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 ديباچه

 كه جان را فكرت آموختبه نام آن 

اثـر   »عـالمئمـة األاألرفـع املـالم عـن «موجز و مفيد  يهرسال يهحاضر ترجم يهنوشت

اين كتـاب را بـه انگيـزة رفـع      نويسنده. معروف به ابن تيميه استد بن شهاب الدين احم
دين به رشته تحرير درآورده است، ظاهراً اين مهم را در شرايطي به انجام سرزنش از ائمه 

رسانده است كه تعارض آرا و تفسير بعضي از فقها از نصوص كتاب و سنت، اعتراض و 
او براي ورود به بحث ضرورت اجتهاد  ا برانگيخته است،از دين پژوهان ر سرزنش برخي

و نياز به وجود مجتهدين را يك امر بديهي در نظر گرفته است، و اصل سـخن را متوجـه   
علت و فلسفة تنوع آراي متفاوت و گـاه متضـاد مجتهـدين كـرده اسـت، و بـا اسـتدالل        

رموز اختالف فقهـي را  چگونگي پيدايش آراي متنوع و متضاد ائمه را به تصوير كشيده و 
اي كه خواننده با تأمل و تفكر در مطالب موجز و علمي رسـاله   نموده به گونهتبيين علمي 

يابد كه اختالف فقها و ائمة مذاهب ناشي از قواعد و اصول علمي اسـت، و مـادامي    درمي
ن به سـبب  مجتهدي: كه اين اختالف ريشه در اصول فقه و ضوابط علمي داشته باشد؛ اوال

سزاوار سرزنش، طعن و طعن نيستند، بلكه براي انجام اجتهاد و خطاهاي اجتهادي نه تنها 
تالش مخلصانه و عالمانه جهت تبيين كتاب و سنت در نزد امت اسالمي از منزلت وااليي 

هاي وحي، مـواالت و   باشند، و براساس آموزه برخوردارند و در بارگاه الهي نيز مأجور مي
تنـوع و تضـاد آراي   : وارثان پيامبر يك وظيفه شرعي است؛ ثانيـا  يهثابمحبت با آنان به م

امري طبيعي و گريزناپذير است و تالش براي رفع كامل اين گونـه اختالفـات نـه     مذهبي
ممكن است و نه مطلوب، زيرا آراي اجتهـادي ناشـي از هـوي و هـوس يـا تمـايالت و       

نيست، تا بقـاي يـك مـذهب و     مصالح فردي و همچنين منافع سياسي و مذهبي و حزبي
واقعيت علمي اين است كه اين نظرات برآمده از نگاهي عالمانه . نابودي بقيه را آرزو كنيم
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كتاب و سنت است و در عين وجود اختالف و گاهي تضـاد بـا يكـديگر    مند به  و ضابطه
متكي به اصول و قواعدي است كه دست كم از مقبوليت نسـبي برخوردارنـد، از ايـن رو    

ايد كتاب و سنت صحيح را معيار پذيرش يا عدم پذيرش ايـن نظـرات قـرار دارد و بـر     ب
بيـداري  «رستاخيز اسالمي و پديـدة فراگيـر    يهاساس فهم بهترين نسل اين امت، در دور

 برخورد و تعامل پيرامون مذاهب اسالمي با يكـديگر اقـدام   يهدر خصوص نحو» اسالمي
كه در  نمود، هاي ناب مكاتب فقهي مختلفي ده از آموزهبه ارائة الگوي فكري و عملي برآم

اهـل رأي، اهـل حـديث،    : تاريخ تشريع اسالمي ظهور نموده است، در اين ميـان مكاتـب  
هـاي درس و   مكتب اعتزال و مكتب ظاهري شهرت بيشتري يافته كه امروزه نيز در حوزه

 .باشند ها و مؤسسات پژوهشي مورد توجه مي تحقيق، و دانشگاه
شود كه نشان از  هايي مطرح مي ارگانه ديدگاهههي در مورد جايگاه ائمه و مذاهب چگا

اي در تقليـد از ائمـه راه تعصـب و جمـود پيشـه       افراط و تفريط دارد، در يك طرف عده
اي  اند، به طوري كه اگر براي آنان مسلم و قطعي گـردد كـه مـذهب آنـان در مسـأله      كرده

ي عدول از مذهب متبوع و تقليدي خود را  ه خود اجازهبناسازگار با كتاب و سنت است، 
غيـر از  كنند كه گويا كتاب و سنت هيچ رسالتي  اي رفتار مي دهند، و در عمل به گونه نمي

توجيه و اثبات مذهب آنان را نـدارد، و بـه زبـان حـال كتـاب و سـنت را بـراي مـذهب         
سـازند، و   تابع مذهب ميطلبند، و نه مذهب را براي كتاب و سنت و نصوص ديني را  مي

رسالت را رها سـاخته و اسـتادي    نه مذهب را تابع نصوص و شاگردي در مكتب قرآن و
بينيم كه مذاهب مدون مشـهور را   اي را مي و در سوي ديگر عده .اند آنان را پيشه ساختهبر

و  شمارند كه بردين و دينداري تحميل شده است و بعضاً از بـدگويي بـه ائمـه    بدعتي مي
نفي مذهب، يا تك مذهبي، و يـا انحصـار در چهـار     آن كهندارند، حال روان آنان دريغ پي

مذهب يك اصل ديني نيست، و تقليد از يك مذهب خاص مانع شد؛ البتـه در ايـن ميـان    
 .بايد مفهوم اتباع و پيروي جدا كرد
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شايان ذكر است كه مذاهب فقهي اسالمي محدود به چهـار مـذهب نبـوده و نيسـت،     
ها وجود داشته است كه به لحاظ علمي اعتبار و جايگاه خاصي  ديگري غير از اين مذاهب

انـد كـه امـروزه فقـط در      اند و به داليل تاريخي از ادامة حيات اجتماعي بـاز مانـده   داشته
هـاي تحصـيلي    نامه هاي تدريس و تحقيق و تأليف آثار فقهي نوين و همچنين پايان حوزه

، محمـد بـن   )هــ  144متـوفي  (عبداهللا بـن بشـرمه   . شود ه ميها استفاد سطوح عالي از آن
، )هـ 157متوفي (، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعي )هـ 148متوفي (عبدالرحمن قاضي كوفه 

، و ابـراهيم بـن خالـد    )هـ 238متوفي (، اسحاق بن راهويه )هـ 161متوفي (سفيان ثوري 
آن مذاهب هسـتند، اصـول فقـه    از جمله ائمة ) هـ 246متوفي (بغدادي معروف به ابوثور 

اين بزرگان نزديك به مكاتب فقهي مدون است، اما آراي فقهي آنان محـدود بـه نظـرات    
فقهي مذاهب مشهور چهارگانه نيست؛ مثالً از نكات جالب توجه براي طرفداران حقـوق  

ي امـور،   زن اين است كه در مذهب طبري و مذهب ظاهري، زنان اجـازه دارنـد در كليـه   
كه امام ابوحنيفه فقط در امور مـالي بـراي زنـان حـق      دادرسي نمايند، حال آن قضاوت و

زنـان چنـين حقـي را قائـل      قضاوت قائل شده است و مذاهب ديگر به طور كلـي بـراي  
(اند نشده

0F

1(. 
شخص غير متخصص به يك فرد متخصـص كـه    يهتقليد به معناي رايج يعني مراجع

گذارد، و مهـم آن كـه تقليـد از     آن صحه ميهم وجاهت شرعي دارد، و هم عقل سليم بر
ي يـك   تواند بـه مثابـه   هريك از مذاهب اسالمي شرعاً و عقالً جايز است، و يك مقلد مي

. تصميم از مذهب متبوع خود عدول نموده و از هرامام ديگري كه بخواهـد تقليـد نمايـد   
قـه و يـا در برخـي از    كند كه اين امر به طور كلي باشد، و يا در بابي از ابواب ف فرقي نمي

 .احكام، از امام ديگري تقليد نمايد
ي ضوابط حكيمانه و آگاهي و اخـالص والتـزام    بديهي است كه اين مهم بايد در سايه

گـرفتن   اعتقادي و عملي به كتاب و سنت و به دور از هرگونه هوي و هـوس و بـه بـازي   
                                           

 .59و  63ص  فلسفه قانونگذاري در اسالم، دكتر صحي محمصاني ترجمه اسماعيل گلستاني -1
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ديني به انجام رسـد، بـه    نظران داركردن منزلت ائمه و ساير صاحب احكام ديني، و خدشه
اي از مسائل ديني به تحقيـق بپـردازد و در يـك پـژوهش      عالوه چنانچه مقلدي در مسأله

اي مغاير با مذهب متبوع خـود برسـد، در آن    به نتيجهمند و متكي به كتاب و سنت  ضابطه
ي شرعي بايد بـه علـم، و بـه     خاص مجاز به تقليد نيست و به عنوان يك وظيفه يهمسأل
ن ديگر به دانش و اجتهاد خويش عمل نمايد؛ چرا كه به تعبير علما، اجتهـاد و تقليـد   سخ

 .پذير هستند و ممكن است كه يك شخص مقلد، در مسأله يا مسائلي مجتهد باشد تجربه
بديهي است رهايي از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلـوب مسـتلزم وجـود    

هـاي مناسـب از طريـق مقالـه،      در فرصـت افراد توانمند و مخلصي است كـه همگـان را   
سخنراني، تدريس، دعوت و ارشاد به اعتدال فـرا خواننـد و در ايـن راسـتا عمـوم را بـه       
رعايت اصول و ضوابط محكم برگرفته از كتاب و سنت، و سيرت عملي پيغمبر، و گفتـار  

و مذاهب فـرا خواننـد، و در عـين حـال نادرسـت       يهو كردار شاگردان رسول اكرم وائم
 .ناكارآمدبودن افكار و رفتارهاي مبتني برافراط و تفريط را تبيين نمايند

نظيـري هسـتند    ي مذاهب از جمله افراد كم دهد كه ائمه هاي تاريخي نشان مي واقعيت
هاي فكر، فقه، و عمل  اند در عرصه هاي فردي توانسته كه به دليل برخورداري از توانمندي

علم و ادب، و در بين خاص و عام، مقام رفيـع و جايگـاه    ديني مؤثر باشند و در نزد اهل
ي قوي الهي در شناخت و ابـراز حـق،    استقالل در اصول اجتهاد، انگيزه. ارزشمندي بيابند

از شـرع و   همه جانبـه توجهي به اربابان زر و زور و تزوير، شناخت عميق و  تواضع و بي
هاي ظريـف علمـي بخشـي از     نگري و نكته سنجي بيني و ژرف مقاصد شريعت، و روشن
ي آنان را در تمـدن و ميـراث اسـالمي     هاست كه نقش برجسته خصوصيات شخصيتي آن

 .انكارناپذير ساخته است
 عالوه برعدم دسترسي به حديث صحيح پيامبر برخـي از اصـول و ضـوابط علمـي و     
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 )1F1(:به شرح زير استعوامل مولد آراي متنوع مجتهدين 
به كار رفته » حيض«و هم به معناي » طُهر«ب هم به معناي در لغت عر» قُرء«كلمة  -1

﴿بقره  يهسور 228ي  در تفسير آيهاست؛ لذا مجتهدين       

       ﴾ اند كه هيچ يك از آنان  آراي مختلف و متضادي را بيان كرده

 .زبان عرب مؤيد هردو ديدگاه است توان از نظر دور داشت، زيرا را نمي
اند، و چه بسا كه از وجود برخـي از احاديـث    احاديث احاطه نداشته يهائمه به هم -2

در بعضـي از   اطالع باشند، چنانكه برخي از صحابه نيز از سنت قـوي پيـامبر   بي
 .اند اطالع بوده موارد بي

انـد، و فتـاواي    داشتهنظر  ي اعتبار و ارزش يك حديث اختالف گاهي ائمه در زمينه -3
سـقم  هاي مختلفي است كه در خصـوص صـحت و    ها ناشي از ديدگاه مختلف آن

 .اند يك حديث دانسته
انـد، و بعضـي ديگـر     قائل به شـروطي بـوده  » خبر واحد«برخي از ائمه براي قبول  -4

 .اند حديث واحد را بدون قيد و شرط پذيرفته
اند، به طوريكـه يكـي مـدلول     تهنظر داش گاهي ائمه در داللت يك حديث، اختالف -5

 .تابد شناسد كه ديگري چنين داللتي را برنمي اي مي حديث را به گونه
گاهي يك امام، به نسخ، يا تأويل حديث، و يا تعارض حديث با داليل ديگر اعتقاد  -6

 .دارد، اما مجتهد ديگر چنين باوري ندارد
مواقع ترجيح يـك رأي  كند كه در آن  هاي مختلفي موضوعيت پيدا مي گاهي داللت -7

بر ديگر آرا، امري واقعاً تخصصي، دشوار و دست كـم مـورد اخـتالف اسـت، بـه      
 .سازد طوريكه حصول اجماع را ناممكن مي

                                           
ي عبـدالعزيز سـليمي، نشـر     مباني وحدت فكري، فقهي و فرهنگي مسلمانان، محمد غزالـي، ترجمـه   -1

 .77 - 91احسان، ص 
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الزم به ذكر است كه اين كتاب توسط برادر دانشمندم، حافظ كالم اهللا مجيد، و پزشك 
شـد، و بازنويسـي مـتن و    متعهد دكتر احمد علي آريانژاد از عربي به فارسـي برگردانـده   

راقم اين سطور گذاشته شد، مقدر آن بود كـه دوسـت فاضـلم آقـاي      يهاضافات به عهد
شناسي نيز فرصت مطالعه و تطبيق ترجمه و اصل كتـاب را   حبيب اهللا ضيايي دكتراي زبان

نصـيب   بيابند تا از تخصص، و لطف ايشان در رفع ابهامات و تصحيح و تكميـل اثـر بـي   
يدوارم تالش علمي اين دو بزرگوار مورد قبول ايزد منان قرار گيـرد و موجبـات   نمانيم، ام

 .مندي و رضايت خوانندگان عزيز را فراهم گرداند بهره

بزرگ اسالمي براي آشنايي بيشتر با نويسنده  املعارف ةدائرابن تيميه از  همقال يهخالص

احاديث نبي مكرم و آثار صحابه در ابتداي كتاب اضافه گرديد، از آن جايي كه نويسنده از 
ها بسنده شده است، الزم بود فهرست احاديث  ي آن به ترجمهبهره برده كه در متن اغلب 

ي آن آورده  و روايات، شامل اكثر روايات مندرج در كتاب در بخش ضمايم با ذكر صفحه
همچنين نويسنده در جاي جاي كتاب از اصطالحات اصول فقـه و اصـول حـديث    . شود

مشـخص  (*) در متن حاضر با عالمت سـتاره  تفاده كرده است، از اين رو اصطالحات اس
هـا اضـافه    ي آن كتاب براساس حروف الفبـا، توضـيح مختصـري در بـاره     شد، و در آخر

گرديد، بدان اميد كه براي جمعي از خوانندگان مؤثر افتد، به همـين منظـور در برخـي از    
 .توضيح همراه شده است ترجمه، ترجمه باموارد، برخالف اصول 

بديهي است اين نوشته عاري از اشكالي نيست، لذا مشتاقانه به منظور رفع ابهامـات و  
نقايص موجود چشم به راه نظرات اصالحي اربابان دانش و معرفت دارد، و در همين جـا  

 .دارد مراتب امتنان و تشكر خود را به پاس اقدام آگاهي بخش آن سروران عزيز اعالم مي
 

 محمد علي آريانژاد
 85بهار 

 



 

 

(آشنايي با نويسنده
2F

1( 

تقي الدين، ابوالعباس، احمد بن شهاب الدين حراني دمشقي حنبلي، از مشاهير علماي 
ــع االول  10دوشــنبه (اســالم  ــد 20شــب دوشــنبه  - 661ربي ـــ 728 ةذيقع يكــي از ) ه

ود و اعصـار  ديني و معنوي عصر خ يهاسالم است كه در انديش يههاي برجست شخصيت
انگيز و مورد مناقشه در سرتاسر  بعد از خود اثر بسيار مهمي داشته، و از افراد معدود بحث

حيات علمـي و اجتمـاعي و سياسـي او سرشـار از     . قرون بعد از زمان خويش بوده است
مقاومت و مبارزات سرسختانه در برابر مخالفان است، وي در ابراز عقايد خود كه بعضـي  

ابن تيميه كه در زمـاني كـه   . يار جسورانه بوده، از هيچ كس باكي نداشته استها بس از آن
رعب و وحشت مغول هنوز بر سراسر عالم اسالمي مستولي بود، به پا خاست و مسلمانان 
را به پايداري در برابر مغوالن و جنگ با آنان فرا خواند، اهميت اين عمل او تا آنجاسـت  

بـزرگ داشـته   مماليك مصر بر سپاهيان مغـول سـهمي    وي در پيروزي: توان گفت كه مي
 .نظيري در جهان اسالم به شمار آورد توان او را عالم ديني كم است، و از اين حيث مي

كه در آن زمان از مراكز تعليمات مذهب حنبلي بود، متولـد  » حران«ابن تيميه در شهر 
 .حران اكنون از شهرهاي ويران تركيه است. شد

تيميه بيش از شش سال نداشته است، مردم حران از ترس حملة مغول هنگامي كه ابن 
شهر را ترك كردند؛ از آن جمله شهاب الدين، عبدالحكيم، پدر ابن تيميـه كـه از علمـاي    

 .دمشق شد هخويش روان يهديني بزرگ شهر بود، در همين سال به همراه خانواد
اي در مـذهب حنبلـي    اد برجسـته ق افر 7و  6ابن تيميه در حران در قرن  يهاز خانواد
، پدر ابن تيميـه نيـز از فقهـاي    )ق 682 - 627(شهاب الدين عبدالحكيم . اند شهرت يافته

                                           
 171 - 193، ص 3المعـارف بـزرگ اسـالمي، ج     ةعباس زريـاب، دائـر  » ابن تيميه«ي  تخليص مقاله -1

 .، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي1369تهران 
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و خطيب و حاكم آنجا بوده است، وي در شهر دمشق رئيس » شيخ البلد«معروف حران و 
دار الحديث السكريه و در مسجد جامع اين شهر صاحب كرسي بود، و روزهـاي جمعـه   

 .كرد جا سخنراني ميدر آن
ابن تيميه پرورش علمي و ديني خود را ابتدا در محيط علماي حنبلـي دمشـق تكميـل    

فقه، حديث، اصول، كالم و تفسير متبحـر  : كرد، و در اكثر علوم متداول زمان خود اعم از
در فلسفه، رياضيات، ملل و نحل و عقايد اديان ديگر مخصوصاً مسيحيت و يهود نيز . شد

وي در فقه . فراوان داشت، اين معني در سرتاسر آثار و تصانيف او مشهود است اطالعات
و پس از مطالعه و تبحر در مذاهب ديگر فقهـي، فتواهـايي   . حنبلي به درجه اجتهاد رسيد

داد كه با فتاواي مذاهب اربعه اختالف داشت و بدين سان، استقالل رأي و نظر آزاد خود 
نوز به بيست سالگي نرسيده بود كه اهليت و شايستگي فتـوا  ه. را در فقه به ثبوت رسانيد

در دارالحـديث   683و تدريس را به دست آورد، و پس از فـوت پـدرش، از آغـاز سـال     
 .سكريه به تدريس پرداخت

ق ميان نماز ظهر  698الحمويه الكبري را در  ةبه گفتة ابن شاكر، ابن تيميه كتاب العقيد
اين رساله . در بارة مسائل كالمي از او كرده بودند، نوشت و عصر در پاسخ به سؤاالتي كه

بـه همـين   . كه در آن به مذهب كالمي اشعري حمله شده بود، جنجال سختي برانگيخـت 
قاضي مناسبت ابن تيميه را به محضر قاضي احضار كردند، ابن تيميه از حضور در مجلس 

فوذترين امير دمشق بود، به يـاري  امير سيف الدين جاغان كه در آن هنگام با ن. امتناع كرد
ابن تيميه برخاست و مخالفان او را كه در شهر غوغا برپا كرده بودند مضروب ساخت، و 

پس از اين واقعه، ابن تيميه در روز جمعه جلسـات سـخنراني دينـي و    . فتنه را فرو نشاند
حضـور   رور شنبه از صبح تـا پاسـي از شـب در   . ارشادي ترتيب داد و به تفسير پرداخت

الحمويه پرداخت، كسي نتوانست بـر او خـرده    ةمضامين العقيد يهدر بارقضات به بحث 
ابن تيميـه سـخني بگويـد، مـن      يههركس در بار«: امام الدين قاضي شافعيه گفت. بگيرد

شيخ سخن بگويد،  يههركس در بار«: و جالل الدين قاضي حنفيه گفت. »دشمن او هستم
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ابن تيميه پيش از آن در مجلس محاكمه حاضر نشده بـود و بـه    .»او را تعزير خواهم كرد
قاضي گفته بود كه او حق دخالت در اعتقاديات ندارد و مأموريت او فقط فصـل دعـاوي   

 .است
م، غازان، ايلخان مغول در ايران، به قصد تسـخير شـام لشكركشـي     1299/ ق 699در 

وون سلطان مصر كرد، بر او پيروز قالربيع االول با ملك ناصر  27كرد و در جنگي كه در 
ابن تيميه با جمعي از علما براي گرفتن . شد، مردم دمشق از بيم مغول شهر را ترك كردند

ابـن  : گويـد  ابن كثيـر مـي  . ام من به مردم شهر امان داده: غازان گفت. امان نزد غازان رفتند
تسـليم نكنـد، ابـن تيميـه     پيغام داد كه قلعه را اشت، تيميه به نايب قلعه كه ارجواش نام د

بوالي يكـي از فرمانـدهان سـپاه مغـول      يهاسيران مسلمان به خيم يهبراي گفتگو در بار
 .رفت و آن قدر با بوالي سخن گفت تا خشم او را فرو نشاند

، جمـال الـدين آقـوش افـرم، بـه جنـگ       نايـب السـلطنة دمشـق   ق  699شوال  20در 
سـاكن در جبـال كسـروان لبنـان      -انـد   فير شدهاي كه توسط ابن تيميه تك فرقه -دروزيان

ابـن تيميـه هـم بـا     . ياري داده بودندها مغوالن را در جنگ با مصريان  رفت، زيرا دروزي
دروز  يابن كثير رؤسا يهجمعي از داوطلبان در اين سفر جنگي همراه آقوش بود، به گفت
راست را به ايشان نمود، و  در اين جنگ نزد ابن تيميه آمدند، او با ايشان بحث كرد، و راه

 .آنان را وادار به توبه كرد
بدينگونه ابن تيميه با دخالت در كارهاي سياسي و سختگيري در امر به معروف و نهي 

وقايع مهم سياسـي   يهحضور او در هم. از منكر، شخصيت قوي خود را به ثبوت رسانيد
اي را  بودن نامـه  م جعلي 1302/ ق 710و اجتماعي و ديني دمشق مشهور بود، چنانكه در 

كه يهوديان مدعي بودند، حضرت رسول با آن نامه يهوديان خيبر را از اداي جزيه معـاف  
 .داشته است، ثابت كرد

 ةابن تيميه بـر سـر عقايـد او و مخصوصـاً آنچـه در العقيـد       يهدر همين سال محاكم
ـ      يهخالص. الواسطيه آورده بود، پيش آمد قمـري،   703ه در آن ايـن اسـت كـه ابـن تيمي
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اسـالمي   اصـيل  فصوص الحكم محيي الدين ابن عربي را مطالعه كرد، و آن را بـا عقايـد  
و پيروان او كـرد و كتـابي بـه نـام     محيي الدين  ي آراي مناقشهيافت، و شروع به  مخالف

قاضي مالكيان در قـاهره از بيبـرس سـلطان    . در رد آن نوشت» النصوص علي الفصوص«
تيميه را به مصر فراخواند تا او را محاكمه كنند و به توبه و بازگشت از  مصر خواست ابن

 ةق بحـث و مناقشـه در بـاره العقيـد     705رجـب   8و در اين ميـان در  . عقايدش وادارند
 .الواسطيه پيش آمد، و پس از چند جلسه مذاكره عقيدة شيخ پذيرفته شد

ميـه بـه ابـن عربـي، از او     در شوال همين سال بزرگان صوفيه به سبب حمالت ابن تي
محاكمـه   يهاو را به قاضي شافعي محول كردند، ولي در جلسـ  يهمحاكم. شكايت كردند

طلب ياري و اسـتغاثه از خـدا   : ثابت كنند، ابن تيميه گفتنتوانستند چيزي عليه ابن تيميه 
ضـي  توان او را نزد خدا شفيع كرد، بع جايز است، ولي از رسول اهللا جايز نيست، فقط مي

توان چيزي بر او خرده گرفت، ولـي قاضـي كـه همـان      از اين سخن نمي: از حضار گفتند
او . تلقي كـرد  ادبي نسبت به پيامبر  ابن جماعه بود، اين سخن ابن تيميه را بيبدرالدين 

را ميان رفتن به دمشق، و حبس در قاهره و رفتن به اسكندريه با بعضي از شـروط مخيـر   
ه به دمشق رود، و با قاصد عازم دمشق گرديـد، امـا روز بعـد او را    ساختند، او پذيرفت ك

. حكومت جز با حبس او موافق نيست، پس ميان قضات خالف افتاد: برگرداندند، و گفتند
 .ابن تيميه پذيرفت كه زندان رود

رفتنـد،   دادن فتـوا مشـغول شـد، و مـردم آزادانـه پـيش او مـي       ابن تيميه در زندان به 
هـا   داشت، و به آن زندانيان را از لهو و لعب و بازي نرد و شطرنج باز مي شيخ،: گويند مي

مدرسه و خانقاه و رباط مفيدتر شده بود، داد تا آنجا كه آن زندان، از  هاي ديني مي آموزش
 .ابن تيميه نيز پس از آزادي وي از زندان مركزي روحاني براي عامه گرديد يهخان

شاهي واقع در برخي  يهرفت، در آنجا او را در خانيه ق ابن تيميه به اسكندر 709در 
منبجـي دشـمن اصـلي او     اين سفر بر اثر تحريك شـيخ نصـر   يهوسيع جاي دادند، زمين
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رفتنـد، و از   فراهم آمد، ابن تيميه هشت ماه در آن برج ماند، و اصناف مردم پـيش او مـي  
 .بردند فضل و دانش او بهره مي

گرگون شد، ملك ناصر با پيروزي وارد قـاهره شـد، و   اندكي بعد وضع سياسي مصر د
ابـن تيميـه را بـا    ) براي بار سـوم (روز دوم شوال يعني دو روز پس از دعوت به سلطنت 

و روز جمعه به . احترام از اسكندريه فرا خواند، ابن تيميه روز هشتم شوال وارد قاهره شد
، در ايـن مجلـس كـه وزيـر و     ديدار ملك ناصر رفت، و مورد استقبال گرم او قرار گرفت

قضات مصر و شام و علمـاي بـزرگ حاضـر بودنـد، وزيـر از سـلطان خواسـت كـه در         
ها عمامة سفيد بـر سـر نهنـد، ملـك      برابرگرفتن مبلغ كالني از اهل ذمه، اجازه دهد كه آن

اين پيشنهاد استفتا كرد، ولي كسي جز ابن تيميه پاسـخ نـداد، وي    يهناصر از علما در بار
دو زانو نشست و با سخناني تند و خشن پيشنهاد وزير را رد كرد، و ملـك ناصـر را   روي 

از اين كار بازداشت، در آن جلسه ملك ناصر به طور خصوصي از ابن تيميه خواسته بـود  
سـخناني  » كـرك «ملك ناصر هنگام بتعيـد او بـه    يهكه به قتل بعضي از قضات كه در بار

همان كساني بودند كه به ابـن تيميـه نيـز آزار رسـانده      اين قضات. گفته بودند، فتوا دهد
ايشـان اشـخاص   : بودند، اما ابن تيميه به اين درخواست سلطان پاسخ منفي داد، و گفـت 

ها تو  آن: سلطان گفت. ها را بكشي، مانند ايشان ديگر نخواهي يافت خوبي هستند، اگر آن
هركس مـرا آزار  : ابن تيميه پاسخ دادند، اند كه ترا بكش اند، و بارها خواسته را آزار رسانده

اند، خدا خود انتقام خواهـد   رسانده است، بخشودم و از كساني كه خدا و رسول را آزرده
ما كسي مانند او نديديم، ما بر ضد او توطئـه  : قاضي مالكي در اين باره گفته است. گرفت

ابن تيميه پس از . درگذشت كرديم، و بر او دست نيافتيم، اما او بر ما دست يافت، و از ما
 .غول شدشآن آزادانه به نشر عقايد و فتاواي خود م

اي ترتيـب دادنـد تـا او را بكشـند،      اي بر ضد ابن تيميـه توطئـه   ق عده 711در رجب 
ابـن  كنندگان را بگيرند، و بكشند، ولي  جماعتي از طرفداران ابن تيميه خواستند كه توطئه

انتقـام حـق مـن اسـت، از آن در گذشـتم، و اگـر حـق        اگر ايـن  : تيميه مانع شد و گفت
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داند كه چگونه  كنيد؟ و اگر حق خداست، خداوند خود مي شماست، چرا از من استفتا مي
 .انتقام بگيرد

ق، شمس الدين محمد بن مسلم الحنبلي، قاضي القضات دمشق با ابـن تيميـه    718در 
فتوا ندهد، ولي او نپـذيرفت،   حلف به طالق يهمالقات كرد و از او خواست كه در مسأل

سـوگند بـه طـالق    : حلف يا سوگند به طالق اين است كـه كسـي مـثالً بگويـد     يهمسأل
كه چنين و چنان خواهم كرد، يا كسي طالق را ) شود طالق برمن الزم مي: الطالق يلزمني(

معلق و مشروط به امري كند، و قصد او فعل چيزي يا پرهيـز از چيـزي و يـا منـع از آن     
اشد، ولي در آن حال نيت طالق نكند، فتواي ابن تيميه در اين مـورد ايـن اسـت كـه در     ب

گوينـد كـه در هـردو     هيچ يك از اين دو حالت طالق واقع نخواهد شد، اما جمهـور مـي  
يمين ثابـت   يهدر هردو صورت كفار: گويد طالق واقع خواهد شد، ابن تيميه ميصورت 

 .شود مي
: كـرد  اي از سوي ملك ناصر رسيد كه حكم مـي  سال نامهدر اول جمادي االول همين 

ي بـاز  قمـر  719رمضـان   29ابن تيميه در حلف به طالق فتوا ندهـد، در روز سـه شـنبه    
طالق رسيد و بـار ديگـر رأي    يهن متضمن منع ابن تيميه از افتاء در مسألاي از سلطا نامه

تيميـه فرمـان سـلطان و رأي    فقها و قضات مبني بر تأييد حكم سلطان صادر شد، اما ابن 
بـه همـين جهـت    . فقها را ناديده گرفت و بر فتواي خود در مورد طالق مذكور باقي ماند

در حضـور نايـب السـلطنه     ةق قضات و فقهاي مذاهب در دارالعساد 720رجب  22روز 
اي تشكيل دادند، و ابن تيميه را به جلسه مذكور احضار كردند و او را به سبب عدم  جلسه

