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نیستبلکهبهحسبویژگیهاییازقبیلشرایطمکل

بــهآنخواهیمپرداخت،واجبیاغیرواجبخواهدبود.امروزهتفکرغالببرفقه

شــیعهایناستکهنمازنافلهبهصورتکلیمستحباستوبرهیچکسواجب،

نهفقیهمجتهدونهنوجوانتازهبهبلوغرســیده،واجبنیســتولیدرایننوشــتار

روشنخواهدشدکهبسیاریازمستحباتوحتیواجباتبهحسبشرایطمکلف

ونکاتیدیگر،دارایتشــکیکهســتندبهاینمعناکهبربرخیازافرادواجبوبر

برخیغیرواجبمیباشند.همچنیندرایننوشتارروشنخواهدشدکهبسیاریاز

مســتحباتبهکلیازدایرهمجعوالتشارعخارجهستند.همچنینروشنخواهد

شــدکهبسیاریازآنچهکهامروزهمطلقامســتحبانگاشتهمیشود،مطلقاواجب

اســتوبرهمهمکلفینبهجزشرایطاضطراریوفروضیمانندآن،واجبهستند.

بسیاریازاسراراختالفبرداشتهایقدماءومعاصرینازبرخیازروایاتنیزاز

همیناختالفدیدگاهبهاصلاحکامناشــیمیشــود.درایننوشتارثابتخواهیم

کردکهقدمایشیعهبرپایهنظامفریضهوسنتمیاندیشیدهاندولیبهمرورزماناز

زمانشــیخطوسی6بهبعد،نظامخماســیآرامآرامجاینظامفریضهوسنترا

میگیردواینمسألهسبباختالفنگرشیاساسیبهاصلاحکامدینوآسیبهای

جدیبهجامعهدیندارانشدهاست.

همچنیننشــانخواهیمدادکهخودشریعتبرنامهایکالنبرایتمرینوالیت

پذیریبرایتکتکجامعهمســلمینتنظیمکردهاســتوایــنبرنامهکالنکهدر

کید روایاتبسیاریکهدرایننوشتاربهتفصیلآنهارابررسیخواهیمکرد،موردتأ

قرارگرفتهاســتواینبرنامهکالنبدونتبیینایننظامبرایمردماجرانخواهدشد

ولذابرتکتکفقیهانیکهبعدازبررســی،ادلــهایننظامراتاموتمامیافتندالزم

اســتکهاحکامرابــرپایهایننظامبرایمردمتبیینکنندتــاازاینرهگذراهداف

شریعتبرایتبییناحکامدرقالبایننظام،محققشود.

مخاطبایننوشتارمجتهدینآشنابهمیراثهایائمه3هستندولذادراین

نوشتارازتطویلوبررسیتفصیلیادلهچشمپوشیکردهایمولیتاحدامکانسعی
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شــدهاستکهاصلادلههرقســمتبهصورتیکهبرایمجتهدقابلفهموپیگیری

باشد،ذکرشود.

ایدههایاصلیایننوشتارراازجناباستادآیتاللهسیداحمدمددیموسوی

sآموختهاموهموارهمدیونایشــانبودهاموهســتموالبتهایننوشتاربهمحضر

ایشــاننرسیدهاستولذامطالبآنبهصرفوجوددرایننوشتار،قابلانتساببه

حضرتاستادنیست.امیدوارمکهخداوندمتعالایننوشتاررابهعنوانقدمیبرای

ترویجصحیحمعارفائمههدایت3قبولبفرماید.
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چیستی فریضه و سنت





ل لوف / نس وی رفیضه و سنت
فو
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الف. نظام احکام خماسی
اینتقســیمبندیدربینمتفکراناسالمییکحصرعقلیاست.هرحکمییا

الزامیاســتویاغیرالزامیودرصــورتاولاگرلزومبهفعلتعلقگرفتواجب

اســتواگربهترکتعلقگرفتحراماستودرصورتدومیاهیچطرفیرجحان

نــداردکهمباحبالمعنیاالخصمیشــودواگرطرفیرجحانداشــتاگر»فعل«

رجحانداشتمستحباســتواگر»ترک«رجحانداشتمکروهاست.البتهاین
تقسیمبندیبهصورتدیگریهمتبیینشدهاست.1و2

بایدتوجهداشــتکهاینتقسیمبندیدرهیچروایتیموردتصریحقرارنگرفته

اســت؛یعنیهیچروایتینداریمکهبگویداحکامپنجتاهســتندوآنهاعبارتنداز

واجبوحرامومکروهومســتحبومباح.البتهدربرخیازروایاتالفاظیازقبیل

۱.بهاینصورتکهاگربرایانجامعملییاترکآن،»لزوم«جعلشد،واجبیاحراماستواگر»رجحان«جعل

شد،مستحبیامکروهاستواگرجعلینشدیا»حلیت«جعلشد،مباحاست.

۲.دربینمتفکریناسالمبرخیشبهاتیبهاینتقسیمواردکردهاندازجملهمیتوانشخصیبهاسمکعبیرانامبرد

کهدرکتباصولیشبههاورامطرحمیکنندکهخالصهشبههاونفیمباحبالعنیاالخصاستودرنتیجهتقسیم

رباعیمیشود.
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»یســتحب«1یا»واجب«2یا»حرام«3یا»یکره«4یا»مبــاح«5یا»حالل«6یافت،

میشــودولیهمانطورکهدرادامــهخواهیددید،مرادازایــنتعابیریچیزیجز

مفاهیمبهکاررفتهدرنظاماحکامخماسیاست.البتهدرغالبروایاتمسئلهبهاین

نحوتبییننمیشــودکهفالنعملحرامیامکروهیامستحبیاواجبیامباحاست

واینفقهاهســتندکهروایاترادرنظاماحکامخماســیتفســیرمیکنندولذادر

اصولبحثمیکنندکــهصیغهامرداللتبروجوبداردیــاخیر.نهیداللتبر

امرونهیوجــوددارد،نهوجوبو
ً
حرمــتمیکندیاخیر؛زیــرادرروایاتغالبا

حرمت.


ً
معینوکامال

ً
ولیبهنظرمیرســدروایاتطبقیکچارچوبقانونــیکامال

هدفداروباضابطهصحبتمیکنندکهالبتهخوداهلبیت3اینســاختاررادر

روایاتمتعددتبیینفرمودهاند.مااینســاختارراســاختارفریضهوسنتوفضل

نامیدهایموآنراضمنمباحثیانشــاءاللهتعالیتقدیممیکنیم.بهنظرمیرســد

تقسیمخماسیبدونتوجهبهاینساختارنقصهایبسیاریدرتبیینوتفسیرچهره

حقیقیشریعتدارد.

بهعبارتدیگراینتقســیمباطلنیســتولیناقصاستوماناچاریمدرعلم

اصولاینتقسیمراتکمیلکنیمتابامحیطفقهمادرروایاتسازگارباشد.انشاءالله

درپایانمباحثسنتوفریضةمتعرضتفصیلاینبحثخواهیمشد.

۱.بهعنواننمونهالکافی،ج۳،ص۴۰،ح۲.

۲.بهعنواننمونهالکافی،ج۴،ص۸۴،ح۱.

۳.بهعنواننمونهالکافی،ج۳،ص۴۸۱،ح۱.

۴.بهعنواننمونهالکافی،ج۳،ص۱۹۳،ح۲.

۵.بهعنواننمونهالکافی،ج۵،ص۱۳،ح۱.

۶.بهعنواننمونهالکافی،ج۳،ص۴۸۱،ح۱.
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ب. دستیابی به تعریف فریضه و سنت و زمینه های نظام فریضه و 

سنت
دورنما

بااینمقدمهوارداینبحثمیشویمکهبحثسنتوفریضةیکبحثشیعی

درروایاتاهلبیت3واردشدهاستولذاتمامیروایاتیکهازآن
ً
اســتوصرفا

ازکتبخودمانمیباشد.1بهجهتفهمراحتترمطالب،ابتداء
ً
ذکرمیکنیمصرفا

دورنماییراازآنچهکهازمجموعهروایاتاستفادهمیشود،بیانمیکنیموسپسبه

سراغروایاتاثباتکنندهاینمبانیمیرویم.

نوعیتقســیمبندیاحکامدرکالمحضــراتمعصومین3وجودداردکهاز

جهتجاعلوقانونگذار،دونوعحکممعرفیکردهاند.

دستهاولاحکامیاستکهجعلکنندهآنخداستودستهدوماحکامیاست

کهبهجعلالنبی-جعلشــدهاند،البتهدراینکهائمة3نیزحقجعلدارند

یاخیر،بهدلیلتعارضروایات،اختالفنظراست.البتهشکینیستکهائمه3 

حقجعلاحکامیموقتباضوابطیکهدرآیندهروشــنخواهدشد،دارندولیدر

اینکهآیاحقجعلدائمینیزدارندیاخیر،درروایاتبهصورتمختلفیبیانشــده
است.2

۱.البتهاگرچهاینبحثیکبحثشیعیصرفاستولینتیجهآنادبیاتیاستکهبهسببآنمیتوانرأیمکتب

اینکهغالباهلسنتقائلبه
ً
اهلبیت3رابدوننیازبهتعبددادناهلعامهبهاهلبیت3قبوالندخصوصا

حجیتقیاسهستند.توضیحفرآینداینمطلبوارتباطآنباحجیتقیاسدرنظراهلسنتچیستتاقبلازتبیین

کاملمباحثسنتوفریضةمیسرنیستودرفصولآخرایننوشتاربهآنپرداختهایم.

اولیهم ائمهسالماللهعلیهماجمعینحتیدراحکام بهنظرمیرسداضافهکردن ۲.کهدرنهایتخواهیمگفت

خالیازنکتهنباشدوشواهدیبرایآنازقبیلزکاتخیلتوسطامیرالمؤمنین1وجودداردکهالبتهدرهرصورت

اینقسمتازبحثبرایماثمرهعملینخواهدداشتزیراائمهاگربفرمایندبایداطاعتکردحاالیاازبابحکم

والئییاازبابحکماولیبهاینبیانکهاگربفرمایندکهخیلزکاتداردوحالاینکهسنترسولالله-به۹ 

چیزباشددراینصورتزکاتخیلیاازبابحکموالئییعنیسنتموقتخواهدبودیاازاینباباینکهاصل

جعلرسولاللهموقتبودهاست.

ازجملهشواهدبراینکهحقجعلدائمیبرایائمهاطهار1ماجمعینقراردادهنشدهاستاینروایتدرکتابتفسیر

ْم«
ُ
ْمِرِمْنک

َ ْ
وِلیال

ُ
َوأ

َ
ُسول ِطیُعواالرَّ

َ
َهَوأ

َّ
ِطیُعواالل

َ
عیاشیاست:عنعبداللهبنعجالنعنأبیجعفر1فیقوله»أ
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میتوانسننرابهدودستهتقسیمکرد:

الف. سننی که در ضمن فرائض یا محرمات الهی جعل می شوند.

ب. سننی که به صورت مستقل جعل می شوند.

توضیحاینکهگاهیتعبیرفرایضبهمطلقاوامرونواهی،جعلشــدهتوســط

خداوندمتعالاطالقمیشودوگاهیبهخصوصاوامرالهیفرائضوبهخصوص

نواهیالهیحرامگفتهمیشود.سنننیزچهازسنخاوامرباشندوچهازسنخنواهی،

نهفریضهشــمردهمیشــوندونهحرام.یعنیهیچگاهحتیبهســننالزامیرسول

الله-،چهدرجانبفعلوچهدرجانبترک،فریضهیاحرامگفتهنمیشود.

اماگاهیســنندرضمنفریضهیاحرامجعلمیشوند.مثالنمازصبحفریضه

اســتولیبرخــیازافعالیکهدرضمننمازصبحانجاممیدهیم،مثلتشــهدو

ســالم،سنتهستند.همچنینشربخمرحراماستیعنیتوسطجعلالهیحرام

شدهاستولیخریدوفروشخمر،بهسنتنبویمنعشدهاست.

گاهینیزسننبهصورتمستقلازفرائضومحرماتجعلمیشوند.یعنیدر

ضمنحرامیافریضهایالهیجعلنمیشــوندبلکهیکعملمســتقل،توسطنبی

اکرم-امریانهیمیشود.

وسننیکهدرضمنفرائضجعلمیشــوندمعموالجنبهمکملیامزینبرای

فرائــضدارند.یعنیفرایضبهمنزلــهچارچوباصلیوســننبهمنزلهمکملهاو

مزینهایآنهستند.

بهعنوانمثالبرایمکملومزّینفریضةمیتوانتشهدوسالمآخرنمازصبحرا

ذکرکردکهتکمیلکنندهوزینتبخشنمازصبحهستند.

وســننیکهدرضمنمحرماتالهیجعلمیشوندیاتوسعهدهندههستندویا

َعن
َ
ناظربهمقدماتهســتند.بهعنوانمثالبرایحرمــتمقدمه،میتوانحدیث»ل

رسولاللهفیالخمرعشــرة«راذکرکردکهدراینحدیثمقدماتدورتولیدخمر

قال:هیفیعلیوفیالئمةجعلهماللهمواضعالنبیاء-غیرأنهمالیحلونشیئاوالیحرمونه.)تفسیر العیاشی/

ج۱/۲۵۲/]سورةالنساء)۴(:اآلیات۵۱الی۵۹[.....ص۲۴۶(
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حتیکاشتانگوربهنیتتولیدخمر،مبغوضشمردهشدهاستوبرایمثالتوسعه

حرمت،میتوانبهحدیث»حرماللهالخمروحرمرسولالله-کلمسکر«را

ذکرکردکهدرآنحرمتخمرکهخصوصشــرابانگوریاســتبههرمسکری

توسطرسولخداتوسعهدادهشدهاست.

بررسی ادله
بهمنظوردســتیابیبهتعریففریضهوســنتونیززمینهشکلگیریایننظام

روایاتــیراکهبهتبیینکلیاتایننظاممیپردازد،موردبررســیقرارمیدهیمودر

نهایت،بحثراجمعبندیمیکنیم.

ِه ص َو 
َّ
ی َرُسوِل الل

َ
ِویِض ِإل

ْ
ف روایاتاصلیاینقســمتدرکافیدر»َباُب التَّ

ین «1ونیزدرکتاببصائرالدرجاتدربابهای»باب 
ِّ

ْمِر الد
َ
ِة 1ِفی أ ِئمَّ

َ ْ
ی ال

َ
ِإل

التفویض إلی رسول الله -«و»باب فی أن ما فوض إلی رسول الله - 

فقــد فوض إلی الئمة 3«و»باب فی الئمة3أنهم یوفقون و یســددون 

فیما ال یوجد فی الکتاب و السنة«2آمدهاست.البتههمانطورکهدرادامهخواهید

دید،روایاتتبیینکنندهنظامقانونیفریضهوسنتدرسراسرفقهپخششدهاست

ولــیدرابوابیکهذکرشــد،میتوانمجموعهروایاتیراکهبــهتبییناصلوپایهو

زمینههایایننظاممیپردازد،درکنارهممشــاهدهکرد.دراینجابهشرحبرخیاز

مهمترینروایاتمیپردازیم.

اولینروایتیکهذکرمیکنیمیکیازجامعترینروایاتدرشرحنظامفریضهو

ســنتاستکهسندآنصحیحاعالئیاستوهمهافرادذکرشدهدرسندازابتداتا

انتهاازبزرگانطائفههستند.

َعلِــیُّ بْــُن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بِْن أَُذیَْنَة َعْن ُفَضْیِل بِْن یََســاٍر َقاَل 

َب نَِبیَُّه َفأَْحَسَن  َسِمْعُت أَبَا عبدالله1یَُقوُل لَِبْعِض أَْصَحاِب َقْیٍس الَْمِصِ إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ

ِة لَِیُســوَس  یِن َو اْلُمَّ َض إِلَْیِه أَْمَر الدِّ أََدبَُه َفلَمَّ أَکَْمَل لَُه اْلََدَب َقاَل- إِنََّک لََعىل  ُخلٍُق َعِظیمٍ  ثُمَّ َفوَّ

۱. الکافی،ج۱،ص۲۶۵.

۲. بصائر الدرجات،ص۳۸۸-۳۷۸.
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ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاکُْم َعْنُه َفانَْتُهوا َو إِنَّ رسول الله-  - ما آتاکُُم الرَّ ِعَباَدُه َفَقاَل َعزَّ َو َجلَّ

داً ُمَوفَّقاً ُمَؤیَّداً ِبُروحِ الُْقُدِس َل یَِزلُّ َو َل یُْخِطُئ ِفی َشیْ ٍء ِممَّ یَُسوُس ِبِه الَْخلَْق1  کَاَن ُمَسدَّ

پسثمرهاستکمالنفسانینبیاکرم-،عصمتدراوامرونواهیاستو

ایشــانخطانمیکنندومطابقبااحســنمصالحتصمیمگیــریمیکنند.بهدیگر

سخن،چونقراراست،ایشانجعلکنندهاحکامباشند،بایدزمینههاینفسانیالزم

برایاینمهمراداشتهباشــندولذاابتداءتوسطخداوندمتعالمراحلیازتأدیبرا

گذراندندوایشانهمبهآدابالهیمتأدبشدند.

َب ِبــآَداِب اللَِّه«2یعنــیحضرتتصمیمی درادامهروایــتمیفرماید:»َفَتــأَدَّ

میگیرندکهاگرخودخداوندمیخواستحکمکندهمینگونهحکممیکرد.

َلَة َرکَْعَتْیِن َرکَْعَتْیِن َعْشَ َرکََعاٍت  درادامــهمیفرمایند:»ثُمَّ إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َفرََض  الصَّ
َفأََضاَف رسول الله- إَِل الرَّکَْعَتْیِن َرکَْعَتْیِن َو إَِل الَْمْغرِِب َرکَْعًة َفَصاَرْت َعِدیَل الَْفِریَضِة«3

اینتعبیربسیارمهمهست.ســنتجعلشدهدرفریضه،عدیلفریضهاست؛

یعنیهمانطورکهفریضهلزومداردسنتهمالزماست.البتهالزمبهتذکراستکه


ً
ســنتبودنآن،ثمراتیداردکهبهبعضیازآنهادراینروایتاشارهشــدهکهمثال

فریضهجزدرحاالتاضطراریترکنمیشودولیسنتدرامورعادیتریازقبیل

ســفر،ترکمیشود.البتهماباشــیمواینروایتاثباتاینامرفرقگذاریقانونی

خواهیدآمد.
ً
مشکلاستولیدرروایاتبعدیصریحا

درادامهمیفرمایند:»َل یَُجوُز تَْرکُُهنَّ إِلَّ ِفی َسَفٍر َو أَْفرََد الرَّکَْعَة ِفی الَْمْغرِِب َفَتَکََها َقاِئًَة 

۱.شنیدمامامصادق1بهبرخیازاصحابقیسماصرمیفرمودهماناخداوندعزیزوجلیلنبیخودراادبکرد

پسخوباوراادبکردپسهنگامیکهادبرابرایاوکاملکردفرمود:»هماناتوبرخلقیبزرگیهستی«.سپس

امردینوامترابهاوتفویضکردبرایاینکهبندگانشرامدیریتکندپسفرمود:»آنچهبهشمارسولدادپسبگیرید

وآنچهازشمانهیکرد،بسکنید«وهمانارسولالله-ازجانبروحالقدستسدیدشدهوهمراهیشدهوتأیید

شدهبودودرآنچهکهخلقرابهآنمدیریتمیکردنمیلغزیدوخطانمیکرد.

۲.پسبهآدابالهیمتأدبشد.

رسول پس بود. رکعت ده مجموع در که کرد واجب رکعت دو رکعت دو را نماز جلیل و عزیز هماناخداوند ۳.

الله-بهدورکعت،دورکعتاضافهکرد)بهجزنمازصبح(وبهمغربیکرکعتاضافهکرد،پساضافهرسول

الله-همتایفریضهشد.
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خوبدقتشــود.دراینجالسانروایت،لسانتخصیصاستیعنیقاعدةدر

ســنتخالفایناستولیتخصیصارکعتســومنمازمغربکهسنتاست،از

قاعدهخارجشدهاست.

درادامــهمیفرمایند:»َفأََجاَز اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لَُه َذلَِک کُلَُّه َفَصاَرِت الَْفِریَضُة َســْبَع َعْشََة 

َرکَْعًة ثُمَّ َسنَ  رسول الله- النََّواِفَل أَْربَعاً َو ثثََلثِیَن َرکَْعًة ِمْثلَِی الَْفِریَضِة«2 

اینجامراداز»الفریضة«کل۱۷رکعتنمازاست،نهخصوصدهرکعتفریضة

وحکمتآنطبقفرمایشروایتایناســتکهابتداتوسطرسولالله-سنت

بودهانــدولیچونبعدازآناجازهالهیبهآنملحقشــدهاســت،درادامهفریضه

شدهاند.یعنیابتدارسولالله-اینهفترکعترابهجزیکرکعتمغربدر

خصوصحضراضافهکردندوچونخداوندمتعالآنرااجازهدادند،بعدابههمین

صورتفریضهشد.نکتهقابلتوجهدراینفرازروایتایناستکهنوافلهمازسنن

هســتندووفرقآنهابا۷رکعتیکهدرضمن۱۷رکعتجعلشــدهاندایناستکه

اینهامستقلازفریضةهستندوآنهادرضمنفریضةهستند.البتهآنهفترکعت

درابتداسنتبودهاندوهماکنونفریضهاند.البتهسنتدرضمنفریضهعدلفریضه

هستولیسنتخارجازفریضهدرآنحدنیست.درادامهانشاءاللهتعالیحدود

قانونیســنتدرغیرفریضهراتبیینخواهیمکرد.قابلذکراستکهاینفرقگذاری

واردشده
ً
کهسنتدرضمنفریضهیادرخارجازفریضهدربعضیازروایاتصریحا

استکهدرآیندهانشاءاللهمیآید.

درادامهمیفرمایند:»َفأََجاَز اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لَُه َذلَِک َو الَْفِریَضُة َو النَّاِفلَُة إِْحَدى َو َخْمُسوَن 

ــَنِة َصْوَم َشْهِر  َرکَْعًة ِمْنَها َرکَْعَتاِن بَْعَد الَْعَتَمِة َجالِســاً تَُعدُّ ِبَرکَْعٍة َمکَاَن الَْوتِْر َو َفرََض  اللَُّه ِفی السَّ

َرَمَضاَن َو َسنَ  رسول الله- َصْوَم َشْعَباَن َو ثثََلثََة أَیَّاٍم ِفی کُلِّ َشْهٍر ِمْثلَِی الَْفِریَضِة«3 

۱.ترکآنهامگردرسفرجایزنیستونمازمغربراجداکردپسرکعتآنرادرسفروحضرنگهداشت.

رسول رکعتشد.سپس هفده فریضه نماز پس داد اجازه را آنها همه ایشان برای وجلیل عزیز ۲.پسخداوند

الله-نوافلراسیوچهاررکعتیعنیدوبرابرفریضه،سنتکرد.

۳.پسخداوندعزیزوجلیلبرایاوآنرااجازهدادومجموعفریضهونافلهپنجاهویکرکعتمیشودکهدورکعت
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حکمتجعلســننبهصورتدوبرابرفرایضرامرحومشــیخمفیدبهصورت

روایتیازنبیاکرم-درکتابمقنعهاینطورمیآورند:

»روی عن النبی-أنه قال عرضت علی أعمل أمتی فوجدت فی أکرثها خلل و نقصانا 

فجعلت مع کل فریضة مثلیها نافلة لیکون من أىت بذلک قد حصلت له الفریضة لن الله تعال 

یستحیی أن یعمل له العبد عملً فل یقبل منه الثلث.«1و2 

درادامهروایتکافیچنینداریم:

»َفأََجاَز اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لَُه َذلَِک َو َحرََّم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ الَْخْمَر ِبَعْیِنَها َو َحرََّم رسول الله-

الُْمْسِکَر ِمْن کُلِّ َشَاٍب َفأََجاَز اللَُّه لَُه َذلَِک کُلَُّه َو َعاَف رسول الله-أَْشَیاَء َو کَرَِهَها َو لَْم یَْنَه 

َص ِفیَها َفَصاَر اْلَْخُذ ِبرَُخِصهِ  َواِجباً َعىَل  َا نََهى َعْنَها نَْهَی إَِعاَفٍة َو کََراَهٍة ثُمَّ َرخَّ َعْنَها نَْهَی َحَراٍم إِنَّ
الِْعَباِد کَُوُجوِب َما یَأُْخُذوَن ِبَنْهِیِه َو َعزَاِئِِه.«3

خداوندخمر؛یعنیخصوصشرابانگوریراحرامکردولیرسولالله- 

هرمســکریراحرامکردندکهدرواقعتوســطجعلرسولالله-نوعیالحاق

موضوعیبهخمرصورتگرفتهاست.

ســپسدرادامهروایتمیفرمایدقبولرخصرسولالله-مانندوجوب

اتباعاوامرونواهیایشانالزماست.پسمیتواننتیجهگرفتاگرکسیایناموررا

مختارابانذریاشــبیهآنبرخودحرامکند،نذراوواقعنخواهدشد؛زیرانذرالتزامی

بعدازنمازعشاءبهصورتنشستهیکرکعتبهجایوترمحسوبمیشودوخداونددرسالروزهماهرمضانرا

واجبکردورسولالله-روزهماهشعبانراوسهروزازهرماهرا)کهمجموعا(دوبرابرفریضهمیشود،سنت

کرد.

۱.ازنبی-نقلشدهاستکهفرمود:اعمالامتمنبرمنعرضهشدپسدراکثرآنهاخللونقصانیافتمپس

باهرفریضهدوبرابرشراجعلکردمتاهرکسبهآنعملکندبرایاوفریضهحاصلشود،زیراخداوندمتعالحیا

میکندازاینکهبندهبرایاوعملراانجامدهدپساوازآنیکسومراقبولنکند.

۲. المقنعة/۳۶۸/۳۳بابصیامثالثةأیامفیکلشهروماجاءفیذلکمناآلثار.....ص۳۶۸

۳.پسخداوندعزیزوجلیلآنرابرایاواجازهدادوخداوندعزیزوجلیلفقطخمر)شرابانگوری(راحرامکرد

الله-  دادورسول اجازه را آنها راحرامکردپسخداوندهمه نوشیدنیمستکننده الله-هر ورسول

برخیاموررامکروهدانستنددرحالیکهازآننهیحرامنکردندبلکهفقطازآننهیکراهتیکردندوسپسدرآن

رخصتدادندپساخذبهرخصتهایرسولالله-بربندگانواجبشدمثلوجوباخذبهحرامهایایشان

وتصمیمهایقطعیایشان.
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شخصیاستوقابلیتمقابلهباالتزاماتقانونیرانداردوبهتعبیراینروایت،اخذ

بهرخصرســولالله-واجباســت.ازاینجاایننکتههمظاهرمیشودکه

»گاهی«اباحهصرفاعدمجعلنیستبلکهجعلحلیتاست.

همچنینازاینتعبیرروایت،یکیازفرقهایاساسیمستحبوسننترخیصی

فهمیدهمیشود.مســتحبهموارهرجحانفعلداردولیدرسننترخیصیاخذبه

رخصرسولالله-واجباست؛یعنیبهعنوانمثالانسانبایدگاهیآنفعل

راانجــامبدهدوگاهیانجامندهدتاحتمااخذبهرخصرســولالله-کرده

باشــدویااینکهاگرهمآنکارراهموارهانجاممیدهد،دردلمعتقدباشدکهانجام

ندادنآننیزجایزاستومشکلیندارد.البتهمحتملاستکهمرادازلزومپذیرش

ترخیصرسولاکرم-،رخصیباشــندکهترخیصدرآنهابهصورتالزامی

آمدهاست،مثلضرورتشکستهخواندننمازچهاررکعتیبرایمسافروضرورت

روزهنگرفتندرســفر.اگراینطوراســتفادهکردیم،بایدگفتکهترخیصرســول

اکرم-دونوعاســت.ترخیصالزامیوترخیصغیرالزامیکهدرهرصورت

بایدبهآنمتعبدبود.البتهانصافاظاهراینروایتهمانمعنایاولیاستکهعرض

شد.

همچنینازاینقســمتروایتمیفهمیمکهســننالزامیهســتندمگراینکه

ترخیصیازجانبرسولاکرم-صادرشود.

ْص لَُهْم رسول الله-ِفیَم نََهاُهْم َعْنُه نَْهَی َحَراٍم َو َل ِفیَم  درادامهداریم:»َو لَْم یُرَخِّ

ْص ِفیِه ِلََحٍد َو  بَِة نََهاُهْم َعْنُه نَْهَی َحَراٍم لَْم یُرَخِّ أََمَر ِبِه أَْمَر َفرٍْض َلزٍِم َفکَِثیُر الُْمْســِکِر ِمَن اْلَْشِ

ُهَم إَِل َما َفرََض اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ بَْل  ْص رســول الله-ِلََحٍد تَْقِصیَر الرَّکَْعَتْیِن اللََّتْیِن َضمَّ لَْم یُرَخِّ

َص  ْص ِلََحٍد ِفی َشیْ ٍء ِمْن َذلَِک إِلَّ لِلُْمَساِفِر َو لَْیَس ِلََحٍد أَْن یُرَخِّ أَلْزََمُهْم َذلَِک إِلْزَاماً َواِجباً لَْم یُرَخِّ

ْصُه رسول الله-َفَواَفَق أَْمُر رسول الله-أَْمَر اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو نَْهُیُه نَْهَی  َشْیئاً َما لَْم یُرَخِّ

 1» اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

۱.ورسولالله-برایآنهاترخیصنداددرآنچهکهبهصورتحرامازآننهیکردهبودونهدرآنچهکهبه

صورتفرضالزمبرآنهاواجبکردهبود.پسازنوشیدنیزیادمستکنندهنهیکردودرآنبرایاحدیرخصت

ندادورسولالله-برایهیچکسدرتقصیردورکعتیکهآندورافریضهافزود،رخصتندادبلکهبرآنهاالزام
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نکتهاولاینکهازاینقســمتفهمیدهمیشودکهسننالزامیهستندمگراینکه

َص  رسولاکرمدرآنهاترخیصیبدهندولذاصریحامیفرماید:»َو لَْیَس ِلََحٍد أَْن یُرَخِّ

ْصُه رسول الله-«. َشْیئاً َما لَْم یُرَخِّ

نکتــهدوماینکــهباوجوداینکــهدرصدرروایــتتصریحمیکنــدکهاوامر

رســولالله-درکتابنیستتعبیر»موافقة«باقرآنمیکند؛یعنیاگرچهسنن

درکتابنیســتولیدرجهت»موافقة«وسازگاریوبرایتکمیلوتزیینفرایض

اســت.اینمطلببسیارمهماست؛زیرادرعرضهروایاتبهکتاباللهنیزتعبیری

کهدرروایاتآمدهاســت،همینتعبیراستودرادامهنشانخواهیمدادکهتاکنون

روایاتعرضهبهکتاباللهبهصورتنادرســتیتفسیرشدهاست.ازاینروایتو

برخیازروایاتیکهدرآیندهمیآیدروشــنمیشــودکهمراداز»مــا وافق کتاب الله 

فخذوه«1ایننیســتکهآنمطلبدرکتاباللهباشــدیاصرفامخالفکتابالله

نباشــد،بلکهمرادســازگاریباروحکتاباللهاست.توضیحاینکهیکیازمباحث

بســیارنمایاندربحثسنتوفریضة،چگونگیرابطهســنتبافریضهاست.در

روایاتعدیدهایمطرحشــدهاستکهسنتوفریضهدریکراستاهستندوبهتعبیر

تزییندیگریاست.
ً
استاد،روحواحدیدارندویکیبرایتکمیلواحیانا

بحثیکهدرعالماســالمبســیارداغشــدهبودشناســاییاینســننبودکه

موجوددرســنن،ضابطهایکلیبرایتشــخیص
ِ
اهلبیت3باتوجهبهاینروح

ســننصادرشدهازســننجعلیمطرحفرمودهاند.آنضابطهایناستکهسنتیکه

نقلشــدوباروحکتابسازگارنبودهرگزقابلقبولنیســت.مرحومکلینینیزاین

مطلبرادرعنوانبابیدرکتابخویشبهنامگذاریباببا»باب االخذ بالســنة 

و شــواهد الکتاب«2منعکسکردهاند.درروایاتایــنباب،بهنوعیرابطهقانونی

وجوبیکردوبراحدیمگرمسافرترخیصندادوبرایهیچکسامکاننداردچیزیراکهرسولالله-ترخیص

نداد،رخصتبدهد.پسامررسولالله-موافقوسازگارباامرخداوندعزیزوجلیلاستوهمچنیننهی

ایشانبانهیخداوندعزیزوجلیلاست.

۱. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۶۹/بابالخذبالسنةوشواهدالکتاب.....ص۶۹

۲.  الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۶۹.
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سننوفرایضتبیینشدهاست.سننبایدباشواهدکتابسازگارباشند.

عدهایازبزرگان،روایاتموافقتومخالفتکتابراتنهادرمقام»تعارضبین

روایات«مطرحکردهاندکهبرایناساس،روایاتموافققرآندرمقامتعارضمقدم

باشندولیبهنظرمیرسدکهاینمبنابرایکسیکهبهروایاتسنتوفریضهبهعنوان

یکقرینهمنفصلهبرایفهماینروایاتنگاهمیکند،بسیاردورازحقیقتباشدوبه

قولآقاضیاءعراقیروایاتموافقتباکتاببرایتمییزحجتازالحجتاســتو

درمقامبیانمقوماتحجیتروایتاست،نهدرمقامبیانترجیحروایتبهکتاب.

شاهدبرداشتایشانروایتیاستدرکتابکافیکهمیفرماید:

ٍد َعْن َعلِیِّ بِْن الَْحکَِم َعْن أَبَاِن بِْن ُعْثَمَن َعْن عبدالله  ُد بُْن یَْحَیى َعْن عبدالله بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ثَِنی ُحَســْیُن بُْن أَِبی الَْعَلِء1 أَنَُّه َحَضَ ابُْن أَِبی یَْعُفوٍر ِفی َهَذا الَْمْجلِِس  بِْن أَِبی یَْعُفوٍر َقاَل َو َحدَّ

َقاَل: َسأَلُْت أَبَا عبدالله1- َعِن اْخِتَلِف الَْحِدیِث یَْرِویِه َمْن نَِثُق ِبِه َو ِمْنُهْم َمْن َل نَِثُق ِبِه َقاَل 

إَِذا َوَرَد َعلَْیکُْم َحِدیٌث َفَوَجْدتُْم لَُه َشــاِهداً ِمْن ِکَتاِب اللَِّه أَْو ِمْن َقْوِل رســول الله- َو إِلَّ 
َفالَِّذی َجاءَکُْم ِبِه أَْوَل ِبِه.2و3

نکتهبسیارجالبدراینروایتایناستکهخودسننهمبرایقابلقبولبودن

بایدباســنندیگرروحواحدداشتهباشند؛ونکتهجالبتراینکهاینروایتصریحا

میفرمایدموافقتباروحکلیقرآنوسنتبرایقبولروایتازمقوماتحجیتهر

حدیثاســت؛زیرادرصدرروایتسؤالازاختالفحدیثاستوفرضیراراوی

مطرحمیکندکهروایتازشخصیاستکهمابهاواطمینانداریمولیحضرتبه

صــورتمطلقدرجوابهردوشــقیعنیهمفرضاطمینانبــهراویوهمعدم

اطمینانبهاورادرفرضیکهکالمشمعارضباروحکلیقرآنوســنتاســت،رد

میفرمایند.خوداینشــخصبهآنچهآوردهاستاولیاستازشما.شماحقاخذ

۱.سندمعتبراست.

۲.ازامامصادق1درمورداختالفحدیثیپرسیدمکهکسیکهبهاووثوقداریمنقلمیکندوبرخیازآنها

راکسیکهبهاووثوقنداریمنقلمیکند.فرمود:هنگامیکهحدیثیبهشمارسیدپساگرشاهدیازکتاباللهیا

فرمایشرسولالله-برایآنیافتید)پسهمان(وگرنهآنکسیکهآنرابرایشماآورد،خودشبهآنسزاوارتر

است.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۶۹/بابالخذبالسنةوشواهدالکتاب.....ص۶۹
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ازاورانداریداگرچهبهاومطمئنباشــید.اینروایتبهمعنایواقعیکلمه،آبیاز

تخصیصاست.

البتهشــرحمطلبروایتاخیردرروایتیازامیرالمؤمنین3واردشدهاست.

درآنجاحضرتشقیرامطرحمیکنندکهراویدروغنمیگویدولیمطلبشباطل

استزیراازناسخآناطالعندارد1.گاهیعدمفهمعمیقحدیث،سببمیشدکه

مطلبیبهنحویغلطدرجامعهاسالمیتوسطثقاتمطرحشودکهضابطهموافقت

باروحکلیشریعت،ضابطهمناسبیبرایشناساییبعضیازایناشتباهاتبود.

پسفقطســنتیقابلقبولاستکهروحشباروحکتابدرهمراهیوسازگاری

باشد.لذالفظیکهدراینروایات،بسیاربهکاررفتهاستلفظ»موافقة«استکهبه

معنــایهمراهیومالئمتبیندوچیزاســت؛یعنیســنتوفریضة،دوحقیقت

اتصالی،برایدستیابیبههدفواحدهستند.گویاحلقههاییکزنجیرمیباشند.

صفرویکینیستکههرشخصی
ً
معیارســازگاریباروحکتاب،یکمعیارکامال

بتواندتکلیفهرروایتیرابهوسیلهآنبهراحتیروشنکندولیبااینمالکتکلیف

بسیاریازاموریکهنقلشدهاست،روشنمیشود.درآیندهبهتفصیلچیستیاین

معیاررابهصورتتطبیقیروشنخواهیمساخت.

درادامهروایتیکهمشغولشرحآنبودیم،میفرمایند:»َو َوَجَب َعىَل الِْعَباِد التَّْسلِیُم 
لَُه کَالتَّْسلِیِم لِلَِّه تََباَرَک َو تََعاَل«2و3

اینفرازازروایتاشــارهبهمطلبمهمیداردکهدرآیندهانشاءاللهتعالیبیشتر

شرحخواهیمداد.توضیحاینکهرکنرکیندیناسالمتسلیماستوبهتعبیرروایتاز

امیرالمؤمنین1:»َلَنُْســَنَّ اْلِْسَلَم نِْسَبًة َل یَْنُسُبُه أََحٌد َقْبلِی َو َل یَْنُسُبُه أََحٌد بَْعِدی إِلَّ ِبِْثِل 

۱. نهج البالغه،ص۳۲۶و۳۲۷.

۲.بربندگانتسلیمبودنبهآنواجباستمثلتسلیمبودندرمقابلخداوندمتعال.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۲۶۶/بابالتفویضإلیرسولالله-وإلیالئمة3فیأمرالدین.....

ص۲۶۵
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ً
َذلَِک إِنَّ اْلِْسَلَم ُهَو التَّْسلِیُم«1و2درآیندهانشاءاللهبهاثباتخواهیمرساندکهظاهرا

تفسیرمســتحبومکروهاشــتباهاتیصورتگرفتهاســتوتمامیاوامرونواهی

باروحتسلیمقابلترک
ً
رسولالله-حتیاوامرونواهیترخیصیایشانهمصرفا

استودرضمنبهوسیلهروحتسلیمبسیاریازمعضالتاصولیراحلخواهیمکرد.

ســؤالیکهازاینروایتبلکهتقریباازتمامیروایاتفریضهوســنتفهمیده

میشودایناســتکهنبیاکرم-تنها»مفسروحی«نیستندبلکهایشانبراثر

تأدیبالهیوعلموسیعیکهازجانبخداوندبهایشانعنایتشدهاست،خودشان

جعلکنندهحکمیهســتندکهجعلآندرقرآننیســت.البتهبــهتصریحروایات

متعدد3،درقرآنکریمِاخبارازهمهواقعیتهاهســتکهالبتهتنهامعصومینهمه

اینواقعیاتراازقرآنمیفهمندولیبراســاسروایات،فریضهوسنت،جعِلسنن

درقرآننیامدهاست.پسمیتوانگفتخداوندمتعالبهپیغمبراکرم-مصالح

ومفاسدرانشاندادهاندوایشانبراساسآنحکممیکنند.پسپیغمبراکرم- 

مفسروحینیســتند.حکمکردندربعضیازامورازجانبخودنبی- 
ً
صرفا

اســت.بله،درموردفرایضهماگرچهنبیاکرمابتداازحکماللهخبرمیدهندولی

درمرحلــهبعــدمیتوانندباشــأنوالیتشــانآنهــارادرجامعهاجــرامیکند؛

نیازبهجعلیکسریاحکام
ً
بهعبارتدیگر،فرایضهمبرایاجرادرجامعهاحیانا

دارندکهنبیاکرم-درجامعهبااستفادهازشأنوالیتشاناینمشکالترارفع

میکننــدکهطبیعتاایناحکامجدیدنیزســننهســتند.بلکهاصوالتمامیســنن

۱.اسالمرابهمطلبینسبتمیدهم)وبابیانیمعرفیمیکنم(کهاحدیقبلازمنبهآننسبتندادهاستوکسی

بعدازآنبهآننسبتنمیدهدمگربهمثلآنچهآن.اسالمهمانتسلیماست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۲/۴۵/بابنسبةاإلسالم.....ص۴۵

۳.بهعنواننمونه:الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۶۰/بابالردإلیالکتابوالسنةوأنهلیسشیءمنالحاللو
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َ
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َ
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ُ
د الحراموجمیعمایحتاجالناسإلیهإالوقدجاءفیهکتابأوسنة.....ص۵۹: ۶-ُمَحمَّ
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درنوشتاریدیگرتحتعنوان»فرآینداستنباطمعنیازمتن«بهتفصیلادلهرواییاینمطلبکهروشنکنندههرچیز

بودنقرآندرموردهمهچیزاستونهصرفاامورمربوطبههدایتواینکهدرروایاتتصریحشدهاستکههمهچیز

راتنهامعصومین3ازقرآنمیفهمند،سخنگفتهایم.
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همسویباقرآنوبرایاجرایبهتراحکامقرآنییاهمانفرائضجعلشدهاند.

نکتهقابلتوجهاینکهمادرضمنکتبتاریخمنقولازرســولالله-گاهی

اینمطلبرامیبینیمکهازایشــانمیپرسیدندایندستوریکهمیدهیدازخودتان

استیاازآناموریستکهازجانبخداوندمتعالابالغمیکنید.1آیامحتملاست

بگوییمکهاینشــأنوالئیرســولالله-تازهاززماننزولآیاتیکهتفویضبه

رســولالله-درآنهامطرحشدهاست،شــروعشدهباشد؟یعنیقبلازآنها

هنوزتفویضصورتنگرفتهباشد.

یکیازتحقیقاتمهمبرایتکمیلبحثســنتوفریضهایناستکهاحکام

مختلفیراکهدرروایاتازجملهشــئونوالئیشمردهشدهاندبررسیکنیمکهببینیم

تاریخآنهابانزولاینآیاتچهارتباطیدارد.بهعنوانمثالآیهموردبحثدربرخی

روایاتفریضهوســنتکهتفویضرامطرحمیکنندازآیاتســورهحشرونساء2 

رکعاتمجعولبهســنتنمازو۱۷رکعتشدننماز،با
ً
اســت.ازسویدیگرمثال

تولدامامحســنمجتبی3درنیمهماهمبارکرمضانسالدومهجریهماهنگ

اســتکهبهحســباطالعاِتما،قبلازسورهنساءاســت.پسبهنظرمیرسدکه

شــأنتفویضازقبلهمبودهاستولیشایدبهدلیلاینکهدرابتدایکارمسلمانان

هنوزقدرتپذیرشوالیترســولالله-رانداشــتنداینآیاتبیاننشدهبود؛

زیــرامیبینیمکهحتیدرانتهایحیاتظاهریرســولالله-همهنوزعدهای

نمیتوانندشأنوالئیایشانراقبولکنندوحتیدرماجرایغدیرهمداستانحارث

فهریمشهوراستوشایدبههمیندلیلدرآیاتسورهمائدهکهناظربهغدیراست

ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْیَک ِمْن َربَِّک َو  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ کیدقرارگرفتهاست:»یا َأیُّ اینموضوعموردتأ
ُه َیْعِصُمَک ِمَن النَّاس «3 َّ

ْغَت ِرساَلَتُه َو الل إِْن َلْ َتْفَعْل َفام َبلَّ

۱.بهعنواننمونهرک:اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد/ج۱/۹۶/جهادعلیعفیمعرکةالحزاب.....

ص۹۴،کشف الغمة،ج۱،ص۳۷۷،السیرة النبویة البن هشام،ج۳،ص۲۳۴،السیرة النبویة البن کثیر،ج۳،ص

۲۰۲،البدایة و النهایة،ج۴،ص۱۰۴.

ا َأْنَزْلنا إَِلْیَك  ُســوُل َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا«ونیزسورهنساء،آیه۱۰۵: »إِنَّ ۲ســورهحشر،آیه۷: »َو ما آتاُكُم الرَّ
قِّ لَِتْحُكَم َبْیَ النَّاِس باِم َأراَك اللَّ « اْلكِتاَب بِاْلَ

۳.سورهمبارکهمائده،آیۀ۶۷.
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موارددیگریهمهســتکهدراواخرحیاتظاهریرســولاکرم-هنوز

مردمروحوالیتپذیریالزمنســبتبهایشانرانداشتند.بهعنوانمثالبهاینروایت

مبارکباسنداعالئیدرکتابکافیتوجهبفرمایید:

»َعلِــیُّ بْــُن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعــِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمــَر بِْن أَُذیَْنَة َعــْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی 

ُدوا اللََّه  ْم« َقاَل ُهْم َقْوٌم َوحَّ - »َو اْلَُؤلََّفِة ُقُلوُبُ َجْعَفٍر1َقاَل: َســأَلُْتُه َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

داً  ـُه َو أَنَّ ُمَحمَّ َعــزَّ َو َجــلَّ َو َخلَُعــوا ِعَباَدَة َمْن یُْعَبُد ِمــْن ُدوِن اللَِّه َو َشــِهُدوا أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَـّ

ٌد-َفأََمَر اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ  رسول الله-َو ُهْم ِفی َذلَِک ُشکَّاٌک ِفی بَْعِض َما َجاَء ِبِه ُمَحمَّ

نَِبیَُّه-أَْن یََتأَلََّفُهْم ِبالَْمِل َو الَْعطَاِء لِکَْی یَْحُســَن إِْسَلُمُهْم َو یَْثُبُتوا َعىَل ِدیِنِهُم الَِّذی َدَخلُوا 

وا ِبِه َو إِنَّ رســول الله -یَْوَم ُحَنْیٍن تَأَلََّف ُرَؤَســاَء الَْعرَِب ِمْن ُقَریٍْش َو َسائِِر ُمَضَ  ِفیِه َو أََقرُّ

ِمْنُهْم أَبُو ُسْفَیاَن بُْن َحرٍْب َو ُعَیْیَنُة بُْن ُحَصْیٍن الَْفزَاِریُّ َو أَْشَباُهُهْم ِمَن النَّاِس َفَغِضَبِت اْلَنَْصاُر َو 

اْجَتَمَعْت إَِل َسْعِد بِْن ُعَباَدَة َفانْطَلََق ِبِهْم إَِل رسول الله-ِبالِْجْعَرانَِة َفَقاَل یَا رسول الله- 

أَ تَأَْذُن لِی ِفی الْکََلِم َفَقاَل نََعْم َفَقاَل إِْن کَاَن َهَذا اْلَْمُر ِمْن َهِذِه اْلَْمَواِل الَِّتی َقَسْمَت بَْیَن َقْوِمَک 

َشْیئاً أَنَْزلَُه اللَُّه َرِضیَنا َو إِْن کَاَن َغْیَر َذلَِک لَْم نَرَْض َقاَل ُزَراَرُة َو َسِمْعُت أَبَا َجْعَفٍر1یَُقوُل َفَقاَل 

رسول الله-یَا َمْعَشَ اْلَنَْصاِر أَ کُلُّکُْم َعىَل َقْوِل َسیِِّدکُْم َسْعٍد َفَقالُوا َسیُِّدنَا اللَُّه َو َرُسولُُه ثُمَّ 

َقالُوا ِفی الثَّالَِثِة نَْحُن َعىَل ِمْثِل َقْولِِه َو َرأِْیِه َقاَل ُزَراَرُة َفَســِمْعُت أَبَا َجْعَفٍر1یَُقوُل َفَحطَّ اللَُّه 
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وقائعیمانندآنچهدراینروایتذکرشــدهاستبهخوبیزمینههایاجتماعی

وقائعبعدازرحلترسولاکرم-راتبیینمیکند.

اماروایتدومیکهدراینقسمتبهشرحآنمیپردازیمروایتیدرکتابعیون 

اخبار الرضا1است.متنروایتچنیناست:

ثََنا َســْعُد بُْن  ُد بُْن الَْحَســِن بِْن أَْحَمَد بِْن الَْولِیِد َرِضَی اللَُّه َعْنُه َقال َحدَّ ثََنــا أَِبی َو ُمَحمَّ َحدَّ

ثَِنی أَْحَمُد بُْن الَْحَســِن الِْمیَثِمیُّ أَنَُّه  3 َقاَل َحدَّ ُد بُْن عبدالله الِْمْســَمِعیُّ ثَِنی ُمَحمَّ عبدالله َقاَل َحدَّ

ُســِئَل الرَِّضا1یَْوماً َو َقــِد اْجَتَمَع ِعْنَدُه َقْوٌم ِمْن أَْصَحاِبِه َو َقْد کَانُــوا یََتَناَزُعوَن ِفی الَْحِدیَثْیِن 

ــیْ ِء الَْواِحِد َفَقاَل1إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َحرََّم َحَراماً َو  الُْمْخَتلَِفْیِن َعْن رســول الله-ِفی الشَّ

أََحلَّ َحَلًل َو َفرََض فرایض َفَم َجاَء ِفی تَْحلِیِل َما َحرََّم اللَُّه أَْو تَْحِریِم َما أََحلَّ اللَُّه أَْو َدْفعِ َفِریَضٍة 

۱.ازفرمایشخداوندعزیزوجلیل»مؤلفةقلوبهم«پرسیدم.فرمود:آنهاقومیهستندکهخداوندعزیزوجلیلرا

واحدمیدانندوعبادتآنکسیراکهبهجزخداباشدازخودکندهاندوشهادتبهالالهاالاللهومحمد- 

رسولاللهدادهانددرحالیکهدربرخیازآنچهکهحضرترسول-آوردهاست،شکدارند.پسخداوندبه

رسولشامرکردکهآنهارابامالوعطاکردن،الفتودوستیبدهدبرایاینکهاسالمشاننیکشودوبردینیکه

درآنداخلشدهاند،ثابتشوندوبرآنمستقرشوندوهمانارسولالله-درروزحنینبرایر>سایعرباز

قریشوسائرمضرازجملهابوسفیانپسرحربوعیینةبنحصینفزاریومانندآنهاازمردمتألیفقلوبکرد.پس

انصارعصبانیشدندونزدسعدبنعبادهجمعشدندپسرسولالله-درجعرانهبهسویآنهاروانهشدپس

عرضکردایرسولخداآیااجازهمیدهیحرفیبزنم.فرمود:بلکه.پسگفتاگراینکارازایناموالیکهبینقوم

خویشتقسیمکردیچیزیاستکهاللهآنرانازلکردهاست،پذیرفتیمواگرغیرآناستپسراضینیستیم.زراره

گفتوشنیدمازامامباقر1کهمیفرمود:پسرسولخدافرمودایجماعتانصار!آیاهمهشمابرقولآقایتان

سعدهستید؟پسگفتنداوآقایماخداورسولاوست.سپسگفتنددربارسومکهمابرقولاوونظراوهستیم.زراره

گفت:پسشنیدمکهامامباقر1میفرمود:پسخدانورآنهارافروکاستوبرآنهادرقرآنسهمیبرای»مؤلفة

قلوبهم«قرارداد.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۲/۴۱۱/بابالمؤلفةقلوبهم.....ص۴۱۰

۳.مرحومصدوقبالفاصلهبعدازاینروایتمیفرماید:قالمصنفهذاالکتابرضیاللهعنهکانشیخنامحمد

بنالحسنبنأحمدبنالولیدرضیاللهعنهسّیئالرأیفیمحمدبنعبداللهالمسمعیراویهذاالحدیثوإنما

أخبار  )عیون  لی رواه و ینکره فلم علیه قرأته قد و الرحمة کتاب فی کان الکتابلنه فیهذا الخبر أخرجتهذا

الرضا1،ج۲،ص۲۱،بابفیماجاءعنالرضاعمنالخبارالمنثورة.....ص:۲(.

