصولی ، رابطه عموم و خصوص  :ثانیاًداراست، 

 وجه برقرار است.
 است.  »فسق«و فاسق » عدل«، عادل »ظلم«ظالم  ،»قیام«قائم  ،»ضرب«ضارب  . مثالً، مبدء و مصدر ٢
، شخص توبه کننده، مثل کسیست »التائب عن ذنبه کمن ال ذنب له«در مورد شخص ظالم روایت داریم که: . مثالً  ٣

سوره نساء دارد، پس صحیح است؛ البته این حدیث به وسـیله آیـه    ۱۷که گناهی بر گردن ندارد؛ این خبر اشاره به آیه 
﴿ولیست ٱلتوبة للّذین یعملون السیّئات حتّي إذا حضر أحدهم المـوت قـال إنّـي تبـت ٱآلن وال ٱلّـذین یموتـون وهـم        

ای مسـلمان  ]، قید می خورد، یعنی توبه در زمان مرگ برای گناهان و توبه کافر در موقـع فـوت بـر   ۱۸[نساء،  کفّار...﴾
شدن، قبول نمی شود. پس شخص ظالم در صورت توبه با شرایط ذکر شده، در تلبس به ظلم در زمان ماضی، حقیقت 

صـدق نمـی کنـد. همچنـین شـخص توبـه کننـده در غیـر زمـان مـرگ از تحـت کلمـه             » ظـالم «نداشته و بر او کلمه 
، خارج می شود، در نتیجه شـامل حکـم   ]۶۸[انعام،  ن﴾﴿... فال تقعد بعد ٱلذکری مع القوم الظالمیدر آیه  ﴿الظالمین﴾

در زمان گذشته به دلیـل  » ظالم«حرمت هم نشینی با اشخاصی که در حال ظلم هستند، نمی شود. در این موارد کلمه 
قرائن و آیات مذکور، حقیقت نداشت. و در بعضی از موارد هم به خاطر قرینه، در زمان گذشته هم حقیقـت دارد، مثـل   

]، ۱۲۴[بقـره،   ﴾الظـالمین  يإبتلی إبراهیم ربّه بکلمات فأتمّهنّ قال إنّی جاعلک للناس إمامـاً قـال الینـال عهـد    وإذ ﴿
در این آیه شامل تمام کسانی که در گذشته خود ذره ای ظلم به خویش، خلق و حقّ تعالی داشته اند، می  ﴾الظالمین﴿

و ذره ای از زمان، مناسب مقام امامت و عصـمت نیسـت،    شود؛ زیرا قرینه این مطلب آن است که ظلم حتی در اندک
داخل مـی شـود و مقـام امامـت فقـط مخـتصّ انبیـاء و امامـان          ﴾الظالمین﴿بنابراین، شخص توبه کننده هم در این 

  می باشد.￨ معصومین
 د.؛ زیرا صفات خدای سبحان، خارج از زمانن»عالم«، »خالق«در صفات الهی: » ابدیت«و » ازلیت«. مثل  ٤
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به هر حال، قرائن مبدئیت فعل و مانند آن، تابع آن است که مـا مشـتق را چـه بـدانیم؛ نـه      
ده است؟! زیرا هیچ ربطی بین تعریف مشتق و بحث وضـع  اینکه مشتق در چه زمانی وضع ش

و شبیه آن از صیغه هایی » أمر و نهی«وجود ندارد، همانطور که در دیگر مباحث اصولی مانند 
یا به وسیله قرینـه هـا، بـدون هـیچ نیـازی از موضـوع لـه         به طور طبیعی در تمامی لغات که

.مشتق، داللت بر معانی خویش می کنند، بحث می شود
ی بـدون  هم تابع استعمال اکثـر » مبدء«قبول کرد، لکن » مبدء«را در » وضع«البته می توان 

هیچ نیازی به وضع حقیقی در صورت قبـول وضـع شخصـی یـا امکـان دسترسـی بـه وضـع         
نوعیست.

بنابراین، آنچه که نتیجه گرفتیم آن است که برای وضع لغوی و صرفی در اصول استنباط، 
در نظر گرفت، بلکه وضع، فقط تـابع مـوارد اسـتعمال در جایگـاه هـای      هیچ نقشی نمی توان 

  مختلف و زمانهای گوناگون برای معرفت معنای مقصود و اراده شده است.
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  مفهوم و منطوق
در جمالت شرطیه، صفت، لقب، عدد، غایت و حصر، بعد از داللت منطوقی، ١داللت مفهومی

می شود و معنای خاصّ خود » مفهوم«تعبیر به  از آنها یدالالتی هستند که در اصطالح اصول
  .٢را داراست

  

  حجیّت مفهوم 

اگر جمله دارای مفهومی باشد، این مفهوم حجّت است بدون هیچ نزاع و اختالفی؛ یعنی اگـر  
قضیه شرطیه داللت بر مفهوم دارد، دیگر در حجیّت آن بحثی نمـی شـود،    مثالً ثابت شد که

  مله ظهور در مفهوم دارد یا خیر؟بر خالف نزاع در اینکه اصل ج

، مگر آنکه قرینـه متصـل   پذیرفته شود جمله بر فرض ثبوت مفهوم، باید داللت مفهومی
داشته باشد و معلوم شود که مُراد از بیان ایـن قیـود،    مفهوم یا منفصلی داللت بر نقض آن

ه حجیّـت  نفی ما سوای آنها نیست. در اینصورت، چون مفهومی وجـود نـدارد، بحثـی دربـار    
عَافاً رِّبَـا أضـْ  لْٱ تَـأکُلُواْ وَال﴿آنها نمـی شـود؛ زیـرا داللتـی در اینجـا وجـود نـدارد، مثـل آیـه          

که مُراد شارع از این قیـود، اشـاره بـه غلظـت تحـریم ربـوی در        ،]۱۳۰، آل عمران[ ﴾مُضَاعَفَةً
و  ی کردنـد گرفته شده، دوباره رباخواری مـ و چنین رباییست؛ زیرا آنها با همان ربای موجود

مـت چنـد بُعـدی چنـین داد و     همیشه با پول ربوی معامله ربوی انجام مـی دادنـد. ایـن حر   
ه بقـره و ماننـد   ، چه برسد به اصل ربا که بُعد اول حرمت آن توسط آیات سـور ستدی است

را بـه   ﴿أضْـعَافاً مُضَـاعَفَةً﴾  و آن آیات قابلیت تخصیص به این آیه که قید آن معلوم گشته 
﴿أضْـعَافاً  رد، ندارند: یعنـی نمـی شـود گفـت کـه ربـا در صـورتی حـرام اسـت کـه           همراه دا

قیـد توضیحیسـت، نـه قیـد      ﴿أضْـعَافاً مُضَـاعَفَةً﴾  وصـف   ،باشد. به عبـارت دیگـر   مُضَاعَفَةً﴾
.٣احترازی و مفهومی

                                                                                              

. مفهوم، مدلولیست که متکلّم آن را نطق نکرده، اما از کالم آن برداشت و فهمیده می شود؛ بر خالف منطـوق کـه    ١
 متکلّم آن را بیان کرده است.

. یعنی مفهوم به معنای خاصّ مصطلح اصولی، در مقابل مفهومی که در یک معنا در مقابل مصداق به کار می رود و  ٢
» زنا«را دارد و » جرائم جنسی«یی است که قابل درک باشد، مثل فحشاء در قانون جزاء که مفهوم منظور از آن هر معنا

مصداقی برای آن است؛ و همچنین مفهومی که مرادف با مدلول کلمه یا کالم است، یعنی آنچه که لفظ مفرد یا جمله 
 بر آن داللت دارد. 

: قیدی که کالم قید توضیحی. ۲مثل: انسان ضاحک، ناطق است.  ئدقید زا. ۱پنج قسم است: بر . قیود وارد در کالم،  ٣
: قیدی که مورد غالب را بیان می کند و هیچ مدخلیتی در حکم قید غالبی. ۳بر آن داللت می کند، گرچه ذکر نمی شد. 

، در مورد : قیدی که مدخلیت آن در حکم فقط در مورد قید است و در غیر زمان وجود آن وصفقید احترازی. ۴ندارد. 
: قیدی که داللت می کند بر ثبوت حکم در موقع وجود وصف و عدم قید مفهومی. ۵ثبوت و عدم حکم توقف می شود. 
  .ثبوت آن در زمان عدم وجود وصف
[نساء،  ﴿أفال یتدبّرون ٱلقرءان ولو کان من عند غیر ٱهللا لوجدوا فیه ٱختالفاً کثیراً﴾مثال دیگر برای قید توضیحی، آیه 

، قید توضیحی است، نه مفهومی؛ زیرا، اختالف کثیر، الزمه اعمال و افکـار بشریسـت و وحـی    ﴿کثیراً﴾می باشد.  ]،۸۲
  خدا به دلیل اطالق علم وقدرت الهی، از ذره ای اختالف، بری است. 
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 حاالت منطوق و مفهوم

ویـاتر از منطـوق   گ ،جملـه  . گاهی اوقات مفهـومِ ۱بین منطوق و مفهوم سه حالت وجود دارد: 
کـه از  ؛ یعنی علّت حکم در مفهوم شدیدتر از منطوق است، مثل ضرب و ماننـد آن  ١آن است

بـه پـدر و مـادر    « ،]۲۳، إسـراء [ ﴾هُمَـا هَرْلَهُمـا اُفٍّ وَالتَنْ  فَالتَقُـلْ ﴿برداشت می شـود:  » أفّ«آیه 
رام است، به ؛ وقتی أفّ ح»خویش حتی (اف) لفظی کراهت بار، مگو و بر سرشان بانگ مزن

 ارٍ الـنـَ ـدِیـهُ بِـنـْ ـتَأمَ نْإِ نْمـَ ﴿طریق اولی، ضرب و مانند آن حرام می باشد. آیه دیگر مثـل:  
کسی است که اگر ایشان را بر دینـاری امـین شـماری، آن را    « ،]۷۵، آل عمران[ ﴾ـکَیْـهِ إلَِّؤَدــیُ

هـرکس هـم وزن       «، ]۸، الزلـز [ ﴾رَاً یَـرَهُ خَیـْ  قَـالَ ذَرَّةٍ مِثْ مَـلْ یَعْ فَمَنْ﴿؛ و »به تو بر نمی گرداند
از  ؛ و نمونه ای»را خواهد دید و می چشد ذرّه ای نیکی کند، همان (صدا و سیما و پاداشش)

  .٢احادیث که مانند این آیات در سنّت بیان شده اند

  . حالت دوم بین منطوق و مفهوم، تساوی آنها در انتقال مدلول و معنای جمله است.۲
مفهوم است.از  و رساتر در این حالت، منطوق گویاتر .۳

                                                                                              

طوق است؛ بر ه، موافق حکم موجود در منگفته می شود؛ زیرا در کالم و جمل» مفهوم موافق«. به این نوع از مفاهیم،  ١
خالف مفاهیم شرط، صفت، غایت، حصر، عدد و لقب که مخالف حکم موجـود در منطـوق کـالم هسـتند و بـه آنهـا       

  اطالق می شود.» مفهوم مخالف«
عمـر بـن خطـاب اصـحاب     «نقـل کردنـد:    از زرارة که از امـام بـاقر   ،۱۹، ص۱: ج»تهذیب األحکام«. در کتاب  ٢

ان در مورد حکم مردی که با زن خود نزدیکی کرده، اما انزال منی صورت نگرفته را جمع کرد و گفت: نظرت ￦پیامپر
است، چیست؟ انصار گفتند که وجوب غسل به خاطر انزال است؛ مهاجرین گفتند: التقاء دو ختنه موجب وجوب غسـل  

ص، فرمودند: چطور بـر آن شـخ   گفت: نظر شما چیست یا أبا الحسن؟ حضرت علی است؛ عمر به حضرت علی
حد و رجم را ثابت می دانید، اما بر او صاعی از آب را واجب نمی کنید؟! به تحقیق در صورت التقاء دو ختنه، غسل بر 

در ». آن شخص واجب است. عمر گفت: نظر صحیح همان است که مهاجرین بیان کردند و قـول انصـار را رهـا کنیـد    
  .از قول عماد هم، چنین حدیثی نقل شده است» سرائر«کتاب 

سؤال شد در مورد مردی که با زن خود  از امام صادق«از قول حلبی بیان شده که: » من الیحضره الفقیه«در کتاب 
همیشه  مجامعت کرده، اما انزالی صورت نگرفته است، آیا بر او غسلی واجب است؟ حضرت فرمودند: حضرت علی

و اجرای حد واجب است؛ و می فرمود: بـر او مهـر و   می فرمودند: چطور بر او غسل واجب نمی شود، در حالی که بر ا
  ».غسل واجب می شود

پایین ترین مرتبـه عقـوق افّ اسـت و اگـر     «نقل شده که فرمودند:  ، از امام صادق۳۴۸، ص۲ج»: کافی«در کتاب 
ث ؛ و در حـدی »چیزی مادون آن می بود، حتماً خدای سبحان انسان را از آن برحذر می داشـت  از آن نهـی مـی کـرد    

زمانی که مردی در مورد کنیزش، برای شخص دیگر بوسیدنی را حالل کند، چیز دیگری بـرای آن  «دیگری فرمودند: 
شخص حالل نیست، و اگر برای او غیر فرج را حالل کند، همچنین برای او غیر آن حالل نیست، و اگر برای او فـرج  

  ».را حالل کند، جمیع استمتاعات برای او حالل می شود
شخصی به مردی مقدار درهمی را «سؤال شده که: ￫ ، از یکی از آن دو امام بزرگوار۴۱۶، ص۵ج»: تهذیب«اب در کت

عطا می کند که برای او حجّ مفرده انجام دهد، آیا برای او جایز است که با عمره ی تمتع سـوی حـجّ رهسـپار شـود؟     
همـین حـدیث را   ». د مخالفت کرده استفرمودند: بله می شود و فقط آن شخص در فضیلت حجّ با آن مر حضرت

روایت کرده، جز آنکه سؤال شده: آیا جایز است؟ حضرت فرمودند: با او فقط مخالفـت کـرده اسـت؛     مرحوم کلینی
هم این حدیث را نقل کرده جز اضافه اینکه حضرت فرمودند: با او فقط در فضلیت و خیر به مخالفت  شیخ صدوق

  هم، مانند این حدیث نقل شده است.   نیابتش ندارد. در یکی از دو روایت شیخ طوسی پرداخته و عمل او منافاتی با
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شرط حجیّت مفهوم

، حجّت است، لکن به شرط آنکـه  بنا بر آنچه که گفته شد، مفهوم هم در لغت و هم در عرف
این مفهوم در زمان صدور کالم، ثابت باشد.

در بین مفاهیم مخالف، آن مفهـومی کـه گویـاتر اسـت نسـبت بـه مفـاهیم دیگـر و ظهـور          
وَ ﴿: که مـی فرمایـد   خدای متعالقول بیشتری در مفهوم جمله دارد، مفهوم شرط است، مثل 

و شوهران زنان مطلقه اگـر  « ، ]۲۲۸، هبقر[ ﴾الحاًإصْ أَرَادُواْ نْذَلِکَ إِ يبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِ
در اینجـا   ؛»یگـران) نـد  قصد اصالح دارند، به باز گرداندن آنان در این (مـدّت) سـزاوارتر (از د  

شایستگی و لیاقت برای بازگشت همسران مطلقه بـه زنـدگی، مشـروط بـه عـدم       اثبات حقّ،
اضرار است، بلکه باید قصد و نیت اصالح هم داشته باشند؛ واگر جـز ایـن باشـد، هـیچ حقّـی      

کـه  برای آنها در رجوع نیست و نمی توانند به زنان سابق خود، باز گردند. و فرقی نمـی کنـد   
این رجوع با اضرار همراه باشد یا بدون آن. 

نَ أَرَدْ نْبِغَـاءِ إِ لْٱعَلَـی   فَتَیَاتِکُمْ رِهُواْوَالتُکْ﴿اما در مثل قول خدای سبحان که می فرماید: 
شرط باشد یا وصف و مانند آن، قرائنی وجود دارد  ﴿إنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً﴾چه  ،]۳۳، نور[ ﴾تَحَصُّناً

؛ در نتیجـه مفهـومی بـرای احتجـاج بـه آن، وجـود       ١زه مفهوم گیری نخواهد دادکه به ما، اجا
آن است که آن موضوع به  بیعت وجود قید برای هر یک از موضوعات احکامندارد. قاعده و ط

  خارج کند. مگر آنکه قرینه صارفه ای آن قید را از موضوع حکم،واسطه قید، تقیید بخورد، 
  

  حجیّت مفهوم در سنّت

در اکثـر مـوارد،    بـه ایـن نـوع از مفـاهیم     بدون هـیچ نزاعـی   ￨ت عصمت و طهارتاهل بی
استدالل می کرده اند، همانطور که با توجّه به منطوقات قرآن و سنّت، دلیل، برهان و حجّت 

فَعَلَـهُ کَبِیـرُهُم هَـذَا     بَـلْ ﴿: می آورند. مثـل حکایـت خـدای سـبحان از حضـرت ابـراهیم      
  .٢و نظیر آن ،]۶۳، أنبیاء[ ﴾طِقُونَیَنْ واْکَانُ نْإِ ئَلُوهُمْسْٱفَ

                                                                                              

تصمیم به پاکدامنی ندارند، به اجبار آنها به زنا، اکراه گفته نمی شـود،   جا مفهوم آیه این است که اگر کنیزان. در این ١
زیرا، قید مذکور در آیه برای هشدار شدید به  در نتیجه از نهی آیه خارج می شود؛ لکن این مفهوم گیری صحیح نیست؛

کسانیست که آنها را به زنا وا می دارند، در حالی که آنها قصـد پاکـدامنی دارنـد؛ و ایـن عمـل، زشـت تـر و بـدتر از         
 کسانیست که به فحشاء دعوت می شوند و قصد پاکدامنی و عفّت را ندارند. بنابراین، این قید، قید توضیحی است.

سؤال کردم در مورد  از امام صادق«نقل شده که: از قول یکی از اصحابمان  ،۲۱۰: ص»معانی األخبار«اب . در کت ٢
؟ ﴾هم هـذا فاسـئلوهم إن کـانوا ینطقـون    قال بل فعله کبیـر ﴿ :قول خدای عزّوجلّ در مورد داستان حضرت ابراهیم

رتکب دروغی نشد؛ گفتم: چطور؟ فرمودند: هم م حضرت فرمودند: بت بزرگ این کار را انجام نداد و حضرت ابراهیم
فقط گفتند: از بتها سؤال کنید، اگر با شما صحبت کردند، پس بت بزرگ این کـار را انجـام داده و    حضرت ابراهیم

به  اگر تکلّم نکردند، پس بزرگ بتها کاری انجام نداده است، پی آنها صحبت نکردند و دروغی هم حضرت ابرهیم
  ».زبان نیاورد

عرض کردم: ما می خواهیم اعمال منی  به امام صادق«، از ابی ایّوب نقل شده که: ۵۱۹، ص۴ج»: کافی«کتاب در 
را در دو روز انجام داده و سیر کنیم ـ این سؤال من در شب نفر بوده است ـ، در چه زمـان و سـاعتی حرکـت کنـیم؟      

کوچ مکن؛ اما در روز سوم، وقتی خورشـید طلـوع    حضرت به من فرمودند: اما در روز دوم منی تا زمان زوال خورشید،
إثم علیه ومن تـأخر فـال    فمن تعجل في یومین فال﴿کرد با برکت الهی حرکت کن، همانا خدای جلّ ثنائه می فرماید: 

]، اگر خدا سکوت می کرد، هیچ احدی جز آنکه تعجیل می کرد، باقی نمی مانـد، لکـن فرمـود:    ۲۰۳[بقره،  ﴾إثم علیه
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تفاهم و مفهوم شرط و مانند آن، با یکدیگر در مورد حجیّت کتاب و سنّت و متفاهم عرفی 
توافق دارند؛ و اگر شخص متکلم چنین مفهـومی را قصـد نکـرده و یـا غیـر آن را اراده کـرده       

؛ زیرا اصـل در  ، واجب استنصرف کندآوردن قرینه ای که این مفهوم را از لفظ م، بر او، باشد
و دلیلی برای کشاندن احکام بـه   وجود قید در موضوعات احکام، تقیّد احکام به آن قیود است

  سوی احکام خالی از قیود مذکور، وجود ندارد.
تصاص حکـم بـه منطـوق نـدارد،     آنچه که معلوم است، این است که مفهوم صراحتی در اخ

ه قضـیه مخـالفش توسـط    هر، ظاهریست که می توان آن را بـ هم مثل سایر ظوا بلکه مفهوم
انصـراف   . بنابراین، ظاهر حکم مفهومی، مادامی که توسـط دلیلـی  قرائن قطعی، منصرف کرد

پیدا نکرده باشد، باقیست؛ بر خالف حکم منطوق که نقض آن = نسخ منطوق، مگر آنکه آن 
  نقض نسبت به منطوق، تخصیص یا تقییدی باشد.

؛ ذکر شد، مختص به حالت سوم منطوق و مفهوم اسـت  یمفهومداللت ای حکمی که بر
اما حالت اول آنها، یعنی مفهومی که نسبت به منطوق، گویاتر اسـت یـا هـر دوی آنهـا در     
انتقال مدلول، مساوی هستند، احکامشان مثل سایر منطوقات یـا بـاالتر از آنهـا در داللـت     

  کالم و جمله می باشد.

  
  مفهوم حصر

ز ی، حصـر و اختصـاص فهمیـده مـی شـود، و گـاهی هـم ا       مفهـوم  داللت از ،ی موارددر بعض
، موضـوع و مـورد خـویش را بـه حکـم نفـس منطـوق       داللت منطوقی؛ یعنی منطـوق کـالم،   

ز غیر مورد منطوق، نـا معلـوم اسـت و دوران ایـن     اما نفی و اثبات حکم ا .١تخصیص می زند
داقل عدم اثبات آن، مـی چرخـد. اگـر غیـر از     مورد منطوق بین نفی حکم در غیر منطوق یا ح

                                                                                                                                       
، وارد شده اسـت  ﴿لمن إتّقیٰ﴾البته توجّه داشته باشید که پس از حکم مذکور در آیه، قید ». ﴾ فال إثم علیه ومن تأخر﴿

  یعنی کسی که تقوای در حال احرام و قبل آن را رعایت نکرده، باید سه روز در منی بماند. 
سـؤال کـردم در مـورد     دقاز امـام صـا  «، از ابی بصیر لیث المرادی نقل شده کـه:  ۵۸، ص۹ج»: تهذیب«در کتاب 

گوسفندی که ذبح می شود، اما حرکت نمی کند و از او خون تازه و زیادی خارج مـی شـود؟ حضـرت فرمودنـد: ایـن      
همیشه می فرمودند: اگر پایش حرکت کرد و چشم آن تکان خورد، می تـوانی آن را   گوسفند را نخور، حضرت علی

، »ال تأکـل «ی بصیر نقل کرده است. در اینجا حضرت که فرمودند: هم، این خبر را از اب ؛ شیخ صدوق»مصرف کنی
  بیان شده است. مفهوم جمله شرطیه ایست که در قول حضرت علی

سؤال شده که حکم آب چاه پـر آبـی کـه در آن ابـوال      از امام صادق«در روایت دیگری از ابی بصیر نقل شده که: 
اگر آب تغییر کرده، از آن وضـو نگیـر و اگـر ابـوال، آب را تغییـر      حیوانات ریخته شده است، چیست؟ حضرت فرمودند: 

؛ از سماعه نقل شده که: »ندادند، از آن وضو بگیر، و همچنین است حکم  آبی که خون و مانند آن، در آن جریان دارد
ند: اگـر  در مورد مردی که از آبی عبور می کند و در آن حیوان مرده و فاسدی است؟ حضرت فرمود از امام صادق«

  ».این فساد و گندیدگی مردار، بر آب غالب است، پس از آن نه وضو بگیر و نه بیاشام
سؤال کرد: مـن از چشـمه ای    مردی از امام صادق«، از عبداهللا بن سنان نقل شده که: ۴، ص۳ج»: کافی«در کتاب 

اشته باشد به طوری که بویی از آن عبور می کردم که در آن مرداری بود؟ حضرت فرمودند: اگر آب بر آن جیفه غلبه د
  ». به مشام نرسد، وضو بگیر و غسل کن

 ￨و اهل بیت عصمت و طهارت ￦مثل حصر والیت در اهللا، رسول اسالم.  ١
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این باشد، ذکر قید موضوع حکم، لغو و بیهوده خواهد بود، و این قضیه با بـا حکمـت بیـان و    
تفهیم مدالیل، منافات دارد.

اصل ثابت در باب مفاهیم

وجود هر قیدی در حکم یا موضوع آن، خبر از تقیّد «که:  اصل ثابت در باب مفاهیم، این است
کم یا موضوع حکم به آن قید می دهد؛ زیـرا ایـن تقیّـد بـه علّـت اقتضـای حکمـت بیـان،         ح

در زمان شکّ بین وجود بدل برای قید  ،حکمت تفهیم کتاب الهی می باشد. بنابراینخصوصاً 
مذکور یا عدم آن، قدر متیّقن آن است که قید موجود در جمله، یا قیدیسـت بـرای یکـی از دو    

دارد و یا قیدیست که تقیّد حکم و موضوع بـه قیـد موجـود، اراده نشـده     لی و یا بدمورد تردید 
؛ هر سه این موارد، نیاز به دلیل دارد.است

بیاید، وجود حصر نصّ یـا ظـاهر در   ١مثالً اگر همراه قید موجود در کالم، یکی از ادات حصر
ظهـور در  آن است کـه بـرای قیـد مـذکور، بـدل و جـایگزینی وجـود نـدارد، وگرنـه آن قیـد،           

  اختصاص دارد.
در طریـق   در واقـع، . ٢البته اگر قرینه دیگری بـر وجـود بـدل بیایـد، مـا آن را مـی پـذیریم       

مدخلیت قید موضوع بـرای انحصـاریت موضـوع     هستیم که قرائن صارفه ایما تابع استنباط، 
  از کالم مورد نظر، خارج می کنند. ،را یا غیر آن و یا حکم موضوع

                                                                                              

. تعریف ۵خبر؛ . ضمیر فصل موجود در بین مبتدا و ۴. بل إضرابیه؛ ۳. إنّما؛ ۲. إال استثنائیه؛ ۱. ادات حصر عبارتند از:  ١
 . مقدّم کردن آنچه که جایگاهش تأخیر است، مثل تقدیم مفعول بر فعل.۶؛ جنی یا استغراق المه مسند إلیه ب

طرار ]، حرام در صورت اض۱۲۰[انعام،  ﴾و قد فصّل لکم ما حرّم علیکم إال ما إضطُررتُم إلیه﴿. برای نمونه، طبق آیه  ٢
ن در حال فـوت اسـت و قضـا مـی شـود و جـز آب       مثالً شما در جایی هستید که نمازتاغیر اختیاری، حالل می شود. 

غصبی، آب دیگری یافت نمی شود؛ در اینجا استفاده از آب غصبی طبق آیه مذکور، باید جایز باشد، اما به قرینه آیات 
دیگر، چون که برای وضو، بدلی به نام تیمم در نظر گرفته شده، این آب غصبی حرمت خود را برای وضـو گـرفتن از   

ولی اگر برای تلف شدن شخص از تشنگی باشد، آب غصبی حالل می شود، چون جـایگزین حاللـی    دست نمی دهد؛
 وجود ندارد.
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امر و نهی
 در هـر دو قسـم   صـیغه ـ    و هیئـت  ماده و چه در شکل ه در بُعدنهی به طور طبیعی چامر و 

قطعیت و حتمیت می کنند.  داللت بر  ایجابی و سلبی ـ

در درون خود، اقتضای طلب مطلق بدون هیچ اشاره و نیم نگاهی به جواز ترک فعل را » امر«
جـواز تـرک آن، امکـان دارد.    دفع مطلق است نسبت به فعلی که » امر«داراست؛ یعنی ویژگی 

مطلق است، بدون هـیچ نگـاهی بـه جـواز انجـام       )منع(١رفع یا زجر» نهی«همچنین اقتضای 
   اقتضای خودشان، پیدا شود.بر انصراف هریک از آنها به غیر ٢فعل؛ مگر آنکه قرینه قطعی

ط ، از شـخص مـأمور، فقـ   بنابراین کسی که امر می کند به چیزی یا نهی می کند از کـاری 
انجام امری را که اراده کرده، و همچنین از شـخص منهـی، تـرک آنچـه را کـه قصـد نکـرده،        
خواستارست. حاال علّت این امر و نهی یا به خاطر عدم توانایی انجـام یـا تـرک آن بشخصـه     
است، یا اینکه برای او صالحیت ندارد، یا با این کار قصد امتحان و رسیدن به کمال شـخص  

دارد، و یا ایجاد این مأمور به و منهی عنه، برای او امکان ندارد. به هر حـال،  مأمور و منهی را 
  با امر خود، قصد وجود آن فعل و با نهی خود، ترک دیگری را از شما می خواهد.

  
  در امر و نهی ،اصل وجوب و حرمت

در مباحث الفاظ، نتیجه گرفتـه مـی شـود    » وضع«با بیان مقدمات فوق و با عدم قبول مبحث 
که نفس امر و نهی، داللتی طبیعی دارند بر وجوب و حرمت، حتّی اگر از شخصی که از نظـر  

  مقام و منزلت، جایگاهی نداشته باشد، چه برسد به شخص مساوی یا عالی.

بنابراین، شخص فقیری که محتاج و مضـطرّ اسـت بـه نیـاز خـود، بـا درخواسـت خـویش،         
ترک آن راضی نمی شود، بلکه در نیـاز خـود تأکیـد    تحقیق و وجود آن امر را، اراده کرده و به 

ایـن   کرده و به وسیله امر و نهی به شخص غنی، خواستار برطرف کردن نیاز خـویش اسـت.  
در مورد یک شخص دانی بود که فرد غنی، این برآورده کردن حاجت فقیر را بـر خـود واجـب    

رد، کـه بـه دلیـل منزلـت     نمی بیند، چه برسد به امر کننده عالی و کسی که والیت مطلـق دا 
عالی خویش، دایره داللت امر و نهیش بر وجوب و حرمت، گسترده تر می شود.

                                                                                              

. این که گفته شده رفع یا زجر مطلق، به دلیل آنست که در مطلوبیت نهی اختالف است: آیا مطلوب نهی، فقط انجام  ١
که مثالً همین که شخصی غیبت نمی کند، بـه او  نگرفتن فعل خارجیست، یا بازداشتن نفس از آن کار است؟ یعنی این

می گویند: ترک محرّمات انجام داده یا اینکه در زمان موقعیت غیبت، از شیطان تبعیت نمی کند و نفس خود را باز می 
نکفّـر عـنکم    إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنـه ﴿دارد؟ طبق آیات قرآن که فعل تقوا را ایجابی می دانند و همچنین مثل 

، ترک محرّمات به و در آن عزم و اراده وجود دارد ]، که یک فعل ایجابیست۳۱[نساء،  ﴾ئاتکم وندخلکم مدخالً کریماًسیّ
 که یک امر سلبیست، اطالق نمی شود، بلکه ترک محرّمات، یعنی رهاکردن افعال وجودی حرام.قسم اول 

تواند امر و نهی قرآنی را منصرف کند و قرینه روایی، امر . البته این قرینه، باید داخلی باشد: یعنی قرینه قرآنی، می  ٢
  و نهی حدیثی را؛ ولی قرینه حدیثی، امکان انصراف امر و نهی قرآنی را ندارد؛ لکن چون احادیث تـابع قرآننـد، قـرآن    

 می تواند امر و نهی حدیثی را منصرف کند.
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بـدون  یق این داللت طبیعی و ذاتی، ما در کتاب و سنّت، اتّفاق و هماهنگی آنها را بر تصد
در بُعد هیچ مدخلیتی » وضع«، می یابیم؛ زیرا باشد» وضع لغوی«ست وجو از آنکه نیازی به ج

درنتیجـه، امـر و نهـی در     ئات و اشکال کلمات ندارد، و کارآیی او فقط در ماده لغات است.هی
مـی کننـد، مگـر آنکـه قرینـه      ولغات بر وجوب و حرمت داللت تمامی حاالت مختلف، زبانها 

قطعی بر خالف طبیعت آنها، وارد شود.
یـا هـر   » وضـع «سـیله  ؛ بنابراین، به و١امر و نهی تشریعی، مانند امر و نهی تکوینی هستند

  تکوینی، تخلّف نکرده و هیچ اختالفی با هم، پیدا نمی کنند. ی، از وجوب و حرمتچیز دیگر
  

  وجوب و حرمت امر و نهی، در قرآن و سنّت

  در قرآن، آیات مختلفی داللت بر تصدیق این داللت طبیعی و ذاتی می کنند:

به ابلیس به خاطر ترک امر خود را نسبت آنجایی که خدای سبحان سرزنش و نکوهش . ۱
چون تو را به سجده امر کردم، «، ]۱۲، أعراف[ ﴾تُکَأَمَرْ ذْجُدَ إِتَسْ ¦مَا مَنَعَکَ أَ﴿الهی، می دهد: 

بر وجوب داللت نمی کـرد،  » امر«؛ اگر »چه چیزی تو را باز داشت تا (برای من) سجده نکنی؟
برای (شکر «است:  ﴾آلدَمَ جُدُواْأُسْ﴿ این بازخواست معنایی نداشت. آن امر، قول خدای متعال

   ».٢سجده کنید تعلیم) آدم، (برای من)
این وجوب امر، هیچ قرینه ای به جز خود امر بر داللت طبیعی خویش ندارد. اگـر قرینـه   

در ضمن کالم باشد، باید حتماً در عرض آن، ذکر می شد؛ زیـرا،   ﴾جُدُواْأُسْ﴿ای به غیر از 
لِلْمَالئِکَــةِ ٱسْـجُدُواْ آلدَم فَسَـجَدُواْ إال إبْلِــیسَ أبَـیٰ وَٱسْــتَکْبَرَ وَکَـانَ مِــنَ      نَـا قُلْ ذْإِ﴿وَآیـه  

بلـیس اسـت کـه ایـن مـدح و ذمّ      در مقام بیـان مـدح مالئکـه و ذمّ ا   ، ]۳۴[بقره،  ﴾ٱلْکَافِرِینَ
  برای وجوب باشد. مذکور که امر ، مگر در صورتیدارندن معنایی

د و توبیخ کسانیسـت کـه صـله واجـب را قطـع مـی کننـد، و        . یکی از آیات دیگر، تندی۲
یُوصَـلَ وَ   نْهللاُ بِهِ أَٱ رَا أمَطَعُونَ مَوَ یَقْ﴿تعبیر می کند: » مفسدین«خدای سبحان از آنها به 

الزم به ذکر است که هیچ فرقی بـین مـاده امـر و صـیغه      ؛]۲۷، هبقر[ ﴾ضِرْألَٱ يسِدُونَ فِیُفْ
آن وجود ندارد.

                                                                                              

حمـان أن  و مـا ینبغـی للرّ  ﴿در آیـه   ﴾ما ینبغی﴿یست، از که حرمت تشریع در فقه گویا »الینبغی«. مثالً معنای کلمه  ١
 . ]، که حرمت تکوینی دارد، استفاده شده است۹۲[مریم،  ﴾یتّخذ ولداً

را معلـم   . این سجده ی مالئکه، سجده ی شکر بود در برابر خدای سبحان، به خاطر تشکر از اینکه حضرت آدم ٢
: سجده بـر آدم و  اوّالً باشد؛ زیرا، به خاطر احترام یا عبادت حضرت آدمآنان قرار داده بود؛ نه اینکه سجده در برابر 

 است، همانطور که در سجده حضرت یعقوب» إلی آدم«و » علی آدم«نمی سازد، چون درستش  ﴾لـ﴿به سوی آدم با 
همانطور که : ثانیاً]. ۱۰۰[یوسف،  ﴾وَخرّوا له سجّداً﴿، چنین بود: و همسرش به خاطر شکر از نعمت حضرت یوسف

برابر دانستن و همسانی باطنی در احترام و اطاعت بین خدا و آفریدگان، با توحید تناسبی ندارد، همسانی در احترام چه 
برسد به عبادت در شکل ظاهری، نیز حرام است؛ بنابراین هرگونه احترام که حالت رکوع و سجود به خود گیرد، بـرای  

، حـرام اسـت، تـا چـه رسـد بـه آدم       ￦ای هرکس دیگـر حتّـی حضـرت محمـد    : سجده برثالثاًغیر خدا حرام است. 
    ).    ۵۵، ص۱است. (ترجمان فرقان: ج ￦که طبق آیات قرآن، مقامش بسیار فروتر از پیامبر گرامی اسالم نخستین
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خدای متعال به کسانی که امر مطلق الهی را در داسـتان گـاو بنـی اسـرائیل و     . نکوهش ۳
 ،]۶۷، هبقـر [ ﴾بَقَرَةً.. بَحُواْتَذْ نْأَ هللاَ یَأمُرُکُمْٱنَّ مِهِ إِلِقَوْ قَالَ مُوسَیٰ ذْإِوَ﴿غیر آن، ترک می کنند: 

 ]۶۳، نـور [ ﴾عَـذَابُ عَلِـیمٌ   یُصِـیبَهُمْ  وْنَـةٌ أَ تْفِ تُصِـیبَهُمْ  نْرِهِ أَمـْ أَ لَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْٱذِرِ یَحْفَلْ﴿
.]۴۸، مرسالت[ ﴾کَعُونَیَرْ ال کَعُواْرْٱ وَإذَا قِیلَ لَهُمْ﴿

 ال هَا مَالئِکَةٌ غِالظٌ شِـدَادٌ عَلَیْ﴿. مدح مالئکه الهی که از فرمان او سرپیچی نمی کنند: ۴
ن و گنـاه بـر فعلـی صـدق     عصیا ؛]۶تحـریم،  [ ﴾ؤمَرُونَعَلُونَ مَا یُوَ یَفْ هللاَ مَا أمَرَهُمْٱصُونَ یَعْ

نمی کند، مگر آنکه آن امر واجب باشد، نه مستحب و راجح یا اعم از آن دو.

همچنین خدای متعال، تمـامی فرشـتگان خـود را تمجیـد و مـی سـتاید بـه اینکـه آنهـا:          
.]۵۰، نحل[ ﴾عَلُونَ مَا یُؤمَرُونَوَ یَفْ قِهِمْفَوْ مِنْ یَخَافُونَ ربَّهُمْ﴿

که امر و نهـی را  » أمر به معروف و نهی از منکر«در آیات » امر«. همچنین است معنای ۵
بر این اشخاص، و نیز قبول این فعل واجب را بر اشخاص مأمور و منهی، واجب می کنـد:  

وَأُوْلَئِـکَ   کَرِمُنْلْٱنَ عَنِ هَوْرُوفِ وَ یَنْمَعْلْٱرِ وَ یَأمُرُونَ بِخَیْلْٱعُونَ إلَی مَّةٌ یَدْأُ کُمْمِنْ نْتَکُوَلْ﴿
و نیز آیات دیگری که در این باب صحبت می کنند. ،]۱۰۴، آل عمران[ ﴾هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

»:نهی«بود، اما نمونه ها و مثالهای قرآنی برای » امر«این موارد برای صیغه و ماده 

ن نهـی شـده انـد:    نکوهش و سرزنش کسانی کـه ربـا مـی خورنـد، در حـالی کـه از آ      . ۱
.]۱۶۱، نساء[ ﴾بَاطِلِلْٱلنَّاسَ بِٱوَالَ مْأَ لِهِمْکْهُ وَأَعَنْ نُهُواْ رِّبَا وَقَدْلْٱذِهِمُ وَأخْ﴿

. کذب ادعای جهنمیان در بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح؛ بلکه آنهـا دوبـاره، بـه    ۲
.]۲۸، أنعام[ ﴾لَکَاذِبُونَ هُ وَإنَّهُمْعَنْ اْلِمَا نُهُو لَعَادُواْ رُدُّواْ وَلَوْ﴿منهیات بر می گردند: 

به بوزینگان رانده شده به خاطر سرپیچی از نهی الهی که عدم  یهودیان . عذاب تبدیل۳
ا عَتَـواْ  ﴿جواز صید ماهی در روز شنبه بود:  قِـرَدَةً   کُونُـواْ  نَـا لَهُـمْ  هُ قُلْعَنـْ  ا نُهُـواْ مَّـ  عَـنْ  فَلَمـَّ

.]۱۶۶، أعراف[ ﴾خَاسِئِینَ

. زدودن گناهان صغیره و داخل شدن در جایگاهی ارجمند و پرکرامت، به خاطر اجتناب ۴
خَالً مُـدْ  کُمْخِلْوَنُدْ سَیِّئاتِکُمْ کُمْعَنْ هُ نُکَفِّرْنَ عَنْهَوْکَبَائِرَ مَا تُنْ تَنِبُواْتَجْ إنْ﴿از منهیات کبیره: 

 .]۳۱، نساء[ ﴾کَرِیمَاً

 کَـانُواْ ﴿بازداشتن یکدیگر از گناهی که انجام می دادند:  . عصیان شمردن عدم تناهی و۵
.]۷۹، مائده[ ﴾عَلُونَیَفْ کَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئسَ مَا کَانُواْمُنْ نَ عَنْیَتَنَاهَوْ ال

 عِظَةٌ مِـنْ جَاءَهُ مَوْ فَمَنْ﴿خوردن ربا پس از دریافت حکم و موعظه الهی:  . امتثال نهی۶
.]۲۷۵، هبقر[ ﴾هللاِٱرُهُ إلَی مَا سَلَفَ وَأَمْ فَلَهُ تَهَیٰرَبِّهِ فَانْ

وَنَادَاهُمَا ﴿و حوا نسبت به شجره منهیه:  . ابالغ نهی پروردگار عالم به حضرت آدم۷
.]۲۲، أعراف[ ﴾شَّجَرَةَلْٱکُمَا تِلْ هَکُمَا عَنْنْأَ رَبَّهُمَا ألَمْ
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ال فَلَـوْ ﴿مکلفان از فساد:  . توبیخ عدم وجود نگهبانانی از نسلهای پیشین برای بازداری۸
 .]۱۱۶، هود[ ﴾ضِألَرْٱ يفَسَادِ فِلْٱنَ عَنِ هَوْبَقِیَّةٍ یَنْ أُولُواْ لِکُمْقَبْ قُرُونِ مِنْلْٱکَانَ مِنَ 

لَّذِینَ ٱتَرَ إلَی  أَلَمْ﴿. سرانجام بد کسانی که از نجوی نهی شدند و بدان باز می گردند: ۹
.]۸، مجادله[ ﴾وَانِعُدْلْٱمِ وَإلثْٱنَ بِهُ وَیَتَنَاجَوْعَنْ یَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ ثُمَّ وَیٰنَّجْلْٱعَنِ  نُهُواْ

به واسطه  کثرت استعمال امر و نهی در غیر داللت طبیعیشانبا توجّه به آیات فوق و عدم 
ـ در صـورت     وجوب و حرمت است و ما در اوامر و نواهی قـرآن » امر و نهی«قرائن، اصل در 

.چیزی را که خالف حتمیت امر و نهی باشد، پیدا نکردیمرینه ای از خود آن ـ عدم ق
وجود دارد؛ ١میان کتاب و سنّت در تصدیق و تأیید عرفیک هماهنگی و همراهی در اینجا 

بـرای وجـوب و    ￨و اهـل بیـت او  ￦ زیرا ما می بینیم که شخص پیـامبر گرامـی اسـالم   

                                                                                              

عرض  ما به امام باقر«، از زراره و محمد بن مسلم نقل شده که: ۴۳۴، ص۱ج»: من الیحضره الفقیه«در کتاب  . ١
وإذا ضـربتم  ﴿کردیم: حکم نماز در سفر چیست؟ چه مقدار و چطور است؟ حضرت فرمودند: خدای عزّوجلّ می فرماید: 

فی األرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن یفتنکم الّذین کفروا إنّ الکافرین کـانوا لکـم عـدوّاً    
از  ۵۴البته همانطور که در اصل  ٭». ند وجوب تمام در حضر، واجب است]، بنابراین قصر در سفر مان۱۰۱[نساء،  ﴾مُبیناً

  بخش چهارم کتاب درباره قصر نماز خواهیم گفت، مقصود از این قصر در آیه فوق، قصر کیفیست، نه کمی.
 عمـره «نقل شده در حدیثی که فرمودنـد:   ، از زرارة بن أعین از امام باقر۴۳۳، ص۵ج»: تهذیب األحکام«در کتاب 

و فقط نـزول  ]، ۱۹۶[بقره،  ٱلحجّ والعمرة هللا﴾ وَأتمّوا﴿همانند حجّ، بر مردم واجب است؛ زیرا خدای متعال می فرماید: 
چنـین   هم از معاویة بن عمـار از قـول امـام صـادق    » کافی«؛ در کتاب »حکم عمره، در مدینه صورت گرفته است

  .م شیخ صدوقمرحو» علل الشرایع«حدیثی نقل شده؛ و همچنین در کتاب 
کسی نباید دو رکعت نماز طواف «در حدیثی نقل شده که فرمودند:  ، از امام صادق۱۳۷، ص۵ج»: تهذیب«در کتاب 

 ﴾وٱتخذوا من مقام إبـراهیم مصـلی  ﴿، به دلیل قول خدای عزّوجلّ: را بجا آورد مگر در پشت مقام حضرت ابراهیم
؛ در همین کتاب از عبداهللا أبزاری مثل »آوری، باید آن را دوباره بخوانی]؛ پس اگر در غیر مقام نماز را بجا ۱۲۵[بقره، 

و عیاشی از حلبی از امام » مجمع«این حدیث از حضرت، نقل شده است و همچنین از أبی بصیر لیث المرادی؛ در کتاب 
است که محدوده ی نکته ای که باید طبق آیه فوق توجّه داشته باشیم این  ٭نیز، این خبر بیان شده است.  صادق

نماز طواف طبق آیه، از زاویه مقام ابراهیم شروع می شود و پایانش تا انتهای مسجد الحرام و تا آنجا که مسجد صدق 
از جایگاه ابراهیم، جای نماز برگیرید؛ »: إلی«و نه » فی«، نه ﴾مِن مقام ابراهیم﴿می کند، می باشد؛ زیرا آیه می فرماید: 

   یست، بلکه از آن است.در آن یا به سوی آن ن
عرض کردم: مردی با کنیزی بدون خبر داشـتن   به امام صادق«از ابی عباس بقباق نقل شده که: » فقیه«در کتاب 

اهل کنیز، ازدواج می کند، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: این عمل، زنا محسوب می شود؛ همانا خدا می فرمایـد:  
این آیـه   ٭، مانند این خبر، نقل شده است. ۳۴۸، ص۷ج»: تهذیب«در کتاب ». ] ۲۵[نساء،  ﴾ّبإذن أهلهنّ فانکحوهن﴿

درباره ازدواج با کنیزان است که اجازه اهلش اعم از پدران و مالکانشان را در حلیت ازدواجشان، شرط دانسته؛ ولـی در  
نان آزاد مقـرّر نشـده اسـت.    هیچ آیه ای از آیات قرآن، چنین شرطی چه در ازدواج دایم و چه موقت، برای ازدواج با ز

  احادیث بسیاری هم موافق این مطلب است که در ازدواج با زنان آزاد و رشیده، اذن پدر الزم نیست.
فرمودند: اگر مسواک زدن برای امّت من سخت و دشوار نبـود،   ￦آمده است که پیامبر گرامی اسالم» فقیه«در کتاب 

  همان وجوب است.» امر«ین ا ٭». حتماً آنها را به مسواک امر می کردم
دربـاره آن مقـدار از نمـاز کـه خـدای       از امام بـاقر «، از حریز از زراره نقل شده که: ۲۷۱، ص۳ج»: کافی«در کتاب 

عزّوجلّ ثابت کرده است، پرسیدم؟ حضرت فرمودند: پنج نماز در طول شبانه روز، واجب شده است؛ گفتم: آیـا خـدا از   
ة أقم الصـال ﴿فرمود:  ￦نشان کرده است؟ حضرت فرمودند: بله، خدای متعال به پیامبرشآنها در قرآن یاد کرده و بیا

]، دو طرف روز، نمـاز  ۱۱۴[هود،  ﴾أقم الصالة لطرفی النهار﴿]، و فرمود: ۷۸[إسراء،  ﴾لدلوک الشمس إلی غسق اللیل...
فظوا علی الصلوات والصـالة  حا﴿مود: که نماز عشاء و آخرین نماز است، و فر ﴾وزلفاً من اللیل﴿مغرب و صبح می باشد، 

آن را در میان روز به جـا   ￦]، نماز میانه، همان نماز ظهر است و آن اولین نمازیست که پیامبر۲۳۸[بقره،  ﴾الوسطی
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ستدالل به امر و نهی کرده و یاران آنها، این قضـیه  حرمت، در ابواب گسترده فقه و غیر آن، ا
  را بدون هیچ تردیدی می پذیرفتند.

  
  شرایط قرینه صارفه

حتمیت و قطعیت بر  می کنند داللت» امر و نهی«پس از مباحث فوق، نتیجه آن شد که خود 
ثـابتی کـه   ؛ جز آنکه قرینه ای اثبات شده بیاید و آنهـا را از داللـت   در دو بُعد ایجابی و سلبی

  .برایشان وجود دارد، خارج کند

از داللـت طبیعـی و ذاتیشـان، وارد    » امر و نهی«شرایط پذیرش قرینه ای که برای انصراف 
  شده، سه چیز است:  

؛ وجود قرینه، باید یقینی باشد؛ به عبارت دیگر قرینه محتمَل، برای انصراف کافی نیست .۱
تواند بر طرف سازد، نه شکّ الحق.زیرا، یقین سابق را، تنها یقین جدید می 

                                                                                                                                       
هم مثل آن ذکر » معانی األخبار«و » علل الشرایع«از زراره نقل کرده و در » فقیه«در  این خبر را شیخ صدوق». آورد

  آن را از حماد نقل کرده است. خ طوسیشده است. شی
ساعت زوال، زمانیست که پروردگارم جلّ «نقل شده که فرمودند:  ￦در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم» فقیه«در کتاب 

أقـم  ﴿جالله بر من صلوات می فرستد، به همین خاطر خدا بر من و أمتم در این زمان، نماز را واجـب کـرد و فرمـود:    
  ». ﴾لشمس إلی غسق اللیل...ة لدلوک االصال

]، سـؤال  ۱۴[لقمان،  ﴾المصیرّ أشکر لی ولوالدیک إلی﴿در مورد آیه  ، از امیر المؤمنین علی۲۱۰، ص۱ج»: کافی«در 
شده که منظور از والدین که شکر گذاری از آنها واجب شده، چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ دادند: آن دو والدی که 

ده، کسانی هستند که علم را تولید کرده و حکمت را به ارث گذاشتند، و خـدا، مـردم را بـه    خدا، شکر آنها را واجب کر
پدر و مادر انسان است، اما دامنه معنا می تواند توسط حدیث گسـترش  » والدین«معنای اولیه  ٭». طاعت آنها امر کرد

  یابد، مثل همین خبری که بیان شد. 
﴿أهل سؤال کردم: جانم به فدایت، منظور از  از امام رضا«نقل شده که: ، از ابن وشا ۲۱۰، ص۱ج»: کافی«در کتاب 

]، چه کسانی هستند؟ فرمودند: ما اهـل بیـت، اهـل    ۴۳[نحل،  ﴾لوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمونفاسئ﴿در آیـه   الذکر﴾
، گفتم: آیا این حقّ بر الذکر هستیم و ما سؤال شدگانیم، گفتم: شما از سؤال شدگانید و ما پرسش کننده؟ فرمودند: بله

در این کتاب حدیث دیگری حسین بن ابی عال ذکر شـده کـه   ...». گردن ماست تا از شما پرسش کنیم؟ فرمودند: بله 
عرض کردم: آیا اوصیاء، اطاعتشان واجب است؟ فرمودند: بله، آنها همان کسانی هستند کـه   به امام صادق«گفت: 

  ] ».۵۹[نساء،  ﴾وأطیعوا الرسول وأولی األمر منکمأطیعوا اهللا ﴿خدای عزّوجلّ درباره آنها فرمود: 
در این مطلب تفکرّ و اندیشه «در نامه ای به یارانش، ذکر شده که فرمودند:  از امام صادق» روضه کافی«در کتاب 

: چیزهایی که کنید و از جهل آن دوری گزینید؛ هرکس به این امر و مانند آن، از مواردی که خدا در قرآن واجبش کرده
خدا به آن امر یا نهی کرده، جاهل باشد، دین خود را ترک کرده و بر گناهان سوار شده است؛ پس بر خود غضب الهی 

  ».را واجب کرده تا خداوند او را با صورت در آتش بیندازد
به من فرمودند:  امام أبو الحسن«، از موسی بن بکر در حدیثی ذکر شده که گفت: ۳۳۳ص»: قرب األسناد«در کتاب 

  ...».ای موسی، هروقت که تو را به چیز امر کردم، انجامش بدهغ وگرنه بر تو خشم می گیرم 
از پدرم دربـاره آنچـه   «از پدرشانشان نقل شده که فرمودند:  ، از امام موسی کاظم۳۳۳، ص۲ج»: خصال«در کتاب 

از آنچه که خدای عزّوجلّ حـرام کـرده، زناسـت:     خدای عزّوجلّ از فروج حرام کرده، سؤال شد؟ ایشان فرمودند: یکی
]، دیگری ازدواج با همسر پدر (نا مادری) اسـت، خـدای عزّوجـلّ    ۳۲[إسراء،  ﴾وال تقربوا الزنی﴿خدای عزّوجلّ فرمود: 

 ]، تا اینکه فرمود: و زن حایض تا زمانی که پاک شود، خـدای ۲۲[نساء،  ﴾تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء وال﴿فرمود: 
]، و جماع و نزدیکی در زمان عتکاف، خـدای متعـال فرمـود:    ۲۲۲[بقره،  ﴾حتّی یطهرنّ وال تقربوهن﴿عزّوجلّ فرمود: 

  ] ».   ۱۸۷[بقره،  ﴾وأنتم عاکفون في المساجدّ اشروهنوال تب﴿

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



 

زمان وجود قرینه با زمان ذی القرینه، باید یکی باشد؛ یعنی فاصله ای در زمـان تکلیـف   . ۲
و عمل به آن دو، ایجاد نشده باشد؛ زیرا این نوع قرینه، مساویست با نسخ ذی القرینه.

باشـد؛ بنـابراین   ١شـکل رزش داللتی، با ذی القرینه هم قرینه وارد شده باید در نقش و ا .۳
قبول قرینه ای که در غیر قرآن برای انصراف داللت امر ونهـی آمـده، جـز اهمـال و تـرک و        

  بی ارزش کردن کتاب بیان و تبیان که روشنگر مفاهیم الهیست، نمی باشد.
  

  )٤جدول شماره (

  قرینه صارفه
  حکم  منصرف شده  منصرف کننده  ردیف

  صحیح  قرآن  قرینه قرآنی  ١

  صحیح  روایت  ینه قرآنیقر  ٢

  باطل  قرآن  قرینه روایی  ٣

  صحیح  روایت  قرینه روایی  ٤

  

  

   »کراهت« و »الینبغی« مفهوم

بـر حرمـت و   » کراهت«داللت دارد، و لفظ  سلب و ترک، در عرف قرآن، بر وجوب» ال ینبغی«
منهـی   ٢رفض؛ بنابراین نمی شود این دو کلمه را، قرینه بر استحباب مـأمورٌ بـه و مرجوحیـت   

از خـدای سـبحان،    ،]۹۲، مـریم [ ﴾یَتَّخِـذَ وَلَـداً   نْأَ نِامـَ لِلرَّحْ يمَـا یَنبَغـِ   وَ﴿عنه دانست. مـثالً  
پذیرفتن دردناک فرزند را، سلب می کند؛ و اگر ـ بر فرض مُحال ـ رحمانیت الهی سلب شود،   

  چنین پذیرشی برای خدا، صحیح خواهد بود.

دای متعال پس از بیان محرّمات و منهیات کثیـری،  همچنین است لفظ کراهت در قرآن؛ خ
در اینجـا،   ﴿سَـیِّئُهُ﴾ ؛ در واقع ]۳۸، إسراء[ ﴾کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکرُوهاً﴿می فرماید: 

  ، قتل نفس و...همان گناهان بزرگیست که قبل از این آیه، ذکر شده اند مثل شرک، زنا
نـور،   ۳ ج با زن زنا کاری که توبه نکرده، با استناد بـه آیـه  برای نکوهش ازدوا٣در خبری

وَحُـرِّمَ ذَلِـکَ عَلَـی    ﴿وارد شـده اسـت؛ و ایـن بیـان و اسـتناد، بـه خـاطر        » ال ینبغی«کلمه 

                                                                                              

 ۱۷، اصـل  »خنس«و این امر ضرورت دارد. توضیح بیشتر در بحث  ،دن. یعنی باید قرینه و ذی القرینه، مماثل هم باش ١
 . ـ خواهد آمد إن شاء اهللا تعالی ، ـبخش این

» کراهـت «، تعبیر می شود تا با لفظ »مرجوحیت«به  ،از آن» فقه گویا«. امری که ناپسند است، ولی حرام نیست، در  ٢
 ، مشترک نشود.که معنای حرمت در عرف قرآن دارد

از امـام  «از زراره، نقل شـده اسـت کـه:    » کافی«ر کتاب ، و د۲۱، ح۵۷، ص۳ج»: نور الثقلین«آن حدیث در تفسیر .  ٣
لزانیة الینکحهـا إال زان أو مشـرک وَحـرّم    ٱة وزانیة أو مشرک الزاني الینکح إال﴿درباره قول خدای عزّوجلّ:  صادق

دند و ، سؤال کردم؟ امام فرمودند: آنها زنانی و مردانی هستند که به زنا مشهورند؛ شهرت پیدا کر﴾لمؤمنینٱذلک علی 
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را بـه مرجوحیـت، تفسـیر     ﴿حُـرِّمَ﴾ ؛ آیا صـحیح و سـزوار اسـت کـه کلمـه      است ﴾مُؤمِنِینَلْٱ
 وَ﴿بـه   در حدیث را، درحالی که امام معصـوم » ال ینبغی«نماییم؟ جایز نیست که ما لفظ 

استناد می کند، به مرجوحیت تفسیر نمـاییم و بگـوییم: چنـین    ، ﴾مُؤمِنِینَلْٱحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی 
    ١ازدواجی، مکروه است.

  

  صالحطالح وقرینه 

م. قراین موجود در کالم بود که دو نمونه از آن را در مبحث قبل، بررسی کردی بحث ما درباره
آن دو نمونه، قرینه ای برای انصراف نداشتند، یا به اصـطالح دیگـر بگـوییم کـه در صـورت      
وجود قرینه، قرینه اشان، قرینه طالح بود. اما قرینه ای که شرایط ذکر شده در قرینه صارفه را 

شـب   در نمـاز ، ]۲۰مّـل،  مزّ[ ﴾کُمْفَتَابَ عَلَیْ﴿، مثل داراست و به عبارت دیگر، قرینه صالح است
، یـک جـایگزین   »قرائت قرآن«، آمده که کأنّه این ﴾نِءَاقُرْلْٱمَا تَیَسَّرَ مِنَ  رَءُواْقْٱفَ﴿که پس از 

مناسب و خوب، برای نماز شبیست که وجـوب آن از سـایر مسـلمین، سـلب شـده اسـت، یـا        
 اینطور بگوییم که قرائت قرآن به اندازه توان، یک واجب مطلق است؛ زیرا قرآن، یـک کتـاب  

  احکام و شریعت الهی به صورت علی اإلطالق است.

  

  نسخ قرآن 

یکی از شرایطی که برای قرینه صارفه بیان شد، هم زمان بودن وجـود قرینـه بـا ذی القرینـه     
است. تأخیر قرینه داللی از زمان تکلیف (نزول وحی)، جایز نیست؛ زیرا، این دیرکرد = نسـخ  

  ، از خود قرآن باشد.موجود ن را ندارد، مگر آنکه قرینهتوانایی نسخ قرآ٢است؛ بنابراین، روایت

                                                                                                                                       
مردم هم آنان را می شناسند و مردم امروزه، چنین هستند؛ بنابراین کسی که بر او حد جاری شده است یا متهم به زنا 

  ». می باشد، برای احدی (لم ینبغ) جایز نیست با او ازدواج کند، مگر آنکه توبه آن را دریابد
در روایات دیگر، دلیل اسـت بـر عـدم    » شهر به«ر برابر د» فمن أقیم علیه الحدّ«اطالق آیه + در مقابل قرار گرفتن  ٭

 اختصاص حکم حرمت به کسانی که مشهور به زنا هستند.  
، از امـام  ۳۷۴، ص۲، ج»کـافی «بـه کـار رفتـه اسـت: در کتـاب      » حرمت«در احادیث دیگری هم، این کلمه برای .  ١

، بر شـخص  »ی اهللا فیه والیقدر علی تغییرهالینبغی للمؤمن أن یجلس مجلساً یُعص«نقل شده که فرمودند:  صادق
مؤمن جایز نیست شرکت در مجلسی که در آن معصیت خدا می شود و شخص مؤمن قادر بر تغییر آن نیست. مسـتند  

]، می باشد که نصّ در حرمت شرکت در مجـالس  ۶۸[انعام،  ﴾فالتقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین﴿این حدیث، آیه 
است، مگر » حرمت«تعبیر کرده است. پس اصل در داللت این کلمه، » الینبغی«حرمت به کلمه از  ظلم است و امام

 آنکه قرینه صالحی بر خالف آن وارد شود. 
، تفاوت وجود دارد و رابطه آن دو، ع و خ مطلق است: هر سنّتی = روایت، ولی هر روایتی، »روایت«و » سنّت«. بین  ٢

ت است از احادیثی که توسط قرآن در موارد ذکر شده در کتاب و یا سـند حـدیث   سنّت محسوب نمی شود. سنّت، عبار
کـه  » حـدیث «صحیح و مقبول در موارد بیان نشده در کتاب، به طور قطع و یقین، برای ما ثابت شده باشد؛ بر خالف 

اینجا، امر و نهیی  در شامل بسیاری از روایات مخالف قرآن، جعلیات متنی و سندی، تقیات، تناقضات و تعارضات است.
که در قرآن ذکر شده، اصل وجوب و حرمت آنهاست، مگر آنکه قرینه ای از خود کتاب، آنها را نسخ کند؛ و اگر حدیثی 
صحیح السند هم بر خالف آن بیاید، چون مورد مذکور، در قرآن بیان شده و آمده است، مطابق اصـل عمـل کـرده و    

  حدیث را نمی پذیریم.
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آنچه که معلوم است، فاصله طوالنی از ذی القرینه، جایز نیست؛ زیرا، ایـن فاصـله = تـرک    
است؛ بنـابراین، امـر دالّ بـر وجـوب و نهـی       بی دلیل، اهمال، تردد و فاسد کردن ذی القرینه

ه وجـوب و حرمـت را نفـی مـی کنـد، بـه       دالّ بر حرمت در قرآن، بـه دلیـل ورود حـدیثی کـ    
ایـن امـر در عمومـات و اطالقـات قرآنـی هـم،        نمی شـود.  ، تأویل»مرجوحیت«و » استحباب«

جاریست و قرینه روایی، نمی تواند نصوص و ظواهر عمومات و اطالقات قرآن را، نسخ کنـد؛  
  مگر در ضوابط آیات که نه صراحت و نه ظهوری در عموم و اطالق دارند.

، به خاطر اقتضای بیان کامل در قرآن مبین است که کتاب الهی هـر قیـد   ١قبول نسخعدم 
و خصوصیتی را در امکان مناسب، با مسلک اختصار گوییش ـ در غیـر نصـوص و ظـواهر ـ        
بیان می کند. موارد غیر صریح و غیر ظاهر، قیود قطعی در کتاب و سنّت را می پذیرند، مثـل  

 ؛ زیرا مقصود از بیع حالل، چیزیست که بر او صدق بیع کند و]۲۷۵[بقـره،  ﴾ ﴿وَ أَحَلَّ ٱهللاُ ٱلْبَیعَ
چنین نیست، چون اگر هر معامله ای حالل باشد و صدق بیـع  ما می دانیم که هر معامله ای 

. بنابراین، این آیه نه نـصّ در اطـالق اسـت و    کند، تحصیل حاصل برای حلیّت پیش می آید
حتمـاً قیـودی بـرای آن در کتـاب و سـنّت وجـود دارد و در       نه ظاهر، بلکه ضابطه ایست کـه  

   اینجا روایت نیز می تواند، آن را تخصیص یا تقیید بزند.
ایـن قضـیه بـه قـول      ؛﴿وَحَـرَّمَ ٱارِّبـا﴾  بر خالف ادامه آیه که خـدای سـبحان مـی فرمایـد:     

خـود   منطقیون، از قضایاییست که قیاس و دلیلش با خودش همراه است؛ یعنی علّت حرمت،
است، بنابراین، هیچ چیزی نمی تواند، ایـن اکـل مـال بـه     ٢رباست؛ زیرا ربا، اکل مال به باطل

حالل اسـت و در بعضـی، خیـر. ایـن      ،٣و یا افراد باطل را اصالح کند و بگوید در بعضی موارد
آیه نصّ در اطالق است و هیچ تقییدی را نمی پذیرد.

                                                                                                                                       
با احادیث، تفاوت وجود دارد، و ما اآلن در خـدمت احادیـث    ￨که بین اهل بیت عصمت و طهارتنکته بعدی این ٭

هستیم، نه خود آنها. احادیث در طول تاریخ، دستخوش تحریفات سندی و متنی شده اند و با توجّه به زندگی آنهـا در  
قرآن ناطقی هستند کـه   ￨ل بیتصادر می شدند. اه» تقیه«دوران حکومت های ظالمانه، بعضی از احادیث از روی 

تابع قرآن صامتند و ما باید از قرآن صامت که ذره ای، امکان تحریف در آن وجود ندارد + سنّت قطعیه، تبعیـت کـرده   
هم، همین سیره را به یاران خود ـ برای به کارگیری در عصر غیبت ـ می آموختند؛ بنابراین، باید تمـام     ￨که ایشان

فقهی و اصولی، بررسی کرده و سپس روایات را بر آنها، عرضـه کنـیم و در مـواردی کـه قـرآن،      آیات قرآن را از نظر 
فلله  قُل﴿حکمی ندارد، سراغ ارزیابی سند احادیث می رویم و در صورت صحّت و مقبولیت، آنها را می پذیریم به دلیل 

  ].۱۴۹[انعام،  ٱلحجّة ٱلبالغة﴾
رفع حکم سابق از رأس، از ضیق و «بخش دوم می آید، عبارت از:  ۱۷اصل در اصول قرآنی، همانطور که در» نسخ. « ١

  ؛ بنابراین، نسخ فقط تخصیص در ازمان نیست، بلکه شامل تخصیص و تقیید هم می شود.»از وسعت حکم
مـوال  وَأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه وأکلهـم أ ﴿ده است: ، معرّفی کر. خدای سبحان ربا را از مصادیق اکل مال به باطل ٢

]؛ بنابراین، ربا = اکل مال به باطل، اکل مال به باطـل در معـدودات هـم ممکـن اسـت و      ۱۶۱[نساء،  ﴾الناس بالباطل
جاری می شود، نتیجه آنکه ربا در معدودات هم جاری می شود و فقط مخـتص موکـول و مـوزون نیسـت؛ بنـابراین،      

)، صحیح نمی باشد؛ خصوصاً که مفهـوم  ۱از ابواب ربا، ح ۶اب(وسائل: ب» الیکون الربا إال فیما یُکال أو یُوزن«روایت 
)، ۲۴-۱از ابواب ربـا، ح  ۱حصر این حدیث با منطوق احادیث دیگری که علل تحریم ربا را ذکر می کنند: (وسائل: باب

ت کـه  در تعارض است. در تعارض موجود هم اوّالً منطوق بر مفهوم مقدّم است؛ ثانیاً در هنگام تعارض، وظیفه آن اسـ 
 ].۱۰[شوری،  ﴾وَما إختلفتم فیه من شیء فحکمه إلس اهللا﴿
الربا بین الوالد والولد والبـین الـزوجین والبـین السـیّد وعبـده والبـین المسـلم        «. بنابراین، روایاتی که می گویند:  ٣

  صحیح نیستند و مخالف قرآنند. )، ۶-۱از ابواب ربا، ح ۷(وسائل: باب، »والحربی
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مقدمات واجب و حرام

طبیعی، مقتضی وجوب مقدماتیسـت کـه تمامیـت وجـوبش، جـز بـا آن       وجوب واجب به طور 
    .١مقدمات کامل نمی شود. همچنین است حرمت فعل حرام، نسبت به حرمت مقدماتش

یک برهان واضح و آشکار بر وجوب و حرمت مقدمات واجب و حرام، کافیست؛ و آن قـول  
یَ ﴿قُلْ خدای متعال است که می فرماید:  فَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِنهَـا وَمَـا بَطَـنَ       لْٱ إنَّمَا حَرَّمَ رَبـِّ

بگو: پروردگار من، فقط زشتی های متجاوز ـ چـه    «، ]۳۳، أعراف[ ﴾حَقِّ...لْٱرِیَ بِغَیْبَغْلْٱمَ وَإلِثْٱوَ
؛ »آشکارش و چه پنهانش را ـ و گناه دنباله دار را و تجاوز به نـاحق را، حـرام گردانیـده اسـت     

سوره های مکی و مدنی، ذکر شده و مقصـود از آن: هـر کاریسـت    جای قرآن در  ۴۸در » إثم«
که انسان را از واجبات دور و به محرّمات نزدیک می کند؛ به عبارت دیگر: انجام واجب را بـه  

  و روند رسیدگی به آن را، کند و آهسته می کند.تأخیر می اندازد 
حرام باشـد، بـه طریـق اولـی     بنابراین، وقتی که هرآنچه انسان را از واجبات دور می سازد، 

چیزی که مانع انجام واجبات اسـت، حـرام مـی شـود؛ در نتیجـه مقـدمات واجـب، واجبنـد. و         
 همچنین چون از واجبات اسالم، ترک حرام است، پس، مقدمات حرام هم، حرامند، چه مقدمه

ک حـرام  موصله، انسان را از تـر موصله (بی واسطه) باشد و یا غیر آن؛ زیرا مقدمه غیر  ،حرام
    .، می باشدإثم حرام با می دارد و =باز 

 ٢فَعْیَشـْ  مَـنْ ﴿دلیل دوم برای وجوب و حرمت مقدمه واجب و حرام، آیه شفاعت اسـت:  
هللاُ ٱهَا وَکَـانَ  لُ مِنْلَهُ کِفْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُنْ فَعْیَشْ هَا وَمَنْلَهُ نَصِیبٌ مِنْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ

                                                                                              

ای حرام است که حرام مطلق باشد، نه مشترک بین حرام و غیر حرام، ایـن مقدمـه مشـترک هـم، در     . البته مقدمه  ١
؛ زیرا این غلبه باشد ، غالبصورتیست که رابطه حرام و غیر حرام در آن، به صورت تساوی باشد، نه اینکه وجه حرامش

خرید و فروش تلویزیـون، جـایز   «ترک: مثال برای مقدمه مش ، قرار می دهد.»إثم«وجه حرمت، فعل را داخل در تحت 
». است، گرچه می تواند مقدمه ای برای استفاده حرام هم باشد، اما استفاده از آن برای دیدن فیلم حرام، جـایز نیسـت  

و هـم اسـتفاده آن    خرید و فروش ماهواره، حرام استهم اینکه «مثال برای مقدمه مشترکی که غلبه فعل حرام دارد: 
 ». زیرا یک وسیله مشترک بین حرام و غیر آن نیست، بلکه استفاده غالبی آن، فعل حرام می باشد؛ برای فعل حرام

میانجیگری و کمک که نیرویی را با نیروی دیگر برای رسیدن به نتیجه ای، توأم کنند، به عبارت  . شفاعت به معنی ٢
  ل مورد نظر.دیگر: شفاعت یعنی همیاری و همکاری واسطه ای در رسیدن به مقصود و فع

هیچ فرقی در اینکه شفاعت، علّت تامه برای وقوع حرام به طور مطلق ـ چه در خارج و چه در ذهن ـ باشد، نیست.    ٭
مثال حرام خارجی، این است که شما، کس دیگری را بر کار حرامی، مجبور کنی. مثال حرمت ذهنی اینکه، انسـان بـا   

کارش مقدمه هر فعل حرامی گردد؛ و فرقی در این زنای ذهنی نیست که  زنای ذهنی، خود را به فحشاء بیندازد و این
انزالی صورت بگیرد، یا نگیرد. حرمت عدم انزال به خاطر مقدمه حرام است و حرمت انزال، هم به خاطر مقدمه حرام و 

زیرا به غیـر از راه  ]، می باشد؛ ۷[مؤمنون،  ﴾فمن إبتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون﴿هم به علّت داخل شدن در آیه 
  مذکور در آیه (همسر و کنیز)، خود را ارضای جنسی کرده است.

همچنین فرقی در اینکه، شفاعت سببی برای حرام باشد، نیست؛ مثالً کسی چـاهی را حفـر کـرده و کـس دیگـری را      
  جاهل. واسطه انداختن شخصی در چاه قرار دهد. در اینجا مقصر اصلی، سبب این فعل است، نه شخص مباشر

و همچنین شفاعتی که برای ایجاد شرطی برای صدور حرام باشد: چه در این شفاعت، انگیزه ای برای ایجاد معصـیت  
نباشد، مثل فروختن انگور به کسی که می دانیم از آن، شراب درست می کند؛ چه طرف مقابل به معصیت بیفتد، مثل 

 ﴾هللا عـدواً بغیـر علـم   ٱهللا فیسّـوا  ٱلّذین یدعون من دون ٱسبّوا والت﴿دشنام دادنی که منتهی به عمل متقابل می شود: 
  ].۱۰۸[انعام، 
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هرکس میانجیگری پسندیده ای کنـد، بـرای وی از آن،   «، ]۸۵، نساء[ ﴾ءٍ مُقِیتَاًشَیْ کُلِّ عَلَیٰ
بهره ای (نیکو) خواهد بود؛ و هرکس میانجیگری ناپسندی کنـد، بـرای او از آن بهـره ای    

  ».(ناپسند) خواهد بود. و خدا، همواره بر هر چیزی توانا، گواه و نگهبان بوده است

  
   له و غیر موصلهعدم فرق در مقدمه موص

پیوسته که ما را به ذی المقدمه، می رساند؛ برخالف مقدمـه ای   مقدمه موصله، مقدمه ایست
ذی المقدمه، واسطه ای  که ذی المقدمه پس از انجام مقدمه، صورت نگرفته و بین مقدمه و

صـله  غیـر مو  ، مقدمـه مقدمـه  می کند. به این نـوع که مقدمه را از ذی المقدمه، جدا  قرار دارد
    (گسسته) می گویند.

د، فرقی وجود ندارد؛ یعنـی  نبه کدام یک از آنها تعلق می گیر »وجوب و حرمت«در اینکه 
وجوب و حرمت به مقدمه ای تعلق می گیرند که متعلق آن، قدر جامع مقدمه است که هم 

 تمـ ـ همانطور که گفته شد ـ حر   ؛ زیرا، اصل١بر پیوسته منطبق می شود و هم بر گسسته
یزی کـه مـا را   دارد؛ بنابراین، گزینش چمی یزیست که ما را از رسیدن به واقع و حقّ، باز چ

، مانند سفر غیر ضـرروی در مـاه رمضـان،    ، انتخابی حرام استکندمی  از انجام واجب، دور
روز جمعه که باعث ترک یـا   ؛ و همچنین سفرچون این سفر، موجب ترک فعل واجب است

هر عمل، قول و حـالتی کـه در تـرک    «معه می شود. به طور کلی: خواندن نماز جدر تأخیر 
  ».واجب و انجام حرام، تأثیر داشته باشد، طبق اصل مذکور، حرام است

  
  حکم مقدمات در واجب مطلق و مشروط

در واجبات مطلق که وجوب واجب متوقف بر تحقق مقدمه نیست، تحصیل مقـدمات، واجـب و دفـع    
مشروط که متوقف بر تحقق شروط و مقدمات اسـت، تحصـیل شـروط     . در واجبات٢آنها، حرام است

                                                                                                                                       
و همچنین شفاعتی که از قبیل عدم مانعیت فعل حرام باشد. آیا عدم رفع و دفع حرام به وسیله سکوت، جایز است یـا  

خـون) و خـوردن   نه؟ اگر جهل شخص مورد نظر به موضوع برگردد، سکوت حرام نیست مگر در مورد نفس محتـرم ( 
من یشفع ﴿یک چیز حرام (نجاست). ولی اگر جهل به حکم برگردد، سکوت حرام است، به خاطر داخل شدن در تحت 

]. بنابراین، بر شخص عالم، ارشاد و ۳۶[إسراء،  ﴾والتقف ما لیس لک به علم﴿و عدم عفو جهل به حکم:  ﴾شفاعة سیّئة
 راهنمایی شخص جاهل واجب است.

رای ثمره این بحث مطرح می شود، این است که: اگر نجات دادن شخص غریق که واجب است، متوقف مثالی که ب.  ١
باشد بر مقدمه ای حرام، مثل لگد مال کردن و ازبین بردن زراعت فرد دیگری، در اینجا، مکلّف می تواند برای نجات 

، مهمتر است. حاال اگر فرض کنیم که دادن جان غریق، مقدمه حرام را مرتکب شود؛ زیرا ناموس نفس از ناموس مال
مکلّف مقدمه حرام را مرتکب شد، اما بدا (تغییر رأی) برای او حاصل شد و غریق را نجات نداد؛ در ایـن صـورت اگـر    
قائل شویم که وجوب مقدمه به قدر جامع میان مقدمه پیوسته و گسسته تعلق دارد، مقدمه ای را کـه مکلّـف مرتکـب    

خواهد بود و حرام نیست؛ اما اگر بگوییم وجوب مقدمه، اختصاص به مقدمه پیوسته دارد، در  شده است، مصداق واجب
  این صورت، مقدمه مذکور، مصداق واجب نخواهد بود.

. مثل پیمودن مسافت نسبت به حج، یا طهارت حدث و خبث نسبت به نماز؛ چه انسان، طهارت داشته باشـد و چـه    ٢
 می شود.نداشته باشد، نماز بر او واجب 
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، مگر آنکه دلیلی بر وجوب تحصیل، وارد شود. اما، بیشتر موارد مشروطی را کـه مـا در   ١واجب نیست
مـثالً داخـل شـدن در     .٢واجبات می یابیم، بر حسب ادله آنها، از واجبات مطلق محسـوب مـی شـوند   

از است، اما با این حال، از بـین بـردن و تفویـت مقـدمات نمـاز،      وقت نماز واجب، از شروط وجوب نم
قبل از وقت حرام است؛ همچنین مقدماتی که انجام یا ترکشان، واجبند، ترک آنها حـرام اسـت؛ زیـرا،    

 تَتَّبِعُـواْ  وَال﴿ترک واجـب و انجـام حـرام، هـر دو از گامهـای شـیطان، محسـوب مـی شـوند؛ و آیـه           
  از این کار، نهی می کند. انسان را ،]۱۶۸، هبقر[ ﴾انِطَشَّیْلْٱخُطُوَاتِ 

  
  نتیجه

در واجب مطلق، انجام مقدماتی که تـوان دسترسـی بـه آنهـا وجـود دارد و      نتیجه آن شد که 
. بـه عنـوان مثـال، در حـجّ     موانع آن را برطرف ساخت، واجب خواهـد بـود  همچنین می توان 

ت مالی و بـدنی، نیـاز اسـت و مقـدم     واجب، تحصیل و دستیابی به مقدمات آن مانند استطاع
یْ لْٱخُطُـوَاتِ  ﴿کردن مقدماتی برای انجام حرام و ترک مقدمات واجـب، از   محسـوب   ﴾انِطَشـَّ

اما در واجب مشروط، دستیابی به شروط آن واجب نیست، مگـر در صـورتی کـه     می شود.
    .٣دلیلی، بر وجوب آن اقامه شود

                                                                                              

بلوغ عقلی نسبت به نماز؛ یعنی نماز به شرط بلوغ عقلی، واجب می شود و تحصیل بلوغ عقلی، واجب نیست،  مانند.  ١
 بلکه حصول آن تکوینیست.

وهللا علی ٱلناس حـجّ ٱلبیـت مـن إسـتطاع     ﴿خدای سبحان می فرمایـد:  . مانند استطاعت شرعی نسبت به حج؛ زیرا  ٢
که از باب استفعال است، یعنی انسان باید این اسـتطاعت را   ﴾إستطاع﴿، بلکه »طاع«نفرمود:  ]،۹۷[آل عمران،  ﴾سبیالً

به دست آورد. و اگر بدون عسر و حرج، می تواند فقر زدائی کند و بیماری خود را از بین ببـرد، واجـب اسـت بـه هـر        
آن، آنچه که برای استطاعت حجّ و ویژه  وسیله ای این دو کار را انجام دهد. این دو، استطاعت عمومی هستند؛ پس از

 آن است، افزون بر آنچه که برای زندگی ضرورت دارد، باید آماده سازد. 
ـ مقدمه ال مستقل در برابر ذی حکمی ،مقدمهدر جایی بود که » مقدمات واجب و حرام«. این بحث  ٣ و حکمـش   داردن

و ذی  ]،۳نور، [ ﴾مُؤمِنِینَلْٱوَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی ﴿شخص زنا کار: ، اما اگر مقدمه حرام باشد، مثل ازدواج با همانند آن است
المقدمه واجب باشد، مثل نهی از منکر لفظی و عملی که شما با ازدواج با این شخص فاحش یـا فاحشـه، او را از ایـن    

ـ لْٱعُونَ إلَی اُمَّةٌ یَدْ کُمْمِنْ تَکُنْلْوَ﴿عمل باز می داری:  ـ  خَیْ ولَئِـکَ هُـمُ   کَـرِ وَأُ مُنْلْٱنَ عَـنِ  هَـوْ رُوفِ وَ یَنْمَعْلْٱرِ وَ یَـأمُرُونَ بِ
، ایـن  »تعـارض أهـم و مهـم   «مطرح نمی شود، بلکه در » إجتماع امر و نهی«بحث در  ،]۱۰۴، آل عمران[ ﴾لِحُونَمُفْلْٱ

  مسئله بررسی خواهد شد.
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 آیا نهی و حرمت، اقتضای بطالن دارد؟
ایره و وجود امور شرعی، همان امر یا جواز شرعیست؛ و اگـر شـرع، از کـاری ـ چـه عبـادت        د

. چطور ممکن اسـت  آن عمل می باشد٢ـ نهی کند، این نهی، مقتضی بطالن١باشد یا معامله
)، جـواز ( امضـاء  آنکه ایـن  ، مگرکه خدای سبحان، عملی را که از آن نهی کرده، امضاء نماید

قـض آن حکمـی کـه اراده مـی نمایـد،        یـا ن  بیت و مبغوضـیت فعـل)  (محبو چیزی جز تناقض
٣در ابواب مختلف فقه وارد شده است ر مورد این فساد و بطالن، روایاتید؟! اشدنمی ب

                                                                                              

ن می دانی خمس آن، پرداخت نشده یا غیر آن دو، مثل پرداخت خمس به جای کس دیگری، در غذایی که به یقی.  ١
است؛ زیرا، از انجام تکلیف شخص دیگری چه در واجب و چه در حرام، نهی شده است، و کسی نمی توانـد بـه جـای    

بـر       «]؛ ۱۶۴[انعـام،   ﴾والتـزر وازرةٌ وزر أخـری  ﴿شخص دیگری متحمل فعل واجب یا حرامی گردد. آن نهـی در آیـه   
، می باشد. در اینجا، هم آیه داللت خبری دارد و هـم انشـائی: یعنـی، چنـین     »ر دیگری رانمی دارد، بردارنده باری، با

چیزی در عالم تکوین، امکان ندارد و واقع نمی شود که کسی تکلیف شخص دیگری را انجـام دهـد، یـا گنـاه کـس      
گر کسـی ایـن کـار را    دیگری را به عهده بگیرد. همچنین به صورت انشاء، نهی می کند که به ظاهر لفظی و عملی، ا

انجام دهد و مثالً شخصی، نماز و روزه واجب کس دیگری را ـ چه زنده و چه فوت شده ـ به جا آورد، و یا بگوید تـو   
این معامله حرام را انجام بده، و گناهش به گردن من، چنین عملی جایز نیست. دلیلی هم بر اینکـه بگویـد ایـن آیـه     

و این قرآن که کتاب شریعت و احکام است، در مقام بیان احکام تکلیفی انسان و جنّ داللت إنشائی ندارد، وجود ندارد 
می باشد و اصل، این است که تمام مضامین خبری قرآن، مادامی که قرینه ای برخالف آن نباشد، داللت انشائی هـم  

یات قرآن، اعمال صالح که و بار سنگین است، نه خصوص گناه و إثم؛ طبق آ» ثقل«هم، به معنای  ﴾وزر﴿دارند. کلمه 
 ﴾فأمّا من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة﴿وزن سنگینی دارند و هر چه بیشتر، به نفع تر، مالک رستگاری انسانند: 

]؛ گناه هم، سنگین است از آن جهت که موجب عذاب و بدبختی می شود، ولی  وزن این گناهان در محاسبه ۶[قارعه، 
ه موجب زیان می شود، زیرا اعمال زشت، پوچند و برای انسان خوشـبختی نمـی آورنـد:    اعمال، سبک است و در نتیج

﴿وقال ٱلّذین کفروا للّذین آمنوا إتّبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء إنّهم لکاذبون 
   ].۱۳-۱۲[عنکبوت، یفترون﴾ ٭ ولیحملنّ أثقالهم وأثقاالً مع أثقالهم ولیُسئلُنّ یوم ٱلقیامة عمّا کانوا 

]، داللت بر حصر حکم (جزا) در موضوع (عمـل بنفسـه)   ۷[تحریم،  ﴾إنّما تجزون ما کنتم تعملون﴿آیات دیگری مثل 
 ﴾ما کنتم﴿دارند؛ یعنی جزا تعلق می گیرد به آنچه که خودتان ـ بشخصه ـ عمل کرده اید، نه به شخص دیگری؛ زیرا، 

داللت بر حصر قبول عمل شخصی می کند. به عبارت دیگر، در این آیه دو حصر وجود  مقدم شده است و ﴾تعملون﴿بر 
  . حصر شخصی اعمال.۲. حصر جزا، ۱دارد: 

، چه نشود؛ چه این »إجتماع أمر و نهی«این فساد به صورت مطلق است، چه با امر دیگری در یک جا، جمع بشود: .  ٢
  مثل نگاه حرام به اجنبی در حال نماز، یا نهی، نهی از ضدّ باشد.جمع، در یک فعل باشد یا دو فعل محسوب بشود؛ 

. حرمت أکل مالی که در مقابل شیء و کار حرام، پرداخته شده است، همـانطور  ۱فسادر در معامله، به سه معناست:  ٭
چیزی را حرام کـرده،   ؛ زمانی که خداوند،»إنّ اهللا إذا حرّم شیئاً، حرّم ثمنه«که حدیث نبوی مشهور، به آن اشاره دارد: 

). در این قسـم، رابطـه حرمـت تکلیفـی و     ۳۰۱، ح۱۱۰، ص۲قیمت و مال آن هم، حرام شده است. (عوالی الآللی: ج
. بطالن به معنای حرمت نقل و انتقال ملکیتی باشد، یعنی امکان انتقال مالکیـت وجـود نداشـته    ۲وضعی، تساویست؛ 

عی، ع و خ من وجه است؛ یعنی ما در اینجـا، مـوردی داریـم کـه بطـالن      باشد. در اینجا، رابطه حرمت تکلیفی با وض
هست، اما حرمت تکلیفی (گناه) وجود ندارد، مثل معامله با صبی؛ و همچنین موردی داریم که حرمت تکلیفـی، ثابـت   

عنای تسلیم . فساد در معامله، به م۳است، اما حرمت وضعی خیر، مانند خریدن خمر به نیّت تبدیل کردن آن به سرکه؛ 
و تسلّم خارجی باشد، یعنی داد و ستد شیء خارجی. در اینجا، رابطه حرمت تکلیفی با وضعی، تساویست، و هرجـا کـه   

  رابطه آن دو تساوی باشد، حرمت وضعی و فساد معامله، ثابت است. 
ین اضطرار، در معنای برای دقّت بیشتر عرض می شود که اگر ربا دادن وگرفتن آن، در صورت اضطرار جایز می شود، ا

  اول و سوم، رافع حرمت تکلیفی + حرمت وضعیست، اما در معنای دوم، رافع حرمت وضعی نمی باشد. 
عرض کردم: مردی در سفر  به امام صادق«، از عبیداهللا بن حلبی نقل شده که: ۲۲۱، ص۴ج»: تهذیب«در کتاب .  ٣

به او رسیده بود، بر او قضـای نمـاز    ￦م نهی رسول خداروزه گرفته است، حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: اگر پیا
در همین کتاب از قول عبدالرحمان هم، این حدیث نقل شده است. و ». واجب است وإال هیچ تکلیفی بر عهده او نیست

مـن  «در کتـاب   ، نقل کـرده اسـت و همچنـین شـیخ صـدوق     ۱۲۸، ص۴ج»: کافی«آن را در کتاب شیخ کلینی
  ، مثل این خبر را بیان کرده است.۱۴۴، ص۲ج»: الیحضره الفقیه
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است، یعنی سـفری کـه در آن بـر انسـان، ضـرر      » سفر عسرآور«مقصود از این سفر طبق قواعد قرآنی و فقه گویا،  ٭

فمن کان منکم مریضاً أو علی ﴿در آیه  ﴾علی سفرٍ﴿شدیدی مترتب می شود؛ دراین صورت، روزه بر او حرام است؛ زیرا، 
]، ۱۸۵[بقـره،   ﴾لعُسـر ٱلیُسر والیُریـد بکـم   ٱهللا بکم ٱیُرید ﴿]، بنا بر شأن نزول و ۱۸۴[بقره،   ﴾أیّامٍ أخرسفرٍ فعدّةٌ من 

، مخصّص آیه نمی تواند باشد، ولـی  «سفری را شامل می شود که برای انسان عسرآور است. بله، شأن نزول و زمان آ
  ویژگی شأن نزول، ذکر شده باشد.  برای فهم معنای کلمه، موضوعیت دارد؛ خصوصاً در آنجایی که

سؤال کردم در مورد مملـوکی کـه بـدون اجـازه سـید و       از امام باقر«، از زراره نقل شده که: ۶، ج»کافی«در کتاب 
موالیش، ازدواج کرده؟ حضرت فرمودند: صحّت این ازدواج، بستگی به موالی مملوک دارد: اگر بخواهد اجازه می دهد 

طل کرده و بین آن دو جدایی می یندازد؛ گفتم: خدا شما را سالمت بدارد، حکم بن عیینه و ابراهیم و اگر خیر، عقد را با
نخعی و همچنین یاران آنها می گویند: اصل این ازدواج، باطل است و اجازه موالی او، جایز نیست؟ حضرت فرمودند: 

ست کـه اگـر او پـس از فهمیـدن ایـن      شخص مملوک، عصیان خدا را نکرده است و فقط از موالیش سرپیچی کرده ا
ّه اسناد خویش  همین روایت را شیخ صدوق». ازدواج، رضایت بدهد، این رضایت موجب صحّت این نکاح می شود

نقل شده است، به  ، مثل این حدیث از حضرت۴۷۸، ص۵ج»: کافی«از ابن بکیر و زراره نقل کرده است. در کتاب 
پس او در اصل این عقد و ازدواج، گناهی انجام داده است؟ حضرت فرمودند: او « اضافه زیاده ای که زراره عرض کرد:

کار حالل و جایزی را انجام داده وعصیان الهی نکرده است، او فقط، موالی خود را عصیان کرده است؛ و ایـن عمـل   
، این خبر را شیخ صدوق مانند انجام حرامی که خدا بر انسان حرام کرده، مثل ازدواج در عده و شبیه آن، نمی باشد.

  ، به اسناد خویش از موسی بن بکر، نقل کرده است.۴۴۷، ص۳ج»: فقیه«در کتاب 
طـالق صـحیح، فقـط آن    «در حدیثی نقـل شـده اسـت کـه فرمودنـد:       ، از امام باقر۵۸، ص۶ج»: کافی«در کتاب 

  ».القش واقع نمی شودطالقیست که خدای عزّوجلّ به آن امر کرده و کسی که، خالف آن را انجام دهد، ط
، اشاره داشته باشد؛ زیرا، در قرآن و فقه شـیعه،  »سه طالقه کردن در یک مجلس واحد«این خبر می تواند به بحث  ٭

فإن طلّقها فالتحلّ له من ﴿]، ۲۲۹[بقره،  ﴾الطالق مرّتان ...﴿سه طالقه کردن جایز نیست. خدای سبحان می فرماید: 
  ].۲۲۹[بقره،  .﴾.. بعد حتّی تنکح زوجاً غیره

هر چیزی که مخالف کتاب الهی باشـد، بـه همـان    «نقل شده که فرمودند:  ، از امام صادق»کافی«در همین کتاب 
زمانهایی که بـرای   ٭ ».قرآن برگشت می کند؛ و فرمودند: طالق، جز در زمان صحّت نگه داشتن عده، واقع نمی شود

. پـاکی زن در زمـان غیـر مواقعـه و     ۳. زن، خون نفاس نبینـد؛  ۲؛ . زن، حائض نباشد۱عده نگه داشتن، صحیح است: 
 نزدیکی باشد.
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وارد عدم بطالنم

یعنـی  جایی که تعدد مطلوب وجود داشـته باشـد،   در .۱دو مورد، نهی مقتضی فساد نیست: در 
؛ مثل نماز جماعت که هم نماز واجب اسـت  کرده باشد طلبچند فعل را  ،در یک عمل، شارع

در  ، البتـه ؛ و نهی به فرادیٰ خواندن نماز واجب، تعلق گرفته است١و هم جماعت خواندن آن
    وجود دارد. ،زمانی که امکان اقامه نماز به شکل جماعت

ت، ل آن اسـ زمانی که نهی به نفس کار حرام، تعلق نگیرد، بلکه نهی، به فعلی که در داخـ  .۲
البتـه در صـورتی کـه    در وقت نماز جمعه؛  برگردد، مانند عقد در حال احرام، یا خرید و فروش

مثل نماز مقرون به حرام که هر فعل حرامـی در آن، موجـب    شود،دلیلی بر بطالن آن، وارد ن
    .٢تکفّف (جمع کردن دو دست) یا» آمین گفتن«بطالنش می شود. مانند 

  

  حرامه مقرون ببطالن نماز 

حـرام  » منهـی عنـه  «م اسـت. اگـر   از استثنائات مورد دوم عدم بطالن، نماز مقرون به فعل حرا
  به اجنبی.٣چنین نمازی باطل می شود، مانند نظر حرامبه طریق اولویت، مطلق باشد، 

شـد.  ، مـی با ]۴۵عنکبـوت،  [ ﴿إنَّ ٱلصّالةَ تَنْهَـیٰ عَـنِ ٱلْفَحْشَـاءِ وَٱلْمُنْکَـرِ﴾    دلیل بطالن، آیه 
در ایــن آیــه، مأمورٌبــه  ﴿ٱلصّــالةَ﴾هــم خبــری اســت و هــم انشــائی، و مقصــود از   ﴿تنْهَــیٰ﴾

تعریــف مـی کنــد. کمتـرین حالــت    ﴿تَنْهَـیٰ﴾ مـی باشــد کـه خــدای متعـال از آن بــه    ٤مقبـول 
باطـل   بازدارندگی و نهی نماز، خود نماز است؛ در نتیجه، انجام هر فعل حرامی در نماز، آن را

در موردی که تعدد مطلوب وجود نداشته باشد، همانطور که در بحـث نهـی از    ، البته٥می کند
انفرادی خواندن نماز، بیان شد.

                                                                                              

]، نماز جماعت واجب است و روایاتی هم با این آیه، ۴۳[بقره،  ﴾رکعوا مع الراکعینٱو﴿آیات مختلفی، از جمله  . طبق ١
  موافقند.

ف معتقد نشود به اینکه اینها جـزء اسـالم   البته در صورتی که این اعمال به قصد ورود برای نماز نباشد، یعنی مکلّ.  ٢
است و حتماً یا استحباباً باید بجا آورده شود، و همچنین تشبهی به اهل سنّت نشود و بدعت محسوب نگردد، از نهـی  

با شرایط فـوق، بـه   » آمین«یعنی اگر  ٭). ۲۴۴، مسأله۱۲۲خارج می شوند و نماز را باطل نمی کنند. (رساله نوین: ص
دعاء بجا آورده شود، اشکالی در صحّت نماز پیش نمی آید، و به جز نهی وارد در احادیث، مـانع دیگـری    قصد قرآن و

برای صحّت وجود ندارد که آن هم به دلیل تعلق نهی به فعل داخـل نمـاز، نـه خـود آن، فسـادش منتفیسـت؛ زیـرا،        
صحّت در این است که آمین، تنها به قصـد  همانطور که گفتیم: استعمال مشترک در بیش از یک معنا، جایز است. مانع 

قرآن گفته شود که دیگر دعا نیست و جایی ندارد و اگر به قصد دعا باشد، دیگر قرآن نیست و نمی تواند جـزء سـوره   
 محسوب شود؛ بنابراین، هر دوی قرآن و دعا را بدون التزام به ورود آن در اسالم، قصد خواهیم کرد. 

. با ریبه؛ دو ۳. با شهوت و بدون ریبه؛ ۲. بدون شهوت و ریبه؛ ۱نامحرم، سه حالت دارد:  . نگریستن به چهره ی زن ٣
(رسـاله نـوین:    قسم آخر طبق آیات و سنّت، به طور قطع حرام است، اما برای حرمت قسم اول دلیلـی وجـود نـدارد.   

  ).۶۸۷، مسأله ۳۱۴ص
صحّت باشد، در اینجا اشکالی وجود  ،از قبول دقیصا . بین صحّت و قبول، تفاوت وجود دارد. اگر مقصود عالمه ٤

 ندارد، وإال بین قبول و صحیح بودن، رابطه ع و خ من وجه برقرار است.
]، قاعـده فقهـی   ۷۲[انعـام،   ﴾لّـذی إلیـه تُحشـرون   ٱتّقوه وهو ٱلصالة وٱوأن أقیموا ﴿آیه مذکور و آیات دیگر مانند  . ٥
  کنند.را ثابت می  »الصالة إال بالتقوی حالها«
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قراین قرآنی امر و نهی

به معنای حرمـت و   ،گاهی اوقات، مدلول مفهومی امر و نهی، جای خود را عوض کرده و امر
 هِمْعَلَـیْ  لِـبْ تِکَ وَأجْبِصَـوْ  هُمْتَ مِـنْ تَطَعْسْٱمَنِ  زِزْتَفْسْٱوَ﴿به به معنای وجوب می آیـد:   ،نهی
یْ لْٱهُم وَمَا یَعِـدُهُمُ  الدِ وَعِدْألَوْٱوَالِ وَألَمْٱ يفِ هُمْوَشَارِکْ لِکَ وَرَجِلِکَبِخَیْ  ﴾غُـرُوراً  ¦طَانُ إشـَّ

آوای خود بیهـوده تحریـک کـن؛ و بـا سـواران و       او از ایشان هرکه را خواستی، ب« ،]۶۴، إسراء[
بر آنان بتاز، و در اموال و اوالدشان مشارکت کن، و به ایشان وعده بده؛ و شـیطان   پیادگانت

، ]۲۸[اعـراف،   ﴿قُلْ إنَّ ٱهللا الیَأمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ﴾در اینجا قرینه ». جز فریبی به آنها وعده نمی دهد
نشان آن است که این امرها، نهی های شدیدی هستند بـرای کسـانی کـه زیربـار دسـتورات      

قراینی که داللـت بـر    است همچنین هی نمی روند و خدا آنها را به حال خود، وا می گذارد.ال
می کنند و امر و نهی را از داللت طبیعی و ذاتی خود، خارج مـی کننـد؛    و مرجوحیت رجحان

نمی شود، مگر آنکـه قرینـه ای از   لت طبیعی امر و نهی دست برداشته بنابراین، از اصل و دال
نهی کند. مرجوحیت لت بر رجحان امر وخود قرآن، دال

، نازل شده باشد، ایـن  در فاصله ای مدّت دار تکلیف زمان عمل به اگر قرینه قرآنی، پس از
ینـه، دلیـل توضـیحی امـر و     قرینه، ناسخ وجوب یا حرمت است؛ ولی اگر فاصله ای نباشد، قر

، پذیرفته نمی شـود؛ زیـرا،   ، قرینه روایی برای نسخ یا توضیح ظواهر قرآناینبنابرنهی است؛ 
 این قرینه، حداقل مخالف قـرآن محسـوب شـده و بـه دلیـل آیـات و احادیـث عـرض، از آن        

احکام بـرای ظـواهر مسـتقرّ قـرآن اسـت، چـه برسـد بـه نصـوص آن؛          این  اعراض می شود.
، خواهد آمد.»نسخ«همانطور که در مبحث 

م و تأخّر وجوب مقدمهتقدّ

ته، بیان شد، بر شخص مکلّف، واجـب اسـت کـه مقـدمات فعـل      همانطور که در مباحث گذش
. مثالً، روزه واجب در ماه رمضـان،  تفویت آنها حرام است ،واجب را فراهم کند؛ همچنین بر او

، هم بیان نشده بـود، مـا   ]۱۸۴[بقره،  ﴿عَلَیٰ سفَرٍ﴾باید در آن ماه محقّق شود، به طوری که اگر 
فر عسرآور در ترک روزه، به هنگام حلول ماه رمضان      می حتماً قائل به وجوب انتفاء اثر س

، روزه را بـر  ]۱۸۵[بقـره،   ﴿فَمَنْ شَهُدَ مِنْکُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْیَصُـمْهُ﴾ شدیم. همانا، قول خدای متعال: 
شخص شاهد حلول ماه، به طور مطلق ـ چه در حضر و چه در سفر ـ واجـب کـرده اسـت، و      

آسان، روزه خـود را بشـکند، مگـر آنکـه     یا ١سفر غیر ضروریشخص مکلّف حقّ ندارد با یک 
  عسرآور.و ضرورتی مساوی یا باالتر از آن، به میان بیاید؛ مانند سفر ضروری 

قبل از بیان ادعایی فلسفی در فقه و پاسخ آن، یاد آور می شویم که مقدمات بر چند دسـته  
تحقیـق آنهـا وجـود نـدارد و در     مقدماتی کـه تـوان    .۲ دسته ای که حاضرند و واجب؛ .۱اند: 

                                                                                              

به خطر افتادن یکی از از نظر قرآن، . ضرورت آن نیست که هر آنچه مکلّف ضروری می بیند، بلکه مُراد ار ضرورت  ١
 (قابل توجّه).  . مال کثیر۵. عِرض (آبرو)؛ ۴ . عقل؛۳. نفس؛ ۲. دین؛ ۱نوامیس پنجگانه است: 
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مقدماتی که امکان تحصیل آنها وجود دارد؛ این دسـته، تحقیقشـان    .۳نتیجه، واجب نیستند؛ 
برای رسیدن به ذی المقدمه در وقت خودش، واجب است؛ مانند حجّ.

قـول بـه وجـوب    «ادعای فلسفی در فقه، در بحث تقدّم و تأخّر وجوب مقدمه، آن است که: 
؛ زیرا، وجـوب  »شیء بر نفس خویشدر زمان وجوب، مساویست با مقدم شدن  مقدمات، حتّی

مقدمه، وجوب غیری و معلول وجوب نفسیست؛ و وجوب غیری که معلول باشد، نمـی توانـد   
پیش از علت خود که وجوب نفسی باشد، حادث شود.

کلیـف  مساویست بـا ت تکلیف به چیزی،  :اوّالًان، قول باطل و لغزشمندیست؛ زیرا این بی
؛ بنابراین، هنگام مأموریت انسـان  که جز در زمان خودش، تمام و کامل نمی شود به عملی

به یک فعل واجب در هر زمان و مکانی با شرایط خودش، انسان باید مقدمات آن را فراهم 
کرده تا آن شیء واجب، بتواند محقق گردد؛ زیرا، در بعضی از زمانها، امکان تحصیل واجب 

: وجـوب مقدمـه، وجـوب فلسـفی نیسـت کـه       ثانیـاً ان خودش، وجود نـدارد.  در زمان و مک
بگوییم: مقدمه وجوبش را از ذی المقدمه گرفته و تا زمانی که ذی المقدمـه وجـود نیافتـه،    

، و پس از حضور ذی المقدمه، در درون خویش، این ممنوعیـت  مقدمه هم واجب نمی شود
مقـدمات واجـب   «؛ زیرا همانطور که در بحث درا داشته باشد که بدون مقدمه، به وجود نیای

بیان شد: وجوب مقدمه یک داللـت طبیعیسـت کـه بـراهین قرآنـی هـم بـه طـور         » و حرام
ند و ما گفتیم که بین مقدمه پیوسته قدمه، بر وجوب مقدمه داللت می کنمستقل از ذی الم

ماه رمضان یا قبل و گسسته، فرقی وجود ندارد. بنابراین، فتوا به جواز سفر غیر ضروری در 
  صحیح نمی باشد.آن، 
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اجتماع امر و نهی
همانا جمع شدن امر و نهی در یک واحد وجودی شخصی، از یک جهت واحد (یک عنـوان)،  

مأمورٌبه و منهیٌ عنـه هـر دو در وجـود و    اگر به طور مطلق مُحال می باشد. به عبارت دیگر، 
یسـت؛ ماننـد حکـم بـه صـحّت فعـل       ، چنین چیزی، واقع شدنی نجهت حکم، یک چیز باشند

نهی شده در عبادات و معامالت، همانگونه که گذشت.

اما اتحاد و اجتماع امر و نهـی در یـک شـیء خـاص از چنـد جهـت مختلـف (تحـت چنـد          
امر به معروف و نهـی  «و غفلت از آن، امکان پذیر نمی باشد؛ مثل وجوب ١عنوان)، واقع شده

امـر بـه   «ک و حرام را انجام می دهد. در اینجـا، انجـام   برای شخصی که واجب را تر» از منکر
ترک واجب یا انجام حرامی، هم واجـب اسـت و هـم     دیدن در هنگام» معروف و نهی از منکر

  در انجام چنین فریضه ای، شرط می باشد. و تقوا، عدالتداشتن ؛ حرام است؛ زیرا، ٢حرام
  

  شرایط وقوع اجتماع امر و نهی

» اجتمـاع امـر و نهـی   «ی در صورت اجتماع، باقی بماننـد و حکـم، حکـم    برای اینکه، امر و نه
  . اختیار در إضطرار.۲ ؛٣. وقوع إضطرار۱برای ظهور اجتماع، الزم است:  باشد، دو شرط

، باقی می ماننـد، وإال یکـی از   »امر و نهی«فقط در صورت وقوع إضطرار است که هر دوی 
  یی برای اجتماع، وجود ندارد.آنها بر دیگری، مقدّم می شود و دیگر معنا

همچنین اگر شخص مضطرّ، بدون اختیار خویش به اضطرار افتـاده باشـد، در اینجـا، نهـی     
حرام برداشته می شود و دیگر جایی برای اجتماع، باقی نمـی مانـد. امـا اگـر آن شـخص، بـا       

دلیـل   ، باقیسـت. »نهـی «تقصیر و سوء اختیار خود به چنین امری، دچار شده باشـد، همچنـان   
، ]۱۱۹[انعـام،   فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إال مَا إضْطُرِرْتُمْ إلَیْهِ﴾﴿وَقَدْ بقاء و عدم بقاء نهی، آیه 

﴿مَـا  می باشد که حلیّت فعل حرام را، منحصر در اضطرار غیر اختیاری می دانـد؛ زیـرا فرمـود:    
علوم: (مَا إضْطَرَرْتُمْ إَلَیْهِ). فعل معلـوم، داللـت   به بیان فعل مجهول، نه فعل مإضْتُرِرْتُمْ إلَیْهِ﴾ 

                                                                                              

. بقاء امر و ۲. عدم تعارض امر و نهی؛ ۱می شود: » اجتماع امر و نهی«. به دو شرط، چنین اجتماعی، داخل در بحث  ١
 نهی در صورت اجتماع.

کَـرِ  مُنْلْٱنَ عَنِ هَوْرُوفِ وَیَنْمَعْلْٱرِ وَیَأمُرُونَ بِخَیْلْٱعُونَ إلَی یَدْ أُمّةٌ کُمْمِنْ تَکُنْوَلْ﴿در آیه  ﴾ولتکن﴿ . وجوب، به دلیل امر ٢
ـ  کَبُـرَ مَقْ ﴿؛ نهی به دو دلیـل دو آیـه   ، می باشد]۱۰۴، نآل عمرا[ ﴾لِحُونَمُفْلْٱلئکَ هُمُ وْوَأُ مَـا ال   تَقُولُـواْ  نْأَ هللاِٱدَ تـاً عِنْ
شخصی که  ]؛۴۴ ،هبقر[ ﴾قِلُونَکِتابَ أفَال تَعْلْٱلُونَ تَتْ تُمْنْوَأَ فُسَکُمْنَ أَنْسَوْبِرّ وَتَنْلْٱاسَ بِنَّلْٱتَأمُرُونَ  أَ﴿ و ]،۳، فصّ[ ﴾عَلُونَتَفْ

امر به معروف و نهـی از  «و تقوایی ندارد، در هنگام دیدن ترک واجب یا انجام حرامی، هم واجب است که  فاسق است
  کند و هم بر او، به دلیل فسقش، حرام است. » منکر

بایـد بـاقی   » امر و نهـی «، هردوی »اجتماع امر و نهی«این مثال برای اجتماع امر و نهی، اشتباه می باشد؛ زیرا، در  ٭
، دیگر باقی نمی ماند؛ بلکه این »نهی«در این مثال، امر به دلیل فسق آن شخص، دیگر جایی ندارد، و با ورود بمانند؛ 

 مثال، برای تعارض اهم و مهم است. 
. راه دیگری به جز انجام ایـن فعـل،   ۳. مهمتر از حرام باشد؛ ۲. شیء مضطرّ واجب باشد؛ ۱. شرایط وقوع إضطرار:  ٣

جایگزین و بدل، موجود نباشد. اگر چنین شرایطی محقق شد، می گـوییم: انسـان بـه إضـطرار     مثل وقت إضافی و یا 
  افتاده است.
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بر وقوع فعل از روی اختیار و اراده دارد، برخالف فعـل مجهـول کـه خبـر از وقـوع حـدث بـر        
مفعول می دهد.

