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  سخني با خوانندگان

و السالم علي سيدالمرسلين سيدنا محمد و  الحمداهللا رب العالمين، والصالة
  .آله و صحبه أجمعين و من تبعهم باحسان الي يوم الدين

ساخت تا بار ديگر  فقگويم كه مرا مو اما بعد، خداوند متعال را بسيار سپاس مي
و االن كه بازنويسي فارسي . اني فقه را در دسترس عالقمندان قرار دهمبتوانم كتاب مب

رسد خالصه عربي آن كه براي تدريس در مدارس ديني  كتاب براي بار دوم به پايان مي
در نظر گرفته شده آماده تكثير است كه از خداوند بزرگ خواهانم توفيق تكثير آن را 

  .فرمايد نصيب
در كتاب حاضر دقت شده اصول فقه به طريقه شافعيه به زباني ساده عرضه شود تا 

با مسائل اصولي آشنا شوند بتوانند از آن استفاده كنند چه خواهند  همه كساني كه مي
طالب علوم ديني و چه كساني ديگر، و فقط مسايلي مطرح شده است كه معموالً فرعي 

، و از طرح مسايلي كه فقط فرضي داراي اعتبارند خودداري شود ميفقهي بر آن مترتب 
اميدوارم كه خداوند راه استفاده از آن را هموار سازد و اين عمل را خالصانه . شده است

  .قرار دهد، آميناخروي مؤلف و پدر و مادر و استادان او  براي خود، و سبب اجر
به اينجانب ابالغ  نظران محترم خواهشمندم نظرات اصالحي خود را از صاحب
  .هاي بعدي استدراك كنم در نوبتشاءاهللا  فرمايند تا ان

ربك رب  و صلي اهللا علي سيدنا محمد و آله و صحبه والصالحين، سبحان
  .و سالم علي المرسلين و الحمداهللا رب العالمينعما يصفون،  العزة

  عبدالكريم محمدي
  10/7/1372 )بستك(هرنگ 
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آور آن از حضرت باري تعالي  پيام حضرت محمد مصطفيشرع مطهر اسالم كه 

ل و افعال و تقريرات خود آن را ابا اقو است، اساس آن قرآن كريم است كه رسول اهللا
  :اند   شرح و توضيح داده

اغلب بيانات قرآني احكام شرع را به اجمال بيان كرده است مانند فرضيت نماز و 
واحش و خوردن مردار و خون و گوشت خنزير و زكات و حج و غيره، و مانند تحريم ف

باره  خداوند متعال در اين. است ج تفصيلي هر كدام در سنت رسول اهللاغيره، و كيفيت 
Z  Y  X  W     V   Uz ÝzäÛa@Z  ]  \   [  ^   _  }   :فرمايد  مي

  )۴۴/  حنل(  ٤٤
ه آنان نازل چه كه ب سازي آن و قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم روشن«

    .»كه فكر و تأمل خود را بكار گيرند شده و تا اين
 گذاري در اسالم كتاب خدا و سنت رسول او بنابراين دو اصل اساسي براي قانون

كه نصوص شرعي محدود و حوادث نامحدود است، و احكام به  است، لكن به سبب اين
لت نصوص شرع بر وضع نه به خاطر ذوات و صور آنها، دال خاطر معاني اشياء است،
  :احكام به دو گونه است 

  .داللت لفظي و توابع آن -الف
بر معنايي از معاني وارد داللت بر معقول معني، كه از اين جهت اگر حكمي  -ب

كه آن معني موجود باشد، حكم وجود خواهد داشت، اگرچه صورت  شد، تا زماني
  .نامند معقول معني يا قياس مي و اين نوع را تعميم نص از جهت. حادثه متفاوت باشد

اگر دانشمندان با استفاده از اين روش به اتفاق بر حكمي از احكام شرعي دست 
يافتند، اتفاق آنان حجتي قطعي است و بر همگان واجب است از آن اطاعت كنند، و اگر 
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اختالف كردند بر هر كس واجب است از اجتهاد خود تبعيت كند و حق تقليد از 
  .ردديگري ندا

  :فرمايد  ناميم كه خداوند در تقرير آن مي حالت اول را اجماع مي
 {  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

  s  r   q  po  n  mz     
  )115/  نساء(  

برخيزد و غير راه  كه بعد از روشن شدن هدايت به مخالفت با رسول و كسي«
گذاريم، و جهنم را  يه خواسته است وا مچ مؤمنان را پيروي كند ما او را به آن

    .»وزيم و بد جايگاهي استافر بر او مي
  :فرمايد  و براي تعيين تكليف در حالت دوم مي

 {  µ  ´  ³  ²z   )2/  حشر(  
    .»حوادث انديشه كنيد و پند گيريد ت، دررياي اهل بص«

  :فرمايد  و مي
 {  {  z    y             x  w      v   u  tz   ) 7/ انبياء - 43/نحل(  

    .»دانيد از اهل دانش بپرسيد اگر نمي«
دانند به سئوال  كند و كساني را كه نمي كه اهل بصيرت و اجتهاد را به اجتهاد امر مي

  .سازد از اهل دانش و قرآن مأمور مي
عهد  كه زبان عربي زبان مادريشان بود، و با نزول وحي هم مسلمانان اوليه به سبب اين

اما مرور زمان و . توانستند نصوص كتاب و سنت را بفهمند خيلي آسان مي بودند،
مسلمان شدن غير عرب و دور شدن از مبدأ وحي سبب شد فهم نصوص مشكل شود، 
لذا دانشمندان براي محافظت از زبان قرآن، و تسهيل فهم كتاب و سنت، قواعدي را 
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م استخراج كردند، تا آيندگان براي نگهداري زبان، و قواعدي براي روش استنباط احكا
  .تر كتاب و سنت را بفهمند تر و دقيق با كمك آن قواعد بتوانند آسان

اولين كسي است كه مسائل ) ق. هـ 204-150(كه معروف است، امام شافعي  چنان
  .مهم اصول فقه را تدوين كرده است

ا نوشت و در يادداشتي مسايل اين علم ر 1ايشان به درخواست عبدالرحمن بن مهدي
  .اند ه ناميد الرسالهجا است كه كتاب او را  براي او فرستاد، و از اين

امام شافعي در مصر دوباره اين كتاب را تجديدنظر نمود كه به الرساله الجديده 
چه به يادگار مانده است همين رساله جديد است و رساله قديم  معروف است، و آن

  2 .مفقود است
تواند از اول كامل باشد، دانشمندان پس از شافعي اين  نميجائي كه هر كاري  از آن

سه كتاب زير را اركان و قواعد ) الرساله(توان پس از  علم را منظم و كامل ساختند، و مي
  :اصول فقه ناميد 

  3.المعتمد، تأليف ابوالحسين بصري - 1
 1 .البرهان، تأليف امام الحرمين - 2

_________________________________________________________________________ 
او فقط از اهل . ابوسعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان، عنبري بصري از محدثين و حفاظ بزرگ -1

 .ات كردوف 198به سال . شناسم كسي را مثل او در دنيا نمي: كرد، شافعي گويد  اعتماد روايت مي
اين كتاب چندبار در قاهره و بيروت چاپ شده است، و بهترين نسخه آن به تحقيق احمد محمد شاكر  -2

 .است كه مؤسسه حلبي چاپ كرده است
ابوالحسين محمدبن علي بصري شافعي از پيشوايان و مدافعان سرسخت مذهبي اعتزال بود و به سال  -3

ق محمد حميداهللا و با همكاري محمد بكر و حسن حنفي در كتاب او به تحقي. ق وفات يافت. هـ  436
 .دمشق چاپ شده است
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  2.، تأليف امام غزاليالمستصفي - 3
م هاي بالد اسال جزء ميراث ارزنده فرهنگ اسالمي است، و چاپخانه اين سه كتاب

  .حمد والمنهلهللا ااند و  شرف چاپ هر سه را يافته
اين سه كتاب و كتاب  3يل قرن هفتم امام فخرالدين رازيادر اواخر قرن ششم و او

ندي ب آوري كرد و با عبارتي بديع و تقسيم جا جمع را در يك 4العهد عبدالجبار معتزلي
  .توان ام االصول ناميد نظير و اضافاتي محققانه آراست كه الحق كتاب او را مي بي

  5 .ناميد» المحصول في اصول الفقه«امام رازي كتاب خود را 
گانه را با اضافات  هاي سه نيز كتاب 6سيف الدين آمديدر همين اوان يا كمي بعدتر 

، و كار او اگرچه بسيار عالمانه و دآور گرد» االحكام في اصول االحكام«جا با نام  در يك
رسد، و سبك نگارش آن دو با يكديگر تفاوت  محققانه است به پاي كار امام رازي نمي

  .بسيار دارد
                                                                                                                                                    

. هـ  478ابوالمعالي عبدالملك بن عبداهللا بن يوسف جويني، اصولي، متكلم، اديب، فقيه شافعي متوفاي  -1
 .عبدالعظيم الديب در قطر چاپ شده است بار به تحقيق او براي اولين ق كتاب برهان

د بن محمد بن احمد ملقب به حجت االسالم و زين الدين طوسي اصولي، متكلم، فقيه ابوحامد، محم -2
ق در بوالق . هـ  1322ق كتاب مستصفاي او همراه با فواتح الرحموت در . هـ  505شافعي متوفاي 
 .مصر چاپ شد

 ق. هـ 606 ابوعبداهللا محمد بن عمر بن حسين فقيه شافعي اصولي متكلم، مفسر، فيلسوف، حكيم متوفاي -3
به . احمد بن عبدالجبار شيخ معتزليان، و هنگام اطالق قاضي از جهت آنان منظور او است بار بنعبدالج -4

 .در ري درگذشت 415سال 
اين كتاب به تحقيق عالمانه دكتر طه جابر فياض علواني در چاپي زيبا در شش جلد به واسطه دانشگاه  -5

 .چاپ شده استاسالمي محمد بن سعود رياض عربستان 
بار  كتاب او چندين. ق درگذشت. هـ  631ابوالحسن علي بن محمد بن سالم تغلبي فقيه اصولي به سال  -6

 .در مصر و لبنان چاپ شده است
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اول قرن هفتم را بايد بدايت انحطاط و ركود فرهنگ اسالمي دانست، زيرا اضطرابات 
ديگر چيزي به حال  داخلي و از هم پاشيدگي خالفت و هجوم مغوالن و حوادث بسيار

جامعه اسالم باقي نگذاشت، لذا از آن پس كار مهم چنداني روي اصول انجام نگرفت و 
چنين روي علوم ديگر، و دانشمندان از اين دوره به بعد به نقل افكار گذشتگان اكتفا  هم

ترين مختصرات به  كردند، گاهي به گردآوري و در بسياري حاالت به اختصار كه مهم
ابن حاجب » مختصر منتهي السؤل و األمل«و  1بيضاوي» منهاج الوصول«مانده يادگار 
ي و دومي را مختصر كتاب آمدي توان مختصر كتاب امام راز ي را مياول. است 2مالكي
  .دانست

  
  تعريف اصول فقه

) اصول(مركب اضافي است كه در آن ) اصول فقه(بينيم عبارت  طور كه مي همان
اين تركيب بايد از دو جهت بررسي  ا براي پي بردن به مقصود،لذ. ستا) فقه(مضاف به 

  :شود 
  .هر كلمه جداگانه -
  ).اسم علم موردنظر. (هر دو در حالت تركيب -
  

_________________________________________________________________________ 
ق كتاب . هـ  685ابوالخير، عبداهللا بن عمر بن محمد بن علي بيضاوي شافعي قاضي شيراز متوفاي سال  -1

 .با شرح اسنوي و بدخشي چندبار چاپ شده استاو به صورت متن مجرد و همراه 
ابو عمرو، عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس، جمال الدين، محقق، اديب، فقيه، اصولي، متكلم و شاعر  -2

ق . هـ  756كتاب او همراه با شرح قاضي عضدالدين ايجي متوفاي . ق درگذشت. هـ  646بود، به سال 
 .در قاهره و بيروت چاپ شده است
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  اصولكلمه  -الف
و اصل در لغت چيزي را گويند كه چيز ديگري بر آن بنا . مع اصل استاصول ج

  .پايه و اساس هر چيز، اصل آن است. شود
  :رمايد ف  خداي متعال مي

 {   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz @  )24/  ابراهيم(  
    .»اش در آسمان است پايه آن درخت ثابت و شاخه«

  :اند مانند   و دانشمندان اسالم آن را به معاني متعددي به كار برده
نهي مقتضي فساد (و ) امر مقتضي وجوب است: (گويند  كه مي قاعده كلي، مثل اين -
  ).است
  :اصل وجوب روزه اين آيه است : وييم گ دليل، مثالً مي -

 {  X  W       V  U  T  Sz   )183/  بقره(  
    .»اي مؤمنان روزه گرفتن بر شما ثبت شد«

  
  كلمه فقه -ب

كه در اين آيه  ، چنان»فهميدن مقصود گوينده از گفتار او است«فقه در لغت عبارت از 
  بينيم مي

 {  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²z   )28- 27/  طه(  
    .»و گره از زبانم بگشاي تا گفتارم را بفهمند«
  و در اين آيه

 {   j  i        h  g  fz   )91/  هود(  
    .»فهميم گويي نمي چه را كه مي بسياري از آن«
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) شود علم به احكام شرعي كه با اجتهاد از ادله تفصيلي گرفته مي: (و در اصطالح 
  .فقه نام دارد

  
  شرح تعريف

چه به اجتهاد دانسته شود ظن غالب است و علم نيست، در  شود آناگر گفته  -
وقتي براي مجتهد ظن غالب حاصل شد كه حكم حادثه فالن است، : گوييم  جواب مي

واجب است بدان عمل كند، لذا حكم قطعاً معلوم است، و ظن در راه وصول به آن 
  :موده و خداوند نيز اين صورت را به علم تعبير كرده است و فر. است

 {«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  z    
  )10/  ممتحنه(  

    .»اگر دانستيد آن زنان ايمان دارند، آنان را به كفار برنگردانيد«
  .چون علم به ايمان كه محل آن قلب است ممكن نيست

) شرعي(و با قيد . است... وجوب و ندب و حرمت و : و مقصود از احكام شرعي  -
، و احكام عادي )يخ سرد است(، و احكام حسي )دو است چهار دو برابر(احكام عقلي 

  .شود خارج مي) بارد بعد از رعد و برق باران مي(
شود  علم به احكام اشيايي كه با ضرورت از دين دانسته مي) با اجتهاد(و با قيد  -

آورد، و خودش  وال از مجتهد به دست مينماز و روزه و علم مقلد كه با س مانند وجوب
  .توان فقه ناميد شود زيرا اين نوع علوم را نمي كند، خارج مي مياجتهاد ن

شود، زيرا ادله  خارج مي) كلي(ادله اجمالي ) جزئي= ادله تفصيلي (و با قيد  -
  .اجماعي محل بحث و نظر در اصول فقه است نه در علم فقه
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و اصول فقه در حالت تركيب به عنوان اسم خاص علم مورد نظر چنين تعريف  - 2
هاي  قواعدي است كه با آنها احكام شرعي از دليل: ي شود كه اصول فقه عبارت از م

  .شود تفصيلي آنها گرفته مي
  

  موضوع علم اصول فقه
كنند، بحث  هاي كلي فقه كه ادله تفصيلي آن را معرفي مي اين علم درباره دليل

  .دهد ميكند، و چگونگي استدالل و حال استدالل كننده را مورد بررسي قرار  مي
  

  نتيجه اين علم
  .است احكام خداست كه سبب سعادت دنيا و آخرتفايده اين علم، شناخت 

  
  استمداد آن

  :گيرد  اين علم از سه چيز كمك مي
ـ زيرا ادله شرعي متوقف بر شناخت خدا ) توحيد(علم اصول دين ـ علم كالم  - 1

مذكور  در علم. و اثبات حجيت كتاب و سنت است عزوجل و صدق پيغمبر او
شود، و اصولي آن امور را به عنوان  اين امور مورد استدالل و اثبات واقع مي

  .كند گيرد، و بدانها استدالل مي اصول مسلم مي
علم لغت عرب، زيرا فهم كتاب و سنت و استدالل به آنها متوقف بر دانستن  - 2

با لذا اصولي قواعدي را كه علماي لغت . لغت عرب است، چرا كه آن دو عربيند
اند گرفته، و به عنوان اصول مسلم بدانها   استقراي كالم عرب به دست آورده

 .دكن استدالل مي
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: احكام شرعي از حيث تصور آنها، زيرا مقصود اثبات يا نفي آنهاست، مانند  - 3
و ). نماز ششم واجب نيست(و ) نهي براي تحريم(و ) امر براي وجوب است(

 .حكم بر هر چيز فرع تصور آن است

  
  كم آموزش و آموختن اصول فقهح

تعليم و تعلم اصول فقه از فروض كفايت است، چون اجتهاد كه اصول فقه از وسايل 
  :فرمايد  باره مي آن است، فرض كفايت است، خداي متعال در اين

 {  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º  ¹  ¸
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ   Ðz @ @
  )122/  توبه(  

و مؤمنان را نشايد كه همه بيرون روند، چرا از هر جماعتي كساني نروند كه در «
    .»دين فقيه شوند و هنگام بازگشت قوم خود را بترسانند تا بر حذر شوند

كه تفقه در دين را بر فرد يا افرادي از جماعات واجب ساخته تا انذار بدانها حاصل 
باره  شاءاهللا در باب اجتهاد بيشتر در اين و ان. رض كفايت استشود، و اين عالمت ف
  .استدالل خواهيم كرد
اند، و  احكام شرعي تدوين شده، و مجتهدان سابق از آن فارغ شده: اگر كسي بگويد 

كنند، و ديگر به اجتهاد نياز نيست، و باب آن بسته شده  مردم به آراي آنان اكتفا مي
  ي خود را صرف چيزي كنيم كه نتيجه عملي ندارد؟چرا ما وقت گرانبها. است

  :گوييم  وال را پاسخ ميبه چند وجه اين س
امكان ندارد باب اجتهاد بسته شود، و قائل بدان دليل ندارد، زيرا امر به اجتهاد  - 1

در نص كتاب خدا آمده است، و تا زماني كه دنيا باقي است، نداي قرآني افراد و 
خواهد تا در بينشان به اندازه  و از آنان ميكند،  اد ميمجتمعات را مأمور به اجته
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كافي مجتهد وجود داشته باشد زيرا تا حجيت قرآن بر مردم باقي است اين امر 
  .نيز دوام دارد

اند،  اند بنا بر مصلحت چنان گفته آنان كه قائل به بسته شدن باب اجتهاد شده - 2
اند كه اهليت  دعي اجتهاد شدهزيرا دانشمندان ديدند كه در عصور متأخر افرادي م

آن را ندارند، لذا ترسيدند اهواي متفرقه به احكام شرعي بازي كند، و به دين 
اعالم كردند كه باب اجتهاد بسته است و . اشيائي منسوب شود كه از آن نيست

و از . تصريح كردند كه علت عاجز بودن مردم از تحصيل وسايل اجتهاد است
اصول فقه را كنار نگذاشتند، و به استدالل از كتاب و  جاست كه ترويج علم اين

هاي كوچك و بزرگ فراواني تدوين كردند تا اگر  بلكه كتاب. سنت پرداختند
كسي مورد عنايت خداوند بود، و از وقت و وسايل و شروط اجتهاد برخوردار 

 .گشت، در باز كردن اين در بسته بكوشد

اند، از  گرچه به درجه اجتهاد نرسيدهدانشجوياني هستند كه اآموزان و  دانش - 3
گيرند، عالقه دارند بدانند  كه احكام را از ائمه مي درجه عوام فراترند، اينان با آن

اين نوع افراد بايد اصول . مأخذ آن اقوال چيست، و چگونه استنباط شده است
فقه را ياد بگيرند تا بتوانند به مدارك و مĤخذ مجتهدين پي ببرند تا اگر به 

اي برخوردند كه ائمه در آن نصي نداشتند، بتوانند با تخريج بر اصول ائمه  مسأله
 .حكم را بيابند

شود كه اصول فقه از ضروريات علوم شرعي است كه هر مجتهد  جا روشن مي از اين
و مفتي و طالب العلمي بدان نياز دارد، و فقط عوام نيازمند يادگيري آن نيست، چون 

  .و اهللا اعلم. را بدانند كافي است حكم مسأله
ا صورتي كلي از اين علم به دست آمد كه به ياري خداوند در صفحات آينده به ينجتا ا

  :پردازيم  تفصيل در چهار بخش به بررسي آن مي
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  .ا حكام: بخش اول 
  .كيفيت استخراج احكام از الفاظ: بخش دوم 
  )كتاب، سنت، اجماع، قياس(بيان ادله : بخش سوم 
  .اجتهاد و متعلقات آن: م بخش چهار
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احكام جمع حكم است، و حكم در اصل معني لغوي منعي را گويند كه به خاطر اصالح 
  .باشد

  .حكم بر دو نوع است، تكليفي و وضعي: و در اصطالح علماي اصول 
افعال  مقتضاي خطاب شارع كه به جهت طلب يا اختيار به«حكم تكليفي عبارت است از 

  .»گيرد مكلفان تعلق مي
اموري كه شرع آنها را سبب يا شرط يا مانع قرار داده «: و حكم وضعي عبارت است از 

  .»است
  

  فرق بين حكم تكليفي و حكم وضعي
حكم تكليفي در حكم ديگر به جهت تكليفي بودنش مؤثر نيست اما حكم وضعي در  -1

زوال آفتاب كه سبب وجوب نماز ظهر  مانند. ايجاد يا نفي احكام ديگر شرعي اثر دارد
  .است، و وضو كه شرط صحت نماز، و قتل كه مانع ارث بردن ميراث بر است

مخاطب مكلف است به مقتضاي تكليفي عمل كند چه فعل باشد چه ترك، اما وضعي  -2
عالمت فعل يا ترك است كه از طرف شارع وضع شده است، و از اين جهت مكلف در 

  .آن اثري ندارد
  

  محاك
حكم مستلزم حاكم است، و حاكم خداوند است كه احكام خود را با ارسال رسل به مردم 

كند، و جز او كسي حاكميت ندارد، و اطالع بر احكام او فقط از طريق شرع ممكن  ابالغ مي
  :فرمايد  باره مي است، خداوند متعال در اين

 ôìÎ7̈? $# !$ tΒ z© Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ ( Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( óÚ Ìôã r&uρ Ç⎯ tã 

t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ø9$#   )106/  انعام(  
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تابع آن باش كه از خدايت بر تو وحي شده است، معبودي به حق جز او «
    .»نيست، و از مشركان رو بگردان

 ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬! 4 t tΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î)   )40/  يوسف(  
    .»ا، فرمان داد كه جز او را نپرستيدحكم نيست مگر خدا ر«

 y] yèt7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# š⎥⎪Ì Ïe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑ t“Ρ r& uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9 $# 

Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3ós uŠÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠÏù (#θà n=tF÷z$# ÏμŠÏù   )213/  بقره(  
ان ـ فرستاد، و كتاب را گاه خداوند پيغمبران را ـ مژده دهندگان و ترسانندگ آن«

    .»اند حكم كند چه اختالف كرده با حق همراه آنان نازل فرمود تا بين مردم در آن

 Èβ r& uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# Ÿω uρ ôì Î7®K s? öΝ èδ u™!# uθ÷δ r&   )49/  مائده(  
پيروي  چه خدا نازل فرموده، و از اهواي آنان كه حكم كن بين آنان به آن و آن«

    .»نكن
  ...يات بسيار ديگر و آ

  :شود  بر اين اصل امور زير مترتب مي
  .بداند) زشت(و يا قبيح ) خوب(تواند چيزي را حسن  عقل مستقالً نمي -
 .دريابد كه شكر منعم واجب استتواند  عقل مستقالً نمي -

  .حكمند اشياء قبل از ورود حكم شرعي بر آنها بي -
هاي بزرگ اصول آمده است، و  شات مفصلي است كه در كتابها و مناق بر اين مسائل بحث

  .كنيممي جا بدين مقدار اكتفا  ما در اين
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  اقسام حكم تكليفي
مقتضاي خطاب شارع است كه به جهت طلب يا اختيار به افعال : گفتيم كه حكم تكليفي 

مي است گيرد، و طلب يا طلب فعل است يا ترك و هر كدام حتمي يا غيرحت مكلفان تعلق مي
  :شود  كه در نتيجه حكم تكليفي به پنج نوع تقسيم مي

  .واجب: خطاب به طلب فعل حتمي ايجاب است و متعلق آن  -1
 .مندوب: خطاب به طلب فعل غيرحتمي ندب است و متعلق آن  -2

 .حرام: خطاب به طلب ترك حتمي تحريم است و متعلق آن  -3

 .كروهم: غيرحتمي كراهت است و متعلق آن  كخطاب به طلب تر -4

 .مباح: خطاب به اختيار بين فعل و ترك، اباحت است و متعلق آن  -5

  كنيم طور جداگانه معرفي مي و اكنون هر يك را به 
  

  واجب
واجب به معني ثابت و الزم است، و در اصطالح اصوليان عبارت از چيزي است كه شرع 

  .عقوبتي را بر ترك آن اشعار كند
  .كه تارك آن بر بعضي وجوه شرعاً مذموم استچيزي را واجب گويند : و گفته شده 

  .واجب چيزي است كه تارك آن مستحق عقاب است: و بعضي ديگر گويند 
فرض و واجب به يك معني است، و در تعبيرات هر كدام به جاي ديگري مورد استفاده 

  .گيرد قرار مي
  

  انواع واجب
، انواعي از واجب قسيمشود كه زير هر جهت ت واجب از چند جهت مورد تقسيم واقع مي

  : وجود دارد
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  از جهت وقت -الف
ممكن است براي انجام واجب از طرف شرع وقت تعيين شده باشد، كه مكلف موظف 
است در وقت تعيين شده آن را انجام دهد مثل نمازهاي فرض و روزه رمضان و حج، و ممكن 

كه  ل باشد بدون توجه به ايناست وقتي براي انجام آن تعيين نشده باشد، و مكلف مأمور به فع
  .ها، و عمره چه وقتي انجام گيرد، مانند كفاره

  .خوانند) مطلق(و نوع دوم را ) موقت(نوع اول را 
  :شود  واجب موقت به حسب وقت تعيين شده به دو نوع ديگر تقسيم مي

توان عمل ديگري از  اگر وقت تعيين شده فقط گنجايش انجام آن فعل را دارد، و نمي -
وقت روزه : شود، مانند  ناميده مي) تنگ وقت(جنس در آن انجام داد، واجب مضيق آن 

گيرد، و در  در رمضان كه همه وقت ـ بين طلوع شفق صبح تا غروب ـ را در بر مي
  .توان روزه ديگري گرفت همين وقت نمي

كشد، و  طول مي دتي است كه انجام دادن آن واجباگر وقت تعيين شده بيشتر از م -
) گشاده وقت(وان از جنس آن فعل دوباره در آن وقت انجام داد، واجب موسع ت مي

توان نماز واجب و  شود، مانند نمازهاي پنجگانه كه در اوقات هر كدام مي گفته مي
  .نافله را خواند

  
  از جهت فاعل -ب

  :شود  فاعل به دو نوع تقسيم ميواجب از جهت تعيين و يا عدم تعيين 
هر فرد به ذات خود خواسته شده باشد، و فعل بعضي كافي نباشد، اگر انجام واجب از  -

  .گانه آن را واجب عيني يا فرض عين خوانيم مانند نمازهاي پنج
و اگر براي شارع كافي است كه بعضي آن را انجام دهند، و مقصود ايجاد فعل است،  -

نماز : د بدون توجه به فاعل معين، آن را واجب كفائي يا فرض كفايه خوانيم، مانن
 ...جنازه 
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  از جهت مقدار -ج
  :شود  واجب از جهت تعيين و يا عدم تعيين مقدار فعل به دو نوع تقسيم مي

ممكن است فعلي با مقدار مشخصي از مكلف خواسته شود انجام دهد كه قابل كم و  -
اين را . زياد نيست، مانند عدد نمازهاي فرض كه پنج است و تعداد ركعات هر يك

  .گوئيم واجب محدد
و ممكن است حداقل كافي باشد و در بيشتر از آن به مكلف واگذار شده باشد به  -

اختيار به خاطر كسب ثواب بيشتر انجام دهد مانند مقدار مسح سر در وضو، و مقدار 
  .اين نوع را واجب غيرمحدد گوئيم. طول ركوع و سجود در نماز

  
  از جهت تعيين مطلوب -و

  :دو نوع است از اين جهت نيز واجب بر 
توان به  كه فعل ديگري را نميذات خود خواسته شده باشد به اين معنا  اگر فعلي به -

گانه و روزه  آن را واجب معين خوانيم، مانند نمازهاي فرض پنججاي آن انجام داد، 
  .رمضان

و اگر شارع براي مكلف چند چيز را تعيين كرده و از او خواسته است يكي از آنها را  -
ار انجام دهد، آن را واجب مبهم يا مخير خوانيم، مانند خصال كفاره قسم كه در به اختي

 .وهله اول مكلف مختار است هر كدام از اطعام و كسوه و عتق را انجام دهد

  :چه كه گذشت، انواع واجب به ترتيب چنين است  بنابر آن
. غيرمحدد -7 .محدد -6. كفايه -5. عين -4. موقت موسع -3. موقت مضيق -2. مطلق -1

  ).مخير(مبهم  -9. معين -8
  

  مندوب
مي دعوت و تشويق به شيء مهم  مندوب، اسم مفعول از ندب است كه به معني

  .باشد
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و در اصطالح عبارت از امري است كه شرع فعل آنرا به طور غيرحتمي خواسته 
و گفته شده چيزي كه فعل آن داراي ثواب است، و ترك آن سبب عقاب نيست . است