ازسائرجهاتدراینروایتهیچمشکلینیستوخصوصاینروایتراباالخرهابنالولیدوخودمرحومصدوق


ً
قبولکردهاند؛واحمدبنالحسنبناسماعیلالمیثمیهمازثقاتهستند.لذااجماالروایتقابلقبولهست.مضافا

الیاینکهاینروایتشواهدبسیاریدارد.
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ِفــی ِکَتــاِب اللَِّه َرْســُمَها بَیٌِّن َقائٌِم ِبَل نَاِســخٍ نََســَخ َذلِــَک َفَذلَِک ِممَّ َل یََســُع اْلَْخــُذ ِبِه ِلَنَّ 

رســول الله-لَْم یَکُْن لُِیَحرَِّم َما أََحلَّ اللَُّه َو َل لُِیَحلَِّل َما َحرََّم اللَُّه َو َل لُِیَغیَِّر فرایض اللَِّه َو 

بُِع إِلَّ  »إِْن َأتَّ یاً َعِن اللَِّه َو َذلَِک َقْوُل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ أَْحکَاَمُه کَاَن ِفی َذلَِک کُلِِّه ُمتَِّبعاً ُمَسلِّمً ُمَؤدِّ
َسالَِة 1 یاً َعِن اللَِّه َما أََمرَُه ِبِه ِمْن تَْبلِیغِ الرِّ «َفکَاَن-ُمتَِّبعاً لِلَِّه ُمَؤدِّ ما ُیوحى  إَِلیَّ

پسطبقروایتدراینمرحلهخیلیواضحاســتکهروایتیکهمخالفقرآن

باشــد،قابلقبولنیست.تعبیربســیارزیبایاینروایتایناستکهحضرتگویا

میفرمایندروایتینمیتواندباامریکهشــبههایدرآننیستکهنسخشدهباشدو

رسمشبّینوقائماست،مقابلهکند.تااینقسمتحدیث،بحثازفرائضاستو

ازاینجابحثمیرودرویسننایشان.درادامهمیفرمایند:

یْ ِء َعْن رسول الله-ِممَّ لَْیَس ِفی الِْکَتاِب َو ُهَو  ُقلُْت َفإِنَُّه یَرُِد َعْنکُُم الَْحِدیُث ِفی الشَّ

ــنَِّة ثُمَّ یَرُِد ِخَلُفُه َفَقاَل َو کََذلَِک َقْد نََهى رســول الله-َعْن أَْشَیاَء نَْهَی َحَراٍم َفَواَفَق  ِفی السُّ

ِفی َذلَِک نَْهُیُه نَْهَی اللَِّه تََعاَل َو أََمَر ِبأَْشَیاَء َفَصاَر َذلَِک اْلَْمُر َواِجباً َلزِماً کَِعْدِل فرایض اللَِّه تََعاَل 
َو َواَفَق ِفی َذلَِک أَْمرُُه أَْمَر اللَِّه تََعاَل2

تعبیــر»وافق«دراینموضعبهراحتیمرادروایــاتدیگرکه»فما وافق کتاب 

الله فخذوه«راروشنمیکندکهمرادسازگاریروحسنتوقرآناست؛زیرافرض

روایتدرجاییمطرحشــدهاســتکهمطلبمطرحشــدهدرروایتازرســول

۱.روزیازامامرضا1پرسیدهشددرحالیکهجمعیازاصحابایشاننزدایشانجمعشدهبودندکهدردو

حدیثمختلفازرسولخداکهدرموردمسألهواحدآمدهبودمنازعهمیکردند،پسفرمود:هماناخداحرامهاییرا

حرامکردوحاللهاییراحاللکردوفرائضیراواجبکرد.پسآنچهدرحاللکردنحرامخدایاحرامکردنحالل

خدایادفعفریضهایازکتابخداآمدکهرسمآنبرپاستبدونناسخیکهآنرانسخکردهباشد،پسگرفتنآنچیز

جایزنیست؛یرارسولخداحاللخداراحرامنمیکردوحرامخداراحاللنمیکردوفرائضواحکامخداراتغییر

نمیدادودرهمهاینهاتابعوتسلیمواداکنندهازجانبخدابودوآنهمانفرمایشخداستکه:»تبعیتنمیکنم

مگرآنچهبهسویمنوحیشود«.پسرسولخداتابعخداواداکنندهازجانباودرآنچهکهبهآنامرشدهبوداز

قبیلتبلیغرسالت،بود.

۲.گفتمپسازشماحدیثدرچیزیازرسولخدامیآیدازآنچهکهدرکتابنیستوآنچیزدرسنتاست.سپس

خالفآنمیآید.پسفرمود:وچنیناست.بهتحقیقرسولخداازچیزهایینهیحرامیکردهاستپسنهیاوبا

نهیخداوندمتعالسازگاراستوامرکردبهچیزهایی،پسآنچیزواجبوالزمشدمثلفرائضخداوامراوبا

امرخداموافقتوسازگاریدارد.
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الله-درقرآننیست.درادامهاینروایتداریم: 

َفَم َجاَء ِفی النَّْهِی َعْن رســول الله-نَْهَی َحَراٍم ثُمَّ َجاَء ِخَلُفهُ  لَْم یََسعِ اْسِتْعَمُل َذلَِک 

ْص ِفیِه رسول الله-َو َل نَأُْمُر ِبِخَلِف َما أََمَر  ُص ِفیَم لَْم یُرَخِّ َو کََذلَِک ِفیَم أََمَر ِبِه ِلَنَّا َل نُرَخِّ

ا أَْن نَْســَتِحلَّ َما َحرََّم رسول الله-أَْو نَُحرَِّم َما  وَرٍة َفأَمَّ رســول الله-إِلَّ لِِعلَِّة َخْوِف َضُ

اْســَتَحلَّ رســول الله-َفَل یَکُوُن َذلَِک أَبَداً ِلَنَّا تَاِبُعوَن لِرسول الله-ُمَسلُِّموَن لَُه کََم 

ُسوُل  کَاَن رسول الله-تَاِبعاً ِلَْمِر َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ ُمَسلِّمً لَُه َو َقاَل َعزَّ َو َجلَّ »ما آتاُكُم الرَّ

َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا«َو إِنَّ رســول الله-نََهى َعْن أَْشــَیاَء لَْیَس نَْهَی َحَراٍم بَْل 
یِن ثُمَّ  إَِعاَفــٍة َو کََراَهٍة َو أََمَر ِبأَْشــَیاَء لَْیَس أَْمَر َفرٍْض َو َل َواِجــٍب بَْل أَْمَر َفْضٍل َو ُرْجَحاٍن ِفی الدِّ

َص ِفی َذلَِک لِلَْمْعلُوِل َو َغْیِر الَْمْعلُوِل َفَم کَاَن َعْن رسول الله-نَْهَی إَِعاَفٍة أَْو أَْمَر َفْضٍل  َرخَّ

َفَذلَِک الَِّذی یََسُع اْسِتْعَمُل الرَُّخِص ِفیِه إَِذا َوَرَد َعلَْیکُْم َعنَّا ِفیِه الَْخَبَاِن ِباتَِّفاٍق یَْرِویِه َمْن یَْرِویِه 

ِفــی النَّْهــِی َو َل یُْنِکــرُُه َو کَاَن الَْخَبَاِن َصِحیَحْیــِن َمْعُروَفْیِن ِباتَِّفاِق النَّاِقلَِة ِفیِهــَم یَِجُب اْلَْخُذ 

ــٌع َذلِــَک لََک ِمْن بَاِب التَّْســلِیِم  ِبأََحِدِهــَم أَْو ِبِهــَم َجِمیعــاً أَْو ِبأَیِِّهَم ِشــْئَت َو أَْحَبْبَت ُمَوسَّ

لِرسول الله-َو الرَّدِّ إِلَْیِه َو إِلَْیَنا َو کَاَن تَارُِک َذلَِک ِمْن بَاِب الِْعَناِد َو اْلِنْکَاِر َو تَرِْک التَّْسلِیِم 

لِرسول الله-ُمْشِکاً ِباللَِّه الَْعِظیِم1  

تعبیربســیارلطیفیاست.اولاینکهسننرســولالله-راازنظرمضمونی

دودستهکردند.عدهایازسننتوسطعدهزیادیبهصورتواحدینقلشدهاستو

باروحقرآنهمســازگاریدارد.دراینمورداگرنقلیازاهلبیت3،بهخالفش

۱.پسآنچهدرنهیحرامیرسولخداآمد،سپسخالفشآمد،بهعملکردنبهآنجایزنیستوهمچنیناستدر

آنچهکهبهآنامرکردهاست،زیرامادرآنچهرسولخدادرآنترخیصنداد،رخصتنمیدهیموامرنمیکنیمبه

خالفآنچهرسولخدابهآنامرکردمگربهسببخوفضرورتامااینکهحاللکنیمآنچهرسولخداحرامکردهاند

یاحرامکنیمآنچهرسولخداحاللکردهاندپساینهرگزنخواهدبود،زیراماتابعرسولخداوتسلیمرسولخدا

هستیم،همانطورکهرسولخداتابعامررّبخویشوتسلیمآنبودوخدافرمود:»آنچهرسولخدابهآنامرکرد

بگیریدوآنچهازآننهیکرد،بسکنید.«وهمانارسولخداازچیزهایینهیکرد،نهیکراهتونهنهیحراموبه

چیزهاییامرکرد،امررجحاندردینونهامرواجب،سپسدرآنبرایگرفتاروغیرگرفتاررخصتداد،پسآن

چیزیکهازرسولخداامررجحاناست،آنچیزیاستکهمیتوانبهرخصتدرآنعملکرد.پسهنگامیکهبر

شماازماخبریبهاتفاقراویانشدرنهیبدونانکارشواردشدودوخبرصحیحومعروفوبههمراهاتفاقناقلین

درهردوبودند،واجباستبهیکیازآندویاهردویاهریکازآندوکهخوساتیودوستیداشتی،اخذشود

جایزاستبرتوازجهتتسلیمرسولخداوردبهسویماوترککنندهآنازجهتعنادوانکاروترکتسلیمرسول

خدابودن،مشرکبهخدایعظیماست.
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بودیاتقیهاســتیااینکهاهلبیتنفرمودهاند؛امااگرنقلازرسولالله،دونوعنقل

هردوفینفسهقابلقبولبودندمعنایشایناستکهنهی،نهی
ً
محکمبودکهاجماال

اعافیاستنهنهیتحریمیوایندستهمعنایشایناستکهخودرسولالله-

ترخیصدادهاندکهمسلمینآنطرفمقابلراانجامبدهند.ولیحتیدراینهاهم

بایدترکازبابتســلیمامررسولالله-باشــدولیازبابعنادوانکارهرچه

بکندمقبولنیســت.ازاینجامعلوممیشودکهحتیســننترخیصیکهپایینترین

درجهسننهســتند،تنهاباوجودشرایطیازقبیلتســلیمبودن،ترخیصیهستند.

معموالگمانشــدهاستکهسننترخیصیهمانمستحباتهستندولیاینتصور

درستبهنظرنمیرســد؛زیرااوالدرمستحبشرایطیبرایفعلوترکبیاننشده

استونفرمودهاندکهتنهاباحالتتسلیممیتوانمستحبراانجامندادوثانیاسنن

ترخیصیگاهیرجحانفعلنیزندارندوحتیگاهیبهتراســتمواقعیترکشوند

ومواقعیانجامشــوندولیمسحباتچنیننیستندوهموارهرجحانفعلدارند.در

شــرحروایتســابقدیدیمکهبهتصریحروایت،اخذبهرخصرسولالله-

واجباســتولذابهتراستکهسنترخیصیگاهیانجامشودوگاهیترکشود.

لذابهعنواننمونه،اوقاتفضیلتنمازظهروعصر،ازســننترخیصیاســت1و

حداقلازایندوحیثیتکهعرضشدبامستحببودنآنفرقدارد.لذابهتراست،

نمــازظهروعصرگاهیجمــعوگاهیدروقتفضیلتخواندهشــودوثانیاترک

اوقــاتفضیلتیاحتیهمــوارهدراوقاتفضیلتخواندن،تنهاباروحیهتســلیم

نسبتبهاینکههردوصورتجایزاستونیزتسلیمکلینسبتبهرسولاکرم-

جایزاستولذااگرکسینمازظهریرابههرکیفیتیبخواندولینمازشویژگیای

داشتهباشدکهنشانگرعدمتسلیمبودناودرمقابلرسولاکرم-باشد،نمازش

۱.بهعنواندلیلیبرسنتترخیصیبودناوقاتفضیلتنمازبهاینروایتتوجهکنید:
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اخبار الرضا1استوکامالتداعیگرسنتترخیصیبودناوقاتنمازاست.
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صحیحنیست.درموردمصادیقاینبحثدرآیندهبیشترسخنخواهیمراند.

درادامهداریم:َفَم َوَرَد َعلَْیکُْم ِمْن َخَبَیِْن ُمْخَتلَِفْیِن َفاْعرُِضوُهَم َعىَل ِکَتاِب اللَِّه َفَم کَاَن 

ِفی ِکَتاِب اللَِّه َمْوُجوداً َحَلًل أَْو َحَراماً َفاتَِّبُعوا َما َواَفَق الِْکَتاَب َو َما لَْم یَکُْن ِفی الِْکَتاِب َفاْعرُِضوُه 

ــنَِّة َمْوُجوداً َمْنِهّیــاً َعْنُه نَْهَی َحــَراٍم أَْو َمأُْموراً ِبِه َعْن  -َفَم کَاَن ِفی السُّ َعــىَل ُســَنِن النَِّبیِّ

نَِّة  رســول الله-أَْمَر إِلْزَاٍم َفاتَِّبُعوا َما َواَفَق نَْهَی رســول الله-َو أَْمرَُه َو َما کَاَن ِفی السُّ

نَْهــَی إَِعاَفٍة أَْو کََراَهٍة ثُــمَّ کَاَن الَْخَبُ اْلَخُر ِخَلَفُه َفَذلَِک ُرْخَصٌة ِفیَم َعاَفُه رســول الله-َو 

کَرَِهُه َو لَْم یَُحرِّْمُه َفَذلَِک الَِّذی یََسُع اْلَْخُذ ِبِهَم َجِمیعاً أَْو ِبأَیِِّهَم ِشْئَت َوِسَعَک اِلْخِتَیاُر ِمْن بَاِب 

وا  التَّْســلِیِم َو اِلتَِّباعِ َو الرَّدِّ إَِل رسول الله-َو َما لَْم تَِجُدوُه ِفی َشیْ ٍء ِمْن َهِذِه الُْوُجوِه َفرُدُّ

إِلَْیَنا ِعلَْمُه َفَنْحُن أَْوَل ِبَذلَِک َو َل تَُقولُوا ِفیِه ِبآَرائِکُْم َو َعلَْیکُْم ِبالْکَفِّ َو التََّثبُِّت َو الُْوُقوِف َو أَنُْتْم 
طَالُِبوَن بَاِحُثوَن َحتَّى یَأْتَِیکُُم الَْبَیاُن ِمْن ِعْنِدنَا.1و2

حضــرتدرانتهاجمعبندیمیکنندوبعددرمقامتذکرمیفرمایندکهاگرهم

مســئلهداخلدراینشــقوقنبودبیدلیل،کارهایتکلفآمیزنکنید.علمآنرابه

خودمانواگذارکنید.

معنایاینروایتدرروایاتواردشدهدربابتعارضمنحصربهفرداست؛زیرا

اینروایتسعیمیکندتعارضروایاتراازداخلحلکندنهازخارجمثلسندو

مخالفتعامهوامثالاینها.ازطریقمضمونروایتبفهمیمکدامروایتدرســت

اســتوکدامنیست.روشبسیارلطیفیاســتواثرکارهایسندیهمدرمرحله

سومروشــنمیشود.اگرکسیکارســندیبکندبایددرمرحلهسومبکندتاتعبیر

»باتفاق الناقلة«درروایترااحرازکند.

۱.پسآنچهبرشماازدوخبرمختلفواردشدپسآندورابرکتاباللهعرضهکنیدپسآنچهدرکتاباللهموجود

بود،حاللیاحرام،پسآنچهباکتابسازگاریدارد،تبعیتکنیدوآنچهدرکتاباللهنبود،پسبرسنننبی- 

عرضهکنیدپسآنچهدرسنننبی-نهیحرامیاامرواجبموجودبود،پستبعیتکنیدآنچهباامرونهیرسول

خداسازگاریداردوآنچهدرسنتبهصورتنهیکراهتموجودبودوخبردیگرخالفآنبود،پسآنرخصتی

استدرآنچهکهرسولخدانهیکراهتکردهاستوآنراحرامنکردهاستپسدرآناخذبههریکیاهردوجایز

است،ازبابتسلیمامررسوخدابودنواتباعازایشانوردامربهسویایشانوآنچهراکهدرهیچیکازوجوه

نیافتید،پسعلمآنرابهمابرگردانیدپسمااولیبهآنهستیمودرآنبهآراءخویشسخننگوییدوبرشمابادبهکف

وتثبتووقوفدرحالیکهطلبکنندهوجستجوگرهستیدتااینکهبیانازجانبمابرایشمابیاید.

۲. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۲۰/۳۰بابفیماجاءعنالرضا1منالخبارالمنثورة.....ص۲
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نکتهدیگردرروایتعیونایناســتکهاینروایتازآقاامامرضا3است.

ازآقاامامباقر1واردشده
ً
گاهیتصورشدهاستکهروایاتسنتوفریضةصرفا

اســتواحتمالدادهشــدهکهحضرتباقر1ازاینادبیاتبــرایمقابلهباعامه

استفادهکردهاند.1واضحاستکهاینشبههناشیازعدماطالعبهمجموعهروایات

ســنتوفریضةاســت.درضمن،نکتهجالبدیگراینکهایــنروایتدرتوقیعات

حضرتبقیةاللهعجلاللهتعالیفرجهالشریفهمتأییداتیدارد.

شــایدصریحتریننصموجود،فقراتیازتوقیعمرحومحمیریباشد.توقیعات

ایشانبسیارمشهوربودهاستوتاصدسالبعدازغیبت،هنوزنسخهاصلتوقیعات

ایشــانموجودبودهاســتطوریکهجناباحمدبنالحســینبــنعبیداللهابن

الغضائریخبرمیدهدکهمننســخهاصلرادیدموآنگاهبهشرحنسخهمیپردازد.

بهعنوانمثالبیانمیکندجوابهایحضرتبینسؤالهانوشتهشدهبود.2سنداین

توقیعمبارکدرکتابالغیبةمرحومشیخاینطورآمدهاست:

ُد بُْن َعلِیِّ بِْن َتَّاٍم ]َو[ َذکََر  ثََنا ِبَهَذا التَّْوِقیعِ أَبُو الُْحَســْیِن ُمَحمَّ ُل َمْن َحدَّ َو َقاَل ابُْن نُوحٍ أَوَّ

ْرجِ الَِّذی ِعْنَد أَِبی الَْحَســِن بِْن َداُوَد َفلَمَّ َقِدَم أَبُو الَْحَســِن بُْن َداُوَد َو َقَرأْتُُه  أَنَُّه کََتَبُه ِمْن ظَْهِر الدَّ

ــْیخِ أَِبی الَْقاِســِم َو ِفیِه َمَسائُِل َفأََجابَُهْم  ْرَج ِبَعْیِنِه کََتَب ِبِه أَْهُل ُقمَّ إَِل الشَّ َعلَْیِه َذکََر أَنَّ َهَذا الدَّ

ْرُج ِعْنَد أَِبی الَْحَســِن بِْن َداُوَد3. نُْسَخُة  َعىَل ظَْهرِِه ِبَخطِّ أَْحَمَد بِْن إِبَْراِهیَم النَّْوبَْخِتیِّ َو َحَصَل الدَّ

ِد بِْن عبدالله بِْن َجْعَفٍر الِْحْمَیِریِّ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم أَطَاَل اللَُّه بََقاءََک  ْرجِ: َمَسائُِل ُمَحمَّ الدَّ

َک َو تَأِْییَدَک َو َسَعاَدتََک َو َسَلَمَتَک َو أَتَمَّ نِْعَمَتُه ]َعلَْیکَ [ َو َزاَد ِفی إِْحَسانِِه إِلَْیَک َو  َو أََداَم ِعزَّ

۱.البتهاینشبههبسیارضعیفترازایناستکهنیازبهردداشتهباشدزیراازقطعیاتتاریخاستکهصحابهبر

در قیاس بهعنوانمثال که اهلسنتهمتصریحمیکنند لذاحتیخود و فریضةصحبتمیکردهاند و پایهسنت

درسنناجرامیشودولذادرروایاتماهمآمدهاستکه»السنةاذاقیستمحق
ً
محدودهفرایضنیستبلکهصرفا

درسننجاری
ً
ناظربهردفضایبیناهلسنتاستکهقیاسراصرفا

ً
الدین«.لفظسنةدراینسریروایات،کامال

میدانستند.

۲. رجال نجاشی،ص۳۵۴.

معتبراست.ابیالحسنبنداود،محمدبناحمدبنداودبنعلیهستندکهمرحومنجاشیدرحق
ً
۳.سندکامال

ایشانمدحعظیمیدارند:شیخهذهالطائفةوعالمهاوشیخالقمیینفیوقتهوفقیههمحکیأبوعبداللهالحسینبن

عبیداللهأنهلمیرأحداأحفظمنهوالأفقهوالأعرفبالحدیث.)الکافی)ط-دارالحدیث(/المقدمة،ج۱/۷۴/

۳۲-أبوالحسنبنداود:.....ص۷۳(
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ــوِء ِفَداک   ... الی ان قال: ِمْن ِکَتاٍب آَخَر  َجِمیِل َمَواِهِبِه لََدیَْک َو َفْضلِِه ِعْنَدَک َو َجَعلَِنی ِمَن السُّ

ُل ِلُِضیَفُه إَِل َســائِِر أَیَاِدیَک َعلَیَّ َو  ِل ِبَا یَُســهِّ ِل ُرْقِعتی َو التََّفضُّ َک ِفی تَأَمُّ َفَرأْیَُک أََداَم اللَُّه ِعزَّ

ِل لِلرَّکَْعِة  ِد اْلَوَّ َک أَْن تَْسأََل لِی بَْعَض الُْفَقَهاِء َعِن الُْمَصلِّی إَِذا َقاَم ِمَن التََّشهُّ اْحَتْجُت أََداَم اللَُّه ِعزَّ

َ َفإِنَّ بَْعَض أَْصَحاِبَنا َقاَل َل یَِجُب َعلَْیِه التَّکِْبیُر َو یُْجِزیِه أَْن یَُقوَل  الثَّالَِثــِة َهــْل یَِجُب َعلَْیِه أَْن یُکَبِّ

تِِه أَُقوُم َو أَْقُعُد الَْجَواُب: ِبَحْوِل اللَِّه َو ُقوَّ

ا  ا أََحُدُهَم َفإِنَُّه إَِذا انَْتَقَل ِمْن َحالٍَة إَِل َحالٍَة أُْخَرى َفَعلَْیِه تَکِْبیٌر َو أَمَّ َقاَل إِنَّ ِفیِه َحِدیَثْیِن أَمَّ

َ ثُمَّ َجلََس ثُمَّ َقاَم َفلَْیَس َعلَْیِه لِلِْقَیاِم  ــْجَدِة الثَّانَِیِة َفکَبَّ اْلَخُر َفإِنَُّه ُرِوَی أَنَُّه إَِذا َرَفَع َرأَْســُه ِمَن السَّ

ُل یَْجِری َهَذا الَْمْجَرى َو ِبأَیِِّهَم أََخْذَت ِمْن ِجَهِة التَّْسلِیِم  ُد اْلَوَّ بَْعَد الُْقُعوِد تَکِْبیٌر َو کََذلِکَ  التََّشهُّ
کَاَن َصَواباً.1و2

اینروایتدرکتــاباحتجاجهمبهعنوانتوقیعمرحومحمیریآمدهاســت.

همانروش
ً
میبینیدکهروشــیکهحضرتدراینروایتپیشگرفتهانددقیقا

ً
کامال

روایتمرویازامامرضا1است.چوناینمطلبازمطالبیاستکههردونوع

ســنتدرآننقلشدهاستلذاحضرتمیفرمایندکهدراینزمینهدوروایتداریم

کههردویآنهادرمصادرحدیثیماموجودهستندوحضرتمیفرمایندکهبههر

تطبیق
ً
یکازایندو،ازبابتسلیمعملکردیخوباست.خیلیدقیقاست.دقیقا

هماناست.ازاینجا،مطلبیکهمرحومکلینی
ً
همانمطلباست.حتیعبارتدقیقا

دارندکهدربابتعارضدوروایت،قائلبهتخییرازبابوالیتاهلبیت3روشن

میشود.

توضیــحاینکه،مبانیاصحابمابهطورکلــیدربحثتعارضروایات،چهار

مبناست.

اولینمبناتخییراســتکهمبنایمرحومکلینیاستوالبتهبعضیازمتأخرین

۱.همانادرآندوحدیثاست.یکیازآندوایناستکهاگرازیکحالتیبهحالتدیگرمنتقلشد،پسبراو

تکبیراست.امادیگریروایتشدهاستکههنگامیکهسرشراازسجدهدومبرداشتپستکبیرگفتونشست

پسبراوبرایقیامبعدازنشستن،تکبیرنیستوهمچنیناستتشهداولکههمینطوراستوبههریکازایندو

ازجهتتسلیماخذکردی،نیکوست.

۲. الغیبة)للطوسی(/کتابالغیبةللحجة/النص/۳۷۴/فیذکرأبیالقاسمالحسینبنروحالنوبختی.....ص

۳۶۷تا۳۷۹
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اصحابماهماینمبناراازبابدیگریدارند.

دومینمبناترجیحاستکهمبناییاستکهبعدازمرحومعالمهبهخاطرمبانی

خاصایشاندرحجیتخبرواحددربیناصحابرواجپیداکرد.

سومینمبنامسلکجمعاستکهمثلمرحومشیخطوسیقائلهستند.


ً
چهارمیــنمبناطرحاســتکهمبنایغالــباصحابقدمایمــا،خصوصا

 sبغدادیهاســتوازمتأخرینمبنایحضرتاستادآیتاللهسیداحمدمددی

است؛یعنیتنهاروایتیراکهشواهدبرایاطمینانبهآنکافیاست،قبولمیکنیم.

بهنظرمیرسدکهمبنایمرحومکلینیدرغایتاستواریاستوالبتهتعارضی

همباروِشحضرِتاستادندارد؛زیراطبقروشمرحومکلینیدرمرحلهسوم)برای

احرازاینکهروایتهاینقلشدهبهصورتمتعارض»باتفاقالناقلة«هستندیاخیر(

بایدسراغاینرفتکهروایتشواهدکافیبرایقبولداردیاخیرودرصورتوجود

شواهدکافیبرایهردوروایت،نتیجهتخییرخواهدبود.

شــاهددیگریبراینکهمطلبموجوددرتوقیعوروایتامامرضا1درمیان

اصحابموردقبولبودهاســت،عبارتیاستکهمرحوممفیددرکتابمقنعهدارند.

ایشاندربحثروزهدرسفرمیفرمایند:

و قد روی حدیث فی جواز التطوع فی السفر بالصیام و جاءت أخبار بکراهیة ذلک و أنه 

لیس من الب الصوم فی السفر و هی أکرث و علیها العمل عند فقها العصابة فمن أخذ بالحدیث 

مل یأثم إذا کان أخذه من جهة التباع و من عمل عىل أکرث الروایات و اعتمد عىل املشهور منها 

فــی اجتناب الصیام فی الســفر عىل کل وجه ســوى ما عددنــاه کان أول بالحق و الله املوفق 
للصواب.1و2

۱.وحدیثیدرجوازروزهمستحبدرسفرآمدهاستواخباریدالبرکراهتآننیزآمدهاستواینکهروزهدرسفر

نیکینیستوآنهابیشتراستوعملفقهایطائفهبرآنهاست)یعنیروایاتمنع(.پسهرکسبهحدیثاخذ

کندهنگامیکهازجهتاتباعباشد،گناهنکردهاستوهنگامیکهعملکندبهاکثرروایاتوبرمشهورآنهادر

اجتنابازروزهدرسفردرهرصورتمگرآنچهکهشمردیم،اعتمادکند،اولیبهحقاستوخدایاریدهندهبرای

رسیدنبهصواباست.

۲. المقنعة/۳۵۰/۲۲بابحکمالمسافرینفیالصیام.....ص۳۴۸
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واضحاســتکهایشانهمدرذهنشانایناستکهاگردوطایفهروایات
ً
کامال

متعارضباشــندعملبههردوطرفازجهتاتباعوتسلیممشکلیندارد،بلکهدر

اینمســئلهکهایشــانمطرحمیکنندبااینکهیکطرفازشــهرتنســبیبیشتری

برخورداراســتبازهمبهحســبظاهرمنعیازعملبهطرفغیراشهرنمیکنندو

عملبهآنرابارعایتروحتسلیمواتباعجایزمیشمارند.

حکمت های جعل احکام به صورت فریضه و سنت
ســؤالیکهدراینجاممکناستپیشبیایدایناستکهحکمتدونوعجعل

احکامچیســت؟بهچهدلیلبرخیازاحکامرارســولاکرم-جعلمیکنندو

برخیازاحکامراخداوندمتعال؟چهعیبیداشــتکههمهاحکامراخداوندمتعال

جعلکند؟بلکهباالتراینکهچــهفرقیبرایمامیکندکهاحکامراخداجعلکرده

باشــدیارسولاکرم-؟باالخرهماوقتیبدانیمحکمیلزومیاست،بایدعمل

کنیم،چهفریضهقرآنیباشدوچهسنتالزامینبیاکرم-. 

خالصهپاسخیکهدربرخیازروایاتمطرحشدهاست،چندنکتهاست:

اولاینکهدربرخــیازروایاتفرمودهاندحکمــتجعلنبیاکرم-این

اســتکهخداوندببیند،طاعتمردمنســبتبهنبیاکرم-چگونهاســت؟به

عبارتیامروزیترحکمتجعلسنن،تمرینوالیتپذیریدرزندگیمؤمناناست.

خداونداحکامیراجعلمیکندویکیازاحکامیکهخداوندجعلکردهاســت،

وجوباطاعترسولاکرم-است.سپسدربسیاریازمسائلجعلیازجانب

اوصورتنمیگیردتاببیندکهمردمبهفرمایشنبیاکرم-عملمیکنندیاخیر.

ببیندآیاوالیتپذیرهســتندیانه.براساسهمینحکمتاستکهنتیجهمیگیریم

کهفقهاءوظیفهدارندکهســنتیافریضهبودناحکامرابهمردمبگویند،زیرابدون

گفتنایننکتهتمرینوالیتپذیریرخنخواهدداد.گاهیتصورمیشــودکهاگربه

مردمبگوییمکهایناحکامســنتاست،اطاعتمردمازآنکمخواهدشدومردم

آنهاراســهلانگارانهترانجاممیدهندولذابهتراستبهمردمنگوییم!اینروایات

تصریحمیکنندکههدفهمیناستکهسهلانگارانازغیرآنهاتمییزدادهشوند
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ومردموالیتپذیریراتمرینکنند.بهعنواننمونهبهتنهادوروایتکهســندهردو

صحیحاعالئیاست،توجهکنید:

ِد بِْن ُعْثَمَن َعْن ُزَراَرَة  ِد بِْن أَِبــی نَْصٍ َعْن َحمَّ ٍد َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ثََنــا أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ َحدَّ

َعْن أَِبی َجْعَفٍر1َقاَل: َوَضَع رســول الله-ِدیََة الَْعْیِن َو ِدیََة النَّْفِس َو ِدیََة اْلَنِْف َو َحرََّم 

النَِّبیَذ َو کُلَّ ُمْسِکٍر َفَقاَل لَُه َرُجٌل َفَوَضَع َهَذا رسول الله-ِمْن َغْیِر أَْن یَکُوَن َجاَء ِفیِه َشیْ ٌء 
ُسوَل َو َمْن یَْعِصیِه.1و2 َقاَل نََعْم لَِیْعلََم َمْن یطع ]یُِطیعُ [ الرَّ

اِل َعْن ثَْعلََبَة َعْن ُزَراَرَة َقاَل َســِمْعُت أَبَا  ٍد َعِن الَْحجَّ ٌة ِمــْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِعــدَّ

َض إَِل نَِبیِِّه-أَْمَر َخلِْقِه لَِیْنظَُر کَْیَف  َجْعَفــٍر َو أَبَا عبدالله1یَُقوَلنِ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َفوَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا«3و4 طَاَعُتُهْم ثُمَّ تََل َهِذِه اْلیََة »ما آتاُكُم الرَّ

دوماینکــهدرابتدایمباحثمطرحکردیمکــهفرائضاصولوچارچوبهای

اصلیشــریعتهستندوسننتکمیلکنندهوزینتبخشفرائضمیباشند.5بااین

۱.امامباقر1فرمودند:رسولخدادیهچشمودیهجانودیهگوشراقراردادندونبیذ)شرابخرمایی(وهرمست

کنندهایراحرامکردند.پسکسیبهامام1عرضکرد:پسرسولخدااینهاراجعلکردبدوناینکهچیزی)از

جانبخدا(بیاید.فرمود:بلهبرایاینکهبداند)نشاندهد(چهکسیرسولراتبعیتمیکندوچهکسیعصیان.

۲. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد3/ج۱/۳۸۱/۴بابالتفویضإلیرسولالله-.....ص۳۷۸

۳.ازامامباقروامامصادق4شنیدم،میفرمودند:هماناخداامرخلقشرابهنبیخودتفویضکردبرایاینکه

طاعتشانرامشاهدهکند.سپساینآیهراتالوتکرد:»آنچهرسولدادبگیریدوآنچهنهیکرد،بسکنید.«

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۲۶۶/بابالتفویضإلیرسولالله-وإلیالئمة3فیأمرالدین.....ص۲۶۵

۵.بهعنواننمونهبهاینعبارتمرحومصدوقدرکتابفقیهکهظاهراعبارتخودایشاناستوبیانگرنوعتفکر

ایشاندرموردفرائضوسنناست،توجهکنید:

ُل َصَلٍة  َلُة ِفی الَْیْوِم َو اللَّْیلَِة إِْحَدى َو َخْمُسوَن َرکَْعًة ِمْنَها الَْفِریَضُة َسْبَع َعْشََة َرکَْعًة الظُّْهُر أَْربَُع َرکََعاٍت َو ِهَی أَوَّ َو الصَّ

َفرََضَها اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َو الَْعْصُ أَْربَُع َرکََعاٍت َو الَْمْغرُِب ثثََلُث َرکََعاٍت َو الِْعَشاُء اْلِخرَُة أَْربَُع َرکََعاٍت َو الَْغَداُة َرکَْعَتاِن َفَهِذِه 

ا نَاِفلَُة الظُّْهَریِْن َفِستَّ َعْشََة َرکَْعًة َو نَاِفلَُة  َسْبَع َعْشََة َرکَْعًة َفِریَضٌة َو َما ِسَوى َذلَِک ُسنٌَّة َو نَاِفلٌَة َو َل تَِتمُّ الَْفَرائُِض إِلَّ ِبَها أَمَّ

اِن ِبَرکَْعٍة َفإِْن أََصاَب الرَُّجَل  ا الرَّکَْعَتاِن بَْعَد الِْعَشاِء اْلِخرَِة ِمْن ُجلُوٍس َفإِنَُّهَم تَُعدَّ الَْمْغرِِب أَْربَُع َرکََعاٍت بَْعَدَها ِبَتْسلِیَمَتْیِن َو أَمَّ

َحَدٌث َقْبَل أَْن یُْدرَِک آِخَر اللَّْیِل َو یَُصلَِّی الَْوتَْر یَکُوُن َقْد بَاَت َعىَل الَْوتِْر َو إَِذا أَْدَرَک آِخَر اللَّْیِل َصىلَّ الَْوتَْر بَْعَد َصَلِة اللَّْیِل.

)من ال یحضره الفقیه/ج۱/۲۰۰/بابفرضالصالة.....ص۱۹۵(

اینمطلبکهتتمیمفرائضبهسنناستدرروایاتمتعددیبهآناشارهشدهاست.بهعنواننمونهایدیگربهروایت

زیرتوجهکنید:

ِد بِْن أَْسلََم َعِن الُْحَسْیِن بِْن َخالٍِد َقاَل: َسأَلُْت أَبَا الَْحَسِن ُموَس1 َعِن الُْغْسِل یَْوَم الُْجُمَعِة ُهَو  َعْنُه ِبَهَذا اْلِْسَناِد َعْن ُمَحمَّ

َواِجٌب َعىَل الرَِّجاِل َو النَِّساِء َقاَل نََعْم ِلَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ أَتَمَّ َصَلَة الَْفِریَضِة ِبَصَلِة النَّاِفلَِة َو أَتَمَّ ِصَیاَم َشْهِر َرَمَضاَن الَْفِریَضَة 
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نظامقانونیخاص،اتفاقیکهمیافتدایناســتکهاوالمؤمناندرمییابندکهچه

احکامیدارایاهمیتبیشــتریهســتندوگرفتاردینداریکاریکاتورینشــوند.

دینداریکاریکاتورینوعیتفکرنســبتبهدیناستکهتناسباجزایدیندرآن

رعایتنشــدهاستواولویتهاوسلســلهمراتبهافراموششدهاندولذاتصویر

متناسبدینتبدیلبهیککاریکاتورخواهدشدکهکاراییشراازدستمیدهدو

بیشتریکتصویرمضحکاستتادینیکهبتواندشخصرابهتعالیبرساند.وقتی

مؤمنانمقداراهمیتاحــکامدینرابدانند،درتزاحمهــابهترتصمیممیگیرندو

همچنیندربرنامهریزیشــخصیوســبکزندگیخویشبرایاولویتهابرنامه

ویژهتریخواهندداشت.ثانیاافرادیکهدرجهایمانیپایینتریدارند،اقالازفرائض

کهمهمترینمسائلهستند،غافلنخواهندشدوجامعهازمضراتومشکالتعمل

نشدنبهفرائضامنیتبیشتریخواهدداشت.

سوماینکهفرائضوسنندارایآثارقانونیخاصخودهستندکهدرفصولآینده

بهتفصیلازآنهاســخنخواهیمراند.بهعنوانمثالاضطرارهاییکهســبباباحه

تکالیفالزامیمیشود،درفرائضاضطرارهایشدیدهستندولیدرسنن،ضرورات

ِبُغْسِل  الَْفِریَضِة  أَتَمَّ وضو  َعْبٍد َو َذکٍَر َو أُنَْثى َو  َدَقِة َعىَل کُلِّ ُحرٍّ َو  ِبالصَّ کَاَة  َتََّم الزَّ ِبالُْعْمرَِة َو  الَْحجَّ  َتََّم  النَّاِفلَِة َو  ِبِصَیاِم 

َُه ُمْؤِمٌن  نَِّة کَْیَف َصاَر َخْمَس ِمائٍَة َفَقاَل إِنَّ اللََّه تََباَرَک َو تََعاَل أَْوَجَب َعىَل نَْفِسِه أَْن َل یُکَبِّ الُْجُمَعِة َقاَل َو َسأَلُْتُه َعْن َمْهِر السُّ

ٍد-ِمائََة  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َدُه ِمائََة تَْحِمیَدٍة َو یَُسبَِّحُه ِمائََة تَْسِبیَحٍة َو یَُهلِّلَُه ِمائََة تَْهلِیلٍَة َو یَُصلَِّی َعىَل ُمَحمَّ ِمائََة تَکِْبیرٍَة َو یَُحمِّ

َجُه َحْوَراَء َو َجَعَل َذلَِک َمْهرََها ثُمَّ أَْوَحى إَِل نَِبیِِّه- أَْن ُسنَ  ُمُهوَر النَِّساِء  ْجِنی ِمَن الُْحوِر الِْعیِن إِلَّ َزوَّ َمرٍَّة ثُمَّ یَُقوُل اللَُّهمَّ َزوِّ

الُْمْؤِمَناِت َخْمَس ِمائٍَة َفَفَعَل َذلَِک رسول الله-.) المحاسن/ج۲/۳۱۳/کتابالعلل.....ص۲۹۹(

ونیزدرروایتیدیگرچنینآمدهاست:

ثََنا َحْمَداُن بُْن الُْحَسْیِن َعِن الُْحَسْیِن بِْن الَْولِیِد َعْن عبدالله بِْن  ٍد َقاَل َحدَّ أَْخَبَنِی َعلِیُّ بُْن َحاتٍِم َقاَل أَْخَبَنِی الَْقاِسُم بُْن ُمَحمَّ

َواِل َثَاٍن َقْبَل الظُّْهِر َو  ٍد َعْن عبدالله بِْن ِسَنانٍ  َعْن أَِبی عبدالله1 َقاَل  ُقلُْت ِلَیِّ ِعلٍَّة أَْوَجَب رسول الله-َصَلَة الزَّ َحمَّ

ْغَبِة َو ِلَیِّ ِعلٍَّة أَْوَجَب اْلَْربََع َرکََعاٍت ِمْن بَْعِد الَْمْغرِِب َو ِلَیِّ ِعلٍَّة  َثَاٍن َقْبَل الَْعْصِ َو ِلَیِّ ِعلٍَّة َرغََّب ِفی وضو الَْمْغرِِب کُلَّ الرَّ

ِل اللَّْیِل َقاَل لَِتأِْکیِد الَْفَرائِِض  ِلَنَّ النَّاَس لَْو لَْم تَکُْن َصَلتُُهْم إِلَّ أَْربََع  َکاَن یَُصلِّی َصَلَة اللَّْیِل ِفی آِخِر اللَّْیِل َو َل یَُصلِّی ِفی أَوَّ

یَن ِبَها َحتَّى کَاَد یَُفوتُُهُم الَْوْقُت َفلَمَّ کَاَن َشْیئاً َغْیَر الَْفِریَضِة أَْسَُعوا إَِل َذلَِک لِکَرْثَتِِه َو کََذلَِک  َرکََعاِت الظُّْهِر لَکَانُوا ُمْسَتِخفِّ

َواَل یَُفوتَُنا الَْوْقُت َو کََذلَِک  ْفَنا َو نُِریُد أَْن نَُصلَِّی الزَّ الَِّتی ِمْن ِقَبِل الَْعْصِ لُِیْسُِعوا إَِل َذلَِک لِکَرْثَتِِه َو َذلَِک ِلَنَُّهْم یَُقولُوَن إِْن َسوَّ

أَ یَُفوتَُنا الَْوْقُت َفُیْسُِعوا إَِل الِْقَیاِم َو کََذلَِک اْلَْربَُع َرکََعاٍت الَِّتی ِمْن بَْعِد الَْمْغرِِب َو  الُْوُضوُء ِفی الَْمْغرِِب یَُقولُوَن َحتَّى نََتَوضَّ

َلِة الَْفْجِر َفلِِتلَْک الِْعلَِّة َوَجَب َهَذا َهکََذا .) علل الشرائع/ج۲/۳۲۸  کََذلَِک َصَلُة اللَّْیِل ِفی آِخِر اللَّْیِل لُِیْسُِعوا الِْقَیاَم إَِل الصَّ

/۲۴بابالعلةالتیمنأجلهاوضعتالنوافل.....ص۳۲۷(
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بسیارعادیازقبیلگرفتاریهایعادیزندگیوسفرنیزسبباباحهاحکامالزامی

میباشند.

ج. روش تشخیص فریضه از سنت و نیز تعیین درجه سنت
تااینجاســخنازچیستیفریضهوسنتوزمینههایایننوعقانونگذاریبود

وبهایننتیجهرســیدیمکهفرائضاحکاماللههســتندوســنناحکامالنبی- 

هســتند.ونیزازروایتعیون اخبار الرضا 3 روشنشدکهسنندرجاتیدارندو

همهآنهاالزامینیستندوالبتهروشنشدکهسننغیرالزامینیزبهمعنایمستحب

نیســتندوتنهابارعایتروحیهتسلیمقابلترکهســتندواینکهحتیممکناست

انجامدادنآنهاهموارهمطلوبنباشد. اماسؤالدراینقسمتایناستکهازکجا

بفهمیمکهچیزیسنتاستیافریضهویااینکهازکجابفهمیمکهاینسنتازسنن

الزامیاستیاترخیصی؟

مرحله اول: روش تشخیص فریضه
امامرحلهاولاینکهازکجابفهمیمکهچهحکمیفریضهاســت.ابتدائیترین

نکتهایکهبهذهنمیرســدایناســتکهوقتیحکمچیزیدرقرآنباشد،فریضه

اســت؛زیراروشناستکهقرآنفرمایشخودخداستواگرحکمچیزیدرقرآن

آمد،روشــنمیشودکهآنچیزفریضهاستومرحومکلینیبرهمیناساسعنوان

ِکَتاب «قرارمیدهندوکتاب
ْ
َواِهِد ال

َ
ِة َو ش نَّ ِذ ِبالسُّ

ْ
خ

َ ْ
بابیدرکتابکافیرا»باُب ال

اللــهرادرعرضســننذکــرمیکننــد.همچنیــندرروایتکتابعیــون اخبار 

ــیْ ِء َعْن  الرضا1ایــنمطلبآمــدهبودکه»ُقلْــُت َفإِنَُّه یَــرُِد َعْنکُــُم الَْحِدیُث ِفی الشَّ

نَِّة ثُمَّ یَرُِد ِخَلُفُه َفَم َوَرَد َعلَْیکُْم ِمْن َخَبَیِْن  رسول الله-ِممَّ لَْیَس ِفی الِْکَتاِب َو ُهَو ِفی السُّ

ُمْخَتلَِفْیــِن َفاْعرُِضوُهَم َعىَل ِکَتاِب اللَِّه َفَم کَاَن ِفی ِکَتاِب اللَِّه َمْوُجوداً َحَلًل أَْو َحَراماً َفاتَِّبُعوا َما 

-«1 کهدرآنپیش َواَفــَق الِْکَتــاَب َو َما لَْم یَکُْن ِفی الِْکَتاِب َفاْعرُِضوُه َعىَل ُســَنِن النَِّبیِّ

فرضگرفتهشدهاستکهچیزیکهدرکتابنباشد،سنتاست.عالوهبراینهادر

روایاتدیگرکامالمفروغعنهگرفتهشــدهاتکهفریضهدرقرآناستواگرچیزی

۱. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۲۰/۳۰بابفیماجاءعنالرضا1منالخبارالمنثورة.....ص۲
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درقرآننبود،فریضهنیست.بهعنوانیکنمونهبهروایتزیرتوجهکنید:

ٍر َعْن أَِبی  اُل َعِن الَْحَسِن بِْن الُْحَسْیِن اللُّْؤلُِؤیِّ َعِن ابِْن ِسَناٍن َعْن إِْسَحاَق بِْن َعمَّ ثََنا الَْحجَّ َحدَّ

َب نَِبیَُّه َعىَل أََدِبِه َفلَمَّ انَْتَهى ِبِه إَِل َما أََراَد َقاَل لَُه »إِنََّک َلَعىل  ُخُلٍق  عبدالله1َقاَل: إِنَّ اللََّه أَدَّ

ُســوُل َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا« َو إِنَّ  َض إِلَْیِه دین َفَقاَل »ما آتاُكُم الرَّ َعظِیٍم«َفَفوَّ
ُدَس َفأََجاَز اللَُّه  اللََّه َفرََض ِفی الُْقرْآِن َو لَْم یَْقِسْم لِلَْجدِّ َشْیئاً َو إِنَّ رسول الله- أَطَْعَمُه السُّ

لَُه َو إِنَّ اللََّه َحرََّم الَْخْمَر ِبَعْیِنَها َو َحرََّم رسول الله- کُلَّ ُمْسِکٍر َفأََجاَز اللَُّه لَُه َذلَِک َو َذلَِک 

َقْوُل اللَِّه »هذا َعطاُؤنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْک بَِغْیِ ِحساٍب«1و2 

 تعبیر»ان الله فرض فی القرآن«کامالبیانگرهمینمعناســت.روایتبعدی

نیزکهسندآنصحیحاعالئیاست،درکتاببصائرالدرجاتدرهمانبابیکهاین

روایتآمدهاســت،چندینروایتمشــابهدیگرداردکهدقیقاهمینمطلبرابیان

میکنند.

ِد بِْن ُعْثَمَن َعْن أَِبی عبدالله1َقاَل:  ُد بُْن الُْحَسْیِن َعْن َجْعَفِر بِْن بَِشیٍر َعْن َحمَّ ثََنا ُمَحمَّ َحدَّ

َســأَلَُه َســْوَرُة َو أَنَا َشــاِهٌد َفَقاَل ُجِعلُْت ِفَداَک ِبَا یُْفِتی اْلَِماُم َقاَل ِبالِْکَتاِب َقاَل َفَم لَْم یَکُْن ِفی 

نَِّة َفَقاَل لَْیَس ِمْن َشیْ ٍء إِلَّ ِفی الِْکَتاِب َو  نَِّة َقاَل َفَم لَْم یَکُْن ِفی الِْکَتاِب َو السُّ الِْکَتاِب َقاَل ِبالسُّ
.3و4 ُد َو لَْیَس کََم تَظُنُّ نَِّة َقاَل ثُمَّ َمکََث َساَعًة ثُمَّ َقاَل یَُوفَُّق َو یَُسدَّ السُّ

۱.هماناخدانبیخودرابرادبخویشادبکردپسهنگامیکهبهانتهایآنچهارادهکردهبود،رسیدبهاوفرمود:

»هماناتوبرخلقیعظیمهستی«پسبهاودینراتفویضکرد.پسفرمود:»آنچهرارسولبهشماداد،بگیریدو

آنچهرانهیکرد،بسکنید«وهماناخدادرقرآنواجبکردوبرایجدچیزیقرارندادورسولخدابهاویکششم

داد،پسخداآنرااجازهدادوهماناخداخمر)شرابانگوری(رابهعینآنحرامکردوورسولخداهرمستکننده

راحرامکرد،پسخداآنرااجازهدادوآنفرمایشخداست:»اینعطاءماست.پسمنتبگذاریانگهداربدون

حساب«.

۲. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد3/ج۱/۳۷۹/۴بابالتفویضإلیرسولالله-.....ص۳۷۸

۳.سوره)یکیازروات(ازحضرتپرسیدومنشاهدبودم.پسگفت:فدایشماشوم،بهچهچیزامامفتوامیدهد؟

فرمود:بهکتاب.گفت:اگردرکتابنبود؟فرمود:بهسنت.عرضکرد:آنچهدرکتابوسنتنبود؟فرمود:هیچچیز

نیستمگراینکهدرکتابوسنتهست.)راوی(گفت:سپس)امام(لحظهایمکثکردندوفرمودند:یاریمیشود

وتسدیدمیشودوآنطورکهگمانمیکنی،نیست.

۴. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد3/ج۱/۳۸۸/۶بابفیالئمةأنهمیوفقونویسددونفیماالیوجد

فیالکتابوالسنة.....ص۳۸۷
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میبینیدکهدقیقاکتابرادرمقابلسنتذکرکردهاندوکامالپیشفرضگرفته

شدهاســتکهچیزیکهدرکتابنباشد،درسنتاست.درمجموعاینمطلباز

مســلماتاســتوفضایکلیروایاتکامالبرهمیناساساســت.امادقایقو

ظرایفیداردکهبایدبهآنتاحدیاشارهکنیم.

 اولاینکهآیاهرچیزیکهدرقرآناســت،فریضهاســت؟برعکسمسألهرا

اشارهکردیموآناینکهچیزیکهدرقرآننباشدفریضهنیستولیآیاهرچهدرقرآن

اســت،فریضهاســت؟پاسخایناســتکهخیر!هرچهدرقرآنجعلشدهاست،

فریضهاستونههرچیزیکهدرقرآنآمدهاست.بهعنوانمثالاگرمطلبیدرقرآن

آمدهباشدولیبهصورتِاخبارباشدونهانشاء،فریضهنیست.

ازطرفیبهتصریحآیه۸۹ســورهمبارکهنحل،قرآنکریم »تبیانا لکل شیء« 

استودرروایاتمتعددیاینبرداشتازظاهرآیهمبارکهصحیحدانستهشدهاست

کهقرآنبیانگرهمهچیزاست،نهصرفاامورمرتبطباهدایت،ولیتنهامعصومین3 

همــهچیزراازقرآنمیفهمند.1باتوجهبهایننکته،چهطورچیزیکهدرکتابالله

نباشــد،سنتاســت؟مگرچیزیهستکهدرکتاباللهنباشــد؟پاسخبراساس

مطالبگذشتهروشنمیشود.اموریدرقرآنهستندکهبهصورتِاخبارآمدهاست

ودرموردآنهاجعلیصورتنگرفتهاســتونبیاکرم-جعلکنندهحکمآن

هستند.اینامورنیزسنتبرشمردهشدهاست.اینمسألهمصادیقبسیاریازجمله

نمازخوفوسعیصفاومروهبراساسبرخیازروایاتداردکهدراینجابهدومورد؛

یکیدرمورداوقاتنمازهاییومیهودیگریدرموردمسألهسحقاشارهمیکنیم.

ٍد  ُد بُْن َعْبِد الَْجبَّاِر َعْن َمْنُصوِر بِْن یُونَُس َعْن َحمَّ ثََنا ُمَحمَّ ۱.بهعنواننمونهدربصائر الدرجات،ج۱،ص۱۲۸داریم:َحدَّ

َمَواِت َو َما ِفی اْلَْرِض َو َما ِفی الَْجنَِّة َو َما ِفی النَّاِر َو َما بَْیَن  اِم َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه 1 نَْحُن َو اللَِّه نَْعلَُم َما ِفی السَّ اللَّحَّ

ُد إِنَّ َذلَِك ِمْن ِكَتاِب اللَِّه إِنَّ َذلَِك ِفی ِكَتاِب اللَِّه إِنَّ َذلَِك ِفی ِكَتاِب اللَِّه  َذلَِك َقاَل فنبهت ]َفُبِهُت [ أَنْظُُر إِلَْیِه َقاَل َفَقاَل یَا َحمَّ

ٍة َشِهیداً َعلَْیِهمْ  ِمنْ  أَنُْفِسِهمْ  َو ِجْئنا ِبكَ  َشِهیداً َعىل  هُؤلِء َو نَزَّلْنا َعلَْیكَ  الِْكتاَب  تِْبیاناً  ثُمَّ تََل َهِذِه اْلیََة َو یَْومَ  نَْبَعُث  ِفی  كُلِ  أُمَّ

لِكُلِ  َشیْ ٍء َو ُهدىً  َو َرْحَمًة َو بُْشى  لِلُْمْسلِِمینَ  إِنَُّه ِمْن ِكَتاِب اللَِّه ِفیِه تِْبَیاُن كُلِّ َشیْ ٍء ِفیِه تِْبَیاُن كُلِّ َشیْ ٍء.