در واحد شخصی، بـا اینکـه دو جهـت و عنـوان     » اجتماع امر و نهی«بنابراین، گاهی اوقات 
وقوع إضطرار غیـر اختیاریسـت. امـا اگـر إضـطرار فـوق،       دارد، مُحال می شود و آن در صورت 

اختیاری باشد، اجتماع آن دو ممکن است و انسان باید برای حفاظت از تلـف شـدن نفـس و    
».نهی«را به جا آورد، ولی با بقاء حرمت » امر«مانند آن، عنوان 

  نماز در دار غصبی

این نماز، از جهت نهـی   است.١صوبیکی از موارد اجتماع امر و نهی، خواندن نماز در خانه مغ
  از تصرف عدوانی، حرام و از جهت امر به اقامه آن، واجب می باشد.

 ی شـدن در خانـه  اگر انسان بدون اختیار خویش به چنین إضطراری دچار شود، مثـل زنـدان  
غصبی، در اینجا، حرمت غصب، طبق آیه إضطرار، ساقط می شود، بـه دلیـل دوران امـر بـین     

و مهم (حرمت غصب). ولی اگر با سوء اختیار به چنـین حـالتی، مبـتال گـردد، در     أهمّ (نماز) 
برای اقامه نماز در غیر این مکان، نمـاز   (عذر غیر مستوعب) صورت وجود وقت و وسعت آن

  وجود ندارد.» امر«باقیست، ولی » نهی«باطل است؛ زیرا در اینجا 
ود داخل در خانه غصبی گردد، اینجا، (عذر مستوعب) و با اختیار خ اما اگر وقت ضیق باشد

، ٢»وجوب نماز در هر حـالتی «محلّ جمع شدن وجوب و حرمت است: وجوب، به خاطر اصل 
  و حرمت، به دلیل استلزام خواندن نماز به امر غصب است.

. ایـن  رای حکم به بطـالن نمـاز، کفایـت نمـی کنـد     ب٣در این مورد، وجود یک حدیث واحد
بلوی (مورد احتیاج همگانی) می باشد؛ برای همین، چـاره ای از ورود  مسئله، از مسائل عام ال

. و شریعت اسالم، امثال این احکـامی را  ٤نصوصی که داللت بر بطالن نماز می کنند، نیست
  .که در آن اختالف وجود دارد، به عقول و اندیشه های اختالفی، ارجاع نمی دهد

                                                                                              

که فقه قرآنی می باشد، زمین مالکیت بردار نیسـت؛  » فقه گویا«را خارج می کند؛ زیرا در » زمین غصبی«. این قید،  ١
شـخص  ، موجب از بین بردن زراعـت و محصـوالت   بنابراین، زمین غصبی معنا ندارد. بله، اگر تصرف انسان در زمین

؛ زیرا، دیوار کشـی، مقدمـه ایسـت    چنین تصرفی حرام می باشد دیگری شود و یا ورود در زمینی باشد که حائط دارد،
 برای آبادکردن زمین، و برای شخص، اولویت اختصاص می آورد.

، ۸۸؛ بحـاراألنوار: ج ۱۷۲، ص۲؛ تهـذیب: ج ۲۷۸، ص۳. احادیث مختلفی درباره این اصل وارد شده است: کـافی: ج  ٢
خمس صلوات یُصلّین علـی کـلّ   «و » خمس صلوات التُترک علی کلّ حالٍ«نقل کرده اند:  ؛ از امام صادق۲۹۹ص
  نمازهای پنجگانه در هیچ حالتی نباید ترک شوند.»: حالٍ

ل، نگاه کن در چه جایی و بر چه ای کمی«: در وصیتش به کمیل است موالیمان امیر مؤمنان علی قولآن خبر، .  ٣
؛ ۱۷۴، (تحـف العقـول: ص  »چیزی، نماز را می خوانی؛ اگر از راه خود و طریق حلیّت نباشد، این نماز قبول نمـی شـود  

، تعبیر »عدم قبول«می باشد، اما تعبیر بطالن به » فالقبول«دلیل نهی  ٭). ۲۸۴، ص۸۰؛ ج۴۱۷، ص۷۴بحاراألنوار: ج
 را بین قبول و صحّت که نسبت غیر تساوی دارند، فاصله زیادی در دالتشان وجود دارد.صحیح و درستی نیست؛ زی

. و اگر گفته شـود،  ]۱۴۹ ،أنعام[ ﴾بَالِغَةُلْٱ ةُحُجَّلْٱ لّهِلِفَ قُلْ﴿: اثبات شده است» حجّت بالغه«. زیرا برای خدای سبحان،  ٤
 ینَذِلَّٱکَ تَکُونُواْ وَال﴿، این قول = إفتراء بر خدای سبحان: به علّت انسداد و دوران غیبت، کلّ نصوص به ما نرسیده است

  .]۱۰۵ ،آل عمران[ ﴾یمٌابٌ عَظِعَذَ کَ لَهُمْئِولَوَأُ اتُنَیِّبَلْٱاءَهُمُ دِ مَا جَبَعْ نْمِ تَلَفُواْخْٱوَ قُواْتَفَرَّ
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نَّ إِ﴿، مـی باشـد:   »در نماز مقرون به حراماصل حرمت «دلیل موجود برای بطالن این نماز، 
از موارد فعل حرام در حال نماز، لبـاس و   ؛]۴۵ ،عنکبوت[ ﴾کَرِمُنْلْٱشَاءِ وَفَحْلْٱعَنِ  هَیٰتَنْ الةَصَّلْٱ

مکان غصبی و مانند آن از محرّمات شرعی، می باشد.
ه شـیء مبعّـد،       دلیل بطالن نماز، بـه علّـت ایـن اسـت کـ     «گفته اند که: ١بعضی از علماء ٭

؛ این بیان، صحیح است، لکن زمانی که شـخص نمازگـذار، توجّـه بـه     »نمی تواند مقرّب باشد
  این تنافی داشته باشد، وگرنه دلیلی برای بطالن ـ به غیر از آیه مذکور ـ وجود ندارد.

دلیل بطالن، عدم رضایت الهی از عبـادت در فعـل منهـیٌ عنـه،     «بعضی دیگر گفته اند: ٭ 
  ».ت؛ یعنی امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحداس

  
  امر مجتمع با نهی مقدمات عدم فرق در وجوب

ذی المقدمه، جز با آنها حاصل نمـی شـود، تفـاوتی وجـود نـدارد: چـه        در وجوب مقدماتی که
مؤخّر از ایجاب باشند و یـا واجـب مـؤخّر و وجـوب حـالی باشـد؛ زیـرا، ایـن         ٢وجوب و واجب

. اگر ـ بر فرض مُحـال ـ     نیست ،که از ذی المقدمه نشأت گرفته باشد وجوب فلسفیوجوب، 
هم چنین باشد، چطور مقدمه در هنگام حصـول ذی المقدمـه واجـب مـی شـود؟! مگـر آنکـه        
بگوییم: واجب در هنگام وجوب ذی المقدمه اسـت؛ بـه هـر حـال، دایـره تکلیـف، از اینگونـه        

  مباحث و مسائل خارج است.

                                                                                              

  .. آیت اهللا بروجردی ١
، آن عملیست که حکم شرعی بـه آن تعلـق   »واجب«مقصود از ، نفس تکلیف و امر شارع است؛ و »وجوب«. مُراد از  ٢

  می گیرد.
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اخیفور و تر
، فوریت آنها بدون هیچ تأخیر و فاصـله ای در امتثـال آنهاسـت؛    »امر و نهی«اقتضای طبیعت 

مگر آنکه دلیلی داللت بر عدول از این اصل، کند.

امـر و  «، وجـود نـدارد؛ زیـرا    »امـر و نهـی  «هیچ حجّت و برهانی برای تأخیر عملی از نفس 
اگر ـ بر فـرض مُحـال ـ      أخیری، ندارند.، هیچ داللت و اشاره ای به هیچ نوع تراخی و ت»نهی

، وجود و حضور می داشت؛ زیرا، شـخص امـر   »امر و نهی«تراخی قصد شده بود، باید در خود 
کننده و نهی کننده، امر و نهی نمی کند مگر با اراده آنچه که در زمان آن دو، قصد می کنـد.  

و واجـب و حرامـی کـه از آن    حکایت از حالت إنشای نفسیه دارند » امر و نهی«خصوصاً آنکه 
» امـر و نهـی  «به وجود می آیند، نمی توانند از حالت انشـای نفسـی، تخلّـف کننـد. بنـابراین،      

داللت بر فور دارند.
اگر قصد شارع، اعم از فور و تراخی یا خصوص تراخی باشد، باید دلیلـی بـر آن وارد شـود؛    

طریق اشتباه و بـی دلیلیسـت.   ، »فور«پس در زمانی که چنین قرینه ای وجود ندارد، تخلّف از 
را تأیید مـی  » فوریت«به همین جهت، آیاتی در بحث سبقت و پیشی گرفتن به سوی مغفرت، 

 حدیـد: [ ﴾رَبِّکُمْ فِرَةٍ مِنْمَغْ إلَیٰ سَابِقُواْ﴿، ]۱۳۳، آل عمران[ ﴾رَبِّکُمْ فِرَةٍ مِنْمَغْ إلَیٰ وَسَارِعُواْ﴿کنند: 

 مَـا آتَـاکُمْ   يفِ لُوَکُمْلِیَبْ وَلَکِنْ﴿، ]۱۴۸، هبقر[ ﴾رَاتِخَیْلْٱ تَبِقُواْسْٱهُوَ مُوَلِّیهَا فَ هَةٌلِکُلٍّ وِجْوَ﴿، ]۲۱
الِحِینَ لْٱکَ مِـنَ  ولَئـِ رَاتِ وَأُخَیـْ لْٱ يوَیُسَـارِعُونَ فـِ  ﴿، ]۴۸، مائـده [ ﴾رَاتِخَیْلْٱ تَبِقُواْسْٱفَ آل [ ﴾صـَّ

 ﴾لَنَـا خَاشِـعِینَ   عُونَنَا رَغَبَاًوَ رَهَبـاَ وَکَـانُواْ  رَاتِ وَیَدْخَیْلْٱ يونَ فِیُسَارِعُ کَانُواْ إنَّهُمْ﴿، ]۱۱۴، عمران
 ٭ یُؤمِنُـونَ  بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَّذِینَ هُمْٱوَ ٭ فِقُونَیَةِ رَبِّهِم مُشْخَشْ مِنْ لَّذِینَ هُمْٱإنَّ ﴿، و]۹۰، أنبیاء[
 إلَـی رَبِّهِـمْ   وَقُلُـوبَهُم وَجِلَـةٌ أنَّهُـمْ    ونَ مَـا آتَـواْ  ذِینَ یُؤتُلَّٱوَ ٭ رِکُونَیُشْ ال بِرَبِّهِمْ لَّذِینَ هُمْٱوَ

.]۶۱- ۵۷، مؤمنون[ ﴾لَهَا سَابِقُونَ رَاتِ وَهُمْخَیْلْٱ يکَ یُسَارِعُونَ فِلَئِاُوْ ٭ رَاجِعُونَ

مدخلیت مسابقه و مسارعه، فقط در واجب موسّع است؛ زیرا، واجب مضیّق، فعل واجـب   ٭
وقت خاصی محدود می کند، درنتیجه، معنـایی بـرای مسـارعت در آن، بـاقی نمـی      را در یک 

ماند. مانند نماز جمعه که تأخیر از زمان انجام آن، باعث فوت نماز جمعه می شـود؛ همچنـین   
بدعت در دین می باشد. اقامه آن پس از وقت خاصّش،

ه در آن، ارجح خواهد بود.در آیات مذکور راجح باشد، مسابقه و مسارع ﴿ٱلْخَیْرَاتِ﴾اگر٭ 

اصل در تعیین نوع واجب

برای تعیین نوع واجب، مثل واجب موسّع و مضیّق، واجب تعیینی و تخییری، واجب عینـی و  
کفایی و مانند آنها، باید به ادله شرع از کتاب و سنّت، رجوع کرد.

ع واجـب،  اگر پس از بررسی، یقینی برای نوع واجب مشخص نشد، اصل در هنگام شکّ نو
تضییق، تعیین و عینیت می باشد؛ زیرا، این ظواهر از طبیعت امر، سرچشمه می گیرند.
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  امر پس از نهی

ورود امر پس از نهی عملی، فقط داللت بر سلب ممنوعیـت آن مـی کنـد؛ و حکـم مأمورٌبـه،      
    : چه مستحب باشد یا واجب، مباح و یا مرجوح.١همان حکم قبل از حالت نهی می باشد

ین است امری که در مقام نکوهش و تهدیـد، وارد شـده اسـت، یعنـی حکـم قبـل از       همچن
، داللت بر تأکید حرمت فعل مورد نظـر مـی کنـد:    »امر«باشد، باقیست؛ زیرا » حرمت«که » امر«
 يفـِ  مْهُوَشَـارِکْ  لِـکَ وَرَجِلِـکَ  بِخَیْ هِمْعَلَـیْ  لِـبْ تِکَ وَأجْبِصَـوْ  هُمْتَ مِـنْ تَطَعْسْٱمَنِ  زِزْتَفْسْٱوَ﴿
  .]۶۴، إسراء[ ﴾غُرُوراً ¦طَانُ إشَّیْلْٱهُم وَمَا یَعِدُهُمُ الدِ وَعِدْألَوْٱوَالِ وَألَمْٱ

  
مسابقت و مسارعت در امری که واجب باشد، اوجبیـت و وجـوب بیشـتری دارنـد، مگـر       ٭

، دلیلی بر خالف آن وارد شود، مانند نمازهای واجب پنجگانه. بنـابراین، اصـل درامـر موجـود    
وجوب فعلیست، وگرنه معنایی برای امـری کـه صـادر شـده و موجـود اسـت، بـاقی           هور در ظ

  نمی ماند؟!
  
  
  
  

  مرّه و تکرار
به مقتضای طبیعت خویش، نهی از طبیعـت   »نهی«، تفاوت دارد؛ زیرا »امر«با » نهی«در اینجا، 
نکـه قرینـه ای   که تکرار است، می باشد، یعنی واگذاشتن دائمی منهی عنه، مگـر آ  منهیٌ عنه

  بر خالف این طبیعت، بیاید.

، فرمانیست به طبیعت مأمورٌ به که یک مرتبه انجام دادن آن، کفایت می کنـد، بـه   »امر«اما 
  .٢استثنای موردی که دلیلی بر انجام بیش از یک مرتبه و یا دوام آن، وجود داشته باشد

  
ما فقط آن است کـه درخواسـت    ما نمی گوییم که صیغه امر، داللت بر مرّه دارد؛ مقصود ٭

، بـه صـورت یـک مرتبـه        آن در خـارج  وجـود  طبیعت اراده شده از ماده فعل، مقتضای کفایـت 
    می باشد و اضافه بر آن، نیاز به داللت زائدی که از قرینه متصل یا منفصل گرفته شده، دارد.

                                                                                              

، که پس از حرمـت  ]۲، مائده[ ﴾طَادُواْصْٱفَ تُمْوَإذَا حَلَلْ﴿در  : امر به صید پس از خروج از احرام،﴾فاصطادوا﴿. مانند امر  ١
 ﴾هللاٱفانتشروا وابتغـوا مـن فضـل    ﴿یا امر  ]، آمده است.۱[مائده،  ﴾... غَیرَ مُحِلِّی ٱلْصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴿صید در حال احرام 

  ]، آمده است.۹[جمعه،  ﴾لبَیعَٱوذروا ﴿]، پراکنده شدن و از فضل خدا جویا شدن، که پس از نهی ۱۰[جمعه، 
 
ـ  ...﴿ که از تعلیل مذکور آیه ؛]۵، هتوب[ ﴾رِکِینَ...مُشْلْٱ تُلُواْقْٱحُرُمُ فَلْٱهُرُ شْألَٱسَلَخَ فَإذَا إنْ﴿در  ﴾فاقتلوا﴿مانند امر .  ٢ ثُ حَیْ

هللاَ ٱإنَّ  سَـبِیلَهُمْ  زَّکَـاةَ فَخَلُّـواْ  لْٱ اْآتَوُصّالةَ وَلْٱ قَامُواْوَأَ تَابُواْ نْصَدٍ فَإِکُلَّ مَرْ لَهُمْ عُدُواْقْٱوَ صُرُوهُمْحْٱوَ وَخُذُوهُمْ وَجَدتُّمُوهُمْ
   نیست که فقط در سال، یک بار محقق گردد.، فهمیده شود که این امر اینطور ﴾غَفُورٌ رَحِیمٌ
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آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ آن است؟
اگر ضدّ امر، مانع از تحقیق آن باشـد،   .۱ت: مقتضی نهی از ضدّ اسل، به دو دلی »امر به شیء«

بدون شکّ نهی بدان تعلق می گیرد. و این به خاطر اقتضای وجوبیسـت کـه از امـر اسـتفاده     
: امر داللـت  با وجوب امر، ممکن نمی باشد، مگر آنکه بگوییممی شود؛ زیرا، جمع حلیّت ضدّ 

بل، بیان کردیم: هر آنچه که موجب تـأخیر و رونـد آهسـته    ما در دروس ق. ۲بر وجوب ندارد؛ 
است، چه برسد به آنچه که مانع انجام واجـب اسـت و باعـث    » اثم«در انجام واجب می شود، 

یَ    ﴿در اصول موارد حـرام بیـان شـده اسـت:      » اثم«فوت آن می شود، و گفتیم:  إنَّمَـا حَـرَّمَ رَبـِّ
.]۳۳، أعراف[ ﴾حَقِّ...لْٱرِ یَ بَغَیْبَغْلْٱمَ وَإلثْٱبَطَنَ وَ فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا لْٱ

در اقتضای امر، وجود نـدارد؛ زیـرا، همـانطور کـه     ١برای همین، فرقی بین ضدّ عام و خاص
ـ چـه     ق واجببه طور کلی حرام است، انجام آنچه که باعث روند کند تحقی »مأمورٌ به«ترک 

  رام می باشد.برسد به مانعیت وجودش ـ می شود، ح
  

  دلیل های دیگر بر اقتضای امر

می باشد و همچنین سایر افعـالی   ٢، خواندن نماز ظهر در وقت نماز جمعهمثال ضدّ خاص ٭
اقامه نماز جمعه هستند، چه عبادت و چه غیر آن، مگر آنکه از نماز جمعـه، مهمتـر    از که مانع

معاملـه را  «، ]۹، [جمعـه  ﴿وَ ذَرُواْ ٱلْبَیْعَ﴾ن نماز جمعه، از واجبات مضیّق است. در اینجا بیا باشد.
، اهتمام کاملی به انجام فریضه جمعه در وقت خویش دارد، و این نهی، تحریم بیـع  »رها کنید

این زمان، نیست؛ زیرا، منافـاتی بـا نمـاز جمعـه نـدارد. همچنـین ایـن حرمـت بـرای           ازدر غیر
  حرام است، نمی باشد.شخص معذور یا کسی که برای او شرکت در نماز جمعه 

بنابراین، هر عبادتی که مهمتر از نماز جمعه نباشد، انجـام آن در وقـت فریضـه جمعـه کـه      
باعث فوت آن می شود، حرام است؛ پس، نماز ظهر برای شخصی که نماز جمعه بر او واجب 

  .٣است، بدون شکّ حرام می باشد
اقتضـای امـر بـر نهـی از اضـداد      بـر   داللـت که ، هادر پرتو آن٤روایاتی یکی دیگر از آیات + ٭

، ]۳۰[نـور،   ﴾...فُـرُوجَهُمْ  فَظُـواْ وَیَحْ صَـارِهِمْ بْأَ مِنْ مُؤمِنِینَ یَغُضُّواْلِلْ قُلْ﴿ ، آیهدمی کن را خاصّ
                                                                                              

 و ضدّ خاص یعنی مطلق افعال وجودی که با امر، مخالف و معاند هستند.». مأمورٌ به«. ضدّ عام یعنی ترک  ١
 یا﴿]، در آیه ۹[جمعه،  ﴾هللاِٱرِذِکْ إلَیٰ عَواْسْٱفَ﴿در عصر غیبت، واجب عینی می باشد؛ زیرا » فقه گویا«. نماز جمعه طبق  ٢

، ﴾لبیع ذلکم خیرٌ لکـم إن کنـتم مـؤمنین   ٱهللا وذروا ٱلجُمُعة فاسعوا إلی ذکر ٱلّذین آمنوا إذا نُودی للصّلوة من یوم ٱأیّها 
ظهور مستقرّ در عدم فرق بین دوران غیبت و غیر آن دارد؛ خصوصاً آنکه حدود دویست روایـت بـا ایـن آیـه، موافـق      

 هستند. 
بعضـی از اعمـال، وقـت وسـیعی بـرای      «نقل شده کـه فرمودنـد:    ز امام باقرا، ۲۷۴، ص۳ج »:کافی«. در کتاب  ٣

انجامشان وجود دارد، و بعضی تنگ و ضیق هستند؛ نماز از اعمالیست که وقت وسیعی دارد و می تواند یک بار مقدم و 
شمس می باشد و یا در زمان خویش عقب بیفتد؛ اما نماز جمعه از واجبات مضیّق است و وقت آن در روز جمعه، زوال 

  ». زمان نماز عصر در روز جمعه، همان وقت نماز ظهر در غیر روز جمعه است
به زنان فرمودند: نمازهایتان  ￦رسول خدا«نقل شده که فرمودند:  ، از امام باقر۵۰۸، ص۵ج»: کافی«در کتاب  . ٤

نقـل شـده کـه     ب، از امـام صـادق  در همین کتا». را طوالنی نکنید تا باعث دوری همسرانتان (در زمان نیاز) شود
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به مردان با ایمان بگو که (عورت های دیگران را) از دیده هایشان فرو نهند و عـورت هـای   «
؛ می باشد. ضدّ خاص برای غضّ بصر، یقینـاً  ١»هبانی کنندخودشان را (از دیدگان دیگران) نگ

  است.  » نگاه حرام«یقیناً 
  

خاص و عام از جهت ضدیّت، تفاوت دارند، اما در حکم حرمت با هـم   اضدادبا اینکه :  نکته
را حـرام    » اثـم «به عبارت دیگر، هر سه ضدّ أخص، خـاص و عـام در آیـاتی کـه      فرقی ندارند.

  نجام و تحقیق فعل واجب، مشترک هستند.می کنند، در مانعیت از ا
  

  حکم تعارض واجبات

در تعارض دو واجب، آن واجبی که مضیّق است، بر دیگری مقدم می شود. اگر دو واجب، هر 
دو مضیّق بودند، مهمترین آنها در صورت وجود، مقدّم می شود، ولی اگر واجب اهمـی نبـود،   

  است.» تخییر«در اینجا حکم، 

  مات هم، همانند حکم بیان شده در واجبات است.تعارض در محرّ ٭
؛ و ، همان مقداریست که در شریعت الهی مقدّر گردیده اسـت »اهم و مهم«دایره و اندازه  ٭

  احساسات و خیاالت شخصی انسان، تعیین کننده مقدار دایره اهمیت افعال نمی باشد.

                                                                                                                                       
برای بعضی از حوائج آمد و حضرت به او فرمودند: گویی تو از مسوفات هستی؟ آن  ￦زنی نزد رسول خدا«فرمودند: 

زن گفت: مسوفات، مقصود چه زنانی هستند؟ حضرت فرمودند: زنـی کـه همسـرش او را بـرای بعضـی از نیازهـایش            
نافرمانی می کند تا همسرش چرتش می گیرد و می خوابد؛ این زن، زنیست که مالئکه  می خواند، اما زنش دائماً از او

  ».  او را لعن کرده تا زمانی که همسرش از خواب برخیزد
خدای سبحان، وابجـب  «در حدیثی نقل شده که فرمودند:  ، از امام صادق۳۵، ص۲ج»: کافی«در کتاب شریف .  ١

؛ در ﴾قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم﴿: کرده، نگاه نکنند، خدای عزّوجلّ فرمودکرده است بر چشم که به آنچه حرام 
بیان شده که  ، از امام صادق۷، ص۸، ج»روضه کافی«در ». نتیجه، حرام کرد نظر کردن احدی به عورت دیگری را

د، به تحقیق، آن را حرام کرده بدانید که هر آنچه خدا به آن امر کرده که اجتناب ورزی«در نامه ای به یارانشان نوشتند: 
  ».  است
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  عام و خاص
مهمـل.  . ۳ظـاهر در آن؛   .۲ر عمومیّـت؛  د١نصّ .۱کلمه عام می تواند سه حالت داشته باشد: 

تخصیص مورد اول، مساویست با نـصّ در نسـخ؛ مـورد دوم، ظـاهر در نسـخ؛ و مـورد سـوم،        
  طبیعتش آنست که تخصیصات را می پذیرند.

کُـلِّ شَـیءٍ    وَهُوَ عَلَـیٰ ﴿مثال مورد اولّ، کلمه ایست که ادات عموم بر آن داخل شده اند: 
دوم، عموماتی را شامل مـی شـود کـه از ادات نـصّ عمـومی، خالینـد:       مورد  ؛]۱، ملک[ ﴾قَدِیرٌ

 رِجَـالٌ ال ﴿در  ﴿رِجَـالٌ﴾ مانند جمع هایی که تمام مصادیق و افراد خود را، در بر نمـی گیرنـد:   
مورد سوم، عموماتی هستند که مـی دانـیم    ؛]۳۷، نـور [ ﴾هللاِٱرِ ذِکْ عٌ عَنْبَیْ تِجَارَةٌ وَال هِیهِمْتُلْ

ارد، مانند ضابطه های عامی که به استقبال تخصیصات می روند: صیصی وجود دبرایشان تخ
کـه تخصـیص مـی خـورد بـه       ،]۲۲۸، هبقر[ ﴾فُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ...نْأَبِنَ مُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْلْٱوَ﴿
کـه   ﴿هُنَّ﴾؛ مُراد از ]۲۲۸، هبقر[ ﴾...حَامِهِنَّرْأَ يهللاُ فِٱنَ مَا خَلَقَ تُمْیَکْ نْیَحِلُّ لَهُنَّ أَ وَال﴿

تمـال بـارداری وجـود    بر می گردد، زنانی هستند که در رحم هایشان، اح ﴿ٱلْمُطَلّقَاتُ﴾به 
، و بر مجتهدی کـه بـر آن   ، نصّ در اهمال ضابطی می باشد﴿ٱلْمُطَلّقَاتُ﴾ دارد؛ بدین لحاظ

  استدالل می کند، واجب است که از موارد مخصّص آن، جست وجو نماید.
  
  تاروای وسیله م تخصیص کتاب بهعد

، قطعـی الصـدور باشـد؛ بنـابراین، چـون      »عـام «ص چه ناسخ باشد یا مبیّن، باید همانند مخصِّ
حدیث نمی تواند قرآن را نسخ کند، مخصصات روایی نوع اول و همچنین نوع دوم، پذیرفتـه  

قـرآن اسـت؛    ، هماننـد نـصّ  که یک امر مسـتقرّ و پایداریسـت  » ظاهر کتاب«نمی شود. همانا 
درنتیجه، پذیرش خالف ظاهر در عامّ غیر مهمل، بر خالف فصـاحت عـادی مـی باشـد، چـه      

ازاین رو، تخصیص عمومـات قرآنـی بـه وسـیله احادیـث،      برسد به مقام و مرتبه عالی قرآنی؛ 
قرآن باشد. البته اگر عامّ قرآنـی  صحیح نمی باشد، گرچه از نظر بعضی ها در صحّت، باالتر از 

ثابت شده باشد و همچنـین داللـتش روشـن و    » وحی«وده و روایت صدورش توسط مهمل ب
  واضح باشد، اشکالی در تخصیص وجود ندارد.

چون تخصیص، منحصر در عمومات مهمل و یا در آنچه کـه اهمـالش بـه    به عبارت دیگر: 
وسیله تخصیص از کتاب و سنّت ثابت شده، گردیده است، ضرورتی برای مخالفت بـا ظـاهر   

بـه هرحـال، اصـل آن اسـت کـه مخصّـص روایـی،         ومی قرآن توسط روایت، وجود نـدارد. عم
    و أخبـار آن، طـرح و رد    ٢مخالف عامّ قرآنی نباشـد؛ وإال آن حـدیث بـه سـبب آیـات عـرض      

                                                                                              

. نصّ: یعنی سخنی که در آن، سـر سـوزنی   ۱هر کالمی که از شخص گوینده صادر می شود، بر چهار قسم است: .  ١
. مجمل: احتمال خالف، مساویست؛ ۳. ظاهر: قولی که احتمال خالف آن پایین است؛ ۲احتمال معنای خالف نمی رود؛ 

  است.. مؤول: بر عکس ظاهر ۴
 تَصِـمُواْ عْٱوَ﴿: آیه اعتصام. ۱قرار می دهد:  و هدایت بشر ارزشی یدر همه زمینه ها که قرآن را محور مطلق. آیاتی  ٢

نُضِیعُ  ا الصالةَ إنَّلْٱ قَامُواْکِتَابِ وَأَلْٱبِ لَّذِینَ یُمَسِّکُونَٱوَ﴿: آیه تمسیک. ۲ ]؛۱۰۳، آل عمران[ ﴾تَفَرَّقُواْ وَال هللاِ جَمِیعَاًٱلِ بِحَبْ
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همچنین اصل ثقل اکبر است، نه ثقل اصغر، چه برسد به آنچـه کـه از ثقـل اصـغر،     می شود. 
    روایت شده است.

  

  الفاظ عموم

. الم استغراق جمـع (جمـع محلّـی بـه     ۱ز ادواتی که داللت بر عمومیت و استغراق می کنند: ا
  ؛منفـی  . مسـتثنیٰ ۴. نکره در سـیاق نفـی؛   ۳. الفاظ مفرد مانند کلّ، جمیع، تمام و أیّ؛ ۲؛ الم)

. ١مـی باشـد. اینهـا حجّـت در عـامّ هسـتند، مـادامی کـه تخصـیص نخورنـد           ،. جمع مضاف۵
   .٢اینچنین هستند عمومات مهمل هم،

                                                                                                                                       
مَـةً  ذَلِکَ لَرَحْ ينَّ فِإِ هِمْعَلَیْ لَیٰکِتَابَ یُتْلْٱکَ نَا عَلَیْزَلْنْأنَّا أَ فِهِمْیَکْ وَ لَمْأَ﴿: آیه کفایت. ۳ ]؛۱۷۰، أعراف[ ﴾لِحِینَمُصْلْٱرَ جْأَ

 .]۱۰، شوری[ ﴾هللاِٱمُهُ إلَی شَیءٍ فَحُکْ یه مِنْفِ تُمْتَلَفْوَ مَا إخْ﴿: آیه رجوع. ۴ ]؛۵۱، عنکبوت[ ﴾مٍ یُؤمِنُونَلِقَوْ رَیٰکْوَذِ
همانـا امـر امامـت را    «نقل شده که در مورد صفات امام، فرمودند:  ، از امام رضا۱۹۹، ص۱ج»: کافی«در کتاب .  ١

، حضـرت  ﴾إنّی جاعلک للناس إماماً﴿اختصاص داد و فرمود:  خدای عزّوجلّ، پس از مقام نبوت و خلیلی، به ابراهیم
هدی ـالینـال عـ  ﴿؟ خـدای تبـارک وتعـای فرمـود:     ﴾ومِـن ذُریّتـی  ﴿یل درحالی که خوشحال به این امر بود، گفت: خل
]، به تحقیق، این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قیامت، باطل کرده و این امر برای برگزیـدگان،  ۱۲۴[بقره،  ﴾لظالمینٱ

 ».قرار داده شده است
در کتـاب   چه در صیغه و غیر آن، می کند، خبریسـت کـه شـیخ کلینـی    » عام«از مواردی که داللت بر حجیّت .  ٢
سؤال شد، درحالی که من هم حضور داشتم:  از امام صادق«، نقل کرده است از ابن سنان که: ۴۴۶، ص۵ج»: کافی«

حضـرت فرمودنـد:   درباره زنی که غالم مملوکی را شیر داده تا او را ازشیر گرفت، آیا می تواند او را خریدوفروش کند؟ 
خیر، آن غالم، پسر رضاعی آن زن است؛ بنابراین، بر او بیع غالم و خوردن پولش حـرام اسـت؛ سـپس فرمودنـد: ایـا      

». نفرمودند: هرآنچه که از جهت نسب به انسان حرام می شود، از جهت رضاع و شیر هم چنـان اسـت  ￦ رسول خدا
  ، به نقل از احمد بن محمد، بیان کرده است.۲۲۱، ص۴ج»: تهذیب«هم این حدیث را در کتاب  شیخ طوسی

﴿وأمّهـاتکم   می گویم: این روایت که داللت بر عمومیت حرمت رضاع دارد، به وسیله آیه) بنده (عالمه صادقی٭ 
 ﴿أمّهـاتکم﴾ ]، تخصیص می خورد بـه مـادر و خـواهر رضـاعی. و     ۲۳[نساء، ٱلالتی أرضعنکم وأخواتکم من ٱلرضاعة﴾ 

  هم مادران آزاد و هم مادران کنیز می شود. عامیست که شاما
بـه  ￦ اگر بر مردم، ازدواج با زنان پیامبر«نقل شده که فرمودند: ￫ در همان کتاب، از یکی از دو امام باقر یا صادق

]، حرام ۵۳[احزاب،  ﴾ وال أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداًوما کان لکم أن تؤذوا رسول اهللا﴿سبب قول خدای عزّوجلّ: 
﴿والتنکحوا ما نکح آباءکم من ٱالنسـاء إال مـا   به خاطر قوا خدای عزّوجلّ: ￫ شده بود، حتماً بر امام حسن و حسینن

  ».]، حرام بود؛ برای هیچ مردی، صالح و جایز نیست که با زن پدر و زن جدش، ازدواج کند۲۲[نساء، قد سلف﴾ 
سؤال کردم در مورد حکم مردی که سگی را برای  قاز امام صاد«در همین کتاب، از جمیل بن دراج نقل شده که: 

شکار رها می کند، سپس شکار را می گیرد، ولی چاقویی برای ذبح آن به همراه ندارد، آیا شکار را رها کرده تا سگ او 
، [مائـده  ﴿فکلوا ممّا أمسکن علیکم﴾را بکشد و از آن بخورد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد، خدای عزّوجلّ فرمودند: 

  ، هم نقل شده است. ۲۴، ص۹ج»: تهذیب األحکام«؛ و ۳۴۷، ص۲۳ج»: وسائل الشیعه«این حدیث در ) ». ۴
عرض کردم: حکم سگ شخص مجوسـی کـه    به امام صادق«، از سلیمان بن خالد نقل شده که: »کافی«در کتاب 

چیست؟ آیـا مـی توانـد از آنچـه کـه       مرد مسلمانی آن را گرفته و هنگام رها کردن آن برای شکار، نام خدا را می برد،
  ».سگ شکار کرده، تغذیه کند؟ حضرت فرمودند: بله، زیرا آن سگ تعلیم شده بوده و نام خدا بر او برده شده است

اهللا ال یغفر أن یشرک بـه ویغفـر مـا    ّ إن﴿فرمودند:  امام صادق«در همین کتاب، از سلیمان بن خالد نقل شده که: 
]، همانا خدا این (انحراف) را که به او شرک ورزیده شود، هرگز نمی پوشاند، و غیر از ۴۸اء، [نس﴾ دون ذلک لمن یشاء

آن را برای هرکه بخواهد، می پوشاند، چه کبائر را و چه غیر آن را؛ گفتم: آیا، گناهان کبیره داخل در اسـتثناء هسـتند   
  ، از اسحاق بن عمار، نقل شده است.۲۸۶، ص۱۴ج»: وسائل الشیعه«مثل این حدیث در ». حضرت فرمودند: بله

در  از مکه برگشتم و به نزد امام أباالحسـن موسـی  «در همان کتاب از پدر علی بن ابراهیم حضرمی نقل شده که: 
، من زمانی که بـه مکـه   ￦و منبر او نشسته بود، به او گفتم: ای پسر رسول خدا￦ مسجد رفتم، او بین قبر پیامبر
: از طرف من هفت دور طواف کن و نماز آن را بجا بیاور، اما من مشغول شده و پـس از  می رفتم، مردی به من گفت

بازگشت حج، ندانستم که برای او چه گفتم و چه نیتی کردم؟ حضرت فرمودند: وقتی به مکه رفتـی و اعمـال حـجّ را    
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  مفهوم جمع نکره

از آن.  اما جمع نکره، داللت نمی کند مگر بر اصل جمعی که صادق است بر دو فـرد و بـاالتر  
تَتُوبَـا إلَـی    نْإِ﴿آغاز می شود، آیات:  فرد از آیاتی که داللت می کنند بر اینکه اقلّ جمع از دو

 نْفَـإِ  ... نِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَنَتَیْثْٱقَ کُنَّ نِسَاءً فَوْ نْفَإِ﴿و ،]۴، تحـریم [ ﴾کُمَاقُلُوبُ صَغَتْ هللاِ فَقَدْٱ
دُسُ لْٱوَةٌ فَلِأمّهُ خْکَانَ لَهُ إِ ا مَعَکُـمْ  ﴿و ؛]۱۱، سـاء ن[ ﴾سـُّ خطـاب بـه    ]۱۵، شـعراء [ ﴾تَمِعُونَمُسـْ  إنـَّ

اسـتان حضـرت داود   در د ]۷۸، أنبیـاء [ ﴾شَـاهِدِینَ  مِهِمْکُنَّا لِحُکْ﴿و ؛￫حضرت موسی وهارون
ــلْٱ تَسَــوَّرُواْ ذْإِ﴿، و￫ســلیمانو مَانِ هَــذَانِ خَصْــ﴿: و داســتان دو خصــم ؛]۲۱، ص[ ﴾رَابَمِحْ
 يیَـأتِیَنِ  نْهللاُ أَٱعَسَـی  ﴿و ؛]۲۲، ص[ ﴾هُمدَاوُدَ فَفَزِعَ مِـنْ  عَلَیٰ دَخَلُواْ ذْإِ﴿و ؛]۱۹، ّحج[ ﴾تَصَمُواْخْٱ

فَتَـانِ مِـنَ   طَائِ نْوَ إِ﴿و ؛￫بنیـامین و یوسـف ن حضـرت  در داسـتا ] ۸۳، یوسـف [ ﴾جَمِیعـاً  بِهِمْ
  ، می باشد.در قتال محظور ]۹، حجرات[ ﴾تَتَلُواْقْٱمُؤمنِینَ لْٱ

، بـه دو  ١»اإلثنان فما فوقها جماعـةٌ «روایت شده که فرمودند: ￦ همچنین از پیامبر اسالم
، از نظـر لغـوی هـم    فرد و باالتر از آن، اطالق جمع می شود. همچنین دو مصـداق و دو فـرد  

   ؛ ازاین رو، دو فرد کمترین مرتبه تحقق جمع هستند.٢دیاقلّ جمع به حساب می آ
مدخلیتی بـرای  البته، گاهی اوقات به سبب کثرت استعمال جمع در سه فرد و باالتر از آن، 

انصراف از کمترین مرتبه تحقق جمع که دو فرد باشد، وجـود دارد، امـا ایـن انصـراف، قطعـی      
زیرا، شیء متبادر به ذهن نمی تواند حکمی را که جدیداً به آن علم پیدا شده و الحـق   نیست؛

  به فهم است را، تا اندازه ای که دیگر برای دو فرد حجّیتی نباشد، از خود براند و دور کند. 
طبق آیات مذکور و روایات موافق آن و همچنین اصـل لغـوی، اراده بـاالتر از دو مصـداق،     

ود مگر به واسطه قرینه. گاهی اوقات بر حسـب قرینـه هـا، خـود جمـع، جمـع       فهمیده نمی ش

                                                                                                                                       
رکعت نماز از طرف پـدرم،  قضا کردی، هفت دور طواف کن و دو رکعت نماز بجا بیاور و بگو: خدایا، این طواف و دو 

مادرم، و همسرم و فرزندم، نزدیکانم و تمام هم شهری هایم چه آزاد و چه عبد، سفید پوست و سـیاه پوسـت اسـت؛    
بنابراین، نیازی به گفتن خصوص آن مرد نیست که از طرفش طواف و دو رکعت نماز را بجا آوردی، مگر آنکه با این 

  ».نوع بیان، تو صادق بودی
عرض کردم: مردی یک یـا دو یـا    به امام صادق«، از موسی بن بکر نقل شده که: ۶۴۴، ص۲ج»: خصال« در کتاب

سه یا چهار روز و یا بیشتر از آن، بیهوش می شود، چه مقدار از نمازش را باید قضا کند؟ حضرت فرمودند: آیا تو را به 
هرآنچه که خدا از امری بر آن غلبه کند، خدا نسبت  چیزی آگاه کنم که تمام این موارد را در یک جا، شامل شود: بدان

به آن از عبدش، معذورتر است؛ و حضرت فرمودند: این حکم از درهاییست که از آن هر دری کـه هـزار در اسـت، بـاز       
 ».    می شود

  ». اإلثنان جماعةٌ«، نقل شده: ۳۷۶، ص۱ج»: من الیحضره الفقیه«در کتاب .  ١
 از امام صادق» علل الشرایع«، و کتاب ۴۲۲، ص۶ج»: وسائل الشیعه«و  ￦به قول پیامبر استناداً» عیون«در کتاب 

به چه علّتی، شخص نمازگذار سالم می دهد به سمت راست خویش، ولی به سمت چپش چنین کاری «سؤال شده که: 
راست و فرشته ای کـه  نمی کند؟ حضرت فرمودند: به خاطر اینکه فرشته موکّلی که خوبی ها را می نویسد، در سمت 

گناهان را می نویسد، در سمت چپ قرار دارد؛ نماز هم حسنات است و در آن سیّئات وجود نـدارد؛ تـا آنجـا کـه راوی     
گفت: به حضرت عرض کردم: چرا گفته نمی شود: (السالم علیک) سالم بر تو، وقتی که یک فرشته در جانـب راسـت   

لیکم) سالم بر شما؟ حضرت فرمودند: برای اینکه هم بر فرشته راست سـالم  قرار دارد، بلکه گفته می شود: (السالم ع
 ».  شود و هم فرشته چپ...

 بر شک دوم.» کثیر الشکّ«بر سفر دوم و یا » کثیر السفر«. مانند اطالق  ٢
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ن بسته می شود و شامل تمام حاضرین و غایبین اعم از گذشتگان و کسانی که هنـوز بـه ایـ   
دنیا قدم نگذاشته اند، می شود.

تخصیص عام و تعمیم خاص

صیص و نسـخ  احکامی که برای عام و خاص در نصوص و ظواهر بیان شد، فقط مختص تخ
نسـخ       عام نمی باشد، بلکه گاهی اوقات عام الحقـی یـا نصّـاً و یـا ظـاهراً، خـاص سـابقی را       

. به عبارت دیگر، دایره آن خاص را گسترش داده و عام می کند. می کند

برای نسخ قرآن به قرآن می باشد، وگرنه سـنّت   تعمیم و تخصیص ته همانطور که گفتیم:الب
یا تنـگ کـردن   ١در هیچ یک از مراحل نسخ مثل توسعه دائره خاص قرآنینمی تواند قرآن را 

  ، بردارد.رأس نسخ نماید، چه برسد به نسخی که بخواهد حکم قرآنی را از دایره عام آن

  
  )٥جدول شماره (

  و عام خاصّحاالت 
  حکم  منسوخ  ناسخ  ردیف

  صحیح  عاّم قرآنی (نّص و ظاھر، مھمل)  خاّص قرآنی   ١

  صحیح  خاّص قرآنی (نّص و ظاھر، مھمل)  یعاّم قرآن  ٢

  باطل  )نّص و ظاھرعاّم قرآنی (  خاّص روایی  ٣

  باطل  خاّص قرآنی (نّص و ظاھر)  روایی عامّ   ٤

  صحیح  عاّم روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  خاّص قرآنی  ٥

  صحیح  خاّص روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  عاّم قرآنی  ٦

  حصحی  عاّم قرآنی (مھمل)  خاّص روایی  ٧

  صحیح  خاّص قرآنی (مھمل)  عاّم روایی  ٨

  صحیح  عاّم روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  خاّص روایی  ٩

  صحیح  خاّص روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  عاّم روایی  ١٠

                                                                                              

)؛ بخواهد ۱ح ،از باب محرّمات رضاعی ۱(وسائل: باب »یُحرم من الرضاع ما یُحرم من النسب«روایت  ،. مانند اینکه ١
لالتی أرضـعنکم وأخـواتکم   ٱوأمّهاتکم ﴿قرآنی را که فقط مادر و خواهر رضاعی باشد، توسعه بدهد و نسخ کند: خاصّ 

 ].۲۳[نساء،  ﴾لرضاعةٱمن 
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مطلق و مقیّد
، در میـراث  ]۱۱نسـاء،  [ ﴿مَا تـرَکَ﴾ . نصّ در اطالق؛ مانند ۱مطلق همانند عام، سه حالت دارد: 

آنهـا از مطلقـات قرآنـی کـه     ؛ و ماننـد  ]۲۷۵[بقـره،   ﴿حَرَّمَ ٱلْرِّبا﴾چنین ربا در بانوان زوج؛ و هم
. مهمـل و ضـابط   ۳. ظاهر در اطـالق؛  ۲نصّ در اطالق و از هرگونه قیدی، خالی می باشند؛ 

.]۲۷۵[بقره،  ﴿وَأحَلَّ ٱهللاُ ٱلْبَیْعَ﴾در اطالق، مانند بیع در 

اجمال در قرآن به سبب بیان و تبیـان بـودن آن    ، عدم »عام و مطلق«قاعده پایدار در بحث 
البتـه  ، وجـود نداشـته باشـد؛    می باشد، مگر در جایی که جز اجمال یقین به تخصیص و تقیید

، ١انواع مطلقات، خصوصاً مطلق نوع سوم مادامی که قید صـالحی بـر آنهـا وارد نشـده باشـد     
    .حجّت استواجب و عمل به آنها ـ پس از فحص و بررسی کامل از قیود ـ 

نسخ می باشد: در نصّ وظاهر کتاب،  »عام« در احکام بیان شده ، همانندنیز» مطلق«احکام 
مطلـق   و نسـخ  تقییـد  ؛ وتقیید مطلق توسط قرآن جایز می باشد، اما به وسیله سنّت، خیـر و 

  روایی، هم توسط سنّت و هم به واسطه قرآن، جایز است.
  

  )٦جدول شماره (

  حاالت مطلق و مقیّد
  حکم  منسوخ  ناسخ  ردیف

  صحیح  مطلق قرآنی (نّص و ظاھر، مھمل)  قید قرآنی  ١

  صحیح  قید قرآنی (نّص و ظاھر، مھمل)  مطلق قرآنی  ٢

  باطل  مطلق قرآنی (نّص و ظاھر)  قید روایی  ٣

  باطل  قید قرآنی (نّص و ظاھر)  مطلق روایی  ٤

  صحیح  مطلق روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  قید قرآنی  ٥

  صحیح  قید روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  ق قرآنیمطل  ٦

  صحیح  مطلق قرآنی (مھمل)  قید روایی  ٧

  صحیح  قید قرآنی (مھمل)  مطلق روایی  ٨

  صحیح  مطلق روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  قید روایی  ٩

  صحیح  قید روایی (نّص و ظاھر، مھمل)  مطلق روایی  ١٠
                                                                                              

هر چیزی مطلق است، مگر «فرمودند:  ، نقل شده که امام صادق۳۱۷، ص۱ج»: من الیحضره الفقیه«در کتاب .  ١
نقـل کردنـد کـه فرمودنـد:      ، از امام صادق۶۶۹ص: شیخ طوسی» امالی«در کتاب ». ودآنکه بر آن نهیی وارد ش

همه چیز مطلق است، مادامی که امر یا نهیی بر تو وارد نشده باشد، و هر چیزی که در آن حالل و حرامی باشد، بـر  «
، از ۴۲۵، ص۵ج»: کـافی «ب در کتـا ». تو مادامی که حرام آن را ندانستی تا رهایش کنی، برای همیشه حالل می باشد

در مورد مردی که از زنش جدا شده، به نوعی که دیگر برای او ازدواج  از امام صادق«سماق بن عمار نقل شده که: 
آن زن را به ازدواج عبدی در می آورد  مجدد با آن زن، حالل نیست تا وقتی که با مرد دیگری ازدواج کند؛ و آن مـرد 

آیا طالق در اینجا محقق می شود؟ حضرت فرمودند: بله، به سبب قول خدای عزّوجـلّ  و سپس او را طالق می دهد، 
 ». ]، (با زوج دیگری، نزدیکی کند)، و او یکی از ازواج است۲۳۰[بقره،  ﴾حتّی تنکح زوجاً غیره﴿که فرمود: 
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اشکال و پاسخ

و تقییــد نســبت بــه غیــر عــام و مطلــق اهمــالی و      یعضــی از اصــولیون در دایــره تخصــیص 
اگـر تخصـیص و تقییـد نـصّ و ظـاهر قـرآن، صـحیح        «ضابطه ای، این عذر را می آورند که: 

ــد عمومــات و واطالقــات قرآنــی، ســاقط            نباشــد، تعــداد کثیــری از احادیــث مخصّــص و مقیّ
 تخصـیص و تقییـد در دایـره    :اوّالًاین نوع عذرآوری، صـحیح نمـی باشـد؛ زیـرا،     » می شوند؟!

سقوط روایات مخالف نصّ و ظاهر قرآن، به انـدازه سـقوط و    :ثانیاًمهمالت کفایت می کند؛ 
پذیرش خالف ظاهر قرآن، چه  :ثالثاًرها کردن آیات در صورت تخصیص و تقیید، نمی باشد؛ 

ایگـاه  برسد به نصّ آن، مساویست با خروج از رتبه و مقام فصـاحت عـادی، چـه برسـد بـه ج     
فصاحت قرآنی. قرآن کتاب بیان و تبیان است، چطور مـی شـود کـه بـه آن نسـبت اسـتعمال       
ظهوری در عموم و اطالق داد و بدون آنکـه قرینـه قرآنـی بـر تخصـیص و تقییـد آن وجـود        
داشته باشد، گفته شود: این عمومات و اطالقات، اراده نشده اند. در نتیجه، تخصیص و تقییـد  

جایز نمی باشد، مگر در مـورد عـدم ظهـور یـا تحقـق اهمـال کـه امکـان          نصّ و ظاهر قرآن،
: چـون  رابعـاً ، وجـود دارد؛  تخصیص و تقیید آن توسط حدیثی که صحّت آن ثابت شده باشـد 

اسـت، ظـاهر عمومـات و اطالقـاتش،      »در مقام بیـان بـودن  « :قرآن یک اصل کلی دارد و آن
به جز قیودی که علم به عدم بیانشـان داریـم؛   شمولیت افراد و یا احوال می باشد، استغراق و 

بنابراین، ما هر قید و خاص قطعی را می پذیریم، زیرا قطعیت کتاب، اقتضـای آن را دارد کـه   
مفسّر آن هم قطعی باشد.

ظاهر قرآن

همانطور که واجب است به نصوص کتاب عمـل شـود، ظهـورات آن هـم بایـد تبعیـت شـود.        
و مفهومی، مانند نصوص هستند؛ زیرا در فصـاحت عـالی قـرآن،    ظواهر قرآن در اعتبار داللی 

یقین داریم که بر خالف ظاهر عمل کردن، مساویست با جدا شدن و رها کـردن آن از نفـس   
قرآن که این عمل، با مقام کتاب تناسبی ندارد.

تخصیص أکثر

، مخصّصـی  تخصیص و تقیید در صورتی جایز و پذیرفته می شوند که قبیح نباشند؛ ازایـن رو 
، پذیرفته نمـی شـود. همچنـین    »مخصّص«که بیشتر مصادیق عام را خارج می کند، به عنوان 

﴿خُـذْ  است قیدی که مطلق را در زاویه رهایی کامل و عزلت گونه، قرار مـی دهـد. مـثالً آیـه     
قابـل  ، تخصیص اصناف نه گانه مشهور را در باب زکـات، در م ]۱۰۳[توبه، مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ 

باید می فرمـود: (خـذ مـن    بود، می صدها نوع از اموال دیگر، قبول نمی کند؛ زیرا، اگر اینطور 
بعض أموالهم) یا (من تسعة أموالهم صدقةً) و مانند آن.  
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حقیقت و حجیّت عام مخصّص در بقیه مصادیق مشکوک

بقیـه  در  ، بـدون شـکّ حجّتـی پابرجـا    مشـخص شـده   عامّ و مطلق پس از تخصیص و تقیید
ـ در حـدّ تـوان، بـدون       تام به شرط استقراء و فحص دارند؛ اما این حجیّت مصادیق مشکوک

ق، نـصّ در  از مخصّصات و مقیّدات قرآنی و سنّت می باشد؛ زیرا این عامّ و مطل ـ  وجود حرج
ند، ازاین رو به استقبال مخصّصات و مقیّدات ظنّی مـی رونـد کـه پـس از یقینـی      ل هستاهما

از ظنّ به یقین تبدیل می شوند. برای همین، قبول هیچ نوع مخصّـص و مقیّـدی    بودن آنها،
جایز نیست، مگر آنکه قطعیت داللت آن پس از قطعیت صدورش، ثابت شده باشد. بنـابراین،  

، حجّتند و عدم یقین در تخصیص و تقییدی، عام و مطلق در مورد مشکوکاجمال در صورت 
پس چـه فرقـی بـین (أکـرم کـلّ       حجیّت آنها نمی شود.شمول بعضی از افراد، موجب سقوط 

العلماء) با (أکرم العلماء إال زیداً) وجود دارد، جز آنکه جمله دوم، ظهور بیشتری در عمومیـت  
مصادیق عالم به غیر از زید، دارد.  

تمسّک به قدر یقینی عمومات و مطلقات مهمل ضابطی، یک پذیرش بی دلیل است؛  ٭
لف حجیّت مستقرّ عام و مطلق می باشد. همـانطور کـه نـصّ و ظـاهر     زیرا این عمل، مخا

قرآن، حجّت رسـایی در هـر نـصّ وظـاهری دارنـد، عـامّ و مطلـق هـم حجّـت برتـری در           
شمولیت مفهومشان به صورت عام و مطلق دارند؛ البته مادامی که دلیل یقینی بـر خـالف   

آنها وارد نشود.

چـاره ای جـز جسـت    «امّ و مطلق آن است کـه:  در بحث ع و اصل قرآنی قاعده عمومی ٭
؛ بدین لحـاظ،  »وجوی تمام در خود قرآن برای اثبات نصّ و ظاهر بودن عامّ و مطلق، نیست

پیدا نشد، مشـخص مـی شـود کـه آن دو، نـصّ یـا       اگر مخصّص و مقیّدی از قرآن برای آنها 
مگـر آن جـایی کـه    هستند؛ پس، هیچ قیدی برای عام یا مطلق قرآنی نیست،  در کالم ظاهر

درموردی که اهمال آن معلوم نباشد و ما همچنین بین نصّ و ظهـور  و  اهمالش معلوم باشد.
هم شکّ داریم، ظاهر آن است که آیه را حمل بر ظهور کنیم؛ زیرا، اصل آن اسـت کـه قـرآن    
 کتاب بیان می باشد و خدای تعالی در تمام احکام ذکر شده در قرآن، در مقام بیان اسـت، جـز  

برای ضـابطه منـد بـودنش     در موردی که اهمال ضابطی ثابت شده که خود آن نیز، بیانیست
پذیرش قیودات. برای

دلیل قرآنی اصل عدم تقیید نصّ مطلق

برای تندید و نکوهش بدعت کسانی که به قدر متیقن از عام و مطلق، تمسک کرده و رجـوع  
در زمـان درخواسـت   رزنش بنـی اسـرائیل   به اصالت عدم در غیر آن، می کنند، آیاتی مانند سـ 

می باشد؛ زیرا آنهـا مـأمور بـه ذبـح      مطلق، از حضرت موسی ]۶۷[بقره،  ﴿بَقَرَةً﴾قیود برای 
ند. این نوع درخواست از قید مطلـق یـا تخصـیص عـامّ در برابـر      ه اگاو، به صورت مطلق شد
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سبت به سـاحت مقـام   شارع که در مقام بیان احکامش می باشد، چیزی جز جهل بسیار پلید ن
ربانی نمی باشد؛ گویی که سؤال کنندگان از قیـود، در حکـم الهـی از خـود خـدا، محتـاط تـر        

دِلَکُمْ تَسُـؤکُمْ وَإنْ  ﴿التَسْـألُواْ عَـنْ أشْـیَاءَ إنْ تُبـْ    : می فرمایـد  خدای متعال همچنین هستند.
ای «، ]۱۰۱[مائـده،  فَـا ٱهللاُ عَنْهَـا وَٱهللاُ غَفُـورٌ حَلِـیمٌ﴾     عَنْهَا حِینَ یُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَکُمْ عَتَسْألُواْ 

کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی مپرسید که اگر برایتان آشکار شود، بدتان مـی آیـد؛ و   
اگر هنگامی که قرآن نازل می شود، درباره آنها بپرسید، برایتان آشکار می شـود. خـدا از آنهـا    

  ».، و خدا بسی پوشنده بردبار است(پرسش های بیجا) در گذشت

بنابراین، مادامی که حجّت و دلیل یقینی از مصـدر وحـی بـر تقییـد مطلقـی یـا تخصـیص        
    ، مطلق و عام بر همان اصل خود، باقی می مانند.عامی، وارد نشده باشد
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پس از جمالت متعدّد حکم استثناء
» مسـتثنی «که نصّ آن، این اسـت کـه   آمده، بل» مستثنی منه«که بعد از چند » ستثناییا«ظاهر 

بـود،  » مسـتثنی منـه  «اگر این برگشت، فقـط مخـتص آخـرین    به همه آنها بر می گردد؛ زیرا، 
بر بقیه آنهـا مقـدم و قـرین    » مستثنی منه«فصاحت در تعبیر اقتضای آن را داشت که واپسین 

استثنا گردد، درنتیجه به جا مانده های دیگر، از استثنا خالی می شوند.

را در جمالت مختلفی کـه هـر یـک     » مستثنی منه«قرار گرفتن در البته، آنچه که صالحیت 
به همه آنها ـ در صورت صـحّت   » استثناء«، ظاهر آن است که مستقل از یکدیگر هستند، دارد

یقینی ادبیاتی ـ بر می گردد؛ بنابراین، استثناء پـس از قرارگـرفتن آنچـه کـه شایسـتگی آن را       
اسـت، و در دومـی، ظـاهر در     »مسـتثنی منـه  «ورد اول نصّ در بازگشت به همه داراست، در م

بـه  » اسـتثناء «آن؛ زیرا، مقام فصاحت، در صـورت اراده یکـی از آنهـا، مقتضـی مقـرون شـدن       
است، تا شکّ و شبهه ای باقی نماند، البته به جز مواردی کـه دلیـل،   » مستثنی منه«خصوص 
بـه  » اسـتثناء «صد شده، نشده اسـت ـ داللـت بـر اختصـاص       قرین مورد ق» استثناء«ـ با اینکه 

بَعَـةِ شُـهَدَاءَ   رْبِأَ یَـأتُواْ  صَـنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ   مُحْلْٱمُـونَ  لَّذِینَ یَرْٱوَ﴿ بعضی از آنها می کند؛ مانند آیه
 لَّذِینَ تَـابُواْ ٱ ¦إ ٭ فَاسِقُونَلْٱلَئِکَ هُمُ شَهَادَةً أبَداً وَاُوْ لَهُمْ بَلُواْتَقْ دَةً وَالثَمَانِینَ جَلْ لِدُوهُمْجْٱفَ

و کسـانی کـه بـه زنـان پاکـدامن،      «، ]۵- ۴ر، نـو [ ﴾هللاَ غَفُورٌ رَحِیمٌٱفَإنَّ  دِ ذَلِکَ وَأصلَحُواْبَعْ مِنْ
نسبت زنا می دهند، سپس چهار گواه مـرد (عـادل بـر ایـن نسـبت) نیاورنـد، آنـان را هشـتاد         

 ¦إ﴿ ؛ در اینجـا »نپذیرید، و ایشان (هم) اینان فاسـقند تازیانه بزنید، و هیچ گاه شهادتی از آنها 
بـه   ﴾لِـدُوهُمْ جْٱفَ﴿أمـا  ؛ ﴾فَاسِـقُونَ لْٱهُمُ ﴿ و ﴾بَلُواْتَقْ ال﴿ ، بر می گردد به دو مورد﴾لَّذِینَ تَابُواْٱ

    .١، و با توبه از حکم تازیانه، خارج نمی شود، شامل استثناء نشده﴾دِ ذَلِکَبَعْ مِنْ﴿قرینه 
ضِ فَسَاداً رْألَٱ ينَ فِعَوْهللاَ وَرَسُولَهُ وَیَسْٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱإنَّمَا جَزَاؤُا ﴿یه مفسدین: اما مثل آ

 ضِ ذَلِـکَ لَهُـمْ  رْألَٱمِـنَ   فَـواْ و یُنْخِالفٍ أْ مِنْ جُلُهُمْوَأرْ دیهِمْتُقَطَّعَ أیْ أوْ یُصَلَّبُواْ أوْ یُقَتَّلُواْ أنْ
 هِمْعَلَـیْ  دِرُواْتَقْ لِ أنْقَبْ مِنْ لَّذِینَ تَابُواْٱ ¦إ٭  آلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌٱ يفِ هُمْدُّنیَا وَلَلْٱ يیٌ فِخِزْ

سزای کسانی که با (ربانیت) خدا و (با رسالت) «، ]۳۴- ۳۳، مائـده [ ﴾هللاَ غَفُورٌ رَحِیمٌٱأنَّ  لَمُواْعْٱفَ
ت که پیاپی کشته شوند، یـا  پیامبرش می جنگند و در زمین به افساد می کوشند، جز این نیس

بر دار آویخته گردند، یا دست هـا و پاهایشـان در خـالف جهـت یکـدیگر بریـده شـود، یـا از         
سرزمین افساد(شان به گونه ای متناسب با گناهشان) رانده شـوند، ایـن رسـوایی برایشـان در     

نیـد بـر   دنیاست و برایشان در آخرت, عذابی بزرگ است ٭ مگر کسانی که پـیش از آنکـه بتوا  
ایشان دست یابید، توبه کرده باشند؛ پس بدانید که (در این صورت) خدا پوشـنده رحمـت گـر    

                                                                                              

 عَلْیَفْ مَنْ نُونَ وَیَزْ وَال ِّحَقلْٱبِإال هللاُ ٱحَرَّمَ  يلَّتِٱسَ نَّفْلْٱتُلُونَ یَقْ هللاِ إلَهَاً آخَرَ وَالٱعُونَ مَعَ یَدْ لَّذِینَ الٱوَ﴿. همچنین آیه  ١
لُ ِّفَأوْلَئِکَ یُبَد  صَالِحاًعَمِلَ عَمَالًوَ ءَامَنَتَابَ وَ مَنْ الإ ٭فِیهِ مُهَاناً لُدْقِیَامَةِ وَ یَخْلْٱمَ عَذَابُ یَوْلْٱیُضَاعَفُ لَهُ  ٭قَ أثَامَاًذَلِکَ ِیَلْ

از خـارج   ﴾هللاِ إلَهَـاً آخَـرَ  ٱعُونَ مَـعَ  یَـدْ  لَّـذِینَ ال ٱوَ﴿]؛ و۷۰-۶۸، فرقـان [ ﴾سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ ٱهللاُ غَفُوراً رَحِیمـاً  ٱهللاُ
این آیه مقیّد می شـود   البته ]؛۴۸نساء، [ ﴾یَشَاءُ فِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْرِکَ بِهِ وَ یَغْیُشْ فِرُ أنْیَغْ هللاَ الٱإنَّ ﴿استثناست؛ زیرا 

؛ یعنی گناه شرک، در هنگـام  ]۱۸، نساء[ ﴾تُ...مَوْلْٱإذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ  سَّیِّئاتِ حَتَّیٰلْٱمَلُونَ بَةُ لِلَّذِینَ یَعْتَّوْلْٱسَتِ وَلَیْ﴿به آیه 
  مرگ و پس از آن مورد غفران قرار نمی گیرد، بر خالف قبل از مرگ.
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، به همه موارد ذکر شده در آیه قبل، بر می گـردد، بـدون   ﴾لَّذِینَ تَابُواْٱ ¦إ﴿ ؛»بر ویژگان است
ه هیچ اختصاص به مصداق آخرین؛ زیرا، هیچ قرینه ای در آیه بـرای مقیّـد کـردن اسـتثناء بـ     

  بعضی از مصادیق، وجود ندارد.

قاعده کلّی 

قاعده عام در تمامی قیود، وصف ها و غایات ذکر شـده پـس از هـر کلمـه یـا جملـه ای کـه        
برگشت به کلّ مـذکورات پیشـی گرفتـه بـر آنهاسـت، در      «صالحیت رجوع به آنها وجود دارد: 

یرا، اقتضـای بالغـت آن   ؛ ز»صورتی که برهان قطعی بر اختصاص بعضی از آنها، تعلق نگیرد
است که هر قیدی بعد از خصوص مقیَّد خود، به طـوری کـه از دیگـر مـوارد جـدا شـده، ذکـر        

یَتَبَـیَّنَ   حَتَّیٰ رَبُواْشْٱوَ وَکُلُواْ هللاُ لَکُمْٱمَا کَتَبَ  تَغُواْبْٱفَاآلنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ﴿گردد. ازاین رو، در آیه 
غایـت   ﴾یَتَبَـیَّنَ  حَتَّیٰ﴿که  ؛]۱۸۷، هبقر[ ﴾رِ...فَجْلْٱوَدِ مِنَ سْألَٱطِ خَیْلْٱیَضُ مِنَ ألبْٱطُ خَیْلْٱلَکُمُ 

است، همه موارد سه گانه را که پیش از آن ذکر شده ـ بدون هیچ استثنایی ـ شامل می شود،   
یعنی حکم مباشرت (نزدیکی) همانند خوردن و آشامیدن است و وارد شدن در روزه با حالـت  

  ی ندارد.جنابت، اشکال
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ل و مبیّنمجم
داللت مقصـود، در قـرآن و مـادون آن در هـیچ کـالم       ال و عدم وضوحاجمال به معنای اهم

  .١فصیحی، یافت نمی شود؛ زیرا، قرآن کتاب بیان می باشد و برای بیان نازل شده است

عمومات و مطلقات مهمل هم کـه در دروس سـابق بیـان شـد، در داللتشـان بـر عمـوم و        
مل نیستند؛ و آنچه که معلوم است، عدم استغراق و شمولیت آنها به صورت نـصّ  اطالق، مه

و ظاهر می باشد. ازاین رو، مُراد از اجمـال و اهمـال آنهـا، بیـان ضوابطیسـت کـه در معـرض        
  تخصیص و تقیید نا معلوم قرار دارد.

  
  نمونه مثال موارد مبیّن

مالی در داللت مُراد مـتکلم و جهـل   در غیر عمومات و اطالقات هم اینگونه است که هیچ اج
به آن وجود ندارد، و اطالق اجمال بر آیات قرآن، به دلیل عدم تأمّـل دقیـق در خـود آیـات و     

  قرائن متصل و منفصل آنها می باشد.

وهُنَّ وَقَـدْ   لِ أنْقَبـْ  تُمُوهُنَّ مِـنْ طَلَّقْ وَإنْ﴿در مانند قول خدای تعالی که: . ۱  تُمْفَرَضـْ  تَمَسـُّ
 ،]۲۳۷، هبقـر [ ﴾نِّکَـاحِ لْٱدَةُ بِیَدِهِ عُقْ يلَّذِٱ اْفُوَیَعْ فُونَ أوْیَعْ أنْ ¦إ تُمْفُ مَا فَرَضْنَّ فَرِیضَةً فَنِصْلَهُ
که با آنان نزدیکی کنید، طالقشان دادید، حال آنکـه برایشـان مهـری معـیّن     «و اگر پیش از ا«

د) مگـر اینکـه خودشـان آن را (هـم)     نصف آنچه را تعیین نموده اید (به آنان بدهیـ کرده اید، 
ببخشند؛ یا کسی که پیوند نکاح (در رجوع در عده رجعیه) تنها به دست اوست، آن را ببخشد 

ذِ ٱ﴿تردیدی در داللت و مُراد شارع، در مصـداق ، »و (تمام مهر مقرّر را بپردازد دَةُ بِیَـدِهِ عُقـْ   يلـَّ
، وجود ندارد؛ زیرا با دقّـت و تأمّـل صـحیح در    ، بین زوج و پدر زوجه یا هر دوی آنها﴾نِّکَاحِلْٱ

  است، نه غیر آن.» زوج«خود آیه، می یابیم که مقصود فقط 
، والـد  را منحصـر مـی کنـد    ﴾نِّکَـاحِ لْٱدَةُ عُقـْ ﴿که برای صاحب آن  ﴾بِیَدِهِ... يلَّذِٱ﴿منظور از 

: دلیلـی  ثانیـاً ؛ : پیوند ایجابی نکاح به دست زن و شوهر اسـت اوّالًزوجه نمی باشد؛ چون که 
در این آیه و آیات قبل و بعد، بر اینکه پدر زوجـه، طـرف سـوم ایـن قضـیه قـرار دارد، وجـود        

: اگر هم طرف سـومی وجـود   ثالثاًندارد؛ چه برسد به اختصاص پدر زوجه به این پیوند نکاح؛ 
  داشته باشد، چطور پدر زوجه می تواند از حقّ دختر خویش، عفو کند؟

زوجـه مـؤثرتر از زوج در   : اوّالً، خـود زوجـه نیسـت؛ زیـرا،     ﴾بِیَـدِهِ...  يلَّذِٱ﴿ همچنین مُراد از
ایجاب اولیه نکاح به دسـت زن و قبـول آن بـه دسـت     ایجاب عقد نکاح است، به سبب آنکه 

: حصر عقلی بین زن و شوهر که پس از خـروج والـد بنـت، ثابـت شـده، ایـن       ثانیاًمرد است؛ 
 شـده، فقـط باقیمانـده مصـداق، زوج     ذکر  ﴾فُونَیَعْ أنْ ¦إ﴿ وسطاقتضا را دارد که چون زوجه ت

                                                                                              

مجمل و مبیّن، از امور اضافی و نسبی هستند؛ زیرا بعضی از آیات نزد فقیهی مجمل و نزد «. این که گفته می شود:  ١
، صحیح نمی باشد؛ زیرا آن آیاتی که برای شخص فقیهی، مجمل است، بـا تأمّـل صـالح و    »فقیه دیگری، مبیّن است

  و ثبوت حجّت بالغه الهی، مبیّن می شود.» تفسیر قرآن به قرآن«صحیح با روش 
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: فقط زوج است که عقده کامل چه از جهت سلبی که طالق باشد و چـه از جهـت   ثالثاًباشد؛ 
ایجابی که نکاح باشد، به دست اوست.

زوج تشـویق بیشـتر    ، بـرای ، توصـیف شـده  ﴿ٱلَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ ٱلْنِّکاحِ﴾علّت آنکه زوج به 
نسبت به زوجه برای عفو نصف مهریه است؛ بنابراین، زوج بـا بخشـش خـود، کـلّ مهریـه را        
می پردازد؛ چون که زوجه که تشویق به بخشش همان نصف ثابت شده شـرعی، مـی شـود،    

و هم بُعد ایجابی نکاح در ١فقط به دست او عقده نکاح است، برخالف زوج که هم بُعد سلبی
  دست اوست.

در نتیجه بخشش او  ؛به زوج بر می گردد فقط ،﴾وَیٰلتَّقْرَبُ لِقْأَ فُواْتَعْ وَأنْ﴿سپس خطاب 
رحمتیسـت کـه    ،. ایـن عفـو  ، دارد﴾نِّکَـاحِ لْٱدَةُ عُقـْ ﴿به تقوا نزدیکتر بوده؛ زیرا حقّ بیشتری در 

رحمت دیگری را به خود جلب کرده و آن، رجوع دوباره به نکاح یـا پرهیـز از حالـت دشـمنی     
دو است؛ اگر مقصود عفو پدر زوجه بود، این با تقوا مطرح در آیه منافات داشـته و بـه    بین آن

  طغوی نزدیکتر بود.
و در میـان  «، ﴾نَکُمْلَ بَیـْ فَضـْ لْٱ سَـوُواْ تَنْ وَال﴿ پس از این بیان، خدای سـبحان مـی فرمایـد:   
اتش، فقـط در  فضیلت ازدواج با تمام جزئیـ  ؛»یکدیگر (بزرگواری و) فضیلت را فراموش مکنید

بین زن و شوهر است؛ پس، یا باید زنان نصف ثابـت شـده را ببخشـند یـا مـردان کـلّ آن را،       
  .﴾مَلُونَ بَصِیرٌهللاَ بِمَا تَعْٱإنَّ ﴿درحالی که با هم در این عفو و بخشش، مسابقه می دهند؛ 

  
ج ابتـدایی بـرای حرکـت زو    ، برای اینکـه تشـویق  هزوجه در این قضیه بر زوج مقدم شد ٭

لَ فَضْلْٱ سَوُواْتَنْ وَال﴿، و بعد از آن ﴾وَیٰلتَّقْرَبُ لِقْأَ﴿، سپس ﴾نِّکَاحِلْٱدَةُ عُقْ﴿باشد؛ پس از آن 
  .﴾مَلُونَ بَصِیرٌهللاَ بِمَا تَعْٱإنَّ ﴿که اکثر آنها ـ به طور طبیعی ـ بر عهده زوج است، ، ﴾نَکُمْبَیْ

  
 ،]۲۳، نسـاء [ ﴾رَ مُسَـافِحِینَ صِنِینَ غَیْمُحْ وَالِکُمْمْبِأَ تَغُواْتَبْ نْأَ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ اُحِلَّ لَکُمْ﴿. آیه ۲
 ـ در هنگـام ازدواج ـ      تأکید می کند بر شرط اینکه زوج و زوجه (پاکدامنی) »احصان« قید که

زناکار نباشند، همانطور که در آیه نور بیان شده است؛ بنابراین اگر یکی از آنها پاکدامن بـود و  
زناکار، ازدواجشان جایز و حالل نیست؛ اما اگر هر دو اهل فحشاء بودند، آیه نور، این دیگری 

کند که ازدواج دو شخص زناکار با یکدیگر، جایز است؛ البته این آیه هـم، بـه   مقیّد می آیه را 
ذِینَ أُوتُـوا   وَٱلْمُحْصَـنَاتُ مِـنَ ٱ  ﴿... وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤمِنَاتِ  آیه مائده قید می خورد که: لـَّ

ــ ــنْ قَبْلِکُ ــابَ مِ ـــٱلْکِتَ ـــمْ إذَا آتَیْتُ ـــمُوهُنَّ أُجُ ــذِي  ـورُهُنَّ مُ ــافِحِینَ وَالمُتَّخِ ــرَ مُس حْصِنِینَ غَیْ
و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن با ایمان و زنان پاکـدامن از کسـانی کـه    «، ]۵[مائده،  ﴾أَخْدَانٍ...

داده شده، (حالل است)؛ هنگامی که مهریه هایشان را پیش از شما، کتاب (آسمانی) به آنان 
به ایشان بدهید، و (خودتـان و آنـان) پاکـدامن و نگـه دار (خـود و همسـرانتان) باشـید، نـه         

                                                                                              

 در اول آیه، ذکر شده است. ﴾وإن طلّقتموهنّ﴿ رینه لفظی که. ق ١
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ایـن آیـه، حلیّـت ازدواج را     ؛ یعنی»به دوستی برگیرید زناکاران و نه زنانی را (از روی شهوت)
.، که دو شخص زناکار آن را ندارندزند (نگه داشتن پاکدامنی) قید می بودن نبه مُحصِ

 لَـیٰ مَـا یُتْ ﴿ ؛ کـه همانـا  ]۱، مائـده [ ﴾کُمْعَلَـیْ  لَـیٰ مَـا یُتْ  ¦عَامِ إنْألَٱبَهِیمَةُ  لَکُمْ اُحِلَّتْ﴿آیه . ۳
، مصادیقش در آیات بعدی و سایر آیات قرآن، بیان شده اسـت؛ بنـابراین، اجمـال در    ﴾کُمْعَلَیْ

! از موارد استثنای حلیّـت انعـام، بعضـی از اجـزای آن، مثـل خـون       کجای این آیات قرار دارد؟
مسفوح (ریخته شده)، است؛ و همچنین گوشت مردار، خوک و خبائث می باشد.  

همچنین است آیاتی که فکر می کنیم مجملند؛ پس، ایـن آیـات، بـا تأمـل در خـود آیـه و       
    ند.که مبیِّن معلوم می شوند قرائن متصّل و منفصل در کلّ قرآن،
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نصوص و ظواهر قرآن
بی ارزش کردن و از اعتبار انداختن قرآن مجید تـا حـدی رسـیده اسـت کـه گفتـه مـی شـود:         

» همانا قرآن، سندش قطعی و داللتش ظنّیست؛ و حدیث داللتش یقینی و سندش ظنّیست«
ی قرآنی، اقتضا دارد که داللت آیات قرآن بر مُـرادات الهـی، یقینـ   ١با اینکه بالغت و فصاحت

، تبدیل به نصّ می گردند، جه برسد به خود نصوص بوده تا آنجایی که ظهورات مستقرّ قرآن
؛ اما روایت، اضافه بـر جعلیـات متنـی و سـندی، تقیـه هـا، نقـل بـه معـانی کـه در آن           ٢کتاب

خطاهایی صورت می گیرد و مانند آنها، داللتش قطعی نیست، بلکه همچنین ظـاهر حـدیث   
اینکه با حجّتی از آیات قـرآن، تأییـد شـود؛ بنـابراین، قـرآن در دالالت       هم داللتی ندارد، مگر

خویش، نیازی به حدیث ندارد، بلکه روایت است که در ثبوت و تصدیق خود، بـه کتـاب نیـاز    
  دارد، همانطور که به این مطلب، آیات و احادیث عرضه بر قرآن، گواهی می دهند.

قـرآن، فصـیح تـرین بیـان و     «ود، بین دو بیـان:  از تناقضات غریبی که در اقوال دیده می ش
 ، مـی باشـد؛  »ت و جز با حدیث، فهمیده نمـی شـود  قرآن مجمل اس«با » بلیغ ترین کالم است

بنابراین، قرآن معجزه ای در عدم فصاحت و بالغت است، نه در خود فصاحت و بالغت! قول 
؛ گـویی  »شود، حجّت نیستظاهر قرآن مادامی که به حدیثی استناد داده ن«دیگری می گوید: 

خـود نمـی دانـد، چـه     سد یا صاحب پرده و پوشش هایی کـه  که قرآن، کالمیست خراب و فا
اینکه: آیا ظواهر قرآنی، حجّـت هسـتند یـا     بیانی دارد و چه می گوید؟! بحث طوالنی در مورد

نه؟ جز هتک حرمت به ساحت وحی، و پیکار و حمله بـه مقـام و مرتبـه بالغـت و فصـاحت      
ان و حتـی  کلمات ساده عاقالن، بلکـه نـابخرد   آن کسانی که به ظواهر ن، نبوده و نیست.قرآ

حجّتنـد یـا   بنفسها، مجانیین، استناد می کنند، همیشه در شکّ آن هستند که: آیا ظواهر قرآن 
از آن بیـزاری  ￦ این توهین، چیزی جز بدعت احمقانه نبوده و نیست، و خدا و رسولشنه؟! 

همـراه تمـامی مراحـل     به با وجود فصاحت و بالغت مقام معجزه قرآنی،نه متأسفا می جویند.
اعجاز؛ و با اینکه اعتقاد به اعجاز کتاب از ضروریات عقیدتی بین همه مسلمین است، ما ایـن  

جـا   و در بین ما و حـوزه هـای علمیـه   اقوال زور و غرورمندی را که غرور آن را دسیسه کرده 
  ، می شنویم.»یست و آیا ظواهر با اینکه ظنّیند، حجّتند یا نه؟قرآن، داللتش ظنّ«داده است: 

  
  معجزه قرآن

ضرورت اعتقاد بـه اعجـاز قـرآن. ازایـن      یری از آیات داللت می کنند برنفس قرآن و تعداد کث
رو، تدبّر در قرآن، از اوج فصاحت و استحکام محتوای آن، پرده برداشـته کـه همـین یکـی از     

و اگـر ایـن کتـاب، داللـتش ظنـی باشـد و سـپس در حجیّـت          شـد. ابعاد اعجـاز قـرآن مـی با   

                                                                                              

بیـان  «؛ و فصاحت بـه زبـان سـاده یعنـی:     »بیان منظور با رساترین و قابل فهم ترین شکل ممکن«. بالغت، یعنی:  ١
 ».منظور در بهترین و زیباترین و بی عیب ترین شکل ممکن

 آیا برهان، ظنی الداللة می شود؟! ]؛۱۷۴، نساء[ ﴾رَبِّکُمْ هَانٌ مِنْبُرْ جَائَکُمْ نَّاسُ قَدْلْٱیَا أیُّهَا ﴿. خدای سبحان فرمود:  ٢
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قرآن در ضعف داللتش، معجـزه  «ظواهرش، تردیدی حاصل شود، در این هنگام باید بگوییم: 
  »!آمیز است

که به صراحت بیان می کنند که قـرآن برهـان،    را از آیات روشنگریتعداد کثیری در اینجا 
 کُمْنَـا إلَـیْ  زَلْنْوَأَ رَبِّکُمْ هَانٌ مِنْبُرْ جَائَکُمْ قَدْ﴿ر می کنیم: نور، بیان، تبیان و مانند آن است، ذک

اسِ وَهُـدَیً وَمَوْ    ﴿ و، ]۱۷۴، نساء[ ﴾نُوراً مُبِیناً ، ]۱۳۸، آل عمـران [ ﴾مُتَّقِـینَ عِظَـةٌ لِلْ هَـذَا بَیَـانُ لِلنـَّ
آیـا اجمـال و قصـور در کـالم و بیـان      ؛ ]۲۸، زمـر [ ﴾یَتَّقُـونَ  عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يرَ ذِنَاً عَرَبِیَّاً غَیْءَاقُرْ﴿

یَانَـاً لِکُـلِّ شَـیءٍ    کِتَـابَ تِبْ لْٱکَ نَا عَلَیْوَنَزَّلْ﴿ معانی، کژی در روشنی و بیان نیست؟! سپس آیه
.]۸۹، نحل[ ﴾لِمِینَمُسْلِلْ رَیٰمَةً وَبُشْوَهُدَیً وَرَحْ

یعنـی کفـر بـه    ، ]۹۹، هبقر[ ﴾قُونَفَاسِلْٱ ¦فُرُ بِهَا إمَا یَکْ وَکَ آیَاتٌ بَیِّنَاتُ نَا إلَیْزَلْنْأَ وَلَقَدْ﴿ بله،
بـه بیّنـات    پس همانطور که کفر به آیات قرآن، فسق اسـت، کفـر  بیّنات تا کفر به خود آیات؛ 

 تَّبَـعَ ٱهللاُ مَن ٱبِهِ  يدِهللاِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینُ یَهْٱمِنَ  جَائَکُمْ قَدْ﴿ آیه و قرآن هم، اینچنین است؛
المِ وَیُخـْ  لْٱوَانَهُ سُبُلَ رِضْ ورِ بِإذنِـهِ وَیَهـْ   لْٱظُّلُمَـاتِ إلَـی   لْٱمِـنَ   رِجُهُمْسـَّ صِـرَاطٍ   إلَـیٰ  دِیهِمْنـُّ
لْ ـبـِ  ئنَاهُمْـجـِ  دْـوَلَقَ﴿و ، ]۱۵، مائده[ ﴾تَقِیمٍمُسْ مٍ مَـةً لِقَـوْ  مٍ هُـدَیً وَرَحْ عِلـْ  نَاهُ عَلَـیٰ کِتَابٍ فَصـَّ

ا ال  لْٱ قَـامُواْ کِتَـابِ وَأَ لْٱلَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِٱوَ﴿ پس، ]۵۲، أعراف[ ﴾یُؤمِنُونَ الةَ إنـَّ رَ نُضِـیعُ أجـْ   صـَّ
، أعـراف [ ﴾مٍ یُؤمِنُـونَ مَـةً لِقَـوْ  وَهُـدَیً وَرَحْ  رَبِّکُـمْ  هَذَا بَصَائرُ مِـنْ ﴿، ]۱۷۰، أعراف[ ﴾لِحِینَمُصْلْٱ

دُورِ وَهُـدَیً وَرَحْ  لْٱ يفَاءٌ لِمَا فِوَشِ رَبِّکُمْ مِنْعِظَةٌ مَوْ جَاءَتکُمْ لنَّاسُ قَدْٱیَا أیُّهَا ﴿، ]۲۰۳ مَـةً  صـُّ
، ﴾تَتَّقُـونَ  مَـا فِیـهِ لَعَلَّکُـمْ    کُـرُواْ ذْٱبِقُـوَّةٍ وَ  نَـاکُمْ مَا آتَیْ خُذُواْ﴿ بنابراین، ]۵۷، یونس[ ﴾مُؤمِنِینَلِلْ
ا أنْ ﴿، ]۱، هـود [ ﴾یـرٍ حَکِیمٍ خَبِ لَدُنْ مِنْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ کِمَتْکِتَابٌ اُحْ﴿ اً   ءَانَـاهُ قُرْ زَلْإنـَّ نَـاً عَرَبِیـَّ

و محتـوایش،  معنـا  کـه  عربی یعنی یک شـیء واضـح و روشـنی    ؛ ]۲، یوسف[ ﴾قِلُونَتَعْ لَعَلَّکُمْ
اً  نَاهُ حُکْزَلْـذَلِکَ أنْـوَکَ﴿: برداشت شده و ظهور دارد ،بدون هیچ اجمال و واسطه ای  ﴾مَـاً عَرَبِیـَّ

حکم عربی در تمامی دایره های داللی، مدلولی و تطبیقی، بـدن هـیچ تفکیـک یـا     ، ]۳۷، رعد[
هدایت قرآنی در تمام زمینه ها، اسـتوارتر، محکـم تـر و    فاصله ای از حقیقت روشن و آشکار؛ 

.]۹، إسراء[ ﴾وَمَهِیَ أقْ يلِلَّتِ ينَ یَهدِءَاقُرْلْٱهَذَا  َّإن﴿ارزشمندتر بین کلّ هدایت هاست: 

  ن قرآندرک آسا

خدای سبحان در قرآن، انواع دسته های بیان و تبیان را بدون هیچ نوع باقی مانـده ای، ذکـر   
ن و روشنی بخش معانی خویش، باشند:خالص، بیاناب وکرده تا کلمات وحی به صورت 

 ِّحَقلْٱوَبـِ ﴿ ؛]۴۱، إسـراء [ ﴾نُفُـورَاً  ¦إ وَ مَـا یَزِیـدُهُمْ   نِ لِیَـذَّکَرُواْ ءَاقُـرْ لْٱهَـذَا   ينَا فِصَرَّفْ وَلَقَدْ﴿
رْ  ﴿ ؛]۱۰۵، إسـراء [ ﴾مُبَشِّرَاً وَنَـذِیرَاً  ¦نَاکَ إسَلْنَزَلَ وَمَا أرْ ِّحَقلْٱنَاهُ وَبِزَلْأنْ نَاهُ بِلِسَـانَکَ  فَإنَّمَـا یَسـَّ

 لَـیٰ کِتَـابَ یُتْ لْٱکَ نَا عَلَیْزَلْأنْأنَّا  فِهِمْیَکْ أوَلَمْ﴿ ؛]۹۷، طه[ ﴾اًّمَاً لُدذِرَ بِهِ قَوْمُتَّقِینَ وَتُنْلْٱلِتُبَشِّرَ بِهِ 
کَ نَـاهُ إلَیـْ  زَلْکِتَـابٌ أنْ ﴿ ؛]۵۱، عنکبـوت [ ﴾مٍ یُؤمِنُـونَ لِقَـوْ  رَیٰمَـةً وَذِکـْ  ذَلِکَ لَرَحْ يفِ َّإن هِمْعَلَیْ

 مِـنْ  رِ فَهَلْنَ لِلذِّکْءَاقُرْلْٱا نَیَسَّرْ وَلَقَدْ﴿ ؛]۲۹، ص[ ﴾بَابِلْألَٱ لُواْآیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُوْ مُبَارَکٌ لِیَدَّبَّرُواْ

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



73 

ذِینَ یَکْ ٱ َّإن﴿ ؛]۱۴_۱۳، طـارق [ ﴾لِهَزْلْٱمَا هُوَ بِ وَ ٭لٌلٌ فَصْإنَّهُ لَقَوْ﴿ ؛]۲۲، قمر[ ﴾مُدَّکِرٍ تُمُـونَ  لـَّ
اسِ فـِ    بَعـْ  مِـنْ  هُدَیٰلْٱبَیِّنَاتِ وَلْٱنَا مِنَ زَلْمَا أنْ اهُ لِلنـَّ هللاُ ٱعَـنَهُمُ  ئِـکَ یَلْ لکِتَـابِ أوْ لْٱ يدِ مَـا بَیَّنـَّ
بـه  «، ]۱۸۵، أعـراف [ ﴾دَهُ یُؤمِنُـونَ فَبِأیِّ حَـدِیثٍ بَعـْ  ﴿ بنابراین ؛]۱۵۹، هبقر[ ﴾العِنُونَلْٱعَنَهُمُ وَیَلْ

؛ حـدیث قـرآن، بیـان بـودن آن، نـور، تبیـان،       »کدامین حدیث بعد از آن، ایمان مـی آورنـد؟  
غیر تحریـف شـده و غیـر انحرافـی،      تفصیل عربی بدون اعوجاج و انحرافی، و دیدگاه های

هر نصیحت پذیری، آسان است که قـرآن را مطالعـه کـرده و از    می باشد؛ این کتاب، برای 
؛؟]۱۷، قمر[ ﴾مُدَّکِر مِنْ فَهَلْ﴿آن، راه زندگی دنیوی و ابدی خود را، انتخاب نماید؛ 

تـه هـای   این معرفت به قرآن، بر حسب نصوص و تعـاریف قـرآن از خـویش بـود؛ و آن گف    
همانـا قـرآن داللـتش ظنّیسـت، و آیـا ظـواهر قـرآن بـدون         «انحرافی کسانی که می گفتنـد:  

».روایت، صحیح است یا خیر؟!

قرآن، مدار اصیل

، ￨و اهـل بیـت او  ￦ به تحقیق، کتاب الهی در زمان نزول و در مدار زمان رسالت پیامبر
آن، در تمـامی احتجاجـات   و دیگـری بـرای قـر    اصیل بوده است که هیچ شـیء دوم  یک مدار

وجود نداشته است. سپس به همراه تأسف شدید، بدعتها و انحرافاتی از این قبیل ذکـر شـده،   
» قرائت بدون مطالعه«وارد دین شد، در نتیجه، قرآن از میدانات اسالمی کنار رفته و داخل در 

و بیهوده اسـت،  یک عمل پوچ و ارسال ثواب آن به ارواح مردگان و مؤمنین در قید حیات که 
  گردیده است؛ و خدای متعال از این انحرافات، بیزار است.

قرآن خود را اینطور معرفـی کـرده کـه دارای بهتـرین بیـان، تفصـیل، تفسـیر و روشـنگری             
می باشد؛ خالی از هرگونه کجی و انحرافی، فارغ از هرگونـه سسـتی و شـکافی؛ قـرآن دارای     

ور اسـت. بـا ایـن حـال بعضـی هـا، آن را در گوشـه قصـور و         باالترین و فراوان ترین مراتب ن
؛ بنابراین، از قرآن چیزی فهمیده نمی شود، مگر به روایات فساد اندازنـده  سستی قرار داده اند

در منیٰ، ￦ خیالی وثنیات، اسرائلیات، کنیسیات و ترکیب خیالی آنها تا حدّی که رسول خدا
وستکثر، فمن کذب علیّ متعمداً فلیتبـوء مقعـده مـن    لقد کثرت علیّ الکذابة «فریاد می زدند: 

 ١النار، فما جاءکم عنّي من حدیث یوافق کتاب اهللا فأنا قلته ومـا جـاءکم مـن حـدیث یخـالف     
به تحقیق دروغ بر من زیاد شده و بیشتر هم می شود، پس کسی کـه  (، ٢»کتاب اهللا فلم أقله

هر سخنی که از من به شما رسـید، اگـر    بر من دروغ ببندد جایگاه خود را از آتش پر می کند؛
با کتاب خدا موافقت کرد، پس من آن را گفته ام، و اگر گفتار من مخالف با قرآن الهـی بـود،   

  من آن را به زبان نیاورده ام)؛ و مانند این روایت از احادیث عرض در پرتو آیات عرض.  
                                                                                              

، تباین کلی نیست؛ زیرا جعل احادیث با این داللت، در ابتدای نگاه حتماً طرد می شد؛ بنـابراین،  »مخالفت«مُراد از .  ١
 مخالفت شامل خاصّ وعام هم می شود.

، »قـرب األسـناد  «نیـز در کتـاب   » وما جائکم عنِّی...«، اشاره کرده است؛ ۲۱۰طبهبه این حدیث در خ امام علی.  ٢
  ذکر شده است. ۹۲ص
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نسخ
 ١در اصـطالح شـرع   داشـتن چیـزی.  در لغت، به معنای ازاله می باشد، یعنـی رفـع و بر  » نسخ«

(فقه گویا) به معنای رفع حکم سابق از بُن و اساس، رفع تنگی دایره حکم و رفع دایره وسـیع  
  .٢حکم می باشد

  

  ادله عدم جواز نسخ قرآن به وسیله حدیث

چه بسا و با اینکه بعضی از آیات قرآن، توسط آیات دیگر نسخ می شود، اما به سـبب حـدیث   
هُ لَکِتَـابٌ عَزِیـزٌ    رِ لَمَّا جَاءَهُمْذِّکْلْٱبِ لَّذِینَ کَفَرُواْٱ َّإن﴿: اوّالً، نمی شود؛ زیراو روایت، نسخ   وَإنـَّ

، ]۴۲- ۴۱ ،فصـلت [ ﴾حَکِـیمٍ حَمِیـدٍ   فِـهِ تَنزِیـلٌ مِـنْ   خَلْ هِ وَالمِـنْ نِ یَدَیْبَیْ بَاطِلُ مِنْلْٱالیَأتِیهِ ٭ 
که به ایشان رسید ـ کفر ورزیدند، (به کیفر خـود  کسانی که به این یادواره (قرآن) ـ هنگامی «

می رسند)؛ و به راستی و درستی ایـن کتابیسـت عزیـز: چیـره (علیـه معارضـان) ٭ از پـیش        
رویش و از پشت (سر)ش باطل سویش نیاید؛ فروفرستاده ای پیاپی از حکیمـی بـس سـتوده    

، چـه  ن را باطـل کنـد  از موارد بطالن نفی شده، آن چیزیست که حکمی از احکام قـرآ ؛ »است
روایت باشد، یا غیر آن؛ و چون اینکه حکم ناسخ، حکم منسـوخ را باطـل مـی کنـد، عـزّت و      
غلبه قرآن بر تمام ماسوای خود، اقتضای ممنوعیت هر باطلی را از هر ابطـال کننـده ای چـه    

و  به طور اجمالی یا تفصیلی، گرچه در آیه، کلمه، نقطه، حرف، اعراب و یـا ترتیـت سـوره هـا    
  کلمات باشد، داراست، مگر موارد نسخ در نفس قرآن که به طور نادر و پراکنده، وجود دارد.

؛ بدین »قرآن، ثقل اکبر است«: در سنّت، به تعداد کثیر و گوناگونی، وارد شده است که: ثانیاً
که در حاشیه و پرتو قـرآن اسـت، منسـوخ   مـی     » ثقل اصغر«توسط » ثقل اکبر«لحاظ، چطور 

  شود. 
لُ تـْ ٱوَ﴿قرآن را، مُحال دانسته است: ، پناهگاه و مرجعی غیر از ￦: قرآن، برای پیامبرثالثاً

 ؛]۲۷، کهـف [ ﴾داًدُونِـهِ مُلتَحـَ   تَجِدَ مِـنْ  مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَنْ کِتَابِ رَبِّکَ ال کَ مِنْمَا أُوحِیَ إلَیْ
به جز او، وجود نـدارد و نخواهـد    کتاب قانون اصیلی می شود که ملتحدی» قرآن«در نتیجه، 

داشت. چطور ممکن است که نسخ کتاب به وسیله روایاتی که جایگاهی جز حواشی توضـیح  
ندارند، صحیح باشد؛ یک شیء حاشیه ای و کناره ای که اسـاس خـود را از مـتن دارد،    ٣دهنده

هرگز نمی تواند با متن خود، مخالفت کند.
                                                                                              

أم ﴿بقره:  ۱۰۸، که با آیه بعدش ﴾ما ننسخ من آیة أو نُنسها نأت بخیرٍ منها أو مثلها...﴿بقره است که:  ۱۰۶مُراد، آیه.  ١
مطلق بوده و شامل تخصیص و تقیید » نسخ«می شود که ، معلوم ﴾تریدون أن تسئلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل

 و همچنین تعمیم و تطلیق نیز می شود.
منحصر به تخصیص در ازمان به معنـای مانعیـت   » نسخ«فرقی وجود ندارد، و » تخصیص«و » نسخ«بنابراین بین .  ٢

  ز می شود.استمرار حکم نمی شود، بلکه شامل اخراج فرد یا عنوانی از حکم عام یا حکم خاص، نی
. تعیـین  ۳. بیان اشارات، لطائف و حقـایق؛  ۲. تأیید تفسیر آیه به آیه؛ ۱روایات نسبت به قرآن، چهار کاربرد دارند: .  ٣

. گسترش دامنه معنایی کلمات. این چهارکابرد فقط برای احادیث، ثابت است، و احادیث مفسّر و نسخ کننده ۴مصداق؛ 
 ». تفسیر قرآن به قرآن«آیات زیادی، خود خدای سبحان و قؤآن کریم است: یعنی  آیات نیستد؛ زیرا مفسّر قرآن طبق
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موارد نسخ در قرآن

به جز موارد قلیلی که منسـوخ خبـر از محـدودیت حکمـش مـی دهـد، یافـت           تناسخ در قرآن
 فَـإنْ  کُمْبَعَةً مِنْهِنَّ أرْعَلَیْ هَدُواْتَشْسْٱفَ نِسَاءِکُمْ نْفَاحِشَةَ مِلْٱیَأتِینَ  يلالتٱوَ﴿نمی شود، مانند: 

 ؛]۱۵، نسـاء [ ﴾هللاُ لَهُنَّ سَبِیالًٱعَلَ یَجْ أوْ تُمَوْلْٱیَتَوَفَّاهُنَّ  بُیُوتِ حَتَّیٰلْٱ يسِکُوهُنَّ فِفَأمْ شَهِدُواْ
در سـوره نـور اسـت و    ١کـه همـان آیـه حـد     ﴿سـبیالً﴾ که حکم زندانی کردن در خانه توسـط  

  حکمش صد تازیانه می باشد، نسخ شده است.

  

اما آیه برگشت قبله، آنچه که در قرآن است، فقط ناسخیست که اشاره بـه منسـوخ غیـر     ٭
نْ  لْٱیَتَّبِـعُ   لَمَ مَـنْ لِنَعْ ¦تَ عَلَیهَا إکُنْ يلَّتِٱلَةَ قِبْلْٱوَمَا جَعَلنَا ﴿رد: موجود در قرآن دا  رَّسُـولَ مِمـَّ

    .]۱۴۳، هبقر[٢﴾عَقِبَیهِ قَلِبُ عَلَیٰیَنْ
  
 کُـمْ رٌ لَخَیـْ  صَـدَقَةً ذَلِکُـمْ   وَاکُمْنَ یَـدَی نَجـْ  بَـیْ  رَّسُولَ فَقَـدِّمُواْ لْٱتُمُ إذَا نَاجَیْ﴿آیه نجوی:  ٭
صَـدَقَاتٍ   وَاکُمْجْنَ یَدَی نَبَیْ مُواِّْتُقَد أنْ تُمْفَقْأأشْ ٭ هللاَ غَفُورٌ رَحِیمٌٱ َّفَإن تَجِدُواْ لَمْ نْهَرُ فَإِوَأطْ
هللاُ خَبِیـرٌ  ٱوَهللاَ وَرَسُـولَهُ  ٱ زَّکَاةَ وَأطِیعُواْلْٱ آتُواْصَّالةَ وَلْٱ قِیمُواْفَأَ کُمْهللاُ عَلَیْٱوَتَابَ  عَلُواْتَفْ لَمْ فَإذْ

؛ این آیه محدودیت واضحی دارد، چون که مسلمانانی کـه نیـاز   ]۱۳- ۱۲، مجادله[ ﴾مَلُونَبِمَا تَعْ
داشتند، نمی توانستند بـرای نجـوا صـدقه را بپردازنـد؛     ￦ به گفت و گوی محرمانه با پیامبر

 ٣گی کسـی بنابراین، این آیه فقط آزمایشی برای همه مسلمانان و اظهار صـالحیت و شایسـت  
  بود که برای نجوا، صدقه را ادا کرد.  

  
 ، بـین سـوره نـور   ۳اما حکم جواز ازدواج شـخص مشـرک بـا زن زانیـه مسـلمان در آیـه        ٭

رِکِینَ مُشـْ لْٱ کِحُـواْ تُنْ وَال﴿که به وسـیله آیـه    تحقیر و خوار کردن عمل زنا بود ی برایامتحان
 ،]۱۰، ممتحنـه [ ﴾یَحِلُّونَ لَهُمْ هُمْ وَال الهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴿: وآیه ممتحنه، ]۲۲۱، هبقر[ ﴾یُؤمِنُواْ حَتَّیٰ

  ، نسخ شده است.]۱۰، ممتحنه[ ﴾کَوَافِرِلْٱبِعِصَمِ  سِکُواْتُمْ ال﴿ و
  

ثبوت این آیات آزمایشی، جز به وسیله زبـان وحـی قـرآن نبـوده اسـت؛ غیـر از سـنّتی کـه         
خالفـت بـا آن، و یـا عـدم موافقـت و      مالک صحّت و سقم آن، جز موافقت با قرآن یا عـدم م 

  مخالفت با این کتاب، نیست.

                                                                                              

لیوم ٱهللا إن کنتم تؤمن.ن باهللا وٱالزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدةٍ وال تأخذکم بهما رأفةٌ فی دین ٱالزّانیة و﴿ . ١
  ].    ۲[نور،  ﴾لمؤمنینٱآلخِر ولیشهد عذابهما طائفةٌ من ٱ
 ﴾إنّ أوّل بیت وضع للناس للّذی بکّة مبارکـاً وَ هُـدیً للعـالمین   ﴿و آیه  ﴾القبلة التی کُنتَ علیها﴿توجّه به این آیه با .  ٢

  ]، کعبه نخستین قبله مسلمانان بوده است، نه بیت المقدس.۹۶[آل عمران، 
  است. مُراد، حضرت علی.  ٣
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ادله دیگر عدم جواز نسخ

در کلّ قرآن، خود قرآن است؛ درنتیجه جایگـاهی بـرای غیـر قـرآن در      ﴿مَا أنْزَلَ ٱهللاُ﴾مُراد از 
زَلَ نـْ بِمَـا أَ  کُـمْ یَحْ مْلـَ  وَ مَنْ﴿نسخ کتاب و غیر آن از مخالفتها و تبدیالت، وجود ندارد؛ پس 

؛ نسـخ قـرآن   ]۴۷و ۴۵،۴۴، مائـده [ ﴾فَاسِـقُونَ لْٱظَّالِمُونَ...هُمُ لْٱکَافِرُونَ... هُمُ لْٱهللاُ فَأولَئِکَ هُمُ ٱ
کفر، ظلم و فسق را در خود جمع می کند، بلکه بـدترین راه اسـت؛ زیـرا، ظلـم، کفـر و      مثلث 

ه برسـد بـه شـأن و    فسق برای کسیست که به چیزی که خدا نازل کرده، حکم نمی کنـد، چـ  
     در ایـن هنگـام کـافرتر،    پـس او  حال شخصی که بر خالف نـزول الهـی، حکمـی مـی کنـد؟     

ظالم تر و فاسق تر است.

وَ ﴿اعتصامی در شـریعت اسـالمی، جـز ریسـمان الهـی کـه قـرآن باشـد، وجـود نـدارد:            ٭
؛ و هـیچ محـافظی جـز قـرآن بـرای      ]۱۰۳، آل عمـران [ ﴾تَفَرَّقُـواْ  لِ اهللاِ جَمِیعَاً وَالبِحَبْ تَصِمُواْعْٱ

ا ال لْٱ کِتَابِ وَأقَامُواْلْٱلَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِٱوَ﴿نگهبانی نفس و خلق از گمراهی، نیست:   صَّالةَ إنـَّ
ذِ ٱبِ سِکْتَمْٱسْفَ﴿، ]۱۷۰، أعراف[ ﴾لِحِینَمُصْلْٱرَ جْنُضِیعُ أَ کَ عَلَـیٰ  أُوحِـیَ إلَیـْ   يلـَّ صِـرَاطٍ   کَ إنـَّ

و امّـت اسـالمی بـا پیـروی از او در ایـن آیـات و       ￦ ازاین رو، پیامبر ؛]۴۳، زخـرف [ ﴾تَقِیمٍمُسْ
آیات قبل، به تمسیک و استمساک به قرآن، امر شـده انـد؛ و نسـخ قـرآن توسـط غیـر قـرآن،        

را می بینیم کـه بـر   ￦ مساویست با نسخ این تمسیک و استمساک. برای همین، رسول خدا
زیـرا امـر شـده اسـت بـه:       ،]۱۵، یـونس [ ﴾إلَـیَّ  مَا یُوحَیٰ ¦بِعُ إأتَّ إنْ﴿حسب قرآن، می فرماید: 

.]۱۰۹، یونس[ ﴾حَاکِمِینَلْٱرُ هللاُ وَهُوَ خَیْٱکُمَ یَحْ حَتَّیٰ بِرْصْٱکَ وَإلَیْ یٰمَا یُوحَ تَّبِعْٱوَ﴿

همراهی کتاب و سنّت در ارائه حکم باشـد، معنـای مـذکور     ﴿مَا أرَاکَ ٱهللاُ﴾اگر مقصود از  ٭
ا أنْ ﴿الف قرآن نیست، وگرنه این معنا، ارائه متناقضـی مـی باشـد؛ بنـابراین،     مخ کَ نَـا إلَیـْ  زَلْإنـَّ

 و ،]۱۰۵، نسـاء [ ﴾نِینَ خَصِیمَاًخَائِلِلْ تَکُنْ هللاُ وَالٱنَّاسِ بِمَا أرَاکَ لْٱنَ کُمَ بَیْلِتَحْ ِّحَقلْٱکِتَابَ بِلْٱ
﴿مَـا  جـدایی از آن و نیـز تغییـرش وجـود نـدارد؛ و       حقّ ثابتیست که امکان ﴿ٱلْکِتَابَ بِٱلْحَقِّ﴾

در ارائه قرآنی، حقّ تفسیر و در ارائه سنّت، فقط حـقّ تأویـل و حـقّ تـدلیل اسـت.       أرَاکَ ٱهللاُ﴾
بین تأویل و تدلیل به وحی و اصل کتاب، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تأویل، انسان را به مبـدء  

سبب حکم است که در خـود قـرآن،    یا أویل علّتیا غایت ارجاع می دهد که یکی از مبادی ت
ذکر نشده اند.

دلیل دیگر عدم جواز نسخ، آیات عرض و روایـات متـواتر آن اسـت کـه قـرآن را مرجـع        ٭
تـا  ، قـرار داده  ١اصیل در هر پذیرش و انکاری که مورد غیر ضروری دین به آن بر مـی گـردد  

ین راوی خـائن از امانـت دار، شـناخته    هر مورد جعلی از آنچه که در شرع وارد شـده و همچنـ  
                                                                                              

یات عرض، مخصوص اصول ضروری دین (عقاید) اسـت؛  روا«این قول، برای اعراض از کسانیست که می گویند: .  ١
 جواب این قول در دروس قبل، بیان شده است.». زیرا در صورت عدم تخصیص، احادیث کثیری رها می شوند
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شود؛ بنابراین، خبر مخالف قرآن مردود است، هرچه که باشد: در مثلث نسـخ یـا مخالفـت در    
  .  ٢، نقطه های قرآن، ترتیب و نظم آیه ها و سوره های قرآن، و معانی قرآن١الفاظ یا اعرابها

  
ذِینَ  ٱدَهُ وَیُخَوِّفُونَـکَ بِ فٍ عَبـْ هللا بِکَـا ٱسَ ألَیْ﴿همانطور که خدا برای عبدش، کافیست:  ٭ لـَّ
، کتـاب او نیـز بـرای بنـده اش، کفایـت        ]۳۶، زمـر [ ﴾هَادٍ هللاُ فَمَا لَهُ مِنْٱلِلِ یُضْ دُونِهِ وَمَنْ مِنْ

 رَیٰوَذِکـْ  مَـةً ذَلِـکَ لَرَحْ  يفِ َّإن هِمْعَلَیْ لَیٰکِتَابَ یُتْلْٱکَ نَا عَلَیْزَلْأنَّا أنْ فِهِمْیَکْ أوَلَمْ﴿: ٣می کند
ذِینَ  ٱضِ وَرْألَٱسَّمَاوَاتِ وَلْٱ يلَمُ مَا فِشَهِیدَاً یَعْ نَکُمْوَبَیْ ينِهللاِ بَیْٱبِ کَفَیٰ قُلْ ٭ مٍ یُؤمِنُونَلِقَوْ لـَّ

؛ این نوع بسنده کـردن،  ]۵۲- ۵۱، عنکبـوت [ ﴾خَاسِرُونَلْٱلَئِکَ هُمُ هللاِ أُوْٱبِ بَاطِلِ وَکَفَرُواْلْٱبِ اْمَنُوآ
پـس از کفایـت خـدایی بـرای مـألوهین:       ،ربّانیست بـرای مربـوبین (تربیـت شـدگان)     کفایتی

نسخ قرآن کافی از غیر قرآن، نسخ کفایت خاصّ قـرآن   کسانی که توحید الهی را پذیرفته اند.
از غیر خودش و کفایت غیر آن از قرآن است که مساوی با شـرک بـه کتـاب الهـی ـ در حـدّ        

  شرک به خدا ـ می باشد.  
  