 18مـاه و   5ابن تيميه مـدت  . دمشق به زندان انداختند يهتوبيخ كردند، و در قلععت اطا
ق فرمـاني از سـلطان مبنـي بـر      721روز در اين زندان ماند تا در روز دوشنبه عاشـوراي  

 .و او از زندان خارج شد آزادي ابن تيميه از زندان رسيد،
رش، زين الـدين عبـدالرحمن در   ق بار ديگر ابن تيميه را با براد 726در ششم شعبان 

مقريزي سبب صدور فرمان سـلطان ايـن بـوده     يهبنابر نوشت. دمشق زنداني كردند يهقلع
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 يهاست كه شمس الدين ابن قيم الجوزيه شاگرد به نام ابن تيميه در شهر قدس در مسـأل 
مجرد  يعني به فتواي ابن تيميه آن را جائز نشمرد، و: شفاعت و توسل به انبيا سخن گفت

از اين شد، مردم بيت المقدس را منكر ) بدون قصد مسجد آن حضرت(قصد قبر حضرت 
فتوا ناراحت شدند، اين خبر به سلطان ملك ناصر رسيد، او مسـأله را بـه شـمس الـدين     

قاضي القضات حنفـي ارجـاع كـرد، قاضـي القضـات      ) ق 728د (محمد بن عثمان حنفي 
اين موجب شد كه ملك ناصر فرمان دهـد كـه    حنفي ابن تيميه را سخت نكوهش كرد، و

 .او را به زندان درافكنند
ابن تيميـه از  : گويند اين خبر را يكي از حاجيان نايب السلطنه به ابن تيميه رسانيد، مي

دمشق بردنـد، و در آنجـا    يهشنيدن اين خبر اظهار سرور كرد، او را سوار بر اسب به قلع
 .اتاقي به او اختصاص دادند

گويد كه قاضي سخن ابن تيميه را تحريف كرده است، ابن تيميـه زيـارت    ثير ميابن ك
قبر حضرت رسول را منع نكرده، بلكه مجرد قصد رفتن به زيـارت را منـع كـرده اسـت؛     
يعني اگر كسي بدون قصد زيارت، به قبر حضرت رسول برود، و در آنجا قبـر را زيـارت   

 .كند مانعي ندارد
تاب و كاغـذ و قلـم و دوات را از او گرفتنـد و از مطالعـه     ق ك 728در جمادي اآلخر 

مالكي در قاهره، كتابي در رد بر ابـن تيميـه    القضاة، قاضي ابن االخنائيمنعش كردند، زيرا 

به دست ابن تيميه رسيد، و ردي برآن نوشـت،  مسأله زيارت نوشت، اين كتاب  يهدر بار
ر شكايت كرد، و او فرمان داد كه كتـاب و  ابن االخنائي به ملك ناص. و او را جاهل خواند

ذيقعـده همـان سـال در زنـدان قلعـه       20دفتر او را باز گيرند، ابن تيميه در شب دوشنبه 
صـوفيه در كنـار قبـر     يهنظير مردم در مقبر او را با تشييع بي يهدمشق وفات يافت، جناز

او شكت  يهتشييع جنازكساني را كه در  يهبرادرش، شرف الدين عبيداهللا دفن كردند، عد
هـا را تـا    و اين غير از تعـداد زنـان اسـت كـه آن    . اند هزار تن نوشته 200تا  60كردند از 

 .اند تن تخمين زده 15000
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ابن تيميه بدون شك يكي از بزرگترين علماي ديني عالم اسـالم در ميـان اهـل سـنت     
دنيـوي از افـراد    است، او از لحاظ دانش، تقوي، شجاعت و اعراض از مقامـات و لـذات  

در سراسر عمر خود جز به بحث و مطالعه و تصنيف و مبارزه به . رود نظير به شمار مي كم
كاري ديگر نپرداخت، زن نگرفت، از امرا و شاهان هديه و صله نپذيرفت، و به كم قناعت 

 .كرد
ابن تيميه به سبب اظهار عقايد خاص خود نسبت به مسائل مختلـف كالمـي، فقهـي،    

اسـالمي، مخالفـان و نيـز     يههـاي برجسـت   گيري در برابر شخصـيت  و موضع... و عرفاني
 .هواداران بسياري در همان روزگار خويش يافت

ـ توان ابن كثير، مؤلف  از شاگردان و مدافعان سرسخت ابن تيميه مي ـ  ةالبداي را  ةوالنهاي
او را سـتوده   نام برد كه در سراسر كتاب خود به هرمناسبتي از ابـن تيميـه دفـاع كـرده و    

دمشـق رفـت، و بـر سـر جسـد او نشـت، و        يهاست، او در روز وفات ابن تيميه به قلع
 .صورتش را باز كرد و بوسيد

از علماي بزرگ قرن كه معاصر ابن تيميه بوده و از او دفاع كرده و به سبب او در رنج 
از (مال حمت افتاده حافظ و محدث بسيار مشهور ابوالحجاج مزي صاحب تهذيب الكزو 

 .گذشته استق در 742است كه در ) حديثجال كتب ر
ـ   ابـن حجـر نخسـت     يهاز شاگردان به نام او احمد بن محمد حنبلي است كه بـه گفت

مخالف ابن تيميه بود، ولـي پـس از مالقـات بـا او از دوسـتان و شـاگردان او گرديـد، و        
 يهبـر صـوفيه و مسـأل   از او پافشاري كرد، و در رد مصنفات او را نوشت و در طرفداري 

كه عامه و صوفيان بر او شوريدند، و قصد كشتن او را  زيارت سخت از او دفاع كرد تا آن
كردند، سرانجام تقي الدين اخنائي، قاضي ملكي او را احضار كرد، و چندان چوبش زد تا 

 .خونين شد، سپس او را وارونه سوار قاطر كردند و در شهر گرداندند
شك شمس الـدين محمـد بـن ابـي بكـر،       گرد و مدافع ابن تيميه بيترين شا اما بزرگ

و  اقوال يهاست كه در هم) م 1350 - 129/ ق 751 - 691(معروف به ابن قيم الجوزيه 
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عقايد تابع و حامي او بود و نشر و بسط عقايد ابن تيميه را در زمان حيـات او و پـس از   
ـ    ه زدنـد، و سـوار بـر شـتر در شـهر      مرگ او برعهده داشت، به همـين سـبب او را تازيان

 .دمشق زنداني كردند يهگرداندند، و با ابن تيميه در قلع
ابن تيميه به استناد حديث وارد شده، به نزول خدا معتقد بود، ولي اين نزول و مـوارد  

﴿كند و پيوسته در ايـن مـورد    بيان مي» بدون تشبيه«مشابه آن را با تأكيد، اما        

﴾ )گردد را در كتب و آثار خود متذكر مي) 11:شوري. 

ــا    ــنفات او را ت ــمار مص ــاكر ش ــن ش ــد ن 300اب ــار او را در  جل ــت آث ــته و فهرس وش
سال اقامتش در مصر  7الوفيات آورده، و افزوده است كه فتاواي وي را كه در مدت  فوات

 .اند مجلد گرد آورده 30صادر كرده بود، در بيش از 
الوه بر مذهب حنبلي، به تحقيق در مذاهب فقهـي و علـم كـالم و اصـول     ابن تيميه ع

اعتقادات نيز پرداخت، و برخالف اكثر معاصران خود فلسفه و حكمت هم آموخت، و بـا  
 .اديان يهود و مسيحيت آشنا شد

كنـد، و اطالعـات او را در معـارف اسـالمي، از فقـه و       كسي كه آثار او را مطالعه مـي 
رسد كه او شخصيتي بلنـد نظـر و    بيند، بدين نتيجه مي ت و تفسير ميحديث و كالم و لغ

 .ستيز بوده است تعصب
 يهكنـد كـه محـور همـ     ابن تيميه در خصوص نسبت نقل و عقل چهار اصل بيان مـي 

عقل موافـق قـرآن و    -2عقل با قرآن و حديث معارض نيست؛  -1: عقايد و آراء او است
. ان كه با نقل و سنت معارض باشد باطل اسـت عقليات حكما و متكلم -3حديث است؛ 

بـه عبـارت   . عقل درست و صريح و خالص با اقوال حكما و متكلمان مخالف اسـت  -4
با استدالالت عقلي بدون تكيه بر قرآن و حديث مخالف است، و عقـل را  ديگر ابن تيميه 

 .داند كه با قرآن و حديث معارض نباشد فقط در جايي معتبر مي
ظاهر آن براي حاديث نبوي گاهي براي خداوند صفاتي ذكر شده است كه در قرآن و ا

حاكي از مشابهت خداوند با بشر و حتي جسمانيت اوست؛ مانند اثبات دستي براي  بعضي



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   20

             ﴿: از سوره مائده 64 هخدا در آي

    ﴾ . يهاز سور 54 يهبرعرش، مثالً در آي» استواء«و مانند 

. ﴾             ﴿ :اعراف

و مانند آمدن ؛ ﴾      ﴿:... حاقه از سوره 17يا در آية و 

به . ﴾     ﴿: فجراز سورة  22در صف مالئكه، در آية خدا 

ست، عقيده ابن تيميه اين صفات كه در قرآن براي خداوند ذكر شده است، همگي صحيح ا
ر نيست، منتهي بايد براي اجتناب از تشبيه و تجسيم گفت كه كيفيت اين ابرد  و تأويل

 .مجهول است ﴾  ﴿: صفات به دليل خود قرآن كه فرموده است

پس اعتقاد ابن تيميه در توحيد خداوند در اثبات صفات كه اساس عقايد ديني اوست، 
اند، صحيح است و  يعني بزرگان صدر اسالم گفته» سلف«آنچه  -1: مبتني بردو اصل است
تأويل آيات به  -2؛ )كند تعبير مي» طريق سلف«ابن تيميه از آن به (بايد از آن پيروي كرد 

در قـرآن و حـديث و   » تأويـل «معني اصطالحي متأخر آن صحيح نيست و آنچه در بـارة  
 .كلمات سلف آمده است، معني ديگري دارد

در همة آثار خويش، خود را پيرو سلف يعني صحابه، و تـابعين، و محـدثان    ابن تيميه
به عقيده او سلف، قرآن و سنت را بهتر از مـدعيان  . داند بزرگ قرن دوم و سوم قمري مي

 .اند كرده علم و متكلمان ادوار بعد درك مي
يح و صفات و افعالي را كه براي خداوند در قرآن ذكر شده است صح يهابن تيميه هم

اين صـفات درسـت و    يههم: گويد شمارد، و مي داند و تأويل آن را جايز نمي درست مي
 .برحق است، اما كيفيت آن مجهول است

بودن خداوند بر فراز آسمان و بر باالي عرش، و : او كساني كه صفاتي مانند يهبه گفت
ـ  بودن او و صفات ديگـر را از او نفـي مـي    قابل اشاره و قابل رؤيت د، در حقيقـت بـه   كنن

 .قائلند» تعطيل ذات از صفات«



 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

گـويم، و شـهادت    اش سـپاس مـي   هاي ارزانـي داشـته   خداوند را به خاطر تمام نعمت
دهم كه هيچ معبود برحقي جز خداوند وجود ندارد، خداوندي كه يگانـه اسـت، و در    مي

 هفرسـتاد  دهم كه محمد  و گواهي ميها براي او شريك و انبازي نيست،  زمين و آسمان
 .خدا و آخرين پيغمبر است

هاي قرآن، پس از واليت خدا و پيغمبـرش دوسـتي و محبـت قلبـي و      براساس آموزه
ي وارث  اعتقادي با مؤمنان نيز واجب است، و در اين عرصه دانشـمندان دينـي بـه مثابـه    

نان را هماننـد سـتارگان آسـمان،    اي برخوردارند، چرا كه خداوند آ پيغمبر از جايگاه ويژه
نيـز برهـدايت و درايـت آنـان      ها و درياها قرار داده است، و مسـلمانان  راهنماي خشكي

 .نظر دارند اتفاق
بدترين مردمـان زمـان خـود     - قبل از بعثت رسول اكرم  -هاي گذشته  علماي امت

ـ   اند، اما دانشمندان مسلمان بهترين مردم جامعه خويش هسـتند، چـر   بوده  يها كـه بـه مثاب
هـاي مغفـول و    وارث رسالت رسـول اكـرم، در بـين امـت و پيـروان وي احيـاگر سـنت       

هـا بـه    آنـان كتـاب خـدا و نظـام او برپـا شـد، و آن       يهبه وسيلاش هستند،  شده فراموش
كتاب آسماني به پا خاستند و كتاب خدا با زبان آنان به سخن آمـد، و آنـان نيـز    ي  واسطه

 .سخن گفتندبراساس كتاب خدا 
در اين نوشتار قصد داريم تا به عنوان يك امر ضروري به تبيين اين مهم بپردازيم كـه  

اي، چـه ريـز و چـه     هيچ يك از پيشوايان معتمد و مقبول امـت مسـلمان در هـيچ مسـأله    
هاي پيامبر اسـالم مخالفـت نكـرده اسـت، زيـرا       درشت، آگاهانه و عمداً با سنتي از سنت

نظـر قطعـي داشـته و معتقـد      خدا اتفـاق  وجوب پيروي از پيامبر يهي آنان در بار همه
اند كه در پذيرش يا عدم پذيرش سخن ديگران مختارنـد، امـا بايـد در برابـر سـخن       بوده



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   22

خوريم كه مخالف و ناسازگار  اگر به نظريه يا فتوايي برميپيامبر تسليم بود، از ايـن رو  

نكردن بـه آن حـديث    فتوا در عمل است، حتماً صاحب آن پيامبر يث صحيحبا حد

 .صحيح معذور بوده است

 :عذر او از سه حال خارج نيست
و ســخن وي  اساســاً حــديث را از آنِ پيــامبر: شــمردن حــديث؛ يعنــي ضــعيف -1

 .دانسته، و قائل به ضعف حديث بوده است نمي
صحت حديث را باور داشته، امـا تفسـير و   : نظر در محتواي حديث؛ يعني اختالف -2

اط ديگران را برنتابيده است؛ به سـخن ديگـر بـا سـايرين در شـرح حـديث       استنب
 .نظر داشته است، و نه در اصل وجود حديث اختالف

دانسته، اما  تفسير و استنباط ديگران را موجه مي: دانستن حكم حديث؛ يعني منسوخ -3
ديگري منسـوخ شـده اسـت،     يهبراين باور بوده كه حكم آن حديث مستند به ادل

 :شود ن وجوه سه گانه از اسباب ده گانه زير ناشي ميخود اي



 

 
 اسباب تنوع در اجتهاد

 عدم آگاهي از وجود حديث: سبب اول

بديهي است چنانچه يك حديث به يكي از ائمه نرسيده باشد، آن امام مكلـف نيسـت   
ا كـه در همـان   به ملزومات آن حديث آگاهي و اعتقاد داشته باشد، در اين صورت چه بس

براسـاس قيـاس، يـا بـه سـبب      ي قرآن يا حـديثي ديگـر، يـا     آيه* ه موجب ظاهرقضيه ب
. و يـا مخـالف باشـد    باشد كه گاهي با آن حديث موافق ه، فتوايي صادر كرد*استحصاب

اين سبب غالباً علت اكثر مواردي است كه فتاوي ائمه برخالف بعضي از احاديث به نظـر  
احاديث پيغمبر احاطه و آگاهي كامـل نداشـته    زيرا هيچ يك از ائمه دين به تمام رسد؛ مي

در يك مجلس سخن يا فتوا و حكمي را بيان فرموده، يا  است؛ چون هرگاه پيامبر خدا 
 دادند، فقط افراد حاضر در آن جلسه شاهد گفتار و يـا عمـل پيـامبر    عملي را انجام مي

در نتيجـه آگـاهي از آن    اند، كرده بوده و مشاهدات خود را نيز براي افراد معدودي نقل مي
هـاي بعـدي    سنت قولي يا فعلي فقط محدود به جمعي از علماي صحابه، تابعين و نسـل 

شده است، به همين ترتيب در مجلس ديگري؛ سخن يا فتوا يا يك حكـم داوري را بيـان   
 يهاند كه در اين جلسه افرادي غيـر از حاضـرين در جلسـ    نموده و يا عملي را انجام داده

اند، در نتيجـه   ر داشته و در حد امكان مشاهدات خود را براي ديگران بيان كردهاول حضو
خبرند و گـروه   دوم از مطالبي آگاهند كه گروه اول از آن مطالب بي يهحاضرين در جلس

 .ها آگاهي ندارند دوم نسبت به آن يهاول نيز از موضوعاتي باخبرند كه دست
شمندان قـرون بعـدي نسـبت بـه يكـديگر      در حقيقت برتري علمي نسل صحابه و دان

ناشي از علم بيشتر آنان به احاديث پيغمبر است، امـا بايـد در نظـر داشـت كـه احاطـه و       
توان براي كسـي   آگاهي يكي از آنان به تمام احاديث پيامبر غير ممكن است، و هرگز نمي

 .چنين منزلتي را متصور شد
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تبر است، گرچه آنان از سيرت نيز مع اين مقوله حتي در مورد خلفاي راشدين 
اند، خصوصاً ابوبكر  پيغمبر و سنت و احوال آن حضرت، بيش از ديگران باخبر بوده

صحبت رسول اكرم بود، و بيشتر اوقات را در  كه در سفر و حضر همواره هم صديق 
ها را با گفت و گو در خصوص امور  گذراند، و حتي بسياري از شب محضر پيامبر مي

از چنين  نيز به لحاظ مصاحبت با رسول امين  عمر فاروق . گذراندند ميمسلمانان 
برخوردار است، پيامبر اكرم در مواضع متعددي به همراهي اين دو بزرگوار جايگاهي 

من و « ،»عمربوبكر وأنا وأخرجت «و  »عمربوبكر وأنا وأدخلت «: اند اشاره نموده و فرموده
؛ ولي با اين وجود هنگامي »ابوبكر و عمر بيرون رفتيم من و«و » ابوبكر و عمر وارد شديم

در قرآن  :كه از ابوبكر صديق از مقدار سهم ارث مادر بزرگ سؤال شد در پاسخ فرمود
خبرم، از مردم  براي تو سهمي وجود ندارد و از ميزان سهم تو در سنت رسول خدا بي

برخاستند و شهادت  ب و مغيره بن شعبه و محمد بن مسلمهپرسم، از مردم پرسيد  مي
(ر بزرگ يك ششم ارثيه را عطا نموددادند كه پيامبر خدا به ماد

3F

عمران بن حصين هم  .)1
اين سنت نبوي را روايت كرده است، هيچ كدام از سه صحابه فوق به لحاظ علمي و 
منزلت هم تراز ابوبكر و ساير خلفاي راشدين نيستند، اما آگاهي از اين سنت پيغمبر خدا 

 .نظر دارند، مختص آنان بود اتفاق مت اسالمي در عمل به آنكه ا
(از سنت استئذان همچنين عمر

4F

اطالع نداشت تا اين كه ابوموسي اشـعري او را از   )2
(ي خـود شـاهد گرفـت    اين سنت باخبر ساخت، و انصار مدينه را برگفته

5F

كـه   حـال آن . )3

                                           
انـد، حـديث    يگران اين حديث را به صورت مرسل از قبيصه بن ذويب روايـت كـرده  امام احمد و د -1

 .طرق مرسل ديگري هم دارد
ي كسـي را دارد، ابتـدا بايـد بـه      ؛ يعني شخصي كه قصد ورود به خانه)خواستن اجازه(سنت استئذان  -2

نـزل داده نشـود، وارد   ورود به م يهي ورود بگيرد، و تا به او اجاز اهل خانه سالم كند، و سپس اجازه
 .خانه نگردد

 .اين حديث را امام بخاري روايت كرده است -3



 25 در اجتهاداسباب تنوع 

ي شـوهرش ارث   زن از ديـه  عالوه براين، عمـر از ايـن كـه   . تر است از آنان عالم عمر
مقتول است، تا اين كـه   )6F1(ي اطالع بود و نظرش اين بود كه ديه متعلق به عاقله برد، بي مي

كه از جانب رسول اكرم در بعضي از بوادي بـه عنـوان اميـر     -ضحاك بن سفيان الكالبي 
ضـبابي از  رسول خدا بـه زن اَشـيم ال  : اي به اميرالمؤمنين نوشت در نامه -تعيين شده بود 

(ي شوهرش ارث داد، محل ديه
7F

اگـر  : از اين رو عمر رأي خود را رها ساخت، و فرمـود  )2
 .كردم شنيدم، به خالف آن حكم مي اين حديث را نمي

كه عبدالرحمن بن عوف نقل  خبر بود تا آن از حكم جزيه در مورد محبوس بي عمر
با اهل كتاب داشته باشيد كه همان روشي را با مجوس «: كرد كه پيغمبر خدا فرموده است

 .)8F3(»داريد
به مكاني به نام سرْغ در نزديكـي شـام رسـيد، از شـيوع بيمـاري       هنگامي كه عمر 

طاعون در شام باخبر شد، ابتدا با مهاجرين همراهش، و سپس با انصـار، و بعـد از آن بـا    
كه به سنت  نمسلمانان پس از فتح مكه مشورت نمود، هركدام نظر خود را گفتند، بدون آ

كه عبدالرحمن بن عوف فرا رسيد، و خليفه  در اين مورد اشاره كنند، تا آن رسول خدا 
فرمـوده   رسـول اكـرم   : ي طاعون باخبر ساخت و گفت را از سخن رسول اكرم در باره

هرگاه بيماي طاعون سرزميني را فرا گرفت، و شما در آنجا بوديـد، بـراي فـراز از    «: است
سرزمين خارج نشويد، و هرگاه شنيديد بيماري طاعون در مكاني شايع شده بيماري از ان 

 .)9F4(»است، وارد آنجا نشويد

                                           
 .شود شوند، اطالق مي عاقله به خويشاوندان فرد از طرف پدر كه ارث برمي -1
 .صحيح شمرده است* به روايت امام احمد و ترمذي، ترمذي اين حديث را حديث حسن -2
 عمـر  : انـد  بخاري و ديگران از خود عمر روايت كرده شافعي در مسند و. اين حديث مرسل است -3

رسول خدا از مجوس سـاكن  : گرفت، تا آن كه عبدالرحمن بن عوف گواهي داد از مجوس جزيه نمي
 .هجر جزيه گرفته است

 .متفق عليه -4
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از  عمر. كردند شك در نماز گفت و گو مي يهدر بار بباري عمر و ابن عباس 
بود، عبدالرحمن بن عوف نقل كرد كه پيغمبر  خبر سنت قولي پيغمبر خدا در اين مورد بي

به آنچه كه يقـين دارد،   بايد شك را رها سازد، و نمازش راكننده  شك«: خدا فرموده است
 .)10F1(»بنا كند

چه كسـي حـديثي در   : در راه سفر بود كه بادوزيدن گرفت، وي فرمود زي عمرور
هاي عقب به گوشـم رسـيد،    اين سخن در صف: كند نقل مي ي باد دارد؟ ابوهريره باره

او را از دستور پيامبر به هنگـام وزش بـاد بـاخبر    مركب خود را تاختم تا به عمر رسيدم، 
(ساختم

11F

2(. 
اطالع بـوده و توسـط    ها بي از وجود آن است كه عمر فاروق ها بخشي از سنت  اين

بـراين،   عـالوه . انـد  كه از نظر علمي در حد و انـدازه او نبـوده  ها مطلع شده  آنافرادي از 
يي را اعالم نموده كه پس از آگاهي از اطالعي از سنت، فتوا يا رأ به دليل بي گاهي عمر

ي ديـه   توان بـه مسـأله   سنت قولي پيغمبر، نظر خود را اصالح كرده است، براي نمونه مي
دسـت بـه سـبب    ي انگشـتان   براين نظر بود كه مقـدار ديـه   انگشتان اشاره نمود، عمر

حـالي كـه   ها وجود دارد، با يكديگر متفـاوت اسـت، در    جستن از آن اختالفي كه در بهره

                                           
روايت كرده است و امام احمد و ترمذي و ابن ماجه از عبـدالرحمن بـن    مسلم از ابوسعيد خدري -1

هرگاه يكي از شما در نمازش شـك كنـد، و ندانـد يـك     : فرمود اند، پيغمبر خدا روايت كردهعوف 
 .ركعت خوانده يا دو ركعت، بايد يك ركعت را مبنا قرار دهد

از تـو  ! پروردگـارا : فرمـود  پيامبر خدا به هنگام وزش باد شديد مي«: كند نقل مي لمسلم از عايشه -2
است و نيكي آنچه بدان مأمور است را خواستارم و به تو از شر ايـن  خير اين باد و نيكي آنچه در آن 

ابوداوود و ابن ماجـه نقـل   . بردم باد و بدي آنچه در آن است و و بدي آنچه بدان مأمور است، پناه مي
باد از امر خداست، گاهي سبب رحمـت و  : از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: گفت ابوهريره: كنند مي

و از خداوند ! بنابراين، هرگاه شاهد وزش باد بوديد به آن ناسزا نگوييد. گردد ميگاهي موجب عذاب 
خير باد را طلب كنيد و از بدي آن به پروردگار پناه ببريد، حـافظ ابـن حجـر ايـن حـديث را حسـن       

 .صحيح معرفي كرده است
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رسند، از ايـن   با وجودي كه به مراتب علمي عمر نمي بابوموسي اشعري و ابن عباس
انگشت كوچك و انگشت شست از نظر «: امين فرموده استحديث آگاه بودند كه رسول 

اين حديث در زمان حكومت معاويه به وي رسيد، و او براسـاس آن  . )12F1(»ديه باهم برابرند
بديهي اسـت از  . اي جز پيروي از آن حديث نداشتند ان چارهقضاوت كرد؛ چرا كه مسلمان

آنجايي كه اين حديث به عمر نرسيده بود، صدور اين آرا و فتاوا بـراي ايشـان عيبـي بـه     
آمد، زيرا شاگردان پيامبر در آن برهه به وضوح و بـه طـور طبيعـي درك كـرده      شمار نمي

 .ن اطالع ندارندآنان از احاديث پيامبر به طور يكسا يهبودند كه هم
و جمع ديگـري از فضـال شـخص محـرم را از      بپسرش عبداهللا چنين عمر و  هم

العقبه، و قبل از رفتن به سوي مكـه نهـي    ةاستفاده عطر قبل از احرام، و بعد از رمي جمر
كه احرام ببندد، و  را قبل از اين رسول خدا  :فرمايد مي لكردند، در حالي كه عايشه

(از احرام و قبل از طـواف خانـه خـدا، عطـر زدم    شدن  پس از خارج
13F

روشـن اسـت آن   . )2
 .صحابه بزرگوار تا آن زمان اين حديث ام المؤمنين را نشنيده بودند

به شخصي كه موزه به پا داشت دستور داد، آن را از پـاي در نيـاورد، و بـرآن     عمر
ـ     مسح كند، بدون آن اي از  د، عـده كه مدت مشخصي را براي اسـتفاده از مـوزه تعيـين كن

كه احاديـث صـحيحي در ايـن     اند، حال آن علماي سلف در اين مسأله از او پيروي كرده
باره وجود دارد كه به عمر و پيروان رأي او نرسيده است، امـا صـحت آن روايـات بـراي     

(ي علمي كمتر از آن عزيزان به اثبات رسيده است افرادي با درجه
14F

3(. 