َجاِل. الرِّ
ُ
ول

ُ
ُهُعق

ُ
غ
ُ
ْبل
َ
ت
َ
ِکْنال

َ
ِهَول

َّ
ِفیِکَتاِبالل

ٌ
ْصل

َ
ُهأ
َ
َول

َّ
َناِنِإال

ْ
ِفیِهاث

ُ
َتِلف

ْ
ْمٍرَیخ

َ
َوَماِمْنأ

َ
ال
َ
ونیز:کافی،ج۷،ص۱۵۸:ق

ثَُه َعِن الُْمَعىلَّ  ْن َحدَّ اٍل َعْن ثَْعلََبَة بِْن َمْیُموٍن َعمَّ ٍد َعِن ابِْن َفضَّ ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ونیزکافی،ج۱،ص۶۰: ُمَحمَّ

بِْن ُخَنْیٍس َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه 1  َما ِمْن أَْمٍر یَْخَتلُِف ِفیِه اثَْناِن إِلَّ َو لَُه أَْصٌل ِفی ِكَتاِب اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو لَِكْن َل تَْبلُُغُه 

ُعُقوُل  الرَِّجالِ.ونیزبههمینسنددرمحاسن،ج۱،ص۲۶۸نیزآمدهاست.
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مورداول:

ْمِس إىِل  َغَسِق  الَة لُِدُلوِك الشَّ درروایاتصحیحهدرتفسیرآیهمبارکه:»أِقِم الصَّ
ْیــِل َو ُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر كاَن َمْشــُهودا«1داریمکهدلوکشــمسبهزوال اللَّ
تفسیرشدهاستوغسقاللیلهمبهنمازعشاءولذادلوکالشمسالیغسقاللیل

شــاملچهارنمازظهروعصرومغربوعشاءمیشودودرادامهآیه،تعبیر»قرآن 

الفجر«همبهنمازصبحتفســیرشدهاســت2.حالکهچنیناست،ابتداءبهذهن

میرسدکهاوقاتنمازازفرائضباشندولیقطعابرپایهروایاتبسیار،اوقاتنماز

ازســننهســتند.بهعنواننمونهبهروایتزیرباسندصحیحاعالئیتوجهکنیدکه

البتهدراینروایتسّراینراکهچرااوقاتنمازبااینکهدرقرآنآمدهاست،ازسنن

هستند،روشنمیکند:

َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بِْن أَُذیَْنَة َعْن ُزَراَرَة َقاَل: كُْنُت 

َقاِعــداً ِعْنــَد أَِبــی َعْبِد اللَِّه 1أَنَا َو ُحْمَراُن بُْن أَْعَیَن َفَقاَل لَُه ُحْمَراُن َما تَُقوُل ِفیَم یَُقوُل 

َلِة كَانَْت  ُزَراَرُة َو َقْد َخالَْفُتُه ِفیِه َفَقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه1َما ُهَو َقاَل یَْزُعُم أَنَّ َمَواِقیَت الصَّ

َضًة إَِل َرُسوِل اللَِّه -ُهَو الَِّذی َوَضَعَها َفَقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه1َفَم تَُقوُل أَنَْت ُقلُْت  ُمَفوَّ

ِل َو ِفــی الَْیْوِم اْلَِخیِر ِبالَْوْقِت اْلَِخیِر ثُمَّ  ِل ِبالَْوْقِت اْلَوَّ إِنَّ َجْبَئِیَل1أَتَــاُه ِفــی الَْیْوِم اْلَوَّ

۱سورهمبارکهاالسراءآیهی۷۸ .

ِد بِْن ِعیَس  ۲.براینمونهبهاینروایتدرکتابکافیبهچندسندصحیحتوجهکنید:َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعْن َحمَّ

ِد بِْن ِعیَس  ُد بُْن إِْسَمِعیَل َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذاَن َجِمیعاً َعْن َحمَّ ِد بِْن ِعیَس َو ُمَحمَّ ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َو ُمَحمَّ

َلِة َفَقاَل َخْمُس َصلََواٍت ِفی اللَّْیِل َو النََّهاِر َفُقلُْت  َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل: َسأَلُْت أَبَا َجْعَفٍر ع َعمَّ َفرََض اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِمَن الصَّ

ْمِس إِل  َغَسِق اللَّْیِل« َو ُدلُوكَُها  لَة لُِدلُوِك الشَّ ُهنَّ َو بَیََّنُهنَّ ِفی ِكَتاِبِه َقاَل نََعْم َقاَل اللَُّه تََعاَل لَِنِبیِِّه - »أَِقِم الصَّ َفَهْل َسمَّ

ُهنَّ اللَُّه َو بَیََّنُهنَّ َو َوقََّتُهنَّ َو َغَسُق اللَّْیِل ُهَو انِْتَصاُفُه ثُمَّ َقاَل  ْمِس إَِل َغَسِق اللَّْیِل أَْربَُع َصلََواٍت َسمَّ َزَوالَُها َفِفیَم بَْیَن ُدلُوِك الشَّ

لَة طَرََفِی النَّهاِر  تََبارََك َو تََعاَل َو ُقرْآَن الَْفْجِر إِنَّ ُقرْآَن الَْفْجِر كاَن َمْشُهوداً َفَهِذِه الَْخاِمَسُة َو َقاَل اللَُّه تََعاَل ِفی َذلَِك أَِقِم الصَّ

لِة الُْوْسطى   لَواِت َو الصَّ َو طَرََفاُه الَْمْغرُِب َو الَْغَداُة َو ُزلَفاً ِمَن اللَّْیِل َو ِهَی َصَلُة الِْعَشاِء اْلِخرَِة َو َقاَل تََعاَل حاِفظُوا َعىَل الصَّ

َلتَْیِن ِبالنََّهاِر َصَلِة الَْغَداِة َو َصَلِة  َها َرُسوُل اللَِّه ص َو ِهَی َوَسُط النََّهاِر َو َوَسُط الصَّ ُل َصَلٍة َصلَّ َو ِهَی َصَلُة الظُّْهِر َو ِهَی أَوَّ

لِة الُْوْسطى  َصَلِة الَْعْصِ »َو ُقوُموا لِلَِّه قانِِتیَن« َقاَل َو نََزلَْت َهِذِه  لَواِت َو الصَّ الَْعْصِ َو ِفی بَْعِض الِْقَراَءِة حاِفظُوا َعىَل الصَّ

َفِر َو الَْحَضِ َو أََضاَف  اْلیَُة یَْوَم الُْجُمَعِة َو َرُسوُل اللَِّه - ِفی َسَفرِِه َفَقَنَت ِفیَها َرُسوُل اللَِّه ص َو تََركََها َعىَل َحالَِها ِفی السَّ

َا ُوِضَعِت الرَّكَْعَتاِن اللََّتاِن أََضاَفُهَم النَِّبیُّ ص یَْوَم الُْجُمَعِة لِلُْمِقیِم لَِمكَاِن الُْخطَْبَتْیِن َمَع اْلَِماِم َفَمْن َصىلَّ  لِلُْمِقیِم َركَْعَتْیِن  َو إِنَّ

یَْوَم الُْجُمَعِة ِفی َغْیِر َجَمَعٍة َفلُْیَصلَِّها أَْربََع َركََعاٍت كََصَلِة الظُّْهِر ِفی َسائِِر اْلَیَّاِم.) الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۷۱/

بابفرضالصالة.....ص:۲۷۱(
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َقــاَل َجْبَئِیُل1َمــا بَْیَنُهــَم َوْقٌت َفَقاَل أَبُو َعْبــِد اللَّه 1یَا ُحْمــَراُن إِنَّ ُزَراَرَة یَُقوُل إِنَّ 

َا َجَعَل اللَُّه َذلَِك إَِل  َا َجاَء ُمِشــیراً َعىَل َرُســوِل اللَِّه-َو َصَدَق ُزَراَرُة إِنَّ َجْبَئِیَل1إِنَّ
ٍد-َفَوَضَعُه َو أََشاَر َجْبَئِیُل1ِبِه َعلَْیِه 1و2 ُمَحمَّ

پساگرچهاوقاتنمازدرقرآنآمدهاستولیبهنحواشارهواخبارآمدهاست

ونهبهصورتجعلوانشاء،لذاازسننهستند.

مورددوم:

درموردمســألهلواطآیهایدرقرآنکریمنیامدهاستکهماازآنحرمتسحق

رابفهمیم.درروایتیباسندصحیحاعالئیجنینآمدهاست:

ِد بِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم  ثَِنی َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعْن ُمَحمَّ أَِبی 8 َقاَل َحدَّ

َها َحدُّ الزَّانِی  ْحِق َفَقاَل َحدُّ َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه1َقاَل: َدَخلَْت َعلَْیِه نِْسَوٌة َفَسأَلَْتُه اْمَرأٌَة َعِن السَّ

َفَقالَِت اْمَرأٌَة َما َذكََر اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َذلَِك ِفی الُْقرْآِن َقاَل بَىَل قال ]َقالَْت [ َو أَیَْن َقاَل ُهَو أَْصحاُب 
.3و4 الرَّسِّ

طبیعیاستکهمااینمسألهراازقرآننمیفهمیمولیاماممعصوممیفهمدکه

اصلمسألهسحقدرجاییکهبهاصحابرساشارهشدهاست،آمدهاست.البتهاز

اینروایتنمیتواناســتفادهکردکهسحق،ازمحرماتکتابیاست؛زیراهمانطور

۱.زرارهگفت:منوحمراننزدابیعبدالله1نشستهبودیم.حمرانگفت:چهمیگوییدرموردچیزیکهزراره

میگویددرحالیکهدرآنبااومخالفتکردهام.امامفرمودند:آنچیزچیست؟عرضکرد:زرارهگمانمیکندکه

اوقاتنمازبهرسولخداسپردهشدهبودوایشانآنهاراجعلکردهاند.امامفرمودند:توچهمیگویی؟)عرضکرد:

(گفتم:جبرئیلنزدرسولخدادرروزاولبهوقتاولآمدودرروزاخیربهوقتاخیرآمد.سپسجبرئیلگفت

بینایندووقت،وقتیاست.امامفرمودند:ایحمران!همانازرارهمیگویدکهجبرئیلآمدفقطبرایاشارهبهرسول

خداوزرارهراستمیگوید.هماناخداآنرابهرسولخداسپرد.پسرسولخداآنراوضعکردوجبرئیلدرآنبه

ایشاناشارهکرد.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۷۳/بابالمواقیتأولهاوآخرهاوأفضلها.....ص:۲۷۳.

۳.امامصادق1فرمود:زنانیبراوداخلشدندپسزنیازسحقازایشانپرسید.پسفرمود:حدآنحدزانی

است.زنیگفتخداوندعزیزوجلیلآنرادرقرآنذکرنکردهاست.فرمود:ذکرکردهاست.عرضکرد:کجا؟

فرمود:آنهماناصحابرساست.)کهدرقرآنذکرشدهاست(

۴ . ثواب االعمال و عقاب االعمال،ص۲۶۸ومشابههمینمضموندرجهتیکهمورداستداللماست،درکافی،

ج۷،ص۲۰۲،ح۱بهسندصحیحاعالئیآمدهاست.
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کهعرضکردیمبایدواجبوحرامکتابی)فریضه(،بهگونهایدرقرآنآمدهباشدکه

مابفهمیمواالازقبیلســننیهســتندکهاصلآنهابهصورتِاخباردرقرآنکریم

آمدهاست.

خالصهنکاتیکهسببمیشودمطلبیکهدرقرآناست،فریضهنباشد،عبارتند

ازاینکه:

الف.مطلبدرقرآناخباریباشدولسانجعلوانشاءنداشتهباشد.

ب.خطاببهخصوصنبیاکرم-باشدونهبهجمیعامتمثلآیهمبارکه

»فتهجد من اللیــل نافلة«1کهبرخیازنوافلتنهابــراینبیاکرم-فریضه
استوبرایبقیهامت،سنتاست.2

درقســمتتطبیقاتفریضهوسنتدرآیندهبهتفصیلبیشتریدربارهاینزمینه

سخنخواهیمگفت.

دوماینکهآیاهمهفرائضراماازقرآنمیفهمیم؟پاســخایناستکهخیر!مهم

درفریضهبودِنعملایناستکهدرقرآنجعلشدهباشد،چهمابفهمیموچهخود

نفهمیموصرفاتوسطتفسیرمعصومین3بهآنپیببریم.توضیحاینکهاهلسنت

نیزتعبیرسنتوفریضهرادارندولیباشیعهدرتفسیرآناختالفنظردارند.غالب3 

اهلســنتفرائضرااحکامقرآنیمیدانندکهماازقرآنمیفهمیمواماسننتوسط

نبیاکرم- جعلشــدهنیستندبلکهسنننیزفهمیازقرآنهستندبااینتفاوت

کهتنهانبیاکرم-آنراازقرآنمیفهمند.پسدرنظراهلســنت،شأنرسول

الله-درســنن،اعمالوالیتنیستبلکهصرفاتفسیراست.همینتصوردر

برخیازمیراثهایحدیثیاسماعیلیهنیزآمدهاست.بهعنوانمثالدردعائم االسالم 

۱.سورهاسراء،آیه۷۹.
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)من ال یحضره الفقیه/ج۱/۴۸۴/بابصالةاللیل.....ص۴۸۴(

۳.تعبیر»غالب«برایناساساستکهتفکر»حسبناکتابالله«درماجرایقلموقرطاس)صحیح بخاری،ج۶،

میگوید: لذا و ندارد قبول هم تفسیر مقام در را الله- رسول ج۳،ص۱۲۵۹(حتی مسلم، وصحیح ص۹

»متعتانکانتافیعهدرسولاللهاحرمهماواعاقبعلیهما«.)رک:موطأ مالک،ج۱،ص۱۷۱(
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داریم:

َلُة َو َل كَْیَف  َلِة ِفی ِكَتاِبِه َفلَْم یَْدُروا َما الصَّ َفَقاَل إِنَّ اللََّه تََبارََك َو تََعاَل أََمَر الُْمْؤِمِنیَن ِبالصَّ

داً نَِبیَُّه -أَْن یَُبیَِّن لَُهْم كَْیــَف یَُصلُّوَن َفأَْخَبَُهْم ِبكُلِّ َما  ـُه َعزَّ َو َجلَّ ُمَحمَّ یَُصلُّــوَن َفأََمَر اللَـّ

ََها َرُسوُل اللَِّه -  َلَة ِفی الُْقرْآنِ  ُجْملًَة َفَفسَّ اً َو َفرََض  الصَّ َلِة ُمَفسِّ اْفَتََض اللَُّه َعلَْیِهْم ِمَن الصَّ

كَاِة َفلَْم یَْدُروا  َلِة الَِّتی َفرََض اللَُّه َعلَْیِهْم َو أََمَر ِبالزَّ ِفی ُسنَِّتِه َو أَْعلََمُهْم ِبالَِّذی أََمرَُهْم ِبِه ِمَن الصَّ

ِة َو اْلِِبِل َو الَْبَقِر َو  َهِب َو الِْفضَّ ََها َرُســوُل اللَِّه -َو أَْعلََمُهْم ِبَا یُْؤَخُذ ِمَن الذَّ َما ِهَی َفَفسَّ

ِتِه َو بَیََّنُه لَُهْم َو َفرََض َعلَْیِهُم  َُه ِلُمَّ كَاِة إِلَّ َفسَّ ْرعِ َو لَْم یََدْع َشْیئاً ِممَّ َفرََض اللَُّه ِمَن الزَّ الَْغَنِم َو الزَّ

َُه لَُهْم َرُســوُل اللَِّه -َو بَیََّن لَُهْم َما  ْوُم َو َل كَْیَف یَُصوُموَن َفَفسَّ ــْوَم َفلَــْم یَْدُروا َما الصَّ الصَّ

َ لَُهْم كَْیَف  ْوِم َو كَْیَف یَُصوُمــوَن َو أََمَر ِبالَْحجِ  َفأََمَر اللَُّه نَِبیَّــُه -أَْن یَُفسِّ یَتَُّقــوَن ِفــی الصَّ
ون  الخ.1و2 یَُحجُّ

امادرروایاتمعتبرشــیعهکامالمســألهخالفچنینتصوریاســتونبی

اکرم-درجاییکهکتاباللهراتفســیرمیکنند،درواقعدرحالتفسیرفرائض

الهیهســتندولذاتفسیررســولاکرم-ازقرآنکریم،فریضهاستوسنندر

جاییاســتکهمطلبیراکهجعلآندرقرآننیامدهاست،ایشانبیانمیکنند.به

عنوانمثالدورکعتاولتمامنمازهاییومیهفریضهاستولیکیفیتآندورکعت 

ازقرآنفهمیدهنمیشــودواینمســألهسببنمیشــودکهمطالبیکهتوسطنبی

اکرم-درکیفیتایندورکعتبیانمیشــود،سنتباشد.همینطورکیفیت

اجزاییازنمازکهبهصورتفریضهدرقرآنآمدهاســت،مثلضرورتتوجهبهقبله

۱.هماناخداوندتبارکوتعالیبهمؤمنیندرکتابشبهنمازامرکردپسنمیدانستندکهنمازچیستوچگونهنماز

گاهکردبههرچه بخوانند.پسخدانبیخودراامرکردکهبرایآنهاتبیینکندچگونهنمازبخواند.پسایشانآنهاراآ

کهخدابرآنهاازنمازواجبکردهاستدرحالیکهتفسیرکنندهبودونمازرادرقرآنبهکلیواجبکردپسرسول

گاهکردآنهاراکهبهآنچیزیکهآنهارابهآنامرکردهاستوامرکردبهزکات خدادرسننشآنراتفسیرکردوآ

گاهکردبهآنچهکهازطالونقرهوشتروگاوو پسنمیدانستندآنچیستپسرسولخداآنراتفسیرکردوآنهاراآ

گوسفندورزاعتگرفتهمیشودوچیزیازآنچهراکهخدااززکاتواجبکرد،رهانکردمگراینکهبرایامتشتفسیر

کردوبرایآنهاتبیینکردوبرآنهاروزهراواجبکردپسنمیدانستندکهچگونهروزهبگیرند،پسبرایآنهارسول

خداتفسیرکردوبرایآنهاآنچهراکهبایددرروزهنگهدارند،تبیینکردوچگونهروزهبگیرندوبهحجامرکردپس

خداامرکردبهنبیخودکهبرایآنهاتفسیرکندچهطورنمازحجبهجاآورند.

۲. دعائم اإلسالم،ج۱،ص۱۴.
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وروبرنگرداندنازقبلهکهجزئیاتآنهاازظاهرقرآنقابلفهمنیستولیبهفریضه

بودنآنجزئیاتخللیواردنمیکند؛زیراشأننبیاکرم-درآنجاتفسیرقرآن

استونهاعمالوالیت.

بهعنواننمونهایدیگربهاینروایتتوجهکنید:

ثََنا أَْحَمُد بُْن یَْحَیى بِْن َزكَِریَّا الَْقطَّاُن َعْن بَكِْر بِْن  ثََنا أَْحَمُد بُْن الَْحَســِن الَْقطَّاُن َقاَل َحدَّ َحدَّ

ثََنا إِْســَمِعیُل بُْن الَْفْضِل َقاَل:  ثََنا َتِیــُم بُْن بُْهلُوٍل َعْن أَِبیِه َقاَل َحدَّ ـِه بِْن َحِبیٍب َقاَل َحدَّ َعْبــِد اللَـّ

ْمسِ   َســأَلُْت أَبَا َعْبِد اللَِّه 1 َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجَل  »َو َســبِّْح  بَِحْمِد َربَِّك  َقْبَل  ُطُلوعِ  الشَّ

ــْمِس َعْشَ َمرَّاٍت َو َقْبَل  َو َقْبَل  ُغُروِبا« َفَقاَل َفِریَضٌة َعىَل كُلِّ ُمْســلٍِم أَْن یَُقوَل َقْبَل طُلُوعِ الشَّ
یَك لَهُ  لَُه الُْملُْك َو لَُه الَْحْمُد یُْحِیی َو یُِمیُت  َو ُهَو  ُغُروِبَها َعْشَ َمرَّاٍت  ل إِلَه إِلَّ اللَّهُ  َوْحَدهُ  ل َشِ

یَك لَهُ   َحیٌّ َل یَُموُت ِبَیِدِه الَْخْیُر َو ُهَو َعىل  ُكلِّ َشیْ ٍء َقِدیٌر َقاَل َفُقلُْت  ل إِلَه إِلَّ اللَّهُ  َوْحَدهُ  ل َشِ

لَُه الُْملُْك َو لَُه الَْحْمُد یُْحِیی َو یُِمیُت  َو یُِمیُت َو یُْحِیی َفَقاَل یَا َهَذا َل َشــكَّ ِفی أَنَّ اللََّه یُْحِیی َو 
یُِمیُت َو یُِمیُت َو یُْحِیی َو لَِكْن ُقْل كََم أَُقوُل.1و2

همانطورکهدراینروایتازآیه۱۳۰ســورهطه،برداشتشدهاستکهگفتن

اینذکرخاص،قبلازطلوعخورشــیدوقبلازغروبآن،فریضهاســت.طبیعی

اســتکهماازظاهرآیهمبارکهاینذکرخاصرابرداشت،نمیکنیمولیچونشأن

معصومین3دراینجاتفســیراست،فریضهاستولذادرروایتیباسندصحیح

اعالئیچنینداریم:

ِد بِْن ُمْســلٍِم َقاَل: َســأَلُْت أَبَا َجْعَفٍر  َعْنــُه َعِن ابِْن َمْحُبــوٍب َعِن الَْعَلِء بِْن َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ

1َعِن التَّْســِبیحِ َفَقاَل َما َعلِْمُت َشــْیئاً ُمَوظَّفاً َغْیَر تَْســِبیحِ َفاِطَمَة 5- َو َعْشَ َمرَّاٍت بَْعَد 

یَك لَهُ  لَُه الُْملُْك َو لَُه الَْحْمُد یُْحِیی َو یُِمیُت- َو ُهَو َعىل   الَْفْجِر تَُقوُل- ل إِلَه إِلَّ اللَّهُ  َوْحَدهُ  ل َشِ

۱.ازامامصادق1درموردآیه»پستسبیحکنبهحمدربخودقبلازطلوعخورشیدوقبلازغروبآن.پس

فرمود:فریضهبرهرمسلماناستکهقبلازطلوعخورشیددهباروقبلازغروبآندهباربگوید:»....«پسگفتم

»)همانذکربهاضافه(یمیتویحیی«.حضرتفرمودند:فالنی!شکینیستکههماناخداهم»یحییویمیت«و

هم»یمیتویحیی«ولیآنطورکهگفتمبگو.

۲ الخصال،ج۲،ص۴۵۲.
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49 عاً.1و2 كُلِّ َشیْ ٍء َقِدیٌر َو یَُسبُِّح َما َشاَء تَطَوُّ

پساگرچهخصوصاینذکرخاصفریضهاســتولــیازظاهرقرآنفهمیده

نمیشودوچونشأنمعصومیندراینجاتفسیرقرآناست،سنتمحسوبنمیشود

وبهتصریحروایتاولفریضهاست.

جمعبندیروشتشخیصفریضهوسنت:

»حکمی«کهدرقرآنباشــدفریضهاســتو»حکمی«کهدرغیرقرآنباشد

سنتاست.البتهبایدبهادبیاتموجوددرقرآنتوجهکرد،زیراممکناستمطلبی

کهدرقرآنآمدهاســتمخاطبیخاصداشتهباشدولذابرتمامامتفریضهنباشد

ویااینکهدرقرآنبهصورتاخبارآمدهباشــدونهجعلوانشــاءکهدراینصورت

ســنتخواهدبود.مثــالتعبیریمثل»الجناحعلیکم«ممکناســت،قرینهایبر

ســنتبودنعملباشــد.بهعبارتدیگردرجاییکه»الجناح«فرمودهباشند،در

قرآنمطلببهصورتجعلوانشــاءنیامدهاستبلکهبهصورتبیانتخییریآمده
استودرسنتوجوبآنعملجعلمیشود.3

۱.ازامامباقر1ازتسبیحپرسیدم:چیزیازآنراوظیفهنمیدانممگرتسبیحفاطمةسالماللهعلیهاو»...«وهر

چهخواستبرایتطوعتسبیحمیگوید.

۲ الکافی،ج۲،ص۵۳۳،ح۳۴.

۳البتهدرهمینمسألهنیزدقتهایفراوانیبایدکرد.مثالیکهمیتوانبرای»سنتبودن«درموارد»الجناح«ذکر

کرد،نمازخوفاستکهدرقرآنکریمدرآیه۱۰۲سورهنساءدردوصورتبیماریواذیتشدنازباران،اینتعبیربه

کاررفتهاست.امادرموردسعیبینصفاومروهنیزدقیقاهمینتعبیرآمدهاستواتفاقادربرخیازروایاتفرمودهاند

کهایندوبههمیندلیلسنتهستند)الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۳۸۰/بابالمحرمیأتیأهلهوقدقضیبعض

مناسکه.....ص:۳۷۸ومنالیحضرهالفقیه؛ج۱،ص:۴۳۴؛بابالصالةفیالسفر؛ج۱،ص:۴۳۴(ولیبه

نظرمیرسدباتوجهبهزمینهاینتعبیرکهدرمقامرفعتوهمحظراست،دراینآیهمبارکهبااینکهتعبیر»الجناح«

آمدهاست،درواقعاینعملازسنننیستوفریضهاستوهمینمطلبدرکتابکافیبهاینصورتآمدهاست:

ْیرَِفیِّ َعْن بَْعِض  ِد بِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِیٍّ الصَّ ٍد َعْن ُمَعاِویََة بِْن ُحكَْیٍم َعْن ُمَحمَّ ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِعدَّ

َفا َو الَْمْرَوِة َفِریَضةٌ ام ُسنٌَّة َفَقاَل َفِریَضٌة ُقلُْت أَ َو لَْیَس َقاَل اللَُّه َعزَّ  ْعِی بَْیَن الصَّ أَْصَحاِبَنا َقاَل: ُسِئَل أَبُو َعْبِد اللَِّه ع َعِن السَّ

َف ِبِهم َقاَل كَاَن َذلَِك ِفی ُعْمرَِة الَْقَضاِء إِنَّ َرُسوَل اللَِّه ص َشََط َعلَْیِهْم أَْن یَرَْفُعوا اْلَْصَناَم ِمَن  - َفل ُجناَح َعلَْیِه أَْن یَطَّوَّ َو َجلَّ

ْعَی َحتَّى انَْقَضِت اْلَیَّاُم َو أُِعیَدِت اْلَْصَناُم َفَجاُءوا إِلَْیِه َفَقالُوا یَا َرُسوَل اللَِّه إِنَّ ُفَلناً  َفا َو الَْمْرَوِة َفَتَشاَغَل َرُجٌل َو تَرََك السَّ الصَّ

َف ِبِهم أَْی َو َعلَْیِهَم اْلَْصَناُم. - َفل ُجناَح َعلَْیِه أَْن یَطَّوَّ َفا َو الَْمْرَوِة َو َقْد أُِعیَدِت اْلَْصَناُم َفأَنَْزَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لَْم یَْسَع بَْیَن الصَّ

) الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۳۵/بابالسعیبینالصفاوالمروةومایقالفیه.....ص:۴۳۴(والبتهاصل

اینکهسعیبینصفاومروهازفرائضاستدرروایاتیبااسنادصحیحاعالئینیزآمدهاست.بهعنواننمونهرک:
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مرحله دوم: روش تشخیص درجه سنت
امامرحلهدوماینکهازکجابفهمیمکههرسنتالزامییاترخیصیاست:

نکتهاولیکهبایددراینقســمتبهآناشــارهکنیمایناستکهفرائضکهبر

اســاستوانضعیفترینمردمدرحالتعادی،جعلشــدهاندولــذابرهمگان

ضروریوالزمهستند.اینمطلبدرروایاتمتعددیآمدهاست.بهعنواننمونهبه

مواردزیرتوجهکنید:

َو أََراَد َذلَِک َفَصاَر تَْزِویُج الُْمْتَعِة َحَلًل لِلَْغِنیِّ َو الَْفِقیِر لَِیْسَتِویَا ِفی تَْحلِیِل الَْفْرجِ کََم اْسَتَویَا 

ِفی َقَضاِء نُُسِک الَْحجِّ ُمْتَعِة الَْحجِ  َفَم اْسَتْیَسَ ِمَن الَْهْدیِ  لِلَْغِنیِّ َو الَْفِقیِر َفَدَخَل ِفی َهَذا التَّْفِسیِر 

ًة لَِیَسَع الَْغِنیَّ َو الَْفِقیَر َو  َا ُوِضَعْت َعىَل أَْدَن الَْقْوِم ُقوَّ الَْغِنیُّ لِِعلَِّة الَْفِقیِر َو َذلَِک أَنَّ الَْفَرائَِض  إِنَّ

ُة الَْقِویِّ ِمْن َضْعِف  َذلَِک ِلَنَُّه َغْیُر جایز أَْن یُْفرََض الَْفَرائُِض َعىَل َقْدِر َمَقاِدیِر الَْقْوِم َفَل یُْعرَُف ُقوَّ

َعَفاِء ثُمَّ ُرغَِّب اْلَْقِویَاُء َفَســاَرُعوا ِفی الَْخْیَراِت  ِة أَْضَعــِف الضُّ ِعیــِف َو لَِکــْن ُوِضَعْت َعىَل ُقوَّ الضَّ

ِة ِفی اْلَنُْفِس َو اْلَْمَواِل1و2و3. ِبالنََّواِفِل ِبَفْضِل الُْقوَّ

الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۸۴/بابمننسیرمیالجمارأوجهل.....ص:۴۸۴.

۱.وآنراارادهکردپستزویجمتعهبرایغنیوفقیرحاللشدتادرحاللشدنفرجمساویباشندهمانطورکهدر

قضاکردناعمالعبادیحجومتعهحجمساویهستندپسهرکسازهدیتوانستپسبرایغنیوفقیراست

پسدراینتفسیرغنیداخلشدبهدلیلفقیروآنبهآنسبباستکهفرائضتنهابرپایینترینقومازحیثقدرت

جعلشدهاستتاغنیوفقیربتواندوآنبهایندلیلاستکهجایزنیستفرائضبرمقدارقدرتمردمجعلشود

پسقوتقویازضعفضعیفشناختهنمیشودولیبرقوتضعیفترینضعیفانجعلنمیشودسپسقویهای

ترغیبمیشوندپسبهسویخیراتبانوافلبشتابیدبهزیادیقدرتدرجانومال.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۵،ص۳۶۴.

ٌل  ۳.مشــابهاینتعبیراترامیتواندربحثاوقاتنمازدرفقهالرضاهممشاهدهکرد:»َو َجاَء إِنَّ لِکُلِّ َصَلٍة َوْقَتْیِن أَوَّ
ِعیِف  َا ُجِعَل آِخُر الَْوْقِت لِلَْمْعلُوِل َفَصاَر آِخُر الَْوْقِت ُرْخَصًة لِلضَّ ُل الَْوْقِت أَْفَضلَُها َو إِنَّ ِل الَْبــاِب َو أَوَّ َو آِخــٌر کََم َذکَرْنَاُه ِفی أَوَّ

َه َفرََض الَْفَرائَِض َعىَل أَْضَعِف 
َّ
ِعیِف َو الَْمْعلُوِل َو َذلَِک أَنَّ الل ِبَحاِل ِعلَِّتِه ِفی نَْفِسِه َو َمالِِه َو ِهَی َرْحَمٌة لِلَْقِویِّ الَْفاِرغِ لِِعلَِّة الضَّ

َه َما اْسَتطَْعُتْم 
َّ
ُه تََباَرَک َو تََعاَل َفَم اْسَتْیَسَ ِمَن الَْهْدِی َو َقاَل َفاتَُّقوا الل

َّ
ِعیُف َو الَْقِویُّ کََم َقاَل الل ًة لَِیْسَتِوَی ِفیَها الضَّ الَْقْوِم ُقوَّ

ِعیُف الَِّذی َل یَْقِدُر َعىَل أَکْرَثَ ِمْن َشاٍة َو الَْقِویُّ الَِّذی یَْقِدُر َعىَل أَکْرَثَ ِمْن َشاٍة إَِل أَکْرَثِ الُْقْدَرِة ِفی الَْفَرائِِض َو َذلَِک  َفاْسَتَوى الضَّ

ِعیِف َما َفرََض َعىَل الَْقِویِّ َو َل یَُفرَُّق ِعْنَد َذلَِک  ُه تََباَرَک َو تََعاَل َعىَل الضَّ
َّ
لَِئلَّ تَْخَتلَِف الَْفَرائُِض َفَل یَُقاُم َعىَل َحدٍّ َو َقْد َفرََض الل

ِعیِف الَْمْعلُوِل َفرَْض الَْقِویِّ الَِّذی ُهَو َغْیُر َمْعلُوٍل لَْم یَُجْز أَْن یَْفرَُض َعىَل  ِعیِف َفلَمَّ لَْم یَُجْز أَْن یَْفرَُض َعىَل الضَّ بَْیَن الَْقِویِّ َو الضَّ

ِعیُف  ِعیِف َفَیکُوَن الَْفرُْض َمْحُموًل ثََبَت الَْفرُْض ِعْنَد َذلَِک َعىَل أَْضَعِف الَْقْوِم لَِیْســَتِوَی ِفیَها الَْقِویُّ َو الضَّ الَْقِویِّ َغْیَر َفرِْض الضَّ

ِعیِف َو یُْسَتَتمُّ الَْفرُْض الَْمْعُروُف الُْمْسَتِقیُم ِعْنَد الَْقِویِّ  ِعیِف لِِعلَِّتِه ِفی نَْفِسِه َو َرْحَمًة ِمْنُه لِلَْقِویِّ لِِعلَِّة الضَّ ِه لِلضَّ
َّ
َرْحَمًة ِمَن الل

ِعیف .«)الفقهالمنسوبإلیاإلمامالرضا۱/۷۵/۱بابمواقیتالصالة( َو الضَّ
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میکند:

ٍد َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة  ِه َعْن َحمَّ ِد بِْن َعلِیِّ بِْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعْن َجدِّ ِکَتاُب الِْعلَِل، لُِمَحمَّ

َلِة َفَقاَل َســْبَعٌة الُْوُضــوُء َو الَْوْقُت َو الِْقْبلَُة َو  َقــاَل: َســأَلُْت أَبَا َجْعَفٍر1 َعْن ِکَباِر ُحُدوِد الصَّ

َعاُء َفَهِذِه َفرٌْض َعىَل کُلِّ َمْخلُوٍق َو َفرٌْض َعىَل اْلَْقِویَاِء  ــُجوُد َو الدُّ تَکِْبیرَُة اِلْفِتَتاحِ َو الرُّکُوُع َو السُّ

ُد َو لَْیَسْت َفرْضاً ِفی نَْفِسَها َو لَِکنََّها ُسنٌَّة  َو الُْعلََمِء اْلََذاُن َو اْلَِقاَمُة َو الِْقَراَءُة َو التَّْسِبیُح َو التََّشهُّ

َو إَِقاَمُتَهــا َفــرٌْض َعىَل الُْعلََمِء َو اْلَْقِویَاِء َو ُوِضَع َعِن النَِّســاِء َو الُْمْســَتْضَعِفیَن َو الُْبلِْه اْلََذاُن َو 

َلِة  َعاِء َو ِفی الصَّ ُجوِد َو َما أَْحَسُنوا ِمَن الِْقَراَءِة َو التَّْسِبیحِ َو الدُّ اْلَِقاَمُة َو َل بُدَّ ِمَن الرُّکُوعِ َو السُّ

ُع  ا التَّطَوُّ ــنَُّة َفَثَلُث تَْسِبیَحاٍت ِفی الرُّکُوعِ َو أَمَّ ا السُّ ا الَْفرُْض َفِمْنُه الرُّکُوُع َو أَمَّ ٌع َفأَمَّ َفرٌْض َو تَطَوُّ

َفَم َزاَد ِفی التَّْســِبیحِ َو الِْقَراَءِة َو الُْقُنوُت َواِجٌب َو اْلِْجَهاُر ِبالِْقَراَءِة َواِجٌب ِفی َصَلِة الَْمْغرِِب َو 

الِْعَشــاِء َو الَْفْجِر َو الِْعلَُّة ِفی َذلَِک ِمْن أَْجِل الُْقُنوِت َحتَّى إَِذا َقطََع اْلَِماُم الِْقَراَءَة َعلَِم َمْن َخلَْفُه 

یــادرهمینکتابمیفرماید:»َو َهْل کَاَن یَُجوُز أَْن یَِصیَر أَْوَقاتَُها أَْوَســَع ِمْن َهَذیْــِن الَْوْقَتْیِن أَْو أَْضَیَق ِقیَل لَُه َل یَُجوُز أَْن 
ْعِف َو اْحِتَملِِهْم لَِمکَاِن أََداِء الَْفَرائِِض َو لَْو کَانَْت  ِة أَْهِل الضَّ َا ُصیَِّر الَْوْقُت َعىَل َمَقاِدیِر ُقوَّ َر ِلَنَُّه إِنَّ یَکُــوَن الَْوْقــُت أَکْرَثَ ِممَّ ُقدِّ

َف َعْنُهْم ِمَن الَْوْقِت َو ُصیَِّر  تُُهْم أَْضَعَف ِمْن َهَذا لَُخفِّ َر لَُهْم َوْقٌت أَْضَیُق َو لَْو کَانَْت ُقوَّ َر لَُهْم ِمَن الَْوْقِت لَُقدِّ تُُهْم أَکْرَثَ ِممَّ ُقدِّ ُقوَّ

َر[ ِلََداِء الَْفَرائِِض  َرْت لَُهْم ِمَن الَْوْقِت الَْمْمُدوِد ِبَا یَْقِدُر الفریقین ]الَْفِریَقانِ [ ]ُقدِّ َرْت ُقَوى الَْخلِْق َعىَل َما ُقدِّ أَکْرَثَ َو لَِکْن لَمَّ ُقدِّ

َلِة )إَِل آِخــِر الَْوْقِت( لِِعلَِّة َضْعِفِه )َو کََذلَِک الَْقِویُّ َمْعُذوراً ِبَتأِْخیِر  ِعیُف َمْعُذوراً )ِفی تَأِْخیِر( الصَّ َو النَّاِفلَــِة َوْقٌت لَِیکُوَن الضَّ

ِل الَْوْقِت َو َقْد  َلِة ِفی أَوَّ یاً لِلَْفرِْض َو إِْن کَاَن ُمَضیِّعاً لِلَْفرِْض ِبَتِْکِه لِلصَّ ْعِف( لِِعلَِّة الَْمْعلُوِل ُمَؤدِّ َلِة إَِل آِخِر الَْوْقِت ِلَْهِل الضَّ الصَّ

ًة  لََواِت الَْخْمَس الَِّتی ِهَی َمْفُروَضٌة َعىَل أَْضَعِف الَْخلِْق ُقوَّ ِه َو ِقیَل َفرََض الصَّ
َّ
ِه َو آِخُر الَْوْقِت َعْفُو الل

َّ
ُل الَْوْقِت رِْضَواُن الل ِقیَل أَوَّ

َا َفرََضَها  ِعیِف َو الَْقِویِّ کََم اْسَتَوى ِفی الَْهْدِی َشاًة َو کََذلَِک َجِمیُع الَْفَرائِِض الَْمْفُروَضِة َعىَل َجِمیعِ الَْخلِْق إِنَّ لَِیْســَتِوَی بَْیَن الضَّ

ُه َعزَّ َو 
َّ
ِة َعىَل أََداِء الَْفَرائِِض ِفی أَْفَضِل اْلَْوَقاِت َو أَکَْمِل الَْفرِْض کََم َقاَل الل ًة َمَع َما َخصَّ أَْهَل الُْقوَّ ُه َعىَل أَْضَعِف الَْخلِْق ُقوَّ

َّ
الل

ِه َفآن ها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب.«)الفقهالمنسوبإلیاإلمامالرضا۱/۷۶/۱بابمواقیتالصالة(
َّ
َجلَّ َو َمْن یَُعظِّْم َشعائَِر الل

ِه َعزَّ َو َجلَّ َحاِفظُوا َعىَل َصَلِة اللَّْیِل 
َّ
ــُنوا نََواِفلَکُْم َو اْعلَُموا أَنََّها َهِدیَّــٌة إَِل الل همیــنطوردرهمینکتابمیفرماید:»َحسِّ

ی أَنَّ َمْن طَوََّل الُْوُقوَف  ــُن الَْوْجَه َو تَْضَمُن ِرْزَق النََّهاِر طَوِّلُوا الُْوُقوَف ِفی الَْوتِْر َفإِنَُّه نَُروَّ ْزَق َو تَُحسِّ َفإِنََّها ُحرَْمُة الرَّبِّ تُِدرُّ الرِّ

تِِهْم ِلَنَّ بَْعَض الَْخلِْق أَْقَوى ِمْن  َا ُوِضَعْت ِلْخِتَلِف النَّاِس ِفی َمَقاِدیِر ُقوَّ ِفی الَْوتِْر َقلَّ ُوُقوُفُه یَْوَم الِْقَیاَمِة اْعلَُموا أَنَّ النََّواِفَل إِنَّ

تِِه َو کُلُّ َضِعیٍف ِبَْبلَغِ َضْعِفِه َفَل یُکَلَُّف  َنِن لَِیْعَمَل کُلُّ َقِویٍّ ِبَْبلَغِ ُقوَّ بَْعٍض َفُوِضَعِت الَْفَرائُِض َعىَل أَْضَعِف الَْخلِْق ثُمَّ أُْرِدَف ِبالسُّ

َیاِم  ُة الَْقِویِّ َحتَّى تَکُوَن ُمْســَتْعَملًَة ِفی َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه الطَّاَعــِة َو کََذلَِک کُلُّ َمْفُروٍض ِمَن الصِّ أََحــٌد َفْوَق طَاَقِتِه َو َل یَْبلُُغ ُقوَّ

َو الَْحجِّ َو لِکُلِّ َفِریَضٍة ُسنٌَّة لَِهَذا الَْمْعَنى.«) الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا۱/۱۱۲/۷بابالصلواتالمفروضة(



ل
فض

نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
.1و2و523 َلِة أَْربََعَة آَلِف َحدٍّ أَنَُّه َقْد َقَنَت َفَیْقُنُتوَن َو َقْد َقاَل الَْعالُِم1 إِنَّ لِلصَّ

انفاقبرهمهمســتحبباشدبلکهبر
ً
اینطورنیســتکهخواندننوافلیامثال

عدهایواجبوبرعــدهایطییکبرنامهبلندمدتالزماســت؛یعنیفرائضبر

اســاستوانعمومیاستولذاجزدرمواردبســیارمحدودواضطرارهایخاص

برداشــتهنمیشودولیسننچنیننیســتندوهرکسیبایدبراساستوانخویشبه

مقداریکهمیتواندعملکندوبایدمســلماناندرعملبهسننرغبتداشتهباشند

وبریکدیگرپیشــیبگیرندولذااگرکســیدرحالحاضرتوانسنتیراندارد،باید

سعیکندبهگونهایزندگیخودراتنظیمکندکهبهمرورزمانبتوانددرعملبهسنن

۱.ازبزرگترینحدودنمازازامامپرسیدم.فرمود:هفتمورداست.وضوءووقتوقبلهوتکبیرآغازورکوعوسجود

وقبله.پسآنواجباستبرهرمخلوقیوبراقویاءوعلماءاذانواقامهوقرائتوتسبیحوتشهدواجباستو

بهخودیخودواجبنیستندبلکهسنتهستندواقامهآنبرعلماءواقویاءواجباستواززنانوضعیفانوابلهان

اذانواقامهبرداشتهشدهاستولیرکوعوسجودچارهایازآننیست)وبایدانجامشود(واماسنتپسسهتسبیح

دررکوعاستواماتطوعپسهرچهدرتسبیحوقرائتبیفزایدوقنوتواجباستوآشکارکردندرقرائتدرنماز

مغربوعشاءوصبحواجباستوعلتدرآنبهجهتقنوتاستتااینکههنگامیکهامامقرائتراتمامکرد

هرکسکهپشتاوستبداندکهامامقنوتکردهاستپسقنوتبخوانندوبهتحقیقامامفرمودهمانابراینماز

چهارهزارحداست.

۲.درکتابجامعاحادیثالشیعة)طبعفیالمطبعةالعلمیة–قم،۱۳۹۸-ه-ق،ج۵،ص۵۵(بعدازنقلروایت

میفرماید:قالفیالمستدرکالظاهرأنمنقولهوفیالصالةأومنقولهوالعلةفیذلکمنکالمالمؤلفکماال

یخفیعلیالمتأملوقالفیالبحارالظاهرأنمنقولهفهذهفرضکالمالمؤلف.پسطبقاحتمالآخراینکالم،

شاهدماازذکراینروایت،تنهافهمجنابمحمدبنعلیبنابراهیمازمباحثسنتوفریضهاست.بحارالنوار

)ط-بیروت(/ج۸۰/۱۶۳/باب۱۳فرائضالصالة.....ص۱۶۰.

ُه إِلَْیَها َو  َلِة أَْربََعٌة َو ِهَی َمْعرَِفُة الَْوْقِت َو َمْعرَِفُة الِْقْبلَِة َو التََّوجُّ ۳.درعبارتیظاهرافقهیچنینداریم:َفِکَباُر ُحُدوِد الصَّ

َلُة َو تَْثُبُت إِلَّ ِبَها َو ِهَی الُْوُضوُء َعىَل ُحُدوِدِه الَِّتی َفرََضَها اللَُّه َو بَیََّنَها ِفی ِکَتاِبِه  ُجوُد َو لََها َخاِمَسٌة َل تَِتمُّ الصَّ الرُّکُوُع َو السُّ

ِْق َو الَْغرِْب َفَجِمیُع  َلِة ِلن ها َعَوامٌّ ِفی َجِمیعِ الَْعالَِم َمْعُروَفٌة َمْشُهوَرٌة ِبکُلِّ لَِساٍن ِفی الشَّ َا َصاَرْت َهِذِه ِکَباَر ُحُدوِد الصَّ َو إِنَّ

ْؤیَِة َو اْلَِشاَرِة  النَّاِس الَْعاِقِل َو الَْعالِِم َو َغْیِر الَْعالِِم یَْقِدُر َعىَل أَْن یََتَعلََّم َهِذِه الُْحُدوَد الِْکَباَر َساَعَة تَِجُب َعلَْیِه ِلن ها تَُتَعلَُّم ِبالرُّ

َلِة َو َما ِفیَها  ُجوِد َل ُعْذَر ِلََحٍد ِفی تَأِْخیِر تَْعلِیِم َذلَِک َو َسائِِر ُحُدوِد الصَّ ِمْن َضْبِط الُْوُضوِء َو الَْوْقِت َو الِْقْبلَِة َو الرُّکُوعِ َو السُّ

ِد َو اْلََذاِن  َعاِء َو التَّْسِبیحِ َو التََّشهُّ َنِن ِمَن الِْقَراَءِة َو الدُّ َنِن َفلَْیَس کُلُّ أََحٍد یُْحِسُن َو یََتَهیَّأُ لَُه أَْن یََتَعلََّم َما ِفیَها ِمَن السُّ ِمَن السُّ

وا َجِمیَع َهِذِه  َلِة لِِعلِْمِه َعزَّ َو َجلَّ أَنَّ النَّاَس کُلَُّهْم یَْسَتِطیُعوَن أَْن یَُؤدُّ َو اْلَِقاَمِة َفَجَعَل اللَُّه تََباَرَک َو تََعاَل َهِذِه ِکَباَر ُحُدوِد الصَّ

َع لَِمْن لَْم یُْحِسْنَها  اْلَْشَیاِء ِفی َحالَِة ُوُجوِبَها َعلَْیِهْم َو َجَعلََها َفِریَضًة َو َجَعَل َسائَِر َما ِفیَها ُسنًَّة َواِجَبًة َعىَل َمْن أَْحَسَنَها َو َوسَّ

ًة لِِقلَِّة َضْبِطِهُم الَْعَرِبیََّة َو ِلْخِتَلِف أَلِْسَنِتِهْم َو َل ُعْذَر لَُهْم ِفی تَرِْک  ِفی إَِقاَمِتَها َحتَّى یََتَعلََّمَها ِلنها تَْصُعُب َعىَل اْلََعاِجِم َخاصَّ

التَّْعلِیِم َو ُمَجاَهَدتِِه َو لَُهُم الُْعْذُر ِفی إَِقاَمِتِه َحتَّى یََتَعلَُّموه .

بحارالنوار)ط-بیروت(/ج۶۵/۳۸۸/باب۲۷ونیزدعائم اإلسالمواإلیمانوشعبهماوفضلاإلسالم.....ص۳۲۹.
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ازوضعکنونیخویشبهترشود.

پساینطورنیســتکهسننمستحبباشــندوعملبهآنهابرهمگانصرفا

دارایرجحانباشدبلکهبهتعبیرروایتصحیحاعالئیباال،»و اقامتها فرض علی 

العلماء و االقویاء«وبهمقتضای»كان لكم فی رسول الل اسوة حسنة«1و»سارعوا 

الی مغفرة من ربكم «2وروحتســلیمحاکمبرشریعتکهقبالمقداریدرموردآن
ســخنگفتیم،برعموممســلمانانالزماستکهســعیکنندبهمرورزمانبهسنن

رسولالله-عملکنند.

امــانکتهدومیکهبایددراینجامتذکرشــویمایناســتکهبینســنننوعی

تشکیکبرقراراست؛بهاینمعنیکهسننیکدستنیستندوبرخیازسننقویتر

وبرخیضعیفترهســتندبهاینمعناکهبرخیازسننچنانالزامیهستندکهمثل

فرائضجزدراضطرارهایبســیارشــدیدساقطنمیشــوندبهخالفسننیکهدر

شــرایطاضطراریعادیوسفرنیزساقطمیشوندولیدرحالتعادیبایدتوسط

عموممردمعملشــوندوترکآنهابدونعذروعلت،جایزنیستوبرخیازسنن

ازاینهاهمضعیفترهستندبهصورتیکهذاتاترخیصیهستندومکلفباداشتن

روحیهتسلیممیتواند،آنراترککردهیابهآنعملکند.بهعنواننمونهرکعتسوم

نمازمرببااینکهسنتاستولیدقیقامثلفرائضدرهیچحالتیساقطنمیشود

ودورکعتآخرنمازعشاءازسننیاستکهدرسفروضرورتهایشدیدمثلنماز

خوفســاقطمیشــودومثالغســلروزجمعهدرضرورتهایعادینیزساقط

میشــودولیدرحالیتکلیواجباســتووقتفضیلتنمازازسننترخیصی

است.

ایننکتهبراســاستتبعدرمواردسننحاصلمیشودبهاینصورتکهبعداز

بحثفقهیدرتکتکســنن،درمییابیمکهعذروعلتیکهســببمیشودسنن

ســاقطشوند،یکنوعنیســتند.البتهاصلماهیتالزامیداشتنبسیاریازسنندر

روایاتبســیاریآمدهاســت.دردوروایتجامعیکهدرقسمتقبلشرحدادیم،

۱.سورهمبارکهاحزاب،آیۀ۲۱.

۲سورهمبارکهآلعمران،آیه۱۳۳.
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شــرحدادیمکهاصلدرسننوجوبوالزاماســت،مگراینکهترخیصیازجانب

رسولاکرم-صادرشود.عالوهبراینبسیاریازمواردکهدرروایاتمتعددبه

سنتبودنآنهاتصریحشدهاست،قطعاالزامیهستند،مثلدورکعتآخرنمازهای

یومیهچهاررکعتیوحرمتشــربمسکراتوبســیاریازاحکامدیگر.عالوهبر

ُســوَل َفَقْد َأطــاعَ  اللَّ «1وآیهمبارکه»َو ما آتاُكُم  اینهــاظاهرآیهمبارکه»َمْن ُیطِِع الرَّ
ُقوا اللََّ إِنَّ اللََّ َشدیُد اْلِعقاب «2 کهدرروایات ُسوُل َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َو اتَّ الرَّ
متعددکهبرخیازآنهاگذشــت،مســتندفریضهبودناصــلاطاعتازنبیاکرم

هســتند،همیناستکهاصلدرسننلزوماست.عالوهبرایندربرخیازروایات

کیدقرارگرفتهاست.به دیگرنیزبهاینکهاصلدرسننالزامیبودنآنهاستموردتأ

روایاتزیرنیزتوجهکنید:

ِد بِْن  ثََنــا عبدالله بُْن َعاِمٍر َعْن أَِبی عبدالله الَْبِْقیِّ َعِن الَْحَســِن بِْن ُعْثــَمَن3 َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

الُْفَضْیِل َعْن أَِبی َحْمزََة الثَُّملِیِّ َقاَل: َقَرأُْت َهِذِه اْلیََة إَِل أَِبی َجْعَفٍر1 »َلْیَس َلَک ِمَن اْلَْمِر 

َشــیْ ٌء« َقْوُل اللَِّه تََعاَل لَِنِبیِِّه َو أَنَا أُِریُد أَْن أَْســأَلَُه َعْنَها َفَقاَل أَبُو َجْعَفٍر1 بَْل َو َشیْ ٌء ِبَشیْ ٍء 
ُســوُل  َض اللَُّه إِلَْیِه دین َفَقاَل »ما آتاُكُم الرَّ َمرَّتَْیِن َو کَْیَف َل یَکُوُن لَُه ِمَن اْلَْمِر َشــیْ ٌء َفَقْد َفوَّ
َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا« َفَم أََحلَّ رسول الله-َفُهَو َحَلٌل َو َما َحرََّم َفُهَو َحَراٌم.4و5

همچنینبهاینروایتتوجهکنید:

َلِة ِفی  ِد بِْن ُمْســلٍِم أَنَُّهَم َقال ُقلَْنا ِلَِبی َجْعَفٍر1َما تَُقوُل ِفی الصَّ ُرِوَی َعْن ُزَراَرَة َو ُمَحمَّ

ْبُتْم فِی اْلَْرِض َفَلْیَس  ــَفِر کَْیَف ِهَی َو کَْم ِهَی َفَقاَل إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل »َو إِذا َضَ السَّ

ــَفِر َواِجباً کَُوُجوِب التََّمِم ِفی  الةِ« َفَصاَر التَّْقِصیُر ِفی السَّ وا ِمَن الصَّ َعَلْیُكْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُ

۱.سورهمبارکهنساء،آیه۸۰.