 (بادوام تـرین)  ، ادوم(تمام ترین) ، اتمّ(کامل ترین) ، اکمل(سنگین ترین) قرآن اثقل ٭

دو ثقل می باشد، درنتیجه مستحقّ آن است که ناسـخ هماننـد    (با فضیلت ترین) و افضل
هـر  « ،]۱۰۶ ،هبقر[ ﴾لِهَامِثْ هَا أوْرٍ مِنْسُهَا نَأتِ بِخَیْنُنْ آیَةٍ أوْ مِنْ سَخْمَا نَنْ﴿و آیه  منسوخ باشد.

آیت و نشانه ای (عینی یا لفظی) را (که) از میان برداریم یا آن را از یاد(تان) ببـریم، بهتـر   
؛ زیرا حـداقلّ  ٤؛ نسخ قرآن به وسیله سنّت را طرد می نماید»از آن یا مانند آن را می آوریم

؛ ضرورت مماثلت است که هیچ مماثلتی بـین دو ثقـل وجـود نـدارد     رابطه ناسخ و منسوخ،
چون که ثقل اصغر با اکبر همانند نیست و ثقل اکبر فقط بـا خـودش، شـباهت دارد، ازایـن     

   رو، فقط او می تواند گاهی اوقات ـ در حدّ قلیل ـ، آیات خود را نسخ نماید.

پایـداری و    ؟!با این نه دلیل ذکر شده، چطور نسخ کتاب توسط حدیث، صـحیح مـی باشـد   
حـدیث دارای ضایعاتیسـت   ر و ثبوت منسوخ باشد، درحالی کـه  باید همانند استقرا ،دوام ناسخ

                                                                                              

]، ۶[مائـده،   ﴿وامسحوا برؤسکم وأرجلَکُم إلی ٱلکعبین﴾به فتح الم در آیه  جُلَکُم﴾أر﴿مانند احادیثی که می گویند: .  ١
است. این احادیث مخالف قرائت فوق تواتر نسخه حفص از عاصم و روایات دیگری که موافـق آیـه انـد،     به کسر الم

 می باشد؛ در نتیجه، حکم مسح پا، کلّ عرض پا می باشد و کفایت مسح یک انگشت بر ر روی پا، باطل است.
سؤال کردم: چه مقدار آب در  دقاز امام صا«در روایت نشیط بن صالح که می گوید: » مثال«مانند ترجمه کلمه .  ٢

از ابواب احکام  ۲۶(وسائل: باب» شست و شوی بول، کفایت می کند؟ حضرت فرمودند: مثال ما علی الحشفة من البلل
ـ هللاِ ٱسَبِیلِ  يتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِلْٱنِ فِئَتَیْ يآیَةٌ فِ کَانَ لَکُمْ قَدْ﴿)؛ به دوبار شستن؛ بلکه طبق آیه ۵خلوت، ح کَـافِرَةٌ   رَیٰوَأخْ

دو برابر و غلبه آب بر بول می باشد؛ بنابراین، یک بـار  » مثال«مقصود از  ]؛۱۳، آل عمران[ ﴾نِعَیْلْٱأیَ رَ هِمْلَیْمِثْ نَهُمْیَرَوْ
 شستن بول بر روی حشفه، کفایت می کند. 

، همـانطور کـه در بخـش اول،    این کفایت هم به وسیله دالالت رمزی (حروف مقطعه) و هم غیر رمزی می باشد.  ٣
 که مطلق رجوع به سنّت را نفی کرده، تفاوت زیادی دارد» حسبنا کتاب اهللا«بیان شد؛ بنابراین، این کفایت با 

این طرد و ابطال به صورت مطلق است: چه در رفع حکم کتاب، چه در تضییق آن و چه در گسترش دایـره حکـم   .  ٤
 قرآن.
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تنها محـور و مرجـع در    که او را از تحقق و دوام لفظی و معنوی، خارج می کند. برای همین،
حدیث، قرآن است؛ ازاین رو، نسخ به حدیث باطـل اسـت، گرچـه آن روایـت      پذیرش و انکار

قطعی السند باشد.
، بـاقی  ￨انکار نباشد، اصلی برای کلمـات معصـومین   اگر قرآن مرجع اصیل در پذیرش و

، باشد، البتـه تمـام علـم بـه ایـن      ]۸۹[نحـل،  ﴿تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ﴾ نمی ماند؛ بنابراین کتاب باید 
دارا هستند، و این علم، دلیل بـر خـروج نصـوص و    ￨ را فقط ذوات معصومین ﴿کلِّ شَیْءٍ﴾

به تذکّر و هشـدارهای  با بیان خود ـ فقط ـ   ￨ تحجیّت نیست، بلکه اهل بیظواهر قرآن از 
نـصّ و ظـاهر قـرآن     معـانی اسـتفاده شـده از    داده و یا تأویالتی را که موافق بـا خود افزایش 

  ؛ و اگر غیر از این باشد، مساوی با رسوایی و بطالن است.١، بیان می کننداست
  

  در روایات» نسخ قرآن به حدیث« معنای

قرآن مواردی هست که توسط سنّت نسخ شده، مُرادشان جـز نسـخ    احادیثی که می گویند: از
عامّ و مطلق ضابطی نیست، مهملی که غیر صریح و غیر ظـاهر اسـت؛ تعبیـر از ایـن دو بـه      
نسخ، در احادیث ما زیاد و در مضامین آنها، شناخته شده می باشد که در دهها مورد، صـراحت  

  در این مطلب دارد.

  
است که ما در مواقع ابهام و پیچیـدگی فتنـه هـا کـه یکـی از آنهـا       نکته قابل توجّه این  ٭

اختالف حدیث در نسخ و غیر آن است، در دهها روایت مختلفی که قرآن را مرجع اصیل قرار       
  نه غیر آن. شده ایم، به تمسّک به قرآنامر می دهند، 

وسـیله حـدیث    ـ تخصـیص و تقییـد ـ آن را بـه       از احادیث جامعی که قرآن و مسئله نسخ
ن امـام  از امیـر مؤمنـا  » نهج البالغه«کتاب در  مطرح می کند، آن روایتیست که سید رضی

لقـاءه ورضـی لـه مـا     ￦ ثمّ إختار سبحانه لمحمّد«می کند که امام فرمودند:  نقل علی
عنده فأکرمه عن دار الدنیا ورغب به عن مقارنة البلوی، فقبضه إلیه کریماً، وخلّف فیکم ما 

األنبیاء في أممها، إذ لم یترکوهم همالً بغیـر طریـق واضـح والمحکـم قـائم، کتـاب        خلّف
ربّکم، مبیّنـاً حاللـه وحرامـه، وفرائضـه وفضـائله، وناسـخه ومنسـوخه، ورخصـه وعزائمـه،          

اً جمله ومبیّنـاً  ّوخاصّه وعامّه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، ومحکمه ومتشابهه، مفسر
ثاق علمه وموسع علی العباد جهله، وبین مثبت في الکتـاب فرضـه   غوامضه، بین مأخوذ می

معلوم في السنّة نسخه، وواجب في السنّة أخذه مرخص فـي الکتـاب ترکـه، وبـین واجـب      
لوقته وزائل في مستقبله، ومباین بین محارمه من کبیر وعد علیه نیرانه أو صغیر رصـد لـه   

￦ (سـپس دیـدار خـود را بـرای محمّـد      ؛۱»غفرانه، وبین مقبول في أدناه وموسع في أقصاه

                                                                                              

 یه، تعیین مصادیق، گسترش دامنه معنا و بیان اشارات و لطایف قرآن.در تأیید تفسیر آیه به آ.  ١
  .￦، در بیان فلسفه بعثت پیامبر۴۲، ص۱: خ. نهج البالغة ۱

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



79 

برگزید، و آنچه نزد خود داشت برای او پسندید، و او را با جدا کردنش از دنیا گرامـی داشـت،   
و به جای دمساز بودن با ناگواری ها و سختی ها در بهشت برین جایش داد، پس جـان او را  

آنچـه را انبیـاء میـان    ￦ یـامبر با اکرام گرفت و نزد خود برد، درود خدا بر او وخاندانش باد. پ
امّت خود برجای می گذاشتند، در میان شما باقی گذاشت؛ زیرا که انبیاء مردم را بدون معرّفی 

کتـاب  ￦ راه روشن و نشانه هـای اسـتوار، رهـا نسـاختند. ایـن راه روشـن و یادگـار پیـامبر        
ن کـرد:] حـالل و   که [آنچه را که شما بـدان نیـاز داشـتید، بیـا     پروردگارتان در میان شماست

حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، آنچـه در آن آزادیـد (مباحـات) و آنچـه آزاد نیسـتید      
(واجبات و محرّمات)، خاصّ و عامّ، پندها و امثال، مطلق و مقیّد، محکم و متشـابه، همـه را   

کـه   روشن نمود؛ جمالتش را تفسیر کرد و آنچه را پیچیده بود، توضیح داد. براسـاس پیمـانی  
گرفته شده، مردم باید بخشی از مطالب قرآن را بدانند، ولی بخش دیگر که [اسرار، اشارات و 

برخی احکام هست که در قرآن وجوب آن  لطایف قرآنی است]، الزامی به دانستن آن نیست.
معلوم گشته؛ و برخی از کارها هست که در سـنّت  ￦ بیان شده، اما نسخ آن در سنّت پیامبر

اجب شده، درحالی که در قرآن ترک آن مُجاز شمرده شده است؛ برخـی احکـام در   انجام آن و
و پس از آن وجوبش برداشته شده. قرآن گناهـان  قرآن هست که تا زمان خاصّی واجب بوده 

را از هم جدا کرده: برخی از گناهان کبیره اند که بر آن وعده عذاب داده و برخـی صـغیره انـد    
و نیز در قرآن امـوری هسـت کـه انـدکی از آن مقبـول اسـت و        که در آن امید بخشش داده؛

مردم در انجام بسیار آن آزادند).  
همانطور که ذکر شد، مقصود از وجوب منسوخ قرآنـی و تـرک جـایز، جـز عمـوم و اطـالق       
ضابطی و مهمل نیست. بنابراین، هیچ وقت قرآن به وسیله سنّت نسخ نمی شود، امـا گـاهی   

و یا قرآن، منسوخ می شود. همچنین است نسخ قرآن توسط خـود   اوقات سنّت توسط خویش
درنتیجه در مربع تناسخی که ذکر شد، ظلع قرآن یک منبع شکست ناپذیر و پابرجـا در   قرآن.

عدم قبول نسخ توسط احادیث می باشد.  

  )٧جدول شماره (

  ناسخ و منسوخ 
  حکم  منسوخ  ناسخ  ردیف

  صحیح  قرآن  قرآن   ١

  حیحص  سّنت  قرآن   ٢

  باطل  قرآن  تسنّ    ٣

  صحیح  تسنّ   سّنت   ٤
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جمع بندی

یـا متـواتر، روایـاتی وارد شـده اسـت کـه مـی گوینـد: اهـل          ١در احادیث به صورت مسـتفیض 
إذا حـدّثتکم بشـیء   «یاران خود را به برگشت و رجوع اخبار به قرآن، امر مـی کننـد:   ￨ بیت

گفتـیم، بپرسـید کـه ایـن بیـان، از       ، زمانی که برای شـما سـخنی  ٢»فاسألوني من کتاب اهللا
کجای قرآن است. این دسته از روایات تأکید می کننـد بـر اینکـه در سـنّت مـوردی وجـود       

 و ندارد که مخالف کتاب باشد؛ و اگری موردی یافت شد، حتماً آن خبر، یک حدیث جعلـی 
  واجب اإلعراض است.

  

جی و گـام بـه گـام نـزول     نکته ای که باید بدانیم این است که اقتضـای سیاسـت تـدری   ٭ 
احکام قرآن، تخصیصات و تقییداتیست کـه پـس از عمومـات و مطلقـات قـرآن مـی آینـد، و        

دوره شریعت اصیل که دوره ی نزول قرآن اسـت، بگـذرد، دیگـر جـایی بـرای غیـر       وقتی که 
قرآن در تخصیص و تقیید نیست، البته به غیر از مـوارد ضـابطی و قابـل تخصـیص و تقییـد.      

آنچه که نیاز به دلیل دارد، نسخ کتاب توسط سنّت می باشد، نه عدم جواز نسـخ آن؛   بنابراین
و ما هیچ دلیلی بر این نوع نسخ، در کتاب و سنّت نمی یابیم. خبری هم که این نوع نسـخ را  
بیان کرده است، مانند تمامی روایات واجب است که بر قرآن عرضه شـود کـه در نتیجـه، بـه     

  منسوخ، با قرآن تعارض دارد و از آن اعراض می شود.لحاظ تعارض ناسخ و 
  

  جهات مختلفی دارد:به طور کلّی، دالیل قرآن بر عدم جواز نسخ توسط سنّت، 
  . کتاب قانون، هیچ وقت به وسیه تبصره قانونی نسخ نمی شود.۱
. نسخ کتاب به واسطه سنّت، یک تحـوّل لـرزان اسـت، خصوصـاً درجـایی کـه، اخـتالف        ۲

د داشته باشد؛ زیـرا، تنهـا مرجـع اصـیل، کتـاب الهیسـت کـه اقتضـای بقـائش در          روایی وجو
  صورتیست که به عنوان یک دلیل محکم و اجتناب ناپذیر، قرار گیرد.

غلبـه و ممنوعیـت نسـخ کتـاب     .  تمامی آیات ذکر شده در صفحات گذشته که داللت بر ۳
  توسط غیر خودش می کنند.

  احکام و اخبار بر قرآن را، واجب می دانند.. آیات و روایاتی که عرضه کردن ۴
. کفایت قرآن که مقتضای نسخ درونیست، بدون هیچ رجوعی به غیـر قـرآن کـه معرکـه     ۵

  اختالف آراء می باشد.
. هر متن قوی و استواری در حاشیه آن چیزی نوشته نمـی شـود کـه آن را نسـخ نمایـد،      ۶

ن دارد. اگـر رأی صـاحب مـتن تغییـر     بلکه حاشیه فقط حالت توضیحی و تبیینی نسبت به مـت 
کند، تثبیت آن فقط در متن و خود کتاب واجب است که قرار گیرد، نه در جای دیگر.

                                                                                              

 .. اخبار زیادی که به حدّ تواتر نرسیده اند ١
  .۵، ح۶۰، ص۱کافي: ج؛ ۱۲، ح۸۲، ص۸۹بحار األنوار: ج . ٢
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قائل شدن به نسخ قرآن به غیر قـرآن، بـدعتی مکـروه و ناپسـند اسـت و خـدا و        بنابراین،
واز دالیل عدم ج از آن برائت می جویند. همچنین، همانطور که مالحظه کردید،￦ رسولش

این اصـل  ازاین رو، نسخ وجود داشته و بدون هیچ شکّی که مستند به دلیلی باشد، متواترند. 
به عنوان یک اصل ثابت فرض شود تا در قیـل و   ز همانند اصول دیگر، باید در قرآنعدم جوا

قالها و مفروضات دور ریخته، قرار نگیرد.
، و آن توسط سنّت ثابـت شـده باشـد   ز نسخ قرآن جوااگر «نکته آخر اینکه اگر کسی بگوید: 

؛ »، است؛ پس آیا مـی تـوانیم آن را قبـول نکنـیم؟     ]۷[حشر،  ﴾مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴿آیه 
ثابت شـود کـه    اگر«این قول باطل است، زیرا این سخن، مانند قول آن کس است که بگوید: 

».  آید، کامالً منسوخ است به وسیله کتابی که بعد از او میقرآن بگوید: کلّ قرآن 
حدیثی هم که قائل به نسخ قرآن توسط روایت می باشد، بطالنش ثابت بوده، هرچند کـه  
متواتر باشد؛ زیرا مخالف نصّ مورد منسوخ قرآن و اصالت قرآن است. به طور کلی، هرچقـدر  

ین که ما دنبال ممکن بودن چنین نسخی باشیم، چه برسد بـه وقـوع آن، مـی یـابیم کـه چنـ      
  فرضی در حکت شریعت قرآنی، جایی ندارد.
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دالیل شرعی
شرعی طبق تواتر نصّ قرآن و پس از آن سنّت، منحصر در قـرآن و سـنّت مـی باشـد.     دالیل 

اصالت دلیل برای قرآن است و سنّـت نیز تابع این اصالت و وظیفـه اش رسـالت و رسـاندن    
اع، قیاس، استحسان د مانند عقل، اجمپیام آن می باشد. دلیلی هم بر حجیّت غیر این دو مور

و همچنـین دلیـل عقلـی،     ￦، بلکه طبق آیات قرآن و سنّت نبـوی و استصالح وجود ندارد
، ثابت می باشد. وفقط قرآن و سـنّت هسـتند کـه معصـومند و     عدم حجیّت غیر کتاب و سنّت

ن        کسانی را که بـه آنهـا رجـوع مـی کننـد، بـه صـورت شایسـته ای از خطاهـای زیـاد، مصـو           
می دارند، مگر لغزشهای کوچک و شاذی که به خاطر معصوم نبودن، از انسان سر می زند.

  دایره عقل و شرع

آن در برابـر کتـاب و سـنّت نمـی باشـد؛       اسـتقالل  مقصود از حجیّت عقل بین دالیل موجود،
نـا نـدارد.   ازاین رو، حجیّت آن به عنوان وضع احکام غیر موجود یـا منـافی قـرآن و سـنّت، مع    

عقل فقط وسیله ایست بـرای رسـیدن بـه مُـرادات خـدای سـبحان و اهـل بیـت عصـمت و          
خود عقل سلیم، حجیّت عقل را در تشریع و وضع احکـام یـا   و  ؛در قرآن و سنّت￨ طهارت

رسیدن به احکام بدون هیچ داللتی از قرآن و سنّت، نفی می کند.

د آن کــه در ردیــف ادلــه شــرعی قــرار        بنــابراین همــانطور کــه لغــت، ادبیــات عــرب و ماننــ
نمی گیرند و فقط وسایلی مورد پسند برای دستیابی به معانی آیات و روایـات هسـتند، عقـل    

سلیم هم یکی از ابزارهای صالح برای فهم کتاب و سنّت است.
کـم بـه   إنّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، ومـا حکـم بـه الشـرع ح    «قولی که می گوید: 

(هر آنچه که عقل حکم کند، شرع به همان حکم نیـز، حکـم مـی کنـد و بـالعکس)؛       ،»العقل
سخنی باطل و فاسد می باشد. و اگر مقصود تسـاوی بـین دو حکـم شـرع و عقـل باشـد، در       

که به حکم عقل اکتفا کرده  شی در دلیل شرعی باقی نمی ماند؛ چوناینجا برای شرع هم نق
وجود ندارد. است، وگرنه عمومیتی برای این قاعده

، بـه غیـر از اسـتنباط احکـام     در مسـائل شـرعی  عقل هیچ نقشـی  حاکمیت برای در نتیجه، 
، کلیات ثابتی که نزد عقالء بما هم عقالء، هـیچ اختالفـی در آن موجـود نمـی باشـد     شرعی و

و نفس این مطلب از ضروریات عقلی بدون اختالف می باشد. .ثابت نشده است
عی نه رهایی مطلق و نه اثرگذاری کامل و برابر است، بلکـه  پس، نقش عقل در احکام شر

عقل امریست بین دو امر که واسطه ای شده بین احکام فطرت سلیم و شریعت ربـانی بـرای   
￦.دستیابی به مقصودات شارع در قرآن و سنّت پیامبر
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اجماع
ل مسـتقلّ در  اجماع نیز همانند عقل اگر ـ بر فرض مُحال ـ به طور حقّ کشف شود، یک دلیـ   

برابر دو دلیل اصلی نمی باشد، مگر در صورتی که کشف یقینـی از حکـم الهـی بکنـد. ولـی      
کاشف یقینی فقط کتاب و سنّت هستند و الغیر.

اگر فقیهان اسالم اجماع بر حکمی کنند که در تضادّ با حکم قرآن الهیست، در این هنگـام،  
الحاق حکم رضاعی به نسب و سبب در غیـر از   اجماع بر انکار قرآن کرده اند، همانطور که بر

، اجمـاع کـرده انـد. امـا ایـن      ]۲۳، نسـاء [ ﴾رِّضَاعَةِلْٱمِنَ  وَأخَوَاتُکُمْ نَکُمْضَعْأرْ يلالتِٱأُمَّهَاتُکُمُ ﴿
، باطل می باشد.به نصّ این آیه که حرمت رضاعی را فقط در مادر و خواهر می داند ،الحاق

کـه دو سـوم آن   ١در صورت جوشـش و اشـتداد  یم عصیر عنبی اجماع باطل دیگر مانند تحر
کسر نشده است، اما آیه نحل آن را حالل می شمارد و می گوید که عصیر عنبی رزق حسـن  

؛ تقابـل  ]۶۷، نحـل [ ﴾قاًحَسَـناً هُ سَـکَراً وَرِزْ نَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْعْألَٱلنَّخِیلِ وَٱثَمَرَاتِ  وَ مِنْ﴿است: 
این مطلب را به اثبات می رسـاند کـه مـاده غیـر مسـت کننـده از        ﴾سَکَراً﴿و ﴾قاًحَسَناًرِزْ﴿بین 

محصوالت خرما و انگور، رزق حسن محسوب می شود؛ یکـی از محصـوالت کثیـر و غـالبی     
قبـل از رفـتن دو    خرما و انگور، عصیر عنبی به طور مطلق می باشد، خصوصـاً عصـیری کـه   

، و حفاظت از تلـف انگـور بـه وجـود مـی آورنـد      ؛ زیرا این عصیر را برای سوم آن موجود است
  .٢هیچ ضرورتی برای از بین بردن دو سوم انگور جز فتاوای قائل به حرمت آن وجود ندارد

  
  عدم حجیّت قطع

قطـع در احکـام    :اوّالً در احکـام حجیّـت نـدارد؛ زیـرا     ،قطع به دست آمده از غیر قرآن و سنّت
یرفتـه شـده نیسـت؛ قطـع فقـط کاشـف از       شرعی یک حجیّت مستقل به عنوان یک اصـل پذ 

حکم الهیست، آن هم از طریق استنباط معصوم که این طریق جز قطع یا علم یا ظنّ متـآخم  
: قطـع بـه حکـم، وسـیع تـر از      ثانیاًبه حجّتی از کتاب و سنّت باشد، نیسـت؛  به آن که مستند 

رار گیرد. بلکـه تنهـا   آن حکم است؛ بنابراین، حجیّت قطع ذاتی نیست تا مورد قبول ق٣واقعیت
قطعی مورد پذیرش است که از کتاب و سنّت به دست آمده، چون که خطای در آن به دلیـل  

است، و این خطا در صـورت روش و   عدم عصمت رجوع کننده، در حدّ قلیل عصمت مصدر و
: همانطور کـه وهـم و   ثالثاًحکم، معذور و پوشیده شده می باشد؛ مسلک صحیح در دستیابی 

ظنّ به صورت مطلق حجّت نیستند، علم غیر مسـتند بـه قـرآن و سـنّت نیـز حجّـت       شکّ و 
                                                                                              

 واد عصیر است.مقصود از اشتداد، حصول غلظت و جمع شدن م.  ١
اگر بر فرض مُحال، قول به حرمت عصیر عنبی پذیرفته شود، قول به نجاست آن ضعیف است؛ زیرا خمر در قـرآن  .  ٢
در قرآن به معنای نجاست باطنیست، بنابراین، معنای رجس در احادیث باید بر این معنا حمل » رجس«است و » رجس«

 که باید به قرآن عرضه شود.شود. روایات هم در باب نجاست آن اختالفیست 
. واقعیـت حقیقـی:   ۲. واقعیت مجازی: مطابقـت رأی و اعتقـاد؛   ۱واقعیت در استدالل اصولیون، مشترک لفظیست: .  ٣

: هرچه که طریـق إلـی   کبری: قطع طریق إلی الواقع است؛ صغریغرض شارع؛ بنابراین کبری دچار اشکال می شود: 
با بیان اوّالً و ثانیاً در هر دوی صـغری و کبـری    حجّت است. عالمه صادقی : قطعنتیجهالواقع باشد، حجّت است؛ 

 اشکال کرده اند.
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: عـالوه  رابعاًنیست؛ و حجّت شرعی فقط اطمینان حاصل از کتاب و سنّت می باشد و الغیر؛ 
نفـس عقـل   دلیـل دیگـر عـدم حجیّـت     بر اختصاص حجّت در کتاب و سنّت از نظر شـرعی،  

     شـهادت   در کشـف احکـام شـرعی    زیـرا نـصّ قـرآن    ؛می باشـد ایمانی در برابر کتاب و سنّت 
، چون که حجّت می دهد بر عدم حجیّت عقل رسولی، چه برسد به عقل رسالتی و مادون آن

قرآن و سنّت صالح اسـت کـه هـیچ عصـمتی      آن و صوم بودن نداشتهشرعی چاره ای جز مع
و از «، ]۴- ۳[نجـم،  إال وَحْیٌ یُـوحَیٰ﴾   ﴿وَمَا یَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَیٰ ٭ إنْ هُوَ: ورای آنها وجود ندارد

سر هوا(ی نفس یا هوای عقل، یا هوای مشورت) هرگـز سـخنی نمـی گویـد ٭ گفتـارش (و      
چنـین  ￦ ؛ وقتی حال پیامبر»کردار و رفتارش) به جز وحیی که به او وحی می شود، نیست

ا توسط هـوای  ـ به طریق اولی ـ اجازه ای در سخن گفتن برای شریعت خد    است، غیر او هم
خـدای  و نفس و عقل ندارد، بلکه فقط به آنچه که خدا وحی کرده است، باید سـخن گفـت.   

وحی کرده که در فهم کتاب هیچ حجّتـی بـه جـز خـود قـرآن      ￦ سبحان در قرآن به پیامبر
وجود ندارد. ،توسط لغت صالح و عقل سلیم

٭ ٭ ٭
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ومبخش س

اصول عملی

. اصل برائت۶                                    . خبر واحد۱

. اصل استصحاب۷                                 . ظاهر کتاب۲

. اصل و دلیل۸                            . انسداد باب علم۳

. تعادل و تراجیح۹                            . اجماع و شهرت۴

. اجمال مبحث اصول۱۰                                        . عقل۵
در برابر ادله شرعی عملی
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اصول عملی

  خبر واحد
باشـد، گرچـه در   ه صـدور و وجـه آن در اصـل یقینـی ن    ، خبریست کـ »خبر واحد«مقصود ما از 

  .متواتر هم باشد» درایة الحدیث«اصطالح علم 

  

  دالیل عدم حجیّت خبر واحد

هل و عمل به ظنّ، نهی می کننـد، داللتـی قطعـی بـر عـدم جـواز       آیاتی که ما را از تبعیت ج
  ت از غیر علم هستند، چه این جهل قطعی، و یا جهل عادی به صورت اطمینانی باشد.  متابع

به مورد اصول عقیدتی بر مـی گـردد، نـه فـروع     نهی این آیات «قول کسی که می گوید: و 
بله، قسمتی از این آیات دربـاره عقائـد    ، مخالف نصّ و ظاهر بعضی از آیات می باشد.»احکام

اصلیست، اما آنها هم ما را به فروع احکامی می رسانند؛ بنابراین، حرمت تبعیّت از غیـر علـم،   
  هیچ وقت استثنا نمی شود. 

  
  آیات بازدارنده از تبعیّت غیر علم

 تُمْطُرِرْضـْ ٱمَا  ¦إ کُمْمَا حَرَّمَ عَلَیْ لَ لَکُمْفَصَّ هِ وَقَدْهللاِ عَلَیْٱمُ سْٱ مِمَّا ذُکِرَ تَأکُلُواْ ¦أ مَا لَکُمْوَ﴿
 قَـدْ ﴿ ؛]۱۱۹، أنعـام [ ﴾تَدِینَمُعْلْٱلَمُ بِرَبَّکَ هُوَ أعْ َّمٍ إنرِ عِلْبِغَیْ وَائِهِمْکَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأهْ َّإن هِ وَإلَیْ

وَ  ضَـلُّواْ  هللاِ قَدْٱتِرَاءً عَلَی فْإهللاُ ٱمَا رَزَقَهُمُ  مُواْمٍ وَحَرَّرِ عِلْسَفَهاً بِغَیْ الدَهُمْأوْ لَّذِینَ قَتَلُواْٱخَسِرَ 
ا رَزَقَکُـمُ   عَامِ حَمُولَةً وَفَرْألنْٱوَ مِنَ ﴿ ؛]۱۴۰، أنعام[ ﴾تَدِینَمُهْ ا کَانُواْمَ  تَتَّبِعُـواْ  هللاُ وَالٱشَاً کُلُوا مِمـَّ

أنِ اثْ ٱ وَاجٍ مِـنَ ثَمَانِیَـةَ أزْ ﴿ ؛]۱۴۲، نعامأ[ ﴾عَدُوٌّ مُبِینٌ طَانِ إنَّهُ لَکُمْشَّیْلْٱخُطُوَاتِ  نِ وَمِـنَ  نَـیْ لضـَّ
مٍ بِعِلـْ  ينِ نَبِّئُـونِ ثَیَـیْ ألنْٱحَامُ هِ أرْعَلَیْ تَمَلَتْشْٱنِ أمَّا ثَیَیْألنْٱنِ حَرَّمَ أمِ ءآالذَّکَرَیْ نِ قُلْنَیْزِ اثْمَعْلْٱ

نَّاسَ ـلـ ٱیُضِلَّ ـذِبَاً لـِ ـهللاِ کـَ ٱلَی ـعـَ  تَرَیٰإفْ نْـَّمِم لَمُأظْ فَمَنْ﴿، ]۱۴۳، أنعام[ ﴾صَادِقِینَ تُمْکُنْ إنْ
هللاُ مَـا  ٱشَاءَ  لَوْ رَکُواْلَّذِینَ أشْٱسَیَقُولُ ﴿، ]۱۴۴[ ﴾لظالِمِینَٱمَ وْـقَـلْٱ يدِهْـهللاَ الیَٱَّ مٍ إنرِ عِلْغَیْـبِ

ی ذَاقُـواْ  قَـبْ  لَّذِینَ مِنْٱ شَیءٍ کَذَلِکَ کَذَّبَ نَا مِنْآبَاؤنَا وَالحَرَّمْ نَا وَالرَکْأشْ  بَأسَـنَا قُـلْ   لِهِم حَتـَّ
، ]۱۴۸، أنعـام [ ﴾رُصُونَتَخْ ¦إ تُمْأنْ إنْوَ َّنلظَٱ ¦تَتَّبِعُونَ إ رِجُوهُ لَنَا إنْمٍ فَتُخْعِلْ مِنْ دَکُمْهَل عِنْ
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هُ لَئِـکَ کَـانَ عَنـْ   دَ کُـلُّ أوْ فُـؤا لْٱ صَرَ وَـبـَ لْٱ عَ وَمْـلسَّـ ٱ َّمٌ إنسَ لَـکَ بِـهِ عِلـْ   فُ مَا لَـیْ تَقْ وَال﴿
این آیه که بین آیات احکامی ذکر شده است، جز بیان حکمی از احکـام  ؛ ]۳۶، إسـراء [ ﴾ئُوالًمَسْ

فرعی در مسئله دستیابی به احکام نمی باشد، گرچه از نظر مصداق، شامل احکـام عقیـدتی و   
  فرعی عملی و غیر عملی نیز می شود.

دَ سَـبُونَهُ هَیِّنَـاً وَهُـوَ عِنـْ    مٌ وَتَحْبِهِ عِلْ سَ لَکُمْمَا لَیْ وَاهِکُمْوَتَقُولُونَ بِأفْ سِنَتِکُمْنَهُ بِألْتَلَقَّوْ إذْ﴿و
 هُـمْ  مٍ إنْعِلـْ  بِـذَلِکَ مِـنْ   مَا لَهُمْ نَاهُمْمَانُ مَا عَبَدْلرَّحْٱشَاءَ  لَوْ قَالُواْ﴿، و]۱۵، نور[ ﴾هللاِ عَظِیمٌٱ
  .]۲۱، زخرف[ ﴾سِکُونَتُمْبِهِ مُسْ لِهِ فُهُمْقَبْ کِتَابَاً مِنْ اهُمْنَآتَیْ رُصُونَ أمْیَخْ ¦إ

  

  آیات بازدارنده از عمل به ظنّ

 لِهِمْوَقَـوْ ﴿آیاتی که پیروی از غیر علم را در جایگاه سبکی و پستی ظنّ، نکوهش مـی کننـد:   
 َّوَإن شُـبِّهَ لَهُـمْ   تَلُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَکِـنْ   هللاِ وَمَا قَٱیَمَ رَسُولَ نِ مَرْمَسِیحَ عِیسَی ابْلْٱنَا إنَّا قَتَلْ

، نسـاء [ ﴾وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینَـاً  ِّلظَّنٱإتِّبَاعَ  ¦مٍ إعِلْ بِهِ مِنْ هُ مَا لَهُمْنْشَکٍّ مِ يفِیهِ لَفِ فُواْتَلَخْٱلَّذِینَ ٱ

دِهِ بَعـْ  مِـنْ  ¦جِیلُ إإلنْٱرَاةُ وَلتَّوْٱزِلَتِ أُنْرَاهِیمَ وَمَا إبْ يکِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِلْٱلَ یَا أهْ﴿، و]۱۵۷
بِـهِ   مٌ فَلِمَ تُحَـاجُّونَ فِیمَـا لَـیسَ لَکُـمْ    بِهِ عِلْ مَا لَکُمْیفِ تُمْهَؤالءِ حَاجَجْ تُمْهَأنْ ٭ قِلُونَتَعْ أفَال
هللاِ ٱدُونِ  عُونَ مِـنْ مَا تَـدْ  مْتُأرَأیْ قُلْ﴿، ]۶۶- ۶۵، آل عمران[ ﴾لَمُونَتَعْ ال تُمْلَمُ وَأنْهللاُ یَعْٱمٌ وَعِلْ

ذَا ـلِ هـَ بْـقَ تَابٍ مِنْـَبِک يئتُونِٱمَاوَاتِ لسَّٱ يکٌ فِرْـشِ هُمْـلَ ضِ أمْألرْٱمِنَ  ذَا خَلَقُواْ مَا يأرُونِ
ذِینَ ال ٱ َّإن﴿، ]۴، أحقاف[ ﴾صَادِقِینَ تُمْکُنْ مٍ إنْعِلْ نْـارَةٍ مِـأثَ أوْ لَیُسَـمُّونَ   آلخِرَةِٱیُؤمِنُـونَ بـِ   لـَّ
ن لْٱ ¦یَتَّبِعُـونَ إ  مٍ إنْعِلْ بِهِ مِنْ وَمَا لَهُمْ ٭ ثَیٰنْألُٱمِیَةَ تَسْ مَالئِکَةَلْٱ ن َّ وَإنَّ ظـَّ  ينـِ یُغْ ال َّٱلْظـَّ

؛ بعد از این آیه، قاعده ثابتی وجود دارد که در تمام زمینه های ]۲۸- ۲۷، نجـم [ ﴾ئاًشَیْ ِّحَقلْٱمِنَ 
  فرعی، کاربرد دارد. معرفتی چه اصلی و چه

  
  ظنّ قلبی

؛ و آنجـایی هـم کـه    در قرآن، هیچ تصریح و اشاره ای برای حجیّت غیر علم پیدا نمـی کنـیم  
ظنّ به خوبی یاد شده و نکوهشی درباره آن وارد نشده، مقصود ظنّ قلبیست کـه قـوی تـر از    

و در  ؛]۴۶، هبقـر [ ﴾هِ رَاجِعُـونَ إلَیْ وَأنَّهُمْ مْرَبِّهِ مُالقُواْ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنَّهُمْ﴿علم می باشد، مانند 
ــٱوَ﴿اینجــا آیــه  ــبْٱبِ تَعِینُواْسْ ــرَةٌ إٱرِ وَلصَّ ــا لَکَبِی ــالةِ وإنَّهَ ــی  ¦لصَّ ــعِینَلْٱعَلَ  ،]۴۵، هبقــر[ ﴾خَاشِ

ونَ﴾ برهانیست بر اینکـه مقصـود از    ظـنّ قلبیسـت؛ زیـرا خشـوع یکـی از افعـال قلـب               ﴿یَظُنـُّ
، از ضروریات است که ظنّ قلبی در اعتقادات کفایت نکـرده و شـخص مکلّـف    می باشد. بله

  باید با دلیل و برهان به باورهای دینی دست یابد.

نیـز مُـراد از ظـنّ،     ،]۵، ّجـن [ ﴾هللاِ کَذِبَاًٱجِنُّ عَلَی لْٱسُ وَإلنْٱتَقُولَ  لَنْ وَأنَّا ظَنَنَّا أنْ﴿در آیه 
دوح می باشد، و ناپسند نیست اگر در جـای خـویش   خوش بینی به انسان و جنّ است که مم

قرار گیرد؛ به غیر از مورد پلید و ناپاکی که گمان خیر به آن نرفته و نیز مـورد طیّـب و پـاکی    
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طَیِّبِینَ طَّیِّبَاتُ لِلْلْٱخَبِیثَاتِ وَخَبِیثُونَ لِلْلْٱخَبِیثِینَ وَخَبِیثَاتُ لِلْلْأ﴿که گمان بد به آن نمی رود: 
ا  ﴿ظنّ در آیـه   همچنین ؛ ازهمین جا فهمیده می شود که]۲۶، نـور [ ﴾طَیِّبَاتِ...یِّبُونَ لِلْطَّلْٱوَ وَأنـَّ

بـه خـاطر مـدحی کـه هـیچ       ،]۱۲، ّجـن [ ﴾جِزَهُ هَرَباًنُعْ ضِ وَلَنْرْألَٱ يهللاَ فِٱجِزَ نُعْ لَنْ ظَنَنَّا أنْ
 ﴿لَـنْ﴾ لب، نیـز بـه وسـیله    گمان قلبی می باشد؛ این مطنقشی در پندار عقلی عقیدتی ندارد، 

که مفید امتناع و مُحال بودنیست که جز با یقین تناسبی ندارد یا بگوییم که حد اکثـر، حسـن   
  ظنّ به خدا محسوب می شود، تأیید می شود. 

همانا بدگمانی جاهلی به خدا، ناپسند، و خوش گمانی ایمانی بـه او مـورد سـتایش اسـت:     
بنـابراین، خـوش گمـانی بـه خـدا،       ؛]۱۵۴، آل عمـران [ ﴾جَاهِلِیَةِلْٱ َّظَن ِّقحَلْٱ رَهللاِ غَیْٱیَظُنُّونَ ب﴿

    ایمان و بدگمانی به او مساوی با بی ایمانیست.
ظنّ به طور مطلق در زمینه مسائل عقیدتی و فرعی احکام، مـردود و علـم در آنهـا واجـب     

إلَـی   يدِیَهْ أفَمَنْ ِّحَقلِلْ يدِهللاُ یَهْٱ قُلْ ِّحَقلْٱإلَی  يدِیَهْ شُرَکَائِکُم مَنْ هَل مِنْ قُلْ﴿است: 
وَمَـا یَتِّبِـعُ    ٭ کُمُـونَ فَ تَحْکَیـْ  فَمَـا لَکُـمْ   دَیٰیُهـْ  أنْ ¦إ يدِیَهـْ  ال یَتَّبَعَ أمَّنْ أحَقُّ أنْ ِّحَقلْٱ

  .]۳۶، یونس[ ﴾عَلُونَا یَفْهللاَ عَلِیمٌ بِمَٱ َّئَاً إنشَیْ ِّحَقلْٱمِنَ  ينِیُغْ ال َّنظَّلْٱ َّظَنَّاً إن ¦إ ثَرُهُمْأکْ
  

  معنای ظنّ حرام و مرفوض

، آن مواردیست که از غیر کتاب و سنّت حاصل شده باشد، گرچه از نظر منظور از ظنّ مطروح
مکلّف یقینی بوده و به آن قطع داشته باشد. همچنین مُـراد از علـم واجـب، قطعیسـت کـه از      

یـک و رسـیده بـه یقـین باشـد؛ درنتیجـه،       قرآن سنّت به دست آمده، گرچه ظنّ اطمینانی نزد
حجیّتی برای قطع به دست آمده از غیر قـرآن و سـنّت، وجـود نـدارد، همـانطور کـه جزئیـات        

  بیشتر در فصل خاصّ خود خواهد آمد.  

از قرائن یقینـی  داشتن خبر واحد و خبر واحدی که  یکی از ظنون حرام، گمان به حجیّت
فَاسِـقٌ   جَاءَکُمْ إنْ﴿ :استناد به آیاتی می کنند، مانند. برای حجیّت آن خالی است، می باشد

در اینجـا   ،]۶، حجرات[ ﴾تُم نَادِمِینَمَا فَعَلْ عَلَیٰ بِحُواْمَاً بِجَهَالَةٍ فَتُصْقَوْ تُصِیبُواْ أنْ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواْ
 نیسـت. استدالل برای حجیّت خبر واحد، مفهوم آیه می باشد که تبیّن در خبر عادل واجب 

ه دلیل و شرط علم به خبر مـی باشـد؛ نقـش تبـیّن     ، نفس تبیّن است ک﴿تَبَیَّنُوا﴾اما مُراد از 
درخبر فاسق هم به علّت کثرت دروغ شخص فاسق می باشد؛ زیرا برای او ضمانت ایمانی 
که او را با صدق مرتبط کند، وجود ندارد. در نتیجـه، اصـل اصـیل در قبـول و تصـدیق هـر       

شخصی که باشد، تبیّن و بررسی دقیق آن است؛ و تحقیـق بـا مجـرّد ظـنّ و     خبری از هر 
  گمان، محقّق نمی شود.

قَـةٍ  کُـلِّ فِرْ  ال نَفَرَ مِنْکَافَّةً فَلَوْ فِرُواْمُؤمِنُونَ لِیَنْلْٱمَا کَانَ ﴿یکی از آیات دیگر، آیه نفر است: 
، هتوبـ [ ﴾ذَرُونَیَحـْ  هِم لَعَلَّهُـمْ إلَـیْ  إذَا رَجَعُـواْ  مَهُمْقَـوْ  ذِرُواْنْینِ وَلِیُِّدلْٱ يفِ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُواْ هُمْمِنْ

در اینجا مسؤولیت تفقّه در دین برای شناساندن احکـام آن بـه کـوچ کننـدگان، مطـرح       ؛]۱۲۲
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امیـد پـذیرش آنچـه    . ۱امیدواری در دو بُعد را بیان می کنـد:   ﴿لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ﴾است، سپس 
ند، البته به شرط فراوانی شروط که مهم ترین آن علم و یقین به آنچـه کـه نقـل    که می گوی

  .ن و بیم داشتن آنها پس از تصدیق. رجاء به هراس افتاد۲می کنند، می باشد؛ 
  
همانا پذیرش خبر واحد از جمله مواردیست که تمام فقهاء و اصولیون «قول به اینکه:  ٭

اری هم از طرف شارع به ما نرسـیده اسـت؛ بنـابراین،    مشهور آن را پذیرفته اند، و هیچ انک
، توسط آیـات نهـی کننـده از متابعـت غیـر علـم،       »خبر واحد مورد امضاء و تأیید شارع است

باطل و مردود است؛ و شارع مقدّس این نوع از سهل انگـاری عرفـی را در پـذیرش اخبـار     
د به صورت علم و یقین کـه  واحد تأیید و امضاء نمی کند، بلکه قبول آن را محدود می کن

چطور خبر واحـد در احکـام الهـی مـورد تصـدیق      می باشد.  ١کمترین حدّ آن اطمینان ایمن
قرار می گیرد، درحالی که بیشتر این اخبار با نیرنگ و فریب، جعل متنی و نیز سندی شـده  

آن از عوارضی  اند، و نیز در موارد تقیه وارد شده ، یا نقل به معنا و تقطیع شده اند، و مانند
که آن را از حجیّت خارج می کند؟! چطور می توان امثال این روایات را حجّت های شرعی 

و مـا دروغ   ر آنها صدها سال فاصله وجود دارد؛خواند، درحالی که بین ما و بین زمان صدو
بودن و کذب بیشتر اخبار حاضر را در زمانمان لمس کرده ایم، چه برسـد بـه احـادیثی کـه     

  ؟!  ی بر آنها گذشته استای زیادساله

  

  

  

  

  

  

  

  
  ظاهر کتاب

و دشـمنی آشـکار    بحث درباره اینکه آیا ظاهر کتاب حجّت است یا خیر، یک خطای سـرکش 
  ؟!ظاهر قرآن رها گردد می باشد؛ آیا ظاهر حدیث و مانند آن حجّت است تا برای آن،

، ایـن  »تیجـه حجیّـت نـدارد   ظاهر قرآن نتیجه ای جز ظنّ نداشـته، در ن «بعضی ها می گویند: 
﴿إنَّ ٱلظَـنَّ  بیان سخنیست که ظواهر قرآن را به نصّ خود قرآن، از حجیّت خـارج مـی کنـد:    

                                                                                              

در صورت امکان و اجازه تبیّن مانند تحقیق در متن و سند احادیث غیـر موافـق و غیـر مخـالف      ﴾تبیّنوا﴿بنابراین، .  ١
ایی نمی شود؛ زیرا اطمینان ایمن، در صورت قرآن، شامل تبیّن ظنّی و اجمالی مانند شهرت عملی، شهرت فتوایی و رو

 اثبات صدور حدیث واقع می شود.
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؛ »همانا گمان، انسـان را از حقیقـت بـی نیـاز نمـی کنـد      «، ]۲۸[نجـم،  الیُغنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَیْئاً﴾ 
    بنابراین، قرآن توسط خودش از حجیّت ساقط می شود!

  
  علم بابانسداد 

گاهی اوقات با توجّه به ظنّی بودن قرآن و عدم قطعیّت حدیث و پایین بودن تعـداد احادیـث   
باب دسترسی به علم بنا بر جهـت هـای   «متواتر و خبر واحد تصدیق شده، گفته می شود که: 

؛ اما در حقیقت، باب علم اسـالمی چـه در قـرآن و چـه در سـنّت،      »، مسدود می باشدمختلفی
در تحقیق و بررسی شایسته ای در آنها داشته باشد، مفتوح اسـت؛ زیـرا کتـاب    برای کسی که 

 ﴾بَالِغَةُلْٱحُجَّةُ لْٱ﴿و، ]۱۳۸[آل عمران،  ﴾بَیَانٌ لِلنَّاسِ﴿و ،]۸۹[نحل،  ﴾یَانَاً لِکُلِّ شَیءٍتِبْ﴿اصل 
و ، می باشد و سنّت هم در پرتو آن اینچنین است؛ بنـابراین، بـرای حجّـت رسـا     ]۱۴۹[انعام، 

کمال بلوغ در بیان و روشن کـردن احکـام بـدون    ، چاره ای جز آخرین بالغ در این شریعت
ا جَعَلْ ﴿هیچ تقصیر و قصوری نمی باشد؛ زیرا قرآن بنا بر آیـه   اً لَعَلَّکُـمْ   ءَانَـاهُ قُرْ إنـَّ  نَـاً عَرَبِیـَّ

ای از  عربی (بیانی روشن) می باشـد کـه هـیچ پیچیـدگی در مرحلـه      ،]۳، زخرف[ ﴾قِلُونَتَعْ
  مراحل عملی آن پس از عقیده، علم و بلوغ حجّتش، وجود ندارد.

  

  معنای بلوغ سنّت

در حدیث حامل سنّت، بیان کوتاه از نظر کمّی یا کیفی و یا هر دو، و نیز حدیثی کـه در مقـام   
مـی باشـد،     تقیه صادر شده و یا با ضایعاتی همراه است که مانع از رسیدن حجّت بالغ سـنّت 

سایی سنّت آن است که خبر حامل سنّت تکرار شده و مستند به اصـول باشـد، چـه    اقتضای ر
به طوری که خدا بداند که این سنّت بـه صـورت تـواتر    ￨ و یا اهل بیت￦ در بیان پیامبر
در اینجا تقصـیر و قصـور    به مقدار علم مورد قبول در قرآن، بیان شده است.یا ١ناب و خالص

ـ بنا بر پرتو قرآن ـ به بلوغ و رسـایی حجّـت الهـی لطمـه           در رسیدن سنّت به دست مکلّفین
درنتیجـه،  ؛ »بگو: برهان رسـا ویـژه خداسـت   « ،]۱۴۹، أنعـام [ ﴾بَالِغَةُلْٱحُجَّةُ لْٱفَلِلّهِ  قُلْ﴿می زند: 

هنگامی که خدای سبحان می داند حکم قطعی در سـنّت دسـتخوش تحریفـات و تقطیعـات     
رای رجوع می شود، چاره ای جز رسایی و بیان حجّت، در بشری بدون وجود اصلی در قرآن ب

  کتاب معصوم از تحریف و قصور داللی و مانند آن ندارد.

  

  

  

  
                                                                                              

، خبـر  »درایـة الحـدیث  «خبر قطعی الصدور است، گرچه در اصطالح علم » فقه گویا«در اصطالح » تواتر«بنابراین، .  ١
 واحد باشد. 
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  اجماع و شهرت

بر حجیّت اجمـاع چـه برسـد بـه شـهرت وجـود نـدارد، خصوصـاً         هیچ حجّت، دلیل و برهانی 
  شهرت و اجماعی که مخالف و در تضادّ با قرآن و سنّت باشد.  

شریعت الهی منحصر در کتاب به عنوان اصل و سنّت به عنوان حاشیه آن می باشـد، و   دلیل
اگر بر فرض، توسط خود کتاب و سنّت حجیّت امر دیگری مثل اجماع و شـهرت ثابـت شـود،    
از کتاب و سنّت پیروی می شود، وإال در غیر موردی که آن دو بر حجیّتش داللت نکنند، آن 

  مورد حجیّتی ندارد.  

  
  م حجیبت اجماع محصّل و منقولعد

برای حجیّت آن به مثل  بخواهد امکان تحصیل اجماع به صورت اتفاق و برابر، وجود ندارد تا
، (خـدا امّـت   ١»إنّ اهللا الیجمع أمّتی علـی الخطـأ  «استناد شود: ￦ خبر روایت شده از پیامبر

برای رجـوع بـه آنهـا،    من را بر خطا جمع نمی کند)؛ زیرا برای فقهاء آرای مسجّل و محکمی 
نیـز  » اجمـاع منقـول  «در واقـع غیـر محصّـل مـی باشـد، و      » اجماع محصّـل «نیست. بنابراین، 

    حاصلی برایش وجود ندارد.

  

  حجیّت عقل به شرط اتفاق

اگر ما دقّت و نگاهمان را در کتاب و سنّت تیز کنیم، به وجود دلیلـی کـه داللـت بـر حجیّـت      
باشد، نمی رسـیم؛ البتـه بـه جـز عقلـی کـه مـدخلیتی در         غیر آن دو در مسائل شرعی داشته

احکام جزئی نداشته، و فقط در احکام کلی مـورد اخـتالف بـین عقـالء دخالـت دارد؛ و چـون       
، جایز نیست که بیـان شـارع   دلیل شرعی باید همانند خود شرع، معصوم و عاری از خطا باشد

شـهرت و عقـل مـورد اخـتالف،     در شریعت معصومش را به دلیل غیر معصـوم ماننـد اجمـاع،    
ارجاع دهیم. لکن حجیّت عقلی مورد اتّفاق که عقالء بما هم عقالء در آن هـم نظرنـد، ماننـد    
حجّت فطری و حسّ قاطع، یک حجّت معصوم نگهدارنده از خطای فکـری و عملیسـت کـه    

  رجوع به آن صحیح می باشد.

  

                                                                                              

  .۴۲، ص۱۰؛ المجموع: ج۱۰، ص۱۷الشافی فی اإلمامة: ج . ١
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دلیلی قطعـی بـر ایـن مطلـب اسـت کـه تمـام         ،]۱۴۹، أنعام[ ﴾بَالِغَةُلْٱحُجَّةُ لْٱفَلِلّهِ  قُلْ﴿آیه  ٭
کسـی کـه از راه هـای صـحیح و صـالح بـرای        حجّت های اصلی و فرعی احکام الهی، برای

دستیابی آنها قدم بر می دارد، بیان شده و قابل تحصیل است؛ درنتیجه اگر ما نهایـت تـالش   
ایجابی نرساند، می فهمیم کـه  خود را به کار گرفته و این اجتهاد ما را به یک واجب سلبی یا 

آن عمل به طور مطلق واجب نمی باشد؛ خصوصاً قاعده هـای احکـام کـه ضـوابط ثـابتی در      
ـ در حـد اقـلّ ـ بیـان      ،   ]۱۴۵[اعـراف،   ﴿تَفْصِیالً لِکُلِّ شَیءٍ﴾همانا اقتضای پس، قرآن هستند. 

  تمامی ضوابط اسالمیست.
  عقل

یـا هشـت گانـه و ماننـد آن، نـزد عقـل و شـرع،         معتبر دانستن عقل در ادله شرعی چهارگانه
. حجیّـت کاشـف در زمـان    ۱اعتباری ندارد؛ زیرا حجیّت عقل بین زوایای سه گانـه قـرار دارد:   

. حجیّـت  ۳. حجیّـت مسـتقل در عـرض کتـاب و سـنّت؛      ۲عدم وجود دلیلی از قرآن و سنّت؛ 
  آخر، اشکال وارد است. استدالل به قرآن و سنّت؛ و در تمامی این موارد به غیر از قسمت

ایـن بحـث مطـرح           ،»کلّما حکم بـه العقـل، حکـم بـه الشـرع و بـالعکس      «در قاعده سپس 
یا احکام کلـی کـه در آن و    است؛آیا مقصود از آن شمولیت مطلق بر تمام موارد  می شود که

  احکام عقلی مورد اتّفاق می باشد؟ از آن، یا مُرادو غیر آن، اختالف وجود دارد؛ 
. احکام کلّی مـورد اتّفـاق؛   ۱عقل فقط در دو مورد از موارد فوق، دلیل محسوب می شود: 

  . حجیّت استدالل به قرآن و سنّت.۲

  

  رابطه عقل، وحی، فطرت، حسّ و علم

در مورد اینکه اصل اصول دیگر، چه می باشد، نظریات مختلفی ارائه شده اسـت. آیـا فطـرت    
سّ، اصول پنجگانه ای که با مراتـب و درجـات مختلفـی    است یا عقل، یا علم یا وحی و یا ح

  که دارند محور زندگی نیکو و پسندیده انسان را تشکیل می دهند.

عقل سلیم با توجّه به اینکـه خطاهـای خـود و حـسّ و علـم و عـدم شـمولیت فطـرت در         
» وحـی «پیشوایی و ریاسـت را بـرای   تمامی مسائل مورد احتیاج را می شناساند و می فهماند، 

قرار داده و بر خود پذیرش و ترجیح وحی خالص و محکم را واجب گردانیده اسـت تـا بـدین    
  وسیله خرابی ها و فسادهای خطاهای خود و دیگر همراهانش را مسدود کند.

عقل را به طور مطلق از احکام خود کنار نمـی گـذارد، همچنـین بـه او حاکمیـت      » وحی«
راک حقایق از طریق فطرت، حسّ و علم تحریـک  مطلق نمی دهد، بلکه فقط او را برای اد
، و اگر تعارضـی میـان عقـل و سـایر     است» وحی«می کند. بهترین راه در میان موارد فوق، 

را بر خود مقدم می دارد؛ زیرا عقل می بینـد کـه   » وحی«نوامیس پنجگانه پیش بیاید، عقل 
طـا مـی کنـد، چـه     هیچ وقت خطا نکرده، ولی عقل گاهی مواقع حتی در کلیـات خ » وحی«

برسد به جزئیات. بنابراین کسانی که عقل را به طور کلی رها می کنند، اشخاصـی هسـتند   
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که سایر نوامیس پنجگانه را حرام کـرده انـد؛ همچنـین کسـانی کـه بـرای عقـل حاکمیـت         
مطلق، قائل هستند، افرادی هستند که نوامیس پنجگانه را کنار زده اند؛ اما کسانی کـه بـه   

شایستگی خاص خود را عطا می کنند، انسان هایی هستند که زندگی پسندیده  هر موردی،
  و نیکویی دارند.

عقلی که مستند به فطرت است، یک دلیل یقینی برای کشف و پرده بـرداری از حـاالت   
قصـور و تقصـیر آن را   » وحـی «مبدء، معاد و بین آن دو که برزخ اسـت، مـی باشـد؛ سـپس     

م به آن تکیه می کند. اما آنچه کـه در اینجـا مطلـق اسـت،     جبران کرده و حسّ همانند عل
 می باشد، همانطور که عقـل و فطـرت صـالح آن را تصـدیق مـی کننـد.      » وحی«فقط اصل 

. وحی؛ و میان آنها ۲. فطرت؛ ۱بنابراین، بین نوامیس پنجگانه، دو اصل معصوم قرار دارد: 
فیما بین قرار گرفتن عقل، به  عقل قرار دارد که به کمک حسّ و علم حرکت می کند؛ این

دلیل آن است که عقل از فطرت گرفته شده و به وسیله وحی کامـل مـی شـود، و سـپس     
رشد یافته و بلند، یکـی   در این سیر درجه های معرفت را بر حسب اندازه قابلیت و فاعلیت

  پس از دیگری طی می کند.

مرتبـه بـا صـیغه هـای      ۸۵۳بـار، علـم    ۴۹فطرت در قرآن یک بار ذکر شده است؛ عقـل  
بار بیان شده اند؛ حسّ نیز به صـورت بینـایی،    ۴۵گوناگون بین خالق و مخلوقین، و وحی 

  شنوایی، چشایی و گیرایی در آیاتی از قرآن بیان شده است.

، به پیروی از فطرت، عقل، علم که به متابعت از وحی تشویق کرده استقرآن همانطور 
ل بر حسب اصول صـحیح، تشـویق   شرفت در این تحصیو حسّ برای رسیدن به وحی و پی

  .کرده و انسان را به آنها راغب می کند

  

در اینجا مسلماتی وجود دارد که باعث رسوایی و بدنامی حوزه های علمیه اسـت: قـرآن    ٭
دلیل اوّل بوده، ولی با این حال هیچ نقشی در مباحث حوزوی ندارد؛ و همچنـین زمـانی کـه    

، ]۲۸[نجـم،   ﴿إنَّ ٱلظَـنَّ الیُغْنِـي مِـنَ ٱلْحَـقِّ شَـیْئَاً﴾     الالت قرآن، به آیه قول به ظنّی بودن د
ضمیمه شود، نتیجه اش این می شود که قرآن ما را از حقیقت، بی نیاز نمی کند! پس چطـور  
قرآن دلیل اوّل و محلّ رجوع موارد اختالفـی و مـرجّح بعضـی از ادلـه محسـوب مـی شـود؟!        

شود که دلیل معصوم و عاری از خطا پس از رها کردن ثقل اکبـر  سپس این سؤال مطرح می 
    که محور احکام است، چیست؟!
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  اصل برائت
     ی، اثبـات در قرآن، آیات روشنی وجود دارد که اصل برائـت را در هـر شـکّ متعلـق بـه تکلیفـ      

و آیـه  ، ]۲۹، هبقر[ ﴾ضِ جَمِیعَاًألرْٱ يمَا فِ خَلَقَ لَکُمْ يلَّذِٱهُوَ ﴿می کنند، مانند آیه تحلیل عامّ: 
  ، و مانند آن. ]۱۵۷، أعراف[ ﴾خَبَائِثُلْٱهِمُ لطَّیِّبَاتُ وَیُحَرِّمُ عَلَیْٱیُحِلُّ لَهُمُ ﴿

را بـرای   ، ضابطه عام و تمـامی اصل برائت، آیه آخر می باشد. این آیه بحث از محور اصلی
ر در طیّب بودن و یا خبیـث بـودن چیـزی    اگو مطرح می کند؛  حلیّت طیّبات و حرمت خبائث

شکّ شود، نه حکم به حلیّت طیّب داده می شود و نه حکم به حرمت خبیث، بلکه فقط حکم 
، ﴾ضِ جَمِیعَـاً ألرْٱ يمَـا فـِ   خَلَـقَ لَکُـمْ  ﴿آن، حلیّت عامیست که از آیه بقره استفاده می شـود:  

  .»آنچه که در زمین است، همه را برای (همه ی) شما آفرید«
عالوه بر این آیات، دهها آیه روشن دیگر مبنی بر عدم پذیرش آنچه که حرمت و وجوبش 

لِـکَ  لِیَهْ﴿معلوم نگشته، داللت دارد، البته در صورت بررسی نیکو و کامل در کتـاب و سـنّت:   
ک شد، با دلیلی تا کسی که هال«، ]۴۲، أنفال[ ﴾بَیِّنَةٍ حَیَّ عَنْ مَنْ یَیٰبَیِّنَةٍ وَیَحْ هَلَکَ عَنْ مَنْ

هللاُ ٱوَ مَـا کَـانَ   ﴿؛ »؛ و کسی که زنده گشت، با دلیلی روشـن زنـده گـردد   روشن هالک گردد
 ،]۱۱۵، هتوبـ [ ﴾هللاَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌٱ َّمَا یَتَّقُونَ إن یُبَیِّنَ لَهُمْ حَتَّیٰ هَدَاهُمْ دَ إذْمَاً بَعْلِیُضِلَّ قَوْ

ا پس از آنکه به راهشان آورد، بی راهشان کند، تا آنکه و خدا بر آن نبوده است که گروهی ر«
؛ »چیزی را که باید از آن پروا کنند، برایشان بیان کند، همواره خدا به هر چیزی بسی داناسـت 

  .]۱۳، هجاثی[ ﴾ضِ...رْألَٱ يلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِٱ يمَا فِ سَخَّرَ لَکُمْ﴿و
ند یک قاعده داشته و این مطلب را تأییـد  مانبر برائت اصلی داللت روایاتی هم هستند که 

مـن  ّ لي: أکتب وأمل: إن الصادق قال«از حمزه طیّار نقل شده که: می کنند: همانطور که 
بـه مـن فرمودنـد:     (امـام صـادق  ، ١»علی العباد بالـذي أتـاهم وعـرّفهم   ّ اهللا إحتجّ قولنا إن

ر بندگان خـویش بـه چیـزی    بنویس که همانا یکی از سخنان ما اهل بیت این است که خدا ب
                                                                                              

  .۱باب بیان و تعریف و ضرورت وجود حجّت، ح ،۱۶۴، ص۱کافی: ج.  ١
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و  این حدیث در حدّ استفاضه مـی باشـد.   ؛که به آنها داده و شناسانده است، احتجاج می کند)
 دَ إذْمَـاً بَعـْ  هللاُ لِیُضِل قَوْٱکَانَ  مَا وَ﴿في قوله تعالی « نقل شده که امام صادقأحمر از أبان 

، ١»قال: حتّی یعرّفهم مـا یرضـیه ومـا یسـخطه     ،]۱۲۲، وبه[ت ﴾مَایَتَّقُونَ یُبَیِّنَ لَهُمْ هَدَاهُم حَتَّیٰ
، شـناخت  ﴿حَتّـیٰ یُبَـیَّنِ لَهُـمْ مَـا یَتَّقُـونَ﴾     درباره این آیه فرمودند: مقصـود از   (امام صادق

األشـیاء مطلقـةٌ   : «فرمودند اعمال مورد رضایت و مورد غضب الهیست)؛ و نیز امام صادق
ء یکون فیه حالل وحـرام فهـو لـک حـالل أبـداً مـا لـم        ما لم یرد علیک أمرٌ ونهيٌ وکلّ شی

(همه چیز مطلق و آزاد می باشد، مادامی که بـر تـو امـر و نهیـی     ؛ ٢»تعرف الحرام منه فتدعه
وارد نشده باشد، و هر چیزی که در آن حالل و حرام وجود دارد، بـرای تـو مـادامی کـه عـین      

در حـدیث دیگـری    م صـادق حـرام را نشـناخته باشـی، همیشـه حـالل اسـت)؛ و نیـز امـا        
، (هر چیزی مطلق و آزاد است تـا زمـانی کـه    ٣»کلّ شیءٍ مطلقٌ حتّی یرد فیه نهيٌ«فرمودند: 

، ٤»ما حجب اهللا علمه عن العباد فهو موضوع عـنهم «خبر دیگر که:  و بر آن نهیی وارد شود)؛
  ته شده است).(هرآنچه که خدا علمش را از بندگان پوشانده، تکلیف آن از دوش آنها برداش

بنابراین، پس از فحص و بررسی تمام و عامّ از دالیل وجوب و حرمت در قرآن و سـنّت، و  
صـحیح و اسـتوار، حکـم برائـت بـدون هـیچ       عدم دستیابی به وجوب و حرمت چیزی، اصـل  

  وجوبی برای احتیاط،  می باشد.
  

  عدم وجوب احتیاط

جود ندارد، تبعیت از جهـل محسـوب   حکم به وجوب احتیاط در جایی که علمی برای مکلّف و
می شود، در نتیجه احتیاط در موردی که مکلّف، جاهل است، واجب نمی باشد، مگر در موارد 

چـون   نادری مثل شکّ در بول یا منی بودن رطوبتی که از انسان خارج شده اسـت؛ در اینجـا  
کـردن بـین    ، در نتیجه علم به طهارت ضرورت دارد که جز با جمععلم به حدث حاصل شده

البتـه در اینجـا اسـتثنایی     طهارت کوچک (وضو) و طهارت بزرگ (غسل)، محقق نمی شـود. 
وجود دارد و آن اینکه شکّ به خروج منی تعلق گیـرد؛ زیـرا بـرای خـروج آن، وجـود شـهوت       
شرط است، و یا شکّ به اینکه رطوبت خارج شده، بول است یا نه، تعلق گیرد؛ در اینجا، هـیچ  

احتیاطی وجود ندارد. بنابراین وجوب احتیاط در مثال مذکور، در صـورت یقـین   حکمی و هیچ 
  می باشد. وجود شهوت و عدم خروج رطوبتهای پاک دیگر، و شکّ در موضوع بول یا منیبه 
  
  
  

                                                                                              

  .۳همان: ح.  ١
  ».حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه«؛ و در آن اینطور آمده: ۱، از أبواب آنچه که کسب می شود، ح۴وسائل: باب.  ٢
 .۳قنوت، ح، من أبواب ۹؛ وسائل: باب۹۳۷، ح۳۱۷، ص۱فقیه: ج.  ٣
 .۲۸قاضي، ح، از صفات ۱۲وسائل: باب.  ٤
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  اصل استصحاب
جـب  آیاتی که پیروی از غیر علم را چه ظنّ و چه مانند آن، حرام کرده و متابعت از یقین را وا

پسندیده برای قاعده استصحاب به شـمار مـی رونـد. بنـابراین در     می دانند، یکی از مستندات 
دایره شکّ و یقین موجود، مقدم کردن شکّ بر یقین، تبعیت از جهل (حـرام)، و تقـدیم یقـین    
بر شکّ، تبعیت از علم (واجب) به شمار می آید. در نتیجه، فاصله و اختالف بین شکّ حاضـر  

بق، معلوم گشته است؛ زیرا علم سابق بـر شـکّ حاضـر کـه بـر یـک موضـوع وارد           و یقین سا
  می شوند، برتری می یابد.

، (یقینت را بـا  ١»تنقض الیقین بالشکّ بل أنقضه بیقین مثله ال«ازاین رو، ما خبر مستفیض 
، تصـدیق کـرده و      ٢شکّ نشکن، بلکه فقط آن را به وسیله یقین نقـض کـن)، و ماننـد آن را   

  می پذیریم.  
  

  عدم حجیّت استصحاب حکمی

     استصحاب فقط در موضوعات جریان پیدا می کند، و هـیچ نقشـی بـرای استصـحاب حکمـی     
. بنابراین، هـیچ  ٣ـ همانطور که برای هیچ اصل دیگری وجود ندارد ـ نمی توان در نظر گرفت 

  ا ندارد.قانونی برای اماره یا اصل در اثبات و سلب حکمی از احکام الهی، معن

                                                                                              

والتـنقض  : «... ؛ خبر در این روایت، این طور بیان شده اسـت ۱، از أبواب باطل کننده های وضوء، ح۱وسائل: باب.  ١
  ».، وإنما تنقضه بیقین آخرّالیقین أبداً بالشک

  .۲۷۲، ص۲األنوار: ج؛ بحار ۴۲۱و ۸، ص۱تهذیب: ج ؛۱ب نجاسات، حأبوا ، از۴۱وسائل: باب.  ٢
ی تواند موضوع برائت و تخییر را برطرف ساخته و بر آنها مقدّم شود؛ زیرا با انفتاح باب علم درنتیجه، استصحاب نم.  ٣

 و آمدن تمام بیّنات مورد نیاز شرعی، هیچ اصلی برای استصحاب حکمی، تخییر و احتیاط باقی نمی ماند. 
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، سپس در زمینه موضوعات غیر معلـوم  ین بر شکّ برای نتایج دالیل شرعیدرنتیجه، تقدّم یق
پـس   می باشـد؛  در امارات با مراتب مختلفی که دارند، و بعد از آن اصلهای درجه بندی شده،

در  از این جایگاه، نقش شکّ ابتدایی و مجرّد معلوم می شود؛ همچنین تقـدّم یقـین بـر شـکّ    
، نیز جریان دارد؛ و مُراد از ایـن  بدون تبعیت از جهل دسترسی آسان به موضوعات حکمیهر 

احکام، احکام عرفیست، نه نفس احکام؛ زیرا قرآن و سـنّت هـیچ قصـور و تقصـیری در بیـان      
خود احکام نداشته اند، همچنین است موضوعات احکامی که مانند خود احکام نیـاز بـه دلیـل    

به حکم عرف نمی شوند؛ بنابراین، احکام شـرعی و احکـام موضـوعی    شرعی داشته و واگذار 
که به عرف واگذار نشده اند، در قرآن و سنّـت شناخته شـده هسـتند و بـرای اثبـات و سـلب      
آنها نیازی به اصل استصحاب و هیچ اصل دیگری وجود ندارد، بـرخالف موضـوعات عرفـی    

  تأیید شده از طرف شارع.

  

  

  

  

  

  
  اصل و دلیل

که دلیلی با داللتی که ظاهر در آن معناست، موجود باشد، هیچ نقش و ارزشی بـرای   مادامی
اصل دیگر ماننـد استصـحاب، برائـت و غیـر آن دو، نمـی تـوان در نظـر گرفـت. ایـن حالـت           
دلیلیست که عام یا مطلق ضابطیست، چه برسد به دلیلی که صـراحت و ظهـور پایـداری در    

  معنا دارد.

ظهـور  دلیلی نباشد، اصل، اجراء و تقدیم اصلی همانند استصحاب و اما زمانی که حجّت و 
و شبیه آن است؛ زیرا این اصول نزدیکتر به دلیل هستند، سپس نوبت به اصل برائت و مثـل  

  آن می رسد.
  

  حکم تعارض اصول

اگر اصول با یکدیگر تعارض کنند، ظاهر، ید و مانند آن بر مثـل استصـحاب و اشـتغال مقـدّم     
همانطور که استصحاب و اشتغال بر برائت تقدّم دارنـد؛ بنـابراین، حکـم برائـت در     می شوند، 

زمان امکان وجود دلیل یا اصل همانند آن، در جایی که احکام ظواهر با هم اختالف داشته و 
هریک از اصول یا اجزاء با یکدیگر در تعارضند، معنا ندارد؛ زیرا مکان و موقف هریـک از اینهـا   

  و سنّت، متفاوت است.به دلیل کتاب 
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  تعادل و تراجیح

تعادل و هم عرضی دو دلیل، زمانی متصوّر می شود که هیچکدام از دالیل متعـارض توسـط    
مرجّح شرعی اثبات شده در قرآن و سنّت، ترجیح پیدا نکرده باشند؛ بنـابراین اصـل در اینجـا،    

متعارضی پیدا نمی شود که مرجّحی بـرای یکـی   اما کمتر یافت می شود یا اصالً  تخییر است.
از آنها در قرآن به طور عمومیت و اطالق وجود نداشته باشد؛ زیرا اقتضای بلوغ حجّت الهـی،  

  .]۱۴۹، أنعام[ ﴾بَالِغَةُلْٱحُجَّةُ لْٱفَلِلّهِ  قُلْ﴿چنین است: 

  
  اوّلین مرجّح

قرآن است، چه نـصّ و چـه   در ترجیح دالیل، نخستین ترجیح دهنده دلیل به صورت مطلق، 
؛ چـه برسـد بـه نـصّ و ظـاهر      ظاهر آن، عامّ و مطلق آن، گرچه عام و اطالق ضابطی باشـد 

  کتاب در عموم و اطالق.
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اگر ـ بنا بر فرض ـ مرجّح قرآنی یافت نشد، ترجیح دوم آنچه اسـت کـه بـین اربـاب نصـوص        
لیلیست که از نظر سندی یعنی راویان و فقهای اسبق نه قدیم، مشهور است؛ ترجیح بعدی، د

اصلح و سالم تر می باشد و پس از آن حجّتیسـت کـه راویـان زیـادی داشـته باشـد. در کـلّ،        
اراده شـده، نزدیـک    ضابطه آن است که ترجیج به طور دائمی، دلیلی قرار گیرد که به حقیقت

سَـنَهُ  حْلَ فَیَتَّبِعُـونَ أَ قَـوْ لْٱنَ تَمِعُولَّذِینَ یَسْٱ ٭ عِبَادِ فَبَشِّرْ﴿باشد؛ زیرا خدای متعال می فرماید: 
پس بنـدگانم را بشـارت ده:   «، ]۱۸، زمر[ ﴾بَابِلْألَٱ لُواْأوْ لَئِکَ هُمْهللاُ وَأوْٱلَّذِینَ هَدَاهُمُ ٱلَئِکَ اُوْ

کسانی که به سخن (حقّ) گوش فرا می دهند، پـس بهتـرینش را پیـروی مـی کننـد، اینـان       
؛ بنـابراین،  »ه و ایشانند (هم) اینان، اندیشمندان خـالص کسانی هستند که خدا هدایتشان کرد

بنا بر هماننـدی  برماست که سخن مبتنی بر قرآن و سنّت را شنیده و پس از آن، بهترینش را 
  قرآن و سنّت در جایگاه آنها، پیروی نماییم.

  

 این مقدار از اصول استنباط لفظی و عملی که بیان شد، کـافی و کامـل بـوده، و بعضـی از     ٭
در استنباط احکام شـرعی مـی باشـد. مرحلـه سـوم       آنها برای انکار اصالت اصل پنداشته شده

اصول که بر شما عرضه می شود و قدم سوم ما در گامهای سه گانه به سـوی مُـرادات الهـی    
 وْهَا جَائِرٌ فَلـَ لسَّبِیلِ وَمِنْٱدُ هللاِ قَصْٱوَعَلَی ﴿است، قاعده های اصولی و فقهی قرآنی می باشد؛ 

    .]۹، نحل[ ﴾مَعِینَأجْ شَاءَ لَهَدَاکُمْ

  

  

  

  
  خالصه احکام اصول عملی در برابر ادله شرعی

همانا دالیل شرعی چه در قرآن و چه در سنّت برخاسته از حجّت بالغه الهی بـرای اسـتدالل   
احکام شرعی هستند؛ و اگر حجّت در احکام خدای متعال، بالغ و کامل نبود، حتماً بـاب علـم   

  قین بسته می شد و حجّت الهی، بلوغ و رسایی خود را از دست می داد.و ی

. بیان کامل در محکمترین ظرفی که امکان رسـیدن بـه آن   ۱بلوغ و کمال دو مرحله دارد: 
همراه گزینش نیکـو کـه موجـب دسـتیابی      پسندیده به . سعی و کوشش۲وجود داشته باشد؛ 

    این افراد، به بلوغ حجّت ربانی می شود.
  

  جایگاه اماره و اصول

تمام احکام شـرعی، علمـی و یقینـی بـوده و مـدخلیتی      پس از بیان فوق، معلوم می شود که 
برای غیر از آن در احکام وجود ندارد؛ این احکام محصوالت کامل و تمام حجّت بالغـه الهـی   

کسی کـه حـقّ    ،]۱۹، أنعام[ ﴾بَلَغَ مَنْ﴿در باالترین درجه و نقطه اوج خود برای  شده ارزیابیو 
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تالش و کوشش را به جا آورده است، می باشند؛ چنین شخصی در زمینـه احکـام شـرعی بـه     
    که مصداق کوچک آن، مدیران شرعی می باشند. بلوغ رسیده

موضوعات شرعی احکام نیز حدود و داللتشان در شریعت الهی، بـه طـور آشـکار و روشـن     
زمینه احکام شرعی، مـدخلیت نـدارد. امـاره و     بیان شده است؛ بنابراین، هیچ اماره و اصلی در

اصل، فقط در هنگام جهل به موضوعات، جریان پیدا می کنند؛ زیرا مکان اجرایی آنها ظنـون  
و شکّ های خاص می باشد، نه مطلق ظن و شکّ؛ پس اقتضای بعضی از ظنون در امـارات  

  وارد شده از سوی شارع و بیشتر شکّها، اصول می باشد.
، ظنّـی  ظاهر، ید، سوق، شهادت، اقرار و قسم است؛ زیرا در آنها :شرعی موضوعی از امارات

که به علم منتهی شده و برمی گردد، اعتبار شده، و اعتبار آن به خاطر احترام و حرمت ظـاهر  
شریعت می باشد. از اصول هم، آنچه که اصل ظنّـی سـابق در آن لحـاظ شـده اسـت، ماننـد       

وز و فراغ، یا اصل ظنّی آن فعلیست؛ بنابراین، حالت گذشته و استصحاب، اشتغال، قاعده تجا
حاضری که مقتضی ظنّ هستند، از نظر علمـی در موضـوعات احکـام چـه فعلـی و چـه امـر        

  خارجی، معتبر هستند.
 اما در شکّ خالص، اینطور نیست که هر ظنّ و شکّ خارج از داللت شـرعی، بتوانـد حالـت   

رع فقط کسیست که حاالت مختلف را از نظـر ایجـابی یـا    داللت شرعی را حمل کند؛ شا واثر
سلبی در موضوعات احکام، تعریف و تعیین می کند؛ درنتیجـه بـرای شـخص مکلّـف، اجـازه      

حالـت  نفس دخالت در احکام و موضوعات عمومی و همچنین موضوعات خاصّ نیست، مگر 
  در تغییرات و گذر زمانها و یا اطراف علم.یقین به دست آمده 

هیچ مدخلیتی در موضوعات احکام شرعی برای هیچ مکلّفـی چـه نبـی و چـه وصـی،       بله،
 وجود ندارد؛ حتی علم به احکام الهی محدود و تعریف شده بـه ایـن اسـت کـه بایـد در پرتـو       

، به غیر از سایر منابع علمی، چه برسـد  به صورت پسندیده باشد￦ کتاب و سنّت پیامبر خدا
موضوعی، اینطور نیسـت کـه تمـام    یک ، در علم قطعی به نینبه ظنّ، شکّ و مانند آن؛ همچ

احکام الهی بر آن بار شود، مانند علم مشاهده شده به تخلف جنسی، این علم اثـر آنچـه کـه    
  شهود و اقرارات آن را دارند، حمل نمی کند. 

  
  محلّ جریان اصول در شکّ

دلیل و امـاره موجـود باشـد    . مادامی که ۱ند: در زمان شکّ، جاری نمی شو اصول ،در دو مورد
  . شکّ، تردیدی غیر صالح و غیر پسندیده باشد.۲چه از نظر عمومیت و چه اطالق؛ 

به طور کلی، برای هریک از حاالت چهارگانه: علم، ظنّ، شکّ، احتمال؛ چاره ای جز وجود 
، یک سند شایسته و نیکو وجود ندارد، به غیر از مسـتنداتی کـه دارای خطـا و اشـتباه هسـتند     

مانند خوابها و علوم غریبه؛ اما درجایی که حسّ صحیح، تفکّر صالح و مانند آنها وجود داشته 
  باشد، اشکالی واقع نمی شود.
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همانا اصول و اماراتی کـه احکـام علـم را تعیـین و اثبـات        «گاهی اوقات گفته می شود که: 
: اوّالًبیان ایـن اسـت کـه     ؛ جواب این»ها همان پیروی از غیر علم است«می کنند، تبعیّت از ا

متابعت از اصول و امارات به دلیل علمی شرعی، تبعیت از علم به حسـاب مـی آیـد؛ در مثـل     
اصل برائت، ما به دلیل آیه قرآن، موضوع را به طور یقینی نفی می کنیم؛ بنابراین، مقصـود از  

س در مثـل  برائت جز نبود حکم معلوم از آن جهت که علمی موجود نیست، نمـی باشـد؛ سـپ   
: ثانیـاً استصحاب هم اینچنین است که اصل استصحاب از تبعیـت غیـر علـم نفـی مـی کنـد؛       

در اینجـا بـه طـور    امارات، چیزی جز حفظ حرمت و وجوب حقوق الهی نمی باشند، درنتیجه، 
    صورت نگرفته است. تخلفی از وجوب تبعیت علم و حرمت پیروی از جهلمطلق، 

  
  اصالت عدم تذکیهبطالن 

ن واجـب و  ن لحاظ است که می گوییم: گاهی مواقع، مـورد مشـکوکی کـه خـارج از عنـوا     بدی
یک از اصـول   معلوم نیست؛ در نتیجه، مصداق هیچدخولش در یکی از دو عنوان حرام است، 

که شیء حـرام در ایـن آیـه،     ،]۳، مائده[ ﴾لدَمُّ...ٱتَةُ وَمَیْلْٱکُمُ عَلَیْ حُرِّمَتْ﴿می گیرد: مانند نقرار 
قط مواردیست که میته بودن و مسفوح بودن خون معلوم می باشد؛ بنابراین مـورد مشـکوک   ف

در میته بودن و خون ریخته شده، محکوم به حرمت نیست؛ عالوه بر اینکه، حکم به حرمـت  
؛ پـس مـا اصـلی بـه نـام      این دو در زمان شکّ، حکم به غیر علم و تبعیت از جهل می باشـد 

    ی) به طور مطلق و نه در اینجا نداریم.اصالت عدم تذکیه (ذبح شرع

این مورد، همانند مصداقیست که قدر متیّقن آن داخل نبودن در یکـی از عنـاوین واجـب و    
بر خـالف   ارد؛ البته،دعنوان در اینجا دو مصداق یک از دو شیء خارج از حرام است؛ بنابراین، 

ز احـراز و  س چـاره ای جـ  پ شرط شده باشد، وجوب یا حرمت، که در آن عدم مصداق واحدی
مصداق مشکوک در تذکیه خارج از شرط محرز اسـت؛ زیـرا    دستیابی به این شرط وجود ندارد.

اگـر   ،هریک از موانع و شروط مصداق، احرازش در مکان خودشان واجب می باشـد. بنـابراین  
، و مـوت هـم مـانع نباشـد     تذکیه شرط جواز حمل شیء مـذکّی بـرای پوشـش در نمـاز باشـد     

ی که در آن تردید ذبح شرعی وجود دارد، خارج از شرط محرز است و چاره ای جز یک مصداق
اصل ایجابی یا سلبی نیست. اما اگر موت مانع باشد و تذکیه شرط نشـده باشـد، مـادامی کـه     

؛ بنابراین، حکم در مـورد چنـین مصـداقی بـه اصـل      موت احراز نشده باشد، مانعی وجود ندارد
دن آن به آنچه که موتش یقینیست، صحیح نمی باشد. عالوه بـر  عدم تذکیه توسط ملحق کر

اینجـا فقـط    و دردر قرآن وسنّت، نه شرط است و نه مانع؛  این، تذکیه ـ نه سلباً و نه ایجاباً ـ  
  میته بودن است که مانع حلیّت خوردن و نماز خواندن است.
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  حاالت مصداق دو عنوان تذکیه و موت 

  مشکوک حکم  موتمانعیت   شرط تذکیه  ردیف
  اصالت تذکیه  معدوم  موجود   ١

  اصالت تذکیه  موجود  معدوم   ٢

  اصالت عدم تذکیه  موجود  موجود   ٣

  برائت  معدوم  معدوم   ٤

  

  

بنابراین مصادیق اصول، خیلی نادر هستند، مگر در اماراتی که برای تسهیل زندگی اسـالمی،  
عام و موضوعات شـرعی خـاص، وجـود     بیان شده اند. به هر حال، مشکلی برای ما در احکام

  نداشته، جز آنکه در صورت اشکال توسط داللتی از قرآن و سنّت برطرف می شود.

  

  اشکال در تعلق احکام به مجهوالت

در  چون که تکالیف شرعی منوط به علم به آنهاست، البته بدون هیچ تقصیر، عسر و حرجـی 
خدا هیچ کـس را جـز بـه    «، ]۲۸۶، هبقر[ ﴾هَاـعَوُسْ ¦اً إسَـفْـهللاُ نَٱلِّفُ ـکَـیُ ال﴿؛ زیرا تحصیل آن

وسـعت و تـوان در واقعیـت مجهـول حاصـل نمـی شـود،        و ؛ »اندازه توانش تکلیف نمی کنـد 
خصوصاً کسی که جهل مرکّب داشته و علم به جهل خود ندارد؛ درنتیجه در تعلق احکـام یـا   

طهـارت از  «این، قـول بـه اینکـه:    بعضی از آنها به واقع مجهول، اشکال وارد مـی شـود. بنـابر   
، و اگر انسانی در واقـع جُنُـب   ، خطا و اشتباه می باشد»حدث، شرط واقعی برای عبادات است

باشد، و به این حالت خود علـم نداشـته و نمازهـای زیـادی را بـا ایـن جهـل خوانـده اسـت،          
بـا حـرج و   ، و حکم به بطالن آن، تکلیف به غیر وسع و مسـاوی  نمازهایش باطل نمی باشد

اما اگر جهل از روی تقصیر و کوتاهی مکلّف بوده و برای تحصـیل علـم عسـر و     .عسر است
؛ بنـابراین، اگـر ـ بـر      تعلـق مـی گیـرد    نیز حرجی وجود نداشته باشد، تکلیف به واقع مجهول

فرض مُحال ـ دلیلی با اینکه در قرآن هم نیامده، داللت کند بـر وجـوب محافظـت بـر واقـع       
بدون تقصیر، این دلیل مخالف نصّ قرآن است؛ زیرا آیات حرج، عسـر، سـعه    علی رغم جهل

  و مانند آن داللت بر نفی چنین دلیلی می کنند.

  
؛ باز هم، این مطلب را تکرار کـرده کـه تکـالیف جـز بـه معلومـات تعلـق نمـی گیرنـد          ٭

فقـط   بنابراین، هنگامی که انسان از پوشیدن لباس یا خوردن چیزی منع می شود، مقصـود 
و معلومیـت ویژگـی خاصـی در درون خـود     موضوعیست که برای ما یقینی و معلوم است. 

دارد که تحصیل علم را واجب نمی کند، بلکه اگر بودن چیـزی هـم شـرط شـده باشـد، در      
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ن علـم تخلّـف   امکـا زمان امکان، اهمیتی در آن موجود نیست، ولی اگر واقعیت موجـود از  
  .نمی باشدداشته باشد، اینچنین 

به صورت عامّ، صحیح آن است که تکالیف به واقعیات تعلق مـی گیرنـد، لکـن مقصـود از     
واقعیت، علم ممکن بدون حـرج اسـت؛ پـس گـاهی اوقـات علـم کاشـف، موضـوع اسـت و          
 مکشوف عنه علم یا جهل می باشد، یا فقط علم تنها در صـورت کاشـفیت اسـت. حـدّ وسـط     

؛ این علم به حلیّت، هنگام علـم بـه   آن است شبیه به حلیّت نکاح یا طالق وعلم مانند ، علم
و تنهـا ویژگـی آن شـناخت موافقـت و همـاهنگی      تخلّف آن از واقعیت موجود، عذر آور بوده 

    واقع در هنگام مشخص شدن واقعیت است.
تکلیف فعلی برای شخص جاهل به طهارت حدث، وجـود  «گاهی مواقع گفته می شود که: 

؛ اما این مطلب نیـز، نیـاز بـه    »حصول علم، آن تکلیف را جبران نمایدندارد، اما او باید هنگام 
دلیل یقینی غیرقابل برگشت دارد، و اگر هم ـ بر فرض ـ دلیلی باشد، طبق آیات مبارک قرآن   
مقیّد به عدم وجود حرج می شود، یعنی در جبران این فعل هنگام حصول علـم، بایـد حرجـی    

  عدد، البته به جز مقدار ممکنی که حرجی در آن نیست.نباشد، مانند روزه ها و نمازهای مت
  

  جمع بندی

نتیجه آن شد که نقش اصول در تمامی شرایع، جز در موضوعات آنها نیست؛ زیـرا بـاب علـم    
ممکن و حتمیست، منفتح بوده و تحصیل شناخت احکام الهی در پرتو قرآن و سنّت، یک امر 

نی که این احکام را استخراج کرده انـد؛ بنـابراین،   چه به وسیله استنباط و چه با تبعیت از کسا
هیچ یک از احکام ربانی بدون وصول به آن توسط علم باقی نمی ماند، مگـر آنکـه آن حکـم    
ظاهر است. اما علم در موضوعات برای تصحیح خطابـات شـرعی مـی باشـد؛ پـس در زمـان       

 ،شـود. نکتـه آخـر آنکـه    جهل به موضوع، انسان به آن ـ مانند یک قاعده عام ـ مکلّـف نمـی     
جست وجو از موضوعات بر خالف احکام، واجب نمـی باشـد، مگـر آنکـه حکـم بـه موضـوع        

  تعلق بگیرد، مانند ازدواج که علم به حلیّت آن شرط شده است.بدان معلوم محوّل شده و 

    

  

  ٭ ٭ ٭
  

  

  

  بخش چهارم
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                                      قواعد فقهی در قرآن
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  قهی در قرآنضوابط ف
  

  پیشگفتار
ن در هر زمان و مکانی برای تمامی انسانها، جـنّ هـا   اقتضای ابدی بودن قرآن و تازه بودن آ

و موجودات مانند آنها، این است که این کتاب شامل تمام قواعد اسالمی اعم از فقهی و غیـر  
مـده در  بدون هـیچ جـایگزینی، در کـلّ حـوادث پـیش آ     و گردد. قرآن مرجع اصیل می فقهی 
  مان و در عرض مکان می باشد.طول ز

یَانـاً لِکُـلِّ   تِبْ﴿در آیـه   ﴾کُـلِّ شَـیءٍ  ﴿اصل آن است که قرآن ـ در کمترین حد ممکن ـ از   
، و مانند آن به حساب می آید، یعنی قرآن یکی از مواردی را کـه بیـان و   ]۸۹، نحل[ ﴾شَیءٍ

  ).روشن می کند، خود قرآن می باشد: (تفسیر قرآن به قرآن

  
  تعریف قرآن

می کنـد:   در کلّ قرآن و توسط آیاتی که بیان می شود، تعریف خود راقرآن برحسب آنچه که 
 ۶۶» قـرآن «. خـود لفـظ   کتاب تبیان (روشنگر)، کتاب بیان و حجّت رسـای الهـی مـی باشـد    

آیـه خوانـده   «مرتبه در قرآن ذکر شده تا زمینه شناخت آن فـراهم گـردد. و معنـای لغـوی آن:     
 ؛]۱، نمـل [ ﴾مُبِـینٍ  کِتَابٍوَ قُرْءَانِلْٱکَ آیَاتُ لْتِ﴿»: برای کسیست که آن را تالوت می کندشده 

رْ  وَلَقَـدْ ﴿ ؛]۱، ق[ ﴾مَجِیـدِ لْٱنِ ءَاقُـرْ لْٱوَ﴿ ؛]۲۹، نمل[ ﴾نَءَاقُرْلْٱلُوَا تْأَ وَأنْ﴿ رِ لـذِّکْ نَ لِءَاقُـرْ لْٱنَا یَسـَّ
و به طـور  ؛ ]۲۸، زمر[ ﴾یَتَّقُونَ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يرَ ذِنَاً عَرَبِیَّاً غَیْءَاقُرْ﴿ و ؛]۱۷، قمر[ ﴾مُدَّکِرٍ مِنْ فَهَلْ

که بیان می کند: کلّ قرآن معنـای روشـن    ،]۳۷، رعد[ ﴾مَاً عَرَبِیَّاًنَاهُ حُکْزَلْوَکَذَلِکَ أنْ﴿کلی، آیه 
  .ت دارددر تمامی زمینه ها و موضوعا در داللت و عبارتش، ، بدون هیچ پیچیدگییو واضح

مَةٌ بَالِغَةٌ حِکْ﴿و ؛]۱۴۹، أنعام[ ﴾مَعِینَجْأَ شَاءَ لَهَدَاکُمْ بَالِغَةُ فَلَوْلْٱحُجَّةُ لْٱفَلِلّهِ  قُلْ﴿ سپس آیات:
وْ  وَإنْ﴿ ؛]۶۳، نسـاء [ ﴾الً بَلِیغَـاً قَوْ فُسِهِمْنْأَ يفِ لَهُمْ قُلْ﴿و ؛]۵، قمـر [ ﴾لنُّذُرُٱنِ فَمَا تُغْ ا فَإنَّمَـا  تَوَلـَّ

مَـا عَلَـی   ﴿ و ؛]۹۲، مائـده [ ﴾مُبِینُلْٱبَالغُ لْٱرَسُولِنَا  أنَّمَا عَلَیٰ﴿ و ؛]۲۰، آل عمران[ ﴾بَالغُلْٱکَ لَیْعَ
، و ماننـد آنهـا   ]۵۲، إبراهیم[ ﴾بِهِرُوا ذَلِیُنْهَذَا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ﴿ و ؛]۹۹، مائده[ ﴾بَالغُلْٱ ¦لرَّسُولِ إٱ
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ش و بیان نافذ و کامل) قرار می دهند؛ و قرآن بلیـغ تـر   بالغ (گزارکه دعوت قرآنی را دعوت 
  از سنّت و سایر کتب وحیانی می باشد؛ زیرا تکیه آنها نیز به همین کتاب است.  

کتابیست که آیـات آن  « ،]۳، فصّلت[ ﴾لَمُونَمٍ یَعْعَرَبِّیَاً لِقَوْ نَاًءَاآیَاتُهُ قُرْ کِتَابٌ فُصِّلَتْ﴿قرآن 
مال روشنی تبیین شده، و قرآنیست روشن زبـان بـرای مردمـی کـه     با ک فشردگیش) (با همه

یعنی همه مـی داننـد کـه ایـن کتـاب از جانـب خداسـت و تمـام         ». (زبان روشن) را می دانند
  تکالیف را از سوی خدا بدون هیچ ابهام و مشکلی در آن، حمل می کند.

، و ماننـد آن،  »اشـد قرآن کتاب احکام نیست و یا ظنّی الداللة می ب«قولی که می گوید: 
ذِینَ  ٱ َّإن﴿جز کتمان و پوشاندن بسـیاری از آیـاتی کـه خـدا نـازل کـرده، نمـی باشـد: و          لـَّ

عَـنَهُمُ  لَئِکَ یَلْوْأُکِتَابِ لْٱ يدِ مَا بَیَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِبَعْ مِنْ هُدَیٰلْٱبَیِّنَاتِ وَلْٱنَا مِنَ زَلْتُمُونَ مَا أنْیَکْ
بی گمان، کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی « ،]۱۵۹، هبقـر [ ﴾عِنُونَاللْٱعَنَهُمُ هللاُ وَیَلْٱ

را که فرو فرستاده ایم ـ بعد از آنکه آنها را برای مردم در کتاب (قرآن) توضـیح داده ایـم ـ      
؛ »پنهان می دارند، خدا ایشان را لعنت می کند و لعنت کنندگان (نیـز) لعنتشـان مـی کننـد    

ما به تحقیق، نشانه هـا(ی خـود) را بـرای    « ،]۱۱۸، هبقر[ ﴾مٍ یُوقِنُونَآلیَاتِ لِقَوْٱبَیَّنَا  قَدْ﴿ زیرا
 تُمْکُنـْ  آلیَـاتِ إنْ ٱبَیَّنَّا لَکُـمُ   قَدْ﴿ و ؛»گروهی که یقین می آورند، به خوبی روشن کرده ایم

کرده ایـم،  به راستی ما همه نشانه ها(ی ربانی) را برایتان بیان « ،]۱۱۸، آل عمران[ ﴾قِلُونَتَعْ
کَـذَلِکَ  ﴿ ، و]۱۷، حدیـد [ ﴾قِلُـونَ تَعْ آلیَاتِ لَعَلَّکُـمْ ٱبَیَّنَّا لَکُمُ  قَدْ﴿ و ؛»اگر خردورزی می کنید

 دِیَکُمْوَیَهـْ  هللاُ لِیُبَـیِّنَ لَکُـمْ  ٱیُرِیـدُ  ﴿ و ،]۲۱۹، هبقـر [ ﴾تَتَفَکَّرُونَ آلیَاتِ لَعَلَّکُمْٱهللاُ لَکُمُ ٱیُبَیِّنُ 
خدا می خواهد (حقایق) را بـرای شـما روشـن کنـد و     «، ]۲۶، نساء[ ﴾لِکُمْقَبْ مِنْلَّذِینَ ٱسُنَنَ 

». سنّت های کسانی را که پیش از شما بـوده انـد، بـه شـما نشـان داده و بـر شـما برگـردد        
بنابراین، شما با توجّه به این آیات می بینید که خدا نیّـت بیـان تکـالیف را در کتـاب بیـان      

بیان می باشد؛ آیا می شود گفت که خدا قرآن را مهمـل در داللـت   کرده و همیشه در مقام 
گذاشته یا نمی تواند آنچه را که اراده کرده بیان کند، تا در نتیجه داللت ظنّی صحیح بـوده  

  به طوری که قرآن جز به واسطه حدیث، حجّت نباشد؟!

هـا، خصوصـاً   عرضه تمامی آنـ به غیر از موضوعات که   قرآنی ضابطه ثابت ۱۰۱در اینجا 
در مثل قرآن مُحال بوده ـ مطرح می شود که همگی آنها تبصره قانونی می باشـند. احکـام   

  موضوعات مستحدثه و جدید نیز از همین ضوابط فقهی استفاده می شود.

ـ بـه انـدازه تـوان فکـری و عملـی خـود در کنـار مباحـث            راما در ایـن بخـش، اصـولی    
 ،تحلیلـی و نیـز علمـی    ،قلم ها و پژوهشهای علمی که درنظرگرفته شده ـ  بیان می کنیم 

  در آنها به اندازه کمی صورت گرفته است. کاربردی
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  اصل اجتهاد و تقلید -١

الم در پرتـو  سـ ، اجتهاد تکلیف غیر ضرروی (فرعی) باشداصل در شناخت معارف اسالمی که 
یل مقـدمات آن  قرآن و سنّت است؛ زیرا عملی که بر خود مکلّـف واجـب شـده، بـر او تحصـ     

از راهی که برای رسیدن به آن می یابد، نیز واجب می کند، البته بدون هیچ عسر یـا   را عمل
حرج و مرجی (آشفتگی و بی نظمی). در غیر این صورت، انسان باید از کسی کـه بـر حسـب    

  دو اصل قرآن و سنّت ـ بنا بر بصیرت ـ اجتهاد کرده، تقلید شایسته ای داشته باشد.  

ذِینَ هَـدَاهُمُ   ٱلَئِکَ وْأُسَنَهُ حْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَقَوْلْٱتَمِعُونَ لَّذِینَ یَسْٱ ٭ عِبَادِ فَبَشِّرْ﴿، آیه آن هللاُ ٱلـَّ
، می باشد؛ بنابراین، هـردوی اجتهـاد و تقلیـد، و بـه     ]۱۸- ۱۷، زمر[ ﴾بَابِلْألَٱلُوا وْأ لَئِکَ هُمْوْأُوَ

سن، در صورتی شایسته هستند که مبتنـی بـر قـرآن و    عبارت بهتر: استنباط و تبعیّت گفتار اح
بَیِّنَـاتِ  لْٱبِ ٭ لَمُونَتَعْ ال تُمْکُنْ رِ إنْلذِّکْٱلَ أهْ ئَلُواْفَسْ﴿سنّت باشند. آیه دیگر برای بحث تقلید، 

  ، می باشد.]۴۴- ۴۳، نحل[ ﴾لزُّبُرِٱوَ
  

  وجوب تقلید از مرجع اعلم و اتقی به طور مطلق

، جز در سخن مورد اختالف بین امّت اسالمی نیست؛ بنابراین، سـخن بهتـر،   ﴾﴿أحْسَنَهُمُراد از 
قولیست که به حقیقت قصد شده نزدیکتر باشد، و این اقربیت گفتار برای مرجع اعلم و اتقـی  

  می باشد؛ زیرا که او کاشفیت علم و قوّت تقوایش از همه بیشتر است.

 ،شود، کاشف از حکم مجهـول اسـت  علم بشخصه در زمانی که به سوی حقیقت روانه می 
، اما این ضمانت در دوران بین تعهّد و کاشـفیت،  و تقوا نیز ضمانتی برای این کشف می باشد

قوی تر و مهمتر از علم می باشد؛ بنابراین، تقلید از شخص اعلم و اتقی به طـور مطلـق چـه    
ذِینَ  ٱ﴿تقلیـد بـر   ، بلکـه ایـن   ١در قید حیات باشد یا از دنیـا گـذر کـرده باشـد، حـرام نیسـت       لـَّ

ذِینَ هَـدَاهُمُ   ٱلَئِکَ وْأُسَنَهُ حْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَقَوْلْٱتَمِعُونَ یَسْ ، ﴾بَـابِ لْألَٱلُـوا  وْأ لَئِـکَ هُـمْ  وْأُهللاُ وَٱلـَّ
واجب می باشد. درنتیجه، غیر از این افراد، از اشـخاص هـدایت شـده و اندیشـمندان خـالص      

تبصـرة  «و کتـاب  » الفرقـان «وهش بیشـتر، بـه تفسـیر    محسوب نمی شوند. برای تحقیق و پژ
  ، مراجعه نمایید.»الفقهاء

  
  
  

                                                                                              

عدم جواز است؛ و خروجی برای این ما در جواز تقلید ابتدایی از میّت شکّ داریم، و اصل «قول کسی که می گوید: .  ١
، باطل و وجـه ضعیفیسـت؛ زیـرا توسـط آیـه      »اصل وجود ندارد جز وجوه ضعیفی کسی که به جواز آن فتوا داده است

، نصّ در ﴾فیتّبعون أحسنه﴿فهمیده می شود که مالک در تقلید تبعیت قول احسن است، و به سبب همین مناط اطالق 
  اطالق می باشد. 
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  طاهران اصل عدم جواز مسّ قرآن، مگر برای -٢
و چـون ضـمیر غایـب    ، مـی باشـد؛   ]۷۹[واقعه،  مُطهَّرُونَ﴾سُّهُ إال ٱلْالیَمَ﴿آیه  ،اصل این حکم

و در بینشـان بـه         ﴿کِتَـابٍ مَکْنُـونٍ﴾  ر بـه  و در آخـ  ﴿قُـرْءَانٌ کَـرِیمٌ﴾  موجود در آیه در ابتدا بـه  
هُ لَقُـرْءَانٌ کَـرِیمٌ ٭    میانه هایی بر می گردد، شیء ممسوس در اینجا در مثلث ضلع های  ﴿إنـَّ

    ، قرار می گیرد.]۷۹- ۷۷[واقعه،  إال ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾کْنُونٍ ٭ الیَمَسُّهُ کِتَابٍ مَّ فِي

  

  مفهوم آیه مسّ

و انشـاء تـا آگـاهی     ،)اقعیت تـا حکـم انشـاء (عـدم جـواز مـس      ، خبر از و﴾هُالیَمَسُّ﴿ مقصود از
؛ در نتیجه، این آیه انشائیست که جواز مـسّ آن را سـلب   بخشی از روی داد خارجی می باشد

کرده و بر شخص غیر طاهر در ایمان، مانند کافر حرام کرده است، مگـر در زمـانی کـه حتمـاً     
، مـسّ را بـر شـخص    مـی شـود. همچنـین ایـن انشـاء      شدن این قرآن به او، موجب هدایتدا

متنجّس و خبیث و محدث حرام گردانیده است؛ بنابراین، مسّ قرآن بـه واسـطه نجاسـت یـا     
    خباثت یا حدث حرام است.

بخش خبر این آیه اشاره به این واقعیت دارد که رسیدن به قرآن از نظـر معرفـت داللـی و    
طهارت ممکن نیست؛ طهـارت فطـری، عقلـی، فکـری،     باطنی با درجات گوناگون، به غیر از 

با مراتب مختلـف،   ﴿قُرْءَانٌ کَرِیمٌ﴾نیّت و طهارت عملی که به اندازه عصمت بشری در زمینه 
البته به غیر از عصمت ربّانی؛ طهارت مطلق معصـوم ربّـانی، عصمتیسـت در دایـره      باشد.می 

، تأویالت و حقایق قرآن است کـه مخـتصّ   مقصود از آن که به تعبیر کنایی ﴿کِتَابٍ مَکْنُونٍ﴾
در نوع دوم عصـمت، کسـانی هسـتند     ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾﴿ اهل آنها می باشد، نه غیرشان. مصداق
تِ بَیـْ لْٱلَ سَ أهـْ لـرِّجْ ٱکُمُ هِبَ عَـنْ هللاُ لِیُذْٱإنَّمَا یُرِیدُ ﴿که در آیه تطهیر مورد نظر می باشند: 

 خدا فقط مـی خواهـد، هرگونـه آلـودگی را از شـما خانـدان      «، ]۳۳، بأحزا[ ﴾هِیرَاًتَطْ وَیُطَهِّرَکُمْ
  ».(معصوم رسالت) بزداید و شما را به گونه ای ویژه پاکیزه گرداند

  
  مراتب قرآن

برای قرآن ظاهر و باطنی هست؛ در بحث طهارت، ظاهرش، ظاهر پاکی و مسّ برای اهلش 
ی باشـند. بـین ایـن دو نیـز،       مـ ￨  بوده؛ و باطنش، باطن بلند برای اهلـش کـه معصـومین   

    میانه هایی در طهارت و مسّ باطنی وجود دارد.

کتاب اهللا علی أربعة أشـیاء:  ّ إن«در باب مراتب قرآن فرموده اند: ￫ امام حسین بن علی
علی العبارة واإلشارة واللطائف والحقـائق، فالعبـارة للعـوام واإلشـارة للخـواص واللطـائف       

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



110 

(همانا کتاب خدا، چهار مرتبـه دارد: عبـارت، اشـاره، لطـایف،     ؛ ١»اءلألولیاء والحقائق لألنبی
حقایق؛ عبارت برای عموم مردم، اشاره برای خاصّان، لطایف بـرای اولیـاء و حقـایق بـرای     

یعنی آنچه که تعبیر کـرده و معنـا را بـه ذهـن منتقـل مـی کنـد،        » عبارت«انبیاء می باشد). 
هـم  » اشـاره «طحی می باشد. این معنا توسط کلمه درنتیجه مقصود از آن، معنای اولیه و س

تنهـا  » عبـارت «واگر مقصود از تأیید می شود؛ زیرا رتبه اشاره پس از آن معنای سطحیست، 
» اشـاره «و سپس » معنا«، کلمه »عبارت«لفظ بدون معنا می بود، باید در حدیث پس از لفظ 

   ذکر می شد.

طحی قرآن را تحـت لفظشـان    که معانی س، اشخاصی هستند بنابراین عوام در نظر امام
  منتقل می شوند. ، به اشاره، لطایف و حقایقو پس از آن با اختالف درجات، شناخته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              

  .۲۰، ص۹۲؛ ج۶۹، ص۷۸؛ ج۲۴۷، ص۲۴نوار: جبحاراأل.  ١
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  اصل کفایت تمام ضوابط قرآنی -٣
مَـةً  ذَلِکَ لَرَحْ يفِ َّإن هِمْعَلَیْ لَیٰکِتَابَ یُتْلْٱکَ نَا عَلَیْزَلْأنَّا أنْ فِهِمْیَکْ أوَلَمْ﴿اصل این گزاره، آیه 

مَاوَاتِ وَ ٱ يلَمُ مَا فِشَهِیداً یَعْ نَکُمْوَبَیْ ينِهللاِ بَیْٱبِ کَفَیٰ قُلْ ٭ مٍ یُؤمِنُونَلِقَوْ رَیٰوَذِکْ  ضِرْألَٱلسـَّ
 آیـه  مثـل  و نیـز  ؛]۵۲، عنکبـوت [ وَٱلَّذِینَ آمَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَکَفَرُواْ بِٱهللاِ أُوْلَئِکَ هُمُ ٱلْخَاسِـرُونَ﴾ 

یَانَـاً  کِتَابَ تِبْلْٱکَ نَا عَلَیْوَنَزَّلْ﴿و آیه  ،]۵۹، أنعام[ ﴾کِتَابٍ مُبِینٍي فِ ¦بٍ وَالیَابِسٍ إوَالرَطْ﴿
  ، می باشد.]۸۹، نحل[ ﴾لِکُلِّ شَیءٍ

  
  تفاوت ضابطه با فرع در قرآن و سنّت

ود، بیشتر فروعات به به سبب اینکه بیان تمامی فروعات، باعث بسط و گسترش قرآن می ش
امـا قاعـده هـا و ضـوابط      ،]۵۴نـور،  [ ﴾لرَّسُـولَ ٱهللاَ وَأطِیعُوا ٱأطِیعُوا ﴿سنّت واگذار شده است: 

فروعات به دلیل آنکه شامل تمامی مصـادیق و موضـوعات در طـول زمـان و عـرض مکـان       
   یست. بشوند، چاره ای جز بیانشان در قرآن مانند جریان خورشید در طول حیات دنیوی، ن

  

  قرآن، مرجع اختالفات

هِ تُ وَإلَیـْ هِ تَوَکَّلـْ عَلَیـْ  يـرَبِّـ  هللاُٱهللا ذَلِکُـمُ  ٱمُـهُ إلَـی   شَـیءٍ فَحُکْ  فِیهِ مِنْ تُمْتَلَفْمَا إخْ وَ﴿بله، 
، در زمان وجود اختالفی، حکـم آن بـا خداسـت؛ امـا سـؤال اینجاسـت کـه        ]۱۰، شوریٰ[ ﴾نِیبُأُ

چگونه زایل می شود؟ جواب آنست کـه   ،￨هل بیت اوو ا￦ اختالف در سنّت رسول خدا
نمی باشد؛ زیرا خدا به کسـانی کـه در امـری اخـتالف     » إلی کتاب اهللا«جز  ﴾هللاِٱ إلَی﴿مُراد از 

کرده اند، وحی نمی کند، وإال آنها چگونه اختالف می کردنـد. بنـابراین هـر اختالفـی از هـر      
إنِ ﴿ه غیر آن. آیات دیگر در بیان ایـن گـزاره، آیـه    است، ن ﴾هللاِٱمُهُ إلَی فَحُکْ﴿ جایی که باشد

 تُمْکُنـْ  لرَّسُـولَ إنْ ٱهللاِ وَٱشَیءٍ فَـرُدُّوهُ إلَـی    يفِ تُمْتَنَازَعْ نْفَإِ﴿ و ،]۴۰، یوسف[ ﴾لِلّهِ ¦مُ إحُکْلْٱ
، جـز  ﴾هللاِٱإلَـی  ﴿د از مُراکه ؛ ]۵۹، نساء[ ﴾سَنُ تَأوِیالًرٌ وَأحْآلخِرِ ذَلِکَ خَیْٱمِ یَوْلْٱهللاِ وَٱتُؤمِنُونَ بِ

ا النُضِـیعُ    ٱکِتَـابِ وَأقَـامُوا   لْٱلَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِٱوَ﴿نمی باشد؛ و آیه » إلی کتاب اهللا« الةَ إنـَّ لصـَّ
، مـی باشـد؛ درنتیجـه، سـنّت هماننـد غیـر خـودش، بـه قـرآن          ]۱۷۰، أعراف[ ﴾لِحِینَمُصْلْٱرَ أجْ

  تمسّک کرده و در برابر آن، استقاللی ندارد.
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تَ أنـْ ﴿آنچه که اخـتالف کردنـد، داوری مـی کنـد:      خداست که در میان بندگان بر سربله، 
بنابراین، مرجع اصـیل در هـر حـالتی،     ؛]۴۶، زمر[ ﴾تَلِفُونَمَا کَانُوا فِیهِ یَخْینَ عِبَادِکَ فِکُمُ بَیْتَحْ

:  قرآن می باشد، و جایگاهی برای غیـر او جـز آنچـه کـه خـود کتـاب تصـدیق کـرده، نیسـت         
ازاین رو، رجوع به قـرآن خـدا    ؛]۴۱، رعد[ ﴾حِسَابِلْٱمِهِ وَهُوَ سَرِیعِ کُمُ المُعَقِّبَ لِحُکْهللاُ یَحْٱوَ﴿

در حکم الهی، مساوی با توحید است؛ و رجوع به غیر آن بـین الحـاد و شـرک بـه خـدا قـرار          
  می گیرد، درنتیجه به طاغوت باز می گردد.  