  1 .ندوب استم
معصيت نيست، ولي ترك هاي شرع است، اما ترك آن  مندوب طاعت است زيرا از خواسته

مستمر آن خصوصاً آن مقداري كه شرع با اهميت بيشتري بدان توجه كرده است موجب 
  .چون تارك به قصد شارع كه مصالح بندگان است اعتنا نكرده استمالمت و سرزنش است، 
بينيم كه داراي درجات و مراتب مختلفي هستند  ز نظر بگذرانيم مياگر مندوبات شرع را ا

  :اند  كه بعضي آنها را به سه نوع تقسيم كرده
  

  سنن هدي -1
اين، عبارت از اموري است كه تكميل كننده واجبات ديني است مانند اذان و اقامه كه تارك 

ترك آن اتفاق كنند، با  اي بر شود، و حتي اگر اهل قريه آن به گمراهي منسوب و مالمت مي
  .شود آنان جنگ مي

  
  سنن زايده -2

، و اند داده در شؤون عادي خود انجام مي اين، عبارت از اموري است كه رسول اهللا
ها  مربوط به تبليغ رسالت نيست، مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و پوشيدن و غيره، كه اين

فعل آنها به سبب تبعيت از ايشان داراي بدون شك در ذات خود خوب و مستحسن هستند، و 
  .ثواب است

  

_________________________________________________________________________ 
شود، و فعل  شخصي است كه به فعل دعوت مي) مندوب(گفت، زيرا در لغت ) مندوب اليه(در اصل بايد  -1

 .شده است) اليه(مندوب اليه است اما كثرت استعمال و فهم معني و تخفيف سبب حذف 
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  نوافل -3
جا عبارت از اموري است از  نوافل جمع نافله است مأخوذ از نفل به معني زيادت، و در اين

دهد، و شرع بدان  جنس فرايض كه شخص داوطلبانه به قصد ثواب بيشتر آنها را انجام مي
  ...مانند نماز تطوع و صدقه تطوع و . نداشته استتشويق فرموده، و عقابي بر ترك آنها مقرر 

  
  )محظور(حرام 

فعلي را حرام «و در اصطالح . حرام در لغت چيزي را گويند كه از آن جلوگيري شده باشد
حرام چيزي است «: و بعضي گويند . »گويند كه شارع به سبب ارتكاب آن عقابي را اشعار كند

كفر، قتل نفس، : مانند . »و فعل آن سبب عقاب باشدكه ترك آن به قصد اطاعت داراي ثواب، 
با شهوت به زن بيگانه، كشيدن سيگار و  زنا، غيبت، شرب خمر، خوردن گوشت مردار، نگاه

  ...، تراشيدن ريش و غيره مخدرات
تعبير ... و ) زشت(، قبيح )گناه(محرم، معصيت، ذنب : هاي  از حرام يا محظور به نام

  .شود مي
  

  مكروه
چيزي را مكروه «: ناخوشايند و ناپسنديده و ناگوار را مكروه گويند، و در اصطالح  در لغت

مكروه چيزي است «: و گفته شده . »گويند كه شارع به طور غيرحتمي ترك آن را خواسته است
  .»كه تارك آن ممدوح است، ولي فاعل آن مذموم نيست

  :ستفاده واقع شده است اين كلمه و مشتقات ديگر آن به معاني ديگري نيز مورد ا
 1 .شده است مين زياد از آن استفاده عني حرام، كه در عبارات متقدميبه م - 1

_________________________________________________________________________ 
، و موطا 87و مختصر مزني ص  122و  11ص  3االم امام شافعي ج : مثال رجوع كنيد به  به عنوان -1

 .كتاب نكاح عنوان بعضي از ابواب: الك م
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كه اين  نخواندن نماز ضحي مكروه است در حالي: گوييم  مي ترك اولي، مثالً - 2
لذا اين نوع . صفاتي براي اقدامند نه ترك) واجب، سنت، حرام، مكروه(القاب 

ه از ترك آن نهي شده است، بلكه به خاطر فوت استعمال نه به خاطر آن است ك
 .فضل و ثواب فراوان فعل آن است

گويند اگرچه در شرع غالب ظن بر  ناخوشايند به طبع را نيز گاهي مكروه مي - 3
  .حالل بودن آن باشد، مانند گوشت كفتار

  
  مباح

و . است )به معني اظهار و اعالن و آزاد ساختن و اجازه دادن(باحت امباح مأخوذ از 
چيزي را مباح گويند كه شارع به فاعل آن اختيار ترك و فعل داده است، «در اصطالح 

مانند خوردن گوشت و يا . »كه مدح يا ذمي در ترك و فعل آن به او تعلق گيرد بدون اين
  ...نخوردن آن و 

  
  :مباح بر سه قسم است 

ث كه نوعي كه تصريح بر اختيار ترك و فعل آن شده است، مانند اين حدي - 1
پرسيد آيا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگيرم؟ در  مردي از رسول اهللا

  1.»اگر خواستي«: جواب فرمودند 

_________________________________________________________________________ 
عن : (بدين تفصيل روايت كرده است  97اين حديث را امام مسلم در صحيح كتاب حيض شماره  -1

و ان . ان شئت فتوضا«: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال :  جابربن سمره، ان رجال سأل رسول اهللا
اصلي : قال . »لحوم االبل فتوضا من نعم«: قال اتوضا من لحوم االبل؟ قال . »شئت فالتتوضا

 .»ال«: اصلي في مبارك االبل؟ قال : قال » نعم«: بض الغنم؟ قال في مرا
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و نوعي كه رفع اشكال از فعل آن شده است، مانند تجارت در سفر حج كه  - 2
 :فرمايد  خداوند مي

 }§øŠ s9 öΝà6 ø‹n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö; s? WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘     
  )198/  هبقر(  

    .»تان بخواهيد بر شما گناهي نيست كه از فضل خداي«
ماند،  و نوعي كه شارع در مورد آنها ساكت است، و بر براءت اصلي باقي مي - 3

 ...مانند تفريح در پارك، و گوش دادن به آواز پرندگان و غيره 

  :توجه 
يف قابل شكل است زيرا در حالت اختيار تكلردن مباح در جمله احكام تكليفي مآو

  .تصور نيست، و تقسيم احكام به اين صورت از باب تغليب است
  

  اقسام حكم وضعي
قبالً گفتيم حكم وضعي امري است كه شارع آن را سبب يا شرط يا مانع قرار داده، 

  .كه به مقتضاي اين تعريف حكم وضعي بر سه گونه است سبب، شرط، مانع
يعني رخصت و عزيمت، صحت و  در اين قسمت درباره اين سه، و ملحقات آنها

  :گوييم  بطالن، و ادا و قضا و اعاده سخن مي
  

  سبب
و به هر چيزي بر چيزي باال روند، معناي اصلي سبب در لغت، طنابي است كه با آن 

  .كه وسيله رسيدن به ديگري است نيز سبب گويند
عبارت از امر ظاهر و منضبطي است كه حكم شرعي را معرفي : و در اصطالح 

  .»كند مي
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  :خداوند در مورد زاني دو حكم دارد : به عنوان مثال 
  .يكي وجوب حد زنا بر او

و دومي قرار دادن زنا سبب براي وجوب حد، زيرا زنا به خودي خود حد را ايجاب 
  .كند، بلكه به قرارداد شارع آن اثر را پيدا كرده است نمي

  
  سبب بر دو نوع است

داوند آن شود، و خ خود حاصل مي كه خودبهفعل مكلف نيست، بلاز كه نوعي  - 1
كم ساخته است، مانند دخول وقت كه سبب وجوب نماز، و را عالمت وجود ح

  .اضطرار كه سبب حالل شدن گوشت مردار است
و نوعي كه در مقدور مكلف و از جمله افعال او است، و شارع احكامي را بر  - 2

ه نسبت رخصت افطار، و حصول آنها از مكلف، مترتب ساخته است، مانند سفر ب
ازدواج به نسبت حليت مباشرت، و عقد بيع به نسبت حصول مالكيت، و 

  ...چنين  اين
  

  شرط
به معني عالمت و ) بفتح شين و را(مأخوذ از شرط ) بفتح شين و سكون را(شرط 

  .مقدمه است
جا مقصود امري است كه وجود حكم بر آن متوقف است، يعني اگر نباشد  و در اين

  .نخواهد بود، و اگر باشد الزم نيست حكم به وجود آيدحكم 
كند اما وجود شرط نه،  فرق شرط با سبب آن است كه وجود سبب حكم را ايجاد مي

مانند وضو كه صحت نماز متوقف بر وجود آن است، ولي اگر كسي با وضو باشد الزم 
  .نيست نماز بخواند
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قت كه سبب وجوب نماز است، شرط غالباً تكميل كننده سبب است، مانند دخول و
و عقد بيع سبب مالكيت است، و قدرت بر تسليم مبيع . و وضو داشتن شرط صحت آن

و عقد نكاح سبب حالل شدن معاشرت است، و حضور دو شاهد . شرط صحت آن
  ...شرط صحت آن و 

  
  مانع

 امر ظاهر و منضبطي است: مانع به معناي بازدارنده است، و مقصود از آن در اصول 
  .جلوگيري كندكه شارع آن را وضع كرده است تا از حكم يا سببي 

  :و اين مستلزم دو مثال است 
مانع حكم، مانند ابوت در باب قصاص قتل عمد، كه اگر پدري پسرش را عمداً  - 1

  .بكشد، پدر بودن قاتل مانع از اجراي قصاص است
ابت از اسباب ارث و مانع سبب، مانند اختالف دين كه مانع قرابت است، و قر - 2
  .است

  .بايد توجه شود كه مانع وصف وجودي است لذا فقدان شرط را نبايد مانع ناميد
  :كه فرق بين سبب و شرط و مانع روشن شود به مثال زير توجه كنيد  براي اين

برد به سبب نسبي كه بين آنها وجود  اگر شخصي وفات كند پسرش از او ميراث مي
اگر پسر پدر خود را كشته باشد در قبل از پسر وفات كند ولي كه پ دارد مشروط بر اين

برد اگرچه سبب و شرط ارث حاصل شده است، زيرا قتل مانع ميراث  از او ميراث نمي
شرط ارث، : سبب ارث، و تأخر وفات ميراث بر : نسب : در اين مثال . بردن قاتل است

  .مانع ارث است: و قتل 
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  عزيمت و رخصت
تصميم قطعي بر انجام فعل است، قرآن : قصد مؤكد، يا به عبارتي عزيمت به معني 

  :فرمايد  مي

 # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθ tG sù ’ n? tã «!$#   )159 / آل عمران(  
    .»وقتي تصميم گرفتي بر خدا توكل كن«

و در شرع احكامي را عزيمت گويند كه ابتداء براي عموم مكلفان مقرر شده و 
  .حكم اصلي را عزيمت گويند: و به عبارتي . يستمخصوص بعضي از آنان ن

. در لغت به معني آسان گرفته است) بضم اول و سكون دوم و فتح سوم(و رخصت 
كه براي منع استمرار الزام حكم اصلي به سبب و در اصطالح عبارت از احكامي است 

  .عذري براي بعضي از مكلفين گذاشته شده است
بر مكلف است كه حكم را از مرتبه لزوم به در اصل رخصت براي آسان گرفتن 

با توجه به عذر حاصل ممكن است واجب يا مندوب يا مباح كند، لكن  اختيار منتقل مي
ول سفر او خوردن مرده به عذر اضطرار، و قصر به نسبت مسافري كه ط: باشد، مانند 

ا غير در معامالت كه اگرچه بيع غايب ي) پيش خريد(سلم بيش از سه روز است، و 
  .موجود است به خاطر نيازمندي مردم به آن تجويز شده است

ترين آنها ضرورت و دفع  شود كه مهم هاي مختلفي حاصل مي رخصت به سبب
  :و اين مستلزم سه مثال است . مشقت و دفع حرج است

تواند  اگر شخصي در حالتي از گرسنگي باشد كه هالك او نزديك باشد، مي - 1
جايي كه  ز گوشت مرده كه حرام است بخورد، و از آنبراي ابقاي حيات خود ا

ضرر خوردن مرده در امكان حصول و هالكت ناشي از گرسنگي در شرف 
  .حصول است، خوردن مردار بر نخوردن آن رجحان حتمي دارد، و واجب است
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رؤيت كرده است، روزه را افطار كند را كه هالل رمضان  مسافر حق دارد با اين - 2
 .اي كه روزه در سفر موجب آن است دفع گردد ادهالع تا مشقت فوق

د به مقدار توان نگاه به عورت چه از مرد و چه از زن حرام است، لكن طبيب مي - 3
عورت آنها را ببيند زيرا اگر اين امر تجويز نشود حرج احتياج هنگام مداوا 

  .شود حاصل مي
  

  صحت و بطالن
شوند كه صحيحند يا  مي ها تعلق گرفته است وصف افعالي كه حكم شرعي بدان

  .باطلند، لذا بايد معني صحت و بطالن را بدانيم
جا آن است كه اگر  صحت و سالمت ضد مرض و عيب است و مقصود از آن در اين

جا آمده باشد به  فعل عبادت است با امر شرع موافق باشد و اركان و شروط آن به
  .ه او تعلق نگيردصورتي كه ظاهراً فعل مستحق ثواب باشد، و عقاب ترك ب

  .و از همين معني است اجزا كه عبارت از اداي كافي براي حصول تعبد است
و اگر فعل از معامالت است بتوان آثار شرعي بر آن مترتب ساخت لذا معني صحت 

  .عبادت موافقت امر شرع و صحت معامله اثر دادن آن است
  .و بطالن ضد صحت است

  
  ادا و قضا و اعاده

  :شوند  ها متصف مي صاف عباداتند كه به تفصيل زير عبادات بداناين سه از او
  .اگر عبادت در وقت معين شرعي خود انجام گيرد ادا است -
 .و اگر بعد از خروج وقت معين چه مضيق و چه موسع انجام گيرد قضا است -
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در همان وقت يا  با نوعي خلل انجام شود، سپس مجدداو اگر در وقت خود  -
 .گيرد، اعاده است خارج از آن انجام

  :توجه 
در وقت باشد ادا است اگرچه مقداري از آن يا اكثر آن بعد از  اگر ابتداي فعل - 1

  .وقت باشد
شرط است كه فعل اولي وجهي از صحت داشته باشد تا بتوان  هر فعل در اعاده - 2

شود، چون  دومي را اعاده ناميد، و اگر اولي باطل باشد دومي اعاده ناميده نمي
 .لم يكن است اولي كأن

كه سبب اداي آن در وقت باشد، و در وقت  شود، مگر وقتي فعل قضا ناميده نمي - 3
  .انجام نگيرد

  .قضا به سبب ادا بر دو قسم است -
امكان دارد اداي آن واجب باشد و مكلف آن را در وقت ترك و مثل آن را  -الف

قت آن را به جاي خارج از وقت انجام دهد، مانند ترك نماز به عمد كه پس از خروج و
  .آورد
از او ممكن نيست عقالً ادا و امكان دارد اداي آن واجب نباشد، مانند بيهوش كه  -ب

و حائض كه روزه شرعاً از او صحيح نيست و مسافر كه حق دارد روزه را بعد از 
مسافرت بگيرد و سبب جواز ترك فعل خود او است، و مريض كه جايز است در 

د از حصول سالمت روزه بگيرد و سبب جواز ترك به اختيار او رمضان افطار كند و بع
  .حاصل نشده است و فعل خداوند است
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  محكوم عليه
منظور از محكوم عليه شخص مكلف است كه به نسبت حكم ركن سوم به حساب 

  .آيد مي
گيرد كه عاقل باشد و بتواند خطاب شرع را بفهمد  مكلف زماني به او حكم تعلق مي

از او ممكن گردد، و قصد امتثال كند، لذا هر خطابي متضمن امر به فهم آن  تا تصور فعل
  .است

بنابراين ديوانه و بچه غيرمميز قابل تكليف نيستند چون فهم خطاب از آنان ممكن 
چنين شخص در حال فراموشي و غفلت امكان ندارد مورد خطاب واقع  نيست، و هم

  .بفهم: مي توان به او گفت  در حال ادراك نيست چگونهكه  شود زيرا كسي
اما بچه مميز كه نزديك به سن بلوغ است به علت نقصان عقل و ادراك مكلف 
نيست زيرا كمال عقل و ادراك به دقت قابل تشخيص نيست و شرع بلوغ را كه عالمت 

  :شود  دو مسأله مطرح مي بنابراين. نشانه آن ساخته استبارز و واضحي است، 
چه تلف كنند بايد از مال آنان  مكلف نيستند، چرا غرامت آن اگر ديوانه و بچه - 1

  گيرد؟ پرداخت شود، و چرا زكات به اموال آنان تعلق مي
شود كه اين احكام از باب ربط مسبب به سبب است، نه از باب  در جواب گفته مي

  .تكليف
ثابت است كه شرع عام است به نسبت تمام افراد بشر از هر عصر و مكان  - 2
  :فرمايد  كه خداوند مي چنان

 !$ tΒ uρ y7≈oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù !$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 #ZÏ± o0 # \ƒÉ‹tΡ uρ   )28/  سبا(  
    .»كه براي همه مردم مژده دهنده و ترساننده باشي و نفرستاديم تو را مگر آن«
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فهمد، و غير عربي كه  كه در بين آنان عربي وجود دارد كه زبان قرآن را مي در حالي
فهمد، بنابر اصل اشتراط فهم خطاب، چگونه غيرعربي مورد خطاب واقع  ن را نميقرآ
  شود؟ مي

  :براي حل اين مشكل سه راه وجود دارد 
شوند تا فهم آنان  ترجمه كتاب و سنت به زبان كساني كه به اسالم دعوت مي - 1

  .ممكن شود
دعوت به كه دعوت شدگان بايد اول زبان عربي را ياد بگيرند تا بشود مورد  آن - 2

 .ايمان و فروع آن واقع شوند

هاي مورد دعوت را خوب يابد  كه گروهي از داعيان مسلمان زبان ملت آن - 3
 .بگيرند تا بتوانند درست دعوت را به آنان برسانند

اختيار راه دوم مشكل است زيرا در اوامر شرع ديده نشده كه غيرعربي را به ياد 
ن راه، راه سوم است كه بر اهل كفايت واجب گرفتن عربي مطالبه كرده باشد، و بهتري

ها را خوب ياد بگيرند و به دعوت قيام كنند تا حجت خداوند  بدانيم لغت و زبان ملت
نسبت به آنان قائم شود، و اگر مسلمانان در اين امر قصور ورزند همه گناهكار شوند 

  .بر كفار، بر مسلمانان واجب استزيرا اقامه حجت 
ط تكليف اختيار است، يعني زماني مكلف مورد خطاب شرع واقع چنين از شرو و هم

شود كه از جهت خود او امكان فعل يا ترك باشد، اما اگر در زمينه اجبار واقع شد به  مي
اش معيب شد تكليف  صورتي كه اراده را از دست داد يا تحت تأثير اجبار به ناحق اراده

  .بايد در كتب فقه جستجو كردتفصيل حاالت اجبار را . گردد از او ساقط مي
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  محكوم فيه
ركن چهارم محكوم فيه است كه فعل مكلف باشد، و در آن شرط است كه امكان 

چنين از اموري باشد كه مكلف قادر به  حصول داشته باشد، و از محاالت نباشد و هم
باره  خداوند در اين. العاده نگردد انجام آن باشد و فعل آن موجب حرج و مشقت فوق

  :فرمايد  مي

 ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6 Î/ u ô£ãèø9 $#   )185/  بقره(  
    .»خداوند به شما قصد آساني دارد و قصد سختي ندارد«

  :فرمايد  و مي
 {a            `  _  ~  }  |  {  z  )157/  اعراف(  

    .»اردگذ و فشار و قيد و بندهايي كه بر آنان بود از آنان مي«
  :فرمايد  و مي

 $ tΒ uρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹n= tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8lt ym   )78/  حج(  
    .»و بر شما در دين هيچ تنگي قرار نداده است«

  ...و آيات ديگر 
و از شروط تكليف حصول شرط شرعي مكلف به نيست، بلكه امر متوجه شرط و 

را انجام دهد سپس مشروط شود و بر مكلف واجب است اول شرط  مشروط هر دو مي
را، لذا وقتي مكلف مأمور به نماز شد الزم است اول طهارت را كه شرط صحت نماز 

گاه نماز بخواند، و بر همين منوال كفار مأمورند اول ايمان آورند،  است تحصيل كند آن
  :سپس فروع مترتب بر آن را انجام دهند، و بر اين امر آيات قرآن داللت دارد 

يا ايها الناس (و ) يا ايها الناس اعبدوا(كند مانند  عام كه به عبادت امر ميآيات  - 1
  .شامل آنها است، دليلي براي خروج آنها از زير عموم وجود ندارد) اتقوا
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  :فرمايد  خداوند مي - 2

 ×≅÷ƒ uρ uρ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪Ï%©! $# Ÿω tβθè? ÷σãƒ nο4θŸ2 ¨“9$#   )7- 6/  فصلت(  
    .»دهند كه زكات نمي  آنان. ركانو واي بر مش«

  وال چنين خداوند در جواب س و هم- 3

 $ tΒ óΟä3x6n=y™ ’Îû t s) y™   )42/  مدثر(  
    »چه چيز شما را به جهنم برد؟«

  : گويند  ميكند كه  از كفار نقل مي

 óΟ s9 uρ à7tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2 uρ ÞÚθèƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ←!$ sƒø: $# ∩⊆∈∪ 

$̈Ζ ä. uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘ öθu‹ Î/ È⎦⎪Ïd‰9 $#   )46- 44/  مدثر(  
و در بين . داديم و مسكينان را خوراك نمي. از نمازگزاران نبوديم«

    .»پنداشتيم و روز حساب را دروغ مي. كنندگان و عيبجويان بوديم مسخره
كه در بيان سبب ورود خود به دوزخ اموري از فروع به همراه اموري از اصول ياد 

  .كند كنند، و خداوند دليل آنان را تكذيب نمي مي
شود، پس  كفر اگر به فروع عمل كند از او پذيرفته نمياگر كسي بگويد كافر در حال 

چگونه مكلف به چيزي است كه اگر انجام دهد قابل پذيرش نيست، در جواب 
ته شود اگر گف. او مكلف است اول ايمان بياورد سپس فرعيات را انجام دهد: گوييم  مي

در : گوييم  كه پس چرا وقتي كه مسلمان شد قضاي عبادات بر او واجب نيست؟ مي
اصل واجب است اما خداوند به خاطر تشويق او به قبول ايمان، او را مورد آمرزش قرار 

  :فرمايد  كه مي داده است، چنان

 ≅è% z⎯ƒÏ%©# Ïj9 (# ÿρã x Ÿ2 β Î) (#θßγ tG⊥ tƒ ö xøóãƒ Οßγ s9 $̈Β ô‰s% y# n= y™     
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  )38/  انفال(  
چه از آنان گذشته است آمرزيده  به كافران بگو اگر دست از كفر بردارند آن«

    .»شود مي
  :ريع بر اين اصل چند تف

  .اگر كافر ذمي زنا كند حد زنا بر او بايد اجرا شود - 1
اگر ذمي نزد قاضي بر حقي قسم بخورد، سپس گواهاني ضد او گواهي دهند،  - 2

 .بايد كفاره بدهد

ارد بر قبر ميت نماز بر تجويز كنيم و بگوييم كسي حق دگر نماز جنازه را بر قا - 3
كه بعد  تواند بر كساني بخواند كه موقع دفن او از اهل فرض بوده است، كافر مي

 .اند نماز بخواند از بلوغ او و قبل از اسالمش از مسلمانان مرده

از عبور از ميقات  ، و پسهاگر كافر از ميقات حج بگذرد به قصد حج يا عمر - 4
  .جا احرام ببندد، بايد فديه بدهد مسلمان شود و از آن

  



 ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

  بخش دوم
در كيفيت استخراج احكام 

  از الفاظ
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اساسي براي احكام ـ به زبان عربي فصيح است، و مستفيد  دو اصلو سنت ـ كتاب 
شاءاهللا تفصيالت اين مطلب را  و ان. از آن دو حتماً بايد خوب بر زبان عربي مسلط باشد

  .دهيم  اد مورد بررسي قرار ميدر بخش اجته
هاي متخصص نحو و صرف  هاي زبان عربي در كتاب كاري بايد توجه داشت كه ريزه

شود مسايلي است كه  جا عرضه مي چه در اين و علوم ديگر لغت، عرضه شده است، و آن
اند به صورت پراكنده است كه  دانشمندان لغت به آن نپرداخته و يا اگر اظهارنظري كرده

گيرد ترتيب و تنظيم  جا انجام مي تفاده از آنها مشكل است، و كاري كه در ايناس
  .هاي عربي بسيار الزم و ضروري است ها و قواعدي است كه در فهم اسلوب فرمول
ترين قسمت اصول فقه كه اثر عملي نمايان براي مجتهد دارد اين بخش است،  مهم

  .لذا بايد مورد توجه و عنايت فراوان واقع شود
  

  راه شناخت معاني لغت
ترين واجبات است، بايد بدانيم كه اين لغت  حال كه گفتيم علم به لغت عرب از مهم

به چه طريقي به ما رسيده است، و براي عقل به استقالل مجالي براي درك آن نيست، 
گونه امور را  اند، و اين زيرا لغت امري وضعي است كه قومي بر استعمال آن توافق كرده

  .توان دريافت عقل تنها نميبه 
  :براي شناخت لغت سه راه وجود دارد 

  
  هاي متواتر لنق -1

منظور از نقل متواتر آن است كه جمعي زياد از ناقلين كه امكان اتفاق آنان به دروغ 
  ...السماء، االرض، النار، الهواء، الريح، السحاب و : نيست، روايت كنند، مانند 

  .ز اين طريق به ما رسيده استو همه لغات كتاب و سنت ا
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  هاي آحاد نقل -2
منظور از منقول به طريق آحاد، الفاظي است كه افرادي مورد اعتماد ولي اندك آنها را 

  .شود از اين طرق غريب ناميده ميروايت كنند، منقول 
  

  استنباط عقل از نقل -3
قل به ما رسيده امر كه به طريق ن منظور از استنباط عقل از نقل آن است كه از دو

  :است، به فهم و عقل معناي سومي دريافت كنيم مانند اين مثال 
هاي جمع نزد عرب جايز است، و استثناء عبارت از  دانيم كه استثناء از صيغه مي

خارج ساختن بعضي از افرادي است كه لفظ شامل آنها است، پس از اين دو قضيه 
) جاء الطالب: (لذا اگر كسي گفت . ق استهاي جمع دال بر استغرا يابيم كه صيغه درمي

اند، لذا اگر همه نيامده باشند،  آموزان مدرسه آمده آيد كه همه دانش ظاهراً به نظر مي
  .گوينده بايد افراد نيامده را استثنا كند تا بتواند در گزارش خود صادق باشد

است لغتي را از آيا جايز : كه  ماند، و آن اين بعد از اين توضيح يك مسأله باقي مي
  طريق قياس به اثبات برسانيم؟

زيرا دليلي بر اعمال قياس در لغات وجود ندارد، و اگر كسي  ،گوييم نه در جواب مي
چنان كند، بر اهل لغت دروغ گفته است، زيرا از آنان ديده شده كه اگرچه اسمي را به 

ازند، به عنوان س برند آن اسم را خاص آن محل مي جهت معنايي در محلي به كار مي
اي را كميت، اما اين دو نام را در غير اسب  نامد و قهوه مثال عرب اسب سياه را أدهم مي

برد  كند و كفن مرده مي بنابراين كسي را كه قبر را نبش مي. برد اي به كار نمي سياه و قهوه
اگرچه  ناميد،) خمر(توان  اي را نمي كننده چنين هر مست ناميد، و هم) سارق(نمي توان 

  .در شرع حكمشان يكي است، زيرا حكم از طريق قياس شرعي است نه لغوي
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  اسامي شرعي
گيرد،  تري به كار مي در بعضي موارد شارع بعضي از الفاظ عربي را در معناي خاص

. رود تري به كار مي كند اگرچه در لغت به معناي عام و از آن معناي خاصي منظور مي
كه چنان  اند، در حالي تصرف در لغت عرب پنداشته بعضي اين نوع تصرف شرع را

، و چون با شرايط نيست، بلكه شارع كلمه را در اصل معناي لغوي خود به كار برده
. تري به خود گرفته است خاص خود بايد انجام شود، در عرف شرعي معناي خاص

  .اند بنابراين الفاظ در استعماالت شرع بر دو گونه
نها در خارج از لفظ چيزي افزوده نشده است، و شرع هائي كه به حقيقت آآن - 1

  .داراي عرف خاصي در آنها نيست
  .آنهائي كه در خارج از لفظ به حقيقت آنها شرايط و مالبساتي افزوده شده است - 2

  :رود  اين دو نوع در استعماالت شرع بر سه حال به كار مي
  .ممكن است با آنها قرينه عرف شرعي باشد -
 .ينه معناي لغوي همراه باشدو ممكن است با قر -

  .و ممكن است خالي از قرينه باشد -
در حالت اول و دوم فهم تابع قرينه است، و در حالت سوم بايد گفت كه عرف 

آتوا (و ) اقيموا الصاله: (شرعي در مقصود بر معناي لغوي رجحان دارد، به عنوان مثال 
صل (ده واقع شده است، و ، كلمه صاله و زكاه به منظور شرعي مورد استفا)الزكاه
كه  به منظور لغوي، زيرا به پا داشتن قرينه است براي اين) قد أفلح من زكاها(و ) عليهم