۲.سورهمبارکهحشر،آیه۷.

۳.سندواضحنیست.

۴.برایامامباقر1آیه»برایتوچیزیازامرنیست«قرائتکردم.همانقولخدابهنبیاوومنمیخواستمازاو

بپرسم.پسامامفرمود:بلکهچیزیبهدوچیز،دوبار.وچگونهچیزیازامربرایاونباشددرحالیکهدینراخدابه

اوتفویضکردهاستپسفرمود:»آنچهرسولبهشمادادبگیریدوآنچهنهیکرد،بسکنید«پسآنچهرسولخدا

حاللکردحاللاستوآنچهحرامکرد،حراماست.

۵. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد3/ج۱/۳۸۲/۴بابالتفویضإلیرسولالله-.....ص۳۷۸
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- »َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجناٌح« َو لَْم یَُقْل اْفَعلُوا َفکَْیَف أَْوَجَب  َا َقاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ الَْحَضِ َقال ُقلَْنا إِنَّ

َفا َو الَْمْرَوِة-  َذلَِک کََم أَْوَجَب التََّمَم ِفی الَْحَضِ َفَقاَل1أَ َو لَْیَس َقْد َقاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِفی الصَّ

َف ِباِم« أَ َل تَــَرْوَن أَنَّ الطََّواَف ِبِهَم  »َفَمــْن َحــجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفــال ُجناَح َعَلْیِه َأْن َیطَّوَّ
ـَه َعزَّ َو َجلَّ َذکَرَُه ِفی ِکَتاِبِه َو َصَنَعُه نَِبیُُّه-َو کََذلَِک التَّْقِصیُر ِفی  َواِجــٌب َمْفُروٌض1 ِلَنَّ اللَـّ

-َو َذکَرَُه اللَُّه تََعاَل ِذکْرُُه ِفی ِکَتاِبه. 2و3 َفِر َشیْ ٌء َصَنَعُه النَِّبیُّ السَّ

ادبیاتاینروایتیکنوعادبیاتجدلیاســت4وخیلیباادبیات
ً
البتهانصافا

می دانیمکه
ً
اینکهازخارجاجماال

ً
شیعیســنتوفریضهسازگارنیســتخصوصا

ســعیازسنننیســتاگرچهدربعضیازروایاتمطالبیهستکهظاهردرسنت

بودنسعیاست.5ولیاصلمطلبقابلدفاعاستکهاصلدرسنت،الزامیبودن

اســت،بهاینبیانکهبهمحضاینکهدرسنتآمدالزماستمگراینکهترخیصی

واردشود.

همچنینبهاینروایتتوجهکنید:

َا َفرََض  َعىَل النَّاِس ِفی الَْیْوِم َو اللَّْیلَِة َســْبَع َعْشََة َرکَْعًة، َمْن أىََت  ثُمَّ َقاَل: إِنَّ اللََّه )تََعاَل( إِنَّ

َا أََضاَف رســول الله-إِلَْیَها ِمْثلَْیَها لَِیِتمَّ  ( َعمَّ ِســَواَها، َو إِنَّ ـُه )َعزَّ َو َجلَّ ِبَها لَْم یَْســأَلُْه اللَـّ

ْوِم، َو  َلِة َو الصَّ ُب َعىَل کَرْثَِة الصَّ ( َل یَُعذِّ ِبالنََّواِفِل َما یََقُع ِفیَها ِمَن النُّْقَصاِن، َو إِنَّ اللََّه )َعزَّ َو َجلَّ

۱ظاهرابهمعنایاصلوجوباست.

۲.ازامامباقر1درموردنمازدرسفرپرسیدیمکهچگونهاستوچهمقداراست.فرمود:خداوندمتعالدرقرآن

میفرماید:»هنگامیکهدرزمینمسافرتکردیدپسبرشماگناهینیستکهازنمازراقصرکنید.«پسقصردرنماز

درسفرواجباستمثلتمامدرحضر.گفتند:عرضکردیمکهخداوندفرمود»برشماگناهینیست«ونفرمود:

انجامدهید.پسچگونهآنراواجبکردهاستهمانطورکهتمامدرحضرواجباست.امامفرمود:آیادرموردسعی

بینصفاومروهنفرمودکه»پسهرکسحجیاعمرهبهجاآوردگناهیبراونیستکهبینآندوطوافکند«ودر

حالیکهطوافبینآندوواجبمفروضاست؛زیراخداونددرقرآنذکرکردهاستونبیآنراعملکردهاستو

همینطوراستتقصیردرنمازکهنبیعملکردهاستوخدادرکتابشذکرکردهاست.

۳. من ال یحضره الفقیه؛ج۱،ص۴۳۴؛بابالصالةفیالسفر؛ج۱،ص۴۳۴

اینکهدرعدهایروایاتداریمکهتعبیرالجناحدرآیهسعیبهدلیلبرگرداندندوبتصفاومروهبودکه
ً
۴.خصوصا

چونهنوزعدهایسعیراانجامندادهبودندبهرسولاللهمراجعهکردندکهآیاهنوزبابرگرداندنبتهاجایزهست

سعیصفاومروهانجامدهیمکهآیهنازلشدلذاآیهدرمقامتوهمحظراست.

۵.پیشتردرهمیننوشتاردربخشقبلروایتراذکرکردیم.
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نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
نَِّة.1و562 ُب َعىَل ِخَلِف السُّ لَِکنَُّه یَُعذِّ

بدیهیاستکهمخالفتباسنتاگرعذابداشتهباشد،الزامیخواهدبود.

بهروایتبعدینیزتوجهکنید:

ِد بِْن الُْفَضْیِل الْکُوِفیِّ  ِد بِْن ِعیَس َعِن الُْحَســْیِن بِْن َعلِیِّ بِْن یَْقِطیٍن َعْن ُمَحمَّ َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

ِب َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی عبدالله1َرکَْعَتا الَْفْجِر تَُفوتُِنی أَ َفأَُصلِّیِهَم َقاَل  َعْن َسْعِد بِْن أَِبی َعْمٍرو الَْجلَّ

نََعــْم ُقلُْت لِــَم أَ َفِریَضٌة َقاَل َفَقاَل رسول الله-َســنَُّهَم َفَم َســنَّ رســول الله-َفُهَو 
َفرٌْض.3و4

البتهجنابشــیخطوســیبعدازاینروایتعبارتیدارندکــهدرصددتوجیه

معنایاینروایتهســتندولیاینروایتکامالبابقیهروایاتســازگاراستودر

آیندهدرفصلیتوضیحخواهیمدادکهشیخطوسیمهرهاصلیغفلتازمبنایسنت

وفریضهدرفقهایشــیعههســتندومفصالزمینههایآنراشرحخواهیمداد.لزوم

سننچنانبدیهیاستکهبرخیازاصحاببهاشتباهپاراازاینهمفراترگذاشتهاند

وآنرافریضــهونــهمفــروضدانســتهاند.درروایتیجنابمحمدبنمســلماز

امام1میپرســندکهعمارساباطینقلکردهاســتکهشمافرمودهایدسنتنبی

فریضةاســتوحضرتقبولنمیفرمایندومیفرمایندکهمنچیزدیگرگفتهام.به

خودروایتتوجهبفرمایید:

ٍد َعِن الُْحَســْیِن بِْن َســِعیٍد َعِن النَّْضِ بِْن ُســَویٍْد َعْن  ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ »ُمَحمَّ

ابَاِطیَّ َرَوى َعْنَک  راً السَّ ِد بِْن ُمْسلٍِم َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی َعْبِد اللَِّه1 إِنَّ َعمَّ ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َعْن ُمَحمَّ

ثُْتُه  نََّة َفِریَضٌة َفَقاَل أَیَْن یَْذَهُب أَیْنَ  یَْذَهُب لَْیَس َهکََذا َحدَّ ِرَوایًَة َقاَل َو َما ِهَی ُقلُْت َرَوى أَنَّ السُّ

ْث نَْفَسُه ِفیَها أَْو لَْم یَْسُه ِفیَها أَْقَبَل اللَُّه َعلَْیِه َما  َا ُقلُْت لَُه َمْن َصىلَّ َفأَْقَبَل َعىَل َصَلتِِه لَْم یَُحدِّ إِنَّ

۱.هماناخدابرمردمدرروزوشبهفدهرکعتنمازواجبکردهاستوهرکسآنرابیاوردازغیرآنسؤالنمیشود

ورسولخداتنهابهآندوبرابرشرااضافهکردهاستتانقصانهایآنتمامشودوهماناخدابرزیادینمازوروزه

عذابنمیکندولیخدابرمخالفسنتعذابمیکند.

۲.المالی)للطوسی(/النص/۶۵۰/]۳۳[مجلسیومالجمعةالتاسعمنرجبسنةسبعوخمسینوأربعمائة

۳.بهابیعبدالله1عرضکردمکهدورکعتنافلهصبحازمنفوتمیشود،آیاآندورابخوانم؟گفتم:چرا؟آیا

فریضهاست؟فرمود:رسولخداآنراسنتکردپسآنچهرسولخداسنتکندواجباست.

۴. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۲۴۲/۱۲بابفضلالصالةوالمفروضمنهاوالمسنون.....ص۲۳۶
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نَِّة لَِیکُْمَل ِبَها َما َذَهَب  َا أََمرْنَا ِبالسُّ َا ُرِفَع نِْصُفَها أَْو ُربُُعَها أَْو ثثُلُُثَها أَْو ُخُمُسَها َو إِنَّ أَْقَبَل َعلَْیَها َفُربَّ

آشنانیست
ً
ِمَن الَْمکُْتوبَِة.«1و2برایکسیچونعمارکهباادبیاتسنتوفریضهکامال

بینالزامیبودنســنتوفریضةبودنآنخلطخواهدشــد.بهعنوانمثالاز
ً
طبیعتا

شــبیهاینمضمون،جنابابیبصیردرروایتــیدیگرضروریبودننافلهرافهمیده

استوامام1همایشانراتأییدفرمودهاند.بهاینروایتتوجهبفرمایید:

ٍد َعْن َعلِیِّ بِْن أَِبی  ٍد َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد َعِن الَْقاِسِم بِْن ُمَحمَّ »َو َعْنُه َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ْهِو  َحْمزََة َعْن أَِبی بَِصیٍر َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِلَِبی َعْبِد اللَِّه1 َو أَنَا أَْسَمُع ُجِعلُْت ِفَداَک إِنِّی کَِثیُر السَّ

َلِة َفَقاَل َو َهْل یَْســلَُم ِمْنُه أََحٌد َفُقلُْت َما أَظُنُّ أََحداً أَکْرَثَ َســْهواً ِمنِّــی َفَقاَل لَُه أَبُو َعْبِد  ِفــی الصَّ

ٍد إِنَّ الَْعْبــَد یُرَْفُع لَُه ثثُلُُث َصَلتِِه َو نِْصُفَها َو ثثََلثَُة أَْربَاِعَها َو أََقلُّ َو أَکْرَثُ َعىَل  اللَِّه1یَــا أَبَا ُمَحمَّ

َقْدِر َسْهِوِه ِفیَها لَِکنَُّه یَِتمُّ لَُه ِمَن النََّواِفِل َقاَل َفَقاَل لَُه أَبُو بَِصیٍر َما أََرى النََّواِفَل یَْنَبِغی أَْن تُْتََک 
َعىَل َحاٍل َفَقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه1أََجْل َل.«3و4

لذااگرعمارساباطیچنینتعبیریبهکاربردهبودموردتأییدواقعمیشدولیاو

بابیدقتیتمامبهجایچنینتعبیری،تعبیریمنافیمقصودامام1رااداکرد؛زیرا

سننهرگزفریضهنیستندبلکهقسیمآنهستند.

البتهدربرخیازروایاتتعابیریآمدهاســتکهنشانمیدهدسننبهصورت

۱.بهابیعبدالله1عرضکردمهماناعمارساباطیازشماروایتینقلمیکند.فرمود:آنچیست؟عرضکردم:

نقلمیکندکهسنتفریضهاست.پسحضرتفرمود:کجامیرود؟کجامیرود؟مناینچنینبهاوحدیثنگفتم.

بهاوگفتمکسیکهنمازبخواندپسروکندبهنمازشودرآنباخویشسخننگویدودرآنسهونکندخدابهآنچه

بهاوروکردهاست،بهاورومیکند.پسچهبسانصفآنباالرودیایکچهارمآنیایکپنجمآنوتنهابهسنتامر

کردیمتابهآنآنچهازفریضهازبینرفتهاست،تکمیلشود.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۶۳/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲.

۳.کسیبهابیعبدالله1 عرضکردومنمیشنیدم:همانامنفردیکثیرالسهودرنمازهستم.پسفرمود:وآیا

کسیازآندرامانمیماند؟پسگفتم:گماننمیکنمکسیازمنبیشترسهوکند.پسامامصادق1 بهاوفرمود:

ایابامحمد!فردگاهییکسومنمازشباالمیرودوگاهیسهچهارمآنوکمتروبیشتربهمقدارسهوشدرآن.

لکنبرایاوتماممیشودبهسببنوافل.پسابوبصیرعرضکرد:شایستهنمیبینمنوافلدرحالیترکشود.امام

صادق1فرمودند:بله.شایستهنیست.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۶۳/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲
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کلیالزامینیستندوتارکآنهاصرفاتارکفضلاست1ولیاینروایاتبههیچوجه

قابلقبولنیستند؛زیرابدیهیاستکهبسیاریازسننطبقضرورتمذهب،بدون

شــکواجبهمگانیهســتندواینتعــدادمحدودروایت،بههیــچوجهقابلیت

معارضهباروایاتبسیاریکهتنهاچندعددازآنهاراازمنظرگذراندیم،ندارد.

حالکهتاحدودیاطرافمسألهروشنشد،میتوانبهسؤالاصلیاینقسمت

پاســخدادوآناینکهازکجابفهمیمسنتدرچهدرجهایاستوازسننیاستکه

بهاصطالحبرخیازروایاتکهدرابتداینوشــتارگذشت،عدیلالفریضهاستیا

کیدرادریابیم. اینکهازسننیاستکهدرجهپایینتریداردوازکجامقدارتأ

براساسآنچهگذشتبهاجمالپاسخاینپرسشنیزروشنمیشودوآناینکه

اصلدرســننالزامیبودناستوتنهاسننیکهترخیصیدرموردآنهاصادرشده

اســت،قابلیتترخیصدارند.درمرحلهبعددرهرمسألهبایددیدکهترخیصیکه

صادرشــدهاستدرچهحدیاستوبراساسنوعترخیصصادرشدهدریابیمکه

میزاناهمیتآنسنتچهمقداراست.

البتــهبهصورتکلیدربرخیازروایاتمثلروایتاولجامعیکهدرابتدای

بحثشــرحدادیم،شــواهدییافتمیشــودکهبهصورتکلیســنندرسفریا

ضروراتعادیســاقطمیشوند،ولیهمانطورکهدرهمانروایتمشاهدهکردید،

اینمســألهدربرخیازمواردازجملهنمازمغــربتخصیصخوردهبود.بهعنوان

نمونههاییدیگرکهنشانمیدهد،سنندرضرورتهایعادیترنیزساقطمیشوند

بهروایتزیربادوسندصحیحاعالئیتوجهکنید:

َو َرَوى الُْحَســْیُن بُْن َســِعیٍد َعِن النَّْضِ َو َفَضالََة َعِن ابِْن ِســَناٍن َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه1َقاَل: 

ُل الَْوْقَتْیــِن أَْفَضلُُهَم َوْقُت َصَلِة الَْفْجِر ِحیَن یَْنَشــقُّ الَْفْجُر إَِل أَْن یََتَجلََّل  لِــکُلِّ َصَلٍة َوْقَتاِن َو أَوَّ

َمَء َو َل یَْنَبِغی تَأِْخیُر َذلَِک َعْمداً لَِکنَُّه َوْقُت َمْن ُشِغَل أَْو نَِسَی أَْو َسَها أَْو نَاَم َو َوْقُت  ْبُح السَّ الصُّ

ٍد َعِن الَْحَسِن بِْن َمْحُبوٍب َعْن َداُوَد بِْن کَِثیٍر الرَّقِّیِّ َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی  ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ۱بهعنواننمونه:ِعدَّ

عبدالله1ُسَننُ  رسول الله- کََفَرائِِض  اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َفَقاَل إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َفرََض فرایض ُموَجَباٍت َعىَل الِْعَباِد َفَمْن 

تَرََک َفِریَضًة ِمَن الُْموَجَباِت َفلَْم یَْعَمْل ِبَها َو َجَحَدَها کَاَن کَاِفراً َو أََمَر رسول الله ِبأُُموٍر کُلَُّها َحَسَنٌة َفلَْیَس َمْن تَرََک بَْعَض َما 

اینجاتصحیفیرخدادهاستزیرابهقرینهذیلمرادسنناست( ِعَباَدُه ِمَن الطَّاَعِة ِبکَاِفٍر َو 
ً
أََمَر اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِبِه )ظاهرا

لَِکنَُّه تَارٌِک لِلَْفْضِل َمْنُقوٌص ِمَن الَْخْیِر.) الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۲/۳۸۳/بابالکفر.....ص۳۸۳(
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ْمُس إَِل أَْن تَْشَتِبَک النُُّجوُم َو لَْیَس ِلََحٍد أَْن یَْجَعَل آِخَر الَْوْقَتْیِن َوْقتاً إِلَّ  الَْمْغرِِب ِحیَن تَِجُب الشَّ

ِمْن ُعْذٍر أَْو ِعلٍَّة.1و2

ازاینروایتبرداشتمیشودکهحتیمشغلههایعادینیزمیتواننمازرادر

وقتفضیلتکهســنتاست،نخواندوآنرادرآخروقتخواند.بهروایتدیگری

دراینزمینهتوجهکنید:

ْیَقِل َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی  ِد بِْن ِسَنانٍ  َعِن ابِْن ُمْسکَاَن َعِن الَْحَسِن الصَّ الُْحَسْیُن بُْن َسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ

عبداللــه1أَ یُْجِزی َعنِّی أَْن أَُقوَل ِفی الَْفِریَضِة َفاتَِحَة الِْکَتاِب َوْحَدَها إَِذا کُْنُت ُمْســَتْعِجًل أَْو 
أَْعَجلَِنی َشیْ ٌء َفَقاَل َل بَأَْس.3و4

بهچشــمیکحکمتعبدینگاهمیشودولیباتوجهبه
ً
اآلنبهاینروایتغالبا

واضحاستکهاینروایتمصداقیکقاعدةکلیست
ً
بحثســنتوفریضهکامال

ســاقطمیشــوند.البتههمانطورکهعرض
ً
کهســنندرضروراتعادیهماحیانا

کردیم،دلیلیکلیکهداللتکندبراینکهاصلدرســننایناســتکهباعذرهای

عادینیزقابلترکهســتند،نیافتیمولیبهصورتکلــیاصلاینمطلبکهدایره

ضروراتمبیحهدرفرائضضیقترازسنناست،براساسآنچهگذشتبعیدنیست.

البتــهبهصورتضابطهایکلیمیتوانگفتکهســننیکهدرفریضهباشــد،

اهمیتبیشتریازسنندرغیرفریضهوسننمستقلدارد.توضیحاینکهسننگاهی

بهصورتمستقلجعلمیشوند،مثلاینکهانجامعملیخاصبدوندرنظرگرفتن

امردیگری،توصیهشــدهباشد.شــایداصلاعتکافمصداقیازاینبحثباشد.

۱.برایهرنمازدووقتاستواولوقتبهترینآندواست.وقتنمازصبحازهنگامیاستکهفجرمیشکافد

تااینکهصبحدرآسمانآشکارمیشودوتأخیرآنعمداجایزنیستولیآنوقتیاستبرایکسیکهمشغولاست

یافراموشکندیاسهوکندیابخوابدووقتمغربهنگامیاستکهخورشیدغائبمیشودتااینکهستارگاندرهم

روندوبرایکسینیستکهآخروقتراوقتقراردهدمگربهخاطرعذریاعلتی.

۲. تهذیب األحکام )تحقیقخرسان(/ج۲/۳۹/۴بابأوقاتالصالةوعالمةکلوقتمنها.....ص۱۸.

۳.آیاکفایتمیککندازمنکهدرنمازتنهافاتحهالکتابراهنگامیکهعجلهداشتمیاچیزیمرابهعجلهآورده

بود،بخوانم؟فرمود:عیبیندارد.

۴. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۷۰/۸بابکیفیةالصالةوصفتهاوشرحاإلحدیوخمسینرکعةو

ترتیبهاوالقراءةفیهاوالتسبیحفیرکوعهاوسجودهاوالقنوتفیهاوالمفروضمنذلکوالمسنون.....ص۶۵.
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گاهیســنندرضمنسنتیدیگرجعلمیشوندمثلبرخیازاعمالیکهدرضمن

نوافلنمازصبحتوصیهشــدهاند،مثلاینکهچهســورهایدررکعــتاولودومآن

خواندهشود.گاهینیزسنندرضمنفرائضجعلمیشوند،مثلقنوتوتشهدکه

درضمننمازهاییومیهجعلشدهاند.

براســاستعدادیازروایاتاهمیتدســتهاخیرازدودستهاولبیشتراستو

دستهاخیردرشرایطسختتریقابلترکهستند.بهروایتزیرتوجهکنید:

ــکُونِیِّ َعْن أَِبی عبدالله َعْن آبَائِِه3 َقاَل  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن النَّْوَفلِیِّ َعِن السَّ

نَُّة ُسنََّتاِن ُسنٌَّة ِفی َفِریَضٍة اْلَْخُذ ِبَها ُهًدى َو تَْرکَُها َضَللٌَة َو ُسنٌَّة ِفی  َقاَل أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن1السُّ
َغْیِر َفِریَضٍة اْلَْخُذ ِبَها َفِضیلٌَة َو تَْرکَُها إَِل َغْیِر َخِطیَئٍة.1و2

اینروایتدونســخهدارد.یکنسخه»ترکها الی غیرها خطیئة«ویکنسخه

همهمیننسخهایکهدرکافیمطبوعمشاهدهمیشودبهاینمعناکهترکشخطیئه

نیست.یعنیمعنایروایتطبقنسخهایکهدرمتنآوردیمچنیناست:ینتهیالی

غیرخطیئة.درمحاسن3وامالیشیخ4نسخه»ترکها الی غیرها خطیئة«استودر

کتابخصالوتحفالعقولونوادرراوندیومشکاةاالنوارنسخهترکهاغیرخطیئة5 

اســت.براساسبرخیازشــواهدیکهتاکنونمطرحشدهاستبهنظرمیرسدبا

صرفنظرازاینکهنســخهصحیحاینروایتکداماســت،مضمونصحیح،این

استکهترکســنت،بدونعذروعلت،خطیئهواشتباهاست،چهاینکهدرضمن

المؤمنین1فرمود:سنتدوسنتاست.سنتیدرفریضهکهگرفتنآنهدایتوترکشضاللتاستو امیر ۱.

سنتیدرغیرفریضهاستکهعملبهآنفضیلتاستوترکآنبهسویغیرآن،خطااست)بنابرنسخهدیگر:ترک

آنغیرخطااست(.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۷۱/بابالخذبالسنةوشواهدالکتاب.....ص۶۹

۳. المحاسن/ج۱/۲۲۴/۱۱باباالحتیاطفیالدینوالخذبالسنة.....ص۲۲۰

۴. األمالی)للطوسی(/النص/۵۹۰/]۲۵[مجلسیومالجمعةالسادسعشرمنربیعالولسنةسبعوخمسین

وأربعمائة

۵. الخصال/ج۱/۴۸/السنةسنتان.....ص۴۸وتحف العقول/النص/۵۷/ورویعنهصفیقصارهذهالمعانی

.....ص۳۵والنوادر)للراوندی(/۲۷/فیالعلموالحکمةوالعلماء.....ص۲۶ومشکاة األنوار فی غرر األخبار 

/النص/۱۵۲/الفصلالثانیعشرفیالخذبالسنةومعنیالقرآنومایلیقبهما.....ص۱۵۱.
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فریضهباشدوچهدرغیرفریضه.

مضموناینروایتکهسنتدرفریضهاهمیتبیشتریازسنتدرغیرفریضه

دارد،صریحاتنهادراینروایتآمدهاســتولیبــاروحفضایفروعاتفریضهو

سنتسازگاراستبهاینصورتکهماعمالمشاهدهمیکنیمکهسننیکهدرضمن

کیدوفروعاتسختگیرانهتریهستند. فرائضجعلشدهاند،دارایتأ

د. فضائل و آداب و فرق آن با سنن و روش تشخیص سنن از فضائل 
و آداب

نکتهمهمیکهدراینجابایدتذکردهیم،فرقبینسننوفضائلوآداباست.

تااینجاعرضکردیمکهسننالزامیهستند،مگراینکهترخیصیصادرشودو

درترخیصهمبایدمقدارترخیصراازادلهاستنباطکردوبراساسمقدارترخیص

سننقابلدرجهبندیهستندوضعیفترینآنهانیزتنهاباداشتنروحیهتسلیمقابل

ترکیاعملکردنبهآنهستند.

امادراینجامیخواهیمعرضکنیمکههرچهفریضهنبود،الزاماســنتنیست

بلکهشایدازفضائلوآدابباشد.

امافضلوادبچیست؟

فضائلوآدابمجموعهاموریهســتندکــهمعصومین3برایآنهافوائدی

ذکرکردهاندولیهیچنحوهامرونهیواعمالوالیتوجعلیدرموردآننداشتهاند.

بهعبارتدیگربراساسآنچهگذشت،آنچهتوسطخداوندمتعالجعلشدهباشد،

فریضهاستوآنچهتوســطمعصومین3وخصوصانبیاکرم-جعلشود،

سنتاست.فضلوادبهمامورغیرمجعولاستکهصرفابهآنتوصیهشدهاست

ودارایفوائدوآثارمثبتیاستکهگاهیدرروایاتذکرشدهاست.آنچهمهماست

اینکهفضلوادبدرعرضوقسیمسنتوفریضهاست.بهروایاتزیرتوجهکنید:

ِد بِْن َخالٍِد  ِد بِْن ِعیَس َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد َو ُمَحمَّ َســْعُد بُْن عبدالله َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

الَْبِْقــیِّ َو الَْعبَّــاِس بِْن َمْعُروٍف َعِن الَْقاِســِم بِْن ُعْرَوَة1 َعْن ِهَشــاِم بِْن َســالٍِم َقاَل: َســأَلُْت أَبَا 

شواهدیبرایقبولروایاتایشانازجملةنقلاجالئیمثلبزنطی
ً
۱.عمدهاشکالسندایشانهستندکهالبتهانصافا
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ُجوِد َفَقاَل یَُقوُل ِفی الرُّکُوعِ ُسْبَحاَن َربَِّی الَْعِظیِم َو  عبدالله1َعِن التَّْســِبیحِ ِفی الرُّکُوعِ َو السُّ

نَُّة ثثََلٌث َو الَْفْضُل ِفی  ــُجوِد ُسْبَحاَن َربَِّی اْلَْعىَل الَْفِریَضُة ِمْن َذلَِک تَْسِبیَحٌة َواِحَدٌة َو السُّ ِفی السُّ
َسْبعٍ.1و2

میبینیدکهدراینروایتفضلدرکنارسنتوفریضهوبهصورتقسیمآندو

ذکرشــدهاســت.همچنیندرروایتیدیگربهجایلفظفضلازلفظادباستفاده

شدهاست:

یَا َعلِیُّ اثَْنَتا َعْشََة َخْصلًَة یَْنَبِغی لِلرَُّجِل الُْمْسلِِم أَْن یََتَعلََّمَها َعىَل الَْمئَِدِة أَْربٌَع ِمْنَها َفِریَضٌة 

کُْر َو الرَِّضا  ا الَْفِریَضُة َفالَْمْعرَِفُة ِبَا یَأْکُُل َو التَّْسِمَیُة َو الشُّ َو أَْربٌَع ِمْنَها ُسنٌَّة َو أَْربٌَع ِمْنَها أََدٌب َفأَمَّ

ــنَُّة َفالُْجلُوُس َعىَل الرِّْجِل الُْیــْسَى َو اْلَکُْل ِبَثَلِث أََصاِبَع َو أَْن یَــأْکَُل ِممَّ یَلِیِه َو َمصُّ  ــا السُّ َو أَمَّ

ــِدیُد َو ِقلَُّة النَّظَِر ِفی ُوُجوِه النَّاِس َو َغْســُل  ا اْلََدُب َفَتْصِغیُر اللُّْقَمِة َو الَْمْضُغ الشَّ اْلََصاِبعِ َو أَمَّ
الَْیَدیْن 3و4

همانطورکــهعرضکردیم،دربرخیازروایاتآثاریهمبرایفضائلوآداب

ذکرشدهاست.بهعنواننمونهبهروایتزیربهسندصحیحتوجهکنید:

ِد بِْن أَِبی َحْمزََة َقاَل َقاَل  »َو ِبَهَذا اْلِْسَناِد َعْن َعلِیِّ بِْن َمْهِزیَاَر َعْن أَیُّوَب بِْن نُوحٍ َعْن ُمَحمَّ

وابنابیعمیرازایشاناست.

۱.ازامامصادق1 درموردتسبیحدررکوعوسجودپرسیدم.فرمودند:دررکوعمیگوید:»سبحانربالعظیم«

ودرسجدهمیگوید:»سبحانربیاالعلی«.فریضهازآنیکمرتبهاستوسهمرتبهسنتاستوفضلدرهفت

مرتبهاست. 

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۷۶/۸بابکیفیةالصالةوصفتهاوشرحاإلحدیوخمسینرکعةو

ترتیبهاوالقراءةفیهاوالتسبیحفیرکوعهاوسجودهاوالقنوتفیهاوالمفروضمنذلکوالمسنون.....ص۶۵.

۳.ایعلیدوازدهخصلتاستکهشایستهاستبرایمردمسلمانکهبرسرسفرهیادبگیرد.۴تافریضهاستو۴ 

تاسنتاستو۴تاادباست.امافریضهشناختچیزیاستکهمیخوردوذکرنامخداوشکرورضایتاستو

اماسنتنشستنبرپایچپوخوردنبهسهانگشتواینکهازآنچهجلویاوست،بخوردولیسیدنانگشتاناستو

اماادبکوچککردنلقمهوجویدنشدیدوکمنگاهکردندرچهرهمردموشستندودستاست.

۴. من ال یحضره الفقیه/ج۴/۳۵۵/بابالنوادروهوآخرأبوابالکتاب.متندیگریازاینروایتدرکتابفقیه

آمدهاست.رک:من ال یحضره الفقیه/ج۳/۳۵۹/بابالکلوالشربفیآنیةالذهبوالفضةوغیرذلکمن

آدابالطعام.



ل لوف / نس وی رفیضه و سنت
فو

63 اَرَة َما بَْیَن الُْجُمَعِة إَِل الُْجُمَعِة.«1و2 أَبُو َعْبِد اللَِّه1َمْن َقَرأَ الْکَْهَف ِفی کُلِّ لَْیلَِة ُجُمَعٍة کَانَْت کَفَّ

همچنینمرحومشیخمفیدمیفرماید:

و هی سنة مؤکدة عىل من قبل الزکاة لفقره و فضیلة ملن قبل الفطرة ملسکنته دون السنة 
املؤکدة و الفریضة... و دل عىل أنها سنة فوق الفضیلة فی الرتبة. 3و4

بــهصورتکلیمعموالروایاتیکهبیانگرخصوصیــاتموادغذائییافضائل

برخیازنمازهاویاقرائتبرخیازسورقرآنوامثالآنهاهستنددرصورتصحت

اســتنادبهشریعتمقدس،ازایندستههســتندوهیچجعلیبهآنهاتعلقنگرفته

اســت.لذادرروایاتفضیلتوادب،ســخنازامرونهیمعصومیننیستبلکه

معموالبهبیانآثارویاخوببودنرعایتآنهااشارهمیشود.

درپایانالزمبهذکراســتکهگاهیدربرخیازروایاتمعیاردیگرینیزبرای

تشخیصسنتبودنعملیقابلاستنباطاستکهالبتهکارآییعملیچندانیندارد

وآناینکهاگررســولاکرم-بهکسیدرمقابلعملیوعدهبهشتدادندنیزآن

علمسنتخواهدبود.بهاینروایتتوجهکنید:

ٍد َقاَل:  ُد بُْن َعْبِد الَْجبَّاِر َعِن الَْبِْقیِّ َعْن َفَضالََة َعْن ِربِْعیٍّ َعِن الَْقاِســِم بِْن ُمَحمَّ ثََنا ُمَحمَّ َحدَّ

َب نَِبیَُّه َفأَْحَسَن تَأِْدیَبُه َفَقاَل ُخِذ الَْعْفَو َو أُْمْر ِبالُْعرِْف َو أَْعرِْض َعِن الْجاِهلِیَن َفلَمَّ کَاَن  إِنَّ اللََّه أَدَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َو  َض إِلَْیِه أَْمَر دین َو َقاَل ما آتاکُُم الرَّ َذلَِک أَنَْزَل اللَُّه َو إِنََّک لََعىل  ُخلٍُق َعِظیٍم َو َفوَّ

ما نَهاکُْم َعْنُه َفانَْتُهوا َفَحرََّم اللَُّه الَْخْمَر ِبَعْیِنَها َو َحرََّم رســول الله-کُلَّ ُمْســِکٍر َفأََجاَز اللَُّه 

َذلَِک َو کَاَن یَْضَمُن َعىَل اللَِّه الَْجنََّة َفُیِجیُز اللَُّه َذلَِک لَُه  َو َذکََر الَْفَرائَِض َفلَْم یَْذکُِر الَْجدَّ َفأَطَْعَمُه 

۱.هرکسسورهکهفرادرهرشبجمعهبخواند،کفارهبیندوجمعهاست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۴۲۹/بابنوادرالجمعة.....ص۴۲۸.

۳.آنسنتمؤکدیاستبرکسیکهزکاترابهخاطرفقرشقبولمیکندوفضیلتیاستبرایکسیکهفطرهرا

بهخاطرمسکنتقبولکردهاستنهسنتمؤکدهونهفریضه...وداللتمیکندکهآنسنتیفوقفضیلتازحیث

رتبهاست.

۴. المقنعة/۲۴۹/۲۰بابزکاةالفطرة.....ص۲۴۷
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ْض إَِل أََحٍد ِمَن اْلَنِْبَیاِء َغْیرِِه1و642 رسول الله-َسْهمً َفأََجاَز اللَُّه َذلَِک َو لَْم یَُفوِّ

البتهظاهرااینســنخازسنن،ازجملهسننبهدلیلشخصیوجزئیبودنامر

آن،موقتباشندوبههمینجهتبرایماکارایینداشتهباشند.

چگونگی امکان عدم جعل و بیان فرق جوهری مجعول و مصلحت بدون جعل
سؤالیکهدراینجاپیشمیآیدایناستکهمگراینطورنیستکههرواقعهای

دارایحکمیاســتوشریعتبرایهمهچیزاحکامیجعلکردهاست.اگرچنین

استچهطورمیتوانفضائلیرااموریدانستکهجعلیبرایآنرخندادهاست.

خالصهپاسخایناستکهازبرخیازادلهکهخواهدآمد،چنینبرداشتشده

استکهشریعتبرایهرچیزیجعلیکردهاستولیبراساسادلهنظامفریضهو

سنتوفضل،بسیاریازامورکههمانفضائلوآدابباشند،هیچجعلیبرایآنها

محققنشــدهاست.همچنینبرخیدیگرازادلهنیزصریحهستنددراینکهدرمورد

اموریخاصجعلیصورتنگرفتهاست.بهعنوانمثالبهروایتزیرکهبهدوسند

کهیکیازآنهاقطعاصحیحاست،توجهکنید:

ٍد اْلَْشَعِریِّ  ٍد َعْن َسْهٍل َو َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َجِمیعاً َعْن َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ »َعلِیُّ بُْن ُمَحمَّ

ــَواِک أَْفَضُل ِمْن َســْبِعیَن  احِ َعْن أَِبی عبدالله1َقاَل: َرکَْعَتاِن ِبالسِّ َعْن عبدالله بِْن َمْیُموٍن الَْقدَّ

َواِک َمَع کُلِّ  ِتی َلََمرْتُُهْم ِبالسِّ َرکَْعًة ِبَغْیِر ِســَواٍک َقاَل َقاَل رســول الله-لَْو َل أَْن أَُشقَّ َعىَل أُمَّ
َصَلٍة.«3و4

۱.خداادبکردنبیخودراپسخوبتأدیبکرد.پسفرمودعفوپیشهکنوبهمعروفامرکنوازجاهلیناعراض

کنپسهنگامیکهاینشدخدانازلکرد:»هماناتوبرخلقبزرگیهستی«وبهاوامردینراتفویضکردوفرمود

»آنچهرسولبهشمادادبگیریدوآنچهنهیکرد،بسکنید«پسخداخمر)شرابانگوری(رابهعینشحرامکردو

رسولاللههرمستکنندهراحرامکرد.پسخداآنرااجازهدادوایشانبرخدابهشترا)برایکسی(ضماتمیکرد

پسخدااجازهمیدادآنراوفرائضرا)خدا(ذکرکردوجدراذکرنکردپسرسولخدابهاوسهمیدادپسخداآن

رااجازهدادو)خدا(بههیچیکازانبیاءغیرایشانتفویضنکرد.

۲. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد3/ج۱/۳۷۸/۴بابالتفویضإلیرسولالله-.....ص۳۷۸

۳.امامصادق1فرمود:دورکعتبامسواکبهتراستازهفتادرکعتبدونمسواک.فرمودکهرسولخدافرمود:

اگرنبودکهبرامتمنسختمیآمدآنهارابهمسواکباهرنمازامرمیکردم.

هردو
ً
۴. کافیطداراالسالمیة،جلد۳،ص۲۲.حدیثدوسندداردکهسنددومآنبیاشکالتراستواجماال
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همانطورکهمیبینیددراینروایتتصریحشــدهاســتکهبهدلیلمشقتبر

امت،امریدرخصوصمسواکزدنهمراههرنمازازجانبرسولاکرم-نیز

صادرنشدهاست.بهعبارتدیگرمسواکزدنفریضهنیستوبهتصریحاینروایت

سنتنیزنیست.پسازاموریاستکهنبیاکرم-درموردآن،جعلینکردهاند

وخداوندمتعالنیزدرموردآنجعلینکردهاســتولذادرموردمســواکجعلی

صورتنگرفتهاست.حالاگربهصورتکلیتوصیهایبهمسواکزدندرشریعت

صادرشــدهبودکهچنیناست،مسواکازامورتوصیهشدهغیرمجعولاستکهما

ازآنبهفضلیاادباسالمییادمیکنیم.

امــاالزماســتکهخالصهادلهجعلبــرهمهچیزرانیزبــهصورتمختصر

متعرضشویموبهآنهاپاسخدهیم.

امادلیلرواییاینادعا،دســتهایازروایاتاســتکهبهنوعیازآنهاچنین

برداشتیشدهاستودلیلعقلیآننیزقاعدةمالزمهاست.

امادردلیلرواییبهروایاتیازقبیل»ما من شــیء اال و فیه کتاب او سنة«1و

»ان الله جعل لکل شیء حدا و جعل علی کل من تعدی حدا«2وامثالایندو

روایتمیباشد.درگذشتهدرقسمتیکهتوضیحددیمکهچهطوربااینکههمهچیز

درقرآنهســت،سنندرقرآنجعلنشــدهاند،پاســخاجمالیازاینروایاتنیز

گذشت.خالصهپاســخدراینجاهماناستکهبودنهمهچیزدرقرآنوسنت،به

اینمعناســتکهحقیقتهرچیزدرقرآنوســنتبیانشدهاستوامااینکهبرای

همهچیزدرقرآنیاسنتجعلیصورتگرفتهاست،خارجازمحتوایاینروایات

اســت.البتهروایتدوممحتوایشازبحثمادورتراست؛زیراظاهرادراینروایت

مرادازاینکهخدابرایهمهچیزحدقرارداد،حدتکوینیاســتونهتشــریعیکه

محلبحثماستوبدیهیاستکهاگرمعنایحدرابهمعنایحدتشریعیبگیریم،

سندمعتبراست.

۱. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۵۹/بابالردإلیالکتابوالسنةوأنهلیسشیءمنالحاللوالحراموجمیعما

یحتاجالناسإلیهإالوقدجاءفیهکتابأوسنة.....ص:۵۹ 

۲ الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۷/۱۷۴/بابالتحدید.....ص:۱۷۴..
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باتمامروایاتفریضهوســنتدرتعارضخواهدبــود؛زیراطبقروایاتفریضهو

سنت،حداقلسنن،توسطخداوندمتعالجعلنشدهاند.

امــادلیلعقلیکهقاعدةمالزمهبینحکمعقلیوحکمشــرعیاســت،نیز

مخدوشاستبهاینبیانکهقاعدةمالزمهخودشدلیلیندارد.آنچهازنظرعقلی

مسلماستایناســتکهاگرچیزیدرمجموعمصلحتدارداشتهباشد،خداوند

متعالازآننهینمیکندوهمچنیناگرچیزیدرمجموعمفسدهدارباشد،خداوند

متعالآنراحرامنمیکندولیاینکههرچیزیکهمصلحتداشت،بایدتوسطشارع

موردامرقراربگیرد،دلیلیندارد.چهبســابهدلیلعدمابتالیماانسانهابهآنامر

مصلحتدارویابهایندلیلکهخودبهخودماانســانهاسراغآنامرنمیرویمویا

بهدلیلاهمیتکمآنمســأله،خداوندمتعالامرونهییازآنامرنکندوبرفرضی

کهماانســانهابهآندانشینداشــتیم،صرفابهِاخبارازمصلحتداربودنآنامر،

اکتفاکند.

توضیحمختصراینکهبرخیازامورهســتندکهبهصورتطبیعیازابتالیما

انسانهاخارجهستند،مثلتعاملباموجوداتیکههزارانسالنوریبازمینفاصله

دارند.طبیعیاســتکهبرفرضوجودمفســدهدرتعاملباآنهانیازینیســتکه

شریعتازآننهیکند.

همچنینگاهیاموریهســتندکهاگرچهمحلابتالیماهســتندولیخودبه

خود،مابهســراغآننمیرویم.میتوانمثالخــوردنفضوالتحیوانیرامصداق

خوبیبرایاینمســألهدانست.اگردرجامعهای،افرادخودبهخودبهسراغخوردن

فضوالتحیوانینمیروندچهنیازیهســتکهشریعتازآننهیکند.یابهعنوان

مثالیدیگر،نفسکشیدنقطعاازاموردارایمصلحتاستولیمردمخودبهخود

آنراانجاممیدهند.چهنیازیهستکهشارعبهآنامرکند؟

همچنینبرخیازامورهســتندکهماباعقلودانشخودمیفهمیمکهمضریا

مفیدهستند.چهنیازیهستکهشارعحتمابهآنهاامریاازآنهانهیکند.

همچنینبرخــیازاموریکهمانمیفهمیم،شــارعمیتوانــدصرفاازوجود
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مصلحتیامفســدهدرآنهاخبردهد.چهنیازیهســتکهحتماجعلیصورت

بگیرد؟

بهنظرمیرســدجعلحکمیاهماناعمالوالیتیــاهمانامرونهیتنهادر

جاییفائدهداردکهصرفاطالعماازوجودمفسدهیامصلحتدرعملبرایایجاد

انگیزهبرایعملبهآنکار،دربسیاریازانسانهاکافینباشد.بهعنوانمثالغالب

انسانهاازطریقدانشخویشویاروایاتمیدانندکهمسواکزدنمفیداستولی

حتیبسیاریازمتدینینمسواکنمیزنند؛زیراصرفدانستنفائدهمسواکازطریق

عقــلیاوحیبرایآنهاانگیزهکافیبرایمســواکزدنراایجــادنمیکند،امااگر

همینمتدینینبدانندکهمســواکزدنواجباســت،ملتزممیشــوندکهحتماآنرا

انجامدهند.حالاگرمصلحتمسواکزدنبهقدریباشدکهخداوندصالحنداند

کهاینمصلحتازمتدینینفوتشود،بهآنامرمیکندویاتوسطنبیاکرم-به

آنامرمیشود.

البتهفروضیکهمطرحشداحتماالتیاستکهبیانکردیمولیظاهرابراساس

ادلهنظامفریضهوســنتوفضل،درحقیقتشریعتنیز،عمالبهبسیاریازامور

امرونهییتعلقنگرفتهاستوصرفابهدانشمابهمصلحتآنیاِاخبارازفوائدآن

اکتفاشدهاست.

همچنینازبیانیکهداشــتیم،فرقامرمصلحــتداریکهجعلیبرایآنرخ

ندادهاســتونیزامرمصلحتداریکهبهآنامرشدهاست،روشنشد.درواقعدر

جاییکهامرمیشــود،گویاشــارعازخودمایهمیگذاردتامکلفینانگیزهبیشتری

برایعملبهآندستورپیداکنندوگویاشارعمیگوید:»اینعملراانجامبده،چون

منگفتم،هــرچندکهتومیدانیکهکالممنحکیمانهاســتوقطعاعملبهاین

دستوربرایتومنافعیدارد«ولیدرجاییکهجعلینیست،لسانشارعدرصورت

سخنگفتنبهصورتخبریازآنعملچنیناست:»اینعملبرایتومفیداست.

عاقلباشی،عملمیکنیونباشیضررشبهخودتمیرسد.«

هـ. دو تقسیم بندی سنن و آشنایی با اصطالحات مختلف فریضه 
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و سنت
تقسیمبندیاولرامفصالقبالشرحدادیموآنهمانسنتالزامیوسنتغیر

الزامیوترخیصیاســتکهدرروایاتیکهگذشتازآنبهنهیاعافیوکراهینیز

شدهبود.

اماتقســیمبندیدیگریکهدراینجاذکرمیکنیمازاهمیتویژهایبرخوردار

اســتوآنتقسیمسننبهسنندائمیوســننغیردائمیاست.ابتدابهروایتزیر

توجهکنید:

ِد بِْن ُمْسلٍِم َو ُزَراَرَة  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بِْن أَُذیَْنَة َعْن ُمَحمَّ

َعْن أَِبی َجْعَفٍر1 أَنَُّهَم َسأََلُه َعْن أَکِْل لُُحوِم الُْحُمِر اْلَْهلِیَِّة َقاَل نََهى رسول الله-َعْنَها َو 

َا الَْحَرامُ   َا نََهى َعْن أَکْلَِها ِفی َذلَِک الَْوْقِت ِلَنََّها کَانَْت َحُمولََة النَّاِس  َو إِنَّ َعْن أَکْلَِها یَْوَم َخْیَبَ َو إِنَّ
َما َحرََّم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِفی الُْقرْآِن.1و2

ســنداینروایتصحیحاعالئیهستواینروایتدربردارندهیکنکتهبسیار

مهمدرانواعســننرسولالله-اســت.دراینروایتحضــرتبهیکبحث

اختالفــیدردنیایاســالماشــارهمیکنندکهمنشــأآن،نوعیاجمالدرســنت

رسولالله-است.خالصهماجراازاینقراراستکهسننگاهیموقتهستندو

تعبیرســنترافقطبهســنندائمیاطالقمیکنیمولیدر
ً
گاهیدائمی.مامعموال

روایــاتبهاحکامبهاصطالحوالئیرســولالله-کهامروزهازآنتعبیربهحکم

حکومتیمیشودنیز،اطالقشدهاست.

فعلرســولالله-هموارهمرجعیبرایشناساییسنندرعالماسالمبوده

اســتولیفعلهموارهمجملاست.گاهیفعل،دالبراصلجوازوگاهیدالبر

وجوبوگاهیدالبرنوعیرجحاناســت.اســتداللاهلبیت3ینبودکهما

خاندانرسالتووارثینعلمرسولالله-هستیمومیدانیمکهکجافعلچهنوع

رسول فرمودند: پرسیدند.حضرت اهلی گوشتخران الله1ازخوردن عبد ابی از مسلم بن محمد و زراره ۱.

خدا-ازآننهیکردوازخوردنآندرروزخیبروتنهاازخوردنشدرآنوقتنهیکرد،زیراوسیلهحملبار

مردمبودوتنهاحرامآنچیزیاستکهخدادرقرآنحرامکند.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۶/۲۴۶/بابجامعفیالدوابالتیالتؤکللحمها.....ص۲۴۳
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داللتیداردوکجاســنتدائمیوکجاموقتبودهاســتوکجاســنتیافریضه

منسوخشدهاستیاامثالاینها.لذابایدبرایشناساییسننبهمامراجعهشود.

درواقعمقاماثباتاینکهچهســنتیدائمیوچهســنتیموقتاستمراجعهبه

عملکرداهلبیت3رمقابلآنســنتاســت.اگراهلبیتبیهیچنکتهایتأیید

فرمودهبودند،معلومخواهدشدکهاینسنتدائمیاستوبهخاطرشرایطخاص

اجتماعینبودهاســتوبهفرضاگرقیدیزدندیاتعلیلیبیانفرمودند،خالفآن

اســتفادهمیشــود.بهعنوانمثالدربحث»تصویر«درروایتیازجنابمحمدبن

جعفراســدی،نهیازنمازبهسمتتصاویرمقیدشدهاستبهاینکهفردنمازخوان

ازاوالدمشرکینیاتازهمسلمانباشدومعلوممیشوددرزماننبیاکرم-شرایط
بهگونهایبودهاستکهاقتضاینهیعمومیداشتهاست.1

رسولالله-درســالخیبربعدازفتحقلعهازکشتنخرهاوخوردن
ً
ظاهرا

گوشــتآنهانهیمیفرمایند،ولیایننهیموقتبودهاستبرایاینکهمسلمانان

برایرســاندنغنائمبهمدینهوســیلهایجزآنخرهانداشتهاندولذابایدآنهازنده

میماندندواگرمسلمانهاآنهارامیکشتند،مشکالتیایجادمیشد.بعدحضرت

میفرمایندکهلذااینحرامنیســتو»انمــا الحرام ما حرم الله فی القرآن«.2این

فرازروایتمیفرماید»حرام«فقطبهآنچیزیاطالقمیشودکهدرقرآنحرامشده

باشدامانهیهایدائمیرسولالله-)سنن(تکلیفشچهمیشود؟درروایتیبه

سندیصحیحاعالئیدرکتابتهذیبمیفرماید:

ِد بِْن ُمْســلٍِم َقاَل: َسأَلُْت  َعْنُه َعْن عبدالرحمن بِْن أَِبی نَْجَراَن َعْن َعاِصِم بِْن ُحَمْیٍد َعْن ُمَحمَّ

ُد بُْن أَْحَمَد  ثََنــا ُمَحمَّ ۱.درکتــابکمالالدینوتمامالنعمهمرحومصدوقتعبیرصدرروایتاینچنیناســت:»َحدَّ
اُق  ِه الَْورَّ

َّ
ُب َو َعلِیُّ بُْن َعْبِد الل قَّاُق َو الُْحَسْیُن بُْن إِبَْراِهیَم بِْن أَْحَمَد بِْن ِهَشاٍم الُْمَؤدِّ ٍد الدَّ ْیَبانِیُّ َو َعلِیُّ بُْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ الشَّ

ــْیخِ أَِبی  ُه َعْنُه َقاَل: کَاَن ِفیَم َوَرَد َعلَیَّ ِمَن الشَّ
َّ
ُد بُْن َجْعَفٍر اْلََســِدیُّ َرِضَی الل ثََنا أَبُو الُْحَســْیِن ُمَحمَّ ُه َعْنُهْم َقالُوا َحدَّ

َّ
َرِضَی الل

ُه ُروَحُه ِفی َجَواِب َمَسائِلِی إَِل َصاِحِب الزََّماِن0«.سپسحضرتبهپاسخبهتکتک
َّ
َس الل ِد بِْن ُعْثَمَن َقدَّ َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َاُج بَْیَن یََدیِْه َهْل  وَرُة َو السِّ ا َما َســأَلَْت َعْنُه ِمْن أَْمِر الُْمَصلِّی َو النَّاُر َو الصُّ ســؤاالتمیپردازندتااینکهمیفرمایند: »َو أَمَّ
تَُجوُز َصَلتُُه َفإِنَّ النَّاَس اْخَتلَُفوا ِفی َذلَِک ِقَبلََک َفإِنَُّه َجائٌِز لَِمْن لَْم یَکُْن ِمْن أَْوَلِد َعَبَدِة اْلَْصَناِم أَْو َعَبَدِة النِّیَراِن أَْن یَُصلَِّی َو 

َاُج بَْیَن یََدیِْه َو َل یَُجوُز َذلَِک لَِمْن کَاَن ِمْن أَْوَلِد َعَبَدِة اْلَْصَناِم َو النِّیَران .«)کمالالدینوتمامالنعمة وَرُة َو السِّ النَّاُر َو الصُّ

/ج۲/۵۲۰/۴۵بابذکرالتوقیعاتالواردةعنالقائم1.....ص۴۸۲.(

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۶/۲۴۶/بابجامعفیالدوابالتیالتؤکللحمها.....ص۲۴۳.
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َمِک َحَراٌم ُهَو َفَقاَل لِی یَا  یِر َو َما لَُه ِقْشٌ ِمَن السَّ أَبَا عبدالله1َعِن الِْجرِّیِّ َو الَْمْرَماِهی َو الزِّمِّ

ــُد اْقــَرأْ َهــِذِه اْلیََة الَِّتی ِفی اْلَنَْعــاِم» ُقْل ل أَِجُد ِفی مــا أُوِحَی إِلَیَّ ُمَحرَّمــاً َعىل  طاِعٍم  ُمَحمَّ

َا الَْحَراُم َما َحرََّم اللَُّه َو َرُســولُُه1 ِفی ِکَتاِبِه َو  یَطَْعُمــُه« َقــاَل َفَقَرأْتَُها َحتَّى َفَرْغــُت ِمْنَها َفَقاَل إِنَّ
لَِکنَُّهْم َقْد کَانُوا یََعاُفوَن أَْشَیاَء َفَنْحُن نََعاُفَها.2و3و4

ازاینروایتاستفادهمیشودکه»انما الحرام ما حّرم فی القرآن«مخصوص

بحثاطعمهواشربهاست؛یعنیچوندرآیهقرآنچنانتعبیریشدهاستکهمحّرم

منحصردراشــیاءخاصیشــدهاستلذاســنندائمیرســولالله-درباب
مأکوالتازقبیل»کانوا یعافون ایشاء فنحن نعافها«است.5

نسخهاینجاخرابیداردورسولهاضافهباشدولذادرتفسیرعیاشیمیبینیمکهمتنسالمماندهورسولهدر
ً
۱.ظاهرا

کارنیست.رک:تفسیر العیاشی/ج۱/۳۸۲/]سورةالنعام)۶(:آیة۱۴۵[.....ص۳۸۲.اینهمازعجائباست

کهتفسیرعیاشیدرمواردمتعددمتنشخیلیسلیمماندهاستبااینکهخیلیدرحوزههایماتامدتینبودهاست.این

دالبرجاللتشأنمرحومعیاشیاستکهسعیکردهانددقیقتریننسخراجمعآوریکنند.