  
  

  اصل تمسیک به کتاب -٤
کُونَ   ٱوَ﴿و شدّت تعلّق به چیزی. اصل تمسّک به قرآن، آیـه   ک یعنی کثرتتمسّ ذِینَ یُمَسـِّ لـَّ

مکلّـف بایـد    ، مـی باشـد.  ]۱۷۰، أعراف[ ﴾لِحِینَمُصْلْٱرَ نُضِیعُ أجْ لصَّالةَ إنَّا الٱتَابِ وَأقَامُوا کِلْٱبِ
سـلبی، حفـظ کنـد،    نوامیس خود را در تمامی مسائل و زمینه ها، از خطرها و ضررها به طـور  

. ایـن  حرکـت و تـالش کنـد    ،همچنین او باید برای ارتقای نـوامیس خـود بـه سـمت تکامـل     
تمسیک در مرحله اول و تکوینی، عمل خدای بزرگ و منزه از آنچه که شرک می ورزند، مـی  

تا زمان غیبـتش و سـپس حضـوری دیگـر، در ایـن       برای ما در زمان حضور معصوم باشد.
پـس اگـر، کتـابی    قرآن، نمی باشـد.  ﴾ تَابِکِلْٱبِ﴿نی، هیچ تمسیکی به جز مثلث از هندسه زما

که به آن تمسیک می شود، در باالترین درجه اتحاد و هماهنگی، و پـر گرانبهـاترین پیشـوا و    
سزاوار و پر قوّت می باشد. این تمسیک محکم، شـامل  نمونه باشد، اخذ این کتاب، یک عمل 

. حد میانه که جمع بـین ایـن   ۳. تقلید اجتهادی؛ ۲اد مطلق؛ . اجته۱همه مراحل آن می شود: 
گرفته شده، یعنی » صالء«از  ﴾لصَّالةَٱوَأقَامُوا ﴿در  ﴾لصَّالةَٱ﴿نکته بعد اینکه:  ٭ دو می باشد.

آتش سوزانده؛ که در واقع مقصود اصلی آن در اینجا، گرفتن نور به واسطه آن تمسیک است. 
مازهای معروفیست که می شناسیم. همانا این نماز ستون دیـن و  باالترین گیرانه نور، همین ن

لکـلّ شـیء وجـه ووجـه      «￦: تکیه گاه یقین می باشد، و طبق حدیث نقل شـده از پیـامبر  
، (بـرای هـر چیـزی صـورت و چهـره ایسـت، و       ١»دینکم الصالة، فالیشنین أحدکم وجه دینه

  م و رسوا نکند).صورت دین شما نماز است؛ پس کسی این ظاهر دین را، بدنا

مخالف کسانی که به قرآن تمسّک کرده و نماز به پا می دارند، کسـانی هسـتند کـه بـه هـر       ٭
؛ یـا هواهـای نفسـانی و آرای تفسـیری     تمسّک کـرده  آنچه نفسشان وا می دارد  ـ به جز قرآن ـ

 امـام علـی   معارض قرآن یا عدم تناسب با آن را با تمسیک خود به قرآن، همـراه مـی کننـد.   
 الن الکتـاب إذا تُلـی حـقّ تالوتـه، و    لیس عند أهل ذلک الزمان سلعة أبور مو«فرمودند: 

الأعـرف مـن   وف والبالد شیء أنکـر مـن المعـر    في الأنفق منه إذا حرّف عن مواضعه؛ و
فقد نبذ الکتاب حملته وتناساه حفظته، فالکتـاب وأهلـه یومئـذٍ طریـدان منفیـان       ؛المنکر

                                                                                              

  .۱۱۹؛ مجازات نبوی: ص۲۷۰، ص۳کافی: ج.  ١
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فـاجتمع القـوم علـی الفُرقـة      ق واحـد الیؤویهمـا مـؤوٍ ...   بان فـي طریـ  وصاحبان مصطح
، (نزد مـردم آن زمـان   ١..»الکتاب ولیس الکتاب إمامهم. هم أئمّةوإفترقوا عن الجماعة، کأن

کاالیی کسادتر از قرآن نیست اگر به درستی تالوت شود، و کاالیی رایج تر از آن نیست اگـر آن  
ناشناخته تر [بدتر] از معروف و شناخته شده تـر [بهتـر] از   را واژگونه معنا کنند، چیزی در شهرها 

منکر نباشد. حامالن قرآن آن را به گوشه ای افکنند و حافظان قرآن آن را به فراموشـی سـپارند.   
در آن روز قرآن و اهل قرآن مطرود و در انزوایند، و چونان دو یار همراه در یک طریـق رواننـد،   

 آن مردم بر پراکنـدگی اتّفـاق کـرده، از وحـدت روی گرداننـد      ... و هیچ کس آن دو را پناه ندهد
    گویا آنان پیشوای قرآنند، نه قرآن پیشوای آنان).

  اصل کفایت قرآن بدون هیچ همانندی، مگر به عنوان حاشیه -٥
به یقین، کفایت قرآن از هر آنچه که امّت اسالمی تا روز قیامت بدان احتیـاج دارد، بـه خـاطر    

ن یافتن وحی در اوست، خصوصاً در قواعد تطبیق شده بـر مصـادیق مـورد نظـر؛     اقتضای پایا
  زیرا قرآن محور است برای هر آنچه از امور تازه و جدید، که در خارج واقع می شود.

 هِمْعَلَـیْ  لَـیٰ کِتَـابَ یُتْ لْٱکَ نَا عَلَیـْ زَلْأنَّا أنْ فِهِمْیَکْ أوَلَمْ﴿مانند:  ل قرآنی این قاعده، آیاتیاص
 يلَمُ مَا فـِ شَهِیداً یَعْ نَکُمْوَبَیْ ينِهللاِ بَیْٱبِ کَفَیٰ قُلْ ٭ مٍ یُؤمِنُونَلِقَوْ رَیٰمَةً وَذِکْذَلِکَ لَرَحْ يفِ َّنإ
، عنکبـوت [ ﴾خَاسِـرُونَ لْٱلَئِـکَ هُـمُ   وْأُ هللاِٱبـِ  بَاطِلِ وَکَفَرُواْلْٱلَّذِینَ آمَنُوا بِٱضِ وَرْألَٱلسَّمَاوَاتِ وَٱ

روایـت شـده کـه فرمودنـد:     ￦ در پرتو این آیه، از رسـول گرامـی اسـالم    اشد.، می ب]۵۲- ۵۱
رغبوا عمّا جـاء بـه نبـیّهم إلـیهم إلـی مـا جـاء بـه غیـره إلـی           حُمقاً أو ضاللةً أن ی کفی بقوم«

، (برای قومی، در نابخردی و گمراهی همین بس کـه از آنچـه پیامبرشـان برایشـان     ٢»غیرهم
لـو نـزل   «غیر پیامبرشان آورده، رو کنند)؛ و همچنین فرمودند: آورده، اعراض کرده و به آنچه 

اگـر  ، (٣»موسی فاتبعتموه وترکتموني لضللتم أنا حظّکم من النبیین وأنـتم حظّـي مـن األمـم    
حضرت موسی نازل شود و شما او را تبعیت و مرا رها کنید، به تحقیق که گمراه شده اید، من 

  و شما نیز بهره من از کلّ امّت ها هستید). بهره کامل شما از تمام پیامبران هستم
گواهی خدا در میان من و شما کفایـت    مـی   ، ﴾شَهِیداً... نَکُمْوَبَیْ ينِهللاِ بَیْٱبِ کَفَیٰ قُلْ﴿بله، 

کند؛ زیرا که او شهادت می دهد برای ما به قرآن مبین و تبیان حکیمش در هر امـر پنهـان و   
بدان تکلیف شده ایم همانطور کـه مخفـی کـاری را حـرام      آشکاری؛ بنابراین خدا، آنچه را که

دِ مَـا  بَعْ مِنْ هُدَیٰلْٱبَیِّنَاتِ وَلْٱنَا مِنَ زَلْتُمُونَ مَا أنْلَّذِینَ یَکْٱ َّإن﴿بر ما نهفته نمی دارد: دانسته، 
  .   ]۱۵۹، هبقر[ ﴾عِنُونَاللْٱعَنَهُمُ هللاُ وَیَلْٱعَنَهُمُ لَئِکَ یَلْوْأُ کِتَابِلْٱ يبَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِ

امر نمی کرد، ما او را تبعیت نمـی کـردیم،   ￦ و اگر پروردگارمان ما را به پیروی از رسول
، ما را بدان امر می کند؛ و بـرای اینکـه او طبـق آیـات     ]۵۹نساء، [ ﴾لرَّسُولَٱأطِیعُوا وَ﴿اما مانند 

؛ ]۲۰۳، أعـراف [ ﴾يرَبِّـ  إلَیَّ مِنْ یٰنَّمَا أتَّبِعُ مَا یُوحَإ قُلْ﴿ ؛]۵۰، أنعام[ ﴾إلَیَّ مَا یُوحَیٰ ¦أتَّبِعُ إ إنْ﴿
                                                                                              

 .۲۴۵، ترجمه علی شیروانی: ص۱۴۷. نهج البالغه: خ ١
 .۱۴۸، ص۵. درّ المنثور: ج ٢
 . همان. ٣
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، فقـط از وحـی   ]۲۲، جـنّ [ ﴾تَحَداًدُونِهِ مُلْ دَ مِنْأجِ وَلَنْ﴿؛ ]۱۰۹، یونس[ ﴾کَإلَیْ مَا یُوحَیٰ تَّبِعْٱوَ﴿
تبعیت می کند؛ بنابراین، با قرآن حتّی در یک جزء کلمه مخالفـت نمـی کنـد؛ و وحـی سـنّت      

    ادیقی را بیان می کند که ضابطه آن در قرآن حکیم ذکر شده است.مص ،فقط
  
  
  
  
  
  

  اصل وجوب اظهار حقّ و حرمت کتمان آن -٦
همانا حقّ عمومی باید متابعت شود، درنتیجه، چاره ای جز آشکارکردن حقّ بـرای کسـی کـه    

ره، حقّ بر گردن اوست، نیست؛ همچنین است حرام بودن مخفی کردن آن. اصل این دو گـزا 
مَـةِ  حِکْلْٱسَـبِیلِ رَبّـکَ بِ   عُ إلَـیٰ دْأُ﴿آیات مختلفیست: بـرای قاعـده وجـوب اظهـار حـقّ، آیـه       

بـا فرزانگـی و انـدرز نیکـو (مکلّفـان را) بـه را (راهـوار)        «، ]۱۲۵[نحـل،   ﴾...حَسَنَةِلْٱعِظَةِ مَوْلْٱوَ
ل به مأمورٍبه و ، می باشد؛ البته در دعوت امر و نهی شروطی مانند عم»پرودگارت دعوت کن

ترک منهیٌ عنه است که تفصیلش در جای خود می آید، اما مجرّد اظهار حقّ از کسی کـه آن  
  را می داند به کسی که جاهل است، بر همه عالمان واجب می باشد.

چون حاکمیّت حقّ ربّانی مقابلی ندارد و بالتر از او و مثل او حقّـی وجـود نـدارد، در نتیجـه     
اسِ بِمَـا أرَاکَ   ٱنَ کُمَ بَـیْ لِـتَحْ  ِّحَقلْٱکِتَـابَ بـِ  لْٱکَ ا إلَیـْ نَزَلْإنَّا أنْ﴿ خَـائِنِینَ  لِلْ تَکُـنْ  هللاُ وَالٱلنـَّ

  حکم شود. ،نشان داده تا به آنچه که خدا در آیات خودیعنی: ، ]۱۰۵، نساء[ ﴾خَصِیمَاً
    ر بیـان؛ . پوشـاندن مطلـب حـقّ د   ۲؛ آن . پنهان کـاری ابتـدایی  ۱اما مقصود از کتمان حقّ: 

بِسُونَ لِمَ تَلْ﴿عدم دسترسی به حقّ توسط بیان، درحالی که شما به آن شناخت داری؛ پس . ۳
ذِینَ  ٱهللاُ مِیثَـاقَ  ٱأخَذَ  وَإذْ﴿ ؛]۷۱، آل عمران[ ﴾لَمُونَتَعْ تُمْنْوَأَ َّحَقلْٱتُمُونَ بَاطِلِ وَتَکْلْٱبِ َّحَقلْٱ لـَّ

 ؛ و شدیدتر از همه این آیـات، آیـه  ]۱۸۷، آل عمران[ ﴾تُمُونَهُتَکْ لِلنَّاسِ وَالکِتَابِ لَتُبَیِّنُنَّهُ لْٱتُوا اُوْ
اسِ فـِ    بَعـْ  مِـنْ  هُـدَیٰ لْٱبَیِّنَاتِ وَلْٱنَا مِنَ زَلْتُمُونَ مَا أنْلَّذِینَ یَکْٱ َّإن﴿ اهُ لِلنـَّ کِتَـابِ  لْٱ يدِ مَـا بَیَّنـَّ
ذِینَ تَـابُوا وَأصـْ   ٱ ¦إ ٭ نُونَالعِلْٱعَنَهُمُ هللاُ وَیَلْٱعَنَهُمُ لَئِکَ یَلْوْأُ لَئِـکَ أتُـوبُ   وْأُلَحُوا وَبَیَّنُـوا فَ لـَّ

، می باشد؛ بنـابراین، کسـی کـه آیـه ای از آیـات      ]۱۶۰- ۱۵۹، هبقر[ ﴾لرَّحِیمُٱلتَّوَّابُ ٱوَأنَا  هِمْعَلَیْ
الهی را ابتداءً مخفی می کند، مصداق آیه فوق قرار می گیرد؛ و همینطور کسی که معنای آن 
را پنهان کند یا جلوی امکان دستیابی به معرفت آن را بگیرد، مثـل کسـانی کـه مـی گوینـد:      

قرآن مفهـومی نـدارد، مگـر آنکـه حـدیثی بیایـد و آن را تبیـین        «یا » قرآن ظنّی الدالله است«
، انگار که خدای سبحان منظورش را در کتاب بیان نکرده یا نتوانسته بیان کند، درحـالی  »کند

بر آنهـا واجـب   می باشد!. و همچنین کسانی که  ﴾یَانَاً لِکُلِّ شَیءٍتِبْ﴿ و ﴾رٌنُوْ﴿ن که این قرآ
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شخصی یا کفاییست که معارف قرآن را به دانش پژوهان تعلیم داده و انتقال دهند، ولی 
  ، مصداق آیه قرار می گیرند.اند این کار را انجام نداده

آن شناخت پیدا کرده اند، مـی باشـد و   تکلیف بزرگ و سنگینی برای مدیران شرعی که به 
اگر آنچه که خدا نازل کرده را نگویند و بـه آن حکـم نکننـد، از کـافرین، ظـالمین و فاسـقین       

 لَـمْ  مَـنْ  وَ٭ کَـافِرُونَ...  لْٱلَئِـکَ هُـمُ   وْأُهللاُ فَٱزَلَ بِمَا أنْ کُمْیَحْ لَمْ مَنْ وَ﴿محسوب می شوند: 
لَئِـکَ هُـمُ   وْأُهللاُ فَٱزَلَ بِمَا أنْ کُمْیَحْ لَمْ وَ مَنْ٭ الِمُونَ... ظّلْٱلَئِکَ هُمُ وْأُهللاُ فَٱزَلَ بِمَا أنْ کُمْیَحْ

؛ این حال چنین کسانیست، پس اگر بـه غیـر آنچـه کـه خـدا نـازل       ]۴۷- ۴۴، مائده[ ﴾فَاسِقُونَلْٱ
  از کافرترین، ظالمترین و فاسق ترین افراد می شوند.کرده حکم کنند، 

        
  

  ￦اسوه نیکو به رسول خدا اصل -٧
هللاَ ٱجُـوا  کَـانَ یَرْ  وَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ  هللاِ اُسْٱرَسُولِ  يفِ کَانَ لَکُمْ لَقَدْ﴿اصل در این قاعده، آیـه  

از (أسـو) گرفتـه شـده، ماننـد      ﴾وَةٌأُسْ﴿، می باشد؛ ]۲۱، أحزاب[ ﴾هللاَ کَثِیرَاًٱآلخِرَ وَذَکَرَ ٱمِ یَوْلْٱوَ
ی که مریضی را درمان کرد، بر خالف (أسی) که به معنای انـدوه و  (أسوت الحرج) یعنی کس

نگرانیست؛ پس مصدر واوی آن به معنای درمان پسندیده و یائی آن به معنای غـمّ و غصـه   
  می باشد. طبیب آسی یعنی مداوا کننده مصلح.

  

  معنای اصطالحی اسوه

در ایـن آیـه، حالـت     ز آنا چون أسوه به معنای آن چیزیست که به آن اقتدا می شود، مقصود
کلّ مکلّفین واجـب اسـت   می باشد؛ بنابراین، بر پسندیده ای که با آن مداوا صورت می گیرد،

را در حال، قول و اعمالش، سرمشقی نیکو برای درمان و اصالح زندگی خـود  ￦ رسول خدا
ودن قرار دهند؛ زیرا تمام زندگی انسان بدون وجود اسوه، مساوی با مجروح شدن و مریض ب

کسی که خدا آن را فرستاده و او را امین بـر درمـان و   اسوه مطلق هم وجود ندارد، مگر  است.
دوّارٌ طبیبٌ «فرموده است:  گرفته است. او همانطور که وصیّش حضرت علی مردم اصالح

عمـی  أحمی مواسمه، یضع من ذلک حیث الحاجـة إلیـه مـن قلـوب     بطبّه قد أحکَم مَراهمه و
رة، لـم یستضـیئوا بأضـواء    مـواطن الحیـ  م، متّبع بداواءه مواضع الغفلـة و ة بکألسنوآذان صمّ و

قـد   الصخور القاسیة،الحکم، ولم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبة؛ فهم في ذلک کاألنعام السائمة و
لخاطبها، وأسفرت الساعة عن وجههـا،  ّ إنجابت السرائر ألهل البصائر ووضحت محجة الحق

، ما لي أراکم أشباحاً بالأرواح وأرواحاً بال أشباح، ونساکاً بالصـالح  وظهرت العالمة لمتوسمها
، ١»ناطقـة بکمـاء  یاء، وسـامعة صـمّاء، و  ناظرة عموتجاراً بالأرباح، وأیقاضاً نوّما وشهوداً غیّبا، و

(او طبیبیست که در میان مردم می گردد تا درمانشان کند؛ داروها و مرهم های خـود را مهیّـا   
                                                                                              

  .۱۰۸. نهج البالغه: خ ١

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



116 

احی خویش را گداخته تـا هرجـا کـه الزم باشـد آن را بـر دل هـای نابینـا و        جرّ ساخته و ابزار
گوش های شنوا و زبان های ناگویا بگذارد. او با داروهایش در جست و جوی غفلـت زدگـان   
و سرگشتگان است. [بنی امیّه] از انوار حکمت پرتوی نگرفته اند و از آتش زنه دانش   شـعله  

، آنان در زمینه حکمت و دانش ماننـد چارپایـان چرخنـده انـد [کـه      ای نیفروخته اند. ازاین رو
     تنها در فکر خـوردن و خوابیدننـد]، یـا همچـون صـخره هـای سـخت [در قسـاوت] بـه سـر            

حقایق پوشیده برای اهـل بصـیرت آشـکار شـده و راه حـقّ بـرای اشـتباه کننـدگان         می برند. 
انه هـای آن بـرای هوشـیاران هویـدا شـده.      نمایان گشته و قیامت پرده از رخ بر کشیده و نش

چه شده که شما را جسدهایی بی جان و جان هایی بی جسد می بینم، عابـدانی  [مردم کوفه] 
که صالح نیستند، تاجرانی که بهره ای نمی برند، بیدارانی که در خوابند، حاضرانی که غایبند، 

   .١ل هستند)بینندگانی که کورند، شنوندگانی که کرند و گویندگانی که ال

  مصادیق اسوه

کـه رسـالت خـدا بـرای تکلیـف مکلّفـین        تنها در آنچـه ￦ وجوب الگو پذیری از رسول خدا
از امور شخصی یا احکام مخـتصّ بـه   عصمت خاصّ رسولی نه در است، جریان پیدا می کند، 

، مقتدای مردم قرار می گیـرد؛ بنـابراین  ￦ به غیر از این دو مورد است که پیامبر￦. پیامبر
به صورت پسندیده در زندگی فردی و اجتماعی ماست، مگـر  ￦ اصل، الگو قرار دادن پیامبر

  آنکه با دلیل یقینی از این اصل خارج شویم.  

. حلیّت ازدواج دائم بیش از چهار نفر؛ ۱، مانند: ￦تصّ پیامبرو مخ مصادیق خارج از اصل
]، ۵۲، أحـزاب [ ﴾دُ...بَعْ لنِّسَاءُ مِنْٱکَ یَحِلُّ لَ ال﴿آن: پس از تکمیل ￦ . حرمت ازدواج پیامبر۲

به غیر از موارد ویژه، به صـورت مطلـق مقتـدای بشـر قـرار مـی گیرنـد،        ￦ پس رسول خدا
از واقعیـت   ، خطـایی حتـیّ بـه طـور قصـوری و سـهوی     ￦ بدون هیچ استثنایی؛ زیرا پیامبر

   به نحوی که معذور باشد در قصورش، مرتکب نمی شود. خواسته شده،
: ، ولی در غیر از کوتاهی معـذور دنالگوی بشریّت قرار می گیر، انند حضرت ابراهیماما م

ا   کُمْمِهِم إنَّا بُـرَءاؤا مِـنْ  لِقَوْ قَالُواْ لَّذِینَ مَعَهُ إذْٱرَاهِیمَ وَإبْ يوَةٌ حَسَنَةٌ فِأُسْ لَکُمْ کَانَتْ قَدْ﴿ وَمِمـَّ
یٰ  بَغْلْٱعَدَاوَةُ وَلْٱ نَکُمُنَنَا وَبَیْبَدا بَیْوَ نَا بِکُمْهللاِ کَفَرْٱدُونِ  بُدُونَ مِنْتَعْ هللاِ ٱتُؤمِنُـوا بـِ   ضَاءُ أبَـداً حَتـَّ

؛ ]۴، هممتحنـ [ ﴾شَیءٍ هللاِ مِنْٱلِکُ لَکَ مِنَ فِرَنَّ لَکَ وَ مَا أمْتَغْرَاهِیمَ ألبِیهِ ألسْلَ إبْقَوْ ¦دَهُ إوَحْ
 يّمَا کَانَ لِلنَّبـ ﴿معذور بود؛ زیرا در این استغفار برای پدرخوانده مشرکش،  حضرت ابراهیم

 أنَّهُـمْ  دِ مَـا تَبَـیَّنَ لَهُـمْ   بَعـْ  مِـنْ  بَـیٰ قُرْ يلِوْأُ کَانُواْ رِکِینَ وَلَوْمُشْلِلْ فِرُواْتَغْیَسْ لَّذِینَ آمَنُوا أنْٱوَ
ا تَبَـیَّنَ     عِدَةٍ وَمَوْ نْعَ¦ رَاهِیمَ ألبِیهِ إفَارُ إبْتِغْسْٱوَ مَا کَانَ  ٭ جَحِیمِلْٱحَابُ أصْ اهُ فَلَمـَّ عَـدَها إیـَّ

بـرای   فار حضـرت غ، اسـت ]۱۱۴- ۱۱۳، هتوب[ ﴾رَاهِیمَ ألوَّاهٌ حَلِیمٌإبْ َّهُ إنلَهُ أنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأ مِنْ
ي﴾   به او در آیـه   به خاطر وعده ای بود که ،عمویش آزر داده ، ]۴۷[مـریم،   ﴿سَأسْـتَغْفِرُ لَـکَ رَبـِّ

بـرو)  «( ،]۴۶، مـریم [ ﴾مَلِیَّاً ينِجُرْٱهْوَ﴿پس از نزول قول عمویش که گفت:  بود،؛ این وعده،
                                                                                              

  .۱۸۱-۱۸۰ترجمه علی شیروانی: ص.  ١
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 یـان نـدهی،  ااگر پ«، ﴾جُمَنَّکَألرْ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ  ؛ از تهدید»و مدّتی طوالنی از من دور شو
برداشتش از این حرف ایـن بـود    ، بوده است. حضرت»تو را حتماً سنگسار خواهم کرد

خارج می شود، امـا پـس    ﴿أصْحَابُ ٱلْجَحِیمِ﴾تفکّر است و بدین لحاظ از که آزر در حال 
  از اینکه یقین حاصل کرد که او دشمن خداست، از او برائت جست.

  
در اسوه یک شخص غیر معصوم، چگونه می توان آن را الگو قرار داد، در حالی کـه   ٭

و عمـل او مشـخص       در تشخیص سره از ناسره، خطا و اشتباه می کنـد؛ و بطـالن نظـر    
علمای قرآنی، می توانند در نمی شود، تا اینکه الگو پذیری او رها گردد. بنابراین، شوری 

  زمان غیبت الگو قرار گیرند، مگر در جایی که خطایی از آنها ظاهر شود.
  

  

  

  

  جمع بندی

 در همه مراحـل تکلیـف  ￦ نیکوی مطلق رسول خدا قرار دادن سرمشق :نتیجه بحث اینکه
، و رها کردن این الگو یا صالح بودن آن و یا یکـی از آن دو، گنـاه محسـوب مـی     ب بودهواج

بـدتر از آن، تـرک مطلـق    شود؛ زیرا این نوع پذیرش، گرفتن گناه از یک طرف معصیت است. 
به صـورت مطلـق بـرای ایجـاد اسـوه و حسـن       ￦ اسوه می باشد؛ زیرا رنج و سختی پیامبر

  بودن آن، صورت گرفته است.  

اشـاره بـه   ﴿کَـانَ﴾  در آیه فوق، دو تأکید بر این اسوه پذیری دارد، همانطور کـه   قَدْ﴾﴿لَ
          اعماق کلّ زمان های رسالت در تمام مراحل تکلیف، می کند.
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  اصل حرمت کتمان ما أنزل اهللا -٨

اسِ فـِ  بَعْ مِنْ هُدَیٰلْٱنَاتِ وَبَیِّلْٱنَا مِنَ زَلْتُمُونَ مَا أنْلَّذِینَ یَکْٱ َّإن﴿آیه  کِتَـابِ  لْٱ يدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنـَّ
  ، بیان این اصل می باشد.]۱۵۹، هبقر[ ﴾عِنُونَاللٱعَنَهُمُ هللاُ وَیَلْٱعَنَهُمُ لَئِکَ یَلْوْأُ

کسانی که حامل شریعت ربّانی هستند، بر آنها واجب است کـه آنچـه را خـدا نـازل کـرده،      
ه و بایسته است، بدون هیچ تقیـه ای، بیـان کننـد؛ بنـابراین، امـر کتمـان در       آنطور که شایست

اصل شریعت الهی، یک فعل ناپسندیست و در جایی که قرآن محلّ رجوع نباشد، بـه کتمـان   
  برای بیان تقیّه رجوع می شود.

  
  مصادیق کتمان در قرآن

نچـه کـه خـدا نـازل نکـرده؛          . بیان کـردن آ ۱پنهان کاری ما أنزل اهللا، مراحل و درکاتی دارد: 
. عدم یادگیری قرآن، درحـالی کـه بـر او    ۳. تأویل بردن قرآن به غیر نصّ و ظاهر خودش؛ ۲

  . مانع تراشی برای فراگیری قرآن به طرز صحیح.۴واجب عینی یا کفاییست؛ 

از شناخت خواسته ها و مقصودات الهی در قرآن، جلوگیری می کننـد،  ازاین رو, علومی که 
مصادیق کتمان ما أنزل اهللا به حساب می آیند؛ زیرا آنچه که منتهی به این مخفـی کـاری   از 

شَـفَاعَةً سَـیِّئَةً    فَعْیَشـْ  وَمَـنْ ﴿می گردد، کتمانیست که شفاعت سیّئه (واسطه گناه) می باشد: 
بهـره ای   هرکس میانجیگری ناپسندی کند، برای او از آن«، ]۸۵، نساء[ ﴾هَا...لٌ مِنْلَهُ کِفْ یَکُنْ

  ».(ناپسند) خواهد بود
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نْ  أظْ وَ مَنْ﴿معرفت به آنچه که در قرآن است، مساوی با شهادت به آن می باشد:   لَـمُ مِمـَّ
هَادَةَ وَ  ٱتُمُـوا  تَکْ الوَ﴿، ]۱۴۰، هبقـر [ ﴾مَلُونَهللاُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْٱهللاِ وَ مَا ٱدَهُ مِنَ کَتَمَ شَهَادَةً عِنْ لشـَّ

لِـمَ  ﴿همچنین اسـت مشـتبه کـردن حـقّ بـه باطـل:        ؛]۲۸۳، هبقر[ ﴾بُهُا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْهَتُمْیَکْ مَنْ
    .]۷۱، آل عمران[ ﴾لَمُونَتَعْ تُمْنْوَأَ َّحَقلْٱتُمُونَ بَاطِلِ وَتَکْلْٱبِ َّحَقلْٱبِسَونَ تَلْ

اسِ وَال  کِتَـابَ لَتُ لْٱتُـوا  لَّذِینَ اُوْٱهللاُ مِیثَاقَ ٱأخَذَ  وَ إذْ﴿به طور خالصه:  هُ لِلنـَّ تُمُونَـهُ  تَکْ بَیِّنُنـَّ
و چـون  «، ]۱۸۷، آل عمـران [ ﴾تَرَوا بِهِ ثَمَنَاً قَلِیالً فَبِئسَ مَـا یَشـتَرُونَ  شْٱوَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

خدا از کسانی که به آنان کتاب داده شده، پیمان گرفت که باید آن را برای مردمان به راستی 
نید، و کتمانش نکنید، پس آن (عهد) را پشت (سر)شـان انداختنـد، و بـا آن    بی گمان بیان ک

  ». بهایی ناچیز خریدند؛ پس چه بد چیزی را خریداری کردند
پـرده  کتمان: پرده و پوشش گذاری بـر آنچـه کـه افشـایش واجـب اسـت، یـا         اصل معنای

ایـد آن را از مخفـی   برداشتن آنچه که واقعیت ندارد و نباید گفته شود، یا شـیء پنهـانی کـه ب   
بیـرون  ماندن، خارج کرد؛ به هرحال واجب است بر مکلّفین که امور نهان و نهفته را از خفـاء  

  آورند، چه از آنها خواسته شود، یا درخواستی نگردد.
  
  
  

  وجوب پیام رسانی علماء

از سـنّتی  ، تمامی دالیل، ضوابط و برهان های اسـتفاده شـده از قـرآن و    ﴾نَازَلْمَا أنْ﴿ مقصود از
را  مـردم توانـایی فهمـش   شـامل آنچـه کـه     ﴾بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴿و  که در پرتو آن است، می باشد؛

 چیزی که برای مـردم صـالحیت دارد، گرچـه آن را نفهمنـد،     ، و نیزوقتی که اهلیتش را دارند
  کمال آنها نازل شده است.  ارتقای این احکام برای زندگی شایسته و  ،زیرا می شود؛

ارسال شده به سوی مردم، بیان کرده و فرسـتاده،   ￦خدا برای پیامبر هرحال، آنچه که به
معلوم بوده و نه مردم،  سـپس خـدا   ￦ ، نه برای خود پیامبرقبل از نزول آن مطالبیست که

، بـه مـردم   دستور می دهد که این وحـی را ماننـد یـک امانـت الهـی و رسـولی      ￦ به پیامبر
بـرای هـرکس کـه حامـل      می شود ین عمل، یک وظیفه شرعی؛ از همین جاست که ابرساند

؛ پس بـدترین خلـق خـدا علمـاء هسـتند، اگـر       این شریعت است، چه استنباطی و چه تقلیدی
فساد کنند و امور باطـل را اظهـار کـرده و حقـایق را بپوشـانند. در مـورد آنهاسـت کـه خـدای          

    .]۱۵۹، هبقر[ ﴾العِنُونَلْٱعَنَهُمُ لَئِکَ یَلْوْأُهللاُ وَٱعَنَهُمُ لَئِکَ یَلْوْأُ﴿سبحان فرموده است: 
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  اختصاص قانون گذاری برای اهللاصل  -٩
والیت تکوینی و تشریعی بـه دلیـل جایگـاه ربوبیّـت یگانـه الهـی، مخـتصّ خـدای سـبحان               

ندند و برای رسوالن الهی؛ آنها فقـط فرسـتاده شـدگا    ، بدون هیچ مدخلیت و نقشیمی باشد
ارباب، یا رسول و ارباب نیستند که بگوییم والیت تکوینی و تشریعی دارند؛ بنابراین، اگر آنهـا  

، ایـن افـزایش و کـاهش مسـاوی بـا      از سوی خودشان، یک جزء واحدی را اضافه یا کم کنند
هُ نَا مِنـْ ألخَـذْ ٭  ألقَاوِیـلِ ٱضَ نَا بَعـْ تَقَوَّلَ عَلَیْ وَلَوْ﴿به خدا می باشد:  گفتار نسبت دادن ناحقّ

و اگر او پاره ای از گفته ها(ی ناروا) را بـر  «، ]۴۶- ۴۴، هحاقّ[ ﴾وَتِینَلْٱهُ نَا مِنْثُمَّ لَقَطَعْ ٭ یَمِینِلْٱبِ
ما ببندد ٭ با قدرت (بی نهایت، وحی ربّانی) از او بازپس می گیـریم ٭ سـپس رگ (زنـدگی    

انحصاریّت امر تکوینی و تشـریعی را بـرای    آیات دیگری که». وحیانی) را، از او پاره می کنیم
رُ مـْ ألَٱهِ لِلـّ  بَـلْ ﴿و  ]۱۲۸، آل عمـران [ ﴾رِ شَـیءٌ مـْ ألَٱسَ لَکَ مِـنَ  لَیْ﴿خدا اثبات می کنند، آیه 

و پیامبر اجـازه   است. مقصود از امر در این آیات، امر ربوبیّت خاص الهیست ،]۳۱، رعد[ ﴾جَمِیعَاً
جز آنکه او فقط امر وحی را حمل کرده و معصومانه بـه مـردم   داشتن چنین فعلی را ندارد، به 

پیـام از کسیسـت کـه    ، ]۱۸، عنکبـوت [ ﴾مُبِینُلْٱبَالغُ لْٱ ¦لرَّسُولِ إٱوَ مَا عَلَی ﴿انتقال می دهد: 
فرسـتاده  ( ، مرسـل آن را فرستاده وخصوصیتش روشنگری می باشد، واسطه رساندن آن پیام

او و نه از غیـر او مـی باشـد، آیـا تأسـیس حکمـی از خـود        که پیام وحی نه از  الهیست )شده
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رساندن پیام از سوی خدای تعالی محسـوب          ﴿ٱلْبَالغُ﴾واسطه بیان، گرچه به اذن الهی باشد، 
هُ لَقَـوْ  ﴿خدا منزّه است از آنچه که دربـاره اش توصـیف مـی کننـد! مقصـود از       می شود؟! لُ إنـَّ

اسـت، بلکـه تنهـا    ￦ ن نیست که این گفتـه از شـخص محمّـد   ای ،]۴۰، هحاقّ[ ﴾رَسُولِ کَرِیمٍ
شخصیت رسالتی حضرت به میان می آید که او گفتارش، فقـط از کسیسـت کـه او را رسـول     

این رسالت ایمن از خطا، فقط چیـزی   قرار داده، نه غیر آن و نه غیر از ویژگی رسول بودنش.
رَسُولٌ  لَکُمْ يإنِّ﴿اضافه و نقصانی:  را بر می تابد که رسالتش اقتضای آن را دارد، بدون هیچ

  .]۱۴۳، شعراء[ ﴾أمِینٌ

اذن تشریع حکم داده مـی شـود، و ایـن    ￦ گاهی اوقات به پیامبر«کسی که می گوید: 
، بیانش باطـل  »ندارد، رسالت او هم چنین است￦ از سوی پیامبرمنافاتی با تشریع  ،اجازه

در ایـن حالـت، فقـط رسـالت او     : ثانیاً؛ نشده داده ￦به پیامبر چنین اذنی :اوّالًاست؛ زیرا 
یٰ  ّلدٱمِنَ  شَرَعَ لَکُمْ﴿. به تحقیق، خدای سبحان اثبات می شود، نه امر دیگری  ینِ مَـا وَصـَّ

یـنَ  ّلـد ٱأقِیمُـوا   رَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عیسَـی أنْ نَا بِهِ إبْکَ وَ مَا وَصَّیْنَا إلَیْحَیْأوْ يلَّذِٱبِهِ نُوحَاً وَ
از کلّ دین، آنچه را که بـه نـوح دربـاره آن سـفارش کـرد،      «، ]۱۳، شوریٰ[ ﴾فَرَّقُوا فِیهِ...تَتَ وَال

برایتان راهی بگوشد. و آنچه را به تو وحی کـردیم، و آنچـه را کـه دربـاره آن بـه ابـراهیم،       
؛ »موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را به پا دارید و در آن (از یکـدیگر) جـدا نشـوید   

و جـز او (خـدا و کتـابش)، هرگـز پایگـاه و      « ،]۲۷[کهـف،   ﴾تَحَـداً دُونِـهِ مُلْ  جِدَ مِنْتَ وَ لَنْ﴿
بنـابراین، مُحـال اسـت کـه بـرای رسـول گرامـی        ؛ »نمی توانی بیابی  پناهگاهی (وحیانی)

، پناهگاه و محلّ امنی به غیر از قرآن وجود داشته باشـد، چـه برسـد بـه غیـر از      ￦اسالم
  ￦.شخص پیامبر

ارعی جز خدا وجود ندارد و او اجازه ای برای تشریع حکم به رسـوالن الهـی   پس هیچ ش
 که بر خدای سبحان، مُحال می باشد. نداده است؛ زیرا چنین اذنی، اذن در ربوبیت الهیست

حکم را منحصر به افتـراء یـا بـه     ،]۵۹، یونس[ ﴾تَرُونَهللاِ تَفْٱعَلَی  أمْ آهللاُ أذِنَ لَکُمْءَ﴿و آیه 
ی کند که خدا به هیچ کسی در امر قانونگذاری، اجازه نداده است، همانطور کـه  اذن الهی م

   واقعیت جایگاه رسولی، داللت بر این مطلب می کند.
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  اصل وجوب تبیِّن خبر -١٠

مَـا   بِحُوا عَلَیٰبِجَهَالَةٍ فَتُصْ مَاًتُصِیبُوا قَوْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أنْ جَاءَکُمْ إنْ﴿اصل این قاعده، آیه 
  .، می باشد]۶، حجرات[ ﴾نَادِمِینَ تُمْلْفَعَ

که خبرش به دلیل فسق، مورد فحص و بررسـی قـرار   مصداق غالبی شخصیست  ﴾فَاسِقٌ﴿
نمی گیرد؛ زیرا بر او اعتمادی نیست و این حال طبیعی فردیسـت کـه فاسـق اسـت، مگـر در      

  موارد شاذ و نادر.  
فاسق، صدق و کذبش روشن باشد، دیگر نیازی به بررسی آن نیست؛ زیرا تبیّن در  اگر خبر

خبـری را   اینجا، تحصیل حاصل است؛ همانطور که زمانی که شخص غیر فاسق یا فرد عادل
بیاورند که صدق و کذبش معلوم نیست، تبیّن این خبر واجب است؛ زیـرا تحصـیل چیزیسـت    

نجا، تبیّن خبر می باشد که در آن مالزمت غـالبی بـین   که حاصل نشده است. اصل تابع در ای
تبـیّن در   :در اینجا موضـوعیت نـدارد تـا بگـوییم     ﴿فَاسِقٌ﴾ارد؛ بنابراین، فاسق و عادل وجود د
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خبر عـادل واجـب نیسـت، بلکـه در تقابـل بـین تحصـیل حاصـل و غیـر حاصـل، آنچـه کـه             
    ل نشده است.موضوعیت دارد، تبیّن خبریست که صدقش به طور یقینی، حاص

  
  معنای تبیّن

و هیچ شـکّ مسـتند    یچ شبهه ای در آن نبودهتبیّن یعنی علم واضح و روشن به طوری که ه
مْ ٱ َّمٌ إنسَ لَکَ بِـهِ عِلـْ  فُ مَا لَیْتَقْ وَال﴿به دلیلی آن را دربر نگیرد. اصل این بیان، آیه  عَ لسـَّ

، می باشد. ازاین رو، روایات و هـر  ]۳۶، إسراء[ ﴾ئوالًهُ مَسْلَئِکَ کَانَ عَنْوْأُفُؤادَ کُلُّ لْٱبَصَرَ وَلْٱوَ
آنچه که بیان تکالیف شرعی را بر عهده دارد، قابل قبول نیستد تا اینکه صدق و کذبشان بـه  

در موارد غیر موافق و غیـر مخـالف قـرآن نیـز،      بیان قرآن یا سنّت موافق قرآن، تصدیق شود.
از بررسی سندی، اثبات و تصدیق شوند کـه در ایـن   اصل عدم تصدیق آنهاست تا اینکه پس 

اطاعت کنید رسـول را بـه واسـطه    « ﴿وَأطِیعُوا ٱلرَّسُولَ﴾صورت، واجب است به خاطر دستور 
  آمده است، پذیرفته شوند. ﴿أطِیعُوا ٱهللاَ﴾ ، که پس از امر»رموز قرآنی

اشـد و از شـخص   اگر حدیث مخالف قرآن باشد، در اینکه خبر واحد، مستفیض یـا متـواتر ب  
عادل یا چندین متقی نقل شـده باشـد، فرقـی وجـود نـدارد؛ زیـرا تـواتر اگـر خـودش باشـد و           
خودش، فقط آن چیزیست که موجب علم و یقین می شود، و اگـر بـه طـور یقینـی بـا قـرآن       
مخالفت کند، دیگر احتمال صدق آن داده نمی شود، چه برسـد بـه تعارضـش بـا قـرآن؛ زیـرا       

  اتری در میان کشور اسالمی می باشد.قرآن فوق هر متو
  

  سبب تبیّن ،ظنّ

ِّ حَقـنَ ٱلـْ ـغنِي مـِ ـنَّ ال یـُ ـٱلظَّـ َّ ﴿إناگر قرآن همانطور که گمان مـی شـود، ظنّـی باشـد، و     
﴿إنْ یَتَّبِعُـونَ   ؛]۶۶ [یونس، یَخْرُصُونَ﴾¦ ٱلظَّنَّ وَإنْ هُمْ إ¦ ﴿إنْ یَتَّبِعُونَ إ ؛]۳۶[یونس،  یْئَاً﴾ـشَ
بنابراین، بـه سـبب اقتضـای چنـین ظنّـی،  اخبـار        ؛]۲۳ نجم،[نَّ وَ مَا تَهْوَی ٱألَنْفُسُ﴾ ٱلظَّ¦ إ

اللُ فَـأنَّیٰ   ¦ إِّ ﴿فَمَـاذَا بَعْـدَ ٱلْحَـق   قرآن نیـز بایـد مـورد فحـص و بررسـی قـرار گیرنـد:         ٱلْضـَّ
و بعد از حقّ، جز گمراهـی چیسـت؟ پـس چگونـه و بـه کجـا و چـه        «، ]۳۲[یونس،  تُصْرَفُونَ﴾

؛ بلکه مورد مظنون، فقط خبر است، نه قـرآن؛ زیـرا در آن انـواع    »زمانی بازگردانیده می شوید؟
  جعلیات متنی و سندی، تقطیعات و خیاالت و مانند آن وارد شده است.

مخـتصّ اصـول    د ـ بر خالف آنچه که تصوّر می شـود ـ    نآیاتی که ظنّ را نکوهش می کن
، مختصّ فروعات هسـتند  شده و در بعضی موارد فقط د، بلکه فروعات را نیز شاملدین نیستن
  ؛ پس در آیات روشن قرآن، تأمّل کنید.]۳۶ [إسراء، ﴿ال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾مانند آیه 
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  اصل شوری -١١

اللت بر عمومیـت آن در  ، می باشد که د]۳۸[شوریٰ،  ﴾...﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ ،آیه این اصل
دارد؛ زیـرا صـاحب وحـی، در     یپس از پایان یافتن وح ،و مشکالت مورد اختالفی امورتمامی 

    امور شریعت الهی نیازی به شوریٰ ندارد، جز آنکه بگوییم: خدا به شوریٰ محتاج است!

  

  شوریٰ سیاسی و فقهی

ی باشـد، و همچنـین بـا    چون که شریعت ربّانی جدای از سیاست کشور و مسئولیت امّـت نمـ  
احکام شرعی مکلّفین به طور مطلق روبروست، پس از غیبت عصمت رسولی و رسـالتی کـه   
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نـد، گـروه و پیـروان شـریعت اسـالمی در      کندو امـر سیاسـت و شـریعت را تضـمین مـی       هر
بزرگـان عـالی   بـه وجـود شـوریٰ بـین      و مسائل مورد اختالف فقهی لیت سالم سیاسیومسؤ

باید بر اسـاس محوریّـت قـرآن و     که البته، هردوی این شوری سیاست و فقه، رتبه، نیاز دارند
شوری مسؤولیت سیاسی و مرجعیت شـرعی، ضـامنی هسـتند کـه     دو این  سنّت قطعیه باشد.

بیشتر مشکالت و سرگردانی های مختلف حاصل شده توسـط بعضـی افـراد را، پیشـگیری و     
عسـل جمـع آوری شـده از کنـدو      » شارالعسـل «در لغت از  ﴿شُورَیٰ﴾محافظت می کنند؛ زیرا، 

می باشد که مقصـود خـالص کـردن آن از چیزهـای مخلـوط شـده اسـت کـه آنهـا را جـدا و                 
ن و سـنّت بـا مشـورت    شوری آراء ونظریات هم اینچنین است کـه قـرآ   د.پاک سازی می کنن

  ند.ی بیشتری پیدا می کنو روشن پسندیده، وضوح

بـه طـور طبیعـی وجـود      ی وجود خطاها و بروز اشـتباهات اقتضا در زمان غیبت معصوم
، اما شوری سالم و صالح در پرتو قرآن و سنّت، از خطاهای زیاد دورن غیبت مـی کاهـد،   دارد

  که حاکم بر کلّ امور هستند، تشریف آورند.￮ به جز موارد اندکی که باید صاحب امر
  

  حکم شوریٰ در دوران غیبت

، کـرده  ر مؤمنین را در شـوریٰ منحصـر  ومانند حصر، ام شُورَیٰ بَیْنَهُمْ﴾﴿وَأَمْرُهُمْ به سبب آنکه 
بنابراین، بررسی حوادث آنها در غیر شوریٰ خطاییست کـه از حجّـت و دلیـل صـالح شـرعی،      

فاصله گرفته است. امر شوراست که پشت خود حجّتـی رسـا داشـته و از هـر خطـایی بـه دور         
  ها جای دارد.و خداست که در ورای اراده  می باشد.

  

  

  

  

  

  

  
   اصل وجوب عفّت در تمام نوامیس -١٢

یٰ یُغْنِـیَهُمُ   یکی از اصول عفّت در دایره ازدواج، آیه  ﴿وَ لْیَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِینَ ال یَجِدُونَ نِکَاحَاً حَتـَّ
در اینجا به معنای نگهداری فرج از خـالف شـرع   » عفّ«، می باشد. ]۳۳ [نـور،  ٱهللاُ مِنْ  فَضْلِهِ﴾

ست که کسی نمی تواند ازدواج کند، نکاح را به مقدار توان خود ترک یا اکتفا بـه یـک ازدواج   ا
نفقه واجب خود را نمی گیرد، می تواند برای حفظ فـرج خـود از   موقت کند؛ همچنین زنی که 
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این گناه همسر، اگر اراده کند، طالق بگیرد. رعایت این مصادیق و مـوارد شـبیه بـه آن بـرای     
  چه مرد و چه زن، بر مکلّفین بدون هیچ استثنایی، واجب می باشد.   عفّت فرج،

به عنوان اجر کاری که ، عفاف و خودداری از خوردن مال یتیم »عفّ«یکی دیگر از موارد 
برای او نسبت به حال و مال یتیم واجب می باشـد، اسـت. اصـل ایـن وجـوب عفّـت، آیـه        

غُوا ٱلنِّکَاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فَٱدْفَعُوا إلَـیْهِمْ أمْـوَالَهُمْ وَال   ﴿وَٱبْتَلُوا ٱلْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إذَا بَلَ
اً فَلْیَسْـتَعْفِفْ   وَ مَـنْ کَـانَ فَقِیـرَاً فَلْیَأکُـلْ     ١تَأکُلُوهَا إسرَافَاً وَبِدَارَاً أنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیـَّ

   .]۶ [نساء، مْ أمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ وَکَفَیٰ بِٱهللاِ حَسِیبَاً﴾بِٱلْمَعْرُوفِ فَإذَا دَفَعْتُمْ إلَیْهِ

بنابراین، عفّ و پرهیز از محرّمات مانند دو مورد بیان شده و مانند آن، واجب می باشد؛ امـا  
کَاحَـاً  ﴿وَٱلْقَواعِدُ مِنَ ٱلنِّسَـاءِ ٱلالتِـي الیَرْجُـونَ نِ   : عفّ از فعل مرجوح، راجح و مستحب است

ٱهللاُ فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَـةٍ وَأنْ یَسْـتَعْفِفْنَ خَیْـرٌ لَهُـنَّ وَ    
در اینجا زنان کارافتاده ای که دیگر امید زناشویی ندارنـد، مـی تواننـد     .]۶۰ [نـور،  سَمِیعٌ عَلیِمٌ﴾

  خود را کنار بزنند، اما عفّت از این کار برای آنها بهتر است. بدون زینت لباس های حجاب
یکی از موارد استعفاف که بین دو مورد واجـب و مسـتحب قـرار دارد: اسـتعفاف مـالی و      
اظهار نکردن فقر توسط فقیریست که می تواند فقـر را خـود را بـرای دیگـران بـازگو کنـد:       

یلِ ٱهللاِ الیَسْتَطِیعُونَ ضَرْبَاً فِي ٱألرْضِ یَحْسَـبُهُمُ ٱلْجَاهِـلُ   ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِینَ أحْصِرُواْ فِي سَبِ
ٱهللاَ َّ أغْنِیَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ الیَسْألُونَ ٱلنَّاسَ إلْحَافَاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَـإن 

  .]۲۷۳ ،بقره[ بِهِ عَلِیمٌ﴾

  

ری از به هدر رفتن نوامیس، بـر هـر مکلّفـی بـه مقـدار تـوان       به هر حال، عفّت و جلوگی ٭
  خویش، واجب است؛ زیرا باید کشور ایمان و تکلیفی وجود خویش را حفظ کند.

  
  
  
  
  
  

                                                                                              

عفاف و امتناع است، نه عفو به معنای بخشش؛ بنابراین، گفته نمی شود که:  در اینجا از عفّ به معنای ﴾فلیستعفف﴿.  ١
؛ زیرا مادّه آن نیز بـا  »مستحب است ﴾فلیستعفف﴿صیغه آن به غیر از مادّه فعل، داللت بر وجوب می کند، در نتیجه « 

 توجّه به مصدر آن (عفّ) داللت بر وجوب می کند. 
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  اصل وجوب محافظت از نوامیس پنجگانه -١٣
یَ ٱلْفَـوَاحِشَ   آیات مختلفی درباره این اصل در قرآن ذکر شده است، مانند  مَـا   ﴿إنَّمَا حَـرَّمَ رَبـِّ

وَأنْ تُشْرِکُوا بِٱهللاِ مَا لَـمْ یُنَـزِّلْ سُـلْطَانَاً وَأنْ    ِّ ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ ٱإلثْمَ وَ ٱلْبَغْیَ بِغَیْرِٱلْحَق
  . ]۳۳ [أعراف،تَقُولُواْ عَلَی ٱهللا مَا التَعْلَمُونَ﴾ 

ی کنند، این اصـل  آیاتی که امر به نگهداری عقیده صالح، نفس، آبرو، عقل و مال انسان م
را به طور تفصیلی بیان کرده اند؛ زیرا باید این نوامیس پنجگانه در درون و بیرون هر فـردی  
رشد و ترقیّ پیدا کند و تضعیف و نابودی آنها، بـه هـیچ وجـه جـایز نمـی باشـد. البتـه بـاقی         

د. ماندن بر همان حالت وجودی آنها، وجه میانه ای بین وجوب و حرمت ذکر شـده مـی باشـ   
کَ کَـدْحَاً   یَا أیُّهَا ٱإلنْسَانُ ﴿گاهی اوقات نیز نه واجب است و نه حرام، اگر  إنَّکَ کَادِحٌ إلَیٰ رَبـِّ

ای انسان، بی گمان تو سوی پروردگار خود (با هر خیر و «نباشد؛ یعنی  ،]۶[انشقاق،  فَمُالقِیهِ﴾
   ».شرّی) در تالشی پیوسته ای، پس او را مالقات می کنی

واجبات و مستحبات اسـت، همـانطور    کلّ و مواظبت این نوامیس پنجگانه، اساسمراقبت 
اسـاس تمـامی محرّمـات و مرجوحـات در همـه شـریعت هـای الهـی                ،که ضرر زدن بـه آنهـا  

می باشد، مگر در احکام آزمایشی و عقوبت احیانی. البته، در اینجا نیز این احکام بـه نـوامیس   
  شی احیانی بر می گردند.پنجگانه در دوره های آزمای

در مثلث مواجهه با این نوامیس واجب، ما باید در پرتو شریعت خدا از آنها مراقبـت کـرده و   
در صورت عدم توانایی در نگهداری آنها، باید در آنها رشد و ترقّی یابیم. آنچه که حرام اسـت  

حیـات اسـالمی،   کاستن و برداشتن آنهاست، همچنین باقی ماندن بر یک حالـت ثابـت؛ زیـرا    
  حرکت به سوی کمال و فرد کامل تر می باشد.

  
خـود ایـن نـوامیس دارای درجاتیسـت،     اضافه بر این مطالب، باید بـدانیم: همـانطور کـه     ٭

دور دوران بـین اهـمّ و مهـمّ در ایـن     در . و تخلّف از آنها نیز دارای مراتب و درکاتی می باشد
باید اهمّ و مهمّ آن را در پرتو  ک دور دایریست،که ینوامیس در صورت اضطرار غیر اختیاری، 

ریشـه اش چیزهـای فاسـد و تبـاه      تخیّالتی کـه بر اساس بیان قرآن و سنّت، ارزیابی کرد، نه 
    کننده می باشد.
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  اصل الضرر و الضرار -١٤

سلب ضرر نسبت به نوامیس پنجگانه ـ چه فردی و چه اجتماعی ـ یک واجب شرعیست کـه    
  سبت به این عمل، دارای درکات و مراتب مختلفی می باشد.کوتاهی ن

چه خود ضرری را توسط قول یـا عملـی حمـل    ؛ ١. ضرار۲. ضرر؛ ۱ضرر تقسیم می شود به 
» ضرر« د.حرام می باشهر دو در شریعت اسالم  کنی و چه به دیگران این ضرر را وارد سازی،

در » ضـرر «که نشان از شدّت حرمت  مرتبه در قرآن بیان شده ۷۷با صیغه های مختلف خود، 
هر حالتی می باشد؛ همانا تمامی زمینـه هـا و افعـال اسـالمی، میـدان نفـع و کسـب منفعـت         
دنیوی و اخروی هستند، نه مکان ضرر و زیان؛ و اگر خسارت و آسیبی هم در شریعت اسالم 

ه بین نفع و ضـرر  حالت میان .به منفعت باالتر و بیشتر نیستباشد، جز برای دستیابی در میان 
  هم که حکمش بین دو حکم وجوب نفع و حرمت ضرر می باشد.

  
  وجوب سرعت و سبقت در نفع

نفع به طور مطلق واجب است که به صورت مسابقه و سـبقت از یکـدیگر بـا وجـود تمامیّـت      
سَـارِعُواْ إلَـیٰ    ﴿وَ]، ۲۱ [حدیـد،  ﴿سَابِقُواْ إلَیٰ مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّکُـمْ﴾   همراه باشـد:   ،رفاقت فیما بینی

﴿أُوْلَئِکَ یُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَهَـا  و به طور کلّی: ]، ۱۳۳ [آل عمران، مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ﴾
رعت و مسابقه به سـوی خیـر، خیـر    ر اوّلی و س. در نتیجه، خود خیر خی]۶۱ [مؤمنون، سَابِقُونَ﴾

و اهل شرّ قرار دارند که قرآن به حرکـت تنـد آنهـا     شرّدوّم محسوب می شود. در مقابل خیر، 
    ].۴۱ [مائده، ﴿ال یَحْزُنْکَ ٱلَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي ٱلْکُفْرِ﴾در شرّ اشاره می کند: 

  

  »أذیٰ«مفهوم 

گـاهی مواقـع موجـب سـقوط      ، کمتر از مرتبه ضرر است، ووجودی از نظر» اذیٰ«مرتبه مطلق 
یَسْـئَلُونَکَ عَـنِ   ﴿وَ ی شـود. مـثالً در حالـت حـیض:     تکالیف نسـبت بـه خـود و دیگـران مـ     

 ،بقره[ ﴾نَتَقْرَبُوهُنَّ حَتّیٰ یَطْهُرْ ٱلْمَحِیضِ وَالیً فَٱعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي قُلْ هُوَ أذَمَحِیضِ ٱلْ

به سبب حیض آزاردهنده، شخص حائض از نمـاز و روزه جـدا مـی شـود، و بـر مـردان        ؛]۲۲۲
در زمان حیض رها کرده و از هر عمل جنسی و ماننـد آن کـه موجـب     واجب است که زنها را

  آزار زن حایض می شود، دوری کنند. 

  

  احکام ضرر و ضرار

                                                                                              

مصدر غیر مشهور باب مفاعله است، یعنی ضرر » ضرار«، نفس، آبرو و مال؛ یعنی وجود نقص در دین، عقل» ضرر« . ١
   رساندن به غیر در یکی از موارد پنجگانه ذکر شده.
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مانند تمامی قواعد فقهی ثابت، از قرآن گرفته شده است. ما در قرآن ١»الضرر والضرار«قاعده 
﴿مِـنْ بَعْـدِ   نـه، ماننـد   در آیات مختلفی، حکم تحریم ضرر و مضارّ را در تمامی نوامیس پنجگا

﴿ال تُضَـارَّ وَالِـدَةٌ بِوَلَـدِهَا وَال مَوْلُـودٌ لَـهُ       و ؛]۱۲ [نسـاء،  وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَـارِّ﴾ 
ــیِّقُوا عَلَــیْهِنَّ﴾ و ؛]۲۳۳ ،بقــره[بِوَلَــدِهِ﴾  ﴿وَال یُضَــارَّ کَاتِــبٌ  و ؛]۶ [طــالق، ﴿وَال تُضَــارُّوهُنَّ لِتُضَ

ذِینَ ٱتَّخَـذُواْ مَسْـجِداً ضِـرَارَاً وَکُفْـرَاً وَتَفْرِیقَـاً بَـیْنَ ٱلْمُـؤمِنِینَ          و ؛]۲۸۲ ،بقـره [ الشَهِیدٌ﴾وَ ﴿وَٱلـَّ
بـه صـورت صـریح یـا     ایـن آیـات    ؛ می یـابیم. ]۱۰۷ ،توبه[ وَإرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ ٱهللاَ وَرَسُولَهُ...﴾

، جـان، مـال،   حرمت ضرر به غیر را در عقیـده اشاره صریح که گاهی باالتر از خود نصّ است، 
  .عِرض و عقل به اثبات می رسانند

      ضرر حرام باشد، مضـارّ کـه همـان ضـرار اسـت، بـه طریـق اولویـت حـرام         نفس وقتی که 
، یـک  ]۲۱۹[بقـره،   ﴿إثْمُهُمَا أکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾دور دوران با یک ضرر دیگر. و می باشد، مگر در 

عامّ در تمامی دورانات می باشد؛ بنابراین، زمانی که ضرر دیگری عـارض ضـرر   قاعده مهم و 
اوّل شود، موردی که ضرر بیشتری دارد، حرام می شود، البته اگر مبتال شدن به این دو ضـرر  
از روی اختیار باشد، هر دوی آنها حرامند و موردی که ضررش بیشتر است، حرمـت بیشـتری   

    خواهد داشت.
حرمت ضرار، بُعد اجتماعی آن است؛ چون که مضارّ ابتـدای ضـرر رسـاندن از    دلیل دیگر بر 

یست که خود خواهان زیان و ضرر از کسی که قبول ضرر کرده، می باشد، آنچه شخص مضرّ
حـرام  » ضـرار «و بـدین لحـاظ    که در جامعه اسالمی ایجاد می شود، فضای ضرر و زیان است

ود شـخص ضـرر رسـاننده باشـد و یـا غیـر او.       می باشد، چه آن کسی که آسیب پذیرفتـه، خـ  
بنابراین، مضارّ در ابعاد مختلفی حرام مـی باشـد؛ زیـرا موجـب افـزایش خسـارت و آسـیب در        

  فضای جامعه اسالمیست.
م شرعی و موضوعات آنها نیـز  این ضرر و ضِراری که توصیه به ترک آنها شده، شامل احکا

حتّـی مـوردی کـه ضـررش بیشـتر از       نیـز  ،این شمولیت چه ایجابی و چه سـلبی و د. می شو
نفعش است را در بر می گیرد، چه برسد به ضرر و ضرار خالص. درنتیجه، ازدواج یا طالق، یا 

 خالفش در واقعیت است،طبق که ضرر آن بیشتر از عمل بر باقی ماندن بر ازدواج یا طالقی 
که پـیش   ارد، مگر چه بشوددر اینجا اسالم حکمی در مورد اضرّ ـ چه سلبی و چه ایجابی ـ ند

ضرر رساننده باشد، مانند دوران امـر بـین مهـم و اهـمّ دو فعـل       آید در موردی که خود انسان
  واجب یا دو فعل حرام بدون سوء اختیار.

  
  حرمت قمه زنی و دریدن گریبان

و همینطـور اضـرار و ضـرار کـه مثلّـث       ضرر به نفس و جانها حـرام بـوده   ازاین رو، وقتی که
چاقو و شمشـیر   قبضهرا تشکیل می دهند، پس شکافتن گریبان و زدن خویش توسط حرمت 

                                                                                              

  .۳از ابواب خیار، ح ۱۷وسائل: باب . ١
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، »الضـرر والضـرار  «و یا زنجیرهای شبیه آن و دیگر موارد همانند، طبـق خـود همـین قاعـده     
  حرام می باشند.

  

  

  

  جمع بندی 

حاصل بحث در مورد مثلّث ضرر و اضرار فردی و اجتماعی نسبت بـه خـویش و غیـر نفـس،     
که مثلّث ضرر به طور مطلق حرام بوده، مگر در دوران امـر بـین اهـمّ و مهـمّ بـرای       این شد

    .]۱۱۹ [أنعام، مَا ٱضْطُرِرْتُمْ﴾¦ ﴿إ: ١شخصی که بدون اختیار مبتال به این ضرر شده است

شامل احکامی که از نظر ظاهری دارای ضـرر  » الضرر والضرار«سلب و نفی ضرر در قاعده 
ا این نوع احکام، دارای نفع مهمتری به طور مطلـق مـی باشـند، ماننـد     هستند، نمی شود؛ زیر

جهاد، امر و نهی، حقوق مالی و ماننـد آن از اضـرار ظـاهری کـه نـزد خـدای سـبحان، دارای        
داستان سمرة بـن جُنـدب را مالحظـه مـی کنـیم کـه        »ضرر و ضرار«ما درباره  منفعت هستند.

دند؛ زیرا این درخت باعث داخل شدن ناگهانی دستور به کندن و قطع درخت او دا￦ پیامبر
با این عمل اعتداء به مثـل کردنـد؛   ￦ او بدون اجازه صاحب زمین می شد؛ درنتیجه، پیامبر

زیرا داخل شدن سمره یک ضرر عِرضی بوده که پشت سر آن ضرر مالی به عنوان اعتـداء بـه   
طـع ایـن درخـت وجـود     جـز ق است، و راهی هم برای دفع ضـرر   مثل برای سمره، رقم خورده

این حقّ برای صاحب عِرضی که مورد هتک و پـرده دری قـرار    به عبارت دیگر: نداشته است.
گرفته، به وجود آمده که هتک شخص هاتک را به اقتضای اهمیّتی که وجود دارد، باطل کند. 
و به تحقیق، برای شخص صاحب مال، این حقّ وجود دارد که از مـال خـود بتوانـد بـه طـور      

یح و سالم بهره برداری کنـد؛ بنـابراین، بـر او واجـب اسـت کـه ضـررهایی ماننـد هتـک          صح
  .انند آن را، از مال خود بیرون نمایدآبرویی و م

  
مراتـب و درکـات مختلفـی بـر حسـب مـوارد گونـاگون و قابلیـت هـای          » ضرر و ضرار« ٭

رار کـه  ، مانند ضرر و ضرار در چهره یک عمـل شـرعی، مثـل مـورد مسـجد ضـ      مختلف دارند
چنـین   مسلمانان با این مسجد از مکان و مقام عبادت، متحمّل ضررهای مختلفی می شـوند. 

موردی واقعاً تأسف آمیز و مورد نکوهش می باشد. اسالم به طور ایجابی، دین نفع و بهره به 
مـی باشـد، و   » الضرر والضـرار «اندازه توانایی های انسان است، همچنین از نظر سلبی، دین 

  ن این دو مورد، حکم میانه ای در اسالم دارد.حکم بی
  

                                                                                              

رفع حرمت ضرر عند اإلضطرار فقط به اوامر بر می گردد، نه نواهی؛ زیرا مورد نهی، همیشه مفسده داشته و هـیچ   . ١
  ت، اینطور نیست که ترک نهی موجب ضرر به نفس و غیر آن، گردد.وق
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  »إنّما األعمال بالنّیّات«اصل  -١٥

به لفظ و صیغه نیّت در قـرآن نیامـده اسـت، ماننـد     ، گرچه آن استقر، بیان و اصل این گزاره
هِ      ﴿قُلْ إنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثلُکُمْ یُوحَیٰ إلَیَّ أنَّمَا إلهُکُـمْ إلـهٌ وَاحِـدٌ فَمَـنْ    آیه  کَـانَ یَرْجُـوا لِقَـاءَ رَبـِّ

  .]۱۱۰ [کهف، فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صَالِحَاً وَال یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحَدَاً﴾

چون که نیّت به صادق و کاذب و حکم میانه آن دو تقسیم می شود، بـدین سـبب امیـد و    
اصـل اصـیل   » رجاء«که عمل صالح یک جایگزین شایسته و برازنده از نیّت قرار می گیرند، بل

اعمـال متـوازن و مسـاوی     پس ما گاهی مواقع، یک بخش ازتمامی نیّتها محسوب می شود. 
آنچـه کـه کامـل و    در صور، اما با اختالف در روش آنها چه پسندیده و غیر پسندیده داریم؛ و 

 نیکوست، عملیست که جامع سیره و صورت می باشد؛ بنابراین، رجاء به لقای پروردگـار یـک  
  سیره پسندیده ایست که در عمل انسان، اثر شایسته ای مناسب شخص اثر پذیر می گذارد.

رجاء را با شـکل هـا و صـور مختلـف بیـان کـرده انـد،         آیه دیگر، ۲۳، همراه این آیه مرجع
مرتبـه در   ۱۸۰، همچنین عمل صالح که عملیست شایسته در برابـر خـدای سـبحان و تعـالی    

ین دو، بین امید و عمل شایسته ارتباط برقـرار کـرده، در نتیجـه،    قرآن حکیم ذکر شده است. ا
یک عمل صالح با روش و شکل متناسـب بـا هـم، تشـکیل مـی دهنـد. در پرتـو ایـن آیـات،          

نقـل شـده کـه فرمودنـد:     ￦ که حدیثیست متـواتر از پیـامبر  » نیّت«خصوصاً آیه اوّل، روایت 
ی، فمن کانت هجرته إلی اهللا ورسوله فهجرتـه  ا لکلّ إمریءٍ ما نوإنما األعمال بالنیّات وإنم«

إلی اهللا ورسوله، ومن کانت هجرته إلی دنیا یصیبها أو إمرأة ینکحها فهجرتـه إلـی مـا هـاجر     
وجود هر عملی به نیّت آن بستگی دارد و برای هر شخصـی، فقـط آنچـه کـه نیّـت      ، (١»إلیه

مهـاجرت  شـد، ایـن عمـل    کرده، اهمیّت دارد؛ پس اگر کسی هجرتش برای خدا و رسولش با
برای خدا و رسول خواهد بود، اما اگر کسی راهش به دنیایی که با آن برخـورد کـرده یـا زنـی     

  که با او ازدواج می کند باشد، مهاجرتش همان چیزیست که انتخاب کرده است).
ازاین رو، عمل بدون نیّت و عزم شایسته که امیـد و خواسـت پسـندیده اسـت، یـک رفتـار       

سـندیده، یـک فعـل    نقش روی آب مـی باشـد. امـا ایـن کـردار توسـط یـک نیّـت پ        پراکنده و 

                                                                                              

، با اندکی اختالف در الفاظ خبـر؛ صـحیح مسـلم:    ۱۰، وجوب نیّت و شرطیّت آن در عبادات واجب، ح۵وسائل: باب.  ١
 .۴۸، ص۶ج
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به سمت عمل صالح می رود، مادامی که از روی قصور چه رسد همچنین نیّتی که  نیکوست؛
  به تقصیر صادر نشده باشد، نیّت نیکویی محسوب می شود.

  
  تناسب عمل و نیّت

همراه آن و بعد از آن وجود دارد. اگـر شـما    زمان: قبل از علم،برای نیّت، اصل تأثیر در مثلّث 
آنهـا، و یـا کـلّ آنهـا داشـته باشـی،        یـا جفـت   نیّت صالح را در ضلعی از این اضالع سه گانه

عملت را به مقدار همان اندازه وجودی نیّت، اصالح کرده ای. اما اگر نیّت، نیّت غیـر صـالحی   
می کند، گرچـه پـس از عمـل باشـد؛      عمل را به طور مطلق باطل ،باشد مانند ریاء، این قصد

ن و قبل از آن، صـفت  بنابراین، کسی که پس از عمل ریا می کند، مانند کسیست که همراه آ
البتـه اگـر نیّـت در هنگـام عمـل       .١)در جـدول  ۶و ۲، ۱(حالـت   دورویی و نفاق داشته اسـت 

، )۴الـت (ح اصالح شود، آنچه که از قبل وجود داشته، ضرری بـه نفـس فعـل وارد نمـی کنـد     
قبل عمل و همراه آن صـحیح   بیاید: یعنی اگر نیّت برخالف آنچه که همراه رفتار و بعد از آن

    این عمل باطل می شود. )،۷و ۵، ۳صورت بگیرد (حالت ییباشد، ولی پس از آن، ریا

       

  حاالت عمل و نیّت فاسد
   عمل حکم  بعد از عمل  همراه عمل  قبل از عمل  ردیف

  باطل  موجود  موجود  موجود   ١

  باطل  معدوم  موجود  موجود   ٢

  باطل  موجود  معدوم  موجود   ٣

  صحیح  معدوم  معدوم  موجود   ٤

  باطل  موجود  موجود  معدوم   ٥

  باطل  معدوم  موجود  معدوم  ٦

  باطل  موجود  معدوم   معدوم  ٧

  صحیح  معدوم  معدوم   معدوم  ٨

  

  

  نیّت صالح در اعمال تعبّدیانحصار 
                                                                                              

بعـد از آن، فقـط در   قدر متیّقن بطالن در نیّت غیر صالح، نیّتیست که همراه عمل است، اما نیّـت قبـل از فعـل و     . ١
جاییست که جز عمل مورد نظر، عمل دیگری واسطه قرار نگیرد؛ زیرا در ایـن صـورت، آن فعـل، نـاقض فعـل دیگـر       

همانا «به این مطلب اشاره دارد که فرمودند:  همانطور که روایت امام صادق محسوب می شود، نه باطل کننده آن.
عرض شد: مـا دروغ   ی شود، نقض و روزه را باطل می کند، به امامدروغ، وضوء را هنگامی که برای نماز گرفته م

 ￨و ائمه ￦می گوییم؟ حضرت فرمودند: این دروغ لغو نیست، بلکه مقصود از دروغ مبطل، کذب بر خدا و رسولش
  ).۵۹، ح۶۵۸(تحف العقول: ص». می باشد
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منظـور بـوده و مـالزم بـا عمـل شایسـته اسـت، فقـط در عبـادات                   نیّتی که در صـحّت عمـل  
می باشد؛ و همچنین اعمالی که امید به رضایت آنها به عنوان عبادت نزد خـدا، مـی رود، بـه    
نیّت پسندیده و شایسته نیازمندند. اما در غیر عبادات و ماننـد آن، نیّـت ناپسـند ـ بـه غیـر از        

نخواهـد شـد. پـس امکـان اینکـه تمـام اعمـال شـما توسـط           شرک و ریا ـ موجب حرمت آنها 
، اقوالتان ـ چه ایجابی و چه سلبی ـ عبادت واقع شده و یا عبادتان تبـدیل بـه معصـیت شـود      

﴿فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صَـالِحَاً وَال  ، درنتیجه هرکس باید »إنّما األعمال بالنیّات«وجود دارد؛ بنابراین، 
  .هِ أحَداً﴾یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

  

  
  اصالت حلیّت -١٦

حـاکم بـر سـایر اصـول دیگـر اسـت، چـه برسـد بـه          این اصالت از اصول اولیه قرآنیست کـه  
فروعات؛ البته عمل به این اصل، پس از جست وجوی شایسته از تمامی ادله و مـدلوالت در  

  پرتو قرآن و سنّت می باشد.

ي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي ٱألرْضِ جَمِیعَاً ثُـمَّ  ﴿هُوَ ٱلَّذِآیات مختلفی بر این اصل داللت دارند: 
مَاوَاتِ وَمَـا فِـي ٱألرْضِ جَمِیعَـاً      ؛ ]۲۹ ،بقره[ٱسْتَوَیٰ إلَی ٱلْسَّمَاءِ﴾  ﴿وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِـي ٱلْسـَّ

﴿مَـا فِـي   ؛ و مانند آنهـا. مقصـود از   ]۱۰ حمٰن،[ر ﴿وَٱألرْضَ وَضَعَهَا لِألنَامِ﴾؛ ]۱۲ [جاثیه، مِنْهُ﴾
یّت ارضی برای تمام انسانهاست. ایـن آیـه، اصـالت اباحـه     تمام، ثبوت حقّ ٱألرْضِ جَمِیعَاً﴾

. آنچـه کـه بـر روی آن    ۲. خـود زمـین؛   ۱اجتماعی را در همه آنچه که در زمین وجود دارد: 
. آنچـه کـه داخـل آن اسـت، ماننـد منـابع زیـر زمینـی،         ۳است، مانند گیاهان و چشمه هـا؛  

  که در فضای آن است، مانند خطّ هوایی و...، اثبات می نماید.. و آنچه ۴معادن؛ 

نیز می شود،  عالوه بر آنچه که داخل در زمین است، شامل جنس ارض، ﴿وَٱألرْضَ﴾بلکه 
هم، بین همه برای تمامی انسانها جمع می کنـد. آیـاتی هـم کـه طیّبـات را حـالل              ﴿جَمِیعَاً﴾

    و اختصاصی به این ارضیات ندارند.می دانند، داللت بر این اصل کرده، 
  

  اشکال و پاسخ

رای ما و تمام آنچه که در زمین و غیر آن است، بـ «بعضی ها به این اصل ایراد گرفته اند که: 
. ایـن عـدم جـواز اقتضـای     جایز نیست که در ملک خدا تصـرّف نمـاییم   خدا هستیم، ازاین رو،

    ».اصالت ممنوعیت مطلق می باشد و نه اصالت اباحه

به غیر از موارد و استثنائات یقینی در قرآن و سنّت قطعیـه، اصـل،    :اوّالً جواب آن است که
همین آیاتیست که هر چیزی را مباح می کنند؛ بنابراین، دیگر جایی برای ممنوعیت مطلـق و  

به تحقیق، خدای سـبحان دالیـل رسـا و محکـم خـویش را در       :ثانیاًباقی نمی ماند؛  احتیاط،
خود یعنی قرآن برای کسی که بلوغش را قبول دارد، بیان کـرده اسـت؛ ازایـن رو،     حجّت بالغ
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: ثالثـاً ی دیگر، وجود نـدارد؛  جایی برای منع و احتیاط به خاطر احتمال آنها و گمان وجود اصل
این اصل با آیات دیگر و سنّت قطعیه مبنی بر سهل و آسان گیری دیـن تناسـب دارد، و اگـر    

  بپذیریم، دین را یک امر سخت و مشکل آفرین قرار داده ایم. ما اصل حظر مطلق را
  
  
  
  
  
  
  
  اصالت سعی -١٧

شخصی برای انسان، به جز مقـدار تـالش و انـدازه قابلیـت شایسـته اش در سـه        داراییهیچ 
سَـعْیَهُ  َّ مَـا سَـعَیٰ ٭ وَأن  ¦ أنْ لَیْسَ لِإلنْسَـانِ إ ﴿وَ نشئه دنیا، برزخ و آخرت وجود ندارد؛ زیرا 

یـک عنـوان    ﴿لَـیْسَ لِإلنْسَـانِ﴾  . ]۴۱- ۳۹ [نجـم،  فَ یُـرَیٰ ٭ ثُـمَّ یُجْـزَاهُ ٱلْجَـزَاءَ ٱألوْفَـیٰ﴾     سَوْ
انحصاری مانند یک ضابطه ای که حاکم بر تمامی دوره های مختلف حیات بشریست، بـرای  

ن انسان را آگاه از آینده ای می کند که کامل تـر از ایـ   ﴿سَوْفَ یُرَیٰ﴾تالش انسان می باشد. 
حیــات دنیویســت، یعنــی حیــات اخــروی و مثــل آن همــانطور کــه در دوران ظهــور حضــرت 

﴿ثُمَّ یُجْـزَاهُ ٱلْجَـزَاءَ   که انتظار ظهورش می رود، اتّفاق می افتد. همین جاست که ￮ مهدی
را در آنجـا، بـه صـورت     ، انسان را به مکان دیگری می کشاند کـه جـزای اعمـالش   ٱألوْفَیٰ﴾

  دنیا، می بیند و در می یابد. هرچه تمام تر از دار

  

  حکم استفاده از حقوق الهی (خمس و زکات)

بنابراین، استفاده از حقوق الهی برای کسی که استحقاق آن را دارد، شرعاً باطـل نمـی باشـد،    
ر در انحصـ بشـمارد؛ زیـرا خـدا، آن حقـوق را ـ بـه اضـافه ا         گرچه عرف آن را باطل و ناپسـند 

بر علیه ثروتمندان جامعه قـرار داده اسـت،   و  فقراءبرای  تالش ـ مبنی بر سعی و مال استفاده
البته به شرط آنکه کسانی که مشغول کارند، به طـور قصـور و کوتـاهی غیـر عمـد، سعیشـان       
کفایت نگهداری زندگی و کارهایشان را نکند؛ امـا اگـر کسـی مقصّـر در آسـیب رسـاندن بـه        

درنتیجـه، اسـتفاده از ایـن حقـوق      ه ای ببرد.زندگی خویش باشد، نمی تواند از این حقوق بهر
برای افراد مستحقّ آن، حقّ است و باطل نمی باشد؛ زیرا مقصود از باطل چیزیسـت کـه هـم    
           در نظـر شـارع و هـم در نظــر عـرف فاسـد باشــد، نـه فقـط آنچیــزی کـه عـرف آن را باطــل         

    می شمارد.
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  باطلحرمت اکل مال به 

سط اعمال محرّم در شرع یا مواردی کـه هـیچ ارزش مـالی ندارنـد،     خوردن و استفاده مالی تو
حرام می باشد، گرچه عرف آن را باطل و ناپسند نداند. قاعده ثابـت در اینجـا ایـن اسـت کـه      
اکل مال به باطل چه واسطه استفاده باطل باشد و چه به همراه آن، حرام می باشـد. یکـی از   

ا توسط مال باطل مصرف کنید، مانند خوردن غذای مصادیق آن، این است که شما اموالتان ر
  ل حاللتان در یک مجلس حرام.حرام یا مصرف ما

از ممنوعیت اکلش، استثناء نمی شـود، و منظـور از حظـر اکـل،     » باطلی بما هو باطلٌ«هیچ 
هر تصرّف مقصودیست. یکی از موارد باطـل، دادن و گـرفتن رباسـت کـه بـین هـیچ یـک از        

مثل پدر و فرزند، یا زن و شوهر، و مسلمان و کافر، فرقی در حرمـت و   مصادیق و حاالت آن
   بطالن آن گذاشته نمی شود.

  
  قاعده تجارت مقرون به رضایت طرفین

أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنْکُمْ    ¦ ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُوا التَأکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِٱلْبَاطِلِ إ
  .  ]۲۹[نساء،  ٱهللاَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمَاً﴾َّ تَقْتُلُوا أنْفُسَکُمْ إنوَال 

اکـل بـه باطـل را منحصـر در خـود تجـارت               أنْ تَکُونَ تِجَـارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنْکُمْ﴾    ¦ ﴿إ
حصـر   ،قاعـده در اسـتثنای متّصـل   و استثنای منقطع است.  ﴿أنْ تَکِونَ تِجَارَةً﴾نمی کند؛ زیرا 

منه می باشد؛ بنابراین، در اینجا مقصـود از   و در استثنای منقطع، در مستثنیٰ یٰنستثحکم در م
  تجارتیست که اکل مال به باطل نباشد. ﴿أنْ تَکِونَ تِجَارَةً﴾

 مثـل ازدواج کـه   ،تجارت شامل تمامی معـامالت مـالی مسـتقلّ یـا در ضـمن آن     چون که 
﴿رِجَـالٌ ال تُلْهِـیهِم تِجَـارَةٌ وَال بَیْـعٌ     د: توسط معامله ای مورد قبول قرار گرفته است، می شـو 

درنتیجه هر تجـارتی کـه بـدون رضـایت طرفینـی باشـد، خسـارت        ، ]۳۷[نور،  عَنْ ذِکْرِ ٱهللاِ...﴾
محسوب شده و در شریعت الهی صحیح نمی باشد، مگر در موردی که تعـدّد مطلـوب وجـود    

﴿عَـنْ  ؛ زیـرا  استفاده شده اسـت  تَرَاضٍ﴾﴿عَنْ داشته باشد، مثل تمام خیاراتی که حکم آنها از 
. رضایت به شـروط معاملـه کـه    ۲. رضایت به اصل معامله؛ ۱دارای دو بُعد می باشد:  تَرَاضٍ﴾

در صورت عدم رضایت، زمینه خیار فسخ است. اما در جایی که وحدت مطلوب باشد و بیشـتر  
نـدارد؛ زیـرا رضـایتی     وجود نداشته باشد، صحّتی بـرای معاملـه وجـود    از یک خواسته شرعی

تحقق نیافته است، مثل آنکه شما نکاح خاصّی را مورد نظر داشته باشـی کـه اگـر آن نباشـد،     
خیارات هم تا زمانی که نقصان آنها شناخته نشـود، بـاقی مـی ماننـد،      نکاحی اتّفاق نمی افتد.

در جـایی   البته این حکم، در شناخت نقض خیارات و در طلب جبران آنها، وجود نـدارد، مگـر  
که قائل نشدن به خیار، مقتضی اکل مال به باطل باشد؛ در اینجا درنظر نگـرفتن خیـار بـرای    

ز نیست، و اکل مال بدون رضایت صحیح، اکل مال به باطلی محسوب می شـود  معامله، جای
  که هیچ انسان نیکوکار و پارسایی آن را قبول نمی کند.
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فین در بخش تجارت استفاده می شود؛ بنابراین، شرطیّت رضایت مکلّ ﴿مِنْکُمْ﴾گاهی از  ٭

شـامل ایـن معاملـه مـی شـود،       ﴿التَأکُلُواْ﴾برقرار باشد،  اگر رضایت طرفینی، بین غیر مکلّفین
، چه برسد بـه کسـی کـه    دآنکه شخص غیر بالغ دارای بلوغ فکری یک شخص بالغ باشمگر 

شـخص بالغیسـت کـه بـه حـدّ       ﴿کُمْ﴾از نظر بلوغ و صالحیت کامل تر است. پس مقصود از 
  رشد و بلوغ اقتصادی رسیده است، گرچه مخاطب تکلیفی اوامر و نواهی هم قرار نگیرد.

، با مقابله بین آیات سعی و تالش پسندیده و آیات کوشـش ناپسـند، تـذکّر    قرآن حکیم ٭
ه هسـتند، چـ   نها تالش پیوسته به سوی پروردگـار یادآوری می کند. هردوی ای به ما مهمّی را

تـالش یـا در راه کمـال اسـت و یـا در راه       ،بـه عبـارت دیگـر    ؛بخواهی و چه صرف نظر کنی
. کوششی که از روی اختیار توسط نیّت صالحی باشد، در سی آیه قرآن با صیغه هـای  شیطان

گوناگون ذکر شده است، سپس نوبت به سعی صالح بدون اختیار به سوی خدا می رسـد کـه   
  سوی اوست، همانطور که شروع و آفرینش ما از او بوده است. در واقع بازگشت همه ما به

  اصالت منع اکل و ایکال به باطل -١٨
خوردن مال به وسیله یا همراه باطل، چون که در مقابل سعی و کوشش مرضیّ قـرار گرفتـه،   
در هر حالتی حرام می باشد. و ربا که نتیجه اش اخذ یـا دادن بیشـتر از انـدازه حـقّ اسـت، از      

  ترین مصادیق اکل به باطل، محسوب می شود.بارز

﴿وَال تَـأکُلُوا أمْـوَالَکُمْ بَیْـنَکُمْ بِٱلْبَاطِـلِ     . آیـه بقـره،   ۱دو آیه داریم: » اکل به باطل«در مورد 
. آیـه  ۲؛ ]۱۸۸[ وَتُدْلُواْ بِهَا إلَی ٱلْحُکَّامِ لِتَأکُلُواْ فَرِیقَاً مِنْ أمْوَالِ ٱلْنَّاسِ بِٱإلثْمِ وَأنْتُمْ تَعْلَمُـونَ﴾ 

أنْ تَکُونَ تِجَـارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ    ¦ ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُوا التَأکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِٱلْبَاطِلِ إنساء، 
  ].۲۹[ ٱهللاَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمَاً﴾َّ مِنْکُمْ وَال تَقْتُلُوا أنْفُسَکُمْ إن

  

  باطل شرعی و عرفی

وجود دارد. وجه حرمت در جاییست کـه  » ع و خ من وجه«رابطه  بین بطالن عرفی و شرعی،
، یـا در مـوردی کـه    در جـدول)  ۱(حالت  هر دو بطالن عرفی و شرعی در آنجا جمع شده اند

فقط شرع، حکم به حرمت و بطالن آن داده اسـت و عـرف آن را نمـی پـذیرد، مثـل قمـار و       
گاهی مواقع آنچه که عـرف حکـم بـه     .)۳و۲(حالت  شبیه آن از اعمال حرام و بازدارنده عقل
، در اینجـا نیـز   )۴(حالـت   برای آن یافت نمـی شـود  ١بطالن آن می دهد، در شرع هم حلیّتی

محسـوب شـده، در نتیجـه حـرام      ﴿ٱلْبَاطِلِ﴾حرمت آن عمل می باشد؛ زیرا از مصادیق  حکم،
یـز حـالل   می باشد؛ همچنین در بعضی موارد، عرف مصداقی را حالل مـی دانـد و در شـرع ن   

  است. بنابراین، اصل فقط شرعیست که در بیشتر موارد مبتنی بر عرف سلیم می باشد.

  
                                                                                              

  باح می گردد. مقصود از حلیّت، جواز به معنای اعمّ است که شامل واجب، مستحب و م.  ١
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  بطالن شرعی و عرفی

  عمل حکم  عرف  شرع  ردیف
  حرمت  ثبوت بطالن  ثبوت بطالن   ١

  حرمت  عدم ثبوت  ثبوت بطالن   ٢

  حرمت  ثبوت صّحت  ثبوت بطالن  ٣

  رمتح  ثبوت بطالن  عدم ثبوت   ٤

  حلیّت  دم ثبوتع  عدم ثبوت   ٥

  حلیّت  ثبوت صّحت  عدم ثبوت  ٦

  حلیّت  ثبوت بطالن  ثبوت صّحت  ٧

  حلیّت   عدم ثبوت  ثبوت صّحت  ٨

  حلیّت  ثبوت صّحت  ثبوت صّحت  ٩

  اصالت عدم حرج و عُسر -١٩
، ]۱۸۵[بقـره،   ﴿یُرِیدُ ٱهللاُ بِکُمُ ٱلْیُسْـرَ وَال یُرِیـدُ بِکُـمُ ٱلْعُسْـرَ﴾    به صورت عامّ می فرماید:  قرآن

  .]۶- ۵ح، ار[انش مَعَ ٱلْعُسْرِ یُسْرَاً﴾َّ مَعَ ٱلْعُسْرِ یُسْرَاً ٭ إنَّ ﴿فَإنهمراه توجّه به اینکه 

گاهی منظور از این معیِّت، یُسر نیکو و واقعی برای بندگانیست که بر سختی های ایمان و 
سـری در  مشکالت شروطش در مقابل بی ایمانی صبر می کنند؛ به غیر از موردی که هـیچ یُ 

آن یافت نمی شود، و هرچه هست عُسر (ضرر شدید) می باشد. این عُسر از احکام خـدا نفـی   
بعثــت علــی الشــریعة الســهلة  «فرمودنــد: ￦ شــده اســت و همــانطور کــه آقــا رســول اهللا 

  ، (من برانگیخته شدم بر یک شریعت آسان و گشاده دست).  ١»السمحاء
خدا نمـی خواهـد بـر شـما حـرج و      «، ]۶[مائده،  یْکُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾﴿مَا یُرِیدُ ٱهللاُ لِیَجْعَلَ عَلَبله، 

؛ حرج و عُسر در معنا مانند هم هستند، ولی گاهی، عُسر بر حرج از نظر مـدلولی  »تنگی بگیرد
، همانطور که در چند آیه این معنا وارد شـده  »ضرر شدید«برتری می یابد و معنایش می شود: 

پـس آن روز،  «، ]۱۰- ۹ثِـر،  ّ[مـد  وْمٌ عَسِیرٌ ٭ عَلَی ٱلْکَافِرِینَ غَیْـرُ یَسِـیرٍ﴾  ﴿فَذَلِکَ یَوْمَئِذٍ یَاست: 
بـاالتر از  را  »عُسـر «؛ بلکه تمامی آیات عُسـر،  »روزی ناگوار است و بر کافران آسان نمی باشد

  قرار می دهند.» حرج«
  

  در باب حرج و عُسر اقسام تکالیف

ی از تکالیف هستند که انسـان را بـه مشـقّت    . بعض۱تکالیف به سه بخش، تقسیم می شوند: 
می اندازند، زیرا بر خالف جهت گیری رایج و عمومی وضع شده اند، مانند ترک بتها و حکـم  

حلیّت ازدواج با همسران ادعیاء (پسرخواندگان). این احکام اینطور نیسـتند کـه در صـورت    به 

                                                                                              

 .۱، ح۴۹۴، ص۵، با اختالف در الفاظ آن؛ کافي: ج۱، از أبواب باقی مانده نمازهای مستحبی، ح۱۴وسائل: الباب.  ١
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، به طـور طبیعـی و سـزاوارتر    و ،اننبود حرج، نفی شوند؛ زیرا اینها از موضوعات و مواضع ایم
﴿مَا کَانَ عَلَی ٱلنَّبِـيِّ مِـنْ حَـرَجٍ فِیمَـا     ، در نتیجه هستند￦ جزء محموالت رسالت محمّدیه

بر پیامبر اسـالم، در آنچـه خـدا بـرایش حتمـی گردانیـده اسـت،        «، ]۳۸[أحزاب، فَرَضَ ٱهللاُ لَهُ﴾ 
ازدواج فِیمَــا فَـرَضَ ٱهللاُ لَــهُ﴾  ﴿ن ؛ یکـی از آ »هرگـز (گیـر ودار) طاقــت فرسـایی نبـوده اســت    

﴿لِکَـیْ الیَکُـونَ عَلَـی ٱلْمُـؤمِنِینَ حَـرَجٌ فِـي       با همسر پسر خوانده اش (زید) بود: ￦ پیامبر
ــرَاً﴾  ــنْهُنَّ وَطَ ــوا مِ ــائِهِم إذَا قَضَ ــان  «، ]۳۷[أحــزاب،  أزْوَاجِ أدْعِیَ ــا زن ــر مؤمنــان در ازدواج ب ــا ب ت

بنـابراین، بـر دعـوت    ». ن جدا شـدند، هرگـز تنگنـایی نباشـد    پسرخواندگانشان که هرگاه از آنا
شـده و مـؤمنین    کنندگان رسولی یا رسالتی در تطبیق رسالت ربّانی که موجب حـرج کـافرین  

    .١هم با این حرج، به سختی می افتند، تنگنا و ضیقی وجود ندارد

آن عمـل  . عملی که خود مکلّف، آن را سخت و طاقت فرسا قرار می دهـد، درحـالی کـه    ۲
میسور (آسان) می باشد. در اینجا نیز نفی حرج ممکن و جایز نیست، مانند حجّی کـه انسـان   

پـس بـر ایـن    مستطیع شده، اما شخص مکلّف آن را ترک و یا استطاعتش را زایل مـی کنـد.   
    شخص واجب است که حجّ را در حالت سرگشته و سرگردانی خود، به جا بیاورد.

ب حرج و عُسر، غیر دو مـورد قبـل اسـت، و آن اینکـه شـما بـه       . قسم سوم تکالیف در با۳
، سبب عوامل درونی و بیرونی بدون هیچ اختیاری، به سختی بیفتید، مانند روزه طاقت فرسـا 

  یا اینکه امّت به تنگنا بیفتند، البته نه در گمراهیشان.  
  .حکم عُسر نیز که باالتر از حرج می باشد، مانند همین اقسام سه گانه است

  
تکالیفی که از ابتدا نفی می شوند، اعمال طاقـت فرساییسـت کـه در حـرج بـودن آن،       ٭

مکلّف تقصیری نداشته است؛ بنابراین، حکم تکالیف به اندازه امکان انجام توانایی یا  عدم 
﴿وَعَلَـی  توانایی افراد، بدون افتادن در سختی منجر به عُسر مضرّ، سنجیده می شود، مانند 

و بـر  «، ]۱۸۴[بقـره،  طِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَـنْ تَطَـوَّعَ خَیْـرَاً فَهَـوَ خَیْـرٌ لَـهُ﴾       ٱلَّذِینَ یُ
در نتیجه، إطاقـه،  ». کسانی که روزه طاقت فرساست، کفاره ایست: خوراک دادن به بینوایی

ر ، امثـال و هماننـدهایی بـرای دسـتیابی بـه ریشـه و دامنـه وجـودی قـدرت د         حرج و عُسر
  مصادیق آن هستند.

  

  »المیسور الیسقط بالمعسور«قاعده 

یعنـی   می باشد.٢»المسیور الیسقط بالمعسور«قاعده یکی از فروعات قاعده نفی حرج و عُسر، 
توانایی انجامش وجود دارد، به واسطه وجود عُسر ساقط نمی شود؛ و  ،آنچه که در حدّ امکان

                                                                                              

 حرج، نفی موضوعی به صورت تنزیلی می باشد، نه نفی حکمی تا بتوان آن عمل را ترک کرد.. در اینجا، نفی  ١
 .۲۰۵، ح۵۸، ص۴ج عوالي الآللي: در أمیرالمؤمنین علي از.  ٢
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یـا بـرای آن    و بـوده  مرکّـب  لوب یا نیابت بـدل، به دلیل تعدّد مط این در جاییست که تکلیف
  .وجود دارد جایگزینی

     انتقـال و  حـقّ  در مثل وضوء و غسـلی کـه مخـتصّ آب صـالح و مرضـیّ شـارع هسـتند،        
، ]۴۳[نسـاء،   ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَـاءً﴾ د؛ زیرا انتقال فقط در صورت جابه جایی بین یکدیگر وجود ندار

امر به وضوء و غسل است کـه در صـورت نبـود    ﴿مَاءً﴾ ود از عدم وجدان آب است؛ مقصیعنی 
آب که موجب نبود امر به وضوء و غسل می شـود، منتقـل شـدن بـه تـیمّم جـایز مـی شـود:         

    .﴾...﴿فَتَیَمَّمُوا صَعِیدَاً طَیِّبَاً
نـدازه  به ا ،]۱۹۶[بقره،  ﴿فَمَا ٱسْتَیْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْیِ﴾اما هَدی (قربانی) برای شخص حجّ کننده 

آنچه که از قربانی میسّر است، واجب می باشـد؛ بنـابراین، حـدّ میسـور از قربـانی بـه واسـطه        
پـس از   ازایـن رو،  معسور، مادامی که بر آن صدق قربانی وجود داشته باشد، ساقط نمی شود؛

  منتقل به هَدی دیگری به اندازه یُسر و وسع مکلّف می شویم.آمدن عُسر، 
ند آن که تعدّد مطلوب در آنها وجود دارد، نه وضـوء و شـبیه آن   همچنین است قرض و مان

    که وحدت مطلوب دارند. به هر حال، همه مصادیق تابع دلیلشان در قرآن و سنّت می باشند.
در مصداقی که وحدت مطلوب و تعدّد آن شناخته نمی شود، یا احتمال تعدّد وجود دارد،  ٭

؛ یعنی وجوب تقـوا  ]۱۶[تغابن،  ٱتَّقُوا ٱهللاَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾﴿فَقاعده میسور جاری می شود؛ زیرا آیه 
  به مقدار استطاعت، مقتضی عدم سقوط مصداق مشکوک به واسطه جهل معسور است.  

  
  جمع بندی

، جز تکالیف تبعیضی و آنهایی »المیسور الیسقط بالمعسور«نتیجه آن شد که مقصود از قاعده 
نمی باشد؛ اما تکالیف مفرد و تنها مثل وضوء، روزه وحجّ که که برایشان بدلهایی وجود دارد، 

  نسبیند، این قاعده در آنها جاری نمی شود.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرَاً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أنْ تَصُومُوا خَیْـرٌ لَکُـمْ إنْ کُنْـتُمْ    و همچنین است ضابطه 
عمل طاقت فرسـا، کـه در ایـن آیـه انجـام      یعنی استحباب به جا آوردن ؛ ]۱۸۴[بقره،  تَعْلَمُونَ﴾

  شمرده شده است. ﴿خَیْرٌ لَهُ﴾روزه حرجی 
  
﴿فَـٱتَّقُوا  مقصود از استطاعت، نهایت توانایی یک فرد در تمام تکـالیف الهـی مـی باشـد:      ٭

َّ قـوا ٱهللاَ حـَ ـقـُ ـ﴿إتَّ؛ اسـتطاعت حـقّ رعایـت تقـوای الهیسـت:      ]۱۶[تغـابن،  ٱهللاَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ 
؛ گرچه طاعت فوق استطاعت که مساوی با حرج است، از تطـوّع خیـر   ]۱۰۲[آل عمـران،   اتِهِ﴾تُقَ

  ].۱۸۴[بقره، ﴾ ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرَاً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُمحسوب می شود: 
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  اصل عدم غُرر -٢٠
حکیم، ذکر شده بار در قرآن  ۲۷و نهی غرور (فریب دادن)، با صیغه های مختلفی  همانا منع

غرور شامل همه نوامیس پنجگانـه مـی شـود و    أس زاویه آن شیطان رجیم می باشد. این و ر
. ظلـم، هـوای   ۳. عجـز، ضـعف و سـادگی؛    ۲. جهل، ناپختگی و خامی؛ ۱نفی آن جز با دفع: 

  نفس و خیال، امکان پذیر نمی باشد.

ور؛ البتـه منـع غـرور،    فرعیست از همـین اصـل مـذک   ١»المغرور یرجع إلی من غرّ«و ضابطه 
مختصّ به آن نمی باشد، بلکه تمامی نوامیس را در بر می گیرد؛ زیـرا سـلب غُـرر، حـاکم بـر      

    کلّ مصادیق و موضوعات، و همه مراحل حُقه و مکر است.
  

  حرمت غرور و اغترار

همانطور که غرور، به طور مطلق در شریعت الهی حرام شده است، اغتـرار (پـذیرفتن فریـب)    
. هـر دو  ۱رام می باشد؛ بنابراین، گاهی مواقع شخص فریب خورده با فـرد گـول زننـده:    نیز ح

. یا هر دو جاهـل  ۳. یا یکی از آنها به غیر دیگری ظالم می شود؛ ۲ظالم محسوب می شوند؛ 
بدون ظلم هستند، چه این جهل از روی تقصیر باشد یا از قصور. بـه هـر حـال، غـرور مقصّـر      

، مگـر در دوران  یطاً در شریعت الهی بدون هیچ استثنایی، حرام می باشـد فاعالً، مفعوالً و وس
  امر بین اهمّ و مهمّ در اضطرار غیر اختیاری.

                                                                                              

 .نقل شده است» حاشیة اإلرشاد« در ثاني؛ و همانطور که از  محقق ۳۵۶، ص۳النهایه: ج.  ١
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  مصادیق غرور در قرآن

نْیَـا وَال یَغُـرَّنَکُمْ بِـٱهللاِ    ُّ﴿فَال تَغُرَّنَکُمُ ٱلْحَیَاةُ ٱلْـد : غارّ و مغرورند تابع اوو همانطور که شیطان 
ی حقـه بـاز،   پس این زندگی دنیا، هرگز شما را نفریبد، و (شـیطان) بسـ  «، ]۳۳قمان، [ل ٱلْغَرُورِ﴾

؛ زندگی دنیا نیز با تمـام خـس و خاشـاک و پسـتیش، دار غـرور اسـت کـه        »شما را گول نزند
ذِینَ ٱتَّخَـذُواْ دِیـنَهُمْ لَعِبَـاً وَلَهـوَاً      شخص مغرور بـه واسـطه آن فریـب مـی خـورد:       ﴿وَ ذَرِ ٱلـَّ

دین خود را به بـازی و انحـراف برگرفتنـد و    و کسانی که «، ]۷۰[أنعام، نِیَا﴾ ُّهُمُ ٱلْحَیَاةُ ٱلْدوَغَرَّتْ
و یکـی از  ». (این) نزدیکترین و پست ترین (نوع) زندگی، آنان را فریفته است، رهایشان کـن 

آرزوهـای باطـل کـه انسـان را مغـرور مـی کنـد، مـی باشـد:           ﴿ٱألمَـانيُّ﴾ مصادیق حیات دنیا 
    .]۱۴[حدید،  غَرَّتْکُمُ ٱألمَانِيُّ﴾﴿وَ

؛ ]۳۳[لقمـان،   نْیَا﴾ُّ﴿ٱلْد. ۱طبق قرآن، غرور در هفت مصداق از درکات جهنّمی، یافت می شود: 
ذِینَ کَفَـرُواْ فِـي      .۴؛ ]۲۴[آل عمـران،   ﴿مَا کَانُواْ یَفْتَـرُونَ﴾  .۳؛ ]۱۴[حدید،  ﴿ٱألمَانِيُّ﴾. ۲ ﴿تَقَلّـبُ ٱلـَّ

[أنعـام،   ﴿زُخْـرُفَ ٱلْقَـوْلِ غُـرُورَاً﴾    .۶؛ ]۲۲[أعـراف،   ﴿دَالهُمَـا بِغُـرُورٍ﴾   .۵؛ ]۱۹۶ان، [آل عمرٱلْبِالدِ﴾ 

  .]۶إنفطار، [ ﴿مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ ٱلْکَرِیمِ﴾ .۷ ؛ و به طور کلّی:]۱۱۲

در قرآن، از مثلّث غرور که غارّ (فریبنده)، مغترّ (فریب خورده) و مغتراً بـه (واسـطه فریـب)    
  تفصیل بحث شده است. باشد، به

  ثبوت بطالن یا خیار در معامالت غرری

چون که غرور به طور مطلق حرام می باشد، پس حکم معامالت غرری بین بطالن یا ثبـوت  
خیار در آن، دور می زند. همچنین ما در دروس قبل گفتیم که تجارت صـحیح و غیـر باطـل،    

و در مصداق غرور هیچ رضایتی پیـدا   ،معامله ایست که از رضایت طرفینی نشأت گرفته باشد
نمی شود؛ بنابراین، در بخش تجارت، به طور اطالق بحثی جز بطالن و یا ثبوت خیار مطرح 

  .١نمی باشد

  

  نتیجه

غرور را مـی یـابیم کـه    کلمه مرتبه  ۲۷ما در قرآن، به سه صورت فاعالً، مفعوالً و مفعوالً به، 
گرفته شد، ایـن بـود    از آیات مختلف یجه ای کهنت شامل تمامی نوامیس پنجگانه می شود. و

اسـت. مـاده غـرور هـم، حیـات دنیـا بـه         ان: غارّ اصیل شیطان، و مغرور اصیل حزب شیطکه
تمــامی هواهــای نفســانی و تــاریکی هــای فریبنــده مــی باشــد. و خداســت کــه ورای همــراه 

  مقاصدمان قرار داشته و نیّاتمان را می داند.

  
                                                                                              

بین حکم به بطالن و صحّت معامله به همراه خیار، امکان ورود تراضی بین طرفین  دلیل تفصیل عالمه صادقی.  ١
 می شود.می باشد؛ زیرا بیع غرری با آمدن تراضی، به بیع صحیح مبدّل 
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  قرعه اصل -٢١
قرعه، هیچ نقشی در دستیابی و تعیین احکام شرعی ندارد؛ زیرا احکام، تنهـا از قـرآن و سـنّت    

تنها در موضوعات مشکوکیست که راهی بـرای شـناخت   » قرعه«بنابراین،  استخراج می شوند.
؛ و این عدم علم، به مقداریست که هیچ رجحانی آن ـ چه فردی و چه اجتماعی ـ وجود ندارد  

جیج یک از دو طرف باقی نمی گذارد. در نتیجه، این موضوعات مشکوک بـرای تـوان   برای تر
  می شوند.» قرعه«پیمودن راه زندگی، نیازمند به 

جز در ضروریات زندگی که راه شناختش توسط دلیـل و یـا   هیچ اهمیتی، » قرعه«ازاین رو، 
رفـع شـکّ    م، ضابطهو یا اصلی نیافتی دلیل ،برای موضوعیاصل بسته است، ندارد؛ پس اگر 

، همـین بیـان   ١»القرعـة لکـلّ أمـر مشـکل    «مقصود از گزاره  می باشد.» قرعه« ، اصلدر اینجا
  حمل می شوند.بر آن  ،٢ه در باب قرعهوارد که تمام روایات است، و بر همین تحلیل است

  
  دالیل اثبات قرعه

  اثبات اصالت قرعه، توسط دو آیه زکریا و یونس می باشد:
                                                                                              

  .۵۲۲، ص۲دعائم اإلسالم: ج.  ١
؛ وسـائل:  ۲۴۰-۲۳۸، ص۶؛ تهـذیب: ج ۳۳۹۱و ۳۳۸۹، بـاب الحکـم بالقرعـة، ح   ۹۲، ص۳من الیحضره الفقیـه: ج .  ٢

 .۸۳، ص۳؛ استبصار: ج۲۲-۱حکم، حاب کیفیت أبو ، از۱۳باب
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، اسـت. ایـن آیـه اشـاره بـه      ]۴۴[آل عمران،  ﴿إذْ یُلْقُونَ أقْالمَهُمْ أیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ﴾ل: . آیه او۱ّ
را به شیوه آن زمـان  » قرعه«که  می باشد ￩انداختن قلم ها برای تعیین کفیل حضرت مریم

یک امر مهمّ در بین رسوالنی بود کـه بـه آنهـا وحـی     ￩ بیان می کند. کفالت حضرت مریم
، و آنها در این قضیه مردّد بودند که کفالـت بـه عهـده ی چـه کسـی باشـد؛ زیـرا بـه         دمی ش

هیچکدام از آنها وحی نشده بود که کفالت او را عهده دار و در نتیجـه مخـتصّ یکـی از آنهـا     
قلـم   در نهایـت،  چاره را بر این دیدند که قلم های وحی را در نهر اردن بیندازند کهآنها شود؛ 

  را، فقط او بر گردن نهاد.￩ و کفالت حضرت مریم ز آب بیرون آمدا حضرت زکریا

  

، کـه بـا آنـان    ]۱۴۱[صـافّات،   ﴿فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِـینَ﴾  . همچنین حضرت یونس۲
یـد. در آن کشـتی پـر سرنشـین،     قرعه انداخت و چون به اسم او افتاد از مطرودین کشتی گرد

،           کـه منجـر بـه غـرق آن در دریـا مـی شـد       ی کشـتی  فه بـوده و موجـب سـنگین   ااضـ  یک نفـر 
ی کـه بـرای   بـه مقـدار  ، حضرت با تعدادی از اعضـای کشـتی   ﴾﴿فَسَاهَمَ ، در نتیجهمی گردید

فَکَـانَ  ﴿، قرعه به نام او افتـاد  کناره گیری آنها از غرق شدن کفایت می کرد، قرعه انداخت، و
  .مِنَ ٱلْمُدْحَضِینَ﴾

که معرفت موضوع یک ضرروت حیاتی بوده و راه دیگـری بـرای تعیـین     در این دو آیه، چون
آن وجود نداشته، قرآن این قرعه مشخص کننده را تثبیت و تأیید مـی کنـد؛ بنـابراین، قرعـه     
تمام موضوعات مشکوک را دربر نمی گیرد، چه برسد به احکـام موضـوعات؛ پـس مقصـود از     

و یـا هـر راه   ١واسـطه دلیـل یـا اصـل     در موضوع قرعه، موضوع مشکلیست کـه بـه  » مشکل«
  شرعی دیگری، قابل حلّ نمی باشد.