كه معناي  معناي صاله نماز شرعي است، نه مطلق دعا، و دادن زكات قرينه است بر اين
دعا و اما در دو آيه بعد منظور  .آن مالي است كه بايد به مستحقان داد، نه مطلق پاكي

  .پاكي است زيرا معناي شرعي مناسبت ندارد
  شود؟ اين اصل معناي اين حديث چه مي حال بنابر
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أأتوضأ من : (پرسيد  كند كه شخصي از رسول خدا روايت مي جابر بن سمره 
ان شئت فتوضا، و : (فرمود ) آيا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگيرم؟= لحوم الغنم؟ 

عرض كرد  يشخص). خواستي وضو بگير و اگر خواستي نگيراگر = ان شئت فال تتضوا 
) بله= نعم (فرمود ) آيا از خوردن گوشت شتر وضو بگيرم؟=  االبلأتوضا من لحوم 

  1... تاآخر حديث
اعضا مانند دست و در لغت به معناي زيبايي است، و براي شستن بعضي از  توضؤ

وضو گرفتن به شكل معروف : ن رود، و در عرف شرع مقصود از آ دهان نيز به كار مي
  .آن است

  شود يا لغوي؟ حال كلمه توضؤ در اين حديث بر معناي شرعي حمل مي
  

  اقسام لفظ از جهت قوت داللت
  :لفظ از جهت قوت داللت ممكن است 

فقط يك معني را برساند، و نتوان از آن در آن حال معني ديگري منظور داشت،  - 1
  مثل 

Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ã  â  á  àß  Þ   Ýz  )196/  بقره(  
كه به خانه  كسي كه فديه را نيافت سه روز در موسم حج و هفت روز وقتي«

    .»برگشت روزه بگيرد، آن ده روز كامل است
رساند كه  كه وجوب ده رو روزه را ـ بدون زياد و كم و به صراحت ـ بر كسي مي

  و مانند . نيست) گوسفند(دن هدي انجام داده و قادر به دا 2حج را به صورت تمتع

_________________________________________________________________________ 
 ).1/275( 97صحيح مسلم، كتاب الحيض حديث  -1
عمره انجام دهد و در مكه بماند و در همان  ،هاي حج شود كه شخص در ماه تمتع به حالتي گفته مي -2

 .ببندد سال از مكه احرام به حج
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 Ÿω uρ (#θç/ t ø) s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹Î6 y™   )32/  اسراء(  
    .»و به زنا نزديك نشويد، زيرا كاري زشت و بد راهي است«

  .پذيرد رساند، و تفسير ديگري را نمي كه به صراحت حرمت زنا را مي
شود كه به معني  ناميده مي) نص(ظ كه داللت آنها قطعي است اصطالحاً اين نوع الفا

رود كه در داللت  بلند كردن و آشكار ساختن است، و به عنوان نام كالمي به كار مي
  .خود صريح باشد

هر در اصول است، وگرنه كلمه نص در ازاي  اين معناي اصطالحي اين نوع الفاظ
گيرد، و مقصود  باشد مورد استفاده قرار مياي كه از منبعي به طور موثق نقل شده  جمله

: گوييم  كه مي آن است كه عبارت عيناً نقل شده، و حتماً از منبع نامبرده است، مثل اين
  .يا نص فالن حديث، يا نص فالن گفتارنص فالن آيه، 

و يا چند معني را به صورت مساوي برساند، و بدون دليل و قرينه نشود بر يكي  - 2
شود و هم به حيض، و  كه هم به طهر گفته مي) قرء(حمل كرد، مانند لفظ از آن معاني 

  .شود گفته مي.... و چشمه و ذات، و نقد و ) باصره(كه به چشم ) عين(مانند لفظ 
  .گويند) مجمل(اين نوع الفاظ متردد بين چند معني را در اصول 

تر باشد، مانند اين  و يا چند معني داشته باشد ولي داللت آن بر يكي از آنها قوي - 3
رساند كه  در معناي متبادر به ذهن ميكه  1 )ي عدلدلي و شاهوال بِإ كاحال ن(حديث 

حضور : تواند بگويد  عقد نكاح بدون ولي و دو شاهد صحيح نيست، ولي كسي مي
شاهدان هنگام عقد الزم نيست، و عقد نكاح مانند عقود ديگر بدون شاهد منعقد 

جايي كه شرع خواسته است نكاح اعالم شود، هنگام زفاف شرط  ز آنگردد، ولي ا مي

_________________________________________________________________________ 
براي اطالع بر طرق حديث و صحت و ضعف آن به نيل االوطار شرح منتقي االخبار كتاب النكاح  -1

 .مراجعه شود
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است حداقل دو نفر بر آن اطالع يابند، و شايد به اين سبب بوده است كه بعضي عدالت 
  .اند را در شهود نكاح مشروط ندانسته

اين نوع الفاظ را  تر است كنيم داللت حديث بر معني اولي قوي ه مالحظه ميك چنان
  .شوند گفته مي) مؤول: (تر حمل شوند  ناميم، و اگر بر معناي ضعيف مي) ظاهر(

كه لفظ ممكن است فقط بر يك معني يا بر بيش از يك معني داللت  و خالصه اين
تر  ناميم، و دومي ممكن است داللتش بر يكي از معاني قوي مي) نص(دهد، اولي را 

، و دومي را )مؤول(و مقابل آن را  )ظاهر(طور مساوي برساند، اولي را  باشد يا همه را به
  .خوانيممي ) مجمل(

  
  حكم اقسام فوق

  .كه نسخ آن به ثبوت نرسد نبايد ترك شود بايد به نص عمل كرد، و تا زماني - 1
عمل به مجمل جايز نيست تا بيان شود كه كدام يك از معاني آن مقصود است،  - 2

خاب بدون دليل جايز زيرا هر كدام از معاني مساوي برتر از ديگري نبوده و انت
 .نيست

كه  نبايد معناي قوي و ظاهر لفظ ترك و به معناي مؤول عمل شود مگر اين - 3
 .دليلي قوي داللت دهد كه مقصود از لفظ معناي ضعيف و دور است

  
  امر

  :لفظ امر در لغت دو مورد استعمال دارد 
  : طلب فعل، مانند  - 1

 ö ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Íο4θ n=¢Á9 $$Î/   )132/  طه  
    .»و بستگان خود را به نماز فرمان ده«
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  و

 Ÿω uρ (#þθãè‹ÏÜè? z öΔ r& t⎦⎫ Ïù Î ô£ßϑø9 $#   )151/  شعراء(  
    .»فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد«

  .شود جمع بسته مي) اوامر(كه لفظ امر بدين معني بر 
  فعل و شأن و حال و قضيه، مانند  - 2

 öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’Îû Í öΔF{ $#   )159/  آل عمران(  
    .»با آنان در قضيه مشورت كن«

  و

 z© ÅÓ è% ãøΒ F{ $# “Ï% ©!$# ÏμŠÏù Èβ$ u‹ÏGø tGó¡ n@   )41 / يوسف(  
    .»كنيد گذشت اي كه در مورد آن استفتا مي مسأله«

  .است) امور(كه جمع امر بدين معني 
درخواست : جا معناي مناسب همان اولي است، و مقصود از آن در اصول  و در اين

  .آن داللت دهد برست بر سبيل استعال با قولي كه فعل ا
  :مالحظه 

چنين  شود، و هم طبق اين تعريف، اگر فعل با غير قول خواسته شود، امر ناميده نمي
ناميده   )دعا(تر از بزرگتر چيزي بخواهد  اگر بر سبيل استعال نباشد، زيرا اگر كوچك

ه سبب صيغه امر است لكن ب) اغفر(چه  كه اگر) اللهم اغفرلنا(گوييم  كه مي شود چنان مي
چنين اگر رتبه خواهنده مساوي با طرف  امر نيست، و هم تر بودن رتبه خواهند، پايين

  .گويي كتاب را بده كه به دوستت مي شود نه امر، چنان ناميده مي) التماس(مقابل باشد؛ 
ممكن : گويند  ، و ميدانند و نه استعال را اما اكثر اصوليان نه علو را شرط امر بودن مي

تر به بزرگتر فرمان دهد، و بزرگتر سبب تخلف از آن مالمت گردد،  است كوچك
  :كه بين عمرو بن عاص و معاويه پيش آمد كه عمرو به معاويه گفت  چنان



 مباني فقه

 

٤٢

معلوم است و  1ني و كان من التوفيق قتل ابن هاشميتَصعما فَأمرتك امرا جاز
توان گفت كه آمر در  و مي. علو و استعاليي نداشته استكه در اين مقام عمرو بر معاويه 

  .شود موقع امر در وضعيت مستعلي واقع مي
  

  صيغه امر
شود، و در علم  اي است كه از فعل مضارع مخاطب ساخته مي صيغه اصلي امر، صيغه

  .صرف آن را امر به صيغه نامند
  .كنند بير ميتع) افعل(اصوليان به قصد اختصار از همه اشكال صيغه امر به 

  :اي از صيغه اصلي امر از قرآن كريم  امثله

 ó>Î ôÑ $#uρ Μ çλm; Ÿ≅ sV̈Β Íο4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$#   )45/  كهف(  
 (#θä9$s% çνθè%Ìh ym (#ÿρ ç ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3 tGyγ Ï9#u™   )68/  انبيا(  
 È≅è% uρ (#θè=yϑôã$# “u z|¡sù ª!$# ö/ä3 n=uΗ xå …ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ     

  )105/  توبه(  
 (#ρã Ïøó tGó™ $# uρ öΝ à6−/ u‘ §Ν èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹ s9Î)   )90/  هود(  
 (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’Îû «!$# ¨,ym ⎯ÍνÏŠ$ yγÅ_   )78 / حج(  
 ÉΟÏ% r& nο4θ n=¢Á9$# Ï8θä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $#   )78/  اسراء(  

_________________________________________________________________________ 
تو را امر قطعي دادم ولي مرا نافرماني كردي و در : گويد  سفيان مي عمرو بن عاص به معاويه بن ابي -1

 .آميز كشتن ابن هاشم بود كه از كارهاي موفقيت حالي
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ترين  كه مهمرود هاي ديگري نيز در عربي هم معني با صيغه اصلي به كار مي صيغه
  :آنها عبارت است از 

  :فعل مضارع مجزوم به الم امر، مانند  - 1

 ÷, ÏΨã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏFyè y™   )7/  طالق(  
 (#θà) −Gu‹ù= sù ©!$# (#θä9θà)u‹ ø9 uρ Zωöθ s% #́‰ƒÏ‰y™   )9/  نسا(  
 ¢ΟèO (#θàÒø) u‹ø9 öΝßγ sW x s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7ø9 $$Î/ È,ŠÏFyèø9 $#     

  )29/ حج (  
  .گويند اين صيغه مضارع التزامي است كه در صرف آن را امر به الم يا امر غايب مي

  :اسم فعل امر، مانند  - 2

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u™ öΝ ä3ø‹n=tæ öΝ ä3|¡àΡ r& 1  )105/  مائده(  
 ô‰s% ÞΟn=÷è tƒ ª!$# t⎦⎫ Ï%Èhθyè ßϑø9$# óΟ ä3ΖÏΒ t⎦, Î#Í← !$ s) ø9$# uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z\} §Ν è=yδ $ uΖøŠ s9 Î) 2    

  )18/  احزاب(  
 ö≅è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫Ï%Ï‰≈ |¹ 3  )111/  بقره(  
 ãΠäτ !$yδ (#ρâ™ t ø%$# ÷μ u‹Î6≈ tFÏ.   )19/  الحاقه(  
    .»نامه اعمال مرا بگيريد بخوانيد«

 ôM s9$s%uρ |M ø‹ yδ š s9   )23/  فيوس(  
_________________________________________________________________________ 

 .مواظب خودتان باشيد= كم انفسكم علي -1
 .به سوي ما بشتابيد= هلم الينا  -2
 .و به پدر و مادر نيكي كردن يعني نيكي كنيد= و بالوالدين احسانا  -3
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    .»بشتاب، بيا: گفت «
  :مصدر نايب از فعل امر، مانند  - 3

 # sŒÎ* sù ÞΟçF‹É) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. z>÷|Øsù É>$s%Ìh9 $#   )4/  محمد(  
    .»يعني گردنها را بزنيد= كافران را كه مالقات كرديد پس زدن گردنها «

 (#ρß‰ ç6 ôã$# uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä. Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹ x© ( È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) 1    
يعني نيكي = و به پدر و مادر نيكي كردن ،وخداوند يكتا را عبادت كنيد و به او ذره اي شرك نورزيد«

 ».كنيد

  )36/  نسا(  
هايي كه به ذات خود بدون احتياج به قرينه بر طلب فعل داللت  اين بود صيغه

نه ممكن است چنين داللتي را به خود بگيرند، دهند، و الفاظ ديگري نيز همراه با قري مي
  .مانند

 àM≈ s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ utI tƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρã è%   )228/  بقره(  
    .»كشند و زنان طالق داده شده سه قرء انتظار مي«

كه اگرچه يك جمله خبري است ولي در مفهوم يك جمله امري به كار گرفته شده 
  ).ان طالق گرفته بايد سه قرء به انتظار بنشينندزن: (يعني 
  

  امر مقتضي وجوب است
رساند و دليل اين  هرگاه صيغه امر مجرد از قرينه وارد شود، وجوب مأموربه را مي

  :مسأله امور زير است 

_________________________________________________________________________ 
 .و به پدر و مادر نيكي كردن يعني نيكي كنيد= و بالوالدين احسانا  -1
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  آيه  - 1

 $ tΒ y7 yèuΖtΒ ω r& y‰ àfó¡n@ øŒÎ) y7 è? ó sΔr&   )12/  اعراف(  
    .»كه وقتي كه به تو امر كردم سجده نكني نچه چيز تو را بازداشت تا آ«
دانيم كه خداوند هنگامي كه آدم را آفريد، فرشتگان و از جمله ابليس را  همه مي

مأمور به سجده براي او ساخت، لكن ابليس از سجده خودداري كرد، و خداوند در 
ذا نتيجه توبيخ و مذمت ابليس به طريق استفهام توبيخي او را مورد سرزنش قرار داد، ل

  .شد گيريم كه اگر اطاعت از امر واجب نبود، ابليس به سبب مخالفت سرزنش نمي مي
  آيه - 2

 # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλ m; (#θãè x.ö‘ $# Ÿω šχθãè x.ö tƒ   )48/  مرسالت(  
كنند ـ  و هنگامي كه به آنان گفته شود ركوع كنيد ـ نماز بخوانيد ـ ركوع نمي«

    .»خوانند نماز نمي
فعل امر است، و خداوند گروه موردنظر را به سبب مخالفت آن مذمت  )اركعوا(
  .كند، كه دال بر وجوب فعل مأمور به است مي

اگر كسي امر را اطاعت نكند، مخالف است، و مخالف مستحق عقاب است به  - 3
  :دليل 

 Í‘ x‹ós uŠù=sù t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÏ9$ sƒä† ô⎯ tã ÿ⎯ÍνÍ öΔr& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκz: ÅÁãƒ 

ë># x‹tã íΟŠÏ9r&   )63/  نور(  
كه به آنان  كنند برحذر باشند از آن پس بايد كساني كه امر او را مخالفت مي«

    .»اي برسد، يا عذابي دردناك آنان را دريابد فتنه
مؤمنان در ازاي امر خدا و رسول خدا اختيار ندارند، و سلب اختيار عالمت و  - 4

  :فرمايد مي  كه  نانجواب امتثال است، چ
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٤٦

 $tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #· øΒ r& βr& tβθä3tƒ 

ãΝ ßγs9 äο uzÏƒø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ øΒ r&   )36/  احزاب(  
كه در امر  هيچ مرد و زن مؤمن حق ندارد كه هرگاه خدا و رسول امر كردند آن«

    .»خود به خود اختيار دهند
اگر كسي مأموربه را ترك گويد، عاصي است، و عاصي مستحق عقاب است، به  - 5
  :دليل 

 ∅ tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™u‘ uρ £‰yètG tƒ uρ …çν yŠρß‰ ãn ã&ù# Åzô‰ ãƒ # ·‘$tΡ # V$Î#≈ yz 

$ yγ‹Ïù   )14/  نساء(  
كسي كه خدا و رسول را نافرماني كند و از حدود خدا تجاوز كند، خداوند او «

    .»ه دوزخي وارد كند كه در آن جاويد خواهد بودرا ب
در مواقع احتجاج، براي اثبات وجوب به اوامر شرع  ، و ياران رسول اهللا - 6

كدامشان خالفي در اين قضيه روايت نشده كه بنابراين  كردند، و از هيچ استدالل مي
  .توان اتفاق آنان را بر اين قضيه ادعا كرد مي

اش امر كند و برده مخالفت نمايد،  به برده) آقا(ند كه اگر سيد اهل لغت اتفاق دار - 7
او حق سرزنش و تأديب برده را دارد، در صورتي كه نبايد كسي را ـ جز در مقابل ترك 

  .واجب ـ تنبيه و ادب و سرزنش كرد
  

  معاني ديگر صيغه امر
وجوب  اگر صيغه امر تحت تأثير قراين وارد شود، ممكن است معاني ديگري غير از

را برساند كه با استقراي استعماالت آن در كالم فصيح، دانشمندان به وجوه زير دست 
  :اند  يافته
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  :، مانند )ندب(تشويق به كار خير  - 1

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ tβθäótG ö6tƒ |=≈ tGÅ3 ø9$# $£ϑÏΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθç7Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑ Î=tæ 

öΝ ÍκÏù #Z ö yz 1  )33/  نور(  
 دكنند اگر در آنها خيري ديدي و كساني از بردگانتان كه تقاضاي عقد كتابت مي«

    .»نها عقد كتابت ببنديدبا آ
  :مانند است ) تأديب( و از اين نوع 

  2).يا غالم سم اهللا، و كل بيمينك، و كل مما يليك(
  راهنمايي، مانند  - 2

 (#ρß‰ Îηô± tFó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹Íκ y− ⎯ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘   )282/  بقره(  
    .»دو نفر را از بين مردان به شهادت بگيريد«

  و

 # sŒÎ) Λä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β çνθç7çFò2 $$sù   )282/  بقره(  
    .»وقتي كه معامله به دين تا وقت مشخصي كرديد آن را بنويسيد«

ت است، و و فرق بين ندب و راهنمايي آن است كه ندب براي كسب ثواب در آخر
  .راهنمايي براي بهتر انجام گرفتن كار در دنيا

  :اباحت و اذن در تصرف، مانند  - 3

_________________________________________________________________________ 
بندد تا به اقساط قيمت خود  د خود ميعقد كتابت عبارت از اين است كه برده با صاحبش عقد بازخري -1

 .را به او بپردازد
نام خدا ببر، و با : اي پسر . (13ه، باب بكتاب األشر 2/159(اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان  -2

 ).دست راست بخور، و از پيش روي خودت بخور
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 (#θè=à2 uρ (#θç/ u õ°$# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£è@   )31/  اعراف(  
    .»بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«

  :تهديد و انذار، مانند  - 4

 $ tΒ ôΜçGø⁄ Ï© ( …çμ ¯Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? îÅÁ t/   )40/  فصلت(  
    .»چه خواستيد بكنيد، البته او به اعمال شما بينا است آن«

 ö≅è% ôì−G yϑs? x8Í øä3 Î/ ¸ξ‹Î=s% ( y7 ¨Ρ Î) ô⎯ÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$#   )8/  زمر(  
    .»كمي به كفرت خوش باش، زيرا تو از اصحاب دوزخي: بگو «

  امتنان، مانند - 5

 (#θè=ä3 sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s%y— u‘ ª!$# Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ   )114/  نحل(  
كه حالل و پاك  چه كه خدا شما را روزي داد در حالي پس بخوريد از آن«

    .»است
  :بزرگداشت و احترام، مانند  - 6

 $ yδθè=äz÷Š$# AΟ≈ n= |¡Î0 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ# u™   )46/  حجر(  
    .»همراه با سالم در حال ايمني وارد بهشت شويد«

  :ذليل و خوار ساختن، مانند  - 7

 (#θçΡθä. ¸οyŠ tÏ% t⎦⎫ Ï↔Å¡≈ yz   )65/  بقره(  
    .»بوزينگان رانده و خوار گرديد«

  :اهانت و تحقير، مانند  - 8

 ø− èŒ š̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ x6ø9 $#   )49/  دخان(  
    .»بچش كه تو در واقع با عزت و احترامي«
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  :عاجز ساختن، مانند  - 9

 (#θè? ù' sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ÷VÏiΒ   )23/  بقره(  
    .»پس يك سوره از مانند آن بياوريد«

  :مشورت، مانند  -10

 ö ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 2” t s?   )102/  صافات(  
    »ببين رايت چيست؟«

  :تكوين، مانند  -11

 ⎯ ä. ãβθä3 uŠsù   )117/  بقره(  
    .»شود باش، سپس مي«

  :گيري، مانند  عبرت -12

 (# ÿρã ÝàΡ $# 4’n< Î) ÿ⎯ÍνÌ yϑ rO !#sŒÎ) t yϑ øO r&   )99/  انعام(  
    .»اش وقتي كه ميوه داد نگاه كنيد به ميوه«

  :آرزو، مانند قول شاعر  -13
  اال ايها الليل الطويل اال انجلي

  1صباح منك بأمثلبصبح و ما اإل
  :دعا، مانند  -14

 Éb>u‘ ö Ïøî$# ’Í< 1  )151/  اعراف(  

_________________________________________________________________________ 
اي شب طوالني به صبح : (ويد گ اين بيت چهل و ششم از معلقه امري القيس است كه خطاب به شب مي -1

 ).زدايد هاي مرا نمي روشن شو، و صبح هم از تو بهتر نيست، زيرا اندوه
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    .»خدايا، مرا بيامرز«
  ).كتاب را به من بده= ناولني الكتاب : (گويي  كه به دوستت مي نانچالتماس،  -15
رود و بعضي تعداد  صيغه امر براي معاني ديگري نيز به كار مي علما گفته اند كه و

جا آورده شد، داخل  چه اين اند، لكن اكثر آنها در آن  آنها را به بيست و شش رسانده
  .شود مي

  
  ال بر وجوبندهايي كه مانند صيغه امر د صيغه

هاي ديگري نيز هست كه مانند  هاي اصلي امر را معرفي كرديم، صيغه قبالً صيغه
  :مانند ،صيغه امر داللت بر طلب ايجاد شيء دارد 

  :، مثل )امر(مشتقات لفظ  -
{   HG  F  E   D  C  Bz   

 ö≅è% z sΔ r& ’ În1 u‘ ÅÝó¡É) ø9$$Î/   )29/  اعراف(  
    .»رمان داده استپروردگارم به عدل ف: بگو «

 ßNö ÏΒé& uρ ÷β r& tβθä. r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΗÍ> ó¡ßϑø9 $#   )72/  يونس(  
    .»ام كه از مسلمانان باشم و فرمان شده«

 ⎦ È⌡ s9 uρ öΝ©9 ö≅ yèø tƒ !$tΒ …çνã ãΒ#u™ £⎯ uΖyfó¡ãŠ s9 $ZΡθä3 u‹s9 uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ÌÉó≈ ¢Á9 $#     
  )32/  يوسف(  

دهم نكند حتماً به زندان افكنده  فرمان ميچه او را  كنم كه اگر آن و قسم ياد مي«
    .»خواهد شد، و ذليل خواهد بود

                                                                                                                                                    
گيرد، و  صورت مي) برتر به دونتر(فرق بين امر و دعا و التماس آن است كه امر از بزرگتر به كوچكتر  -1

 .خواهد دعا از دونتر به برتر، و در التماس مساوي از مساوي چيزي مي
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  :تصريح به لفظ وجوب و مشتقات آن، مثل  -
  1 )اذا جلس بين شعبها االربع، و مس الختان الختان، فقد وجب الغسل(

  2 ...)الجمعه حق واجب علي كل مسلم في جماعه الحديث (

  :لفظ فرض، مثل  -
  3 ).رض اهللا عليكم الحج فحجواايها الناس، قد ف(

  :لفظ كتب، مانند  -

 $ oΨö; tFx. uρ öΝÍκ ön= tã !$ pκÏù ¨βr& }§ ø ¨Ζ9$# Ä§ø ¨Ζ9$$Î/   )45/  مائده(  
در تورات واجب ساختيم كه نفس در مقابل نفس ـ اسرائيل ـ  و بر آنان ـ بني«

    .»قصاص شود

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ |= ÏGä. ãΝà6 ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹Å_Á9 $#   )183 / بقره(  
    .»اي مؤمنان، روزه بر شما واجب شد«

  :لفظ حق اهللا علي العباد و مانند آن، مثل  -
چنين ترتيب ذم يا  و هم 1 )حق اهللا علي عباده، ان يعبدوه و ال يشركوا به شيئا(

  .عقاب بر ترك و مانند آن دال بر وجوب فعل است

_________________________________________________________________________ 
هاي  هنگامي كه مرد بين شعبه( 88حديث شماره  از رسول اهللا مسلم كتاب حيض از عائشه -1

 ).گاه رسيد، غسل واجب شده است گاه به ختنه چهارگانه زن نشست، و ختنه
جمعه حق واجب بر هر مسلمان در (ابوداود كتاب الصاله باب تفريع ابواب الجمعه باب الجمعه للمملوك  -2

 )خرجماعتي است تا آ
اي مردم خداوند بر شما حج فرض كرد، : از رسول اهللا از ابوهريره 412مسلم كتاب الحج حديث  -3

 .پس حج را انجام دهيد
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  صورت نگيرد امر بدون آن امر به شيء امر به چيزي است كه

كند كه وابسته به حصول چيز ديگري است و اگر  گاهي شارع به چيزي امر مي
، مانند فرمان به حج كه اطاعت از آن مستلزم رفتن انجام نمي شودحاصل نشود، مأموربه 
  .به اماكن مقدسه است

ناميم،  مي) بمقدمه واج: (پس از اين توضيح اگر به اين نوع امور كه آن را اصطالحاً 
  :اند  بينيم بر دو گونه توجه كنيم مي

قدرت، كه اگر شخصي نتواند : نوعي كه ايجاد آن در توان مكلف نيست، مانند  - 1
تواند توانايي بر آن را در خود ايجاد كند، و مانند دست براي  كاري را انجام دهد، نمي

تواند آن را در خود  نمي نوشتن كه اگر كسي دست نداشته باشد قادر به نوشتن نيست، و
  .ايجاد كند

اين نوع اشياء به اتفاق تابع مأمور به در وجوب نيست، و با نبودن آنها، امر متوجه 
ايجاد كند آنها را از مكلف شود، و از اين جمله است اشيايي كه شارع  مكلف نمي

نصاب در زكات، و حضور جماعت براي نماز جمعه كه در  نخواسته است، مثل ملك
  .گيرد ورت فقدان آنها واجب زكات و جمعه به مكلف تعلق نميص

نوعي كه مكلف قادر به ايجاد آنها است و به دو نوع شرعي و حسي تقسيم  - 2
  :شود  مي

رفتن به نماز جمعه و رفت : شرعي مانند طهارت و وضو براي نماز، و حسي مانند 
  .و آمد بين مشاعر در حج

                                                                                                                                                    
حق خدا بر بندگان آن است كه او را بپرستند و با او : ( بخاري و مسلم از معاذبن جبل از رسول اهللا -1

رجان كتاب االيمان باب من لقي اهللا بااليمان و اللؤلؤ و المرجوع شود به ). چيز شريك نسازند هيچ
 ...هو غيرشاك فيه دخل الجنه و 
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  .شود واجب مي اين نوع به مجرد وجوب مأمور به
  

  چند فرع بر اين قاعده
شستن قسمتي از سر و گردن همراه صورت در وضو واجب است، زيرا مكلف  - 1

بايد يقين كند كه همه صورت را شسته است، و بدون شستن مقدار زايد در 
  .شود عادت اين يقين حاصل نمي

زيرا  اي اشتباه شود، بايد از همه خودداري كند، هرگاه زن شخص با زن بيگانه - 2
 .احتمال وقوع در حرام قوي است

هرگاه زني از محارم با تعداد محصوري از زنان مخلوط شود، و تشخيص  - 3
 .كدام از آنان ازدواج كرد ممكن نباشد، نبايد با هيچ

گانه از كسي فوت شد، و فراموش كرد كدام نماز  هرگاه نمازي از نمازهاي پنج - 4
ضا بخواند، تا يقين حاصل شود كه به نيت ق را بوده است، الزم است پنج نماز
 .نماز فوت شده قضا شده است

كه قبل از  گونه ايروزه گرفت، به را  هنگام روزه گرفتن، بايد مقداري از شب  - 5
اي دست از خوردن كشيد، و كمي بعد از غروب  طلوع شفق صبح به چند دقيقه

  .افطار كرد، تا يقين حاصل شود كه همه روز روزه گرفته شده است
  

  دهد؟ يا صيغه مطلق امر داللت بر تكرار مأموربه ميآ
  :هاي زير است  صيغه امر از جهت قيد تكرار يا عدم آن داراي يكي از حالت

  .ممكن است همراه با قيد تكرار باشد - 1
 .و ممكن است همراه با قيد عدم تكرار باشد - 2

ن و مقصود ما از باز كردن موضوع اي. و ممكن است خالي از هر دو قيد باشد - 3
 .حالت است
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  :هاي زير توجه كنيد  كنيم، به مثال به نوع اول و دوم مطابق قيد عمل مي

 èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;οt$ ù# y_   )2/  نور(  
    .»كنند، هر كدام را صد ضربه شالق بزنيد زن و مردي كه زنا مي«

  .كسي صفت زنا به وجود آيد، بايد حد زنا بر او جاري گردد در بنابراين آيه هربار
بايد توجه داشت كه تكرار جريمه قبل از اجراي حد نباشد زيرا چنين صورتي حد 

شود، بلكه منظور زماني است كه جريمه را انجام دهد و حد زده شود، اگر  تكرار نمي
  .شود ديگربار از او همين جريمه سر زد، حد زده مي

  1 )الحديث... عتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سم(
هربار انسان صداي مؤذن را شنيد، سنت است كلمات اذان را كه او : بنابراين حديث 

  .گويد، تكرار كند مي
  ).اذا(در مثال اول صفت قيد تكرار بود، و در مثال دوم ادات شرط 
عن ابي هريره ـ (يث اين بود مثال براي قيد تكرار و قيد عدم تكرار مانند اين حد

  خطبنا رسول اهللا ـ : ـ قال  عليكم الحج  ايها الناس قد فرض اهللا«: ـ فقال
فسكت ـ حتي قالها ثالثا ـ فقال  ؟عام يا رسول اهللا لُّكُأ: ، فقال رجل »فحجوا

ذروني ما «: ثم قال . »نعم، لوجبت، و لما استطعتم: لو قلت «:  رسول اهللا ـ 

_________________________________________________________________________ 
وقتي كه صداي مؤذن را (ـ  از رسول اهللا از ابوسعيد خدري ـ  10صاله حديث لمسلم كتاب ا -1

به اللؤلؤ و . ك. ر. اين حديث را بخاري نيز روايت كرده است...) گويد بگوييد  چه مي شنيديد مانند آن
 ).1/94... (المرجان كتاب الصاله باب القول مثل قول المؤذن 



  در بيان ادلّه

 

55

فاذا . الهم و اختالفهم علي انبيائهمك من كان قبلكم بكثره سؤفانما هل. تركتكم
  1..)»و اذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ماستطعت امرتكم بشيء فاتوا منه ما

سئوال شد كه آيا امر به حج هر سال  بينيم هنگامي كه از رسول اهللا كه مي چنان
  .نه: ايشان در جواب به لحن كالم فرمودند شود؟  تكرار مي
مطلق است، : وع سوم كه خالي از قيد تكرار و عدم آن است، و به عبارتي ديگر اما ن

رساند و نه عدم آن را،  مورد خالف است، و محققان برآنند كه نه تكرار مأمور به را مي
لذا بر مكلف واجب است به خاطر امتثال و اطاعت . بلكه در اين باره صيغه ساكت است

ر مأموربه را انجام دهد زيرا امر عبارت از طلب و خروج از مخالفت، حداقل يك با
معناي مصدري است كه از آن مشتق شده است، و مصدر اسم جنس است كه بر يك و 

براي تحقق مصداق آن يك بار الزم است، و الزام بيش متعدد قابل اطالق است، بنابراين 
  .از يك بار نياز به دليل ديگري دارد، واهللا اعلم

  :ال زير توجه كنيد براي توضيح به مث
، اگر مشتري پس از )اين خانه را بفروش: (اگر شخصي به وكيل خود بگويد 

خريدن، به علتي آن را برگرداند، آيا وكيل حق دارد آن را از نو به معرض فروش 
  بگذارد؟

_________________________________________________________________________ 
و بخاري قسمت آخر آن كتاب االعتصام باب االقتداء ب  412مسلم با اين لفظ كتاب الحج حديث  -1

، »اي مردم خداوند حج را بر شما واجب كرد، حج كنيد: ( از ابوهريره از رسول اهللا سنن رسول اهللا
كه سه بار تكرار كرد، سپس فرمود اگر  دا هر سال؟ رسول اهللا ساكت شد تا ايناي رسول خ: مردي گفت 
ام  تا شما را به حال خود گذاشته«: توانستيد سپس فرمود  شد و نمي بله، هر سال واجب مي: گفته بودم 

ند، ال و اختالف بر پيغمبرانشان هالك شدقبل از شما بودند به سبب كثرت سؤكه  مرا بگذاريد زيرا كساني
پس وقتي كه شما را به چيزي امر كردم در حد توان خود انجام دهيد، و اگر شما را بازداشتم، ترك 

 ).»گوييد
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  .نه: بنابراين اصل 
  

  آيا امر را پس از صدور فوراً بايد فرمان برد؟
شود ـ مانند نمازهاي  د كه ادا با تأخير از آن فوت ميهرگاه امر مقيد به وقتي باش

پنجگانه ـ با اتفاق بايد در وقت مقرر خود انجام شود، و تأخير از آن جايز نيست، ولي 
هاي فوت شده و حج و  ها و قضاي روزه اگر مقيد به وقت نباشد، مانند امر به كفاره

ختالف است كه آيا بايد فوراً است، مورد ا مدت عمر و زندگي فعل آنها  عمره كه وقت
  انجام گيرد يا جايز است تأخير شود؟

به زمان امتثال ها به سبب اطالق نسبت  اين نوع صيغه: صحيح آن است كه بگوييم 
ساكتند، و در حالت سكوت مكلف اختيار انتخاب دارد تا هر وقت خواست انجام دهد، 

عل كند، و تصميم بر مخالفت كه تأخير سبب ترك نگردد، و او قصد ف مشروط بر اين
  .نگيرد

كه زمان اطاعت مشخص  ها اشيايي خواسته شده، بدون اين چنين با اين صيغه و هم
  .شود، پس كافي است مأموربه انجام شود چه در زمان اول و چه در زمان دوم

كه بهتر است هرچه زودتر مأموربه انجام  بايد توجه داشت كه همه اتفاق دارند بر اين
  :به دليل گيرد 

 (# þθããÍ‘$y™ uρ 4’ n<Î) ;οt Ïøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝ à6În/ §‘   )133/  آل عمران(  
    .»و بشتابيد به سوي آمرزشي از پروردگارتان«

 (#θà) Î7tFó™ $$sù ÏN≡u ö y‚ø9 $#   )148/  بقره(  
    .»در انجام كارهاي خير از يكديگر پيشي گيريد«

  .هرچه زودتر انجام داد رود بهتر است چنين چون هر آن ترس فوت مي و هم
  :فرعي بر اين قاعده 



  در بيان ادلّه

 

57

  ).اين كاال را بفروش: (اگر شخصي به وكيل خود بگويد 
را بفروشد تأخير كرد تا  توانست فوراً آن كه مي و وكيل پس از گرفتن كاال با اين

كه كاال تلف شد، بنابراين اصل غرامتي بر وكيل نيست، زيرا او با خواست موكل  اين
  .ه، و در حدود وظيفه عمل كرده استمخالفت نكرد

  
  نهي
گويند، چون ) نُهيه(جا است كه عقل را  نهي در لغت به معني منع است، و از اين

  .دارد صاحبش را از ناشايست باز مي
طلب خودداري از فعل بر سبيل استعال به قولي كه : (و در اصطالح عبارت است از 

  .»بر آن داللت دهد
  

  صيغه نهي
  است، مثل ) الي ناهيه(نهي، فعل مضارع مجزوم به  صيغه اصلي

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=à2ù' s? (# #θt/ Ìh9 $#   )130/  آل عمران(  
    .»اي مؤمنان، ربا نخوريد«

 Ÿω uρ (#θç/ t ø) s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹Î6 y™   )32/  اسرا(  
    .»ك نشويد، زيرا كاري زشت، و بد راهي استو به زنا نزدي«

 Ÿω uρ ÷βt“ øt rB óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ Û s? ’Îû 9, øŠ|Ê $ £ϑÏiΒ šχρ ãà6 ôϑtƒ     
  )127/  نحل(  

    .»بر آنان اندوهگين و از مكرشان تنگدل مباش«
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د، دهن هايي كه در ساخت صرفي فعل امرند، و بر طلب ترك داللت مي اما صيغه
  ...و غيره ) دع(، )خل(، )كف(، )ذر(، )اترك: (مثل  شوند، نمي اصطالحاً نهي ناميده

  :خوانيم  در قرآن مي

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θ t/Ìh9 $#     
  )278/  بقره(  

    .»اي مؤمنان با تقوي باشيد و باقيمانده ربا را ترك گوييد«

 βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u™ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# (#θ=y⇐ sù öΝ ßγ n=‹Î; y™     
  )5/  توبه(  

    .»حال خود گذاريد اگر توبه كردند و نماز به پا داشتند و زكات دادند، آنان رابه«
  

  مقتضيات نهي
جايي كه نهي ضد امر است، احكام آن با مسايل مطرح شده در امر روشن  از آن

ت بر تكرار امر مطلق دالل: (و نيازي به طرح مفصل آنها نيست، مثالً گفتيم  شود، مي
امر مطلق دال بر فور يا : (و گفتيم ). دهد داللت بر تكرار مي نهي مطلق(پس ) دهد نمي

  ).نهي مطلق دال بر فوريت ترك است(پس ) تأخير نيست
  ).ريم استنهي مطلق مقتضي تح(پس ) امر مطلق مقتضي وجوب است: (و گفتيم 

. اكثر اصوليان قائل به داللت نهي بر تحريمند، و بعضي ادعاي اتفاق بر آن را دارند
  :باره فرمايد  خداوند در اين

 $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ $$sù   )7/  حشر(  
    .»چه كه پيغمبر شما را بازداشت خودداري كنيد و از آن«
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  1 .)م عنه فاجتنبوهو ما نهيتك(: اند  فرموده و رسول اهللا
دهند كه بايد از منهي عنه دوري  بينيم هم آيه و هم حديث فرمان مي كه مي چنان

  .گزيد
  

  شود مواردي كه به نهي در اقتضاي تحريم محلق مي
  :تصريح به لفظ تحريم، مانند  - 1

 ¨≅ ymr& uρ ª!$# yìø‹ t7ø9 $# tΠ §ym uρ (# 4θ t/Ìh9 $#   )275/  بقره(  
    .»ل و ربا را حرام ساخته استخداوند بيع را حال«

 ‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠÌhpt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9 $#   )157/  اعراف(  
    .»سازد طبيات را براي آنان حالل و خبائث را بر آنان حرام مي«

 tΠÌh ãmuρ öΝ ä3ø‹ n=tæ ß‰ ø‹ |¹ Îhy9 ø9 $# $ tΒ óΟ çFøΒßŠ $YΒ ããm   )96/  مائده(  
    .»اميد صيد خشكي بر شما حرام شده استكه در حال احر زمانيتا «

  :تصريح به لفظ نهي، مانند  - 2
... سواء بسواء،  الن الفضه بالفضه، و الذهب بالذهب إـ ع نهي النبي ـ (

  2 )الحديث
  :عيد بر فعل، مانند و - 3

_________________________________________________________________________ 
 .60رجوع شود به حاشيه اول از صفحه  -1
ـ از فروش نقره به نقره، و طال به طال نهي فرمود، مگر  پيغمبر خدا ـ : : (بخاري و مسلم از ابوبكره -2

 16باب  21رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان كتاب البيوع ) تا آخر حديث... باشند كه با هم برابر  آن
 النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
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 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©! $# tβθè=à2ù' tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $̧ϑ ù=àß $yϑ ¯Ρ Î) tβθè=à2ù' tƒ ’Îû 

öΝ ÎγÏΡθäÜç/ # Y‘$tΡ ( šχ öθn=óÁ u‹y™ uρ #ZÏèy™   )10/  نسا(  
خورند، حتماً در شكم خود آتش  البته كساني كه اموال يتيمان را به ظلم مي«

    .»خورند، و جهنم را خواهند افروخت مي
  :و مانند آن، مثل ) ما كان(لفظ  - 4

 $tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #· øΒ r& βr& tβθä3tƒ 

ãΝ ßγs9 äο uzÏƒø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ øΒ r& 1  )36/  احزاب(  
  :ذم فاعل و تقبيح فعل او، مانند  - 5
  2 ).العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه(
  :نفي حالل بودن، مانند  - 6

 βÎ* sù $ yγs) ¯=sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 4©®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uö xî     
  )230/  بقره(  

اگر او را طالق داد ـ بار سوم ـ براي او حالل نيست تا با شوهر ديگر ازدواج «
    .»كند

كه فاسد است و يا از تزيينات  چنين ترتيب كفاره بر فعل، و وصف آن به اين و هم
زكيه نكند و با او سخن نگويد و شيطان است، و خدا راضي بدان نيست، و يا فاعل را ت

  ...بر او غضب گيرد

_________________________________________________________________________ 
 .52رجوع شود به حاشيه اول صفحه  -1
كند  برگشت كننده در هبه مانند سگ است كه استفراغ مي( بخاري و مسلم از ابن عباس از رسول اهللا -2

 ...تحريم الرجوع في  2باب  24كتاب الهيات : اللؤلؤ  )خورد ميآن را  و دوباره 
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  بعضي از معاني صيغه نهي غير از تحريم

ممكن است صيغه نهي نيز مانند صيغه امر با تأثير قرائن از معني اصلي خود 
  :مصروف شود، مانند 

  :كراهت، مثل  - 1

 Ÿω uρ (#θßϑ £ϑu‹ s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ tβθà)ÏΨ è?   )267/  بقره(  
    .»از كسب خود قصد نكنيد كه چيز بد را انفاق كنيدو «

  :راهنمايي، مثل  - 2

 Ÿω (#θè= t↔ó¡n@ ô⎯ tã u™ !$u‹ ô© r& β Î) y‰ ö6 è? öΝä3 s9 öΝ ä.÷σ Ý¡n@   )101/  مائده(  
    .»كند نپرسيد از اشيائي كه اگر برايتان روشن شود، ناراحتتان مي«

  :گويد  يكه قرآن در حكايت از قول مؤمنان م دعا، مثل اين - 3

 $ oΨ−/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨ t/θè=è%   )8 / آل عمران(  
    .»هاي ما را از راه راست مگردان خدايا دل«

  :بيان عاقبت، مثل  - 4

 Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠôm r&   
  )169 / آل عمران(  

    .»اند مرده مپندار، بلكه آنان زندگانند هو آنان را كه در راه خدا كشته شد«
  :نااميدسازي، مثل  - 5

 Ÿω (#ρâ‘ É‹tG÷è s? tΠöθ u‹ø9 $#   )7/  تحريم(  
    .»امروز عذر نياوريد«

  :تحقير، مثل  - 6
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 Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ø‹ tã 4’ n<Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [`≡uρ ø— r& öΝ åκ÷]ÏiΒ nοt ÷δ y— Íο4θ uŠptø: $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s] ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠÏù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7În/ u‘ × ö yz 4’ s+ö/ r& uρ   )131/  طه(  
داديم كه ظاهر زيباي ) كفار(چه به لذت به افرادي از آنان  و چشمانت را به آن«

خواهيم آنان را امتحان كنيم، و رزق خدا بهتر و  زندگي دنيا است دراز مكن مي
    .»ماندگارتر است

  
  احوال نهي

  :گيرد ر يكي از چهار حالت زير به منهي عنه تعلق نهي ممكن است ب
  :طور است، مثل  كه نهي فقط از يك چيز باشد، و اكثراً اين آن - 1

 Ÿω uρ =tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/   )12/  حجرات(  
    .»بعضي از شما بعضي ديگر را غيبت نكنند«

انفراد داشته به  را كه نهي از جمع متعدد باشد، و مكلف حق فعل هر كدام آن - 2
  :باشد، مثل 

 β r& uρ (#θãè yϑôf s? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ $#   )23/  نسا(  
    .»كه بين دو خواهر ـ در نكاح ـ جمع كنيد و حرام شده بر شما آن«

كه نهي كرده است شخص در يك زمان دو خواهر را در نكاح خود داشته باشد، ولي 
  .اج باشدحق دارد با هر كدام كه خواست به انفراد در ازدو

كه نهي از جداسازي متعدد از يكديگر باشد، و جمع بين آنها مورد نهي نباشد،  آن - 3
  :مثل 
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كه رسول . 1 )ال يمش احدكم في نعل واحده، لينعلهما جميعا اوليخلعهما جميعا(
  .ه كفش در يك پا باشد و در ديگري نباشد نهي فرموده استك از اين اهللا

  :د چه با هم و چه جدا از هم مثل كه نهي از متعدد باش آن - 4

 Ÿω uρ ôìÏÜè? öΝ åκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u™ ÷ρ r& # Y‘θà x.   )24/  انسان(  
    .»گر اطاعت نكن و از جمله آنان از گناهكار و كفران«

كه اطاعت از آثم و كفور با هم جايز نيست و جدا از هم ـ هر كدام به انفراد ـ نيز 
  .جايز نيست

  
  تأثير نهي در منهي عنه

نظور از اين عنوان آن است كه بررسي كنيم اگر با نهي مخالفت شود، و مكلف م
  شود كه باطل و فاسد باشد، يا خير؟ منهي عنه را انجام دهد آيا تعلق نهي به آن سبب مي

  :شوند  طور كلي به دو بخش تقسيم مي شود به اموري كه نهي متوجه آنها مي
متوجه ذات آنها است، و به هيچ جهت و نهي اشيائي كه در ذات خود قبيحند،  - 1

  .سرقت، شرك و امثال آنهازنا، : مانند امري از اوامر شرع به آنها تعلق نگرفته است، 
  .اين نوع منهيات قطعاً حرام و باطلند، و هرچه بر آنها مترتب شود نيز باطل است

جه از او ارث شود، و در نتي وجود آيد به پدر منسوب نمي اگر از زنا فرزندي به: مثالً 
  .گردد برد، و با او محرم نمي نمي

  .شود و سارق اگر مال مسروق را بفروشد براي مشتري تملك حاصل نمي
  :كه خداوند فرمايد  شود، چنان و مشرك بر اعمال خوبش ثواب داده نمي

 !$ uΖ øΒÏ‰s% uρ 4’n< Î) $ tΒ (#θè=Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 9≅ yϑtã çμ≈ oΨ ù=yè yf sù [™ !$t6 yδ #·‘θèWΨ ¨Β 1    

_________________________________________________________________________ 
1-  
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  )23/  فرقان(  
هباي از هم پاشيده  و آمديم به سوي عملي كه كفار انجام داده بودند و آن را«

    .»ساختيم
اشيايي كه در ذات خود قبيح نيستند، و ممكن است به جهت ديگري امري از  - 2

  :از سه سبب زير است اوامر شرع متوجه آنها باشد، و توجه نهي به آنها به يكي 
  .كند از حصول آن نهي مي تضمين وصفي كه شرع -
  .مترتب شدن شيء منكري -
  .مقارنت با امري خارجي كه نهي متوجه آن است -

هاي  و محل ورود اين نوع، ممكن است عبادت يا معامله باشد، براي توضيح به مثال
  :زير توجه كنيد 
  روزه وصال: در عبادات، مانند  -الف: مثال وصف 

  .ناديده بيع شيء: در معامالت، مانند  -ب
، زيرا روزه در روز عيد با روزه روز عيد: در عبادات، مانند  -الف: مثال امر الزم 

  .قصد شارع كه ضيافت بندگان است منافات دارد
در معامالت، مانند، فروش برده مسلمان به كافر، زيرا الزمه آن مسلط ساختن  -ب

  .كافر بر مسلمان است
  :مثال امر خارج مقارن 

دانيم نماز  كه مي و چنان. ت، مانند نماز غاصب در زمين مغصوبدر عباد -الف
اي  گونه رابطه و در حالت اصلي با يكديگر هيچمأموربه است، و غصب منهي عنه، 

                                                                                                                                                    
شود، ولي قابل لمس  هباء عبارت از گردوغباري است كه هنگام آتش نور آفتاب از روزنه ديده مي -1

 .نيست
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ندارند، لكن در اين صورت نماز خواندن غاصب در محل مغصوب آنها را با يكديگر 
  .همراه ساخته است

  .اذان دوم روز جمعه در معامله، مانند خريد و فروش پس از -ب
بايد گفت كه در صورت اول يعني هنگام تعلق نهي به سبب تضمن وصف فاسد، يا 
الزم شدن امر فاسد، نهي موجب بطالن و فساد است ولي در صورت سوم نه، زيرا 

بيع هر دو صحيحند اگرچه  و جهت تعلق امر از جهت تعلق نهي جدا است، و نماز
  .ن فعل در مخالفت با شرع، گناهكار استمكلف با واقع ساختن خود با آ

  
  عموم و خصوص

زيد  ، يعنيزيد القوم بالعطيه مع: گوييم  ميعموم در لغت به معني فراگرفتن است، 
  .به عطاي خود همه قوم را فرا گرفت

  .و عام مأخوذ است از عموم، به معني فراگير و شامل
جهت بدون حصر يك دفعه  يك لفظ كه از يك: و در اصطالح عام عبارت است از 

  .بيش از دوتا را برساند
  

  شرح تعريف
ضرب زيد عمرا امام (شود، مانند  الفاظ متعدد خارج مي) يك لفظ(با قيد  -

كه اگرچه بر مدلوالت متعدد داللت ). زيد عمرو را جلو مسجد زد= المسجد 
  .دارد، ولي يك لفظ نيست

: ي متعدد محصور است مثل ها راي مدلولاالفاظي كه د) بدون حصر(و با قيد  -
 .شود خارج مي) صد= مائه (و ) ده= عشره (
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ل كه اگرچه صالحيت جشود، مانند ر الفاظ نكره خارج مي) يك دفعه(و با قيد  -
دهد، و   اطالق بر افراد متعدد دارد، ولي در يك زمان بر بيش از يكي داللت نمي

ن رجل فردي منظور داللتش بر متعدد بر سبيل بدل است، يعني اگر با گفت
 .توان منظور داشت نميداشتيم، در همان زمان فرد ديگري همراه با او 

توان  شود زيرا اگرچه مي الفاظ مشترك و مجاز خارج مي) از يك جهت(و با قيد  -
تواند  ها مي از آنها متعدد موردنظر باشد، ولي حين استعمال فقط يكي از مدلول

تواند بر چشم و چشمه  تيم مشترك است و ميمنظور باشد، مانند لفظ عين كه گف
منظور فقط چشمه است، و در ) فيها عين جاريه(اطالق شود، در جمله ... و 
فقط منظور چشم است، و خصوص ضد عموم به معني افراد و ) يين لع ترَّقُ(

  .عدم شمول است، و خاص ضد عام
  

  هاي عام صيغه
  :كنيم   ها را ذيالً معرفي ميهاي متعددي است كه اهم آن عام داراي صيغه

  :لفظ جمع وقتي كه بر آن الف و الم غيرعهدي آيد يا مضاف باشد، مانند  - 1

 ô‰s% yxn=øù r& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#   )1/  مؤمنون(  
    .»حقا مؤمنان رستگارند«

 ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x.©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ $#     
  )11 / نسا(  

تان توصيه فرمايد كه براي نر مثل سهم دو ماده  خداوند شما را در مورد فرزندان«
    .»است

  :اسم جنس وقتي كه بر آن الف و الم جنسي آيد، مانند  - 2
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 ¨≅ ymr& uρ ª!$# yìø‹ t7ø9 $#   )275/  بقره(  
    .»خداوند بيع را حالل كرده است«

 ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀s9 A ô£äz   )2/  عصر(  
    .»حقيقتاً انسان در زيان است«

  :شود، مانند  چه موصولي و چه شرطي كه غالباً براي غيرعاقل استفاده مي) ما( - 3
   dc  b    a  `  )134/  انعام(  
    .»آيد شويد حتماً مي چه وعده داده مي آن«

 $ tΒ óΟä. y‰ΨÏã ß‰xΖtƒ ( $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$t/   )96/  نحل(  
    .»چه نزد خدا است ماندگار است پذيرد، و آن است پايان ميچه نزد شما  آن«

  :و مانند . به عنوان اسم موصول به كار رفته است) ما(كه 

 $ tΒ uρ (#θè= yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 öyz çμ ôϑ n=÷ètƒ ª!$#   )197/  بقره(  
يعني بدان اجر و پاداش . داند چه از كار خير انجام دهيد، خداوند آن را مي آن«

    .»دهد مي

 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s) è? / ä3Å¡àΡL{ ô⎯ ÏiΒ 9 öyz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ζ Ïã «! $#   )20/  مزمل(  
    .»يابيد هرچه از كار خير براي خود از پيش فرستيد، آن را نزد خداوند مي«

  .اسم شرط است و دو فعل را در هر كدام مجزوم ساخته است) ما(كه 
  .شود اً براي عاقل استفاده ميبه فتح ميم چه موصولي و چه شرطي كه غالب) من( - 4

  :موصولي مانند 

 óΟ s9 r& t s? χ r& ©!$# ß‰ àfó¡ o„ …çμ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $#     
  )18/  حج(  
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٦٨

    »كند؟ آيا نديدي كه هركه در آسمان و زمين است براي خداوند سجده مي«
  :و شرطي، مانند 

  { n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d   q  p   oz @ @
 )۱۱۰/ نساء (

، سپس از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند را نمايد و هر كس كار بد كند يا به خود ستم« 
    .»آمرزگار و مهربان خواهد يافت

گاهي مضاف اليه ملفوظ است و گاه مقدر، و ، و هميشه مضاف است، )كل( - 5
  :هاي زير توجه كنيد  به مثال. ناليه است، يا عموم اجزاي آ عموم افراد مضاف) كل(معناي 

 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ä3 tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ   )31/  اعراف(  
    .»اي آدميان هنگام نماز لباس بپوشيد«

 βÎ) ‘≅ à2 ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ Hω Î) ’ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# #Y‰ ö7tã     
  )93/  مريم(  

كه نزد خدا در حال بندگي  مان و زمين است مگر آننيست هركس كه در آس«
    .»آيد

 öΝ ßγ=ä. uρ Ïμ‹Ï?# u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# #·Šö sù   )95/  مريم(  
    .»شان روز قيامت نزد خدا تنها آيد و همه«

 9e≅ä3 Ï9 uρ îπ yγô_Íρ uθ èδ $pκÏj9 uθãΒ   )148/  بقره(  
    .»هر كدام جهتي دارد كه بدان رو كند«

 49e≅ ä3Ï9 $ oΨù= yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷ Å° % [`$ yγ÷Ψ ÏΒ uρ   )48/  مائده(  
    .»براي هر كدام راه و روشي قرار داديم«

  .اليه مقدر است كه در اين دو مثال اخير مضاف
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ها مضاف به نكره يا جمع معرفه است، و اگر  در اين مثال) كل(بينيم  كه مي چنان
  :رساند مثل  مي مضاف به مفرد معرفه شد عموم اجزاي معرفه را

 Ÿξ sù (#θè=ŠÏϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠyϑø9 $#   )129/  نسا(  
    .»پس كامالً به طرف ديگري ميل نكنيد«

ات  هر وقت آمدي گرامي= متي جئتني اكرمتك : (براي زمان مبهم، مانند ) متي( - 6
متي زالت : (، ولي اگر براي زمان مشخص استفاده شود، عموم ندارد، مانند )دارم

  ).وقتي كه آفتاب زوال كرد نزد من بيا= الشمس 

  : ، مانند )أين( - 7

 $ yϑoΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? ãΝœ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝVöθyϑø9 $#   )78/  نسا(  
    .»هرجا كه باشيد مرگ شما را دريابد«

  .متي و أين، بايد در اسلوب شرط به كار روند تا داللت بر عموم دهند
  :، مانند )الالئي الذين، الالتي،: الذي والتي و جمع آنها ( - 8

 š⎥⎪Ï%©!$# uρ šχρã” É∴õ3 tƒ |= yδ©%!$# sπ ÒÏ ø9$# uρ Ÿω uρ $ pκtΞθà) ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

Ν èδ÷ Åe³ t7sù A>#x‹yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r&   )34/  توبه(  
سازند، و آن را در راه تبليغ دين خدا  طال و نقره را گنجينه مي كه  و كساني«

    .»ده رد آوركنند، به آنان مژده عذاب د انفاق نمي

 {I  H  G    F  E  D  C  B  A z  
    )15: النساء(                              

  
    .»شوند، بر آنان چهار شاهد گيريد ان فاحشه مرتكب ميكه از بين زنانت  و كساني«
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٧٠

 ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡Í≥tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ⎯ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s? ö‘ $# £⎯ åκèE£‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 

9ßγ ô© r& ‘Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒ Ïts†   )4/  طالق(  
اند ـ اگر به شك  تان از قاعده شدن به دوره يأس رسيدهكه از بين زنان و كساني«

    .»اند كه هنوز قاعده نشده افتاديد ـ عده آنها سه ماه است و زناني
  !ه در سياق نفي كه ممكن است ظاهر يا نص در عموم باشدنكر - 9

  :در موارد زير نكره نص صريح در عموم است  -الف
ال : (آيد، مانند كه دال بر نفي جنس است به صورت مبني ) ال(هرگاه نكره بعد از  -

  ).اله اال اهللا
 {     V    U  T  S    R  Q  P  Oz   )118/  توبه(  

    .»و يقين كردند كه هيچ پناهگاهي از عذاب خدا جز پناه بردن به او نيست«
  :زايد آيد، مانند ) بكسر ميم= من (ه نكره در سياق نفي باشد و قبل از آن هرگا -

 $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈ s9 Î) HωÎ) ×μ≈s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ   )73/  مائده(  
نكره است، و معني ) اله(زايد، و  حرف جر) من(حرف نفي، و ) ما(مثال كه در اين 
  .»هيچ خدايي جز يك خدا نيست«: شود  آن چنين مي

دارد قبل از مبتداي واقع در سياق نفي براي تأكيد عموم زايد شود،  امكان) من(
  :كه در مثال گذشت، يا قبل از فاعل، مثل  چنان