۲.ازابیعبدالله1درموردجریومارماهیوزمیروآنچهازماهیهاکهپوستدارد،پرسیدم.آیاآنهاحرام

هستند؟پسبهمنفرمود:اینآیهرابخوان:»بگونمییابمدرآنچهبهمنوحیشدهاستحرامیرابرخورندهای

کهمیخورد...«پسآنراقرائتکردمتااینکهازآنفارغشدم.پسفرمود:تنهاحرامآنچیزیاستکهخدادر

کتابشحرامکردهاست.)درنسخهرسولاوبهاشتباهآمدهاست(ولکنآنهاچیزهاییراکراهتداشتندپسماهم

کراهتداریم.

ه
َ
۳.درکتابنهایهابناثیرهمموردیشبیهبههمینموردازرسولالله-داریم:فیه»أنهأتیبضّبمشوّیفَعاف

هُ،لنهلیسمنطعامقومی«أیکرهه.)النهایةفیغریبالحدیثوالثر/ج۳/۳۳۰/)عیف(.....
ُ
َعاف
َ
وقال:أ

ص۳۳۰.(

۴. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۹/۶/۱بابالصیدوالذکاة.....ص۲.

۵.البتهبرخیازاینروایتمبارکیکنکتهاصولیاستنباطکردهاندوآناینکه،تعبیرحرامبهاحترامقرآنفقطبه

حرامکتابیگفتهمیشدهاستولذاکلماتیمثلالینبغیوامثالآن،درفروعاتومطالبیکهدرقرآننیستاستفاده

میشدهاستواینیکنوعاصطالحدربینفقهابودهاستکهآنهمداللتبرحرمتمیکردهاست.بهاینبیانکه

اگرحرامکتابیبودتعبیرحراممیگفتندولیاگردرغیرکتاببودیااینکهتفریعیازیکاصلثابتبهسنتیاکتاب

بودتعبیرالینبغیوامثالآنرابهکارمیبردند.

البتهگاهیاوقاتبهاحکامدائمیاعمازسنتوفریضههمحرامگفتهمیشودودرقبالآنبرایفروعاِتمطلب

الَْمرَْجى  أَبُو  ْیُخ  ثَِنی الشَّ تعابیردیگراستفادهمیشود.بهعنوانمثالبهاینروایتدرکتابکنزالفوائدتوجهکنید:َحدَّ

ُد بُْن إِبَْراِهیَم بِْن َجْعَفٍر النُّْعَمنِیُّ َرِحَمُه  ثََنا أُْسَتاِذی أَبُو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَّ ُد بُْن َعلِیِّ بِْن أَِبی طَالٍِب الَْبلَِدیُّ ِبالَْقاِهرَِة َقاَل َحدَّ ُمَحمَّ

ِد  ِد بِْن َسِعیِد بِْن ُعْقَدَة الْکُوِفیُّ َعْن ُشُیوِخِه اْلَْربَِعیَن َعِن الَْحَسِن بِْن َمْحُبوٍب َعْن ُمَحمَّ اللَُّه َعْن أَِبی الَْعبَّاِس أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ی َرُسوُل اللَِّه- أَیَُّها النَّاُس َحَللِی  ِم بِْن الُْمْسَتِنیِر َعْن أَِبی َجْعَفٍر اْلَِماِم الَْباِقِر1 َقاَل َقاَل َجدِّ بِْن النُّْعَمِن اْلَْحَوِل َعْن َسلَّ
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ازطریقاینروایتمعنایروایتیدرکتابتفسیرعیاشیهمروشنمیشود:

عن زرارة عن أحدهم قال سألته عن أبوال الخیل و البغال و الحمیر قال: فکرهها فقلت: 

أ لیــس لحمها حلل قال: فقال: أ لیس قد بین الله لکم »َو اْلَْنعاَم َخَلَقها َلُكْم فِیها ِدْف ٌء َو 

َكُبوها َو ِزینًَة«  ِمَی لَِتْ ْیَل َو اْلبِغاَل َو اْلَ َمنافُِع َو ِمنْها َتْأُكُلوَن«و قال ]فی الخیل [ »َو اْلَ
فجعل لألکل النعام التی قص الله فی الکتاب و جعل للرکوب الخیل و البغال و الحمیر و لیس 

لحومها بحرام و لکن الناس عافوها.1و2

درواقعبهضمیمهروایتقبل،تعبیر»الناس عافوها«دراینروایت،نتیجهای

بهدنبالداردکه»فنحن نعافها«اســتودرنتیجهازبابسنتاینکارجایزنیست

االدرفرضضرورتکهالبتهضرورتشبهخاطرســنتبودن،ضعیفترازفریضه

ازاینروایتبرداشتشاینمیشود
ً
اگراینمباحثنباشدانسانصرفا

ً
است.انصافا

کهحضرتنمیخواهندجوابدهند؛زیرااولراویمیگویدآیاگوشتاینهاحالل

نیست؟حاللاستولیحضرتمیدانندکهمرادازحاللعدمحرمتکتابیاست

ولیســنتیدراینجاهستولذاحضرتمیفرماینداســتفادهاولیاینهادرقرآن

»رکوبوسواری«استولذا»سنت«به»رکوب«اینهاتعلقگرفته،نهخوردنمگر

درضرورتکهالبتهاینجاحدباالیضرورتنیست.

دراینجااینســؤالمطرحمیشودکهازکجابفهمیمسنترسولاکرم-،

ازنوعدائمیاستیاموقت.باتوجهبهنکاتیکهعرضشدروشناستکهاگراهل

بیتدرســننرسولاکرم-،تفسیرویژهایمطرحنکنندوآنراتقییدنزنندویا

برایآنعلتیمخصوصبهزمانرســولاکرم-مطرحنکنند،طبیعیاستکه

َحَلٌل إَِل یَْوِم الِْقَیاَمِة َو َحَراِمی َحَراٌم إَِل یَْوِم الِْقَیاَمِة أََل َو َقْد بَیََّنَها اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِفی الِْکَتاِب َو بَیَّْنُتُهَم لَکُْم ِفی ِسیرَتِی َو 

ُسنَِّتی.)کنزالفوائد/ج۱/۳۵۲/فصلمنکالمرسولالله-.....ص۳۵۱(

۱.ازامامدرموردادراراسبوقاطرانوخرانپرسیدم.پسآنرامکروهدانستند.پسگفتم:آیاگوشتآنهاحالل

نیست؟راویگفت:پسحضرتفرمود:آیاخدابرایشمابیاننکردهاست؟»چهارپایانراخلقکردبرایشمادر

آنفائده)چیزیکهگرمیکند(ومنافعاستوازآنمیخورید.وفرمود:»واسبوقاطرانوخرانبرایاینکهسوار

شویدوزینت«.پسبرایخوردنچهارپایانیراقراردادکهدرکتابشگفتهاستوبرایسواریاسبوقاطرانوخران

راقراردادوگوشتشحرامنیستولیمردمکراهتدانستند.

۲. تفسیر العیاشی/ج۲/۲۵۵/]سورةالنحل)۱۶(:اآلیات۵الی۸[.....ص۲۵۴
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سنتدائمیباشد.اینمطلبکهاصلدرسنندائمیبودناست،مگراینکهخالف

آنثابتشــود،ازعدهایازروایاتنیزقابلاســتفادهاســت.بهعنواننمونهبهاین

روایتباسندصحیحاعالئیتوجهکنید:

ِد بِْن ِعیَس بِْن ُعَبْیٍد َعْن یُونَُس َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل: َسأَلُْت  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ٍد-َحَلٌل أَبَداً إَِل یَْوِم الِْقَیاَمِة َو  أَبَــا َعْبِد اللَِّه 1 َعِن الَْحَلِل َو الَْحَراِم َفَقــاَل َحَلُل ُمَحمَّ

َحَراُمــُه َحَراٌم أَبَداً إَِل یَْوِم الِْقَیاَمــِة َل یَكُوُن َغْیرُُه َو َل یَِجی ُء َغْیرُُه َو َقاَل َقاَل َعلِیٌّ 1 َما أََحٌد 
ابَْتَدَع ِبْدَعًة إِلَّ تَرََك ِبَها ُسنًَّة.1و2

ظاهرامرادازتعبیرحاللمحمد-ونیزحرام-همینســننرســول

الله-اســتکهتاروزقیامتبهحالخودباقیســت.همچنیندرگذشــتهدر

روایتکتابعیون اخبار الرضا1گذشتکهامامرضا1تصریحمیفرمودندکه

بههیچوجهائمهباســننرســولاکرم-مخالفتنخواهندکردودرامریکه

رسولخدا-درآنترخیصندادهباشند،ترخیصنخواهنددادولذاحتیائمه

معصومین3نیزباسننرسولاکرم-مخالفتنخواهندکرد.

مباحثیکهدراینجامطرحشــد،زمینهطرحبحثیعمیقدراصولفقهوالئیرا

آمادهمیکندکهانشاءاللهدرفصولآتیمفصالمتعرضآنخواهیمشد.

پستااینجادریافتیمکهســننگاهیدرتحلیلچیزیاستوگاهیدرتحریم

چیزیوگاهیدرواجبکردنچیزیولیبهکاربردنتعبیرحرام،درســننرسول

اکرم-متعارفنیســتولذاحرامبیشــترظهوردرحرامکتابیدارد.همچنین

دریافتیمکهســننگاهیدائمیهســتندوگاهیموقتودرروایاتوقتیسخناز

سنترســولاکرم-است،معموالمرادسنندائمیاست.قبالهمعرضکرده

بودیــمکهگاهیبهجایفریضه،تعبیر»کتاب«اســتفادهمیشــودبهاینجهتکه

فرائضدرکتاباللهبیانمیشوند.همچنینگذشتکهسنتگاهیاعافیوکراهی

۱.ازاباعبدالله1درموردحاللوحرامپرسیدمپسفرمود:حاللرسولخدا-حاللاستهموارهتاروز

قیامتوحراماوحراماستهموارهتاروزقیامتوغیرآننمیباشدوغیرآننمیآیدوفرمودکهامیرالمؤمنین1 

فرمود:هیچکسبدعتینگذاشتمگراینکهبهوسیلهآنسنتیراترککرد.

۲ الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۱،ص۵۸،بابالبدعوالرأیوالمقاییس.
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اســتوگاهیالزامی.ازدیگرتعابیــریکهگاهیدرمقابلســنتبهکارمیرود

شریعتاست.بهعنوانمثالدرصحیفهسجادیهمیفرماید:

َو أَِقْم ِبِه ِکَتابََک َو ُحُدوَدَک َو َشَائَِعَک َو ُسَننَ  َرُسولَِک، َصلََواتَُک اللَُّهمَّ َعلَْیِه َو آلِه .1ونیز:
َو َفَرائَِضکَ  ُمَحرََّفًة َعْن ِجَهاِت أَْشَاِعَک، َو ُسَننَ  نَِبیَِّک َمْتُوکَة.2و3

اینبودخالصهمطالبیکهدربیانچیســتیفریضهوســنتوفضلودرجات

آنهاواصطالحــاتآنهاوزمینهتکوینیپیدایشایننظامقانونیالزمبود،عرض

کنیم.

۱. الصحیفة السجادیة/۲۱۸/)۴۷()وکانمندعائه۱فییومعرفة(

۲.کتابتوحدودتوشرائعخودوسننرسولتکهصلواتتوایخدابراووآلشباد،بهپادار....وفرائضتو

تحریفشدهازجهتشریعتتووسنننبیتومتروکاست.

۳. الصحیفة السجادیة/۲۳۸/)۴۸()وکانمندعائه۱یومالضحیویومالجمعة(
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مقدمه
ازروایاتمختلفیکهدربحثفریضهوسنتمطرحشدهاست،تعدادیقاعده

فقهیقابلاســتنباطاســتکهمادراینجاآنهاراذکرمیکنیموادلهآنراتاحدی

موردبررســیقرارمیدهیم.مرادماازقاعدهفقهیدرمقابلثمراتاصولیاستکه

درفصلبعدذکرمیشــود.ثمراتاصولی،برخیازنتایجمباحثفریضهوســنت

استکهپاسخبهبرخیازسؤاالتعلماصوِلموجودرامیدهد.هرضابطهکلیکه

ســؤالآندرعلماصولمطرحنیســتوبهکمکروایاتفریضهوســنتاستنباط

میشود،نیزدراینجاقاعدهنامیدیمودراینفصلذکرمیکنیم.بهعنوانمثالمسأله

اجتماعامرونهیومســألهضدوتعارضبیناخبار،مباحثیاصولیهســتندکهبه

کمکمباحثفریضهوســنتراهحلجدیدیخواهندداشتبهخالفمطالبیکه

دراینفصلذکرمیشوند.اینموضوعاهمیتشوقتیشدیدترمیشودکهدربسیاری

ازمســائلفقهی،مابرایهمــهفروعاتروایتنداریمولیبامشــاهدهبعضیاز

فروعاتمیتوانســنتبودنیافریضهبودنحکمراکشفکردوبهاینوسیلهسائر

فروعاتراحلکنیم.اینقواعدکمکبسیاریبهرشدفقهتفریعیمیکنند.

قاعده اول و دوم و سوم: ال تنقض السنة الفریضة و ال یترک السنة 
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اال عن عذر او علة و اال فالعمل باطل
همانطورکهازعنوانروشــناست،اینقســمتشاملسهقاعدهاستولیاز

آنجاکهاینسهقاعدهتفســیرکنندهیکدیگرهستند،ایندوراتحتیکعنوانذکر

کردیم.ابتدابهروایتزیرتوجهکنید:

َو َســأََل ُزَراَرُة أَبَا َجْعَفٍر1- َعِن الرَُّجِل یَُقلُِّم أَظَاِفیرَُه َو یَُجزُّ َشــاِربَُه َو یَأُْخُذ ِمْن َشــْعِر 

لِْحَیِتِه َو َرأِْســِه َهْل یَْنُقُض َذلَِک الُْوُضوَء َفَقاَل یَا ُزَراَرُة کُلُّ َهَذا ُســنٌَّة َو الُْوُضوُء َفِریَضٌة َو لَْیَس 
نَِّة یَْنُقُض الَْفِریَضَة َو إِنَّ َذلَِک لََیِزیُدُه تَطِْهیراً.1و2 َشیْ ٌء ِمَن السُّ

دراینروایتتعبیربسیارمهمیوجودداردوازقواعدمهمبحثسنتوفریضه

یضة«است.بعضیازبزرگانتصورکردهاند استوآنقاعدة»ال تنقص السنة الفر

کهالزمةاینقاعدهکهالبته-درروایاتصحیحهماواردشــدهاســت-تأسیسفقه

جدیداســت.انشــاءاللهبهاثباتخواهیمرساندکهاینبرداشــت،ناشیازفهم

ناصحیحاینقاعدهاست.دراینروایتبهاینقاعدةتمسکشدهاستبرایاثبات

اینکهتقلیماظفار)ناخنگرفتن(واخذشــعر)چیدنمو(سببابطالوضونمیشود

بلکهبهطهارتوضومیافزاید.منشــأاینسؤالبرایشخصجلیلیمثلزرارهاین

اســتکهروایاتیدرآنفضایفقهیموجودبودهاســتکهداللتبرنجاستآهن

باآهنبودهاســتاین
ً
میکردهاســت3وچونبریدنناخنهاوکوتاهکردنموغالبا

تصورپیشآمدهبودکهشــایدآهنســببابطالوضوءشــود.حضــرتدراینجا

میفرمایندکهکوتاهکردنمووناخنســنتهستندوسنتامرینیستکهدرتضاد

بافریضهباشــدبلکهتقویتکنندهآناستوهیچگاهانجامدادنسنتسببآسیب

رسیدنبهفریضهنمیشــود.پسازاینجامعلوممیشودکهتصوراتیکهعدهایدر

موردآهنپیداکردهاند،تصوراتصحیحینیست.

۱.زرارهازامامباقر1ازکسیپرسیدکهناخنهایخویشرامیگیریدوسبیلخودراکوتاهمیکندوازمویریش

وسرخودکوتاهمیکند.آیاآنوضوءراباطلمیکند؟پسحضرتفرمودند:ایزراره!همهاینهاسنتاستووضوء

فریضهاستوهیچچیزیازسنت،فریضهرانقضنمیکندوهمانااینهابهطهارتوضوءمیافزاید.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۶۳/بابماینقضالوضوء.....ص۶۱

۳.بهعنواننمونهرک:وسائل الشیعه،ج۳،ص۵۳۰،ح۵و۶و۷.
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اینمعناییکهدراینروایتهستبههیچوجهاشکالینداردوهرگزالزمهاش

تأسیسفقهجدیدنیست،امابراساسبرخیازروایاتدیگر،معنایجدیدیازاین

قاعدهبهذهنمیآیدکهآنمدنظراست.بهروایتزیرتوجهکنید:

َلُة إِلَّ ِمْن َخْمَســٍة الطُُّهوِر َو الَْوْقِت  َو َرَوى ُزَراَرُة َعْن أَِبی َجْعَفٍر1 أَنَُّه َقاَل: َل تَُعاُد الصَّ
نَُّة الَْفِریَضَة.1و2 ُد ُسنٌَّة َو َل تَْنُقُض السُّ ُجوِد ثُمَّ َقاَل الِْقَراَءُة ُسنٌَّة َو التََّشهُّ َو الِْقْبلَِة َو الرُّکُوعِ َو السُّ

خیلیمضمونروایتلطیفاســت.ابتدااینطوربهذهنمیرسدکهطهورو

وقتوقبلهورکوعوسجودفریضههستندولذابارعایتنشدناینپنجمورد،نماز

اعادهمیشــودولیقرائتوتشهدهردوسنتهســتند.ابتدابهذهنمیرسدکهبر

اساسذیلحدیثکهمیفرماید»سنتسببنقضفریضهنمیشود«،اگرتشهدیا

قرائتمشــکلدارباشد،نمازباطلنمیشود.اینمعنابهاطالقیکهداردباضرورت

فقهدرتعارضاستوانصافاموردقبولنیستبهاصطالحسببتأسیسفقهجدید

میشود.امابایدتذکردادکهاینبرداشتبسیارسطحیاست.دربررسیهرمبحث

علمیبایداطرافمســألهرانیزدرنظرگرفت.درفصلاولعرضکردیمکهسنت

تنهادرصورتیقابلترکاســتکهباروحتســلیمدرتعارضنباشدوحتیدرسنن

ترخیصینیزبدونروحتســلیم،عملباطلخواهدبود.لذاتعبیر»التنقضالسنة

الفریضة«رابایدبراســاسروحتسلیمکهروححاکمبرکلمباحثسنتوفریضه

۱.ازامامباقر1زرارهروایتکردهاستکهفرمودند:نمازاعادهنمیشودمگرازپنجچیزکهعبارتنداز:طهارتو

وقتوقبلهورکوعوسجود.سپسحضرتفرمودند:قرائتسنتاستوتشهدسنتاستوسنتفریضهرانقض

نمیکند.

۲. من ال یحضره الفقیه؛ج۱،ص۳۴۰؛بابأحکامالسهوفیالصالة؛ج۱،ص۳۳۸.نسخهدیگریازهمینروایت


ً
درکتابالخصال/ج۱/۲۸۵/التعادالصالةإالمنخمسةآمدهاستکهدرانتهایشتکبیرهمآمدهاستکهظاهرا

مرادتکبیرهایبیننمازاستنهتکبیرةاالحرامکهفریضهاستوشایدبهخاطرایناجمال،مرحومصدوقدرفقیهکه

کتابفتواییایشاناستاینذیلرانیاوردهاند.البتههمینروایتدرکتابتهذیببهمتنیمشابهمتنفقیهآمدهاست

وازآنجاکهمرحومشیخاهلاینسنخدقتهانیستندلذابهنظرمیرسدکهروایتخصالباروایتفقیهدونسخهباشند

مرحومصدوقاگربخواهندتقطیعاتی
ً
نهاینکهمرحومصدوقهماننسخهخصالراتقطیعکردهباشندبلکهاصوال

ازاینسنخانجامدهند،روایترابهصورتروایتنقلنمیکنندبلکهآنرابهصورتفتواذکرمیکنند.شاهدبراین

هرجاکهایشانفتواییمیدهندبعینهروایتشراحتیدرکتبخودمرحومصدوق
ً
مطلبایناستکهدرفقیهتقریبا

مییابیمبااینتفاوتکهفتوایایشانداراییکیاچندکلمهکموزیاداست.بهعنواننمونهرک:من ال یحضره الفقیه،

ج۱،ص۶وروایتهمینفتوارابدونکلمه»بالمدنی«درالمقنع،ص۳۱باتعبیر»روی«درصدرآنمشاهدهکنید.
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است،تفسیرکرد.لذابایدگفتکهتنهابانقصانسنتبهنحوغیرعمدیابهنحوی

کهعذروعلتیدرکارباشــد،نمازاعادهنمیشــود؛زیراسنتدرجاییکهباروح

تسلیمدرتعارضنباشد،باعثنقضفریضهنمیشود.

همینبرداشتمادربرخیازروایاتنیزصریحاآمدهاست.مرحومصدوقدر

فقیهروایتیمیآورندکه:

ــُجوَد َو  َو َرَوى ُزَراَرُة َعــْن أََحِدِهَم4َقــاَل: إِنَّ اللََّه تََباَرَک َو تََعاَل َفرََض  الرُّکُوَع َو السُّ
َلَة َو َمْن نَِسَی َفَل َشیْ َء َعلَْیِه.1و2 داً أََعاَد الصَّ الِْقَراَءُة ُسنٌَّة َفَمْن تَرََک الِْقَراَءَة ُمَتَعمِّ

مشابههمینروایتدرکافیباسندصحیحاعالئیچنینآمدهاست:

ِد بِْن ِعیَس َعْن ِربِْعیِّ بِْن عبدالله َعْن  ُد بُْن إِْســَمِعیَل َعِن الَْفْضِل بِْن َشــاَذاَن َعْن َحمَّ ُمَحمَّ

ــُجوَد َو الِْقَراَءُة ُسنٌَّة َفَمْن  ِد بِْن ُمْســلٍِم َعْن أََحِدِهَم4 َقاَل: إِنَّ اللََّه َفرََض  الرُّکُوَع َو السُّ ُمَحمَّ
َلَة َو َمْن نَِسَی الِْقَراَءَة َفَقْد َتَّْت َصَلتُُه َو َل َشیْ َء َعلَْیِه.3و4 داً أََعاَد الصَّ تَرََک الِْقَراَءَة ُمَتَعمِّ

گذشتوآناینکهازآثارقانونیسنت
ً
معتبراستومضمونآنقبال

ً
سندکامال

وفریضهایناستکهسنتبعدازمحلاعادهندارد.اصحابمعاصربهاینروایت

عملمیکنندولیبهامثاِلایــنروایتبهدیدیکفرعخاصفقهیمینگرندواین

روایــتراتعبدیخاصمیدانندوحالآنکهبهنظرمیرســدکهاینروایتدربیان

یکمصداقازیکقاعداصولیپرتکراردرفقهاست.درواقع،اینتفکرکهنقصان

ســنتسببباطلبودنفریضهنمیشودالبتهمشــروطبهاینکهعذروعلتیدرکار

باشددرمواردمتعددیدرفقهمشاهدهمیشود.بهعنوانتنهاچندنمونهبهمواردزیر

دقتکنید:

مرحومصدوقبهنحوفتوادرکتابفقیهمیفرمایند:

۱.فرمودند:هماناخداوندتبارکوتعالیرکوعوسجودرافریضهکردوقرائتسنتاست.پسهرکسقرائترا

متعمداترککند،نمازرااعادهمیکندوهرکسفراموشکند،چیزیبراونیست.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۳۴۵/بابأحکامالسهوفیالصالة.....ص۳۳۸

۳.هماناخدارکوعوسجودرافریضهکردوقرائتسنتاستپسهرکسقرائتراعمداترککند،نمازرااعاد

میکندوهرکسآنرافراموشکندنمازشتماماستوچیزیبراونیست.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۴۷/بابالسهوفیالقراءة.....ص۳۴۷
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اِکِعیَن «َفأََمَر  ُعوا َمَع الرَّ

َ
 َو اْرک

َ
کاة وا الزَّ

ُ
 َو آت

َ
لة ِقیُموا الصَّ

َ
َقاَل اللَُّه تََباَرَک َو تََعاَل- »َو أ

َلِة1 َو َفرََض  اللَُّه تََباَرَک َو تََعاَل َعىَل النَّاِس ِمَن الُْجُمَعِة إَِل الُْجُمَعِة  ـُه ِبالَْجَمَعِة کََم أََمــَر ِبالصَّ اللَـّ

لََواِت  ا َسائُِر الصَّ َخْمساً َو ثثََلثِیَن َصَلًة ِفیَها َصَلٌة َواِحَدٌة َفرََضَها اللَُّه ِفی َجَمَعٍة َو ِهَی الُْجُمَعُة َفأَمَّ

َفلَْیَس اِلْجِتَمُع إِلَْیَها ِبَْفُروٍض َو لَِکنَُّه ُسنٌَّة َمْن تََرکََها َرْغَبًة َعْنَها َو َعْن َجَمَعِة الُْمْسلِِمیَن ِمْن َغْیِر 

ِعلٍَّة َفَل َصَلَة لَُه َو َمْن تَرََک ثثََلَث ُجُمَعاٍت ُمَتَوالَِیاٍت ِمْن َغْیِر ِعلٍَّة َفُهَو ُمَناِفٌق َو َصَلُة الرَُّجِل ِفی 

َلُة ِفی الَْجَمَعِة  یَن َدَرَجًة ِفی الَْجنَِّة َو الصَّ َجَمَعــٍة تَْفُضُل َعىَل َصَلِة الرَُّجِل َوْحَدُه ِبَخْمٍس َو ِعْشِ
ین .2و3 تَْفُضُل َصَلَة الَْفرِْد ِبأَْربَعٍ َو ِعْشِ

البتهمحلشــاهدمادراینعبارتبهصورتروایتدرکتابشریفکافیهم

بهسندصحیحاعالئیواردشدهاست:

لََواُت ِفی َجَمَعٍة َفِریَضٌة ِهَی َفَقاَل  ٌد4 َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َو الُْفَضْیــِل َقال ُقلَْنا لَُه الصَّ َحــمَّ

َلِة کُلَِّها َو لَِکنََّها ُســنٌَّة َو َمْن تََرکََها َرْغَبًة َعْنَها  لََواُت َفِریَضٌة َو لَْیَس اِلْجِتَمُع ِبَْفُروٍض ِفی الصَّ الصَّ
َو َعْن َجَمَعِة الُْمْؤِمِنیَن ِمْن َغْیِر ِعلٍَّة َفَل َصَلَة لَُه.5و6

بهجماعتخواندننمازجمعهفریضهاســتودرقرآنهمآمدهاست7ولیدر

ازذیلآیهکهمیفرماید»ارکعوامعالراکعین«ایشانبرداشتکردهاندکهجماعتفریضةاست.
ً
۱.ظاهرا

۲.خداوندتبارکوتعالیفرمود:»ونمازرااقامهکنیدوزکاتدهیدوبارکوعکنندگانرکوعکنید«پسخدابهجماعت

همانطورکهبهنمازامرکردهاست،دستوردادهاستوخدابرمردمازجمعهبهجمعهسیوپنجنمازواجبکرده

استکهدرآنیکنمازواحداستکهخداجماعترادرآنفریضهکردهاستوآننمازجمعهاستواماسائر

نمازهاجماعتدرآنفریضهنیستولیسنتاستکههرکسآنرابهجهتبیمیلیبهآنوجماعتمسلمینبدون

علتیترککند،نمازینداردوهرکسسهجمعهمتوالیبدونعلتنمازجمعهراترککند،منافقاستونمازانسان

درجماعتبرنمازفرددرتنهاییبیستوپنجدرجهدربهشتبرتراستونمازجماعتبهنمازفرادی۲۴درجه.

۳. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۳۷۵/بابالجماعةوفضلها.

۴.سندمعلقهستبهسندسابقکهدوطریقبهحمادبنعیسیهستکهیکیعلیبنابراهیمعنابیهویکیهم

محمدبناسماعیلبندقینیشابوریازفضلبنشاذانهستکههردوطریقمعتبرهستند.

۵.بهامامعرضکردیمآیاجماعتدرنمازفریضهاست؟فرمودند:نمازفریضهاستواجتماعدرهمهنمازهافریضه

نیستبلکهسنتاستوهرکسآنرابهجهتبیمیلیبهآنوجماعتمسلمینبدونعلتیترککند،نمازیندارد.

۶. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۷۲/بابفضلالصالةفیالجماعة.....ص۳۷۱

ازتعبیر»ارکعوامعالراکعین«چنیناستفادهایکردهاند.
ً
۷.گذشتکهمرحومصدوقظاهرا
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همانطورکهعرضشدسننیکهمعصومین3ترخیصیدرترکآنندهند)و

فقطامربهســنتازآنهاصادرشدهباشد(تنهادرصورتیقابلترکهستندکهعذر

وعلتیدرکارباشــدکهالبتهعذروعلتدراینجامراداضطرارهایشدیدنیستو

بهتصریحبسیاریروایاتشاملعذرهایعادیهممیشود.اینیکتکلیفصرف

نیســتوآثاروضعیهمداردولذانمازکســیکهسنِتجماعترابدونعذرترک

کندباطلاست.

البتهبســیاریازعلماءبهدلیلاینکهرویاحکامخماسیتفکرمیکردهانددر

فرمودهاســتکه
ً
توضیــحاینحدیثفرمودهاند:ازآنجاکهدرصدرروایتصریحا

خواندننمازبهجماعتســنتاست)باتوجهبهاینکهدرنظراینبزرگان،سنتبه

کیدبراینمستحبرابیانمیکند معنایمســتحباست(پسذیلروایتشدتتأ

ولذابایدمعنایذیل»الصالةکاملةله«باشد،نهاینکهمرادبطالننمازباشد.

بهموردیدیگردقتکنید:

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَِبی  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعْن عبدالله بِْن الُْمِغیرَِة َعْن َجِمیٍل َعْن ُمَحمَّ

ـَه أَکْرََم ِبالُْجُمَعــِة الُْمْؤِمِنیَن َفَســنََّها رسول الله-ِبَشــاَرًة لَُهْم َو  َجْعَفــٍر1 َقــاَل: إِنَّ اللَـّ
داً َفَل َصَلَة لَُه.2و3 الُْمَناِفِقینَ  تَْوِبیخاً لِلُْمَناِفِقیَن َو َل یَْنَبِغی تَْرکَُها َفَمْن تََرکََها ُمَتَعمِّ

دقیقامشــابهبحثهایسابقدراینروایتنیزمطرحمیشود.بهموردیدیگر

توجهکنید:

ِد بِْن ِعیَس َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد َعْن َفَضالََة بِْن أَیُّوَب  ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َعِن ابِْن بُکَْیٍر َعْن ُعَبْیِد بِْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی عبدالله1 َقاَل: َسأَلُْتُه َعْن َرُجٍل َصىلَّ الَْفِریَضَة َفلَمَّ 

ا َصَلتُُه َفَقْد َمَضْت َو  ــْجَدِة الثَّانَِیِة ِمَن الرَّکَْعِة الرَّاِبَعِة أَْحَدَث َفَقاَل أَمَّ َفَرَغ َو َرَفَع َرأَْســُه ِمَن السَّ

اجتماعدرآندرزمانعدمظهورمعصومسنتیغیرالزماست.
ً
۱.فقطنمازعیدینمیماندکهظاهرا

۲.امامباقر1فرمودند:هماناخداوندمؤمنینرابهسببجمعه)ظاهراسورهجمعه(اکرامکردپسرسولخدا- 

برایبشارتآنهاوتوبیخمنافقینآنرا)درنمازجمعه(سنتکردوترکآن)درنمازجمعه(شایستهنیست.پسهر

کسآنراعمداترککردپسنمازیبرایاونیست.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۴۲۵/بابالقراءةیومالجمعةولیلتهافیالصلوات.....ص۴۲۵
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أْ َو لَْیُعْد إَِل َمْجلِِســِه أَْو َمــکَاٍن نَِظیٍف  ــَلِة َفلَْیَتَوضَّ ُد ُســنٌَّة ِفی الصَّ َا التََّشــهُّ ُد َو إِنَّ بَِقَی التََّشــهُّ

ْد.1و2 َفَیَتَشهَّ

معمولبهنیست،سندآن،
ً
باصرفنظرازاینکهاینروایتدرروزگارمامعموال

صحیحاعالئیاســتومضموِنآنهمباضوابطکلیسنتوفریضهبسیارسازگار

است.بهموردیدیگرتوجهکنید:

َفإِْن کَاَن طَاَف ِبالَْبْیِت طََواَف الَْفِریَضِة َفطَاَف أَْربََعَة أَْشــَواٍط ثُمَّ َغَمزَُه بَطُْنُه َفَخَرَج َفَقَض 

ُه َو َعلَْیِه بََدنٌَة َو یَْغَتِسُل ثُمَّ یَرِْجُع َفَیطُوُف أُْسُبوعاً ثُمَّ یَْسَعى  َحاَجَتُه َفَغِشَی أَْهلَُه َفَقاَل أَْفَسَد َحجَّ

َو یَْســَتْغِفُر َربَُّه ُقلُْت کَْیَف لَْم تَْجَعْل َعلَْیِه ِحیَن َغِشَی أَْهلَُه َقْبَل أَْن یَْفُرَغ ِمْن َسْعِیِه کََم َجَعلَْت 

ـَواَف َفِریَضٌة َو ِفیِه َصَلٌة َو  َعلَْیــِه َهْدیاً ِحیَن َغِشــَی أَْهلَُه َقْبــَل أَْن یَْفُرَغ ِمْن طََواِفِه َقاَل إِنَّ الطَـّ

فا َو الَْمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اللَّهِ  َقاَل  ْعَی ُسنٌَّة ِمْن رسول الله-ُقلُْت أَ لَْیَس اللَُّه یَُقوُل- إِنَّ الصَّ السَّ

ْعُی َفِریَضًة لَْم یَُقْل  َع َخْیراً َفإِنَّ اللََّه شاِکٌر َعلِیمٌ  َفلَْو کَاَن السَّ بَىَل َو لَِکْن َقْد َقاَل ِفیِهَم- َو َمْن تَطَوَّ
َع َخْیراً.3و4 َفَمْن تَطَوَّ

بهاصلشاشــارهشدوآناینکهبهنوعتعبیر
ً
اینروایتیکنکتهایداردکهقبال

موجوددرقرآنبایددقتشود.گاهیمطلبیدرقرآنهستولینوعتعبیربهگونهای

استکهبافریضهبودنسازگارنیست.البتهروایاتدرسنتیافریضهبودنسعیدر

۱.ازامام1درموردشخصیپرسیدمکهنمازخواندپسهنگامیکهفارغشدوسرشراازسجدهدومازرکعت

چهارمبرداشت،طهارتشباطلمیشود.فرمود:امانمازاوگذشتهاست)وصحیحاست(ونشهدباقیماندهاستو

تشهدتنهاسنتیدرنمازاستپسبایدوضوءبگیردوبهمکاننمازشیامکنپاکیبرگرددوتشهدبگوید.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۴۶/بابمنأحدثقبلالتسلیم.....ص۳۴۶

۳.پساگردورخانه)کعبه(طواففریضهراانجامدادو۴دورطوافکردسپسشکمشاورااذیتکردوازطواف

خارجشدوقضایحاجتکردسپسبااهلخودهمبسترشد)چهحکمیدارد(؟فرمود:حجخودراباطلکرده

استوبراوشتریاستوغسلمیکندسپسبرمیگرددوطوافهفتدوریمیکدوسعیرابهجامیآوردواز

ربخوطلبمغرفتمیکند.بهامام1عرضکردم:چگونهبراوهنگامیکههمینکارهارابعدازدورچهارمسعی

انجامدهد،آنطورکهدرطواففرمودیدوهدیقراردادید،چیزیقرارندادید؟فرمودند:چونطواففریضهاستو

درآننمازاستولیسعیسنتاست.عرضکردممگرخداوندنفرمودکه»صفاومروهازشعائراللهاست«.فرمود:

بلهولیدرموردآندوفرمود:»پسهرکسبهنیکیتطوعکندپسهماناخداشاکرعلیماست«پساگرسعیفریضه

بوددرموردآنتعبیر»تطوعبهنیکی«رابهکارنمیبرد.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۳۸۰/بابالمحرمیأتیأهلهوقدقضیبعضمناسکه.....ص۳۷۸
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تعارضهستند.خصوصاینروایتمشکلسندیهمداردزیراعبدالعزیزالعبدی

وضعروشنیندارد1.

ِد بِْن ِعیَس َعْن ِعْمَراَن  اٍل َعْن َحمَّ ٍد َعِن الَْحَسِن بِْن َفضَّ ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِعدَّ

الَْحلَِبیِّ َقاَل: َســأَلُْت أَبَا عبدالله1َعْن َرُجٍل طَاَف ِبالَْبْیِت ثثََلثََة أَْشَواٍط ِمَن الَْفِریَضِة ثُمَّ َوَجَد 
نََّة َفلُْیِعْد طََواَفُه.2و3 َخلَْوًة ِمَن الَْبْیِت َفَدَخلَُه کَْیَف یَْصَنُع َفَقاَل یَْقِضی طََواَفُه َو َقْد َخالََف السُّ

ترکشودوعذروعلتی
ً
اینروایتهمکامالصریحاســتکهسنتاگرعمدا

درکارنباشد،موجببطالنعملاست.روایتبعدینیزصریحدرهمینمعناست:

ِد بِْن ِعیَس َعِن الَْحَســِن بِْن َمْحُبوٍب َعــْن إِبَْراِهیَم الْکَرِْخیِّ َقاَل:  َمــا َرَواُه- أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ

ْمُس َفُقلُْت َمَتى یَْخُرُج  َســأَلُْت أَبَا الَْحَسِن ُموَس1َمَتى یَْدُخُل َوْقُت الظُّْهِر َقاَل إَِذا َزالَِت الشَّ

َوْقُتَهــا َفَقاَل ِمْن بَْعِد َما یَْمِضی ِمْن َزَوالَِها أَْربََعُة أَْقــَداٍم إِنَّ َوْقَت الظُّْهِر َضیٌِّق لَْیَس کََغْیرِِه ُقلُْت 

ُل َوْقِت الَْعْصِ َفُقلُْت َفَمَتى یَْخُرُج  َفَمَتــى یَْدُخُل َوْقُت الَْعْصِ َفَقاَل إِنَّ آِخَر َوْقِت الظُّْهِر ُهــَو أَوَّ

ْمُس َو َذلَِک ِمْن ِعلٍَّة َو ُهَو تَْضِییٌع َفُقلُْت لَُه لَْو  َوْقُت الَْعْصِ َفَقاَل َوْقُت الَْعْصِ إَِل أَْن تَْغرَُب الشَّ

ْمِس أَْربََعُة أَْقَداٍم أَ کَاَن ِعْنَدَک َغْیَر ُمَؤدٍّ لََها َفَقاَل  أَنَّ َرُجًل َصىلَّ الظُّْهَر بَْعَد َما یَْمِضی ِمْن َزَواِل الشَّ

َر الَْعْصَ إَِل ُقرِْب  ــنََّة َو الَْوْقَت لَْم تُْقَبْل ِمْنُه کََم لَْو أَنَّ َرُجًل أَخَّ َد َذلَِک لُِیَخالَِف السُّ إِْن کَاَن تََعمَّ

لََواِت  داً ِمْن َغْیِر ِعلٍَّة لَْم تُْقَبْل ِمْنُه إِنَّ رســول الله- َقْد َوقََّت لِلصَّ ــْمُس ُمَتَعمِّ أَْن تَْغرَُب الشَّ

الَْمْفُروَضاِت  أَْوَقاتاً َو َحدَّ لََها ُحُدوداً ِفی ُســنَِّتهِ  لِلنَّاِس َفَمْن َرِغَب َعْن ُســنٍَّة ِمْن ُسَنِنِه الُْموَجَباِت 

۱.درکافیســندمعلقبهماقبلازاینقراراســت:»ابُْن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد الَْعِزیِز الَْعْبِدیِّ َعْن ُعَبْیِد بِْن ُزَراَرَة َقاَل: َسأَلُْت 
ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد بِْن  ینه روایت قبل از این قرار است: »ِعدَّ أَبَا َعْبِد اللَِّه1«  و ســند تا ابن محبوب نیز به قر

ٍد َو َسْهِل بِْن ِزیَاٍد َعِن ابِْن َمْحُبوب .« ُمَحمَّ

۲.ازامامصادق1پرسیدمازمردیکهسهدورازطواففریضهراانجامدادهاستسپسخلوتیدرخانهمییابد

پسداخلبرخانهشد)وطوافرارهاکرد(.چگونهبایدبکند؟فرمودند:طوافشراقضامیکنددرحالیکهباسنت

مخالفتکردهاستپسبایدطوافشرااعادهکند.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۱۴/بابالرجلیطوففتعرضلهالحاجةأوالعلة.....ص۴۱۳
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85 کَاَن ِمْثَل َمْن َرِغَب َعْن فرایض  اللَِّه تََعاَل.1و2

ولیاگرعذروعلتیدرکارباشــد،درهمینمواردضرریواردنمیشــود.به

روایتبعدتوجهکنید:

الُْحَسْیُن بُْن َسِعیٍد َعِن النَّْضِ َعْن عبدالله بِْن ِسَنانٍ  َقاَل َقاَل أَبُو عبدالله1إِنَّ اللََّه َفرََض  

ــُجوَد أَ َل تََرى لَْو أَنَّ َرُجًل َدَخَل ِفی اْلِْســَلِم َل یُْحِســُن أَْن یَْقَرأَ الُْقرْآَن  َلِة الرُّکُوَع َو السُّ ِمَن الصَّ
َ َو یَُسبَِّح َو یَُصلَِّی.3و4 أَْجَزأَُه أَْن یُکَبِّ

بهعنوانآخرینمثالبهاینروایتمبارکهدرکتابتهذیبازکتابحســینبن

سعیدبادوسنداعالئیدرکتابحسینتوجهکنید: 

َو َرَوى الُْحَســْیُن بُْن َســِعیٍد َعِن النَّْضِ َو َفَضالََة َعِن ابِْن ِســَناٍن َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه1َقاَل: 

ُل الَْوْقَتْیــِن أَْفَضلُُهَم َوْقُت َصَلِة الَْفْجِر ِحیَن یَْنَشــقُّ الَْفْجُر إَِل أَْن یََتَجلََّل  لِــکُلِّ َصَلٍة َوْقَتاِن َو أَوَّ

َمَء َو َل یَْنَبِغی تَأِْخیُر َذلَِک َعْمداً لَِکنَُّه َوْقُت َمْن ُشِغَل أَْو نَِسَی أَْو َسَها أَْو نَاَم َو َوْقُت  ْبُح السَّ الصُّ

ْمُس إَِل أَْن تَْشَتِبَک النُُّجوُم َو لَْیَس ِلََحٍد أَْن یَْجَعَل آِخَر الَْوْقَتْیِن َوْقتاً إِلَّ  الَْمْغرِِب ِحیَن تَِجُب الشَّ

۱.ازامامکاظم1پرسیدمکهچهزمانیوقتظهرداخلمیشود.فرمود:بعداززوال.عرضکردمچهزمانیوقت

آنخارجمیشود.فرمود:بعداز۴قدم)هرقدمیکهفتمشاخص(ازوقتزوال.هماناوقتظهرتنگاستومانند

غیرآننیست.عرضکردمچهزمانیوقتعصرداخلمیشود؟فرمود:هماناآخروقتظهراولوقتعصراست.

عرضکردمچهزمانیوقتعصرتماممیشود؟فرمود:وقتعصرتاغروبخورشیداستوآندرصورتیاست

کهعلتیداشتهباشدوآنتضییعنمازاست.عرضکردم:اگرکسینمازظهررابعداز۴قدمبخواندآیاازنظرشما

اداکنندهآننیست؟فرموداگرعمدیچنینکردهاستکهباسنتووقتمخالفتکندازاوقبولنمیشودهمانطور

بیاندازد،ازاوقبولنمیشود.همانارسول کهاگرکسینمازعصررابدونعلتتانزدیکیغروبخورشیدتأخیر

خدا-براینمازهایفریضهاوقاتیقراردادوحدودیبرایآندرسنتخویشقرارداد،پسهرکسسنتیاز

سننواجباوترککند)بیمیلیکند(مثلکسیاستکهفرائضخداراترککند)بیمیلیکند(.

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۲۶/۴بابأوقاتالصالةوعالمةکلوقتمنها.....ص۱۸

۳.خداازنمازرکوعوسجودرافریضهکرد.آیانمیبینیکهاگرمردیدراسالمداخلشودونیکوقرآنراقرائت

نمیکندبرایاوکفایتاستکهتکبیربگویدوتسبیحبگویدونمازبخواند؟!

۴. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۱۴۷/۹بابتفصیلماتقدمذکرهفیالصالةمنالمفروضوالمسنون

ومایجوزفیهاوماالیجوز.....ص۱۳۹
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نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
ِمْن ُعْذٍر أَْو ِعلٍَّة.1و862

پسبهصورتکلیمیتواناینقســمترااینطورجمعبندیکردکهســنت

سببنقضفریضهنمیشودبهدوصورتدرروایاتتطبیقشدهاست.صورتاول

اینطوراســتکهسننمستقلسبببطالنفرائضنمیشوند،مثلگرفتنناخنکه

سبببطالنوضوءنمیشود.صورتدوماینکهسننیکهدرضمنفریضهایهستند،

اگربهسببعذروعلتیترکشــوند،مثلفراموشییامشکلبیرونی،سبببطالن

فریضةنمیشوند.

اینمسألهبهاینجهتاستکههمانطورکهعرضشد،فرائضچارچوبکلی

شریعتهستندوســنندرراستایتتمیموتکمیلفرائضهســتندولذابهفرائض

آسیبنمیزنند.

قاعده چهارم: الفریضة ال یدخلها الشک بخالف السنة
ابتدابهروایاتزیرتوجهکنید:

َعلِــیُّ بْــُن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیــِه َعِن ابِْن أَِبــی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بْــِن أَُذیَْنَة َعــْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی 

ْبحِ َو َرکَْعَتا  َجْعَفٍر1َقــاَل: َعْشُ َرکََعاٍت َرکَْعَتاِن ِمَن الظُّْهِر َو َرکَْعَتاِن ِمــَن الَْعْصِ َو َرکَْعَتا الصُّ

َلَة  الَْمْغرِِب َو َرکَْعَتا الِْعَشاِء اْلِخرَِة َل یَُجوُز الَْوْهُم ِفیِهنَّ َو َمْن َوَهَم ِفی َشیْ ٍء ِمْنُهنَّ اْسَتْقَبَل الصَّ

َض إَِل  ــَلُة الَِّتــی َفرََضَها اللَُّه َعــزَّ َو َجلَّ َعــىَل الُْمْؤِمِنیَن ِفی الُْقــرْآِن َو َفوَّ اْســِتْقَباًل َو ِهــَی الصَّ

َا ُهَو  َلِة َســْبَع َرکََعاٍت َو ِهَی ُســنٌَّة لَْیَس ِفیَها ِقَراَءٌة إِنَّ -ِفی الصَّ ٍد-َفزَاَد النَِّبیُّ ُمَحمَّ

َا یَکُوُن ِفیِهنَّ َفزَاَد رسول الله-ِفی َصَلِة الُْمِقیِم  تَْسِبیٌح َو تَْهلِیٌل َو تَکِْبیٌر َو ُدَعاٌء َفالَْوْهُم إِنَّ

َغْیــِر الُْمَســاِفِر َرکَْعَتْیِن ِفی الظُّْهِر َو الَْعْصِ َو الِْعَشــاِء اْلِخــرَِة َو َرکَْعًة ِفی الَْمْغــرِِب لِلُْمِقیِم َو 

۱.برایهرنمازدووقتاستواولوقتافضلآندواست.وقتنمازصبحاززمانیاستکهفجرمیشکافدتا

اینکهصبحدرآسمانآشکارمیشودوتأخیرآنبهصورتعمدیجایزنیستلکنوقتکسیاستکهمشغولشده

استیافراموشکردهاستیاسهوکردهاستیاخوابیدهاستووقتمغربازوقتیاستکهخورشیدغائبشودتا

اینکهستارگاندرهمفروروندوبرایهیچکسنیستکهآخروقتراوقتنمازقراردهدمگربهجهتعذریاعلتی.

۲ تهذیب األحکام )تحقیقخرسان(/ج۲/۳۹/۴بابأوقاتالصالةوعالمةکلوقتمنها.....ص۱۸
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87
الُْمَساِفِر.1و2

روایتبعدبهســندصحیحاعالئیاستکهدرکتابفقیهومشابهآندرکافی

آمدهاست:

َو َقــاَل ُزَراَرُة بُْن أَْعَیَن َقاَل أَبُو َجْعَفــٍر1کَاَن الَِّذی َفرََض اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َعىَل الِْعَباِد َعْشَ 

ْهُو  َرکََعاٍت َو ِفیِهنَّ الِْقَراَءُة َو لَْیَس ِفیِهنَّ َوْهٌم یَْعِنی َسْهٌو َفزَاَد رسول الله-َسْبعاً َو ِفیِهنَّ السَّ

لََتْیِن أََعاَد- َحتَّى یَْحَفَظ َو یَکُوَن َعىَل یَِقیٍن َو َمْن َشــکَّ  َو لَْیَس ِفیِهنَّ الِْقَراَءُة َفَمْن َشــکَّ ِفی اْلَوَّ
ِفی اْلَِخیرَتَْیِن َعِمَل ِبالَْوْهِم. 3و 4

ٍد َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی َجْعَفٍر1َقاَل: کَاَن الَِّذی َفرََض اللَُّه َعىَل  َو ِبإِْسَناِدِه َعْن َحمَّ

َلِة َعْشَ َرکََعــاٍت َو ِفیِهنَّ الِْقَراَءُة َو لَْیَس ِفیِهنَّ َوْهٌم یَْعِنی َســْهواً َفزَاَد َرُســوُل  الِْعَبــاِد ِمــَن الصَّ
اللَِّه-َسْبعاً َو ِفیِهنَّ الَْوْهُم َو لَْیَس ِفیِهنَّ ِقَراَءٌة. 5و 6

همانطورکهمیبینیدیکیازآثارســنتبودنعملایناســتکهشکدرآن،

عرضکردهایمکهاینقواعدتخصیصپذیر
ً
موجببطالنعملنمیشود.البتهقبال

است.ابتداممکناستبهنظربرسدکهاینمسألهیکیازمصادیقسهقاعدهسابق

است.بهعبارتدیگرازآنجاکهنقصاندرسنتموجببطالنفریضهنمیشود،در

۱.امامباقر1فرمود:دهرکعتیعنیدورکعتظهرودورکعتعصرودورکعتصبحودورکعتمغربودو

رکعتعشاءدرآنهاشکداخلنمیشودوهرکسدرچیزیازاینهاشککند،نمازراازسرمیگیردوایندهرکعت

همانفریضهایاستکهخداوندبرمؤمنیندرقرآنواجبکردهاستوامررابهرسولالله-تفویضکردپس

نبیدرنمازهفترکعتافزودوآنسنتیاستکهدرآنقرائتینیست.آن)یعنیهفترکعت(تنهاتسبیحوتهلیلو

تکبیرودعاءاستپسشکتنهادرآنهاراهداردپسرسولخدا-درنمازبرایمقیمغیرمسافردورکعتدر

ظهروعصروعشاءافزودویکرکعتبرایمقیمومسافردرمغربافزود.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۷۳/بابفرضالصالة.....ص۲۷۱

۳.آنچهخدابربندگانواجبکرددهرکعتاستکهدرآنهاوهمیراهندارد،ارادهمیکرد)ازوهم(سهورا.پس

رسولخدا-هفترکعتافزودودرآنهاشکراهداردودرآنهاقرائتینیستپسهرکسدودورکعتاول

شککنداعادهمیکندتااینکهحفظکندوبریقینباشدوهرکسدردورکعتاخیرشککندبهشکعملمیکند.

۴. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۲۰۱/بابفرضالصالة.....ص۱۹۵

۵.آنچهخدابربندگانواجبکرددهرکعتاستکهدرآنهاوهمیراهندارد.پسرسولخدا-هفترکعت

افزودودرآنهاشکراهداردودرآنهاقرائتینیست.