  

  حاصل بحث

به طور مطلق، برای اشخاصی که در دسترسـی بـه احکـام شـرعی،     » قرعه«نتیجه آن شد که 
راه فاسد و خرابی را پشت سر مـی گذارنـد، سـودی نداشـته و محـلّ اجـرای آن نمـی باشـد.         

مشکلی که به سبب اندیشه ها و شوراهای علمـی  در موضوعات مشکوک و » قرعه«همچنین 
و فقهی، یا وسائل دیگر مانند اقرار و شهادت ها قابل حلّ هستند، مدخلیتی نـدارد. بنـابراین،   

  ی باشد.وضوعی قابل حلّ مختصّ به قرعه میک راه حلّ نهایی برای هر مشکل م» قرعه«

  

  

  

                                                                                              

 م می شود و حاکم بر اوست.  مقد» قرعه«بر » استصحاب«مانند تعارض قاعده قرعه با اصل استصحاب؛ در اینجا .  ١
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  اصل عدم ضمان شخص امین -٢٢

 جز به واسطه افراط، تفریط و اتالف، برای کسی ثابت نمی شـود، و فـرد امانـت دار    ضمانت،
اشـد، وجـود   ؛ بدین لحاظ، سبیلی بر ضدّ او مادامی که امـین ب از آن خارج است که موردیست

فُورٌ ـبِیلٍ وَٱهللاُ غـَ ـٱلْمُحْسِـنِینَ مِـنْ سـَ   ی ﴿مَـا عَلـَ  مـی فرمایـد:    خدای متعـال : اوّالًندارد؛ زیرا 
علیه احسان کنندگان، هیچ راهی (بر مذمت یا عقوبتشـان) نیسـت، و خـدا    «، ]۹۱[توبه،  یمٌ﴾رَحِ

فرد امین در امانتی که مجّانیست، محسن می باشـد،  ». بسی پوشنده رحمتگر بر ویژگان است
  بلکه در قبال آن اگر پولی هم بگیرد، به واسطه آن از امانت خارج نمی شود.

که افزایش پاداش محسنین را اثبات می کنـد،  ، ]۵۸[بقره،  ٱلْـمُـحْسِنِـینَ﴾﴿سَـنَزِیدُ آیه : ثانیاً
رَحْــمَةَ ٱهللاِ  َّ ﴿إن اسـت آیـه   همچنـین  می کند، و از محسنین خسارت را به طور یقینی، سلب

  ».ره رحمت خدا به محسنین نزدیک استهموا«، ]۵۶[أعراف،  قَـرِیـبٌ مِـنَ ٱلْـمُـحْسِنِـینَ﴾
بـر روی زحمتـی دیگـر     (مشـقّت و رنـج)   رامت در بخش امانت، اثبات زحمت: ثبوت غثالثاً
ــنِینَ﴾. و خــدای ســبحان مــی فرمایــد: اســت ــرَ ٱلْمُحْسِ ــیعُ أجْ و اجــر «، ]۵۶[یوســف،  ﴿وَالنُضِ
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؛ چون که ثبوت غرامت در دایره امانت = بـا ضـایع کـردن اجـر     »نیکوکاران را تباه نمی سازیم
  فقهی و حقوقی، چنین ضمانتی اثبات نمی شود. فرد امین است، بنابراین از جهت

ر ٱلْمُحْسِـنِینَ﴾  می فرماید: ￦ : خدای سبحان در خطابی به پیامبررابعاً  ؛]۳۷[حـجّ،   ﴿وَ بَشـِّ
  چطور می شود که خدا به احسانی که در آن غرامتی وجود دارد، بشارت دهد؟!

؛ به تحقیق که معیّـت  ]۶۹[عنکبوت،  ﴾ٱهللاَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِینََّ ﴿وَ إنآن است که پنجم و دلیل 
  الهی با شخص محسن، هر تاوان و ثبوت خسارتی را منع می نماید.  

  
  عدم وجوب ادای بدل در صورت اتالف

ی داننـد، و چیـز دیگـری ماننـد وجـوب      وجوب برگشت عین مال را واجب م ،آیات امانت تنها
م داده، اثبـات نمـی کننـد؛    بدل امانـت از کسـی کـه محافظـت خـود را از آن مـال انجـا        ادای

ذِي ٱؤتُمِـنَ أمَانَتَـهُ    ِّ ﴿فَإنْ أمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضَاً فَلْیُؤَدهمانطور که خدای سبحان می فرماید:  ٱلـَّ
بنابراین، محسنین مؤتمن در تمـامی مـوارد    ؛]۱۸۳[بقره، وَلْیَتَّقِ ٱهللاَ رَبَّهُ وَال یَبْخَسُ مِنْهُ شَیْئَاً﴾ 

و سبیلی بر آنها اثبات نمـی شـود. یکـی از مصـادیق احسـان، احسـان در       احسان، مأجور بوده 
بخش مال است که آنها از مال مذکور چه به صورت امانت و چه غیر آن، مواظبت می کننـد،  

  و تاوان آنها بدون هیچ تعدّی و تفریطی، اسائه و یا عدم احسان می باشد.

ز برای تلف شدن مورد امانیست، نـه  احسان در نگهداری اموال، پوششی ابه بیان دقیق تر: 
اینکه اسائه باشد؛ بنابراین، ادای بدل آن مال بر شخص مـؤتمن محسـن، واجـب نیسـت. بـه      
، طور کلّی، هر محسنی که از او ـ قصوراً و نه تقصیراً ـ چیزی با اضرار مالی بر غیر، تلف شود  

جایی که دلیل قاطعی بـر  مگر در آنشیء تلف شده وجود ندارد،  جایگزین آن برایش سبیل ردّ
وجوب ردّ بدل بیاید که چاره ای جز انجام آن نیست، مثل خون فرد مسلمانی که هدر نرفتـه  

﴿مَـنْ قَتَـلَ مُؤمِنَـاً خَطَـأً فَتَحْرِیـرُ رَقَبَـةٍ مُؤمِنَـةٍ وَ دِیَـةٌ         و به طور خطا کشته شده است؛ پـس  
من گرفتـار و دربنـدی را آزاد کـرده و بـه خـانواده      ، مـؤ ؛ او بایـد ]۹۲[نساء،  مُسَلَّمَةٌ إلَیٰ أهْلِهِ..﴾

مقتول نیز، خون بهایی را پرداخت کند؛ و این در مورد قاتلیسـت کـه تمـام جهـات احسـان را      
  رعایت کرده و محتاط بوده است، نه مسیء.
حرمـة مـال   «است؛ همانطور که گفتـه مـی شـود:     مال شخص مؤمن مانند خون او محترم

احسان در امانـت از مواردیسـت کـه هـر غرامـت و بـدلی را اسـتثناء           ؛ اما»المسلم کحرمة دمه
می کند، مگر در دم که به خاطر اطـالق آیـه، پرداخـت خسـارت و ادای بـدل بـرای شـخص        

  قاتل، ثابت می باشد.
که در مقام نکره در سـیاق نفـی    ﴿سَبِیلٍ﴾دلیل دیگر برای عدم ثبوت بدل، افاده استغراقیت 

مقصود از نفی سبیل در اینجـا، نفـی خسـارت در مکـان احسـان بـه حـقّ        قرار دارد، می باشد. 
صاحب مال است؛ اگر شخص امین برای و به قصـد نگهـداری مـال، آن را تلـف کـرده، چـه       
برسد که غیر امین، قصوراً آن را از بین ببرد، یا خود فرد امین در زمان مراقبت از امانـت، آن را  
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ف امانـت و  لو مخـا امـری باطـل   ز آنچه که تلـف شـده،   نابود کند، قائل شدن به ثبوت بدل ا
  .حسان فرد امین در نگهداری مال می باشدا

اگر هم فرد امین، به لحاظ محافظت از جان خود، از مال امانی مراقبت نکند، این مورد نیـز  
اسائه در امانت محسوب نمی شود، بلکه عمل او احسان است؛ زیرا از خـویش مراقبـت کـرده    

ر صاحب مال و همچنین افراد دیگر، این نوع محافظت از جان اشـخاص کـه بـا    است. حتّی ب
تلف شدن اموال همراه است، یک تکلیف واجبیست و باید انجام شـود. ایـن حکـم در تمـامی     

  دورانات فعل بین اهمّ و مهمّ ـ زمانی که حفظ مال در آن مهمّ باشد ـ جریان دارد.
بـرای حفـظ مـورد    به سبب احسان به صاحب مال  مالتضییع باالتر از این موارد، حتّی اگر 

، شامل او نیز مـی شـود. بـه هـر حـال،      ]۹۱[توبه،  ﴿مَا عَلَی ٱلْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ﴾، اهمّ نباشد
    ، جایگزین و بدلی ندارد، مگر با وجود دلیلی در قرآن و سنّت.ضیاع هر مالی در دایره احسان

  
و بـر آن مـال امـین نبـوده، نـه محسـن        اصـر بـوده  ه در تضییع مال مسـلمانی ق کسی ک ٭

محسوب می شود و نه مسیء؛ بنابراین، آیه محسنین شامل حال او نمی شود، مانند شخصی 
   که خواب است و تکلیفی به او بر نمی گردد.

ماننـد مـال شـخص مسـتأجر کـه صـرف مکـان         ر مواردی نیز مجانیّت شرط نیسـت، گاه د
مصداق خارج از خیانت، با اینکه در اتالفـش قصـور شـده     ؛ واستیجاری در باب اجاره می شود

  همچنین اسائه نیز نمی باشد. و ،ضمانت می باشد؛ زیرا این فعل او احساناست، مورد 
  
آن نیـز مـی شـود؛ پـس اگـر شـما، مـال         امانت در اینجا شامل مطلق تا مـورد خـاص   ٭

یـک امانـت شـرعی محسـوب     مسلمانی را برای محافظت از آن در اختیار گرفتید، این مال 
می شود، گرچه صاحب آن مال را نشناسید؛ در نتیجه شما در این مورد، محسـن هسـتید و   

  سبیلی برای پس دادن تاوانی وجود ندارد.

  
در  ؛مباحثی که تا اینجا در قرآن حکیم ذکر شد، برای بیان احکـام امانـت کـافی مـی باشـد     

  ١است که می توان به آنها رجوع کرد.ت، احادیث مختلفی هم ذکر شده پرتو این بیانا
                                                                                              

بر شخص امـین، ضـمانتی   «نقل شده که فرمودند:  ، از امیر مؤمنین۱۶، ص۱۴ج»: مستدرک الوسائل«در کتاب  . ١
درباره کسی که با مالی تجارت کرده و آن مال هالک و یا دزدیـده شـده،    از امام باقر» «وسائل«؛ در کتاب »نیست

مانتیست؟ حضرت فرمودند: بر او غرامتی پس از آنکه آن مـرد امـین باشـد، ثابـت     سؤال کردند که آیا بر صاحب او ض
در مـورد کسـی کـه امانـت پهلـویش       از امام صادق«، نقل شده که: ۳۸۶ص»: مقنع»و در همین کتاب از  ».نیست

سـخنش  فرمودنـد: بلـه،    گذاشته می شود، اگر غیر ثقه باشد، قولش قبول می شود، یا نه، سؤال کردند؟ و حضرت
  ».مقبول است و قسمی هم بر عهده نیست

) می گویم: مقصود از (غیر ثقه)، غیر امین نیست؛ زیرا گاهی مواقع، شخص امین نیز، ثقه و بنده (عالمه صادقی ٭
  عادل نمی باشد. 
ه، امین تو نباید کسی را که به تو خیانت کرد«نقل شده که فرمودند:  از امام صادق» قرب اإلسناد«حدیث دیگری از 

از  ؛ در همین کتـاب از امـام بـاقر   »قرار داده و کسی را که به امانت برگزیدی، حرمتش را بشکنی و او را خُرد کنی
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  جمع بندی

ضـمانت   غیر، این مطلب به دست آمد که  بحث عدم ضمانت فرد امین در مثلّث تلف مالاز 
غیـر احسـان،    یـا در  ؛ امـا در غیـر امانـت و   می شودنفقط در دایره امانت ثابت  به طور مطلق،

مواقـع، ضـمانتی در ابـواب اجـاره،     ، ضمانت ثابت است؛ بنابراین، گاهی گرچه اسائه هم نباشد
معامالت، عاریه، مضاربه و مانند آن، زمانی که امر امانـت بـه طـور حـقّ مراعـات مـی شـود،        

  وجود ندارد، ولی در غیر مورد امانت به احسان، این ضمانت ثابت است.

. در ۲. مادامی که در آن خیانتی نباشـد؛  ۱در امانت شرعی به همراه امانت ملکیتی مشروع، 
. در مـوردی کـه اتالفـش بـرای     ۳دایره احسان به حقّ مالک یا مؤتمن یا غیر ایـن دو باشـد؛   

حفاظت از آن، مهمتر از بقایش باشد؛ ضمانتی بر این امانت وجود ندارد. اما در امـوال مؤتمنـه   
خـارج از   .۱به طور تفصیلی در ابواب خود بیان شـده انـد، سـه حالـت وجـود دارد:      مضمنه که 
به ضمانت مـی باشـند، ماننـد تصـدّق لقطـه       . یا امانتی مشروط۲ ؛ت محسن بودهاطالق امان

     . یـا طبیعـت آنهـا مقتضـی ضـمانت      ۳(مال گمشده)، و استفاده اموال خمسـی و شـبیه آنهـا؛    
  می باشد، همانطور که در تصرّف مورد صالح که برای غیر صاحبش می باشد، می بینیم.

برش، هیچ استثنایی در باب عدم ضمان به طور مطلق در نتیجه، این قاعده با شروط معت
ندارد، مگر در محسنی که مال امانی را در راه صالحش مصرف کند؛ زیـرا برگشـت مثـل و    

دن در عین مال امانی بر او، اثبات سبیل بر علیه او نمی باشد، چه این مصـرف بـرای خـور   
دستیابی به صاحب مـال   صالح ازباشد، یا تصدّق مال گمشده در زمان یأس  حال گرسنگی

که به صالح شخصی یا صالح غیر خصوصی بوده و مال  ل مصرف شدهپس در اموا باشد.
برای غیر آن دو باشد، ثبوت ضمانت فرد، اثبات سـبیل بـر علیـه او در حـالی کـه محسـن       

ن شده است، مثـل  است، نمی باشد، مگر در اماناتی که برای صالح و مصرف شخصی معیّ
و  همانا تلف مورد اجاره در ضمن استفاده شـرعی از آن، جـزء اجـاره    آن؛ پساجاره و مانند 

        محسوب می شود.  مانند آن

ازاین رو، سلب ضمانت فقط در امانات و احساناتیست که از آنها، نفعی عاید غیر صـاحب  
  آن نمی شود؛ زیرا ضمانت مذکور، سبیلیست بر ضدّ کسی که مال نزد او، از بین می رود.

  

  

  
                                                                                                                                       

فرمودند: بر تو نیست که کسی را به امانت برگزیدی، او  ￦همانا رسول خدا«نقل می کنند که:  پدرش امام سجّاد
، بر فرد امین جز قسـم، کـاری   »لیس علی األمین إال الیمین«که:  ؛ خبر مشهوری هم وارد شده»را بشکنی و هتم کنی

) می گویم: در عدم ضامن بودن شخص امین، روایـات در ماننـد کتـاب    بنده (عالمه صادقی ٭بر عهده او نیست. 
ن ودیعه، عاریه و لقطه، به قدر استفاضه رسیده است، و نیازی به بیان آن پس از وضوح داللـت قرآنـی و در حاشـیه آ   

 احادیثی که ذکر شد، نمی باشد.  
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  اصل اتالف -٢٣

، مقتضـی  »ضـابطه إعتـداء  «مال غیر در غیر از امانت محسنه، به طور طبیعی به لحاظ ١اتالف
  .]۱۹۴[بقره،  ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَٱعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ﴾ضمانت می باشد: 

  
  پس انداز و مصرف حرام

                                                                                              

ظاهر این است که منظور از تلف به معنای هالک شدن و نابود شدن می باشد، و این امر گاهی به ذات مال تعلّـق  .  ١
پیدا می کند و گاهی به مالیّت آن همراه با بقای ذات تعلّق می گیرد؛ مثالً یخ در تابستان مالیّت دارد، ولی در زمستان 

  لیش از بین رفته و عقالء به ازای آن، مالی را بذل نمی کنند.ارزش ما
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﴿جَعَـلَ ٱهللاُ  ین اتالف مال فردی در غیر از مورد نفع و فایده صالح، حرام می باشد؛ زیرا همچن
خدای سبحان، اموالتان را وسیله قیام و به پا داشتن (زندگی فـردی و  « ،]۵[نسـاء،   لَکُمْ قِیَامَاً﴾

ی سـکون  ؛ بنابراین، در آن هیچ تبذیر و اتالفی نباید باشد، بلکه حتّ»اجتماعی) قرار داده است
گردش مالی در مصارف مصـالح فـردی و اجتمـاعی نیـز، نبایـد      و نگهداری اموال بدون هیچ 

وجود داشته باشد. همانا خـدای سـبحان، کنـز (انـدوختن وجمـع آوری) امـوال را بـه شـدّت         
ةَ وَال یُنْفِقُونَ نکوهش کرده و وعده عذاب می دهد:  هَـا فِـي   ﴿وَٱلَّذِینَ یَکْنِزُونَ ٱلْذَّهَبَ وَٱلْفِضـَّ

، راهـی پسـندیده در مصـارف    ﴾سَـبِیلِ ٱهللاِ ﴿؛ پـس  ]۳۴[توبه،  سَبِیلِ ٱهللاِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِیمٍ﴾
، خارج است، مگر در صورتی که پـس  ﴾سَبِیلِ ٱهللاِ﴿اموال در هر حالتی می باشد و کنز مال از 

همـانطور کـه در    انداز مال به مقـدار انـدکی شایسـته بـرای مصـرف نیکـو در آینـده باشـد؛ و        
  متروکات میراث و مانند آن، چنین فرضی وجود دارد.

  
  عدم جواز اتالف مال توسط رضایت فردی و غیری

انسان باید مراقبت شایسته ای از اموال خود و دیگران داشته باشد و سپس مال را در زنـدگی  
، اتـالف مـال   رخصت فرد دیگرفردی و اجتماعی، به کار گیرد؛ بنابراین، با رضایت شخصی و 

، وجـوب حفـظ و نگهـداری امـوال           »فقـه گویـا  «فردی و غیری جایز نمی باشد؛ زیرا قاعده در 
  ـ زمانی که جایگزینی برای مورد دوم وجود نداشته باشد ـ است.

  
  مدلول آیه قیام

، رأس زاویـه در  ]۵[نسـاء،   امَاً﴾﴿وَال تُؤتُوا ٱلْسُّفَهَاءَ أمْوَالَکُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱهللاُ لَکُمْ قِیَدر اینجا آیه 
قـرار داده شـده اسـت؛ نـه ایـن کـه فقـط         موالیست که فقط برای قیام حیات بشـری هندسه ا

سرمایه گـذاری   اتالف، تبذیر و اسراف آن حرام باشد، بلکه مفروض آن است که با این اموال
  قیام زندگی اسالمی ـ چه خاصّ و چه عامّ ـ گشوده شود.دری برای  شده و

اموال آنها را به غیر سفهاء نسبت مـی دهـد،    به دلیل وجود رشد در غیر سفهاء، مْوَالَکُمْ﴾﴿أ
، خـاصّ صـاحبان   امـوال  ؛ بنابرایناست١و یکی از موارد قیام اموال، تأمین نیازهای افراد سفیه

ها وجـود نـدارد، چـون کـه     آنها نمی تواند باشد، خصوصاً سفیهان که قیامی برای اموال نزد آن
  .ند و رشد و بلوغ اقتصادی را دارا نیستندسفیه

 در نتیجه، نسبت اموال به اولیاء سفیهان، به سبب اقتضای جمع بین اموال آنها مـی باشـد.  
اموال خصوصی افراد همانطور که برای مصالح شخصی آنها می باشد، برای مصـالح امّـت و   

اجتمـاع آنهـا مراعـات       کشور اسالمی نیز هست؛ اسالم دینیست که صالح افـراد را در ضـمن   

                                                                                              

. سفاهت شـرعی؛ سـفاهت شـرعی دارای چهـار بُعـد          ۲. سفاهت عقلی؛ ۱سفاهت و سبک مغزی بر دو قسم است:  . ١
  . کنز مال.۴. تبذیر؛ ۳. اسراف؛ ۲. اتالف؛ ۱می باشد: 
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جمعیتّ و دریای پهناور مردمـی مـی باشـد. در     می کند، همچنین صالح اجتماعی هم در گرو
  بر اموال سفهاء می باشد.   راشدین اینجا صالح اجتماعی، والیت

که می رسـاند: قیـام در مطلـق امـوال، فقـط بـرای عقـالی         ﴿أمْوَالَکُمْ﴾چه تعبیری بهتر از 
ی باشد، و همینطور عاقلترین و ارشدترین آنها، اولیای امور مسلمانان ـ چه  بالیده و هوشیار م

شخصی و چه اجتماعی ـ می باشند. از همین جاسـت کـه مـا یـک وجـه اشـتراکی در امـوال         
خصوصی مردمی پیدا می کنیم، چه برسد به اموال عمومی؛ لکن اصـل در امـوال خصوصـی،    

آنهاست؛ و اگر غیر از این باشـد، ایـن افـراد تحـت      به شرط قیام اموال، تعلّق آنها به صاحبان
    و بـه آنهـا   زندگی این اشخاص را تـأمین کـرده  نیازهای نیز والیت راشدین قرار گرفته و آنها 

از اصل مال سـفیهان نبایـد بـه     این تأمین معاش سفهاء پوشاک می دهند. ـ به عنوان مثال ـ 
م نگهداشته و آن را منفعت خیز می کننـد و از  مصرفشان برسد، بلکه اموال آنها را به حال قیا

  ، نه (منها).  ﴿وارزقوهم فیها﴾آن، سفهاء را برخوردار می کنند؛ زیرا فرموده است: 
از اموال سفیهان به طور مطلق، اموال یتیمان قرار دارد، و همانطور که در آیـه ابـتالء    باالتر

لَغُـواْ ٱلْنِّکَـاحَ فـإنْ آنَسْـتُمْ مِـنْهُمْ رُشْـداً فَـٱدْفَعُواْ إلَـیْهِمْ         ﴿وَٱبْتَلُوا ٱلْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إذَا بَهم آمده: 
امتحان و آزمایش عقلی، شرعی و اقتصادی، چیزیست کـه موجـب   این ؛ ]۶[نساء،  أمْوَالَهُمْ...﴾

  قیام اموال برای مصلحت صاحبان آنها می شود.
ی اسـالمی بـا راه عقلـی    ازاین رو، اموال اسالمی بـه شـکل مختصـر، بـرای قیـام در زنـدگ      

  اسالمی سلیم به مصلحت فردی و اجتماعی اشخاص یک جامعه می باشد.
  

  حرمت مال در سنّت

 ،١»حرمـة مـال المسـلم کحرمـة دمـه     « و در خبر مستفیض ـ در پرتو قرآن ـ آمـده اسـت کـه:     
نقـل شـده کـه    ￦ (حرمت مال مسـلمان، ماننـد حرمـت خـون اوسـت)؛ و از پیـامبر اسـالم       

(کسی از  ،٢»هاّاً وال الغیاً، من أخذ عصا أخیه فلیردّ یأخذن أحدکم متاع أخیه جادال« :فرمودند
کسی که این عمل را انجـام دهـد،   شما متاع برادر خود را ـ چه جدّی و چه شوخی ـ برنگیرد،   

 ￦با برادر خود دشمنی کرده، پس سـریعاً آن را بایـد برگردانـد)؛ و در حـدیث دیگـری از او     
، (کسـی کـه مـالی را در    ٤»تؤدیـه « یا٣»علی الید ما أخذت حتّی تؤدي«: دندنقل شده که فرمو

                                                                                              

اهللا ّ إن«نقل شده کـه فرمودنـد:    از امام ۵۶۹، ص۳ج»: همن الیحضره الفقی«و در کتاب  ؛۵۹، ص۳المبسوط: ج.  ١
السوء، فالیستباح به الدم والمال وهو تیقن مشاهدة أو بینة عادلة أو ّ به ظنّ تعالی حرّم من المسلم دمه وماله وأن یظن
علـی الحـرم    وفضّل حرمـة المسـلم  «آمده که:  ۱۶۷؛ و در نهج البالغه: خ»ما جری مجراهما من األمور المفیدة للیقین

  ».من قُتل دون ماله فهو شهید«وارد شده که: ۱۰و۹، از أبواب جهاد عدوّ، ح۱۲باب»: وسائل«؛ و در کتاب »کلّها
  .۵۹، ص۳لمبسوط: ج؛ و ا۴۰۷، ص۲۹؛ و بحاراألنوار: ج۲۸۱، ص۱۲الوسائل: ج.  ٢
 .۵۹، ص۳؛ المبسوط: ج۵۱۹۷، ح۲۵۷، ص۵؛ کنزالعمّال: ج۹۰، ص۶بیهقي: جسنن .  ٣
؛ ۱۰، ح۳۸۹، ص۲؛ ج۱۰۶، ح۲۲۴، ص۱؛ عوالي الآللي: ج۱۵۹۴۴ودیعة، ح، از کتاب ۱، باب۷، ص۱۴المستدرک: ج . ٤
 .۳و۲، ح۲۵۱و۲۴۶، ص۳ج
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، ١»المغصوب مردودٌ«خبر:  و دست دارد، تا زمان بازپس دادن آن، ضمانتش به عهده اوست)؛
    رد شده و مطرود می باشد).(شیء غصبی، کامالً 

النحر بمنـی   خطب یوم￦ رسول اهللاّ أن«نقل شده که: » دعائم«از » مستدرک«و در کتاب 
ألقـاکم   یا أیها الناس إنّـي خشـیت أن ال  «￦: في حجّة الوداع وهو علی ناقته الغضباء، فقال

بعد موقفی هذا، فإسمعوا ما أقول لکم فإنتفعوا به، ثمّ قال: أیّ یـوم أعظـم حرمـة؟ قـالوا: هـذا      
، ￦اهللا، قال: فأیّ الشهور أعظم حرمة؟ قالوا: هـذا الشـهر یـا رسـول     ￦الیوم یا رسول اهللا

حرمة أموالکم علـیکم  ّ ، قال: فإن￦قال: فأیّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد یا رسول اهللا
إلـی أن  ￦: وحرمة دماءکم کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا، إلی أن قـال 

ل همانا رسو، (٢»تلقوا ربّکم فیسألکم عن أعمالکم، أالهل بلّغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهمّ أشهد
شتر خود سوار بـود،  در روز نحر در منیٰ، خطبه ای در آخرین حجّ خود درحالی که بر ￦ خدا

ایراد کردند که: ای مردم، من می ترسم که پس از اینجـا دیگـر شـما را نبیـنم، پـس بشـنوید       
آنچه که برایتان می گویم و از آن بهره ببرید؛ سپس فرمودند: چه روزی بزرگتـرین حرمـت را   

: همین روز یا رسول اهللا؛ فرمـود: چـه مـاهی برتـرین حرمـت را داراسـت؟ گفتنـد:        دارد؟ گفتند
همین ماه ای رسول خدا؛ فرمود: چه شهری از حرمت بیشتری برخوردار است؟ گفتنـد: همـین   
شهر یا رسول اهللا؛ حضرت فرمودند: پس همانا حرمت اموال و خونتـان ماننـد حرمـت چنـین     

تـا زمـانی کـه بـه مالقـات      یست، تا آنجا که فرمودنـد:  روزی در چنین ماهی و در چنین شهر
ره اعمالتان سؤال می کند، آیـا ایـن پیـام بـه شـما رسـید؟       ابدگار خود روید و او از شما درپرور

    فرمود: خدایا شاهد باش).￦ سول خداگفتند: بله؛ سپس ر
یـه  فمن نال من رجل شیئاً من عِرضٍ أو مـالٍ وجـب عل  «: نقل شده که و از امام صادق

اإلستحالل من ذلک واإلنفصال من کلّ ما کان منه إلیه، وإن کان قـد مـات فلیتنصّـل عـن     
المال إلی ورثته ولیتـب إلـی اهللا ممّـا أتـی إلیـه حتّـی یطلـع علیـه عزّوجـلّ بالنـدم والتوبـة            

ولست آخذاً بتأویل الوعید فـي أمـوال النـاس ولکنّـي أری أن أؤدی     : واإلنفصال، ثمّ قال
ت قائمةً في یـدی، مـن إغتصـبها ویتنصّـل إلـیهم منهـا؛ وإن فوّتهـا المغتصـب         إلیهم إن کان

ق بها عنهم علی الفقراء والمساکین وتاب إلـی  ّأعطی العوض منها، فإن لم یعرف أهلها تصد
برداشته یا آبرویش را برده، واجـب اسـت   ، (کسی که از مردی مالی را ٣»اهللا عزّوجلّ ممّا فعل

و از هر آنچه که از حقّ او بر گردنش است، رهایی یابد؛ و اگر آن  که از او طلب حاللیت کند
شخص از دنیا رفته باشد، باید آن مال را به ورثه اش برسـاند و بـه سـوی خـدا از کـاری کـه       
انجام داده، برگردد و توبه کند تا خدا بر پشیمانی، توبه و جـدایی او از گنـاهش واقـف گـردد؛     

                                                                                              

؛ الوسـائل:  ۲، باب تقسـیم غنـایم، ح  ۳۶۶، ح۱۲۸، ص۴، باب فی و انفال و...؛ تهذیب: ج۵۴۲، ص۱اصول کافی: ج . ١
؛ در کتـاب کـافی، وسـائل و تهـذیب     ۴، ح۱است، بـاب  معصوم، ابواب انفال و آنچه که مختصّ امام ۳۶۵، ص۶ج

  ».ألنّ الغصب کلّه مردودٌ«اینطور آمده است: 
 .۲۸۱۶غصب، ح، از أبواب کتاب ۱، باب۸۷، ص۱۷المستدرک: ج.  ٢
غصـب،  ، از أبـواب کتـاب   ۱، باب۸۷، ص۱۷؛ ج۱۳۶۴۱، از أبواب جهاد نفس، ح۷۸، باب۱۰۵، ص۱۲المستدرک: ج.  ٣
  .۲۰۸۱۷ح
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ید و شبهه در اموال مردم را نمی توانم بپذیرم و بـه آن  من تفسیر وعسپس حضرت فرمودند: 
دستم باشد، می دانم که باید آن را ادا کنم؛ کسـی کـه   عمل نمی کنم، اما اگر مالی از آنها در 

اموالی را غصب کرده، اگر آنها را تلف و استفاده کرده، باید عوضش را برگردانـد، و اگـر اهـل    
انجـام داده  ا به فقراء و مساکین صدقه دهد و از کاری که آن مال را نشناسد، باید از طرف آنه

    به سوی خدا توبه کند).
أنه قضـی فـیمن قتـل دابّـة     «: نقل شده که علي از امام» الوسائل مستدرک«و در کتاب 

عبثاً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بیتاً أو عور بئراً أو نهراً أن یغـرم قیمتـه مـا إسـتهلک     
د ذلک فعلیه الغرم، والحبس وال أدب؛ ومـا  مّعتلدات نکاالً، وإن أخطأ ولم یرب جوأفسد وض

(حضرت در مورد کسی کـه جانـداری را بیهـوده     ،١»أصاب من بهیمة فعلیه ما نقص من ثمنها
کشته، یا درختی را قطع کرده، یا زمین کشاورزی را خراب کرده، یا خانه ای را نـابود سـاخته،   

با خاک پر کرده که آبش خشک شود، حکم کردند که او باید خسارت چاه و رودخانه ای را یا 
ارزش مالی آنچه که از بین برده و خراب کرده، بدهد و همچنین چندین ضربه شـالق بـرای   
بازدارندگی او از چنین اعمال زشتی، زده شود؛ اما اگر او خطا کرده باشد و تعمّـدی در اعمـال   

سارت است، و حبس و تأدیبی بر او نمـی باشـد، و آنچـه    خود نداشته باشد، بر او تنها ادای خ
  که به چهارپایان صدمه زده، باید آن مقدار مالی را که از ارزش آن کاسته شده، بپردازد).  

فَهَاءَ   اصل در همه این اخبار مـذکور، قـرآن کـریم اسـت کـه مـی فرمایـد:         ﴿وَال تُؤتُـوا ٱلْسـُّ
؛ ازایـن  قِیَامَاً وَٱرْزُقُوهُمْ فِیهَا وَٱکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفَاً﴾ أمْوَالَکُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱهللاُ لَکُمْ

رو، قوام اموال به قیام آن در حیات شایسته انسانی اسالمیست، پس مصرف و خورانـدن امـر   
؛ از موارد اکـل  ]۱۸۸ه، [بقر ﴿وَال تَأکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِٱلْبَاطِلِ﴾باطل، حرام و فاسد می باشد: 

اطل، خوردن مال غیر، بدون هیچ جایگزینی برای آن می باشد، یا اینکه مـالی را بـه   مال به ب
طور مطلق ـ چه اسرافاً یا تبذیراً ـ مصـرف کنـی، گرچـه صـاحب آن مـال نیـز راضـی باشـد؛           

ودی مـال  درحالی که طبق شریعت ربّانی، این مال باید برای قیام زندگی ما باشد. فلسفه وجـ 
ذِینَ    برای قیام زندگی بشریست، نه برای تبذیر یا اسراف یا لهو و مانند آن، پس  ﴿یَـا أیُّهَـا ٱلـَّ

؛ بنابراین، جایز نیسـت کـه در   ]۹[منـافقون،   آمَنُواْ ال تُلْهِکُمْ أمْوَالُکُمْ وَال أوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِٱهللاِ﴾
﴿أصَالتُکَ تَأمُرُکَ أنْ نَتْـرُکَ مَـا   : یمماینعمل  رابطه با اموال خویش هرطور که می پسندیم،

 اهـل مـدیَن بـه حضـرت شـعیب     «، ]۸۷[هـود،   یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾
گفتند: آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را پدرانمان مـی پرسـتیدند، رهـا کنـیم، یـا در      

جانها و اموال مـا را خریـده تـا     ،؛ اما پروردگارمان»انجام ندهیم؟ اموال خود آنچه می خواهیم،
آنها را در آنچه که او می خواهد، مصرف کنیم، نه در آنچه که ما می پسندیم و  می خواهیم: 

    .]۱۱۱[توبه،  لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ...﴾َّ ٱهللاَ ٱشْتَرَیٰ مِنَ ٱلْمُؤمِنِینَ أنْفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بِأنَّ ﴿إن

                                                                                              

؛ ۲۲۴۹۵، از أبواب دفـاع، ح ۶، باب۱۹۹ص، ۱۸؛ ج۲۰۸۴۲غصب، ح، از أبواب کتاب ۹، باب۹۵، ص۱۷المستدرک: ج.  ١
  .۲۲۸۸۲ضمان، ح، از أبواب موجبات ۳۴، باب۳۳۳، ص۱۸ج
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، گرچه صـاحب  ه طور مطلق حرام بودهدر نتیجه، اتالف مال غیر بر خالف اصل قیام آن، ب
، البته زمانی که در مـورد رضـایت، ضـمانی    ١مال این اتالف را دستور داده و بدان راضی باشد

  به طور مطلق می شود.٢، یا اگر هم هست، شامل اتالف عین و مالیّت مالدرکار نباشد
تداء به مثل مالی یا نقصان آن در صورت اذن شما، مسـاوی بـا اعتـداء    به تحقیق، قاعده اع

بر علیه خودتان به اذن خویش می باشد، و این قاعده برای این حکم کفایت می کنـد، البتـه   
  شمولیت این قاعده در غیر اذن شخصی، برتر و سزاوارتر است.

  
  نکات پایانی

برپایی زندگی فـردی و اجتمـاعی بشـر قـرار     در آیات و روایات که خدا آن را برای » أموال« ٭
داده، شامل عین اموال، منافع آنها، و نیز اعتبارات مالی عقالیی می شود؛ بنابراین، مقصـود از  

، تمامی مطلوبات اقتصادیست که قیام معیشت بشر به آن وابسته می باشد. ازایـن رو،  »اموال«
یا قیمـی ـ بـه حسـب توانـایی و        ـ چه مثلی  مان آنها نزدیکتر است به شخص تلف کنندهض

  استطاعت او.

  

اتـالف   . غیر مقصود؛ اراده نشده، اما ایـن ۲. مقصود؛ ۱تقسیم می شود به:  ،اتالف مال غیر ٭
عملی می باشد، مثل کسی که مانع حیوان خود از خوردن علف غیر نشده، در نتیجـه آن هـم   

دو وجـود نـدارد؛ در اینجـا صـاحب     ، البته مرز و دیواری هم بین آن از آن علف تغذیه می کند
حیوان، به مقدار خورده شدن علف، ضامن است و باید آن را پرداخت کند؛ زیرا او با ایـن کـار   

حتّی اگر این  صدق می کند.» تلف کننده«(مانع نشدن) مال غیر را تلف کرده، و بر او، عنوان 
من مـی باشـد؛ مگـر    مال را بدون قصد مانند شخصی که خواب است، تلف کند، باز هـم ضـا  
  ٣اینکه در دایره امانت جای بگیرد. اخباری هم در این باره وارد شده است.

                                                                                              

باطل می باشد. » من أتلف مال الغیر بال إذنٍ منه فهو له ضامنٌ«بنابراین، قاعده مشهور در فقه سنّتی که می گوید: .  ١
من أتلـف مـال الغیـر    «چه با اذن و چه بی اذن، اتالف مال غیر، حرام و موجب ضمان است؛ پس ثابت می شود:  بلکه

 ».فهو له ضامنٌ مطلقاً
 . مانند یخ که در فصل زمستان مالیّتی ندارد، بر خالف فصل تابستان. ٢
ه گذاشته می شود، و حیوانی از آنجا درباره شیئی که در میان را از امام صادق«مانند صحیح حلبی که می گوید: .  ٣

عبور کرده و سپس به سبب آن شیء، رم کرده و صاحب خود را زخمی می کند، سؤال کردم؟ حضـرت فرمودنـد: هـر    
  ». چیزی که به راه و جاده مسلمانان ضرری وارد کند، صاحب آن ضامن چیزیست که به سبب آن ضرر، پیش می آید

عرض کردم: مردی چاهی را در غیر ملک خویش، حفر کرده، و کسی  امام صادقبه «و صحیح زراره که نقل کرده: 
از آنجا عبور کرده و در آن افتاده است؟ حضرت فرمودند: کسی که چاه را کنده، ضامن است؛ زیرا هر کسی که در غیر 

در ملـک  ) می گویم: همچنین کسی کـه  بنده (عالمه صادقی ٭». ملک خودش چنین کند، ضمانت بر عهده اوست
خویش چاهی را حفر کرده و آنجا محلّ عبور و مرور مردم می باشد، موجب ضمانت اسـت؛ زیـرا او مالـک ایـن حفـر         

  نمی شود، مگر آنکه آن را اعالم و یا سرش را بپوشاند.
وبد، یا کسی که آبی را جاری یا مستراحی را بنا کند، یا میخی را در زمینی بک«نقل شده که فرمودند:  ￦از رسول خدا

حیوانی را با بند و زنجیر ببندد و یا چیزی را در طریق و جادهی مسلمین حفر کند، سپس با آنها برخورد کرده و موجب 
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      گاهی مواقع، بین سبب تلف و مباشر آن جمع مـی شـود، یعنـی هـر دو در حکـم ضـمانت      ٭ 
ـ زمانی که به طور مساوی مشارکت داشته و نیز غیر آن، و یا زمانی که تلـف مخـتصّ یکـی    

چـه   به غیر از دیگری، به شرط آنکه شخص تلف کننده سبب باشـد، نـه غیـر او:   از آنها باشد 
سبب و چه مباشر ـ مشترک هستند؛ و روایات حفر چاه مقصودشان از صـاحب ضـمانت، تنهـا    

  فرد مسبّب می باشد، نه مباشر؛ وإال حکم بین این سه گزینه ای که بیان کردیم، قرار دارد.

  

  
  

  

      

  
  

   

  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
) مـی گـویم: ایـن ضـمانت     حقیر (عالمه صـادقی  ٭». خسارت و تلف گردد، بر آن شخص ضمانت ثابت می شود
 رسد به غیر آن.  زمانیست که طریق مسلمانان، بیت و یا ملک او باشد، چه ب
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  اصل اشتراک در تکالیف -٢٤

یکی از اصول قرآنی، اشتراک مکلّفین ـ به طور کلّی ـ در تمامی تکالیف اسـالمی مـی باشـد،      
البته مادامی که موضوع، ایمان یا اسالم و یا بلوغ رسیده به دوران تکلیـف باشـد. و در مـوارد    

اننـد اسـتطاعت در حـجّ،    اندکی که تکلیف مختصّ گروه خاصّیست، اشتراکی وجـود نـدارد، م  
  روزه و مانند آن.

  
  خطاب مشترک و خاصّ

: به سوی فریضه جمعه سـعی کننـد   نین مورد خطاب شارع قرار گرفته تاپس هنگامی که مؤم
، و هـیچ شـرطی در   ]۹[جمعـه،   ﴿إذَا نُودِیَ لِلصّلوٰةِ مِنْ یَومِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْـعَوْاْ إلَـیٰ ذِکْـرِ ٱهللاِ...﴾   

ذِینَ آمَنُـواْ﴾   جز ایمان، وجود ندارد:  اصل وجوب آن به ؛ بنـابراین، اسـتثنای زمـان    ﴿یَا أیُّهَـا ٱلـَّ
  .١برای رفع وجوب فریضه، جایز نمی باشد غیبت امام معصوم

﴿الیَحلّ لَکَ در مثل آیه ￦ مقابل این خطاب مشترک، خطاب شخصی و مختصّ پیامبر
، و همینطـور اختصـاص   قـرار دارد  ،]۵۲[أحـزاب،   مِنْ أزْوَاجٍ﴾ لَ بِهِنََّّٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَال أنْ تَبَد

  ازدواج ایشان با بیش از چهار نفر.
بله، در آنجایی که خصوصیت خطاب به سبب ضرورت، الغا می گردد، اختصاص حکم نیـز  
بالضرورة الغا می شود؛ همچنین است خطابات عامی که به طور طبیعی، با صیغه مذکّر بیـان  

ذِینَ آمَنُـواْ﴾     شده انـد، مثـل   . بنـابراین، در مـوارد یقینـی خطـاب مخـتصّ، حکـم       ﴿یَـا أیُّهَـا ٱلـَّ
اختصاصی و در مصادیق قطعی خطاب مشترک، حکم عامّ می باشد، اما در جایی که شکّ در 

لغو می شود؛ زیرا اصل، تنهـا اشـتراک تکـالیف اسـت؛     اختصاص وجود داشته باشد، این شکّ 
  از عموم تکلیف در اصل شریعت ربّانی می باشد.   چون اختصاص همانند استثناء

تمام نتایج این موارد، از خطابات عامّ قرآنی که صیغه خاصّی دارند و خصوصیات داخـل در  
 آن خطابات را ملغی کرده تا دخلی در موضوعات احکـام نداشـته باشـند، بـه دسـت مـی آیـد.       

ص مکلّفـین آن دوره،  همچنین اختصاص ناب و گزیده در یک شـریعت واحـد در حـقّ خصـو    
نیاز به یک دلیل خاصّ دارد؛ بنابراین، بیان حکم و سیره عملی تورات و انجیل و دیگر ادیان 
در قرآن، مادامی که توسط قرآن نسـخ نشـده، داللـت بـر اشـتراک آن تکلیـف بـرای تمـامی         

  مکلّفین دارد.
انند تـورات و  دلیل بر عدم اختصاص خطابات در شریعت اسالم و نیز شریعت های دیگر م

، و عموم رسـالت هـدایت   ]۱۸۵[بقره،  ﴿هُدَیً لِلنَّاسِ﴾عمومیّت هدایت قرآنیست، مثل انجیل، 
، و مانند آن. دلیلی ]۲۸[سبإ،  کَافَّةً لِلنَّاسِ﴾¦ ﴿وَ مَا أرْسَلْنَاکَ إ￦: قرآنی توسط رسول هدیٰ

                                                                                              

 رجوع کنید. صادقی تهرانیعالمه » علی شاطیء الجمعة«. برای آگاهی و تفصیل بیشتر به کتاب  ١

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



156 

گـر مثـل   و بعضـی دی ￦ بر اختصاص جز در بعضی از اختصاصات حکمی برای رسول خـدا 
    شروط موضوعی خاصّ برای همه مکلّفین، وجود ندارد.

  

  اشتراک تکالیف بین مسلمین و کفّار

. مکلّـف بـودن کفّـار بـه     ۱دلیل بر عمومیت اشتراک در تکالیف اسالمی بین مسلمین و کفّار: 
. امتناع و خودداری اختیاری، ۲اصول است که اقتضای آن تکلیف آنها به فروع نیز می باشد؛ 

﴿فِي جَنَّاتٍ . اصل قرآنـی:  ۳؛ »اإلمتناع باإلختیار، الینافي اإلختیار«افاتی با خود اختیار ندارد: من
یَتَسَائَلُونَ ٭ عَنِ ٱلْمُجْرِمِینَ ٭ مَا سَلَکَکُمْ فِي سَقَرَ ٭  قَالُوا لَمْ نَکُ مِـنَ ٱْلمُصَـلِّینَ ٭ وَ لَـمْ    

ینِ ٭ حَتَّیٰ أتَانَـا  ِّمَعَ ٱلْخَائِضِینَ ٭ وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ ٱلْدنَکُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْکِینَ ٭ وَکُنَّا نَخُوضُ 
؛ پس همانطور که دو اصل مبدء و معاد با آنچه کـه در میـان خـود    ]۴۷- ۴۰ثـر،  ّ[مد ٱلْیَقِینُ﴾

دارند، رسالت الهی هستند و تکذیب کننده آن دو وارد دوزخ می شود، ترک نماز و زکات 
. تظافر احادیث در پرتـو قـرآن،   ۴آنها در آتش می شود؛  موجب دخول ،رنیز برای این کفّا

حکـم اهللا  ّ ألن«مـی باشـد کـه فرمودنـد:      یکی از آنها روایت نقل شده از امام صـادق 
من علّة أو حادث یکـون، واألوّلـون   ¦ عزّوجلّ في األوّلین واآلخرین وفرائضه علیهم سواء، إ

ء، والفرائض علـیهم واحـدة یسـأل اآلخـرون مـن أداء      واآلخرون أیضاً في منع الحوادث شرکا
(به دلیل آنکه حکم خـدای  ، ١»الفرائض عمّا یسأل عنه األوّلون، ویُحاسبون عمّا به یُحاسبون

عزّوجلّ در اوّلین و آخرین بشر و واجبات آنها، مساوی مـی باشـد، مگـر بـه سـبب علّـت یـا        
سـانها در بازدارنـدگی حـوادث مشـترکند و     حادثی که بعداً می آید؛ همچنین اوّلین و آخرین ان

فرائض بر آنها واحد است و همانطور که آخرین از انجـام فـرائض مـورد سـؤال و بازخواسـت      
قرار می گیرند، انسانهای اولیه نیز چنـین هسـتند و همـانطور محاسـبه مـی شـوند کـه آنهـا              

    می شوند).

  

  م فرد خنثیٰاحکااحکام مختصّ زن و مرد و 

قرار گـرفتن ایـن تکـالیف بنـا بـر طریـق قضـایای         لیف اسالمی و به طور دقیق تر،تکا عموم
، شامل هر مکلّفی در طول زمان و عرض مکان بدون هیچ اختصاصی به زمان وحی، هحقیقی

مانند عمومیّـت تکلیـف،    در اینجا می شود، مگر در مورد خاصّ وحی به دلیل خاصّ؛ اما اصل
  ور مساوی می باشد.عمومیّت زمان تکلیف به طقاعده 

                                                                                              

باب جواز کسی که می تواند لشـگری را  جهاد، در حدیث طوالنی در کتاب  ، از امام صادق۳۹، ص۱۵وسائل: ج.  ١
طوالنی درباره شرایط کسی که متصدّی فراهم کردن  فراهم کرده و با آن برای جهاد خارج شود؛ حضرت پس از کالم
حکمی علـی الواحـد حکمـی علـی     « که فرمودند:￦سپاه برای جهاد می شود، فرمودند: ...؛ و همچنین روایت پیامبر

حـالل  «کـه:   ￦و خبر دیگـری از ایشـان   ، (حکم من برای یک نفر، حکمیست که برای همه مردم است)؛»الجماعة
شـاهد  فلیبلـغ ال «کـه فرمودنـد:    ￦و حدیث پیـامبر ؛ »القیامة وحرام محمّد حرامٌ إلی یوم القیامةمحمّد حاللٌ إلی یوم 

  ، (این پیام را شخص شاهد، به هر کسی که نبوده ـ حاضر و زمان آینده ـ برساند).»الغائب
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و اما در مورد احکام مختصّ زنان و مردان که پر روشن واضح است که حکمـش چیسـت،   
هستند، چه می باشد؟ باید بگویم: قـدم اوّل در  ١نسبت این احکام به اشخاصی که خنثیلکن 
، عمل جرّاحیست که جنسیّت فرد خنثی را مشخص مـی کنـد؛ زیـرا شـخص سـومی در      اینجا

﴿یَخلُقَ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ ذکّر و مؤنّث نمی توان در نظر گرفت، چون میان دو فرد م
هُ إنَاثَاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ ٱلْذُّکُورَ ٭ أوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانَاً وَإنَاثَاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَـاءُ عَقِیمَـاً إنَّـ   

به غیر از مورد عقیمیّت (نـازایی)، تنهـا دو فـرد    ؛ در این آیه، ]۵۰-۴۹[شوریٰ،  عَلِیمٌ قَدِیرٌ﴾
همواره اوست بسـی دانـای بسـیار توانـا؛      إنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ﴾﴿ذکر وأنثیٰ مطرح شده اند، و 

میـان،  پس اگر شخص خنثی، قسم سومی باشد، مقتضای علم و قدرت ذکر شده در این 
﴿یَـا أیُّهَـا   ام به فرد خنثی: دلیل دیگر برای عدم نسبت احکوجود و بیان این مورد است. 

، مِـنْ  ﴾مِـنْ ﴿می باشد؛ زیـرا مقصـود از   ، ]۱۳[حُجُـرات،   ٱلْنَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنْثَیٰ...﴾
  می باشد. مُراد جنسیتیست، همانطور که مِنْ نشویه نیز 

انسانیّت،  را در دایرهعالوه بر این دو آیه، موارد دیگری نیز هست که خلقت و تکلیف 
الأُضِیعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ مِـنْکُمْ مِـنْ ذَکَـرٍ أوْ       ﴿إنِّيبه دو فرد مذکّر و مؤنّث نسبت می دهنـد:  

﴿یُوصِـیکُمُ ٱهللاُ فِـي أوْالدِکُـمْ لِلـذَّکَرِ مِثْـلُ حَـظِّ       ؛ ]۱۹۵[آل عمـران،   أنْثَیٰ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾
؛ ]۱۲۴[نسـاء،   مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أوْ أنْثَیٰ وَ هُوَ مُؤمِنٌ﴾ مَنْ یَعْمَلْ﴿وَ ؛]۱۱[نساء،  ٱألُنْثَیَیْنِ﴾

 ﴿فَجَعَـلَ مِنْـهُ ٱلـزَّوْجَیْنِ ٱلـذَّکَرِ وَٱألُنْثَـیٰ﴾      ؛]۴۵[نجـم،   ﴿وَأنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَیْنِ ٱلذَّکَرَ وَٱألُنْثَیٰ﴾
؛ آیا می شـود گفـت کـه خـدای متعـال، در      ]۳۰[لیل،  ﴿وَ مَا خَلَقَ ٱلذَّکَرَ وَٱألُنْثَیٰ﴾؛ ]۳۹[قیامت، 

را نادیـده   خلقـت و حکـم او   ،حالی که فرد خنثی شخصیتی جداگانه از دو فرد مرد و زن دارد
  ، انسان را منحصر در مذّکر و مؤنّث قرار داده است.  در واقع، خدای متعال؟! گرفته است

فرد دیگری به عنـوان   از ابواب مختلف علمی، همراه مرد و زن همچنین ما در هیچ بخشی
کـه   ظهـور کنـد   اقـوالی  مذکّر است و یا مؤنّث، گرچـه  خنثی نمی یابیم، در نتیجه، این فرد یا

  بگویند: او شخصیّت سومی بین این دو می باشد.
قدم دوم در زمانی که گام اوّل ممکن نباشد، حکم جمع برای فرد خنثی بین تکالیف مرد و 

ین امکـانی وجـود داشـته باشـد، وگرنـه شـخص خنثـی                زن می باشد، البته در جایی کـه چنـ  
ـ مادامی که مرجّحی برای یکی از طرفین نباشد ـ مخیّر است از میان آن دو یکی را برگزیند؛  

پس اگر مرجّحـی باشـد، مرجـع فعـل خنثـی همـان مـرجّح اسـت. ایـن احکـام بـرای خنثـی                 
امـاره ای بـرای تشـخیص هویّـت      مشکله ایست که عمل جرّاحی برایش ممکن نبوده و هیچ

آن وجود ندارد. اما غیر این مورد، فردیست که داللـت بـر طرفـی از دو مـورد مـذکّر و مؤنّـث       
برایش وجود دارد؛ یکی از امارات غیر مذکور در روایات، امیال مـذکّر و مؤنّـث اسـت کـه فـرد      

، مناسـب تـر و یـا    داللـت به کدام طرف تمایل بیشـتری دارد، بلکـه ایـن     باید ببیند که خنثی
همانند بقیه دالالت می باشد. پس اگر از آلت ذکری خود بول کرد و یا در صورت ادرار از هـر  

                                                                                              

 . مقصود از خنثی، شخصیست که دو مخرج ذکر و انثی را داراست و جنسیّتش معلوم نمی باشد. ١

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



158 

دو، از آلت دیگر خود زودتر بود، نشان از مذکّر بودن آن است؛ و اگـر غیـر از ایـن باشـد، فـرد      
  ست.همانطور که در احادیث متعدّدی، این امارات بیان شده ازن خواهد بود؛  خنثی،

ارث خنثی مشکله از نصف دو جنس مذکّر و مؤنّث است؛ همچنین بر او پوشـاندن خـود از   
، یعنی هـر آنچـه کـه مـرد و زن در مواجهـه بـا       مرد و زن تا آنجا که امکان دارد، واجب است

یکدیگر بر عهده دارند، واجب است تا حدّ امکان رعایـت نمایـد؛ ایـن امـر در تمـامی تکـالیف       
  زن برای خنثی مشکله، جریان دارد.مختصّ به مرد و 

  اصل استطاعت در اعمال، (قاعده میسور) -٢٥
اصل در اینجا پس از حکم عقل به عدل، آیاتیست که اعمال غیر مقدور و غیـر مسـتطیع را از   

ا ﴿فَـٱتَّقُوا ٱهللاَ مـَ  ؛ و ]۲۸۶[بقـره،   وُسْعَهَا﴾¦ ﴿ال یُکَلِّفُ ٱهللاُ نَفْسَاً إدایره وجودی خارج می کند: 
؛ ]۱۰۲[آل عمـران،   تُقَاتِـهِ﴾ َّ ﴿إتَّقُوا ٱهللاَ حَـق ، با دستور به رعایت حقّ تقوا: ]۱۶[تغابن،  ٱسْتَطَعْتُمْ﴾

زیرا تکلیف فوق استطاعت، موجب رعایت حقّ تقوا نمی باشد، مگر برای کسـی کـه بخواهـد    
و اگـر  واجب؛  نیز انجام دهد؛ در نتیجه، عمل او راجح است، نهطاقت فرسایی عمل خیر را، با 

     .ضرر آور باشد، حرام می شود

، مشـروطیّت قـدرت را تـا اعمـاق زمانهـای      ]۳۸[أحـزاب،   ﴿وَ کَانَ أمْرُ ٱهللاِ قَدَرَاً مَقْـدُورَاً﴾ آیه 
﴿یُرِیـدُ ٱهللاُ بِکُـمُ ٱلْیُسْـرَ وَال یُرِیـدُ     ؛ بنـابراین،  ف بدون هیچ استثنایی، درنظر گرفته استتکلی

  و برایتان دشواری زیان آور را خدا برای شما آسانی را می خواهد، « ،]۱۸۵بقره، [ بِکُمُ ٱلْعُسْرَ...﴾
  عسر همان حرج + زیان است، اما خود حرج داخل در تکلیف مستطاع می شود.؛ »نمی خواهد

در اینجا، اصل قدرت بدون مالحظه وجود اشتباهات ویران کننده » قدرت«گاهی مقصود از 
می باشد. پایان دادن به این خطاها، ضرورت رسولی و رسالتی  برای رعایت حاالت جاهلیت،

﴿مَـا کَـان عَلَـی ٱلْنَّبِـيِّ مِـنْ حَـرَجٍ فِیمَـا        بوده که هیچ حرجی را قبول نمی کند: ￦ پیامبر
زاب، [أحـ  فَرَضَ ٱهللاُ لَهُ سُنُّةُ ٱهللاِ فِي ٱلَّذِینَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَ کَـانَ أمْـرُ ٱهللاِ قَـدَرَاً مَقْـدُورَاً﴾    

بر پیامبر برجسته، ـ در آنچه خدا برایش حتمی کرده است، هرگز (گیرودار) طاقـت   «، ]۳۸
فرسایی نبوده است؛ سنّت خدا را که در پیشینیان از دیربـاز بـوده (نگـه دار)؛ و امـر خـدا      

مجـال حرجـی کـه در اینجـا     ». همواره به اندازه مقرّر و در خور توان (مکلّفان) بوده است
زید است؛ زیرا چنین  ،با همسر سابق پسرخوانده اش￦ ت، ازدواج پیامبرگمان شده اس

به فضـای اسـالمی داخـل مـی شـد،       ￦ازدواجی در فضای جاهلیّت که در زمان پیامبر
بـه   امری ناگوار بوده است؛ در نتیجه، عادات زمان جاهلیّت از موارد دشواری که انسان را

  حرج می اندازد، محسوب نمی شود.
که فرمودند: ￦ ن آیات، روایاتی هم وارد شده است، از جمله: حدیث پیامبردر پرتو ای

، (هر زمان که شما را ١»إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما إستطعتم وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه«

                                                                                              

؛ عوالي الآللي: ّحج، باب وجوب ۱۱۰، ص۵سنن نسائي: ج؛ ۴۱۲، حّحج، کتاب ۱۳۳۷، ح۹۷۵، ص۲ح مسلم: جصحی.  ١
 .۲۰۶، ح۵۸، ص۴ج
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به امری دستور دادم، به اندازه توانایی خود آن را انجام دهید، واگر شما را از کاری باز داشـتم،  
، (بـا  ١»المیسور الیسقط بالمعسـور «نقل شده که فرمودند:  د)؛ و از امام علیآن را رها کنی

وجود عسر در انجام عملی، هرمقدار که امکان انجام فعل وجود داشته و میسّـر اسـت، سـاقط    
، (هراندازه که از عملـی درک نمـی شـود،    ٢»ما ال یُدرک کلّه ال یُترک کلّه«نمی شود)؛ و خبر 

  ک شود).تمام آن فعل نباید تر
  

  تعدّد و وحدت مطلوب

در صورتی که دلیلی بر تعدّد مطلوب وجـود داشـته باشـد، از آن تبعیـت شـده و قاعـده عـدم        
سقوط میسور و عدم ترک مطلق به واسطه عدم درک مطلق، جاری می شود؛ اما اگـر دلیلـی   

ل بـه  بر وحدت مطلوب آمده باشد، دیگر معنایی برای اجرای قواعد فوق وجود نداشـته و عمـ  
  طور مطلق ترک می شود، مانند وضوء، غسل، تیمّم، روزه و غیر آن که تبعیض پذیر نیستند.

در مقابل این موارد، هَدی (قربانی) قرار دارد کـه تبعـیض پـذیر بـوده و بـه حسـب شـرایط        
هَـدْیِ فمَـنْ لَـمْ    فَمَـا ٱسْتَیْسَـرَ مِـنَ ٱلْ   ِّ ٱلْحَجرَةِ إلَی ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْ: مختلف، تغییر می کند

؛ همچنـین  ]۱۹۶[بقـره،   وَسَبعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ﴾ِّ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَةِ أیَّامٍ فِي ٱلْحَج
است نماز و همانند آن از موارد تعدّد مطلوب. اگر دلیلی هم بـر تعـدّد و وحـدت فعلـی وجـود      

    و مانند آن، اصل تعدّد مطلوب آن تکلیف می باشد. عْتُمْ﴾﴿مَا ٱسْتَطَنداشته باشد، به اقتضای 
  
  
  

  
  
  
  

  اصل عدم اضطرار و اکراه -٢٦
مَـا  ¦ ﴿إامکان پذیر است که مضطرّ باشد؛ و  رام و ترک واجب، تنها برای کسیهمانا انجام ح

فـرد  ، که فاعل آن به صورت مجهول آورده شده، فاعلیت و نقش اراده ]۱۱۹[أنعام،  ٱضْطُرِرْتُمْ﴾
مضطرّ را سلب مـی کنـد؛ یعنـی اضـطراری موجـب حلیّـت فعـل حـرام و جـواز تـرک واجـب                   

  باشد، چه در دوران امر بین اهمّ و مهّم باشد، و یا غیر آن.٣می شود که غیر اختیاری

                                                                                              

 .۲۰۵، ح۵۸، ص۴عوالي الآللي: ج.  ١
  .۲۰۷همان: ح.  ٢
یر بـاغ و  ضطرّ غٱفمن ﴿مانند این مفهوم غیر اختیاری، از قیود پس از اضطرار در آیات دیگر نیز استظهار می شود:  . ٣

  ]. ۱۷۳[بقره،  فالإثم علیه﴾ العاد
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واجـب و حـرام مهـم     اما اگر شخص مکلّف به اختیار خود به اضطراری دچـار شـود، حکـم   
در نتیجه چنین شخصی در دایره اهمّ و تـرک مهـمّ، هـر دو فعـل      مانند اهمّ سلب نمی شود؛

. در غیـر مـورد دوران نیـز، تـرک واجـب و      ١را در حالت اضطرار انجام می دهـد  واجب و حرام
  است. در حالت اضطرار اختیاری بودهانجام حرام، گناه می باشد؛ زیرا عمل او، 

  
و انـدازه گیـری شـده    ی خودشـان،  ، ضرورتها به مقدار وجود»الضرورات تقدّر بقدرها« ٭

نیست که بیش از مقدار آن، فعلی صـورت گیـرد؛ زیـرا از ضـرورت خـارج و حکـم آن       جایز 
  منتفی می گردد.

  اصل نفی اجرت در انجام واجبات و ترک محرّمات -٢٧
گرفتن مزد و اجرت برای هر یک از فعـل واجبـات و تـرک محرّمـات، اکـل       اصل آن است که

شد؛ زیرا واجب ـ چه ایجابی و سلبی ـ تنها برای امر و نهی ربّانی، امتثـال  مال به باطل می با
مصـداق   وی خـدا نمـی توانـد باشـد، مگـر در یـک      می شود؛ ازاین رو، پاداش نیـک جـز از سـ   

، ]۶۰[توبـه،   ﴿وَٱلْمُؤلَّفَـةُ قُلُـوبُهُمْ﴾  ن الفـت در دلهـای گریـزان و منفـور:     نند انـداخت چکی ماکو
؛ در یکـی از مصـارف   »ی رغبت بیشتر به ایمان) به دسـت آورده شـده  کسانی که دلشان (برا«

هشت گانه زکات. البته، چیزی که به آنها داده می شود، ترغیـب اسـت، نـه اجـر؛ و اگـر هـم       
اجرت محسوب شود، یک عنوان ثانوی خواهد بود برای محافظـت از محقّـق شـدن واجبـاتی     

  که جز با اجر و مانند آن، حاصل نمی شوند.

، کلمه واحدی را مانند یک سنّت همیشگی کـه اسـتثنایی   ￨و تمامی رسوالن￦ رپیامب
بـر آن (رسـالت)   « ،٢﴿ال أسْألُکُمْ عَلَیْهِ أجْـرَاً...﴾ هم ندارد، بر زبان داشتند و آن این بود کـه:  

    ».پاداشی از شما نمی خواهیم
  

  مصادیق اجرت و عدم آن

کلی نـدارد؛ زیـرا   غیره، گرفت اجـرت مشـ   در بعضی از واجبات کفایی معیشتی مانند تجارت و
می باشد. امـا واجبـات عینـی،     آن بطال مزد در اینها، مساوی با نقض معیشت از بُن و ریشهإ

ست؛ و همینطور اسـت در  ، اجرتشان منتفییا کفایی غیر مالی یا مالی مفروض بر حسب دلیل
یٰ إذَا بَلَغُـواْ   ﴿وَٱبْتَ: سوره نساء، مطرح شده است ۶که در آیه  والیت بر یتیمان لُوا ٱلْیَتَامَیٰ حَتـَّ

کْبَـرُواْ وَ  ٱلنِّکَاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فٱدْفَعُوا إلَیْهِمْ أمْوَالَهُمْ وَال تَأکُلُوهَا إسْرَافَاً وَبِدَارَاً أنْ یَ
ٱلْمَعْرُوفِ فَـإذَا دَفَعْـتُمْ إلَـیْهِمْ أمْـوَالَهُمْ     مَنْ کَانَ غَنِیَّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کَانَ فَقِیـرَاً فَلْیَأکُـلْ بـِ   

اً﴾   مَنْ﴿؛ وجوب استعفاف بر فَأشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ وَکَفَیٰ بِٱهللاِ حَسِیبَاً﴾ ، گـرفتن اجـرت و   کَـانَ غَنِیـَّ
                                                                                              

. به عبارت دیگر: به عنوان مثال این فرد باید برای حفظ جان خود، میّت حرامی را مصرف کند، اما چون بـه اختیـار    ١
    خود به چنین حادثه ای دچار شده است، فعل او عالوه بر حکم وجوب، حرمت و گناه را به سبب اختیار خود، در بردارد.  

؛ ۱۸۰، ۱۶۴، ۱۴۵، ۱۲۷، ۱۰۹؛ شـعراء،  ۵۷در آیات مختلفی این کالم، از تمامی پیامبران ذکر شده اسـت: فرقـان،   .  ٢
 .  ۲۳؛ شوری، ۲۱؛ یاسین، ۵۱و  ۲۹؛ هود، ۹۰؛ انعام، ۸۶؛ ص، ۴۷سبأ، 
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هم بـه   ﴾مَنْ کَانَ فَقِیرَاً﴿ حرام گردانیده است. ،مانند آن را بر او، در قبال وظیفه والیت واجب
جلوی فقر و ضعف خود را بگیرد، محتاج است، امـا اجرتـی بـرای او ثابـت نیسـت،      ی که چیز

می تواند مطابق عرف شـرعی و بـه انـدازه ضـرورت و تحمّـل       او ،﴾فَلْیَأکُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴿مگر 
    ، آن مقداریسـت کـه از مـال یتـیم بـه      ﴾بِـٱلْمَعْرُوفِ ﴿مال یتیم از آن بخـورد؛ پـس مقصـود از    

برداشت نشود که او را به دیگران محتاج گرداند. بنابراین، این والیتی کـه مسـتلزم    اندازه ای
خرج مالی یا مصرف اندازه ای از توان و وقتیست که امکـان دسـتیابی بـه مـال در آن وجـود      

، یک والیت رایگان از طرف خدا برای رعایت اندوه، نیاز و تنهایی یتیمان، به جای آنچـه  دارد
انشان از دست داده اند، می باشد. مثل آنکه این یتیمان پس از ایـن والیـت   که از والیت پدر

ارزانی شده از سوی خدا، زنده شده و جانی دوبـاره و بهتـر مـی گیرنـد؛ زیـرا بـا ایـن والیـت         
  منافعی را برای خود اگر بخواهند، ایجاد می کنند.مجانی که برای پدرانشان بوده، 

می باشـد؛ زیـرا در امـر واجـب بـر شـخص        مزد اجاره مثال برای حرمت اجرت در این بخش،
مستأجر، گرفتن اجاره فعل سفیهانه ایست و نفع آن برای مـوجر ممکـن نمـی باشـد، مگـر در      
جایی که برای تألیف دلهای گریزان از دین باشد؛ پس برای موجر، پاداشی نزد خداست؛ زیـرا  

  ب توجّه آنها.کشاندن و جل ده است به یک چهارم جهانیان ازاو کشانده ش

این ضابطه با گرفت اجرت در قبال تکایف واجب، نقض نمی شـود؛ زیـرا ایـن تکـالیف بـر      
، و فایده آن به کسی که برایش اجیر شـده،  جیر واجب نبوده و بر عهده او نمی باشدشخص ا

باز می گردد. و مانند این تکالیف است، منافع تجاری و شبیه به آن. بلکه تجـارت نـافع، اگـر    
، عبادت باشد، چون که در آن منفعت دیگران اسـت؛ پـس   وسیله اجرت عبادات استیجاریبه 

  ترک آن، نقض این عبادت و موجب خواباندن و ازکار انداختن امور مختلفی می باشد.
  

  حکم عبادات استیجاری

در اینجا سؤالی باقی می ماند مبنی بر اینکه عبادات متروک پـس از فـوت مکلّـف، آیـا بـرای      
بـل اجـاره هسـت، یـا خیـر؟ اگـر       ان آنها به سبب تخفیفشان از بار گران ترک عبادات، قصاحبا

اینطور باشد، این عبادات از مصادیق مالی قرار گرفته، در نتیجه امکـان تبـادل بـا آنهـا وجـود      
غبـار از چهـره   جواب آن است که این عبادات استیجاری اینطور نیست که به طور کلّی،  دارد.

د، بلکه اینها تخفیفاتی به اعتبار بدل تکـالیف، همـراه ارسـال ثـواب بـه      بردارصاحبان تکالیف 
ارواحشان می باشد. لکن صحّت چنین عباداتی پس از ارسال ثواب و تخفیف، نیـاز بـه دلیـل    

برای انسـان، چیـزی جـز حاصـل     «؛ ]۳۹[نجم،  مَا سَعَیٰ﴾¦ ﴿لَیْسَ لِإلنْسَانِ إشرعی دارد؛ زیرا 
و عبادات متروکه در زمـان اجـاره پـس از رحلـت صـاحب آن، از      ». دتالش خودش وجود ندار

سعی و تالش های فرد میّت محسوب نمی شود، مگر آنکه بـه آن بـه همـراه مـالی وصـیّت      
؛ لکن این وصیّت نیز، بـه جـز مقـدار کـم و آسـانی آن هـم توسـط دلیـل، قابـل نیابـت                کنند

، شامل این وصـیّت مـی شـود، و    ]۱[مائـده،   ٱلْعُقُودِ﴾﴿أوْفُوا بِنمی باشد. به غیر از آنکه بگوییم: 
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پذیرفته ترین چیز نسبت به این شـمولیت و تـأثیر،   اینکه دعای زندگان در حقّ میّت اثر دارد. 
آن است که از مال ما ترک میّت، در حالی که به نیّت او قربتاً إلی اهللا، ایـن اعمـال را بـه جـا     

ش بفرستند. اما این ثواب بنا بـر صـحّت   ب آن را به روحمی آورند، آن را تحقّق بخشیده و ثوا
  اجاره عبادات، نفعی برای مردگان به آنچه که کفایتشان کند، ندارد.

بنابراین، در اینجا حد میانه ای بین دو امر قرار دارد کـه اسـتیجار از عبـادات متروکـه بـرای      
د. یعنی، ایـن نـوع از اجـاره    مستأجر، به مقدار خاصّی بر حسب فاعلیّت و قابلیّت صالحیت دار

ها برای کسانی که به عبادات معتقد بوده و ترکشان به سبب بطـالن عباداتشـان بـوده، نفـع     
دارد؛ اما برای کسانی که به آن اعتقادی نداشـته و از روی اختیـار تکـالیف را رهـا کـرده انـد،       

    نفعی نخواهد داشت.
ی نمـی شـود؛ زیـرا تکلیـف متوجّـه      موارد فوق، در حال حیات مکلّـف معنـا نداشـته و جـار    

، مگر در یک مصداق مثل حجّ که بر فرد مکلّف واجب بوده، امـا  شخص خود مکلّف می باشد
پس از وجوب، توانایی انجام آن را، از دست می دهد. در اینجا نصّ و دلیلی بر وجوب نیابـت  

  ١و استیجار برای این شخص، وارد شده است.
  

  صحّت قصد قربت با رجاء وخوف

که قصد قربت چگونه در عبادت استیجاری، اعمال می شود، در حالی که ایـن   اگر سؤال شود
عبادت جز به قصد اجاره امتثال نمی شود؟ پاسخ داده می شود که این نیّت در مثـل حـجّ کـه    

همانگونـه   ،این عبـادات نیـز   ، چگونه است؟بر آن نصّ داریم و غیر آن در حال حیات مستأجر
امـر و  ب قبـول  وجـ ودر » امر بـه معـروف و نهـی از منکـر    «ن نیّت در بخش می باشد. همچنی

، موجب چنین پذیرشی می شود؛ آیا شـریعت ربّـانی بـه    ترس نهی، بدین نحو است که وجود
این مقدار از نیّت، مادامی که در آن ریا و سمعه ای وجـود نداشـته باشـد، راضـی نمـی شـود؟       

ن انجام واجبی، مـانع قـدر مطلـوب در قصـد     پس نتیجه می گیریم که رغبت و خوف در ضم
قربت نمی شود، البته در مواردی کـه قصـد قربـت واجـب بـوده و بـه انـدازه مقـدّر و درخـور          

  مکلّفان است، نه آنچه که بیش از مقدار درباره آن بحث می شود.

بردگان و تاجران همچنین است که در آن ترس عقـاب و شـوق ثـواب وجـود دارد؛     عبادت 
. امـا عبـادت آزاد مـردان کـه تنهـا بـرای سپاسـگذاری        ٢بادت نزد خدا مقبول اسـت این نوع ع

خداست، در حد اندک و قلیل است، و غیر آن از پرستش های دیگر به مقـدار بسـیار فروانـی    
؛ بنابراین، عبادت مادامی که برای خدا باشد و در آن ریـا و سـمعه ای نباشـد، در دو    می باشد

                                                                                              

تا به حـال، حجّـی   به پیرمردی که  همانا امیر المؤمنین«که فرمودند:  مانند صحیح ابن سنان از امام صادق . ١
نکرده و توانایی انجام آن را به خاطر سن زیادش نداشته، امر می کند که کس دیگری را مجهّز به وسایل و آذوقه حجّ 

   ). ۶، از ابواب وجوب حجّ، ح۲۴(وسائل: باب». کرده تا آن مرد به نیابت از او حجّ را بجا آورد
إنّ قوماً عبدوا اهللا رغبةً فتلک عبادة التجّار، «البالغه که فرمودند: نهج  ۲۳۷در حکمت  اشاره به روایت امام علی.  ٢

  ».وإنّ قوماً عبدوا اهللا رهبةً فتلک عبادة العبید، وإنّ قوماً عبدوا اهللا شکراً فتلک عبادة األحرار

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



163 

، ]۱۱۰[کهـف،   ﴿وَالیُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحَـدَاً﴾ بت وجود دارد؛ و آیه عبادت عبید  تجّار قصد قر
﴿إتَّقُـوا ٱهللاَ  شامل این نوع از عبادات ـ بدون هیچ شکّی ـ می شود، البته زمانی که اصل   

 باشد؛ زیرا اصل، تقوای الهی بدون طغوی ریا و سـمعه اسـت.   ،]۱۶[تغابن،  مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾
ازی به افراط و تفریط در حقّ عبادت استیجاری چه به صالح و چه بر علیـه  ازاین رو، نی

او نمی باشد، بلکه این عبادت، قدر وسطی میان آن دو به انـدازه قابلیّـت و فاعلیّـت آن    
  خداست که ما ورای فعل قرار دارد.» و اهللا من وراء األمر«است. 

  
  
  
  
  
  
  اصل تقیه -٢٨

یعنـی محافظـت از امـر مهمتـر     » تقیـه «عامّ می باشـد.   ایتقو تقوا تقیه تقوای خاص، و نفس
برای فدا کردن امر مهم در ضرورت غیر اختیاری؛ این نوع تقیه، تقیه نقی و پسـندیده و غیـر   

  آن، تقیه شقی و ناپسند می باشد.

﴿ال یَتَّخِـذِ ٱلْمُؤمِنُـونَ   سـلیم اسـالمی، آیـه     و اصل در تقیه شایسته به همراه برهان عقلی
أنْ تَتَّقُـواْ  ¦ رِینَ أوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ ٱهللاِ فِي شَـیءٍ إ ٱلْکَافِ

می باشد. پس تقوا یـک  ؛ ]۲۸[آل عمران،  مِنْهُمْ تُقَاةً وَ یُحَذِّرِکُمُ ٱهللاُ نَفْسَهُ وَ إلَی ٱهللاِ ٱلْمَصِیرِ﴾
نباشد، انسان بایـد تقیـه ای کنـد کـه شایسـته       اگر اینچنیناست که واجب عامّ به قدر امکان 

    وجوب تقیه است، ترک تقوای عامّ می باشد.مرحله پس از آن که گام دوم در و است، 
چون که حفظ نوامیس پنجگانه مانند یک ضابطه عامّ ایجایی واجب بـوده   به عبارت دیگر:

ر بعضی دیگر مانند تفاضل مصادیق نوبت به ترقی در هریک از آنها که بعضی ب ،و پس از آن
برتری داشته می رسد؛ آنچه که بر مکلّف در قدم اوّل واجب اسـت، تحقّـق تقـوای الهـی بـه      

مطلق و سپس تقوای تقیه ای در جایی که قادر به تحقّق کلّ تقوا نیسـت مـی باشـد،    صورت 
تـرک واجـب و انجـام     البتـه در ایـن دوران،   تا امر اهمّ را بر مهمّ در شریعت الهی مقـدّم دارد. 

¦ ﴿إحرام مهم، تنها در صورتی جایز می شود که ایجادش به اختیار مکلّف نباشد؛ زیـرا نـصّ   
، بـه صـورت مجهـول کـه مقتضـی اتیـان اضـطرار غیـر اختیـاری                  ]۱۱۹[أنعـام،   مَا ٱضْـطُرِرْتُمْ﴾ 

  ١ می باشد، بیان شده است.

                                                                                              

ة، و صـاحبها  التقیّة فی کلّ ضـرور «که فرمودند:  پس معنای ضرورت طبق نصّ قرآن، در خبر زراره از امام باقر.  ١
التقیّة فی کلّ شیء یضطرّ إلیه ابن «؛ و خبر فضالء: ۱، از ابواب امر و نهی، ح۲۵، (وسائل: باب »اعلم بها حین تنزل به

 )؛ ضرورت غیر اختیاری می باشد.۸، (همان: ح»التقیّة فی کلّ ضرورة«)؛ و ۲، (همان: ح»آدم فقد احلّه اهللا له
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  تقیّه در بیان حکم 

مراقبت از نفسها: چه نفس (جان آدمی) و چه نفیس (مـال بسـیار)،    تقیه در بیان حکم، برای
 هـم  تقیـه ای  ،جز اعتماد و تکیه بر مرجع قرآنی نبوده و نمی باشـد؛ و اگـر ایـن مرجـع نبـود     

کـه تقیـه مـی کردنـد، بـه سـبب       ￨ خصوصاً برای مدیران شریعت الهی وجود نداشت. ائمه
زمان، در بازه زمانی طوالنی کـه قـرآن مرجـع    اعتمادشان به این مرجع بوده است، اما در این 

علمی و عملی مکلّفین نبوده و نیست؛ بنابراین، تقیه ای هم که شایسته و مشروع باشـد، در  
  زمان حاضر وجود ندارد.

  

  اجزای امر اضطراری از امر اختیاری

 و هانجام تقیه شایسته و مشروع با مراتب و مصادیق مختلف خود، از نظـر شـرعی نافـذ بـود    
؛ زیـرا اقتضـای امـر و سـماح     و اختیـاری، نمـی باشـد    ینیازی به بدل و امتثال دوباره امر اول

که داللت بر اجزاء می کنند، چنین می باشد؛ و همانطور که در اصول اوامـر، چنـین    (جوازی)
  اقتضایی وجود دارد.

  

  

  اقسام تقیه

و نگهـداری وحـدت   تقیه هم شامل تقیه حبّ می شود و هم تقیه خوف. مثـال اولـی، حفـظ    
أنْ ¦ إ﴿از وهـدت (تفـرّق) اسـالمی مـی باشـد؛ بنـابراین،        اسالمی و نمونه دومی، جلوگیری

که در والیت ظهور دارد، به طریق اولی در مـادونش از اعمـال و مصـادیق     ﴾تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً
کـه مسـتثنیٰ را از   گوناگون در پرتو آن، جریان پیدا می کند. و این استثنا، استثنای متصلیست 

بنـابراین، تقیـه سـه    واجب می کند؛ هر خطری خارج کرده، بلکه گاهی این خروج از خطر را، 
و محظـوری بـدون اجـزاء    . حالت میانه وجوب و حرمـت.  ۳. حرمت؛ ۲. وجوب؛ ۱حالت دارد: 

بـه   نبـوده و نیـاز   و مجزی که تقیه حرام، شرعاً از امر اولی نافذ وجود ندارد، مگر در قسم دوم
  امتثال ثانوی دارد.
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  »اإلسالم یجبّ ما قبله«اصل  -٢٩

اما ؛ »مخدوش است، در نتیجه به آن اعتماد نمی شود١سند این حدیث«گاهی گفته می شود: 
قرآن که سند اصلی ایـن روایـت اسـت، هـیچ خدشـه و شـبهه ای در آن وجـود نـدارد؛ زیـرا               

ذینَ کَفَرُواْ إنْ یَنْتَهُواْ یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإنْ یَعُودُواْ فَقَدْ مَضَـتْ سُـنَّةُ   ﴿قُلْ لِلَّمی فرماید: 
هِ فـٱنْتَهَیٰ   : ؛ و در پرتو آن، آیات دیگری مانند]۳۸[أنفال،  ٱألوَّلِینَ﴾ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبـِّ

؛ ]۲۷۵[بقـره،   عَادَ فَأوْلَئِکَ أصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فیهَا خَالِدُونَ﴾ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إلَی ٱهللاِ وَ مَنْ
¦ أنْ تَجْمَعُواْ بَیْنَ ٱألخْتَـیْنِ إ ﴿وَ ؛]۹۵[مائده،  ﴿عَفَی ٱهللاُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ ٱهللاُ مِنْهُ﴾

  .]۲۲[نساء،  مَا قَدْ سَلَفَ﴾¦ اؤُکُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إ﴿وَالتَـنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَ؛ ]۲۳[نساء،  مَا قَدْ سَلَفَ﴾

، تا فعل محظور گذشـته را  حمتی از جانب پروردگارتان بودهتمامی این موارد، تخفیف و ر
آن در حال و آینده، رغبـت پیـدا کـرده، و همچنـین بـه بارهـای سـنگین        ترک و به رهایی 

می و شبیه آن در دایره دیـن اسـالم   کال ،گذشته، پایان دهید.این قاعده، یک ضابطه فقهی

                                                                                              

؛ عوالي ۲۸۶_ ۲۵۸، ص۴؛ الطبقات الکبری: ج۲۴۳، ح۱۷، ص۱؛ کنز العمّال: ج۱۳، ص۱۸. شرح إبن أبي الحدید: ج ١
؛ جامع الصـغیر سـیوطي:   ۲۰۵و ۲۰۴و ۱۹۹، ص۴؛ مسند أجمد بن حنبل: ج۳۸، ح۲۲۴وص ۱۴۵، ح۵۴، ص۲الآللي: ج

  . ۳۲۸، ص۳؛ السیرة النبویة: ج۸۲، ص۱۶؛ األغاني: ج۱۲۳، ص۱ج
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، ، (مسلمان شـدن ١»یهدم ما کان قبلهاإلسالم «آمده است:  که در سنّت بنا بر پرتو آن بوده
اگـر ایـن   و آن را باطل می کنـد).   اسالم وجود داشته، به حساب نیاورده آنچه را که قبل از

ظیـر آن نقـص و ضـعف    خبر ضعیف السند و دایره داللتش محدود باشد، این آیه و آیات ن
  حدیث را جبران می نماید.

  

  مدلول آیه جبّ

در آیه جبّ، پذیرفتن و امتثال کامـل نهـی از مطلـق کفـر مـی باشـد، تـا         ﴾إنْ یَنْتَهُواْ﴿مُراد از 
در  ؛، غفران بـر تمـامی اعمـال سـابق خـود درحـال کفـر شـود        ﴾یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴿ شامل

می گرداند، و نیز طـرق مختلـف موانـع ایمـان را     استوارتر و شجاع تر  نتیجه، آنها را بر ایمان
    کند. محو می

مسـلمانان فاسـق در ایـن     ، مـانع ورود مصـداق  ﴾لِلَّذینَ کَفَرُواْ﴿اختصاص غفران مطلق به 
مطرح شده اسـت.  ٢، و چنین فرضی نیاز به استثنایی دارد که آن هم فقط برای کفّارحکم شده

ـ در حکـم، و نـه      ارد، مثل والیت فاسق بر مؤمن هـم، چنـین اسـتثنایی   مو از البته در بعضی
  که غفران شامل این موارد نمی شود. مطرح است خروج مصداق ـ

ایـن بخشـش   غفرانی که در آیه ذکر شده، مربوط به حقوق الهیست؛ امـا در حقـوق مـردم،    
الناس منتفـی بـوده،    ازاین رو، غفران در حق زحمتی برای آنها و رحمتی برای کفّار می باشد؛

امتثال نهـی  مگر در حقوق انسانی که راهی برای استحقاق آن وجود ندارد؛ بنابراین، در اینجا 
  از کفر، کفاره ای دارد، مانند استغفار و شبیه آن بـرای فـرد مسـلمان کـه ظلـم گذشـته اش را       

گـاهی   ت گیـرد، امـا  می پوشاند. البته در حقوق انسانی قابل تحقّق، باید از کفّار مطالبه صـور 
، از آنهـا چشـم بپوشـند. ایـن اغمـاض      سبب ورود ایمان نو و تازه مؤمنین امر می شوند که به

﴿وَٱلَّذِینَ آمَنُـواْ وَعَمِلُـواْ   و خطورات قلبی مسلمانان می شود: درباره کفّار، موجب اصالح حال 
رَ عَـنْهُمْ سَـیِّئَاتِهِمْ وَأصْـلَحَ      ُّ ٱلْحَقٱلْصَّالِحَاتِ وَآمَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ  مِنْ رَبِّهِـمْ کَفـَّ

این مرمّت و تـرمیم حـال، تکفّـل الهـی نسـبت بـه       ؛ شاید یکی از موارد ]۲، ￦[محمّد بَالَهُم﴾
جبران نقایص آنها در آنچه که از حقوق مردم کوتاهی کرده اند، باشد، و همانطور کـه خـدای   

أهْلَ ٱلْکِتَابِ آمَنُواْ وَٱتَّقَوا لَکَفَّرْنَـا عَـنْهُمْ سَـیِّئَاتِهِمْ وَألدْخَلْنَـاهُمْ     َّ أن﴿وَلَوْ سبحان می فرماید: 
؛ بنابراین، کسی که پـس از کفـرش، ایمـان مـی آورد، گذشـته اش      ]۶۵[مائده، جَنَّاتِ ٱلنَّعِیمِ﴾ 

. البتـه  پوشانده شده، جز در مواردی که غفران الهی مساوی با ظلم به حقـوق دیگـران باشـد   
مگر در جایی که ثابت شود حقوق دیگران حمل بر اغماض شده، تا وعده اجر آنهـا بـه سـبب    

  ایمان جدید، محقق گردد.

                                                                                              

  .۹ذیل ح، ￦یامبرقضایای پ، باب ۲۳۰، ص۴۰بحار األنوار: ج . ١
 . مقصود از کفر، کفر اصلیست، نه عارضی مانند ارتداد. ٢
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بلکه، بر مؤمنین است که از حقّ خویش برای کسانی که ایمـان آورده انـد، کوتـاه آمـده تـا      
همـانطور کـه    د؛الفت ایجـاد شـو  فرد جدید اإلیمان اکرام شده و در قلوبشان به سوی ایمان، 

بـه وجـود آمـده، در نظـر گرفتـه      ، نصیبی از زکات برای این تـألیف  در قرآن برای غیر مؤمنین
شده است. حتی اگر دلیلی هم برای بخشش کفّار از حق الناس گذشته اشـان وجـود نداشـته    
باشد، این نوع غفر از مسؤولیتها و وظایف مؤمنین بـرای گسـترش و توسـعه زمـین ایمـان و      

    آن می باشد.آبروی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اصل حرمت ابطال عبادت -٣٠

﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُـواْ  أطِـیـعُـوا ٱهللاَ وَ أطِـیعُــوا ٱلرَّسُــولَ   اصل این قاعده به طور مطلق، آیه 
ذِ   ، و به طور خـاصّ و مصـداقی، آیـه    ]۳۳، ￦[محمّد وَال تُـبْطِـلُوا أعْمَالَکُمْ﴾ ینَ ﴿یَـا أیُّهَـا ٱلـَّ

اسِ وَالیُـؤمِنُ بِـٱهللاِ    ِّ آمَنُواْ ال تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُمْ بِٱلْمَن وَٱألذَیٰ کَٱلَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلْنـَّ
  ، می باشد.]۲۶۴[بقره،  وَٱلْیَوْمِ ٱآلخِرِ﴾

و یا قطـع اعمـال و ماننـد    ￦ معنای حرمت باطل کردن اعمال، ترک طاعت خدا و رسول
  ت است.آن توسط مبطال

  
  مصادیق ابطال
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. در ضمن فعـل،  ۲. عمل را از ابتدا باطل انجام دهد؛ ۱برای ابطال افعال، سه رکن وجود دارد: 
. پس از آن کار، عملش را باطل نماید. آیـات حرمـت، شـامل همـه ایـن      ۳عمل را باطل کند؛ 

  می باشد.  موارد می شود؛ زیرا حرمت آن از قضایاییست که قیاسش به همراه خود آن موجود 

آوردن عمـل باطـل از   بـه جـا   صادق بوده، جز آنکه  دق حرمت بطالن بر تمام این مواردص
ادت عبـ به صـورت عمـد    چنین شخصیدارد که دومی آن بدعت است؛ زیرا  ابتدا، دو معصیت

و ایـن عمـل عبـادت نیسـت، بلکـه       که در دین وجود نـدارد؛  به اجرا درآورده از آغاز باطلی را
آیـه اول و مطلـق در حظـر، ابطـال اعمـال را بـه صـورت معتبـر          ) است.از حقّ (تجاوز ابادت

را عصیان کنید؛ بنابراین، انجام هر عبادتی بدون امر خـدا  ￦ دانسته که شما خدا و رسولش
  و رسالت پیامبر قبول نیست، بلکه باطل می باشد.

یـرا ایـن عمـل،    در حکم حرمت خود نیاز به نـصّ خاصّـی نـدارد؛ ز    این ابطال، گاهی مواقع
ابطال حضور در محضر پروردگار متعال است؛ چنـین عملـی در مقابـل هـر شـخص شـریفی،       

    ممنوع است، چه برسد به شرف حضور در برابر خدای جهانیان.
  

  شرط اخالص در عبادت

﴿قُلْ إنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُـوحَیٰ  صورت ریا اسـت:   از مهمترین مصادیق بطالن، شرک خدا به
بَـادَةِ  لَیَّ أنَّمَا إلَهُکُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کَانَ یَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَـالً صَـالِحَاً وَالیُشْـرِکْ بِعِ   إ

در میان عبادت الهی که جز برای موحّدین  ﴾الیُشْرِکْ﴿مقصود از  ؛ پس]۱۱۰[کهف،  رَبِّهِ أحَدَاً﴾
ریـا در عمـل،   رد منافی توحید می باشد. همانطور که بـودن  نیست، شرک ریا و مانند آن از موا

ریا، آن عمل را از آنچـه کـه بـوده    چنین است؛ زیرا از آن نیز  ، قبل و بعدعبادت را باطل کرده
خارج و ضایع می کند، مگر در یک صورت و آن اینکه شخص مکلّف در هنگام عمل، موحّـد  

توحّد او پس از عبادت، موجب تغییر آن ریائی کـه   بوده و ریا او قبل از عبادتش بوده باشد. اما
در آن بوده، نمی شود؛ بنابراین، در هر عبادتی چاره ای جز وجود اخـالص و نفـی شـرک بـه     

  طور مطلق، وجود ندارد.

  

  حاالت عبادت و نیّت ریا
   حکم عمل  بعد از عمل  همراه عمل  قبل از عمل  ردیف

  باطل  موجود  موجود  موجود   ١

  باطل  معدوم  وجودم  موجود   ٢

  باطل  موجود  معدوم  موجود   ٣

  صحیح  معدوم  معدوم  موجود   ٤

  باطل  موجود  موجود  معدوم   ٥

  باطل  معدوم  موجود  معدوم  ٦
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  باطل  موجود  معدوم   معدوم  ٧

  صحیح  معدوم  معدوم   معدوم  ٨

  

  

  عبادت حکم شکّ در بطالن

برای اطمینـان بـه    ؛ البته بایداییاگر ندانی که عبادتت باطل است، حقّ نداری آن را باطل نم
، چه برسـد بـه اینکـه بتـوانی     اینکه آن را به طور صحیح انجام داده ای، عبادتت را اعاده کنی

آن را اصالح نمایی. مثل نمازی که در رکعات آن شکّ داری؛ در اینجا باید صبر و تفکرّ کنـی  
به سبب مکث در حالت تردید،  تا رکعتی را که در آن بودی شناسای، و یا اینکه در دورن خود

نمـاز را رهـا، و    ١عملت را باطل کنی؛ و سپس اگر از اصالح آن نا امید شدی، در شکّ مبطل
  در غیر آن، جایی که می توان قرعه انداخت، رکعتی را توسط قرعه انتخاب نمایی.  

 بی دلیل و گزاف نیست، بلکه به سـبب شـرط  این قرعه و خروج از نماز مشکوک، یک امر 
رعایت شایستگی و بهبودی تکلیف نماز می باشد؛ زیرا خدا، عبادت پسندیده ای را بر حسـب  

  استطاعت، از بندگانش خواستار شده است.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ناصل نفی سبیل کافرین بر مؤمنا -٣١

؛ ]۱۴۱[نسـاء،   ﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ ٱهللاُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی ٱلْمُـؤمِنِینَ سَـبِیالً﴾   منشأ اصلی این قاعده، آیه
 مدخولش را که سبیل و تسلّط کافرین بر مؤمنین باشد را، مُحـال دانسـته؛ و   ﴾نْ﴿لَمی باشد. 

  نیز شامل تمامی موارد سلب سبیل بدون هیچ استثنایی می شود. سَبِیالً﴾﴿

  
  منافقین = کافرین در نفی سبیل

                                                                                              

 . یعنی نماز دو رکعتی و سه رکعتی. ١
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ا نیز در بر می گیرد، خصوصاً اینکه در آمده، منافقین ر ﴾ٱلْمُؤمِنِینَ﴿که در برابر  ﴾لْکَافِرِینَ﴿لِو 
ٱهللاَ َّ ﴿إنصدر آیه قبل از این نفی سبیل، در قبال حـقّ منـافقین سـخنانی گفتـه شـده اسـت:       

جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِینَ وَٱلْکَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِیعَاً ٭ الَّذِینَ یَتَرَبَّصُـونَ بِکُـمْ فَـإنْ کَـانَ لَکُـمْ      
الُواْ ألَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ ألَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَـیْکُمْ  فَتْحٌ مِنَ ٱهللاِ قَ

وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ ٱلْمُؤمِنِینَ فَٱهللاُ یَحْکُمُ بَیْنَکُم یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ ٱهللاُ لِلْکَافِرِینَ عَلَـی  
  .]۱۴۲-۱۴۰[نساء، ٱلْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ ٱهللاَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ...﴾  َّٱلْمُؤمِنِینَ سَبِیالً ٭ إن

  
  مصادیق نفی سبیل

نفی سبیل کافرین بر مؤمنان، شامل سبیل استدالالت ستیزه گانه تا سایر سـبیلهای ظالمانـه   
داده و هتّاکانه می شود. و غلبه کافران بر مؤمنین در بعضی از نبردها، سـبیلی کـه خـدا قـرار     

باشد، نیست؛ زیرا فرد مؤمن زمانی که ظالمانه کشته می شود، خدا در قبـال خریـدن جـان و    
ٱهللاَ ٱشْـتَرَیٰ مِـنَ ٱلْمُـؤمِنِینَ أنْفُسَـهُمْ     َّ ﴿إناموال آنها، جزای بهشت را ارزانی آنهـا مـی کنـد:    

اً فِـي       لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ٱهللاِ فََّ وَأمْوَالَهُمْ بِأن یَقْتُلُـونَ وَ یُقْتَلُـونَ وَعْـدَاً عَلَیْـهِ حَقـَّ
  .]۱۱۱[توبه، ٱلْتَّوْرَاةِ وَٱإلنْجِیلِ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ 

یکی دیگر از راه های شرعی منفی، والیت والد کافر بر ولـد مـؤمن، هماننـد والیـت مـرد      
قتضـی ایـن والیـت          کافر بر زن مؤمنه مـی باشـد؛ بنـابراین، ازدواج آنهـا جـایز نبـوده، زیـرا م       

ــنَّ﴾  مــی باشــد. پــس  ــونَ لَهُ ــمْ یَحِلُّ ــمْ وَالهُ ــلٌّ لَهُ ــنَّ حِ ــوا ؛ ]۱۰[ممتحنــه، ﴿ال هُ ﴿وَال تُنْکِحُ
  .  ]۲۲۱[بقره،  ٱلْمُشْرِکِینَ حَتَّیٰ یُؤمِنُوا﴾

سبیل عدل را مانند اعتداء به مثل و شبیه آن، نفی می کند؟ درحـالی کـه ایـن     ﴿سَبِیالً﴾آیا 
؛ یا سبیل ظلم را نفی می نماید؟ کـه ایـن سـبیل بـه طـور      صورت مطلق ثابت استسبیل به 

، ﴿سَـبِیالً﴾ مطلق طرد شده است، همچنین از فرد مـؤمن بـر شـخص مـؤمن دیگـری. همانـا       
سبیل میانه بین دو سبیل فـوق اسـت، ماننـد سـبیل والیـت و شـبیه آن، و همچنـین سـبیل         

ای بر کافرین، کمـک نمایـد؛ بنـابراین، تسـلّط      احتجاجات که مؤمن را با هر استدالل شایسته
. کافر نمی تواند عبد مـؤمنی  ۱والیتهای کافرین بر مؤمنین از ابتدا، منفی می باشد؛ ازاین رو: 

. شخص مؤمنی به خاطر قتل کافر ذمی و غیر ذمی، قصاص نمی شـود؛  ۲را خریداری نماید؛ 
أنْ تَکُونَ تِجَـارَةً  ¦ ﴿إنمی شود، مگر  . فرد کافر مالک اموال مؤمن، چه غنیمت و یا غیر آن۳

  .]۲۹نساء، [ عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ﴾
  اصل حرمت خبائث و حلیّت طیّبات -٣٢

زیبا و نیکو) در آیات گونـاگونی ذکـر شـده    همانا بودن خبائث محظور و وجود طیّبات محبور (
ن را مباح یا مرجـوح  است که حد وسط میان این دو را، نه منهی می دانند و نه مأمور، بلکه آ

  بیان کرده اند.
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آیه مادر در این زمینه، آیه اعراف است که دارای تعریف عام و استغراقی برای بیـان حـالل   
﴿ٱلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ ٱلْرَّسُولَ ٱلْنَبِيَّ ٱألُمِيَّ ٱلَّذِي یَجِدُونَـهُ مَکْتُوبـاً عِنْـدَهُمْ فِـي     و حرام می باشد: 

جِیلِ یَأمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَـنِ ٱلْمُنْکَـرِ وَیُحِـلُّ لَهُـمُ ٱلْطَّیِبَـاتِ وَیُحَـرِّمُ       ٱلْتَّوْرَاِة وَٱإلنْ
، پایـان حـالل   ￦. از اقتضائات خاتمیّـت شـریعت محمّـدی   ]۱۵۷[أعراف، عَلَیْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ...﴾ 

ی موارد ایجـابی و سـلبی   نمودن طیّببات و حرام کردن خبائث می باشد؛ زیرا این دو، در تمام
  مانند یک قاعده کلّی، جریان پیدا می کنند.

  
  مصادیق خبائث

أنْ ¦ ﴿وَال تَـیَمَّمُوا ٱلْـخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذیـهِ إ از موارد خباثت مال در انفاق، آیات 
، ]۲[نسـاء،   لُوا ٱلْخَبِیـثَ بِٱلْطَیِّـبِ﴾  َّوَال تَتَبَد ﴿وَآتُوا ٱلْیَتَامَیٰ أمْوَالَهُمْ ؛ و]۲۶۷، بقره[تُغْمِضُواْ فِیهِ﴾ 

  می باشد.

﴿ألْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ وَٱلْخَبِیثُـونَ لِلْخَبِیثَـاتِ     از کلمات خبیث و در حاشیه آن، بیان آیه
ـمّا یَقُولُـونَ لَــهُمْ مَغْفِــرَةٌ   وَٱلْطَیِّبَاتُ لِلْطَیِّبِیـنَ وَٱلْـطَیِّبُـونَ لِـلْطَیِّبَاتِ أوْلَـئِکَ مُبَـرِّؤُنَ مِ

تْ  ، و کلمه خاصّ، آیه ]۲۶[نور،  وَرِزْقٌ کَـرِیمٌ﴾ ﴿وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ ٱجْتُثـَّ
  ، می باشد.]۲۶[إبراهیم،  مِنْ فَوْقِ ٱألرْضٍ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾

 ،]۷۴[أنبیـاء،   مِنَ ٱلْقَرْیَةِ الَّتِي کَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَائِثَ﴾ ﴿وَنَجَّیْنَاهُاز اعمال خبیثه، اشاره آیه 
شـامل  در آیه اعـراف،   ﴿وَیُـحَرِّمُ عَـلَیْهِمُ ٱلْـخَبَائِثَ﴾است؛ بنابراین، عمل خبائث در اینجا و 

هر آنچه که انسان آن را، بدون افراط و تفریط از جهت فطری ـ چه سـلبی و چـه ایجـابی ـ      
د، می شود. در نتیجه، خبیث آن چیزیست که در اصل فطرت و طبیعت انسـانی،  خبیث بشمار

  زشت و ناپسند شمرده شود؛ ازاین رو، آن شیء بر تمامی مکلّفین حرام می باشد.
البته کسانی که در تشخیص خباثت افراط کـرده، چـون کـه غلـو مـی نماینـد؛ و همچنـین        

ری خبیـث، بـه راحتـی عبـور مـی کننـد،       افرادی که تفـریط کـرده و از بسـیاری از مـوارد فطـ     
مصادیقشان در تعریف خبیث وارد نمی شود؛ بنابراین، معیار در خباثت و طیّـب بـودن شـیئی،    
جز فطرت و طبیعت انسانی بدون دخالت صعودی و نزولی، نمـی باشـد. از همینجاسـت کـه     

ری در تـابع طبیعـت انسـانی و فطـ     ،عقل و طبیعت اسالمی نزد افـراد مـؤمن بـه اسـالم هـم     
تشخیص موارد خبیث و طیّب می شـود. البتـه نـزد مـؤمنین هـر حرامـی، خبیـث بـه حسـاب                

یـا واجـب    ن هر امر راجحی را به عنوان مستحبمی آید، گرچه طیّب انسانی باشد؛ و همچنی
بـه راه و  تبعیت می کنند. ازاین رو، مؤمنین در افعال و انجام نـدادن بعضـی از کارهـا، خـود را     

  سختی بیشتری می کشانند که دیگر انسانها، از آن غافلند.دقّت و 
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تمـامی بخـش    در آیه أنبیاء، ﴿کَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَائِثَ﴾و ﴿وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ﴾شمولیت 
مـی گیـرد؛ ماننـد    بـر   ها و زمینه های مادی و معنوی زندگی بشر را، بدون هیچ اسـتثنایی در 

  .١، خوراک، معامالت و شبیه آن از اعمال واجب زندگیازدواج، پوشاک، مسکن
  

  نسبت خباثت انسانی و شرعی

در بعضی از موارد، انسان مصداقی را خبیث می داند، مانند دم غیر مسفوح؛ یعنی خونی که در 
؛ امـا در اینجـا   بیرون ریختـه نشـده اسـت    ، و در هنگام ذبحباقی مانده ح شدهدرون حیوان ذب

﴿قُـلْ الأجِـدُ فِـي مَـا أُوحِـیَ إلَـیَّ مُحَرَّمَـاً عَلَـیٰ طَـاعِمٍ          ا حالل می کند: شرع، چنین خونی ر
حالت عکس چنـین قضـیه ای هـم     .]۱۴۵[أنعام،  یَطْعُمُهُ إال أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً...﴾

آن را  وجود دارد که انسان آنچه که خباثتی در ظاهر ندارد را، خبیـث نمـی شـمارد؛ امـا شـرع     
در و  ].۲۵۵[بقـره،   ﴿وَأحَـلَّ ٱهللاِ ٱلْبَیْـعَ وَحَـرَّمَ ٱلرِّبَـوٱ﴾    ا و شـبیه آن:  حرام مـی کنـد، ماننـد ربـ    

مصداقی که انسان شیئی را خبیث می داند و دلیل خاصّ شرعی هم بر حلیّـت و حرمـت آن   
  وجود ندارد، ضابطه حرمت خبایث، شاملش می شود.

  
  

  رابطه خباثت انسانی و شرعی 
  مصداق حکم  حکم شرعی  حکم انسانی  ردیف

  حالل  طیّب  خبیث   ١

  حرام  خبیث  طیّب   ٢

  حرام  غیر موجود  خبیث   ٣

  حالل  غیر موجود  طیّب    ٤

  

  

  نکات دیگر

شناسایی خبائث در هر زمینه ای، مربوط به همان بخـش مـی شـود؛ پـس در بـاب ازدواج       ٭
، خبیث محسوب می شـود؛  مام فروعاتشحیات و به وجود آمدن علقه زوجیّت با ت اصلحرام، 

بنابراین، مدخلیتی برای ایمان در این ازدواج وجود نداشته، مگر از طرف زوج بـه سـبب ورود   
نصّ قرآن. بر این مورد مصداقی، تمام خبایثی که نفس شیء را حـرام مـی کننـد، حمـل مـی      

  شوند؛ نه غیر آن از لباسها و اشیای همراه آن.
                                                                                              

تنهـا   ﴾ویحلّ لهم الطیّبات﴿به قرینه مقابله با  ﴾ویحرّم علیهم الخبائث﴿مُراد از «بنابراین، قول کسی که می گوید:  . ١
جمع محلی به الف و الم هستند  ﴾الطیّبات﴿و  ﴾الخبائث﴿می باشد؛ زیرا ، صحیح ن»خوراک و اکل است، نه مطلق انتفاع

  و مفید استغراق و عمومیت در معنا می باشند، نه در مصداق؛ وگرنه معنایی برای این جمع باقی نمی ماند.
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بخش، حرمت طهارت حدثی با آب خبیث و یا به وسیله خاک خبیـث   یکی از فروعات این ٭
می باشد، همچنین حرمت نماز با پوشش و مکان خبیث، و به طور کلی حرمـت هـر خبـاثتی    
به سبب وجود خبث درونیش؛ بنابراین حرمت خبایث، بسیاری از اموری را که نـزد فقهـاء بـه    

  ند.سبب غفلتشان حرام نمی باشد، نهی و حرام می گردا

  

جز عدم تحمیل شریعت الهی بر مکلّفین در مواردی کـه انسـانها یـا     ،مُراد از تحریم خبائث ٭
می شمارند، نمی باشد. شریعت مقـدّس آن را حـالل نمـی کنـد تـا       اکثریت آنها، آن را خبیث

رعایت حقّ موجود به وسیله تبعیت، انجام پذیرد؛ پس، آنچه که از نظر اخالقی خبیث اسـت،  
  رهای زندگی ایجابی که با حقّ هم خوانی دارد، نمی باشد.مناسب کا

  

تمام مباحث مربوط به خبائث بیان شد. و در مقابل آن، مصادیق طیّب قرار دارند که مـورد   ٭
   پسند بوده و دارای دو حکم واجب و راجح هستند.
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  اصل حرمت آنچه که اثمش بیشتر از نفعش می باشد -٣٣

اسِ       ین قاعده، آیه اصل ا ﴿یَسْألُونَکَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَیْسِرِ قُـلْ فِیهِمـا إثْـمٌ کَبِیـرٌ وَمَنَـافِعُ لِلنـَّ
جای قرآن، حـرام شـده اسـت،     ۴۸در » إثم« ، می باشد.]۲۱۹، بقره[ وَإثْمُهُمَا أکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما...﴾

ا بـا وجـود   بنـابراین، هـردوی آنهـ   بسیار بزرگتـر از منافعشـان مـی باشـد؛     ١و إثم خمر و میسر
همچنین است هر اثمی که در آن، نفع غیـر مسـاوی قـرار داشـته      و نفعشان، حرام می باشند؛

؛ ازاین رو، زمانی که از طریق شرع متوجه می شویم، اثـم عمـل یعنـی شـرّ آن بیشـتر از      باشد
  الص باشد.نفعش می باشد، آن مورد حرام می شود، چه برسد به مصداقی که اثم و ضرر خ

بله، معنای اثم هر آن چیزی بود که انسان را نسبت به انجام واجـب کنـد مـی کـرد، لکـن      
این اثم به طور کلّی، آسیب رساننده و ضرربخش می باشد، خصوصاً کـه در اینجـا در مقابـل    
نفع قرار گرفته است؛ در نتیجه هنگامی که در مصداقی نفع و ضرری را شناسایی کرده، ولـی  

اصل رسیدیم که ضررش بیشتر است، این مورد مانند تمـامی مصـادیق ضـرر، حـرام     به این ح
     می شود. این قاعده مذکور، ضابطه ثابتیسـت کـه شـامل کـلّ مصـادیق قابـل صـدق بـر آن،         

، و بقیـه  می شود. پس همانطور که برای خمر و میسر، جز منافع تجاری چیـزی وجـود نـدارد   
خطای خیالی و اشتباهی بوده که بر عقـل انسـانی توسـط     منافع درنظرگرفته شده برای آنها،

ضعف چیره شده؛ کسی که آن را می نوشد، از ثقل و سنگینی ننوشیدن آن خود را رهـا کـرده   
حرارت صورت خود، فارغ مـی شـود. امـا اثـم حاصـل از آن دو، بسـیار بسـیار        و از قوّت گرمی 

  از کردن هر شرّ و ضرری می باشند.بزیادتر از منافع خیالی آن است؛ زیرا این دو، کلید 
  

  حکم دوران امر بین دو واجب و یا دو حرام

 دانسته می شود که باید به اهمّ آنهـا رجـوع   در دوران امر بین دو واجب یا حرام، با این توجّه، 
محافظت شود؛ چه برسـد  باید ؛ زیرا از مهمترین آنها چه ایجابی و یا سلبی، آن را ترک کرد یا

مباحی که گناه نباشد، خصوصـاً کبیـره.   و  بین یک حرام شدید که اثم کبیریستمر به دوران ا
د، اگر اثم کبیر در خمر و میسر به سبب یک نفعی مباح شود، به طوری که اگر این نفـع نباشـ  

                                                                                              

ه یـا  به معنـای وسـیل  » میسر«خصوص مصداق قمار نمی باشد، بلکه قمار یکی از مصادیق آن است؛ زیرا » میسر«.  ١
هر آنچه «فرمودند:  کاریست که انجام گناه را آسان می کند و به راحتی می توان به گناه دست یافت. حضرت علی

 ۷۵در اصل  ، همانطور که حضرت عالمه صادقی تهرانی»که انسان را از ذکر خود باز دارد، میسر محسوب می شود
 از این بخش، از آن بحث می نمایند.
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نفـع کـوچکی،    حتمـاً  هر اثمی مباح مـی شـود؛ زیـرا در آن    پس، ؛اباحیّت خود را از دست داده
  یافت می شود.