  $ YΒöθ s% !$̈Β Ν ßγ9s? r& ⎯ ÏiΒ 9ƒÉ‹̄Ρ   )46/  قصص(  
    .»اي بر آنان نيامده است تا قومي را انذار كني كه هيچ انذار كننده«

  :و يا قبل از مفعول، مانند 
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 !$ tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ⎯ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @c© É< tΡ Hω Î) # sŒÎ) #©©_ yϑs? ’ s+ø9 r& 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# þ’ Îû ⎯Ïμ ÏG̈ ÏΖ øΒ é&   )52/  حج(  
كه وقتي چيزي را  و هيچ رسول و نبيي را قبل از تو نفرستاديم مگر آن«

    .»كرد خواست، شيطان در راه رسيدنش به هدف القاء مانع مي مي
  .آن است كه چيزي كه به آن متعلق شود در جمله نباشد) من(يادت عالمت ز

در اين ) ديار(هرگاه نكره از الفاظي باشد كه هميشه با نفي همراه است، مثل كلمه  -
  :آيه 

 tΑ$ s%uρ ÓyθçΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# #·‘$−ƒ yŠ     
  )26/  نوح(  

    .»از كافران را بر زمين باقي نگذار كس خداي هيچ: نوح گفت «
نكره در سياق نفي در موقعيتي غير از موارد نامبرده در قسمت الف، در عموم  -ب

  .ظاهر است
10- )رساند، مانند  وقتي ادات شرط يا استفهام باشد، عموم را مي) أي:  

 $wƒ r& $̈Β (#θããô‰s? ã& s# sù â™!$ yϑó™F{ $# 4© o_ ó¡çt ø:$#   )110/  اسراء(  
    .»هاي متعدد زيبا دارد زيرا او نام) كند اجابت مي(هر كدام را بخوانيد «

  :كه أي در آن ادات شرط است، و مانند 

 © Í_‹Ï? ù' tƒ $ pκÅ−ö yèÎ/   )38/  نمل(  
    .»آورد كدام يك از شما تخت او را برايم مي«

  .كه أي در آن ادات استفهام است
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  هاي عموم مقتضاي صيغه
ياد شده مجرد از قراين تغييردهنده بيايد داللت بر استغراق افراد مي هاي  هرگاه صيغه

آيند، منظور به حكمي خواهند بود كه به  دهد، يعني تمام افرادي كه در ظاهر زير لفظ مي
  :دهد  و امور زير بر اين قضيه داللت مي. صيغه عموم موردنظر منسوب شده است

  
  توجه اعتضار به مخالف فرمان عام -1

من دخل (اش فرمان دهد كه  براي بيان اين دليل آن است كه اگر آقا به برده مثال
و ). كه امروز به خانه من وارد شد، او را يك درهم ده هر آن= اليوم داري فأعطه درهما 

برده در موقع فرمان بردن بين داخل شوندگان فرق بگذارد، فرمان دهنده حق دارد او را 
  .دمورد توبيخ و سرزنش قرار ده

  
  اندفاع اعتراض از موافق فرمان عام -2

اگر در مثال قبلي برده مطابق ظاهر لفظ فرمان دهنده عمل كند، و بين داخل 
تواند به او اعتراض كند  نميشود، و آقا  شوندگان فرقي نگذارد، اعتراض از او مندفع مي

لفظي كه شما : و بگويد قصد من زنان يا كودكان نبوده است، زيرا فرمانبر خواهد گفت 
شده است، و شما اگر منظورتان همه نبود بايد آنان را   ايد شامل همه مي به كار برده
  .گرفت برديد كه آنان را در بر نمي كرديد يا لفظي به كار مي استثنا مي

  
  لزوم نقض و خلف بر خبرهاي عام -3

ز كسي را من امرو= ما رأيت اليوم أحدا : (بيان آن اين است كه اگر شخصي بگويد 
و جماعتي را ديده باشد، سخن او دروغ و منقوض است، و اگر بگويد قصد من ) نديدم

  .شود اين افراد نبوده است پذيرفته نمي
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  هاي عموم در تحليل يا تحريم صحت اعتماد بر صيغه -4
بردگان و = اعتقت عبيدي و امائي : (اگر شخصي در حضور ديگري بگويد : مثالً 

كه استيضاح شود بميرد، شنونده حق دارد به هر  ، و قبل از آن)آزاد كردمكنيزكان خود را 
كدام از آنان كه خواست زن دهد يا ازدواج كند، و يا معامله كند، و نيازي به اجازه 
ميراث بران نيست، زيرا براساس قول خود شخص براي او آزادي همه ثابت است، و 

  .ورثه تسلطي بر آنان ندارند
  

  كه اهل لغت نيز بودند مي رسول اهللاياران گرا -5
ساختند، و بدان استدالل  الفاظ عام كتاب و سنت را بر اصل عموم جاري مي

كردند، مثل حالت  كرد، از او مطالبه دليل مي كردند، و اگر كسي ادعاي خصوص مي مي
  :زير 

حكم كردند ) يوصيكم اهللا في اوالدكم(به اقتضاي عموم آيه  ياران رسول اهللا
كه حضرت  برد، تا اين ميراث مي ـ از پدر گراميش رسول اهللا ضرت فاطمه ـ ح

نحن معاشر األنبياء : (اند  روايت كردند كه فرموده از رسول اهللا ابوبكر و ديگران 
و بدين ترتيب دانسته است كه رسول ) شويم ما پيامبران ـ ميراث برده نمي= النورث 

  .از عموم آيه مستثني هستند اهللا
هاي ديگري از نصوص كتاب و سنت كه به جهت عموم مورد عمل واقع شده  مثال

  :است 

 $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θ t/ Ìh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β   )278/  بقره(  
چه از ربا باقي مانده  آوردگان، از خدا بترسيد، و اگر ايمان داريد آن اي ايمان«

    .»است ترك گوييد



 مباني فقه

 

٧٤

  1 )ال وصيه لوارث(
 Ÿω (#θè= çGø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Πã ãm   )95/  مائده(  
    .»وقتي كه در حالت احراميد صيد نكشيد«

  2 )ال يقتل والد بولده(

  3 )من القي السالح فهو آمن(
ها راه  تخصيص بدان هاي عموم كتاب و سنت كه به حال خود مانده و البته صيغه

  :توان اشاره كرد  هاي زير مي نيافته باشد خيلي اندكند، و از آن ميان به مثال

 ⎯ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# ωÎ) ’ n? tã «!$# $yγ è%ø—Í‘   )6/  هود(  
    .»اي در زمين نيست مگر كه بر خدا است روزي او هيچ جنبنده«

 ª!$# uρ Èe≅à6 Î/ >™ó© x« ÒΟŠÎ=tæ   )282/  بقره(  

_________________________________________________________________________ 
) 3/190(و ترمذي ) 4/186(اين حديث را امام احمد در مسند . »نيست هيچ وصيتي براي ميراث بر« -1

از ابوامامه ) 3/189(و ترمذي ) 3/73(و ابوداود ) 5/267(، و احمد ز رسول اهللاز عمروبن خارجه ا
و حديث ) حسن صحيح(ترمذي حديث عمروبن خارجه را . اند روايت كرده باهلي از رسول اهللا

 .دانسته است) حسن(ابوامامه را 
از ) 49و  22و  1/16(اين حديث را احمد در مسند . »شود پدر به سبب كشتن فرزند كشته نمي« -2

به مانند آن روايت  از رسول اهللا از سراقه بن مالك) 2/307(و ترمذي  از رسول اهللا عمر
كه او بعضي اسنادهاي اين حديث را   اند، ابن حجر عسقالني در تلخيص الحبير از بيهقي نقل كرده كرده

رجوع شود به (اند  را روايت كردهصحيح دانسته است، و گفته كه ترمذي و ابن ماجه از ابن عباس نيز آن 
 ).4/17تلخيص الحبير 

در ضمن يك حديث  از رسول اهللا مسلم از ابوهريره. »كسي كه سالح را انداخت، در امنيت است« -3
 ).86رجوع شود به صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير حديث 0. طوالني
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    .»و خداوند بر همه چيز آگاه است«

 ôM tΒ Ìhãm öΝà6 ø‹n= tã öΝä3 çG≈ yγ̈Β é&   )23/  نسا(  
    .»اند تان بر شما حرام شده مادران«

  
  شود؟ است، امت را شامل مي آيا خطابي كه متوجه رسول اهللا

  :سازد، مانند  را مخاطب مي بينيم كه خداوند متعال رسول اهللا در برخي موارد مي

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# È, ¨? $# ©!$# Ÿωuρ ÆìÏÜè? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $#uρ   )1/  احزاب(  
    .»اي پيغمبر از خدا بترس و اطاعت از كافران و منافقان نكن«

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9   )1/  تحريم(  
    »كني؟ خداوند برايت حالل كرده است، حرام مي چه را كه اي پيغمبر چرا آن«

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡uρ ø—X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï™ !$|¡ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# š⎥⎫ÏΡ ô‰ ãƒ 

£⎯ Íκön= tã ⎯ ÏΒ £⎯ÎγÎ6 Î6≈ n=y_   )59/  احزاب(  
) چادر(اي پيغمبر به زنانت و دخترانت و زنان مسلمانان بگو تا بر خود جلباب «

    .»زندبيندا
  گيرد؟ ها امت را در بر مي آيا اين نوع خطاب

ولي از جهت شرع بايد . و همه بر اين متفقند. كه واضح است از جهت لغت، نه چنان
  :گفت كه عموم امت مورد توجه آن خطاب است، و امور زير به اين قضيه داللت دارد 

ايشان پيروي  داراي منصب اقتدا هستند، و بر امت واجب است از رسول اهللا - 1
  :كنند به دليل 

 ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù   )7/  حشر(  
    .»چه پيغمبر براي شما آورد بدان چنگ زنيد و آن«
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  و

 βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$ sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!$#   )31/  آل عمران(  
داوند شما را دوست اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد، خ: بگو «

    .»دارد مي
بدان مأمور  أمور باشد امت نيز به تبعيت از ايشانبدان م چه رسول اهللا لذا آن
  .خواهد بود

شد كه  شد، تصريح مي نازل مي در مواردي كه احكام خاصي بر رسول اهللا - 2
حكم خاص خود ايشان است، و تصريح به اختصاص در بعضي موارد دال بر عدم 

  :فرمايد  كه خداوند مي رر موارد ديگري است، مثل مورد زياختصاص د

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) $ oΨ ù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9$# |M øŠs?# u™  ∅èδ u‘θã_ é& $ tΒ uρ 

ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$ £ϑÏΒ u™ !$sù r& ª!$# šø‹ n=tã ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏiΗxå ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã 

ÏN$ oΨ t/uρ y7Ï9% s{ ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9$# tβ ö y_$yδ š yètΒ Zοr& z öΔ$# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β β Î) 

ôM t7yδ uρ $pκ |¦ø tΡ Äc©É< ¨Ζ=Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9$# βr& $ uηysÅ3Ζ tFó¡o„ Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#   )50/  احزاب(  
اي، و كنيزاني كه  ادهاي پيغمبر ما بر تو حالل ساختيم زنانت را كه مهرشان د«

مالك آنها هستي و خداوند از طريق غنيمت به تو داده است، و دختران عمو و 
اند،  ات كه با تو هجرت كرده و دختران خاله) خالو(دختران عمه و دختران دائي 

. و زن مؤمن اگر خود را به پيغمبر ببخشد، اگر پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند
    .»).براي مؤمنان خالص براي تو است نه

تصريح بر آن است كه عدم ) خالصه لك من دون المؤمنين(كه در اين آيه با جمله 
  .است كه زن خود را ببخشد خاص رسول اهللا محدوديت تعداد زنان و اين
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 كند كه امري كه متوجه رسول اهللا تصريح مي ، خداوند1در قضيه زيد بن حارثه - 3
  :فرمايد  كه مي است براي آن است كه سرمشقي براي مؤمنان باشد، چنان

 $£ϑn= sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒy— $pκ÷] ÏiΒ #\ sÛ uρ $ yγs3≈ oΨô_ ¨ρ y— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3 tƒ ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# 

Ólt ym þ’Îû Æl≡uρ ø— r& öΝÎγ Í←!$ u‹Ïã÷Šr& # sŒÎ) (#öθ ŸÒs% £⎯åκ÷] ÏΒ #\ sÛ uρ   )37/  احزاب(  
زيد حاجت خود را از او به جا آورد، او را زن تو ساختيم تا بر مؤمنان وقتي كه «

    .»شان وقتي حاجت خود گرفتند، حرجي نباشد در ازدواج با زنان پسر خواندگان
كه خداوند براي از هم پاشاندن نظام پسرخواندگي و از بين بردن آثار آن زينب بنت 

بود به ازدواج رسول  ه رسول اهللاجحش را كه قبالً زن زيد بن حارثه ـ پسر خواند
درآورد، و تصريح فرمود كه اين را فرمان داده است، تا بر مؤمنان حرج نباشد كه  اهللا

  .با زنان پسرخواندگان خود پس از جدائي از آنان ازدواج كنند
  

  شود؟ را شامل مي آيا خطابي كه متوجه امت است، رسول اهللا
شامل ) يا ايها الذين آمنوا(، )يا ايها الناس(، )بادييا ع: (هاي عام شرع، مانند  خطاب

نيز است، و اين رأي عموم اصوليان است، زيرا اين  مأمور به تبليغ يعني رسول اهللا
دهد، و ايشان مانند امت از متعبدان به  ها بنابر وضع لغوي بر ايشان نيز داللت مي صيغه

  .امور تكليفي هستند
_________________________________________________________________________ 

بعثت از پدرش ربوده شد و در بازار عكاظ  ، قبل اززيد بن حارثه بن شراحيل كلبي موالي رسول اهللا -1
 اش خديجه خريد، و خديجه او را به رسول اهللا مكه به فروش رسيد و حكيم بن حزام او را براي عمه

با او بسيار خوشرفتار بود، و هنگامي كه پدر زيد براي بازخريد و فداي او به مكه  بخشيد، رسول اهللا
او را به عنوان پسر خود به اهل مكه  اه پدر نرفت، و رسول اهللارا برگزيد و همر آمد او رسول اهللا

معرفي كرد و بدان سبب زيدبن محمد نام گرفت، او از مسلمانان اوليه است و در سن پنجاه و پنج 
 .سالگي در غزوه مؤته به سال هشتم به شهادت رسيد
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  رد؟آيا خطاب به يك فرد عموم دا

اگر شارع فردي از افراد امت را مورد خطاب قرار دهد، آن خطاب از جهت لغت 
جايي كه احكام  عموم ندارد، و با توجه به داللت لغوي شامل ديگران نيست، اما از آن

شرعي خاص بعضي از افراد نيست، بايد گفت از جهت شرع حكم براي همه مكلفان 
دليلي بر اختصاص داللت دهد مانند اين  كه است و خاص فرد مخاطب نيست، مگر اين

  :حديث 
  :گويد  براء بن عازب

)ولُ اهللاِ صلى اهللا ضَحسر ّالَةِ، فَقَالَ لَهلَ الصةَ، قَبرْدو بأَب قَالُ لَهي، يى خَالٌ ل
منَ الْمعزِ  يا رسولَ اهللاِ إِنَّ عنْدي داجِنًا جذَعةً: شَاتُك شَاةُ لَحمٍ فَقَالَ: عليه وسلم

منْ ذَبح قَبلَ الصّالَةِ فَإِنَّما يذْبح لنَفْسه، : اذْبحها، ولَنْ تَصلُح لغَيرِك ثُمّ قَالَ: قَالَ
  1 ).ومنْ ذَبح بعد الصّالَِة فَقَد تَمّ نُسكُه وأَصاب سنَّةَ الْمسلمينَ

به ابوبرده اجازه داد بزي كه به سن قرباني نرسيده  بينيم، رسول اهللا كه مي چنان
قرباني كند، اما اعالم كرد كه اين تجويز خاص ابوبرده است، و براي ديگران را است، 

  .صالحيت ندارد
  

_________________________________________________________________________ 
و المرجان، كتاب االضاحي باب اول اند، رجوع شود به اللؤلؤ  بخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده -1

 :به او فرمود  ناميدند قبل از نماز عيدقربان، قرباني خود را ذبح كرد، رسول اهللا دائيم كه او را ابوبرده مي(
اي رسول خدا، بزي خانگي دارم كه هنوز دوسال : عرض كرد . »گوسفند تو گوسفند گوشت است«

كسي كه قبل از نماز عيد «: ، سپس فرمود »راي غير تو نيستآن را ذبح كن، و ب«: كامل ندارد، فرمود 
كند، و كسي كه بعد از نماز ذبح كند، عبادت او تمام، و موافق با سنت  ذبح كند براي خودش ذبح مي

 ).مسلمانان است



  در بيان ادلّه

 

79

  شود؟ آيا جمع مذكر شامل زنان مي
  :اند  يابيم كه بر چند گونه اگر الفاظ جمع عربي را مورد مطالعه قرار دهيم، درمي

شود، مانند  فاظي كه مخصوص يكي از آن دو است، و در ديگري استعمال نميال - 1
  .براي زنان) نساء(براي مردان، و ) رجال(

  .شود كدام شامل ديگري نمي همه اتفاق دارند كه هيچ
گيرد، و بنابر وضع لغوي  در برمي. را) مذكر و مؤنث(الفاظي كه هر دو گروه  - 2

  ).االنس(، )البشر(، )اسالن: (ند شود، مان مت استعمال ميبدون عال
  .شود بر اين نوع نيز اتفاق است كه هر دو صنف را شامل مي

توان گفت خاص  شود، و بدون بيان نمي الفاظ مبهمي كه در هر دو استفاده مي - 3
  )ما(و ) من: (يكي از آن دو است، مانند 

  .اكثر قريب به اتفاق اصوليان بر آنند كه شامل هر دو است
أنيث براي مؤنث، و با حذف آن براي مذكر استعمال تاظي كه با عالمت الف - 4
براي ) المسلمون(براي زنان و ) المسلمات(نامند، ماندن  شود، و آن را جمع سالم مي مي

  ).فعلن(در ) نون(، و )فعلوا(در ) واو(مردان، و مانند 
شوند، مگر  يچه براي مردان است وارد نم جمهور اصوليان برآنند، كه زنان در آن

  .شوند چنان كه مردان نيز در جمع زنان بدون دليل وارد نمي كه دليلي داللت دهد، هم اين
  :دو مثال تفريعي 

، دختران زيد وارد )وقفت هذا البستان علي بني زيد: (اگر شخصي بگويد  - 1
  .شوند نمي
از آن شوند، زيرا منظور  زنان وارد مي) هاشم وقفت علي بني: (و اگر بگويد  - 2

  .نوادگان هاشم است، نه بيان ذكور و اناث
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  حكايت حال
حكايت حال داراي عموم است اگر به لفظي وارد شود كه ظاهراً عموم را برساند، 

  :گويد  مثال آن قول صحابي است كه مثالً مي
  1 )عن بيع الغرور نهي رسول اهللا(

  2 )عن المالمسه و المنابذه نهي رسول اهللا(

  3 ).قضي بيمين و شاهد ، ان رسول اهللاعن ابن عباس(
: شود  ها همه حكايت احوالي است به الفاظي كه ظاهراً عموم دارند، مثالً گفته مي اين

هر حكمي كه : (و يا طبق حديث سوم . هر غرري منهي عنه است: بنابر حديث اولي 
  .)توان به يك شاهد و قسم مدعي قضاوت كرد مدعي در آن دو شاهد ندارد، مي

  .ها در بين احاديث فراوان است و امثال اين
اند اين اشياء عموم ندارند، زيرا دليل در چيزي است كه حكايت  و بعضي گفته

  .شود نه قول راوي كه صحابي باشد مي

_________________________________________________________________________ 
و بيع غرر . از بيع غرر بازداشت ـ رسول اهللا از ابوهريره ـ ) 3/1153( 4مسلم كتاب البيوع حديث  -1

 .عي را گويند كه بر جهالت استوار باشدبي
و مالمسه و منابذه . از مالمسه و منابده بازداشت رسول اهللا: از ابوهريره  1مسلم كتاب البيوع حديث  -2

رود كه در  از انواع غرر است، زيرا لمس كردن در اولي و انداختن در دومي جاي صيغه عقد به كار مي
 .يستبيان مقصود طرفين معامله گويا ن

. به يك شاهد و قسم قضاوت فرمود كه رسول اهللا) 3/1337ج ( 3حديث : مسلم كتاب األقضيه  -3
اصل بررسي دعاوي در اسالم آن است كه پس از تشخيص مدعي از مدعي عليه، قاضي از مدعي شاهد 

ت خواهد و نصاب شاهد در حقوق مالي دو نفر است، و اگر مدعي شاهد نداش اثبات ادعاي خود مي
رساند كه در صورتي كه مدعي فقط يك شاهد داشته  شود، اين حديث مي قسم متوجه مدعي عليه مي

 .تواند قسم بخورد و حق را از مدعي عليه بگيرد باشد مي
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صحابي راوي از اهل عدالت و معرفت به لغت است، و : شود  در جواب گفته مي
اي را شنيده كه در عموم آن شك  كه صيغه نظاهراً او صيغه عام را به كار نبرده مگر اي

كه او به عموم يقين نداشته، نقل او بعدازظهر عموم براي  و به تقدير اين. نداشته است
خود او است، و غالباً ظن او به صواب است، لذا صحت نقل و صدق گفتار او بر ظن 

او واجب  رفت، اتباع غالب است، و هرگاه گمان غالب به صدق راوي از رسول اهللا
  .است
  

  شود مواردي كه به عموم ملحق مي
باره طوري  در آن دهد، وسائلي از رسول اهللا اي رخ مي در بعضي موارد حادثه

كه سائل را  بدون اين اما رسول اهللاشود،  پرسد كه احتماالت متعددي را شامل مي مي
حكم موجب فرقي  دارد، و با يكديگر در مورد استفصال قرار دهد، جواب او را بيان مي

 شوند، زيرا اگر حكم در مورد هر احتمال با ديگري فرق داشت، رسول اهللا نمي
گفت، زيرا تأخير بيان از  فرمود و حكم خاص هر احتمال را به تفصيل مي استفسار مي

  .كه خواهد آمد ـ جايز نيست وقت حاجت ـ چنان
  :براي توضيح به مثال زير توجه كنيد 

ي كه در جاهليت ده زن داشت، خود و همه زنانش روز فتح غيالن بن سلمه ثقف
: بدو فرمود  رسيد، و رسول اهللا طايف مسلمان شدند، غيالن خدمت رسول اهللا

و از او نپرسيد كه آيا يك دفعه با همه ازدواج كرده  1 ).ق سائرهنامسك اربعا و فار(
  است، يا با يكي پس از ديگري؟

_________________________________________________________________________ 
اسلم غيالن بن سلمه و تحته عشر : (از عبداهللا بن عمر چنين است ) 2/44(حديث در مسند احمد  -1

و ترمذي نيز در كتاب نكاح باب ماجاء في الرجل  ).نهن اربعاخذ م:  نسوه فقال له رسول اهللا
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كه حكم مسأله در هر دو احتمال يكي است، و او به  دهد اين عدم استفصال نشان مي
لذا بقيه را بايد به حال خود گذارد تا . هر دو تقدير اختيار انتخاب چهارتا از آنان را دارد

  .پس از گذشت عده با هر كس ديگري كه خواستند ازدواج كنند
  :جا است كه امام شافعي گفته است  و از اين

ال مع قيام االحتمال، ينزل منزله العموم في ترك االستفصال في حكايه الح(
  ).المقال
  

  اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب
مانند . دهد خود را از دست نميهرگاه لفظي عام بر سببي خاص وارد شود، عموم 

آيات لعان كه بر اثر سئوال هالل بن اميه نازل شد، اما حكم شده كه هركس را در آن 
براي تفصيل . است...) والذين يرمون (ا لفظ آيه به صيغه عام شود، زير حالت شامل مي

  .سوره نور مراجعه شود 9تا  6اين حادثه به كتب تفسير زير آيات 
كشيدند،  افرادي را مشاهده فرمودند كه گوسفندي مرده را مي چنين رسول اهللا و هم
فرمودند . استمرده : كرديد؟ آنان عرض كردند  اگر از پوست آن استفاده مي: فرمود 

مرداري است، و شامل پوست هر ) االهاب(كه كلمه  1 )اذا دبغ االهاب فقد طهر(
شود كه پوست هر مرداري اعم از  مخصوص پوست گوسفند نيست، لذا نتيجه چنين مي

  .گردد گوسفند و غير آن دباغي شود، پاك مي

                                                                                                                                                    
بينيد از كتب  جا مي در اينلفظي كه . به مانند اين، روايت كرده است) 2/190ج (يسلم و عنده عشر نسوه 

 .فقه گرفته شده است اصول
هرگاه ( اهللاز عبداهللا بن عباس از رسول ) 4/112(سنن ابودواد كتاب اللباس، باب في اهب الميته  -1

 ).پوست دباغي شد پاك است
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به كار  و دليل بقاي عموم و عدم تأثير سبب مخصوص آن است كه شارع لفظ عام
برده، و اعتبار به الفاظ شارع است نه خصوص حوادث و اگر آن قضيه خاص فقط 

توان اين اصل را انكار نمود  و چگونه مي. كرد مقصود شارع بود، از لفظ عام استفاده نمي
و اگر ما آن نصوص را اند،  كه اكثر احكام شرعي بر اسباب خاصي وارد شده در حالي

  .شود تعطيل شريعت مي خاص آنحوادث بدانيم سبب
  
  توجه

اگر شارع در جواب پرسش سائلي حكمي را بيان كند، جواب ممكن است بر يكي 
  :از دو حالت زير وارد شود 

اي مستقل باشد، و در مفهوم نياز به جمله سئوال نداشته  ممكن است جواب جمله -
به جهت  باشد، در اين صورت اعتبار به جمله جواب است، و توجه به جمله سئوال

: سئوال شد  شود، مانند حديث چاه بضاعه كه از رسول اهللا عموم و خصوص نمي
: ايشان در جواب فرمودند ) ريم؟يا از چاه بضاعه وضو بگيآ= أنتوضأ من بئر بضاعه (
  1 ).كند كننده است چيزي آن را نجس نمي آب پاك= ن الماء طهور ال ينجسه شيء إ(

مورد يك چاه مخصوص است، لكن جواب با لفظ عام بينيم، سئوال در  كه مي چنان
  .گيرد ها و همه انواع آب را در بر مي آمده است، و همه چاه

و ممكن است جواب در مفهوم مستقل نباشد، و در فهم معني به صيغه سئوال نياز  -
، در اين صورت عموم يا خصوص آن را از صيغه سئوال )ال(و ) نعم(باشد، مانند 

  :ند مثال زير گيريم، مان مي

_________________________________________________________________________ 
 ).25و   )1/24ه از ابوسعيد خدريب الطهاره، باب ماجاء في بئر بضاعابو داود، كتا -1
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تنقص «: عن تمر برطب، فقال  )سئل النبي(: ـ گويد  سعد بن ابي وقاص ـ 
: و در بعضي از روايات به لفظ  1)»فال اذن: (قال . نعم: قالوا » الرطبه اذا يبست؟

  )يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر؟(
  

  خاص
صر است، جايي كه عام دال بر بيش از يكي بدون ح خاص ضد عام است، و از آن

يا بر . زيد، و رجل مثالً: دهد مانند  خاص عبارت از لفظي است كه بر يكي داللت مي
  )ده: عشر : (دهد، مانند  بيش از يكي بر سبيل حصر داللت مي

  
  تخصيص
تخصيص به معني منفرد : و در لغت . تخصيص مصدر خصص است به معناي خص

كه در  اختصه به اختصاصا، چنان: ست و مانند آن ا. ساختن فردي از افراد به چيزي است
  :بينيم  اين آيه مي

 ª!$# uρ ⇒tGøƒ s† ⎯Ïμ ÏG yϑôm tÎ/ ⎯ tΒ â™!$ t±o„   )105/  بقره(  
    .»دارد و خداوند كسي را كه بخواهد به رحمت خود مخصوص مي«

خارج ساختن بعضي افراد كه زير عموم : تخصيص عبارت است از : و در اصطالح 
  .شوند خطاب وارد مي

_________________________________________________________________________ 
شود؟  آيا رطب وقتي كه خشك شد كم مي: از فروش خرما به رطب پرسيده شد، فرمود  رسول اهللا( -1

روايت ) 1/179(امام احمد در مسند به لفظ فوق اين حديث را ) بنابراين، نه: بله، فرمود : عرض كردند 
ابن المديني و الترمذي و  هرواه الخمسه و صحح: كرده است، و ابن حجر در بلوغ المرام گفته است 

 .ابن حبان و الحاكم
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  .تخصيص به معني مقصور ساختن لفظ عام بر بعضي از افراد آن است: و گفته شده 
  :و به عبارتي ديگر 

روشن ساختن آن است كه مقصود از لفظ عام بعضي از افراد است نه : تخصيص 
  .همه آنها با دليلي كه بر آن داللت دهد

  :هاي زير توجه كنيد  براي بهتر روشن شدن معناي تخصيص به مثال
  :فرمايد  خداوند عزوجل مي

 àM≈ s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ utI tƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρã è%   )228/  بقره(  
    .»كشند انتظار مي) طهر يا حيض0و زنان طالق گرفته سه قرء «

  :در اين آيه لفظ مطلقات عام است، و شامل انواع مختلفي از زنان طالق گرفته است 
  .از دخول حامل زن طالق گرفته بعد -
 .زن طالق گرفته بعد از دخول غيرحامل كه داراي عادت ماهيانه است -