                                           
 .ببه روايت بخاري از عبداهللا بن عباس -1
 .متفق عليه -2
، و احمد و ابوداوود و ترمذي حـديثي را از خزيمـه روايـت    وايتي را از عليدر اين مورد مسلم ر -3

شـمرده اسـت،   * بكره روايت كرده كه ابن خزيمه آن را صحيح دارقطني هم روايتي را از ابي. كنند مي
دهند كه مدت مسح برخفين يك روز و يك شب براي فرد مقيم و سه روز و  اين احاديث توضيح مي

 .است سه شب براي مسافر
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ي شـوهرش عـده را    ن شوهر مـرده بايـد در خانـه   همچنين عثمان اطالع نداشت كه ز
پيغمبـر پـس از   : گفـت  -خواهر ابوسعيد خُـدري   -كه فُرَيعه دختر مالك  بگذراند، تا آن

(ات باش تا مدت عده تمام شـود  در خانه: فوت همسرش به او فرموده است
15F

نتيجـه  در . )1
 .نيز به مفاد اين حديث عمل نمود عثمان

شده كاري هديه شد كه براي ايشان شكار احرام گوشت ش يك بار به عثمان در حالت
گوشـت شـكار    پيغمبـر خـدا   : بود، قصد خوردن گوشت را كرد، اما علي به وي گفت

(اهدايي را قبول نكرد
16F

2(. 
شـنيدم، خداونـد مـرا     هرگاه حديثي از رسـول اكـرم مـي   : علي در مجلسي ابتدا فرمود

ساخت، و هرگاه شخصي حديث پيامبر  يمند م يث بهرهاش از آن حد براساس مشيت الهي
پـذيرفتم،   دادم، و پـس از سـوگند سـخن او را مـي     ميكرد، او را قسم  را براي من نقل مي

 و نيازي به سـوگند گفت،  كرد كه البته او راست مي گاهي هم ابوبكر برايم حديث نقل مي
(نقل نمود نبود، و آنگاه حديث مشهور نماز توبه را از قول ابوبكر

17F

3(. 
زن باردار شوهر مرده بايـد مـدت عـده    : ديگر فتوا دادندو برخي  علي و ابن عباس

تر را بگذراند، گويا اين خطاب پيامبر خدا به سبيعه االسليمه همسر سعد بن خوله  طوالني

                                           
 .شمرده است* به روايت امام احمد، ترمذي اين حديث را صحيح -1
 .به روايت امام احمد، ترمذي اين حديث را صحيح شمرده است -2
هركس گناهي : همانا ابوبكر از پيامبر خدا شنيده بود كه فرمود: كنند امام احمد و ترمذي روايت مي -3

و ركعت نماز بخواند و سپس از خداوند طلب كند و پس از آن وضويي مطابق سنت بگيرد، و د
: ي آل عمران را تالوت نمود سوره 135ي  و سپس آيه. بخشد مغفرت نمايد، خداوند حتماً او را مي

﴿                                ﴾ ايت را ابن حجر سند رو

 .شمارد جيد و معتبر مي
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مدت عـدة  : به او فرمودها نرسيده بود كه پس از فوت شوهرش حامله بود، و پيامبر  به آن
(يابد مي او با زايمان پايان

18F

1(. 
زنـي كـه   (اگـر شـوهر زن مفوضـه    : نظر دادنـد  علي، زيد، ابن عمر و بعضي ديگر 
گيرد، ايـراد ايـن    بميرد، به آن زن مهريه تعلق نمي) همسرش به او اختيار طالق داده است

هـا نرسـيده    سخن به اين معني است كه سنت رسول اكرم در بارة بروع دختر واشق به آن
(است

19F

2(. 
ي اين بحث بسيار وسيع است، روايات زيادي از اصحاب پيـامبر خـدا در ايـن     هگستر

هـاي بعـدي سـرايت     ي بحث را به نسـل  خصوص نقل شده است، بديهي است كه دامنه
هاي اجتهادي ممكن نيست، زيرا  هاي فتوا و نظريه ي نمونه دهيم، شمارش و احاطه برهمه

 .به هزاران عدد خواهد رسيد
ه لحاظ علم، فقه، تقوا و فضيلت از واالترين جايگـاه در بـين امـت    ب اصحاب پيامبر

از نظر آنان پوشيده مانده اسـت، لـذا   » سنت«اسالمي برخوردارند، با اين وجود بخشي از 
هـاي   حاجت به بيان نيست و روشن است كه بخش عظيمي از سنت رسول اكرم از نسـل 

بـه   *اشد كه هر حـديث صـحيحي  بعدي مغفول مانده است، از اين رو اگر كسي معتقد ب
يكي از ائمة دين و يا به امام مشخصي رسيده است، خطاي فاحش و بزرگـي را مرتكـب   

ي  هاي حـديث مـدعي شـد كـه همـه      توان به اعتبار وجود كتاب شده است، همچنين نمي
ي مذاهب بوده است، و عدم اطـالع فقهـا از برخـي احاديـث را      احاديث در دسترس ائمه

 –رحمهـم اهللا   –ي مـذاهب   را كتب مشهور حـديث پـس از وفـات ائمـه    بعيد شمرد، زي
 .آوري و تدوين شده است جمع

                                           
 .متفق عليه، به روايت از سبيعه االسلميه -1
نام شوهر ايـن زن هـالل بـن     –معرفي كرده است  *ح وايت امام احمد، ترمذي حديث را صحيبه ر -2

 .مره است
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پيـامبر خـدا   *تواند ادعا كند كه احاديـث صـحيح    ي بعدي اين كه هيچ كس نمي نكته
ها عاري از احاديث صحيح است،  ي كتاب فقط در چند كتاب مشخص وجود دارد، و بقيه

فقط محدود و معدود بـه ايـن چنـد     يح رسول گراميتازه اگر فرض كنيم احاديث صح
كتاب باشد، هيچ عالمي به تمام مضامين اين كتب آگاهي و تسلط نـدارد، و اساسـاً بـراي    

اي مقـدور نيسـت، و بـه سـخن ديگـر دانشـمند دينـي بـا          هيچ احدي كسب چنين رتبـه 
 .كن نيستممها  ي مطالب آن د كه احاطه به همههاي مدون زيادي سر و كار دار كتاب

اند، چـه بسـا    كرده سخن ديگر اين كه نسلي كه قبل از تدوين كتب حديث زندگي مي
انـد، زيـرا بسـياري از     تر از متأخرين و نسـل بعـد از خـود بـوده     در بسياري از موارد آگاه

براي آنان صـحت آن احاديـث بـه اثبـات رسـيده      اند، و  احاديث را از راويان معتبر شنيده
ان احاديث يا كامالً به ما نرسيده است، و يا با سـند منقطـع و يـا از    كه هم است، حال آن

ي آنـان حامـل    طريق شخص مجهول به ما رسيده است، از اين رو گاهي اوقـات حافظـه  
احاديث صحيح بيشتري نسبت به كتب آيندگان بوده است، اين هم موضـوعي اسـت كـه    

 .توان نسبت به آن شك و ترديد داشت نمي
كه هيچ كس قائل به اين نيست كـه مجتهـد بايـد تمـام احاديـث را      مطلب بعدي اين 
ي اجتهاد مشروط به علم و آگاهي مجتهد به همة سنت قولي و فعلي  بداند، زير اگر درجه

ي احكام عملي باشد، هيچ مجتهدي در امت اسالمي نخواهيم يافت، زيـرا   پيامبر در حوزه
بخش كمي ر احاديث باخبر باشد، فقط نهايت علم و دانش يك مجتهد اين است كه از اكث

از احاديث از نظر وي مغفول مانده باشد، در اين صورت روشن است كه گاهي از همـين  
احاديث اندك دور از دسترس، آرا و نظرياتي برآيـد كـه بـا فتـاواي برآمـده از احاديـث       

 .موجود در نزد مجتهد مخالف باشد

 اختالف نظر در خصوص اعتبار حديث: سبب دوم

مكن است يك مجتهد حديثي را درك كرده باشد، امـا بـراي او صـحت آن حـديث     م
را درسـت ندانـد، و    ثابت و مسلم نشده باشد، و در نتيجه انتساب آن حديث به پيـامبر 
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براين باور باشد كه يكي از راويـان حـديث   : براي اين كارش داليلي هم داشته باشد؛ مثالً
ي خوبي برخوردار نيست، و يـا مـتهم بـه نقـص      فرد مجهولي است، يا از ضبط و حافظه

ديگري است، و يا اين كه آن حديث به صورت منقطـع بـه وي رسـيده اسـت، و نـه بـه       
كه ممكن است همين  صورت متصل و يا الفاظ حديث مضبوط و محفوظ نباشد، حال آن

روايت شده باشد، و راوياني ثقه با سندي متصل آن را بـراي  * حديث به صورت صحيح
ص ديگري روايت كرده باشند، و يا آن راوي كه در نزد اين امام ناشناخته و مجهـول  شخ

غيـر از افـرادي كـه از نظـر ايـن امـام        –است، در نزد ديگري ثقه باشد، يا راوياني معتبر 
سـند حـديث بـه     يهحديث را روايت كرده باشند، و يا سلسـل  –مجروح و غير معتبرند 

ود داشته باشد، و يا برخي از حافظان حـديث، الفـاظ   صورت متصل و غير منقطع نيز وج
حديث را ضبط و حفظ كرده باشند، و يا شواهد و قراينـي در جهـت اثبـات صـحت آن     

 .حديث وجود داشته باشد
مـذاهب مشـهور    يهي ائم اين گونه روايات در عصر تابعين و نسل بعدي؛ يعني دوره

در زمـان   د دارد، زيرا احاديث پيـامبر از نوع اول وجوو زيادتر  بيشتر از زمان صحابه
آنان در ممالك مختلف پخش و مشهور شده بود، بعضي از علما اين احاديث را از طريقي 

كردند، در  ها را از طريق صحيح دريافت مي و غير قابل اعتماد و بعضي ديگر آن* ضعيف
ضعيف شمرده و معتبر به حساب آمده، اما در نزد ديگران * نتيجه در نزد گروهي صحيح

 .شده است
اند، از اين رو برخي از فتاواي خود را به صحت حـديث   فقها از اين موضوع آگاه بوده

اين مسأله چنين است، مشروط به  يهفتوا و نظر من در بار: گفتند كردند و مي مشروط مي
در . كه حديثي كه در خصوص اين مسأله بدين گونه روايت شده است، صحيح باشـد  آن

 .صورت نظر من عوض خواهد شد غير اين
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 اعتماد به ضعف حديث: سبب سوم

سبب ديگر اين است كه امامي با تكيه به اجتهاد خود عقيده بـه ضـعف يـك حـديث     
بـا نظـر او    –نظر از روايت اين حـديث بـه طـرق ديگـر      صرف –داشته باشد، و ديگران 

بودن مجتهـد چـه    بكند كه در خصوص مخطي يا مصي در اينجا فرقي نميمخالف باشند، 
كند كه حق با او باشد يا با ديگران،  ديدگاهي وجود داشته باشد؛ به سخن ديگر فرقي نمي

دانند،  ي مجتهدين را صواب و مبرا از اشتباه مي ي اجتهاد همه يا طبق نظر كساني كه نتيجه
 .ها حق به جانب باشند همه آن

يك نفـر  : اشد، از آن جمله اين كهنظر ب تواند منشأ اين نوع اختالف اسباب متعددي مي
و معتمـد بشناسـد، علـم رجـال علـم      معتقد به ضعف راوي باشد، و ديگـر راوي را ثقـه   

اي در زمينة معرفت و شناخت راويان حديث است، گـاهي اهـل نظـر بـه سـبب       گسترده
شمردن او مصـيب و  * اشراف و اطالعي كه از عوامل ضعف يك راوي دارند، در ضعيف

يابد، و بـراي   ي درست و صائب دست مي گاهي شخص ديگري به نظريه محق هستند، و
شود كه مستندات ديگران براي اثبات ادعاي ضعف راوي كارآمد نيست، و يا  او مسلم مي

اين كه راوي حتي با وجود آن سبب معذور است، و عذري موجه مانع از اين اسـت كـه   
تشخيص ضعف يـا قـوت راويـان و    اعتبار و ضعيف بشماريم، اهل نظر براي  راوي را بي

اند كه بعضـي از ايـن ضـوابط مـورد      بررسي احوال آنان ضوابط و اصولي را تدوين كرده
نظر دارند؛ چنانكـه   آنان است، و در مورد برخي از اصول با يكديگر اختالف يهاتفاق هم

 .نظر دارند دانشمندان ساير علوم گاهي با يكديگر اختالف و گاهي اتفاق
اينگونه اختالفات اين است كه يكي از فقها معتقد باشد كه راوي حديث را  منشأ ديگر

از استادش نشنيده است، و ديگري براين باور باشد كه وي حديث را از اسـتادش شـنيده   
كند، اسباب الزم براي  است و لذا يكي به ضعف حديث و ديگري به صحت آن حكم مي

 .اهل نظر معروف استتشخيص وقوع اين شنيدن و يا عدم آن در نزد 
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عامل ديگر اين كه گاهي در حيات يك محـدث حـاالت و حـوادث مختلـف وجـود      
داشته است، چند صباحي را در شرايط عادي و با سالمت سپري نموده، و ايامي را هم در 

هـاي   اي كتـاب  حالت اضطراب و ضعف پشت سر گذاشته است؛ مثالً اين كـه در حادثـه  
اش در روايت حديث گرفتار اختالط و اشتباه  اي از زندگي ههحديث او بسوزد، و يا در بر

اش روايت شـده باشـد،    شود، در اين صورت احاديث او چنانچه در اوضاع عادي زندگي
آيـد، يـك امـام     شود، و در غير اين صورت ضعيف بـه حسـاب مـي    شمرده مي* صحيح

رد، اما ديگـري  به كدام دوره از زندگي محدث تعلق داداند كه فالن حديث مشخص  نمي
داند كه آن حديث را در زمان سالمتي و آرامش روايت كـرده اسـت، لـذا داوري ايـن      مي

 .يكي براستحكام بيشتري برخوردار است
كند، از ذكـر مجـدد آن    گاهي يك محدث روايت خود را فراموش مي: و ديگر اين كه

نقـل ايـن حـديث    كند، ائمه در مـورد   خودداري كرده و حتي نقل آن حديث را انكار مي
يكي معتقد است كه بايد از روايت آن حديث خودداري كرد و ديگري : نظر دارند اختالف

اين مانع به عنوان يك . براين باور است كه استدالل و استناد به اين حديث بال مانع است
 .مشهور است نگيز در بين دانشمندان علوم حديثي اختالف برا پديده

اهل عراق و يا شـام  ز اهل حجاز براين باورند كه به احاديث بسياري ا: و ديگر اين كه
توان احتجاج و استناد كرد، تا جايي  ي حجازي نداشته باشد، نمي مادامي كه اصل و ريشه

جايگاه احاديث اهل عراق را به لحاظ هم رديف با احاديث اهل كتاب : اند كه برخي گفته
آيـا احاديـث داراي   : از فردي سؤال شد. يبها را تصديق كنيد و نه تكذ قرار دهيد، نه آن

حجـت اسـت؟   » سفيان از منصور از ابراهيم از علقمه از عبداهللا بن مسعود«ي سند  سلسله
اين نگرش ناشي از اين . اي در حجاز نداشته باشد، حجت نيست اگر اصل و ريشه: گفت

انـد، و   ي كـرده اهل حجاز تمام سنت را ضبط و نگهـدار : باور است كه آنان اعتقاد داشتند
هيچ حديثي از نظر آن مغفول نمانده است، اما احاديث اهل عراق مضـطرب و مخـدوش   

 .ها پرهيز كرد شده و بايد از استناد به آن
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توان به حديث اهـل شـام    نظران عراق اعتقاد داشتند كه نمي همچنين برخي از صاحب
بيـده و از پـذيرش آن سـرباز    ي علوم حديث ايـن نظريـه را برنتا   استناد كرد؛ اما اكثر ائمه

 .اند زده
شود و فرقـي   در حقيقت هرحديثي كه استناد آن معتبر و جيد باشد، حجت شمرده مي

 .ها باشد كند كه آن حديث حجازي، يا عراقي، يا شامي و يا غير از اين نمي
ابوداود سجستاني كتابي در خصوص احاديث منحصر به مناطق مختلف تأليف نمـوده  

... مدينه، مكه، طائف، دمشق، حمص، كوفـه و بصـره و  : ويان شهرهايي چونو احاديث را
 .آوري كرده است را به طور جداگانه جمع

 شرايط خبر واحد: سبب چهارم

بـراي  در بين ائمه اين است كه برخـي از آنـان   نظر  از اسباب بروز اختالفيكي ديگر 
كنند كه ديگـران   مي از راوي عادل و حافظ حديث شروطي را لحاظ* پذيرش خبر واحد

انـد كـه    برخي پذيرش خبر واحد را مشـروط بـراين كـرده   : تابند؛ مثالً آن شروط را برنمي
حديث بر كتاب و سنت عرضه گردد، و مطابقت آن با اين دو مأخذ مسلم ديني، بررسـي  

و برخي ديگر عمل به خبر واحد را در صورت عدم اعتقاد راوي بـه اصـل   . و اثبات شود
بـودن خبـر واحـد مـرتبط بـا       اند، و گروهي مقبول بودن راوي كرده ط بر فقيهقياس، مشرو

 .اند مشروط ساخته – بودن حديثمثل مشهور –مسائل عام اجتماعي را به شروط ديگري 

 نسيان حديث: سبب پنجم

امكان دارد، يك امام حديثي را دريابد، و صحت آن حديث براي او اثبات گردد، اما با 
در بعضـي از   يث را فراموش كند، همان گونه كه اصـحاب پيـامبر  گذشت زمان آن حد

حـديث مشـهوري از   : انـد؛ مـثالً   را به ياد نداشـته  شرايط، آيات قرآن، و يا سنت پيامبر
روايت شده است كه از وي در مورد مسافري سؤال شد كه محـتلم اسـت، و آب    عمر
آيا ! اي امير مؤمنان: ر بن ياسر گفتعما. تا يافتن آب نماز نخواند: يابد؟ ايشان فرمود نمي
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آوريد كه من و شما در سفر نياز به غسل پيدا كرديم، من خود را هماننـد يـك    به ياد نمي
كه موضوع را به عرض رسول خـدا   چهار پا در خاك ماليدم، و شما نماز نخوانديد، تا آن

و كند،  ار كفايت ميهمين مقد: رساندم، و ايشان نحوة تيمم را به من آموزش داد، و فرمود
دو دست خود را به زمين زدند، و با دو دست صورت و دو دست خود را مسح كردنـد؟  

اگـر شـما   : عمار گفت! اي عمار از خدا بترس: عمر ظاهراً ماجرا را به ياد نياورد، و فرمود
اي، بـه   دار شـده  آنچه را كه عهده! نه: عمر فرمود. كنم بخواهيد، اين حديث را روايت نمي

(گذارم خودت وا مي
20F

اين ماجرا حاكي از اين است كه عمر شاهد يك سنت پيامبر خـدا   .)1
بوده، اما آن را فراموش كرده و برخالف آن فتوا داده است، و حتي پس از تذكر عمـار آن  

كند، و بلكه او را در بيـان آن   را به ياد نياورده است، و در نهايت عمار را تكذيب هم نمي
 .اردگذ حديث آزاد مي

هيچ كس : اش به مردم اعالم نمود در خطبه عمر: تر از اين حديث اين كه مهم
زنان و دختران پيامبر تعيين نكند كه من آن را مسترد  يهاي بيش از ميزان مهري مهريه

چرا ما را از آنچه كه خداوند به ما عطا كرده ! اي امير المؤمنان: خواهم كرد، زني گفت

﴿: ؟ و سپس اين آيه را تالوت كردگرداني است، محروم مي     ﴾ 

عمر نظر خود را پس گرفت، بديهي است عمر اين آيه را حفظ داشته، اما  .)21F2(]20: اءالنس[
 .در آن موقع به ياد نداشته است

                                           
 .اند متفق عليه، اصحاب سنن با الفاظ مشابه روايت كرده -1
اي بيشـتر از   از مهريه نهي عمر –اول : خورد ب به چشم ميشايان ذكر است در اين روايت دو مطل -2

ي قرآن، امام احمـد در مسـند    اعتراض زن و استناد وي به آيه -؛ دوماي زنان و دختران پيامبر مهريه
محمد بن سيرين از ابي : اند را بدينگونه روايت كرده) نهي عمر(و هم چنين اصحاب سنن مطلب اول 

ي زنـان را زيـاد نكنيـد،     مهريـه : گفت شنيده است كه مي كند كه از عمر يالعجفاء السلمي روايت م
بـود، رسـول اكـرم بـه انجـام آن       ي اكرام در دنيـا و يـا تقـواي الهـي مـي      ي زياد نشانه زيرا اگر مهريه

ي زنـان و دختـران را بيشـتر از بيسـت اوقيـه تعيـين        مهريـه  پيامبر خدا. تر از ديگران است شايسته
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در روز جنگ جمل عهد و مطلبي را به ياد زبير آورد كه رسول خـدا   همچنين علي
ي كارزار را  با به يادآوردن آن مطلب صحنه و زبير فرموده بود، در نتيجه زبير  به طلحه

(ترك نمود
22F

1(. 
 .مشابه اين قبيل موارد در بين سلف و خلف اين امت فراوان است

 عدم آگاهي از داللت حديث: سبب ششم

يك امام ممكن است نسبت به داللت حديث آگاهي نداشته باشد، اين عـدم شـناخت   
د ناشي از اين باشد كه كلمات موجود در حـديث بـراي شـارح و مفسـر حـديث      توان مي

(مفرداتي: غريب و ناآشنا جلوه كند؛ مثالً
23F

ـ : مانند )2 ـ ، المحة، المخـابر ةالمزابن ، ة، المالمسـ ةاقل

                                                                                                             
به هرحال موضوع كم يا زيادبودن مهريـه  . صحيح شمرده است* ي اين حديث را حسنترمذ. نفرمود

باشد، مسلم از ابوسلمه از عبـدالرحمن   بودن وي مي تابع امكانات مادي شوهر و توانگر و يا تنگدست
: سؤال كردم، فرمـود  ي زنان پيامبر اكرم  در مورد ميزان مهريه لاز عايشه: گويد روايت كرده مي

 .ي زنان پيامبر بيست و نيم اوقيه معادل پنجاه درهم است مهريه
انـد، ابـويعلي مطلـب     دانسـته  هاي زياد را مكروه مي شود كه ايشان عموم مهريه استفاده مي از بيان عمر

ي راويـان آن   را روايت كرده است و شخصي به نام مجالد بـن سـعيد در سلسـله   ) اعتراض زن(دوم 
و حافظ ابن حجر اظهار نظر نموده كه اين شخص و ايـن روايـت    وجود دارد كه فردي ضعيف است

 .قوي نيست

 .240، ص 7، ابن كثير ج ةوالنهاي ةالبدايابويعلي و بيهقي و ديگران،  -1

از اين معامله . زبن يعني دفع. فروختن خرماي روي درخت در قبال خرماي خشك: قاموس :المزابنة -2

 .شده است به سبب جهالت و غبن موجود در آن نهي

هاي گندم به عنوان گندم يا مزارعه  فروختن محصول قبل از رسيدن يا فروختن سنبله و خوشه :المحاقلة

 .دادن زمين در مقابل دريافت گندم ها يا كرايه به يك سوم يا يك چهارم يا كمتر يا بيشتر از اين

و در بيـع و  . ام را لمس كـردم  ، چهره»لمست وجهي«: گويي به معناي مماست؛ مثل اين كه مي :المالمسة

هرگاه لباس تو را لمس كردم، يـا تـو لبـاس مـرا لمـس كـردي،       : معامله يعني اين كه شخصي بگويد
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هـا بـا    از جمله الفاظي هستند كه علما در شرح و تفسـير آن  ها والغرر و مشابه اين ةالمنابذ

ال طـالق وال عتـاق يف «: داللـت حـديث مرفـوع    يه؛ چنانكه در باريكديگر اختالف دارند

اند، و از ايـن   را به اكراه تفسير كرده )24F1(»اغالق«ي  اي كلمه نظر دارند، عده اختالف »اغالق
شـود، و گروهـي ديگـر بـا ايـن تفسـير و فتـوا         رو معتقدند كه طالق اجباري واقـع نمـي  

 .ندا مخالف

                                                                                                             
شود، يا اين كه كاال را از روي پارچـه و پوشـش لمـس كنـد، و      معامله بين ما به فالن مقدار الزم مي

 .خود متاع را نبيند

لباس را به سوي من پرتاب كن، يـا لبـاس را بـه طـرف تـو       :اين كه شخصي به ديگري بگويد :المنابذة

اي را بـه سـوي او    اگـر پارچـه  : ها الزم شود، يا اين كه اندازم و بدينگونه انجام يك معامله بين آن مي
هـا را بيانـدازي، بيـع الزم     پرتاب كني و او مثل آن را به طرف تو بياندازد، يا اين كه بگويي اگر ريگ

 .گردد مي

شـود و بـاطنش مجهـول و پوشـيده اسـت، مسـلم از        چه كه ظاهرش موجب فريب خريدار ميآن :الغرر

 اند و بخاري از انس  ها و بيع غرر نهي كرده از بيع ريگ كند كه رسول خدا  ابوهريره روايت مي
از محاقله و مخاضره و مالمسه و منابذه نهي كرده است، و ابوداوود  كند كه رسول خدا  روايت مي

كنند كه پيامبر خدا از محاقلـه و منـابزه و مخـابره نهـي كـرده اسـت،        روايت مي يي از جابرو نسا
گوينـد،   بيعي كه بر جهالت استوار باشد بيـع غـرر مـي   (شمرده است * ترمذي اين حديث را صحيح

كردن و در دومي انداختن به جاي صيغه عقـد   مالبسه و منابذه از انواع غرر است، زيرا در اولي لمس
 ).رود كه در بيان مقصود طرفين معامله گويا نيست كار مي به

 .ها قبل از رسيدن فروش ميوه :مخاضرة

: گويـد  اسـتاد مـا مـي   : گويـد  گويد به معناي تضييق است، ابن قيم جوزي مي اكراه ابوعبيده مي: اغالق -1
اآگاهانـه كـاري را   آوردن به آن يا به عبـارت ديگـر ن   بودن راه علم در حال روي اغالق به معناي بسته

گويند، از مصاديق اين  دانند چه مي دادن، بنابراين، طالق شخص ديوانه، مست و عصباني كه نمي انجام
شوند، زيرا براي هريك از آنان باب علم و قصد رسيدن به علم منتفـي اسـت، و    حديث محسوب مي

 .واهللا اعلم. عالم باشدشود كه قصد طالق را داشته باشد و به آن  در حقيقت طالق كسي جاري مي
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ي از اين است كه معناي حديث در زبـان و عـرف   گاهي عدم درك داللت حديث ناش
مجتهد غير از معنايي است كه در حديث به كار رفته است، يك امام الفاظ حـديث را بـه   

كند كه از ابتدا براي آن وضع شده و امام ديگر حديث را حمل بـر   همان معنايي حمل مي
ها روايت و اخباري را بعضي از فق: كند، براي نمونه معنايي مطابق با لغت و عرف خود مي

اند نوعي مسكر است؛ چـرا   شنيده و گمان كرده )25F1(»نبيذ«در خصوص رخصت استفاده از 
بنـا بـه   » نبيذ«به معناي باده و شراب به كار رفته است، حال آن كه » نبيذ«كه در لغت آنان 

شـود كـه بـراي شـيرين شـدنش       به مايعي گفتـه مـي  * تفسير تعدادي از احاديث صحيح
 .به آن اضافه كنندخرما را قبل از آن كه شراب شود،  ي عصاره

و سـنت را مطـابق    به كار رفته در كتـاب » خمر«كلمه  مثال ديگر اين كه برخي از فقها
انـد، حـال آن كـه در     ي شراب آب انگـور بـه كـار بـرده     لغت و عرف خود، فقط در باره

(كننده است به نام هر نوشيدني مست» خمر«احاديث صحيح 
26F

2(. 

                                           
را نبيـذ گوينـد و هبـه الزحيلـي؛     ) غير از انگـور (ها  شده از حبوبات و ميوه كننده تهيه نوشيدني مست -1

 .57الوجيز في اصول الدين ص 
ي تحريم خمر نازل شد، در حالي كه در آن روزگار در مدينه پنج  آيه: گويد مي بابن عمر: بخاري -2

در  عمر: در حديث متفق عليه آمده است. ها نبود شراب انگور جزو آننوع شراب وجود داشت، و 
ي تحريم شراب پنج نـوع   همانا در هنگام نزول آيه! اي مردم: گفت اي روي منبر رسول خدا  خطبه
شود كـه عقـل را زائـل     انگور، خرما، عسل، جو و گندم وجود داشت و خمر به چيزي گفته مي: خمر
 .كند مي

همانا شراب حرام شد در حالي كه شـراب  : انس بن مالك: عليه آمده استديث متفق همچنين در يك ح
مـن در  : گويـد  مـي  انس : شد، صحيحين آن موقع از آب خرماي رسيده، خرماي نارس درست مي

خمـر حـرام   : اي ساقي  ابوعبيده، ابوطلحه و ابي بن كعب بودم كه ناگاه شخصي آمـد و گفـت   جلسه
 .ها را بيرون ريختم و من آن! ها را بيرون بريز بلند شو و شرابانس : شد، ابوطلحه گفت

اي  كننـده  هر مسكري خمر اسـت و هـر مسـت   : فرمود پيامبر خدا: روايت مي كندل ابن عمر: مسلم
لفـظ خمـر   * آور باشـد، معنـي عـام    عصارة انگور يا هرشراب ديگـري كـه مسـتي   : خمر. حرام است
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ي عدم شناخت و اختالف فقها ناشي از اين است كه كلمة به كاررفته در كتاب يا گاه
برخي معناي . است» مجاز«و » *حقيقت«يا متردد بين » مجمل«يا » مشترك«سنت 
گيرند، در حالي كه كتاب و سنت معناي ديگر را مراد دارند،  تر به ذهن را مراد مي نزديك

مربوط به » الخيط األسود«و » الخيط األبيض«ا الفاظ كما اين كه گروهي از صحابه در ابتد
ي روزه را به معناي ريسمان گرفتند، در حالي كه در اينجا منظور از ريسمان سفيد و  آيه

(سياه روز و شب است نه ريسان حقيقي
27F

: ي ي ديگري در مورد آيه چنانكه عده .)1

﴿       ﴾ ]منظور از : اند گفته ]6: المائده»ددست تا زير بغل » ي

 .است، و نه از سرانگشتان تا آرنج
گاهي عدم درك داللت كتاب و سنت و اختالف فقها ناشي از آن است كه داللت نص 

پوشيده و رمزآلود است، و ميزان درك و فهم مردم در تشـخيص وجـوه چنـين گفتـاري     «
ا متفاوت است، گاهي يك مجتهـد داللـت   ه برحسب مواهب الهي و استعداد خدادادي آن

                                                                                                             
راب در مدينه شراب انگور وجـود نداشـت، و شـراب مـردم     تر است؛ زيرا در هنگام تحريم ش صحيح

اند كه عقـل را   شد، شراب را به اين خاطر خمر گفته مدينه از خرماي خشك و خرماي نارس تهيه مي
: شود، در صحيح بخاري از قول اصحاب نقل شده است كند و يا باعث ديوانگي مي تخمير و نابود مي

شـراب  . شـناختيم  نواع كمي از شراب شـراب انگـور را نمـي   شراب در حالي حرام شد كه ما به جز ا
مقصود از : در تفسير اين روايات آمده است. و خرماي نارس بود) تمر(عمومي مدينه خرماي خشك 

يا اين كـه در مدينـه هـيچ نـوع از     . باشد شده آن از انگور مي اين نفي مبالغه در قلت خمر يا نوع تهيه
 .خورد ا در مدينه از نوع انگور آن كمتر به چشم ميانواع شراب انگور نبوده است، ي

﴿ي  آيه: گويد بخاري و سهل بن سعد مي -1                           

  ﴾ ي آيه  نازل شد و هنوز ادامه﴿    ﴾  گرفتن  قصد روزهنازل نشده بود كه افرادي كه

بودن آن قابل تشخيص  بستند و تا زماني كه سفيد و سياه داشتند به پاي خود يك ريسمان سياه مي

﴿دادند، لذا خداوند الفاظ  نبود، به خوردن سحري ادامه مي    ﴾  را نازل فرمود، تا آن افراد

 .دانستند كه منظور شب و روز است و نه ريسمان سياه و سفيد
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كند، اما اين كه اين عموميت معناي مشخص و خاصي را هم  عمومي يك لفظ را درك مي
گردد، اما پـس   هم ميماند، و گاهي متوجه اين نكته  شود، از نظر وي مغفول مي شامل مي

اوند عليم كند، مباحث اين باب واقعاً وسيع و گسترده است، فقط خد از مدتي فراموش مي
 .ي آن احاطه دارد به همه

كند، و تفسـير و تعبيـري را از ايـن     برخي اوقات فقيه در فهم كتاب و سنت اشتباه مي
 .تابد دهد كه زبان عربي دوران بعثت پيامبر خدا چنان مفهومي را برنمي نصوص ارائه مي

 في وجود هرنوع داللت در حديثن: سبب هفتم

برهيچ حكم شرعي داللت ندارد، تفاوت اين سبب  گاهي يك امام معتقد است حديث
با سبب قبلي در اين است كه دليل ششم مربوط به وضعيتي است كه مجتهد اساساً وجـه  

يابد، اما مستند به برخي از قواعد مـورد   داللت را نشناسد، و در اينجا وجه داللت را درمي
چنين داللتي  –ا اشتباه چه آن داللت در ذات خود صحيح باشد ي –قبولش در اصول فقه 

» مفهـوم «يـا  » عـام مخصـوص  «: برخي از مجتهدين براين هسـتند كـه   :تابد؛ مثالً را برنمي
كه در مورد سبب خاصي ايراد شده باشد، فقـط در   ي»*عام«يا حكم لفظ . حجت نيست

جـوب را  ي فعـل امـر و   مورد همان سبب جاري است، و عموميت ندارد، يا مجرد صـيغه 
تمـام  » فعـل نفـي  «عموميت ندارد، يـا  » ال«طلبد، يا معرفه به  فوريت را نميرساند، و  نمي

ي ديگري كـه   كند، مسائل و قواعد فراوان و گسترده احكام فعل و يا ذات فعل را نفي نمي
حدود نيمـي  ها با يكديگر اختالف دارند،  در اصول فقه مطرح است و فقها در تعريف آن

هاي  اين قبيل است؛ البته در اصول فقه فقط از داللت از مسائل مورد اختالف مجتهدين از
اخـتالف آرا در خصـوص تعيـين افـراد و     شـود، و گـاهي    مورد اختالف ائمه بحث نمـي 

آيا اين لفظ به خصـوص از جـنس و   : كند، و به اين پرسش كه ها بروز مي مصاديق داللت
مجتهـدي  : مـثالً شـود؛   هاي متعـددي داده مـي   نوع داللت مطرح شده هست، يا نه؟ پاسخ