  
  
  
  صل حرمت اسراف و تبذیرا -٣٤

اسراف به صورت مطلق، مصرف بیش از اندازه نیاز با اخـتالف درجـه درکـات آن مـی باشـد.      
ست، مگـر در جـایی کـه    اتالف بدون فایده و سود ا» تبذیر«ت، زیرا باالتر از اسراف اس» تبذیر«

  . ١صادیق دودیباشد؛ مانند م و برای درمان گاهی آن مورد، پادزهر

  
  اف در قرآنمصادیق اسر

﴿قُلْ یَـا  . اسراف بر جان: ۱آیه، اسراف را در بخشهای مختلف، نکوهش می کند:  ۲۲قرآن در 
. زیـاده روی در  ۲ ؛]۵۳[زمـر،  عِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أسْرَفُواْ عَلَیٰ أنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَـةِ ٱهللا...﴾  

. اسـراف در حـقّ   ۳؛ ]۱۲۷[طـه،   ؤمِنْ بِآیَـاتِ رَبِّـهِ﴾  ﴿وَکَذَلِکَ نَجْزِي مَنْ أسْرَفَ وَلَمْ یُتکذیب: 
؛       ]۱۴۱[أنعـام،   ﴿وَ آتُـوا حَقَّـهُ یَـوْمَ حَصَـادِهِ﴾    مال برای انفاق، چه سلبی و چه به طـور ایجـابی:   

﴿یَا بَنِي آدَمَ خُـذُوا زِینَـتَکُمْ عِنْـدَ کُـلِّ مَسْـجِدٍ      . اسراف در خوردن، آشامیدن و زینت کردن: ۴
. اسراف در قتل بـه صـورت   ۵؛ ]۳۱[أعراف،  ٱلْمُسْرِفِینَ﴾ُّ وا وَٱشْرَبُوا وَال تُسْرِفُوا إنه الیُحِبوَکُلُ

. و سایر اموری که اسـراف در  ۶؛ ]۳۳[إسراء،  ﴿فَالیُسْرِفْ فِي ٱلْقَتْلِ إنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً﴾قصاص: 
ام اسـت، مثـل تکـذیب    آن موجود باشد؛ ماده اسراف هم مانند صورتهای مختلف اسراف، حـر 

، ]۱۴۷[آل عمـران،   ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا فِي أمْرِنَـا...﴾ آیات الهی و شبیه آن. به هرحال 
  ».  پروردگارمان، گناهانمان و اسراف در کارهایمان را بپوشان«

  

  مفهوم تبذیر

کـه ایـن    حاصلی انجام می شـود  کاشتنی برای تبذیر از بذر است، در نتیجه گاهی اوقات دانه
است؛ اما گاهی این عمل بدون نتیجه می باشد، که این بذر می شـود  » بذر«مساوی با همان 

گفتـه        » اسـراف در تبـذیر  «؛ و اگر با ضررهایی بـه نفـس همـراه باشـد، بـه ایـن عمـل        »تبذیر«
یْطَانُ لِرَبِّـهِ      ٱلْمُبَذِّرِینَ کَـانُو َّ ﴿وَال تُبَذِّرْ تَبْذِیرَاً ٭ إنمی شود:  یَاطِینَ وَکَـانَ ٱلْشـَّ اْ إخْـوَانَ ٱلْشـَّ

و چون که آنچه که رویش مـی کنـد و بـه مـا مـی رسـد از نعمتهـای         .]۲۷- ۲۶[إسراء،  کَفُورَاً﴾
الهیست، تبذیر آن مساوی با کفران یا کفر به او می باشد؛ پس مبذّرین هر کسی کـه باشـند،   

﴿وَآتِ ذَا ، نـه کفـر؛ و   هسـتند، البتـه در کفـران   بِّهِ کَفُورَاً﴾ ﴿لِرَبرادران و همراهان شیاطین در 
                                                                                              

ریاک و قلیان. در قدیم از قلیان، به عنوان دارو برای درمان تنگی نفس استفاده می کردند؛ زیرا مواد مانند سیگار، ت . ١
   آن گیاهی و آب انتهای آن، عرق پونه و آویشن بوده است.
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اشتباه اولی در زمینـه   ، گام]۲۶[إسراء،  ٱلْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْکِینَ وَٱبْنَ ٱلْسَّبِیلِ وَال تُبَذِّرْ تَبْذِیرَاً﴾
 شما حقّی را پرداخت نمایی که موجب ضایع کردن حقّ خـویش و حـقّ   است که اعطای حقّ

، با خود مورد دومـی کـه کفـران باشـد را     ...﴾ٱلْمُبَذِّرِینََّ إن﴿اهلتان شود. بدین لحاظ است که 
 حمل می کنند؛ و پس از آن مورد سوم که کفر است. اینها مثلّث سه گانـه تبـذیر مـی باشـند.    
       البته قسـم اول ایـن مثلـث، گـاهی مواقـع اسـراف بـه حسـاب راه و نحـوه تبـذیر، محسـوب            

  لکن در زیاده روی، همان تبذیر شمرده می شود. ؛هدش

تبــذبر هماننــد اســراف، تمــام نــوامیس پنجگانــه را دربــر گرفتــه و در هریــک از آنهــا حــرام         
  می باشد. این ممنوعیت با اختالف درکات اسراف و تبذیر است.

  
  و بعضی از موارد قصاص حرمت دو بُعدی سیگار

هم در یک عمل جمع می شوند؛ ماننـد کشـیدن سـیگار. بـه     با  ،تبذیرات مختلف گاهی مواقع
عبارت دیگر شرب توتون، هم اتالف حال و جان آدمیسـت و هـم اتـالف مـال انسـان؛ پـس       

همانطور که کشتن به حقّ قاتل برای انتقام مقتول اگـر بـه    سیگار حرامی دو بُعدی می باشد.
شـد، اسـراف در قتـل محسـوب         تعداد ضربات کثیر و به صورت شدیدتر و ضـرر رسـانده تـر با   

قصاص اگر در تعداد ضربات وارده بیشـتر از آنچـه کـه حـقّ اسـت، صـورت پـذیرد،         می شود.
اسـراف تـا تمـامی     ، شـامل مـوارد مسـتعد   ﴿فَال یُسْرِفْ فِي ٱلْقَتْـلِ﴾  و .١اسراف و تبذیر است

  شرّ تبذیر می باشد.مصادیق آن می شود که جمع آن دو، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                              

فرمودند: به همان مقداری که پسر ملجم ضربه زد، او  در وصیتشان به امام حسن همانطور که حضرت علی.  ١
  .را شمشیر بزن
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  اصل حرمت کمک به ظالمین و مطلق گناهکاران عادی -٣٥

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَی ٱلْبِرِّ وَٱلْتَّقْوَیٰ وَال تَعَاوَنُوا عَلَی ٱإلثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُـوا  اصل این حرمت، آیات 
ذِینَ   ؛ و]۲[مائده،  ٱهللاَ شَدِیدُ ٱلْعِقَابِ﴾َّ ٱهللاَ إن ارُ وَمَـا     ﴿وَال تَرْکَنُوا إلَی ٱلـَّ کُمُ ٱلْنـَّ ظَلَمُـوا فَتَمَسـَّ

  ، می باشند.]۱۱۳[هود،  لَکُمْ مِنْ دُونِ ٱللِه مِنْ أوْلِیَاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ﴾

هر چیزیست که انسان را به طور عادی و غیر آن، نسبت به انجام واجب سسـت   ﴾ٱإلثْمِ﴿ 
اشد، مقصـود اسـت؛ ازایـن رو، هـر     همان گناه عادی که ظلم به غیر ب ﴾ٱلْعُدْوَانِ﴿می کند؛ و 

. و همانطور که بـرّ در مقابـل اثـم، و تقـوی در برابـر      دوی آنها تمام معاصی را دربر می گیرند
عدوان قرار گرفته، بنابراین همکاری در برّ و تقوا، واجب و در ضدّ آن که اثم و عدوان باشـد،  

اون بـر آنهـا نیـز پسـندیده تـر و      هرچقدر که نیکی و تقوا، قوی تر باشند، تعو  حرام می باشد.
أتقیٰ خواهد بود؛ و همینطور اگر اثم و عدوان برانگیخته تر باشند، همکاری بـر آنهـا مسـاوی    

  با گمراهی و طغوی بیشتر خواهد بود. 
  

  حرمت بیع عنب به شخص شراب ساز

ثـم  از آن شراب درست می کند، تعاون بر ابدین سبب، فروختن انگور و مانند آن به کسی که 
فروشنده، آن را قصد بکنی یا چنین قصدی از فروش  یو عدوان محسوب می شود، چه شما

این نوع معامله، اعانـه  «سخن ضعیف کسی که می گوید: و . )۳و۱(حالت  انگور نداشته باشی
؛ زیرا ایـن عمـل،   ، باطل است»اصل عمل وجود ندارددر مقدمه خاصّ می باشد، و تعاونی در 

، علـم بـه چنـین عملـی     عالوه بر اینکه ل است، نه یک مقدمه خاصّ؛جموعه عمتعاون در م
مقدمه حرام گردد؛ و مقدمه حرام نیز، حرام می باشـد؛ چـون خـدای     ،می شود این بیع موجب

﴿مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا وَمَنْ یَشْـفَعْ شَـفَاعَةً سَـیِّئَةً    متعال می فرماید: 
؛ و هیچ شـکّی نیسـت کـه بـه     ]۸۵[نساء،  نْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا وَکَانَ ٱهللاُ عَلَیٰ کُلِّ شَیءٍ مُقِیتَاً﴾یَکُ

  سبب علم به وقوع شراب، فروختن انگور شفاعت و میانجی گری یک عمل حرام می باشد.
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  حاالت بیع عنبی
  حکم  علم  قصد  ردیف

  حرمت  موجود  موجود   ١

  ١صحیح   معدوم  موجود   ٢

  حرمت  موجود  معدوم   ٣

  صحیح  معدوم  معدوم   ٤

  

  نحرمت رکون به ظالمی

پرلغزشـتر از همکـاری و مجالسـت بـدون رکـون بـا        و و اعتماد بر افراد ظالم، شـوم تـر   تکیه
، تمامی درکات و مصادیق آن را شامل می شود، همـانطور کـه   ﴿ال تَرْکَنُوا﴾آنهاست. در اینجا 

دیقش را از افراد ظالم و ظلم، در بـر مـی گیـرد. و ظلـم نیـز دارای      همه مصا ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْ﴾
نـار نیـز مثـل درکـات      .]۴۰[نـور،   ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَـوْقَ بَعْـض.ٍ..﴾  درکات گوناگونی می باشد: 

بــه مقــدار نــار رکــون مــی باشــد:  رکــون اســت: آتــش دنیــوی، بــرزخ و اخــروی؛ آتشــی کــه
هیچ کس به اندازه نخک هسته خرمـایی (هـم)، مـورد    «، ]۷۱ [إسراء، ﴿وَالیُظْلَمُونَ فَتِیالً﴾
  ». ستم قرار نمی گیرد

نهی و محظور چنین رکونی، به طور مستقل مـی باشـد؛ چـه شـخص مکلّـف بـا آنهـا        
به طور تهدید  ﴿وَمَا لَکُمْ﴾ننماید. سپس  شین بوده یا نباشد، با آنها ظلم کرده یا ظلمهمن
د قرار داده و به آنهـا بـه انـدازه والیـت و رکونشـان      کسانی که ظالمین را ولی خو ،آمیز

  والیت غیر ظالم است. آن تکیه می زنند، محدود به گرفتن والیت خاصّی می کند که
  

  وعده های آنها امید به بقای ظالم و تصدیقحکم 

آنها؛ بنابراین، فـرد ظـالم    به ظلم محسوب می شود، چه برسد به رکون رجای بقای ظالمین،
و قبـول و   ینه ها مطرود است، مگر شخصی که امید به اصالح آن با پذیرش اوامردر همه زم

در برابـر فسـاد و   به طوری که آنها را  نیز تکیه بر وعده های ظالمینامتثال نواهی می باشد. 
عاقبت ایمانشان، تصدیق نموده، چه برسـد بـه مسـامحه و مشـی در ظلمشـان؛ ماننـد مـوارد        

﴿وَلَوْال أنْ ثَبَّتْنَـاکَ لَقَـدْ کِـدْتَّ تَـرْکَنُ إلَـیْهِمْ شَـیْئَاً       می باشد: حرام پیشین حرام محظور و 
و اگر تو را استوار نمی داشتیم، همانا نزدیک بود که کمی بـه سـوی   «، ]۷۴[إسراء،  قَلِیالً﴾

  ».آنان، متمایل شوی

  
                                                                                              

 ، بیان شده است.۳۷. این حکم طبق قاعده ایست که در همین بخش: اصل  ١

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



179 

  معنای رکون

، تا مؤمنین خـود را از  ه های زندگی معیشتی و غیر آن نمی باشدمقصود از رکون، تمامی رابط
آنها محروم کرده و در زندگی خود از این عالیق کناره گیری نماینـد؛ بلکـه تنهـا چیـزی کـه      

، علقه و رابطه ایست که در آن رکون به ظالمین و پذیرش والیتشان، یـا کمـک   ممنوع است
و طاعـت  رکون موّدت، نصـیحت  «به آنها و موارد شبیه به آن باشد. پس مُراد از رکون منهی، 

محسوب نمی شـود. بـه هرحـال، قضـیه     » رکون«؛ و غیر آن از رابطه های بشری ١»پذیریست
مـن القضـایا التـی    «رکون از مواردیست که قیاس و دلیلش به همراه خودش، موجـود اسـت:   

  ، و تمامی رکون را بدون هیچ استثنایی، شامل می شود.»قیاستها معها

  
تعاضد (یاری رسانی) با ظالمین است؛ ایـن رکـون    یکی از موارد والیت پذیری ظالمین، ٭

در  ؛]۵۱[کهـف،   مَا کُنْـتُ مُتَّخِـذَ ٱلْمُضِـلِّینَ عَضُـداً﴾     ﴿وَظلم و گناهش بیشتر از غیر آن است: 
نتیجه ، نه ظالم می تواند کمک کار مؤمن باشد، و به طریق سزاوارتر، نه مـؤمن بـازوی فـرد    

مسـاوی بـا وجاهـت دادن و    ظلم،  یاری رساندن در . مدد وظالم؛ چه در ظلمش و یا غیر آن
مقبولیت فرد ظالم می باشـد، خصوصـاً اگـر چنـین کمکـی، مسـاوی بـا طاعـت اجتمـاعی و          

در نتیجه، هر دوی رکون به ظالمین و یاری رسـاندن و   جمهوری باشد، مثل حجّ و مانند آن.
رکـون و تعاضـد بـا امـر      گرفتن آنها، در شریعت الهی حرام می باشد، مگر در دوران امـر بـین  

  مهمتر دیگری.
  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              

  در مورد آیه فرمودند: ... ؛ که گفت: حضرت۳۳۸، ص۱تفسیر قمی: ج.  ١
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  اصل حرمت شرکت در مجلس ظلم، جز مورد نهی و اضطرار -٣٦

و گاهی مواقع . یا غیر آن و در اینجا، تمامی گناهان است، چه ظلم به نفس» ظلم«مقصود از 
ار ادای واجـب آن؛  نشستن در مجلس ظلم حرام می شود، مگر به اندازه نهی از ظلم به مقـد 

به همراه سکوت بدون نهی، یا ترک واجب نهی از منکـر اسـت، اگـر     زیرا جلوس با فرد ظالم
واجب باشد؛ یا نادیده گرفتن ظلم ظالم است که انگار این فرد نیز، همراه ظالم می باشـد؛ یـا   
شما می بینید که خدا معصیت می شود، اما شخص عاصی را به سبب غضب برای خدا، ترک 

  نمی کنید؛ چون رها کردن شخص گناهکار، یکی از مراتب نهی از منکر می باشد.

﴿وَ إذَا رَأَیْـتَ  اصل قرآنی در این قاعده، زمانی که موضـوع آن بـدترین ظلمهـا باشـد، آیـه      
سِـیَنَّکَ  ٱلَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا فَأعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّیٰ یَخُوضُـواْ فِـي حَـدِیثٍ غَیْـرِهِ وَإمّـا یُنْ     

ایـن موضـوع در    ؛ مـی باشـد.  ]۶۸أنعام، [ ٱلْشَّیْطَانُ فَال تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّکْرَیٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلْظَّالِمِینَ﴾
﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمُ فِـي ٱلْکِتَـابِ أنْ إذَا سَـمِعْتُمْ    سوره های قبل از این آیه، بیان شده است: 

سْتَهْزَأُ بِهَا فَال تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتّیٰ یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرٍهِ إنَّکُـمْ  آیَاتِ ٱهللاِ یُکْفَرُ بِهَا وَیُ
  .]۱۴۰[نساء،  ٱهللاَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِینَ وَٱلْکَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِیعَاً﴾َّ إذاً مِثْلُهُمْ إن

ایـد؛ بنـابراین،   پس این آیه سوره نساء که مدنیست، اشاره به آیـه انعـام مکـی مـی نم    
. اصـل ظلـم آنهـا کـه بـه طـور       ۱محظور و حرمت همنشینی با ظالمان، سه قسم است: 

. مادامی کـه اینهـا   ۲آشکار است؛ زیرا تا آشکار نباشد، گناهشان چطور شناخته می شود؛ 
حَتّـیٰ  ﴿ظلم و گناه می کنند، قعود با آنها حرام است؛ زیرا آیه، حرمت جلوس را تا زمـان  

صـدق معیّـت فـرد غیـر ظـالم بـا شـخص        . ۳؛ ١قیـد زده اسـت   ﴾فِي حَدِیثٍ غَیْـرٍهِ یَخُوضُوا 
                                                                                              

البته مصادیق ظلم متفاوت بوده، در نتیجه خروج آنها از ظلم نیز تفاوت می کند. مثالً شخص بد حجاب، مادامی که .  ١
 برندارد، گناهکار بوده، و همنشینی با او سهل انگاری گناه او محسوب می شود. از عمل زشت خود دست
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گناهکار، مگر آنکه ظالمین را از گناه نهی کرده و یا در ایـن همراهـی، نهـی از منکـر امکـان      
است، همانطور که مماثلت بـا نفـاق آنهـا کـه      ﴾إنَّکُمْ إذاً مِثْلُهُمْ﴿پذیر باشد. حرمت به دلیل 

آنهاست و تصور می شود که شخص مماثل همراه آنهاسـت، ایـن شـخص در    تظاهر و اظهار 
مَـعَ ٱلْقَـوْمِ   ﴿درباره حرمـت و صـدق معیّـت ظـالمین نیـز،       سایه گمراهی آنها نیز سهیم است.

نیز اشاره دارد. در نتیجه، قعود بدون حتی پذیرفتن و اطاعت از ظلم ظالمـان، بـه    ٱلْظَّالِمِینَ﴾
ی به همراه آنها محسوب می شود، و نیز به حساب نفاق نوشته سبب همراهی آنها، خود ظلم

می شود؛ زیرا او فرد مؤمنیست که به لحاظ ایمانش از ظلم پوشـانده شـده، امـا بـا جلـوس و      
ازاین رو، هر نـوع همراهـی بـا     سکوت خود به همراه آنها، به شکل عملی موافقت می نماید.

بـوده،  ره آنها و به اندازه آنها یا دیگران، حـرام  ظالمین با درکات مختلفی که دارد: ظلم در زم
، (اینطـور نیسـت   ١»لیس لک أن تقعد مَـن شـئت  «آمده است:  همانطور که در خبر مستفیضی

  که با هرکس بخواهی، بتوانی بشینی).  
  نتیجه گیری

مـورد  به مقـدار نهـی پسـندیده و     قعود و جلوس با ظالمین اگر مساوی با نهی از منکر باشد،
باشد مثل قعود نفاق و مانند آن از درکات موافقت بـا ظـالمین،    ست؛ اما اگر غیر از اینقبول ا

حدّ وسط این دو حکـم  و حرام می باشد. محظور و  چه به واسطه رفاقت تأثّری پذیرد یا خیر،
نه محظور است و نه محبور و پسندیده، مثل اینکه شما مجبـور و   یعنی نیز، حالت میانه دارد،

 ، بـه مقـدار وجـودی خودشـان    ه این نوع جلوس شوید. بـه طـور کلّـی محظـورات    یا مکروه ب
  حساب می شوند.سنجیده و 

بنابراین، نهی در شرکت مجلس ظالمین، مختصّ به سفره ها و مجالس شراب نمی شـود،  
مَـعَ ٱلْقَـوْمِ   ﴿بلکه بیشتر و یا کمتر از آن از محرّمات دیگر را نیز شامل می شود؛ زیرا اقتضای 

  اینچنین می باشد. الِمِینَ﴾ٱلْظَّ
ــادیقش     ــی و مص ــاللت و گمراه ــل ض ــا اص ــس اینج ــافِرینَ﴾پ ــا  ﴿ٱلْکَ ــیه آنه ، و در حاش

هستند که با کفّار سروکار دارند، مانند اینکه از آنها به حساب مـی آینـد؛ زیـرا بـا      ﴿ٱلْمُنَافِقِینَ﴾
ساده و عادی هسـتند کـه   پس از اینها، مسلمانان  .داشته اند آنها همراهی کرده و رفت و آمد

از دل آنها مؤمنین باهوش و عاقل ظهـور مـی کنـد؛ چـون کـه بـا چنـین افـرادی نشسـت و          
    برخاست دارند.

  
  
  

                                                                                              

به این آیه استناد کردند؛  ؛ سپس امام ￫الحسینبن  از  امام علي» علل الشرایع«، از ۷۳۶، ص۱ثقلین: جنور ال.  ١
للمـؤمن أن یجلـس   الینبغـی  «نقل شده که فرمودند:  ؛ از أبي عبداهللا۳۷۴، ص۲و در نور الثقلین از کتاب کافي: ج

، (جایز نیست برای مؤمنی که در مجلسی که خدا در آن معصیت می شود و »صی اهللا فیه والیقدر علی تغییرهمجلساً یُع
 قادر به تغییر آن نیست، شرکت نماید).
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  اصل وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام -٣٧اصل 
نْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَـیِّئَةً  ﴿مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا وَمَاصل این قاعده، آیه 

  ؛ می باشد.]۸۵[نساء،  یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا وَکَانَ ٱهللاُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ مُقِیتَاً﴾

، اما نصّ آیه ضـابطه ای را  ل در راه خدا استاقت ،مصداق دو شفاعت مذکور در آیه با اینکه
بنفسـه،  » حسـنه « ئه مـی شـود.  بیان می کند که شامل تمامی مصادیق شفاعت حسـنه و سـیّ  

بنفسه سیّئه می باشد، اما معاونت و همکاری در ایـن دو و هـر   » سیّئه«حسنه بوده، و  خودش
، شـفاعت حسـنه و سـیّئه    ای چه در اصـل و چـه بـه صـورت مقدمـه      ،نوع دخالتی در این دو

  محسوب می شود.
ه چیـزی کـه فقـط    در اینجا توصیف حسنه و سیّئه برای خود شفاعت صورت گرفته است، ن

به شفاعت منتهی می شـود؛ بنـابراین، ایـن توصـیف شـامل سـیّئه ای کـه مقدمـه حسـنه یـا              
  حسنه ای که مقدمه سیّئه است و هر دوی آنها شفاعت سیّئه محسوب می شوند، می گردد.

نیکو و ناپسند، بـه مقـدار انـدازه عمـل شـفاعت و آنچـه کـه        از شفاعت  کیدر هر ﴾ نْهَا﴿مِ
 ﴾صِـیبٌ ﴿نَعت است، بر حسب درجات و درکات مختلـف، محاسـبه مـی شـود. و     موضوع شفا

هم حسنه را شامل می شود و هم سیّئه را، البتـه در آیـه    ﴾کِفْلٌ﴿ مختص حسنه می باشد، اما
 ﴾کِفْـلٌ ﴿ فـردی از یـک مـورد کلّیسـت، و     ﴾صِـیبٌ ﴿نَهمانطور که و ؛ مقصود است فقط سیّئه

بـین   ﴾کِفْـلٌ مِنْهَـا  ﴿نمی تواند جزء باشـد. و   ،ا ده مماثلی جزئی از کلّ؛ پس قسمی از دهمین
مـورد   رای جزای واحد است، اما نصـیب، مصـداق شایسـته و کفـل،    جزء و یا مصداق مماثل ب

  ناپسند می باشد.
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شفاعت حسنه و سیّئه، تمامی واسطه ها: اعم از فکری و عملی را ـ سـلباً و ایجابـاً ـ      ٭
﴿إنّمَا از نیّات و اراده ها؛ زیرا حکم حصر اعطای جزاء به عمل: در بر می گیرد، البته به غیر 

، فقط در سیّئات است؛ اما در حسـنات، نیـات هـم در    ]۱۶[طور،  تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
من أمر بمعروف أو نهـی عـن منکـر أو    «در خبری آمده است: دسته ثوابها قرار می گیرند. 

، (کسی که امر به معروف و یا نهـی از منکـر نمایـد،    ١»و شریکٌدلّ علی خیر أو أشار به فه
یا راهنما و اشاره کننده به سوی امر خیری باشد، در آن فعل خیر سهیم است). و همینطـور  
تارک امر به معروف و نهی از منکر درحالی که بر او واجب است، با متخلفـین در انجـام و   

اعت حسنه و سیّئه بود کـه ذکـر شـد، چـه     ترک عملی، شریک می باشد. اینها مصادیق شف
برسد به فروختن سالح به شخص یا کشوری که آن را در راه حـرام اسـتفاده مـی کنـد، یـا      
فروختن انگور به فردی که از آن شراب درست می کند، و اجاره مسکن و یا وسیله ای که 

همه و همـه    برای حمل حرام استفاده شود، و نیز اجیر شدن برای چنین عملی، و غیر آن،
  از شفاعت سیّئه محسوب می شود.

  
  اصل سبیل مؤمنین -٣٨

﴿وَ مَنْ یُشَاقِقِ ٱلْرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَـا تَبَـیَّنَ لَـهُ ٱلْهُـدَیٰ وَیَتَّبِـعُ غَیْـرَ       قاعده مذکور در اینجا، آیه 
  ؛ می باشد.  ]۱۱۵[نساء،  صِیرَاً﴾سَبِیلِ ٱلْمُؤمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّیٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ

به سبب مقابله با غیر آن که راه و روش  ﴾سَبِیلِ ٱلْمُؤمِنِینَ﴿می شود گفت که مُراد از آیا 
اتّفاق یا اجماع مؤمنین، و نیز شهرت آنها با اینکه مخالف با قرآن و سنّت است،  کفّار باشد،

اسـایی کـرد، حتّـی مـورد اخیـر،      سپس چطور این راههـا را مـی تـوان شن    منظور می باشد؟!
درحالی که از مؤمنین کسانی هستند که مسلکشان معلوم نیست؟! ما حتّی در قرآن، سـبیل  

نمی یابیم، بلکه راه و روش ایشـان فقـط سـبیل اهللا بـوده     ￦ و مسلکی برای رسول خدا
است و بس؛ زیرا مسلک ایشان، سبیل و راه رسالت پیامبری بوده؛ پس چطور می شود که 

اسـت، اختصـاص   ￦ بیل مؤمنین، حتی در جایی که مخالف کتاب الهی و سنّت رسـول س
بـه  بنابراین، اگر کـلّ مـؤمنین بـا هـم توافـق کننـد ـ چـه برسـد            به خدا و رسول پیدا کند.

پیشتازان بزرگ آنها ـ بر امری که مخالف قرآن خـدا و سـنّت رسـول او باشـد، ایـن اتّفـاق         
مـی باشـد؛ پـس چطـور مـی شـود بـه سـبب سـبیل           مخالفت و دشمنی با خدا و رسـولش 

المؤمنین بودن، از آن تبعیت کرد، درحالی که سبیل و مسلکی جز قرآن و سنّت برای آنهـا  
  وجود ندارد!

از اینجا پی می بریم به اینکه سبیل مؤمنین، تنها سـبیل ایمـان مخصـوص بـه کتـاب و      
بُلَ فَتَفَـرَّقَ بِکُـمْ عَـنْ      هَذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِیمَاً فَـٱتَّ   َّ ﴿وَ أنسنّت است:  بِعُوهُ وَال تَتَّبِعُـوا ٱلْسـُّ

به راستی، این راه بسیار راست من است، پـس آن را پیـروی کنیـد و    «، ]۱۵۳[أنعام، سَبِیلِهِ﴾ 
                                                                                              

  فرمودند: ... ￦که فرمودند: رسول خدا عن امام صادق» خصال«، در کتاب ۵۲۴، ص۱نور الثقلین: ج.  ١
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همینجاسـت کـه   ». راه ها (ی دیگر) را که شما را از راهتان پراکنده می سازد، پیروی نکنید
که به آیه سبیل استناد کـرده و مـی گوینـد: کسـی کـه از       به کسانی امام امیر المؤمنین

تبعیــت شــوری ســقیفه ســرباز زنــد، طــرد شــده و بــا او قتــال مــی شــود، شــکایت کــرده و           
ه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم إن«می فرمایند: 

ما الشوری للمهاجرین واألنصار، فإن إجتمعـوا  إن ،ّلشاهد أن یختار وال للغائب أن یردیکن ل
مـن أمـرهم خـارجٌ بطعـن أو بدعـة       علی رجلٍ وسمّوه إماماً کان ذلک هللا رضیً ، فإن خرج

اعـه غیـر سـبیل المـؤمنین وواله اهللا مـا      بتّخرج منه؛ فـإن أبَـیٰ قـاتلوه علـی إ    وه إلی ما ّرد
یعت کردند، بـا همـان شـرایط دسـت     ، (همانا مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان ب١»تولّی

بیعت به من دادند. آنکه حضور داشته، حقّ ندارد دیگری را برگزینـد، و آنکـه غایـب بـوده،     
ن و انصار است، اگر بر خالفت کسی اتّفـاق  تنها برای مهاجری حقّ ندارد آن را ردّ کند. شورا

ر کسی با عیـب جـویی و   کردند و او را پیشوا خواندند، خداوند را خشنود ساخته اند؛ پس اگ
آن خـارج   د، او را بـه آن جمعـی کـه از راه   می شـ  یا بدعت گذاری از فرمان آن جمع خارج 

و اگر امتناع می کرد، با او به سـبب تیعیـتش از غیـر راه    ند. دگردانمی  (اهل شورا) بازشده 
   ٢هد).مؤمنین پیکار می کردند. و خداوند آنچه را که خود به عهده گرفته، بر گردن او ن

علی الضاللة أبـداً ویـد اهللا مـع     الیجمع اهللا أمّتي«که می فرمایند: ￦ اما روایت پیامبر
، (امّت من هیچ وقت بر گمراهـی اجتمـاع نمـی کننـد، و     ٣»الجماعة؛ فمن شذّ شذّ فی النار

دست خدا همراه جماعت است؛ پس هر کس که از عموم و جماعت، جـدا و تنهـا شـود، در    
بنا بر صـحّت و پـذیرش حـدیث مـذکور،      ای برای خود خواهد داشت). آتش جای جداگانه

مقصود از مدلول آن، این نیست که هر جماعتی از امّت من، بـر خطـا اجتمـاع نمـی کننـد.      
 اجمـاعی را هم، تمامی مؤمنین به این رسالت بدون هیچ استثناییست، و مـا  » أمّتی«مُراد از 

  .پیدا نمی کنیم ایمان متصّل باشند، بر هر خطاییطناب مادامی که آنها به  ،در کلّ مؤمنین
                                                                                              

در حقّ و بطالن خالفت. عجیب آن است که بدانید از شافعی سؤال شد:  ، در احتجاج حضرت۶نهج البالغه: نامه . ١
آیا آیه ای در قرآن برای اینکه داللت کند اجماع حجّت است، وجود دارد یا خیر؟ و پس از این سؤال، شـافعی سیصـد   

   ).۲۱۹، ص۱۱خر رازی: جمرتبه قرآن را تالوت کرد تا این آیه را یافت. (تفسیر ف
به معاویه می باشد و بیان حضرت از خشنودی خدا بر اتّفاق مردم، اشـاره بـه دلیـل دوم     این نامه حضرت علی.  ٢

مشروعیت حضرت در آن زمان است که معاویه آن را انکار می نمود، نه اینکه به طـور مطلـق هـر اتّفـاقی، دلیـل بـر       
یان حضرت در خطاب به معاویه است؛ ثانیاً: شورا مشروعیت یک حـاکم در زمـان   مشروعیت هرکس باشد؛ زیرا اوّالً: ب

غیبت معصوم است، و اگر چنین اتّفاقی برای معصوم در زمان حضور بیفتید، می شود دلیل دوم مشروعیت آن معصوم. 
انکار می نمایی؟! بـه   انگار که حضرت می فرمایند: توی معاویه که انتخابم به وسیله مقبولیت مردم بوده است را، چرا

چون که با سبیل قرآن و سنّت موافقت دارد، صـحیح اسـت و    عبارت دیگر: سبیل مؤمنین در بیعت با حضرت علی
باید از آن تبعیت شود، اما سبیل مؤمنین در خالفتهای پیشین حضرت چون مخالف قرآن و قضیه غـدیر اسـت، باطـل    

م مسلک و روش مؤمنینی صحیح است که منطبق با قرآن و سنّت رسـول  است و نباید از آن تبعیت شود؛ زیرا ما گفتی
باشد. به هر حال، شخص معاویه باید حتی طبق روش مؤمنین گذشته که از سبیل مؤمنین تبعیت می کردند،  ￦خدا

او یـاد   از مقبوالت معاویه استفاده کرده و این تذکّر را به پیروی کند؛ زیرا به چنین امری قایل بودند. یعنی حضرت
  آوری می کند که اگر قضیه غدیر را قبول نداری، پس، از روش سبیل مؤمنینی که اعتقاد به آن داری، تبعیت کن.

 ￦که گفت: رسـول خـدا   إبن عمر ، بیرون آورده بیهقي حدیثی را در أسماء و صفات از۲۲۲، ص۲المنثور: ج الدرّ.  ٣
  فرمودند: ...
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چون که تبعیتش واجب اسـت، طریـق و مسلکیسـت کـه از طـرف خـدا           ﴿سَبِیل ٱهللاِ﴾پس 
همان راه الهیست که برایشـان نـازل شـده و در قـرآن و      ﴿سَبِیلِ ٱلْمُؤمِنِینَ﴾می رسد؛ سپس 

 رسول است؛ بنابراین، سه طریـق و سنّت بیان شده است. سنّت بنا بر پرتو کتاب الهی، سبیل 
﴿وَأطِیعُوا یک پس از دیگری و مالصق و در کنار آن است، مانند سبیل وجود دارد که هر  سه

که مالصـق یکـدیگر ذکـر شـده انـد.      ، ]۵۹[نسـاء،   ٱهللاَ وَأطِیعُوا ٱلْرَّسُولَ وَأوْلِي ٱألمْرِ مِنْکُمْ...﴾
عالی رتبـه، از مـؤمنین بـه خـدا و رسـولش       پیشتازان و پیشروان بزرگ و همان »أولی األمر«

میانه عالی مقـام، بـین اهللا و تمـامی مکلّفـین مـی باشـد. در       ￦ هستند، همانطور که رسول
نتیجه، تعارضی بین طریق الهی و راههای مؤمنین وجود نـدارد، و ایـن طریـق، سـبیل واحـد      

تبعیت مـی کننـد،   ￦ ه از رسولک ﴾غَیْرَ سَبِیلِ ٱلْمُؤمِنِینَ﴿غیر پراکنده ایست؛ همانطور که و 
که شریعت الهی را با خود حمـل مـی کنـد، مـی باشـد؛ بنـابراین، هـیچ        ￦ اختالف با پیامبر

داللت و اشاره ای در این آیه بر آنچه که قصد می کنند، وجود ندارد؛ بلکـه داللتـی بـر ضـدّ     
  آن، موجود است.

  
  
  
  اصل اطالق مطلق و عموم عامّ -٣٩

. و ۳. یـا ظـاهر در آن دو؛   ۲. یا نصّ در اطالق و عموم؛ ۱ات: هریک از مطلقات و عموم
مـی باشـند؛ بنـابراین، هـر      یا مهمل مانند ضابطه ای که تخصیص و تقییدش معلوم است،

زمان که معلوم شود عامّ و مطلق نصّ در یکی از تخصیصها و تقییـدات هسـتند، بـه آنهـا     
ر هر یک از آنها به وجود تخصـیص و  تخصیص و تقیید می خورند. در نتیجه، ناگزیر باید د

و چون که حجّت الهی رسا و بالغ بـوده، و ازایـن رو، کسـانی کـه     دا کرد. تقیید، شناخت پی
ی تمامی احکام بـرا و اهلش هستند و از احکام الهی به مقدار استطاعت جست وجو کرده، 

را  ایاگـر تخصـیص یـا تقییـد علمـی شایسـته        احتجاج کامل الهی، به دستشان می رسد؛
تخصیص و تقیید پذیر نمی باشند. گرفتن قدر متیقّن در  ،، مطلقات و عمومات موجودنیابند

گم گشتگی و خطایی واضح می باشـد. خصوصـاً آنکـه در قرآنـی کـه      اطالق و عموم نیز، 
روشن کننده هر چیزیست، اگر خدای سبحان حکمـی را مطلـق و عـامّ     ﴿تِبْیَانَاً لِکُلِّ شَیءٍ﴾

آن هم بدون حجّت متصّل یـا منفصـل در تخصـیص و تقییـد، اطـالق و عمـوم       قرار داده، 
همان چیزیست که او از ما خواسته و آن را اراده کرده اسـت؛ و خـدای سـبحان احتیـاطش     

حتی مـا در مطلقـات و عمومـات قرآنـی ضـابطی از       بیشتر از ما بر احکام خویش می باشد.
ذیرنـد، پـس از نیـافتن آنهـا در قـرآن و      قسم سوم که می توانند تخصیصات و تقییـداتی بپ 

  سنّت، به قدر متیّقن عمل نمی کنیم، چه برسد به نصوص و ظواهر قرآن.

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



186 

) مطلقیست کـه بـه قیـودی    یاصل در اینجا عالوه بر دلیل عقلی، داستان بقره (ماده گاو 
پس از درخواستها و سؤاالت مختلف، مقیّـد شـده، و ایـن تقیّـد بـرای مبـتال کـردن آنهـا بـه          

ٱهللاَ یَـأمُرُکُمْ أنْ تَـذْبَحُواْ بَقَـرَةً قَـالُواْ أتَتَّخِـذُنَا      َّ ﴿وَ إذْ قَالَ مُوسَیٰ لِقَوْمِهِ إن عقوبت بوده است:
؛ در اینجـا توبیخهـا و   ]۷۳- ۶۷، بقـره [ ...﴾٭  هُزُوَاً قَـالَ أعُـوذُ بِـٱهللاِ أنْ أکُـونَ مِـنَ ٱلْجَـاهِلِینَ      

پـس از ایـن   و ؛ ، وارد شـده نندگان قیـود ذکـر نشـده   مالمتهای گوناگونی در حقّ این سؤال ک
خدای متعـال بـرای    شدند. منع سؤال، بیانقیود پشت سرهم با نکوهش و  بود که درخواستها

محافظت از مقصوداتش به صورت تبیین و تطبیق، محتاط تر از این افرادیست که بـا تقیّـدات   
     وه بـر عـدم برهـان، جـز ضـعف و      خیالی و احتمالی احتیاط می کنند. این نـوع مراقبتهـا عـال   

  همانطور که در مورد یهودیان داستان بقره، گذشت.بی ارزشی، چیز دیگری نمی باشد، 
  

  عدم نیاز به اثبات مقام بیان در تمسّک به اطالق و عموم قرآنی

قرآن در آنچه که خود آورده، خویش را اینطور معرّفی می کند که کتـاب الهـی، کتـاب تبیـان     
) و بیان است؛ بنابراین، خدای متعال در کتاب بیان خویش، در مقام بیـان بـوده و   (روشنگری

باید مطلق او، مطلق و عامّ او، عامّ حساب شود، مگـر در صـورتی کـه نـصِّ شایسـته ای بـر       
اینجاست که دور اثبات مقام بیـان بـرای تمسّـک بـه اطـالق یـا عمـوم         خالف آن وارد شود.

ر می شود، زایل مـی شـود. و حتـی گمـان اینکـه قـرآن ظنّـی        قرآنی، بر خالف آنچه که تصوّ
  الداللة و حدیث قطعی الداللة است، با این اصل طرد می شود.

  اصل حرمت نقض عهد صالح، حتی با فرد کافر -٤٠
ن را حتـی بـا کـافرین مـادامی کـه      وفای به عهد را واجـب و نقـض آ   ، آیات مختلفیدر قرآن

و شایسته در شریعت شرع و عقل باشد، حرام مـی کننـد: از   ، عهدی پسندیده فیما بین پیمان
ٱلَّذِینَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ ٱلْمُشْـرِکِینَ ثُـمَّ لَـمْ یَنْقُصُـوکُمْ شَـیْئاً وَلَــمْ یُظَـاهِــرُواْ        ¦ ﴿إآن آیات، آیه 

؛ ]۴[توبـه،   ٱلْمُتَّقِـینَ﴾ ُّ بٱهللاَ یُحـِ َّ تِهِـمْ إن َّعَلَـیْکُمْ أحَـداً فَأتِـمــُّواْ إلَــیْهِمْ عَهْـدَهُمْ إلَــیٰ مُــد      
ٱلَّذِینَ عَاهَـدْتُّمْ عِنْـدَ ٱلْمَسْـجِدِ    ¦ ﴿کَیْـفَ یَـکُونُ لِلْمُـشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْـدَ ٱهللاِ وَعِنْـدَ رَسُولِهِ إو

ــتَقِیمُوا لَهُــمْ إن ــتَقَامُوا لَکُــمْ فَٱسْ ــا ٱسْ ــرَامِ فَمَ ـــواْ ﴿وَإ؛ و]۷[ ٱلْمُتَّقِــینَ﴾ُّ ٱهللاَ یُحِــبَّ ٱلْحَ نْ نَکَثُ
ـهُمْ ال أیْمَـانَ لَهُـمْ        ةَ ٱلْکُفْـرِ إنـَّ  أیْـمَانَهَمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُـواْ فِي دِیــنِکُمْ فَقَــاتِلُوا أئِمـَّ

أوْفُوا بِعَهْـدِ   ﴿وَو به صورت کلّی، خدای سبحان می فرماید:  ؛ می باشد.]۱۲[ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ﴾
». و هنگامی که با خدا پیمان بسـتید، بـه پیمانتـان عمـل کنیـد     «، ]۹۱[نحل،  تُّمْ﴾ٱهللاِ إذَا عَاهَدْ

  عهد الهی، اشاره صریحی به عهدیست که خدا از آن راضی می باشد.

﴿أَلَـمْ  . عهد خدا با انسـان:  ۱هندسه عهدی که واجب است به آن وفا شود، سه زاویه دارد: 
هُ لَکُـمْ عَـدُوٌّ مُبِـینٌ﴾     أعْهَدْ إلَیْکُمْ یَا بَنِي آدَمَ أنْ ال . پیمـان  ۲؛ ]۶۰[یـس،   تَعْبُدُوا ٱلْشَّیْطَانَ إنـَّ

. عهـد انسـان   ۳؛ ]۲۳[أحزاب،  ﴿مِنَ ٱلْمُؤمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا ٱهللاَ عَلَیْهِ﴾: انسان با خدا
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ٱلْعَهْـدَ کَـانَ   َّ هْدِ إن﴿وَ أوْفُوا بِٱلْعَ: با کسی که پیمان بستن با او، صحیح می باشد ،با غیر خدا
  .١وجوب وفای به عهد به صورت کلّییعنی ؛ ]۲۴[إسراء، مَسْئُوالً﴾ 

  
  مصادیق عدم حرمت نقض عهد

بنابراین، وفای به عهد مانند عقد، واجب بوده و نقض آن حرام می باشد، مگـر در شـهادت و   
عهد شـما هـم مثـل او،     گواهی دادن بر ضدّ یکدیگر، یا نقص عهد از طرف مقابل که متقابالً

پـس  «، ]۱۹۴، بقـره [ ﴿فَمَـنْ إعْتَـدَیٰ عَلَـیْکُمْ فَٱعْتَـدُواْ بِمِثْـلِ مَـا ٱعْتَـدَیٰ عَلَـیْکُمْ﴾        نقص شود: 
  ».هرکس بر شما تعدّی کرد، (همسان) بر او تعدّی کنید، (به جز محرّمات همه گانی) 

بـرای  عهد، معلـوم شـود،   همچنین اگر غبن (فریب و کالهبرداری) و مانند آن از نقص در 
مـی گـردد. امـا اگـر شـرط عهـد در صـحّت و         (حقّ فسـخ) ثابـت   خیار این معامله و معاهده،

در نتیجه، عهد نیز، حکم سایر عقـود را   ساقط می شود. خیار فسخرضایت کامل محقّق گردد، 
  دارد، مگر در آنجایی که مناسب عهد نباشد.

  
  
  ر الهیاصل شعای -٤١

بعضی از آنها اشـاره بـه داخـل     طور کلّی، احکام شریعت نیستند، با اینکه نشانه های الهی به
، عبادات شعاری هسـتند کـه بلنـدگوی دعـوت بـه      ر الهیدر احکام الهی دارند؛ شعای بودنشان

﴿ذَلِـکَ وَمَـنْ   شریعت خدا می باشند. اصل در این شعارهای الهی، آیاتیست که یکی از آنهـا،  
فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَی ٱلْقُلُوبِ ٭ لَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ إلَـیٰ أجَـلٍ مُسَـمّیً ثُـمَّ مَحِلُّهَـا      یُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱهللاِ 

  ، می باشد.  ]۳۳- ۳۲[حجّ،  إلَی ٱلْبَیْتِ ٱلْعَتِیقِ﴾

اشاره بـه فاصـله دور و اصـیل و عظمـت ربّـانی دارد کـه مقصـودش        در آیه فوق،  ﴾﴿ذَلِکَ
دعوت کننده تمـام مـردم و کشـورها بـه سـوی اسـالم        عمال و مناسک حجّ است. شعایر حجّا

نْهَا وَأطْعِمُـوا  ﴿فَکُلُوا مِهستند که یکی از این شعایر بزرگ حجّ، تضحیه (غذا دادن) می باشد: 
؛ ]۳۶[حـجّ،   ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ ٱهللاِ لَکُمْ فِیهَا خَیْـرٌ...﴾ ، ]۲۸[حجّ،  ٱلْبَائِسَ ٱلْفَقِیرَ﴾

﴿وَ أذِّنْ فِي و همچنین مانند سایر اعمال حجّ، مثل طواف خانه خدا و غیر آن که همه آنها را 
  ، شامل می شود.]۲۷[حجّ،  ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ...﴾

                                                                                              

افل علمی از قرآن، محزون بوده و گریه کند و یا خود را به گریه بیندازد. با وجود در واقع، انسان باید از دوری مح.  ١
نقض عهد و پیمان و قول انسان با غیر خـدا،  «این همه آیات وجوب عهد، بعضی از فقهاء به سبب روایتی می گویند: 

اسـت. حضـرت    به غربت قرآن صـامت و ثقـل اکبـر    ￨بدانید که غربت اهل بیت عصمت و طهارت». مرجوح است
]. اگر ۳۱، (غریب کسیست که دوستی ندارد)؛ [نهج البالغه: نامه »والغریب من لم یکن له حبیبٌ«می فرمایند:  علی

ظهور می کنند. مهجوریت قرآن، نقشه انگلیس پلیـد و   ￮ما غربت کتاب الهی را از بین ببریم، ان شاء اهللا امام زمان
نیم که به یک آیه قرآن عمل نشود، راه برای رواج فساد و عمـل نکـردن بـه    خبیث بوده که می گویند: اگر ما کاری ک

 دیگر مقدّسات دین نیز، باز خواهد شد.
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فَا وَٱلْمَـرْوَةَ مِـنْ شَـعَائِرِ ٱهللاِ     َّ ﴿إنیکی دیگر از این شعایر، طواف صفا و مروه است:  ٱلْصـَّ
ٱهللاَ شَـاکِرٌ  َّ تَ أوِ ٱعْتَمَرَ فَالجُنَاحَ عَلَیْهِ أنْ یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرَاً فَـإن فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَیْ

و به طور عمومی، ماه حرام بـا آنچـه کـه در درون خـود دارد، از شـعایر       ؛]۱۵۸، بقره[عَلِیمٌ﴾ 
واْ الهی محسوب می شود:  هْرَ ٱلْحَـرَامَ     ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ التُحِلـُّ شَـعَائِرَ ٱهللاِ وَال ٱلْشـَّ

ای کسـانی کـه اینـان    «، ]۲[مائـده،   وَال ٱلْهَدْیَ وَال ٱلْقَالئِدَ وَال آمِّینَ ٱلْبَیْتَ ٱلْحَـرَامَ...﴾ 
نشـانه دار و   آورده اید، حرمت شعایر خدا و ماه حرام و قربانی (بی نشان) و قربانی های

بنابراین، کلّ حجّ شعایر الهیست. گاهی هم نماز جمعـه  ...». راهیان بیت الحرام را نگه دارید
و اجتماعت دیگری مثل نماز جماعت و غیر آن، از مواردی که مـردم بـه عظمـت اسـالم و     

  جهانی بودن آن آگاه می شوند نیز، ملحق به حجّ می شود.

  
  معنای شعایر

گـاهی بخـش و اعـالم    آن چیزیست کـه آ » شعیره«شعایر از نظر لغتی، جمع شعیره می باشد. 
  کننده دقیق می باشد، بنا بر آنکه آن شیء محسوس، ظاهر و آشکار باشد.  

 خـویش را آگـاه و بیـدار مـی کنـد، پـس       همانطور که شُعار چیزیست که انسان توسـط آن، 
، متظاهر و فراوان ربّانی هسـتند کـه بـرای مـردم، حقـایق      نیز، راه های ظاهر مشاعر و شعایر

. گـاهی مواقـع شـعار هسـت، ولـی      دقیق و اهیمّت اجتماعی، می فهمانندبزرگی را به صورت 
شعور (درک و فهمی) وجود ندارد، همچنین زمـانی شـعور هسـت، امـا شـعاری نیسـت. لکـن        

ــعایر،                      ــن رو ش ــعور؛ ازای ــا ش ــعار را ت ــعار و ش ــا ش ــعور را ت ــد ش ــی کن ــع م ــی جم ــعایر اله ش
ی اسالم هستند که تمامی مصادیقش، معرّفـی  پخش کننده های صوتی یا تصویری الهی برا

کننده اسالم و باالبرنده آن در سطح ارزش فردی و اجتماعی می باشـند. ایـن خصوصـیت در    
مناسک حجّیست که به طور غالبی و مطلق، اعمال و متروکاتش بدون لفظ می باشـد، مگـر   

اعمـال شـرعی، مصـداق    در تعداد کمی از مصادیقش مانند تلبیه و نماز طواف؛ بنابراین، همه 
  شعایر الهی قرار نمی گیرند.

و یک درگـاه زمـانی بـرای شـعایر الهیسـت، بـه همـین        ماه حرام نیز چون مصداق محوری 
لحاظ است که از شعایر ربّانی شمرده می شود. تلبیات احرام با تمام واجبـات و محرّمـاتش در   

گردش دور حقّ، و سـعی کـه    تلبیه کامل برای خدا، و طواف خانه خدا که شعاریست در اصل
، از عالمتیست برای نابود کردن و کوبیدن بتهـا و سـایر جداکننـده هـا از راه خـدا، و غیـر آن      
  نشانه های الهی هستند که اعالم می دارند: شریعت اسالم، چطور شریعت الهی می باشد.

، شـتران درشـت انـدام،    ]۳۶[حـجّ،   ﴿ٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَکُـمْ مِـنْ شَـعَائِرِ ٱهللا﴾    و همینطور 
عالمتهایی برای ریختن خونها و سیر کردن شکمها در راه خدا، در این افشـای خونهـای   
اجتماعی می باشند. پس هر وصلتی به خدا و خلق خدا در وصلت خدا، در تمامی شعایر 
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. این حسّ و گواهی برای هرکسیست که دلی داشته و گوش جان برای حجّ مشهود است
  سپارد، در حالی که خودش هم بر آن شاهد است.دریافت آن می 

نتیجه آنکه، نمی توان هر آنچه که از واجبات و راجحـات، چـه برسـد بـه جعلیـات، را      
دوست داری که مشهور شود، از شعایر الهی دانست؛ زیرا این نشانه ها، فرایضی هسـتند  

امـر تـوقیفی   که توسط اسالم در جایگاه دعوت اجتماعی شناخته شده انـد. عبـادات یـک    
  هستند، چه برسد به شعایر آنها، بنابراین، نمی شود مقام آنها را جابجا کرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اصل وجوب اعتزال اذی -٤٢
﴿وَالجُنَـاحَ   ؛]۱۱۱[آل عمـران،  أذَیٰ﴾ ¦ ﴿لَنْ یَضُـرُّوْکُمْ إ : پایین تر از مرض رنج و دردیست اذیٰ

؛ پس همانطور کـه مریضـی،   ]۱۰۲[نساء،  مَطَرٍ أوْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ﴾ عَلَیْکُمْ إنْ کَانَ بِکُمْ أذَیً مِنْ
عذر به حساب می آید، اذی هم اینچنین است؛ بنابراین، نزدیکـی بـا زنـان در حـال مریضـی      

راه پیـدا مـی کنـد:     نیـز  جایز نمی باشـد، و بـه طریـق اولویـت، چنـین حرمتـی در حـال اذی       
حَتّـیٰ  َّ هُوَ أذَیً فَٱعْتَزِلُوا ٱلْنِّسَاءَ فِـي ٱلْمَحِـیضِ وَالتَقْرَبُـوهُن    ﴿وَیَسْألُونَکَ عَنٍ ٱلْمَحِیضِ قُلْ

کناره گیری از زنان در موارد ده گانه جنسیسـت؛ زیـرا    ﴾فَٱعْتَزِلُوا﴿پس ؛ ]۲۲۲، بقره[ ﴾...یَطْهُرْنَ
 ی پیدا کـرده و او را ماننـد زن آزار  که گاهی به زوج هم تسرّ ، مشقّتیستمکان و زمان حیض

  پیدا می کند.   همچنین به جنین و ارحام هم انتقال می دهد، و
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  حرمت استمتاع زنان در حال حیض

گاهی باعث افزایش درد و اذیّت زنان عالوه بـر آمیـزش جنسـی، بـازی کـردن بـین مواضـع        
مثل میانه ناف تا زانو می باشد. ایـن مقـدار مـذکور، قـدر معلـوم و یقینـی بـرای         حساس آنها،

ــوهُن﴿گیــری از زنــان در زمــان حــیض مــی باشــد. و شــاید  وجــوب کنــاره  یکــی از         ﴾َّالتَقْرَبُ
روشن ترین مصادیق اعتزال باشد؛ بنابراین عـدم قـرب، عـام تـر از نزدیکـی و آمیـزش زنـان        
است. پس مردان، نباید زنان را مجبور به اشتغال زنانه خانگی به اقتضای مشقّت و رنجشـان،  

، اگر از حقوق شما انتفاع از کسی باشد، ولـی در او رنـج و دردی وجـود    نمایند. و به طور کلّی
، خصوصـاً زمـانی کـه    دارد، این انتفاع مادامی که آن مشقّت وجود دارد، بر شما حرام می باشد

فرد مقابل قصد ترک حقّ انتفاع شما را کرده باشد، مگر آنکـه او خـود چنـین امـری را اختیـار      
  کرده باشد.

  

  دُبرحرمت جماع از 

فَـٱعْتَزِلُوا  ﴿زمانی که ممنوعیت از اعمال جنسی با زنان در حال حیض و شبیه آن، به اقتضای 
، می باشد، آیا فردی که از پشت زنان، نزدیکی می کنـد  ...﴾َّالتَقْرَبُوهُنوَ ٱلْنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِیضِ

رام مـی باشـد؛ زیـرا    معتزل از زنان هست و به آنها نزدیک نشده است؟ جماع از دُبر، مطلقاً ح
، ایـن اسـت کـه حـرث     ]۲۲۳، [بقـره  ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَـٱتُوا حَـرْثَکُمْ أنّـی ٰشِـئْتُمْ﴾    اقتضای 

  برای مردان، حرص است، نه حرث.١(کشتزار) زنان، جز قُبل آنها نمی باشد، و عقب زنان

  

  
  اصل انفاق، عفو و بخشش -٤٣

ایـن   ، می باشد.]۲۱۹، بقره[ کَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ...﴾﴿وَیَسْألُونَاصل این مسلک عملی، آیه 
اصل، راه حلّ اخیر در فضای فقر اقتصادی و غیر آن است که شخص واجـد، از مـورد موجـود    

 عادالنـه  اضافه و افزونی بیشتر از نیازهـای عدم . یکی از مصادیق عفو، را انفاق نماید ﴾ٱلْعَفْو﴿
طور بخشش از کسی که از فقـر خـویش شـکایت کـرده و بـرای شـما       و همتراز است، و همان

ق بـه او را نـداری. بنـابراین،    حکایت می کند و مانند آن، و شما توانایی عفو بـه صـورت انفـا   
کشور اسالمی، مادامی که راه ها برای گذشت و معافیّت باز باشد، یک فضـای عفـو و    ساحت

    و باز داشتن کار خیری شود. بخشش است، مگر در جایی که موجب شرّ یا سستی

                                                                                              

. خـروج غـائط از   ۳. ضعف پیش از موعد؛ ۲. عفونت؛ ۱جماع از دُبر، دارای ضررهای مختلفی برای زنان می باشد: .  ١
. شل شدن اعضای بدن. اگر این ۷. سختی راه رفتن؛ ۶تی؛ . درد سینه پس از مد۵ّ. سستی مقعد؛ ۴روی بی اختیاری؛ 

فتوا به حرمت » الضرر والضرار«ضررها در علم طب، ثابت شود، ولو اینکه جماع از دُبر جایز باشد، ما باید طبق قاعده 
 دهیم. هیچ نفعی در این نوع نزدیکی، به غیر از حرص و شهوت نمی باشد.
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  مصادیق انفاق

مثبت، و نیز  حاالت روحیدادن و انتقال انفاق مختصّ به مال نیست، بلکه باالتر از آن مثل 
 ﴾ٱلْعَفْـو ﴿ نرمش بـه خـرج دادن، گشـاده دسـتی و آسـان گیـری در برابـر نیازهـای مختلـف،         

انفـاق گذشـت از حـقّ خـویش در     محسوب می شود. بنابراین، انفاق نیاز به مال نـدارد، بلکـه   
جایی که صالحیت دارد یا واجب است، می باشد. البته بدون جاللت و سـنگینی و جمـود بـر    
مصالح شخصی انسان، به طوری که شما فقط زندگی می کنید، نه کس دیگـر، حیـات فقـط    

بـال و  اسـالمی سـالم از هـر     حقّ شماست، نه فرد دیگر؛ بلکه حیات زنـدگی، حیـات انسـانی   
  فتاری و شامل بر هر چیز پسندیده و غالبی می باشد.گر

پس انفاق که اعطای بدون قصد جایگزینی و تبادل شـیء مـورد انفـاق اسـت، شـامل هـر       
می شود. یکی از مـوارد عفـو ایـن اسـت کـه آنچـه بیشـتر از         بخشش پسندیده و شایسته ای

ذشت از کسـی کـه بـه    نیازهای ضروری زندگی وجود دارد، با انفاق کاسته شود؛ و همچنین گ
شما ظلم کرده یا عفو طلبکاری مال از کسی که قادر به پرداخت آن نمـی باشـد و ماننـد آن.    

﴿وَال می باشد:  در انفاق و داشتن مال یکی دیگر از موارد عفو، میانه روی بین افراط و تفریط
، ]۲۹[إسـراء،   سْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومَـاً مَحْسُـوْرَاً﴾  تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلَیٰ عُنُقِکَ وَال تَبْسُطْهَا کُلَّ ٱلْبَ

، و به تمامی گشادگی (هم)، گشـاده دسـتی مکـن،    و دستت را بر گردنت زنجیر وار قرار مده«
      ».که درنتیجه مالمت شده و حسرت زده می مانی

     

  
  
  
  
  
  
  

  تقوای مستطیعوجوب اصل  -٤٤
 تَطَعْتُمْ﴾ٱتَّقُوا ٱهللاَ مَـا ٱسـْ  ﴿فـَ واجـب ربّانیسـت:   همانا تقوای الهی ـ چه ایجابی و سلبی ـ یک   

قِ ٱهللاَ  تقوای الهـی بـه شـمار مـی رود:      و این تقوای در حد توان، جزء حقوق؛ ]۱۶[تغابن،  ﴿إتـَّ
؛ درنتیجـه، مفروضـی کـه قـدرت     ]۱۰۲[آل عمـران،   وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾¦ إَّ تُقَاتِهِ وَالتَمُوتُنَّ حَق

انجـام   به همان انـدازه تـوان   ـ چه سلبی و چه ایجابی ـ، واجب است که انجام آن وجود دارد  
بـه   اطالق دارند. پس تکالیف اولیه ،﴾تُقَاتِهَِّ حَق﴿و به طریق اولی  تَطَعْتُمْ﴾مَا ٱسْ﴿ شود؛ زیرا
بر دوش و عهده اشخاص مستطیع توانمند است، مگر در حال اضطرار یا اکراه غیر  طور کلی،
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مَــا ¦ ﴿إو ؛]۱۰۶[نحــل،  مَــنْ أُکْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَــئِنٌ بِٱإلیمَــانِ﴾¦ ﴿إفــین: اختیــاری بــرای مکلّ
  .  ]۱۱۹[أنعام،  ٱضْطُرِرْتُمْ﴾

  
  حرمت ازاله استطاعت

اگر شما در حال حاضر بتوانی واجبی را انجام و حرامی را تـرک کنـی، جـایز نیسـت کـه ایـن       
مچنین مقدمات ایـن قـدرت و نیـرو را،    استطاعت و قدرت بر انجام و ترک را، از بین ببری؛ ه

حرام است که زایل کنـی. بـه طـور مثـال، اگـر شـما مسـتطیع حـجّ شـوید، جـایز نیسـت کـه             
استطاعتتان و قدرت و سرمایه مالیتان را فانی نمایید، مگر آنکه در هنگام حجّ، آنها را دوبـاره  

  تحصیل کنید.

بود، حرام اسـت کـه ایـن قـدرت را     یا وقتی که می توان طهارت واجب را برای عبادت دارا 
زایل نمود، مگر در صورت حرج و عسر. و همچنین است حکم در تمامی مصـادیق مسـتطیع،   

به بیماری مانع روزه، سستی بـه خـرج دهیـد،     یان دادنمثل وجوب روزه که جایز نیست در پا
ض نماییـد؛ زیـرا   یا کاری کنید که بیماریتان دوام پیدا کند، یا به طور قصد و عمد، خود را مری

نتیجه این اعمال، ترک صوم به واسطه این مرض اسـت، مگـر آنکـه حـرج و عسـری وجـود       
داشته باشد؛ لکن این حرج و عسر در ازاله مرض و منع آن، برای مراقبت صحّت و سـالمتی  

انجـام دهـد کـه     و نیز جایز نیست که مکلّف سفر مخاطره آمیزی راانسان، واجب می باشند. 
  ضرورت. شدن نمازش می شود، مگر در حال موجب شکسته

  
  روزه افطار حکم قصر نماز و

نسبت به روزه در غیر حالت خوف، این است که مکلّف مـی توانـد در حـال حـرج     حکم قرآن 
﴿فَمَـنْ تَطَـوَّعَ   واجب نمی باشـد؛ زیـرا    وزه خود را باطل کند، اما این افطار(طاقت فرسایی)، ر

 یعنـی  ؛]۱۵۸، بقـره [ ٱهللاَ شَـاکِرٌعَلِیمٌ﴾ َّ ﴿وَمَـنْ تَطَـوَّعَ خَیْـرَاً فَـإن    ، ]۱۸۴، بقره[ ﴾خَیْرَاً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ
هرکس کار خیری را به سـختی انجـام دهـد، ایـن بـرای او بهتـر بـوده و مـورد قبـول اسـت.           
بنابراین، چطور قصر نماز که مهمتر از روزه است، بر مکلّف در غیر حالت حرج و عسر (یُسـر)  

شود، اما افطار روزه ـ با اینکه آسانتر از نماز است ـ بر کسانی کـه بـا سـختی آن را     واجب می 
در هر عمل خیری جاری شده، جـز آنچـه   » تطوّع خیر«می گیرند، واجب نباشد؟! پس ضابطه 

که او را حرام می کند، مثل خوف، مرض، اضطرار یا اکراه، نه غیر آنها از مـورد حـرج و عسـر.    
قاعده ایست از قضایایی که قیاس و برهانشـان بـه همـراه     عَ خَیْرَاً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ﴾﴿فَمَنْ تَطَوَّو 

خودشان موجود است؛ زیرا خیر، گاهی زمانها مورد تکلیف واقع نمی شـود، مثـل زمـان حـرج     
ست؛ زیرا نیـاز بـه تحمّـل    ی که باقی می ماند، استحباب عظیمیبدون ضرر و خطر. پس حکم

لبته خیریت آن عمل هم، نیاز بـه دلیـل دارد؛ و آن، از آنچـه کـه خیـر را      دشواری هایی دارد، ا
  تضمین می کند، استفاده می شود.
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باید بدانیم که اسـتطاعت، تنهـا شـرط وجـوب اسـت و معنـای آن ایـن اسـت کـه از نیـرو           
وتوانتان آن قدر باقی بماند که امکان حرکت در آن عمل را داشـته باشـید؛ ازایـن رو، عسـر و     

ذِینَ   طاقت و تحمّل منفی در ابواب تکالیف شرعی می باشند و دلیل آن  حرج که ﴿وَعَلَـی ٱلـَّ
است، پس اگر مکلّف بتواند با دشواری، روزه ای را ، ]۱۸۴، بقره[ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ﴾

  مستطیع شود که تمام طاقتش در آن وجـود نـدارد، وجـوب حکـم روزه بـه حـال خـود بـاقی             
  می ماند. و همچنین است این حالت در تمامی واجبات شرعی.  

﴿فَمَنْ کَـانَ مِـنْکُمْ   پس از این مقدمات نتیجه می گیریم که مقصود از مرض و سفر در آیه 
، بیمـاری و سفریسـت کـه دشـوار کننـده      ]۱۸۴، بقـره [ ةٌ مِنْ أیَّامٍ أُخَرُ﴾َّمَرِیضَاً أوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِد

﴿یُرِیدُ ٱهللاُ بِکُـمُ ٱلْیُسْـرَ    ؛ سپس١حدّ سفر قصر پایین تر باشدالبته زمانی که از  روزه می باشد،
سبب برداشتن حکـم وجـوب    ، حکمتی همانند علّت است که]۱۸۵، بقره[ وَالیُرِیدُ بِکُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

را بیان می کند؛ و اگر عسر کمتـر از حالـت طاقـت     از هر بیمار، مسافر و تحمل کننده مشقّت
  سایی بود، شامل اطاقه منفی در موارد آن نمی شد.فر

قاعده ثابت در کلّ تکالیف سـلبی و ایجـابی، اصـل امکانیّـت عمـل بـه طـور         بدین لحاظ،
می باشد؛ زیرا آن تکلیـف، در ضـرر    در آن ضرر و خطر مهمتر وجود مطلق و پس از آن عدم

سافر و فرد مـریض و ماننـد   و خطر اهم حرام می شود. در نتیجه، افطار و قصری برای نماز م
، در صـورتی کـه سـفر انسـان،     آن، وجود ندارد، مگر در حالت ضرر یا مشـقّت دشـوار و عسـر   

(مسـیر یـک روز راه) در صـدر    » مسـیرة یـوم  «به اندازه مسیر یـک روز راه باشـد.   » مسیرة یوم«
رای ایـن  اسالم برای روزه و تمام خواندن نماز، امر طاقت فرسایی بوده است، البتـه اصـلی بـ   

وَإذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي   ﴿قصرکمّی نماز وجود نداشته، مگر اینکه ملحـق بـه آیـه خـوف شـود:      نوع 
ذِینَ کَفَـرُواْ إنَّ     ٱألرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّالةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ یَفْتِـنُکُمُ ٱلـَّ

؛ یعنـی قصـر کمّـی زمانیسـت کـه خـوفی وجـود        ]۱۰۱[نساء،  ینَاً﴾ٱلْکَافِرِینَ کَانُواْ لَکُمْ عَدُوّاً مُبِ
  داشته باشد.

پـس از   عامّ بوده، این است کـه عـدم جـواز عسـر     الیُرِیدُ بِکُمُ ٱلْعُسْرَ﴾﴿تأکید اکید بر اینکه 
﴿فَمَنْ کَـانَ مِـنْکُمْ مَرِیضَـاً أوْ عَلَـیٰ     سه حکم مختلف، بیان شده است؛ پس حالت میانه بین 

، نـاگزیر بـرای سـفری کـه شـامل دو      ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَـامُ مِسْـکِینٍ﴾  ی ﴿وَعَلَ و سَفَرٍ﴾
 مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضَاً أوْ عَلَـیٰ سَـفَرٍ﴾  ﴿ حالت طاقت فرسای متوسط بین دوبار می شود، باید

یا ممکن است کـه  را ذکر کرد، بلکه تمامی مکلّفین را باید از مصداق آن، به شمار آورد. پس آ
این ضابطه شامل دشواری مکرّر بدون درنظر گرفتن حدّ وسط آنها که مطیقین باشند، شـود؟  

                                                                                              

خیرشان، شرط مسافت و مسیرة یوم را در سفر قصر، ملغـی کـرده انـد، کـه بـه      در نظر ا عالمه صادقی تهرانی.  ١
هیچ قصر و افطاری در این زمان در هر سفری که «این است که: » نماز و روزه مسافران«اختصار نظر ایشان در کتاب 

ه، و در نماز کیفیت روی این کره خاکی واقع شود، وجود ندارد، مگر حالت ضرورت و اولویتی که وجوب روزه را بر داشت
برای تفصیل بیشتر به کتاب فوق مراجعه نمایید. به عبارت دیگر، ایشان از اول بـه  ». آن را تغییر دهد، نه کمیّت آن را

قائل بوده اند، و پس از آن به عدم قصر کمی نماز به طور مطلق، فتوا داده و طبق نصّ آیه خوف، قصـر  » مسیرة یوم«
  خواهد آمد.  ۵۴ند. تفصیل این بحث، در اصلنماز را تنها کیفی می دان
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قـدر ممکـن، اگـر مشـقّتی در کـار باشـد،         و هنگامی که شامل آنها می شود، پس در کمترین 
چاره ای جز برطرف شدن وجوب حکم نمـی باشـد، پـس چطـور مسـافری کـه روزه گـرفتن        

یست، روزه برایش حرام مـی شـود؟! بنـابراین، بیمـاری، سـفر و حالـت طاقـت        برایش دشوار ن
قرار می گیرند، از مواردی هستند کـه مکلّـف را از تکلیـف روزه و     ٱلْعُسْرَ﴾﴿فرسایی که تحت 

  مانند آن، معذور می دارند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اصل اعتداء به مثل -٤٥

امُ بِٱلْشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَـنْ ٱعْتَـدَیٰ عَلَـیْکُمْ    ﴿ٱلْشَّهْرُ ٱلْحَرَاصل در اینجا، آیه 
، ]۱۹۴، بقـره [ ٱهللاَ مَـعَ ٱلْمُتَّقِـینَ﴾  َّ فَٱعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ وَٱتَّقُوا ٱهللاَ وَٱعْلَمُـوا أن 

مصداق بارز از موارد اعتداء بـه مثـل اسـت، سـپس      رَامِ﴾﴿ٱلْشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلْشَّهْرِٱلْحَ می باشد.
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   هتک حرمتهـا، تمـام مصـادیق حُرُمـات را بـدون هـیچ اسـتثنایی،         یعنی ﴾ٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴿
 ﴾ٱلْحُرُمَـاتُ ﴿قاعده ایست که عامّ تر از ﴾فَمَنْ ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ﴿به همین لحاظ،  دربر می گیرد.

  می باشد.  

  

  مثل در روابط جنسی حکم اعتداء به

مختار نمی شود؛ زیـرا چیـزی کـه     حرام و جنسیدر زمینه اعتداء، شامل روابط تعدّی همسان 
کـه بـه عُنـف مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه و ایـن         ، اعتدایی ندارد. اما کسی فی نفسه حرام باشد

و اءً ـ   جریان در حدّ قلیلی وجود دارد، مماثلتش به سبب اطالق حرمت ادله آن ـ اصالً و جـز  
به آنچه که داللت بر حدود و تعزیرات آن می کند، مورد استثنا قرار می گیرد؛ بنابراین، آنچـه  
که تقاصّ همسان و مماثلش، و موارد شهادت بر ضدّ یکدیگر و مانند آن، حرام باشد، اعتـداء  

  به مثلش حالل نمی باشد.

  

  معنای مماثلت در اعتداء

مان، مکان، و حتی محلّ تجمـع و اجتمـاعی کـه در آن اعتـداء     مقدار اعتداء، کیف، ز ﴾بِمِثْلِ﴿
حاصل شده است را، دربر می گیرد؛ و مانعیتی برای رسوایی شخص متعدیّ در برابـر اجتمـاع   

خـدا  «، ]۱۴۸[نسـاء،   مَـنْ ظُلِـمَ...﴾  ¦ ٱهللاُ ٱلْجَهْرَ بِٱلْسُّوءِ مِنَ ٱلْقَـوْلِ إ ُّ ﴿الیُحِبوجود ندارد؛ زیرا 
؛ شـخص  »از کسی که بر او ستم رفتـه باشـد   گفتار را دوست نمی دارد، مگرافشاگری بدی از 

مورد تعدّی، از کسانیست که به او ظلم شده است؛ بنابراین او مـی توانـد شـخص متجـاوز را     
رسوا کند، گر چه اجتماعی که برای بدنامی فـرد متعـدّی حاضـرند، غیـر از حاضـرین اعتـدای       

ثلت در همه مراحل اعتـداء بـدون هـیچ زیـادتی بـر آن،      ، ممااصلی و اولی باشند.گاهی مواقع
صحیح است، حتی اگر همسانی هم ممکن نبوده و یا مقتضی ترک اعتـداء از ابتـدا بـه خـاطر     

  .  مثل، باشد در اعتداء بهجواز قتضای اختصاص ا

  
  عدم جواز قتل بیش از یک نفر در قاتلین مقتول واحد

یز نیست که بیش از یک نفـر، در اجتمـاعی کـه در    در زمینه قصاص قاتل به انتقام مقتول، جا
بـه طـور مسـتقلّ قاتـل              قتل واحـدی مشـارکت داشـتند، کشـته شـود؛ زیـرا هـر یـک از آنهـا          

نمی باشند. و صالح نیست که بقیه قیمت خون آنها پرداخت شده و سپس همه آنها قصاص 
جایز نمی باشد، حتـی اگـر هـم       شوند؛ زیرا عدم استحقاق قتل را، قتل به مال جبران نکرده و

نَّفْسَ ـ﴿ٱلـْ ـ بر فـرض مُحـال ـ جـایز باشـد، بـاز هـم جبـران نخواهـد شـد. و همـانطور کـه              
هِ سُـلْطَانَاً فَالیُسْـرِفْ فِـي        ﴿وَو ؛]۴۵[مائـده،   ٱلْنَّفْسِ﴾ـبِ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومَاً فَقَـدْ جَعَلْنَـا لِوَلِیـِّ

؛ اسـراف در قتـل را حـرام مـی داننـد؛ و ایـن قضـیه        ]۳۳[إسـراء،   ﴾ٱلْقَتْلِ إنَّهُ کَانَ مَنْصُورَاً
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قصاص بیش از یک نفر از نظر کمّی، داخل در این آیات است، همچنین اسراف در قتـل  
  از جهت کیفی و شبیه آن نیز حرام می باشد.

  
  حاالت حکمی اعتداء به مثل

ز یک امر جایز برای مراقبت از این نکته را هم بدانیم که این نوع مماثلت و پایین تر از آن، ج
حقوق قابل سلب نمی باشد، لکن اعتداء به مثل زمانی که ترکش موجب جرأت بـه تجـاوز و   

تـرک   می شود؛ ولی اگر در قبول ظلم شود، واجب می شود؛ در هنگام راجحیّت آن، مستحب
  باشد، انجام مماثلت حرام می شود. واجب اعتداء، دعوت به حقّ به اندازه ممکن

  

  حاالت حکمی اعتداء به مثل
  اعتداء حکم  مصداق  ردیف

  جایز  حالت عادی  ١

  واجب  جرأت به تجاوز و قبول ظلم  ٢

  مستحب  راجح  ٣

  حرام  دعوت به حّق   ٤

  
﴿وَ إنْ عَـاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا   مـی فرمایـد:    در مورد عفو عقوبت و اعتدای همسان خدای سبحان

﴿جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلِهَـا  و ؛]۱۲۶[نحل،  ئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ﴾بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَ
بنـابراین، چـاره ای جـز     ؛]۴۰[شوریٰ،  ٱلْظَّالِمِینَ﴾ُّ فَمَنْ عَفَا وَأصْلَحَ فَأجْرُهُ عَلَی ٱهللاِ إنَّهُ الیُحِب

لبته باید بـه طـور حـداقلی، هـیچ     بخششی که موجب اصالح صاحب سیّئه می شود، نیست، ا
ظلم و قبول ظلمی در ایـن عفـو، درکـار نباشـد. سـپس خـدای سـبحان در آخـر آیـه اعتـداء،                  

که تشویقیست بر وجود و ایجاد تقوا، تـا انسـان از    ٱهللاَ مَعَ ٱلْمُتَّقِینَ﴾َّ وَٱعْلَمُوا أن﴿می فرماید: 
خـارج شـود و هـیچ تجـاوزی بـه حـدود        انحراف و طغوی در زمینه های تجاوز ناحقّ مجازی

  الهی ننماید.
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  هالکت اصل حرمت القاء در  -٤٦
ـهْلُکَةِ    حرمت افتادن در هالکت، آیه  اصل ﴿وَأنْفِقُوا فِي سَبِیلِ ٱهللاِ وَالتُلْقُوا بِأیْـدِیکُمْ إلَـی ٱلْتـَّ

در اینجـا، گرچـه مصـداق نهـی از      ، می باشـد. ]۱۹۵، بقره[ ٱلْمُحْسِنِینَ﴾ُّ ٱهللاَ یُحِبَّ وَأحْسِنُوا إن
ازایـن  و تهلکه، بخش انفاق ـ چه در ماده و کیفیت آن ـ به صورت افراط و تفریط می باشـد،    

﴿یَـسْألُـونَــکَ مَــاذَا   تعریف می شـود:  » عفو«روست که انفاق در راه خدا مانند یک قاعده، به 
د عفو، گذشت از فزونی مال بـیش از ضـرورت   یکی از موارو ؛ ]۲۱۹، بقره[ یُنْفِـقُـونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ﴾

تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلَیٰ عُنُقِکَ وَال تَبْسُطْهَا کُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُـدَ   ﴿وَالزندگیست، همانطور که 
ـهْلُکَةِ ﴿امـا   ، هر دو مـورد افـراط و تفـریط را نفـی مـی کنـد.      ]۲۹[إسراء،  مَلُومَاً مَحْسُورَاً﴾  ﴾ٱلْتـَّ

؛ پـس  مورد تهلکه اینطور نیسـت کـه تخصـیص بخـورد     وامیس را شامل می شود، وتمامی ن
  همه مصادیق را که کمترین آن مال است، دربر می گیرد. ﴾التُلْقُوا﴿

نفـیس، بـه اینکـه    محذوف است، تمامی القائـات از نفـس یـا     ﴾التُلْقُوا﴿و چون که مفعول 
عقیـده اش را و همچنـین نـوامیس    انسان خودش را، مالش را، آبرو، عقـل و از همـه مهمتـر    

محترم دیگران را به هالکت بیندازد، در این آیـه قصـد شـده اسـت. امـا اقتضـای تقـدیم امـر         
در معـرض قـرار    مـثالً  مهمتر در زمانی که با مصداق مهمی تزاحم پیدا می کند، این است که

سـهل   جنگ در راه خدا، القاء در هالکـت محسـوب نمـی شـود، بلکـه      قتل در خطوطگرفتن 
انگاری در جهـاد، القـاء در تهلکـه اسـت؛ هالکـت در اینجـا، نـابودی سـپاه اسـالم و اهـداف           

بـا  مورد تکلیف و اجتماعی می باشد. البته عقیده پسندیده و نظیر آن، در هیچ زمانی  اسالمی
 ؛ زیرا دین و عقیده صـالح تا ویرانی و هالکت آن جایز شود تزاحم پیدا نمی کنند مورد مهمتر

و در هیچ حالتی تـرک آن،   ان آن قلب انسان است، در رأس تمام نوامیس جای داشتهکه مک
و اهـم را بـر   پس ناگزیر باید در موارد فنا و مهالـک بسـیار، تقـدیم اهـم      اجازه داده نمی شود.

  حسب شریعت الهی، رعایت نمود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



198 

  
  اصل تقدیم اهمّ بر مهم -٤٧

در کنار هم با یکدیگر توافق و اتّحاد دارند، چه اضـطرار   در اینجا شرع و عقل با فطرت اصیل،
پیش آمده از روی اختیار باشد که حکم مصداق مهم در این زمان ـ بـا وجـود تقـدیم اهـمّ ـ         
باقی می ماند؛ و یا بدون اراده و انتخابی بوده که در نتیجه، حکم مهم زایـل مـی شـود؛ زیـرا     

  .]۱۱۹أنعام، [ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ﴾¦ ﴿إاست: نصّ حکم اضطرار به صورت مجهول بیان شده 

  

  حکم اضطرار در تعارض دو حرام و دو واجب

اگر مضطرّ به ترک دو حرام یا انجام دو فعل واجب شدید و امکان جمع بین آنها ـ چه نفیـاً و  
مساوی بودند، در عمل  هر دو از جهت اهمیت. اگر ۱چه اثباتاً ـ وجود نداشت، دو حالت دارد:  

؛ لکـن  بدون هیچ جایگزینی برای مصداق متـروک  ، مختار بوده، البتهبه یکی از آن دوکردن 
. ۲نه به این صورت که در بعضی مواقع یکی را رها کرده و یا یکـی از آن دو را انجـام دهـی؛    

اگر با هم اختالف داشتند، مصـداق اهـمّ بایـد مقـدّم شـود؛ بنـابراین حکـم مـورد مهـم در          اما 
؛ پس اگـر هـر دوی آنهـا را در حـالی کـه واجـب       ختیاری ساقط می شودصورت اضطرار غیر ا

هستند ترک کنی و یا دو امر حرام را مرتکب شوی، گناهکار خواهی بود؛ ولی اگر یکـی از آن  
و واجب  دو را که مهمتر از دیگری بوده، ترک و یا انجام دهی، به واجب خود عمل کرده ای،

ر اینکـه اضـطرار موجـود از روی اختیـار باشـد. بـه       برایش حکمی باقی نمی ماند، مگـ  دیگری
عبارت دیگر: اگر واجب مهمتر را رها کردی و مورد غیر واجب را عملی کردی، یـا حـرام اهـمّ    

  را مرتکب شده و مهم را ترک نمودی، در این حال، حرام را ترک نکرده ای.

  

براین، باید خیـاالت و  شناخت اهمّ و مهم، جز در پرتو قرآن و سنّت میسّر نمی باشد؛ بنا ٭
  مصلحتهای شخصی و متوهّم اذهان دیگر را رها نمود.
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  اصل طهارت مطلقه -٤٨

نجاست و خباثت به حکم شریعت مقدّس ربّانی، دو امر مرفوض در تمامی بخشهای عبـادی  
هستند؛ و در موارد مشکوک، حکم بـه آن دو صـحیح نمـی باشـد؛ زیـرا خـدای        و غیر عبادی

از آنچـه کـه بـدان علـم و     «، ]۳۶[إسراء،  ﴿وَال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾می فرماید:  سبحان
  ».نداری، پیروی نکن یقین

  

  حکم طهارت از نجس، خبث و حدث

در مواردی که در آنها طهارت از نجاست و خباثت شرط شـده اسـت، قاعـده طهـارت اسـتوار        
، (هـر چیـزی پـاک    ١»فإذا علمت فقد قـذر  ،لم أنّه قذرکلّ شیء طاهر حتّی تع«می باشد؛ زیرا 

است، مگر آنکه بدان یقین نجاست پیدا کنی، پس زمانی کـه بـه ناپـاکی آن پـی بـردی، آن      
پابرجا و ثابت نیست؛ زیرا طهـارت از  شیء نجس می شود)؛ اما این قاعده در طهارت حدثی، 

ثبـات نشـود، پـاکیش ثابـت       حدث، فعلیست که به همراه آن حاصل می شود و مـادامی کـه ا  
نمی شود، برخالف طهارت در دو مورد اول، البته مگر در استصحاب آن دو کـه دیگـر قاعـده    

التـنقض  «، و در پرتـو آن خبـر   ﴿وَال تَقْفُ مَا لَـیْسَ لَـکَ بِـهِ عِلْـمٌ﴾    طهارت جایی ندارد؛ زیرا 
وسـط شـکّ، نقـض نکـن،     ، (یقینت را هیچ گاه ت٢»الیقین بالشکّ أبداً بل أنقضه بیقین مثله

  بلکه آن را توسط یقینی مثل آن، بشکن).

       نمی کند:  یشود، فرق موردی توسط نجاست ی که شکّ به تنجّسبه همین دلیل، در جای
یـا شـیء   . ۳. انتقال نجاست توسط نجاست باشـد؛  ۲؛ بوده . محلّ نجاست پس از زوالش۱

ش طهارت است، مگر نفس نجاسـت  متنجّس بدون هیچ رخداد تغییری در آن، باشد؛ حکم
ی با آن شیء مالق ،و خباثتی که در جای خود، اجتناب می شوند. بنابراین، مصداق متنجّس

، مگـر آنکـه   نجاست نیز به واسطه برخورد، اشیاء را نجس نکـرده  را، نجس نمی کند، حتی
تأمّـل،  عین نجاست موجود باشد؛ در نتیجه، مکان آن طاهر بوده و مانند یک ضابطه مورد 

  حکم به پاکی آن پس از زوال نجاست می شود.
همچنین تمام موضوعاتی که در نجاست آنها شکّ اسـت، از قبیـل خمـر و عصـیر عنبـی      
جوشیده قبل از رفتن دو ثلث آن، وکافر با تمامی اقسامش، و رطوبتهای مشتبه به بـول یـا   

ز حکم طهارت از حـدث،  منی پیش از استبراء و نظیر آنها، حکمشان طهارت می باشد. و نی
تا مادامی که حدثی اثبـات نشـود، ثابـت اسـت، مثـل خـروج رطوبتهـای مشـکوک قبـل از          

                                                                                              

 .۴نجاسات، ح، از أبواب ۲۷؛ وسائل: باب۳و۲، باب طهارت آب، ح۳ج کافي:؛ ۲، از أبواب آب مطلق، ح۴وسائل: باب.  ١
  . ۱وضوء، ح، از أبواب نواقض ۱؛ وسائل: باب۸، ص۱. تهذیب: ج ٢
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استبراء؛ و حکم به اینکه آن شخص محدث است، مساوی با تبعیّت از غیر علم می باشـد؛  
  اضافه بر این، روایات وارد شده در این مورد، با یکدیگر تعارض دارند.

  
  
  اصل طهوریّت آب -٤٩

مَاءِ مَـاءً طَهُـورَاً﴾    پاک کنندگی آب، آیات  طهارت و صل درا  ؛ و]۴۸فرقـان،  [ ﴿وَأنْزَلْنَا مِـنَ ٱلْسـَّ
پـس آب آسـمانی بـه     ، می باشـند. ]۱۱[أنفال،  ﴿وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ ٱلْسَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرُکُمْ بِهِ...﴾

امی کـه آب باشـد، طـاهر و پـاک     صورت طهور نازل شده و این آب در اصل و ذات خود مـاد 
کننده نیز می باشد. و چون که کلّ آبهای زیر زمینی از نزوالت آسـمانی تشـکیل مـی شـوند،     
بنابراین، تمامی آنها نیز بدون هیچ استثنایی، ویژگی طهوریّت را دارا هستند، مگر آبی که بـه  

بر غلبـه نجاسـت بـر     واسطه نجاست، رنگ یا بو و یا طعمش تغییر کند که این تغییر، داللت
  ن مایع می کند.ای آب بودن

خلــق اهللا المــاء طهــوراً «نقــل شــده کــه فرمودنــد: ￦ روایــت مستفیضــی از رســول خــدا
، (خدا آب را طهور خلـق کـرده، و هـیچ    ١»ما غیّر طعمه أو لونه أو ریحه¦ الینجّسه شیء إ

دهد)؛ این بیان از دو چیزی او را نجس نکرده، مگر آنکه مزه یا رنگ و یا بوی آن را تغییر 
آیه قرآن و شبیه آن، استفاده شده که صریح است در طهوریّت آب از ناحیه خلقت و نـزول  

  آسمانیش بر ما، مگر آنکه نوع خلقتش تغییر کند.
خَلْـقَ  َّ غَیِّرُنـ﴿فَلَیـُ ، آیـه  اسـت  به این تغییری که خارج کننده آب از آنچه که خلـق شـده  

آب از حکم آفرینش الهی خارج شـده، و ایـن   دارد که در نتیجه این ، اشاره ]۱۱۹[نساء،  ٱهللاِ﴾
آبی که از خلقتش خارج شده، از طهوریّتش نیز بیرون می رود؛ چه این خروج جایز بوده و 

   یا خیر، شما آن را تغییر داده باشی و یا غیر آن.

گـر در  پس قرآن و در پرتوش سنّت، صریح در این طهوریّت عـامّ بـدون هـیچ اسـتثنایی م    
تغییر هستند، چه این تبدیل به واسطه نجاست باشد، یا خباثت و یا غیر آن دو از مواردی کـه  

إذا بلـغ  «آب را از خلقت الهیش (آب طهور)، بیرون می برند. بدین لحاظ، روایـت مسـتفیض   
        ، (اگـر آب بـه مقـدار کـرّ برسـد، چیـزی او را نجـس        ٢»الماء قـدر کـرّ لـم ینجّسـه شـیء     

که مفهومی غیر مفهوم دارد که (اگر آب به اندازه کرّ نباشد، هـر چیـزی او را    د)؛نمی کن
تعارض پیدا نمی کند؛ زیرا آنچه که از آن فهمیده می ￦ نجس می کند)، با خبر پیامبر

شود، جز تنجیس (نجس کردن) شیء نمی باشد، آیا آن شیء، هر چیز نجس یا خبیث و 
با این مطلب تناسبی ندارد؛ بنابراین مقصود » شیء«یا غیر آن دو می باشد؟ جزئی بودن 

                                                                                              

 .  ۸و۱مطلق، حز أبواب آب ، ا۳؛ مستدرک: باب۹، از أبواب آب مطلق، ح۱. وسائل: باب ١
  .۱مطلق، ح، از أبواب آب ۹. وسائل: باب ٢
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از آن، اصل آن شیء مجهـول نیسـت، بلکـه کمیّـت آن از تغییـر بـه غیـر خلقـت الهـی                 
       می باشد.

  
  

  

  

  معنای کرّ

می باشد که به حسب ظرفهـا و انـدازه نجاسـات، تفـاوت پیـدا          ١در لغت، به معنای کثرت کرّ
ثیر باشد، نجاست وارد شده در آن، آب را نمی تواند نجـس نکنـد؛   می کند. پس اگر آن آب ک

خصوصاً در شهرهایی که آبشـان کـم اسـت، اینطـور نیسـت کـه بـا داخـل شـدن و انـداختن           
  نجاستی در آب زیاد، آب مورد نظر بدون هیچ تغییری، نجس به حساب آید.

القـات بـا نجاسـت    حتی اگر اینجا نصّی بر نجس شدن آب کمتر از کرّ به واسطه مجـرّد م 
وارد شود، معارض با آنچه که از قرآن و سنّت با بیان حصر نجاست در تغیّر آمده، مـی باشـد؛   

  ازاین رو، راهی جز نسخ وجود ندارد، ولی قرآن به واسطه حدیث نسخ نمی شود. 
و غیـر آن افتـاده،    ی کـه در آنهـا نجاسـت   ده درباره کشیدن سطلها در چاه هایاخبار رسیاما 

به مقدار چاه و آنچـه   ی که با بیرون کشیدن سطل آبشان جز بیان زایل کردن خباثتمقصود
  که در درون آن افتاده، نمی باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              

ذکر شده؛ بنابراین، اصل در کرّ بودن آب، کثرت آن اسـت و إال  » کثیر«در احادیث مختلفی برای طهارت آب، لفظ .  ١
مـی باشـد. در نتیجـه،     لغو می باشد. مقدار اندازه هایی هم که برای کرّ بودن آب بیان شده، از باب مثـال » کثیراً«قید 

 معنای قلّت در آب قلیل، کمتر بودن آب از غلبه آن است، نه کمتر بودنش از مقدار اندازه های وارد شده در آب کرّ. 
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  اصل حرمت نماز تا زمان شناخت به گفتار – ٥٠

و علـم بـه    شـناخت  جایگـاه بدین خاطر است که نماز ـ در کمترین حدّ ممکن ـ    اصل حرمت
می باشد، گرچه معنای خصوص آنچـه را کـه    ﴿مَا تَقُولُونَ﴾: ن بر زبان می آوردآنچه که انسا

که مکلّف گفتار صالح را در اصـل و بـودنش بـرای    لکن واجب است  نداند. ،می آوردبر زبان 
تَعْلَمُـواْ مَـا    ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا ٱلْصَّالةَ وَأنْـتُمْ سُـکَارَیٰ حَتّـیٰ   نماز، بداند؛ بنابراین، 

درحال مستی به نماز نزدیک نشوید، تـا   ای کسانی که ایمان آورده اید«، ]۴۳[نساء،  تَقُولُونَ...﴾
حرمت نماز را محـدود بـه حـاالت     ﴾حَتّیٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴿ ».زمانی که بدانید چه می گویید

ه نـدانی چـه مـی گـویی: چـه      مستی می کند. این مستی، سکر تامّ و طبیعیست تا مقداری کـ 
سخنت نیکو باشد یا زشت، مناسب با جایگاهت باشد یا خیر؛ و حتی اگر تمام واجبات نمـاز را  

چه برسد به اینکه بـدانی   رک کنی، ولی ندانی که چه می گفتی ـانجام داده و محرّماتش را ت
ی با هتک حرمت فساد و فتنه بوده و مساودر معراج مؤمن چیزهایی را به زبان می آوری که 

یـن  ساحت ربّانیست ـ این نماز حرام بوده و جایز نیست، چه برسـد بـه اینکـه واجـب باشـد. ا      
از معراج واجب بر مکلّفین، دلیل است بر اینکه همانا آگاهی به آنچـه کـه    حرمت و ممنوعیت

ایـن حیـث کـه بـا      بر زبان می آوری، در کلّ زندگیت واجب می باشد، چه برسد بـه صـالة از  
﴿ال أعْبُـدُ مَـا   مردمان را قصد کرده و بـه جـای    می شوی، مثل کسی کهای خود روبه رو خد

آنچه را که عبادت می کنیـد، مـی پرسـتم؛     »أعبد ما تعبدون«می گوید:  ،]۲کافرون، [ تَعْبُدُونَ﴾
  کلمه کفری که با این حال اراده نشده است.

  مصادیق مستی

خستگی هـا را در سـایر   مستی خواب و سایر  سکر در اینجا، مختص مستی خمر نیست، بلکه
یـک شـدن بـه    ؛ در این زمـان، نزد ١حاالت تا مقداری که ندانی چه می گویی، شامل می شود

                                                                                              

. مسـتی  ۴. مسـتی خـواب؛   ۳. مسـتی مـال؛   ۲. مستی شـراب؛  ۱مستی بر جهر قسم است: «در خبری آمده است: .  ١
اگر کسی چرتش گرفت در حالی که «که فرمودند:  ￦یتی نقل شده از پیامبر)؛ و روا۴۸۲، ص۱؛ (نورالثقلین: ج»قدرت

). ایـن مـوارد بـه    ۱۶۵، ص۲؛ (درّ المنثـور: ج »نماز می خواند، از نماز منصرف شده و بخوابد تا بداند که چه می گوید
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از  ،محلّهای برگـزاری آن کـه مسـاجد باشـند نیـز      نماز حرام می شود، نه فقط خود نماز؛ یعنی
است، گرچه نمازی هم ن به آنها در حال مستی، حرام مصادیق قرب صالة هستند و وارد شد

خوانده نشود؛ زیرا فرد مست نمی دانـد کـه چـه مـی گویـد و شـاید او در آنچـه کـه در برابـر          
بنابراین کمتـرین مصـحّح نمـاز،     جماعت نمازگذاران، به زبان می آورد، سخن ناپسندی باشد.

، سـایر درجـات   است که بـا وادی مقـدّس تناسـب دارد؛ پـس از آن     ﴾حَتّیٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴿
 ، همـانطور کـه فـرد نمازگـذار بـا تمـام      حضور در این مکان حضور با شرافت و با نجابت است

به سوی خدای متعال می کند، و وجود خود حاضر بوده و دو کفش خود را با همه معانی رها 
  توجّه پیدا کرده و خود را از تمامی متعلّقات غیر الهی، تخلیه کند.

  وادی مقدّس اصل خلع نعلین در -٥١
، می باشد؛ پـس  ]۱۲[طه،  سِ طُوَیٰ﴾َّ﴿فَٱخْلَعْ نَعْلَیْکَ إنَّکَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَداصل قاعده مذکور، آیه 

خود و نظیر آن از مواردی که مخالف ادب حضور در محضـر   پوش (کفش)دو پا  مکلّف باید،
و اصحاب وحـی و   مهم است، در هر وادی مقدّس مثل خانه های خدا، نماز، خانه های وحی

  د.  فوت شده، در بیاور الهام، چه در قید حیات و چه

بـه طـور    ازاین رو، وادی مقدّس در آیه مذکور، مختصّ وادی وحی به حضـرت موسـیٰ  
شخصی و خصوصی نمی باشد، بلکه شامل موارد همانندش، چه برسـد بـه بـاالتر از آن نیـز     

، (همانـا  »کـان قـد یصـلي بنعلیـه    ￦ اهللا رسولّ إن«می شود؛ بنابراین روایتی که می گوید: 
 گاهی مواقع با نعلین خود نماز می خواندند)؛ کاذب بوده و از صـراط مسـتقیم  ￦ رسول خدا

می باشد؛  مقدّس تر از وادی وحی بر موسیٰ￦ وادی نماز پیامبر: اوّالًبیرون است؛ زیرا 
و مانند آن در هر مکـان مقدّسـی بـا    شامل وجوب خلع نعلین  ﴾سَِّبِٱلْوَادِ ٱلْمُقَد﴿ : اطالقثانیاً

   اینکه پایین تر از وادی وحی نیز باشد، می شود.
مـی باشـد،    هان کفشها از پادر نماز، بیرون آورد نتیجه آن می شود که یکی از موارد واجب

، البتـه بـدون هـیچ عیبـی در صـورت      و باید مکلّف لباسی را بپوشد که مناسـب صـالة اسـت   
در ضرورتی که بـر آن حـاکم باشـد. بلـه، سـتر عـورت از واجبـات        پوشاندن عورت فقط، مگر 

است، اما نمی تواند مانع انجام واجبات دیگر از نماز مثل خلع نعلـین شـود؛ واجبـات درجـاتی     
  دارند، همانطور که محرّمات در حال نماز نیز، دارای درکات مختلفی هستند.

  
آراسـته شـدن بـه    بـرای   ا در حـال نمـاز  هر بیرون شدن شایسـته ای ر  ﴾﴿فَٱخْلَعْ نَعْلَیْکَ ٭

، دربر گرفته که کمترین مصداق آن، خلع نعلین از پاها مـی باشـد. و قـولی    ساحت قرب الهی
، »نعلین مقصود در آیه، پاپوشهایی هستند که از پوست میته درسـت شـده انـد   «که می گوید: 

                                                                                                                                       
اما جزء مستی بـه شـما   عنوان نمونه مثال هستند؛ بنابراین هر آنچه که از مصادیق در آیات و روایات ذکر نشده باشد، 

  رود، ادای نماز در آن حالت حرام می باشد، مثل مستی شهوت.
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: نعلین میته به طور مطلق، اًثانیمطلق می باشد؛  ﴾نَعْلَیْکَ﴿: اوّالًخود سخنی مرده است؛ زیرا 
  منافات دارد.   سِ طُوَیٰ﴾َّبِٱلْوَادِ ٱلْمُقَد﴿با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اصل حرمت داخل شدن فرد جنب در مسجد، مگر با غسل -٥٢

یٰ تَعْلَمُـواْ مَـا         مرجع این اصل، آیه  الةَ وَأنْـتُمْ سُـکَارَیٰ حَتـَّ ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُـواْ ال تَقْرَبُـوا ٱلصـَّ
  ، می باشد.  ]۴۳[نساء،  عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُواْ﴾¦ تَقُولُونَ وَالجُنُبَاً إ

سبیل مسجد بوده، زیرا بـرای خـود نمـاز عبـوری وجـود نـدارد تـا در آن         ﴾سَبِیلٍ﴿چون که 
، از گذری درکار باشد، بنابراین مرجع سبیل کـه نمازیسـت بـه خـدمت گماشـته بـرای مسـجد       

عَـابِرِي  ¦ ﴿إت که مالزمه  بین آن دو را در شریعت الهـی مـی رسـاند؛ پـس     جمله چیزهاییس
محصور می کند جواز دخـول جنـب بـه مسـجد را بـه رهگـذر در مسـجد؛ و فرقـی در          ﴾سَبِیلٍ

 حرمت داخل شدن بین برداشتن چیـزی از مسـجد یـا قـرار دادن شـیئی در آن، وجـود نـدارد.       
بین این دو عمل فرق می گذارد، نسـخ کـرد؟    چطور می شود نصّ قرآنی را توسط روایتی که

مَـا  ¦ ﴿إمگر آنکه این حدیث، حمل بر مورد أخذ شیء از مسجد در حال ضرورت شـود؛ پـس   
، دخول فرد جُنُـب در حـال ضـرورت غیـر اختیـاری را اسـتثنا کـرده، و        ]۱۱۹[أنعام،  ٱضْطُرِرْتُمْ﴾

  حرمت را به فرد مقصّر در این اضطرار اختصاص می دهد.
   
  م نیابت تیمّم از غسل در جواز دخول جُنُب به مسجدعد

نصّ است در اختصـاص غایـت حرمـت بـه غسـل نمـودن؛ ازایـن رو، تـیمّم          ﴿حَتَّیٰ تَغْتَسِلُواْ﴾
جایگزین آن نمی شود، بلکه بدلیّت تیمّم از غسل، تنها در هنگام ضرورت است، مثـل اینکـه   

وجـوب   به علّت دن به مسجد الحرامبرای داخل شچون که وقت تنگ می باشد، فرد مکلّف 
  ، تیمّم می کند.طواف

  
  مصداق ﴿عَابري سَبیلٍ﴾
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) نمی شود، مثـل اینکـه از   گردششامل گذر کردن از مسجد برای تفرّج ( ﴾عَابِرِي سَبِیلٍ¦ ﴿إ
دری داخل و از باب دیگر خارج شده، سپس برگشته و از همان دری کـه داخـل شـده، خـارج     

 ﴾عَـابِرِي سَـبِیلٍ  ﴿بدون توقّفی قدم بزند، و مانند آن از کسانی کـه از  شود؛ یا اینکه در مسجد 
  محسوب نمی شوند.  

می توانی بگویی: اصل حرمت است، مگر دلیل و نصّی وارد شـود؛ و   ،واستیدر اینجا اگر خ
؛ به ، و خصوصاً به حالت اضطرار﴾عَابِرِي سَبِیلٍ﴿بر  تنها جز ،داللت نمی کند استثنای حرمت

  شخص متفرّج، گرچه به صورت عبور (گذر کردنی) باشد. غیر از
  
  
  
  
  
  
  اصل عدم رکوع و سجده جز برای خدا در نماز و به طور مطلق -٥٣

رکوع از سجده به طور مطلق جدا نمی شود، ولی سجده از رکـوع گـاهی مسـتقلّ اسـت؛ بـه      
هـم، ممکـن        رکوع در کنار سجده، فقط در نماز اسـت، امـا سـجده در غیـر نمـاز      ،عبارت دیگر

؛ رکوع خضوعیست یست در اطاعت و فرمانبری همانند سجودمی باشد؛ بنابراین، رکوع عبادتی
که وقتی به غایت خویش می رسد، کمال ظاهر عبودیّت محسوب می شود، در نتیجه هنگـام  

  بلند شدن از آن، به سجده هبوط می کند.

  

  معنای سجده و رکوع

که این آیات، سـجده را مخـتصّ و منحصـر بـرای خـدای      مرتبه ذکر شده  ۹۳سجده در قرآن 
ایـن سـجده    ؛]۳۴، بقره[ ﴿ٱسْجُدُواْ آلدَمَ﴾ متعال می دانند، چه به صورت معبود، یا مشکور مثل

، تنهـا خـدای متعـال    سـجده شـده   برای شکرگزاری خدا بوده و کسی که به آن برای عبـادت 
نفع را معنا می دهد که مساویست با  المی که در آیه آمده است در زمینه سجده، گاهی است.

سجده شکر برای خدا، و یا اختصاص را معنا می دهد که مساوی با سجده برای خدا به طـور  
    مطلق می باشد.

بار بیان شـده اسـت کـه مقصـود از آن نفـس رکـوع بـوده، یـا نهایـت فروتنـی            ۱۳رکوع و 
؛ همانطور که گاهی مقصـود از  ]۴۸[مرسالت،  نَ﴾﴿وَإذَا قِیلَ لَهُمُ ٱرْکَعُواْ الیَرْکَعُو(سجده)، مثل 

﴿وَٱدْخُلُـوا ٱلْبَـابَ   سجود، ظاهر عملی رکوع در جایی که امکان سجده وجود ندارد، می باشد: 
  .]۱۶۱[أعراف،  سُجَّداً﴾
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ظاهر سجده شامل نماز تا موارد دیگر: سجده شکر، سـجده تـالوت و غیـر آن     به هر حال،
تصّ به نماز است، مگر در جایی کـه نهایـت خضـوع ممکـن     دو می شود؛ اما ظاهر رکوع مخ

ون کـه قصـد از عبـادت خـدا، بـاالترین حـدّ تواضـع        و چ .﴿وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّداً﴾مُراد باشد: 
است، رکوع به طور مستقلّ از سجده نیامده است، بلکه قبل از سجده در نماز اسـت، نـه غیـر    

  غیر نماز انجام می شود.آن؛ ولی سجده گاهی جدای از رکوع و در 
حالت سجده مثل مصداق طواف مطلق است که همراه حجّ یا عمره تا غیر آن دو را شـامل  

، مثل رمی، وقوف در عرفات و مشعر، و بیتوتـه  می شود؛ سعی هم مربوط به یکی از آنهاست
آن در منیٰ؛ زیرا عبادات توقیفی هستند و به اندازه ای مشخصّ می شـوند کـه در آنهـا تـرک     

رکوع و سجده در نماز، آن چیزی نیست کـه مـا مـأمور     . کمترین حدّ این ترکدو، وجود ندارد
که مقامیست به وجود امـر الهـی، چنـین اقتضـایی دارد. و      ﴿ٱلصَّالةَ﴾به انجام آن شدیم؛ زیرا 

یا لبـاس، یـا حـال، یـا گفتـار و      این منافات دارد با اینکه نماز به همراه امر حرامی چه مکانی، 
  باشد. عمل
  
  
  
  اصل وجوب اقامه نماز کمّاً و کیفاً مگر ... - ٥٤

نماز، انجام کامل آن به صورت کمّی و کیفی بوده، مگـر در صـورت ضـرورت     مقصود از اقامه
اختیـار   تقصیر و کاسته می شود، البته ضرورتی که از روی یا کیف نماز١به مقدار آن از کمّ که

کـه مقتضـی    خـوفی ، مگـر در ضـرورت   مـی شـود  ن چیزی کمنماز  ؛ بنابراین، از کیفیتنباشد
إذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي ٱألرْضٍ فَلَـیْسَ عَلَـیْکُمْ جُنَـاحٌ أنْ تَقْصُـرُوا مِـنَ         ﴿وَکاستن کیفیت آن باشد: 

  .]۱۰۱[نساء،  نَاً﴾ٱلْکَافِرِینَ کَانُواْ لَکُمْ عَدُوَّاً مُبِیَّ ٱلْصَّالةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ یَفْتِنَکُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ إن

پس نقص کیفیت رکعات نماز به سبب اقتضای برحذر بودن از انواع ترسها در جنگ و غیـر  
این نقص در زمانیست که انسان میـان افـراد و موجـودات دیگـر وجـود داشـته        آن می باشد.