۶. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۷۲/بابفرضالصالة.....ص۲۷۱
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اینجانقصانیکههمانشکاســتدرسنت،موجببطالنعملنمیشودولیبه

نظرمیرسدمسألهاندکیفراترازاینباشد.بهروایتزیرتوجهکنید:

ِد بِْن ُمْســلٍِم، َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی عبدالله1:  ثَِنی بَْعُض أَْصَحاِبَنا َعْن ُمَحمَّ ُدُرْســُت َقاَل: َحدَّ

أَْصلََحَک اللَُّه الَْیْوُم الَِّذی یَُشکُّ ِفیِه ِمْن َرَمَضاَن أَْو َشْعَباَن یَُصوُمُه الرَُّجُل َفَیَتَبیَُّن أَنَُّه ِمْن َرَمَضاَن؟ 
. 1و 2 کِّ َقاَل: َعلَْیِه َقَضاُء َذلَِک الَْیْوِم؛ إِنَّ الَْفَرائَِض َل تَُؤدَّى َعىَل الشَّ

مشابهاینمطلبدرکتابدعائماالسالمهمقابلمشاهدهاست:

َو َعْن رســول الله-أَنَُّه َقاَل: َل تَُصاُم الَْفِریَضُة إِلَّ ِباْعِتَقاٍد َو نِیٍَّة َو َمْن َصاَم َعىَل َشکٍّ 
َفَقْد َعَص .3و 4

ومطابقآنچهبیانشــد،معنایروایتیکهدرکتاباســتبصاربهسنداعالئی

ِد بِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم بِْن  نقلشــدهاستروشنمیشود:الُْحَسْیُن بُْن َســِعیٍد َعْن ُمَحمَّ

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَِبی َجْعَفٍر1ِفی الرَُّجِل یَُصوُم الَْیْوَم الَِّذی یَُشکُّ  َســالٍِم َو أَِبی أَیُّوَب َعْن ُمَحمَّ
ِفیِه ِمْن َرَمَضاَن َقاَل َعلَْیِه َقَضاُؤُه َو إِْن کَاَن کََذلَِک. 5و 6

درواقعدراینجاپاراازســهقاعدهقبلاندکــیفراترمیگذاریمومیگوییمکه

نقصانیدرفریضهداخلنمیشودودراینروایاتیکیازمصادیقنقصانکهشک

باشد،بیانشدهاست.

البتهبهکمکاینروایاتمیتوانمعنایروایاتیراکهدرروزگارمابهعنواندلیل

اســتصحابمطرحمیشــود،فهمید.بهنظرمیرســدروایت »ال تنقض الیقین 

۱.بهامامصادق1عرضکردمخداامورشمارابهصالحقراردهد،آنروزیکهشکمیشودکهازماهرمضان

استیاشعبانوکسیدرآنروزهمیگیردومعلوممیشودکهماهرمضاناست)چهحکمیدارد(؟فرمود:براوقضای

آنروزاست.همانافرائضبرشکادانمیشود.

۲. األصول الستة عشر )ط-دارالحدیث(/۲۹۷/کتابدرستبنأبیمنصور.....ص۲۸۱.

۳.ازرسولخدا-فرمودکهروزهفریضهگرفتهنمیشودمگربهسبباعتقادونیتوهرکسبرشکروزهبگیرد،

بهتحقیقعصیانکردهاست.

۴. دعائم اإلسالم/ج۱/۲۷۲/ذکرالدخولفیالصوم.....ص۲۷۱

۵.ازامامباقر1درموردکسیکهروزهروزیراکهشکمیشودازماهرمضاناست،میگیرد.فرمود:براوقضای

آنروزاستحتیاگر)واقعا(ماهرمضانباشد.

۶. اإلستبصار فیما اختلف من األخبار/ج۲/۷۸/۳۷بابصیامیومالشک.....ص۷۷.
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یضة«باشد؛بهعبارتدیگریقین بالشک«عبارتدیگریاز»ال تنقض السنة الفر

بهقرینهموردسؤالاشارهبهفریضةوشکاشارهبهسنتاست؛یعنیعملیقینیکه

فریضةاســتوقتیانجامشددیگرشکدرعملمشکوککهسنتاست،آسیبیبه

فریضــةیقینینمیرســاند.بااینتوضیحتــازهمعنایصحیحةثالثةزرارهروشــن

میشــود.درواقعصحیحهثالثهزرارهدرادلهقاعدهمحلبحثماســتوربطیبه

استصحابندارد.

قاعده پنجم: االصل فی الفریضة عدم امــکان النیابة فیها بخالف 
السنة

ابتدابهروایتزیرتوجهکنید:

و قال1 العلیل الذی ل یســتطیع الطواف بنفسه یطاف به و إذا مل یستطع الرمی رمی 
عنه و الفرق بینهم أن الطواف فریضة و الرمی سنة. 1و 2

البتهمحتملاســتکهذیلاینعبارت،کهمحلشــاهدماست،تعبیرجناب

شیخمفیدباشدکهدراینصورتنشــاندهندهتفکراصولیمرحومشیخمفیددر

موردقواعدسنتوفریضهخواهدبود.ازاینعبارتنکتهایلطیفبرداشتمیشود

وآناینکهفرایضحتیاالمکاننیابتبردارنیستندبهخالفسنن.اینیکیدیگراز

قواعدســننوفرایضاستکهالبتهتنهادلیلیکهبرایآنیافتیمهمینعبارتکتاب

مقنعهاست.

قاعده ششم: ال یجزی السنة عن الفریضة
ســنتازفریضهکفایتنمیکندولیفریضهاکبرازفریضهاصغرونیزســنت

اکبرازسنتاصغرکفایتمیکند.ابتدابهعبارتزیرکههبحسبظاهرعبارت

مرحومصدوقاستونهروایت،توجهکنید:

۱.فرمود:بیماری)ناتوانی(کهنمیتواندخودشبهتنهاییطوافبهجابیاورد،طوافدادهمیشودوهنگامیکهرمی

رانتواند،ازجانباورمیمیشودوفرقبینایندو)کهیکینیابتراهداردودیگریخیر(ایناستکهطواففریضه

استورمیسنتاست.

۲. المقنعة/۴۴۷/۲۹بابمنالزیاداتفیفقهالحج.....ص۴۴۰
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َو الُْغْسُل کُلُُّه ُسنٌَّة َما َخَل ُغْسَل الَْجَنابَِة َو َقْد یُْجِزی الُْغْسُل ِمَن الَْجَنابَِة َعِن الُْوُضوِء ِلَنَُّهَم 

َفرَْضــانِ  اْجَتَمَعــا َفأَکَْبُُهَم یُْجِزی َعْن أَْصَغرِِهَم َو َمِن اْغَتَســَل لَِغْیِر َجَنابٍَة َفلَْیْبــَدأْ ِبالُْوُضوِء ثُمَّ 

نَُّة َعِن  یَْغَتِســُل َو َل یُْجِزیِه الُْغْســُل َعِن الُْوُضوِء ِلَنَّ الُْغْسَل ُسنٌَّة َو الُْوُضوَء َفرٌْض  َو َل یُْجِزی السُّ
الَْفرِْض .1و 2

اینسنخازعبارتبسیاربرایاثباتادعایمامناسباستزیرانشانمیدهد

کهفقیهیچونصدوقکهمتوفی۳۸۱هســتندوشیخالقمیینفیزمانشانهستندو

البتهبهشــدتاخباریهمهستندوتعبدبسیاریبهروایاتدارند،رویتفکرسنت

وفریضهبرایفروعفقهیدلیلمیآوردهاند.تقریرکالمایشــانچنیناستکههمه

غسلهاسنتهستند؛زیرادرقرآننیامدهاندبهجزیکاستثناءکهغسلجنابتاست

کهدرقرآنذکرشدهاســت.ازطرفیغسلجنابتهممثلوضوفریضهاستولی

غسلجنابتاکبرووضواصغراســت.دربیندوفریضه،اکبرآنهاازاصغرآنها

کفایتمیکند.ولیســائراغســال،سنتهســتندووضوفریضهاستولذاسائر

اغســالازوضوکفایتنمیکند؛زیرا»الیجزیالســنةعنالفریضة«.اینقاعده

اگرچهدرروایتیبهصورتصریحبهدســتمانرسیدهاستولیاوالمیتوانآنرا

ازاصولپیشگفتهاســتظهارکردبهاینبیانکهرسولاکرم-درامریکهخدا

فریضهکردهاســت،ترخیصنمیدهندوهمچنینهیچگاهاموریکهذاتامکملو

متممفرائضهســتند،نمیتوانندجایگزینفرائضشوندوثانیااینمسألهدرسراسر

فقهفروعاتبســیاریداردولذاهیچگاهروزهمســتحبیازروزهماهرمضانکفایت

نمیکندوهیچگاهعمرهمســتحبیازحجکفایتنمیکنــدوهمینطورمصادیق

دیگریازاینمسألهکهدرسراسرفقهپراکندههستند.

الزماســتکهدراینجانکتــهایدرموردخصوصفرعفقهیکفایتغســل

مستحبیازوضونیزمطرحکنیم.روایاتیکهادعاشدهکهظهوردارنددراینکهسائر

۱.همهغسلسنتاستمگربهجزغسلجنابتغسلجنابتازوضوءکفایتمیکند،زیراهردوفریضههستند

کهاجتماعکردهاندوبزرگترآندوازکوچککفایتمیکندوهرکسبرایغیرجنابتغسلکند،پسبایدابتدابه

وضوءکندسپسغسلبگیردوغسلاوراازوضوءکفایتنمیکند؛زیراغسلسنتاستووضوءفریضهاستسنت

ازفریضهاکتفانمیکند.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۸۱/بابالغسال.....ص۷۷
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اغسالمســنونهکفایتازوضومیکنند،هرگزچنینداللتیندارندوتوهماینمعنا

ازآنها،ناشــیازعدممراجعهبهمصادراولیهروایــتواکتفابهمراجعهبهجوامع

حدیثیمثلوســائلاست.متأســفانهایننکتهایاستکهبسیاردامنگیرفقهاشده

اســتواگرمصدراصلیروایترادیدهبودندوروایاترادربابخودشمالحظه

کردهبودندقرائنمنفصلهایبرایشــانحاصلمیشدکهاستظهارآنهاراازروایات

عوضمیکردومتوجهمیشدندکهمراداز»الغسل«درآنروایات،خصوصغسل
جنابتاست.بهعبارتدیگرالابتدای»الغسل«برایعهداستونهجنس.1

قاعده هفتم: سننی که در محرمات جعل شده اند در صورت نسیان 
و سهو، سبب ثبوت شرعی فدیة نمی شوند به خالف فرائض

بهروایتزیرتوجهکنید:

ٍر َعْن أَِبی عبدالله1َقاَل:  ٍک َعْن ُمَعاِویََة بِْن َعمَّ ُموَس بُْن الَْقاِسِم َعْن إِبَْراِهیَم بِْن أَِبی َسمَّ

ْیِد َو إِْن َصاَدُه َحَلٌل َو لَْیَس َعلَْیَک ِفَداُء َشیْ ٍء أَتَْیَتُه َو أَنَْت ُمْحرٌِم َجاِهًل ِبِه  َل تَأْکُْل َشْیئاً ِمَن الصَّ

ْیَد َفإِنَّ َعلَْیَک الِْفَداَء ِبَجْهٍل کَاَن أَْو َعْمٍد َو ِلَنَّ اللََّه  َک أَْو ُعْمرَتَِک إِلَّ الصَّ إَِذا کُْنَت ُمْحرِماً ِفی َحجِّ

َقْد أَْوَجَبُه َعلَْیَک َفإِْن أََصْبَتُه َو أَنَْت َحَلٌل ِفی الَْحرَِم َفَعلَْیَک ِقیَمٌة َواِحَدٌة َو إِْن أََصْبَتُه َو أَنَْت َحَراٌم 

ِفــی الِْحلِّ َفَعلَْیَک الِْقیَمُة َو إِْن أََصْبَتــُه َو أَنَْت َحَراٌم ِفی الَْحرَِم َفَعلَْیَک الِْفَداُء ُمَضاَعفاً َو أَیُّ َقْوٍم 

اْجَتَمُعوا َعىَل َصْیٍد َفأَکَلُوا ِمْنُه َفإِنَّ َعىَل کُلِّ إِنَْساٍن ِمْنُهْم ِقیَمًة ِقیَمًة َو إِِن اْجَتَمُعوا َعلَْیِه ِفی َصْیٍد 
َفَعلَْیِهْم ِمْثُل َذلَِک. 2و3

داشتیم.پیشتر
ً
اینروایتدربردارندهنکتهجدیدیاستکهالبتهشبیهآنراقبال

۱.رک:کافی،ج۳،ص۴۵.

۲.چیزیازصید)هنگامیکهمحرمهستی(نخورحتیاگرانسانغیرمحرمیآنراصیدکردهباشد.وبرتوفدیه

چیزیکهدرحالاحرامحجیاعمرهبهجهتجهلانجامدادینیستمگرصیدوبرتوفدیهاستچهبهجهلصید

کنیچهبهعمد.چراکهخداآنرابهتوواجبکردهاست)بهخالفبقیهکهسنتهستند(پساگربهآناصابهکردی

درحالیکهتوغیرمحرمیدرحرمبودیپسبرتوقیمتیکیاستواگربهآناصابهکردیدرحالیکهدرخارج

ازحرممحرمبودیپسبرتوقیمتاستواگردرحرممحرمبودیپسبرتودوبرابرفدیهاستوهرگروهیکه

برصیدیاجتماعکردندپسازآنخوردندپسبرهریکازآنهاقیمتاستواگراجتماعکردندبرآندرصیدی

پسبرآنهامثلآناست.

۳. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۵/۳۷۰/۲۵بابالکفارةعنخطإالمحرموتعدیهالشروط.....ص۳۱۶
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گفتیمدرســننواجب،سهوونسیان،موجباعادةعملنمیشدبهخالففرایض.

اینروایتدربردارندهنکتهایمشــابهدرمحرماتاســت.ســننیکهدرمحرمات

جعلشدهاست،درصورتنسیانوسهو،فدیةنمیطلبندبهخالففرایضکهحتی

اگرفراموششــدیاموردسهوواقعشد،فدیةمیطلبند.ایننکتهازتعلیلموجوددر

 «.پس
َ
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اینروایتقابلاســتفادهاســتکهمیفرماید:» ِل

چوناینعملفریضهاســتدرهرصورت،چهعمــدیوچهازرویجهلانجام

شد،فدیهدارد.

قاعده هشتم: بهتر است سنن مخفیانه و فرائض علنی امتثال شوند
ابتدابهدوروایتزیرتوجهکنید:

علــّی بن إبراهیم ، عن أحمد بن محّمــد، عن محّمد بن خالد، عن عبد اللّه بن یحیى، عن 

عبد اللّه بن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه1 قال: کّل  ما فرض اللّه علیک، فإعلنه 

أفضــل من إساره؛ و کلّم کان تطّوعا، فــإساره أفضل من إعلنه؛ و لو أّن رجل حمل  زکاة ماله 
عىل عاتقه فقّسمها علنیة، کان ذلک حسنا جمیل. 1و 2

علــّی بن إبراهیم ، عن أبیه، عن ابن فّضال، عــن ابن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر1 

َدقاِت َفنِِعامَّ ِهیَ « قال: یعنی الّزکاة املفروضة. قلت : »َو  فی قوله- عّز و جّل: »إِْن ُتْبُدوا الصَّ

ُفوهــا َو ُتْؤُتوَها اْلُفَقــراءَ «. قال: یعنی الّنافلة. إنّهم کانوا یســتحّبون إظهار الفرائض و  إِْن ُتْ
کتمن الّنوافل. 3و 4

درواقعدرروایتاولفرضبهمعنایواجببهکاررفتهاستنهفریضه.دقتبه

ایننکتهمهماســت.درروایتدومهمازآنجاکهرســولاکرم-ســننالزامی

۱.امامصادق1فرمودند:هرچهخدابرتوواجبکردپسعلنیبودنشبهترازمخفیکردنآناستوهرچه

تطوعباشدپسمخفیبودنشبهترازعلنیبودنشاستواگرمردیزکاتمالشرابرشانهاشحملکندپسآنرا

علنیتقسیمکند،آنکارنیکیزیباییاست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۵۰۱/بابفرضالزکاةومایجبفیالمالمنالحقوق.....ص۴۹۶

۳.درموردفرمایشخداعزیزوجلیلکه»اگرصدقاتراآشکارکنیدپسخوبچیزیاستآنکار«فرموداراده

کردهاستزکاتفریضهرا.عرضکردم)ادامهآیهشریفه(»واگرآنرامخفیکندوبهفقراءبدهد«)چهمیشود؟(

فرمود:ناقلهراخواستهاست.هماناآنهانیکمیپنداشتندظاهرکردنفرائضراوکتماننوافلرا.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۶۰/بابالنوادر.....ص۶۰.
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مستقلازفریضةدرزکاتنداشتهاندفرض)واجب(وفریضةیکیمیشودیعنیدر

روایاتاولفرض)واجب(ودرروایتدومفریضة)مجعولدرکتابالله(درمقابل

ازآنهاباتطوعونافلةتعبیرمیشود(بهکاررفتهاست.
ً
سننضعیف)کهمعموال

قاعده نهم: در تزاحم فرائض با ســنن، فرائض مقدم هستند یا »ال 
تضر السنة بالفریضة«

َو َســأََل عبدالرحمن بُْن أَِبی نَْجَراَن- أَبَا الَْحَسِن ُموَس بَْن َجْعَفٍر1- َعْن ثثََلثَِة نََفٍر کَانُوا 

َلُة َو َمَعُهْم ِمَن  ِفــی َســَفٍر أََحُدُهْم ُجُنٌب َو الثَّانِی َمیٌِّت َو الثَّالُِث َعىَل َغْیِر وضــو َو َحَضَِت الصَّ

الَْمِء َقْدُر َما یَکِْفی أََحَدُهْم َمْن یَأُْخُذ الَْمَء َو کَْیَف یَْصَنُعوَن َفَقاَل یَْغَتِسُل الُْجُنُب َو یُْدَفُن الَْمیُِّت 

ُم الَِّذی ُهَو َعىَل َغْیِر وضو ِلَنَّ الُْغْســَل ِمَن الَْجَنابَِة َفِریَضٌة َو ُغْســَل الَْمیِِّت ُسنٌَّة َو  ٍم َو یََتَیمَّ ِبَتَیمُّ
َم لِْلَخِر جایز.1و 2 التََّیمُّ

مسألهازاینقراراســتکهازبینسهنفر،یکنفرمردهاستویکنفربیوضو

استویکنفرهمجنباستووقتنمازشدهاست؛وآبیکهدارندبهمقداریک

نفراست.آیامیتراغسلدهندیاجنبغسلجنابتکندیامحدثبهحدثاصغر

وضــوبگیرد.حضرتمیفرمایندکهجنبغســلکندومیتباتیممدفنشــودو

محدثبهحدثاصغرهمباتیممنمازبخواندوتعلیلمیفرمایندبهاینکهغســل

درمقام
ً
جنابتفریضهاســتوغسلمیتسنتوتیممبدلشرعیوضو.پساوال

تزاحمفریضهبهسنتمقدماستودرمرحلهبعدهمغسلجنابتوهموضوبدل

شــرعیاختیاریداردولیچونغسلجنابتاعظماستواینباردرمقامتعارض

دوفریضه،مهمتروبزرگتر)یعنیغسل(مقدممیشود.

اینهمیکیازمباحثمهمواثرگذاربحثســنتوفریضهاســتکهدرمقام

تزاحمفریضهمقدمبرســنتاستوفقیهبهکمکاینقاعده،گرفتارمشکالتمقام

۱.عبدالرحمنبنابینجرانازامامصادق1ازسهنفریپرسیدکهیکیجنباستودیگریمیتودیگریبی

وضوءووقتنمازشدهاستوباآنهاازآبتنهامقداریاستکهکفایتیکنفررامیکند.چهبایدبکنند؟فرمود:

جنبغسلمیگیردومیتبهتیممدفنمیشودوکسیکهبیوضوءاستتیمممیکند،زیراغسلجنابتفریضه

استوغسلمیتسنتاستوتیممبرایدیگریجایزاست.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۱۰۸/بابالتیمم.....ص۱۰۲
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اثباتواستظهاراتلفظیدرتمییزاهمیتدوواجبنخواهدشد.

براســاسبرخیدیگرازروایاتمیتوانیممعناییعامترازاینقاعدهبرداشت

کنیموآناینکهســنتبههیچنحوینبایدبهفریضهضرربزند.بهروایاتزیرتوجه

کنید:

َو َعْنُه َعِن النَّْضِ َعْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َعْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی َجْعَفٍر1َقاَل: َسأَلُْتُه َعْن َرکَْعَتِی 

الَْفْجــِر َقْبَل الَْفْجِر أَْو بَْعَد الَْفْجِر َفَقاَل َقْبَل الَْفْجــِر إِنَُّهَم ِمْن َصَلِة اللَّْیِل ثثََلَث َعْشََة َرکَْعًة َصَلُة 

ُع إَِذا َدَخَل َعلَْیَک َوْقُت  اللَّْیــِل أَ تُِریــُد أَْن تَُقاِیَس لَْو کَاَن َعلَْیَک ِمْن َشــْهِر َرَمَضاَن أَ کُْنَت تََتطَــوَّ

الَْفِریَضِة َفابَْدأْ ِبالَْفِریَضِة. 1و 2  

ٍد اْلَْشَعِریُّ َعْن عبدالله بِْن َعاِمٍر َعْن َعلِیِّ بِْن َمْهِزیَاَر َعْن َفَضالََة بِْن أَیُّوَب  الُْحَسْیُن بُْن ُمَحمَّ

َراُع َو  َعــِن الُْحَســْیِن بِْن ُعْثَمَن َعِن ابِْن ُمْســکَاَن َعْن ُزَراَرَة َقــاَل: َقاَل لِی أَ تَْدِری لِــَم ُجِعَل الذِّ

ــْمِس إَِل أَْن یَْبلَُغ ِذَراعاً  َل ِمْن َزَواِل الشَّ َراَعــاِن َقاَل ُقلُْت لَِم َقاَل لَِمکَاِن الَْفِریَضِة لََک أَْن تََتَنفَّ الذِّ
َفإَِذا بَلََغ ِذَراعاً بََدأَْت ِبالَْفِریَضِة َو تََرکَْت النَّاِفلَة. 3و 4

کهحکمتجعلاوقاتدوهفتمســایهوچهارمهفتمسایهدیواری5براینماز

۱.ازامامباقر1درمورددورکعت)نافله(فجرپرسیدمکهآیاقبلازفجراستیابعدازآن.فرمود:قبلازفجراست

زیراآندوازنمازشب۱۳رکعتنمازشباست.آیامیخواهیقیاسکنیاگربرتوازماهرمضانروزهایباشدآیا

تطوع)روزهمستحبی(میکنی؟هنگامیکهبرتووقتفریضهداخلشد،بهفریضهابتداکن.

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۱۳۳/۸بابکیفیةالصالةوصفتهاوشرحاإلحدیوخمسینرکعةو

ترتیبهاوالقراءةفیهاوالتسبیحفیرکوعهاوسجودهاوالقنوتفیهاوالمفروضمنذلکوالمسنون.....ص۶۵

۳.امام1بهمنفرمود:آیامیدانیچراذراعودوذراع)دوهفتموچهارمهفتمسایهشاخصکهوقتفضیلتنماز

ظهروعصراست(جعلشدهاست؟عرضکردم:چرا؟فرمود:بهدلیلفریضه.برایتوستکهنافلهبخوانیاززوال

خورشیدتااینکهبهحدذراعبرسدپسهنگامیکهبهذراعرسید،فریضهراشروعمیکنیونافلهرارهامیکنی.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۸۸/بابالتطوعفیوقتالفریضةوالساعاتالتیالیصلیفیها.....ص۲۸۸

۵.توضیحاینکهرسالهایدردستتدویناستکهمباحثکتابهایمختلففقهرابرپایهنظامسنتوفریضهتبیین

روایاتذراعوذراعانوهمچنینروایاتقدمینواربعهاقدامبرایوقتفضیلتظهر
ً
کنیمودرآنجاآوردهایمکهظاهرا

بیانگریکوقتمیباشندبااینتوضیحکهروایات
ً
وعصر،درواقعباروایاتقامةوقامتینمتعارضنیستندوتقریبا

ذراعدرواقعمقدارسایهدیوارشمالیجنوبیراتبیینمیکندزیرادیوارمسجدرسولالله-مالکاینمعیاربوده

استکهیکدیوارشمالیجنوبیاستودروقتظهرهمیشهمقدارسایهصفرمیشودودوهفتمآنوچهارهفتمآن،

ناظربهشاخصخطیمتعارفدرزمانآقاامامصادق۱هستند
ً
وقتفضیلتمیشودولیروایاتقامةوقامتینظاهرا

وقتیسایهشخصبهعنوانیکشاخصخطیبهمقدارقامةیادوبرابرقامتشبرسدویابهعبارتیسایه
ً
کهمعموال
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ظهروعصررااینمیداندکهدروقتفریضهمزاحمینباشــدودرروایتیدرکتاب

بهاینمطلب
ً
خصالکهمشــهوراســتبهروایتآدابامیرالمؤمنین1صریحا

تصریحشدهاست:

َل یَُصلِّــی الرَُّجــُل نَاِفلًَة ِفی َوْقــِت َفِریَضٍة إِلَّ ِمْن ُعْذٍر َو لَِکْن یَْقِضی بَْعــَد َذلَِک إَِذا أَْمکََنُه 

الَْقَضاُء َقاَل اللَُّه تََباَرَک َو تََعاَل »الَِّذیَن ُهْم َعىل  َصلتِِهْم داِئُوَن« یَْعِنی الَِّذیَن یَْقُضوَن َما َفاتَُهْم 

ِمــَن اللَّْیِل ِبالنََّهاِر َو َما َفاتَُهْم ِمَن النََّهاِر ِباللَّْیِل َل تُْقَض النَّاِفلَُة ِفی َوْقِت َفِریَضٍة ابَْدأْ ِبالَْفِریَضة. 

1و 2 

درواقع»التنقضالسنةالفریضة«یکیازقواعدهمراستایاینقاعدهاستکه

درهنگامتزاحمســنتوفریضه،فریضهمقدماست.شایدحتیبابیانیبتوانگفت

کهقاعدة»التنقضالســنةالفریضة«موارداســتفادهزیــادیداردکهیکیازموارد

اســتفادهاشقاعدة»التعاد«استویکیدیگرازموارداســتفادهاشقاعدة»ِابدأ

بالفریضة«است.

همچنینیکسریضوابطکلیدربعضیازروایاتداردکهسنتاگربهفریضه

ضرربزندخیریکهازانسانبهسببفوتفریضهدورشدهاست،بیشازخیرسنت

هست.بهاینروایاتتوجهکنید:
َو َقاَل1َل ُقْربََة ِبالنََّواِفِل إَِذا أََضَّْت ِبالَْفَرائِِض3و  4


ً
شاخصخطیبرابرطولشاخصوبرایعصردوبرابرشاخصبرسد،وقتفضیلتاستکهدرسرزمینعراقتقریبا

بهنظرمیرسدکهروایاتقامتوقامتینقابلقبولنباشند؛زیرادرسرزمین
ً
ایندومعیارهمزمانهستند.البتهانصافا

عراقدرایامپاییزطولسایهانساندرموقعظهرازطولقامتمقداریبلندتراست.بندهدرایاماربعین)کهمصادف

۸هفتمالی۹هفتمطول
ً
باآذرماهبود(بهعتباتعالیاتمشرفشدم،مشاهدهکردمکههنگامزوالطولسایهتقریبا

شاخصبود.یعنیطولسایهازخودشاخصهمبهمقداریکهفتمالیدوهفتمبیشتربود.

۱.کسینمازنافلهرادروقتفریضهنمیخواندمگربهجهتعذریاعلتیبلکهبعدازآنقضامیکنداگرامکانقضا

برایشبود.خدافرمود:»کسانیکهبرنمازهایشاندائمهستند«ارادهکرد:کسانیکهآنچهازشبقضاشددرروز

قضامیکنندوآنچهازروزقضاشددرشبقضامیکنند.نافلهدروقتفریضهقضانمیشود.بهفریضهشروعکن.

۲. الخصال/ج۲/۶۲۸/علمامیرالمؤمنین1أصحابهفیمجلسواحدأربعمائةبابممایصلحللمسلمفیدینه

ودنیاه.....ص۶۱۰

۳.فرمود:قربتیبراینوافلنیستهنگامیکهبهفرائضآسیببرساند.

۴. نهج البالغة )للصبحی صالح(/۴۷۵/۳۹-.....ص۴۷۵
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َو َقاَل1 إَِذا أََضَِّت النََّواِفُل ِبالَْفَرائِِض َفاْرُفُضوَها1و 2

َو َقــاَل1 إِنَّ لِلُْقلُــوِب إِْقَباًل َو إِْدبَاراً َفــإَِذا أَْقَبلَْت َفاْحِملُوَها َعــىَل النََّواِفِل َو إَِذا أَْدبَرَْت 
وا ِبَها َعىَل الَْفَرائِض3و  4 َفاْقَتِصُ

ٍد َعِن الَْحَسِن  ِد بِْن ِعیَس َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِیٍّ َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َو َما َرَواُه- أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ

التَّْفلِیِسیِّ َقاَل: َسأَلُْت أَبَا الَْحَسِن1 َعْن َمیٍِّت َو ُجُنٍب اْجَتَمَعا َو َمَعُهَم َما یَکِْفی أََحَدُهَم أَیُُّهَم 
یَْغَتِسُل َقاَل إَِذا اْجَتَمَعْت ُسنٌَّة َو َفِریَضٌة بُِدَئ ِبالَْفرِْض. 5و 6

اینروایتگذشــتولیاینمتنخصوصیتیداردکهآنراذکرکردیموآن
ً
قبال

تصریحبهقاعدهکلیتقدیمبهفریضهاســت.دراینروایتتصریحشدهاستکه:

یضة بدئ بالفرض«.7البتهواضحاستکهاینقاعدهبرای »اذا اجتمعت سنة و فر

جعلســنتوفریضهجدایازهموبیارتباطبههماســت.لذامواردیمثلصالة

خارجاست.شایدمنشأ
ً
نافلهظهرقبلازنمازظهروامثالآنازاینقاعدةتخصصا

بعضیازشبهاتیکهدرطولتاریخنسبتبهخواندنتطوعدروقتفریضهپیشآمده

اســتعدمتوجهبههمینخروجموضوعیاینبحثازاینقاعدةباشــد.البتهاین

ســؤالیکجوابفنیترنیزداردوآناینکهدربرخیازروایاتفرمودهاندحکمت

جعلوقتفضیلتنمازظهردرسایهدوهفتمشاخصدیواری،ایناستکههنگام

وقتفریضهمردممشغولسنتونافلهنشوند.

پسدرمقامجمــعبندیمیتوانگفتکهقاعده»التضرالســنةبالنافله«که

میتوانعامشــدهقاعده»التنقضالسنةالفریضة«دانســتدرمواردمتعددیدر

۱.فرمود:هنگامیکهنوافلبهفرائضآسیببرساند،پسآنراکناربگذارید.

۲. نهج البالغة )للصبحی صالح(/۵۲۵/]۲۸۵[۲۷۹.....ص۵۲۵.

۳.فرمود:برایقلبهاادبارواقبالیاست.پسهنگامیکهاقبالداشت،پسآنهارابرنوافلمجبورکنیدوهنگامی

کهادبارداشتبرفرائضاکتفاکنید.

۴. نهج البالغة )للصبحی صالح(/۵۳۰/]۳۱۸[۳۱۲.....ص۵۳۰

۵.ازاباالحسن1پرسیدمازمیتوجنبیکهاجتماعکردهاندوباآندوآبیاستکهیکیراکفایتمیکند.کدام

یکغسلمیکند؟فرمود:هنگامیکهسنتیبافریضهاجتماعکند،بهفریضهشروعمیشود.

۶. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۱/۱۰۹/۵بابالغسالالمفترضاتوالمسنونات.....ص۱۰۳

۷. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۱/۱۰۹/۵بابالغسالالمفترضاتوالمسنونات.....ص۱۰۳
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روایاتتطبیقشدهاســتوازجملهآنهامقامتزاحمبیندوعملاستومواردی

دیگرکهدرمتنگذشت.

قاعده دهم: کل فریضة تؤدی اذا حّلت
بهروایاتزیرتوجهکنید:

ُد بُْن ِعیَس َعْن َحِریٍز َعــْن ُزَراَرَة َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی َجْعَفٍر1 أَ یَُزکِّی الرَُّجُل َمالَُه إَِذا  »َحــمَّ

َواِل«1و2  َنِة َقاَل َل أَ یَُصلِّی اْلُوَل َقْبَل الزَّ َمَض ثثُلُُث السَّ

ِد بِْن ِعیَس َعْن َحِریٍز َعْن ُعَمَر بِْن یَِزیَد  وهمچنیــن: َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعــْن َحمَّ

ــَنِة َقاَل َل َو  َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی عبدالله1 الرَُّجُل یَکُوُن ِعْنَدُه الَْمُل أَ یَُزکِّیِه إَِذا َمَض نِْصُف السَّ

لَِکــْن َحتَّى یَُحوَل َعلَْیِه الَْحــْوُل َو یَِحلَّ َعلَْیِه إِنَُّه لَْیَس ِلََحٍد أَْن یَُصلَِّی َصــَلًة إِلَّ لَِوْقِتَها َو کََذلَِک 
َا تَُؤدَّى إَِذا َحلَّْت.3و4 کَاُة َو َل یَُصوُم أََحٌد َشْهَر َرَمَضاَن إِلَّ ِفی َشْهرِِه إِلَّ َقَضاًء َو کُلُّ َفِریَضٍة إِنَّ الزَّ

دوروایتذکرشــدهکامالگویاهستندوتعبیرقاعدهنیزصریحادرروایتدوم

آمدهاســت.فریضهتنهاوقتیکهزمانشفرارســید،امتثالمیشود.اماسنتچنین

حالتیندارد.بهعنوانمثال،غسلجمعهرادرشرایطیکهروزجمعهآبدردسترس

نباشــد،قبلازروزجمعهنیزمیتوانامتثالکرد5ونیزنافلهظهردرصورتیکهبعد
ازظهرفرصتانجامدادنآننباشد،میشودامتثالشود.6

۱.آیامردزکاتمالشراهنگامیکهیکسومسالگذشتهاستمیدهد؟)آیاچنینچیزیجایزاست(فرمود:آیانماز

آیانمازاول)ظهر(راقبلاززوالمیخواند؟!)پسهمانطورکهاینجایزنیستآنهمجایزنیست(

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۵۲۴/بابأوقاتالزکاة.....ص۵۲۲

۳.بهامامصادق1عرضکردم:نزدمردمالیاست.آیامیشودزکاتمالشرابدهددرحالیکهنصفسالگذشته

است؟فرمود:خیر.سالبراومیگذردووقتشمیرسد.همانابرایهیچکسنیستکهنمازشرامگردروقتش

بخواندوهمینطوراستزکاتواحدیروزهماهرمضاننمیگیردمگردرهمانماهمگربهصورتقضا.وهرفریضه

تنهاهنگامیادامیشودکهوقتشبرسد.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۵۲۳/بابأوقاتالزکاة.....ص۵۲۲

۵.بهعنواننمونهرک:منالیحضرهالفقیه،ج۱،ص۱۱۱،بابغسلیومالجمعةودخولالحماموآدابهوماجاء

فیالتنظیفوالزینة.

۶.بلکهمطابقبرخیازروایاتبدونهیچشرایطیمیتوانآنهاراقبلازظهرخواند.رک:تهذیب االحکام )تحقیق

خرسان(،ج۲،ص۹،ح۱۷.
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قاعده یازدهم: من تعدی السنة رّد الی السنة
بهروایتزیرتوجهکنید:

ُد بُْن یَْحَیى  َعْن  ــاَن َو ُمَحمَّ ٍد الَْبِْقیِّ َعْن َعلِیِّ بِْن َحسَّ ٍد َعْن أَْحَمَد بْــِن ُمَحمَّ َعلِــیُّ بُْن ُمَحمَّ

ــاَن َعْن ُمــوَس بِْن بَکٍْر َعــْن ُزَراَرَة بِْن أَْعَیــَن1 َعْن أَِبی  َســلََمَة بْــِن الَْخطَّــاِب َعْن َعلِیِّ بِْن َحسَّ
نَِّة. 2و 3 نََّة ُردَّ إَِل السُّ ى السُّ َجْعَفٍر1َقاَل: کُلُّ َمْن تََعدَّ

اینمضمونراتوضیحهایمختلفیدادهاند.بهنظرمیرســدمراداینباشدکه

هرکسیکهازســنتیتعدیکندازآنجاکهسننجامعهستندومسألهاینیستمگر

اینکهدرکتابوســنتصحبتیدرموردآنشــدهباشد،بازگشــتشبهسنتیدیگر

اگردرسفرروزهگرفتواینتعدیراانجامدادبازگشتشبهسنتیدیگر
ً
است؛مثال

وجوبقضایروزهآنروزاست.
ً
استکهمثال

البتهمیتوانبادقتدردوروایتزیر،معنایجدیدیازاینروایتفهمید:

ِد بِْن ِعیَس َعِن  ِد بِْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ٌة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل بِْن ِزیَاٍد َو ُمَحمَّ ِعدَّ

ابِْن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشــاِم بِْن َســالٍِم َعِن الَْحَسِن بِْن ُزَراَرَة َعْن أَِبیِه َقاَل: َسأَلُْت أَبَا َجْعَفٍر 1َعْن 

ٍد 3اثَْنَتْی َعْشََة أُوِقیًَّة َو  َج اْمَرأًَة َعىَل ُحكِْمَها َقــاَل َل یَُجاِوْز ُحكُْمَها ُمُهوَر آِل ُمَحمَّ َرُجــٍل تََزوَّ

َجَها َعىَل ُحكِْمِه َو َرِضَیْت ِبَذلَِك  ِة ُقلُْت أَ َرأَیَْت إِْن تََزوَّ نَّشاً َو ُهَو َوْزُن َخْمِسِمئَِة ِدْرَهٍم ِمَن الِْفضَّ

َقــاَل َفَقاَل َما َحكََم ِمْن َشــیْ ٍء َفُهَو َجائٌِز َعلَْیَها َقلِیًل كَاَن أَْو كَِثیراً َقــاَل َفُقلُْت لَُه َفكَْیَف لَْم تُِجْز 

ُحكَْمَها َعلَْیِه َو أََجزَْت ُحكَْمُه َعلَْیَها َقاَل َفَقاَل ِلَنَُّه َحكََّمَها َفلَْم یَكُْن لََها أَْن تَُجوَز َما َســنَّ َرُســوُل 

نَِّة َو ِلَنََّها ِهَی َحكََّمْتُه َو َجَعلَِت اْلَْمَر إِلَْیِه ِفی  َج َعلَْیِه نَِســاَءُه َفرََدْدتَُها إَِل السُّ اللَّه-َو تََزوَّ

۱.سنداولاجماالمعتبروسنددوممقداریمحلتأملهست.

۲.فرمود:هرکسازسنتتعدیکندبهسنتبرمیگردد.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۷۰/بابالخذبالسنةوشواهدالکتاب.....ص۶۹



ل لوم / نولوق نظام رفیضه و سنت
فو

99 الَْمْهِر َو َرِضَیْت ِبُحكِْمِه ِفی َذلَِك َفَعلَْیَها أَْن تَْقَبَل ُحكَْمُه َقلِیًل كَاَن أَْو كَِثیرا. 1و 2 

ونیزاینروایت:

عــن عمر بــن یزید قال: قلت لبی عبد الله 1: أخبنی عمــن تزوج عىل أكرث من مهر 

الســنة أ یجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر الســنة فلیس هذا مهر إنا هو نحل- لن الله یقول 

»فــإن آَتْیُتْم إِْحداُهنَّ ِقنْطارًا- َفال َتْأُخُذوا ِمنُْه َشــْیئاً« إنا عنى النحل و مل یعنی املهر، أ ل 
ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ املهر كامل ]كمل[ فم زاد عىل مهر السنة 

فإنا هو نحل كم أخبتك، فمن ثم وجب لها مهر نســائها لعلة من العلل، قلت: كیف یعطی و 

كم مهر نسائها قال إن مهر املؤمنات خمسمئة و هو مهر السنة، و قد یكون أقل من خمسمئة- 

و ل یكون أكرث من ذلك، و من كان مهرها و مهر نســائها- أقل من خمســمئة أعطی ذلك شی ء 

و من فخر و بذخ باملهر فازداد عىل خمســمئة- ثم وجب لها مهر نسائها فی علة من العلل- مل 

۱.ازامامباقر1پرسیدمازمردیکهبازنیبراساسحکماو)درمهریه(ازدواجکردهاست.فرمود:حکمزن)در

موردمهریه(ازمهریهآلمحمد3تجاوزنمیکندکهبرابردوازدهاوقیهونشیاستوآنوزنپانصددرهمازنقره

است.عرضکردماگربراساسحکممرد)درموردمهریه(بامردمازدواجکندوبهآنراضیباشد؟)دراینصورت

چهطور؟(فرمود:هرچهمردحکمکندجایزاستکمیازیاد.عرضکردم:پسچهطورحکمزنرادرموردمرد

اجازهندادید؟فرمود:زیرامرداوراحاکمقراردادهاستپسبرایاو)زن(نیستکهازآنچهرسولخدا-سنت

کردهاستوبرآنبازنانشازدواجکردهاست،تجاوزکندپسآنرا)حکمزنرا(بهسنتبرگرداندم.و)حکمدوم(

بهایندلیلاستکهزنمردراحاکمقراردادهاستومسألهمهررابهاوسپردهاستوبهحکممردراضیشدهاست

پسبرزناستکهحکممردراکمیازیادقبولکند.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۵،ص۳۷۹،بابنوادرفیالمهر.....ص:۳۷۹
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یزد عىل مهر السنة خمسمئة درهم .1و 2

اگراینمعناثابتشود،معنایجدیدازاینقراراستکهحتیاگردربرخیاز

قراردادهاکهبطالنآنبهســادگیامکانپذیرنیســت)مثلازدواج(،ازسننرسول

الله-تعدیشود،قســمتهایباطلقراردادبهصورتیکهدرسنتاست،بر

میگردد.

نقد برخی از دعاوی در مورد فرائض و سنن
الف. صغار الفرائض سنن

مرحومصدوقدرکتابفقیهچنینروایتیرانقلمیکنند:

اِدِق1 أَنَُّه َقاَل: َصَلُة الِْعیَدیِْن َفِریَضٌة َو َصَلُة الْکُُســوِف  َرَوى َجِمیــُل بُْن َدرَّاجٍ َعِن الصَّ
َفِریَضٌة. 3و 4

بالفاصلــهبادیدناینروایتنوعــیتعارضبیناینروایتوســائرروایات

احساسمیشود؛زیراایننمازهادســتورصریحقرآنیندارندوچونبرنامهفکری

بهاین
ً
مرحومصدوقروینظامســنتوفریضهبهتبعروایاتبرپاشدهاست،سریعا

روایتحاشیهمیزنندومیفرمایند:

گاهکنازکسیکهبهمقداریبیشازمهرالسنةازدواجکردهاست.آیابرای ۱.بهامامصادق1عرضکردم:منراآ

اوجایزاست؟فرمود:هنگامیکهبرمهرالسنةتجاوزکند،پسآنمهرنیست.آننحل)بخشش(است؛زیراخداوند

متعالفرمود:»اگربهآنهاقنطار)مقدارزیادمال(دادید،پسازآنهاچیزینگیرید.«فقطنحلراقصدکردونهمهر

را.آیانمیبینیهنگامیکهمهرراقراردادوسپسطالقگرفتبرایاوستکهمهرراکاملبگیرد.پسهرچهبرمهر

السنةزیادشدپسآنفقطنحلاست،همانطورکهخبردادم.پسازاینجهتبرایاو)زن(مهرزنانمانندخودش

برایجهتیازجهاتواجبمیشود.عرضکردم:چگونهمیدهدومهرزنانماننداوچهقدراست؟فرمود:مهر

زنانمؤمنپانصددرهماستوآنمهرالسنةاستوگاهیکمترازاینمقداراستوبیشترنمیشودوهرکسمهر

اوومهرزناناوکمترازپانصددرهمباشد،آنرادریافتمیکندوهرکسفخرکندوبامهربزرگیجوید،پسمهر

رابیشازپانصددرهمکند،براومهرزنانماننداوواجبشودبهجهتعلتیازعلت،ازمهرالسنة،۵۰۰درهم،

بیشترنمیشود.

۲. تفسیر العیاشی،ج۱،ص۲۲۹]سورةالنساء)۴(:آیة۲۰[.....ص:۲۲۹.

۳.فرمود:نمازدوعید)فطروقربان(فریضهاست.نمازکسوففریضهاست.

۴. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۵۰۴/بابصالةالعیدین.....ص۵۰۴.
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یَْعِنــی أَنَُّهــَم ِمْن ِصَغاِر الَْفَرائِِض  َو ِصَغاُر الَْفَرائِِض ُســَننٌ  لِِرَوایَِة َحِریٍز َعــْن ُزَراَرَة َعْن أَِبی 

َجْعَفٍر1 َقاَل: َصَلُة الِْعیَدیِْن َمَع اْلَِماِم ُسنٌَّة َو لَْیَس َقْبلَُهَم َو َل بَْعَدُهَم َصَلٌة َذلَِک الَْیْوَم إَِل 

َواِل. الزَّ

َا ُهَو َمَع إَِماٍم َعْدلٍ .1و 2 سپسمیفرمایند:َو ُوُجوُب الِْعیِد إِنَّ

بهنظرمیرسدکهمرحومجمیلدرفرضاینکهاینروایتایشانباشدوبعدها

نقلبهمعنانشدهباشد،بهجای»فریضه«فرمودهباشند»فرض«وکسیکهفقاهت

الزمرانداشــتهاستآنرافریضهنقلکردهاســت.تعبیرفرضدرروایاتبرایهم

ســنتفیالفریضهوهمفریضهاستفادهمیشود.لذادربعضیازروایاتداریمکه

»ســنةفرٍض«یعنیسنتیکهمفروضوالزامیهست؛ودرموردصالةعیدینخود

مرحومصدوقدرخصالبهسنداعالئیاینروایترامیآورند:

ِد بِْن  ثََنا َســْعُد بُْن عبدالله َعْن یَْعُقوَب بِْن یَِزیَد َعْن َحمَّ ثََنا أَِبی َرِضَی اللَُّه َعْنُه َقاَل َحدَّ َحدَّ

َلَة َو َسنَّ  ِعیَس َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة بِْن أَْعَیَن َعْن أَِبی َجْعَفٍر1 َقاَل: َفرََض اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ الصَّ

َفِر َو َصَلِة الَْخْوِف َعىَل ثثََلثَِة أَْوُجٍه َو َصَلِة  رسول الله- َعىَل َعَشَِة أَْوُجٍه َصَلِة الَْحَضِ َو السَّ
َلِة َعىَل الَْمیِّت .3و 4 ْمِس َو الَْقَمِر َو َصَلِة الِْعیَدیِْن َو َصَلِة اِلْسِتْسَقاِء َو الصَّ الْکُُسوِف لِلشَّ

درهرصورتشکینیستکهدرروایتجمیلمرادمفروضیتهستنهفریضه

بودنومؤیدتصحیفلفظیایناســتکهدرطریقبهجمیلمرحومابنابیعمیر

هستند.ایشاننسخشانبراثربارانخرابشدهبودهاست5ودربازخوانینسخایشان

ممکنهستایناتفاقافتادهباشد.

لذابراســاستوضیحاتیکهعرضکردیم،اســتداللمرحــومصدوقدراین

قســمتمخدوشاست.ایشــانبراینکه»صغارالفرائضســنن«بهروایتحریز

۱.قصدمیکندکهآندوازفرائضکوچکهستندوفرائضکوچکسنتهستندبهدلیلروایتحریزاززرارهازامام

باقر1کهفرمود:نمازدوعیدباامامسنتاستوقبلازآندوونهبعدازآندونمازیدرآنروزتازوالنیست.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۵۰۶/بابصالةالعیدین.....ص۵۰۴.

۳.خدانمازرافریضهکردورسولخداآنرابهدهصورتسنتکرد.نمازحضرونمازسفرونمازخوفبهسه

صورتونمازکسوفخورشیدوماهونمازدوعیدونمازبارانونمازبرمیت.

۴. الخصال/ج۲/۴۴۴/الصالةعلیعشرةأوجه.....ص۴۴۴

۵.رک:نجاشی،ص۳۲۶.
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استنادمیکنندکهدرآننمازعید،سنتشمردهشدهاستوچونروایتسابقرابا

متنفریضهپذیرفتهاند،چنیننتیجهگرفتهاندکهنمازعیدبااینکهفریضهاســت،در

موردآنســنتگفتهشدهاست.پاسخایشانهمایناستکهدرمتناولاشتباهرخ

دادهاستواستداللایشانناتماماستولذانمازعیدصرفاسنتاست.

البته»صغارالفرائضســنن«درهرصورتقاعدهفقهینیستبلکهصرفایک

نکتهتعبیریاستکهالبتهپذیرفتنینیست.

ب. السنة فریضة
بهروایتزیرتوجهکنید:

ٍد َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد َعِن النَّْضِ بِْن ُسَویٍْد َعْن ِهَشاِم  ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــابَاِطیَّ َرَوى َعْنَک  راً السَّ ِد بِْن ُمْســلٍِم1 َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی عبدالله1 إِنَّ َعمَّ بِْن َســالٍِم َعْن ُمَحمَّ

ثُْتُه  نََّة َفِریَضٌة َفَقاَل أَیَْن یَْذَهُب أَیْنَ  یَْذَهُب لَْیَس َهکََذا َحدَّ ِرَوایًَة َقاَل َو َما ِهَی ُقلُْت َرَوى أَنَّ السُّ

ْث نَْفَسُه ِفیَها أَْو لَْم یَْسُه ِفیَها أَْقَبَل اللَُّه َعلَْیِه َما  َا ُقلُْت لَُه َمْن َصىلَّ َفأَْقَبَل َعىَل َصَلتِِه لَْم یَُحدِّ إِنَّ

نَِّة لَِیکُْمَل ِبَها َما َذَهَب  َا أََمرْنَا ِبالسُّ َا ُرِفَع نِْصُفَها أَْو ُربُُعَها أَْو ثثُلُُثَها أَْو ُخُمُسَها َو إِنَّ أَْقَبَل َعلَْیَها َفُربَّ
ِمَن الَْمکُْتوبَِة. 2و 3و4

پیشتردرهمیننوشــتاردربخش»روشتشــخیصدرجهســنت«شرحاین

روایتوبرداشــتصحیحازآنگذشــتودرخودهمینروایتنیزاینبرداشت

۱.سندکهکامالمعتبرواعالئیهست.

۲.بهابیعبدالله1عرضکردمهماناعمارساباطیازشماروایتینقلکردهاست.گفتمآنچیست؟عرضکردم

روایتکردهاستکهسنتفریضهاست!فرمود:کجامیرود؟کجامیرود؟مناینچنینبهاوحدیثنگفتم.من

بهاوتنهاگفتمکههرکسنمازبخواندوبرنمازشروکنددرحالیکهباخویشسخننگویدوودرآنسهونکند

خدابهاندازهایکهدرنمازبهاواقبالکردهاست،نمازشراقبولمیکند.پسچهبسانصفنمازیاربعیاثلثیا

خمسآنباالرودوبهسنتامرشدهایمتنهاازآنجهتکهآنچهازمکتوبه)فریضه(ازبینرفتهاست،کاملشود.

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۶۲/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲

۴.درخودکافینسخهایدیگرازهمینروایتنقلشدهاستکهصدرآنتقطیعشدهاست.

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَِبی َجْعَفٍر1َقاَل:  ٍد َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َا أََمرْنَا ِبالنَّاِفلَِة لَِیِتمَّ  إِنَّ الَْعْبَد لَُیرَْفُع لَُه ِمْن َصَلتِِه نِْصُفَها أَْو ثثُلُُثَها أَْو ُربُُعَها أَْو ُخُمُسَها َفَم یُرَْفُع لَُه إِلَّ َما أَْقَبَل َعلَْیِه ِبَقلِْبِه َو إِنَّ

لَُهْم ِبَها َما نََقُصوا ِمَن الَْفِریَضِة.)الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۳۶۳/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲(
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عمارساباطیکهخلطبینفرضبودنوفریضهبودن،سنتاست،توسطامام1رد

شدهاست.