 .زن طالق گرفته بعد از دخول غيرحامل كه عادت ماهيانه ندارد -

 .زن طالق گرفته قبل از دخول -

يابيم كه منظور از مطلقات كه در اين آيه آمده  اما با بررسي آيات ديگر قرآن درمي
بلكه فقط منظور از آن زناني است كه بعد از دخول از  نان نيستاست همه انواع اين ز

  شوهر خود طالق گرفته و حامل نيستند، و داراي عادت ماهيانه هستند، زيرا با آيه 

 àM≈ s9'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_ r& β r& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγ n=÷Ηxq   )4/  طالق(  
    .»ندو زنان باردار مدت عده آنان آن است كه وضع حمل كن«

حمل  شوند، چون با بيان اين آيه عده آنان وضع زنان باردار از عموم آن خارج مي
  با آيه . است
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 ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡Í≥tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ⎯ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s? ö‘ $# £⎯ åκèE£‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 

9ßγ ô© r& ‘Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒ Ïts†   )4 / طالق(  
اند اگر ـ به شك  وران قاعدگي از بين زنانتان به سن يأس رسيدهو زناني كه از د«

    .»اند چنين زناني كه قاعده نشده افتاديد ـ عده آنان سه ماه است و هم
شود كه عده آنان سه ماه  شوند كه عادت ماهيانه ندارند، و بيان مي زناني خارج مي

  و با آيه. است

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ # sŒÎ) ÞΟçFós s3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ¢ΟèO £⎯èδθßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% 

β r&  ∅ èδθ¡yϑ s? $yϑ sù öΝ ä3 s9 £⎯ ÎγøŠ n=tæ ô⎯ÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκtΞρ‘‰tF÷è s?   )49/  احزاب(  
آوردگان، هنگامي كه با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس قبل از دخول  اي ايمان«

    .»نداريدآنها را طالق داديد، حق شمارش عده بر آنها 
  .شود كه عده ندارند شوند، و بيان مي زنان طالق گرفته قبل از دخول خارج مي

  :مثالي ديگر 
  :خداوند عزوجل فرموده است 

 ÉΑ% ỳ Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$Î!≡uθø9 $# tβθç/ t ø%F{$# uρ Ï™!$ |¡ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ 

x8 t s? Èβ# t$Î!≡ uθø9 $# šχθç/ tø%F{ $# uρ $£ϑÏΒ ¨≅ s% çμ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $Y7ŠÅÁtΡ $ZÊρ ãø ¨Β     
  )7/  نسا(  

اند،  چه پدر و مادر و خويشاوندان به جا گذارده براي مردان نصيبي است از آن«
اند از  جا گذارده چه پدر و مادر و خويشاوندان به و براي زنان نصيبي است از آن
    .»كم و زياد آن نصيبي مشخص
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، هر زن و مردي به هر صفتي كه باشند حق ارث از پدر و مادر و به موجب اين آيه
بينيم كه هر كدام بعضي از افراد هر  خويشاوندان ديگر خود دارند، اما احاديث زير را مي

  :سازند  دو گروه را از زير عموم خارج مي
از عموم ميراث  ، پيغمبران1 )نحن معاشر االنبياء النورث: (با حديث  -

جا  و از اين. شود شوند، لذا از آنان ميراث برده نمي خارج مي) انمورث(دهندگان 
تقاضاي ميراث پدر كرد، صحابه اين حديث را  است كه هنگامي كه فاطمه

  .يادآوري كردند
 مورث 2 .)ال يرث المسلم الكافر، و ال يرث الكافر المسلم( :و با حديث  -

برد، و مورث مسلمان  ميشود، زيرا ميراث بر كافر از او ارث ن كافر خارج مي
بينيم با اين حديث  برد، لذا مي شود، زيرا ميراث بر كافر از او ارث نمي خارج مي

) وارث= مورث، و ميراث برنده = ميراث دهنده (بعضي از افراد هر دو عام 
  .اند خارج شده

_________________________________________________________________________ 
ـ روايت  بخاري و مسلم از ابوبكر و عائشه و ابوهريره ـ ). شويم ما جمع پيغمبران ميراث برده نمي( -1

النورث ما تركنا . رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان كتاب الجهاد باب قول النبي. از رسول اهللا )اند كرده
 .اند و احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي و ديگران نيز روايت كرده. فهو صدقه

.. .بخاري كتاب فرائض، باب ال يرث المسلم الكافر و ) برد مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي( -2
كه  و حديث با اين. از رسول اهللا از اسامه بن زيد ) 3/1233(و مسلم اول كتاب فرائض ) 13/43(

 .متفق عليه است محمد فؤاد عبدالباقي آن را در اللؤلؤ و المرجان نياورده است
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شود، چون كشنده از  خارج مي كشنده 1 )ال يرث القاتل شيئا(: و با حديث  -
 .بايد ارث ببردكشته شده ن

بينيم كه تخصيص داراي دو ركن  االن كه معناي تخصيص را خوب دريافتيم مي
  .اساسي است

  .ناميم مي) مخصوص(لفظ عامي كه بعضي افراد از آن خارج شده، و آن را  - 1
بكسر =  مخصص(دهد، و آن را  عضي افراد ميلفظي كه داللت بر خارج شدن ب - 2

  .ناميم مي) صاد
* * * *  

  ه عام قبل از بحث از مخصص جايز است؟آيا عمل ب
گيرد، و مخاطب  قبالً بيان شد كه لفظ عام از جهت لغت همه افراد خود را در برمي

كه ديديم ممكن است تخصيص  كند لكن چنان حكم وارد بر آن را بر تمام افراد حمل مي
الت اين ح. بر عام وارد شود، و بعضي از افراد از زير عموم به تخصيص خارج شوند

توان به مجرد برخورد، به عام عمل كرد، يا به سبب  آورد كه آيا مي اين سئوال را پيش مي
امكان وجود مخصص، ابتدا بايد به غور و بررسي پرداخت تا در صورت نبودن 

  مخصص به عموم عمل شود؟
سپس به عموم جمهور اصوليان برآنند كه بايد ابتدا به جستجوي مخصص پرداخت، 

را ادله شرع به نسبت يك مسأله ممكن است در اماكن متعددي متفرق عمل كرد، زي
اما اجراي عام قبل از . معنايي جز جمع ادله و استخراج حكم آنها نداردباشد، و اجتهاد 

  .توان اجتهاد دانست جستجوي مخصص را نمي

_________________________________________________________________________ 
عن از عمرو بن شعيب ) 4/314(ابوداود كتاب الديات باب ديات االعضاء ) برد قاتل چيزي به ارث نمي( -1

رواه النسائي و الدار قطني، و قواه  :و ابن حجر در بلوغ المرام گويد ). عمرو بن العاص(ابيه عن جده 
 .و اعله النسائي والصواب وقفه علي عمرو. ابن عبدالبر
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آيد كه تا چه اندازه بر مجتهد  پس از به دست آوردن اين نتيجه اين سئوال پيش مي
  زم است به جستجو بپردازد؟ال

آيد كه كافي است مجتهد، ظن غالب را در نبودن مخصص به دست  ظاهراً به نظر مي
كنند  اگرچه بعضي ادعا مي. آورد، زيرا اين اندازه مقداري است كه مجتهدان بدان مكلفند
  .كه الزم است مجتهد به مرحله يقين بر فقدان مخصص برسد

  
  انواع مخصص

  :شوند  ن است عام را تخصيص كنند به دو بخش كلي تقسيم مياشيايي كه ممك
لفظي : گويند، و منظور از آن  ها غير مستقل نيز مي هاي متصل كه بدان مخصص - 1

است كه داللت بر خروج بعضي از افراد عام دارد و هميشه با آن همراه است، و به سبب 
  .تواند بيايد طبيعت لفظي خود مستقالً نمي

توان مخصص ناميد، زيرا تا كالم تمام نشود؛ قصد  نوع اشياء را نمي در واقع اين
جايي كه اكثر اصوليان به عنوان مخصص از آنها نام  شود، ولي از آن گوينده دانسته نمي

  .پردازند، ما نيز چنان كنيم جا به سخن درباره آنها مي برند، و در اين مي
نظور از آن الفاظي است كه دال و م. مستقل: هاي منفصل، و به عبارتي  مخصص - 2

اي كه در آن  با جمله) اعرابي(بر خروج بعضي افراد عام است، و بدون ارتباط لفظي 
  .شود صيغه عام آمده است وارد مي

  :پردازيم  و حال به بررسي هر كدام از اين دو به تفصيل مي
  هاي متصل مخصص: اوالً 

  :هاي متصل پنج تا هستند  مخصص
  .استثاء -5. بدل بعض -4. صفت -3. تغاي -2. شرط - 1
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  تخصيص به شرط -1
مقصود از شرط، شرط لغوي است كه عبارت از تعليق امري بر امري است، نه شرط 

  .اصطالحي كه قبالً آن را در بخش احكام شناختيم
توان آنها را از  روند، متعددند، و مي ادواتي كه در ساختار جمله شرطي به كار مي

بكسر همزه و سكون نون است كه اصل ) ان(و مشهورترين ادات آن كتب لغت گرفت، 
  .آيد اين باب به حساب مي

  :براي توضيح به مثال زير توجه كنيد 
  :خداوند عزوجل فرمايد 

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ tβθäótG ö6tƒ |=≈ tGÅ3 ø9$# $£ϑÏΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθç7Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑ Î=tæ 

öΝ ÍκÏù #Z ö yz   )33/  ورن(  
كه خواهان كتابت هستند از بردگاني كه مالك آنها هستيد، با آنها عقد  و كساني«

    .»كتابت ببنديد اگر خيري را در آنها تشخيص داديد
بردگاني كه : (شد، معناي آيه چنين بود  مي اكتفا 1 )فكاتبوهم(در اين آيه اگر تا 

اي است عام و هر برده متقاضي را  لهكه جم) كنند، با آنان مكاتبه كنيد تقاضاي كتابت مي
م فيهم ان علمت: (كه در پيرو آمده است  شود چه توانا و چه عاجز، لكن شرطي شامل مي

شود، زيرا فقط بردگاني به موجب  معني را خاص نمود، و همه آنها را شامل نمي) خيرا
شش و شان اهل كار و كو يابند كه به تشخيص صاحبان آيه حق موافقت بر كتابت مي

كسب باشند، نه آنان كه نتوانند، قيمت قراردادي را بپردازند، يا پس از آزادي سربار 
  .جامعه شوند

  
_________________________________________________________________________ 

و تفصيل احكام آن را بايد در . عقد كتابت، عبارت از قرارداد بازخريد برده خود را از صاحبش هست -1
 .كتب فقه جست
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  تخصيص به غايت -2
: پايان و حد و نهايت و مقطع هرچيز را غايت آن گويند، و الفاظ آن عبارت است از 

  ).الي(و ) حتي(
هاي زير  به مثال. باشد و غايت مقتضي آن است كه حكم مابعد آن غيرحكم ماقبل آن

  :توجه كنيد 
  :خداوند عزوجل فرمايد 

 (#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ ÌÅzFψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† 

$ tΒ tΠ§ ym ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ÏŠ Èd,ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈ tFÅ6ø9 $# 4©®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éfø9 $# ⎯ tã 7‰tƒ öΝ èδ uρ šχρ ãÉó≈ |¹     
  )29/  توبه(  

چه  شدگان كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آن و با كساني از كتاب داده«
كنند  دانند، و تدين به دين حق نمي اند حرام نمي را خدا و رسولش حرام كرده

    .»كه از دست خود در حال خواري جزيه دهند بجنگيد تا اين
حاالت، چه آنان در اين آيه عام است، و شامل همه اهل كتاب در همه ) حتي(ما قبل 

با همه : (كه قبول پرداخت جزيه بكنند، و چه آنان كه نكنند، يعني معني آن چنين است 
كنند جزيه بپردازند  و مابعد آن، افرادي را كه قبول مي) حتي(لكن ). اهل كتاب بجنگيد
  .زدسا از عموم خارج مي

  :چنين آيه  و هم

 ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$#   )187/  بقره(  
    .»سپس روزه را تا شب تمام كنيد«
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ها بعد از امر را در بر  در اين آيه نيز امساك مطلقاً واجب شده است، و همه زمان
  .دساز و مابعد آن، زمان واقع در شب را از عموم خارج مي) الي(گيرد، ولي  مي

  :هاي  چنين آيه و هم

 Ÿω uρ £⎯èδθç/ t ø) s? 4© ®Lym tβö ßγôÜtƒ   )222/  بقره(  
    .»به آنان ـ زنان در حال قاعدگي ـ نزديك نشويد تا پاك شوند«

 öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù# t yϑø9 $#   )6/  مائده(  
    .»ها را تا آرنج بشوييد و دست«

  
  تخصيص به صفت -3

آيد و به نوعي معني آن را  كه بعد از لفظ عام مي مقصود از صفت قيدي است
  .نعت، حال، ظرف، تمييز در اصطالح نحويان: سازد، مانند  تر مي خاص
  :مثال نعت  -

  :خداوند عزوجل فرموده است 

 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Áósßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

⎯ Ïϑsù $̈Β ôM s3n= tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#   )25/  نسا(  
و كسي كه توانايي آن را نداشت كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند، پس از «

    .»كنيزكان مؤمنتان كه مالك آن هستيد
عام است، و شامل هر كنيزي است كه ) كنيزكانتان= فتياتكم : (بينيم، لفظ  كه مي چنان

كه نعت آن ) المؤمنات(باشد، چه كنيز مسلمان و چه كافر، اما كلمه مسلماني مالك آن 
  .سازد است مفهوم را مقيد ساخته، و كنيزكان كافر را خارج مي

  :مثال حال  -
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  :خداوند متعال فرموده است 

 Ÿω uρ  ∅èδρ ç Å³≈ t7è? óΟçFΡ r&uρ tβθà Å3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡yϑ ø9$#   )187/  بقره(  
    .»تكاف در مسجد ـ مباشرت نكنيدو با زنان ـ در حال اع«

كند، لكن جمله  به صورت مطلق از مباشرت با زنان نهي مي) و ال تباشروهن(جمله 
سازد كه انسان  نهي از مباشرت را خاص حالتي مي) و انتم عاكفون في المساجد: (حاليه 

  .در حال اعتكاف در مسجد باشد
  :مثال ظرف  -

  :خداوند متعال فرمايد 

 Ÿω uρ öΝèδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éfó¡pR ùQ $# ÏΘ# t ptø: $#   )191/  بقره(  
    .»و با كفار نزد مسجدالحرام نجنگيد«

عندالمسجد (كند، اما ظرف  از جنگ با كفار مطلقاً نهي مي) وال تقاتلوهم(جمله 
  .سازد كه كفار در مكه باشند نهي از جنگ با كفار را خاص زماني مي) الحرام
  :مثال تمييز  -

  :ند فرمايد خداو

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã x x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ Ö‘$¤ ä. ⎯ n=sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ ô⎯ÏΒ ΝÏδ Ï‰ym r& â™ ö≅ ÏiΒ 

Ä⇓ö‘ F{ $# $ Y6yδ sŒ Èθ s9 uρ 3“y‰ tGøù$# ÿ⎯Ïμ Î/   )91/  آل عمران(  
كدامشان پر زمين طال  حقا كساني كه كفر آورده و در حال كفر مردند از هيچ«

    .»حاضر به فداي آن شوندشود اگر چه  پذيرفته نمي
  .را خاص طال ساخته است) ء االرض مل(كه تمييز است، عموم ) ذهبا(كلمه 
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  تخصيص به بدل -4
اي  در جمله: گويند  مقصود از بدل، همان بدل معروف نحويان است كه درباره آن مي

بعضي  جا است كه رود مقصود به بيان بدل است نه مبدل منه، و از اين كه بدل به كار مي
دانند، زيرا صيغه عام در اسلوب بدل مقصود نيست و  از اصوليان، بدل را مخصص نمي

  .مقصود گوينده فقط بدل است
جا بدل بعضي از كل است كه بدل اشتمال نيز مثل آن است، به  منظور از بدل در اين

  :هاي زير توجه كنيد  مثال
  :مثال بدل بعض  -الف

  :خداوند عزوجل فرمايد 

 ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9$# Ç⎯ tΒ tí$sÜtG ó™$# Ïμ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6 y™     
  )97/  آل عمران(  

    .»، كسي كه توانايي رفتن داشته باشد)كعبه(براي خدا است بر مردم زيارت خانه«
من استطاع (لكن . تواناعام است، و شامل همه مردم، چه توانا و چه ن) الناس(كلمه 
است، حكم وجوب حج را متوجه كساني ساخته است كه  كه بدل آن) اليه سبيال

  .استطاعت انجام حج را دارند
  :مثال بدل اشتمال  -ب

  :خداوند فرمايد 

 y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç⎯ tã Ì öκ¤¶9$# ÏΘ# t ysø9 $#   )217/  بقره(  
    .»پرسند، جنگ در آن در مورد ماه حرام از تو مي«

و شامل احتماالت متعددي است كه مطلق است، ) يسألونك عن الشهر الحرام(جمله 
) قتال فيه(ممكن است از آن جهات، در مورد ماه حرام، سئوال پيش آيد، لكن لفظ 

كند كه شيء مورد سئوال جنگ در ماه حرام است نه اشياي ديگر، لذا  مشخص مي
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از = يسألونك عن القتال في الشهر الحرام : (توان گفت كه اصل تركيب چنين است  مي
  ).پرسند رد جنگ در ماه حرام ميتو در مو

  
  تخصيص به استثنا -5

به معني چرخاندن و خم كردن و برگرداندن است، و ) ثني(استثنا در لغت استفعال از 
  :جا منظور استثناي معروف در نحو است كه عبارت است از  در اين

مانند  يا يكي از ادوات ديگر استثنا،) اال(خارج ساختن بعضي از افراد لفظ عام با «
  .خال، و عدا، و حاشا

  :لذا استثنا داراي سه ركن است 
  .جا لفظ عام است شود، و در اين يا اصلي كه جزئي از آن خارج مي مستثني منه، - 1
 .يعني قسمت جدا شده از اصل مستنثي، - 2

  .دهد يعني اال و ادوات ديگر كه كار آن را انجام مي تثنا،ادات اس - 3
  

  انواع استثنا
  .متصل و منقطع: است استثنا بر دو نوع 

فردي از افراد ) جزء خارج شده(ني ثمتصل، استثنائي را گويند كه در آن مست -
  :است، مثل اين آيه ) لفظ عام(مستثني منه 

 y] Î7n= sù öΝ Îγ‹Ïù y#ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ   )14/  عنكبوت(  
    .»نوح در بين آنان هزار سال ماند مگر پنجاه سال«

  .ر ما از استثنا اين نوع استو منظو
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منقطع، استثنائي را گويند كه در آن مستثني فردي از افراد مستثني منه نيست، مثل  -
براي زيد بر گردن من ده = عشره دنانير اال كتاب  يلزيد علَ: (كه شخصي بگويد  اين

  .در صحت تخصيص به اين نوع اختالف است). دينار مگر يك كتاب است
  

  تثناشروط صحت اس
  :ترين آنها موارد زير است  براي صحت استثنا حصول چند شرط الزم است كه مهم

تلفظ به استثنا، و نيت تنها كافي نيست، و بايد استثنا به لفظي قابل شنيدن ادا  - 1
  .شود

كه تأخير به عذر  استثنا بايد فوري ادا شود، و تأخير آن جايز نيست مگر اين - 2
 .س و مانند آنهاباشد، مانند سرفه و عطسه و تنف

يعني مستثني همه مستثني منه را در بر نگيرد، لذا استثناي . عدم استغراق - 3
 .عشره اال عشره، لغو است: مستغرق، مثل 

جا به ذكر دو مسأله مورد خالف  تقريباً همه اتفاق دارند، و در اين طبر اين شرو
  :كنيم  اكتفا مي

  آيا استثناي نصف يا بيشتر جايز است؟ - 1
علي لزيد عشره دراهم االخمسه : (قضيه چنين است كه اگر شخصي بگويد صورت 

مگر = اال سبعه : (، و يا بگويد )براي زيد بر من ده درهم مگر پنج درهم ثابت است= 
كه در صورت اول مقدار نصف استثنا شده است و در صورت دوم بيش از ) هفت درهم

  .نصف
  آيا اين تعبير در لغت صحيح است؟

وليان برآنند كه چنين استثنايي صحيح است، و جايز است تا باقيماندن جمهور اص
  :كنند  يكي از افراد استثنا كرد، و به اين تعبير قرآني استناد مي

  :خداوند به ابليس فرمود 
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 ¨βÎ) “ ÏŠ$t6 Ïã }§ øŠs9 y7 s9 öΝÍκ ö n=tã í⎯≈ sÜù=ß™ ωÎ) Ç⎯ tΒ y7 yè t7̈? $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Íρ$tóø9 $#     
  )42/  حجر(  

قا كه تو ـ ابليس ـ بر بندگان من تسلطي نداري مگر گمراهان كه از تو تبعيت ح«
    .»كنند

اند، و  در اين آيه گمراهان و فاسدان و اتباع شيطان از عموم افراد بشر استثنا شده
دانيم تعداد آنان به نسبت افراد باقيمانده كه مؤمنان باشند خيلي بيشتر است،  كه مي چنان

  :فرمايد  ير اين معني ميو خداوند در تقر

 ×≅‹Î=s%uρ ô⎯ ÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9 $#   )13/  سبا(  
    .»و كم از بندگانم سپاسگزارند«

  :و فرمايد 

 !$ tΒ uρ çsYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9 uρ |Mô¹ t ym t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σßϑÎ/   )103/  يوسف(  
    .»و بيشتر مردم ـ اگرچه عالقمند باشي ـ مؤمن نيستند«

  گردد؟ هاي معطوف بر هم وارد شود به كدام يك برمي بعد از جملهاگر استثنا  - 2
  :براي بيان صورت قضيه بدين آيه توجه كنيد 

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Áósßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè? ù' tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™ !#y‰pκà− óΟèδρß‰ Î=ô_$$ sù 

t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè=t7ø) s? öΝçλm; ¸οy‰≈ pκy− # Y‰t/ r& 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ xø9 $# ∩⊆∪ 

ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ (#θßs n=ô¹r& uρ ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘     
  )5- 4/  نور(  

آورند  كنند، سپس چهار گواه نمي و كساني كه زنان با عفت را به زنا متهم مي«
وقت گواهي آنان را نپذيريد، و آنان  چآنان را هشتاد ضربه شالق بزنيد، و هي
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فاسقند، مگر كساني كه بعد از آن توبه كنند و به صالح آيند كه خداوند آمرزگار 
    .»و مهربان است

  :هاي معطوف بر هم عبارتند از  جمله
  ).فاجلدوهم ثمانين جلده(ف ذجمله امر به حد قا - 1
 ).لهم شهاده ابداوال تقبلوا (نهي از قبول شهادت  جمله - 2

 ).و اولئك هم الفاسقون(جمله حكم به فسق  - 3

  ).اال الذين تابوا: (ها استثنا آمده است  بعد از اين جمله
گردد، زيرا مشتمل بر حقي از حقوق  اتفاق است بر آن كه استثنا به جمله اول برنمي

  .سازد بندگان است كه توبه آن را ساقط نمي
گويند فقط به  ف است، بعضي ميگردد اختال كه به دو جمله ديگر برمي اما در اين

گويند  شود، و مي گردد، و جمهور اصوليان برآنند كه به هر دو مربوط مي جمله آخر برمي
كه  گردد مگر اين هاي معطوف بر هم بيايد به همه آنها برمي كه استثنايي كه بعد از جمله

گفتيم به فالن كه  ها مقصود به استثنا نيست چنان دليلي داللت دهد كه يكي از آن جمله
  .گردد دليل به جمله اول در مثال سابق برنمي

  :مثالي ديگر 
  :خداوند متعالي فرمايد 

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9$# © ÉL©9$# 

tΠ§ ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθçΡ ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ 

ô# yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# ô$é# øƒ s†uρ ⎯ÏμŠÏù $ºΡ$ yγãΒ ∩∉®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$s? 

š∅ tΒ#u™ uρ Ÿ≅Ïϑ tãuρ Wξyϑ tã $[sÎ=≈ |¹...   )70- 68/  فرقان(  
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و كساني كه به همراه خداوند معبود ديگري نخوانند، و نفسي را كه خداوند «
و كسي كه چنان كند به گناهي . ق نكشند، و زنا نكنندحرام كرده است جز به ح

بزرگ رسيده است، روز قيامت عذاب او چند برابر شود و در آن به خواري 
    .»...جاويدان ماند، مگر كسي كه توبه كند، و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد 

* * * *  
  هاي منفصل مخصص: ثانياً 

م، و االن طبق بحث كوتاهي نظر جمهور هاي منفصل را قبالً تعريف كردي مخصص
  :دهيم  بندي و مثال توضيح مي اصوليان را با تقسيم

  :شوند  هاي منفصل به اقسام زير تقسيم مي مخصص
  

  تخصيص به نص، و اين شامل انواع زير است 
  :تخصيص عموم كتاب به نص كتاب، مثل  -الف

  :زير تخصيص شده است كه با آيات ). والمطلقات يتربصن بانفسهن ثالثه قروء(
والالئي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثالثه اشهر والالئي لم (

  )يحضن، و اوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن
يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم (

  ).عليهن من عده تعتدونها
  1 .اين باب گذشت و توضيح آنها در اول

  :تخصيص عموم كتاب به نصي از سنت، مثل  -ب
  : خداوند متعال فرمايد 

 ôM tΒ Ìhãm ãΝä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $#   )3/  مائده(  

_________________________________________________________________________ 
 .نگاه كنيد 92و  91به صفحه  -1
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    .»مرده بر شما حرام گشت«
و عموم آن هر نوع مرده حرام است، ) الميته(طبق اين آيه با توجه به مطلق بودن لفظ 

  :كند  ه را از عموم خارج مياما حديث زير دو نوع مرد
احلت لنا ميتتان و دمان، فاما الميتتان فالجراد و الحوت و اما الدمان (

  1 .)فالطحال و الكبد
  .شوند لذا مرده ماهي و ملخ حرام نيستند و از عموم آيه مستثني مي

  2 .هاي ديگري نيز در تعريف تخصيص گذشت نمونه
  :نند تخصيص عموم سنت به نصي از كتاب، ما -ج

  :فرمايد مي  رسول اهللا
  3 ).ما قطع من البهيمه و هي حيه فهو ميت(

_________________________________________________________________________ 
بر ما دو مرده و دو خون حالل شده است، اما دو مرده ملخ و ماهي است، و اما دو خون طحال و جگر ( -1

و ابن ماجه كتاب االطعمه باب الكبد و الطحال از عبداهللا ) 2/97(سند ماين حديث را احمد در ). است
و صنعاني در دنباله آن گويد زيرا ) و فيه ضعف: (رام گويد اند، ابن حجر در بلوغ الم بن عمر روايت كرده

كه از روايت عبدالرحمن بن زيد بن اسلم است و احمد گفته او منكر است، لكن صحيح آن است كه از 
جا قول صحابي حكم مرفوع يعني  اند، در اين قول خود ابن عمر است، اين را ابوزرعه و ابوحاتم گفته

 .دارد قول رسول اهللا
 .94و  93ص  -2
و ابن ماجه ) 3/346(ترمذي از ابوواقدليثي ) چه از حيوان در حال زندگي قطع شود حكم مرده دارد آن( -3

. هر دو در كتاب الصيد باب ماجاء ما قطع من الحي از رسول اهللا) 2/1072(داري  از ابن عمر و تميم
ن حديث زيد بن اسلم و العمل علي ترمذي در آخر روايت خود گويد حديث حسن غريب ال نعرفه اال م

 .هذا عند اهل العلم
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اي جدا شود، حكم مرده دارد و نجس  طبق ظاهر اين حديث هرچه از حيوان زنده
  : ولي با اين آيه . است، چه جدا شده مو و پشم و پر باشد و چه اشياي ديگر

  ô⎯ ÏΒ uρ $ yγÏù# uθ ô¹ r& $ yδÍ‘$t/÷ρ r& uρ !$ yδÍ‘$ yèô© r& uρ $ ZW≈ rO r& $·è≈ tG tΒ uρ 4’n< Î) &⎦⎫Ïm     
  )80/  نحل(  

 امثال آنها براي شما تا مدتي اثاثو از پشم و كورك و موي شتر و گوسفند و «
    .»و متاع قرار داد

شود، لذا جايز است پشم و  پشم و مو و امثال آن از حيوان حالل گوشت خارج مي
  .و از آنها استفاده نمود را جدا كردمو و پر حيوانات زنده حالل گوشت 

  :تخصيص عموم سنت به نصي از سنت، مانند  - د
  :فرمايد  رسول اهللا

  1 )فيما سقت السماء العشر(
چه به باران از محصوالت كشاورزي آبياري شود به  رساند كه آن ظاهر اين حديث مي

يس ل(ولي حديث . هر مقدار كه باشد بايد يك دهم آن به عنوان زكات پرداخت گردد
زكات  3در مقدار كمتر از پنج وسق كند كه بيان مي 2 )فيما دون خمسه اوسق صدقه

واجب نيست، پس نسبت يك دهم خاص زماني است كه مقدار به دست آمده پنج وسق 
  .يا بيشتر باشد

  

_________________________________________________________________________ 
از ) 276-3/274(بخاري در هامش فتح الباري ) چه باران آن را آب داده است يك دهم است در آن( -1