است، و هيچ دليلـي بـراي تـرجيح    » *مشترك«، و يا »*مجمل«معتقد است كه فالن لفظ 
 .يكي از دو معناي آن وجود ندارد، و مطالبي از اين قبيل
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 ها تعارض داللت: سبب هشتم

آيد كه يك مجتهد عقيده دارد كه فالن داللت با نصي در تعارض است  گاهي پيش مي
تواند مـدنظر شـارع باشـد، در ايـن مـورد       باشد، و از اين رو نمي ميكه برخالف آن دليل 

، يا امر مطلق با آنچه كه وجوب *يا مقيد *، يا مطلق*يا خاص* توان به تعارض عام مي
و انواع تعارضات ديگر اشاره كرد، محبـث تعـارض   * يا مجاز* كند يا حقيقت را نفي مي

نصوص، و تـرجيح برخـي بربعضـي     اي است و موضوع تعارض داللت دهادله باب گستر
 .ديگر، وسعتي به عظمت يك اقيانوس دارد

 وجود داليل مبتني برضعف، نسخ يا تأويل حديث: سبب نهم

تواننـد بـه    آيه، حديث صـحيح، و اجمـاع، مـي   : ائمه اتفاق نظر دارند كه داليلي چون
ا استناد به يك حديث مطرح شود، از اين رو گاهي يك مجتهد بي معارض با  ي ادله مثابه
شود، و عمل به آن حديث را  ي فوق مدعي ضعف يا نسخ، و يا تأويل يك حديث مي ادله

گـاهي يـك مجتهـد    : انـد  گيـري كـرده   فقها در اين خصوص دوگونـه موضـع  . تابد برنمي
ضـعف،  : يكي از سه صورتكند، و  بودن دليل معارض را بيان مي اش مبني بر راجع عقيده

دهد، بدون آن كه به طور مشخص يكـي از ايـن    حديث نسبت مي يا نسخ، يا تأويل را به
ها را تعيين كند و گاهي يكي از داليل مزبور را بـه عنـوان سـبب تـرجيح تعيـين       صورت

و يا تأويل شـده اسـت كـه در ايـن     * نظر نسخ كند حديث مورد كند؛ مثالً تصريح مي مي
حـال آن  (شـمارد   ا متقدم ميكند، و حديث متأخر ر ميموارد گاهي در ادعاي نسخ اشتباه 

بودن يك حديث الزم است كه حديث ناسخ از نظر زماني متـأخر    كه براي اثبات منسوخ
، و گـاهي  )از حديث منسوخ باشد، و از نظر معني با آن تعارض و ناسازگاري داشته باشد

كند كه لفـظ حـديث    رود، و حديث را به مفهومي تأويل مي در تأويل حديث به اشتباه مي
 .كند تابد، و يا دليل موجه و مقبول ديگري با اين تأويل مخالفت مي نين تأويلي را برنميچ

بودن دليل معارض معتقد باشد، جاي بحث  بودن ذكر ادله به راجح مجتهداين كه يك 
و تأمل دارد، زيرا گاهي اساساً دليـل معـارض و اسـتنادي مجتهـد دال برادعـاي مجتهـد       
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ي مجتهد از لحاظ سند و يـا مـتن يـا حـديث اول برابـري      نيست، و گاهي حديث استناد
كند، و صالحيت تعارض با آن را ندارد، در ايـن صـورت اسـباب گذشـته در مـورد       نمي

كند، و گاهي مجتهد براي اثبات ضعف يك حديث به اجماع  حديث اول مصداق پيدا مي
، حال آن كـه  شمارد ادعايي را دال برضعف حديث مي* كند و وجود اجماع امت تكيه مي

ناشـي از ناآگـاهي از    چنين ادعايي جاي تأمل و بررسي دارد، اغلب اوقات ادعاي اجمـاع 
اي بـراي   وجود نظر يا آراي مخالف است؛ چنانكه بارها مشاهده شده كـه عـالم برجسـته   

شناسـد   هيچ كس را نمي: گويد ه و ميي فقهي خود به اين دليل تمسك جستبعضي از آرا
شود، حال آن كـه شـواهد و    و با اين بيان مدعي اجماع مي! خالف باشدمكه با اين نظرها 

 .رساند ي موجود خالف رأي او را به ثبوت مي ادله
ي ديگران مدعي تحقق اجمـاع در   يك فقيه نبايد ابتدا به ساكن و بدون استناد به گفته

 خصوص يك مطلب شود، به ويژه اگر از وجود نظر مخالف بـاخبر باشـد، بـه هرتقـدير    
اجماع در نزد همگان حجت است، تا جايي كه برخي از ائمه فتواي خود را مقيد به عـدم  

ي اين مسأله اجماع محقق شده باشد به طريق  اگر در باره: اند وجود اجماع ساخته و گفته
اولي بايد از آن اجماع پيروي نمود، در غير اين صورت رأي من چنين و چنان است؛ مثالً 

شناسد كه شهادت برده  كسي را نمي: گويد تهد مدعي اجماع شده و ميبينيم كه يك مج مي
و ديگـران    را مجاز دانسته باشد، حال آن كه پذيرش گواهي برده از علي، انس، شـريح 

اي كـه قسـمتي از    دارند برده* علما اجماع :گويد شده است، و مجتهد ديگري ميروايت 
بودن وي براساس روايت علي،  كه وارثدر حالي . برد بدن وي آزاد شده است، راث نمي

عالوه براين، در يك حديث حسن ابـن عبـاس از   . گردد ثابت مي  و عبداهللا بن مسعود
شـود، و حـد    مكاتب به اندازة پولي كه پرداخته است آزاد مي«: كند پيامبر اكرم روايت مي

اي كـه آزاد شـده،    اي كه آزاد شده بر او اقامه خواهد شد و بـه انـدازه   شرعي هم به اندازه
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 شناسم كه درود بر پيامبر كسي را نمي: گويد صاحب نظر ديگري مي. )28F1(»برد ارث هم مي
(وجوب آن از ابوجعفر الباقر ثابت استرا در نماز واجب بداند، حال آن كه 

29F

2(. 
گاهي ادعاي اجماع بسياري از علما ناشي از آن است كه فقط بـا آراي فقهـي علمـاي    

خبرند، كما ايـن كـه    ي ساير بالد اسالمي بي شنايند، و از نظرات ائمهمعاصر كشور خود آ
 شناسيم كه فقط از فتواي علمـاي مدينـه و كوفـه آگـاهي     بسياري از علماي گذشته را مي

بينيم كه فقط از آراي دو يا سه نفر از ائمة مذاهب  را مي دارند، و بسياري از علماي متأخر
ي آگاهي خود را مخالفت با اجماع قلمداد  ز محدودهمطلع هستند، و هرگونه رأي خارج ا

شان نخورده است،  كنند، و چون از رأي مخالف آگاهي ندارند، و نظر مخالف به گوش مي
ي  است، به خـود اجـازه  * ي مخالفت با اجماع به زعم اين كه مخالفت با اين ائمه به مثابه

ره با پيش فرض عدم وجود هرگونه دهند، و هموا استفاده از آرايي خارج از اجتهاد را نمي
كنند، و  پردازند كه نظرات ديگري را عرضه مي رأي ديگري به سرزنش و توبيخ كساني مي

تواند از دليل  حتي حديثي را كه مخالف آراي ائمه بيابند، به خيال اين كه اين حديث نمي
متعارض باشـد، و   آنان برتر باشد، و يا با ترس از اين كه مبادا حديث مورد نظر با اجماع

يا براساس اين باور كه حديث با اجماع ادعايي آنان تعارض دارد، از پذيرش و عمـل بـه   
زنند، عذر بسياري از علما در ترك بسياري از احاديث به ايـن مـورد    آن حديث سرباز مي

گمان بعضي از علما در بيان اين نظرات معذورند، و برخـي هـم گرچـه در     گردد، بي برمي
شوند، ولي در حقيقت با توجه به ميزان تسلط علمي و آگـاهي از   ذور شمرده ميظاهر مع

تواند موجه  ها نظر به علل متعددي مي نتايج تحقيقات ديگران معذور نيستند، زيرا عذر آن
 .يا غير موجه باشد

 

                                           
 .به روايت ترمذي -1
 .نام عليه الصالة والسالمء األفهام ىف الصالة عىل خري األكتاب جالنگاه كنيد ابن قيم جوزي؛  -2
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 قواعد منحصر به فرد در باب تعارض ادله: سبب دهم

به قواعد خاصي كه فقـط نـزد خودشـان    ي تعارض ادله  گاهي برخي از ائمه در حوزه
نظـر از ارزش و اعتبـار آن قواعـد دال     معتبر است، اسـتناد كـرده و آن ضـوابط را صـرف    

بسياري از علماي كوفه كه قائـل  : مانند. دانند و يا تأويل آن مي* برضعف حديث يا نسخ
عـام  هستند، و براين باورند كه ظـاهر الفـاظ   * قرآن با حديث صحيح* به تعارض ظاهر

حديث تقدم دارد، و براين مبنا گاهي در مورد ظاهر الفاظ قـرآن  * آن برنصقرآن و امثال 
رود؛ بـه   هاي زيادي در آن مـي  شوند كه ظاهر نيست، و احتمال داللت ميبه داللتي معتقد 

اند، در حـالي   را مردود شمرده )30F1(»الشاهد واليمني«عنوان مثال آنان برهمين اساس حديث 
» شـاهد و قسـم  «يگران در ظاهر قرآن مطلبي وجود ندارد كـه مـانع از حكـم    كه از نظر د

را » سـنت «باشد، تازه اگر در قرآن چنين مطلبي هم مشاهده شود، باز بنا به اين اصل كـه  
تابنـد، امـام    برنمـي دانند، وجود تعارض بين سنت صحيح و ظاهر قرآن را  مفسّر قرآن مي

امام احمد نيز در خصـوص نقـد و   وري دارد، شافعي در خصوص اين قاعده سخنان مشه
ي مشـهوري را تـأليف    داند، رساله رد تفكري كه ظاهر قرآن را مستغني از تفسير سنت مي

ي  نموده و در آن به ذكر داليل زيادي پرداخته است كه نوشتار حاضر گنجايش ذكر همـه 
برخـي روايتـي را كـه    : ردتوان به موارد زير اشاره كـ  ها را ندارد، اما به عنوان نمونه مي آن

آيات، و يا حاوي مطالبي * شدن لفظ مطلق* قرآن، يا مقيده* لفظ عام* سبب تخصيص
پذيرند و معتقدند كه مقيد ساختن لفظ مطلـق قـرآن و يـا     مازاد برمطالب قرآن باشد، نمي

                                           
در بررسـي  : مسلم در كتاب االقضـيه نوشـته اسـت    .قىض بيمني وشاهد ن رسول اهللا أ: بابن عباس -1

مـدعي شـاهد، و داليـل     دعاوي اصل براين است كه پيش از تشخيص مدعي از مدعي عليه قاضي از
بينـة علـی ال«. شود خواهد، و اگر مدعي شاهد نداشت، قسم متوجه مدعي عليه مي اثبات ادعاي او را مي

رساند در صورتي كه مدعي فقط يك شاهد داشته  مي حديث ابن عباس »كرأناملدعی واليمني علی من 
 .نوشته عبدالكريم محمدي» ي فقهمبان«. تواند قسم بخورد، و حق را از مدعي عليه بگيرد باشد مي
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ي افـزودن بـرنص قـرآن اسـت، و موجـب       كـردن لفـظ عـام قـرآن بـه منزلـه       مخصوص
(گردد شدن قرآن مي منسوخ

31F

1(. 
ديگر عملكرد گروهي از علمـاي مدينـه اسـت كـه بـراي عمـل اهـل مدينـه          يهنمون

صالحيت تعارض با حديث صحيح قائل هستند، و براين باورند كـه اجمـاع اهـل مدينـه     
اجمـاع ايشـان، و اجمـاع آنـان را      يهحجت و مقدم بر روايت است، و عمل آنان را نشان

مخالفـت آنـان بـا احاديـث وارد در     : كنند؛ مـثالً  مي دليلي براي مخالفت با حديث قلمداد
اند كـه   است، در حالي كه اكثر علما اثبات كردهمبتني برهمين  )32F2(»خيار المجلس«موضوع 

مضافاً اين كه حتي در صورت . اند، و نه اجماع نظر داشته اهل مدينه در اين مسأله اختالف
تـر همـين اسـت كـه حـديث       رسـت وجود اجماع اهل مدينه و مخالفت ديگران با آنان د

 .صحيح را معتبر و حجت بدانيم
با بعضي از احاديث در نزد برخي از ائمه اسـت  » *قياس جلي«ديگر تعارض  يهنمون

شود، و از ايـن رو   ي وجود چنين رواياتي نقض نمي قواعد كلي به واسطهكه اعتقاد دارند 
هـاي   نـزد برخـي از ائمـه نمونـه    اند، در  را بر بعضي از روايات مقدم شمرده» قياس جلي«

هـا خـودداري    وجود دارد كـه از ذكـر آن   –چه درست و چه اشتباه  –ديگر از تعارضات 
 .كنم مي

                                           
 .دانند نسخ قرآن به سنت را ممكن نمي -1
ذا تبايع الرجالن فكل واحـد مـنهام باخليـار مـا مل يتفرقـا إ: عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال بابن عمر -2

ـ  معامله شرايط مختلفي را لحـاظ كـرده   خفقها در خصوص اختيار فس. متفق عليـه... وكانا مجيعا د كـه  ان
هاست كه براساس آن مادامي كه جلسه معامله تمام نشـده باشـد هركـدام از     اختيار مجلس يكي از آن

نظر دارنـد، بزرگـاني    طرفين اختيار فسخ معامله را دارند، اما در مورد زمان ختم جلسة معامله اختالف
جلسه را بـه جـدايي    علي، ابن عمر، ابن عباس، شافعي و ابن حنبل مستند به حديث فوق اتمام: مانند

اند و امام ابوحنيفه و امام مالك اتمام جلسه را به اجـراي صـيغه    طرفين معامله از يكديگر تفسير كرده
اند، امام مالك حديث فوق را به استناد عمل اهل مدينـه تـرك كـرده     معامله توسط طرفين تفسير كرده

 .مترجم. است
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موجب ناسازگاري آراي بعضي از ائمه با برخـي از احاديـث صـحيح     يهگان اسباب ده
برهان  نكردن به مفاد بسياري از احاديث داراي بيان گرديد، احتمال دارد يك عالم در عمل

نظـران از وسـعت    و دليلي باشد كه از نظر ما مغفول مانده باشد، زيرا درك و فهم صاحب
و بديهي است كه مـا از تمـام آنچـه كـه در ذهـن و قلـب علمـا        . زيادي برخوردار است

بسا اوقات يك عالم حجت و برهـان خـود را عرضـه نمـوده و     . گذرد، آگاهي نداريم مي
نكرده است، در مواضعي كـه حجـت خـود را تبيـين كـرده      گاهي هم دليل خود را اظهار 

ي احتجـاج وي   است، گاهي استدالل وي براي ما نقل شده است، و گـاهي هـم از نحـوه   
نظر از مصيب يـا   خبريم، زماني كه منهج استنباط و استدالل يك عالم را دريابيم، صرف بي

وي بـرآييم، و ايـن    ي درك و فهم اصول اسـتداللي  بودن وي ممكن است از عهده مخطي
 .احتمال هم وجود دارد كه اساساً از درك بيان وي عاجز باشيم

با توجه به مطالب فوق اگرچه مخالفت فقها با حديث صحيح را روا شمرديم، اما براي 
و موافق با اجتهـاد جمعـي از ائمـه    * مستند به حديث صحيحما جايز نيست كه از فتواي 

تر را بپذيريم كه به دليلي براي رد حـديث فـوق    عالي عدول كنيم، و نظريه مجتهدي حتي
ي شرعي و بـه ويـژه بـه اسـتواري      استحكام ادلهمتكي باشد، زيرا آراي اجتهادي علما به 

كتاب و سنت نيست، و احتمال وجود نظريات اشتباه در بين آراي مجتهدين خيلي بيشـتر  
ي شـرعي حجـت خـدا     لـه در حقيقـت اد . ي شرعي اسـت  از احتمال ظهور اشتباه در ادله

برهمه بندگان است، در حالي كه آراي علما چنين منزلت و جايگاهي ندارد و يـك دليـل   
شرعي مادامي كه با ادله شرعي ديگر تعارض نداشته باشد، از اشتباه و خطا مصون است، 
حال آن كه رأي علما اينگونه نيست، اگر قرار باشد به سبب رواشمردن مخالفت اجتهادي 

را مجاز بـدانيم، هـيچ دليـل    ) كتاب، سنت و اجماع(كردن برخالف ادله  ا ادله، عملعلما ب
كردن داشـته باشـد و در نهايـت دسـت مـا از       اي باقي نخواهد ماند كه ارزش عمل شرعي

گردد، خالصه اين كه اگر يك عالم در ترك عمل به يك حـديث   اي كوتاه مي هرگونه ادله
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خداونـد سـبحان   . فتواي آن عالم معذور خواهيم بـود معذور باشد، ما هم در ترك رأي و 
 :فرمايد مي

﴿                                 ﴾ 

 ].134: ةالبقر[
شـان بـه آنـان     عمـل  يهها سپري شـده اسـت، نتيجـ    ي آن ها امتي هستند كه زمانه آن«

عملكـرد آنـان پرسـش     يهرسد، و شما در بـار  رسد، و نتيجه عمل شما به خودتان مي مي
 .»نخواهيد شد

﴿                                  ﴾ 

 ].59: النساء[
تالف كرديد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، بـراي رفـع   اي اخ چنانچه در مسأله«

 .»اختالف به خدا و رسول مراجعه كنيد
* ي يك نفر به تعارض و مخالفت با حديث صحيحاهيچ كس حق ندارد با پذيرفتن ر

سؤال يك نفر را با استناد به يـك حـديث    ببرخيزد، كما اين كه زماني كه ابن عباس
: ابـن عبـاس در پاسـخ گفـت    : گويند ابوبكر و عمر چنين مي: جواب داد، و آن مرد گفت

چنـين فرمـوده    رسول اهللا : گويم نزديك است كه از آسمان بر شما سنگ ببارد، من مي
 !!اند ابوبكر و عمر چنين گفته: گوييد است و شما مي

به مفاد يك حديث را عذر به حساب آوريـم،  نكردن  اگر با توجه به مطالب فوق عمل
وجود دارد كه يك حديث صحيح بيانگر حرمت، و يـا حلـت، و يـا حكـم يـك       احتمال

مسأله باشد، و با اين وجود يك عالم برخالف آن فتوا دهد، در اين صورت جـايز نيسـت   
شمردن يك امر حرام، يا تحريم يك امر حالل، و يا  كه تارك آن حديث را به سبب حالل

 يهحديثي در برگيرنـد همچنين اگر . بدانيمنمودن به غير ما انزل اهللا مستحق عذاب  حكم
در ازاي انجام يك عمل باشد، جايز نيسـت  ... لعنت، يا غضب، يا عذاب و: يك وعيد مثل

كه وعيد را شامل حال عالمي بدانيم كه آن عمل را براساس اجتهاد خود مباح دانسته و آن 
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الم كسـي را سـراغ   را انجام داده است، اين مطلب اصل مهمي است كه در بين علماي اس
بشر : اي كه از بعضي از علماي معتزله بغداد مثل نداريم كه با آن مخالف باشد، مگر نظريه

(المريسي
33F

و همانند وي نقل شده است كه مجتهد را به سبب اشتباهش مستحق عقوبـت   )1
 .دانند مي

شود كه عمل حرام را با علم بـه حرمـت    شامل حال كساني مي وعيد احاديث پيامبر
بردن به حرمت آن عمل داشته باشند، اما در  دهند، و يا توانايي علمي براي پي ن انجام ميآ

 .اين زمينه كوتاهي كنند
خبري  نشين و يا تازه مسلمان يك عمل حرام را از روي ناآگاهي و بي هرگاه افراد باديه

اين افراد  .شود ها جاري نمي شوند، و حد شرعي هم برآن انجام دهند، گناهكار شمرده نمي
انـد، معـذور بـه     شمردن كارشان به دليـل شـرعي اسـتناد نكـرده     كه براي استحالل و مباح

آيند، لذا كساني كه حديث مبتني بر حرمت يك عمل به آنان نرسيده اسـت، و   حساب مي
كنند، به طريق اولي در انجام آن عمـل حـرام    ي شرعي استناد مي در انجام كارشان به ادله

. شوند، و حتي به سبب اجتهادشان سزاوار ستايش و اجر هم هسـتند  يمعذور محسوب م
 :خداوند سبحان فرموده است

﴿                             

                      ﴾ ]79 - 78: االنبياء.[ 

ي كشتزاري كه گوسـفندان مردمـاني    و داود و سليمان را به ياد آور، آنگاه كه در باره«
كردند، و ما مشاهده قضاوت آنان بـوديم، قضـاوت را بـه     در آن چريده بودند، داوري مي

 .»ختيمسليمان فهمانديم، و به هريك از آن دو داوري و علم آمو

                                           
اعتقاد داشت، وي فقه » ارجاء«كه به » المريسيه«س فرق ه و فيلسوف معتزلي، و رئييبشر بن غياث، فق -1

نقل شده . را نزد قاضي ابويوسف فرا گرفت و در دولت هارون الرشيد مورد اذيت و آزار قرار گرفت
النقص علـي  «است كه پدرش يهودي بوده است، وي داراي تأليفاتي است، دارمي كتابي تحت عنوان 

 .م وفات يافت 833 -هجري  218او در سنه . استدر رد مذهب وي نوشته » بشر المريسي
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خداوند در اين آيه فهم حكم صحيح را مختص سليمان دانسته، اما هردو پيامبر را بـه  
 .خاطر برخورداري از حكمت و علم ستوده است

ذا اجتهد احلاكم إ«: كنند، پيامبر خدا فرمود بن العاص روايت ميصحيحين از عمرو 

(هرگاه حاكم«. »جرأخطأ فله أذا اجتهد فإجران، وأصاب فله أف
34F

اجتهاد كند و حكم او  )1

اين حديث . »درست باشد دو پاداش، و چنانچه در اجتهادش اشتباه كند، يك پاداش دارد
سازد كه مجتهد حتي در صورت اشتباه به خاطر نفس كار ارزشمند اجتهاد  روشن مي

شود؛ چرا كه مشكل و بلكه غير ممكن است كه  پاداش دارد، و خطاي وي بخشيده مي
در مورد تمام احكام درست باشد، خداوند چنين تكليفي را متوجه اجتهاد يك نفر 

﴿: آسان و عاري از حرج و سختي استسازد؛ چرا كه دين خداوند  مجتهدين نمي  

           ﴾ ]و در دين بر شما سختى قرار نداده است«]. 78: الحج« .

﴿              ﴾ ]خدا براى شما آسانى « .]185:ةالبقر

 .»خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى مى
پيامبر در مسير حركت به سمت يهوديان بني : كنند روايت مي صحيحين از نبي اكرم

بني  هيچ كس نماز عصر را نخواند، مگر در: قريظه در سال غزوه خندق به يارانش فرمود
مـا نمـاز را فقـط در    : گفتند اي از صحابه عده. قريظه، وقت نماز عصر در راه فرا رسيد

منظـور پيـامبر ايـن نبـوده، و نمـاز را در راه ادا      : كنيم، و گروهي گفتنـد  بني قريظه ادا مي
ي اول بـه   پيامبر برهيچ يك از دو گروه عيب و ايـرادي نگرفـت، در اينجـا دسـته    . كردند

پيامبر اكرم تمسك جستند، و قضاي نماز را جزئـي از ايـن دسـتور عـام      عموميت دستور
محسوب كردند، و گروه دوم به داليل منع قضاي نماز استناد كردند، و قضـاي نمـاز را از   

يهوديـان   يهدستور عام پيامبر استثناء نمودند، در اينجا پيامبر خدا شتاب در انجام محاصر

                                           
شود كه مقام و موقعيت صدور يا اجراي حكم را داشته باشد، اعم  در اينجا حاكم به هركسي گفته مي -1

 .از اين كه مجتهد، مرجع فقهي، مرجع قضايي، و يا داراي منصب اجزاي حكم شرعي باشد
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هاي مشهور فقها همين مـورد اسـت    فاقاً يكي از اختالفات. بني قريظه را مراد داشته است
گـردد؟ بـه هرحـال در ايـن مـورد       مي» خاص«، »*قياس«با به كاربردن » عام«كه آيا نص 

 .تر بوده است ي نماز در راه درست اقامه
همچنين زماني كه بالل حبيشي دو صاع خرما را در ازاي يك صاع خرما معامله كـرده  

(تور داد معامله را به هم بزندبود، پيامبر به او دس
35F

اما از آن جايي كه بالل از حرمت اين  .)1
خبر بود، پيامبر كارش را از مصاديق ربا، و فسق به حساب نياورد كـه مسـتحق    معامله بي

 .لعنت و تفسيق و برخورد سخت باشد
اخليط األبيض واخليط «عدي بن حاتم و گروهي از صحابه كه عقيده داشتند، منظور از 

﴿ :ي در آيه »سودألا                   ﴾ ]تا « ]187: ةالبقر

همان ريسمان سفيد و سياه » بر شما نمودار شود]  شب[رشته سپيد بامداد از رشته سياه 
خود قرار  سفيد و سياه را در زير بالشت نها دو ريسما است، تا جايي كه يكي از آن

ها از يكديگر قابل تشخيص باشند، ادامه  داد، و خوردن سحري را تا وقتي كه ريسمان مي
. در اين صورت حتماً بالشت تو عريض است: داد، پيامبر خدا به عدي بن حاتم فرمود مي

 .منظور از آيه سفيدي روز و سياهي شب است
ها را بـه خـاطر ايـن     ، اما آنبه عدم درك صحيح او از معناي آيه اشاره نمود پيامبر

نگـرفتن در   ي رمضان بـود، سـرزنش نفرمـود، گرچـه روزه     عمل كه موجب خوردن روزه
 .رمضان از گناهان كبيره است

                                           
رسول اكرم شخصي را مأمور ساخت : وايت است كهر در بخاري از ابوسعيد خدري و از ابوهريره -1

. آوري نمايد، آن شخص خرمـاي خـوبي را بـه حضـور پيـامبر آورد      تا محصول خرماي خيبر را جمع
ما يك صاع از ايـن  ! اي رسول خدا! نه: آيا تمام خرماي خيبر اين چنين است؟ گفت: حضرت پرسيد

اين خرما را به سه صاع از خرماي ديگر مبادلـه   خرما را با دو صاع از خرماي نوع ديگر، و دو صاع از
 .همه را و من جمله خرماي خوب را با درهم معامله كنيد! اين كار را نكنيد: پيامبر فرمود. كنيم مي
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اي احتيـاج بـه غسـل پيـدا كـرد،       برخالف موارد گذشته در يك مورد فرد سرشكسـته 
ت، پيـامبر در  افرادي نظر دادند كه غسل كند، او هم اطاعت كرد، و پس از غسل درگذشـ 

داننـد، سـؤال    چـرا هنگـامي كـه نمـي    ! را بكشـد هـا   آنخـدا  ! او را كشتند: اش فرمود باره
(كردن است كنند؟ درمان جهل و ناداني فقط سؤال نمي

36F

اين افراد از اهـل علـم و دانـش     .)1
 .نبودند و بدون اجتهاد به خطا رفتند

ال اله اال «رساند كه كلمه  شخصي را به قتل» حرقات«زماني كه اسامه بن زيد در غزوة 
(او را به قصاص، ديه و يا كفاره محكوم نكـرد  را بر زبان آورده بود، پيامبر» اهللا

37F

، زيـرا  )2
دانسته، كشـتن   را صحيح نميآوردن كافر در حال جنگ  اسامه براساس اين اصل كه اسالم

، سـلف و  برهمين اسـاس . او را جايز شمرده بود، حال آن كه قتل چنين كسي حرام است
جمعي از فقها كساني را كه براساس يك تأويل عليه حكومـت اقـدام مسـلحانه كننـد، و     

                                           
انـد، و حـاكم، ابـن     دارقطني ابن ماجه و ابوداوود آن را روايت كرده. حديث از نظر سند منقطع است -1

اند، حديث طرقي دارد كه بـه   روايت كرده از ابن عباس* يق مرفوعخزيمه و ابن حبان آن را به طر
از مدينـه بـه   : ابوداود آن را با سند منقطع به اين شكل روايت نموده است. شود ها تقويت مي سبب آن

قصد سفر خارج شديم، سر يكي از همراهان ما در اثر اصابت سنگي شكست، اتفاقاً آن فـرد نيـاز بـه    
ما براي تو رخصتي در تـيمم  : توانم تيمم بكنم؟ پاسخ دادند آيا مي: مراهان پرسيدغسل پيدا كرد، از ه

 ...بينيم نمي
فرسـتاد،   -اي از جهينـه  طايفـه  -ما را به جنگ حرقه كند كه پيامبر خدا  بخاري از اسامه روايت مي -2

ـ    ها حمله كرديم، و آن هنگام صبح به آن ه يكـي از آنـان   ها را شكست داديم، من و مـردي از انصـار ب
را بر زبـان آورد، مـرد انصـار از او دسـت     » ال اله اال اهللا«رسيديم، زماني كه قصد كشتن او را داشتيم 

اي : كشيد، اما من او را به ضرب نيزه كشتم، وقتي به مدينه بازگشتم، خبـر بـه پيـامبر رسـيد، فرمـود     
او اين سخن را بـراي نجـات   ! خدا اي رسول: آيا او را پس از گفتن كلمه توحيد كشتي؟ گفتم! اسامه

چنـد بـار    كشتي؟ پيـامبر » ال اله اال اهللا«آيا او را پس از گفتن : پيامبر باز فرمود. جانش بر زبان راند
اين جمله را تكرار فرمود، تا جايي كه آرزو كردم اي كاش قبل از آن روز مسلمان نشـده بـودم و بـه    

 .شدم عنوان يك مسلمان چنين خطايي را مرتكب نمي



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   52

دانند، گرچه  شان به خون حاميان نظام آلوده باشد، مستحق قصاص، ديه و كفاره نمي دست
 .ها حرام است ريزي و حركت مسلحانة آن خون

عمل آگـاه باشـند، و يـا    تحقق وعيد الهي را مشروط به آن دانستيم كه افراد از حرمت 
قدرت آگاهي از حكم آن را داشته باشند، و با اين وجود آن عمل را انجام دهند، امـا الزم  

هـا   دستور شرعي بيان شود؛ چرا كـه علـم بـه آن در قلـب     نيست كه اين شرط ضمن هر
طور كه وعده الهـي بـه خـاطر انجـام اعمـال صـالح،        جايگزين و تثبيت شده است، همان

اخالص براي خدا و عدم ارتداد از دين است، و اين شرط در تمـام احـاديثي   مشروط به 
 .كه متضمن پاداش اخروي است، تكرار نشده است

وعيد الهي حتي با وجود مقدمات و اسباب آن گـاهي بـه دليـل وجـود موانـع محقـق       
ور توبـه، اسـتغفار، امـ   : توان به شود، موانع تحقق وعيد الهي متعددند، از آن جمله مي نمي