باشد؛ به عبارت دیگر باید جمع و چیز دیگری موجود بوده، وگرنـه صـرف خـوف، مقتضـی و     
مسـیرة یـوم بأغلـب    «چه برسد به چنـین نقصـی در   برای کاستن کیفیت نماز ندارد. ضرورتی 

، (مسیر یک روز راه بـا سـیری کـه غالـب تـر و وسـیله ای کـه        ٢»السیر والغالب علی المسیر
بیشتر از دیگر وسایل اسـت)؛ مگـر آنکـه مثـل خـوف در جماعـت باشـد،         استفاده آن در سفر،

زمان گذشته چنین خوفی وجود داشته است؛ امـا در ایـن   همانطور که در سفرهای طوالنی در 

                                                                                              

به این فتوا تغییر کرده » مسیرة یوم«از جواز قصر کمی در نماز به سبب قاعده  رأی و نظر عالمه صادقی تهرانی.  ١
 خفـتم﴾  إن﴿ی باشد؛ زیرا حذف شرط که در هیچ زمانی کمیّت نماز تغییری پیدا نمی کند، بلکه قصر نماز، تنها کیفی م

در قصر نماز در دو آیه آن و شرط عسر در افطار روزه و یا الحاق حالت غیر حـرج و عسـر بـه آن دو، بـا نـصّ کتـاب       
 . عالمه صادقی تهرانی» نماز و روزه مسافران«تعارض دارد. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به کتاب شریف 

   .۲۵۸؛ عیون األخبار: ص۲مسافر، حاز ، از أبواب نم۱وسائل: باب . ٢
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﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَاالً أوْ رُکْبَانَاً فَـإذَا  زمان، سفری که مقتضی قصر کمّی نماز باشد، وجود ندارد: 
  .]۲۳۹، بقره[ أمِنْتُمْ فَٱذْکُرُوا ٱهللاَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

قصر نماز را مختصّ به آنچه که مقتضی  ﴿أمِنْتُمْ﴾یا ، ]۱۰۳[نساء،  ا إطْمَأنَنْتُمْ﴾﴿فَإذَدر اینجا، 
پس اینچنـین نیسـت کـه مطلـق سـفر       قصر در حال اضطراب و به مقدار آن است، می کنند.

 دارای قصر باشد، بلکه سفری که در آن اضطراب وجود داشته، مقتضی قصر می باشـد، مثـل  
؛ بنابراین به طور کلّی، قصر از نماز نه به صورت کمّی ...﴾نَکُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْإنْ خِفْتُمْ أنْ یَفْتِ﴿

  و نه کیفی صحیح نیست، مگر در زمان اضطرار و به مقدار آن. 
نمازیسـت کـه اقامـه مـی شـود در غیـر        کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾﴿سپس مُراد از 

﴿فَـإذَا إطْمَـأنَنْتُمْ فَـأقِیمُوا    مام و بدون قصر؛ و در اینجـا مقصـود از   خوف مذکور، یعنی نماز ت
، نماز شکسته در هیئت و شکلش توسط خوف می باشد کـه بـه سـبب اضـطرار بـه      ٱلْصَّالَة﴾

  صورت کامل اقامه نشده است.
  

  جمع بندی

ف؛ یـا      . خـو ۱نماز باید با تمام واجباتش چه کمّی و چه کیفـی، اقامـه شـود، مگـر در صـورت:      
، تا اینکه سـفر  برای قصر نماز در سفر وجود نداشته . اضطرار؛ جوازی ـ چه برسد به وجوب ـ۲

نـصّ قصـر از نمـاز در ایـن      باشـد. » مسیرة یوم بأغلب السیر والغالـب علـی المسـیر   «به مقدار 
خــوف و اضــطراری بــا وجــود دشــمنان، حیوانــات درنــده و ســایر  مســیر، در صورتیســت کــه 

که اقتضای آن سفرهای طوالنی بوده است، موجود باشـد. از همینجاسـت کـه مـا     اضطراباتی 
بـا ایـن وسـایل نقلیـه      ١سؤال می کنیم، چطور اجازه داده می شود که نماز در هشـت فرسـخ  

سریع و تسخیر شده و با نشاط و سرزنده، شکسته شود؟! و یا افطار روزه در آن واجب باشـد؟!  
، بقـره [ ﴿یُـرِیـدُ ٱهللاُ بِـکُـمُ ٱلْیُـسْرَ وَالیُـرِیدُ بِکُـمُ ٱلْعُسْـرَ﴾  د: درحالی که خدای متعال می فرمای

؛ آیا در این سفرهای با زمان کوتاه و آسوده، عسـری پیـدا مـی شـود؟! بلکـه در سـفر بـا        ]۱۸۵
هزاران هزار کیلومتر با زمان های کوتاه، طی می شود، و حتی این سـفر آسـوده تـر و    هواپیما 

﴿فَإذَا قَضَیْتُمُ ٱلْصَّالةَ فَـٱذْکُرُوا ٱهللاَ قِیَامَـاً   پس  مسافر در وطن خویش می باشد.از بودن  راحتر
ٱلْصَّالةَ کَانَتْ عَلَی ٱلْمُـؤمِنِینَ کِتَابَـاً   َّ وَقُعُوداً وَعَلَیٰ جُنُوبِکُمْ فَإذَا إطْمَأنَنْتُمْ فَأقِیمُوا ٱلْصَّالةَ إن

                                                                                              

شـنیده اسـت کـه         رضا، از فضل بن شاذان، از امام ۲و۱، از أبواب نماز مسافر، ح۱همانطور که در وسائل: باب.  ١
ثمانیـة فراسـخ مسـیرة یـوم للعامّـة      ّ إنما وجب التقصیر في ثمانیة فراسخ، ال أقلّ من ذلک وال أکثر، ألن: «می فرماید

واألثقال، فوجب التقصیر في مسیرة یوم؛ ولو لم یجب في مسیرة یوم لما وجب في مسیره ألـف سـنة، وذلـک    .القوافل 
کلّ یوم یکون بعد هذا الیوم فإنما هو نظیر هذا الیوم، فلو لم یجب في هذا الیوم فما وجب في نظیره إذا کان نظیره ّ ألن

  ».مثله الفرق بینهما
وقد یختلف المسیر، فسیر البقر إنمـا هـو أربعـة فراسـخ وسـیر الفـرس       : «آمده است »العلل وعیون األخبار« و در کتاب

وهـو الغالـب علـی     ثمانیة فراسخ هو سیر الجمال والقوافـل ّ عشرون فرسخاً، وإنما جعل مسیرة یوم ثمانیة فراسخ، ألن
مساوی با  ￦در زمان پیامبریعنی مسیر یک روزه را  ٭. »المسیر، وهو أعظم المسیر الذي یسره الجمّالون والمکاریّون

هشت فرسخ بوده است، و معیار سنجیدن آن هم، سفر کردن با شتر کـه وسـیله غـالبی سـفر آن زمـان بـوده، انجـام              
 می گرفته است؛ بنابراین، امروز با وسیله غالبی این زمان که ماشین باشد، مسیر یک روز راه مشخص می شود.
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ف در نماز غیر مطمئنه است کـه واجـب مـی کنـد نمـاز بـه       ازاین رو، خو ؛]۱۰۳[نساء،  مَوْقُوتَاً﴾
  ، اقامه شود.﴾﴿رِجَاالً أوْ رُکْبَانَاًصورت کیفی 

  

  حاالت حکمی قصر نماز (نظریه اوّل)

   حکم نماز  إضطرار  خوف  مسیرة یوم  ردیف
  قصر کّمی و کیفی  موجود  موجود  موجود   ١

  قصر کّمی و کیفی  معدوم  موجود  موجود   ٢

  قصر کّمی  ١موجود  دوممع  موجود   ٣

  تمام  معدوم  معدوم  موجود   ٤

  قصر کیفی  موجود  موجود  معدوم   ٥

  قصر کیفی  معدوم  موجود  معدوم  ٦

  قصر کیفی  موجود  معدوم   معدوم  ٧

  تمام  معدوم  معدوم   معدوم  ٨

  

  حاالت حکمی قصر نماز (نظریه ثانی)
   حکم نماز  إضطرار  خوف  ردیف

  قصر کیفی  موجود  موجود  ١

  قصر کیفی  معدوم  وجودم  ٢

  قصر کیفی  موجود  معدوم  ٣

  تمام  معدوم  معدوم  ٤

  
  
  

  اصل نهی نماز از فحشاء و منکر - ٥٥
ٱلْــصَّالةَ تَــنْهَیٰ عَــنِ ٱلْــفَحْشَاءِ وَٱلْــمُنْکَرِ وَ لَــذِکْرُ ٱهللاِ       َّ ﴿إناصل و مرجع این قاعده، آیه 
تمامی معاصـی   ﴿ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْکَرِ﴾، می باشد؛ و ]۴۵کبوت، [عن أکْـبَرُ وَٱهللاُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

    را در خود بدن هیچ استثنایی، جمع می کنند.

  

                                                                                              

اضطرار در زمان نیست که مثالً از وقت نماز باقی نمانده باشد و شما جایز باشد کـه از  البته مقصود از این اضطرار، .  ١
رکعات نماز بکاهید؛ زیرا طبق سنّت: اگر کسی یک رعت از نماز را داخل وقت درک کندریال مثل کسیسـت کـه تمـام    

 ».من أدرک رکعةً فقد أدرک کلّها«رکعات را در داخل وقت درک کرده است: 

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



209 

  دامنه دایره نهی

این نهی، مثلّث نیّت، گفتار و فعل نمازی را دربر می گیرد، نه اینکه تنها به قـول، اختصـاص   
ظی از فحشـاء و منکـر بـاز دارد، وجـود     داشته باشد؛ بلکه در نماز چیزی که شما را از جهت لف

، یعنی هیچ عبادتی برای غیر تو، نباید باشد. اگر نهـی انسـان   ﴿إیَّاکَ نَعْبُدُ﴾ندارد، مگر در مثل 
از نفس خویش لفظی هم باشد، مستلزم پذیرش و قبول آن نهی می باشد، وإال آن را امتثال 

  همراه هدفی باشد. نکرده است، خصوصاً اگر این نهی، عملی یا عملی که به

  

  اشکال و پاسخ

؛ ، نه نمازگذار رانهی در اینجا، تنها نهی کننده و غیر آن را دربر می گیرد«اگر کسی بگوید: 
مازگزار به سبب انجام فشاء و منکر در نماز، از آن دوری نمایـد  پس الزم نمی آید که فرد ن

سـت کـه نمـاز نهـی کننـده      ، این سخن باطل است به اینکـه اینطـور نی  »و آن را باطل کند
در  مـورد  نباشد، اما نمازگزار منهیٌ عنه بوده و بین آن دو فرق گذاشته شـود، بلکـه هـر دو   

؛ زیرا فقط شما نمازگزار هسـتی کـه نفسـت را    و دلیلی بر غیر آن نداریم واحد هستند ،نهی
   توسط نماز، از فحشاء و منکر باز می داری.

  

  ربطالن نماز مقرون به فحشاء و منک

وقتی نماز اینطور تعریف می شود که نهیست موجب و ختم کننده به ترک فحشاء و منکر، 
پس نماز فعلیست که فحشاء و منکر در آن به طور مطلق، حـرام مـی باشـد؛ و چـون ایـن      
نهی عامّ، نماز را اینطور معرّفی می کند که نـاهی از آن دو اسـت و کمتـرین مرتبـه آن در     

انجام هر فحشاء و منکری از مکان یا لباس غصبی در آن، با نمـاز   خود نماز است، بنابراین
  .١، سخنی در این مورد￦؛ و همانطور که روایت شده است از رسول هدایتمنافات دارد

﴿وَال از مواردی که نماز ما را از آن نهی می کند، باطل کردن صالة می باشد، بـه اقتضـای   
و همچنین است هر فعل یا سـخنی کـه صـورت نمـاز را از      ؛]۳۳، ￦[محمّد تُبْطِلُواْ أعْمَالَکُمْ﴾

نماز بودن خارج کرده، و یا با آن منافـات داشـته باشـد. در نتیجـه، نمـاز صـیانت محکمـی در        

                                                                                              

مـی باشـد، یعنـی (نمـاز سـپر      » الصالة حجزة اهللا وإنها تحجز المصلي عن المعاصي ما دام في صالته«بر و آن خ . ١
  .۱۴۵، ص۵الهیست، و انسان را مادامی که در نماز باشد، از گناهان باز می دارد)؛ درّ المنثور: ج

ة أن ینتهـي عـن الفحشـاء    صالة لمن لم یطـع الصـالةَ، وطاعـة الصـال    ال«نقل شده که فرمودند:  و از امام صادق
، (کسی که از ویژگی نماز اطاعت نکند، نمازی برایش وجود ندارد، و طاعت نماز همان ترک فحشاء و منکـر  »والمنکر

با توجّه به آیات فوق و روایات موافـق آن، ایـن قاعـده اثبـات مـی شـود کـه         ٭. ۱۶۱، ص۴می باشد)؛ نورالثقلین: ج
ز صحیح واقع نمی شود، مگر آنکه تقوی در زمان خواندن نماز، رعایت شود). یکـی  ، (نما»حالها الصالة إال بالتقوی«

]،      ۷۲[انعـام،   ﴿وأن أقیموا الصـالة واتّقـوه وهـو الـذی إلیـه تحشـرون﴾      دیگر از مهمترین دالیل اثبات این قاعده، آیه 
ا را در حال نماز شرط می کنـد، امـا   باشد، تقو ﴾أقیموا الصالة﴿پس از ذکر عام که  ﴾واتّقوه﴿یعنی ذکر خاص  می باشد.

اگر تقوا بر نماز مقدّم باشد، چنانچه در بعضی آیات اینطور است، هرکدام به طور مستقلّ داللت بر مدلولشان می کنند و 
 با هم پیوندی ندارند.
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﴿وَأقِـمِ  حالت خود نماز از هر فحشاء و منکریست، و همانطور که خدای متعـال مـی فرمایـد:    
؛ به خاطر اینکه بـه یـادم باشـی و    »نمازت را برپا دارو برای یادم، «، ]۱۴[طه، ٱلْصَّالةَ لِذِکْرِي﴾ 

من تو را یاد کنم. و این دو منافات دارند با فراموش کردن مکلّـف خـدای متعـال را در انجـام     
    ، اینچنین می باشد.]۱۵۲، بقره[ ﴿فَٱذْکُرُونِي أذْکُرْکُمْ﴾فحشاء یا منکر؛ زیرا اقتضای 

ی نماز، این است که آن را در خود نماز انجام پس کمترین حالت پذیرش و امتثال نهی برا
راه رفتن و بهره بردن آهسته اولی در آن محضر بلند و واال، نهیی که قاطع بوده دهی، مانند 

  و مقابلی ندارد. و خداست که در ماورای نیّتهای انسان، قرار دارد.
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 جماعتاصل عدم تحقّق فریضه مگر در  - ٥٦
، مـی باشـد؛ زیـرا مُـراد از معیّـت،      ]۴۳، بقره[ ٱرْکَعُوا مَعَ ٱلْرَّاکِعِینَ﴾﴿وَ، آیه اصل در نماز جماعت

همراهی با واقعیت رکوع است که مکلّف با سایر راکعین کـه همـان نمـازگزاران بـه جماعـت      
بـه طـوری کـه معیّـت      که تنها مجرّد رکوع مورد نظر بودهباشند، نماز خود را اقامه کند. نه این

کوع در نمـاز در هـر حـالتی واجـب اسـت، و      نقشی نداشته باشند؛ زیرا ر زمانی و مکانی، هیچ
یعنـی   ﴿وَٱرْکَعُوا مَعَ ٱلْـرَّاکِعِینَ﴾ ؛ پس مختصّ به آن است تنها وچون رکوع فقط در نماز بوده 

، با سایر نمازگزاران، نماز بخوانید.»صلّوا مع المصلّین«

حـال  از رکعات نماز برای رعایـت   ؛ زیرا هنگام خوف، بعضیآیه نماز خوف است و همچنین
جماعت در آن، فوت می شود؛ اگر نماز جماعت در حالـت خـوف از دشـمن نبـود، دیگـر ایـن       

  نقص از رکعات نماز ضرورتی نداشت تا از آن تبعیت شود.
﴿ال اشاره به وجـوب اجتمـاع در نمـاز دارد، همینطـور آیـه       ﴿إیَّاکَ نَعْبُدُ وَإیَّاکَ نَسْتَعِینُ﴾آیه 

یٰ تَعْلَمُـواْ مَـا تَقُولُـونَ وَالجُنُبَـاً إ       تَقْ یٰ    ¦ رَبُوا ٱلْصَّالةَ وَأنْـتُمْ سُـکَارَیٰ حَتـَّ عَـابِرِي سَـبِیلٍ حَتـَّ
به عنوان مسجد اعتبار می کند؛ زیـرا   ﴾عَابِرِي سَبِیلٍ﴿، نماز را به اقتضای ]۴۳[نسـاء،   تَغْتَسِلُواْ﴾

استقرار و ثبوت در نماز جزء واجبات اسـت؛   عبور و گذری در اصل خود نماز وجود ندارد، چون
بنابراین مقصود از آن مکان نماز که مسجد باشد، است.

وجوب نماز جماعت در سنّت

وارد شـده کـه یکـی از آنهـا، فـرد       وجوب نماز جماعـت در پرتو این آیات، روایات متواتری بر 
که نماز جماعـت را   وکسی ؛معروض از نماز جماعت را تهدید به آتش زدن خانه اش می کند

بدون عذر ترک می کند، رها کننده یک از واجبات در نماز است؛ زیرا اقتضـای تعـدّد مطلـوب    
درنتیجه، نماز فرادیٰ با اینکه امکان خواندن آن به صورت جماعت  در نماز اینچنین می باشد.

مـاز  وجود دارد، صحیح است، مگر به سبب عوارض دیگـری، مثـل اقامـه نمـاز فـرادیٰ بـین ن      
جماعت یا در هنگام آن به طوری که از عمل شما چنین برداشتی شود که با این کـار، امـام و   

  اید. مأمومین در نماز جماعت را فاسق دانسته و به آنها به همین سبب اقتدا نکرده
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در سه مورد مبطالت روزه حصراصل  - ٥٧
یٰ یَتَبَـیَّنَ    وَٱبْتَغُواْ مََّ ﴿فَاآلنَ بَاشِرُوهُن، آیه این قاعدهاصل  ا کَتَبَ ٱهللاُ لَکُمْ وَکُلُواْ وَٱشْـرَبُواْ حَتـَّ

، ]۱۸۷، بقـره [ ﴾لَکُمُ ٱلْخَیْطُ ٱألبْیَضُ مِنَ ٱلْخَیْطِ ٱألسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أتِمُّواْ ٱلْصِّیَامَ إلَی ٱلْلَّیْلِ
 م، وارد شـده ذکر شده، پس از نهـی از مفطـرات در شـب صـیا    که در این آیه امری  می باشد.

﴿أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ ٱلْصِّیَامِ ٱلْرَّفَثُ إلَیٰ نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأنْـتُمْ لِبَـاسٌ لَهُـنَّ عَلِـمَ     است: 
.ٱهللاُ أنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فَاآلنَ بَاشِرُوهُنَّ...﴾

عمدی اخل شدن در روزه با حالت جنابتجواز د
که جماع را تا فجر جایز دانسته و داللت می کند بـر جـواز داخـل     فوق بر این نصّ آیه عالوه

مفطـرات روزه در ایـن سـه مـورد: (اکـل،       بـودن  روحصمدلیل شدن در فجر با حالت جنابت، 
این سـه مـورد، وجـود     شرب، جماع) می باشد. دلیلی هم بر وجود باطل کننده روزه به غیر از

: مدلول دلیلهای وارد شده بر این موضوع، قاصـر از اثبـات چنـین مطلبیسـت؛     اوّالً؛ زیرا ندارد
: در دلیلهای ذکر شده بـر مفطـرات، اشـکال و تقصـیر وجـود دارد، چـون بـا آیـه ای کـه          ثانیاً

.می کند، منافات دارد در سه مصداقمفطرات را محصور 
از مواردی نیست که صیام را ابطـال نمایـد،   ￦ یا رسول خداکذب عمدی بر خدای متعال 

بلکه این عمل فاسد کننده ایمان پیش از روزه می باشد. غبار هم به طـور مطلـق، چـون کـه     
  .١داخل در خوردن و آشامیدن نیست، بنابراین نمی تواند روزه را باطل کند

  
  بیماری طوالنی و رو به رشد

ای می باشد که دائماً رشد کرده و یـا طـوالنی اسـت؛ و     یکی دیگر از مبطالت روزه، مریضی
امــا طاقــت فرســایی اگــر همیشــگی باشــد، وجــوب روزه را ســاقط کــرده و طعــام مســکین را 

﴿وَعَلَی ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرَاً فَهُوَ خَیْـرٌ  جایگزین آن می کند: 
؛ و اگـر موقّـت و در بعضـی مواقـع     ]۱۸۴، بقـره [ ومُواْ خَیْرٌ لَکُمْ إنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُـونَ﴾ لَهُ وَ أنْ تَصُ

امٍ أُخَـرُ    َّ﴿عِدباشد، مثل دوران حاملگی و شیر دادن و سفر معسر و غیر آن، حکمش  ةٌ مِـنْ أیـَّ
  .]۱۸۵، بقره[ یُرِیدُ ٱهللاُ بِکُمُ ٱلْیُسْرَ وَالیُرِیدُ بِکُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

                                                                                              

روایـات   اطل نمایند.بنابراین مواردی مانند سیگار و مصادیق دودی، با اینکه حرام هستند، اما نمی توانند روزه را ب.  ١
و  تساقط می باشـد. در اینجا، اصل  در نتیجهافطار غبار نیز عالوه بر تعارضشان، از نظر سندی مقطوع و باطل هستند؛ 

  موارد دیگر نیز مانند آمپول غیر تقویتی و ریختن قطره چشم و گوش، موجب بطالن روزه نمی شوند.
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اصل وجوب زکات در تمامی درآمدها - ٥٨
یکـی از   ، آیات مختلفیست که در پرتو آن احادیثی هم وارد شده اسـت. اصل بیان این وجوب

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي أنْشَأ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْـرَ مَعْرُوشَـاتٍ وَٱلْنَّخْـلَ وَٱلْـزَّرْعَ مُخْتَلِفَـاً      آن آیات، آیه 
ٱلْرُّمَّانَ مُتَشَابِهَاً وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَـوْمَ حَصَـادِهِ   أُکُلُهُ وَٱلْزَّیْتُونَ وَ

هُ یَـوْمَ حَصَـادِهِ    ﴿، می باشـد؛ زیـرا   ]۱۴۱[أنعام،  ٱلْمُسْرِفِینَ﴾ُّ وَال تُسْرِفُواْ إنَّهُ الیُحِب ، ﴾وَآتُـواْ حَقـَّ
زمـان برداشـت، جـز زکـات نیسـت؛ و ایـن ثبـوت شـامل همـه           یعنی ثبوت و وجوب حـقّ در 

از ایـن   مصادیق مذکور در آیه که تمامی مزرعه ها و باغات را نیز در بر می گیرند، مـی شـود.  
مصادیق، دو مورد زیتون و انار هستند که از مصادیق نه گانه مشـهور بـرای پرداخـت زکـات،     

خارج می باشند.

﴿خُــذْ  مامی مصادیق محصوالت کشاورزی و باغهـا، آیـه   دلیل دیگر برای ثبوت زکات در ت
، توبـه [ صَـالتَکَ سَـکَنٌ لَهُـمْ...﴾   َّ مِـنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَکِّیِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إن

ل، صدق می کند، و مصـادیق نـه   جمع مضافیست که بر کلّ اموا ﴾أمْوَالِهِمْ﴿است؛ زیرا  ،]۱۰۳
جـز   ﴾نْ﴿مـِ  نمـی باشـد؛ و مُـراد از    مـوارد زکـات   و کاسـتن  ز کسرینه معروف در زکات، جگا

تبعیض دریافت صدقه واجب از تمامی اموال زکات نیست، و اگر مقصود از آن دریافت جزئـی  
».خُذْ مِنْ بَعْضِ أمْوَالِهِمْ«از بعض اموال می بود، عبارت صحیح اینطور باید می شد که: 

ا أخْرَجْنَـا لَکُـمْ     ﴿یَو آیه دیگر  ذِینَ آمَـنُواْ أنـْفِـقُواْ مـِـنْ طَیِّبَـاتِ مَـا کَسَـبْتُمْ وَمِمـَّ هَا ٱلـَّ ـا أیـُّ
تمــامی درآمــدها و  ﴾مَـــا کَسَــبْتُمْ﴿، مــی باشــد؛ در اینجــا اضــافه ]۲۶۸، بقــره[ مِــنَ ٱألرْضِ...﴾

د، در بر می گیرد.تجارتهای مستثی در فقه را که انگار از مستحبات به شمار می رفتن

دالیل دیگر

ما در کلّ قرآن ـ چه سوره های مکّی و مدنی ـ سی آیه درباره حقّ زکات، پیدا می کنـیم کـه     
به صورتهای مختلف لفظی: زکاتها، ایتائات، صدقات و انفاقات، بیـان شـده انـد؛ و کـلّ ایـن      

داشـته، مگـر آنکـه از    موارد به همان زکات بر می گردند، زیرا دادن واجبـی در زکـات وجـود ن   
 در قـرآن  جهت تعبیر لفظی تفاوت کرده است، البته جز در خمس که آیه و لفظ خاصّ خود را

بدین لحاظ، چطور می شود که زکات از مصـادیق نـه گانـه خـود ـ عـالوه بـر         دارا می باشد. 
پرداخـت زکـات اسـت ـ بـرای مـوارد هشـت گانـه           و نقصان سبب کاهش ،قیودی که در آن

یکی از آنها اداره و رتق و فتق حکومت اسالمی باشد، کفایت کند؟! مـا در قـرآن    مصرفش که
بر آنچه کـه فتـوا داده مـی شـود،      بنا جز آیه واحدی برای خمس نمی یابیم که نصف آن هم

از  %۶ طبـق فتـاوای موجـود،    ،بنـابراین  از طریق پدرانشان است! مختصّ به ذریه معصوم
از نیازهـای اسـالمی قـرار داده شـده اسـت؛ در نتیجـه در        %۹۰اموال نه گانه برای نزدیک به 

 قسـمت کـردن   نـوع  ایـن ، رواحتیاجات تأمین می شود! ازاین  %۱۰اموال، تنها  %۱۰۰اینجا از 
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ستم کارنه و ناعادالنه می باشد؛ و هـر عـاقلی، چـه برسـد بـه ایـن شـریعت         تقسیمی زکات،
  چنین تقسیمی را نمی پذیرد.، عادلی که بین همه احتیاجات تعدیل برقرار می کند
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منافعاصل وجوب خمس در کلّ غنایم و  - ٥٩
َّ ﴿وَٱعْلَمُواْ أنَّمَا غَنِمْـتُمْ مِـنْ شَـیْءٍ فَـأن    اصل وجوب خمس در تمامی غنیمتها و بهره ها، آیه 

، می باشد. چون که غنیمت به معنای فایده و منفعت به طور مطلـق  ]۴۱[أنفال،  لِلّهِ خُمُسَهُ...﴾
ی باشد، با اینکه این آیه در میان آیات جهاد ذکر شـده اسـت، بنـابراین خمـس وارد بـر هـر       م

؛ بلکـه ایـن مصـادیق سـزاوارتر بـه      ١منفعت و بهره ای مثل هدیه و ارث و مانند آن می شود
وجوب پرداخت خمس از مواردی که در آنها مشقّت وجود دارد، هستند. آیا مـی شـود وجـوب    

در مصـداق   را آن و قایل شد، اما دیدت آمده با تالش و سختی، ه دسخمس را در هر فایده ب
  نبینیم؟!و سودی که هیچ دشواری در آن موجود نبوده، 

  

  در پرداخت خمس» مؤونه«مُراد از استثنای 

مقصود از غنیمت، کلّ بهره و سود حاصل از درآمد است، نـه آنچـه کـه از آن پـس از مؤونـه      
و هزینـه تحصـیل غنیمـت     ، جز مؤونه»الخمس بعد المؤونة«اد از سال، باقی می ماند؛ زیرا مُر

خرجـی سـال   » مؤونـه «اگر منظور از  .٣در زکات نیز، اینچنین است ، نیست.٢اگر غنیمتی باشد
همه را شامل می شـود؛ بنـابراین، خمـس     ﴾ا غَنِمْتُمْ﴿مَباشد، با آیه تعارض پیدا می کند؛ زیرا 

ر تومان می باشد، ولـی اگـر خرجـی سـال را از یـک      کسی که یک میلیون است، دویست هزا
میلیون کم کنیم، می ماند صد هزار تومان که خمس آن برابر با بیست هزار تومـان اسـت؛ در   

لِلّـهِ  َّ فَـأن ﴿ می باشد، پس چطور بر آن اطالق ﴾ا غَنِمْتُمْ﴿مَنتیجه این مبلغ، یک دهم خمس 
  ست؟!می کنیم، درحالی که یک دهم خمس ا خُمُسَهُ...﴾

  

  مصداق عدم وجوب پرداخت خمس

کسی که خمس را ادا می کند و یا بر عهده اوست، مـی توانـد حسـاب سـال و خرجـی آن را      
محاسبه کرده تا فقیر نشود و در نتیجه با پرداخت آن، خود مستحقّ خمس گـردد. ایـن حکـم    

  در باب زکات نیز، جاری می شود.
 

                                                                                              

درباره خمس سؤال کردم؟ حضرت فرمودند: خمس  از امام صادق« در خبر سماعه که موافق آیه است، آمده که:.  ١
، از ابواب آنچـه کـه در آن خمـس    ۸، (وسائل، باب»در هرآنچیزیست که مردم از آن بهره می برند، چه کم و چه زیاد

ه مال، ). مصادیقی مانند هدیه و ارث، از موارد تبدّل مالک به مالک است، نه فعل به فعل یا مال ب۶واجب می شود، ح
  داخل هستند. ﴾ما غنمتم﴿اما این دلیل نمی شود بر خروج آنها از وجوب خمس؛ زیرا در 

مقصود از وجود غنیمت این است که افرادی که مستقلّند و با پول و سرمایه خویش کار می کنند، سـرمایه اصـلی   .  ٢
فرمایی مشـغول بـه کارنـد، نیـاز بـه      آنها برای تحصیل و رونق کار، مؤونه محسوب می شود. اما کسانی که برای کار

سرمایه ای برای تحصیل منفعت ندارند؛ زیرا برای شخص دیگری کار می کنند و سرمایه کـار آنهـا بـه دسـت کـس      
 دیگری می باشد.

بعـد  «می باشد، و علّت هیچ وقت تخصیص بـردار نیسـت، بنـابراین،    » مؤونه«علّت عدم وجوب اخراج خمس که .  ٣
  ی موارد مالی مثل زکات، کنز مال، دیون و ... می شود. شامل تمام» المؤرونة
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والدت به رسول خدا منسوبند سیّد بودن کلّ کسانی که از راهاصل  - ٦٠
لْبِ وَٱلْتَّرَائِـبِ﴾  می کنند، از جمله آیه  آیاتی بر این اصل داللت [طـارق،   ﴿یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ ٱلْصـُّ

؛ زیرا بین مذکّر و مؤنّث، تفاوتی قائل نشده است، پس هردوی آنها بدون هـیچ فرقـی جـز    ]۷
 ﴿بَعْضُـکُمْ مِـنْ بَعْـضٍ﴾   ؛ همانطور کـه  داز هر دوی زن و مرد وجود گرفته ان در خود جنسیّت،

و مانند آن، بین دو جنس ذکور و إناث بعضـیّت را بـدون هـیچ تفـاوتی در اصـل و       ]۲۵[نساء، 
بنیادشان، بیان می کند.

￫ مقصود امام حسـن و امـام حسـین    بدون هیچ اختالفی ، که]۶۱[آل عمران،  ﴿أبْنَاءَنَا﴾آیه 
بـه حضـرات ابـراهیم،    که  ، یعنی حضرت عیسی]۴۵عمران، [آل ١﴿ٱلْمَـسِیحُ﴾هستند، و آیه 

منتهی می شود و طریق ختم به آنها هم جز از راه مادر نبـوده اسـت، از   ￨ داوود و سلیمان
  جمله دالیلی هستند که تأکید بر عدم فرق بین منتسبین توسط پدر یا مادر می کنند.

  
  شعر و روایت جاهلی

بنونـا بنـوا أبنائنـا، وبناتنـا بنـوهنّ أبنـاء       «. شعر جاهلی: ۱با این اصل، دوچیز در تعارض است: 
پسران ما پسران پسـران ماینـد، و دخترانمـان پسرانشـان، پسـران مردانـی       ؛ (»الرجال األباعد

فاسد جاهلی مانند دیگر مـوارد زمـان جاهلیّـت،    غریب و دور از مایند). اما اسالم با این خیال 
ومن کانت أمّه من بني هاشم وأبـوه مـن سـائر قـریش     «. روایت جاهلی: ۲مبارزه کرده است؛ 

 ﴿أدْعُـوهُمْ آلبَـائِهِمْ﴾  اهللا یقـول:  ّ الصدقات تحلّ له ولیس لـه مـن الخمـس شـیء، ألن    ّ فإن
، (کسی که مادرش از بنـی هاشـم و پـدرش از قـریش باشـد، صـدقات بـرای او        ٢»] ۵[أحزاب، 

آنـان را  «دای متعال مـی فرمایـد:   حالل هستند و از خمس برایش بهره ای نمی باشد؛ زیرا خ
هسـتند؟  ￦ از پسـرخواندگان پیـامبر  ￫ )؛ آیا امام حسن و حسین» برای پدرانشان بخوانید

با بنی امیـه و بنـی عبـاس، بـر     ￨ درحالی که این دو بزرگوار به همراه سایر اهل بیت پیامبر
ایـن دو و بـه   ذریـه یـای جـز    ￦ آیا برای پیامبرضدّ این فکر جاهلی، ایستادگی می کردند؛ 

  ￩.وسیله اینها وجود دارد؟ مگر تنها حضرت زهرا

بنباراین، از مواردی که هیچ شکّ مستند به دلیلـی بـرای آن وجـود نـدارد، ایـن اسـت کـه        
، تمام کسانی هستند که به آن حضرت از طریق والدت، چه از طرف مـرد  ￦فرزندان رسول

  أسفانه در بین ما نیز، وجود دارد.و چه زن، منتسب می شوند، برخالف تفکّر جاهلی که مت

                                                                                              

نَ وَ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُالً هَدَیْنَا وَنُوحَاً هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِـنْ ذُرِیَّتِـهِ دَاوُدَ وَسُـلَیْمَا   ﴿در آیه  ﴾عِیسی﴿مُراد .  ١
عام، [أن ﴾نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِینَ ٭ وَزَکَرِیَّا وَیَحْیَیٰ وَعِیسَیٰ وَإلْیَاسَ کُلٌّ مِنَ ٱلْصَّالِحِینَ وأیُّوبَ وَیُوُسفَ وَمُوسَیٰ وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ

 ]، می باشد.۸۴-۸۵
  .۸خمس، ح، از أبواب تقسیم ۱؛ وسائل: باب۵۶، ص۲؛ إستبصار: ج۳۸۶، ص۱؛ تهذیب: ج۴۵۰، ص۱کافي: ج.  ٢
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اصل حرثیت زنان -٦١
مُواْ ألنْفُسِکُمْ وَٱتَّقُـوا ٱهللاَ  ِّ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأتُواْ حَرْثَکُمْ أنَّیٰ شِئتُمْ وَقَداصل در اینجا، آیه 

، می باشد.]۲۲۳، بقره[ وَٱعْلَمُواْ أنَّکُمْ مُالقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤمِنِینَ﴾

؛ و فرزنـد آوری  تعریفیست برای نزدیکی با آنها از موضع ایجاد نسل﴾ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ﴿
و همانطور بیان آیه ای که بر آن مقدّم شده و می گوید: از همانجا و همانگونـه کـه خـدا بـه     

مِـنْ  َّ تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنحَتَّیٰ یَطْهُرْنَ فَإذَا َّ ﴿وَالتَقْرَبُوهُنشما اجازه داده است، با آنان در آمیزید: 
﴿مِـنْ  اجـازه ای پـس از نهـی پیشـین اسـت، و       ،؛ امر به در آمیختن با زنانحَیْثُ أمَرَکُمُ ٱهللاُ﴾
یٰ شِـئتُمْ    ﴿، اذنیست برای مکان برخورد با زنان که فرمود: حَیْثُ أمَرَکُمُ ٱهللاُ﴾ فَأتُواْ حَـرْثَکُمْ أنـَّ

....﴾مُواْ ألنْفُسِکُمِّْوَقَد

در صورت عذر وجوب فرزند آوری عدم

بله، انجاب (فرزند آوری) در طول دوران زندگی به اقتضای عذرهای مختلـف بـرای یکـی از    
همـین انجـاب اسـت؛     اجب نمی باشد، با اینکه اصل، تنهازوجین یا هردوی آنها و غیر آن، و

ند، ممانعت مـی کنـد،   از وجود حرص به اینکه مردان از دُبر زنان نزدیکی کن ﴾حَرْثٌ لَکُمْ﴿اما 
و این عمل شبیه لواط است؛ گاهی مواقع تعطیلی موضع انجاب و ایجاد نسـل از زنـان یـا از    
طرف مردان، ملحق به حکم حرمت جماع از دُبُر می شود؛ زیرا حـرث (کشـتزار بـودن زنـان)     

ان از بین نطفه ایجاد کننده و زمینی برای برداشت آن قرار دارد. پس همانطور که جماع با زنـ 
کـه پـس    پشت حرام است، تعطیلی ویژگی حرثیت زنان نیز حرام می شود، مگر در زمان عذر

از زوال آن، حکم بر می گردد.

حرمت دوام عزل

این است که در آمیختن با زنان، ویژگی خاصّی دارد کـه   ﴿مِنْ حَیْثُ أمَرَکُمُ ٱهللاُ﴾از اقتضائات 
جنسی و شهوانی؛ بنـابراین، مـداومت بـر عـزل     آن هم حرثیت است، به غیر از مطلق حیثیت 

(بیرون ریختن منی از رحم) یا اطاعت از فـرض عـزل از طـرف یکـی از زوجـین، در شـریعت       
. اصـل وجـوب انجـاب در ارتبـاط بـا      ۱الهی حرام می باشد. پس ما در اینجا دو اصـل داریـم:   

تبرئه کننده بـوده   . اصل حرمت ترک آن در ارتباط زناشویی، مگر در صورت عذری که۲زنان؛ 
بـین ایـن دو اصـل قـرار دارد، در     ﴾ حَـرْثٌ لَکُـمْ  ﴿و چون کـه   و خیانت و پیمان شکنی نباشد.

نتیجه برای زوجین جایز نیست که موجـب بازدارنـدگی ایـن حرثیـت توسـط عقـیم نمـودن و            
  راه های دیگر شوند، جز آنکه این جلوگیری توسط عذری، به صورت موقّت باشد.
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ل قوامیّت مردان بر زناناص – ٦٢
﴿ألْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی ٱلْنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱهللاُ بَعْضَهُمْ عَلَـیٰ بَعْـضٍ   اصل این بیان، مربوط به آیه 

، می باشد.]۳۴ساء، ن[ وَبِمَا أنْفَقُواْ مِنْ أمْوَالِهِمْ...﴾

دلیل فضـیلت و برتـری آنهـا     پاسداری آقایان بر بانوان،بر خالف آنچه که تصوّر می شود، 
بر زنان در حقوقی که برایشان به سبب نـاتوانی وضـع نشـده اسـت، نمـی باشـد، بلکـه ایـن         

تنها بیان خبر و انشائیست که حرکت مردان برای زنان مثل همسـران و   و نگهبانی، حراست
، یـک  یـان . این قیـام آقا می کند توصیف سنگین بسیار بسیار ،، در تأمین مصالح آنهارا مادران

باشـد کـه مـردان از آنهـا      مـی  صفاتیدر  و پیوسته برای مراقبت و دفاع از زنان حرکت دائمی
، به جهت آنکه مردان از اموالشان بـه آنهـا در   ﴿بِمَا أنْفَقُواْ مِنْ أمْوَالِهِمْ﴾قوی ترند، و همچنین 

مـراه شایسـته   ازدواج و موارد دیگر می پردازند؛ در نتیجه، شریکی که از مال خودش بـرای ه 
بـرای مـرد و بـه گـردن      خویش خرج می کند، برای بقای این همراهی پسـندیده مـی باشـد.   

اوست که از زن خویش حراست کرده تا از تباهی و جدایی، جلوگیری کند؛ ازاین رو، این قیام 
دلیل بر رجحان مرد بر زن نمی باشد.

حکمت  قوّامیّت

، اشـاره روشـنی بـه    »فضّـلهم اهللا علـیهنّ  «، نـه  عَلَـیٰ بَعْـضٍ﴾  ﴿بِمَا فَضَّلَ ٱهللاُ بَعْضَهُمْ بیان 
مزیّتهـایی وجـود    درجات مختلف فضیلت و کمال بین مردان و زنان دارد؛ پس برای زنان

دارد که برای آقایان نیست، همانطور که بـرای مـردان صـفاتی موجـود هسـتند کـه بـرای        
رای هـردوی آنهـا محسـوب          بانوان نمی باشد؛ و حالـت میانـه بـین آنهـا هـم، فضـیلت بـ       

می شود. در نتیجه، اینجا مثلّث حقوق بین زنان و مردان تشکیل می شود.
که برای زنان صفات و فضایلی وجود دارد که مقتضی محافظت از آنها توسـط   معلوم شد  

مردان است، همچنین برای مردان مزیّتهایی قرار دارد که نتیجه اش همین پاسـداری آنهـا از   
گرانبهایی هستند که ان است. پس زنان خصوصاً آنهایی که مادر می شوند، جواهر قیمتی بانو

نگهبانی از آنها در جایی که موجب دوامشان در این فضیلت شده، و همچنین صیانت آنهـا از  
آزادی و انصرافشان از حیات عفیف کامل، واجب است.

، زیـادتر  ان را در برابر زنـان در حفـظ مصالحشـان   مسؤولیت مرد بِمَا أنْفَقُواْ مِنْ أمْوَالِهِمْ﴾وَ﴿
اسـت؛ زیـرا    ﴿بِمَا فَضَّلَ ٱهللاُ بَعْضَهُمْ عَلَـیٰ بَعْـضٍ﴾  ، همانطور که این وظیفه به اقتضای کرده

، جـایگزین ایـن برتـری و    جهت رجحان قوّت بدنی، مالی و نفسـی  بانوان از از آقایان مراقبت
. در برابـر ایـن   می شـود  گاهی مواقع نیز، استثنا کهمانند یک قانونی رجحان صفات می شود، 

صــفات مــردان، أنــس زنــان، عفــاف، حــاملگی و مــوارد دیگــر قــرار دارد؛ بنــابراین، صــفات و 
فضیلتهای دو طرف که تفاوت نیز دارند، مقتضی این قوّامیّت همیشگی می باشد کـه جانـب   

هر دو را اصالح می کند.

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



 

مردان را بر بـانوان در برابـر   ریعی، از مواردی نیست که این قوامیّت در دو بُعد تکوینی و تش
تنها عمل صالح و حیات پاک وطاهر به طور مطلق است که مربـوط   بلکه برتری بخشد؛ خدا

به این رجحان و صالح می باشد، بدون هیچ دخالت امر دیگـری مثـل ذکوریّـت و اناثیّـت و     
رَبَّهُمْ أنِّي ال أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِـنْ   ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُمْموارد دیگر مثل عمل غیر صالح: 
الِحَاتِ مِـنْ ذَکَـرٍ    ؛ ]۱۹۵[آل عمـران،   ذَکَرٍ أوْ أنْثَیٰ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ...﴾ ﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ ٱلْصـَّ

؛ پس تبعیضی کـه  ]۱۲۴[نساء،  ﴾أوْ أنْثَیٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأوْلَئِکَ یَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَالیُظْلَمُونَ نَقِیرَاً
در مورد جزای اعمال مطرح شـده، بـین زن و    ﴿ال تُظْلَمُونَ نَقِیرَاً﴾و ﴿بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾در 

مرد در غیر عمل صالح، تساوی برقرار می کند.
هُ  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحَاً مِنْ ذَکَرٍ أوْ أنْثَیٰ وَهُوَ مُـؤمِنٌ فَ به صورت کلّی، قرآن می گوید:  لَنُحْیِیَنـَّ

ا     ؛ و ]۹۷[نحـل،   حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أجْرَهُمْ بِأحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ﴾ اسُ إنـَّ ﴿یـاَ أیُّهَـا ٱلْنـَّ
عِنْــدَ ٱهللاٍ  أکْرَمَــکُمْ  َّ خَلَقْنَاکُمْ مِـنْ ذَکَـرٍ وَأنْــثَیٰ وَجَعَلـْنَاکُــمْ شُعُــوبَاً وَقَبَــائِلَ لِتَــعَارَفُواْ إن       

؛ بنابراین، ارجمنـدی و گرامـی بـودن نـزد خـدا بـه       ]۱۳[حجـرات،   ٱهللاَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾َّ أتْـقَـاکُمْ إن
چیزی جز تقوا با درجات مختلفی که دارد، تعلّق نمی گیرد. نه مرد بودن و نه زن بـودن و نـه   

  غیر آن دو، هیچ دخلی در درجه انسان نزد خدا ندارد.
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ثلت حقوق زوجیناصل مما – ٦٣
ـذِي عَــلَیْهِنَّ بِـٱلْمَــعْرُوفِ     َّ ﴿وَ لَـهُناصل همانندی و شباهت حقوق همسران، آیه  مِــثْلُ ٱلـَّ

، می باشد.]۲۲۸، بقره[ دَرَجَةٌ وَٱهللاُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ﴾َّ وَلِـلْرِّجَـالِ عَـلَیْهِن

را بـرای مـردان بیـان     ای برتـر ، و درجه که در اینجا به تنهایی هم بیان شده﴾ دَرَجَةٌ﴿ شاید
و سزاوارتر بودن شوهران از دیگران نسبت به باز گردانـدن زنـان در    می کند، همان استحقاق

بدون فاصله ای ﴾ دَرَجَةٌ﴿ این مدّت طالق باشد، همانطور که این مرتبه از اولویت قبل از این
ذِي     فِيَّ هِنِّبِرَدُّ أحَقَّ ﴿وَبُعُولَتِهِن: آیه ذکر شد در این ذَلِکَ إنْ أرَادُواْ إصْالحَاً وَلَهُـنَّ مِثْـلُ ٱلـَّ

.عَلَیْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...﴾
رتبه ای برتر نسـبت بـه زنـان مـی باشـد،      »  حقّ طالق«بنابراین، همانطور که برای مردان 

مثل حـقّ طـالق،    به حساب آید؛ رجوع به آنها نیز در عده طالق به شرط آنکه مرتبه ای برتر
اخـتالف در مقـدار   ﴾ دَرَجَةٌ﴿ی باالتر برای مردان به شمار می رود؛ ازاین رو، مقصود از درجه ا

حقوق مشترک بین آنها نمی باشد، بلکه مُراد از آن، پاسداری و نگهبانی مردان بر زنان اسـت  
آزادی هـا و هواهاییسـت کـه بـه زنـدگی مشترکشـان لطمـه             که مقتضی عدم ارتباط آنهـا بـا   

شوهر، مراقبت بر پوشش و پوشاندن و ماننـد آن نسـبت بـه     جمله این قوّامیتهای ازمی زند؛ 
نامحرمان، و موارد وجوب حفظ حرمتشان می باشد.

حقوق سه گانه بین زن و شوهر

مشـترک در حیـات زوجیّـت و ماننـد آن؛              . حقـوق  ۱بین زوجین سـه نـوع حقـوق وجـود دارد:     
تمـامی ایـن حقـوق بـه مصـلحت       ق مخـتصّ بـه زنـان؛   . حقو۳. حقوق مختصّ به مردان؛ ۲

مردانگی و زنانگی و مصلحت زوجیّت می باشد.

ده مـردان، و  بر عه ویژه و اختصاصی بانوان، تغذیه و پوشاک آنها به طور شایستهاز حقوق 
و حرمـت  عدم لزوم شاغل بودن مالی بانوان برای اداره امور زنـدگی مشـترک مـی باشـد.      نیز

مادر و موارد شبیه آن هستند، بیشتر از آقایان است.زنان به اینکه 
اما از حقوق خاصّ مردان، عدم حجاب آنها مانند زنان و عدم انحصـار ازدواجشـان بـا یـک     

  می باشد.١نفر و موارد دیگر و همچنین حقّ طالق برای آنها
اسالم در بخش حقوق زوجین، حدّ وسط را بین افراطی های غربی و تفریطی های شـرقی  

رفته و زن را نه مانند مرد به صورت تمام قرار می دهد و نه اینکه به طـور کلّـی میـان آنهـا     گ
  تفاوت قایل می شود.

                                                                                              

دا کرده است به ثبوت حقّ طالق برای هر دوی زن و شوهر که تفصیل تغییر پی این نظر عالمه صادقی تهرانی . ١
  خواهد آمد. ۶۶آن در پاورقی اصل
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با کسانی که دعوت کننده به نار هستند و قبول آن نکاح حرمتاصل  – ٦٤
ارِ وَٱهللاُ یَـدْعُوٱ إلَـی ٱلْجَ     اصل این حرمت ازدواج، آیه  ةَ وَٱلْمَغْفِـرَةِ   ﴿أُوْلَئِکَ یَـدْعُونَ إلَـی ٱلنـَّ نـَّ

، می باشد؛ پس دعـوت بـه آتـش، حکمـت حکیمانـه ای بـرای حکـم بـه         ]۲۲۱، بقره[ بِإذْنِهِ...﴾
﴿وَال تَنْکِحُوا ٱلْمُشْـرکَاتِ  حرمت ازدواج با زنان مشرک و پذیرش نکاح با مشرکین می باشد: 

أعْجَبَتْکُمْ وَال تُنْکِحُوا ٱلْمُشْرِکِینَ حَتَّیٰ یُؤمِنُـواْ   حَتَّیٰ یُؤمِنَّ وَألمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ
ةَ     وَلَعَبْدٌ مُؤمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ أعْجَبَکُمْ أُوْلَئِکَ یَدْعُونَ إلَی ٱلنَّارِ وَٱهللاُ یَـدْعُوٱ إلَـی ٱلْجَنـَّ

.]۲۲۱، بقره[ هُمْ یَتَذَکَّرُونَ﴾وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّ

کسانی که ازدواج با آنها و قبول نکاحشـان حـرام اسـت، همـان مشـرکین و زنـان مشـرک        
به آتش دعوت می کنند؛ پس اگر ـ بر فـرض مُحـال ـ ازدواج بـا        هستند؛ زیرا اینها انسانها را

کردنـد، ایـن ازدواج    زنان مشرک برابر با دعوت آنها به بهشت بود یا اینکه به نار دعوت نمـی 
صحیح بوده و یا ازدواج با زنان مؤمنی که دعوت به آتش جهنّم مـی کننـد، باطـل مـی بـود.      
لکن، حکم ضابطه ای همان حرمت مشرکین و سایر کفّار است که زنان مسلمان را به نکـاح  

خود دربیاورند، و همچنین مردان مسلمان که با زنان مشرک ازدواج نمایند.

حرام مصادیق نکاح

اگر مجرّد کفر مانع از نکاح و قبول آن می بود، نکاح اهل کتاب نیز حرام می شـد، امـا ازدواج   
، حـالل مـی باشـد.    ]۵[مائـده،   ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أوتُـوا ٱلْکِتَـابِ...﴾  با آنان به اقتضای 

جـواز ازدواج بـا آنـان    ی حکم یعن﴾ حَتَّیٰ یُؤمِنَّ﴿زنان اهل کتاب بعد از مشرکین، کافرند؛ البته 
، ایـن  پـس از ایمـان   دربر می گیرد، همـانطور کـه   نیز پس از ایمانشان، مطلق ایمان کتابی را

حلیّت ازدواج با زنـان پـاک دامـن اهـل     « ﴾﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أوتُوا ٱلْکِتَابِ زنان را آیه
بودن زنان اهـل کتـاب را از دعـوت بـه      احصان ﴾﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ حتّی شامل می شود.، »کتاب

نار تا سایر موارد دیگر احصان (نگهبانی)، دربر می گیرد، و اگر غیر از این باشد، در زنان اهـل  
کتاب نیز همانند زنان مشرک که دعوت کننده به آتش جهنّم هستند، ازدواج حرام وجود دارد.

ت ازدواج بین مـؤمن و مشـرک را دز   تبصره ای که در اینجا موجد بوده و تأیید می کند حلیّ
؛ در اینجا چنـین نکـاحی حـالل    بعضی از اوقات، حلیّت مالک شدن زن کنیز و کافر می باشد

است؛ زیرا راهی برای دعوت به نار توسط کنیـز وجـود نـدارد؛ و اگـر غیـر از ایـن باشـد، ایـن         
مانند سایر دعوت کنندگان به آتش، حرام می باشد. ازدواج نیز

ر ازدواج مرد کتابی با زن مسلماناشکال د
رفتگـی در   در ازدواج شخص کتاب ـ چه برسد به مشرک ـ بـا زن مسـلمان، گمراهـی و فـرو      

در اصل قوّامیّت و مانند آن از والیت مـردان   چنین اثری همانطور که زمینه نکاح، وجود دارد،
نین ازدواجی، حرام بر زنان چه در ایمان و چه در گمراهی، حاصل می شود. دلیل حرمت بر چ
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بودن مقدمات حرام به طور مطلق می باشد، حتی اگر مؤمنی با زن با ایمـانی ازدواج کـرده و   
این نکاح موجب تعطیلی حدود نهی شود، این عمل هم برابر بـا دعـوت بـه نـار اسـت، پـس       

کشـانند. اصـل   اینها کسانی هستند که انسان را به سمت نار مـی   ﴾أُوْلَئِکَ یَدْعُونَ إلَی ٱلنَّارِ﴿
مطلق در تمامی بخشهای نکاح این است که چنـین دعـوتی موجـب حرمـت ازدواج بـه طـور       

خودکـار  مطلق می شود، البته با اینکه بین زن مؤمن با کافر یا مؤمن و زن مشـرک، بـه طـور    
چنین انحرافی وجود دارد.

عدم وجوب عقد لفظی

ها یک داللتهای ظـاهری بـر وجـود    چون که عقد به بخش الفاظ اختصاص ندارد، و الفاظ تن
عقد هستند، بنابراین، عقد لفظی چه ـ ایجاباً و قبوالً و ماننـد آن ـ حتّـی بـرای ماننـد نکـاح،        

﴿وَإنْ واجب نمی باشد؛ مگر دلیل قطعی بر وجوب لفـظ داللـت کنـد، مثـل طـالق کـه آیـه        
 ﴾سَـمِیعٌ ﴿ ضـی وجـوب آن اسـت؛ زیـرا    ، مقت]۲۲۷، بقره[ٱهللاَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ َّ عَزَمُوا ٱلطَّالقَ فَإن

مقتضی وجود لفظیست که شنیده شود؛ و کسی که در اینجا به عدالت می شـنود،   شنوا بودن
طرف طالق و دو فرد عادل می باشند.

، مختصّ دو طرف عقد و اطراف آن نمی باشد، بلکه مُـراد از  ]۱[مائده،  ﴿أوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾و 
وع زنان با ایمان است که به اندازه توان، در هر حالی به این وفای به عقد، مسؤولیت مجم

عقد وفا نمایند.

بـه خـدا،    ایمان که ذکر شد، و نکته آخر اینکه تمامی مطالب در این بخش، همینها بود 
ریشه و بنیاد تمامی عقود است، پس عقد دیگری که این ایمـان را بـه طـور مطلـق حـذف        

  مُراد از عقود، پیمانهای شایسته به اقتضای ایمان است.می کند، جایز نمی باشد؛ بلکه 
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»یُحرم من الرضاع ما یُحرم من النسب«اصل عدم ثبوت  – ٦٥
یـک رویـداد گـران و ترسـناکی در     ، در اینجا حدیث مشهوری وجود دارد که نزد مشهور فقهاء

رمت الحاقی به تصریح قرآن به اختصاص این ح :اوّالًبا اینکه ، فقه اسالمی ایجاد کرده است
، مـادران و خـواهران   ]۲۳[نسـاء،  ﴿وَأمَّهَاتُکُمُ ٱلَّالتِـي أرْضَـعْنَکُمْ وَأخَـوَاتُکُمْ مِـنَ ٱلرِّضَـاعَةِ...﴾      

؛ زیـرا  گویی از موارد غیر مذکور نمـی باشـد   می باشد؛ بیان این اختصاص برای موجز رضاعی
اسـت، واجـب مـی باشـد؛     ایجاز و مختصر گویی عامّ، در قرآنی کـه مسـلکش اختصـار بیـان     

رضاعی شـامل تمـامی محرّمـات نسـبی در بـاب       تمامی مصادیقبنابراین اگر اینطور باشد که 
؛ ثانیـاً: حکـم در محرمیّـت رضـاعی     »و هنّ من الرضـاعة «د، قرآن باید می فرمود: نازدواج شو

مختصّ بـه  ، و چون نصّ در اینجا تنزیلی می باشد؛ بنابراین این الحاق کلّی نیاز به نصّ دارد
مادر و خواهر رضاعیست، در نتیجه، غیر موارد نزول را از حکم الحاق خارج مـی کنـد؛ چطـور    
ممکن است که به سبب اطالق روایتی که واجب است توسط قرآن تخصیص بخورد، به غیر 

تنزیـل بـرای تمـامی محرّمـات      تصریح به تعمیم از این دو سرایت کند؟! حتّی اگر روایاتی هم
ض دارد، به طور مطلق ساقط می شـود، چـه برسـد بـه بخـش      ن که با آیه تعارنسب شود،چو

(علقه ایجاد شده بین زوجین) که هم مخالف آیه و هم حدیث مـی باشـد؛    محرمیّت مصاهره
یُحـرم مـن   «زیرا مصاهره نه از نسب و نه از رضاع به شمار می رود تا در اینجـا داخـل شـود:    

  .١»الرضاع ما یُحرم من النسب

ن مثلّث ذکر شده، یک ظلع مشخّص در زمینه الحاق وجود داشته و آن چیزیست کـه  در ای
، در ﴿وَأمَّهَاتُکُمُ ٱلَّالتِي أرْضَـعْنَکُمْ وَأخَـوَاتُکُمْ مِـنَ ٱلرِّضَـاعَةِ...﴾     قرآن به آن تصریح می کند:

. دختران شیر خوار و پسربچه ای که ۱حرمت شامل هر سه رضاع خواهری،  یعنی همین خط
. و یـا دختـران   ۲یک مادر شیر خورده اند و هیچکدام رابطـه نسـبی بـا زن شـیرده ندارنـد؛       از

. و نیز بالعکس، پسری که فقـط شـیر   ۳شیرخوار با پسری که رابطه نسبی با زن شیرده دارد؛ 
در اینجا اطالق دارد؛ اما حرمـت   ﴾أخَوَاتُکُمْ﴿؛ زیرا خورده با دختران نسبی زن شیرده، می شود

رضاعی مخصوص به آنهاست، نه غیرشان از مادران نسبی آنها، چه برسد به غیر آنهـا  مادران 
  از زنان نسبی یا شیرده.

  
  عدم حرمت حالئل پسران رضاعی

 (زنـان)  عجیب است که عده ای سخنی را درباره پسران رضاعی مطرح می کنند کـه حالئـل  
د، و نکاحی ح را حرام می کنقط نکارضاع شایسته ف ام بوده وحررضاعی  این پسران بر پدران

؛ امـا  دنمی تواند جایز باشبین صاحب لبن و بچه شیر خوار از زوج صاحب لبن (ابو المرتضع) 
تصـریح بـه    باشـد ، ]۲۳[نسـاء،   ﴿وَحَالئِلُ أبْنَائِکُمُ ٱلَّذِینَ مِـنْ أصْـالبِکُمْ﴾  آیه  نصّ دیگری که

 در نتیجـه هـردو مصـداق    ند،زنان پسرانی دارد که از صلب پـدران هسـت   اختصاص حرمت به
                                                                                              

  .۲و۱، از ابواب آنچه که به رضاع حرام می شود، ح۱وسائل: باب.  ١
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پسران رضاعی و نیز پسرخواندگان را طرد می کند؛ و اگر مقصود فقط خـروج پسـرخواندگان   
کـه بـه    مِـنْ أصْـالبِکُمْ﴾  ﴿، نه »غیر أدعیائکم«از دایره حرمت بود، باید این طور بیان می شد: 

ان شیرخوار کـه  همراه نفی ادعیاء، پسران رضاعی را هم خارج می کند. و همچنین است دختر
برای آنها می کنند؛ در مصاهره، تحریمـی بـین زن شـیرده و    » اصهار«همسرانشان را تعبیر به 

مـی باشـد، نـه مـادران      ﴾﴿وَأمَّهَاتُکُمُ ٱلَّالتِـي أرْضَـعْنَکُمْ  بچه شیرخوار، وجود ندارد؛ زیرا نصّ 
نسبی شیرده.

مُراد از تحریم

، ناشی می شـود، تحـریم در بخـش نکـاح اسـت      حرمتی که بین بچه شیرخوار و زن شیرده و
؛ همـانطور  زن و مرد به صورت رابطه نامحرمی وجـود نـدارد  مواجهه رعایت چاره ای جز  پس

وَأمَّهَاتُکُمُ ٱلَّالتِي أرْضَعْنَکُمْ وَأخَـوَاتُکُمْ مِـنَ   حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... ﴿د: که خدای سبحان می فرمای
نه تحریم ذاتی، ایـن   ،تحریم نکاح است ﴿حُرِّمَتْ﴾وق که مُراد از . نتیجه طبق آیه فٱلرِّضَاعَةِ﴾

میـان نکـاح و    پیوسـتگی محکمـی   حرمت رضاعی از مواردی نیست کـه ماننـد نسـب    شد که
   حرمت ایجاد کند، بلکه فقط ازدواج بـین دو جـنس مـرد و زن را در دو مـورد رضـاعی، حـرام       

  . می کند
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»ساقالطالق بید من أخذ بال«اصل  – ٦٦ 
طالق برای کسیست که اقدام به نکاح کرده یعنـی مـرد؛ و ایـن حکـم هماننـد اصـل، از       حقّ 

، قـره [ب ﴿إذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَـاءَ﴾ آیات مختلفی که در بخش طالق وارد شده، به دست آمده است: 

، ]۲۳۰، بقـره [ طَلَّقَهَا﴾ ﴿فَإنْ؛ و]۵[تحریم،  ﴿إنْ طَلَّقَکُنَّ﴾؛ و]۲۳۷، بقره[ ﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ ]۲۳۱
در قرآن نصّ و اشاره ای که احتمال دهد طـالق بـه دسـت زنـان     ؛ ]۱[طالق،  ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ...﴾و

هم می شود، پیدا نمی شود؛ بنابراین، طالق فقـط بـه دسـت همسـران آنهـا ممکـن اسـت و        
  .١الغیر

، بـه آنچـه   ]۳۴[نساء،  أمْوَالِهِمْ﴾ ﴿بِمَا أنْفَقُواْ مِنْنکاح مشترک بین زن و مرد است، اما مردان 
؛ و همانــا مــردان در کـه از اموالشــان خــرج مــی کننــد، در برابــر ایــن نکــاح مســؤولیت دارنــد 

تصمیمهایشان استواری داشته، بر خالف زنـان کـه احساسـات آنهـا بـر تعقلشـان غلبـه پیـدا             
قّ طالق جـز بـه دسـت    ، ح٢»الطالق بید من أخذ بالساق«می کند؛ بدین لحاظ و موارد دیگر 

  کسی که ساق زوجیت را گرفته، نمی باشد.
  

  شرط طالق

و هر موقع کـه انسـان بخواهـد آن را     طالق اینطور نیست که به صورت آزاد و اختیاری باشد
، بلکه طالق تنها در صورتی جایز است که در صورت استمرار زوجیّت، خوف تـرک  انجام دهد

زن در طالق خُلع چنین ترسی داشـته، و   اگر نطور استحدود الهی وجود داشته باشد؛ و همی
یا هردوی آنها در طالق مبارات چنین خوفی داشته باشند؛ جز آنکه زن از نفع حقّ و یـا حـقّ   

بـه هـر حـال،     ثابت خود گذشت می کند تا مرد او را به صورت توافقی یـا خُلـع طـالق دهـد.    
الهی، جایز نمی باشـد، و اگـر هـر     زمشترک در صورت بیم از رهایی خطوط قرم تداوم زندگی

  دو راضی به طالق نباشند، بر حاکم شرعیست که آنها را از هم جدا نماید.

که در ظرف محافظت از حـدود الهـی شـکل بگیرنـد؛      است هر دوی نکاح و طالق واجب
زیرا خود نکاح و طالق نیز از حدود الهی محسوب می شوند؛ آیا دیده اید که یک حدّ الهی با 

هماننـد وفـاق اسـت در    با اختالف سـلبی و ایجـابی،   حدّ دیگری جایز گردد؟! پس فراق  ترک

                                                                                              

 بیان می کند »رساله نوین«در  ۶۹۶تغییر پیدا کرده به آنچه که در مسأله این رأی و نظر عالمه صادقی تهرانی.  ١
جایز نمی » یُسر«، همچنین طالق در هنگام حقّ طالق منحصر برای زوج نیست«چنین است: که به اختصار مفهومش 

باشد، این دو حکم مستفاد از آیات وارد شده در بخش زوجیّت، به دست آمده است، خصوصاً قول خدای متعال که می 
] ۱[مائـده،   هـا الـذین آمنـوا أوفـوا بـالعقود﴾     یـا أیّ ﴿آیـه   ]، و۲۲۸[بقره، ﴿وَلهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف﴾ فرماید: 

بنابراین، همانطور که برای مرد در زمان حرج و عسر، طالق همسرش جایز است، همچنین بالعکس بـرای زنـان نیـز    
» من أخذ بالساق«این حقّ وجود دارد؛ پس مقصود از ساق در روایت مذکور، تنها ساق زوج نمی باشد، بلکه اطالق در 

اق زوجین را دربر می گیرد و هر دوی آنها در این حقّ مساوی می باشند. دلیلی هم بر عـدم اطـالق و انحصـاریت    س
   رساله مراجعه فرمایید. ۶۲۹برای پژوهش و تحلیل این موضوع، همچنین به مسأله ».وجود ندارد» من أخذ بالساق«
 .۳، از ابواب مقدمات طالق، ح۲۵مستدرک الوسائل: باب.  ٢
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الهی مـی باشـد؛ در    این خطوط قرمز ؛ زیرا همانطور که گفتیم: اصل، مراقبت بردایره زوجیّت
نتیجه گاهی مواقع ازدواجی حرام و طالقی واجب می شود تا این اصل اصیل، رعایت شود.

رای زوجهصحّت و شرطیّت طالق ب

طالق چون از حقوق زوج می باشد، بنابراین از جانب زوجه صـحیح نیسـت، مگـر در تخلّـف     
شرط صالح در تعدّد مطلوب که در اینجا خیار فسخی بدون طالق برای زوجه ثابت می شود. 

و یـا از   که طالق به طـور اصـلی دسـت زن بـوده     اما اگر دو طرف در هنگام عقد، شرط کنند
ت ازدواج حالل وکالت طـالق بگیـرد، ایـن شـرط سـاقط بـوده و از اصـل        طرف مرد در صور

شاید بگوییم: در وحدت مطلوب این امـر صـحیح مـی باشـد، کـه       اینکه باطل می باشد، مگر
  البته آن هم به سبب همین وحدت مطلوب، از اصل فاسد است.
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اصل عدم عده پس از طالق مگر در حمل یا احتمالش یا مرگ زوج – ٦٧
، به سبب این اصل است که طالق برابـر  برای زن وب و نگهداری عده پس از طالقعدم وج

د شـده باشـد:         وار بـر خـالف آن   می باشد، مگر در جـایی کـه نصّـی    امل و مطلقبا رهایی ک
، ]۲۳۴، بقـره [ ﴿أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْـرَاً﴾ مثل زنانی که همسرانشان فوت کرده اند، بنابراین باید  .۱
مورد دیگر وجوب عـده، زنـان   . ۲ برای ازدواج با کس دیگری، صبر نمایند؛ ه و ده شبهارماچ

ــعْنَ حَمْلَهُــنَّ﴾حاملــه هســتند:  ، کــه عــده آنهــا وضــع ]۴[طــالق،  ﴿وَأوْالتُ ٱألَحْمَــالِ أنْ یَضَ
حملشان می باشد.

نـان  اما زنان صغیر و یائسه عده ای ندارند، چون حامله شدن آنها مُحال می باشـد، ولـی ز  
﴿وَٱلــالئِي یَئِسْـنَ مِـنَ ٱلْمَحِـیضِ     مُرتاب به اقتضای شکّ و تردیدشان باید عده نگه دارنـد:  

ٱلـالئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأوْالتُ ٱألحْمَـالِ أجَــلَهُنَّ   َتُهُنَّ ثَالثَةُ أشْهُرٍ وَّمِنْ نِسَائِکُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِد
زنان نا امید از حیض در صورت شکّشان بـه دیـدن ایـن     ؛ پس]۴[طالق،  أنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

خون، و زنانی که در سنّ حیض هستند اما هنوز خونی ندیده اند، باید سه ماه عده نگه دارند؛ 
زیرا ممکن است در زمان آینده حیض شده، در نتیجه احتمال حاملگی داشته باشند.

، یا حاملگی بالفعل، یا احتمـال  به طور کلّی معلوم شد که عده جز برای مرگ همسر مطلقاً
حمل به سبب حیض و گمان حیض، ثابت نمـی شـود؛ امـا مُحـال بـودن حـاملگی در دوران       

تـربّص و انتظاریسـت بـرای    حیض و غیر آن، خارج از عده است؛ زیرا وجوب نگهداری عـده،  
حمل در غیر وفات همسر.

ن حمـل باشـد و سـپس طـالق     ٭ اگر بین زن و مرد فاصله ای ایجاد شود که بیشتر از زما
گیرند، در اینجا نیز عده ای بر عهده زن نمی باشد. چه این زن بـا یـک عمـل جراحـی عقـیم      

شده باشد و یا همسرش مدّتها غایب بوده و در این زمان، هیچ ارتباط جنسی نداشته اند.

اشکال و پاسخ

﴿وَٱلْمُطَلِّقَـاتُ  اصـل و ضـابطه در طـالق، عـدّه مـی باشـد؛ زیـرا        : «سخن کسی که می گوید
؛ بـه  »زنان مطلقه باید سه قـرء انتظـار بکشـند   «، ]۲۲۸، بقره[یَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ...﴾ 

تحقیق که زنان صغیر و یائسه از این حکم خارجند، امـا بقیـه بـانوان در اصـل ضـابطه فـوق،       
از ایـن حکـم   ماننـد صـغیر و یائسـه    زنـان غیـر مُرتابـه نیـز      ؛ باطل است؛ زیرا»باقی می مانند

خـود امکـان   خارجند؛ چون که اصل حمل یا احتمال آن، یا حیض و احتمال آن بـوده کـه بـا    
أنْ َّ لَهُـن ّ ﴿وَالیَحِـلُ می فرمایـد:   ﴾ثَالثَةَ قُرُوءٍ﴿قرآن پس از بیان حاملگی را حمل می کنند؛ 

، کـه نشـان   ]۲۲۸، بقره[یُؤمِنَّ بِٱهللاِ وَٱلْیَوْمِ ٱآلخِرِ...﴾  َّیَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱهللاُ فِي أرْحَامِهِنَّ إنْ کُن
هسـتند کـه    ﴾ٱلْمُطَلِّقَاتُ﴿در اینجا همان  ﴾َّهُن﴿می دهد اصل در وجوب عده، حمل است؛ و 

اختصاص به زنانی پیدا می کنند که در آنها احتمال بارداری وجود دارد.
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آمیـزش یـا بـا نزدیکـی بـدون حالـت        عده بر زنان مطلقه بدون«گوید:  که یهمچنین کس
، نیاز به دلیل دارد؛ قرآن در اینجا وجوب عـده را  »استرابه با یقین به عدم بارداری، واجب است

؛ که شرط می کند عده سـه مـاه   »اگر شکّ دارید«، ﴾إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴿نفی می کند؛ زیرا می فرماید: 
عدم حیض عده ای ثابت نمـی شـود،   را به حالت ارتیاب؛ پس همانطور که برای زن به سبب 

ثبوت سه ماه عده نیز به خاطر عدم ارتیاب، واجب نمی شود. برای درک بیشتر تأمّل نمایید.

جمع بندی

مشخص شد که عده، عده انتظار برای حمل و احتمـال بـارداری مـی باشـد، وگرنـه عـده ای       
هـیچ عـده ای پـس از     واجب نبوده مگر در وفات. در  تعدادی از روایات هـم آمـده اسـت کـه    

، (تنهـا سـبب   ١»إنّما العـدّة مـن المـاء   «طالق وجود ندارد، مگر به سبب احتمال بارداری، مثل 
و  بـاردار نمـی شـود)؛   (مثل چنین زنی،  ،٢»مثلها التحمل«وجوب عده، وجود اسپرم است)؛ و 

  شبیه آنها.

                                                                                              

 .۱، از ابواب عده، ح۱؛ وسائل: باب۱۰۹، ص۶کافی: ج . ١
  .۱، از ابواب مقدمات طالق، ح۴۰وسائل: باب.  ٢
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اصل وجوب وفای به عقود – ٦٨
کـه   ﴾ٱلْعُقُـودِ ﴿ ، می باشـد. ]۱[مائده،  ذِینَ آمَنُواْ أوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ...﴾﴿یَا أیُّهَا ٱلَّمرجع این اصل، آیه 

اسـت، بنــابراین نـصّ در عمــوم بـوده و تمــامی    » جمــع محلّـی بــه الـف و الم  «از نظـر ادبـی   
قرادادهای صالح و شایسته را فرا می گیرد. عقدهای پسندیده، قراردادهایی هستند که از نظـر  

 شده اند و یا از نظر عقلی و شرعی، مانعیتی برایشان وجـود نـدارد.، البتـه   شرع تأیید و امضاء 
. مادامی که فرد عقد کننده یا شونده و مصداق عقد، قرار داد را نقض نکند کـه  ۱ به دو شرط:

مادامی که با یـک   .۲را می شکند؛  طرف مقابل هم عقداگر باطل کند، به مقدار همان نقض، 
ند که در صورت تقابل برای محافظت از امـر مهمتـر در شـریعت    مصداق اهم شرعی تقابل نک

 الهی، تقیّه می کند.

شرعیّت عقد بیمه

همه مؤمنین را در طول زمان و عرض مکان، دربـر مـی    ﴾﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْو همانطور که 
نهای مختلف، با هـم  نیز پیمانها و قراردادهاییست که مؤمنین در زمانها و مکا ﴾ٱلْعُقُودِ﴿گیرد، 

هماننـد آن کـه بـه آن اشـار شـده و آن از دایـره عقـود        می بندند، بدون هیچ استثنایی، مگـر  
پیمانهایی که در ابتدای دعوتشان، به ذهن خطـور نمـی    تحصیصاً یا تخصصاً خارج می باشد.

نـه و  ، قراردادهـای عاقال و در زمان حال وجود دارنـد  ایجاد می شوندکنند، لکن پس از قرنها 
یکی از مصادیق آن، عقد بیمه  غیر محظوری می باشند، بلکه مورد امضاء و قبول نیز هستند.

(تأمین و امنیت بخشی مورد اطمینان در برابر مطلـق حـوادث) و ماننـد آن، مـی باشـد؛ زیـرا       
: نه عموم مردم و نه افـراد خـاصّ از چنـین امـری، دوری نکردنـد و آن را امـر ناپسـند و        اوّالً

 انی و ایمـانی نمـی باشـد؛ در نتیجـه    : این عقد، خارج از دایره عقلی، انسثانیاًندانستند؛ منهی 
این قرارداد، یک امر عقالیی و قطعی می باشد.

رابطه عقد و عهد

یکی از مصـادیق  » عهود«که در حدیثی هم بیان شده، نمی باشد، بلکه » عهود«تنها  ﴾ٱلْعُقُودِ﴿
نصـوص  » عهـود «نطور که در اصلهای سابق گذشـت، بـرای   پنهان برای عقود هستند؛ و هما

دیگری وارد شده است.

، نیاز بـه صـیغه و لفـظ ندارنـد،     »عهود«همانند  ﴾ٱلْعُقُودِ﴿ یکی از فرقهای آنها این است که
القَ فَـإن   مگر آنکه نصّی وارد شود مثل مـورد طـالق:     ٱهللاَ سَـمِیعٌ عَلِـیمٌ﴾  َّ ﴿وَإنْ عَزَمُـوا ٱلطـَّ

، نه مورد ازدواج، چه برسد به تجارت و شبیه آن.]۲۲۷، بقره[
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وجوب وفای به عقد

وجوب وفای به عقد است، مگر درجایی که مبنی بر جواز نقـض وجـود دارد،    ﴾أوْفُواْ﴿اقتضای 
و  طبیعـت معاملـه   یا در آن، خیار فسخ از جانب دو طرف شرط شده است؛ بنابراین لزوم بیـع، 

همانطور که جواز وکالت، حکمیست طبیعت الحال بـرای آن و  ، موارد دیگر شبیه به آن است
مصادیق مثل آن.

مصادیق عمومیّت عقد

و هـردو عقـد ثابـت و دائـم و      است، شمولیت داشته »جمع محلّی به الف والم«که  ﴾ٱلْعُقُودِ﴿
عقد موقّت و غیر ثابت را فرا مـی گیـرد؛ پـس بایـد بـه هـر کـدام از آنهـا بـر حسـب زمـان و            

داخـل شـدن تمـامی عقـود در ایـن      عمل نمود. و همینطور مقتضای ایـن جمـع،    محدودیتش
﴿ألَمْ أعْهَدْ إلَیْکُمْ یَا بَنِـي آدَمَ أنْ ال تَعْبُـدُوا   . عقود بین خدا و مخلوقات: ۱وجوب می باشد: 

؛ و کـلّ  ]۶۱یـس،  [ وَأنِ ٱعْبُـدُونِي هَـذَا صِـرَاطٌ مُسْـتَقِیمٌ﴾     ٭ مُبِینٌٌّ ٱلشَّیْطَانَ إنَّهُ لَکُمْ عَدُو
شریعتهای الهی به همراه فطرت و عقل تصدیق شده، عقودی تکـوینی و تشـریعی از جانـب    

. ۳. عقودی که ما انسانها با خـدا توسـط قسـم، نـذر و عهـد مـی بنـدیم؛        ۲خدا بر ما هستند. 
عقودی که بین خودمان اعم از مالی و غیر مالی، وجود دارد.

ذکـر شـده    مَـا یُتْلـیٰ عَلَـیْکُمْ﴾   ¦ تْ لَکُمْ بَهِیمَةُ ٱألنْعَامِ إ﴿أحِلَّپس از این وفای به عقد که 
؛ پـس از آن قـرآن یکـی از عقـود اصـلی را      است، بیان یکی از عقود شرعی فرعی مـی باشـد  

؛ همانا جانشـینی و خالفـت عصـمت    ]۳[مائده،  ﴿ألْیَوْمُ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...﴾مطرح می کند: 
مـی باشـد. بـرای تفصـیل و تحقیـق      ￦ ی این رسالت محمّـدی استمراری برا￦ محمّدی

  مراجعه نمایید.» الفرقان«بیشتر به تفسیر 
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اصل حرمت افشای سوء – ٦٩
،  ]۱۴۸نسـاء،  [ مَـنْ ظُلِـمَ...﴾  ¦ ٱهللاُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِـنَ ٱلْقَـوْلِ إ  ُّ ﴿ال یُحِبآیه اصل این قاعده، 

 ﴾مَنْ ظُلِمَ¦ إ﴿بدی آشکار می شود، و نیز غیر آن؛ و  هم شاملدر اینجا،  ﴾ٱلسُّوءِ﴿می باشد. 
هـم بغـض و خشـم     ﴾ُّ﴿ال یُحِـب استثناییست از ظهور سوء غیر در صـورت ظلـم؛ مقصـود از    

الهیست؛ زیرا خدای سبحان در برابر تمامی اعمال، حاالت و گفتارهـای مـا، یـا آن را دوسـت     
جود ندارد. همانا خدای سبحان بـه هـر   دارد و یا از آن خشم می گیرد، و حالت سومی اینجا و

چیزی احاطه دارد.

شرلیط اظهار سوء در صورت ظلم

       و مخفـی، تعـدّی بـه غیـر یـا سـوای آن را، دربـر         یعمومیت دارد: یعنی سوء ظاهر ﴾ٱلسُّوءِ﴿
می گیرد؛ بنابراین هیچ استثنایی از درکات سوء آشکار وجود ندارد، مگر آنکه فردی به صورت 

در جایی که دفع این ظلم یا مقابلـه بـا آن    ، البتهیا مخفیانه مورد ستم قرار گرفته باشد کارآش
نتیجه آن شد که جواز جهر به سوء  به طور اعتداء به مثل بدون افشای جهری، ممکن نباشد؛

. اعتداء بـه مثـل و دفـع ظلـم بـه      ۲. شخصی مورد ظلم قرار گرفته؛ ۱جایز نیست، مگر آنکه: 
.ر، ممکن نباشد؛ زیرا جهر به سوء فی نفسه، غیبت محسوب می شودواسطه غیر جه

با افشای بدی فرد ظالم از خـود دفـاع کـرده،     می تواند چنین شخصیبا شرایط موجود، پس  
شده تا در نتیجـه از آن اجتنـاب نمایـد.     ظالم کمک  کند، و یا ظلمش شناخته یا به دفع ظلم

ا جـز بـه وسـیله افشـا کـردن نـدارد، محبـوب        شخصی که مظلوم اسـت و توانـایی دفـع آن ر   
.خداست و با این افشا می تواند دست ظالم را از ظلم، کوتاه کند

حرمت اظهار گناهان شخصی 

و منظـور از   ؛مـی شـود  ﴾ ُّ﴿ال یُحِـب بیان کردن بدی ها و گناهان شخصی انسان، داخـل در  
 به نفس نسبت داده شـود.  ، چه برسد به اینکه تعریف از گناهستحرمت، خبردادن آنهااین 

باشـد، حـرام اسـت، مگـر بـرای دفـاع        که ازاین رو، سوء هرچه که باشد، از هر چیزی و کسی
نمودن و اعتداء به مثل، یا زشت نمودن چهره ظلم، یا کمک به ظالم برای دفـع آن و مـوارد   

بـر   دیگر از مصداق حقّی که با ظلم مقابله می کند. ضابطه اصـلی آن اسـت کـه امـر مهمتـر     
ساوی یا آبـروی اجتمـاعی از آبـروی    مصداق مهم مقدّم گردد، یا دوران امر بین دو مصداق م

، پیش آید. با تمام مباحثی که شد، چاره ای جز وجود خیر و ایجاد فضـای خیـر در جامعـه    فرد
  وجود ندارد.
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اصل وجوب تبعیّت از گفتار احسن – ٧٠
، واجب است کـه بـه خـاطر تبعیّـت از بیـان      بهترین قول که گفتاریست نزدیکتر به قول الهی

قریب تـر بـه قـول    خدا، پیروی شود. تقدّم وتأخّر هریک از اقوال بستگی به این دارد که کدام 
الهیست، و گفتار الهی چیزی جز نتایج و استنباطات به دست آمـده از قـرآن و سـنّت موافـق     

بـین پیشـتازان بـزرگ، بـه      آن، نمی باشد؛ خصوصاً اگر این مکشوفات قرآنی از طریق شوری
دست آمده باشد.

تعبیـر    » تقلیـد «جمـالی کـه از آن بـه    تبعیّت چه به صورت اجتهاد تفصیلی باشد، یا اجتهـاد ا 
می شود، در گفتار غیر احسن جایز نمی باشد:؛ و همـانطور کـه خـدای سـبحان مـی فرمایـد:       

ذِینَ هَـدَاهُمُ ٱهللاُ وَأُوْلَئِـکَ     ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ٭ ٱلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَیَ تَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أُوْلَئِـکَ ٱلـَّ
.]۱۸- ۱۷[زمر،  هُمْ أوْلُوا أأللْبَابِ﴾

شرایط تقلید

در وجوب پیروی از نیکوترین و شایسته ترین گفتارها، فرقی بین اینکه گوینـده قـول احسـن،    
یـا بزرگسـال، مـرد باشـد یـا زن و یـا       در قید حیات باشد و یا از دنیا رفته باشد، کوچک باشـد  

، عبد باشد یا آزاد، وجود ندارد؛ زیـرا معیـار و مـالک، تبعیّـت قـول      خنثی، پاک باشد یا زنا زاده
احسن است که تخلّف از آن، سوء محسوب می شود. این دستورالعمل از مواردیست که جـان  

زدیکترین گفتـار بـه قـول    ایمان انسان را ترغیب به آراسته شدن از قول احسن به احسن که ن
الهیست و حتی پس از آن به نزدیکتر و قریب تر، می کند؛ زیرا مبتنی بر کتاب الهی و سنّت 

می باشد.￦ رسول خدا

چنین اشخاصی بندگان با کرامتی هستند که از سوی خدا بشـارت داده شـده انـد، امـا غیـر      
بـه طـور مطلـق، هشـدار و      ریـه آنها با ترک این پیروی چه از ابتدا و چه با تـرک بهتـرین نظ  

برحذر داده می شوند؛ بنابراین، تمامی تقلیدها و اجتهادهای کورکورانه چـون گـردی پراکنـده    
ای تبعیّت از نیکوترین گفتار جهت دهی شوند: چـه بـه   د، مگر آنکه از روی اجتهاد برنمی باش

تـی کـه در آن   صورت تفصیلی در مطلق اجتهاد، و اجمـالی در تقلیـد. پـس اصـل در هـر تبعیّ     
اختالف وجود داشته و مشکوک به همراهیش با احسنیّت است، کشف علمـی و فـرد اعلـم و    

نیز تعهّد علمی (تقوا) و شخص باتقواتر می باشد.
یـک فـرد از بیشـتر    گاهی مواقع، تجزّی اجتهاد واجب می شود و گاهی تقلید، یعنـی آنکـه   

اجب اإلتّباع، با یکدیگر اختالف دارنـد، البتـه   مراجع تقلید نماید؛ زیرا مراجع در این احسنیّت و
  این وجوب پیروی در صورتیست که مرجع فوق، شیعه دوازده امامی باشد.
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اصل حرمت کذب – ٧١
به لحاظ این است که دروغ، یک امر انحرافی و گمراه کننـده، و  حرمت کذب در شرع و عقل 

. ویرانـی و  ۱ویران کننده مـی باشـد:   حالت شکّ برانگیز و خائنانه و نفاق گونه ایست که نیز 
. ۲انحراف در نفس خود انسان، چرا که تنـاقض و نفـاق در کـذب فـرد دروغگـو وجـود دارد؛       

انحراف دیگران؛ زیرا آنها با کذب به اشتباه افتاده، در نتیجه در خالف حقّ، چه بیرونی و چـه  
درونی، حرکت می کنند.

کات مختلفی که دارد، داللت می کند. منظـور از  در قرآن، آیات زیادی بر حرمت دروغ با در
. ایـن خـالف در درون نفـس    ۱می باشـد، و فرقـی نـدارد کـه      کذب خالف واقعیّت اراده شده

کَ لَرَسُـولُهُ وَٱهللاُ        باشد:  کَ لَرَسُـولُ ٱهللاِ وَٱهللاُ یَعْلَـمُ إنـَّ ﴿إذَا جَاءَکَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَـالُواْ نَشْـهَدُ إنـَّ
؛ خــدا بــا اینکــه منــافقین شــهادت بــه رســالت ]۱منــافقون، [ مُنَــافِقِینَ لَکَــاذِبُونَ﴾ٱلّْ یَشْــهَدُ إنَ

دادند، آنها را دروغگو نامید؛ زیرا سخنی که گفتند بـر خـالف آنچـه کـه از کفـر در      ￦ پیامبر
 باشـد، ￦ که رسالت پیـامبر  نیز درونشان پنهان شده بود، بیان شد، گرچه با واقعیّت خارجی

آن را در نفـس خـود تصـدیق    خالف واقعیت خارجی باشد، درحـالی کـه   بر .۲مطابقت داشت؛ 
. جمع بین هر دو کذب باشد، به طوری که هم از باطن خود تخلّف کنی و هـم از  ۳می کنی؛ 

. یا اینکه این عدم موافقـت،  ۴واقعیت خارجی؛ دراینجا حرمت کذب مضاعف حساب می شود؛ 
اما ظاهر گفتار بـا آن  ه بر زبان بیاوری حقّ باشد، از روی توریه صورت پذیرد؛ یعنی آنچه را ک

مَـا  ¦ ﴿إد؛ توریه جایز نیست مگر در هنگام ضرورت غیر اختیـاری، بـه اقتضـای    ماینمخالفت 
﴿بَـلْ فَعَلَـهُ کَبِیـرُهُمْ    فرمودند:  ؛ و همانطور که حضرت ابراهیم]۱۴۹[انعام،  إضْطُرِرْتُمْ إلَیْهِ﴾

مقیّـد مـی کنـد هـر      إنْ کَـانُواْ یَنْطِقُـونَ﴾  ﴿پس ؛ ]۶۳[أنبیـاء،   واْ یَنْطِقُونَ﴾هَذَا فَسَألُوهُمْ إنْ کَانُ
را؛ یعنی چون بتها نمی توانند صحبت کنند، پـس از آنهـا سـؤال     ﴾فَسَألُوهُمْ﴿و  ﴾فَعَلَهُ﴿دوی 

نکنید، درنتیجه بتها چنین کاری نکـرده انـد. ایـن توریـه، یـک توریـه زیبـا بـه شـکل حجّـت           
 پرستان را داخل در عمق وجودشان کرده تا به اشتباه عمـل خـود پـی ببرنـد.    الهیست که بت 

این توریه، یک تقیه شایسته برای نگهداری سایر نفسها از انحراف و ویرانیست، همانطور کـه  
  فرد توریه کننده را از تعجیل افتادن در بالها، حفظ می کند.

دروغ و  ه فـردی و چـه اجتمـاعی ـ     اما توریه ای که خالی از مصلحت الزام آور باشد ـ چـ   
حرام می باشد؛ زیرا کذب صریح جز اظهار خالف واقع با پنهـان کـردن درونـی نبـوده، و اثـر      

نکتـه دیگـر آن اسـت کـه مـادامی کـه هنگـام مصـلحت          سوء کذب و توریه، یکی می باشد.
د.ملزمه، امکان توریه وجود دارد، ضرورتی برای کذب صریح به طور مطلق ثابت نمی باش
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مصادیق کذب

دروغ با درکات مختلفی که دارد، مختصّ به کالم و گفتار نمی باشد، بلکه تمام هر آنچه کـه  
ظهور می کند، به کذب و حرمت آن ملحق مـی شـود: مصـداق نوشـتاری، عملـی،       از مکلّف

خبری و انشایی؛ مانند آنکه کسی را دعوت کنید تا به همـراه شـما غـذا بخـورد، امـا در واقـع       
برای شما غذایی وجود ندارد و یا شما آماده پذیرایی از ایشان نیستید. این دعوت، انشائیسـت  

به طور طبیعی و یا رخداد ـ می دهد؛ بنـابراین، صـدق کامـل آن     که خبر از خالف واقع ـ چه  
چیزیست که با تمام حقیقت و واقعیت بدون هیچ تخلّفی، موافقت کند. البته اگر کسی بـدون  

خالف واقع یا حقیقت سخن بگوید، و بداند که واقعیـت و حقیقـت چیسـت، چنـین     تقصیر بر 
فردی مورد غفران الهی قرار می گیرد.

صدق

زندگی اسالمی سراسر صدق و صفا می باشد، بـا اینکـه راسـتگویان تعدادشـان انـدک اسـت:       
هُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ یَنْتَظِـرُ   ﴿مِنَ ٱلْمُؤمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا ٱهللاَ عَلَیْهِ فَمِنْ

ادِقِینَ بِصِـدْقِهِمْ وَیُعَـذِّبُ ٱلْمُنَـافِقِینَ إنْ شَـاءَ أوْ یَتُـوبَ        َّوَمَا بَد لُواْ تَبْدِیالً٭ لِیَجْـزِیَ ٱهللاُ ٱلصـَّ
ادِقِینَ ﴿بـا   ﴾لْمُنَافِقِینَٱ﴿؛ در اینجا مقارنت ]۲۴[أحزاب،  ٱهللاَ کَانَ غَفُورَاً رَحِیمَاً﴾َّ عَلَیْهِمْ إن  ﴾ٱلصـَّ

این عمل بین عذاب و توبه قرار گرفته کـه نفـاق در اینجـا    نشان از نفاق دروغگویان دارد، اما 
که عذاب شدگان باشند را تا مؤمنینی که توبه آنها پذیرفته می شود، مطـرح مـی کنـد؛ چـون     

که اشخاص دروغگو، منافق رسمی به حساب نمی آیند.

نیز، فقط صدق گفتار نیست، بلکه صدق حـال و عملـی را هـم، فـرا دربـر       ﴾صَدَقُواْ﴿مُراد از 
  به طور صادقانه زندگی می کنند. می گیرد؛ زیرا اینان کسانی هستند که در هر حالی،
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اصل حرمت سبّ و استسباب – ٧٢
ذِینَ یَـدْعُونَ   خدای سبحان در مورد حرمت دشنام، می فرماید:  مِـنْ دُونِ ٱهللاِ   ﴿وَال تَسُـبُّواْ ٱلـَّ

.]۱۰۸أنعام، [ فَیَسُبُّوا ٱهللاَ عَدْوَاً بِغَیْرِ عِلْمٍ﴾

درد آوریست کـه در مصـداق خـارجی یـک     سبّ از نظر لغوی به معنای شتم و ناسزاگویی  
نسبت زشت و غیر واقعی یا واقعیتی که نباید آشـکار شـود، مـی باشـد. هـر استسـباب یعنـی        

د، گرچـه  نیز، در شریعت الهی محظور و منهی می باش دشنامی که موجب سبّ دوطرفه است
ناسزاگویی نفرات اول حرام نبوده یا فی نفسه پسندیده باشد، ولی چون که موجب سبّ الهی 

می شود، حرام است.
هم فرد داعی را دربر می گیرد و هم مدعو را، یعنی مصـداقی کـه مـورد     ﴾ٱلَّذِینَ یَدْعُونَ﴿و 

دی های موجود، سبّ معنا و اشکالی ندارد، مگر در صـورتی کـه   پذیرش آن فرد است؛ و در ب
بنابراین، مقصـود از سـبّ هـر آنچیـزی     ؛ فَیَسُبُّوا ٱهللاَ عَدْوَاً بِغَیْرِ عِلْمٍ﴾﴿جایگزینی داشته باشد: 

بی تاب و نا آرام کرده و به سوی سبّ بکشاند، نمی باشـد، مـثالً   آنها را  از دلیلهای قاطع، که
ا را به واقعیت معروف صفتهایشان یا آنچه که در نزدشان مقبـول اسـت، آگـاه    آنکه بتهای آنه

کرد؛ و اگر غیـر از ایـن باشـد، تمـامی دعوتهـای ایمـانی کـه موجـب بغـض آنهاسـت، حـرام                   
می شود؛ زیرا ممکن است بازگشت انجام فعلی از آنها مانند سبّ خدا، صورت پذیرد.

ه از حقیقت خواسته شده تهی مـی باشـد، بـه غیـر از     سبّ کلمه ایست کمی توانیم بگوییم 
﴿أفٍّ لَکُـمْ وَلِمَـا تَعْبُـدُونَ    موردی که انسان را به آنچه که در راه خدا اراد شده، بکشاند؛ مانند 

، پس از برهان گسترده بر خفّت و سبک شمردن پرستش غیـر خـدا   ]۶۷[أنبیاء، مِنْ دُونِ ٱهللاِ﴾ 
می باشد.  بتها و هم کسانی که آنها را می پرستند، هم خالقکه در برابر خدایی » أفّ«با بیان 

بدین لحاظ دعوت به سوی خدا، گرچه در آن سبّ آنچه که به غیر خـدا پرسـتش مـی شـود،     
شرط شده باشد که البته چنین اعتباری هم وجود ندارد، واجب است؛ زیرا این دعـوت مهمتـر   

چـون کـه حجّـت اقامـه گـردد و بتـوان در       از آنچه که تخلّفش تخلّف آور بـوده، مـی باشـد،    
ایـن مطلـب را   درونشان نفوذ کرد، به شرط آنکه این دعوت بـه بهتـرین وجـه انجـام پـذیرد.      

تأیید می کند که آنچه که از سبّ بـه عنـوان حجّـت اعتبـار مـی شـود اگـر         عَدْوَاً بِغَیْرِ عِلْمٍ﴾﴿
ود از روی علم؛ بنابراین، آنچـه  بدون علم باشد، حجّتی را اثبات نمی کند، وگرنه سبّی می ش

که حرام است سبّییست که سبب سبّ به غیر علم است، به غیر از آنچه که از روی علم بوده 
و یا اصالً چه با علم و چه بدون آن، سبّ نباشد.

اصل ثابت

ضابطه ماندگار این است: آنچه که فی نفسه حرام نیست و با اینکه واجـب اسـت، امـا گـاهی     
لّت اینکه موجب امر اهمّی از جهت نهی می شود، حرام می گـردد؛ بنـابراین ایـن    اوقات به ع

قاعده، شامل واجبات شخصی که سبب سبّ الهی با اینکـه دشـمنی بـدون علـم هـم باشـد،         
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نمی گردد، همانطور که دعوت الی اهللا اگر منتهی به سبّ الهی شود، حرام نمی شود؛ زیرا بـه  
وت و خصومتیست با علم.خاطر جایگاه حجّت الهی، عدا

این است که به بتها و یا کسانی کـه از خـدا روگرداننـد ، بـه      تنها محظور و منهی در اینجا
صورت خطاب و عتاب سبّ توجّه نمایی به طوری که منتهی به سبّ خـدا از روی خصـومت   

کلّـی   و نادانی شود. در حالی که می توانستی با آنها به طور احسن مجادله کنی و یا به طـور 
سکوت نمایی. این دشنام که مقتضـی ناسـزاگویی متقابـل اسـت، از اقتضـائات دعـوت الهـی        
نیست؛ زیرا با این عمل به جای حجّت سبّ برای حقیقت خواسته شده، و نزدیـک شـدن بـه    

خدا ، از او دور می شویم.
رج از احتجاجات مرسلین و پیامبرانی که در قرآن و سنّت ذکر شده است، به طور یقینی خـا 

این سبّ موجب استباب است، بلکه هیچگاه از سبّ به شمار نمی آیـد؛ زیـرا ایـن احتجاجـات     
﴿وَالیَزِیـدُ  برای تبیین حقّیست که هیچ باطلی در آن راه ندارد، البته با اینکه در مورد ظالمین 

  ، جز افزایش زیان، حاصلی ندارد.]۸۲[إسراء،  خَسَارَاً﴾¦ ٱلظَّالِمِینَ إ
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حرمت غیبت مؤمنیناصل  – ٧٣
أحَــدُکُمْ أنْ یَــأکُلَ لَحْـمَ أخِیـهِ     ُّ ﴿وَالیَــغْتَبْ بَــعْضُـکُمْ بَــعْضاً أیُــحِب  مرجع این اصل، آیه

، می باشد.]۱۲[حجرات،  مَیْـتَاً فَکَـرِهْتُمُوهُ﴾

استثنائات حرمت غیبت

ی این غیبت در اهمیّـت  از اصل حرمت موردی استثنا نمی شود، مگر آنکه اهمّ بوده و یا مواز
باشد. مثل محافظت بر ناموس شخص مغتاب (غیبت شده) که مهمتر است از خود غیبـت، و  
یا مساوی آبروی ازدست رفته او توسط غیبت باشد؛ سپس مراقبت از جمـع مـؤمنی مهمتـر از    
عِرض شخص غیبت شده می باشد. همچنین است اگر این غیبت برای اعتداء به مثل و دفـع  

.]۱۴۸[نساء،  مَنْ ظُلِمَ﴾¦ ٱهللاُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إُّ ﴿ال یُحِبلم باشد: ظلم ظا

یکی دیگر از مواردی که از دایره حرمت غیبت خارج است، بیان فسق فرد متجاهر به فسق 
کسانی که این گناه برایشان آشکار شده، ظلم او را یادآور شود، مگر آنکه می باشد که جلوی 

، و یـا  یّت زایدی بر آنچه که مستحقّش است باشد، یا از آنچه که آشکار کـرده، توبـه نمایـد   اذ
مانند آن از مواردی که بیان عیب او را حالل نمی کند.

. جایز و مبـاح؛ کـه بـر    ۳؛ . راجح۲. واجب؛ ۱به طور کلّی مستثنایات غیبت، سه حالت دارد: 
د. از مصادیق واجـب، غیبـت مـؤمن بلکـه     حسب اختالف ظرف هر یک از آنها، تعیین می شو

مـی باشـد کـه از عِـرض او      افترا زدن به او برای محافظت بر خون او و ماننـد آن از مـواردی  
مهمتر هستند، همچنین نحص مستشیر، یعنـی نصـیحت کـردن شخصـی کـه دربـاره کسـی        

مشورت می خواهد و در وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
افشای سوء برای موافقت جـزاء در برابـر کسیسـت کـه بـه او ظلـم        بدگویی، از موارد راجح

کرده و فرد مظلوم می خواهد از آن انتقام بگیرد؛ و اگـر ایـن غیبـت تـأثیری در دفـع ظلـم او       
داشته باشد، چنین غیبتی واجب می شود.

مصادیق غیبت

نه اینکه تنهـا شـیعه منظـور     تمامی مسلمین را فرا می گیرد، ﴾﴿وَالیَــغْتَبْ بَــعْضُـکُمْ بَــعْضاً
 یـنِ﴾ ِّ﴿فَإنْ تَابُواْ وَأقَامُوا ٱلصَّالةَ وَآتَـوُا ٱلزَّکَـاةَ فَـإخْوَانُکُمْ فِـي ٱلـد     ، بلکه باشد و یا اهل سنّت

اگر مشرکین توبه کنند و نماز را برپا دارنـد و زکـات بدهنـد، (هـم اینـان) بـرادران       «، ]۱۱، توبه[
، عقیده اسـالم و عمـل نمـاز و زکـات کافیسـت، و دیگـر       ؛ یعنی در اخوت دینی»دینی شمایند

﴿أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ یَأکُـلَ لَحْـمَ أخِیـهِ    هیچ مذهبی شرط اخوّت اسالمی نمی باشد. بنابراین، 
در آیه غیبت، همه مسلمین را دربر می گیرد. مَیْتَاً فَکَرِهْتُمُوهُ﴾

﴿وَإنْ ند؛ زیرا قـرآن مـی فرمایـد:    این اخوّت اسالمی نیستاما بچه های مسلمین، داخل در 
اگـر بـا یتیمـان هـم زیسـتی کنیـد، پـس اینـان بـرادران          «، ]۲۲۰، بقره[تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُکُمْ﴾ 
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﴿فَإنْ لَمْ تَعْلَمُواْ آبَاءَهُمْ . و مقصود از آیه ١وارد نشده است» فی الدین«؛ و دیگر کلمه »شمایند
اخـوّت   منظـور  کسـانی هسـتند کـه بالغنـد و یـا      ،]۵[أحـزاب،   لِیکُمْ﴾ینِ وَمَوَاِّفَإخْوَانُکُمْ فِي ٱلد

بـدون آنکـه بـه طـور     ؛ ، بیان شـده اسـت  مثل اوالد مسلمینبر آنها برای رقابت که  ستدینی
لحـاظ شـده    یـنِ﴾ ِّفَإخْوَانُکُمْ فِي ٱلـد ﴿ کامل به آنها برادری دینی اطالق شود همانطور که در

ر بالغین یا کسانی که بالغ هسـتند ولـی مسـلمان نیسـتند،     است. البته گاهی اوقات، غیبت غی
حرام می شود، و آن در صورتیست که افشای عیـب آنهـا موجـب آزارشـان شـود؛ زیـرا اذیّـت        
کردن فعلی حرام است، مگر آنکه حقّ باشد. لکن این عمـل بـه حکـم غیبـت گذاشـته نمـی       

نان بـالغ، چنـین حرمتـی    شود؛ زیرا غیبت برای حفظ حرمت اسالمیست که برای غیـر مسـلما  
  وجود ندارد.

                                                                                              

 .﴾فی الدین﴿بر خالف بعضی از فقهای بزرگ که استناد به این آیه می کنند با اضافه کردن .  ١
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حرمت حبّ اشاعه فحشاءاصل  – ٧٤
ٱلَّذِینَ یُحِبُّونَ أنْ تَشِیعَ ٱلْفَاحِشَةَ فِي ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ ألِـیمٌ فِـي   َّ ﴿إناصل مذکور، آیه 

پس کسی که دوست دارد تـا   می باشد.، ]۱۹[نور،  نْیَا وَٱآلخِرَةِ وَٱهللاُ یَعْلَمُ وَأنْتُمْ التَعْلَمُونَ﴾ُّٱلد
زشتکاری خارج از حدّ، در بین مؤمنین فراگیر شود، قلبش خطا کار است، چه برسـد بـه اینکـه    

بخواهد چنین عمل زشتی را انجام دهد.

و یـا   از حـدّ و انـدازه خـویش تجـاوز کـرده      در اینجا منکریست که ﴾ٱلْفَاحِشَةَ﴿مقصود از 
ه غیبت کردن یا افتراء به فرد بری و خـالی از گنـاه باشـد، یـا     چه ب تجاوز به غیر می باشد:

پخـش آن  هر تدبیر و عملی که موجب تشییع فاحشه به صورت خبری شود کـه در نتیجـه   
به صورت تطبیقی خواهد بود؛ زیرا مردم گاهی اوقات بـه فاحشـه بـه اسـتناد اینکـه فـالن       

باشند که حامل  شخاص، کسانیعمل می کنند؛ خصوصاً اگر آن ا شخص این را تعلیم داد،
شریعت الهی هستند.