 .ابن عمر از رسول اهللا
 ).1/222اللؤلؤ و المرجان كتاب الزكاه (بخاري و مسلم از ابوسعيد خدري  -2
 .ر حجم داردپنج وسق حدود ششصد ليت -3
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  تخصيص عموم كتاب و سنت به اجماع
برند چه  يرساند كه همه از يكديگر ارث م مانند عموم آيات ارث كه مطلق آنها مي

برد، زيرا منجر  برده ميراث نميكه  بر اين آزاد و چه برده، ولي همه مسلمين اتفاق دارند
چه به دست آورد مال  شود زيرا برده حق مالكيت ندارد، و آن به مالكيت غيرمستحق مي

  .موالي او است
و مانند عقود غرر كه به عموم نصوص سنت از آن نهي شده است ولي اتفاق 

ن بر جواز مضاربه، آن را از زير اين عموم خارج ساخته است، و همه مسلمين مسلمانا
هاي سبك مانند حشو جبه، و مقدار ريختن آب در حمام  كه جهالت اتفاق دارند بر اين

  .مورد عفو است
  :تخصيص كتاب و سنت به قياس، مانند 

  :خداوند متعال فرمايد 

 èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;οt$ ù# y_   )2/  نور(  
    .»زن و مرد زناكار را هر كدام صد شالق بزنيد«
رساند كه زن و مرد زناكار چه آزاد و چه برده بايد صد ضربه شالق زده  اين آيه مي
  شوند، و آيه

 ÷βÎ* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t±Ås≈ x Î/ £⎯ Íκön= yèsù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’n? tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

É># x‹yèø9 $#   )25/  نسا(  
را مرتكب شدند، بر آنان از عذاب نصف مقدار عذاب ) زنا(اگر كنيزكان فاحشه «

    .»زنان آزاد است
كند كه حد زناي آنان نصف آن مقدار يعني پنجاه  كنيزكان را خارج ساخته و بيان مي

د، كه بنابراين آنان نيز از دانيم كه بردگان در حكم مثل كنيزكانن ضربه شالق است، و مي
  .شود جاي صد ضربه عموم آيه اول خارج شده و حد زناي آنان پنجاه ضربه مي
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بار به نصي از خود قرآن و بار ديگر  بينيم آيه دوبار تخيصص شده است، يك لذا مي
  .به قياس بر آن نص

  
  تخصيص نص به حس

مه افراد عموم هرگاه در شرع نصي وارد شود كه از جهت محسوس مشكل است ه
كند، مثل اين آيه كه درباره ملكه سبا است كه  نص مقصود باشد، آن را تخصيص مي

  :فرمايد  مي

 ôM uŠÏ?ρ é& uρ ⎯ ÏΒ Èe≅à2 &™ó© x«   )23/  نمل(  
    .»آن ملكه از همه چيز داده شده است«

بينيم از جهت داللت لغوي همه چيز را شامل  اگر به لفظ كل شيء توجه كنيم مي
كند كه او همه چيز به معناي لغوي آن داده نشده بود، بلكه  ، لكن حس حكم ميشود مي

و در آن زمان . چيز داده شده بود چه در ملك و مملكتداري موردنياز است همه از آن
اشياي ديگري داده بود كه نه به آن ملكه بلكه به همه  خداوند به حضرت سليمان

  .پادشاهان بعد نيز نداده و نخواهد داد
  

  تخصيص به عقل
  :مانند 

  :فرمايد  خداوند متعال مي

 Èª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ä. &™ ó© x«    )16/  رعد(  
    .»خداوند آفريدگار همه چيز است«

شود از جمله باري تعالي و صفات او، اما عقل  همه چيز را شامل مي) كل شيء(لفظ 
عقل عموم نص  دهد كه ذات باري و صفات او مخلوق نيست، لذا به داللت داللت مي
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خداوند خالق همه چيز است : (شود  شود، و در نتيجه معني آيه چنين مي تخصيص مي
  ).مگر خودش و صفاتش

  
  مطلق و مقيد

مطلق، لفظي است كه مدلول آن در جنس خود شائع و محتمل افراد مختلفي است به 
كه به هر شود همه آنها مقصود باشد يا بعضي از آنها، مانند لفظ رجل  صورتي كه مي

طور كه بر كامل  شود همان ترين صفت رجولت در او باشد اطالق مي فردي كه كوچك
  .اطالق شود آن

لفظي است كه مدلولي خاص و معين دارد، مانند، محمد، و  ،و مقيد برعكس مطلق
  .رجل طويل

و خصوص داشتيم، و در  در مورد مطلق و مقيد همان مباحثي داريم كه در عموم
  :شود  لب اضافه ميجا يك مط اين

  
  حمل مطلق بر مقيد

اگر لفظي در جايي مطلق و در جاي ديگري مقيد وارد شد، آيا مطلق آن بر مقيد 
  شود يا خير؟ حمل مي

هاي  از اين جهت مطلق و مقيد به نسبت يكديگر يكي از حالت: گوييم  در جواب مي
  :زير را دارند 

در صورت اتحاد حكم ممكن  ممكن است مختلف الحكم يا متحد الحكم باشند و
  .است سبب حكم متحد يا مختلف باشد

اعتق (: كه بگويد  مثل اينشود،  اگر حكم آنها مختلف بود، مطلق بر مقيد حمل نمي -
  ).برده مؤمني را بخر= اشتر رقبه مؤمنه : (و بگويد ) اي را آزاد كن برده= رقبه 
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آزاد كند، اما در امر دوم بايد برده  اي را تواند هر برده امر اول، مأمور ميطبق اطالق 
خريداري شده مؤمن باشد، و چون حكم صورت اول آزاد كردن و حكم صورت دوم 

  .شود خريدن است، مطلق در صورت اول بر مقيد در صورت دوم حمل نمي
شود، مثل  د بود، مطلق بر مقيد حمل ميحو اگر حكم متحد و سبب آن نيز مت -
: و در بار ديگر بگويد ) اي را آزاد كن برده= اعتق رقبه : (گويد كه در موردي يكبار ب اين

زيرا اگر مأمور به مقيد عمل كند به مطلق ). برده مؤمني را آزاد كن= اعتق رقبه مؤمنه (
  .نيز عمل كرده است، و جمع بين ادله بهتر بلكه واجب است

  :و اگر حكم متحد ولي سبب آن مختلف باشد، مانند  -

 t⎦⎪Ï%©! $#uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκ É″ !$|¡ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθãè tƒ $ yϑÏ9 (#θä9$ s% ãƒÌós tG sù 7π t7 s%u‘ ⎯ ÏiΒ 

È≅ö6 s% β r& $¢™!$ yϑ tFtƒ   )3/  مجادله(  
گردند، بايد  كنند، سپس در قول خود برمي و كساني كه از زنان خود مظاهره مي«

    .»اي را آزاد كنند قبل از جماع برده

 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜyz ãƒÌ óstG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β   )92/  نسا(  
    .»كسي كه مؤمني را به خطا بكشد بايد برده مؤمني را آزاد كند«

: در آيه اول مطلق است، و در آيه دوم مقيد است ) رقبه(بينيم كلمه  كه مي  چنان
هار، و در كم در اولي ظو حكم هر دو آزاد كردن است، ولي سبب ح). رقبه مؤمنه(

  .فرد مؤمن به خطا استدومي قتل 
گفته  ظهار از عادات جاهليت بوده است كه شوهر به قصد اضرار به زن خود مي(

آن بوده است كه جماع زن بر او حرام  بر من مانند مادرم هستي، و منظورتو : است 
د چنان فرمان داده كه اگر كسي به زن خوو شرع با اين عادت بد مبارزه كرد، و . باشد

گفت، و او را فوراً طالق نگفت، بايد يك برده را آزاد كند، و اگر نتوانست شصت روز 
  ).غذا دهدرا روزه پشت سر هم بگيرد، و اگر نتوانست شصت نفر مسكين 
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در اينصورت از مطلق و مقيد بين اصوليان اختالف است، و قول بهتر آن است كه 
  .شود وجود داشت بدان عمل مياگر دليلي بر حمل مطلق بر قيد . بگوييم

  
  مجمل و مبين

كه گذشت، لفظي را گويند كه به صورت مساوي بر احتماالت متعددي  مجمل چنان
و ) قرء(كه يكي در داللت برتر از ديگري باشد، مانند الفاظ  دهد، بدون اين داللت مي

شم و هم براي حيض و هم براي طهر، و دومي در ازاي چ، كه اولي )مختار(و ) عين(
تواند اسم فاعل يا اسم مفعول  رود، و سومي مي چشمه و ذات، و طال و غيره به كار مي

  .باشد
اسم مفعول از تبيين است، به معني ) بضم اول و فتح دوم و فتح ياي مشدد(و مبين 

شود كه در معناي خود  اصوليان مبين به الفاظي گفته ميروشن شده، و در اصطالح 
  .اند كه خود واضحند يا واضح شده به اينروشن و آشكار باشند، 

  انواع اجمال
  :اجمال از دو جهت ممكن است بر لفظ عارض شود 

  .جهت انفراد و جهت تركيب
  :اوالً جهت انفراد 

  :لفظ مفرد به يكي از جهات زير ممكن است مجمل باشد 
  

  اجمال تصريف -1
از يك قياس  منظور از اجمال در تصريف آن است كه لفظ قابل تخريج بر بيش

) گفتار(مأخوذ ار قول ) يقول(كه ممكن است فعل ماضي ) قال(صرفي باشد، مانند 
  .باشد) خواب نيمروز(مأخوذ از قيلوله ) يقيل(باشد، و ممكن است فعل ماضي 
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كه در حالت انفراد احتمال دارد اسم فاعل يا اسم مفعول باشد، مثالً ) مختار(و مانند 
  :اگر گفتيم 

ه مكه زيد از بين طالب براي سفر ب= ر الي مكه فسمن بين الطلبه للزيد مختار (
  .است ، اسم مفعول)انتخاب شده است

  :و اگر گفتيم 
رئيس يكي از طالب را براي سفر مكه = الرئيس مختار احد الطلبه للسفر الي المكه (

  .اسم فاعل است) كند انتخاب مي
  :و آيه زير از اين نوع است 

 Ÿω §‘ !$ŸÒè? 8οt$Î!≡uρ $yδ Ï$ s!uθ Î/   )188/  اعراف(  
ممكن است بر بناي معلوم باشد يا بر بناي مجهول كه اگر بر ) تضار( كه فعل مضارع

و ) هيچ مادري نبايد به بهانه فرزند ضرر برساند(شود  بناي معلوم بود معني آن چنين مي
فرزند ضرر هيچ مادري نبايد به سبب : (شود  اگر بر بناي مجهول بود، معني آن مي

  ).رسانده شود
  

  وي، مانند در اصل وضع لغ اجمال -2
، و امثال آنها از الفاظ مشتركي كه براي داللت بر )تشنه، سيراب(عين، قرء، و ناهل 

  .اند  معاني مختلف وضع شده
  

  در اين آيه) من(اجمال در حرف ، مانند لفظ  -3
 (#θßs |¡øΒ $$ sù öΝ à6Ïδθã_âθ Î/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ çμ ÷ΨÏiΒ   )188/  اعراف(  

  .كه احتمال دارد براي بعضيت باشد، يا براي ابتدا
  :شود  اگر بر معناي اول حمل شود، معني آيه چنين مي
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  ).اي خود را مسح كنيدهبا بعضي از خاك روي زمين صورت و دست(
  :و اگر بر معناي دوم حمل شود، معني چنين است 

  ).يدهاي خود را از زمين شروع كن مسح صورت و دست(
  .احتمال اول، قول شافعي و احمد، و احتمال دوم، قول مالك و ابوحنيفه است

  
  اجمال در اسامي شرعي -4

كه به معناي لغوي خالص خود در شرع به كار نرفته، ) الزكاه(و ) الصاله(مانند لفظ 
بلكه از طرف شارع مقصود خاصي به آنها داده شده است، لكن در موقع استعمال از 

  .دال بر مقصود خود نيستند، و تا شارع آنها را بيان نكند، قابل فهم نيستندجهت لغت 
  جهت تركيب، مانند : ثانياً 

 ÷ρ r& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©!$# ⎯ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9$#   )237/  بقره(  
    .»كس كه عقد نكاح به دست او است ببخشد يا آن«

  .ي زن يا شوهر باشدول: كه عقد نكاح به دست دارد، ممكن است  آن
  

  روش برخورد با مجمل
اگر متوجه شديم كه لفظي مجمل است، بايد به بحث و بررسي بپردازيم تا ببينيم آيا 
قرينه و مرجحي وجود دارد كه يكي از معاني را بر ديگري ترجيح دهد؟ در اين صورت 

نيافتيم كه  كنيم، و اگر چيزي كنيم و لفظ را بر معناي راجح حمل مي به مرجح عمل مي
ايستيم، و از  دال بر رجحان يكي از احتماالت باشد، از عمل و استدالل به آن باز مي

  :اند  جا است كه گفته اين
  .»ورود احتمال مبطل استدالل است«
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  ايي از نصوص كتاب و سنت كه مجمل نيستنده نمونه
ابند، موجب تقدير كه بايد بر افعال بي شوند، در حالي احكامي كه بر اعيان وارد مي - 1

گونه  هاي مختلف فرض شوند، لكن معموالً اين گردند كه احتمال دارد با داللت لفظي مي
كنند، لذا اگرچه صورت  نصوص با قرايني همراهند كه نوع شيء قابل تقدير را تعيين مي

  :نص، صورت اجمال است، لكن در واقع اجمالي وجود ندارد مانند 

 ôM tΒ Ìhãm öΝà6 ø‹n= tã öΝä3 çG≈ yγ̈Β é&   )23/  نسا(  
    .»مادرانتان بر شما حرامند«

 ôM tΒ Ìhãm ãΝä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $#   )3/  مائده(  
    .»مرده بر شما حرام است«

ظاهر است كه مقصود اولي تحريم نكاح و استمتاع از مادران است و مقصود دومي 
  .تحريم خوردن گوشت مردار

  آيه  - 2

 (#θßs |¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ™ ãÎ/   )6/  مائده(  
    .»سرهاي خود را مسح كنيد«

  .مجمل نيست، زيرا واضح است كه مسح حداقل سر در امتثال امر كافي است
  : قول رسول اهللا - 3
  1 .)ال صاله اال بفاتحه الكتاب(

_________________________________________________________________________ 
ال صاله لمن لم (اين حديث را بخاري و مسلم به لفظ ). نيستصحيح نماز جز به خواندن سوره فاتحه ( -1

 1ج  11صاله باب لاللؤلؤ والمرجان كتاب ا(اند   روايت كرده صامتده ابن الاز عبا) يقرا بفاتحه الكتاب
سنن ابوداود با عون (ه فاتحه الكتاب ال صاله اال بقراء(، و ابوداود از ابوهريره به لفظ )97ص 
 ).1/301 العبود
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  1 .)ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل(
است نه نفي صورت و مانند آن مجمل نيست، زيرا مقصود نفي حقيقت شرعي آنها 

  .ظاهر و حقيقت لغوي آنها
  : قول رسول اهللا - 4
نيست زيرا واضح است كه مقصود نفي  مجمل 2 )رفع عن امتي الخطا و النسيان(

  .ارتكاب شود مؤاخذه و عقاب بر اعمالي است كه بر سبيل خطا و فراموشي
تند، زيرا الفاظي كه هم استعمال شرعي دارند و هم استعمال لغوي، مجمل نيس - 5

  .اي است بر استعمال شرعي آنها ورود آنها بر زبان شارع قرينه
  

  بيان
روشن ساختن الفاظ : جا عبارت است از  بيان به معني روشن ساختن است، و در اين

  .مشكل
  :بنابر تعريف مزبور در بيان دو چيز الزم است 

  .لفظ داراي اشكال كه آن را مجمل ناميديم - 1
  .ناميم مي) بكسر و تشديد يا(ا مبين لفظ اشكال بر كه آن ر - 2
  

_________________________________________________________________________ 
و ترمذي با تحفه اال ) 2/304(روايت از ابوداود ) روزه نيست براي كسي كه از شب نيت روزه نكند( -1

و نسائي  )من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له(از حفصه ام المؤمنين به لفظ ) 2/48(حوذي 
 )ت الصيام قبل الفجر فال صيام لهمن لم يبي(به لفظ ) 4/196(

به لفظ فوق  روايت از طبراني در معجم كبير از ثوبان. »از امتم اشتباه و فراموشي برداشته شده است« -2
ان اهللا تجاوز لي عن «، و ابن ماجه و بيهقي از ابن عباس به لفظ »و ما استكرهوا عليه«: با زيادت 

 .حديث حسن: امام نووي در اربعين گفته است » عليههوا امتي الخطأ و النسيان و ما استكر
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  انواع بيان
  :بيان كتاب به كتاب، مانند  - 1

  :آيه 
 {  g   f  e  d  c    b  a  `z   )1/  مائده(  

    .»چه تالوت خواهد شد اند مگر آن حيوانات انعام بر شما حالل شده«
د، حالل مگر اشيائي كه تالوت خواهند ش) گاو و شتر و گوسفند(در اين آيه انعام 

  .اند شده
نيستند، اما اين ابهام با بينيم چيزهايي كه تالوت خواهند شد فعالً معلوم  كه مي چنان

  آيه 

 ôM tΒ Ìhãm ãΝä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$!$#uρ...   )3/  مائده(  
    .»بر شما حرام شده است... مردار و خون و «
  .رود از بين مي

  :بيان كتاب به سنت  - 2
  :فرمايد  ل ميخداوند عزوج

 (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯ ÍνÌyϑ rO !# sŒÎ) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ …çμ ¤) ym uΘ öθtƒ ⎯ÍνÏŠ$ |Áym     
  )141/  انعام(  

    .»وقتي كه ثمر داد از ثمرش بخوريد و حق آن را روز درو بدهيد«
طبق اين آيه بايد هنگام درو و چيدن ميوه، زكات پرداخت شود، ولي معلوم نيست 

  :آن را بيان فرموده است  يد داد كه رسول اهللاكه چه مقدار با
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» بالنَّضحِ نصف يقشرُ، وما ساً العثَريوالعيونُ أو كان ع السماء قَتفيما س
  1. »العشرِ

بيان نماز با انجام آن روي منبر تا مردم ببينند، و بيان سن : و از اين نوع است 
هاي ماه با اشاره با انگشتان، و ترك تراويح هاي زكات با نوشتن، و بيان تعداد روز حيوان

  .واهللا اعلم. براي بيان عدم وجوب
  

  وقت بيان
حال كه دانستيم ممكن است شارع الفاظي به كار گيرد كه نياز به بيان دارد ـ چه 
عمومي كه مخصص دارد، و چه مطلقي كه ـ بايد تقييد شود، و چه مجملي كه احتياج به 

آيد كه تا چه اندازه ممكن است شارع بيان را به تأخير  يش ميبيان دارد، اين سئوال پ
  اندازد؟

كه تأخير بيان تا مابعد وقت عمل به آن، جايز  همه اصوليان تقريباً متفقند بر آن
گويند اين امر از جمله اموري است  و مي .دانند قول مينيست، و آن را غير واقع و غيرمع

  .في كه نتوان آن را انجام داد در شرع وجود نداردو تكلي. رسد كه توان مكلف به آن نمي
اما تأخير بيان تا وقت نياز و عمل به نص، جايز است، و در شرع واقع شده است، 

براي نماز  دانيم نمازهاي پنجگانه در شب معراج فرض شد، لكن جبرئيل كه مي چنان
د مأمور شد كه خواستند، آن را ادا نمايند، از طرف خداون ظهر فردا كه مسلمين مي

  .چگونگي خواندن آن را به آنان بياموزد
كنيم، و اميدواريم كه خداوند ما را در  جا بدين مقدار از بخش دوم اكتفا مي در اين

  .تهيه بخش سوم ياري فرمايد
_________________________________________________________________________ 

كه  چه آسمان و يا چشمه بدان آب دهد، يا اين در آن) : (276- 3/274(بخاري در هامش فتح الباري  -1
 ).چه با آبكش آب داده شود، يك بيستم است مكد، يك دهم است، و در آن به ريشه از زمين آب مي
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  :آيد به چند اصل مهم توجه داده شود  به اصل موضوع به نظر مي قبل از ورود
  :اند  اديان آسماني براي محافظت از اين پنج چيز فرود آمدههمه  - 1

  .دين، نفس، عقل، نسل، مال
  :در رأس همه دين است، و بقيه خدمتگذار آن، به دليل 

  ).ليعبدون الّو ما خلقت الجن واالنس إ(
احكام شرعي مبتني بر قصد محافظت از اشياء در سه رتبه ضرورات، حاجيات، و  - 2

ه است، و اين وجوه در ابواب مختلف شريعت و ادله آن پراكنده تحسينات وارد شد
  .است
  .هر دليل شرعي ممكن است قطعي يا ظني باشد - 3

در اعتبار قطعي مشكلي نيست، مانند ادله وجوب طهارت براي نماز، و ادله وجوب 
  .ها نماز، روزه، زكات، حج، امر به معروف و نهي از منكر، و امثال اين

  .است به يك اصل قطعي برگردد، يا نهاما ظني ممكن 
اگر به يك اصل قطعي برگردد، معتبر است، و اكثر اخبار آحاد مقبول از اين نوعند، 
مانند اخبار مربوط به بيان صفت نماز و حج، و تفصيالت زكات، كه اصل آنها قطعي 

  .است، و تفصيالت آنها از طريق سنت آحاد به ما رسيده است
يك اصل قطعي برنگردد، ممكن است با قطعي مخالف باشد، يا و اگر دليل ظني به 

  .نه مخالف و نه موافق باشد
و اگر مخالف قطعي . در صورتي كه مخالف با قطعي باشد، بدون اشكال مردود است

  .نباشد، و از قطعي شاهدي نيز براي آن نباشد، اهل نظر در مورد آن مختلف القولند
 * * * *  
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ضاياي عقلي منافاتي ندارد، زيرا اگر چنين بود، دليلي براي هاي شرعي با ق دليل - 4
كه همه اتفاق دارند كه دليلند، لذا جاري بر قضاياي عقلي  بندگان نبود، و حال آن

  .بندگانند
چنين اگر منافي با قضاياي عقلي بودند، از باب تكليف به مااليطاق بودند كه آن  و هم

  .را عقل تصور و تصديق نكند
  .يكي از آن دو، مرجع آن نقل و ديگري رأي است: رعي دو قسمند ادله ش - 5

  .اين تقسيم بنا بر اصول ادله است، وگرنه هر دو به يكديگر نيازمندند
نوع اول عبارت از كتاب و سنت است، و نوع دوم قياس و استدالل و به هر كدام 

به نوع . استشود كه بعضي مورد اتفاق، و بعضي مورد اختالف  اصول ديگري ملحق مي
استحسان : شود، و به نوع دوم  اول اجماع و مذهب صحابي و شرع گذشتگان ملحق مي

  .و مصالح مرسله
  

  كتاب: اصل اول 
 مقصود از كتاب قرآن است كه از طرف خداوند با لفظ عربي فصيح بر رسول اهللا

سوره  نازل شده و به طريق تواتر به ما رسيده است، و در مصحف مكتوب و ابتداي آن
  .فاتحه و انتهاي آن سوره ناس است

  :اولين آيه نازلشده از قرآن اين آيه است 

 ù& t ø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï%©! $# t,n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù&t ø%$# 

y7 š/ u‘ uρ ãΠtø. F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄=tæ ÉΟ n=s) ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷è tƒ     
  )5- 1/  علق(  
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آفريد، ) نطفه زالو مانند(بخوان به نام پروردگارت كه آفريد، انسان را از علق «
بخوان و پروردگارت بزرگوارتر است كسي كه به قلم انسان را آموخت، انسان 

    .»دانست را چيزي آموخت كه نمي
از ظلمات  كند، و اندوزي دعوت مي و از ابتدا اعالم داشت كه اين كتاب به دانش
  .جهالت بيزار است، و شرف انسان به دانش او است

  :و آخرين آيه قرآن، اين آيه است 
  ).اليوم أكملت لكم دينكم و أتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا(

  .و به كامل شدن نزول قرآن، شريعت اسالم به كمال رسيد
نازل شد، و  و قرآن بخش بخش مدت بيست و سه سال رسالت حضرت مصطفي

  .بعضي از نزول آن در مكه و بعضي ديگر در مدينه بود
اكثر و يا همه مقداري از قرآن كه در مكه نازل شده در بيان يكتاپرستي و ايمان به 

و  فرشتگان و پيغمبران و روز جزا است، و عاقبت مشركان و طاغوتان را بيان مي دارد،
  .نمايد از آبا و اجداد ميدعوت به آزاد فكري و ترك تقليد كوركورانه 

چه در مدينه نازل شده مشتمل بر احكام، و تنظيم دولت و تنظيم خانواده، و  و آن
  .روابط مسلمانان با ديگران، مانند احكام معاهدات و صلح و ديگر امور است

و سبب نزول احكام در مدينه آن است كه مسلمانان توانستند بعد از هجرت داراي 
  .ند كه بتواند احكام خدا را اجرا نماينددولت قدرتمندي شو

  
  تواتر قرآن

و . كه در تعريف گذشت، ما جزئي از حقيقت قرآن را متواتر بودن آن دانستيم چنان
قبل از انتقال از جهان فاني، چندين بار قرآن را  تواتر عبارت از اين است كه رسول اهللا

چنان كه آموخته بودند حفظ  اران آناند و ي اند، و به ياران آموخته خوانده بر جبرئيل
چنين سينه به سينه نسل به نسل نقل شده است، و  نمودند و به تابعان رساندند و اين
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اگرچه در عهد صحابه قرآن نوشته شده بود، لكن براي محافظت از قرآن بدان اكتفا 
رتيل رسول اند كه حافظ قرآن بوده و مانند ت اي افراد زيادي بوده نكردند، و در هر طبقه

خوانند، و اين مصداق فرمايش باريتعالي است كه  خوانده و مي قرآن را مي اهللا
  :فرمايد  مي

 $̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ pt m:   )9/  حجر(  
    .»البته ما قرآن را فرو فرستاديم، و ما نگهبان آنيم«
اند،  روايت شده، و قاريان مشهور آن را نخوانده تهايي كه به طريق آحادبنابراين قرائ

آيد، و خواندن آنها در نماز جايز نيست، و نماز را  شاذ است، و قرآن به حساب نمي
  .سازد باطل مي
  :ت قاريان زير است ن آنها است قرائتهايي كه اجماع مسلمين بر متواتر بودقرائ

  .ابن كثير قاري مكه -
 .نافع قاري مدينه -

 .ري شامابن عامر قا -

 .ابوعمروبن العالء قاري بصره -

  .عاصم و حمزه و كسائي قاريان كوفه -
فظ ابن جزري ت ديگر داريم كه در متواتر بودن آنها اختالف است، و حاسه قرائ

  :ت، متواتر بودن آنها را ترجيح داده است كه عبارتند از محقق معروف علوم قرائ
  .ت خلفقرائت ابي جعفر، و قرائت يعقوب، و قرائ

  .ت بر شاذ بودن آنها اتفاق دارندو غير از اينها علماي علوم قرائ
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  تواند به عنوان دليل بدان استدالل شود هاي شاذ مي تآيا قرائ
تهايي كه از طريق آحاد ر قرائهاي شاذ، يا به عبارتي دگ تقبالً بيان داشتيم كه قرائ

  .رسيده قرآن نيست
ت شاذ را توان قرائ ن اختالف است كه آيا ميبر اين امر همه اتفاق دارند، لكن در اي

  به مثابه خبر واحد پذيرفت؟
شود چنان اعتباري به آن داد، زيرا قرآن نيست و به عنوان  جمهور برآنند كه نمي

  .نيز نقل نشده است) خبر(حديث 
و اتفاق است كه قرآن نيست،  الزم است يا قرآن باشد، يا حديث :اگر كسي بگويد 

  .پس حديث است
احتمال دارد اجتهاد خود راوي باشد كه در معرض توضيح آن . گوييم در جواب مي

  .را آورده است
  :يك مثال توضيحي 

  :اند  خوانده عبداهللا بن مسعود، و ابي بن كعب به عنوان قرآن در كفاره قسم مي
  )فمن لم يجد فصيام ثالثه ايام متتابعات(

  :وجود ندارد و چنين است ) بعاتمتتا(هاي متواتر كلمه  تكه در قرائ در حالي

 ⎯ yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& 1  )89/  مائده(  
روزه رفتن سه روز براي كسي كه نتوانست غذا يا پوشاك به ده مسكين دهد، يا «

    .»اي را آزاد كند برده
انه را در كفاره گ اند، تتابع روزهاي سه  ت مزبور اعتبار خبر بودن دادهكساني كه به قرائ

تواند به مثابه خبر باشد، با توجه به اطالق  اند نمي كه گفته اند، و كساني قسم شرط كرده
  .اند را الزم ندانسته) پشت سرهم روزه گرفتن(قراءت متواتر، تتابع 

_________________________________________________________________________ 
 .روزه رفتن سه روز پشت سر هم) 10/60السنن الكبري (روايت شاذ  -1
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  محكم و متشابه
محكم، اسم مفعول از احكام است، به معني منع و جلوگيري، و به معني اتقان و 

و حكم عبارت از قضاوت بين دو چيز است، لذا حاكم كسي است كه ظالم را  .استواري
سازد، و حكمت نيز از اين معني  دارد، و حق را از باطل جدا مي از ظلم كردن باز مي

  .دارد مأخوذ است، زيرا صاحبش را از نااليق باز مي
ني بنابراين احكام كالم عبارت از استواري آن در لفظ و معني است و در مع

از نادرست استواريش به آن است كه حق را از باطل تميز دهد، و راه راست را 
  .شود كه داراي اين صفات باشد و كالم محكم به كالمي گفته مي. بشناساند