هاي دنيوي، شفاعت مقبول و رحمت ارحـم   ها، مصائب و آزمايش ي بدي نيك محوكننده
 .الراحمين اشاره كرد

رسيدني است و بديهي است موانـع فـوق هرگـز در     در نبود اين موانع، وعيد الهي فرا
 هخصوص افرادي كه نافرماني، تمرد و سرپيچي از فرامين الهي را به طور آگاهانه سرلوح

 .اند، موضوعيت ندارد ود ساختهزندگي خ
كنند كـه انجـام    هاي مذكور در نصوص اين مطلب مهم را تبيين مي»يدوع«در حقيقت 

اعمال مورد اشاره عذاب اخروي به دنبال دارد و لذا از نصوص مزبور اين حكم اسـتنباط  
شود كه آن عمل قبيح و حرام است، البته مطلب فوق به اين معنـا نيسـت كـه هـركس      مي
: حتماً معذب خواهد بود، زيرا وقوع عذاب اخروي مشروط بهن عملي را انجام دهد، چني

 .است...) توبه، استغفار و(حرام، و عدم وجود موانع وعيد  يهارتكاب آگاهان
حكم فردي كه به مفاد يك حديث عمل نكنـد،  : توان گفت در توضيح مطلب فوق مي

 :از سه حالت خارج نيست
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مسـلمانان جـايز باشـد؛    * به مضمون يك حديث به اجماعنكردن  حالتي كه عمل  -1
مانند كسي كه حديث به او نرسيده است، و او براي فتوا و حكم مسأله محتـاج آن  
حديث بوده، و در جستجوي آن كوتاهي هم نكرده است؛ مانند آنچه كه از خلفاي 

يـد  مسـلمانان بـدون ترد   يهدر اين مورد هم. راشدين و ديگر صحابه ذكر نموديم
 .شود معتقدند تبعات سنگين ترك حديث متوجه اين گونه افراد نمي

نكردن به مفاد حديث جائز نباشد، اين همان حالتي اسـت كـه صـدور آن از     عمل  -2
 .رسد ائمه مذاهب بعيد به نظر مي

از علما نگراني وجود دارد، اين است كه حالتي كه نسبت به آن در مورد برخي   -3
اجتهاد باشد، اما از درك حكم مسأله قاصر باشد  شخص در موضوعي اهل نظر و
ي مقدمات و اسباب ضروري فتوا اعالم نظر نمايد،  و قبل از تمهيدات الزم، و تهيه

و يا در استدالل كوتاهي كند، و قبل از آن كه نهايت تالش خود را براي رسيدن به 
ا عادت و حقيقت به انجام رساند، با تمسك به يك دليل فتوايي صادر كند، و ي

عرف بر او غلبه نمايد و يا يك هدف از قبل تعيين شده او را از فكر كامل و 
ي  چنين مجتهدي در سايه. هاي مخالف باز دارد نظر در آرا و مستندات نظريه دقت

ي  گويد، اما نظر به اين كه در اجتهاد سقفي براي اندازه استدالل و اجتهاد سخن مي
شده است، نسبت به وي اين هراس وجود دارد تالش ضروري يك مجتهد تعيين ن

ي خاص، حكم اجتهادي معتبري وجود داشته باشد كه از  كه در خصوص آن مسأله
گردد، اما چنين  مانده باشد، و چنين غفلتي گناه محسوب مينظر وي مغفول 

افرادي الزاماً مستحق عقوبت نيستند، زيرا مجازات اخروي سزاوار كساني است كه 
د، و چنانكه گذشت استغفار، احسان، ابتالهاي دنيوي، شفاعت و رحمت توبه نكنن

و سازد؛ البته كساني كه تابع  الهي اثر چنين خطاهاي اجتهادي را محو و نابود مي
تسليم هوي و هوس خويش باشند جزو اين گروه نيستند، بلكه اينان كساني هستند 

كنند، و يا بدون  مايت ميبودن آن ح كه يك رأي باطل را حتي با علم به نادرست
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شناخت از داليل نفي يا اثبات يك رأي نسبت به صواب يا خطابودن آن نظريه 
 چنانكه رسول اكرم. كنند، چنين افرادي مستحق آتش دوزخند يقين پيدا مي

قضات سه گروهند، دو گروه در آتش، و يك گروه در بهشت خواهند بود، «: فرمود
ه آن حكم كند، اهل بهشت است و دو گروه كه حق را بشناسد، و بآن كسي 

كسي كه از روي ناداني براي مردم داوري كند و كسي كه حق : جهنمي عبارتند از
وضعيت اهل فتوا نيز چنين است، اما به . )38F1(»را بشناسد و به خالف آن رأي دهد

 بودن فرد خاصي حكم كرد توان به معذب دليل وجود موانعي كه قبالً بيان شد، نمي

ي  ر فرض كنيم وقوع بعضي از اين حاالت در خصوص برخي از بزرگان و ائمهاگ
گرچه چنين حالتي روي نداده و بعيد محبوب و شايسته اسالم مصداق پيدا كند، 

 يهشود، زيرا هم دار نمي ها خدشه نمايد، بازهم جاي نگراني نيست و مقام و منزلت آن مي
 .برخوردارند...) مت الهي، استغفار وشفاعت، رح(آن بزرگان از اسباب منع عذاب 
دانيم و براين باوريم كه ممكن است مرتكب گناه شوند، با  ما مجتهدين را معصوم نمي

صالح و احوال واالي ويژه شان، و اين وصف اميدواريم كه به سبب برخورداري از اعمال 
مقـام علمـا   نگهي وا. عدم اصرار بر ارتكاب گناه، نزد خداوند جايگاه مطلوبي داشته باشند

ها  ن و منزلت صحابه نيست، ما در خصوص نظريات اجتهادي، فتواها، داورياباالتر از ش
هاي فيما بين آنان نيز همين عقيده را داريم، حال با علم به اين كه علمـاي سـلف    و جنگ
انـد، بـر خـود الزم     جور بـوده انكردن به مفاد برخي از احاديث معذور، و بلكه مـ  در عمل

ي  و بدون معارض پيـامبر باشـيم، چـرا كـه همـه     * نيم كه از پيروان احاديث صحيحدا مي
دانند، در اينجـا بـد نيسـت     ها را واجب مي علماي رباني پيروي از اين احاديث و تبليغ آن

                                           
ولُ اللَّ «: اند ابوداود در كتاب اقضيه و ابن ماجه در كتاب احكام به صوت زير روايت كرده -1 سُ الَ رَ ىلَّ ـقَ هِ صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ثَةٌ  :اهللاُ عَ اةُ ثَالَ دٌ يفِ ال: الْقُضَ احِ نَانِ يفِ النَّارِ ـْوَ اثْ نَّةِ وَ ي يفِ الْ  ؛جَ ا الَّذِ أَمَّ رَ ـفَ لٌ عَ جُ رَ نَّةِ فَ لٌ ـفَ الْ جَ جُ رَ ، وَ قَّ فَقَىضَ بِهِ حَ

فَ الْ  رَ مِ ـعَ كْ ارَ يفِ حُ قَّ فَجَ وَ يفِ النَّارِ هحَ هُ لٍ فَ هْ ىلَ جَ لٌ قَىضَ لِلنَّاسِ عَ جُ رَ وَ يفِ النَّارِ وَ هُ  .»، فَ
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غـري قطعيـة  قطعيـة الداللـة و :ي اشاره كنيم كه احاديث صحيح از نظر داللـت بـه دو دسـته   

 :ندشو تقسيم مي) ظاهر( الداللة

ها قطعي است و يقـين داريـم كـه از پيـامبر      نوع اول احاديثي است كه سند، و متن آن
 .كنيم ها همان چيزي را مراد داشته كه ما درك مي از بيان آن خدا صادر شده، و پيامبر

ها غيـر   ها به پيامبر خدا قطعي، اما داللت آن احاديثي است كه انتساب آن: ي دوم دسته
 .قطعي است

به مفـاد  نظر دارند كه اعتقاد و عمل  علما در خصوص احاديث دسته اول اتفاقي  همه
نظر دارند، اختالف آنان ناشي از  ي برخي از روايات اختالف ها واجب است، اما در باره آن

آيا سند اين روايات قطعـي  : دهند هاي كليدي زير مي هاي متفاوتي است كه به سؤال پاسخ
اين روايات داللت قطعي بر مراد و منظور خاصي دارد، و به  است، يا غير قطعي؟ آيا متن

اصطالح قطعيه الدالله هستند، يا غير قطعيه الدالله؟ مثل اختالف نظري كه در بـين علمـا   
خبر واحد وجود دارد، علماي امت اخبار آحاد را به عنوان يك روايـت مقبـول    يهدر بار

براين دارند و حتي عموم فقها و اكثر متكلمين نظر  كردن به آن اتفاق اند و در عمل پذيرفته
 .كند علم هم مي يهباورند كه خبر واحد افاد

. حديثي كه از طرق مختلف اما مؤيد يكديگر روايت شده است، چنـين وضـعيتي دارد  
اين قبيل احاديث براي عالمي كه به طرق مختلف آن و احوال راويان و قـرائن و ضـمائم   

موجب علم يقين است، حال آن كه شخصي كه چنين اشرافي به مؤيد روايت احاطه دارد، 
نظران علم حديث كه از دقـت،   رسد، از اين رو صاحب آن روايت ندارد، به علم يقين نمي

قدرت نقد و بررسي و تبحر الزم در شناخت حديث برخوردارند، نسبت به صحت يـك  
گونـه حـديث را    رسند، اما ساير علما حتـي گمـان صـحت ايـن     حديث به علم يقين مي

 .ها يقين داشته باشند ندارند، چه رسد به اين كه به درستي آن
كثرت راويان، : توان از تواند مفيد علم باشد؛ از جمله مي از چند جهت مي* خبر واحد

فهم راوي از خبر، موضوع و پيامبر خبـر  كردن از روايت  صفت راويان، ذات اخبار و آگاه
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شان مفيد علم باشـد و   ه كم به خاطر ديانت و حافظه قويچه بسا روايت يك عد. نام برد
از گمان كذب و خطا مصون باشد، اما روايتي كه از رواياني چند برابر آنان روايـت شـده   

اين مطلب حقيقتي است كه در صحت آن شـكي نيسـت، و اكثـر    . است، مفيد علم نباشد
و برخـي  جمعي از متكلمين  امافقها و محدثين و گروهي از متكلمين همين نظر را دارند، 

از فقها براين نظرند كه هر تعداد از راويان كه روايت آنان در موضوعي مفيد علـم باشـد،   
نگارنده اين ديدگاه  رروايت آن تعداد در ساير موضوعات هم مفيد علم خواهد بود، از نظ

 .اشتباه است، اما جاي بحث آن اينجا نيست
مستقل از روايت در رسـيدن بـه اطمينـان نسـبت بـه      در اينجا از تأثير قراين و شواهد 

صحت يك روايت سخن نگفتيم، بد نيست اشاره كنيم كه گاهي شواهد مستقل و خـارج  
از روايت نيز مفيد علم هستند؛ البته روايات و قراين مورد بحـث بـه يكـديگر وابسـتگي     

ري نمايـد كـه   تواند ما را در حصـول علـم يـا    ها به طور مستقل مي ندارند و هريك از آن
رسـانند و   ها ما را به علم ظني مي گاهي هردو عامل ما را به علم يقين و گاهي هردوي آن

 .شود ها موجب علم يقين و ديگري موجب علم ظني مي گاهي يكي از آن
كند كه ديگران از  گاهي فرد متخصص با قاطعيت درستي برخي از روايات را تأييد مي

 .ا عاجزنده اعالم نظر قطعي در باره آن
كه اين اختالف ناشـي   نظر دارند گاهي علما در باره داللت قطعي يك حديث اختالف

: بودن حديث وجود دارد؛ مثالً»*ظاهر«يا » *نص«متفاوتي است كه در باره  از ديدگاهاي
باشد، اين بحث مطرح است كه آيـا در حـديث شـواهدي    » ظاهر«در صورتي كه حديث 

ي كند يا خير؟ خود اين موضوع در جاي خودش مبحـث  هست كه احتمال مرجوح را نف
 .اي است گسترده

داننـد، امـا ديگـران چنـين      گاهي جمعي از علما داللت بعضي از احاديث را قطعي مي
بـراي حـديث معنـاي ديگـري را     شود كـه   يقيني ندارند، يقين دسته اول از آنجا ناشي مي
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ها مانع از حمل حديث بر هـر   د نظر آندانند، و يا براين باورند كه معناي مور محتمل نمي
 .زنند معناي ديگري است، و يا به داليل يقين بخش ديگري چنگ مي

ها حاكي  نظر دارند كه هرگاه مفاد آن علما در خصوص روايات غير قطعيه الدالله اتفاق
حكـم ايـن   ي هها واجـب اسـت، امـا در بـار     كردن به مفاد آن از احكام شرعي باشد، عمل

: نظـر وجـود دارد   وعيد باشد، اخـتالف : نانچه متضمن يك حكم اعتقادي مانندروايات چ
را روايت » وعيد«جمعي از فقها معتقدند هرگاه يك شخص عادل يك خبر واحد متضمن 

كند، عمل به مفاد آن حاكي از حرمت يك كار است، الزم است امـا اعتقـاد بـه وعيـد را     
همين نظر را در مورد روايتي دارند كـه مـتن    ها آن. اند بودن روايت كرده مشروط به قطعي

باشد، لذا برهمين اساس حديث زير را تفسـير  ) ظاهر(آن قطعي، اما داللت آن غير قطعي 
به زن ابواسحاق سبيعي، پس از آگاهي از كيفيت معامله او با زيد بن  لعايشه. اند كرده

خدا باطل كرده اسـت،   به زيد بن ارقم برسان كه جهادش را در ركاب رسول: ارقم فرمود
(مگر اين كه توبه كند

39F

1(. 

                                           
رفتـيم و   لمن و ام محبه به نزد عايشـه : در روايتي ديگر به نقل از عاليه زن ابواسحاق آمده است -1

خواهـد بـه    جواب ما را داد اما چنان كه گويا مي. ايم اهل كوفه: از كجاييد؟ گفتيم: فرمود. سالم كرديم
كنيزي داشتم كه او را به زيد بـن ارقـم بـه هشتصـد درهـم      ! ام المؤمنين: ام محبه گفت. ما پشت كند

د زيد قصد فروش او را كـرد، كنيـز را بـه ششصـ    . فروختم تا وجه آن را هروقت پول داشت، بپردازد
زيد را آگاه كن كه جهادش در ركـاب  ! اي اي كرده چه بد معامله: فرمود لعايشه. درهم نقد خريدم

دارقطني اين حديث را از يونس از مـادرش دختـر   . رسول خدا باطل شده است، مگر آن كه توبه كند
نويسـد ايـن حـديث را ام محبـه از      مـي » المؤتلـف والمختلـف  «و در كتـاب  . انفع روايت كرده است

كند، ابواسحاق سبيعي از زنـش عاليـه روايـت كـرده و يـونس بـن اسـحاق از         روايت مي لعايشه
ام محبـه و عاليـه دو   : كند كند و اضافه مي روايت مي لمادرش عاليه بنت انفع از ام محبه از عايشه

شود اعتماد كرد، امـا احمـد ايـن حـديث را در كتـاب مسـند        ها نمي شخص مجهول هستند كه به آن
داننـد و   برخي عاليه را شخص مجهولي مي: ابن جوزي. كرده و اسناد آن را معتبر شمرده است روايت

ابن سعد در كتاب طبقات در . پذيرند، حال آن كه او زن شناخته شده و محترمي است روايتش را نمي



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   58

ما به استناد اين . عايشه وعيدي را اعالم نموده كه از آن آگاه بوده است: گويند آنان مي
دهيم، اما معتقد به وعيد مذكور نيستيم، زيرا  سخن حكم به حرمت اين گونه معامالت مي

قادي است كه فقط مستند به از امور علمي و اعت» وعيد«است و * حديث فوق خبر واحد
شود، مضافاً اين كه هرگـاه يـك مجتهـد براسـاس اجتهـادش       روايات مفيد علم اثبات مي

شود، لذا زيد بـن ارقـم بـه عنـوان يـك       شامل حال وي نمي» وعيد«عملي را انجام دهد، 
 .مجتهد در انجام اين عمل معذور است

مذكور » وعيد«شود، و  ستنباط ميآنان معتقدند كه از احاديث وعيد فقط تحريم افعال ا
شود، مگر آن كه احاديث از لحاظ سند و متن و داللت قطعي باشـند،   در حديث ثابت مي

انـد كـه از    هاي مختلف قرآن اشاره كـرده  و به عنوان شاهد به استدالل اكثر علما به قرائت
از جمله اين روايات . نيامده است برخي از صحابه روايت شده، اما در مصحف عثمان 

ها از نظر شـرعي مطلـوب اسـت، و در     اخبار واحد صحيح هستند كه عقيده و عمل به آن
هاي مختلف  شود، اما الفاظ قرائت ها استناد مي هاي گوناگون به آن عمل براي انجام قرائت
شود، زيرا الفاظ قرآن از جمله امور اعتقادي است كه فقط مستند به  جزو قرآن شمرده نمي

ي ديگـر داشـته و معتقدنـد     شود، اما اكثر فقها و سلف ما نظريه بخش اثبات ميادله يقين 
» وعيـد «كند، زيرا صحابه و تابعين هـم بـه    مورد اشاره را اثبات مي» وعيد«احاديث آحاد 

كردند، به طوري كه ايـن   مذكور در حديث اعتقاد داشتند و هم حرمت اعمال را اثبات مي
از » وعيـد «از منظر اين گروه . ها به طور مكرر بيان شده است فتاواي آننظر در سخنان و 

شـود، و   احكام شرعي است كه هم مستند به ادله قطعي و هم با ادله غير قطعي ثابت مـي 
اي كه ناشي از يقـين، يـا ظـن غالـب      يقين كامل الزم نيست، و عقيده» وعيد«براي اثبات 

ورد احكام عملي نيز وجود يقين، يـا ظـن غالـب    كند، همان طور كه در م باشد كفايت مي
كند كه انسان معتقد باشد خداوند كاري را حرام كرده، و فاعل  كند و فرقي نمي كفايت مي

                                                                                                             
 لعاليه بنت انفع و همسر ابواسحاق سبيعي است كه روايـاتي را از عايشـه  : معرفي وي گفته است

 .نيده استش
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بت معيني وعيـد داده اسـت،   وآن را به عقوبتي نامشخص وعيد داده، يا اين كه او را به عق
همانگونـه كـه اولـي در     ها مبتني براخباري از جانـب خداونـد اسـت، و    زيرا هردوي اين

آيـد كـه    بـه نظـر مـي   صورت وجود دليل درست است، دومي نيز جايز خواهد بود، بلكه 
تأكيد اينگونه احاديث در خصوص اعتقاد به وعيد شديدتر است؛ چنانكه علمـا در مـورد   

آن كـه در  انـد، حـال    ورد كـرده و تسـاهل برخـ  سند احاديث ترغيب و ترهيب با تسـامح  
افراد را به ترك » وعيد«فقهي قائل به اين تساهل نيستند، اعتقاد به  خصوص سند احاديث

حق باشـد، انسـان از آن وعيـد نجـات     » وعيد«دارد، در نتيجه اگر آن  اعمال خالف وا مي
تري داشته باشد، انسان باز هم ضـرر   و اگر حق نباشد، و آن اعمال مجازات سبك. يابد مي

عقوبت الهي باور داشته كه ايـن عقيـده در جـاي    نكرده است، گرچه به مجازاتي بيش از 
همان گونه كه اعتقاد به مجازاتي كمتر از عذاب الهي نيز . ي نادرستي است خودش عقيده

كند و در خصـوص نفـي يـا     گيري اعتقادي نمي يك باور نادرست است، كسي كه موضع
شـمردن   سبكاين خطا گاهي موجب . كند گويد، اشتباه مي اثبات اين مجازات سخني نمي

شود،  ها مستحق مجازات اضافي احتمالي مي گردد، و در نتيجه فاعل آن برخي از افعال مي
اعتقاد، يا عدم اعتقاد به وعيد به طور يكسـان وجـود   : لذا احتمال اشتباه در هردو صورت

به وعيد شانس بيشتري دارد، لذا داشتن  دارد، و نجات از عذاب اخروي در صورت اعتقاد
بـودن يـك    نمايد، از اين رو عموم علما دليل حرمت و ممنوع وعيد سزاوارتر مي عقيده به

اند، و بر همين اساس بسياري از فقها در  شمردن آن عمل ترجيح داده عمل را بر دليل مباح
اند، عقال و انديشمندان نيز  خصوص بسياري از احكام عملي راه احتياط را در پيش گرفته

 .نظر دارند احتياط در كليه امور عملي اتفاقبودن   بر نيك و پسنديده
حال اگر انسان از اشتباهش در خصوص اعتقاد و يا عدم اعتقـاد بـه وعيـد هراسـناك     

يعني احاديث موجب اين اعتقاد و نجات اخـروي   -باشد با توجه به دو دليل بال معارض
ست كه عدم وجود هيچ فردي مجاز ني. بايد به وعيد باور داشته باشد -مبتني براين اعتقاد

دليل قطعي براي اثبات وعيد را دليلي برعدم وجود وعيد بگيرد، و اين موضوع را هماننـد  



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   60

آوريـم كـه    را از اين رو جزو قرآن به حساب نميهاي مختلف قرآن  آن بداند كه ما قرائت
ها خبر متواتري در دسترس نيست، زيرا در اينجا عدم دليل بر فقدان مدلول  براي اثبات آن

با قاطعيت امري از امور اعتقادي را به  -مثل گروهي از متكلمين -داللت ندارد و كسي كه
 .خاطر عدم وجود دليل قطعي رد نمايد، خطاي واضحي را مرتكب شده است

درست است كه وجود هرچيزي مستلزم دليلي است، و هرگـاه دليلـي وجـود نداشـته     
حكـم كـرد، زيـرا الزم و ملـزوم بـه       توان به عدم وجـود مـدلول آن   باشد، با قاطعيت مي

توانـد وجـود    ها وجود نداشته باشد ديگري نيز نمـي  اند، و اگر يكي از آن يكديگر وابسته
هاي زيادي براي نقل و ابالغ كتاب و ديـن   دانيم كه همواره انگيزه داشته باشد، و قطعاً مي

تابد، و از  ا برنميخدا وجود داشته است، و امت اسالمي كتمان و كوتاهي در اين عرصه ر
اي مـازاد بـر    روزانه و يـا وجـود سـوره   آن جايي كه هيچ روايتي در خصوص نماز ششم 

بـريم كـه    هاي موجود در قرآن روايت نشده است، با اطمينان و به طور قطع پي مـي  سوره
از ايـن  » وعيـد «اضافي ديگري وجود نداشته است، امـا موضـوع    يهي نماز يا سور وعده

. وجـود داشـته باشـد   * روايت متـواتر » وعيد«الزم نيست در خصوص هر قبيل نيست و 
ز روايت متواتري وجود داشته عمل مرتبط با آن وعيد ني يهچنان كه واجب نيست در بار

 .باشد
وعيد عمل كرد، و معتقـد   يهقابل اثبات است كه بايد به مقتضاي احاديث در برگيرند

ده است؛ اما تحقق وعيد هم بستگي به وجـود  بود كه فاعل آن عمل به آن وعيد تهديد ش
توان بـه   هايي مي راه تحقق آن وجود دارد، با ذكر مثالشروطي دارد، و هم موانعي در سر 

 .توضيح بهتر اين مطلب پرداخت
 يهخداوند ربـا خـوار، ربـا دهنـده، و شـهود و نويسـند      «: فرموده است پيامبر اكرم 

روايت ديگـري در مـورد كسـي كـه يـك صـاع از       در . »ربوي را لعنت كرده است همعامل



 61 در اجتهاداسباب تنوع 

ايـن  ! آه: محصولي را با دو صاع از آن محصول به صورت نقدي معامله كرده بود، فرمـود 
(...معامله گندم با گندم رباست: عمل عين ربا است، و هم چنين فرمود

40F

1( 
 كند؛ اما جمعي از رباي فضل و رباي نسيه را بيان مي: احاديث فوق حرمت دو نوع ربا

نسـيه   يهربا در حقيقت در معامل«: كه فرمود با استناد به اين سخن پيامبرنظران  صاحب
يعني رباي (ي يك پيمانه به دو پيمانه به صورت دست به دست و نقدي  معامله. )41F2(»است
اين امـت   يههاي برگزيد اند كه مجتهدين مسلّمي از بين شخصيت را حالل دانسته) فضل

ابن عباس و شاگردانش، ابو شعثاء، عطاء، طاووس، : مل ديني مانندي عقيده و ع در حوزه
اند، هيچ مسـلماني   سعيد بن جبير، عكرمه و جمعي ديگر از علماي اعالم مكه از آن جمله

شان را مستحق لعنت و ربـاخوار بدانـد، زيـرا     بزرگواران و يا مقلدينمجاز نيست كه اين 
 .رسد اهراً موجه به نظر مينظر و عمل آنان متكي بر تأويلي است كه ظ

اي از بزرگان مدينـه روايـت شـده     حكم جواز مقاربت با همسر از راه مقعد كه از عده
است، چنين وضعيتي دارد، حال آن كه براساس روايـت ابـوداود رسـول گرامـي فرمـوده      

نـازل شـده    هركس با همسرش از راه عقب مقاربت كند، به آنچه كه بر محمد «: است
 .)42F3(»ستاست كافر ا

خود : ده تا از عوامل توليد و مصرف شراب را لعنت كرده است همچنين پيامبر خدا
محموله شراب، فروشنده، خريدار، ساقي،  يه، معتصركننده، گيرند)سازنده(شراب، عاصر 

                                           
، و ابوداود، ترمذي، نسايي و ابن ماجـه ايـن حـديث را    ةبخاري در كتاب بيوع، مسلم در كتاب مساقا -1

 .اند روايت كرده

نسيه ربا اسـت،  : روايت كرده است ةاند و مسلم در كتاب مساقا ي آن را روايت كردهئامام احمد و نسا -2
 .»دهفهو ربا فرو ئةاكان نسيم«. آن را مسترد گردانيد

 .اند سند حديث صحيح است، امام احمد در مسندش ابوداود، ترمذي، و ابن ماجه آن را روايت كرده -3
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(و گيرنده شراب
43F

لُّ «: روايت شده كه فرموده است و با عبارات مختلف از پيامبر. )1 كُ

رَ  كَ ابٍ أَسْ َ ْرٌ رشَ وَ مخَ هُ ْرٌ «. »اي خمر است كننده هر نوشيدني مست«. »فَ كِرٍ مخَ سْ لَّ مُ . )44F2(»كُ

 .»م استارحهرچيزي كه موجب سكر گردد، «
: سخنراني كرد و فرمود بر منبر مسجد و در جمع مهاجرين و انصار عمر 

رُ خَ ـالْ « قْلَ  مْ رَ العَ امَ ا خَ  .»خمر چيزي است كه عقل را ضايع كند« .»مَ

داشت، در آن موقع در نزول آيات حرمت خمر مشروبي بود كه در مدينه وجود سبب 
مدينه شرابي به جز مشروب تهيه شده از خرما وجود نداشت، مردم مدينـه انـواع شـراب    

ي عقيـده و عمـل از    اي در عرصـه  هـاي برجسـته   انگور را نداشتند، حال آن كه شخصيت
شود، و كم يا زياد اين نـوع   انگور ساخته ميعلماي كوفه بر اين اعتقادند كه خمر فقط از 

شده از غير از انگور و خرما حرام نيسـت،   دانند، و معتقدند شراب تهيه شراب را حرام مي
در . انـد  نوشيده دانستند، مي آن مقداري كه سكرآور باشد، و البد آنچه را كه حالل ميمگر 

بوط به خمـر شـامل حـال آنـان     و لعنت مر» وعيد«مورد آنان نيز روا نيست كه گفته شود 
مضافاً اين كه اساساً بـه سـبب   . گردد، زيرا آنان به خاطر تأويل و اجتهادشان معذورند مي

مشروبي كـه  : همچنين ناروا است كه گفته شود. نخواهند شد» وعيد«وجود موانع گرفتار 
نـان  اند، غير از شرابي است كه شارب آن لعنت شده است، زيـرا مشـروب آ   ها نوشيده آن

ْرٌ «ي عام  مصداقي از اين فرموده كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ امٌ  كُ ـرَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ باشـد، گرچـه شـراب     مي »وَ

 .انگور در آن موقع در مدينه وجود نداشته است
 اند، اما برخي از صحابه فروشنده شراب را لعنت كرده ديگر اين كه پيامبر يهنمون

خداونـد فالنـي را   : رسيد، فرمـود  گوش عمراقدام به فروش شراب كردند، خبر آن به 

                                           
 و امام احمد در مسندش از ابن عباس و ابـن ماجـه از انـس بـن مالـك     » رشبـةاألكتاب «ابوداود در  -1

 .منذري راويان آن ثقه هستند. اند روايت كرده
كتـاب  «و ترمـذي و نسـايي در   . اسـت » ر خمـر و کـل مسـکر حـرامکـل مسـک«روايت صحيحين عبـارت   -2

 .اند آن را روايت كرده» كتاب الضحايا«و مالك در موطا در » شربهاال
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خداوند يهود را بـه ايـن علـت لعنـت     «: داند كه رسول خدا فرموده است مگر نمي! بكشد
هـا را آب كردنـد و فروختنـد، و     ها بر آنان حرام شده بود، اما آنـان چربـي   كرد، كه چربي

عمر ناآگاهي او خبر بود، اما  آن صحابي از حرمت فروش شراب بي. )45F1(»پولش را خوردند
را عذر به حساب نياورد و حرمت و گناه عمل او را يادآوري نمود، تـا از آن بـه بعـد آن    

 .صحابي و امثال او آگاه شده و از فروش شراب دست بردارند
را لعنت كـرده اسـت، امـا بسـياري از فقهـا جـائز       » معتصر«و » عاصر« رسول اكرم 

ور بگيرد، گرچه بداند كه آن شخص قصـد تهيـه   اند كه انسان براي ديگري آب انگ دانسته
دانـيم   مع الوصف مي. صريحي در لعن فرد عاصر است* شراب را دارد، اين روايت نص

  .شود چنين لعنتي شامل حال مجتهد معذور نمي
) زند زني كه مو به موي زنان پيوند مي(متعددي واصله * همچنين در احاديث صحيح

اند، اما برخي از فقهـا چنـين    لعنت شده) زند ش پيوند ميزني كه مو به موهاي(و موصوله 
 .دانند عملي را فقط مكروه مي

اي نوشيدني بنوشد، آتـش جهـنم را در    كسي كه در ظرف نقره«: فرمود رسول خدا 
حال آن كـه بعضـي از فقهـا ايـن عمـل را مكـروه تنزيهـي        . )46F2(»شكمش برافروخته است

 .دانند مي
شير با يكـديگر كـارزار كننـد،    هرگاه دو مسلمان با شم: ودفرم همچنين پيامبر اكرم 