که هم پخش خبری فاحشه را فرا می گیرد، و هم عملی و مانند آن،  ﴾ٱلْفَاحِشَةَ﴿درنتیجه، 
وءِ مِـنَ   یکی از آنها افشای سوء و بدی فعل دیگری می باشد:  ﴿ال یُـحِبُّ ٱهللاُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسـُّ

و بخواهد او را  مگر آنکه به اندازه ظلم ظالم انتقام بگیرد ،]۱۴۸[نساء،  مَنْ ظُلِمَ﴾¦ ٱلْقَوْلِ إ
ذِینَ إذَا أصَابَـهُمُ ٱلْـبَغْیُ هُـمْ نماید:  بی آبرو سازد و یا برای دفع ظلم او طلب کمک ﴿وَٱلـَّ

زیرا صبر بر ظلم ظالم، موجـب بـی کسـی و خـواری مظلـوم و       ؛]۳۹[شوریٰ،  یَـنْـتَصِـرُونَ﴾
مگر چه بشود که با این ترک طلب یاری، مصلحتی موجـود باشـد،   تقویت ظالم می گردد، 

﴿وَلَمَـنِ  وگرنه ترک یاری کردن شخص مظلوم، مانند حالت احتضار مـی باشـد؛ بنـابراین،    
ذِینَ یَظْلِمُـونَ          بِیلُ عَلَـی ٱلـَّ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوْلَئِکَ مَا عَلَـیْهِمْ مِـنْ سَـبِیلٍ ٭ إنَّمَـا ٱلسـَّ

َّ أوْلَئِکَ لَهُمْ عَـذَابٌ ألِـیمٌ٭ وَلَمَـنْ صَـبَرَ وَغَفَـرَ إن     ِّ وَیَبْغُونَ فِي ٱألرْضِ بِغَیْرِ ٱلْحَق ٱلنَّاسَ
و هرکه همواره صبر کنـد و (از تجـاوز دیگـران)    « ، ]۴۳- ۴۱[شوریٰ،  ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ ٱألمُورِ﴾

».کارهاست چشم بپوشد، بی چون این (خویشتن داری، حاکی) از اراده قوی (در)

العامـل الفاحشـة والـذي    « نقل شده است کـه مـی فرماینـد:    م علی بن أبی طالباز اما
عامل به کار زشت و متجاوز از حـدّ، و کسـی کـه آن را     ، (گناه فرد١ِ»اإلثم سواءٌ یشیع بها في

من قـال فـي   «که فرمودند:  امام صادق پخش و گسترده می کند، یکی می باشد)؛ و خبر
ونَ أنْ تَشِـیعَ    َّ ﴿إنته عیناه وسمعته أذنـاه فهـو مـن الـذین قـال اهللا:      مؤمن ما رأ ذِینَ یُحِبـُّ ٱلـَّ

، (کسی که درباره مؤمنی چیزی بگویـد کـه بـا    ٢» ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ ألِیمٌ﴾
 چشم خود ندیده و تنها گوشهایش شنیده است، از کسانی محسـوب مـی شـود کـه خـدا مـی      

کسانی که دوست دارند زشتکاری خارج از حدّ در بین مؤمنین فراگیر شـود، برایشـان   «فرماید: 
  » ).عذابی دردناک است

                                                                                              

  .۲۴، ص۵درّ المنثور: ج.  ١
 .۳۵۷، ص۲؛ اصول کافی: ج۵۸۲، ص۳نور الثقلین: ج.  ٢
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اصل حرمت میسر به طور مطلق – ٧٥
﴿إنَّمَـا ٱلْخَمْـرُ وَٱلْمَیْسِـرُ وَٱألنْصَـابُ وَٱألزْالمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ        اصل این حرمت، بیان آیـه  

نِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ٭ إنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیْطَانُ أنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ ٱلْعَـدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَـاءَ   ٱلشَّیْطَانِ فَٱجْتَ
، ]۹۱- ۹۰[مائـده،   کُمْ عَنْ ذِکْرِ ٱهللاِ وَعَنِ ٱلصَّالةِ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾َّفِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَیْسِرِ وَیَصُد
صداق قمار نیست، بلکه یُسریست مکانی و زمانی که در اینجا بـه  می باشد. میسر خصوص م

معنای هر چیزیست که انجام حرام را آسان و انسان را داخل در آن می کند، و همـانطور کـه   
ایـن عمـل، اراده شـیطان اسـت؛ بنـابراین       ﴾إنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیْطَانُ﴿ خدای سبحان فرموده است:

بدون هیچ برتری که برای کسـی   ا شرطها و جایزه های آنهالهویات دوطرفه در مسابقه ها ب
محسوب می شود، مثل شطرنج، بازی بـا ورق و ماننـد آن دو؛   » میسر«جایز یا واجب باشد، از 
بَیْـنَکُمُ ٱلْعَـدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَـاءَ فِـي ٱلْخَمْـرِ وَٱلْمَیْسِـرِ       ﴿: ایجـاد مـی کنـد    زیرا به ارث می گذارد و

بین شما، دشـمنی و کینـه تـوزی،    «، ذِکْرِ ٱهللاِ وَعَنِ ٱلصَّالةِ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ کُمْ عَنَّْوَیَصُد
این اعمال چه با شرط مالی باشند و یا غیر مالی، حرامیسـت   ».را و بازداشتن از یاد خدا و نماز

دوچندان، و اگر شرطی درکار نباشد، فقط یک حرمت بـه همـراه خواهـد داشـت. پـس گـاهی       
، انسان مال باطلی را مصرف می کند بدون میسر، که این یک حرمت واحـدی دارد، و  اوقات

گاهی فعل میسر را انجام می دهد، ولی شرط گذاری نمی کند، حکم آن نیز ماننـد قبلیسـت،   
.]۴۰[نور، ﴿ظلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾  یا بین آن دو جمع می کند که می شود

  

  حاالت میسر و شرط بندی

   حکم عمل  شرط  میسریّت  ردیف
  حرمت شدید  موجود  موجود  ١

  حرمت واحد  معدوم  موجود  ٢

  حرمت واحد  موجود  معدوم  ٣

  حلیّت  معدوم  معدوم  ٤

اوقات کثیر و پیوسته ای برای آن، صرف می شـود، و بـه   مثالً در بازی شطرنج می بینیم که 
خود عمل نماید؛ سـپس ویژگـی   ذهن مکلّف خطور نمی کند که به واجبات شرعی و زندگی 

این بازی آن است که دشمنی و کینه توزی را ایجاد کرده و انسان را از یـاد خـدا و نمـاز، بـاز     
» میسـر «بلکـه   تفریحی بدون شرط حالل بوده و با شرط حرام می شـود؟! می دارد؛ آیا چنین 

ل مـال اسـت، و   بدون شرط شدیدترین محرّمات و بدتر از اکل مال به باطل است؛ زیرا آن اک
  حرام است در هر حالتی که باشد.» میسر«اکل حال؛ پس » میسر«
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اصل حرمت لهو به طور مطلق – ٧٦
با مصـادیق همـراه آن بـدون هـیچ اسـتثنایی،      مرجع این اصل، آیاتیست که لهو را از ریشه و 

بـاز   نسـان را از ادای واجـب و تـرک حـرام    هر آنچیزیست که ا» لهو«حرام می کنند. مقصود از 
در اصل شریعت و فرع آن، و چـه در واجبـات عینـی و کفـایی؛ و حتّـی امـوری کـه         دارد، چه

محسوب می شود، چه برسـد بـه   » لهو«سبب روگردانی شما از مشغوالت واجب روزانه شوند، 
  .١آنکه شما را از نماز غافل کرده، و یا از وجوب مودّت بین مؤمنین دور نماید

﴿إنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیْطَانُ أنْ : ، اینطور تعریف می نمایدیان خویشرا با ب» لهو«خدای سبحان 
الةِ     َّیُوقِعَ بَیْنَکُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَیْسِرِ وَیَصُد کُمْ عَـنْ ذِکْـرِ ٱهللاِ وَعَـنِ ٱلصـَّ

میسری کـه در  مانند به ناحقّ،  ؛ و همه اینها اشاره دارند به خوردن مالفَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾
بنابراین، لهو مختصّ خمر و میسر نمی باشد، بلکه هر آنچه کـه   .آن بده بستونی قرار دارد

انسان را از یاد خدا دور کرده و باز دارد و موجب انداختن دشمنی و کینه در بین مردم شود، 
﴿رِجَـالٌ ال  ؛ ]۹[منـافقون،   عَـنْ ذِکْـرِ ٱهللاِ﴾  ﴿ال تُلْهِکُمْ أمْوَالُکُمْ وَال أوْالدُکُمْ می باشد: » لهو«

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ یَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِیثِ لِیُضِلَّ ؛ ]۳۷[نور، تُـلْهِیـهِمْ تِجَارَةٌ وَالبَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ ٱهللاِ﴾ 
ء و موسـیقی  . پس مصادیق رقص، غنا]۶[لقمان، عَنْ سَبِیلِ ٱهللاِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُوَاً﴾ 

و مانند آنها، در صورتی حرام می شوند که لهو باشند، و اگر از لهو خارج بوده و یا شـکّ در  
این باشد که داخل در لهو هستند یا نه، حرام نمی باشند. مکلّفـین نیـز در حالـت و وسـیله     

 و برای دیگـری خیـر، ولـی اگـر     عملی برای شخصی لهو بوده لهو مختلف هستند، گاهی
عملی برایش لهو نبوده، با کارش دیگری را بـه لهـو بینـدازد، از بـاب اعانـه و       شخصی که

  کمک بر اثم، حرام می شود.

﴿ذَرْهُـمْ یَـأکُلُواْ   اینها بیان اعمال لهوی بود، اما آرزوهـای لهـو نیـز، همـین حکـم را دارنـد:       
﴿الهِیَـةً قُلُـوبُهُمْ   در کـلّ، مقصـود    ؛ و]۳[حجـر،  وَیَتَمَتَّعُواْ وَیُلْهِهُمُ ٱألَمَـلُ فَسَـوْفَ یَعْلَمُـونَ﴾    

  ، می باشد.]۳[أنبیاء،  وَأسَرُّواْ ٱلنَّجْوَیٰ...﴾
نکته پایانی اینکه با بیان اصل حرمت لهو به طور مطلق مشخص می شود کـه در حرمـت   
میسر، اکل مال به باطل شرط نبوده، و ناحقّ تر از آن، لهو و غفلت از خـدا و از آنچـه کـه در    

اجب است، می باشد؛ و حتّی آن موردی که انسان را نسبت به ادای واجـب کنـد   شریعت او و
و سست می کند، اثم است و حرام، چه برسد بـه آنکـه مـانع انجـام آن شـود؛ بنـابراین، کـلّ        
اقسام قمار، چه با آلت خاصّ خودشان باشند یا خیر، وچه  توسط خـوردن مـال نـاحقّ توسـط     

  ی باشند و حرام.شرط انجام پذیرند یا خیر، لهو م

                                                                                              

،  ]۲۰[حدید،  ﴾نْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِي ٱألمْوَالِ وَٱألوْالدُِّإعْلَمُواْ أنَّمَا ٱلْحَیٰوةُ ٱلد﴿و همچنین آیه .  ١
مَةِ وَٱألنْعَـامِ  ِّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَیْلِ ٱلْمُسَوَّطَرَةِ مِنَ ٱلذزُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِینِ وَٱلْقَنَاطِیرِ ٱلْمُقَنْ﴿با آیه 

می فهماند که یکـی از ممصـادیق لهـو،     ،]۱۴[آل عمران،  ﴾نْیَا وَٱهللاُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَئَابُِّوَٱلْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ ٱلْحَیٰوةِ ٱلد
 را به غیر همسر، تحریک بکند، لهو بوده و می شود حرام.  برانگیختگی شهوت است، یعنی هر آنچه که شهوت انسان
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اصل معانی سه اصطالح فریضه، سنّت و کراهت – ٧٧
؛ بنـابراین،  یسـت نبرابر فـرض الهـی قـرار داده     در￦ جز آنچه که رسول خدا» سنّت«مُراد از 

به ￦ مقصود از فرض آنچیزیست که در کتاب خدا واجب شده، و سنّت آنچه که رسول خدا
اسـتحباب   بدون آنکـه مُـراد از آن معنـای    می باشد؛ میان آورده و آن را سنّت قرار داده است،

باشد، مگر آنکه خدا به واسطه دلیلی، چیزی را مندوب بخواند.

و سنّت خدا نیز آن دستورات و تکالیفیست که خدا آنهـا را در قـرآن و یـا سـنّت، قـرار داده      
کتـابش   بیاناتیست که آنها را توسط وحی خدا به آنچه کـه در ￦ است، اما سنّت رسول خدا

و از خود چیزی را سنّت قرار نمی دهد؛ بنابراین، سـنّت خـدا    می گوید، به مردم ابالغ می کند
مفروضات و راه هاییست که در ثبوت حکم مشـترک بـوده و طریقـی بـرای انتخـاب غیـر آن       

» سـنّت «در اصل به معنای وجوب است، همانطور که در قرآن کلمه » سنّت«وجود ندارد. پس 
لِینَ فَلَنْ تَجِـدَ لِسُـنَّةِ ٱهللاِ تَبْـدِیالً وَلَـنْ تَجِـدَ      َّسُنَّةَ ٱألو¦ ﴿فَهَلْ یَنْظُرُونَ إدارد:  بر آن داللت

در نتیجـه طبـق ایـن     ؛]۷۷[إسـراء،   ﴿وَال تَجِدُ لِسُـنَّتِنَا تَحْـوِیالً﴾  ]، ۴۳[فاطر، لِسُنَّةِ ٱهللاِ تَحْوِیالً﴾ 
، مگر در جایی که در برابـر مفـروض الهـی قـرار     داللت بر استحباب ندارد» سنّت«آیات، اوّالً: 

مطلق بوده، و دلیلی بر داللت آن تنها بر استحباب بـدون وجـوب،   » سنّت«گرفته باشد؛ ثانیاً: 
وجود ندارد.

معنای کراهت

کراهت از جهت تکوینی یعنی آنچه که مُحـال اسـت، و از جهـت شـرعی بـه معنـای حرمـت        
﴿کُـلُّ ذَلِـکَ کَـانَ    در قرآن بر این معنا داللـت دارد، آیـه    و شدید می باشد. از آیاتی کهغلیظ 

در اینجا، محرّمات بزرگی مانند شرک بـه   ﴾سَیِّئُهُ﴿ ، است.]۳۸[إسراء،  سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهَاً﴾
خدا، تبذیر، کشتن فرزندان از ترس فقر، زنـا، قتـل نفـس، نزدیـک شـدن بـه مـال یتـیم، کـم          

یر علم و راه رفتن متکبرانه در زمـین و شـبیه آنهـا مـی باشـد؛ بنـابراین،       فروشی، پیروی از غ
داللت بر مرجوحیّت ندارد، بلکه حرمت سنگینیست ماننـد کلمـه فریضـه کـه     » کراهت«کلمه 

داللتش بر وجوب غلیظ ثابت می باشد.

همانطور که بر ماست تا خود احکام را از منبع قطعی وحـی دریافـت کـرده و آن را رعایـت     
نیم، اصطالحات موضوعی مثل کراهت، فرض، وجوب، سنّت، استحباب و نظیر آنهـا را نیـز   ک

و  باید مراعات نماییم، تا به آنچه که خدا در اصطالح قرآن و سنّت اراده کـرده، توجّـه داشـته   
، به طـور طبیعـی بـر خـالف ثبـوت و فنـای       . این نوع نگاه و عنایتاحکام را استخراج نماییم

در قـرآن و سـنّت    ا اینکه خدا در بیان موضوعات احکامش، این نوع معانی رالغت می باشد، ب
  ماندگار و دائمی کرده است. خویش،
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عدم اصل احتیاط – ٧٨
در تعـدادی از   ویژه برای رسیدن به حقیقت اراده شـده  مراقبت نوع یکبه تحقیق که احتیاط، 

یاط در موضوعات احکام جـاری  ، می باشد؛ این احتکه با غیر خود مشتبه شده است صادیقیم
می شود، نه خود احکام؛ زیرا تمامی احکام الهی به سبب حجّت بـالغ الهـی، بـه مـا رسـیده و      
روشن و آشکار هستند. پس احتیاط بـه گـرفتن قـدر متـیقّن در مطلـق و عـامی کـه تقییـد و         

اس و تخصیصشان مشتبه است، تا احتمال حرمت را سلب و احتمال وجوب را تأیید کنیم، اسـ 
اصلی ندارد؛ زیرا هر دوی مطلق و عامّ تا زمـانی کـه اسـتثنایی توسـط دلیـل دیگـری ثابـت        
نشود، بر حجیّت خود باقی می ماننـد، و شـارع مقـدّس بـر شـریعت و حـدودش از مـا بیشـتر         

احتیاط می نماید.

؛       مـی شـود   . واجـب ۱در موضوعات بر حسب ادله ای که وجـود دارد، گـاهی احتیـاط:    اما 
، البته باید این احتیاط بدون هیچ مواظبت خیـالی کـه از جانـب شـرع     و زمانی مستحب .۲

. بعضی مواقع نیز واجب نیست، مثل کسـی کـه در رطوبـت خـارج     ۳نیامده، صورت پذیرد؛ 
شده شکّ می کند که آیا بول است یا منی؛ زیرا در خارج شدن منی، وجـود شـهوت شـرط    

امـا اگـر بـدانیم کـه واجبـی تـرک        جهول می باشد.است که در دایره شکّ، وجود شهوت م
شده، اما نمی دانیم که مثالً نماز مغرب بوده یا عشاء، اقتضای احتیاط آن است کـه هـر دو   

مصادیق شبیه این مورد هم، حکمش اینچنین می باشد.را انجام دهیم؛ 

لـی بـر   به طور کلّی، وجوب احتیاط در موضوعات تـابع ادلـه شـرعیه مـی باشـد، و اگـر دلی      
وجوب نیامده باشد، احتیاط به دلیل محافظت و صیانت بر تحقّق پسندیده موضـوع مجهـول،   
مستحب می شود؛ بنابراین، اصل در همه مشکوکات برائت است، مگر دلیلی بر ضدّش باشد، 

  و همچنین در اصلی که در گذشته بیان شد: اصل اصالت حلیّت است.
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»تجارة عن تراض«اصل  - ٧٩ 
﴿رِجَـالٌ ال تُلْهـیِهِمْ   و اقتضای  بیع و سایر معامالت را از نظر لغوی، شامل می شود. ةً﴾﴿تِجَارَ

، و همچنین سایر آیاتی که بین تجارت و لهو تقابل را ]۳۷[نور،  تِجَارَةٌ وَالبَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ ٱهللاِ...﴾
دارنـد، مثـل   مطرح می کنند، این است که اشاره به عمومیّت و شمولیت تجارت نسبت به بیع 

از رضـایت   کـه  ای؛ بنابراین، تجارت یعنی هـر معاملـه   ]۱۱، جمعه[ ﴿وَإذَا رَأواْ تجَارَةً أوْ لَهْوَاً...﴾
؛ در نتیجه، تجارت همه عقود تجاری مثل اجاره، مضاربه، شرکت و نظیـر  طرفین شکل بگیرد
آمَنُواْ التَٱکُلُواْ أمْـوَالَکُمْ بَیْـنَکُمْ    ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَو چون که آیه می فرماید:  آنها را فرا می گیرد.

، بنابراین، هر معاملـه ای کـه مـورد    ]۲۹[نساء، بِٱلبَاطِلِ إال أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ﴾ 
رضایت طرفین نباشد، باطل و فاسد است.

یـک   گرچـه بـه انـدازه    خیار در بخش معامالت به اقتضای عدم کامل بودن رضایت اسـت، 
لحظه باشد؛ بطالن معامله نیز جز به اقتضـای عـدم رضـایت نمـی باشـد، همچنـین صـحّت        
تجارت فضولی هم بدین شکل است که رضایت صاحب مال به معامله ملحق شده و سـپس  

می گـردد. اگـر ایـن رضـایت طرفینـی از زمـان اوّل        ﴾تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴿آن معامله تبدیل به 
ه از همان زمان معامله پیوند می خورد، اما اگـر پـس از فضـولیّت آن    تجارت باشد که در نتیج

باشد، قرارداد بین آنها از زمان الحاق رضایت، صحّت پیدا می کند.
اسـتثنای منقطـع بـوده، در نتیجـه صـحّت       ﴾إال أنْ تَکُونَ﴿مطلب دیگر آن است که چون 

نیسـت؛ زیـرا   نی منـه  تجارت محصور به رضایت طرفین می گردد، پس اینجا حصـر در مسـتث  
چنین حصری فقط در استثنای متّصل امکان پذیر است؛ گاهی اوقات اکل مال حقّ بوده، امـا  
تجارت نمی باشد، مثل حقوق بیت المال یا حقوق الهی، به شرط آنکه فرد بهـره منـد از آنهـا    

مستحقّ چنین استفاده ای باشد.

جمع بندی

طرفین است، استفاده و بهره مندی مـال در آن   هر معامله ای که مورد قبول و رضایت بخش
تجارت، حالل می باشد، مگر آنکه دلیلی قطعی بر حرمـت و بطـالن آن بیاییـد کـه رضـایت      

، یا تجارتی که ماده آن یا نفس طرفینی را برای صحّت معامله کافی نداند، مثل تجارت ربوی
ه طور مطلق در بخـش تجـارت   مصحّح کامل و ب ﴾عَنْ تَرَاضٍ﴿عمل تجارت حرام باشد؛ زیرا 

  نمی باشد، بلکه رضایت در معامله، یکی از موارد تصحیح تجارت است.
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معسر  اصل مهلت بخشی به افراد – ٨٠
فرصت دهی، وقتیست که شخص معسر بدون اختیار به این وضع دچار شـده  این گشایش و 

ضـطراراً بـه عسـر    پس از توبه صورت گرفته باشد؛ پس کسـی کـه ا   ، و یا این تنگدستیباشد
﴿وَإنْ کَــانَ  افتاده باشد، به او فرصتی داده می شود تا گشایش پیدا کند. اصل در اینجـا، آیـه   

، مـی باشـد.   ]۲۸۰، بقره[ قُواْ خَیْرٌ لَکُمْ إنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾َّذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَیٰ مَیْسَرَةٍ وَأنْ تَصَد
ا در مورد شخصیسـت کـه از آن توبـه کـرده و قبـل از آن      گرچه مصداق آیه درباره رباست، ام

خطاکار بوده، یا مجرمی در حال استفاده از این اموال بوده است؛ پس زمـانی کـه از کـار خـود     
توبه کرد، باید به او تا زمان وسعت یافتنش، به او برای پرداخت بدهیات مهلت داده شود.

دلیل عمومیّت اصل مذکور

ری ندارد، آیه را ملحق به تمامی مصادیق صـاحبان عسـری   ه بوده و خبتام ﴾کَـانَ﴿ چون که
و شـاید اینهـا غیـر از کسـانی باشـند کـه پـولی را بـدون رعایـت           که توبه کرده اند، می کنـد. 

شروطش قرض گرفته و یا دین شایسته را در غیر راهش خـرج کـرده انـد و پـس از آن هـم      
باشند. توبه نکرده، و یا در اظهار توبه اشان، کاذب

بنابراین فرد وامدار با پرداخت بدهیش مضطرّ نمی شـود، مگـر آنکـه بـه اختیـار خـود در       
منطبـق   ﴾مَیْسَـرَةٍ ﴿اضطرار افتاده باشد و از آنچه که کوتاهی هم کرده، توبـه ننمایـد؛ زیـرا    

(کسی کـه مـال خـود را بـه ربـا داده و سـود پـول را         شخص مرابی تائب نمی شود مگر بر
توبه کرده است)، و همچنین افراد شبیه به آن که توبه نموده انـد. بـا اینکـه    گرفته است و 

، تامه بوده و به طور طبیعی از فرد مقروض ربا تا سایر بدهکاران را دربر مـی گیـرد   ﴾کَـانَ﴿
اما کمترین حدّ ممکن در اینجا برای اجرای اصل، حالت عدم تجاوز و طغیـان در اینکـه او   

وامدار است، می باشد.

ادعاء و پاسخ

این وجوب فرصت و مهلت دادن، حتی شامل فـرد غیـر تائـب هـم     «گاهی گفته می شود که: 
می شود؛ زیرا که شاید او با این رخصت توبه کند، و یا می شود آنقدر بر او بیشتر از دیگـران،  

ه سخت گرفت، اما تا حدی که بر معیشت خانواده اش تأثیر گذار نباشد؛ بلکه این عمومیّت آیـ 
؛ لکن قدر معلوم و یقینی در اینجا، فرد غیر گناهکار یـا توبـه   »به اقتضای اطالق آیه می باشد

کننده از گناهی که کرده می باشد، و در حقیقت نیز این فرد تنگدست بوده و امکان گشـایش  
برایش وجود ندارد.

سـب حـال   پس کسی که وامی را دریافت کرده و در آن حال امکان باز پرداخت آن را بر ح
و مال خود داشته و نیّت پرداخت آن را هم می کند، امـا پـس از مـدّتی بـدون اختیـار معسـر         

بـه حسـاب مـی آیـد؛      ﴾إنْ کَــانَ ذُو عُسْـرَةٍ  ﴿می گردد، چنین شخصی از بارزترین مصـادیق  
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سپس کسی که قرض گرفته، درحـالی کـه دو شـرط نیّـت پرداخـت وام و امکـان ادای آن را       
لی پس از آن قبل از اعساریّت یا پس از آن، توبـه کـرده باشـد، چنـین فـردی      نداشته است، و

پرداخـت را بـه تـأخیر انداختـه و امـروز و فـردا          مصداق دوم آیه قرار می گیرد؛ اما انسانی که 
می کند، مانند سارقیست که باید با سخترین حاالت با او برخورد شود، و خدا بـر او عطوفـت   

خدا بر فرد خطاکار غیر توبه کننده، مهربانی می کند؟! اگر چنین باشـد،   و آسان نمی گیرد، آیا
این عطوفت موجب جرأت ورزیدن بر گناه و استمرار بر آن می شود.

»یُسرة«و » عُسرة«معنای 

دشواری و سختی انجام و گذراندن آنچه که در زندگی معتدل خود نیاز  ﴾عُسْرَةٍوذُ﴿مقصود از 
فرصتیست که در آن حرجـی نباشـد.    ﴾فَنَظِرَةٌ إلَیٰ مَیْسَرَةٍ﴿ور که مُراد از دارد، می باشد، همانط

؛ »بخشیدن آن برایتان بهتر اسـت «، ﴾قُواْ خَیْرٌ لَکُمَّْوَأنْ تَصَد﴿ سپس خدای متعال می فرماید:
که هم شامل گذشت اصل دین یا بعض آن، یـا مهلـت دادن طـوالنی تـر و دورتـر از حالـت       

، که باالترین رتبـه  ، می شود؛ زیرا همه اینها جزء صدقه به شمار می روندگشایش وام گیرنده
  آن قسم اولی، کمترین آن آخری و حد وسط آن، قسم میانه می باشد.
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اصل صلح بین متخالفین – ٨١
 ۳۲، و ]۱۲۸[نسـاء،   ﴿وَٱلصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱألنْفُسُ ٱلشُّحَّ...﴾مرجع این اصل آیاتیست، مثل 

جـز در  » صـلح «ترغیبات و اوامری قطعی برای صلح شایسته می باشد؛ یه دیگری که شامل آ
موارد اختالفی و برای رسیدن به ائتالف و توافق نیست؛ زیـرا وحـدت بـین مسـلمین در هـر      

به غیر از محلّ نـزاع و نـه بـین    » صلح«حالی، از ما خواسته شده و توصیه می شود. در نتیجه 
ح هم نیست، صالحیت ندارد، و نیز زمانی که صلح بین متخالفین و غیر مختلفین که اصطال

متنازعین، بدتر از باقی ماندن بر همان حالی که هستند باشد، صلح شایسته و سزاوار نیسـت؛  
اگـر صـلح مهمتـر از اخـتالف     زیرا جواز صلح تنها از باب تقدیم اهمّ بر مهمّ می باشـد، پـس   

اختالفی سزاوارتر از باقی ماندن بر اختالف است.باشد، به طور یقین، صلح بدون هیچ 

 معاملـه  به طور مثال، اگر کسی با مال خود مضاربه کند، سپس هـر دو در مقـدار پرداختـی   
نسبت به منافع و زیانها، اختالف نمایند، در اینجا مصالحه آن است کـه مقـدار مشخصـی بـه     

از آن معـیّن کـردن مقـدار سـود بـه      گرفته شود، و بهتـر   بهره اضافی یا ناقص از کارگزارجای 
از حساب آینـده اسـت. مثـل     صورت سالیانه و مانند آن است، و سپس گرفتن کسری منفعت

دو به قدر متوسط از طـرفین صـلح   این مسئله، اختالف در اندازه قرض است، پس باید میان 
مـانی کـه   شده یا آنچه که در اینجا صالحیت بیشتری دارد، انجام پـذیرد. و همینطـور اسـت ز   

صحیح باشد برای رفع اختالف، مالی را به طور مطلق پرداخت نمـاییم؛ در احادیـث مختلفـی    
، ١»الصلح بین إثنین خیرٌ لـي مـن أن أعتـق رقبـة    ّ ألن«این مطلب بیان شده است، مثل خبر 

  (به دلیل آنکه سازش بین دو نفر بهتر از آن است که برده ای را آزاد سازم).
ت الهی خصوصاً آخرین آنهـا، شـریعت صـالح و اصـالح مـی باشـد،       به صورت کلّی، شریع

مگر صالحی که با مفسده باشد که پس از اصالح برطرف شده، یا کسـی کـه مـی کوشـد در     
زمین فساد کند که پس از توبه رها می شود؛ بنابراین آنچه که از طرق مختلف برای اصـالح  

عمل نمود، مگر آنکه با امـر مهمتـر از    بین دو شخص نزاع کننده پیدا می شود، باید به همان
  .تعارض پیدا نمایدآن 

                                                                                              

 ، باب اصالح بین الناس، رجوع نمایید.۲سند حدیثی را به این عبارت پیدا نکردیم، اما می توانید به اصول کافی: ج.  ١
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اصل حرمت آنچه که تأخیر اندازنده فعل واجب و ترک حرام است – ٨٢
چیزیسـت  » إثم«را حرام می کنند؛ و مقصود از » إثم«) آیه ایست که ۴۸اصل اصیل این حکم (

ت می کنـد، چـه انجـام واجـب     که انسان را از صواب عقب رانده و او را نسبت به آن بی تفاو
باشد یا ترک حرام، چه برسد به آنچه که بر مکلّف از ترک آن صواب می رسد.

پسندیده در نزد شما اگر سبب معنای ناپسـندی نـزد افـراد دیگـر شـود، بایـد        لفظ بنابراین،
کـه   ﴿رَاعِنَـا﴾ کلمه دیگری را انتخاب کرد که موجب چنین برداشـت ناشایسـتی نشـود، مثـل     

می باشد، امـا نـزد شـما عـده ای حضـور دارنـد کـه بـا گردانـدن           ﴿أُنْظُرْنَا﴾شما از آن  مقصود
طعنـه و بـدگویی کـرده و    زبانهایشان و به قصد طعنه زدن در دین، از آن به طور کنایه قصـد  

؛ ایـن  »ما از تـو شـنوایی نـداریم   «، می گویند: »شنیدیم و اطاعت کردیم«به جای آنکه بگویند: 
ذِینَ آمَنُـواْ ال تَقُولُـواْ رَاعِنَـا وَقُولُـواْ        ی متعال است که می فرماید: بیان، قول خدا ﴿یَـا أیُّهَـا ٱلـَّ

اً بِألْسِـنَتِهِمْ        ؛ ]۱۰۴، بقره[ أُنْظُرْنَا...﴾ ﴿وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَـیْنَا وَٱسْـمَعْ غَیْـرَ مُسْـمَعٍ وَرَاعِنَـا لَیـَّ
.]۴۶[نساء،  ینِ﴾ِّوَطَعْنَاً فِي ٱلد

نچه که به حرمت سزاوارتر است، چیزیست که برای انجام واجب مانعیّـت ایجـاد کـرده یـا     آ
و همینطـور کـه    مکلّف را به شکل مستقیم به حرام می رساند، مانند لهویات به طور مطلـق. 

واجبات درجات مختلفی دارند، مقدماتی هم که به آنها منتهی می شوند، اینچنـین هسـتند؛ و   
درکات مختلفشان که هر آنچه به آنها ختم می شـود، حـرام مـی باشـد،     همچنین محرّمات با 

گرچه انسان را نسبت به انجام واجب و ترک حرام سسـت نمایـد. اضـافه بـر اینکـه مقـدمات       
﴿مَـنْ یَشْـفَعْ   واجب از شفاعت حسنه محسوب می شوند و مقـدمات حـرام از شـفاعت سـیّئه:     

نْهَا وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُنْ لَـهُ کِفْـلٌ مِنْهَـا وَکَـانَ ٱهللاُ     شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِ
  .]۸۵[نساء،  شَیءٍ مُقِیتَاً﴾ِّ عَلَیٰ کُل
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اصل حرمت قبول جایگزینی گناه به جای شخص خاطی – ٨٣
ضـابطه   یک ه مانند، می باشد ک]۱۶۴[أنعام،  ﴿وَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَیٰ﴾مرجع این حرمت، آیه 

مَـنْ  ¦ ﴿قَالَ مَعَـاذَ ٱهللاِ أنْ نَأخُـذَ إ  بر همه مصادیقش صدق می کند؛ در پرتو این اصل، آیات 
﴿لَیْسَ بِأمَانِیِّکُمْ وَال أمَانِیِّ أهْـلِ ٱلْکِتَـابِ   ؛ و]۷۹[یوسف،  وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إنَّا إذاً لَضَالِمُونَ﴾

؛ و ده ها آیه دیگـر  ]۱۲۳[نساء،  زَ بِهِ وَالیَجِدْ مِنْ دُونِ ٱهللاِ وَلِیّاً وَال نَصِیرَاً﴾مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْ
د.نمی باش

بنابراین حمل گناه بر غیر فرد خاطی، جز برداشتن بار کسی دیگر نمـی باشـد؛ البتـه حمـل     
مـل  مثل گناه گمراه شدگان برای گمراه کنندگان، نقض این قاعده محسوب نمی شود؛ زیرا ح

این همانندی گناه کجروان و کسانی کـه گمراهشـان کردنـد، همـان وزر، سـنگینی و تـاوان       
عمل گمراه کردنشان می باشد، و اینهایی که اربابند چیزی از گناهان تبعیـت شدگانشـان کـم    

و همینطور حمل إثم فرد مغتاب بر کسی که از او غیبـت کـرده، نقـض ایـن اصـل       نمی کنند.
این حمل به سبب اعتداء بـه مثـل در روزیسـت کـه شـخص غیبـت        محسوب نمی شود؛ زیرا

همچنـین مقصـود از شـفاعت گناهکـاران      کننده عذری ندارد، خصوصاً در روز قیامـت کبـری.  
حمل وزر آنها نیست، بلکه شفاعت فروکش کردن از گناهان است، اگر شـفاعت کننـدگان آن   

را به اذن الهی صالح بدانند.

بدعت بزرگ در دین

فالنـی گناهـان خطاکـاران را بـا     «ز بدعتهای احمقانه در دین این است که گفتـه شـود:   یکی ا
؛ و همینطور کـه در نـزد مسـیحیان اسـت     »خود حمل کرده یا طاعت خود را به آنها داده است

ما را از لعنت ناموس کفایت کرد؛ زیرا او به خاطر ما لعنـت شـد، همـانطور     ،همانا مسیح«که: 
شده: شخصی که به صلب کشیده شده، ملعون می باشد، و بـه تحقیـق   که در ناموس نوشته 

البتـه  ». که مسیح به دار آویخته شد و با این صُلب برای ما لعنت شد تا گناهمـان را بپوشـاند  
جعل کرده است، حکمیست بـر گنـاه فـرد مصـلوب      بر خالف آنچه که بولس» ناموس«کلمه 

حمل کند، اگر غیر از این باشـد، تمـامی شـرایع     بدون آنکه معاصی و پایه های آنها را بر خود
رجوع نمایید.» عقائدنا«تمامی فروعاتش باطل می شود. برای تفصیل بیشتر به کتاب با 

بنابراین، برای هر انسانی سعی و تالشی وجود دارد، با اینکه از راهنمایی های دیگرانی که 
  فین، چیزی را برنداشته و نمی کاهند.هدایتشان کرده اند، بهره گرفته و آنها از اجر عمل مکلّ
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اصل حلیّت انعام مگر آنچه که در قرآن استثنا شده است – ٨٤
بـه   عمـت جمع نعَم از نعمت می باشد، یعنی حالت نیکو و حسن، همـانطور کـه نَ   ﴿ٱألنْعَامِ﴾و 

، ]۲۷ان، دخـ [ ینَ﴾﴿وَنَعْمَةٍ کَانُواْ فِیهَا فَاکِهِ همان حسنه تبدیل شده به سیّئه می باشد: فتح نون
».و نعمتی نقمت وار که از آن با بی بندو باری و خوشحالی برخوردار بودند«

﴿وَأنْـزَلَ لَکُـمْ مِـنَ ٱألنْعَـامِ ثَمَانِیَـةَ      انعام مختصّ به ثمانیه ازواج (هشت جفت از دام هـا):  
 هـا ه بـردن از آن کـه بهـر   د آن نمی باشد؛ بلکه انعـام حیوانـاتی هسـتند   ، و مانن]۶[زمر،  أزْوَاجٍ﴾

مَا یُتْلـیٰ عَلَـیْکُمْ   ¦ ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ ٱألنْعَامِ إ قرآن می فرماید: متداول است، همانطور که
انعام به طور مطلق، محسـوب  از » صید«مصداق ؛ و ]۱[مائده، غَیْرَ مُحِلّی ٱلصَّیْدِ وَأنْتُمْ حُرُمٌ...﴾ 

 ﴾مَا یُتْلیٰ عَلَـیْکُمْ ﴿ار رفته است، اما داخل در استثنای از انعام به شم البته خوک نیز نمی شود.
، حکـم و خـروج   ]۳[مائده،  مُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِیرِ...﴾َّمَتْ عَلَیْکُمُ ٱلْمَیْتَةُ وَٱلدِّ﴿حُراست که طبق آیه 

آن از انعام، معلوم می شود.
نی به جز حصر آنچه که یع ﴾مَا یُتْلیٰ¦ إ﴿به سبب ضابطه  انعام تمامی انواع و همانطور که

در قرآن گفته شده و استثنا شده است، حالل هستند، اجزای آنها نیز هماننـد انـواع صـنفهای    
﴿قُـلْ ال   در آیـه  ﴿دَمَاً مَسْفُوحاً﴾ حلیّت اجزاء،از  حیوانات توسط همین قاعده حالل می باشند.

أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْـفُوحاً أوْ لَحْـمَ   ¦ مُهُ إمُحَرِّمَاً عَلَیٰ طَاعِمٍ یَطْعَُّ أجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إلَی
﴿دَمَـاً  اسـتثنای   ، استثنا شده اسـت. ]۱۴۵[أنعام،  لِغَیْرِ ٱهللاِ بِهِ...﴾َّ خِنْزِیرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقَاً أُهِل

انـات  ، دلیل بر فراگیری حرمت اجزای انعام هماننـد صـنوف حیو  »خون ریخته شده« مَسْفُوحاً﴾
، مورد دیگری درباره اجزای حرام، بیان نشده است.﴿دَمَاً مَسْفُوحاً﴾می باشد که به غیر از 

خبائث را مانند بـول و مـدفوع   از انعام،  نیز، ]۱۵۷[ ﴿وَیُـحَرِّمُ عَـلَیْهِمُ ٱلْـخَبَائِثَ﴾آیه اعراف: 
ه آن حـرام نمـی شـود،    حرام می نماید؛ بنابراین از حیوانات حالل، اجزای چهارده گانه و شـبی 

چون که مخالف نصّ قرآن بوده، و عالوه بر این، نصوص هم در این باره با یکدیگر تعـارض  
دارند؛ در نتیجه نصّی که غیر از دو مورد مذکور که دم مسفوح و خبائث باشند، چیز دیگری را 

شرط می کند، ساقط می شود.

حلیّت خرگوش و حرمت حیوان درنده

نیز رمـزی بـرای بیـان اجـزای حـرام        ﴾مَُّٱلد﴿مزی برای بیان حاالت حرام انعام، و ر ﴾ٱلْمَیْتَةُ﴿
که در اینجا در مورد حلیّت و حرمت حیـوانی وارد شـده اسـت،     هم می باشد؛ اختالف روایتی

   حسـاب بـه   ﴾مَـا یُتْلـیٰ عَلَـیْکُمْ   ﴿به آیه ارجاع داده می شود، در نتیجـه خرگـوش از مصـادیق    
شکارچی داخل در انعام نمی شود؛ زیرا چنین حیـوانی نقمـت    اما حیوان شود. د تا حرامنمی آی

است و نه نعمت، و همچنین سنّت قطعیه آن را حرام می کند و آنچه کـه بـاقی مـی مانـد از     
  هستند. ﴾﴿ٱألنْعَامِبقیه حیوانات داخل در عمومیّت 
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عدم اصل بقای حلیّت و حرمت در شریعت سابق – ٨٥
حکـم   بـدون شـکّ،   بقای احکام شریعت گذشته، صحیح نمی باشـد؛ زیـرا  اصل استصحاب و 

؛ از شـریعت سـابق نیسـت    شـان اسـتمرار حکمی  بـه معنـای   جـز  آنها، اسالمی حلیّت و حرمت
بنابراین اگر حلیّت و حرمت موردی در شریعت پیشین ثابت شود، و در قرآن آیه ای بـر نسـخ   

ت؛ زیرا اگر آن حکم نسخ می شد، باید بیـان  آن نیامده باشد، حکم سابق به طور یقینی باقیس
و روشن می بود، و برای خدا حجّت رسا و بالغیست کـه تمـام احکـامش را بـه کسـی کـه از       
طرق پسندیده به دنبالش برود، می رساند. ادلـه استصـحاب نیـز جـز در مـورد موضـوعات بـا        

حجیّـت آن در مـورد   شرایطش، قاصر از اثبات احکام شریعت سابقند، حتّی اگر دلیلی هـم بـر   
احکام گذشته آمده باشد.

حلیّت مجسّمه سازی

سنّت نیز که نمی تواند حکمی از احکام اسالمی قرآن را نسـخ کنـد، آنچـه کـه کتـاب هـم از       
زیـرا حکـم شـریعت سـابق،      شریعت پیشین نقل می کند، ممکن نیست که آن را نسخ نماید؛

اسالمی باقی مانده و به آن عمل می شود،  مادامی که قرآن آن را نسخ کرده، به عنوان حکم
 ﴿یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیـبَ وَتَمَاثِیـلَ...﴾  مانند ساختن صورتهای تجسّمی، به اقتضای 

جنیان برای سلیمان هر آنچه که از محرابها و مجسّمه ها و... می خواست، برایش «، ]۱۳[سبأ، 
حیوانات هستند، همـانطور کـه ظـاهرترین آن نیـز      ﴾مَاثِیلَتَ﴿بارزترین مصادیق ». می ساختند

صورتهای تجسّمی می باشد؛ پس چطور ممکن است توسط روایت، ایـن حکـم نسـخ شـود؟!     
، البتـه بـه   دلیل ممنوعیّت مجسمه سازی جز به اقتضای مورد پرستش قرار گرفتن آن نیسـت 

ران مؤمنین به صورت احتـرام  که برای زینت یا تذکّر برای یا غیر از مانند حضرت سلیمان
و افراد کافر به صورت شکستگی، در دو حالت ایمان و کفر بوده است.

نتیجه

بنابراین، اصلی برای اصالت حلیّت و اصالت حرمت به طور مطلق وجود نـدارد؛ زیـرا ایـن دو    
ازه و در قرآن و سنّتی که از آن تبعیّت می کند، تبیین شده اند؛ و بلوغ حجّت ربّـانی هـیچ اجـ   

مجالی برای شکّ در موضوع اصل مانند استصحاب و اشتغال و شبیه آن از اصولی که بـرای  
تنها به اصولی برای موضـوعات مشـکوک در   و موضوعات مشکوک تقریر شده اند، نمی دهد. 

وقفـه ای،   هیچ بدون بشری زندگی و جهشهای تاشریعت الهی حکم داده می شود که حرک
نیز جز در بخش اعمالی که نوع برخورد با آنها مشکوک است و بـه  عملیه اصول  آسان گردد.

در خود حکم عمل، جاری نمی شود. همـه   تحیّر مکلّف متحیّر است که چه کند، نه ،اصطالح
  موارد و احکام اصول عملیه از دالیل کتاب و سنّت ثابته به دست آمده اند.
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عدم اصل اصالت عدم تذکیه – ٨٦
است، نه مذکّی محسوب می شود و نه غیر مـذکّی؛ سـؤال اینجاسـت     حیوان مادامی که زنده

اصـل  «پس چرا یکی از این دو را در هنگام شکّ، استصحاب کرده و در نتیجه گفته می شود: 
؟! »ذکیه مـی باشـد  تن شکّ داشتن به ذبح شرعی حیوان یا میّت بودن آن، اصالت عدم در زما

بل از ذبح حیوان، وجود ندارنـد تـا پـس از مـردنش     : در حقیقت، وجود تذکیه و عدم آن قاوّالً
: استصحاب عدم ورود تذکیه بـر ایـن حیـوان بـا اصـالت      ثانیاًیکی از آنها را استصحاب نمود؛ 

؛ و ایـن اصـل در جلـد و پوسـت میّـت      عدم عروض مردن آن بدون تذکیه، در تعارض اسـت 
کوک، علـم بـه میتـه    بر حسب قرآن و سنّت، شرط حرمـت حیـوان مشـ   : ثالثاًد؛ جاری می شو

و ماننـد آن و در پرتـو آن سـنّت،    ] ۳[مائـده،   ﴿حُرِّمَـتْ عَلَـیْکُمُ ٱلْمَیْتَـةُ...﴾   ؛ پس ن استبودن آ
چنین علمی را شرط دانسته و تنها چیزی را حرام می کنند که بدون تذکیـه مـرده باشـد، امـا     

خل در حلیّـت هسـتند؛   دا اگر تذکیه شده باشد یا ندانی که تذکیه شده، هردو به طور مساوی،
حرمت در حقیقت بر حسب دلیل، تنها مختصّ عدم تذکیه است؛ پس چطور اصالت عدم زیرا 

جهل به ایـن  تذکیه ثابت می کند که این حیوان مشکوک، غیر مذکّی است؟ در اینجا، ما فقط 
که حیوان ذبح شده است یا نه که در نتیجه توسط عمومیّت و اطـالق نـصّ، داخـل در    داریم 

لیّت می شود.ح

عارض شدن موت در حیوان ذبح شده، یا به ذبح شرعیست یا غیر شرعی؛ و هیچ اصـلی  
در هنگام شکّ در اینجا جاری نمی شود، و یا دو اصل ـ همانطور که گذشت ـ بـا یکـدیگر     

شکّ به حالت خودش باقی مانـده و داخـل در عمومیّـت حلیّـت      تعارض می کنند، بنابراین
خصوص میته حرام، می باشد. می شود که خارج از

بنابراین، اصالت عدم تذکیه، یک قضیه بـی فایـده و بـی مزیّتیسـت کـه بـا اشـکاالت و        
در  نقضهای فراوانی همراه است. این اصل در جلود (پوستهای) انعام جاری مـی شـود، نـه   

لحوم (گوشتهای) انعام؛ و اگر غیر از این باشـد، اصـل در نـزد مسـلمین، تذکیـه آن اسـت.       
مراجعـه نماییـد. واهللا مـن    » تبصرة الفقهاء«و کتاب » الفرقان«رای تفصیل بیشتر به تفسیر ب

  وراء القصد.
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اصل حلیّت صید دریا – ٨٧
﴿أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةٍ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَـیْدُ   اصل این حلیّت، آیه

اصل صید و سایر بهره بـرداری هـای    این آیه، ، می باشد؛ زیرا]۹۶[مائـده،  ا دُمْتُمْ حُرُمَاً﴾ ٱلْبَرِّ مَ
اطـالق   ،]۱۲[فـاطر،   ﴿مِنْ کُـلٍّ تَـأکُلُونَ لَحْمَـاً طَرِیّـاً﴾    دیگر از آن را حالل می کند؛ سپس آیه 

(پولـک  . اختالف روایتی هم که درباره شرط فلس خاصّی در خوردن آن صید را ثابت می کند
حلیّتش و شرط عدم آن در حـرمتش وارد  در  ماهی ها و مصادیق دریایی شبیه به آن داشتن)

شده، عرضه بر اطالق آیه می شود. وحیوانات دیگر دریایی مانند درنده هـا و خبیثهـا و ماننـد    
آن دو، داخل در دلیل حرمت به طور مطلق می شوند، مگر آنکه دلیل ثابتی نشان از حرمـت  

حیوان دریایی باشد.خاصّ یک 

، اسـت کـه   ]۱مائـده،  [ ﴿أُحِّلَتْ لَکُمْ بَهِیمَـةُ ٱألنْعَـامِ﴾  صید دریایی،  حلیّت اصل دوم بر لدلی
مثلث حیوان خشکی، دریایی و هوایی را دربر می گیرد، گرچه پرنده اگر مقابل انعـام باشـد، از   

مْ صَیْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَـاً  ﴿أُحِلَّ لَکُبدین لحاظ، چطور قرآن می گوید:  آیه خارج می شود.
، اما اکثریّت مصادیق آن حرام بوده و از آیه به دلیل پولک نداشتن یـا شـکّ در اینکـه    ...﴾لَکُمْ
، یا اطالق حرمت در غیر ماهیان، خارج می شود؟!هست یا نه انماهیجزء 

، یا اینکه اطالق حلیّـت  اشتراط فلس در حلیّت ماهیان، در کتاب تورات نیز ثابت نمی باشد
در قرآن، آن را نسخ می نماید.

ذبح شرعی ماهیان

در آنجـایی کـه حیـاتش     خـودش  اصل در ذبح شرعی حیوانات دریایی ایـن اسـت کـه مـاهی    
جریان دارد یعنی آب دریا، نمیرد؛ و فرقی نمی کند که آب دریا او را بـه خـارج از آب انداختـه    

چنـین حیـوانی    و یا او را به خارج از آب منتقل کرده باشـی،  ،باشد یا خود به ساحل آمده باشد
و مـردن او در خـارج از آب، شـرط     در آب مرده باشد، ذبح شرعی به حساب نمی آید. خود اگر

تذکیه آن نمی باشد، همانطور که کشتن او در آب، منافاتی با تذکیه آن ندارد؛ بنابراین مقتول 
ب داخلـی، حـرام مـی باشـد؛ و تنهـا حرمـت از جانـب        در آب حالل و میّت خارج از آب به سب

علّتیست که موجب مرگ حیوان دریایی می شود، چه در آب مثل مرضی که موجب مرگ آن 
  مراجعه نمایید.» تبصرة الفقهاء«می شود، و چه خارج از آن. برای تفصیل بیشتر به کتاب 
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ن دوو سعی در آ اصل وجوب صالح و اصالح و حرمت فساد و افساد – ٨٨
اصل شایسته اولی که در عنوان باال ذکر شده، بر حسب عقـل انسـانی، چـه برسـد بـه عقـل       

ایمانی و همانطور که قرآن و سنّت نیز آن را واجب مـی کننـد، یـک امـر ضـروری و الزمـی          
می باشد؛ و سپس مصداق دومی که گام ثانی در بخش صالح یعنی هدایت و رسـاندن غیـر   

اجتماعی اسـت؛ مرحلـه بعـدی سـعی و تـالش در امـر اصـالح         به سوی خوب های فردی و
است؛ در مقابل این سه مرحله، فساد و افساد قرار دارد، چه برسد سعی در آنها.

در بخــش صــالح و فســاد، زمــین تکلیــف شایســته اســت: عقیــده  ﴿ٱألرْضِ﴾ مقصــود از و
عت ربّــانی پســندیده، نفــس، عقــل، آبــرو و مــال شایســته از نــوامیس پنجگانــه ای کــه شــری

محافظت از آنها و پیشرفت در آنها را واجب کرده، و همچنین از بین بردن آنهـا یـا نقصـان و    
رکود آنها را حرام گردانیده است.

حکم محارب

؛ و سعی در فساد بـه صـورت   برای هریک از فساد و افسادهای روی زمین، حکمی وجود دارد
ه و جنـگ بـا خـدا و رسـولش ـ فاسـدترین        ایجاد فساد حکم خاصّ خود را دارد که با محاربـ 

چیزی که ممکن است ـ همراه شده است؛ گرچه حکم فساد بـر حسـب اخـتالف نـوامیس، از      
﴿إنَّمَــا جَــزَاؤُ ٱلَّــذِینَ یُحَــارِبُونَ ٱهللاَ وَرَسُــولَهُ جهـت طبیعــت و حکــم آن متفــاوت مــی شــود:  

صَلَّبُواْ أوْ تُقَطَّعَ أیْـدِیَهُمْ وَأرْجُلَهُـمْ مِـنْ خِـالفٍ أوْ     وَیَسْعَوْنَ فِي ٱألرْضٍ فَسَادَاً أنْ یُقَتَّلُواْ أوْ یُ
؛ ]۳۳[مائـده،   نْیا وَلَهُمْ فِـي ٱآلخِـرَةِ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ﴾    ُّیُنْفَواْ مِنَ ٱألرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِي ٱلد

بنـا بـر   تلفش، بنابراین هریک از موارد قتل، به دار آویختن، قطع کردن و تبعید با مراحل مخـ 
؛ ازاین رو، تساوی بین ایـن عقوبتهـا صـحیح نمـی باشـد،      مقدار و نوع جرم محاسبه می شود

م نسبت به بعضی بـر بعـض دیگـر و نسـبت بـه همـه مصـادیق بـرای         همانطور که این جرائ
مصـادیق مختلفـی      ﴾یُنْفَـواْ مِـنَ ٱألرْضِ  ﴿ بعضی ها، مساوی نیست. پس همانطور کـه بـرای  

ت، برای هریک از محاربه با خدا و رسول، و سعی در فساد در زمین نیـز،  می توان در نظر گرف
مصادیق متعددی می شود به حساب آورد. سعی در فاسد کردن عقیده شایسته با فاسد کـردن  

تفاوت بسیاری دارد و برای هر کـدام از آنهـا، جایگـاه و مقـام و      نفس و عقل  عِرض و مال،
عقوبت خاصّ خودشان، وجود دارد.

مع بندیج

قرآن مثلث صالح را به قدر توانایی شخص مکلّف واجب و ثالوث فساد را حرام مـی گردانـد؛   
بنابراین، اجتماع مسلمانان به صورت فردی و جمعی، گروهی هستند که باید فساد را طـرد و  

در کـلّ نـوامیس پنجگانـه بـا فروعـاتش، نقـش       » ال إله إال اهللا«صالح را ایجاد کنند تا کلمه 
د. این نوامیس در صالح و فسادشان، درجات و درکات مختلفی دارند که فرد مکلّف بین پذیر

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com

Copyright © All Rights Reserved www.OlumQuran.com



255 

این درجات و درکات است که زندگی خود را گذرانده و باید در مثلث صـالح آنهـا را ایجـاد و    
این همان شیوه ایست که شریعت الهی در طول خطّ حیـات  در ثالوث فساد، آنها را طرد کند. 

شریعت آخرین، صورت و شکل آخر این روش الهی می باشد. بشری بنا کرده، و

) مرتبه، در قرآن حکـیم ذکـر   ۵۰، و فساد () مرتبه۱۷۹صالح با صیغه های مختلف خود، (
شده اند، و هردو مثلّث صالح و ثالوث فساد را فرا گرفته، همـانطور کـه تمـامی مراحـل را بـا      

  د.حکمشان در هر دو نشئه دنیا و آخرت دربر می گیرن
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اصل عدالت – ٨٩
 واجـب اسـت   ین معناست کـه ، در امامت جماعت بدعدالت مانند گستردگی دیگر اصولاصل 

طبق ظاهر حال، حکم داده شود، مگر آنکه خالفش ظـاهر شـود؛ همچنـین امامـت جماعـت      
 آن، موجـب کـاهش   اکثـر بـرای   مسؤولیتی را تشکیل نمی دهد و درنظر گـرفتن محـدودیت  

، می شود؛ بدین سبب در عدالت امام جماعت، به عدم ظهور فسق از اونماز جماعت  برگزاری
درحالی که نمازگذار است، اکتفا می شود. بدون در نظر گرفتن عدالتی که در مرجعیت فتوا، و 
سپس حاکمیّت شرعی، و پس از آن شهادت بر نوامیس، و بعد شهادت بر طالق مُراد اسـت،  

ر عدالتها پس از مرجعیّت می باشد.از سای جمعه باالترگرچه عدالت امام 

جواز و وجوب دیدن جرایم جنسی برای شهادت

برخورد و دیدن شهادت جرایم جنسی و شبیه آن، منافاتی با عدالت نـدارد؛ زیـرا وجـوب ایـن     
شهادت برای مراقبت از عفّت فضای اسالمی، شـهود جریمـه را ماننـد داخـل شـدن میـل در       

ه واجب می کند.سرمه دان و شبیه آن، جایز بلک

تعدّد زوجات

بـزرگ  میدان مسابقه به همراه رفاقت در عدالت، یک میدان وسیع و پهناور در کشور اسالمی 
بر آن داللت می کند. ﴿وَسَابِقُواْ إلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ﴾می باشد، همانطور که 

عـدالت سـخت تـر و     از مهمترین میادین عدالت، ازدواج با بیشتر از یک زن می باشد که
دشوارتری از مرد انتظار می رود، و پس از آن، از زنان چنین طلبی وجـود دارد کـه عـدالت    

بنگرند و زیر نظر بگیرند و نسبت به زنـان دیگـر، بـی تفـاوت نباشـند.      مرد را در بین زنان، 
این یک نمونه از موارد عدالتیست که برای امـور مهـم اسـالمی محتـاج بـه عـدالت قـوی،        

حیت دارد. اجازه بیشتر از یک ازدواج نیز برای زیادی شهوت و در نتیجه زیـادی نکـاح   صال
و اوالد نیست، بلکه این جواز یک ریاضت عالی در رعایت عـدالت اسـت؛ عـالوه بـر ایـن،      

و در دارایی های موجود و داشتن ثروتی که اجازه به ازدواج بیش از یک نفـر را مـی دهـد،    
که با یک زوجه کفایت نمی کند، و بیشتر بودن زنان از نظـر   حاشیه آن شهوت جنسی زائد

تعداد بر مردان یا بالعکس زیاد بودن مردان نسـبت بـه زنـان و نهایـت کمـال ده زوجـه از       
الفرقـان فـی   «ازدواج متعدد را در اسالم، باید در نظر گرفت. برای تفصیل بیشتر بـه تفسـیر   

  ید.مراجعه نمای» تفسیر القرآن بالقرآن والسنّة
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اصل وجوب حجّ یا عمره بر مستطیعین – ٩٠
، ]۹۷[آل عمـران،   ﴾..﴿وَلِلّهِ عَلَی ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَیْتِ مَنْ إسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیالًمرجع این اصل، آیه 

وجود توشه و توان سفر مانند غیر آن دو از امکانات سفر حجّ، از مصـادیق محصـور    می باشد.
چه که داللت بر عدم این حصر اضافه بر اصل استطاعت می کند، آیه استطاعت نیستند؛ و آن

ٍّ یَأتُوکَ رِجَـاالً وَعَلَـیٰ کُـلِّ ضَـامِرٍ یَـأتِینَ مِـنْ کُـلِّ فَـج        ِّ نْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ﴿وَ أذحجّ است: 
به سـوی  یعنی به صورت پیاده و نیز سواره بر شترانی الغر  ﴾رِجَاالً﴿؛ زیرا ]۲۷، ّ[حـج  عَمِیقٍ...﴾

حجّ واجب رهسپار شده، و با سایر امکانات حداقلی و توشه و توان اندک، قدم بر می دارند.

، (کسـی کـه   ١ّ»من کان لـه زاد وراحلـة فهـو ممّـن یسـتطیع الحـج      «حدیث اما مقصود از 
برایش توشه و نیرویی وجود دارد، از کسانی محسوب می شود که استطاعت انجام حـجّ را  

زاد و راحلـه بـرایش بالفعـل وجـود دارد، نـه اینکـه اسـتطاعت حـجّ،          ، کسیسـت کـه  دارند)
مخصوص چنین فردی باشد؛ زیرا در غیر این صورت با آیه تعارض کرده و در نتیجه ساقط 

بدون هیچ تعمیمی برای استطاعت حالی » من کان له«موجب تبعیض » من«می شود؛ ولی 
  از زاد و راحله می شود.

تطاعت به زاد و راحله، این است که حـجّ، عمـره را نیـز دربـر     دلیل دیگر بر عدم حصر اس
ِّ ﴿ٱلْحَـج می گیرد؛ زیرا هردوی آنها در طواف خانه خـدا مشـترک هسـتند؛ و همـانطور کـه      

و آن چیزیست که در او مناسک عرفـات، مشـعر و    ، بر حجّ داللت می کند]۳، توبه[ ٱألکْبَرِ﴾
، بقـره [ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾َّ ﴿أتِمُّوا ٱلْحَجحساب آید. آیه  منی قرار دارد، عمره نیز باید حجّ اصغر به

، دلیل بر وجوب عمره همانند حجّ است، با اینکه قرین بودن هردو داللت بر ایـن دارد  ]۱۹۶
که عمره غیر حجّ می باشد؛ بنابراین حجّ و عمره مانند ظرف و جار ومجرور می باشـند کـه   

  می باشد.» ا افترقا إجتمعاإذا إجتمعا إفترقا و إذ«حکمشان: 

  

استطاعت حجّ که بدون هیچ حرج و دشواریست، شامل هر آنچیزی که استطاعت بـه   ٭
می تواند قرض بگیـرد یـا خـادم    صورت مطلق محسوب شده، می شود؛ بنابراین اگر کسی 

یا اجیر کسی شود و مانند آن، از کسانیست که استطاعت حجّ را دارا هستند؛ اما کسی  شود
، ولی نمی تواند مناسک را به طور صحیح و شبیه آن انجـام  وشه و توان سفر را داشتهکه ت

  دهد، از افراد مستطیع خارج می شود.

  

اگر مکلّف تنها عمره را مستطیع شود، عمره از حجّ او کفایت می نماید، اما اگر حـجّ را   ٭
افراد صبر نماید؛ پس  به همراه عمره در حجّ تمتع مستطیع شود، باید برای حجّ تمتع یا حجّ
ر مسـتطیع حـجّ شـد،    باید در صورت فقط استطاعت عمره، عمره را به جا آورده و سپس اگـ 

  حجّ را انجام دهد. یعنی هریک از آنها باید، در جای خودشان صورت پذیرند.
                                                                                              

  .۷و۴ح حجّ،، از أبواب وجوب ۸وسائل: باب.  ١
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وجوب جهاد به مقدار  قدرتاصل  – ٩١
سب مورد سنجیده می شـود؛  ی گوناگون،  به حوجوب جهاد به طور مطلق نبوده و در بخشها

یکی از بخشهای واجب جهاد، آمادگی دفاعی و جنگی در برابر دشمنان الهیست، و همـانطور  
واْ لَهُمْ مَا إسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ   ُّ﴿وَأعِدکه خدای سبحان می فرماید: 

نَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ ٱهللاُ یَعْلَمُهُمْ وَمَـا تُنْــفِقُواْ مِــنْ شَـیءٍ    بِهِ عَدُوَّ ٱهللاِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِی
تنهـا،   ﴾واُّْ﴿وَأعِـد  آیـه در ایـن   ؛]۶۰[أنفـال،  إلَـیْکُمْ وَأنْـتُمْ ال تَـظْلِــمُونَ﴾  ّ فِي سَبیلِ ٱهللاِ یُـوَفَ

را در تمامی نیروهای هراسـاندن    مکلّفین را امر می کند که در برابر کفّار، آمادگی و توان خود
آنها بسیج سازند، چه در جهاد سیاسی یا میدان جنگ، یا جهاد عقیـدتی و اقتصـادی، و سـایر    

بلند و عادل اسالمی، آن را بنا می نماید.آنچه که زندگی 

از دو ناحیه معارضه است که آمادگی های اسالمی، آنها را عـاجز  ﴾ لَهُمْ﴿این تدارکات برای 
بـرده و آن را تـرک      در نتیجه از ترس سـاقط شدنشـان، بـه ممالـک اسـالمی هجـوم ن       کرده و

شـاید کـه آنهـا در ایـن دو بخـش، در پرتـو        می کنند تا از تجـاوز بـر مسـمانان خـارج شـوند.     
دعوتهای اسالمی سلیم، ایمان بیاورند. و همانا مسلمانان با تمامی حضـور و مهیـا بودنشـان،    

بجنگند تا شهرهای آنها را به تصرّف خود در آورده و بر آنهـا تسـلّط    اینطور نیست که با کفّار
یابند، بلکه آنها قصدشان از محاربه با آنها، فتح بصائر و قلبهای آنان است؛ بنابراین، قصـد از  

ممالک اسالمیی بدون داخل شدن هیچ اجنبی می باشد؛ سپس اگـر   آمادگی، سلطه مطلق بر
  اید جنگید و خدا تنها کسیست که کمک کار مجاهدان است.قتال در راه خدا الزم شود، ب
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اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر – ٩٢
﴿وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أمَّةٌ یَدْعُونَ إلَـی ٱلْخَیْـرِ وَیَـأمُرُونَ بِـٱلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ      اصل این وجوب، آیه 

، می باشد، بـه اقتضـای اینکـه شـریعت     ]۱۰۴[آل عمران،  عَنِ ٱلْمُنْکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾
خدا، خصوصاً شریعت اسالمی آخرین، شریعتی دو بُعدیست: فردی به اجتماعی و جمعـی بـه   

ایـن مراقبـت بـر     شخصی که واجب است بر هر یک از آنها که از دیگـری، محافظـت نمایـد.   
یعت بنـا بـر مراتـب    خالصی ها و هواهـای نفسـانی و انصـراف از احکـام شـر     حسب اختالف 

گوناگون تخلفات، تفاوت دارد؛ بنابراین آنچه که در اینجـا واجـب اسـت، امـر و نهییسـت کـه       
مکلّف را به سوی فعل معروف و ترک منکر می کشاند.

، ارائه راه روشن و کشاندن انسان به سـوی  »امر به معروف و نهی از منکر«از شروط اصلی 
یا عملی را به باد سخره بگیرد؛ به عبارت دیگـر چنـین    هدایت شایسته است، بدون آنکه نیّت

شرطی تنها با عدالت خود شخص آمر و ناهی محقّق می شود و این فرد باید خودش، سـیره  
﴿أتَأمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَـکُمْ وَأنْـتُمْ تَتْلُـونَ ٱلْکِتَـابَ     عملی صالحی داشته باشد: 

پس فراموش کردن خود در هنگام امر و نهی، موجب نتیجـه عکـس   ؛ ]۴۴، بقره[﴾ أفَال تَعْقِلُونَ
ذِینَ آمَـنُواْ لِـمَ تَـقُــولُونَ مَــا ال تَفْعَلُـونَ ٭ کَبُـرَ مَقْتـاً عِنْـدَ ٱهللاِ أنْ       خواهد شد:  هَا ٱلـَّ ﴿یَـا أیـُّ

.]۳- ۲[صّف،  تَقُولُواْ مَا ال تَفْعَلُونَ﴾
دن دو طرفـه) در راه انجـام واجـب و تـرک حـرام نیـز، جـزء        تآمر و تناهی (امر و نهـی کـر  

واجبات است؛ زیرا موجب تحقّق معروف و ترک منکر می شود؛ بنابراین، ایجاد فضـای امـر و   
نهی از کسی که امر و نهی شـده و آنهـا را پذیرفتـه، واجـب اوّل، و سـپس بـه وجـود آوردن        

ک حـرام قـدم بـر مـی دارد، گرچـه      فضای تآمر و تناهی از کسی که در راه فعـل واجـب و تـر   
ایـن تـآمر و تنـاهی، بـر گـروه      بالفعل انجام دهنده و ترک کننده نباشد، واجب دوم می باشد. 

مسلمانان واجب است، اما اگر به صورت فردی، مکلّف امر به چیزی کند که خود آن را تـرک  
تناهی، چنین فعلـی   کرده و یا از چیزی باز دارد که خویش آن را انجام می دهد، بدون تآمر و

ٱإلصْـالحَ  ¦ ﴿وَ مَا أرِیدُ أنْ أُخَالِفَکُمْ إلَیٰ مَا أنْهَاکُمْ عَنْهُ إنْ أُرِیدُ إمرفوض و حرام است؛ زیرا 
و مـن نمـی خـواهم    «، ]۸۸[هـود،   بِٱهللاِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإلَیْهِ أُنِیـبُ﴾ ¦ مَا إسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إ

از آن باز می دارم، مخالفت کنم؛ من قصدی جـز اصـالح (شـما) ـ تـا        سوی آنچه که شما را
آنجا که توانستم ـ ندارم؛ و توفیق من جز به (یاری) خدا نیست، تنها بـر او توکّـل کـرده ام و     

؛ یعنی مقصود از این نهـی، صـرف مخالفـت نیسـت، بلکـه      »تنها سوی او پیاپی باز می گردم
اساسش اصالح است.

فعلیعدم وجوب تأثیر 

شرط نبـوده و واجـب نمـی باشـد، مگـر      » امر به معروف و نهی از منکر«تأثیر فعلی در وجوب 
این تأثیر به عنوان حجّت یا مزید حجّت برای حراست از بعضی بالها و مصیبتها باشـد:  آنکه 
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[لقمـان،   مِنْ عَزْمِ ٱألُمُورِ﴾ ذَلِکَّ ﴿وَأمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْکَرِ وَٱصْبِرْ عَلَیٰ مَا أصَابَکَ إنَ

﴿إذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِـنْهُمْ لِـمَ   و ؛»به صورت عذر و هشدار«، ]۶[مرسالت،  ﴿عُذْرَاً أوْ نُذْرَاً﴾؛ سپس ]۱۷
 هُـمْ یَتَّقُـونَ﴾  بُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلَـیٰ رَبِّکُـمْ وَلَعَلَّ  ِّتَعِظُونَ قَوْمَاً أهللاُ مُهْلِکُهُمْ أوْ مُعَذ

برای مردم بـر خـدا حجّتـی    «، ]۱۶۵نساء، [ ﴿لِئَال یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی ٱهللاِ حُجَّةٌ...﴾؛ ]۱۶۴[أعراف، 
که عذر بیاورند به عدم وجود امر و نهی یا عدم تکرار کردن آنها برای آگـاه شدنشـان:   » نباشد

رَبَّکَ هُـوَ  َّ عِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بٱلَّتِي هِیَ أحْسَنُ إن﴿أُدْعُ إلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِٱلْحِکْمَةِ وَٱلْمَوْ
؛ بنـابراین گـام آخـر در امـر و     ]۱۲۵[نحـل،   أعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أعْلَمُ بِٱلْمُهْتَـدِینَ﴾ 

انطور نهی، بستن راه عذر است، همانطور که قدم اوّل در آن، وجود هشدار بوده اسـت؛ و همـ  
امـر و نهـی    ،که علم به عدم تأثیر فعلی در عمل، گاهی با واقعیت تطابق نداشـته و در واقـع  

برای اتمام حجّـت باشـد، وجـوب امـر و     تأثیر گذار بوده، و حـتّی اگر تأثیری هم نباشد و تنها 
  نهی ثابت می باشد و تأثیر گذاری شرط وجوب آن نیست.
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اصل حلیّت عقود – ٩٣
، می باشد. تفسیر عقود بـه  ]۱[مائده،  ﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ أوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ...﴾آیه  مرجع این اصل،

عهود نیز جز برای بیان شمولیت آن نسبت به عهود ماننـد یـک مصـداق پنهـان نمـی باشـد،       
جمعـی   و قـرارداد  وگرنه عقود همان عقود و عهود همان عهود می باشد کـه در اصـل ثبـوت   

هستند، اما عقود در موارد ظاهری آشکارتر است و عهود در مصادیق باطنی، با اینکـه  مشترک 
هر دو، مصداق ظاهری و باطنی را با درجات گوناگون شامل می شوند.

در اینجا، تمامی عقدهای بین خدا با بنده اش مانند شریعت الهی، و بـین عبـد    ﴿ٱلْعُقُودِ﴾و 
سـندیده، و بـین خـود عبـدها بـا یکـدیگر کـه همـه         با خدا مثل قسمها، عهـدها و نـذرهای پ  

معامالت و قرادادهای مورد قبول و امضای خدا باشد را، دربر مـی گیـرد. مثلـث عقـودی کـه      
مطرح شده، مأمور به وفا هستند بدون هـیچ اسـتثنایی، مگـر عقـدی کـه بـا شـریعت ربّـانی،         

مخالف باشد.
باشد که واجب است و اگر راجـح  وجوب وفای به عقد بر حسب مصداق آن است؛ اگر الزم 

باشد، مستحب خواهد بود؛ بنابراین، مثل عقد وکالت و شبیه آن، لـزوم وفـاء واجـب نیسـت،     
مگر آنکه هر دو مادامی که وکالت جریان داشته باشد، به آن التزام داشته باشند؛ پـس فسـخ   

ناحیـه دیگـری    ، جز آنکه ازآن به سبب اقتضای طبیعت آن که از اول وجود داشته جایز است
این امر الزم گردد.

مطلب دیگر آنکه، وجوب وفای به عقد از هر طرفی، متوقف و به اقتضای وجوب وفای به 
عقد از جانب فرد دوم و به مقدار آن می باشد، و اگر فردی کلّ عقد را نقض کرد یـا مقـداری   

؛ ]۱۹۴، بقـره [ بِمِثْلِ مَـا إعْتَـدَیٰ عَلَـیْکُمْ﴾   ﴿فَمَنْ إعْتَدَیٰ علَیَکُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَیْهِ از آن را، حکمش 
، می باشد.]۲۶[نبإ،  ﴿جَزَاءً وِفَاقاً﴾؛ ]۴۰[شوریٰ،  ﴿وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾

عقد بیمه

مختصّ زمان وحی نیست، بلکه بنا بـر وجـه قضـایای حقیقیـه در پرتـو ایمـان بـه         ﴿ٱلْعُقُودِ﴾
 تـأمین  طول زمان و عرض مکان، منظـور اسـت؛ بنـابراین عقـد     واسطه این شریعت الهی در

أوْفُواْ ﴿و موارد مشابه آن، و عقد حاضر و غایب، عقد شرعی محسوب شده و داخل در  )بیمه(
؛ و به اقتضای ابدی بودن قرآن، تمـام ضـوابط و قـوانین شـرعی در قـرآن      می شوند ﴾بِٱلْعُقُودِ

  ی نیاز ندارند.ذکر شده اند و به هیچ قاعده و اصل دیگر
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اصل برابری سهم یک پسر با دو دختر – ٩٤
 ، اسـت. ]۱۱[نسـاء،   کَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱألُنْثَیَیْنِ...﴾َّ﴿یُوصِیکُمُ ٱهللاُ فِي أوْالدِکُمْ لِلذاصل در اینجا، آیه 

فرزندان، بدون هیچ واسطه یـا واسـطه هـایی     ﴾أوْالدِکُمْ﴿این یک قاعده ایست که در تمامی 
شود؛ بنابراین همانطور که این اصل در اوالد پسر ثابت اسـت، در اوالد دختـر نیـز    جاری می 

گرفتـه   دختر، همچون سهم دو دختر، در نظر جریان دارد، پس برای فرد مذکر و پسر از اوالد
با اینکه به ورثه ولد دختر، گفته می شود میراث دختر و بـه ولـد پسـر، مـی گوینـد      می شود. 

یـن قـول، اشـکال وارد اسـت؛ زیـرا هریـک از پسـر و دختـر از آنچـه کـه           میراث پسر، اما در ا
اوالدشان ارث می برند، مانند آنها ارث نمی برند؛ چرا هر یک از آنهـا از مـادر و پدرشـان ارث    
می برند و سهمشان طبق اصل است، اما در اوالدشان تفاوت وجود دارد و سـهم آنهـا طبـق    

پدر و مادرشان در نظر گرفته می شود؟! بلکه  یّتنسجنسیتشان لحاظ نشده و بنا بر صورت ج
بر همه اوالدها، مقتضی میراث آنها (اوالد دختر و پسر) همـانطور کـه در    ﴾أوْالدِکُمْ﴿تطبیق 

  .١طبق اوّل ثابت است، می باشد

 ﴾أوْالدِکُـمْ ﴿و چون که مخاطب اصلی در اینجا، فرد زنده مـی باشـد، بنـابراین بـه اقتضـای       
انسان اموالش را بین آنها در حال حیات بـدون در نظـر گـرفتن ایـن ضـابطه       جایز نیست که

تقسـیم نمایـد، تـا آن را    از ترکه (باقی مانده اموال خویش)  ﴾کَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱألُنْثَیَیْنَِّلذ﴿لِیعنی 
بعد از مرگ به سوی خود بکشاند، انگار که شخص میّت در بین آنها، زندگی مـی کنـد. پـس    

صیاء و حاکمان شرعی و بر هر کسی که ربطی به تقسیم ارث دارد، رعایـت ایـن   بر ورثه و او
چطور این تقسیم، به بعد از مرگ مربوط می شود، در حالی که شخص  اصل واجب می باشد.

میّت مخاطب و مکلّف به طور مطلق نمی باشد؟! بلکه این ضابطه تنهـا تقرریسـت در زمـان    
مانند تمـامی اعمـالی کـه در زمـان حیـاتش انجـام        حیات انسان که پس از مرگش این عمل،

  گرفته، مورد محاسبه قرار می گیرد

  

  حکمت بیشتر بودن سهم پسران

سـهم ارث پسـر دو برابـر دختـر اسـت، بـا اینکـه        برای جواب به سؤالی که می گوید: چطـور  
پسـر در   : در شریعت اسالم،اوّالًپسران قوّت دارند و زنان نسبت به آنان ضعیفند؟ می گوییم: 

اصل دافع و دهنده مال است و واجب است که نفقه زنـان را بپـردازد، امـا دختـر گیرنـده مـی       
باشد؛ بنابراین برای زن اموالی باقی می ماند که برای مرد جز بدهکاری بـه او، چیـز دیگـری    

ی : وصیّت به ثلث مال که برای صیانت از موارد استثنایی به طور مطلق      مثانیاًنمی ماند؛ 
  باشد، این اجازه را می دهد که دختر دو برابر پسر، سهم دریافت کند.

                                                                                              

بنات اإلبنة یقمن «می باشد که فرمودند:  الحسن اول م اباروایت سعد بن ابی خلف از اماخبر موافق این قضیه،  . ١
 مقام البنات إذا لم یکن للمیّت بنات وال وارث غیرهنّ؛ وبنات اإلبن یقمن مقام اإلبن إذا لم یکن للمیّت أوالد وال وارث

    ).۴و۳، از ابواب میراث ابوین و اوالد، ح۷، (وسائل، باب»غیرهنّ
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اصل عدم رهان مگر برای صیانت از دَین – ٩٥
﴿وَإنْ کَنْتُمْ عَلَـیٰ سَـفَرٍ وَلَـمْ تَجِـدُواْ کَاتِبـاً      این اصل پس از آیه دین به همراه فروعاتش، آیه 

هُ...﴾   ِّ ضاً فَلْیُؤَدفَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنْ أمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْ قِ ٱهللاَ رَبـَّ ، بقـره [ ٱلَّذِي أؤتُمِنَ أمَانَتَـهُ وَلْیَتـَّ

، می باشد. پس وثیقه دریافتی جز یک امانت در برابر دین نیست، اما اگـر دهنـده قـرض    ]۲۸۳
ذِي أؤتُمِـنَ أ  ِّ فَلْیُـؤَد ﴿ مدین را امین بداند، شخص داین بایـد  بَعْضَاً﴾ أمِنَ بَعْضُکُمْ﴿ ﴾ مَانَتَـهُ ٱلـَّ

هُ...﴾  ﴿وثیقه ای را که به عنوان امانت دریافت کرده بود، برگرداند، سپس  قِ ٱهللاَ رَبـَّ بایـد   وَلْیَتـَّ
تقوا پیشه کرده و اینطور نشود که امانت را برنگرداند؛ زیرا چنین عملی خیانـت اسـت، گرچـه    

ه باشـد، یـک خیانـت    ، اما اگر از آن سودی و نفعی هـم بـرد  نفعی هم از این امانت نبرده باشد
.﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾دیگری به پای او نوشته می شود: 

در ظروف حالی به این که حالت یک چیزی را به امانـت بپـذیری، کفایـت نمـی کنـد کـه       
وثیقه مانند امانت خانه یا غیر آن را قبول نمایی؛ زیـرا مـادامی کـه آن خانـه ملـک صـاحبش       

کسـی  از مال و دَین خویش این است که چنـین امـانتی را نپـذیری.     است، اقتضای محافظت
که چیزی را قرض می دهد، باید برایش مستنداتی باشد که قـوی تـر از خـود وثیقـه دریافـت      
شده است، مانند رسید و چک با امضای شخص قرض گیرنده و موارد شـبیه آن؛ بنـابراین در   

نیست، جز آنکه یا خیانت محسوب شده و یا  این هنگام، دیگر نیازی به گرفتن وثیقه دیگری
یک خیال احمقانه و باطلیست که خدای سبحان از آن بیزار می باشد.

شایسته است که هنگامی که انسان محتاج اجاره مکانی برای سکنی یا تجارت می شـود و  
داری قصد ندارد که اجرت کامل آن را بپردازد، قسمتی از آن را به طور موقّت با پول خود خری

کرده و سپس بقیه اجرت باقی مانده را به صورت خرید یا اجاره عادالنه بپـردازد، بـدون آنکـه    
مقدار بهره تجارت ربوی را محاسبه کند. در نتیجه وثیقه هایی که مربوط به حالت یک شـیء  

، حرام می باشد، گرچه انتفاع از آن هم شرط نشده باشد، چه برسـد بـه اینکـه شـرط     می شود
﴿ظُلُمَـاتٌ بَعْضُـهَا   د که این شرط یک ربای حرام بر روی یک رهن باطل می باشـد:  شده باش

  .فَوْقَ بَعْضٍ﴾
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اصل اولویت – ٩٦
﴿ألنَّبِـيُّ أوْلَـیٰ بِـٱلْمُؤمِنِینَ مِـنْ أنْفُسِـهِمْ وَأزْوَاجُـهُ       اصل اولویت و برتری در قرآن، بیـان آیـه   

¦ مْ أوْلَیٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ ٱهللاِ مِـنَ ٱلْمُـؤمِنِینَ وَٱلْمُهَـاجِرِینَ إ   أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ ٱألرْحَامِ بَعْضُهُ
؛ و نـه آیـه دیگـر    ]۶[أحـزاب،   أنْ تَفْعَلُواْ إلَیٰ أوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفاً کَانَ ذَلِکَ فِي ٱلْکِتَابِ مَسْطُوراً﴾

واْ وَجَاهَدُواْ مَعَکُمْ فَأُوْلَئِکَ مِنْکُمْ وَأُوْلُـواْ  ﴿وَٱلَّذِینَ آمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُمی باشد، خصوصاً آیه 
؛ بنـابراین،  ]۷۵[أنفـال،   ٱهللاَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِـیمٍ﴾ ّ ٱألرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَیٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ ٱهللاِ إنَ

و همچنــین تمــامی بخشــها و مراتــب، بعضــی از ارحــام   در زمینــه والیــت دینــی و سیاســی
باشند، نسبت به غیر در کتاب خدا برتر می باشند.￨ معصومین که￦ پیامبر

مصادیق اولویت در فقه

در بخش میراث باقی مانده از میّت پس از نصف برای یک دختر، این ارث به سـبب اولویـت   
بدون هیچ تعصیبی (غرض شخصی و موضع گیری درباره حقّ)، برای او می باشد.

موقّت در زمانی که با هم جمع شـوند، اولـویتش   که از همسر همچنین است همسر دائم 
بیشتر می باشد؛ زیرا همسر دائم اصل رحمیّت است و از اوست که سـایر آثـار رحـم ظـاهر     

می شود، پس چطور رحمیّت از آن استثنا می گردد؟!

و این امر بین سایر ارحام در اولویت رحمی در طبقات مختلـف یـا در طبقـه واحـد، جریـان      
و، فرزند شما مقدّم بر فرزند فرزندتان می باشد، درحالی که هر دو در یک رتبـه از  دارد؛ ازاین ر

ارث قرار دارند؛ و نیز فرزند شما اگر از دنیا رفته باشد، بچه او مادامی که فرزند دیگری داشـته  
باشید، از شما ارثی نمی برد. به هر حال، تقدیم اولویت در دو ناحیه نفسـی و غیـر نفسـی، در    

. و یـا بهتـر اسـت.    ۲. یا واجب بوده؛ ۱بخشهای گوناگون، از دو حال خارج نمی باشد: تمامی 
در مقام مرجعیت و امامت و موارد دیگر از منصبهای عامّ، سپس در جایگاه شـرکت و نکـاح و   
مانند آن از موارد خصوصی، برای اولویت محلّ واجب و راجح را پیدا می کنید که بـر خـالف   

  یا مرجوح می باشد. آن عمل کردن، ظلم و
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اصل ثبوت حقّ وصیّت برای هر مسلمانی – ٩٧
﴿کُتِـبَ عَلَـیْکُمْ إذَا حَضَـرَ أحَـدَکُمُ ٱلْمَـوْتُ إنْ تَـرَکَ خَیْـراً ألْوَصِـیَّةُ         حقّ، آیه  ثبوت اصل این

 ﴾خَیْـراً ﴿اشـد. مقصـود از   ، می ب]۱۸۰، بقره[ لِلْوَالِدَیْنِ وَٱألقْرَبِینَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی ٱلْمُتَّقِینَ﴾
مال و حقّ مالیست که به شرط وفای به آن دو در وصیّت شایسته، بایـد بـه مقـدار پسـندیده     
ای برای ورثه باقی بماند؛ و این مقدار به اندازه ثلث مال است و یا پایین تر، اما بیشـتر از آن  

صورت ایـن وصـیّت إثـم و    ممنوع می باشد، مگر آنکه ورثه بر آن توافق نمایند، که در غیر این
﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوْ إثْمـاً فَأصْـلَحَ بَیْـنَهُمْ    جَنَف (انحراف و تمایل بیجا) می باشد: 

؛ موارد دیگر اثم و انحراف، متروک مالیست که میّت حتّی به انـدازه  ]۱۸۲بقره، [ فَال إثْمَ عَلَیْهِ﴾
ه ثلث بوده، ولی به ورثه نمی رسد، یـا اینکـه وصـیّتی    ثلث، آن را باقی نگذاشته، و یا به انداز

غیر عادالنه کرده، با اینکه ورثه هم از این مال بی نیاز بودند؛ در این ثـالوث سـه گانـه گنـاه،     
﴿فَمَـنْ  چاره ای جز تغییر یا تبدیل وصیّت نیست، و این دست کـاری وصـیّت میّـت خـارج از     

، مـی باشـد؛ زیـرا مقصـود از اثـم تبـدیل،       لُونَـهُ﴾ ِّإثْمُهُ عَلَی ٱلَّذِینَ یُبَد لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنَّمَاَّبَد
تبدیل غلط و فاسد است، نه تبدیلی که عدالت را برقرار و بدون اثم و جنف می باشد.

، مالیست که زاید از نیازهای ضروری ورثه باشـد، پـس در اینجـا    ﴾خَیْراً﴿بنابراین، مُراد از 
از ما ترک که فراوان و زیاد به آنهـا داده مـی شـود،    و نزدیکان انسان وصیّت برای والدین 

﴿وَأُوْلُواْ ٱألرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَیٰ باید بیشتر از غیر آن دو باشد؛ زیرا آنها به انسان نزدیکترند: 
اثم و . البته وصیّت برای غیر والدین و اقربین اگر غیر از ]۷۵[أنفـال،   بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ ٱهللاِ﴾

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَـا أوْ  جنف باشد، گاهی مواقع صحیح است، همانطور که اطالق 
، به آن اشاره دارد؛ لکن این نوع وصیّت نیـاز بـه رجحـانی دارد یـا اینکـه      ]۱۱[النساء،  دَیْنٍ﴾

بگوییم: هر دو مساویند.

تقسیم ارث همانطور کـه در   نکته دیگر آنکه آیه وصیّت اینطور نیست که قبل از روش و
ظاهر قرآن می بینیم، باشد، بلکه این آیه مطلق بوده و در ضمن آیات ارث به طـور مکـرّر   

همراه دِیْن مطرح شده است.

وجوب وصیّت

راهی برای عدم داللت بر وجوب این وصیّت کرده و  حَقّاً عَلَی ٱلْمُتَّقِینَ﴾﴿و  ﴾﴿کُتِبَدو واژه 
د؛ در پرتو ایـن وجـوب نیـز، روایـاتی هـم بیـان شـده اسـت. امـا خبـر           پذیرش آنها وجود ندار

، (هیچ وصیتی برای ورثه معنـا نداشـته و صـحیح نیسـت)؛ نمـی توانـد در       ١»الوصیة لوارث«
که اوّل وارثین میّت محسوب می شوند، تـاب مقاومـت داشـته     ﴾لِلْوَالِدَیْنِ وَٱألقْرَبِینَ﴿مقابل 

را تأویل برده و بگوییم وارثیست که نیـازی نـدارد   » وارث«که باشد و آنها را نسخ کند؛ مگر آن
و در مقابل او غیر وارثی هست که محتاج است، مانند کسـانی کـه حاضـرند و در طبقـه ارث     

                                                                                              

  .۱۳و۱۲وصایا، ح أبواب ، از۱۵وسائل: باب.  ١
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﴿وَإذَا حَضَـرَ ٱلْقِسْـمَةَ أُوْلُـواْ ٱلْقُرْبَـیٰ     واقع نمی شوند، کسانی که خدا درباره آنها مـی فرمایـد:   
٭ وَلْیَخْشَ ٱلَّذِینَ لَوْ تَرَکُواْ مِـنْ   سَاکِینُ فَٱرْزِقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفاًوَٱلْیَتَامَیٰ وَٱلْمَ

و هنگـامی  «، ]۹- ۸[نسـاء،   خَلْفِهِمْ ذُرِیَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا ٱهللاَ وَلْیَقُولُواْ قَوْالً سَـدِیداً﴾ 
تر(تان) که ارث نمـی برنـد، و (نیـز) یتیمـان و مسـتمندان در تقسـیم       که خویشاوندان نزدیک

(آن) حاضر شدند، (چیزی) از آن را به ایشان ارزانی بدارید و با آنان سخنی پسندیده بگوییـد  
٭ و آنان که اگر فرزندانی ناتوان (و محروم از ارث همچون این محرومان) از خـود بـر جـای    

بیم دارند، باید (از ستم بر این محرومان نیز) بترسند، پس بایـد  بگذارند، (که) بر (آینده) آنان 
؛ در ایـن  »از خدا پروا بدارنـد، و سـخنی درسـت (بازدارنـده از پریشانیشـان) برایشـان بگوینـد       

، به طـور مطلـق   صحیح می شود، وگرنه این حدیث» الوصیة لوارث«صورت است که روایت 
و قرآن هیچ وقت، توسـط روایـت    ن می باشد.قابل قبول نیست؛ زیرا مخالف اطالق نصّ قرآ

لَ لِکَلِمَاتِـهِ وَلَـنْ تَجِـدَ    ِّ﴿أُتْلُ مَا أُوحِیَ إلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ ال مُبَدنسخ نمی شود؛ چون که 
  .]۲۷[کهف،  مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً﴾
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شهادت اصل اداء و تلقی – ٩٨
تـا آن را از   هدیکشـ  واالی اسـالمی  جامعـه یک نوع دیوار و پرچین بر دور کشـور و   این اصل

کشـور را   ، باز داشـته و رهایی ها و آزادی های نفسانی به صورت ظلم در شهادتهای مختلف
 ، حفظ نماید.را داخل می شوند هر شرّ، ظلم و تاریکی که به طور پنهانی بر این امّت در برابر

و برخورد مستقیم با مصادیق بدین سبب، کسانی که اهل شهادت هستند، چاره ای جز یافتن 
ا در محـاکم  ر شده مختلف در نوامیس پنجگانه ندارند، که پس از شهود آنها، باید موارد تلقی

را گرفتـه تـا    شـکاف و تخریـب عمیـق و احمقانـه    جلـوی   شایسـته، ابـراز کـرده بـرای اینکـه     
ظاهر نگردد. محرّماتی که فضای جامعه بلند مرتبه اسالمی را آلوده می کند،

همانطور که مطلق شهادتها، نقش پر اهمیّت و برتری در زندگی دنیوی دارند، همچنـین   و
در حیات اخروی برای اهل برگزیده و متقّی نیز، این ارزش وجود دارد. برای هریـک از اینهـا،   

آیاتی هست که ابتدا، آیات بخش اوّل را ذکر می کنیم:
لقای آن می باشد، و در برخی هـم  در بعضی از آیات مقصود از شهادت هردوی تلقی و ا

﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ کُونُوا قَوَّامِینَ بِٱلْقِسْطِ شُـهَدَاءَ  یکی از آن دو مُراد است؛ مورد اوّل، آیه 
 یٰ بِهِمَـا...﴾ لِلّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أنْفُسِکُمْ أوِ ٱلْوَالِدَیْنِ وَٱألقْرَبِینَ إنْ یَکُنْ غَنِیّاً أوْ فَقِیـراً فَـٱهللاُ أوْلـَ   

﴿یَا أیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَالیَجْرِمَنَّکُمْ شَـنَئَانُ  ؛ و ]۱۳۵[نسـاء،  
، می باشد؛ اما در تلقی خاصّ که اصل شهادت باشد، مُراد ]۸[مائده،  تَعْدِلُواْ...﴾¦ قَوْمٍ عَلَیٰ أ

یقینـی در نـزد امـری، و سـپس حضـور بـرای خبـر دادن آن علـم در         از آن حضور علمی و 
، بقـره [ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْیَصُـمْهُ﴾ محکمه ای می باشد؛ پس منظور از شهادت در 

﴿ثُـمَّ  ، جز اصل حضور در ماه رمضان نمی باشـد؛ و همچنـین اسـت شـبیه آن، ماننـد      ]۱۸۵
؛ بنابراین، ایـاتی کـه شـهادت را بـه طـور      ]۴۹[نمل، دْنَا مَهْلِکَ أهْلِهِ...﴾ لِوَلِیِّهِ مَا شَهَِّ لَنَقُولَن

مطلق مطرح می کنند، شامل شـهادت حضـور تـا شـهادت تلقـی مـی شـوند، مـادامی کـه          
اختصاص به تلقی نداشته باشند.

القای شهادت عادالنه در مصادیق جنسی

﴿وَمَـنْ أظْـلَمُ مِـمَّنْ کَـتَمَ شَـهَادَةً  آیه  آیاتی که در مورد القاء و ادای شهادت وارد شده است،
﴿وَال تَکْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَـنْ یَکْتُمْهَـا    ؛ و]۱۴۰، بقره[ عِنْدَهُ مِنَ ٱهللاِ وَمَا ٱهللاُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

، می باشد؛ و چـون  ]۲۸۲، بقره[ ...﴾﴿وَالیَأبَ ٱلشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواْ؛ و ]۲۸۳، بقره[فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ 
ادای شهادت عادالنه پس از شهود و تلقی عادالنه نمی باشد، ازایـن رو ممنـوعیتی در آن   که 

دو به طور برابر در زمان تقدیم اهمّ بر مهمّ، وجود ندارد؛ مثالً وقتی که حرمت نگاه کردن بـه  
، ترک این شهود و حضور کـه  عورتهای متخلفین جنسی که آن را آشکار می کنند، مهم باشد

موجب انجام دادن هر آنچه که می خواهند، می شود، بدون شهادتی کـه مـانع آنهـا از عمـل     
زشتشان شود، حرمت بیشتری دارد. بنابراین، حضـور علمـی در تخلّفـات جنسـی، منافـاتی بـا       
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پـر   با جرایم ظـاهری عدالت ندارد، بلکه ترک این شهود، فسقیست که راه اصالح فضایی که 
شده و مساوی با مقدّم کردن مهمّ بر اهم است را می بندد.

البته این تلقی، جز برای عادالن موثّق نمی باشد؛ زیرا اطالع و نظر بـه جرمـی کـه ظـاهر     
است، ممنوع بوده، مگر برای ادای شهادت در محکمـه؛ در نتیجـه، نگـاه کـردن کسـانی کـه       

زیـرا شهادتشـان قبـول نمـی شـود. امـا نظـر         اهلیّت شهادت دادن را ندارند، حرام مـی باشـد؛  
کسانی که اهلیّت دارند، واجب می باشد، چون که شهادتشان مورد قبول اسـت. اگـر محکمـه    

شهادت کسـانی کـه اهلیّـت دارنـد، نیـز      عادلی وجود نداشته باشد که این شهادات را بپذیرد، 
باطل می شود و آنها نمی توانند به آن جرم نگاه کنند.

ع نیز، تلقی شهادت در زمانی که امکان ادای آن وجود داشـته باشـد، بـه طریـق     گاهی مواق
اولی و سزاوارتری، واجب می شود، مثل اینکه حاکمان عادل بـه چنـین تلقـی شـهادتی امـر      
کنند؛ بنابراین شهود تخلّفات بین محظور و الزم در مصداق واجب و اوجب قرار دارد، و قصد 

جلوگیری از تخلّفات ظاهری می باشد. از این نوع تلقی، مانع شدن و

شهادت حقّ در تلقی و القـاء در برابـر شـهادت باطـل قـرار دارد. شـهادت باطـل هتـک          ٭
حرمت به آبروی مسلمین در تهمتها و شهادتهاییست که نزد خدا باطل می باشد، مثل اینکـه  

داشته باشد.جرمی را مشاهده نمایی، در حالی که صالحیّت آن با نبودن شرایطش وجود ن

احتیاط آن است که تعـدادی از شـاهدان صـالح کـه مـی خواهنـد پـس از شـهود جـرم،           ٭
 افراط و تفریطی،شهادت را ادا نمایند، جمع شده تا به هدف آنها از تلقی شهادت، بدون هیچ 

؛ و این اطمینان در القای شهادت نیز، واجب است صورت پذیرد.اطمینان حاصل شود

ا از نظر تعداد و قابلیتهای متفاوت، تابع ادله شـان در قـرآن مـی باشـند     اختالف شهادته٭ 
  که برای تفصیل بیشتر، باید به محلّ آنها رجوع کرد.
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اصل عدم جواز قضاوت جز توسط أیمان و شهود – ٩٩
اصل این قاعده در قضیه حدود، خصوصاً در تخلّفـات جنسـی جـاری شـده و ضـابطه اش آن      

استوار نمی باشـد، بلکـه حـدّ در قبـل واضـح شـدن جـرم در برابـر          است که حدّ بر اصل جرم
در مؤمنین است که توانایی شـهود آن را بـه طـور مخفیانـه و سـپس شـهادت دادن بـر آن را        

هنگام قابلیت چنین امری، دارا هستند؛ بنابراین وجوب حدّ، جز در هنگام شهادت شایسـته بـا   
، نمی باشد.وجود شرایطی که در بابش به تفصیل بیان شده

در جرایم جنسی عدم ثبوت حدّ توسط اقرار

همچنین حدّ در اقرار، ثابت نمـی شـود، همـانطور کـه بـه طـور مفصّـل، دربـاره آن در کتـاب          
» اقـرار «صحبت کرده ایم. حتّی اگر در اقرار صحیح هم، حدّی ثابت باشد، آیـا  » تبصرة الفقهاء«

ی از روی عقـل و اختیـار صـادر شـده باشـد،      موجب علم به جرم نمی شود، در حالی که اقرار
از اقرار کردن منع شده است، مثـل منعـی کـه    اما با این حال، دلیل یقینی بر وقوع جرم است، 

، (ای زن، ١»ریفإرجعی و اسـتغ «به مانند شخص غامدیه داشته است که فرمودند: ￦ پیامبر
موجـب   ،￨از آل رسـول و ائمـه  ￦ آیا اقرار خصوصاً بـرای رسـول   باز گرد و استغفار کن).

  علم نمی شود؟ پس چطور به اقرار اوّل اکتفا نکرده، بلکه به چهار اقرار اکتفا می کردند!

رؤیت جرم برای حاکم شرعی، مسؤولیت حکم را بر او واجب «سخن کسی که می گوید: 
، جوابش آن است که: تنها مسـؤولیتی کـه در اینجـا ثابـت اسـت، نهـی از منکـر        »می سازد
حکم به حدّ منوط و مربوط به جرمیست که مورد شهادت افراد عادل قـرار گرفتـه    است، اما

، بلکـه بـرای بُعـد فاصـله گرفتـه شـده از       ؛ بنابراین حدّ برای اصل و خود جرم نیسـت باشد
عفاف می باشد؛ یعنی مسلمانی جرأت بورزد که در مقابل جمعیّـت مسـلمان تـا حـدّی کـه      

باشد، جرمی را مرتکب شود. قرآن تصریح می کنـد   امکان شهادت چهار عادل وجود داشته
﴿وَٱلَّذِینَ یَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُواْ بِأرْبَعَـةِ  که در جرایم جنسی، شهادت واجب است: 

  .]۴[نور، قُونَ﴾ وَأوْلَئِکَ هُمُ ٱلْفَاسِداًتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أبَالشُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ

، دلیلی جز »علم قاضی برای اجرای حدّ کافیست«برای کسانی هم که ادعا می کنند که: 
موارد ضعیف و باطل وجود ندارد، و نصّ قرآن و سنّت بر اشتراط قسمها و شهود می باشد. 
برای خود علم قاضی هم، دو حکم امر و نهی قرار دارد؛ یعنی برای قاضی جایز نیست کـه  

؛ بنـابراین اگـر حـاکم شـرعی چنـین      مجرّد آگاهی پیدا کردن به جرم، آن را اعالم نمایدبه 
مطلبی را بدون شهادت، اظهار کند، باید همانطور که در آیه نور آمده، تازیانه بخورد، گرچه 
خبر دهنده این جرم از قضات شرعی باشد؛ پس او حـدّ خـورده و از منصـب قضـاوت نیـز،      

  عزل می شود.

                                                                                              

 .۳۶۷، ص۲۱بحاراألنوار: ج.  ١
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ل اقراراص -١٠٠
باشد، در شریعت الهی ثابت است، مگر آنکه بـا مثـل    سلیم اگر بر علیه شما و مانند شمااقرار 

؛ بنـابراین، اقـرار فـی    رضه نمایـد اخود تعارض کرده یا مورد مهمتر با مصداق سزاوارتر خود مع
تُمْ عَلَـیٰ  ﴿قَـالَ ءَأقْـرَرْتُمْ وَأخَـذْ   نفسه، حجیّت شرعی دارد. اصل و مرجع حجیّت اقـرار، آیـات   

اهِدِینَ﴾     ﴿ثُـمَّ  ؛ و ]۸۱[آل عمـران،  ذَلِکُمْ إصْرِي قَالُواْ أقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأنَا مَعَکُـمْ مِـنَ ٱلشـَّ
 ﴾﴿کُونُواْ قَوَّامِینَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أنْفُسِـکُمْ... و ؛]۸۴، بقره[ أقْرَرْتُمْ وَأنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾

، می باشد؛ این اقرارها، اقرار بر نفس خود می باشد، مگر در جایی که جایز نباشـد.  ]۱۳۵[نسـاء،  
پس نفس اقرار حجیّت شرعی دارد؛ زیرا چطور می شود که انسان به شهادت بـر نفـس خـود    
امر شود، آنوقت این شهادت مورد پذیرش قرار نگیرد؟ شهادت بر نفس با رعایت شروط خود، 

وی تر از شهادت دیگران می باشد.بدون شکّ ق

»إقرار العقالء علی أنفسهم، جائز«صحّت قاعده 

چون که حجیّت اقرار در اینجا به معنای شهادت بر نفس شخص اقرار کننده می باشد، یعنـی  
 ١»إقرار العقالء علی أنفسهم جـائز «بنابراین ضابطه  شهادت به چیزی دهد که بر ضرر اوست،

خدا کسـی را مجبـور   وجه به عقالیی بودن اقرار، پس عاقالنه نیست که تصدیق می شود. با ت
  به اقرار کند، یا اقرار مظطرّ را یا غیر عاقلی که به قولش نمی شود اعتماد کرد را بپذیرد.

همچنین اقرار بر علیه غیر یا اقرار بر نفس که منجر به اقرار بر غیر مـی شـود، جـایز نیسـت؛      
نیاز به شهادت صادق یا اقـرار خـود شـخص دارد. تالزمـی هـم کـه در       زیرا اقرار امری بر غیر 

المؤمن أصدق علـی نفسـه   «اینجا بین اقرار و پذیرش آن است، ثبوتی می باشد، نه اثباتی؛ و 
نسبت به نفس خویش از هفتاد مؤمن دیگر ، صادق تـر   ، (فرد مؤمن٢»من سبعین مؤمن علیه

اقرار فرد عاقل نسـبت   شهادت مقبول نباشد؛ زیرااست)؛ به شرط آنکه شهادت آن هفتاد نفر، 
به خویش، بدون التزام به ثبوت حقّی برای او به اینکه چنـین فـردی صـادق اسـت، عاقالنـه      

و اگر بر کسی اقرار کند که مورد اقرار نسبت به او ثابت نمی شود، بر او وزر و حـدّ   نمی باشد.
قرار به گناه نیز، خـود گنـاهی دیگـر اسـت،     ، همانطور که ایا گاهی اوقات تعزیر ثابت می شود

گرچه در امور جنسی باشد. پس اگر فردی بر نفس خویش، اقرار به زنا یا لـواط نمایـد و توبـه    
هم عز عمل خویش نکرده باشد، آنچه که در این هنگام واجب است، نهـی از منکـر اوسـت؛    

ای و عدم انجـام حـدّ بـر او،    اما اگر چهار بار به این عمل خود اعتراف کند، حاکم شرع در اجر
روایـت شـده کـه در    ￦ اختیاری ندارد و تنها باید او را از این اقرار، بـاز دارد. از رسـول اکـرم   

  .٣»إرجعی و استغفری اهللا«اقرار غامدیه فرمودند: 

                                                                                              

 .۲إقرار، ح، از کتاب ۳وسائل: باب.  ١
  .۱إقرار، ح، از کتاب ۳وسائل: باب.  ٢
 .۳۶۷، ص۲۱بحاراألنوار: ج.  ٣
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شرط قابلیت ادای اقرار

ار، ، ، بدون هیچ در خواستی از طـرف کسـی، چـه برسـد بـه اجبـ      همانطور که در اقرار شایسته
، و همچنـین فـرد اقـرار کننـده در حالـت عـادی        که از روی اختیار صـورت پـذیرد   شرط شده

عقالیی باشد، برای همین شرط کلّی اقرار، ممکن بودن و به حقّ بودن آنچیزیست که به آن 
پس از وجود این شرایط، جواز اقرار سلب حقّ یـا مـال و نیـز اثبـات آنهـا را       اعتراف می شود.

؛ انکار پس از این اقرار شنیده و قبول نمی شود؛ زیرا تصـدیق اقـرار او در ابتـدا،    دربر می گیرد
  مساوی با تکذیب انکار او می باشد.
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اصل ثبوت دیه بر عاقله؟! – ١٠١
بین دو حکم عاقالنـه و غیـر عاقالنـه قـرار دارد. ثبـوت       برای عاقله (نزدیکان) این ثبوت دیه

تشان کوتاه بـوده و دارای اولیـای حاضـری هسـتند     دیه عاقالنه از طرف اشخاصیست که دس
یعنـی بـر ایـن     که بر آنهاست تا آنها را از قتلهای خطایی و غیر آن، بپوشـانند و حفـظ کننـد.   

غرامت و تاوان، نزدیکانی باید قرار گیرند که خونبهای مقتول را بپردازند؛ زیرا خون مسـلمان،  
دریافتش، عاقالنه است؛ زیرا عمد صـبی در  هدر رفتنی نمی باشد. این دیه هم پرداخت و هم 

قتل، قتل خطئی محسوب می شود، چه برسد به اینکه در واقع خطا نماید؛ البتـه ایـن صـبی    
در پرداخت دیه از طرف ولیش، مالک  دیه نمی شود.

مصداق عاقله

، و را دربـر مـی گیـرد   خویشاوندان پدری و شبیه آن  تفسیر فقهای سنّتی که بنا بر» عاقله«اما 
آن  کسی که عهده دار پرداخت دیه آن می شـوند، فـرد مجنـون باشـد، یـا      فرقی نمی کند که

شخص بالغ بوده، و ثروتی داشته باشد یا خیر، دیـه ای غیـر عاقالنـه مـی باشـد، و در کتـب       
مختلف، روایاتی هم برای آن جعل شده است. این نوع دیه با اینکه عاقالنه نبوده، بر خـالف  

خدای سبحان، برای بنـده  آیا  را قائل هستند.١ادیث دیگریست که عاقله اولینصّ قرآن و اح
 ؛]۵۱عنکبـوت،  [ ؟﴿أوَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ ٱلْکِتَابَ یُتْلَیٰ عَلَیْهِمْ...﴾ یست؟!کافی ن خویش

ةٍ مُؤمِنَـةٍ وَ دِیَـةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلَـیٰ     ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤمِنَاً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبـَ خدای سبحان می فرماید: 
نسـاء،  [ أَهْلِهِ... فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱهللاِ وَکَانَ ٱهللاُ عَلِیمَـاً حَکیمَـاً﴾  

؛ آیا در این آیه، دور و نقشی جز برای فرد قاتل خطئی و اهل مقتول مطرح شده تا اینکـه  ]۹۲
 ﴾فَصِـیَامُ شَـهْرَیْنِ مُتَتَـابِعَیْنِ   ﴿یا اینکه  حکم دیه و آزاد کردن رقبه، بر غیر آن دو ثابت باشد؟!

عهده ایـن فـرد    توبه از طرف خدا برای خطای او، جز بر ﴾تَوْبَةً مِنَ ٱهللاِ﴿ دو ماه روزه پیاپی و
قوالنـه هـم نبـوده و    قاتل نمی باشد؟! یا اینکه تمامی اینها بر عهده خویشاوندان پدری که مع

 ﴿وَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَیٰ﴾  همینطور که روایت غیر عاقلی هم به آن قایل است، می باشد؟!
؛ یـک ضـابطه ایسـت کـه تمـامی      »بر نمـی دارد بردارنـده بـاری، بـار دیگـری را     « ،]۱۶۴أنعام، [

نابراین چطور مـی شـود   بخشهای وزر را دربر گرفته، گرچه گناه هم نباشد مانند قتل خطئی؛ ب
که عاقله، وزر خطای قاتل را حمل کنند؟! مگر جز کسی کـه وظیفـه دارد کـه از مـوارد آزاد و     
رهایی بخش مجانیین و افراد صغیر، مراقبت نمایـد و اعمـال آنهـا را عهـده دار شـود، کـه در       

بـر شـخص    اینجا تنها دیه بر عهده اوست نه روزه جـایگزین دیـه را؛ زیـرا نـصّ تنهـا آنهـا را      
خطاکار واجب می کند، اما در اینجا صبی و مجنـون قاصـرند و تکلیفـی نسـبت بـه روزه نیـز       

  عاقل، ثابت است.و  برای افراد بالغ فوق، روزه ، در نتیجهندارند
                                                                                              

مصداق کسانی که برایشان دیـه پرداخـت   » فقه گویا«یعنی صبی و مجنونی که پدرشان در قید حیات است. بنا بر .  ١
ها صبی و مجنون می باشند، و عاقله ای که عهد دار پرداخت و پوشاندن خطاهای آنها مـی باشـند، تنهـا    می شود، تن

 پدرانشان هستند.
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خاتمه
این کتاب مطالبیست که قلم قاصر ما آن را عجالتاً پس از زمان طـوالنی کـه قـرآن مرجـع و     

فقه و ضوابط آن نبوده، بیان مـی کنـد. پـس تـا زمـانی کـه بـرای        اصلی برای رجوع حتی در 
اصول و قواعد استنباط به ادله ای غیر از قرآن استناد شـود، موجـب تنـاقض در درون فقـه و     

مخالفت با مُرادات و خواسته های الهی می شود.

تـو  اصول استنباطی که در این کتاب ذکر شد، قسمت تنها و غریبی از اصول قرآنـی و در پر 
؛ معلـوم نیسـت،   ﴿ال تَدْرِي لَعَلَّ ٱهللاُ یَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أمْراً﴾می باشـد:  ￦ آن سنّت محمّدی

شاید که خدا پس از این، قدمها و گامهایی را در این راه، ایجاد نماید.
آنچه که از علمای دین واالی اسـالم، و مـدیران شـرعی، اسـتادان و طـالب علـوم دینـی        

ن است که تمام تالش خود را در این مسیر ثابـت، بـه کـار گیرنـد تـا سـایر       انتظار می رود، ای
امّتهای اسالمی به همراه آنها بدانند که اصل اصیل بدون هیچ جایگزینی، کتاب خـدا در هـر   
چیز بزرگ و کوچکی است. با قرآن است که بیشتر اختالفات فقهی در احکام، برطـرف شـده،   

بعضی از احکام وجود دارد، زایل می شود. و نیز هر مشکل و سؤالی که درباره

]۹[نحل،  ﴿وَعَلَي ٱهللاِ قَصْدُ ٱلسَّبِیلِ وَمِنْهَا جَائرٌ﴾

»نمودن راه راست تنها بر عهده خداست، و برخی از راهها بی راهه است«
شهر مقدّس قم

   محمّد صادقی تهرانی  
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