  :خداوند قرآن كريم را به احكام وصف فرموده است 

 ë=≈ tG Ï. ôM yϑÅ3ôm é& … çμçG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Áèù ⎯ ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym AÎ7 yz     
  )1/  هود(  

    .»كتابي كه آيات آن محكم شده، سپس از نزد حكيم آگاه تفصيل شده است«

 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ‹Å3 ptø: $#   )1 / يونس(  
    .»آن آيات كتاب پرحكمت است«

بنابراين معني همه قرآن محكم است، يعني كالمي است استوار و روشن و روان كه 
  .سازد ت و دروغ را از هم جدا ميحق و باطل، و راس

  .و متشابه، اسم فاعل از تشابه است به معني تماثل و همانندي
  :خداوند متعال همه قرآن را متشابه دانسته و فرموده است 

 {  ]        \  [  Z  Y  Xz   )23/  زمر(  
خداوند بهترين گفتار را نازل فرموده، كتابي كه بعضي از آن شبيه بعضي ديگر «
    .»تاس
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و بنابراين، همه قرآن متشابه است، يعني بعضي شبيه بعضي ديگر در استواري، و 
بعضي شبيه بعضي ديگر در اداي معني و تأكيد بر يك اصل كه يكديگر را تصديق 

  .نمايند مي
بينيم  اين نوع احكام و تشابه را، احكام عامه، و تشابه عام گوييم، و چنان كه مي

اش محكم و استوار است، و همه  ات ندارد، زيرا قرآن، همهكدام با ديگري مناف هيچ
اجزاي آن شبيه و همانند يكديگر است، و همه آيات آن يكديگر را تأييد و تصديق 

  .كنند مي
ولي چيزي كه بحث احكام و تشابه را به ميان كشيده، احكام و تشابه خاص است كه 

  :فرمايد  وند متعال در اين آيه ميآيه هفتم سوره آل عمران، آن را مطرح كرده است، خدا

 uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ# u™ ìM≈ yϑs3øt ’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# 

ã yzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï%©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ 

u™ !$tó ÏGö/$# Ïπ uΖ ÷G Ïø9 $# u™ !$tóÏG ö/$# uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù' s? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9 $# uρ 

’Îû ÉΟù=Ïè ø9$# tβθä9θà) tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒ uρ ã ©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6 ø9F{ $#   )7/  آل عمران(  
هاي محكم است كه  ي از آن آيهاو است كه كتاب را بر تو نازل فرمود، قسمت«

اصل كتابند، و آياتي ديگر متشابهند كساني كه در دل ميل دارند، تبعيت از 
اندازي و قصد تفسير انحرافي، و تفسير درست آن را  كنند به قصد فتنه متشابه مي

بدان ايمان آورديم، همه از : گويند  داند، و راسخان در علم مي جز خداوند نمي
    .»شوند مان است، و جز صاحبان عقل يادآوري نمينزد پروردگار
  :كه قرآن مشتمل بر دو گونه آيات است در اين آيه بيان شده 

  .اكثر آيات قرآن محكم است، و قسمتي از آن متشابه
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  حال معني احكام و تشابه چيست؟
ترين آنها  جا بين علما اختالف بسيار است كه مهم در تعريف محكم و متشابه در اين

  :ال زير است اقو
شود، و متشابه آياتي است كه علم  محكم، آياتي است كه مقصود از آن دانسته مي -

  .اي را از آن مطلع نساخته است آن نزد خدا است، و خداوند هيچ بنده
اي است  دهد و متشابه، آيه اي كه در معني بر يك وجه بيشتر داللت نمي محكم، آيه -

  .كه متحمل معاني متعدد است
اي است كه مستقالً قابل تفسير است، و نياز به بيان ندارد، و متشابه  حكم، آيهم -

توان آن را تفسير كرد، و بايد با در نظر گرفتن آيات  اي است كه مستقالً نمي برعكس، آيه
  .تفسير شود ديگر يا سنن رسول اهللا

  :ها را در يك صيغه چنين خالصه و جمع كرد  توان اين تعريف و مي
رساند، و هيچ اشكالي در فهم آن نيست،  اي است كه معناي روشني را مي ، آيهمحكم(

  ).و متشابه برعكس آن است
دانند، و فقط  اكثر دانشمندان برآنند كه راسخان در علم، معني و تفسير متشابه را نمي

د، زيرا خداوند ندان را در آيه فوق واجب مي) اهللا(داند، و وقف بر  خداوند آن را مي
  .جويي متصف ساخته است عان متشابه را بد گفته، و آنها را به انحراف و فتنهمتب

دانند، و محل وقف  و بسياري برآنند كه راسخان در علم معني و تفسير متشابه را مي
دانند كه خداوند بندگانش را  كنند، و بعيد مي تعيين مي) والراسخون في العلم(در آيه را 

  .كدامشان نتوانند آن را بدانند يچبه چيزهايي مخاطب سازد كه ه
، تقسيم نفيسي درباره متشابه آورده )شبه(راغب اصفهاني در مفردات قرآن، كلمه 

  :گويد  چنين مي
  :متشابه بر سه بخش است 
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تواند بر آن واقف گردد، مانند وقت قيامت، و خروج دابه  كس نمي بخشي كه هيچ
  .االرض، و مانند آنها

براي شناخت آن دارد، مانند الفاظ غريب، و احكام مشكل و  و بخشي كه انسان راهي
  .مغلق

و بخشي كه متردد بين اين دو است، و ممكن است بعضي از راسخان در علم آن را 
و وقتي كه اين تقسيم را ... ترند پنهان بماند  اي پايين دريابند، و بر كساني كه در رتبه

والراسخون في (و وصل آن به ) أويله اال اهللاو ما يعلم ت(بينيم كه وقف بر  دريافتيم، مي
  1 .هر دو جايز است، و بر حسب تفصيل ياد شده هر كدام وجهي از صحت دارد) العلم

اين بود مباحثي كه مناسب اين فصل ديده شد، و با ذكر چند اصل كه براي مشتغلين 
  :دهيم  به قرآن توجه بدان مهم است، آن را خاتمه مي

ل شريعت، و منبع اصلي آن است، بنابراين كسي كه قصد قرآن اصل االصو - 1
وصول به حقيقت دين و لب شريعت دارد، بايد قرآن را مرجع اصلي خود سازد، و ادله 

  .ديگر را بدان بازگرداند
و اقوال امامان سلف بهترين ياوران انسان در اين امرند، و معجز  سنت رسول اهللا

باره  سازد، خداوند متعال در اين ابل فهم خارج نميبودن قرآن، قرآن را از عربي بودن ق
  :فرمايد 

 ô‰s) s9 uρ $ tΡ ÷œ£ o„ tβ# u™ö à)ø9 $# Ìø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9Ï. £‰ •Β     
  )40، 32، 22، 17/  قمر(  

_________________________________________________________________________ 
ابوالقاسم، حسين بن محمد بن مفضل بن محمد، معروف به راغب اصفهاني، از استادان لغت و نحو و  -1

زالي رازي در اساس التقديس او را با غ امام فخر. وصرف و شعر و نويسندگي و اخالق و حكمت و كالم
 .هجري قمري اتفاق افتاد 502، وفات او به سال برابر داشته، و يكي از ائمه اهل سنت برشمرده است
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اي  آسان ساختيم، پس آيا يادگيرنده ا قرآن را براي يادگيريالبته مؤكدا م«
    »هست؟

ي كه قصد فهم قرآن دارند ضروري است، زيرا شناخت اسباب نزول براي كسان - 2
شود، و  اعجاز قرآن كه مدارش بر شناخت مقتضيات احوال است، بدان دانسته مي

اندازد و نصوص  چنين عدم شناخت اسباب نزول انسان را در شبهه و اشكال مي هم
  .سازد واضح را بر انسان مجمل مي

به مردود بودنش اشاره شده است، هر حكايتي كه در قرآن آمده و قبل و بعد آن  - 3
دليل قاطعي بر بطالن آن است، و اگر در مورد آن تعليقي به رد و بطالن نبود، دليل بر 
صحت آن است، زيرا قرآن متصف به آن است كه فرقان و هدايت و برهان و بيان هر 

ن و بر بطال. دهد كه در قرآن از غير حق صحبت شود چيز است، و اين معني اجازه نمي
  .نشودآن آگاهي داده 

دارد، و ما تفصيالت و جزييات احكام را  را به شكل بيان ميقرآن احكام شرعي  - 4
  .داريم دريافت مي از سنت رسول اهللا

  
  سنت: اصل دوم 

  .سنت در لغت، به معني طريقه و راه و روش و سيرت است، چه خوب و چه بد
بر غير سبيل  كه از رسول اهللا اقوال و افعالي است: جا  و مقصود از آن در اين

  :و به عبارتي ديگر . اعجاز سر زده است
سرزده  سنت، عبارت از گفتار و كردار و تقرير و تركي است كه از رسول اهللا

  .است
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شود، و گاهي نيز كلمه سنت در  و در بين فقها، سنت به عبادت غيرواجب گفته مي
امري است كه شرعي باشد، خواه  آنرود كه منظور از  دعت به كار ميمقابل كلمه ب

  .واجب، و خواه مندوب و خواه مباح
  :شود  بنابر تعريف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسيم مي

  .سنت تقريري - 3. سنت فعلي كه شامل ترك نيز هست -2. سنت قولي - 1
  .سنت قولي است، و امثله آن بيشمار اكثر سنن رسول اهللا -
عل است، مانند تعليم نماز و حج به طريق عمل كردن و سنت فعلي كه اقدام بر ف -

  .هاي متعدد تا داللت بر جواز دهد به آنها، و ترك فعل، مثل ترك غسل بين جماع
فعلي را از كسي مشاهده  و سنت تقريري عبارت از اين است كه رسول اهللا -

انند خوردن فرمايند، و يا گفتاري را از بعضي از اصحاب بشنوند، و انكار نفرمايند، م
خر در حضور ايشان، و تيمم كردن صحابه براي نماز به سبب نيافتن آب،  گوشت گوره

و يافتن آن بعد از اداي نماز، و غير از اين از حاالت بسياري كه ياران در حضور و يا 
فرمودند، و عدم انكار ايشان بر جواز آن  دادند، و ايشان انكار نمي غيبت ايشان انجام مي

  .لت داردامور دال
  

  سنت اصلي از اصول شرع است
هاي شرع است، و  حجتي از حجت سنت رسول اهللا كه همه مسلمانان متفقند بر آن

  :كتاب خداوند متعال نيز بر اين امر داللت دارد 

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù   )7/  حشر(  
چه كه شما را از آن  ل براي شما آورد بدان چنگ زنيد و آنچه كه رسو و آن«

    .»بازداشت، خودداري كنيد
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 tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ # ·øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 

äοu zÏƒø: $# ô⎯ÏΒ öΝ ÏδÌøΒ r&   )36/  احزاب(  
كمي كردند حق ندارند كه در هيچ زن و مرد مؤمني وقتي كه خدا و رسول ح«

    .»امور خود به خود اختيار دهند

 ö≅è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈? $$sù ãΝ ä3ö7Î6 ósãƒ ª!$#     
  )31/  آل عمران(  

    .»دارد بگو اگر خدارا دوست داريد، از من پيروي كنيد خدا شما را دوست مي«

 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹ s9Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö s9 Î)   )44/  نحل(  
چه برايشان نازل شده روشن  و قرآن را به تو نازل كرديم تا براي مردم آن«

    .»نمايي
  .ها روشن است و وجه استدالل از اين آيه

بر كسي كه مستقيماً به صورت شفهي از ايشان بشنود حجت  لذا قول رسول اهللا
ايم، وسيله به  آن عمل كند، و ما كه از اين بركت محروم مانده است، و بايد بر وفق

دست آوردن سنت براي ما از طريق راويان است كه ممكن است به طرق تواتر يا آحاد 
  .را برايمان روايت كنند سنن رسول اهللا

  
  گردد سنت در معني به كتاب برمي

، مجمل آن را دهد سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد كلي آن را توضيح مي
كند، زيرا خداوند بيان  سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشكل آن را حل مي روشن مي

  : فرموده استساخته و  قرآن را وظيفه رسول اهللا
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 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹ s9Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö s9 Î)   )44/  نحل(  
نازل مي ) از سوي پروردگارشان(آنچه را كه بر مردم  و قرآن را بر تو نازل كرديم تا

  . شود بيان نمايي
كه از دور يا نزديك قرآن بر آن  بينيم مگر اين بنابراين هيچ امري را در سنت نمي

آيد كه سنت  زيرا خداوند قرآن را بيانگر هر چيز دانسته، و از اين الزم ميداللت دارد، 
  .نيز در آن وارد شود

  
  نتطرق روايت س

حال كه مقام و منزلت سنت را بيان داشتيم، نوبت آن رسيده كه درباره طرق روايت 
و انتقال آن به ما، صحبت كنيم، و قبالً گفتيم كه سنت ممكن است بر سبيل تواتر يا 
آحاد به ما برسد، و اين قضيه نياز به شرح و تفصيل دارد كه به ياري خداوند در 

  .پردازيم صفحات آينده بدان مي
  

  تواتر: اوالً 
همراه با تأني است، و تواتر اشياء، عبارت از  يآمدن يكي يك تواتر در لغت به معني

  .تتابع آنها است كه يكي پس از ديگري بدون انقطاع برسد
و در اصطالح خبر متواتر، خبري است كه تعداد زيادي از راويان در هر طبقه آن را 

 هو اتفاقشان بر دروغ نرود، و براي شنوند روايت كنند به صورتي كه احتمال اجتماع
  .اند، حاصل گردد چه روايت كرده يقين به آن

  
  شروط خبر متواتر

  :براي صحت تواتر وجود چهار شرط در راويان الزم است 
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: كنند، خودشان بر آن يقين داشته باشند، لذا اگر اهل شهر بگويند  چه نقل مي آن - 1
غ بود، براي شنونده جز گمان چيز ديگري اي گذشت و ما گمان كرديم كال پرنده

  .شود حاصل نمي
اعتمادشان در به دست آوردن اين علم بر محسوسات باشد نه بر معقوالت، زيرا  - 2

اگر اهل شهري به بزرگي به ما خبر دهند كه جهان حادث است، براي ما يقين 
 .خود دريابيمكه ما خودمان آن را با عقل  شود، تا اين حاصل نمي

كه  اقالن طوري باشد كه عادت اجازه به اتفاقشان بر دروغ ندهد، به اينتعداد ن - 3
 .هاي مختلفي، و از اماكن متعددي باشند داراي مشرب

هاي راويان برابر باشند، لذا اگر  همه طبقه(در اين امور، اول و آخر و وسط سند  - 4
و  شود، تعداد زيادي از يك يا دو نفر نقل قول كنند براي ما علمي حاصل نمي

 .چنين اگر يك يا دو نفر از تعداد بسياري هم

توان در نظر گرفت بلكه هر عددي كه شروط  براي تواتر عدد مشخصي را نمي
كند، زيرا ممكن است افراد بسياري  گذشته در آن باشد، براي شنونده يقين ايجاد مي

ي در كه شايد مصلحت خبري را نقل كنند، لكن به سبب اتحاد مشربشان، و شك در اين
  .نقل آن خبر برايشان وجود دارد، براي شنونده يقين حاصل نشود

اند براي تواتر عددي مشخص كنند، لكن در انتخاب اين عدد، به  گروهي كوشيده
  .شان دور از صواب است چه گفتيم رأي و چنان اند، اختالف افتاده

ودن او بايد توجه داشت كه در روايت خبرهاي متواتر، عدالت راوي و مسلمان ب
  .شرط نيست
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  فايده خبر متواتر
جمهور اصوليان برآنند كه خبر متواتر مفيد علم ضروري است، زيرا ما نفس خود را 

ايم، و اشخاصي از گذشته بسيار دور  متيقن به وجود شهرهاي دور كه آنها را نديده
نمايد  كه هيچ نوع شك و ترديدي در وجود آنها نداريم، و چنان مي يابيم به صورتي مي

ايم، بنابراين كسي كه علم حاصل به متواتر را انكار كند، مثل  كه ما آنها را عيانًا ديده
  .كسي است كه علم به مشاهدات و محسوسات را انكار كند

  
  خبرهاي آحاد: ثانياً 

آحاد در لغت جمع أحد به معني يك و فرد است، و نزد اصوليان خبر واحد به 
  .ك شرط يا بيشتر از شروط متواتر باشدخبري گفته مي شود كه فاقد ي

  
  خبر واحد مفيد ظن است

كند، ) گمان غالب(آن است كه در شنونده ايجاد ظن ) واحد(اصل در خبر غيرمتواتر 
  .لكن ممكن است با وجود قرائني علم يقيني را حاصل نمايد

  
  تعبد به خبر واحد

سازد و به آنان فرمان دهد  عقالً جايز است كه خداوند بندگان را متعبد به خبر واحد
كرد، بايد شما به مقتضاي آن كه هرگاه شخصي مورد اعتماد، براي شما خبري را نقل 

  .عمل كنيد
پذيرفته، و بدان عمل را ايم، هميشه مسلمين خبر واحد  كه با استقرا دريافته و چنان

رهاي واحد را شماري نقل شده كه در آنها خب وقايع بي اند، و از ياران رسول خدا كرده
اند، و  گذاشته اند، و رأي ناتج از اجتهاد خود را با شنيدن اخبار آحاد كنار مي به كار بسته
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اگر اين خبر نبود، رأي ما بر : اند  روايت شده كه فرموده در وقايعي از حضرت عمر
  .چيز ديگري بود
تاد، و بر مردم فرس اميران و قاضيان و فرستادگان آحاد را به اطراف مي و رسول اهللا

  .داشت بر نقل قولشان از جانب ايشان اعتماد كنند آن مناطق واجب مي
و خداوند متعال بر اجتماع واجب ساخته كه حداقل بعضي از افراد خود را براي ياد 

دانيم با يك يا دو نفر براي مردم علم  كه مي گرفتن علوم شرعي گسيل دارند، و چنان
  :باره فرمايد  شود، خداوند متعال در اين مييقيني به احكام شرعي حاصل ن

 Ÿωöθ n=sù t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. 7π s%öÏù öΝ åκ÷] ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ (#θßγ¤) x tG uŠÏj9 ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠÏ9 uρ 

óΟßγ tΒ öθs% #sŒÎ) (# þθãèy_ u‘ öΝ Íκö s9Î) óΟ ßγ̄= yès9 šχρâ‘ x‹øt s†   )122/  توبه(  
شوند كه در دين فقيه  ساني خارج نمياي از مسلمين ك پس چرا از هر فرقه«

گردند، و قوم خود را هنگام برگشت بترسانند، تا آنان از خطرات زندگي بر 
    .»حذر شوند

  
  تقسيم اخبار آحاد

  از جهت عدد راويان: اوالً 
دانشمندان علوم روايت، اخبار آحاد را به نسبت تعداد راويان به سه بخش تقسيم 

  :اند  كرده
  .غريب مشهور، عزيز، و

  
  مشهور -الف

مشهور در لغت اسم مفعول از شهرت است به معني نشر و اظهار و اعالن، و در 
اصطالح، خبر مشهور خبري است كه به حد تواتر نرسيده، ولي در همه طبقات سند 
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حديثي را مشهور گويند كه : يا به عبارتي ديگر . اند كمتر از سه نفر آن را روايت نكرده
  .د آن سه نفر يا بيشتر وجود دارند و به حد تواتر نرسيده استدر همه طبقات سن

  :مثال حديث مشهور 
  :امام مسلم در صحيح خود گويد 

حدثنا  محمد بن جعفر، حدثنا : حدثنا محمد بن المثني و ابن بشار، قاال  - 1
اال احدثكم حديثا سمعته من : شعبه، سمعت قتاده يحدث عن أنس بن مالك قال 

  : يحدثكم احد بعدي، سمعه منه ال رسول اهللا
ان من أشراط الساعه أن يرفع العلم، و يظهر الجهل، و يفشوا الزني، و (

يشرب الخمر، و يذهب الرجال، و تبقي النساء، حتي يكون لخمسين امرأه قيم 
  1 .)واحد

األعمش حدثنا : حدثنا محمد بن عبداهللا بن نمير، حدثنا وكيع و أبي، قاال  - 2
قال رسول : كنت جالسا مع عبداهللا و ابي موسي، فقاال : قال  عن أبي وائل

  .اهللا
ان بين يدي الساعه أياما، يرفع فيها العلم، و ينزل فيها الجهل، و يكثر فيها (

  2 .)و الهرج القتل. الهرج

_________________________________________________________________________ 
يده نوشكه علم برداشته شود، و جهل آشكار گردد، و زنا منتشر شود، و خمر  از عالئم قيامت است آن -1

 .كه براي پنجاه زن فقط يك سرپرست مرد باشد شود، و مردان از بين بروند، و زنان باقي بمانند، تا اين
ندكي است كه در آنها علم برداشته شود و جهل فرود آيد، و هرج زياد شود، و قبل از قيامت روزهاي ا -2

 ).كشت و كشتار است: هرج 
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حدثني حرمله بن يحيي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب،  - 3
  : قال رسول اهللا: وف، أن أباهريره قال حدثني حميد بن عبدالرحمن بن ع

) يتقارب الزمان، و يقبض العمل، و تظهر الفتن، و يلقي الشح، و يكثرالهرج(
  1 .)القتل: (و ما الهرج؟ قال : قالوا 

رفع علم و : كه از عالئم قيامت  بينيم اين احاديث اتفاق دارند بر اين كه مي چنان
هللا بن اانس بن مالك و عبد: سندهاي مختلف از و به . ظهور جهل و فتنه و آشوب است

چنان  شده است كه رسول اهللا روايت مسعود، و ابوموسي اشعري، و ابوهريره
  .اند فرموده

اند، تا سند  حكم اين نوع احاديث آن است كه اگرچه با سندهاي مختلف روايت شده
ضعيف و موضوع آنها صحيح نباشد قابل قبول نيستند و ممكن است احاديثي حسن يا 

اي كه اين تعداد روايت دارد، آن است كه به شرط  نيز از اين دست باشند، و تنها فايده
ترند، و  اند، قوي صحت سند از احاديثي كه با سندهاي صحيح با عدد كمتر روايت شده

  .مثالً بر عزيز و غريب صحيح امتياز دارند
  

  عزيز -ب
خت آمده است، و ممكن است سبب عزيز، در لغت به معناي كمياب، و قوي و س

  .نامگذاري اين نوع احاديث نيز يكي از اين معاني باشد
حديث عزيز حديثي است كه در همه طبقات سند آن كمتر از دو : و در اصطالح 

  .كس نباشد
_________________________________________________________________________ 

شود، و فتنه آشكار شود، و حسد و آز  شود، و علم گرفته مي زمان دنيا و آخرت به هم نزديك مي -1
صحيح مسلم به رجوع شود به . قتل: هرج چيست؟ فرمود : گفتند . انداخته گردد، و هرج زياد شود

 )4/2056(تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
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  :مثال حديث عزيز 
  :امام بخاري گويد 

عن حدثنا يعقوب بن ابراهيم، قال حدثنا ابن عليه عن عبدالعزيز بن صهيب 
قال : و حدثنا آدم، قال حدثنا شعبه عن قتاده عن أنس قال  أنس عن النبي

  : رسول اهللا
  1 )ال يؤمن احدكم حتي اكون احب اليه من والده و ولده و الناس اجمعين(

  :و امام مسلم نيز همين حديث را با همين دو سند يعني 
  .تعبدالعزيز بن صهيب از انس، و قتاده از انس روايت كرده اس

  :گويد  و امام بخاري همين معني را از ابوهريره روايت كرده مي
حدثنا ابواليمان، قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزناد عن االعرج عن ابي 

  :قال  عن النبي هريره
  2 )كم حتي اكون احب اليه من والده و ولدهوالذي نفسي بيده ال يؤمن احد(

  .خير الشود وإ رفته ميشده پذي يتحديث عزيز نيز اگر با سند صحيح روا
  

  غريب -ج
غريب در لغت به معني تنها يا دور از خويشان است، و در اصطالح حديثي را گويند 

يعني در همه طبقات سند آن يك كس يا در بعضي از . كه يك راوي آن را روايت كند
  .نامند نيز مي) فرد(حديث غريب را . آنها يك كس باشد

_________________________________________________________________________ 
 .تر باشم كه من نزد او از پدر و فرزند و همه مردم محبوب يكي از شما ايمان ندارد تا اين -1
تر از  ب محبواو كه من نزد  قسم به آن كسي كه نفس من در دست او است يكي از شما ايمان ندارد تا اين -2

 .پدر و فرزندش باشم
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معروف است كه فقط از حضرت ) انما االعمال بالنيات( از امثله غريب حديث
  .روايت شده است عمر

اين حديث را فقط علقمه بن وقاص ليثي از حضرت عمر روايت كرده است، و از او 
فقط محمد بن ابراهيم تيمي، و از او فقط يحيي بن سعيد انصاري، اما از يحيي افراد 

  .اند بسياري روايت كرده
و قبالً تعبد به خبر . شود نيز در صورت صحت سند پذيرفته مي) فرد(احاديث غريب 

  .واحد را بررسي كرديم
  
  تقسيم حديث از حيث قبول و رد: ثانياً 

شود، و هر  احاديث آحاد از حيث قبول و رد به دو بخش مقبول و مردود تقسيم مي
  :كدام انواعي دارد كه تفصيل آنها چنين است 

  
  اقسام خبرهاي آحاد مقبول

با توجه به تفاوت مراتب روايت، حديث مقبول به دو بخش اصلي، صحيح و حسن 
تقسيم مي شود، و هر كدام ممكن است در ذات خود چنان باشد، يا با مؤيدها و 

  :شود  هاي ديگر كه در نتيجه اقسام خبر مقبول چنين مي روايت
  .صحيح لذاته - 1
 .حسن لذاته - 2

 .صحيح لغيره - 3

  .حسن لغيره - 4
  :فصيل هر كدام شرح و ت الاو ح
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  صحيح لذاته -1
حديث صحيح حديثي است كه آن را راوي عادل و ضابط از شخصي مانند خود با 

  .كه در آن شذوذ يا علتي باشد، نقل كند اتصال تا نهايت سند، بدون اين
  

  شرح تعريف
صيغه تعريف مشتمل بر شروطي است كه بايد يك حديث صحيح از آن برخوردار 

  :از  باشد، كه عبارتند
  
  عدالت راوي -الف

مقصود از عدالت راوي اين است كه مسلمانان بالغ عاقل و با مروت و غيرفاسق 
  .باشد
  
  ضبط روايت -ب

چه را كه شنيد در حافظه يا  مقصود از ضبط اين است كه راوي بتواند هر آن
  .كه آن را به ديگري منتقل كند يادداشت خود نگهدارد تا آن

  
  عدم شذوذ -ج

  .تر از خود مخالف نباشد وي در روايت حديث با قوييعني را
  

  عدم علت -د
دار  سببي است كه صحت حديث را خدشه: يعني حديث معلول نباشد، و علت 

  .نمايد كه حديث از آن علت سالم است كند و ظاهراً چنان مي مي
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  اتصال سند -هـ 
خود مستقيماً گرفته  مقصود از اتصال سند آن است كه هر كدام از راويان از باالتر از

  .باشد، و اين حالت از اول تا آخر سند ادامه داشته باشد
توان شروط صحت حديث دانست كه در صورت فقدان يكي از آنها،  اين امور را مي

  .افتد حديث از درجه صحت مي
  

  حسن لذاته -2
زيبا را گويند، و در اصطالح عبارت از حديثي است كه تمام و حسن در لغت، نيكو 

كه ضبط راوي آن به قوت ضبط راوي صحيح  اوصاف صحيح در آن جمع است، جز اين
  .نيست

  :كه صحيح و حسن را بهتر بشناسيم به دو مثال زير توجه كنيد  براي اين
  :مثال حديث صحيح : اوالً 

  :امام بخاري گويد 
 حدثنا مسدد، حدثنا يحيي عن شعبه قال حدثني قتاده عن انس بن مالك

فرسا ألبي طلحه، فقال ما رأينا من  بالمدينه فزع فركب رسول اهللا كان: قال 
  1 .شيء، و ان وجدناه لبحرا

  :بينيم  كه در اسناد اين حديث مي چنان

_________________________________________________________________________ 
 در مدينه ترسي از دشمن پيش آمد، و رسول اهللا): (5/178(و ) 6/86(اري به هامش فتح الباري بخ -1

اسبي كه مالك آن ابوطلحه بود سوار شد، ما چيزي را نديديم و آن را در حقيقت دريا يافتيم ـ يعني 
 ).خيلي سريع
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مسدد بن مسرهد شيخ بخاري از يحيي بن سعيد قطان روايت كرده و يحيي از شعبه 
الك ـ صحابي معروف بن الحجاج، و شعبه از قتاده بن دعامه سدوسي، و او از انس بن م

  .ـ از رسول اهللا
  : حال ببينيم علماي رجال حديث، درباره اين افراد چه نظري دارند؟

، حافظ، يحيي بن معين نمسدد بن مسرهد بن مسربل بصري اسدي، ابوالحس - 1
  .وفات يافت 228به سال . ثقه، ثقه: درباره او گويد 

امام احمد درباره . حافظيحيي بن سعيد بن فروخ قطان تميمي ابوسعيد، بصري،  - 2
يحيي قطان مرا حديث گفت و چشمانم مثل او را نديده است، و ابن : او گويد 

 .وفات يافت 198به سال . او امام اهل زمان خود بود: خزيمه گفت 

  سفيان . شعبه بن الحجاج بن ورد عتكي ازدي واسطي بصري - 3
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