(قاتل و مقتول در آتش دوزخ هسـتند 
47F

براسـاس ايـن حـديث واجـب اسـت كـه قتـال         .)3
مسلمانان با يكديگر را حرام بـدانيم، بـا ايـن وصـف معتقـديم كـه دو طـرف درگيـر در         

                                           
، ةاين روايت را بخاري در كتاب انبياء مسلم در كتاب مسـاقا  »...لعن اهللا اليهود ثالثـاً « :و در روايتي آمده -1

 .اند ارمي در كتاب اشربه روايت كردهابوداود در كتاب بيوع، و ابن ماجه و د
 .بخاري و مسلم -2
 .متفق عليه -3
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ند و مضافاً اين هاي جمل، و صفين جهنمي نيستند، زيرا هركدام عذر و تأويلي داشت جنگ
 .شود ها مي كه حسنات آنان مانع از رسيدن وعيد به آن

گويـد، در   سه نفر هستند كه خداوند با آنان سخن نمي«: در حديث ديگري آمده است
: گرداند، و عذاب دردنـاكي دارنـد   اندازد، و ايشان را پاك نمي روز قيامت به آنان نظر نمي

: گويـد  دارد، خداوند در قيامت به وي مي ريغ ميشخصي كه آب مازاد خود را از مسافر د
اي كه حتـي حاصـل    كنم، همانگونه كه تو آب اضافه امروز تو را از فضل خود محروم مي

دسترنج خودت هم نبود، از ديگران دريغ داشتي، و شخصي كه به خاطر مال دنيا با امام و 
نصـيب   و چنانچه او را بـي مندش سازد، راضي گردد  رهبري بيعت كند كه اگر از دنيا بهره

سازد، ناخرسند شود و شخصي كه براي فروش كاال پـس از وقـت عصـر سـوگند دروغ     
اين حديث وعيد بزرگي را . )48F1(»بخورد كه اين كاال را بيش از مبلغ پيشنهادي خريده است

دارنـد، حـال آن    كند كه آب مازاد بر مصرف خود را از ديگران دريغ مي متوجه كساني مي
 .دانند از علما اين عمل را جائز مي كه جمعي

دارد،  مت اين عمل بـاز نمـي  نظر علما در بارة اين حديث ما را از اعتقاد به حر اختالف
گر در ايـن خصـوص    دارد كه مجتهد تأويل چنانكه اين حديث ما را از اين عقيده باز نمي

 .معذور است، و مستحق وعيد مذكور در حديث نيست
كسي كه زن سه طالقه را به طور موقت به عقـد  (خداوند محلِّ «: فرمود پيامبر خدا 

ر اولـش حـالل   آورد تا او را پس از هم خوابي با وي طالق دهد تا براي شوه خود درمي
دادن به چنـين عملـي لعنـت كـرده      را به سبب رضايت) شوهر اول زن(و محلَّ له ) گردد
مـع الوصـف   . شده اسـت  و اصحابش روايت فوق از پيامبر* حديث صحيح. )49F2(»است

دانند، و برخـي آن را در صـورتي    جمعي از علما نكاح محلِّل را به طور مطلق درست مي

                                           
 .كنند روايت مي بخاري و مسلم از ابوهريره -1
ترمـذي آن را صـحيح شـمرده    . كنند ي، ترمذي و ابن ماجه اين حديث را روايت ميئامام احمد، نسا -2

 .است
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بودن نكاح به عنوان شرط مطرح نشود، و نكـاح   اند كه به هنگام عقد موقت صحيح دانسته
هرگروه براي خود عذر و توجيهـاتي دارد، گـروه اول   . در ظاهر همانند ازدواج دائم باشد

شود، چنان كه معاملـه   عقد نكاح باطل نمي ياند كه با شروط ضمن ين اصل قياس كردهبرا
جهل نسبت به قيمت يا كاالي مورد معامله يا يكي (بودن يكي از عوضين  به سبب مجهول

س گردد، دسته دوم براين اصل قيـا  باطل نمي) كامالاز دو كاالي مورد معامله در معامالت 
مراه با شرط نباشد، حكـم عقـود صـحيح را دارد و لـذا چنـين      كنند كه عقدهايي كه ه مي

 .باشد عقدي صحيح مي
بديهي است حديث فوق به اين علما نرسيده است، چنانكه كتب قديمي آنان فاقد اين 

كردند يا بـه مقتضـاي آن فتـوا     شنيدند حتماً آن را ذكر مي حديث است، اگر حديث را مي
براي : كردند، يا مثالً به مفاد آن داليل خود را بيان مي نكردن دادند، و يا در توجيه عمل مي

شـدند و يـا    بـودن آن مـي   دادند، و يا قائل به منسوخ آن تأويل و شرح ديگري را ارائه مي
 .كردند معارض با آن و علت ترجيح آن ادله را بيان مي يهادل

قائل به حلت به هر تقدير باور ما براين است كه چنانچه آنان براساس توجيهات فوق 
» تحليـل «باشند، مستحق اين وعيد نيستند، با وجـود ايـن معتقـديم    ) نكاح محلل(تحليل 

اما به خاطر وجود مانع و يا نبود شرايط در برخـي از افـراد منتفـي    . سبب اين وعيد است
 .است

را  –مولود خانه حارث بنكلـده   –شخصي به نام زياد  معاويه: زنيم مثال ديگري مي
زياد از نطفه من به دنيـا آمـده اسـت،    : گفت چرا كه ابوسفيان مرتب مي: خواند برادر خود

شـود كـه خـود را بـه      بهشت برآن كس حرام مي«: حال آن كه رسول گرامي فرموده است
. )50F1(»دانـد آن شـخص پـدر او نيسـت     فردي غير از پدرش نسبت دهد، در حـالي كـه مـي   

مردم بركسي است كه خود را بـه غيـر   لعنت خداوند و فرشتگان و همه «: همچنين فرمود

                                           
 .روايت كرده است بكرمتفق عليه، ابوداود آن را از سعد بن ابي وقاص و ابوب -1
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خداونـد  . شخص ديگري باشـد  يهپدرش منسوب سازد، و مدعي واليت بردگان آزادشد
 .)51F1(»پذيرد در روز قيامت در ازاي اين گناهش توبه عبادت نفلي و كفاره او را نمي

ايـن  . به فرموده پيامبر خدا فرزند از آن كسي است كه در منزلش به دنيـا آمـده اسـت   
نظر دارند، از اين رو كسي كه  و اتفاق* از احكامي است كه علما در مورد آن اجماع حكم

خود را به فردي غير از همسر شرعي مـادرش نسـبت دهـد، از مصـاديق حـديث پيـامبر       
با اين وصف جائز نيست كه شخص معيني از افراد عادي اين امت تا چه برسد . خداست

 بـه معاويـه   زيرا ممكن است حديث پيامبريك صحابي را مستحق اين وعيد بدانيم، 
كرده كه فرزند از آن كسي است كه مادر فرزند را باردار كـرده،   نرسيده باشد و او فكر مي

 .را حامله كرده است –مادر زياد  –و معتقد بوده ابوسفيان كسي است كه سميه 
سـترش  در حقيقت حكم اين مسأله براي بسياري از مردم به خصوص قبل از نشر و گ

نامعلوم بوده است، به خصوص آن كه عادت و رسم جاهليت غيـر از ايـن بـوده    » سنت«
ها مستحق اين وعيد نيستند، مضافاً اين كه خداوند به خاطر وجـود مـوانعي    است، لذا آن

 .سازد ها را به چنين وعيدي مبتال نمي سيئات آن يهانجام حسنات محوكنند: مانند
امور حرام اجتهادي مسـتند بـه    يهاي است كه هم هموضوع مورد بحث مبحث گسترد

انـد،   ي حرمت موضوعي را درنيافته گيرد، زيرا برخي از ائمه ادله كتاب و سنت را دربر مي
انـد، و   اند، و يا ادله ديگري در تعارض بـا آن ادلـه داشـته    در نتيجه حكم به حلت آن داده

انجـام يـك عمـل حـرام پيامـدهايي      . اند شان آن داليل را ترجيح داده براساس عقل و علم
را به دنبال دارد، اما اين احكـام شـرايط و   ... گناهكاربودن، مذمت، عقوبت، فسق و: مانند

شود، اما احكـام فـوق بـه دليـل عـدم       موانعي هم دارند، گاهي حرمت يك عمل ثابت مي
وجود شرايط و يا وجود موانع منتفي است، يا گاهي حرمت يك عمل در حـق يـك نفـر    

 .منتفي و در عين حال براي ديگران باقي است

                                           
 .مسلم -1
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شـدن مطلـب     يح و تبيين مسأله پرداختيم تا به روشـن هاي متعددي به توض با ذكر مثال
ديـدگاه عمـوم فقهـا و     نظريه اول: كمك شده باشد، چنانكه گذشت علما دو نظريه دارند

جتهـادي  علماي سلف است مبني براين كه حكم خداوند يكي است و كسي كـه در پـي ا  
رسد؛ مخطي و معذور و مأجور است، براساس اين نظريـه   مند به حكم ديگري مي ضابطه

اما بـه خـاطر عفـو و بخشـش الهـي      . شود، حرام است ذات عملي كه مجتهد مرتكب مي
پيامدها و مجازات ارتكاب يك عمل حرام متوجه مجتهد نيست، چرا كـه خداونـد هـيچ    

 .اش مكلف نساخته است ينفسي را جز به اندازه وسع و تواناي
به سبب عدم شناخت دليل حرمت يك عمـل انجـام    اًكه اساسو نظريه دوم اين است 

گرچه همين عمل به نسبت سايرين حرام اسـت،  . آن عمل در حق آن مجتهد حرام نيست
دو نظريه فوق مشابه يكديگرند، گويا در تعبير و عبارت با يكديگر اختالف دارنـد، و نـه   

 .ضموندر محتوا و م
علمـا اجمـاع دارنـد كـه بـراي      : توان گفت به هرتقدير در خصوص احاديث وعيد مي

توان به اين قبيل احاديث احتجاج نمـود، و فرقـي    اثبات حرمت هرعمل متضمن وعيد مي
ها باشد، بلكه در مواردي كـه   كند كه آن حكم مورد اتفاق علما و يا مورد اختالف آن نمي

شـود، بـه    ند، نياز به وجود اين احاديـث بيشـتر احسـاس مـي    ك نظر علما بروز مي اختالف
ي استدالل به احاديث غير قطعي و اعتقاد به وعيد مذكور  هرحال علما در خصوص نحوه

 .نظر دارند ها اختالف در آن





 

 
 :يك پرسش و پاسخ آن

شود و موارد اختالف  احاديث وعيد فقط شامل موارد اجماعي مي چرا
 گيرد؟ را در برنمي

شـود و   پذيريد كه احاديث وعيد فقط شامل موارد اجماعي مي چرا نمي: گفته شوداگر 
گيرد، و هرعملي كه فاعل آن لعنت يا به غضب و عقاب الهـي   موارد اختالف را در برنمي

نظـر داشـته    شود كه مجتهدين بر حرمت آن اتفاق وعيد داده شده است، به كاري حمل مي
تهديني كه براساس اعتقاد به حلت آن عمل، آن كار را باشند، تا براين اساس برخي از مج

تـر از   بودن يك كار مهم اند، مشمول اين بيم و وعيد نشوند؛ زيرا اعتقاد به حرام انجام داده
در نتيجـه  . باشـد  عمل مي يهدادن آن است؛ چون اين اعتقاد است كه مسبب و انگيز انجام

 سيد؟وعيد از باب استلزام به اين مجتهدين خواهد ر
 :توان داد پاسخ اين سؤال را از چند جهت مي

 فقط محرمات مورد اجماع علما نيست ،امور حرام -1

بديهي است كه محرمات هم در احكام مورد اخـتالف علمـا و هـم در احكـام مـورد      
اجماع آنان وجود دارد، زيرا اگر قرار باشد محرمات در موضوعات غير اجمـاعي نباشـد،   

* يريم كه حرام فقط آن چيزي است كه علمـا در حرمـت آن اجمـاع   بايد اين اصل را بپذ
نظـر   اموري را كه علمـا در حرمـت آن اخـتالف    يهداشته باشند، در اين صورت بايد هم

دارند، حالل بدانيم، در حالي كه چنين باوري با اجمـاع امـت اسـالم ناسـازگار اسـت و      
 .باشد بطالن قطعي آن محرز مي
حرمت يك مسأله ثابت گردد، در اين  –گرچه در يك مسأله  –اگر در موارد اختالف 

: بودن آن فعل است از دو حال خـارج نيسـت   صورت وضعيت مجتهدي كه قائل به حالل
فرد ديگري كه حرامي را حالل كند، يا انجام دهد، توبيخ و  يا بايد معتقد باشيم همانند هر
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حكمي را در مورد ايـن مجتهـد    شود، و يا او را از مجازات معاف كنيم و هر مجازات مي
 .پذيريم، در مورد احاديث وعيد نيز پذيرا باشيم مي

اعـالم شـده اسـت و عقوبـت      ،براي مجازات فاعل يك كـار حـرام  » وعيد«عالوه براين، 
اعتقاد  بدونشمردن يك عمل حرام بيش از مجازات كسي است كه يك امر حرام را  حالل

 توسط يك مجتهد را اختالفيي  يك مسأله ردنشم و حالل. شود آن مرتكب مي به حرمت
به طريـق   پس دانيم، شمردن يك عمل حرام نمي به دليل معذوريت مستحق عقوبت حالل

در  لـذا مـذمت و مجـازات    رسـد؛  به فاعل آن عمل نيز نمي »وعيد«اولي بايد بپذيريم كه 
ذمت و باشد؛ چرا كه وعيد نوعي مـ  نمي خصوص مجتهد منتفي است و مستحق وعيد نيز

عقاب است و اگر درست باشد كه وعيد را از جنس مجازات بـه حسـاب آوريـم، همـان     
ها قابل طرح است، در مورد انـواع ديگـر هـم     بعضي از مجازاتپاسخي كه در خصوص 

توان مطرح نمود، و فرقي هم بين مقدار كم و زياد مجازات يا شدت و نرمي آن وجود  مي
مبري باشد، از مقدار زياد آن هم معاف خواهد بود، لذا ندارد، و كسي كه از مقدار كم آن 

 .شود، بلكه اجتهادش ثواب هم دارد مجتهد نه تنها مجازات نمي

 استقالل حكم هرعمل از خود عمل و صفات آن -2

موضوعي جدا و خارج از خود عمـل   – اختالفيچه اجماعي و چه  –حكم هر عملي 
براي برخي از شي از عدم آگاهي است كه و صفات آن است، و صدور بعضي از احكام نا

 .علما عارض شده است
چنانچه بخواهيم براي يك لفظ عام معناي خاص را مراد بگيريم، الزم است كه دليلـي  

ها بايد هم زمان با حكـم   آن لفظ اقامه كنيم كه اين دليل در نزد بعضي* دال بر تخصيص
 .تواند به تأخير بيافتد هنگام نياز مي اوليه باشد، اما جمهور فقها معتقدند حصول دليل تا

نيز به عنوان نخسـتين مخـاطبين آيـات و احاديـث محتـاج       بديهي است كه صحابه
در موارد لعنـت  * بنابراين، اگر منظور از لفظ عام. اند شناخت حكم آيات و احاديث بوده

از  توانـد پـس   رباخوار محلل و امثالهم محرمات اجماعي باشد، چنين اجماعي فقـط مـي  
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محقق شود، زيـرا نيازمنـد آن اسـت كـه همـه امـت در خصـوص         رحلت پيامبر اكرم 
لـذا بايـد حكـم    مصاديق آن لفظ عام نظر خود را بيان كنند، تا زمينه اجماع فراهم گـردد،  

ي امت به تأخير بيافتد كه چنين چيزي نـاروا و غيـر    حديث يا آيه تا زمان اظهار نظر همه
 .منطقي است

 نصوص مشروط به وجود اجماع نيست پيامِفهم  -3

را بشناسـند، و از آن  وسـيله حـرام    خطاب آيات و احاديث متوجه امت است تا بـدين 
خود به آن استناد و در منازعات و اخـتالف نظـرات   * اجتناب كنند، و همچنين در اجماع

 .احتمالي به آن استدالل كنند
اجتهادي منحصر كنيم،  امفقط به همان احكرا  –كتاب و سنت  –اگر مقصود نصوص 

شود، و استدالل و احتجـاج بـه    كشف مراد و منظور نصوص مشروط به وجود اجماع مي
در اين صورت نصوص قابليت استناد براي تحقـق   .ها قبل از انعقاد اجماع جايز نيست آن

اهد داشت، زيرا مستند اجماع بايد مقدم بر خود آن باشـد و متـأخربودن آن   اجماع را نخو
شـود، زيـرا اهـل اجمـاع حتـي در       ممكن است، لذا اين حالت منجر به دور باطل ميغير 

امكـان اسـتدالل بـه حـديث را     صورتي كه منظور و هدف نصوص را به روشني بفمنـد،  
ندارند، و تا اجماع محقق نشود، مطمئن نخواهند شـد كـه مـراد نصـوص همـان درك و      

جماع قبل از خودش و اجماع نيز بـه  در اين صورت استدالل به ا. هاست استنباط خود آن
و هنگامي كه حديث دليل مجتهدين باشد، گويـا  . شود استدالل قبل از خودش موقوف مي

. شود گردد، لذا وجودش غير ممكن و ممتنع مي تحقق اجماع وابسته به وجود خودش مي
حجت و يـك دليـل مطـرح     يهتواند به مثاب و در اين صورت در مسائل اختالفي هم نمي

. باشد، زيرا اجماعي حاصل نشده است تا به عنوان يـك دليـل موضـوعيت داشـته باشـد     
نتيجه اين كه حديث نه در مسائل اتفاقي و نه در مسائل اختالفي قابل استناد نخواهد بـود  

شود، به بيان ديگر در اين حالت نصـوص حـاكي از    و عمالً استدالل به حديث تعطيل مي
بين برخي از اعمال حتي براي استنباط حرمـت آن افعـال   نوعي مجازات شديد براي مرتك
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اسـاس و نادرسـت    قابل استفاده و استناد نخواهند بود كه چنين چيزي به طـور قطـع بـي   
 .است

 استناد به احاديث مستلزم اجماع امت نيست -4

شود كه به هيچ يك از احاديث وعيد اسـتدالل نشـود،    با پذيرش سخن فوق الزم مي 
كه اجماع امت بر تفسير واحدي از آن حديث و استنباط يك حكم يكسان  مگر بعد از آن

نيـز مجـاز بـه اسـتفاده و      مطمئن شويم، در اين صورت بايد بگوييم كه حتـي صـحابه  
را به طريـق صـحيح دريافـت    اند، حتي بر كسي كه اين احاديث  احتجاج به احاديث نبوده

گرچه شاهد عمل بسياري از علمـا بـه   ها عمل نكند،  كرده، واجب بوده كه به مقتضاي آن
اي هم در تعارض با احاديـث وجـود نداشـته اسـت، بلكـه       مفاد اين احاديث بوده، و ادله

آيا در گوشه و كنار دنيا كسي هست كه با تفسير او از : كند اش اين بوده كه بررسي وظيفه
آن كـه كـامالً   اين احاديث مخالف باشد؟ چرا كه او حق استناد به اجماع را نـدارد، مگـر   

 تحقيق كند كه آيا نظر مخالفي هم وجود دارد يا نه؟
نظر يكـي از مجتهـدين    به مجرد اختالف براين اساس استناد به حديث رسول خدا 

و ! سـازد  گردد؛ و به عبارت ديگر قول و نظر يك نفر حديث پيامبر را باطـل مـي   باطل مي
و حتـي هنگـامي كـه آن    ! دشـو  موافقت وي موجب اثبات و تحقق سخن رسول خدا مـي 

مجتهد اشتباه هم بكند، صرفاً مخالفت او بـا سـايرين منجـر بـه ابطـال كـالم رسـول اهللا        
 .كه چنين چيزي قطعاً نادرست است! شود مي

شود، در اين صـورت   به احاديث پس از علم به وجود اجماع استناد مي: اگر گفته شود
مطلب نيز خالف اجماع امت است، شود، اين  داللت نصوص به وجود اجماع موقوف مي

ماند، و دليل معتبر فقط اجماع خواهـد   زيرا در اين صورت داللتي براي نصوص باقي نمي
 .شود و نصوص بدون تأثير ميبود، 

شود كـه اختالفـي در تفسـير و شـرح آن      زماني به حديث استناد مي: و اگر گفته شود
كند كه ايـن   لت نصوص را باطل مينباشد در اين صورت نظر يك نفر از امت اسالمي دال
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بودن چنين رويكردي در نگـرش دينـي واضـح و     نيز مخالف با اجماع امت است، و باطل
 .بديهي است

 نظر امت و اجماع علما پيش شرط احكام حرام نيستاتفاق  -5

ي افـراد   با تأييد مطلب فوق حكم حرام برآمده از نصوص يا مشروط بـه توافـق همـه   
ي افـراد امـت بـه عنـوان      واحد همه يهاگر عقيد. گردد ه اجماع علما ميامت و يا منوط ب

پيش شرط پذيرفته شود، استناد به احاديث وعيد مشروط بـه آگـاهي از نظـر تمـام امـت      
شود كه تحقق چنين شرطي مستلزم اين است كه مطمئن شويم سـاكنين اقصـي نقـاط     مي

دارند، بديهي است هيچ مسلمان و هيچ دنيا و تازه مسلمانان نيز اعتقاد به حرمت آن عمل 
گويد، زيرا در اين صورت حصول علم و اطمينان نسبت به هر  عاقلي چنين چيزي را نمي

همه علما اكتفا شود، پاسخ اين است كـه   يهچنانچه به عقيد. شود اي غير ممكن مي مسأله
حال برخي از شامل » وعيد«اجماع علما بدين منظور به عنوان پيش شرط پذيرفته شده كه 

نگردد، حال آن كه اين نگرانـي در مـورد عمـوم مسـلمانان      –گرچه مخطي  –مجتهدين 
مجتهدين و مردم از اين بابـت در وضـعيت   . خبر از دليل حرمت يك عمل وجود دارد بي

ها عامه مردم  اين كه مجتهدين از بزرگان و فضالي صديق امت و اين. يكساني قرار دارند
شود،  ها در اين حكم نمي برخوردارند، مانع اشتراك آنيگاه متفاوتي هستند و هريك از جا

بخشد، از جاهـل خطاكـار    در حقيقت خداوند سبحان همانگونه كه مجتهدن مخطي را مي
گذرد، و بلكه تباهي ناشي از ارتكاب يك امر حرام توسط يك فـرد   محروم از تعلم درمي

كان شناخت حكم آن عمل نيـز بـراي   عامي كه نسبت به حرمت آن عمل علم نداشته و ام
شمردن يك عمـل   اي است كه در اثر حالل به مراتب خيلي كمتر از مفسده او ميسر نبوده،

شود، زيـرا فـرد عـامي حكـم حرمـت آن عمـل را        حرام به وسيله يك مجتهد عارض مي
داند، و اساساً براي او امكان شناخت چنين حكمي وجود ندارد، به همين سبب است  نمي
اند از لغزش عالم بپرهيزيد، زيرا اگر عالم دچار اشتباه شـود بـه سـبب خطـاي او      گفته كه
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واي بر عالم خطاكـار  : شود، ابن عباس به همين جهت گفته است دنيايي دچار انحراف مي
 !به سبب اطاعت پيروانش

شود، ديگـران بـه    هنگامي كه يك عالم با وجود پيامدهاي مهم عملكردش بخشيده مي
و و گذشتي سزاوارترند؛ البته اين دو از يك جهت باهم فرق دارند، يـك طـرف   چنين عف

كه در اجتهاد خطا كرده است، اما تالش وي در جهت احياي سنت و نشر مجتهدي است 
پوشـاند، و بـه سـبب علـم و      علم، عمل نيك و با ارزشي است كه چنين اشتباهاتي را مي

بـه  . انـد  بهـره  افراد ناآگاه و جاهل از آن بيگيرد كه  اجتهادش پاداشي منحصر به فردي مي
تعبير ديگر اين دو در برخورداري از عفو و بخشش الهي مشترك، اما در پاداش متفـاوت  

 .هستند
از نظر شرع ممتنع و غير ممكن است كه شخص غير مسـتحق عـذاب معـذب گـردد،     

ر فاضل، لـذا  جليل القدر باشد، يا فردي غي كند كه آن شخص فردي دانشمند و ميفرقي ن
الزم است كه اين حالت ممتنع را از حكم احاديث وعيد خارج كنيم تـا هـم عـالم و هـم     

 .عامي را شامل شود

 احاديث وعيد يهنظر مجتهدين در بار اختالف -6

برخــي از احاديــث وعيــد از نمونــه نصوصــي هســتند كــه مجتهــدين در تفســير آن  
از آن جملـه   –وهر اول زن سـه طالقـه   شـ  -» له لمحلَّ«نظر دارند، حديث لعنت  اختالف

شود، زيرا وي در ازدواج  به هيچ وجه گناهكار نمي» له محلَّل« :برخي علما معتقدند. است
همسر سابقش جزو اركان عقد نيست تا به سبب اعتقاد به انجام عمل تحليل لعنت گردد، 

منظور ايـن  ( .ازدواج دوم زن محقق شده اما شرط ضمن آن باطل است: اند و بعضي گفته
شرط است كه مردي پذيرفته است زني را به عقد خود در آورد، و پس از همبسترشدن با 

و لذا ازدواج زن با شوهر اول را  ).وي او را طالق دهد، تا براي شوهر اولش حالل گردد
 .دانند پندارند، و شوهر اول را مبرا از گناه مي حالل مي
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يا بـه خـاطر    كنند، حال آن كه محلِّل تبرئه مي را –شوهر دوم زن  -» محلِّل«همچنين 
ملعون است، يا به سبب اعتقاد به وجوب وفاي به شرط ضمن عقد و » تحليل«نفس عمل 

يا به خاطر هردو سبب، اگر سبب اول يا سوم مطرح باشد، غرض حاصل است، چنانچـه  
لعنـت  ي وفا به شرط ضمن عقد است كه موجـب   سبب دوم علت لعنت باشد، اين عقيده

انجام شده باشـد  » تحليل«كند كه  شده است، و نه عمل تحليل، در اين صورت فرقي نمي
موجب لعنت نخواهـد  » تحليل«در هرصورت سبب مذكور در حديث يعني عمل . يا خير

 .شد كه چنين توجيهي از اساس باطل است
 كردن به شرط هنگام عقد است، اگر فرد جاهل و اما آن كه معتقد به وجوب عمل

ناداني باشد كه مستحق لعنت نيست، محال است كه اعتقاد به وجوب آن داشته باشد، مگر 
اي را برگزيند كه در اين صورت  چنين عقيده آن كه به قصد مخالفت با رسول خدا 

در حالي كه كفر اختصاص گردد،  كافر است، و در نتيجه معناي حديث به لعنت كافر برمي
خداوند : شود در اين صورت معناي حديث چنين مي. ردبه انكار اين حكم جزئي ندا

بودن شرط طالق در  را مبني بر باطل لعنت كرده است كسي را كه حكم رسول خدا 
زمان نكاح را تكذيب كند، در حالي كه كالم رسول خدا از نظر لفظ و معنا عام است، و 

ل نمود، زيرا در اين نظير حم توان بر يك شكل و معناي نادر و كم اين لفظ عام را نمي
در آراي فقهي مشابه اين تأويل . ماند خود باز ميصورت كالم از بيان مقصود اصلي 

ا «: فرموده است پيامبر: كمياب وجود دارد؛ مثالً هَ احُ نِكَ ا فَ هلََ نِ وَ ِ إِذْ ريْ نْ غَ تْ مِ حَ أَةٍ نَكَ رَ امَ امْ أَيُّ

برخي . »واج كند، نكاح او باطل استهرزني كه بدون اجازه سرپرست خود ازد«. )52F1(»بَاطِلٌ 

اند، يعني بر كنيزي كه براي آزادي خود با اربابش  اين حديث را بر زن مكاتبه حمل كرده
 .قرارداد بسته است

                                           
و . اين حديث را روايت كرده است لامام احمد ذو ابوداود و ترمذي و ابن ماجه به نقل از عايشه -1

 .ابن عوانه اين روايت را صحيح شمرده است



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   76

شامل حـال  » تحليل«بودن تأويل فوق از اين جهت است كه حكم حديث  شاذ و نادر
ـ  مسلمان جاهل نمي ه چنـين شـرطي واجـب    شود، و مسلمان آگاهي هم كه بداند وفاي ب

شـود كـه    گذارد كه اين نكاح به شرطي منعقد مـي  ضمن نكاح، شرط نمينيست، هيچگاه 
چنين نكاحي فقط از كافر سـر  . فوراً زن طالق داده شود تا براي شوهر اولش حالل گردد

كند، مگر آن كه تظـاهر بـه اسـالم كنـد، و      زند كه كافر اساساً مثل مسلمانان نكاح نمي مي
از اين رو احتمال وقوع چنـين نكـاحي بسـيار ضـعيف     . باشد –نما  كافر مسلمان –منافق 
 .است

چنين حالت نادري به ذهن مـتكلم خطـور نكـرده    : سخن درستي است اگر گفته شود
ايـم كـه در ايـن حـديث مقصـود از       هاي ديگر داليل زيادي را اقامه كرده است، در نوشته

(اگرچه اين شرط را اعـالن نكنـد  كسي است كه اراده تحليل كند، » محلِّل«
53F

و نكـاح را  . )1
 .مشروط بدان نسازد

ها در احاديث  لعنت و آتش دوزخ و امثال اين: به همين صورت وعيدهاي خاصي مثل
از پيـامبر   ابن عبـاس : نظر وجود دارد؛ مثالً ها اختالف مختلفي بيان شده كه در شرح آن

زنـاني را كـه زيـاد بـه زيـارت قبرهـا       خداوند لعنت كرده است آن «: كند خدا روايت مي
در . )54F2(»كننـد  سازند، و چراغ روشن مـي  روند، و كساني را كه بر روي قبرها مسجد مي مي

اند، و بعضـي آن را مكـروه    حالي كه برخي از علما زيارت قبور را براي زنان جايز دانسته
 .دانند اند، و حرام نمي شمرده

                                           
 .مراجعه كنيد» اقامه دليل براي ابطال تحليل«به بخش سوم كتاب فتاواي ابن تيميه تحت عنوان  -1
به وسيله امام احمد، ابوداود  »لعن اهللا زوارات القبور«بخش اول حديث . حديث حسن است ترمذي، -2

اسناد حديث را صحيح و راويان آن را » الزوائد«و حاكم از حسان بن ثابت روايت شدهاست و كتاب 
اند و ترمذي آن را  روايت كرده ثقه شمرده است، اين روايت را ترمذي و ابن ماجه از ابوهريره

 .ديث حسن صحيح قلمداد كرده استح
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خداوند شخصي را كه با همسرش «: فرمود دا پيامبر خ: كند عقبه بن عامر روايت مي
 .)55F1(»از راه پشت مقاربت كند، لعنت كرده است

واردكنندة كاال سعادتمند و محتكر «: كند كه فرمود روايت مي از رسول خدا  انس
اما در بين علما در خصوص حكم اين گونه مقاربـت و احتكـار اجنـاس    . )56F2(»ملعون است