ج. الفرائض ال تکون اال تاما
صحتوســقماینمطلببستگیبهاینداردکهچهطورتفسیرشود.اینکهدر

فرائضنقصواردنمیشود،مطلبیاستکهدرقسمتقواعدمتعرضآنشدیمولی

برخیازاینقاعده،برداشــتیافراطیداشــتهاندکهقابلقبولنیست.بهروایتزیر

توجهکنید:

ِد بِْن یَْعُقوَب َعْن ُشَعْیٍب1 َعْن أَِبیِه َعْن  ِد بِْن إِْسَمِعیَل بِْن بَِزیعٍ َعْن ُمَحمَّ َو ِفی ِرَوایَِة ُمَحمَّ

-َما َصاَم ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن تِْسَعًة  أَِبی عبدالله1 َقاَل: ُقلُْت لَُه إِنَّ النَّاَس یَْرُووَن أَنَّ النَِّبیَّ

یــَن یَْوماً أَکْرَثُ ِممَّ َصــاَم ثثََلثِیَن َقاَل کََذبُوا َما َصاَم رســول الله-إِلَّ تَاّماً َو َل تَکُوُن  َو ِعْشِ

ــمواِت َو  ــَنَة ثثََلَثِائٍَة َو ِســتِّیَن یَْوماً َو َخلََق السَّ الَْفَرائُِض  نَاِقَصًة إِنَّ اللََّه تََباَرَک َو تََعاَل َخلََق السَّ

َنُة ثثََلُثِائٍَة َو أَْربََعٌة َو َخْمُسوَن یَْوماً  اْلَْرَض ِفی ِستَِّة أَیَّاٍم َفَحَجزََها ِمْن ثثََلِثِائٍَة َو ِستِّیَن یَْوماً َفالسَّ

اٌل  َة« َو الْکَاِمُل تَامٌّ َو َشــوَّ َو َشــْهُر َرَمَضاَن ثثََلثُوَن یَْوماً لَِقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجَل  »َو لُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

وَن یَْوماً َو ُذو الَْقْعَدِة ثثََلثُوَن یَْوماً لَِقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ »َو واَعْدنا ُموسى  َثالثَِی  تِْسَعٌة َو ِعْشُ

ْهُر َهکََذا ثُمَّ َهکََذا أَْی َشْهٌر تَامٌّ َو َشْهٌر نَاِقٌص َو َشْهُر َرَمَضاَن َل یَْنُقُص أَبَداً َو َشْعَباُن  َلْیَلًة« َفالشَّ
َل یَِتمُّ أَبَداً. 2و 3

اگرچهاینروایترامرحومصــدوقدربابنوادرآوردهاند،اینروایتراقبول

سندتصحیفشدهاستودرستشمحمدبنیعقوببنشعیببنمیثمالتمارعنابیهیعنییعقوببن
ً
۱.ظاهرا

شعیبباشدکهپسروضعروشنیندارد.

۲.عرضکردم:مردمروایتمیکنندکهنبی-آنچهازماهرمضانروزه۲۹روزهگرفتبیشترازماههای۳۰روز

بود.فرمود:دروغمیگویند.رسولالله-روزهنگرفتمگرتاموفرائضناقصنمیشود.هماناخداوندتبارک

وتعالیسالرا۳۶۰روزخلقکردوآسمانهاوزمینرادر۶روزخلقکردوآنرااز۳۶۰روزجداکرد.پسسال

۳۵۴روزاستوماهرمضانیسروزاستبهخاطرفرمایشخداوند»وبرایاینکهعددراکاملکنید«وکاملتام

استوشوال۲۹روزاستوذوالقعد۳۰روزاستبهخاطرفرمایشخداوندعزیزوجلیل:»وبهموسیسیشبرا

وعدهدادیم«پسماهاینچنیناست.سپساینچنین؛یعنیماهیتاماستوماهیناقصوماهرمضانهرگزناقص

نمیشودوماهشعبانهمیشهناقصاست.

۳. من ال یحضره الفقیه/ج۲/۱۷۰/بابالنوادر.....ص۱۶۹
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دارند؛زیرابعدازاینروایتدوروایتهممضموندیگربااینروایتراذکرمیکنند

وسپسمیفرمایند:

َقــاَل ُمَصنِّــُف َهَذا الِْکَتاِب َرِضــَی اللَُّه َعْنُه َمْن َخالَــَف َهِذِه اْلَْخَباَر َو َذَهــَب إَِل اْلَْخَباِر 

ُة َو َل یُکَلَُّم إِلَّ ِبالتَِّقیَّــِة کَائِناً َمْن کَاَن إِلَّ أَْن  َهــا اتُِّقَی کََم یُتََّقى الَْعامَّ ِة ِفی ِضدِّ الُْمَواِفَقــِة لِلَْعامَّ

َة إِلَّ  َا ُتَــاُث َو تُْبطَُل ِبَتِْک ِذکْرَِهــا َو ل ُقوَّ یَکُوَن ُمْسَتِْشــداً َفُیْرَشــَد َو یَُبیََّن لَــُه َفإِنَّ الِْبْدَعَة إِنَّ
ِباللَّه .1و2

بــزرگانبغدادیمابرخالفایشــان،اینحدیثوامثــالآنراقبولنکردندو

روایاتمتعارضآنراپذیرفتند،اگرچهابتدامرحوممفیدهمقائلبهمضمونهمین

روایاتبودهاندولیبعدهاعدولفرمودندودررســالهایکهدرزمانمابهرســاله

علتعدولشانرامطرحمیکنند.
ً
عددیهمشهورشدهاست3تفصیال

خالصهبحثایناســتکهدرعدهایازروایاتاینتصوربودهاســتکهماه

مبارکرمضانهمیشهســیروزاستولیازسویدیگرروایاتیداشتیمکهخالف

اینتصورمیفرمودکهماهمبارکرمضانازاینجهتخصوصیتینداردومیشــود

۳۰یا۲۹روزباشد.کسانیکهتفکر۳۰روزراداشتند،برایتفکرشانمؤیدیذکر

میکردندکهازآنجاکهدرفرایضبهخالفسنن،نقصواردنمیشود،درماهمبارک

رمضانهمکهازفرایضالهیاستنقصنبایدواردشود.طرفمقابلهماینتعیین

مصداقراقبولنداشتند،یعنیاگرچهقبولداشتندکهدرفرایضنقصواردنمیشود

ولیاینرامرتبطباماهرمضاننمیدانستند.

خــوبدقتکنید.باصرفنظرازاینکهماامروزمیدانیمکهماهمبارکرمضان

خصوصیتیندارد،جویفقهیدرموردســنتوفریضهچهقدرمیتواندقویباشد

کهمنشأاینشودکهعدهایروایاتیدرسیپربودنماهمبارکرمضانمطرحکنندو

۱.مصنفاینکتابرضیاللهعنهفرمود:هرکسایناخباررامخالفتکندوبهسویاخبارموافقعامهکهضد

آنهاستبرود،همانطورکهازعامهتقیهمیشودازاونیزتقیهمیشود.هرکسکهمیخواهدباشدمگراینکهبهدنبال

طلبارشادباشدکهارشادمیشودوبرایشتبیینمیشود.پسهمانابدعتازبینمیرودباترکذکرآنوقوتی

نیستمگربهالله.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۲/۱۷۱/بابالنوادر.....ص۱۶۹

۳.اسماصلیایننوشتاررسالةجواباتاهلالموصولالثانیةاست.
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آنرامعللبهچنینبحثیبنماینــدکهچهطورنقصدرنمازفریضهموجببطالن

سیپرباشدگویایکاطالقبسیارعجیب
ً
نمازاستپسبایدماهرمضانهمدائما

برایآندلیلقائلبودندکهحتیموضوعفریضههمقابلنقصاننیست.
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ثمرات اصولی نظام فریضه و سنت
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ثمره اول: به صورت کلی در سنن در صورت گذشت از محل، قاعدة 
اجزاء است و در فرائض قاعدة عدم اجزاء است

مســألهاجزاءیکیازمسائلمهمعلماصولاستکهعلمایاصولمفصالدر

موردآنبحثکردهاند.اصولییناینمســألهرابراساسراهحلعقلیموردبررسی

قــراردادهاندوپیشفرضگرفتهاندکهدلیلنقلیبرایحلمشــکلوجودندارد.با

صرفنظرازصحتوســقمادلهعقلیمطرحشدهدرمبحثاجزاء،بهدلیلوجود

دلیلنقلیمعتبر،بســیاریازفروعاتمســألهاجزاءبدوننیــازبهآنمباحثحل

میشود.

بهروایتزیرتوجهکنید:

َلِة ِفی  ِد بِْن ُمْسلٍِم أَنَُّهَم َقال ُقلَْنا ِلَِبی َجْعَفٍر1 َما تَُقوُل ِفی الصَّ ُرِوَی َعْن ُزَراَرَة َو ُمَحمَّ

بُْتمْ  ِفی اْلَْرِض َفلَْیَس َعلَْیکُْم  ــَفِر کَْیَف ِهَی َو کَْم ِهیَ  َفَقاَل إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل  َو إِذا َضَ السَّ

َفِر َواِجباً کَُوُجوِب التََّمِم ِفی الَْحَضِ َقال ُقلَْنا  لِة َفَصاَر التَّْقِصیُر ِفی السَّ وا ِمَن الصَّ ُجناٌح أَْن تَْقُصُ

- َفلَْیَس َعلَْیکُْم ُجناحٌ  َو لَْم یَُقْل اْفَعلُــوا َفکَْیَف أَْوَجَب َذلَِک کََم أَْوَجَب  َــا َقاَل اللَُّه َعــزَّ َو َجلَّ إِنَّ

َفا َو الَْمْرَوِة- َفَمْن َحجَّ الَْبْیَت  التََّمَم ِفی الَْحَضِ َفَقاَل1 أَ َو لَْیَس َقْد َقاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِفی الصَّ

َف ِبِهم أَ َل تََرْوَن أَنَّ الطََّواَف ِبِهَم َواِجٌب َمْفُروٌض ِلَنَّ اللََّه َعزَّ  أَِو اْعَتَمــَر َفل ُجناَح َعلَْیِه أَْن یَطَّوَّ

- َفِر َشیْ ٌء َصَنَعُه النَِّبیُّ َو َجلَّ َذکَرَُه ِفی ِکَتاِبِه َو َصَنَعُه نَِبیُُّه-َو کََذلَِک التَّْقِصیُر ِفی السَّ
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َفِر أَْربَعاً أَ یُِعیُد  ام َل َقاَل إِْن کَاَن  َو َذکَرَُه اللَُّه تََعاَل ِذکْرُُه ِفی ِکَتاِبهِ  َقال ُقلَْنا لَُه َفَمْن َصىلَّ ِفی السَّ

َْت لَُه َفَصىلَّ أَْربَعاً أََعاَد َو إِْن لَْم یَکُْن ُقرِئَْت َعلَْیِه َو لَْم یَْعلَْمَها  َقْد ُقرِئَْت َعلَْیِه آیَُة التَّْقِصیُر َو ُفسِّ

ــَفِر الَْفِریَضُة َرکَْعَتاِن کُلُّ َصــَلٍة إِلَّ الَْمْغرَِب َفإِنََّها ثثََلٌث  لََواُت کُلَُّها ِفی السَّ َفــَل إَِعاَدَة َعلَْیِه َو الصَّ

ــَفِر َو الَْحَضِ ثثَــَلَث َرکََعاٍت  َو َقْد َســاَفَر  لَْیــَس ِفیَهــا تَْقِصیٌر تََرکََها رســول الله-ِفی السَّ

رســول الله-إَِل ِذی ُخُشــٍب َو ِهَی َمِســیرَُة یَْوٍم ِمَن الَْمِدیَنِة یَکُوُن إِلَْیَها بَِریَدانِ  أَْربََعٌة َو 

ى  رسول الله-َقْوماً َصاُموا ِحیَن أَْفطََر  َ َو أَْفطََر َفَصاَرْت ُســنًَّة َو َقْد َســمَّ وَن ِمیًل َفَقصَّ ِعْشُ

الُْعَصــاَة َقاَل1َفُهُم الُْعَصاُة إَِل یَــْوِم الِْقَیاَمِة َو إِنَّا لََنْعرُِف أَبَْناَءُهْم َو أَبَْنــاَء أَبَْنائِِهْم إَِل یَْوِمَنا 
َهَذا.1و 2

دراینروایات،ابتداسؤالازوجوبتقصیرنمازمسافراست.حضرتبهآیهای

استشــهادمیفرمایندکهآیهظاهردرترخیصتقصیراســتنهوجوبآن.ســپس

حضرتدرادامهمیفرمایندکهوجوبشازناحیهفعلپیغمبراکرم-است.البته

تعبیریکهدراینروایتبهکاررفتهاســتکمیباادبیاتموجوددرســائرروایات

متفاوتاست.

سپسبهایننکتهمیرسیمکهاگرآیهسفربرایشخصیکهدرسفرتمامخوانده

۱.ازامامباقر1درموردنمازدرسفرپرسیدیمکهچگونهاستوچهمقداراست.فرمود:خداوندمتعالدرقرآن

میفرماید:»هنگامیکهدرزمینمسافرتکردیدپسبرشماگناهینیستکهازنمازراقصرکنید.«پسقصردرنماز

درسفرواجباستمثلتمامدرحضر.گفتند:عرضکردیمکهخداوندفرمود»برشماگناهینیست«ونفرمود:

انجامدهید.پسچگونهآنراواجبکردهاستهمانطورکهتمامدرحضرواجباست.امامفرمود:آیادرموردسعی

بینصفاومروهنفرمودکه»پسهرکسحجیاعمرهبهجاآوردگناهیبراونیستکهبینآندوطوافکند«ودر

حالیکهطوافبینآندوواجبمفروضاست؛زیراخداونددرقرآنذکرکردهاستونبیآنراعملکردهاستو

همینطوراستتقصیردرنمازکهنبیعملکردهاستوخدادرکتابشذکرکردهاست.گفتند:عرضکردیم:پس

هرکسدرسفر۴رکعتبخواندآیااعادهمیکندیانه؟فرمود:اگربراوآیهتقصیرقرائتشدهاستوبرایشتفسیر

شدهاستپس۴رکعتبخواند،اعادهمیکندواگرآیهبرایشخواندهنشدهاستوآنرانمیداندپساعادهبراو

نیستوهمهنمازهایفریضهدرسفردورکعتاستمگرنمازمغربکهآنسهرکعتاستورسولخدا-آنرا

درسفروحضرسهرکعترهاکردهاستورسولخدا-بهذیخشبمسافرتکردوآنمسیریکروزازمدینه

بودکهبهسویاومسافتدوبریدیعنی۲۴میلاستپسنمازراقصرخواندوافطارکردپسسنتشدوبهتحقیق

رسولخدا-گروهیراکههنگامیکهایشانافطارکردند،روزهگرفتندعاصیاننامید.ایشانفرمود:پسآنها

عصیانکنندگانهستندتاروزقیامتومامیشناسیمپسرانشانراوپسرانپسرانشانراتاروزقیامت.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۴۳۴/بابالصالةفیالسفر.....ص۴۳۴.
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استتفسیرشدهبودکهرســولاللهچنینسنتیجعلکردهانددراینصورتچون

اینشخصروحیهتسلیمووالیتپذیریرادرکنکردهاستنمازشاعادهمیخواهد

تابهامررســولالله-راامتثالکردهباشدولیاگرآیهبرایشتفسیرنشدهاستو

نفهمیدهاســتکهسنترسولالله-چنیناســتنمازشاعادهنمیخواهدو

حالآنکهاگرفریضهبودبهحســبقواعدبابسننوفرایضاعادهمیخواست.در

تعدادیازروایاتکهپسازشــرحاینروایــتذکرمیکنیم،اینمطلببهصورت

یکضابطهکلیبیانشــدهاســتکهاگرســنتیازرویجهلترکشدومحلآن

گذشت)درنماز،خروجازوقت،گذشتنازمحلاست.(دیگرنیازیبهاعادهندارد

بهخالففرایضکهقاعدهلزوماعادهآنهاست.

بعدهمحضرتاشارهمیکنندکهجعلمسافتازسننرسولالله-است

وکســیکهبــاآنمخالفتکندعصیانگراســت1وحضرتاشــارهبهماجرایآن

اشــخاصیمیکنندکهاینقاعدةرارعایتنکردندوتاامروزهمزیربارســنننبی

اکرم-نمیروندوهمچونبسیاریازعامههمچنانقائلبهجوازقصرنمازدر

سفرهستندنهوجوبآن.

روایتزیرتقریبادراینثمرهاصولیصریحاست:

ٍر َعْن أَِبی عبدالله1َقاَل:  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُمَعاِویََة بِْن َعمَّ

ُقلُْت لَُه َرُجٌل نَِســَی أَْن یَرِْمَی الِْجــَمَر َحتَّى أىََت َمکََّة َقاَل یَرِْجُع َفَیرِْمیَهــا یَْفِصُل بَْیَن کُلِّ َرْمَیَتْیِن 

َفا َو  ْعَی بَْیَن الصَّ ِبَســاَعٍة ُقلُْت َفاتَُه َذلَِک َو َخَرَج َقاَل لَْیَس َعلَْیِه َشیْ ٌء َقاَل ُقلُْت َفرَُجٌل نَِسَی السَّ

۱.البتهایننکتهالزمبهتذکراستکهدرروایاتاینمسئلهبهروزهدرسفرمثالزدهشدهاست.وجوبافطاردرسفر،
فقطدرروزهقضاســنترسولاللهاســتولیدرروزهماهمبارکرمضاناصلروزهدرسفر،مصداقامتثالنباشدو
درنتیجهروزهماهمبارکرمضان،برایشخصمسافرزمانامتثالشدرغیرماهمبارکاستودرنتیجهبرفرض،شخص
روزهبگیرد

ً
روزههمبگیرد،روزهاو،روزهماهمبارکمحســوبنمیشودولذاحتیاگرازرویجهلبهحکم،اشتباها

بخواندزیراابتداامربرایمسافربهروزیدیگرتعلقگرفتهاست.دلیلاینمطلبهمآیهشریفهاست:
ً
الزماستبعدا

ْهَر َفلَْیُصْمُه َو َمْن کاَن  »َشــْهُر َرَمضاَن الَّذی أُنِْزَل فیِه الُْقرْآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بَیِّناٍت ِمَن الُْهدى  َو الُْفرْقاِن َفَمْن َشــِهَد ِمْنکُُم الشَّ
ٌة ِمْن أَیَّاٍم أَُخر«)سورهمبارکهبقره،آیۀ۱۸۵(. َمریضاً أَْو َعىل  َسَفٍر َفِعدَّ

البتهدراینمسئلهچندروایتصحیحهداریمکهخالفاینمطلبرامطرحمیکنندومیفرمایندکهشخصیکهاز

رویجهلدرحالتسفرروزهماهمبارکرمضانبگیرد،نیازبهاعادهندارد.خالصهپاسخبهاینروایاتایناست

کهاینروایاتاختالفنسخهداردودربرخیازآنهاماهمبارکرمضانذکرنشدهاستوباتوجهبهشواهدکتابو

سائرنسخاشتباهشدهاست.
ً
سنتهماننسخهدرستاستوظاهرا
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ــْعَی إِنَّ َهَذا لَْیَس  ــْعَی ُقلُْت َفاتَُه َذلَِک َحتَّى َخَرَج َقاَل یَرِْجُع َفُیِعیُد السَّ الَْمْرَوِة َفَقاَل یُِعیُد السَّ
َفا َو الَْمْرَوِة َفِریَضٌة. 1و 2 ْعَی بَْیَن الصَّ کَرَْمِی الِْجَمِر إِنَّ الرَّْمَی ُسنٌَّة َو السَّ

اینروایتازنظرسندیصحیحاعالئیستوحضرتدرذیلآنبهنکتهلطیفی

اشــارهمیفرمایندکهعلتفرقبینحکمســعیورمیجمراتدرفرضنسیانو

خروجازمکهکهاولیاعادهمیخواهدودومیخیر،ایناســتکهسعیازفرایض

همبهآناشارهشدکهسنن
ً
اســتولیرمیازسنن.اینهمازفروقیاستکهقبال

درفرضنســیانوخروجازمحلاعــادهنمیخواهدبهخالففرایض.درنمازهم

قرائتپسازعبورازمحلونســیانآناعادهنمیخواهد.البتهواضحاستکهاین

قاعدهممکناســتتخصیصبخوردولیروحکلیســنناینگونهاست.اینیک

قاعدهاصولیاست.

بهعنوانمثــالدربحثاذانواقامهروایاتیداریــمکهظاهردرلزومایندوامر

هستند.ازسویدیگرروایاتیداریمکهدرفرضفراموشی،دخولدرنمازبدوناذان

واقامهخللیبرنمازواردنمیکند.نتیجهایندودســتهاینمیشودکهایندوامراز

سننمیباشــند.3بعدازاینمیتوانبسیاریازفروعدیگرازقبیلعدملزومآنهادر

سفروعجلهوامثالآنراکشفکرد.اگرماتفکرسنتوفریضهرانداشتهباشیمدر

اســتظهارازروایاتخیلیدچاراشــکالمیشــویم.ازِاجزاءنمازدرفرضعدم

خواندنآنهاممکناســتاســتحبابمؤکدآنهارابفهمیم؛یعنــیگویابهزبان

۱.عرضکردم:فردیرمیجماررافراموشکردااینکهمکهآمد.)چهکند؟(فرمود:برمیگرددورمیجمارمیکند

وبینهردورمیلحظهایفاصلهمیاندازد.عرضکردم:رمیجمارفوتشدهاستوازمکهخارجشدهاست.)چه

کند؟(فرمود:چیزیبراونیست.عرضکردمگفتم:پسمردیسعیبینصفاومروهرافراموشکرد.فرمود:سعیرا

اعادهمیکند.عرضکردم:همانتااینکهخارجمیشود.فرمود:برمیگرددپسسعیرااعادهمیکند.هماناآنمثل

رمیجمارنیست.همانارمیسنتاستوسعیبینصفاومروهفریضهاست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۸۴/بابمننسیرمیالجمارأوجهل.....ص۴۸۴.

۳.البتهدرخصوصاذانواقامهمسألهکامالواضحاستکهازسننهستندواینجاصرفابهعنوانیکراهحلبرای

کشفسنتیافریضهبودناعمالمشتبه،بهاینراهحلاشارهکردیم.پیشتردرفصلاولروشهایاساسیتشخیص

وتمییزفرائضازسننراتشخیصدادیمولیبهاینراهحلاشارهنکردیم.اینراهحلبرعکساستبهاینمعناکهبه

دلیلناواضحبودننتیجهدرراهحلهایاصلی،براساسنوعفروعاتیکهبرایآنمسألهدرروایاتذکرشدهاست،

بفهمیمکهکدامعملفریضهیاسنتاست.
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اصولی،فقیهمیگویدیکامرداریمکهظاهردروجوباســتکههمانامربهاذان

واقامةاســتوروایتدالبراجزاء،قرینهمیشــودبراینکهمرادازامر،استحباب

مؤکداذانواقامهاست.

حالآنکهبرپایهمباحثســنتوفریضه،معنایسنتبودناذانواقامههمین

اســتکهالزامیهستندولیاگرازروینســیانترکشوندوازمحلآنهابگذردو

شخصداخلدرنمازشــود،اعادهنمیخواهد.بهعبارتفنیتربسیاریازاعمالی

کهامروزهمستحبشمردهمیشونددرواقعسننیالزامیهستندکهفقهابهدلیلعدم

احاطهبهنظامسنتوفریضه،استحبابآنهاراازادلهفهمیدهاند.اگرچارچوبهای

اصولیبرپایهنظربهفقهوبهاصطالحادبیاتمخصوصبهخودشارعتشکیلنشود

ماراازفهمعمیقدیندورمیکند.
ً
طبیعتا

لذافقیهیمثلصاحبفقهالرضا1دربحثاذانواقامهمیفرماید:

ــا الُْمْنَفــرُِد( َفَیْخطُو تَُجــاَه الِْقْبلَِة ُخطَْوًة ِبرِْجلِــِه الُْیْمَنى ثُمَّ تَُقوُل ِباللَِّه أَْســَتْفِتُح َو   )َو أَمَّ

ٍد َو اْجَعلِْنی ِبِهمْ  َوِجیهاً  ٍد َو َعىَل آِل ُمَحمَّ ُه اللَُّهمَّ َصلِّ َعىَل ُمَحمَّ ٍد-أَْســَتْنِجُح َو أَتََوجَّ ِبَُحمَّ

ــَننِ   ِبینَ  َو إِْن لَْم تَْفَعْل أَیْضاً أَْجَزأََک َو اْلََذاُن َو اْلَِقاَمُة ِمَن السُّ نْیــا َو اْلِخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ ِفــی الدُّ

زَِمِة )َو لَْیَســَتا ِبَفِریَضٍة( َو لَْیَس َعىَل النَِّساِء أََذاٌن َو َل إَِقاَمٌة َو یَْنَبِغی لَُهنَّ إَِذا اْسَتْقَبلَْن الِْقْبلََة  اللَّ
داً رسول الله-.1و 2 أَْن یَُقلَْن أَْشَهُد أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَُّه َو أَنَّ ُمَحمَّ

همانطــورکهمیبینیددراینعبارتبهصراحتبینســنتبودنولزومعمل

جمعشــدهاستوحالاینکهدرتفکرموجودبیناصحابما،سنت)دراینتصور

بهمعنایمستحب(ولزوممتنافیبهنظرمیرسند.

برویمســراغاصلمطلب.قاعدهدرســنندرصورتگذشتازمحل،اجزاء

۱.اماکسیکهفرادامیخواندیکقدمباپایچپخودبهسمتقبلهحرکتمیکندسپسمیگوید:»بهاللهشروع

میکنموبهحضرتمحمدصلیاللهعلیهوالهطلبپیروزیمیکنموبهاورومیکنم.ایخدا!برمحمدوآلاو

صلواتبفرستومنرابهسببآنهادردنیاوآخرتآبرومندوازمقربینقرارده«وهمچنیناگرانجامندهدتورا

کفایتاستواذانواقامهازسننالزمهاستوفریضهنیستندوبرزناناذانواقامهنیستوبرایآنهاشایستهاست

کههنگامیکهبهقبلهرومیکنندبگویند:»شهادتمیدهمکهمعبودیجزاللهنیستوهماناحضرتمحمد- 

رسولخداست«

۲. الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا1/۹۸/۶بابالذانواإلقامة.
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است.اینمســألهدرصریحترینروایتیکهآمدهاست،روایتیاستکهذکرکردیم

کهامام1علتعدملزومرمیجماررابهســنتبودنآنمعللکردهبودندوعلت

لزوماعادهسعیباوجودگذشتنازمحلرابهفریضهبودنآنمعللکردهبودند.

امااینمســألهدرسراســرفقهشــواهدمتعددیدارد.بهعبارتدیگرفروعات

بســیاریهستندکهدقیقابااینقاعدهسازگاریدارند.امروزهعلمایمااینفروعات

رابهصورتمســألهجزئیتصورمیکنندولیبعدازمشاهدهاینقاعدهدربرخیاز

روایــات،میتوانتماماینفروعــاتراازمصادیقاینقاعدهوبــهعنوانمؤیدآن

دانست.بهبرخیازاینفروعاتتوجهکنید:

ِد بِْن ِعیَس َعْن  ِد بِْن إِْســَمِعیَل َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذاَن َعْن َحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِد بِْن ُمْســلٍِم َعْن أََحِدِهَم4َقاَل: إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َفرََض  الرُّکُوَع  ِربِْعیِّ بِْن عبدالله َعْن ُمَحمَّ

َلَة َو َمْن نَِسَی الِْقَراَءَة َفَقْد َتَّْت  داً أََعاَد الصَّ ــُجوَد َو الِْقَراَءُة ُســنٌَّة َفَمْن تَرََک الِْقَراَءَة ُمَتَعمِّ َو السُّ
َصَلتُُه َو َل َشیْ َء َعلَْیِه. 1و 2

اگرچهدراینروایتصریحابهعلتحکماخیرتصریحنشــدهاســتولیبه

قرینهصدرکهقرائتراســنتدانستهاست،میتوانایننتیجهرامعلولسنتبودن

عملدانست.

درروایتزیرنیزتقریبابهایننکتهتصریحشــدهاستکهعلتتفریعمذکور،

سنتیافریضهبودنغسلاست:

َو َقْد ُرِوَی أَنَّ الُْغْســَل أَْربََعَة َعَشَ َوْجهاً ثثََلٌث ِمْنَها ُغْسٌل َواِجٌب َمْفُروٌض  َمَتى َما نَِسَیُه ثُمَّ 

َم ثُــمَّ إِْن َوَجْدَت الَْمَء َفَعلَْیَک اْلَِعاَدُة َو أََحَد  َذکَــرَُه بَْعَد الَْوْقِت اْغَتَســَل َو إِْن لَْم یَِجِد الَْمَء تََیمَّ

َعَشَ ُغْســًل ُسنٌَّة ُغْســُل الِْعیَدیِْن َو الُْجُمَعِة َو یَْوِم َعرََفَة َو ُدُخوِل َمکََّة َو ُدُخوِل الَْمِدیَنِة َو ِزیَاَرِة 

یَن َو لَْیلَِة ثثََلٍث َو  الَْبْیِت َو ثثََلِث لََیاٍل ِفی َشــْهِر َرَمَضاَن لَْیلَِة تِْســَع َعْشََة َو لَْیلَِة إِْحــَدى َو ِعْشِ

۱.فرمود:هماناخداوندعزیزوجلیلرکوعوسجودرافریضهکردوقرائتسنتاستپسهرکسقرائترامتعمدا

ترککندنمازرااعادهمیکندوهرکسقرائترافراموشکند،بهتحقیقنمازشتماماستوچیزیبراونیست.

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۱۴۶/۹بابتفصیلماتقدمذکرهفیالصالةمنالمفروضوالمسنون

ومایجوزفیهاوماالیجوز.
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115 یَن َو َمَتى َما نَِسَی بَْعَضَها أَِو اْضطُرَّ أَْو ِبِه ِعلٌَّة یَْمَنُعُه ِمَن الُْغْسِل َفَل إَِعاَدَة َعلَْیِه. 1و 2 ِعْشِ

بهروایتبعدتوجهکنید:

سئل الصادق1عن الرجل یطوف بالبیت طواف الفریضة و نسی أن یصىل رکعتین عند 

وا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهیَم 
ُ

ِخذ
َّ
مقام إبراهیم؟ فقال: یصلیها و لو بعد أیام، ان الله تعال قال: »َو ات

ی«.3و 4
ًّ
ُمَصل

تنهاوجهتبیینتفریعذکرشــدهدراینروایت،همینقاعدهاستواالذکرآیه

مبارکهبعدازاینتفریعچهمعناییدارد؟

البتهروایتفوقمعارضداردومعارضآنباقواعدســنتوفریضهسازگاری

ندارد.بهاینروایتتوجهکنید:

ِد بِْن الُْفَضْیِل َعْن  ِد بِْن إِْســَمِعیَل َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

بَّاحِ الِْکَنانِیِّ َقاَل  َســأَلُْت أَبَا عبدالله1 َعْن َرُجٍل نَِســَی أَْن یَُصلَِّی الرَّکَْعَتْیِن ِعْنَد َمَقاِم  أَِبی الصَّ

إِبَْراِهیَم1 ِفی طََواِف الَْحجِّ َو الُْعْمرَِة َفَقاَل إِْن کَاَن ِبالَْبلَِد َصىلَّ َرکَْعَتْیِن ِعْنَد َمَقاِم إِبَْراِهیَم1 

ُِذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهیَم ُمَصىلًّ « َو إِْن کَاَن َقِد اْرتََحَل َفَل آُمرُُه  ـَه َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل-»َو اتَّ َفــإِنَّ اللَـّ
أَْن یَرِْجع .5و 6

۱.وبهتحقیقروایتشدهاستکهغسلچهاردهوجهدارد.سهتاازآنهاواجبمفروشاست.هرگاهآنرافراموش

کندوبعدوقتآنرایادبیاوردغسلمیگیردواگرآبنیافتتیمممیکندسپساگرآبرایافتیپسبرتواعادهاست

ویازدهتاغسلسنتاستکهعبارتنداز:غسلدوعیدوجمعهوروزعرفهودخولمکهودخولمدینهوزیارتکعبه

وسهشبدرماهرمضانروزنوزدهوبیستویکوبیستوسهوهرگاهبرخیرافراموشکردیامضطرشدیابیماری

داشت،اوراازغسلمنعمیکندپساعادهبراونیست.

۲. الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا1/۸۳/۳بابالغسلمنالجنابةوغیرها.

۳.ازامامصادق1ازکسیپرسیدهشدکهطواففریضهرادورخانهکعبهانجاممیدهدوفراموشکردکهدورکعت

رانزدمقامابراهیمبخواند.)چهکند؟(فرمود:آنرامیخواندولوبعدازروزها،هماناخداوندمتعالمیفرماید:»

بگیریدمقامابراهیمرامحلنمازخواندن«.

۴. مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج۱،ص۳۸۳،المعنیص۳۸۲.

یاعمرهبخواند. ابراهیمدورکعتدرطوافحج ازامامصادق1ازمردیپرسیدمکهفراموشکردنزدمقام ۵.

ابراهیممیخواندچراکهخداوندعزیزوجلیلمیفرماید:»و فرمود:اگردرشهراستدورکعتنمازرانزدمقام

بگیریدمقامابراهیمرامحلبراینمازخواندن«واگرمسافرتکردهاستپساوراامرنمیکنمکهبرگردد.

۶. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۲۵/بابالسهوفیرکعتیالطواف.
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ثمره دوم: تقدم فریضه بر سنت در مقام تزاحم
شرحاینمسألهدرضمنقاعدۀنهمگذشت.

ثمره سوم: مســأله اجتماع امر و نهی و مسأله ضد و شرط بودن 
قدرت برای تکلیف

ابتداءممکناســت،اینمسائلبیربطبههمبهنظربرســندولذابرایاینکه

بحثدراینقسمتبهخوبیفهمیدهشود،بایدمقدمهایعرضکنیم.احکامالهی

زیربناییتکوینیدارندکهبهآنهامالکومناطحکمگفتهمیشــود.پسازجعل

حکمالهیمطابقبامصالحومفاســدیاهمانمناط،حکمتوسطانبیاءالهیابالغ

میشــودوبعدازوصولبهمکلف،نوبتبهامتثالحکمتوسطمکلفمیرسد.در

ایــنمرحلهیکبحثقانونیمطرحمیشــودوآنمقداردخالتشــارعدرمرحله

دراختیارمکلفاستیااینکهشارعهمدراین
ً
امتثالاست.آیامرحلهامتثالتماما

مرحلهحضوردارد.


ً
دراینجامادونــوعنظامقانونیمیتوانیمتصورکنیم.نظامیکهشــارعتماما

به
ً
مرحلــهجعلرادراختیارداردولــیمرحلهامتثالحضورنــداردوکارراتماما

مکلفســپردهاستکهازآنبهنظامقانونیتعبیرمیشــود1ویااینکهشارعهمدر

تکتــکمراحلوحتیمقامامتثالحضورداردوباعبددرهرمرحلهازعملکردش

درمقامامتثالهمراهیمیکندکهازایننظامتعبیربهنظامعبدوموالمیشود.

بایکمثالبهبیانفرقایندونظاممیپردازیم.امروزهدرنظامهایقانونیدنیا


ً
اینچنیناســتکهامتثالاحکاممختلفنافیومثبتیکدیگرنیســتند؛مثال

ً
غالبا

حکومتدوحکمجعلکردهاســت.یکیاینکهازخیابــانورودممنوععبورجایز

نیســت.دوماینکهپرداختمالیاتالزماست.حالاگرکسیازخیابانورودممنوع

خودشرابهادارهمالیاتبرســاندومالیاترابدهد،اینعبوراوحسابمخصوص

دراداره
ً
بهخودراداردوپرداخِتاو،حسابخاصخودراخواهدداشتولذامثال

۱.مرحومامامبحثیرادراصولمطرحکردهاندباعنوانخطاباتقانونیکهبااینبحثتقاربداردوخطاباتقانونی

تنهابررسییکبخشازنظامقانونیاستولذابحثرادراینجاباعنوانیاعمموردبررسیقرارمیدهیم.
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117
مالیاتبهاونمیگویندکهبهدلیلعبورازخیابانورودممنوع،مالیاتشماپذیرفته

نیســت!درنظامقانونیاینچنیناســتکهاحکامجعلمستقلدارندوبریکدیگر
تأثیرگذارنیستندمگردرفرضتصریحجاعل.1

امــادرنظامعبیدوموالیامربالعکساســت.اگرموالبــهعبدشبگویدبرو

گوشتبخروازســویدیگربگویدکهازخیابانفالنهمنرومعنایاینحرفدر

نظامعبیدوموالیایناســتکهگوشتبخرازخیابانفالنهمنبایدبرویگوشت

بخریوگوشتیکهازخیابانفالنبخریپذیرفتهنیست؛2بهعبارتدیگر:جعلهای

موالنســبتبههمناظرهستندوسّرمطلبایناستکهمولینوعیوالیتنسبت

بهعبدخودداردوبهاصطالحمالکقانونیعبداســتومالکیتاونســبتبهعبد

ســببمیشودکهدرهرمرحلهازافعالاوحقنظردادنداشتهباشد.مالکیتموال

بهعبدســببایناســتکهگویاموالدرمرحلهبهمرحلهباعبدحضورداردولیدر

نظامهایقانونِیزماِنما،حاکم،والیتینداردونوعیقرارداداجتماعیسببقدرت

اوبرجعلحکموامثالآنشدهاست.نوعیتوافقعمومیکهبرایانجامشدناموِر

کالندرجامعه،عدهایباضوابطمعینبرمردمحکمرانیکنند.

بحث از اینکــه فارق اصلی نظام اوامر عبید و موالــی و نظام های قانونی 

نظارت قانون به مقام امتثال در نظام اوامر عبید و موالی است

فرقاصلینظامعبیدوموالیونظامقانونی،نظارتخطاباتبرمقامامتثالدر

۱.بلهدرنظامقانونیاحکامروحواحددارندوقانونشمارهیکتاآخرینقانونیهمگیبایدمنسجمباشندبهخالف

نظامعبیدوموالیکهدرآنانسجاماوامرونواهیموالضرورتنداردولیاینیکصحبتاستواینمطلبیکهدر

متنذکرکردهایممطلبیدیگر.درنظامقانونیازآنجاکهشارعبهمقامامتثالنظرندارد،عصیانهایمقامامتثالدر

پذیرشوعدمپذیرشامتثالهایدیگرتأثیرگذارنخواهدبود.

۲.خوبدقتشود.درنظامقانونیهممعنایاینکهخیابانورودممنوعاستومالیاتالزم،ایناستکهبایداز

خیابانآزادبرویممالیاتبپردازیمولیدرنظامقانونیپذیرفتهنبودنمالیاتازخیابانممنوع،قابلاستفادهنیستولی

درنظامعبیدوموالیگزارهاخیرهمقابلاستفادهاست؛بهعبارتدیگراینکهدرارتکازاتقانونیوقتیامریداریمو

نهیایداریم،امردرضمننهیتوضیحدادهمیشودوبایدامرازطریقیغیرازطرقمنهیامتثالشودمسلماست

ولیدرنظامعبیدوموالینکتهاینهفتهاستوآنایناستکهخودنهیموجبتقییدواقعیامرمیشودولیدر

درحیطهامتثالمکلفاست.اثراین
ً
نظامقانونیچنیننیستوتقییدیدرمقامجعلدرکارنیستبلکهتقییدصرفا

موضوعدرپذیرفتهشدنوعدمپذیرفتهشدنعملازطریِقامِرخالِفقانوندرایندونظامروشنمیشود.
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نظامعبیدوموالیوعدمنظارتدرنظامقانونیاســتواینفارقیکفرقدیگررا

درمقامجعل
ً
هــمبهدنبالداردکهدرنظامعبیدوموالیادلهاحکاممختلفحقیقتا

دیکدیگرهستندبهایننحوکهاگرچهظاهر»گوشتبخر«کهامروزصبحموال مقیِّ

امرکردهاستوهمچنینظاهر»ازخیابانفالننرو«کهامشبموالنهیکردهاست

اطالقاســتولیایندودلیلدرواقــعمیتوانندقیدزنندهیکدیگرباشــندبهاین

صورتکهآنزمانکهموالمیگویدگوشــتبخریعنیگوشتبخرازغیرخیابان

فالن.فرقدیگرنظامعبیدوموالیونظامقانونیتسانخقانونیاحکاماست.درنظام

قانونیبایدکلنظامقانونیمتســانخباشدولیدرنظامعبیدوموالیتسانخقانونی

اگرموال
ً
مهمنیســتوآنچهمهماســتارادهموالدرهرلحظهاســت.البتهطبیعتا

شخصیحکیمباشد،قوانیندرنظامعبیدوموالینیزمتسانخخواهدبود.

سؤالایناســتکهنحوهحضورخداوندمتعالدراحکاماسالمیبهچهنحو

است؟آیاازقبیلنظامقانونیستیاازقبیلنظامعبیدوموالی.

ازشــواهدبراینکهنظاماحکاماسالمازنوعقانونیاست،وجودروایاتیبااین

مضمونکهلوحمحفوظیدرکاراستواحکامبهنحوکلیجعلشدهاندوتاقیامت

ایناحکامبرخودشباقیاستوامثالاینهاست.

تعیین نوع نظام قانونی اسلم به حسب این جهت

اماازشــواهدبراینکهنظامازنوعنظامعبیدوموالیاســتروحکلیروایات

استکهانســانفروعمختلففقهیراکهمیبینداحســاسمیکندروححاکمبر

نمازدرزمینغصبیجایزنیســتو
ً
احکام،روحنظارتآنهابرهماســتومثال

امثالاینها؛حتیروایتیازعمارساباطیداریمکهازنظامعبیدوموالیهمچیزی

آنطرفتراست.

ابَاِطیُّ َعْن أَِبی عبدالله1ِفی الرَُّجِل یَُصلِّی َو َعلَْیِه َخاتَُم َحِدیٍد َقاَل َل  ٌر السَّ »َو َرَوى َعمَّ
َو َل یََتَختَُّم ِبِه ِلَنَُّه ِمْن لَِباِس أَْهِل النَّاِر.«1و2

۱.ازعمارساباطینقلشدهاستدرموردمردیکهنمازمیخواندوبراوانگشترآهنیاست.فرمود:نهوآنرابه

انگشتنمیکند؛زیراآنازلباساهلآتشاست.

۲. من ال یحضره الفقیه/ج۱/۲۵۳/بابمایصلیفیهوماالیصلیفیهمنالثیابوجمیعالنواع.



ل لوم / نس ل  لیوفی نظام رفیضه و سنت
فو

119
بااینکهپوشــیدنانگشــترییکنوعترکیبانضمامیبانمــازداردواصحاب

ِرما،اجتماعامرونهیرادرترکیبانضمامیمفروغعنهدرنظرگرفتهاند
ّ
اصولیمتأخ


ً
بااینحالدراینفرضهمعمارحکمبهامتناعکردهاســت.حکمبهامتناع،اصوال

بانظامعبیدوموالیســازگاراســتهمانطورکهازامثلهمالیاتوگوشتخریدن

واضحشــد.بهعبارتدقیقترمــاوقتینظاماحکاماســالمیرانظرمیکنیمروح

والیتدرسرتاســرآنحضورداردولذاازاینجهتبســیارشبیهنظامعبیدوموالی

است.

البتهواضحاســتکهنظامعبیدوموالیهمالزمهاشامتناعامرونهینیســت،

یعنیممکناستدرنظامعبیدوموالیبازهمقائلبهاجتماعامرونهیشویم.بایک

مثالمطلبرااینگونهشرحمیدهیمکهاگرموالییبهعبدخودبگوید:»بروگوشت

بخر«وازطرفیبهاوبگویدکهگوشــتازفضایفالنفروشگاهخریدهنشود.اگر

علتنهیموالاینباشدکهعبددرمحیطفرهنگیفاسدفروشگاِهفالنقرارنگیردو

علتامرموالبهخریدگوشــتتهیهگوشتمنزلباشد،دراینصورتاگرهمعبد

عصیانکندوگوشــتراازآنفروشــگاهبخردحتیدرفضایعبیدوموالیاگرچه

اشــتباهکردهاستولیگوشتخریدنرادرســتامتثالکردهاستولذاموالبهاو

نمیگویدکهبرودوبارهگوشــتبخر.لذادرنظامعبیدوموالیالزمهقطعیامتناع

نیســتولیقاعدهامتناعاســتبهاینبیانکهمکلفمأموربهوظیفهایاســتو

میداندکههمراهشــدنآنبانهیمعلومنیستامتثالحقیقیباشدواشتغالیقینی

برائتیقینینمیطلبدولیاگرانجامدادممکناســتبهدلیلیکهبیانکنندهمالک

دبه امراســتقائلبهاجزاءشویم؛بهعبارتدیگراگرچهتکلیفدرمقاماثباتمقیَّ

غیرفروشــگاهخاصشدهاستولیازاینجهتکهعلتحکمدرفروشگاهمنهی

همهست،عملمکلفمجزیاستوبهعبارتدیگراجتماعامرونهیدرنظامعبید
وموالیهمقابلتصوراست.1

اینتعبیرمقداریتسامحداردوبهترایناستکهبگوییمخریدازفروشگاهکهمنهیاستمجزی
ً
۱.البتهانصافا

است؛بهعبارتدیگردرخریدازفروشگاهفقطنهیداریمونهامرولیباوجوداینمجزیازامرنیزهست؛زیرا

مالکامردرآنوجوددارد.



ل
فض

نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
120

فضایروایاتمابابحثامتناعامرونهیســازگارتراســتولذابهنظامعبیدو

موالیشبیهتراســت.عدهایمثلمرحومآیتاللهخوئیقائلبهاشددرجاتامتناع

شدهاندوخالصهوجهکالمشانایناستکهبحثرابردهاندرویمقاممالکاتکه

یکعملنمیتوانددرآنواحدبرآیندمالکهایشمصلحتودرهمانحالمفسده

باشد.

باتوضیحاتماروشــنشــدکهعملواحدحتیاگرترکیباتحادیباشدهم

میتواندازجهاتیمصلحتوازجهاتیمفسدهداشتهباشدودرجهاتمصلحتش

غرضموالازامرمحققشودوجهتمفسدةمضربهمصلحتنباشد.

درواقعتفکراتایشــانناشــیازیکنوعتصورکسروانکســاردرمصالحو

مفاســداستکهاینالزامینیستوممکناســتبعضیمواقعاینکسروانکسار

صورتنگیردوفعلازجهتمصلحتشتمامباشــد.مصلحتکلومفســدهکل

ناظربهجهتمحبوبیامبغوضبودنفعلاســتنهتحققمصلحتدرطاعتو

منهیومبغوضاستولیدر
ً
عدمشونهِاجزاءوعدمآن.خریدازفروشگاهحقیقتا

همانحالبهدلیلاینکهمالکامردرآنموجوداستمسقطامراست.

بهنظرمیرســدکهنظامقوانیناسالمنهنظامعبدوموالباشدکهتماملوازمآن

راداشــتهباشــدونهنظامقانونیکهتماملوازمآنراداشتهباشد.بهنظرمیرسدکه

ازآنجاکهروحاســالم،تسلیماستومصلحتتسلیمدراسالمنقشیمحوریدارد


ً
امام1درموردیکهســنتعمدا

ً
بامراجعهبهفضایروایاتمیبینیمکهصریحا

ترکشدهاستوبهاصطالحبحثتعارضامربهفریضهونهیازترکسنترخداده

استحضرتحکمبهبطالنفریضهکردهاندولذامیگوییمکهفضایکلیشریعت

نظارتاحکامبهیکدیگراســتوارتکازیکهدرشریعتهموارهموجوداستکه

طاعتبایدازراهطاعتانجامشــودواگرازراهمعصیتانجامشــودباروحکلی
شریعتکهتسلیماستدرتضاداست.1

۱.بهعنوانمثالبهاینروایتمبارکهازامیرالمؤمنین1درکتابتحفالعقولتوجهفرمایید:»انْظُْر ِفیَم تَُصلِّی َو َعىَل 
َمــا تَُصلِّی إِْن لَْم یَکُْن ِمْن َوْجِهِه َو ِحلِِّه َفــَل َقُبول .« )تحف العقول/النص/۱۷۴/وصیته1لکمیلبنزیادمختصرة

.....ص۱۷۱(یابهعنوانمثالازحضرتبقیةاللهاالعظم0درکتابغیبةشــیخ)الغیبة)للطوسی(/کتابالغیبة 
للحجة/النص/۲۹۱/۴-فصلبعضمعجزاتاإلمامالمهدی0وماظهرمنجهته1منالتوقیعاتعلییدی
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شخصیهستندولیدرنظام

ً
ازسویدیگردرنظامعبیدوموالیمصالحکامال

اینگونهنیست.پسنظامقوانیناسالمازجهتیشبیهبهنظامعبید
ً
قوانیناسالمقطعا


ً
وموالیاســتوازجهتیشبیهنظامهایقانونیزمانماونهایناستونهآن؛مثال

نظامهایقانونیوالیتمدارنیســتوحالاینکهروحشریعتماوالیتاستواز

ســویدیگرنظامهایقانونینظارتیبهمقامامتثالنداردوحالاینکهشــریعتما

چنیننیســتولینظامعبیدوموالیتناســخقانونینداردوحالاینکهشریعِتما

تناســخقانونیدارد.نظامعبیدوموالیقائلبهملکیتعبدبرایموالســتوحال

اینکهنظاماسالمیقائلبهملکیتمکلفبرایشارعنیست.

پسشــارعدرمرحلهبهمرحلهبامکلفحضورداردولــینهبهخاطراهداف

شخصی)بهخالفنظامعبیدوموالیکهبراساساهدافشخصموالست(بلکه

سبب
ً
رویمالکهایکلیبهنفعخودمکلف)شــبیهنظامهایقانونی(واینالزاما

موجببطالنعملنمیشود(واینباکلیت
ً
امتناعنمیشــود)بهتعبیردقیقترالزاما

احکامهمدرتضادنخواهدبودوازطرفیاحکامشــارعناظربهیکدیگرهمهستند

ودرجاییکهباروحتســلیمدرتعارضباشند،عبادتازعبادیتساقطخواهدشد.

طبقایناستداللهمدرمسألهاجتماعامرونهیوهمدرمسألهضد،عبادتانجام

شدهبهدلیلتنافیباروحتسلیمباطلاست.

اینجهتیازدخالتشــارعدرمقامامتثالاســتوبهاینجهتدربعضیاز

روایاتتصریحشدهاست،مثلآنچهدرکتابکافیواردشدهاستکه:

ِد بِْن َزیٍْد الطََّبِیِّ َقاَل: کُْنُت َقاِئاً َعىَل َرأِْس  »َو ِبَهَذا اْلِْســَناِد َعْن َمْرَوِک بِْن ُعَبْیٍد َعْن ُمَحمَّ

ٌة ِمْن بَِنی َهاِشٍم َو ِفیِهْم إِْسَحاُق بُْن ُموَس بِْن ِعیَس الَْعبَّاِسیُّ  الرَِّضا1ِبُخَراَســاَن َو ِعْنَدُه ِعدَّ

َفَقاَل یَا إِْسَحاُق بَلََغِنی أَنَّ النَّاَس یَُقولُوَن إِنَّا نَْزُعُم أَنَّ النَّاَس َعِبیٌد لََنا َل َو َقَرابَِتی ِمْن رسول الله-

َما ُقلُْتُه َقطُّ َو َل َسِمْعُتُه ِمْن آبَائِی َقالَُه َو َل بَلََغِنی َعْن أََحٍد ِمْن آبَائِی َقالَُه َو لَِکنِّی أَُقوُل النَّاُس 

ســفرائه(وکمالالدینمرحومصدوق)کمال الدین و تمام النعمــة /ج۲/۴۸۵/۴۵بابذکرالتوقیعاتالواردةعن
القائم0.....ص۴۸۲(نقلشــدهاستدرتوقیعمشهوِراسحاقبنیعقوب)مشهوربه»توقیعمبارک«(فرمودهاند

ا َما َوَصلَْتَنا ِبِه َفَل َقُبوَل ِعْنَدنَا إِلَّ لَِم طَاَب َو طَُهر.«  که:»َو أَمَّ
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اِهُد الَْغائَِب.« 1و2و3 یِن َفلُْیَبلِّغِ الشَّ َعِبیٌد لََنا ِفی الطَّاَعِة َمَواٍل لََنا ِفی الدِّ

اینکهنظامشریعتچگونهاستدرمباحثمختلفیغیرازاجتماعامرونهیو

دربحثتجری،درنظامقانونیتجریقاعدتا
ً
ضدوامثالاینهااثرگذاراست؛مثال

مشــکلنداردولیدرنظامعبیدوموالیتجریهتکحرمتموالستولذاممنوع
است.4

بهنظرمیرســدکهنظامشــریعتشــاخصههایمهمنظامقانونیمثلبرپایه

مالکاتبودنوانسجامدرونیراداردولیفارقاساسینظامقانونیشریعتونظام

قانونیایناســتکهدرشریعتوالیتامریقطعیاست؛یعنینمیشودوالیترا

ازنظامقانونیشــریعتجداکرد.باتوجهبهایننکتهبهنظرمیرســدکهنظارتبر

درشریعتامریواقعاستاگرچهکلیتنداشتهباشد.
ً
مقامامتثالاجماال

اشــاره به بعضی از آثار اصولِی نظارت قانــون به مقام امتثال و عدم آن در 

مبحثی مثل اجتماع امرونهی

تذکــربهایننکتهدرپایانالزماســتکهاصلاینبحثدرمواضعبســیاری


ً
تأثیرگذاراســت.بهعنوانمثالاینبحثکهقدرتشرطتکلیفاستیااینکهصرفا

۱.نزدامامرضا1درخراسانایستادهبودمونزدایشانتعدادیازبنیهاشمبودندودرمیانآنهااسحاقبنموسی

بنعیسیعباسیبود.پسفرمود:ایاسحاق!بهمنخبررسیدهاستکهمردممیگویندماگمانمیکنیمکهمردم

بردگانیبرایماهستند.نهوقسمبهفامیلیمنبارسولخدا-،منهرگزچنیننگفتهاموازپدرانمنشنیدهامو

نهازاحدیازپدرانمبهمنچنینرسیدهاستولیمنمیگویمکهمردمبندگانمادراطاعتهستندوموالیانمادر

دینهستند.پسبایدشاهدبهغائببرساند.