 .نظر وجود دارد اختالف
اشاره كرديم كه خداوند در روز قيامت به سه گـروه بـه    از اين به حديث پيامبر قبل

يك گروه كساني بودند كه : كند و عذاب دردناكي خواهند داشت ي رحمت نگاه نمي ديده
دارند، حـال آن كـه برخـي از علمـا چنـين       آب ممازاد مصرف خود را از مسافر دريغ مي

 .دانند عملي را مجاز مي
ي شراب را لعنت كرده است؛ اما برخي از متقـدمين ايـن عمـل را     فروشنده پيامبر خدا

 .اند جايز دانسته
كسي كه ازار يا شـلوار خـود را از روي   «: روايت شده است به طرق متعدد از پيامبر

تكبر طوري بپوشد كه روي زمين كشيده شود، خداوند در روز قيامت به او نگاه نخواهـد  
كسي : خداوند در روز قيامت با سه گروه سخن نخواهد گفت«: دو همچنين فرمو. )57F3(»كرد

تر از دو قوزك پا باشد، و كسـي كـه در انفـاق بـر ديگـران منـت        كه ازار و لباسش پايين
حـال آن كـه   . )58F4(»سوم كسي كه كاالي خود را با سوگند دروغ به فروش رسـاند گذارد، و 

 .دانند، و نه حرام مي برخي از فقها بلندبودن شلوار از روي تكبر را مكروه

                                           
 .امرأته فی دبرها أتىملعون من : فرمود اند كه پيامبر ي و ابوداود روايت كردهئاحمد، نسا -1

من احتكر فهو خاطی : فرمود اسناد حديث ضعيف است، امام مسلم از معمر روايت كرده كه پيامبر -2

 .ثمواخلاطی هو اآل
 .اند روايت كرده بو ابوداود آن را از عبداهللا بن عمر امام احمد و ترمذي. متفق عليه -3
 .صحيح مسلم -4
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ـهُ لَعَنَ «: فرمود همچنين پيامبر خدا ولَة اللَّ صُ املَوْ ةَ وَ لَ اصِ خداوند پيوندزننده مو، «. )59F1(»الوَ

ترين احاديث  اين روايت از صحيح. »و كسي كه موي خود را پيوند زند، لعنت كرده است
 .جود داردنظر و است، با وجود اين در مورد حكم پيوند مو بين علما اختالف

اي آب بنوشـد، آتـش در شـكمش     كسـي كـه در ظـرف نقـره    «: فرمود رسول خدا 
 .دانند اي از علما عمل فوق را حرام نمي ، در حالي كه عده»افروخته است

 شده قابليت تعارض با احاديث عام را ندارد سؤال مطرح -7

نظـر علمـا    فيا اختال* نظر از اجماع ها صرف هستند، و حكم آن* احاديث وعيد عام 
گيـرد، ايـن مقولـه كـه اگـر حكـم        ي افراد را در برمي ها همه مفاد و محتواي آن يهدر بار

احاديث وعيد مسائل اختالفي را شامل شود، الجرم برخي از مجتهدين هم مستحق لعنت 
 .گردند، قابليت تعارض و ناسازگاري با احاديث وعيد را ندارد مي

عموم خالف اصل است، تكثير آن هم خـالف  * طور كه تخصيص عالوه براين، همان
شـوند،   باشد، كساني به خاطر جهل، يا اجتهاد، يا تقليد از عموم فوق مستثني مـي  اصل مي

شود، چنان كه شامل مسائل اجتماعي نيز هسـت،   اما حكم فوق شامل افراد غير معذور مي
 .تر است ناسبكند، م تري را مستثني مي افراد كم* لذا از آن جايي كه اين تخصيص

 اولويت معناي ظاهر حديث - 8

بودنش حمل كنيم، متضمن سبب لعنت هـم خواهـد    زماني كه لفظ حديث را بر عموم
بود، و كسي كه به خاطر وجود مانعي از حكم حديث مستثني شده باشد بر استثناء خـود  

بـودن كالمـش    دهـد، درسـت   ماند، و روشن است كسي كه وعده يا وعيـدي مـي   باقي مي
شروط به اين نيست كه به سبب وجود مانع، افراد مستثني از آن وعده يا وعيد را اعـالم  م

 .نمايد

                                           
 .لعن اهللا الواصة واملستوصلة: اند اصحاب سنن بدين گونه روايت كرده. بخاري و مسلم -1
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نظـر وجـود    را فقط مختص عملي بدانيم كه در حرمت آن اجماع و اتفـاق » لعنت«اگر 
را سبب لعن بدانيم، باز هم سبب لعن در  *اي مخالف با اجماع دارد، و يا اعتقاد به عقيده

دارد؛ يعني در هردو صـورت الزم  * است، و آن عموم نياز به تخصيصحديث بيان نشده 
بنابراين، بهتر است كه حـديث را بـا الفـاظ    . است يك عامل تخصيص وجود داشته باشد

آن موافقت داشته باشـد، و بـراي فهـم    * اش در نظر بگيريم، تا فهم حديث با ظاهر اصلي
 .حديث نياز به تقدير هيچ مطلبي نباشد

 كردن افراد معذور تنفي لعن -9

ضرورت ممنوعيت لعن افراد معذور موجب اين بحث شده است، چنان كـه گذشـت   
دادن فـالن عمـل باعـث لعنـت      ام بيان اين مطلب هسـتند كـه انجـام   احاديث وعيد در مق

ي افراد سرايت كند،  پذيرش اين مطلب مستلزم آن نيست كه حكم لعنت به همه. شود مي
بايد سبب وجود داشته باشد، گرچه حكم از آن تبعيـت نكنـد،   بلكه مستلزم اين است كه 

شود، و اين موضـوع حتـي بـا ايـن      پيش از اين گفتيم كه مجتهد سرزنش و مجازات نمي
دادن آن است، به قوت خـود   كردن يك عمل حرام بيش از گناه انجام فرض كه گناه حالل

 .و در نهايت معذور، معذور است. باقي است
زيـرا از دو حـال   ! پس در اين صورت كسي مجازت نخواهـد شـد   :اگر اعتراض شود

مرتكب يك عمل حرام يا مجتهـد اسـت، و يـا مقلـد او كـه هـردو نفـر از        : خارج نيست
 :توان پاسخ داد مجازات معافند، اين ايراد را از چند جهت مي

عمل موجب مجازات اسـت و ايـن كـه    هدف تبيين اين موضوع است كه فالن  -الف
عمل را انجام دهند، يا ندهند، تأثيري در مطلب فوق ندارد، لذا اگر فرض كنيم افرادي آن 

هـا منتفـي اسـت، و يـا      فقط افرادي مرتكب آن عمل شوند كه شروط مجازات در حق آن
شود،  هاست، هيچ اشكالي به حرمت آن عمل وارد نمي رسيدن آن عواملي مانع به مجازات

تا شخصي كه براي او داليـل حرمـت ايـن عمـل     كنيم آن عمل حرام است  بلكه اعالم مي
تبيين و تشريح شده است، از آن اجتناب كند، و اين كه عاملين آن به سـبب وجـود عـذر    
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اين مطلب در خصوص تمام . اي از درياي رحمت اليزال الهي است مجازات نشوند، قطره
ايـن   محرمات غير اجماعي هم مطرح است، چنان كه در مورد گناهـان صـغيره قائـل بـه    

شوند، لذا اگر حرمت يك عمل به استناد  هستيم كه با اجتناب از گناهان كبيره بخشيده مي
دانيم، امـا   داليلي براي ما محرز گردد، مجتهد و مقلدين او را در انجام آن عمل معذور مي

 .با وجود اين به حرمت آن عمل عقيده خواهيم داشت
اي كه در خصـوص عـدم مجـازات     بردن شبهه حكم فوق سببي است براي از بين -ب

برخي از افراد وجود دارد، و بقاي عذر به لحاظ اعتقادي مطلوب نيسـت، بلكـه مطلـوب    
اگر هدف غير از اين باشـد، بيـان و    اين است كه عذر در صورت امكان از بين برود، زيرا

شد، و براي مردم رها ساختن آنـان در حالـت جهـل و نـاداني بهتـر       نشر علم واجب نمي
 .شد ها معرفي مي بود، و سكوت در خصوص احكام غير قطعي بهتر از تبيين آن مي

ي آن عمـل در   شود كـه پرهيزكننـده   بيان حكم فوق و وعيد مورد بحث باعث مي -ج
قدم باشد، و اگر غير از اين باشد، حرمت اين قبيل اعمـال شكسـته    پرهيزگاري خود ثابت

 .يابد ها عموميت مي شود، و انجام آن مي
كـردن آن   عذر فوق تا زماني به قوت خود باقي است كه شخص معذور از برطرف -د

ناتوان باشد، و اال هنگامي كه براي انسان شناخت حق مقدور باشـد، و او در كسـب ايـن    
 .اخت كوتاهي كند، معذور نخواهد بودشن

لـد  دهند، امـا مجتهـد و مق   بين مردم هستند كه اعمال فوق را انجام مي افرادي در -هـ
ها مباح باشد، لذا اين عـذر در   نيستند كه به سبب اجتهاد، يا تقليد، انجام آن عمل براي آن

گيرند، مگر آن كه موانـع   ها موضوعيت ندارد، و ال جرم در معرض وعيد قرار مي مورد آن
شـايد ايـن توضـيح،    . ها برسـد  سيئات به داد آن يهديگري مثل توبه يا حسنات محوكنند

كنـد اجتهـاد يـا تقليـدش،      به نظر آيد چرا كه شخص گاهي گمان ميمخدوش مشوش و 
انجام فالن كار را براي او مباح ساخته است حال آن كه او در داشتن چنين تصوري گاهي 
مصيب و گاهي هم غير محقق است، به هرحال هرگاه انسان جهـد و تـالش خـود را در    
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اهبـر او نباشـد، جـز بـه قـدر      راستاي شناخت حق انجام دهد، و اتباع از هوي و هوس ر
لِّفُ «. اش مكلف نيست استطاعت، و توانايي كَ ـهُ الَ يُ ا اللَّ هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً فْ  .»نَ

 انتساب وعيد به برخي از مجتهدين -10

شان مسـتلزم ايـن اسـت كـه برخـي از مجتهـدين        اگر بقاي اين احاديث بر مقتضيات
آن است كه وعيد شامل حال بعضـي   مشمول وعيد شوند، عدول از مقتضيات نيز مستلزم

شـود،   ي يكسان حاصـل مـي   گردد، لذا چون در هردو صورت نتيجه ديگر از مجتهدين مي
 .ماند و عمل به آن واجب است ي معارض سالم مي حديث از وجود ادله

انـد   بسياري از ائمه با صراحت فاعل بعضي از اعمالي را ملعون ناميده: توضيح اين كه
از آن جملـه اسـت،    بعبداهللا بـن عمـر  . نظر دارند ها اتفاق حكم آن يهكه علما در بار

اي  زماني كه در خصوص ازدواج مردي مورد سوال قـرار گرفـت كـه بـا زن سـه طالقـه      
كند تا او را براي همسر اولـش حـالل كنـد، و آن زن و مـرد از نيـت او خبـر        ازدواج مي

وند محلل و شـوهر اول زن را لعنـت   خدا .اين عمل زنا است، نه نكاح: ندارند، پاسخ داد
در مواضع ديگري هم اين نظر را بيان كرده است، مشـابه ايـن    بكرده است، ابن عمر
: ي ديگر نيز روايت شده، مثالً امام احمـد بـن حنبـل فرمـوده اسـت      نظر از برخي از ائمه

. آيـد  كردن زن را داشته باشد، محلِّل است، و ملعون به حساب مي شخصي كه قصد حالل
شـراب  : مشابه اين لعنت از جمعي از ائمه در خصوص بسياري از مسائل مختلف فيه مثل

فقط شامل احكام اجماعي باشد، » يدع و«و ربا و غيره نقل شده است، اگر لعنت شرعي و 
هـا بـه اسـتناد     اند، لـذا خـود آن   اند كه مستحق لعنت نبوده ائمه فوق كساني را لعنت كرده

 .شوند د مياحاديث زير مستحق وعي
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در  ابـن مسـعود  . )60F1(»شتن اوسـت ن مسلمان مثل ككرد لعنت«: فرموده است پيامبر
توهين به مسلمان فسق و جنگ بـا  «: كند روايت مي حديث متفق عليه ديگري از پيامبر

 .»او كفر است
افـراد  «: كند كه از پيامبر خـدا شـنيده اسـت كـه فرمـود      امام مسلم از ابودرداء نقل مي

و همچنــين از . »كننــده در روز قيامــت شــفيع و شــاهد نخواهنــد بــود لعــن جــو و عيــب
شخص راستگو نيسـت كـه    يهزيبند«: فرمود كند كه رسول خدا روايت مي ابوهريره

 .»كننده باشد لعن
انسـان مـؤمن نـه    «: روايت اسـت كـه پيـامبر امـين فرمـود      باز عبداهللا بن مسعود

و در روايت ديگري آمـده  . )61F2(»بد دهن فحاشكننده، و نه  جوست، و نه بدخوي لعن عيب
كنـد مگـر آن كـه لعنـت بـه خـود او        مورد لعنـت نمـي   هيچ احدي مخلوقي را بي«: است
 .)62F3(»گردد برمي

هاي ناروا تأكيد كرده كه كسي كه ديگري را بنا حق نفـرين   در مورد لعنت» وعيد«اين 
ل خـودش را از جمـع   ها فسق اسـت، و عامـ   گونه لعنتشود اين  كند، خودش ملعون مي

صديقان اين امت خارج ساخته و او را از مقـام شـهادت و شـفاعت در آخـرت محـروم      
 .سازد مي

                                           
 .لعن المؤمن كقتله: اند اين گونه روايت كرده انصاري بخاري و مسلم به روايت از ثابت بن ضحاك -1

 »مانند كشتن اوستلعنت كردن مومن ه«
و بخـاري آن را در ادب المفـرد   . ترمذي حديث را روايت كرده و آن را حديث حسن شمرده اسـت  -2

 .روايت كرده است
ن رجالً لعن الريح عند أ: كنند با لفظ زير روايت مي بابوداود و ترمذي و ابن حبان از ابن عباس -3

مردي در . هل رجعت اللعنة عليهألعن شيئاً ليس له ب ال تلعن الريح فإهنا مأمورة، من: فقال رسول اهللا
باد را لعنت نكن، زيرا كه باد مأمور است و كسي كه : فرمودحضور پيامبر باد را لعنت كرد، پيامبر

 .گردد مورد چيزي را لعنت كند، لعنت به خود او باز مي بي
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بنابراين، اگر عاملين محرمات غير اجماعي از جمله افراد مستحق لعنـت نباشـند، ايـن    
گردد، در نتيجه آن دسته از مجتهديني كه احكام غير  ي آنان مي كننده متوجه نفرين» وعيد«
دانند، مستحق اين وعيد خواهنـد بـود، يعنـي در     جماعي را از مصاديق احاديث وعيد ميا

نگرانـي فـوق    –ها  گرفتن موارد اختالف و چه در نظرگرفتن آن چه ناديده –هردو حالت 
و در حقيقـت مـانعي در   . توان گفت با يك مانع حقيقي مواجه نيستيم وجود دارد، لذا مي

د ندارد، و چنانچه در هريـك از دو حالـت وجـود مـانعي     مقابل استدالل به حديث وجو
 .ماند ثابت نگردد، الجرم جايي براي هراس و نگراني باقي نمي

توضيح اين كه اگر تالزم اين دو حالت را مفروض بگيريم، وجـود و يـا عـدم وجـود     
ها توأم با يكديگر موضوعيت خواهد داشت؛ يعني يكـي از دو حالـت بـراي هـردوي      آن
ها معـدوم هسـتند، زيـرا     يا هردو الزم و ملزوم موجود و يا هردوي آن: رح استها مط آن

هنگامي كه الزم وجود داشته باشد، ملزوم نيز وجود خواهد داشـت، و هنگـامي كـه الزم    
 .معدوم باشد، ملزوم نيز معدوم خواهد بود

 كند، به زعـم مـا وعيـد در هـيچ يـك از دو      همين مقدار در پاسخ به سؤال كفايت مي
شود، زيرا مشمول وعيدشدن مشروط به اين است كه در  حالت شامل حال مجتهدين نمي

انجام آن عمل عذري وجود نداشته باشد و كسي كه از نظر شرعي معذور است بـه هـيچ   
شود، حال آن كه مجتهد معذور و بلكـه مـأجور اسـت، و اساسـاً      وجه مشمول وعيد نمي

گـردد،   است و وعيد شامل حال وي نميشرط شموليت وعيد در خصوص مجتهد منتفي 
كند كه مجتهد معتقد باشد كه حديث از نظر مفهوم بر ظـاهرش   در اين صورت فرقي نمي

 .نظر داشته باشد كند، و يا اين كه در تفسيرش با ديگران اختالف داللت مي
مـن  : سائل هيچ راهي جز قبول اين پاسخ نـدارد، مگـر در يـك صـورت كـه بگويـد      

رخي از مجتهدين معتقدند كه وعيد مذكور در نصـوص بـه مـوارد اخالقـي     پذيرم كه ب مي
دهند، و يا فاعـل آن عمـل را لعنـت     گيرد، و بر همين اساس ديگران را وعيد مي تعلق مي

ي آنان اشتباه است و آنان در خطاي اجتهادي خود  معتقدم كه نظريهدر عين حال . كنند مي
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 هـا  وعيد لعـن بنـا حـق ديگـران هـم شـامل آن      گيرند، و  معذورند، و حتي پاداش هم مي
نظر وجـود داشـته    شود، زيرا اين وعيد محمول بر لعنتي است كه در حرمت آن اتفاق نمي

كننده در معرض وعيدي قرار گيرد كه براي لعنت ناروا تعيين شده است، لذا  باشد تا لعنت
ردم، از وعيـد لعـن   طور كه موارد غير اجماعي را از وعيد انجام فعل حرام خارج كـ  همان

 كنم و براين باورم كه احاديـث وعيـد از هـردو جهـت مـوارد      مورد افراد هم خارج مي بي
حرام معتقد باشم يا به عدم كند كه به جواز فعل  گيرد، فرقي هم نمي اختالفي را در برنمي

دانـم، و   كـردن فاعـل و العـن فاعـل آن را درسـت نمـي       جواز آن در هردو صورت لعنت
كننـده نيـز    شـود و بـر لعـن    احاديث وعيد شامل حال فاعل و العنِ فاعل نمـي  معتقدم كه

ي رفتار او از جمله مسائل اجتهادي است، لعنـت او   گيرم، زيرا داوري در باره سخت نمي
بـودن آن   متوجه كسي است كه مرتكب عملي شده كه مجتهدين در مورد حرام يـا حـالل  

دانـم چنـان كـه معتقـدم      ه عمل او را درسـت نمـي  دارند، البته ناگفته نماند كنظر  اختالف
 .شمارد، اشتباه كرده است را مباح ميمجتهدي كه يك فعل حرام 

 :وجود دارد در خصوص اعمال فاقد حكم اجماعي سه ديدگاه
 .اين اعمالجايزبودن  -1
 .دهندگان اين افعال تحريم و الحاق وعيد به انجام -2
 .حرمت اين اعمال بدون وعيد شديد -3

كنم، زيرا هم براي حرمت آن افعـال دليـل وجـود دارد، و     را اختيار ميسوم من نظريه 
كردن كسي كه امور فاقد حكم اجماعي را مرتكـب شـود، بـا ايـن      هم براي حرمت لعنت

وجود معتقدم احاديث مبتني بر وعيد فاعل و وعيد العن، هيچ يك از اين دو صـورت را  
 .شود شامل نمي

كردن فاعل را از  اگر گوينده لعنت: توان پاسخ داد مي به پرسش فرد معترض بدين گونه
ي دليـل كـرد، زيـرا در     نص عليه او اقامه* توان به استناد ظاهر مسائل اجتهادي بداند، مي

ظاهر احاديث هيچ داللتي براي حمل وعيد بر موارد خالف وجود ندارد و اعتقاد به وعيد 
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كـردن فاعـل را از مسـائل اجتهـادي      عنـت گردد، و اگر گوينده ل ها واجب مي به استناد آن
 .كردن فاعل حرام قطعي است نداند، در اين صورت لعنت

كردن مجتهد حرام قطعي اسـت، لـذا شخصـي كـه مجتهـدي را       شكي نيست كه لعنت
شود، گرچه بـراي ايـن عمـل خـود تأويـل و       لعنت كند، گرفتار گناه لعن بنا حق افراد مي

اي از  اني كه مرتكب اين اشتباه بزرگ شـده و عـده  توجيهي هم داشته باشد، هم چون كس
 .اند سلف صالح او را لعنت كرده

عالوه براين، گفتار فرد سائل به اصطالح اهل منطق مستلزم دور است، حاصل اين كه 
او چه لعنت فاعل را حرام قطعي قلمداد كند، و چه لعنت را جزو مسائل اختالفي بدانـد،  

كـردن فاعـل مسـائل     كند كـه لعـن   نيست و فرقي نمي استدالل بر نصوص وعيد ردشدني
اختالفي را حرام قطعي بدانيم يا اختالف در اين موارد را جـايز بشـماريم، نتيجـه همـان     

اي است كه توضـيح دادم و در هـردو صـورت اسـتدالل بـه نصـوص وعيـد نفـي          نظريه
 .شود نمي

امل مسـائل اختالفـي   ش» وعيد«قصد نداريم كه ثابت كنيم : گوييم همچنين به سائل مي
توان در مسائل اختالفي به احاديث وعيد  شود، بلكه قصد بيان اين نكته را داريم كه مي مي

ي  يكي تحريم و ديگري وعيـد، نظريـه  : استدالل كرد، زيرا اينگونه احاديث دو حكم دارد
م كند، در اينجا منظور اين است كه اين احاديث بـر تحـري   شما داللت بر وعيد را نفي مي

هاي غيـر اجمـاعي نباشـد،     كنند، و اگر بپذيريم كه احاديث وعيد شامل لعن هم داللت مي
ماند، و نظر به اين كه بحث جاري ما در  ها باقي نمي ديگر دليلي براي حرمت اينگونه لعن

 .هاي مورد اختالف است كه اگر حرام نباشند، بايد جايز به حساب آيند خصوص لعن
دليلـي وجـود نداشـته    زماني كه براي تحريم يك عمـل  : شود همچنين به وي گفته مي

باشد، اعتقاد به حرمت آن جايز نيست، به ويژه در جايي كه مقتضاي جايزبودن اين عمـل  
يعني احاديث متضمن لعن عامل اين اعمال وجود دارد درست است كـه علمـا در جـواز    

كردن اين گونه افراد وجود  ناند، اما دليلي بر حرمت لع اين اعمال اختالف كردهلعن فاعل 
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ندارد، در نتيجه پايبندي به دليلي كه مقتضاي جواز لعنت اسـت و از معـارض هـم سـالم     
 .نمايد مورد مي بدين ترتيب اعتراض شخص سائل بي. گردد مانده است واجب مي

موضوع از جهت ديگري عليه فرد معترض قابل پيگيري است، در اينجا يك دور ديگر 
يـك   يهد و آن اين است كه عموم نصوص دال بر حرمت لعن در برگيرندآي هم پيش مي

نوع وعيد هستند و چنانچه استدالل به نصوص وعيد غير اجماعي جايز نباشـد، اسـتدالل   
اگر سائل بگويـد در  . كردن نيز جايز نخواهد بود به اين نصوص در خصوص حرمت لعن

د، پاسخش ايـن اسـت كـه در مـورد     كن استناد مي* بودن عمل لعنت به اجماع مورد حرام
كـردن فـرد    تحريم لعنت فرد معيني از اهل فضل اجماع وجود دارد، اما در خصوص لعـن 

 .نظر وجود دارد موصوف اختالف
پيش از اين گفته شد كه لعن چنين فردي مستلزم اين نيست كه تمام افراد مشـابه وي  

شرايط انتساب لعنت وجود داشـته  ها نيز  مورد لعنت قرار گيرند، مگر اين كه در مورد آن
 .باشد كه در اينجا اين چنين نيست باشد، و وجود موانع هم منتفي

اي كه تا به حال براي منع حمل اين گونه احاديـث   ها، تمام داليل ده گانه عالوه براين
سـؤال او  موردبودن  بر موضوعات متفق عليه ذكر كرديم، در جواب سائل وارد است و بي

 .دهد بودن اصل نشأت گرفته از آن را نشان مي اساس سازد، همان گونه كه بي را آشكار مي
اي از مقـدمات دليـل    هايي نيست كه يك دليل را به عنوان مقدمه اين استدالل از نمونه

آينـد،   ي كالم فقط يك دليل به حساب مي برند تا گفته شود با وجود اطاله ديگر به كار مي
شدن برخي از مجتهدين اسـت   هراسند متهم ها از آن مي آن بلكه منظور اين است كه آنچه

مانـد، زيـرا بـا دو     آيد، در نتيجه جايي براي هراس باقي نمـي  كه در هردو حالت پيش مي
گروه از مجتهدين سر و كار داريم كه يكي معتقد بـه لعـن مـذكور در حـديث اسـت، و      

نيم، گـروه دوم در موضـع اتهـام    ديگري به اين لعن اعتقاد ندارد، اگر گروه اول را تأييد ك
و . اند كه مستحق لعنت اسـت  شوند كه عملي را جايز دانسته گيرند، زيرا متهم مي قرار مي

گيرند، زيرا كساني را لعنت  اگر گروه دوم را تأييد كنيم، گروه اول در موضع اتهام قرار مي
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ـ   اند كه مستحق لعن نيستند و به فرموده كرده رادي بـه خـود آنـان    ي پيامبر لعنت چنـين اف
ها  شود كه نصوص بيانگر همان وعيدي هستند كه ائمه در بارة آن گردد، لذا ثابت مي برمي

 .كنند نظر دارند و بدون هيچ هراسي نظر خود را بيان مي اختالف
ي ديگـري باشـد، امـر     اي بـراي دليـل خواسـته    اين كه دليلي براي يك خواسته مقدمه

 .سته متالزم يكديگر باشندناپسندي نيست، گرچه هردو خوا

 در مورد محرمات وجوب عمل به احاديث وعيد يهنظر علما در باراتفاق  -11

نظر دارند، فقـط   اتفاقعلما در مورد وجوب عمل به احاديث وعيد و احكام تحريم آن 
نظر دارند، امـا   اختالف» وعيد«به ويژه در موارد * بعضي از علما در پايبندي به خبر واحد

 .رد محرمات مستنبط از احاديث اختالف قابل ذكري وجود ندارددر مو
هاي خود  ها همواره در سخنان و نوشته علما اعم از صحابه، تابعين و فقهاي بعد از آن

اند، بلكه هرگاه حـديث   ر از وجود اجماع يا اختالف استناد كردهنظ به اين احاديث صرف
تر و رسـاتر از احاديـث    حق مطلب را بليغباشد در تبيين محرمات » وعيد« يهدر برگيرند

 .نشيند به قلب ميكند و الجرم  بيان مي
 يهپيش از اين نظر ترجيحي جمهور علما مبني بر پايبندي بـه احاديـث وعيـد در بـار    

شده و اعتقاد به وعيد را توضيح داديم، لذا اعتراض وارده به سبب مخالفت  احكام استنباط
 .ل نيستبا نظر جمهور علما قابل قبو

 كردن شخص معين حرمت لعنت -12

خورد، ضـروري و   به چشم مي» وعيد«در كتاب و سنت نصوص فراواني در خصوص 
واجب است كه به طور عام و مطلق بدون اين كـه شـخص خاصـي را تعيـين كنـيم، بـه       

يـا  » ملعـون «مقتضيات آن نصوص اعتقاد داشـته باشـيم، از ايـن رو درسـت نيسـت كـه       
بودن را به شخص معيني نسبت دهـيم، بـه خصـوص اگـر آن     » وزخيد«و يا » مغضوب«

 .شخص داراي فضايل و حسنات هم باشد
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در حقيقت براي تمام افراد بشر به استثناي انبيا امكان ارتكاب گناهان كبيـره و صـغيره   
وجود دارد، اگرچه آن شخص از جمله افراد صديق، شهيد و يا صالح اين امـت باشـد، و   

اين قبيل افـراد بـه سـبب توبـه، يـا اسـتغفار، يـا        : از اين توضيح داديم طور كه پيش همان
ها، يا مصيبت كفاره گناهان، يا شفاعت و يا به خاطر رحمـت و   بدي يهكنند حسنات پاك

 .شوند گناهان خود مبرا مي مشيت الهي از پيامد سوء
ه بـه اسـتناد   وعيد هستند، اما براي ما روا نيست ك يهآيات و احاديث زير در برگيرند

اين نصوص، فردي معيني را كه بعضي از اين افعال را مرتكـب شـده در نظـر بگيـريم و     
رسد، زيرا به نسبت او امكان توبه و سـاير   اين وعيد به طور قطعي به اين فرد مي: بگوييم

 .باشد و فقط خداوند از عاقبت هركس باخبر مي. موانع عقوبت مطرح است

﴿                             

  ﴾ ]10: النساء.[ 

خورنـد   خورند، گويا آتش مي همانا كساني كه اموال يتيمان را بنا حق و ستمگرانه مي«
 .»و به زودي داخل دوزخ خواهند شد

﴿                            

﴾ ]14: النساء[. 

و كسي كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند، و از حدود الهي درگذرد، خداوند او را «
 .»اي دارد گرداند، و او عذاب خواركننده به طور جاودان داخل آتش دوزخ مي

﴿                          

                               

                 ﴾ ]30-29: النساء.[ 

امـوال  (ايد، اموال يكديگر را بنا حق نخوريد، مگر اين كـه   اي كساني كه ايمان آورده«
داد و ستدي باشد كه با رضايت طرفين انجام گرفته باشد و همديگر را نكشـيد،  ) يهنتيج
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كسي كه چنـين كـاري را از روي تجـاوز و    . سبت به شما مهربان استگمان خداوند ن بي
 .»سوزانيم، و اين كار براي خدا آسان است ظلم انجام دهد، او را با آتش دوزخ مي

 چند حديث در لعن برخي از گناهكاران

ـهُ لَعَنَ «: فرموده است رسول خدا  بَ الْ  اللَّ ِ نْ رشَ رَ ـمَ مْ  خوار خداوند فرد شراب«. )63F1(»خَ
 .»را لعنت كرده است

قَّ «: يا هِ أَوْ  عَ يْ الِدَ نَارَ  وَ َ مَ ريَّ َ غَ ضِ األْ كسي كه والدين خود را نافرماني كند و آنان را «. )64F2(»رْ

 .»خوار شمارد يا عالئم و حدود اراضي را تغيير دهد
ـهُ لَعَنَ «: متفق عليه قَ  اللَّ ارِ  .»خداوند سارق را لعنت كرده است« »السَّ

اتِبَهُ ـلَعَنَ اللَّ «: صحيح مسلم كَ هِ وَ يْ دَ اهِ شَ هُ وَ وكِلَ مُ بَا وَ خداوند رباخوار و « »هُ آكِلَ الرِّ

 .»ربادهنده و دو شاهد و نويسنده آن را لعنت كرده است
الْ  «: امام احمد ةِ وَ قَ دَ يَ الصَّ وِ ـهُ الَ اـلَعَنَ اللَّ يَ فِيهَ تَدِ عْ صدقه و  يهخداوند پوشانند« »مُ

 .»را لعنت كرده است كننده در آن خيانت
ثَ يفِ «: صحيح مسلم دَ نْ أَحْ ينَةِ مَ دِ نَةُ اهللاِ وَ  الْـمَ يْهِ لَعْ لَ عَ ا فَ ثً ْدِ  حمُ ثًا، أَوْ آوَ دَ النَّاسِ الْـحَ ةِ وَ ئِكَ الَ مَ

َعِنيَ  كسي كه در مدينه فساد كند، يا مفسدي را پناه دهد، لعنت خدا و فرشتگان و « »أَمجْ

 .»تمام مردم براوست
يَال«: صحيحين هُ خُ بَ رَّ ثَوْ نْ جَ نْظُرِ  ءَ مَ ْ يَ ـهُ ملَ ةِ  اللَّ يَامَ مَ القِ وْ كسي كه از روي تكبر لباس « »إِلَيْهِ يَ

 .»كند در روز قيامت به او نگاه نميو ازار بلندي بپوشد كه بر روي زمين كشيده شود خدا 

                                           
لعن اهللا اخلمر ولعن شارهبا :  قال رسول اهللا: ابوداوود در كتاب االشربه و امام احمد در مسند -1

 ...وساقيها

لعن اهللا من لعن والديه، ولعن اهللا من ذبح لغري «: كند صحيح مسلم، نسائي از علي با اين الفاظ روايت مي -2

 رضحمدثا، ولعن اهللا من غري منار األاهللا ولعن اهللا من آو«. 



 پيرامون اجتهاد ائمهتحقيقي   90

لُ «: مسلم خُ ثْقَالُ الْـالَ يَدْ بِهِ مِ لْ انَ يفِ قَ نْ كَ نَّةَ مَ ٍ  جَ نْ كِربْ ةٍ مِ رَّ كسي كه در قلبش به اندازه « »ذَ

 .»شود اي تكبر وجود داشته باشد، وارد بهشت نمي ذره
نِّا« نَا لَيْسَ مِ شَّ نْ غَ  .»كاري كند، از مسلمانان نيست كسي كه در معامله فريب« )65F1(»مَ

ِ أَبِيهِ أوْ «: متفق عليه ريْ ى إِىلَ غَ نِ ادَّعَ الِي مَ وَ َ مَ ريْ ىلَّ غَ امٌ الْـهِ فَ تَوَ رَ يْهِ حَ لَ نَّةُ عَ كسي كه خودش « »جَ

ديگري را به خود نسبت دهد، بهشت بر  يهكرد را به غير پذرش نسبت دهد، يا برده آزاد
 .»او حرام است
لِمٍ لَقِيَ اللَّ «: صحيحين سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ تَطِعَ مَ اذِبًا لِيَقْ نيٍ كَ ىلَ يَمِ لَفَ عَ نْ حَ ضْ ـمَ يْهِ غَ لَ وَ عَ هُ  »بَانُ هَ وَ

مسلماني را تصاحب نمايد، خداوند را در روز كسي كه سوگند دروغ ياد كند تا مال «
 .»كند كه خداوند بر او خشم گرفته است قيامت در حالي ديدار مي

،«: مسلم اذِبَةٍ لِمٍ بِيَمِنيٍ كَ سْ ءٍ مُ رِ الَ امْ لَّ مَ تَحَ نِ اِسْ مَ  مَ رَّ حَ بَ اهللاُ لَهُ النَّارَ وَ جَ قَدْ أَوْ يْهِ فَ لَ نَّةَ الْـعَ  »جَ

كسي كه مال مسلماني را با سوگند دروغ، از آنِ خود بگرداند، همانا خداوند دوزخ را بر «
 .»كند او الزم و بهشت را بر او حرام مي

لُ « خُ مٍ الْـالَ يَدْ حِ اطِعَ رَ انَ قَ نْ كَ نَّةَ مَ كسي كه صله رحم را قطع كند، وارد بهشت « »جَ

 .»شود نمي
شاره شد با استناد به اين نصوص اجـازه نـداريم بـا اطمينـان شـخص      همان طور كه ا

اين نصوص مستلزم : معيني را مستحق وعيد بدانيم، و همچنين روا نيست كه مدعي شويم
يا لعن صديقين، يا صالحين، است، زيرا در خصوص فرد صـديق يـا    لعن امت محمد 

عيد او مطرح باشد، موانـع  صالحي كه مرتكب برخي از اين افعال شده است، اگر سبب و
رسيدن وعيد هم وجود دارد و كساني كه براساس اجتهاد و يا تقليد از مجتهدين، ارتكاب 

دانند در نهايت همان وضعيت صديقين يـا صـالحين ايـن     برخي از افعال فوق را مباح مي

                                           
 .روايت كرده است »من غش فليس منا«مسلم با لفظ  -1
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سـيئات   يتوبـه، يـا حسـنات محوكننـده    : امت را دارند كه به سبب وجود موانعي ماننـد 
 .حق وعيد نيستندمست

اين همان راه و روشي است كه بايد به عنـوان  ! آگاه باش و بدان! محترم يهاي خوانند
يك امر ضروري و واجب رهرو و سالك آن بود، و روشي غير از اين ما را به سـر منـزل   

سواي اين منهج دو طريق و رويكرد قابل تصور است كه هردو ناپـاك  . رساند مقصود نمي
 :كنند وه ميو نادرست جل
اعتقاد به الحاق وعيد به هريك از افراد معين و خـاص ايـن امـت داشـته      :اول اين كه

باشيم و اين گفتار و عمل خود را مستند به نصـوص كتـاب و سـنت سـازيم كـه چنـين       
تـر از نظـر خـوارج در خصـوص تكفيـر مـرتكبين گنـاه كبيـره و برخـي           رويكردي قبيح

، فساد چنين نگرشي از مسلمات ديني است كه ادله آن هاي معتزله و ديگران است ديدگاه
 .خورد در جاي جاي نصوص اسالمي به چشم مي

اساساً عقيده و عمل به اقتضاي احاديث و نصوص شرعي را رها سازيم : و دوم اين كه
و بگوييم چون نصوص مزبور مستلزم طعن و لعن افرادي است كه در عمل با مقتضـيات  

اعتقـادي و   كردن ديگران به بـي  بهتر است براي رهايي از لعنت اند، نصوص مخالفت كرده
در حال كه سرانجام چنين رويكردي جز گمراهي و ! نكردن به اين نصوص پناه ببريم عمل

 .اتخاذ روش غير مشروع اهل كتاب نيست
وارد شدم در حالي كه پيامبر اين  به مجلس پيامبر: كند روايت مي عدي بن حاتم 

 ﴿: فرمود مي آيه را تالوت            ﴾ ]31:التوبه .[

 .»اند ود را هم به خدايي پذيرفتهاهل كتاب عالوه بر خدا، دانشمندان و علماي خ«
مگـر غيـر از ايـن اسـت كـه      ! بلي: كنند، فرمود ها علماي خود را عبادت نمي آن: گفتم

. كنند كنند، و مردم هم پيروي مي ها حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل مي علماي آن
 .هاست عبادت آنهمين اطاعت محض علما به معناي 
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ي اطاعت از مخلوق به قيمت نافرماني خالق است، و  ترك نصوص فوق به منزله! آري
ـ  به عاقبت و سرانجام بدناشي از سوء تأويلي منجر مي ن كـالم الهـي   شود كه از فحواي اي

 :شود استنباط مي

﴿                                     

                          ﴾ 

 ].59: النساء[

از خـدا و پيغمبـر اطاعـت كنيـد، و از صـاحبان امـر       ! ايـد  اي كساني كه ايمان آورده«
) سنت(خدا و ) كالم(مسلمان فرمانبرداري نماييد و اگر در امري اختالف داشتيد آن را به 

بهتر اسـت و   ن داريد، اين كار براي شماپيامبر برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايما
 .»تري دارد عاقبت نيك
نظر دارند، اگر قرار باشد بـه دليـل    اسالم در مسائل فراواني با يكديگر اختالفعلماي 

ي وعيد اعتقاد به آن وعيد و يـا عمـل بـه     مخالفت يك مجتهد با يك حديث در برگيرنده
شي سپرده شود، الجرم منكري به منصه ي فرامو مفاد آن حديث به كلي متروك و به ورطه

رسد كه چه بسا به كفر و خروج از دين توصيف شود و اين منكر اگر بزرگتر از  ظهور مي
بنابراين، ضروري است كه به تمام كتـاب خـدا   . خطاي قبلي نباشد، كمتر از آن هم نيست

گيري ما به  موضعو . ايمان آوريم و از همه آنچه كه پروردگارمان نازل فرموده پيروي كنيم
اي نباشد كه حاكي از ايمان به بخشي از كتـاب خـدا و تـرك قسـمتي از آن باشـد،       گونه

نگرش و رويكرد ما در قبال سنت به طريقي نباشد كه قلوب ما در برابر اتباع از قسمتي از 
هاي نفساني از پذيرش  ها و خواهش بندي به عادت سنت نرم و مطيع باشد و به خاطر پاي

ي خـروج از صـراط مسـتقيم و     از آن سرباز زند، زيرا چنين رويكـردي بـه منزلـه   بخشي 
 .نهادن در مسير گمراهان و مغضوبين الهي است گام

خداوند ما را در انجام گرفتار و اعمال محبوب و مورد رضاي خودش، و موجب خير 
 .و بركت براي ما و همه مسلمانان توفيق دهد
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صحابه املهتدين أاهللا علی حممد، خاتم النبيني وعلی آله ووصلی . واحلمد هللا رب العاملني

 .يوم الدين إىلحسان إتابعني هلم بلمهات املومنني، واأزواجه أو





 

 

(نماية احاديث و روايات
66F

1( 

  ُّالَ النَّبِي لَّمَ قَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ وسِ الْـىفِ  صَ جُ نَّةَ «: مَ ِمْ سُ نُّوا هبِ  .٣٢ص » كِتَابِ الْـهلَ أسُ

  َولِ اهللا ع سُ لَّمَ نْ رَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ونِ  صَ ْ «: ىفِ الطَّاعُ ا فَالَ ختَ َ تُم هبِ اَنْ ضٍ وَ عَ بِاَرْ قَ ا وَ واِذَ جُ ا فِراراً رُ

عْ  مِ ا سَ اِذَ ، وَ نْهُ ضً مِ يْهِ  تُمْ بِهِ بِاَرْ لَ وا عَ مُ  .٣٢ص » فَالَ تَقْدِ

  عن النبي :»٣٢ص  »نه يطرح الشك ويبنى عىل ما استقنيأ. 

  عن النبي :»م اثنني، فليجعلها أاحدة صىل و وأحدكم يف صالته، فلم يدر، أشك  ذاإ

 .١، پ ٣٣ص » ...واحدة

 كان النبي رسلت أين اسألك خريها وخري ما فيها وخري ما إاللهم «: ذا عصف الريح قالإ

 .٢پ  ٣٣ص » رسلت بهأرش ما بك من رشها ورش ما فيها و عوذأبه، و

  يب هريرة أعن سمعت رسول اهللا : لقا الريح من روح اهللا تأيت بالرمحة وتأيت «: يقول

پ  ٣٣ص » ذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهللا خريها، واستعيذوا باهللا من رشهاإبالعذاب ف

٢. 

  قال النبي ٣٤ص » هذه وهذه سواء يعنى االهبام واخلنرص«: الدية يف. 

 ص » )بالبيت(ن يطوف أم وحلله قبل ن حيرأحرامه قبل طيبت رسول اهللا إل«: لقالت

٣٤. 

 بابكرأن أسمع النبي فيحسن الوضوء ثم يصيل فيتوضأما من رجل يذنب ذنبا «: قال 

وا  «: ثم قرأ هذه اآلية» ال غفر لهإركعتني، ثم يستغفر اهللا  لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ وَ

                                           
 .ل اكثر احاديث و روايات متن كتابشام -1
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تَغْ  اسْ وا اهللاََّ فَ رُ كَ مْ ذَ هُ سَ فُ نُوبَ إِالَّ اللَّ أَنْ رُ الذُّ فِ نْ يَغْ مَ ِمْ وَ نُوهبِ وا لِذُ رُ لُوا ـفَ عَ ا فَ ىلَ مَ وا عَ ُّ ْ يُرصِ ملَ هُ وَ

ونَ  لَمُ عْ مْ يَ هُ  .١پ  ٣٦ص » وَ

  نسأعن  :»رسول اهللا  هنى ص » عن املحاقلة واملخارضة واملالمسة واملنابذة واملزابنة

 .٢پ  ٤٦

 عن جابر :»ن النبيأ ٢پ  ٤٦ص » واملزابنة واملخابرة ةعن املحاقل هنى. 

  عن النبي  :»٤٦ص » ال طالق وال عتاق يف اغالق. 

 ما فيها أرشبةباملدينة يومئذٍ خلمسة  انأنزل حتريم اخلمر، و«: قالباهللا بن عمردعب ،

 .١ پ ٤٨ص » رشاب العنب

 عن عمر بن اخلطاب نه قال يف خطبته عىل منرب رسول اهللا أ :»ل حتريم نه نزإهيا الناس أ

ص » العنب، والتمر، والعسل، واحلنطة والشعري، واخلمر ما خامر العقل: اخلمر وهي مخسة

 .١پ  ٤٨

 انس بن مالك ١پ ٤٨ص » ن اخلمر حرمت واخلمر يومئذٍ البرس والتمرإ«: قال. 

 ن رسول اهللاأ وأاملكاتب يعتق بقدر ما «: قال ،يقام عليه احلد بقدر ما عتيق منه د

 .٥٣ص » ما عتق منهويورث بقدر 

 قال رسول اهللا : قولأن تنزل عليكم حجارة من السامء أيوشك «: بابن عباس

 .٥٩ص » !بوبكر وعمر؟أقال : وتقولون

 ن النبيأ ص » جرأخطأ فله أذا اجتهد فإجران، وأفله  فأصابذا اجتهد احلاكم إ«: قال

٦١. 

 قال النبي :»الذي يف اجلنة، فرجل علم  فأماة، قاضيان يف النار وقاض يف اجلن :القضاة ثالثة

فرجل قىض للناس عىل جهل ورجل علم احلق وقىض : ما اللذان يف النارأاحلق وقىض به، و

 .٦٧ص » بخالفه
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 قال رسول اهللا :»فرجل ما الذي ىف اجلنةأالنار، ف واحد ىف اجلنة واثنان ىف: القضاة ثالثة ،

، فهو ىف النار، ورجل قىض للناس عرف احلق فقىض به، ورجل عرف احلق، فجار يف حكمه

 .١، پ ٦٧ص » عىل جهل فهو ىف النار

 بطل جهاده مع أرقم انه قد أبلغى زيد بن أ«: يب اسحاق السبيعىأالمرأة  لشةئقالت عا

 .٧١ص » ن يتوبأال إ رسول اهللا 

  عن النبی ٧٦ص »لعن اهللا آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه«: نه قالأ. 

 عن النبي ٧٦ص » وه، عني الرباأ«: قال ملن باع صاعني بصاع يداً بيدٍ نه أ. 

  قال النبي :»٧٦ص » النسيئة الربا يف إنام. 

  عن النبي ٢، پ ٧٦ص » ما كان نسيئة فهو رباً فردوه«: قال. 

 عن النبي ٧٧ص » أنزل عىل حممديف دبرها فهو كافر بام  أتى امرأتهمن «: قال. 

 سمعت رسول اهللا: لابن عباس ن اهللا عزوجل إ! يا حممد: تانى جربيل فقالأ«: يقول

لعن اخلمر وعارصها ومعترصها وشارهبا وحاملها واملحمولة اليه وبايعها ومبتاعها 

 .٧٧ص » وساقيها ومستقيام

  عن النبي ٧٧ص » سكر فهو مخرأكل رشاب «: قال. 

 عمر :»٧٧ص » اخلمر ما خامر العقل. 

 عن النبي  :» ٧٨ص » مسكر حرامكل مسكر مخر وكل. 

 ان رسول اهللا كلوا ألعن اهللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها و«: قال

 .٧٨ص » ثامهناأ

 قال النبي :»٧٩ص » جيرجر يف بطنه نار جهنم إنامالذي يرشب يف آنية الفضة  إن. 

 قال النبي  :» ٧٩ ص »النار يفاذا التقى املسلامنِ بسيفيهام فالقاتل واملقتول. 
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 قال النبي  :» يزكيهم وهلم عذاب اليم ليهم يوم القيامة والإثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر :

، كام منعت فضل ما اليوم امنعك فضيل: فيقول اهللا له رجل عىل فضل ماء يمنعه ابن السبيل

ط ورجل ن مل يعطه سخِ أعطاه ريضَ وإن إال لدنيا، إماماً ال يبايعه إ مل تعمل يداك ورجل بايع

 .٨٠ص » عطىأكثر مما أعطى هبا أحلف عىل سلعة بعد العرص كاذباً لقد 

  قال النبي :»٨١ص » لعن اهللا املحلل واملحلل له. 

 ن رسول اهللاأ ص » فاجلنة عليه حرام أبيهغري  أنهوهو يعلم  أبيهغري  إىلمن ادعى «: قد قال

٨٢. 

 قال رسول اهللا  :» غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس او توىل  أبيهغري  إىلمن ادعى

 .٨٢ص » امجعني، ال يقبل اهللا منه رصفاً وال عدالً 

 قال النبي :» ٩٣ص » ذن وليها فنكاحها باطلإايام امرأة نكحت من غري. 

 عن النبي ٩٤ص » لعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والرسج«: قال أنه. 

 عن النبياملحاش مجع حمشة، وهي الدبر » لعن اهللا الذين يأتون النساء يف حماشهن« :قال أنه

 .٩٥ص 

 قال رسول اهللا :» ١، پ ٩٥ص » تى امرأته يف دبرهاأملعون من. 

  عن النبي٩٥ص » اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون«: قال أنه. 

 قال رسول اهللا  :» ٢، پ٩٥ص » هو اآلثم واخلاطئ» خاطئمن احتكر فهو. 

  النبی قال :»٩٥ص » من جر إزاره خيالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة. 

 قال النبي :» ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب

 .٩٥ص » املسبل إزاره، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب: أليم

  قال رسول اهللا :»٩٦ص » صولةلعن اهللا الواصلة واملو. 

 قال النبي :»پ ٩٦ص » لعن اهللا الواصلة واملستوصلة ،. 
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  قال النبي :»١٠١ص » لعن املسلم كقتله. 

  قال النبي :»١٠١ص » سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. 

 قال رسول اهللا  :»ص » ن الطعانني واللعانني ال يكونون يوم القيامة شفعاء وال شهداءإ

١٠١. 

 ن رسول اهللا أ ١٠١ص » ن يكون لعاناً أال ينبغي لصديق «: لقا. 

  اهللا قال رسول :»١٠١ص» ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذي. 

  قال النبي :»١، پ ١٠١ص » لعن املؤمن كقتله. 

  قال النبي  :»١٠١ ص »ال حارث اللعنة عليهإهل، أما من رجل يلعن شيئاً ليس له ب. 

  هنا مأمورة، إال تلعن الريح ف«: جالً لعن الريح عند رسول اهللا فقالن رأ: بابن عباس

 .٢، پ ١٠١ص » هلٍ رجعت اللعنة عليهأمن لعن شيئاً ليس له ب

  قال النبي :»١١٠ص » لعن اهللا من رشب اخلمر. 

  قال النبي :»١١٠ص » لعن اهللا السارق. 

 حملعن اهللا من لعن والديه، ولعن اهللا من ذبح لغ«: عن النبي دثاً، ري اهللا، ولعن اهللا من آو

 .٢ ، پ١١٠ص » رضولعن اهللا من غري منار األ

 الصدقة واملعتدي فيها«: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ١١١ص » لعن اهللا الو. 

 حمدثاً فعليهِ لعنة اهللا أمن «: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ٰحدث ىف املدينة حدثا، او آو

 .١١١ص » عنيواملالئكة والناس امج

  قال النبي :»١١١ص » ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب. 

  قال النبي :»١، پ ١١١ص » من غش فليس منا. 

  قال النبي :»١١١ص » من غشنا ليس منا. 

  النبي قال :» ١١١ص » ، او توىل غري مواليه، فاجلنة عليه حرامأبيهغري  إىلمن ادعى. 
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  من حلف عىل يمني كاذبةٍ ليقطع هبا مال امرء مسلم لقي «: اهللا عليه وسلمقال النبي صىل

 .١١١ص » اهللا وهو عليه غضبان

  قال النبي :» وجب اهللا له النار وحرم عليه أبيمني كاذبة، فقد من استحل مال امرء مسلم

 .١١٢ص » اجلنة

  قال النبي :»١١٢ص » ال يدخل اجلنة قاطع رحم. 



 

 

(و علوم حديث اصطالحات اصول فقه
67F

1( 

 اجماع

: گيري و اتفاق است، و در اصـطالح عبـارت اسـت از    در لغت به معني عزم و تصميم
نظران امت اسالمي، بعد از وفات پيامبر خدا، در عصـري   ي مجتهدان و صاحب اتفاق همه

 .اجماع قولي يا فعلي و اجماع سكوتي: اجماع بر دو نوع است. از عصور بر يك امر ديني

 استصحاب

داشتن است، و در اصول بقاي حكم بـه حالـت اول اسـت، بـه      در لغت به معني همراه
سبب اين كه چيـزي كـه صـالحيت تغييـردادن آن را داشـته باشـد، وجـود نـدارد؛ مثـل          

مالكيـت كـاال بـراي    : استصحاب آنچه كه شرع و عقل داللت بر ثبـوت آن دارنـد؛ ماننـد   
 .خريدار پس از جريان عقد معامله و دوام آن

 تخصيص

چنان كه خداوند  .در لغت به معني منفردساختن فردي از افراد به چيزي است

 ﴿: فرمايد مي         ﴾ ]و خداوند كسي را كه « ]105: ةالبقر

ساختن  خارج: و در اصطالح عبارت است از »دارد بخواهد به رحمت خود مخصوص مي
شود، تخصيص با توجه به دليلي، دال براين  وم خطاب وارد ميبعضي افراد كه تحت عم
 .ها آن يهم بعضي از افراد است، نه همااست كه مقصود از لفظ ع

 

                                           
دكتر وهبه الزحيلي، الوجيز في اصول الفقه؛ دكتر صـيحي صـالح، علـوم الحـديث ومصـطلحه؛      : منابع -1

 .عبدالكريم محمد، مباني فقه؛ ابوالوفا كانيمكشاني، اصول فقه شافعي
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 حديث حسن

حديثي است كه تمام اوصاف صحيح در آن جمع است، جز اين كه ضبط رواي آن به 
 .قوت ضبط رواي صحيح نيست

 حديث صحيح

و ضابط از شخصي مانند خود با اتصال تـا نهايـت   حديثي است كه آن را راوي عادل 
 .سند، بدون اين كه در آن شذوذ و يا علتي باشد، نقل كند

 حديث ضعيف

حديثي است كه يك يا بيشتر از صفات حديث حسـن و صـفات حـديث صـحيح را     
نداشته باشد، مسلمانان اتفاق دارند كه عمل به حديث ضعيف در اعتقادات و احكـام روا  

 .نيست

 متواتر حديث

و حـديث متـواتر حـديثي    . تواتر در لغت به معني آمدن يكي يكي همراه با تأني است
ي راويان آن تعداد زيادي از راويان آن را روايت كننـد بـه    است كه در هر طبقه از سلسله

طوري كه احتمال اجتماع و اتفاق و تباني آنان بر دروغ نرود، و براي شـنونده نسـبت بـه    
براي صحت تواتر وجود چهار شـرط در راويـان   . نند يقين حاصل گرددك آنچه روايت مي

 :الزم است
ها متكي به محسوسات باشد،  علم آن -2. راويان به روايت خود يقين داشته باشند -1

-4. ها بر دروغ نباشد ها طوري باشد كه عادتاً امكان تباني آن تعداد آن -3. نه بر معقوالت
جمهـور  . گانه فوق برابر باشند در امور سه) هاي راويان قههمه طب(اول، وسط و آخر سند 

 .اصوليان بر آنند كه خبر متواتر مفيد علم ضروري است
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 حديث مرفوع

نسبت داده شده است و متن آن به گفتار، يا كـردار، و يـا    حديثي است كه به پيامبر
بي يا تـابعي  تقرير پيامبر اشاره كرده است، يكسان است كه راوي نهايي حديث يك صحا

 و يا افراد ديگري باشد و يا اسناد آن متصل و يا غير متصل باشد، لذا به اعتبار حاالتي كـه 
 .دارد ممكن است ضعيف يا حسن و يا صحيح باشد

 )آحاد(حديث واحد 

آحاد در لغت جمع احد به معني يك و فرد است و حـديث واحـد بـه حـديثي گفتـه      
 .وط حديث متواتر باشدشود كه الاقل فاقد يك شرط از شر مي

گمـان  (اصل براين است كه حديث واحد مفيد ظن اشـت، و در شـنونده ايجـاد ظـن     
 .كند، ممكن است شنونده با وجود قرائني به علم يقين هم برسد مي) غالب

 حقيقت

چنانچه يك لفظ براي همان معنايي كه وضع شده است، به كار رود، گوينـد در معنـي   
ها نورافشـاني   اي كه شب كلمه ماه براي جرم آسماني: ست، مثالًحقيقي خود به كار رفته ا

 .هرگاه به همين معني به كار رود، حقيقت است. كند، وضع شده است مي

 خاص

كند و خاص عبارت از لفظي  بودن حصر داللت مي ضد عام است، عام بر بيش از يكي
 .كند است كه بر يكي داللت مي

 ظاهر

. تر اسـت  است اما داللت آن بر يكي از آن معاني قوي لفظي است كه داراي چند معني
كرد، مگـر آن كـه دليلـي قـوي دال      لاصل براين است كه بايد به معناي قوي و ظاهر عم
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معناي ضـعيف و دورتـر اسـت، چنانچـه لفـظ بـر معنـاي        : براين باشد كه مقصود از لفظ
 .شود تر حمل شود، مؤول ناميده مي ضعيف

 عام

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

 .بيش از دو تا را برساند

 قياس

و . گيري پارچه به متـر  اندازه: گيري چيزي به چيزي است، مثل در لغت به معني اندازه
كردن حكم يك مسأله به مسأله ديگر، به سبب وجود  سرايت: زدر اصطالح عبارت است ا

 .علت مشتركي كه در هردو مسأله وجود دارد
آن چيـزي كـه ديگـري بـرآن حمـل و      ): مقيس عليه(اصل  -1: قياس چهار ركن دارد

 -3. آن چيزي است كه قياس بر چيـز ديگـري شـده اسـت    ): مقيس(فرع  -2. قياس شود
حكمـي  : حكم -4. باعث قياس فرع بر اصل شده استخاصيت مشتركي است كه : علت

 .كند ي علت مشترك به فرع سرايت مي كه به واسطه
 .جلي و خفي: از نظر برخي قياس از نظر قوت و ضعف دو قسم است

 قياس جلي

در نزد شافعي عبارت از قياسي است كه به طور قاطع فارق ميـان اصـل و فـرع در آن    
در حكم، ضعيف و خيلي دور و بعيد باشد، برخي گوينـد   الغا شده، و احتمال تأثير فارق

» قياس مصرح العله«تصريح شده باشد و لذا ) اصل(قياسي است كه حكم در مقيس عليه 
 .شود هم گفته مي
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 مشترك

لفظي است كه براي داللت بر دو معنا يا بيشتر وضع شده است و دو شرط تعدد وضع 
چشم، چمه، : كه در لغت براي معاني متعدد» عين« باشد، مثل لفظ و تعدد معني را دارا مي

مجتهد بايد با توجه بـه قـرائن لفظـي يـا     . وضع شده است... جاوسوس، خورشيد، طال و
 .حاليه يكي از معاني را ترجيح دهد

 مجاز

چنانچه يك لفظ براي معنايي غيـر از آنچـه كـه بـراي آن وضـع شـده بـه كـار رود،         
اش  اگر به شخصي به جهت زيبايي: عمال شده است؛ مثالًگويند لفظ در معني مجاز است مي

 .ماه گفته شود، كلمه ماه به صورت مجاز به كار رفته است

 مجمل

رساند، و معني آن مردد بـين دو يـا    لفظي است كه چند معني را به صورت مساوي مي
 باشـد؛  چند احتمال است، و براي حمل آن به يك معني معين نياز بـه دليـل و قرينـه مـي    

حكم مجمل ايـن اسـت   . شود گفته مي» حيض«و هم به « طُهر«كه هم به ) قرء(لفظ : مانند
كه عمل به آن جايز نيست، مگر اين كه دليلي براي انتخاب يك معني اقامه شود، و معلوم 

 .گردد كدام يك از معاني آن مقصود بوده است

 مطلق

ختلفـي اسـت، بـه    لفظي است كه مدلول آن در جنس خـود شـايع و محتمـل افـراد م    
كـه بـر   » رجـل «هـا ماننـد    ها مقصود باشد، يا بعضـي از آن  ي آن شود همه صورتي كه مي

طور كه بر كامـل   شود همان هرفردي كه كوچكترين صفت رجولت در او باشد، اطالق مي
 .آن
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 مفهوم

شود، مدلولي كه  مدلولي است كه در كالم نيست، ولي از كالم استنباط و فهميده مي

 ﴿: فرمايد خداوند مي. شود شود، منطوق ناميده مي از لفظ كالم فهميده مي مستقيماً

    ﴾ ]ترجمه آيه منطوق است، و مفهوم  »به پدر و مادر اُف مگو«] 23: اإلسراء

 .كه به طريق اولي نبايد پدر و مادر را كتك زدمستنبط از اين كالم اين است 

 مقيد

بـرعكس  (محمـد و رجـل طويـل    : ي خاص و معين دارد، ماننـد لفظي است كه مدلول
 ).مطلق

 نسخ

سـاختن اسـت، و در اصـطالح عبـارت      در لغت نابودكردن و يا نابودكردن و جايگزين
منع استمرار حكم خطاب سابق شرع به خطاب شـرعي ديگـري كـه بعـد از آن     : است از

وم كه اثر حكم اولي آيد، خطاب سابق كه حامل حكم اولي است، منسوخ، و خطاب د مي
 .شود برد، ناسخ ناميده مي را از بين مي

 نص

شود  فته ميدر لغت به معني بلندكردن و آشكارساختن است، و در اصطالح به لفظي گ
تـوان در آن حـال معنـي     رساند، و نمـي  و فقط يك معني را مي كه داللت آن قطعي است

كـه داللـت آن قطعـي و صـريح     لفظي است : ديگري را از آن مراد گرفت؛ به سخن ديگر
ن آن ثابـت  بـود  حكم نص اين است كه بايد به آن عمل كرد، مگر اين كـه منسـوخ  . است

ي قـرآن يـا    شده عين آيه يا نص حديث اين است كه عبارت نقل گردد، منظور از نص آيه
 .متن حديث است
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