ثََنا َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم بِْن َهاِشٍم َعْن  ُد بُْن َعلِیٍّ َماِجیلََویِْه ره َقاَل َحدَّ ثََنا ُمَحمَّ ۲.دراینجااشارهبهاینروایتبدنیست:»َحدَّ
َض إَِل نَِبیِِّه- أَْمَر ِدیِنِه  َه تََباَرَک َو تََعاَل َفوَّ

َّ
أَِبیِه َعْن یَاِسٍ الَْخاِدِم َقاَل: ُقلُْت لِلرَِّضا1 َما تَُقوُل ِفی التَّْفِویِض َفَقاَل إِنَّ الل

ُه خالُِق 
َّ
َه َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل الل

َّ
ْزُق َفَل ثُمَّ َقاَل1 إِنَّ الل ا الَْخلُْق َو الرِّ ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاکُْم َعْنُه َفانَْتُهوا َفأَمَّ َفَقاَل ما آتاکُُم الرَّ

ُه الَِّذی َخلََقکُْم ثُمَّ َرزََقکُْم ثُمَّ یُِمیُتکُْم ثُمَّ یُْحِییکُْم َهْل ِمْن ُشَکائِکُْم َمْن یَْفَعُل ِمْن ذلِکُْم ِمْن َشــیْ ٍء 
َّ
کُلِّ َشــیْ ٍء َو ُهَو یَُقوُل الل

ُســْبحانَُه َو تَعال  َعمَّ یُْشِکُون .« )عیــون أخبار الرضا1/ج۲/۲۰۲/۴۶بابماجاءعنالرضا1فیوجهدالئل

الئمة3والردعلیالغالةوالمفوضةلعنهمالله.....ص۲۰۰(

۳. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۱۸۷/بابفرضطاعةالئمة3.....ص۱۸۵.

زمینههاو به و واقعشدهاست پیگیری بهصورتعوامانهمورد ماخیلی بیناصحاب در متأسفانهبحثتجری ۴.

الیههایبحثنپرداختهاند.بهنظرمیرسداصلعنوانبحثاشکاالتبسیاریداشتهباشدچهبرسدکهمابخواهیم

دراینبحثصحبتازنتیجهبکنیم.تفصیلاینبحثازحوصلهایننوشتارخارجاست.
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معذراستنیزمیتوانبرپایهاینتفکرتشریحشودبهاینصورتکهدرنظامعبید

وموالیقدرتشــرطتکلیفاستبهدلیلنظارتشارعبهمقامامتثالوحالاینکه

معذراســتبهدلیلعدمنظــارتبهمقامامتثالو
ً
طبــقنظامقانونی،قدرتصرفا

متعلقحکمدرنظامقانونیجامعهاستنهفردخاص.بهنظرمیرسدکهباتوجهبه

روایاتموجوددربحث،رابطهقدرتوتکلیف،اینخصوصیتشــریعتاســالم

مطابقبانظامعبیدوموالیباشدوقدرتشرطتکلیفباشد.

ثمره چهارم: حکومت معنوی
قواعــدیکهبهعنوانقواعدفریضهوســنتذکرکردیم،بــهصورتقضایایی

هســتندکهدرحالتکلیبرکلفضایفقهحاکمهستند.ماازاینقواعدمیتوانیم

بهمنزلهقرینهمنفصلهبرایفهمروایاتاســتفادهکنیــم.نامیکهبرایاینرویکرد

انتخابکردهایم،»حکومتمعنوی«است.بهمثالیدراینزمینهدقتکنید:

ثَِنی َمْن َسأََل أَبَا َعْبِد اللَِّه 1  َعْنُه َعْن َعلِیِّ بِْن الَْحَسِن بِْن ِربَاٍط َعِن ابِْن ُمْسكَاَن َقاَل: َحدَّ
َلُة َقاَل أَلِْقَها َو اْسَتأْنِْف. 1و 2 َعِن الرَُّجِل یَْجَتِمُع َعلَْیِه الصَّ

ابتداکهبهاینروایتمینگریم،اینروایتمطلقاســتوبهنظرمیرســدکه

میفرماید،قضایهیچنمازیواجبنیســت.امابراســاسقواعدفریضهوسنت

میدانیمکهتنهاســنتاستکهبعدازگذشتنازمحلدرصورتیکهباروحتسلیم

ترکشدهباشد،قضاندارد.لذابراساساینقاعدهمیفهمیمکهاینروایتدرواقع

درموردخصوصنمازنافلهاستوفعالقرینهاشبهدستمانرسیدهاست.ایننوع

عملکرددرمیانفقهایســابقنیزرواجداشــتهاســت.بهعنوانمثالجنابشیخ

طوسی8بعدازاینروایتمیفرماید:

ُد بُْن الَْحَســِن: َل تََناِفَی بَْیَن الَْخَبَیِْن ِلَنَُّه یَْحَتِمــُل أَْن یَكُوَن الَْخَبُ اْلَوَُّل َمْخُصوصاً  َقــاَل ُمَحمَّ

ِبالَْفرَائِِض َفَیِجُب أَْن یََتَحرَّى َو یَْقِضَی َو یَكُوَن الَْخَبُ الثَّانِی َمْخُصوصاً ِبالنََّواِفِل َفَیُجوُز لَُه تَرْكَُها َو لَْو 

۱.کسیکهازامامصادق1پرسیدهبودازمردیکهنمازبرایشجمعمیشود،گفت:فرمود:رهاکنوازنوشروع

کن.

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(،ج۲،ص:۲۷۶.
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ثمره پنجم: مسأله حجیت خبر و تعارض بین روایات
آنچهازاینمســألهاصولیدراینجادرصددبیانهستیم،صرفابحثیاستکه

درگذشــتهبهآناشــارهایکردیموآناینکهیکیازمقوماتحجیتخبر،داشتن

شواهدازکتابوسنتاست.دراینجامیخواهیممقداریاینمسألهراتبیینکنیم.

بهطورکلیمیتواناینمسألهرادردوساحتتبیینکرد.

الف.وجودشاهدمحتوایی

ازآنجاکهسنندرراستایتکمیلوتتمیمفرائضهستند،هرسنتیدارایاصلی

درکتاباللهاستکهآنسنتدرراستایتتمیموتکمیلوتزیینآناست.لذاسنتی

کهدرراســتایاصلیقرآنیهستند،موافقکتاباللههستند.درفصلاولدرشرح

دوروایتمفصلیکهبیانگرنظامفریضهوســنتبودند،دیدیدکهحرمتشــرب

مســکردرتوافقوســازگاریباحرمتشــربخمردرکتاباللهدانستهشدهبود.

بدیهیاســتکهحرمتشربمسکردرراســتایتقویتحکمقرآنیشربخمر

اســتولذامیتوانروایتحرمتشربمسکررادارایشواهدکتابدانست.لذا

هرخبریرامیتوانباکتاباللهوســننقطعیرسولاکرم-مقایسهکردودر

صورتنداشــتنســازگاریباآنهاونداشــتناصلیدرکتاباللهدارایمقومات

حجیتنیست.

مشــکلیکههستایناســتکهاینمعیاردرمقامتطبیقبسیارمشکلداردو

ممکناستگاهیبرایطرفینتعارضشواهدقرآنییافتشودونیزممکناست،

روایتیهمموافقباقرآنوهممخالفباقرآنپنداشتهشود.اینمشکلیاستکهاز

گذشــتهموردتوجهفقهابودهاســتولــذادرروایاتمعروفعمــربنحنظلهاز

امام1نیزدرموردآنپرسششدهاســتودرآنجاامام1معیاریبرایمرحله

۱.تنافیبیندوخبرنیستزیرامحتملاستکهخبراولمخصوصبهفرائضباشدپسواجباستکهتالشکند

وقضاکندوخبردوممخصوصبهنوافلباشد،پسترکشجایزاستواگرهردورابرنوافلحملکنیم،جایزاست

کهخبراولبراستحبابحملشودوخبردومبرجواز.

۲.همان.
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بعدارائهفرمودهاند.بهاینروایتتوجهکنید:

نَِّة َو َوَجْدنَا أََحَد  ُقلُْت ُجِعلُْت ِفَداَك أَ َرأَیَْت إِْن كَاَن الَْفِقیَهاِن َعرََفا ُحكَْمُه ِمَن الِْكَتاِب َو السُّ

َة َفِفیِه  ِة َو اْلَخــَر ُمَخالِفاً لَُهْم ِبــأَیِّ الَْخَبَیِْن یُْؤَخُذ َقاَل َما َخالَــَف الَْعامَّ الَْخَبَیْــِن ُمَواِفقــاً لِلَْعامَّ
َشاد.1و 2 الرَّ

اینفرضیکهعمربنحنظلهمطرحمیکندکههردوخبرموافقکتابوسنت

هستند،بهجهتهمینعدموضوحاینمعیاردرمقامتطبیقاستوگرنهمعناندارد

کهقرآنهردوخبرمعارضراتأییدکند.

ب.وجودشاهدقاعدهای

همانطورکهدرفصلدومبیانکردیم،نظامفریضهوسنتدارایقواعدبسیاری

اســت.حالاگرروایتیبااینقواعدسازگارباشد،شاهدازکتابوسنتداردواگر

بااینقواعدسازگارنباشد،شاهدازکتابوسنتندارد.بهچندمثالتوجهکنید:

ِر بِْن  ٍد َعِن الَْعبَّاِس بِْن َمْعُروٍف َعْن َصْفَواَن بِْن یَْحَیى َعِن ابِْن ِسَنانٍ  َعْن َعمَّ أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ

ــْمِس  ائُِم ِبالِْخَیاِر إَِل َزَواِل الشَّ َمْرَواَن َعْن َســَمَعَة بِْن ِمْهَراَن َعْن أَِبی عبدالله1  ِفی َقْولِِه الصَّ
ْمِس. 3و 4 ا النَّاِفلَُة َفلَُه أَْن یُْفِطَر أَیَّ َساَعٍة َشاَء إَِل ُغُروِب الشَّ َقاَل َذلَِک ِفی الَْفِریَضِة َفأَمَّ

دراینروایتنوعیسعهدرسنتقائلشدهاند.درکلیتشریعتنوعیتوسعه

درسنننسبتبهفرایضمیبینیم.روایتیکهبیانکنندهچنینمطلبیهستشاهدی

ازسنتداردوباروحشریعتسازگاراست.

بهمثالیدیگرتوجهکنید:

میدانیمخواندنســورهجمعهومنافقوندرنمازظهرروزجمعه،سنتلزومی

۱.عرضکردمفدایتشوماگردوفقیهحکمآنراازکتابوسنتشناختندویکیازدوخبرراموافقعامهودیگری

رامخالفباآنهایافتیم،بهکدامیکازدوخبرعملمیشود؟فرمود:آنچهمخالفعامهاستدرآنهدایتاست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۱،ص:۶۸.

۳.امامصادق1درموردفرمایشایشان»روزهدارتازوالخورشیدمخیراست«فرمود:آندرفریضهاستواما

نافلهبرایاوستکههرساعتیکهخواستتاغروبخورشیدافطارکند.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۱۲۲/بابالرجلیصبحوهویریدالصیامفیفطرویصبحوهوالیریدالصوم

فیصومفیقضاءشهررمضانوغیره.....ص۱۲۱
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است.بهعنواننمونهبهروایتزیرتوجهکنید:

ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَِبی  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن الُْمِغیرَِة َعْن َجِمیٍل َعْن ُمَحمَّ

ـَه أَكْرََم ِبالُْجُمَعِة الُْمْؤِمِنیَن َفَســنََّها َرُســوُل اللَِّه- ِبَشــاَرًة لَُهْم َو  َجْعَفٍر1َقــاَل: إِنَّ اللَـّ
داً َفَل َصَلَة لَُه. 1و 2 الُْمَناِفِقینَ  تَْوِبیخاً لِلُْمَناِفِقیَن َو َل یَْنَبِغی تَْركَُها َفَمْن تََركََها ُمَتَعمِّ

حــالمیخواهیمبهروایاتیمتعارضدرموردبرخیازفروعاتاینمســألهرا

بررسیکنیم.

درکتــابکافی:محّمد بن یحیى ، عن أحمــد بن محّمد، عن علّی بن الحکم، عن العل، 

عن محّمد بن مســلم، عن أحدهم4 فی الرّجل یرید أن یقرأ بسورة الجمعة فی الجمعة، 
فیقرأ ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد.قال: یرجع إل سورة الجمعة. و روی- أیضا-: یتّمها رکعتین ثّم یستأنف.3و4

سندروایتاول)یعنیروایتیکهمیفرمایدبهسورهجمعهبرمیگردد(،صحیح

اعالئیاست.دراینجااینروایتاولبانظامسنتوفریضهدرتعارضنیست؛زیرا

باقرائتســورهقلهواللهاحد،هنوزازمحلقرائتعبورنکردهاســتولذاالزم

اســتکهسورهجمعهرابخواند.ولیروایتدوم)یعنیانتهایروایتکهمیفرماید:

رویایضاالخ(کهبهحســبظاهرسندشمرسلاســت،باقواعدسنتوفریضه

همراهنیســتمگراینکهمرادازروایتدومدرجاییباشــدکهشخصبهرکوعرفته

استکهحتیدراینصورتهمبرناسازگاریخودباقیاست؛زیرابارفتنبهرکوع

ازمحلقرائتخارجشدهاســتوعلیالقاعده،سنتدرچنینفرضینیازبهاعاده

نداردونمیتواندموجبنقضفریضهشــود.بهروایتدیگریدرفروعقرائتسوره

جمعهتوجهکنید:

علّی بن إبراهیم ، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عّمر، عن عمر بن یزید قال: 

۱.امامباقر1فرمودند:هماناخداوندمؤمنینرابهسببجمعه)ظاهراسورهجمعه(اکرامکردپسرسولخدا- 

برایبشارتآنهاوتوبیخمنافقینآنرا)درنمازجمعه(سنتکردوترکآن)درنمازجمعه(شایستهنیست.پسهر

کسآنراعمداترککردپسنمازیبرایاونیست.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۴۲۵/بابالقراءةیومالجمعةولیلتهافیالصلوات.....ص:۴۲۵

۳.درموردشخصیپرسیدمدرموردمردیکهمیخواهددرجمعه،سورهجمعهبخواندپسقلهواللهاحدمیخواند.

فرمودبرمیگرددبهسورهجمعه.وهمچنینروایتشدهاست:دورکعتتماممیکندسپسازسرمیگیرد.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۴۲۶/بابالقراءةیومالجمعةولیلتهافیالصلوات.....ص۴۲۵
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قال أبو عبدالله1: من صىّل الجمعة بغیر الجمعة و املنافقین أعاد الّصلة، فی سفر أو حض. 

و روی : ل بأس فی الّسفر أن یقرأ بقل هو اللّه أحد. 1و 2

اینروایتبنابراینکهراویآنعمربنیزیدبیاعســابریباشدسندشاعالئی

باشواهدسنتوکتابسازگارنیست؛زیراازقواعدکلیباباین
ً
اســتولیاصال

بودکهدرسفر،بســیاریازامورعفوشودولیروایتاخیر)باتعبیرورویالبأس

باشــواهدسنتوکتابسازگاراست.اینمطلب
ً
الخ(برخالفروایتاول،کامال

مخالفتبااینسریقواعدشاهدسلبیقویبرایوثوقبهروایتاست.

اینقواعدبهمنزلهشــواهدیبرایوثوقیاعدمبهوثوقبهیکروایتمحسوب

میشود.دراینجابایدبهایننکتهاشارهکنیمکهدرواقعقواعدفریضهوسنتابزاری

برایتفریعنیزهســت.اگرفرضکنیمکهدرموردسورهجمعهروایاتباالنبود،بر

اساسعموماتقواعدفریضهوسنتمیتوانستیم،حکماینمسألهرابیانکنیم.

بهمثالیدیگرنیزتوجهکنید:

سئل الصادق1 عن الرجل یطوف بالبیت طواف الفریضة و نسی أن یصىل رکعتین عند 

ُِذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهیَم  مقــام إبراهیم؟ فقال: یصلیها و لو بعد أیــام، ان الله تعال قال: »َو اتَّ
«.3و 4 ُمَصىلًّ

پسنمازپشتمقام،فریضهاست.حالبهاینروایتتوجهکنید:

ِد بِْن الُْفَضْیِل َعْن  ِد بِْن إِْســَمِعیَل َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

بَّاحِ الِْکَنانِیِّ َقاَل  َســأَلُْت أَبَا عبدالله1َعْن َرُجٍل نَِســَی أَْن یَُصلَِّی الرَّکَْعَتْیِن ِعْنَد َمَقاِم  أَِبی الصَّ

إِبَْراِهیــَم1 ِفــی طَــَواِف الَْحــجِّ َو الُْعْمــرَِة َفَقــاَل إِْن کَاَن ِبالَْبلَِد َصــىلَّ َرکَْعَتْیِن ِعْنــَد َمَقاِم 

ُِذوا ِمْن َمقــاِم إِْبراِهیَم ُمَصىلًّ « َو إِْن کَاَن َقِد  ـَه َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل- »َو اتَّ إِبَْراِهیَم1َفــإِنَّ اللَـّ

۱.فرمود:هرکسجمعهرابهغیرجمعهومنافقینبخوانددرسفریاحضر،نمازرااعادهمیکند.وروایتشدهاست

کهعیبیندارددرسفرقلهواللهاحدبخواند.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۴۲۶/بابالقراءةیومالجمعةولیلتهافیالصلوات.....ص۴۲۵

۳.ازامامصادق1ازکسیپرسیدهشدکهطواففریضهرادورخانهکعبهانجاممیدهدوفراموشکردکهدورکعت

رانزدمقامابراهیمبخواند.)چهکند؟(فرمود:آنرامیخواندولوبعدازروزها،هماناخداوندمتعالمیفرماید:»

بگیریدمقامابراهیمرامحلنمازخواندن«.

۴. مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج۱،ص۳۸۳،المعنیص۳۸۲.
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اْرتََحَل َفَل آُمرُُه أَْن یَرِْجع .1و 2

کهصدرآنموافقاینســاختارولیذیلآنخیلیباروحکتابوسنتسازگار

نیستوتصدیقآننیازبهشــواهدبیشتریدارد،زیراقاعدهدرفرائضایناستکه

بایداعادهشود.

ظاهــراایندیدگاهمارادراینمســألهبرخیازاصحــابقدیمیائمه3نیز

داشتهاند.بهروایتزیرتوجهکنید:

ثََنا َسْعُد بُْن َعْبِد  ، َقال َحدَّ یُّ ُد بُْن ُقولََویِْه َو الُْحَسْیُن بُْن الَْحَسِن بِْن بُْنَداَر الُْقمِّ ثَِنی ُمَحمَّ »َحدَّ

ُد بُْن ِعیَس بِْن ُعَبْیٍد، َعْن یُونَُس بِْن َعْبِد الرَّْحَمِن، أَنَّ بَْعَض أَْصَحاِبَنا َسأَلَُه  ثَِنی ُمَحمَّ اللَِّه، َقاَل َحدَّ

َک ِفی الَْحِدیِث َو أَکْرَثَ إِنْکَاَرَک لَِم یَْرِویِه أَْصَحابَُنا َفَم  ٍد َما أََشــدَّ ، َفَقاَل لَُه یَا أَبَا ُمَحمَّ َو أَنَا َحاِضٌ

ثَِنی ِهَشاُم بُْن الَْحکَِم أَنَُّه َسِمَع أَبَا َعْبِد اللَِّه1 یَُقوُل  الَِّذی یَْحِملَُک َعىَل َردِّ اْلََحاِدیِث َفَقاَل َحدَّ

َمِة،  نََّة أَْو تَِجُدوَن َمَعُه َشاِهداً ِمْن أََحاِدیِثَنا الُْمَتَقدِّ َل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا َحِدیثاً إِلَّ َما َواَفَق الُْقرْآَن َو السُّ

ْث ِبَها أَِبی، َفاتَُّقوا  َفإِنَّ الُْمِغیرََة بَْن َســِعیٍد لََعَنُه اللَُّه َدسَّ ِفی کُُتِب أَْصَحاِب أَِبی أََحاِدیَث لَْم یَُحدِّ

ثَْنا ُقلَْنا َقاَل اللَُّه َعزَّ  اللََّه َو َل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا َما َخالََف َقْوَل َربَِّنا تََعاَل َو ُسنََّة نَِبیَِّنا-َفإِنَّا إَِذا َحدَّ

َو َجلَّ َو َقاَل َرُسوُل اللَِّه-. َقاَل یُونُُس: َواَفْیُت الِْعَراَق َفَوَجْدُت ِبَها ِقطَْعًة ِمْن أَْصَحاِب أَِبی 

َجْعَفــٍر1 َو َوَجْدُت أَْصَحاَب أَِبی َعْبِد اللَِّه1ُمَتَواِفِریَن َفَســِمْعُت ِمْنُهــْم َو أََخْذُت کُُتَبُهْم، 

َفَعرَْضُتَها ِمْن بَْعُد َعىَل أَِبی الَْحَســِن الرَِّضا1 َفأَنْکََر ِمْنَها أََحاِدیَث کَِثیرًَة أَْن یَکُوَن ِمْن أََحاِدیِث 

أَِبی َعْبِد اللَِّه1 َو َقاَل لِی: إِنَّ أَبَا الَْخطَّاِب کََذَب َعىَل أَِبی َعْبِد اللَِّه1 لََعَن اللَُّه أَبَا الَْخطَّاِب! 

وَن َهِذِه اْلََحاِدیَث إَِل یَْوِمَنا َهَذا ِفی کُُتِب أَْصَحاِب أَِبی َعْبِد  َو کََذلَِک أَْصَحاُب أَِبی الَْخطَّاِب یَُدسُّ

نَِّة إِنَّا  ثَْنا ِبَُواَفَقِة الُْقرْآِن َو ُمَواَفَقِة السُّ ثَْنا َحدَّ اللَِّه1، َفَل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا ِخَلَف الُْقرْآِن، َفإِنَّا إِْن تََحدَّ

- کََلَم آِخرِنَا ِمْثُل  ُث، َو َل نَُقوُل َقاَل ُفَلٌن َو ُفَلٌن َفَیَتَناَقَض کََلُمَنا إِنَّ َعِن اللَِّه َو َعْن َرُســولِِه نَُحدِّ

۱.ازامامصادق1ازمردیپرسیدمکهفراموشکردنزدمقامابراهیمدورکعتدرطوافحجیاعمرهبخواند.فرمود:

اگردرشهراستدورکعتنمازرانزدمقامابراهیممیخواندچراکهخداوندعزیزوجلیلمیفرماید:»وبگیریدمقام

ابراهیمرامحلبراینمازخواندن«واگرمسافرتکردهاستپساوراامرنمیکنمکهبرگردد.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۴/۴۲۵/بابالسهوفیرکعتیالطواف.....ص۴۲۵
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مرحــومیونسطبقمالکموافقتکتابوســنت)همانفریضهوســنت(و

شــواهدحاکمبرکتابوســنت)قواعدیکهدربینروایاتبهآنهااشــارهکردیم(

احادیثراارزیابیمیکردهاندواینمسئلهازدیدگاهاهلحدیثانکارآنهامحسوب

میشد.

ثمره ششم: اصول عملیه
دراینقسمتدومبحثمهمداریم.

الف.حکــموالئیجایگزیناصولعملیه:اینبحثرادرفصلششــممورد

بررسیقرارمیدهیم.

ب.قواعدشــکمرتبطبااصولعملیه:اینبحثراهمدرســابقبهآناشاره

کردیمکهقاعده»الفریضةالیدخلهاالشــک«میتوانــد،بحثهایجدیدیرادر

اصــولعملیهبازکند.البتهازآنجاکهاصولعملیهرابرپایهتحلیلمطلبقســمت

الف،چندانموردتوجهنمیدانیم،ازتفصیلاینبحثچشممیپوشیم.

۱.برخیازاصحابازیونسبنعبدالرحمنسؤالپرسیددرحالیکهمنحاضربودم.پسگفت:چهقدرشدید

انکارمیکنیایابامحمداهلحدیثراوآنچهراکهاصحابمانقلمیکنند.چهچیزیاستکهتورابهرداحادیث

وادارمیکند؟پسگفت:هاشمبنحکمبهمنحدیثکردکهازامامصادق1شنیدمکهمیفرمود:«برماحدیثی

راقبولنکنیدمگراینکهموافقکتابوسنتباشدیاباآنشاهدیازاحادیثمتقدمماباشد؛زیرامغیرةبنسعید

کهخدالعنتشکند،درکتباصحابپدرماحادیثیراداخلکردهاستکهپدرمآنهارانفرمودهاست.پستقوای

الهیپیشهکنیدوبهماچیزیکهمخالفقولربماوسنتنبیمااست،نسبتندهید.پسهماناماهنگامیکه

سخنمیگوییم،میگوییمخدافرمودورسولخدافرمود.«یونسگفت:اهلعراقرابهتماموکمالدریافتکردم

ودرآنعدهایازاصحابامامباقر1رایافتموبسیاریازاصحابامامصادق1رایافتم.پسازآنهاشنیدم

وازکتبشانگرفتمپسآنهاراعرضهکردمبرامامرضا1.پساحادیثبسیاریراانکارکردندکهازاحادیثامام

صادق1باشد.وفرمودخدالعنتکنداباالخطابرا!برامامصادق1دروغبست.خدالعنتکنداباالخطاب

راوهمچنیناصحابابوالخطابراکهایناحادیثراتاامروزدرکتباصحابامامصادق1داخلمیکنند.

پسخالفقرآنرابرماقبولنکنید؛زیراکهمااگرحدیثبگوییم،بهموافقتقرآنوسنتسخنمیگوییم.مااز

خداورسولخداسخنمیگوییمونمیگوییمفالنیگفتوفالنیگفتتااقوالمانمتناقضشود.هماناکالمآخر

مامثلکالماولماست...

۲. رجال الکشی-إختیارمعرفةالرجال/النص/۲۲۴/فیالمغیرةبنسعید.....ص۲۲۳
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ثمره هفتم: مباحث اوامر و نواهی
اقوالهمهعلماءدراینکهامرداللتبروجوبمیکندمشــترکاستو

ً
تقریبا

تنهــاتفاوتآقایاندرتحلیلچگونگیداللتامربروجوباســت.تمامیاقوالاز

جهتیدیگرهممشترکهستندوآناینکهوجودامردرکتابیادرسنتموضوعیتی

درنتیجــهندارد.امرامراســتخواهدرکتابباشــدوخواهدرســنت.ولیبهنظر

میرسدباتوجهبهمبحثسنتوفریضهکلاینمباحثبرپایهیکپیشفرضغلط

است؛زیراامردرسنتوامردرکتابفرقمیکند.امردرکتابفریضهاستوآثار

قانونیخاصخودراداردولیامردرســنت،ســنتسازاســتوبستهبهنوعامر

استفادهشــدهوشواهدموجوددرهربحث،یاامریالزامیعدیلالفریضةاستویا

امریاســتکهدریکنظامتشــکیکیبرپایهتواناییهایمکلفینتفسیرمیشودو

همچنینمالکتشخیصاینکهاینامرموجوددرسنتازکدامنوعاست،شواهدی

اســتکهدرهرمسألهوجودداردکهمفصلازآنهاسخنگفتیم-ونهنکاتلفظی

صرف.

بهعبارتفنی،اصولیینپیشفرضگرفتهاندکهشــارعدرمباحثامر،ادبیاتی

مخصــوصبهخودنداردوبرپایهایناصلســراغتحلیلعرفــیمعنایامرونهی

رفتهاند،حالاینکهمباحثسنتوفریضهثابتمیکندکهشارعبرپایهنظامقانونی

مخصوصبهخود،امرونهیمیکندوامرونهیبســتهبهاینکهدرکتابیاســنت

باشدونیزشرایطدیگر،معنایمخصوصیخواهدداشت.

بهنظرمیرســدماهرگزحقنداریمدرتحلیلیــکنظامقانونمند،کلماتآن

نظامرادرنظامقانونیدیگریتحلیلوبررســیکنیم.اگرشــارعروینظامسنتو

فریضهوفضلصحبتکردهاست،هرگزاجازهنداریمبگوییمآخرشواجبهست

گاهاحکامیراکهبهحسبتوانافرادواجبیا یانیســت!وبعدبااینایده،ناخودآ

مستحبمیشوند،بهصورتاحکاممطلقتبدیلکنیم.

یکیازرسالتهایفقیهمسلمانایناستکهدینراهمانطورکههستمطرح

کند.اگرچیزیفریضهاســتبههمانصورت.اگرســنتاستبههمانصورت.
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ســنتدرفریضهاســتیادرغیرفریضهبههمانصورت.سنتدرسنتاستبه

همانصورت.مطابقبامشتهیاتخودماننبایددینرادرقالبهایجدیدیببریم

عرضشدکه
ً
اینکهقبال

ً
وآنراعرضهکنیم.دینباهمینقالبشدیناستخصوصا

درایننقلوانتقالیکســریازاغراضیکهشارعمقدسازبهکارگیرییکادبیات

مخصوصدارد،فوتمیشود.عرضشدکهحداقلمسائلیکهفوتمیشودیکی

مصلحتتمرینوالیتپذیریدرهرعبادتیکهبخشــیازآنســنناستودومین

نکتهتشــکیکاحکامبهحسبتواناییافراداســتکهدرنظاماحکامخماسیهیچ

توجهیبهآننشدهاست.پیشتردرتحلیلفرقبینفریضهوسنتعدیلالفریضهبا

واجبوسنتهایغیرالزامیبامستحببسیارصحبتکردیم.

جــادارددراینجامتعرضیکثمرهدیگرمباحثفریضهوســنتدرمباحث

اوامرونواهیبشویم.بحثمفصلیدرکتباصولیمطرحشدهاستکهتعابیر»ال

ینبغــی«یا»یکره«وامثالاینهاداللتبروجوبمیکنــدیاخیر.ظاهرابینفقها

بناییبودهاستکهدرموردواجباتغیرکتابیتعبیر»حرام«رابهکارنمیبردندوبه

جایآنازتعابیر»الینبغی«وامثالآناستفادهمیکردهاند.گویااینیکنوعاحترام

ویژهبهقرآنبودهاســتواینمســألهشــواهدینیزدرکتبرواییمادارد.بهاین

روایتتوجهکنید:

ِد بِْن ُمْسلٍِم َو ُزَرارََة  َعلِیُّ بُْن إِبْرَاِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بِْن أَُذیَْنَة َعْن ُمَحمَّ

َعْن أَِبی َجْعَفٍر1  أَنَُّهَم َســأََلُه َعْن أَکِْل لُُحوِم الُْحُمِر اْلَْهلِیَِّة َقاَل نََهى رسول الله-َعْنَها َو 

َا الَْحرَامُ  َما  َا نََهى َعْن أَکْلَِها ِفی َذلَِک الَْوْقِت ِلَنََّها کَانَْت َحُمولََة النَّاِس  َو إِنَّ َعْن أَکْلَِها یَْوَم َخْیَبَ َو إِنَّ
َحرََّم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِفی الُْقرْآِن.1و2

لذابهنظرمیرسدفهمیدنکراهتازتعابیریمثل»الینبغی«وامثالآن،چندان

سادهنیست.

رسول فرمودند: پرسیدند.حضرت اهلی گوشتخران الله1ازخوردن عبد ابی از مسلم بن محمد و زراره ۱.

خدا-ازآننهیکردوازخوردنآندرروزخیبروتنهاازخوردنشدرآنوقتنهیکرد،زیراوسیلهحملبار

مردمبودوتنهاحرامآنچیزیاستکهخدادرقرآنحرامکند. 

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۶/۲۴۶/بابجامعفیالدوابالتیالتؤکللحمها.
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درتسلسلتاریخیابتداازفقهایعصرائمه3شروعمیکنیم.دراینرویکرد

میتوانغالبراویانیراکهدرطرقروایاتگذشــتهآمدهبودند،ازقائلینســنتو

فریضهدانست،خصوصاراویانیکهمطالبمتعددیازسنتوفریضهرابیواسطه

ازامام1نقلکردهبودندولذامتعرضچنینفقهاییازعصرائمه3نمیشویم.

امــااولینفقیهیکــهمیتوانعباراتیازخوداویافتکهنشــاندهنده،اعتقاد

راســخاوبهمباحثفریضهوسنتاســت،جنابفضلبنشاذاناست.درکتب

فهرســت،بهایشــانکتابیبهنامکتابالعللنســبتدادهاند1اینرسالهرامرحوم

صدوقدرکتابعللالشرائعمفصالنقلمیکنند.رسالهایاستحدود۱۶صفحه

اینرسالهکلماتخودفضل
ً
کهمشــهوربهرسالهعللفضلبنشاذاناست.ظاهرا

بنشــاذاناســتولیدرذیلآنراویرســالهمیگویدکهمنازفضلشــنیدمکه

میگفــتانســاننمیتواندحکمتهایشــریعتراازخودشبگویــدومناین

حکمتهاراازآقاامامرضا3درمجالسمتعددشــنیدهاموخودمآنهاراجمع

کردهام.نظراســتادبزرگوارماآیتاللهسیداحمدمددیایناستکهاینرسالهاثر

خودفضلاســتواینتعلیلذیلناشیازنوعیتفکراخباریگریدرراوینسخه

اســتواوباتفکراتشدرکنمیکردهاستکهفضلبنشاذانباآنعظمتقدراین

۱. فهرست شیخ طوسی،ص۳۶۱.
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آنهاراازامام1شنیده
ً
هاراازخودشدرآوردهباشــدولذاگفتهاســتکهحتما

اســت.1اینروایتنشنمیدهدکهایشانکهشاگرداعاظمیچونابنفضالوهم


ً
خطبزرگوارانیچونابنابیعمیروســائراصحابعقلیگرایمابودهاستکامال

روینظامسنتوفریضهبهاحکاممینگرد.

بهقسمتهاییازاینرسالهتوجهکنید:

ــنَِّة أَْربَعاً َو ثثََلثِیَن َرکَْعًة ِقیَل ِلَنَّ الَْفِریَضَة َســْبَع َعْشََة َرکَْعًة  َفإِْن َقاَل َفلَِم ُجِعَل َصَلُة السُّ

نَِّة ِفی أَْوَقاٍت ُمْخَتلَِفٍة  نَُّة ِمْثلَِی الَْفِریَضِة کََمًل لِلَْفِریَضِة َفإِْن َقاَل َفلَِم ُجِعَل َصَلُة السُّ َفُجِعلَِت السُّ

ــْمِس َو بَْعَد الَْمْغرِِب َو  َو لَْم یُْجَعْل ِفی َوْقٍت َواِحٍد ِقیَل ِلَنَّ أَْفَضَل اْلَْوَقاِت ثثََلثٌَة ِعْنَد َزَواِل الشَّ

نَُّة ِفی أَْوَقاٍت َشتَّى  ِباْلَْسَحاِر َفأََحبَّ أَْن یَُصىلَّ لَُه ِفی کُلِّ َهِذِه اْلَْوَقاِت الثََّلثَِة ِلَنَُّه إَِذا ُفرَِّقِت السُّ
کَاَن أََداُؤَها أَیَْسَ َو أََخفَّ ِمْن أَْن تُْجَمَع کُلَُّها ِفی َوْقٍت َواِحٍد2و 3

ـُه یَکُوُن ِفی کُلِّ َرکَْعَتْیِن اثَْنَتا  درجــایدیگر:َفلَِم ُجِعَل ِفیَها اثَْنَتا َعْشََة تَکِْبیرًَة ِقیَل ِلَنَـّ

۱.مرحومصدوقبعدازنقلروایتاینطورمیفرمایند:»قالحدثناعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریقالقلت

للفضلبنشاذانلماسمعتمنههذهالعللأخبرنیعنهذهالعللالتیذکرتهاعناالستنباطواالستخراجوهیمن

نتائجالعقلأوهیمماسمعتهورویتهفقاللیماکنتلعلممراداللهتعالیبمافرضوالمرادرسولالله-بما

شرعوسنوالأعللذلکمنذاتنفسیبلسمعتهامنموالیأبیالحسنعلیبنموسیالرضا1المرةبعدالمرة

والشیءبعدالشیءفجمعتهافقلتلهفأحدثبهاعنکعنالرضا1قالنعمحدثناالحاکمأبومحمدجعفربن

نعیمبنشاذانالنیسابوریرضیاللهعنهعنعمهأبیعبداللهمحمدبنشاذانعنالفضلبنشاذانأنهقالسمعت

هذهالعللمنموالیأبیالحسنبنموسیالرضا1فجمعتهامتفرقةوألفتها.«)عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۲۱ 

/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضاعلیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئا

بعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنهعنالرضا1.....ص۹۹وعللالشرائع

/ج۱/۲۷۴/۱۸۲بابعللالشرائعوأصولاإلسالم.....ص۲۴۷(

۲.پساگرگفتهشودکهچرانمازسنتسیوچهاررکعتشد،گفتهمیشودزیرافریضههفدهرکعتاستپسسنت

دوبرابرفریضهاستبهمنظورتکمیلفریضهپساگرگفتهشودپسچرانمازسنتدراوقاتمختلفقراردادهشده

استونهدروقتواحد،گفتهمیشودزیراافضلاوقاتسهتاست.هنگامزوالخورشیدوبعدمغربونزدسحر

پسدوستداشتکهدرکلایناوقاتسهگانهنمازخواندهشودزیراهنگامیکهسنتجداجداشوددرزمانهای

گوناگونادایآنسادهتروسبکترازایناستکههمهآنهادرزمانیکسانجمعشود.

۳. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۱۱/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضا

علیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئابعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنهعن

الرضا1.....ص۹۹ودرکتابعللالشرائع/ج۱/۲۵۱بهبعد/۱۸۲بابعللالشرائعوأصولاإلسالم.....ص

۲۴۷ازاینبهبعدفقطدرعیونآدرسمیدهیم.
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َعْشََة تَکِْبیرًَة َفلَِذلَِک ُجِعَل ِفیَها اثَْنَتا َعْشََة تَکِْبیرًَة َفإِْن َقاَل َفلَِم ُجِعَل َســْبُع تَکِْبیَراٍت ِفی اْلُوَل 

ــنََّة ِفی َصَلِة الَْفِریَضِة أَْن یُْســَتْفَتَح ِبَســْبعِ  َو َخْمٌس ِفی الثَّانَِیِة َو لَْم یَُســوَّ بَْیَنُهَم ِقیَل ِلَنَّ السُّ

تَکِْبیَراٍت َفلَِذلَِک بُِدَئ َهاُهَنا ِبَسْبعِ تَکِْبیَراٍت َو ُجِعَل ِفی الثَّانَِیِة َخْمُس تَکِْبیَراٍت ِلَنَّ التَّْحِریَم ِمَن 
التَّکِْبیِر ِفی الَْیْوِم َو اللَّْیلَِة َخْمُس تَکِْبیَراٍت َو لَِیکُوَن التَّکِْبیُر ِفی الرَّکَْعَتْیِن َجِمیعاً َوتْراً َوتْرا1ًو 2

درجایدیگر:َفإِْن َقاَل َفلَِم أُِمُروا ِبَصْوِم َشــْهِر َرَمَضاَن لاقل ِمْن َذلَِک َو َل أَکْرَثَ ِقیَل ِلَنَُّه 

َا أَْوَجَب اللَُّه الَْفَرائَِض  َعىَل أَْغلَِب اْلَْشــَیاِء َو  ِعیَف َو إِنَّ ُة الِْعَباَدِة الَِّذی یَُعمُّ ِفیَها الَْقِویَّ َو الضَّ ُقوَّ

ِة ِفی الَْفْضِل َو لَْو کَانُوا یُْصلَُحوَن َعىَل أََقلَّ  ْعِف َو َرغََّب أَْهَل الُْقوَّ َص ِلَْهِل الضَّ أََعمِّ الُْقَوى  ثُمَّ َرخَّ
ِمْن َذلَِک لََنَقَصُهْم َو لَِو اْحَتاُجوا إَِل أَکْرَثَ ِمْن َذلَِک لَزَاَدُهم3و 4

ْوُم الَْفرْض 5و6 نََّة ِقیَل لَِیکُْمَل ِفیِه الصَّ ْوَم السُّ درجایدیگر:َفإِْن َقاَل َفلَِم َجَعَل الْصَّ

ٍة َواِحَدٍة َل أَکْرَثَ ِمْن َذلَِک ِقیَل لَُه ِلَنَّ اللََّه تََعاَل  درجــایدیگر:َفإِْن َقاَل َفلَِم أُِمُروا ِبِحجَّ

۱.اگرگفتهشودکهچرادرنمازدوازدهتکبیرقراردادهشدهاست،گفتهمیشودکهدرهردورکعتدوازدهتکبیر

میباشدپسبههمانجهتدرآندوازدهتکبیرقراردادهشدهاست.پساگرگفتپسچرادرآنهفتتکبیرقرارداده

شدهاستدراولیوپنجتادردومیوبینآندوتساویبرقرارنشدهاست.گفتهمیشودزیراسنترنمازفریضه

ایناستکهباهفتتکبیرشروعکندپساینجابههفتتکبیرشروعشدهاستودردومی۵تکبیرقراردادهشده

است؛زیراتکبیریکهسبباحرامنمازمیشوددرروزوشبپنجتکبیراستوبرایاینکهتکبیردردورکعتهمگی

یکییکیباشد.

۲. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۱۶/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضا

علیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئابعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنه

عنالرضا1.....ص۹۹

۳.پساگرگفتهشودپسچراامرنشدهاندبهروزهماهرمضاننهکمترازآنگفتهمیشودزیراتواناییبندگانکهقوی

وضعیفراشاملمیشوداینمقداراستوتنهافرائضواجبمیشودبرغالبترینوعامترینتوانایی.سپسبرای

اهلضعفترخیصدادهمیشودواهلقدرتدرزیادیترغیبمیشوندواگربرکمترازاینمقداراصالحشونداز

آنکممیکردواگربهبیشازایناحتیاجداشتند،زیادشانمیکرد.

۴. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۱۷/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضا

علیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئابعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنه

عنالرضا1.....ص۹۹

۵.پساگرگفتهشودکهچراروزهسنتقراردادهشد،گفتهمیشودبرایاینکهروزهفریضهتکمیلشود.

۶. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۱۸/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضا

علیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئابعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنه

عنالرضا1.....ص۹۹



ل
فض

نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
138

َوَضــَع الَْفَرائَِض  َعىَل أَْدَن الَْقْوِم َمرًَّة کََم َقاَل اللَُّه َعزَّ َو َجَل  َفَم اْســَتْیَسَ ِمَن الَْهْدیِ  یَْعِنی َشــاًة 

ًة َفکَاَن ِمْن  َا ُوِضَعْت َعىَل أَْدَن الَْقْوِم ُقوَّ ِعیُف َو کََذلَِک َســائُِر الَْفَرائِِض إِنَّ لَِیَســَع لَُه الَْقِویُّ َو الضَّ

ِة ِبَقْدِر طَاَقِتِهْم َفإِْن َقاَل َفلَِم أُِمُروا  تِلَْک الَْفَرائِِض الَْحجُّ الَْمْفُروُض  َواِحداً ثُمَّ َرغََّب بَْعُد أَْهَل الُْقوَّ

ِبالتََّمتُّعِ  ِبالُْعْمرَِة إَِل الَْحجِ  ِقیَل  ذلَِک تَْخِفیٌف ِمْن َربِّکُْم َو َرْحَمٌة ِلَْن یَْسلََم النَّاُس ِمْن إِْحَراِمِهْم َو 

َل یَطُــوَل َعلَْیِهْم َذلَِک َفَتَداَخَل َعلَْیِهُم الَْفَســاُد َو ِلَْن یَکُوَن الَْحــجُّ َو الُْعْمرَُة َواِجَبْیِن َجِمیعاً َفَل 

تَُعطَّــَل الُْعْمــرَُة َو َل تَْبطَُل َو ِلَْن یَکُوَن الَْحجُّ ُمْفرَداً ِمَن الُْعْمرَِة َو یَکُوَن بَْیَنُهَم َفْصٌل ]َو[ َتِْییٌز َو 

-َدَخلَِت الُْعْمرَُة ِفی الَْحجِّ إَِل یَْوِم الِْقَیاَمِة َو لَْو َل أَنَُّه- کَاَن َســاَق الَْهْدَی َو لَْم  َقاَل النَِّبیُّ

یَکُْن لَُه أَْن یُِحَل  َحتَّى یَْبلَُغ الَْهْدُی َمِحلَّهُ  لََفَعَل کََم أََمَر النَّاَس َو لَِذلَِک َقاَل لَِو اْسَتْقَبلُْت ِمْن أَْمِری 

َما اْسَتْدبَرُْت لََفَعلُْت کََم أََمرْتُکُْم َو لَِکنِّی ُسْقُت الَْهْدَی َو لَْیَس لَِسائِِق الَْهْدِی أَْن یُِحَل  َحتَّى یَْبلَُغ 
الَْهْدُی َمِحلَّهُ 1و 2

َا ُهَو اِلْســِتْفَتاُح َو کُلُّ ُسنٍَّة َفإِنََّها تَُؤدَّى َعىَل ِجَهِة  کِْر إِنَّ درجایدیگر:ِلَنَّ الَْفرَْض  ِمَن الذِّ

نََّة َعىَل ِجَهِة  وا السُّ الَْفرِْض  َفلَمَّ أَْن کَاَن ِفی اِلْسِتْفَتاحِ الَِّذی ُهَو الَْفرُْض  َرْفُع الَْیَدیِْن أََحبَّ أَْن یَُؤدُّ
َما یَُؤدَّى الَْفرُْض3و 4

۱.پساگرگفتهشودکهپسچرابهیکحجامرشدندنهبیشترازآنگفتهمیشودکهزیراخداوندمتعالفرائضرابه

مقدارکمترینتوانمردمجعلکردهاست.پسازآنفرائضحجمفروضکهیکیاست،میباشدسپساهلقدرت

راترغیبکردهاستبهاندازهطاقتشان.پساگرگفتپسچرابهتمتعبهعمرهقبلازحجامرشدهاندگفتهمیشودکه

آنتخفیفیازجانبربشماستورحمتیاستبرایاینکهمردمازاحرامشانسالمبمانندوبرآنهاطوالنینشود

پسفسادبینحجوعمرهمتداخلشودوبرایاینکهحچوعمرههردوواجبهستندپسعمرهتعطیلنشودوباطل

نشودوبرایاینکهحججدایازعمرهباشدوبینآندوجداییباشدونبی-فرمود،عمرهرادرحجتاروزقیامت

داخلکردمواگرنبودکهاوهدیراباخودبردوبرایشنبودکهازاحرامخارجشودتااینکههدیرابهمحلشبرساند

بهتحقیقآنطورکهبهمردمامرکردعملمیکردوبههمیندلیلفرموداگرازامرخودمازنوشروعمیکردمپشت

نمیکردموهمانطورکهشماراامرکردمعملمیکردمولیمنهدیباخودآوردموبرایآورندههدیجایزنیستکه

ازاحرامقبلازرسیدنهدیبهمحلشخارجشود.

۲. عیون أخبار الرضا1/ج۲/۱۲۰/۳۴بابالعللالتیذکرالفضلبنشاذانفیآخرهاأنهسمعهامنالرضا

علیبنموسی1مرةبعدهمرةوشیئابعدشیءفجمعهاوأطلقلعلیبنمحمدبنقتیبةالنیسابوریروایتهاعنه

عنالرضا1.....ص۹۹

۳.زیرافریضهازذکرتنهاتکبیرآغازنمازاستوهرسنتیازجهتفرضادامیشودپسهنگامیکهدرتکبیرشروع

نمازکهآنفریضهاست،باالبردندودستاست،محبوبتراستکهسنتبرجهتفرضاداشود.

۴. علل الشرائع/ج۱/۲۶۴/۱۸۲بابعللالشرائعوأصولاإلسالم.....ص۲۴۷
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میبینیدکهچهطورایشانازرویاینضوابطتفریعاتیرامطرحمیکنند.

نفــربعدیازفقهایمعروفکهعباراتیازخودایشــاندرتأییدنظامفریضهو

سنتمیتوانمطرحکرد،جنابشیخکلینیاست.قبلازایشان،افرادیمثلاحمد

برقیوعیاشــیکهدرکتبخودتعدادیازروایاتفریضهوســنتراآوردهباشند،

هستندولیعبارتیازایشانکهازخودشانباشد-عالوهبرنقلروایت-نیافتیم.اما

مرحومکلینیعالوهبراینکهدرسراســرکافیبهنقلروایاتیدرتبییننظامفریضهو

سنتدستمیزنند،عباراتیهمازایشانیافتیمکهدرآنهاصریحابرپایهایننظام

سخنگفتهبودند.ابتدابهروایتزیردرکافیدقتکنید:

ٍة ِمْن أَْصَحاِبَنا أَنَُّهْم  َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه َعِن ابِْن أَِبی ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر بِْن أَُذیَْنَة َعْن ِعدَّ

ْمُس َو  َســِمُعوا أَبَا َجْعَفٍر1 یَُقوُل  کَاَن أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن1َل یَُصلِّی  ِمَن النََّهاِر َحتَّى تَُزوَل الشَّ
َل ِمَن اللَّْیِل بَْعَد َما یَُصلِّی الِْعَشاَء اْلِخرََة َحتَّى یَْنَتِصَف اللَّْیُل. 1و 2

سپسمرحومکلینیبالفاصلهبعداینروایتمیفرمایند:

َمْعَنى َهَذا أَنَُّه لَْیَس َوْقَت َصَلِة َفِریَضٍة َو َل ُسنٍَّة ِلَنَّ اْلَْوَقاَت کُلََّها َقْد بَیََّنَها رسول الله-
ا الَْقَضاُء َقَضاُء الَْفِریَضِة َو تَْقِدیُم النََّواِفِل َو تَأِْخیرَُها َفَل بَأَْس .3و 4 َفأَمَّ

مرحومکلینیمیفرمایندکهاوقاتیکهدرحدیثبیانشــدهاست،نهوقتنماز

ســنتاســتونهوقتنمازفریضه،زیرااوقاترارسولالله-بیانفرمودهاند.

مرحومکلینیجعلاولیاوقاتراهمبهسنتمیدانستهاند
ً
واضحاســتکهظاهرا

ســپسبرایدفعتوهمیکهممکناســتحاصلشــود،میفرمایندکهنمازقضا

خواندنوهمچنینتقدیموتأخیرنوافلمانعینداردودرایناوقاتمشکلینداردو

اینروایتناظربهجعلاولیاوقاتنمازاســت.میبینیدکهفقیهبزرگشــیعهدر

۱.امیرالمؤمنین1اینطوربودازروزنمازینمیخواندتازوالخورشیدوازشببعدازنمازعشاءآخر،نمازی

نمیخواندتانصفشب.

۲. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۸۹/بابالتطوعفیوقتالفریضةوالساعاتالتیالیصلیفیها.....ص۲۸۸

۳.معنایشایناستکهاینوقت،وقتنمازفریضهنیستونهوقتنمازشنتزیراهمهاوقاترارسولخدا- 

بیانکردهاستواماقضاءمثلقضایفریضهومقدمکردننوافلومؤخرکردنآنهاعیبیندارد.

۴. الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳/۲۹۰/بابالتطوعفیوقتالفریضةوالساعاتالتیالیصلیفیها.....ص۲۸۸
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انتهایقرنســومواوایلقرنچهارچهطوربراســاسنظامســنتوفریضهتفکر

میکند.

بعدازایشانجنابشیخصدوقهستندکههمچونمرحومکلینیعالوهبرنقل

روایاتدرکتابفقیهبارهاوبارهابراساسفریضهوسنتبهتبیینمسائلمیپردازند

ودرگذشــتههمبرخیازعباراتایشانگذشت.ایشانهمچنیندرکتابمقنعنیز

بارهابهتبییناحکامبرپایهایننظامبرآمدهاند.

براثرحضوردر
ً
دربیناصحاببغدادیمامثلهممثلشــیخمفیدکهطبیعتا

فضایاهلســنتمقداریبایدخودرابااستانداردهایعلمیعامههماهنگکنند

تفکرنظامســنتوفریضهرامشاهدهمیکنیم.1حتیدرکتابتهذیبونهایه
ً
کامال

اینامرمشهوداست.
ً
شیخهمکامال

بــامراجعهبهکتبدیگراینمحــدودهزمانیازقبیلفقــهالرضا1ودعائم

االسالموحتینهایهمرحومشیخطوسیبهایننتیجهرسیدیمکهاینسنخادبیاتو
مشاهدهمیشود.2

ً
دیدگاهبهاحکامدراینمرحلههمکامال

سؤالایناســتکهدقیقاازچهزمانی،تفکرفریضهوســنتآرامآرامفراموش

میشودوجایخودرابهنظاماحکامخماسیمیدهد؟چهشدهاستکهدرروزگار

معاصر،اینبحثحتیبرایمثِلمرحومآیةاللهالعظمیســیدحسینبروجردیکه

شایدبزرگترینفقیهدورانمعاصرباشند،تازگیدارد.ایشاندردرسخارجشانبعد

ازذکرمباحثامروداللتآنبروجوب،میفرمایندکهمیخواهمنکتهایذکرکنم

کهنکتهلطیفیســتوباعثاعجابمنمیشــودوسپسبهبیانطرحکلیسنتو

فریضهدردوسطرمیپردازند.

ازروایاتسنتو ناماالختصاصکهدراینرسالههممقداری به ۱.رسالهایبهمرحومشیخمفیدمنسوباست

فریضهواردشدهاست.همچنیندرمقنعهنیزعباراتبسیارییافتمیشودکهبرپایهفریضهوسنتنوشتهشدهاست.

۲.بندهدرجمعآوریمطالبالزمبرایایننوشتارعباراتتمامیاینکتبراجمعآوریکردمولیبعدازجمعآوری

سندروایت
ً
همانطورکهانتظارمیرفتمشاهدهشدکهاینعباراتهمانروایاتیستکهماتابهحالآوردهایموصرفا

ازفایدهعلمی اینعباراتراخالی مقداریعباراتمرتبشدهاستولذادوبارهآوردن
ً
حذفشدهاستواحیانا

دانستیم.علتاینکهایناتفاقموافقانتظارمانبودایناستکهساختارکلیاینکتبهمیناست.درکتبفقهی

مرتبشدهوسندآنهاحذفوباترتیبیمناسبذکرمیشدهاند.
ً
بهاصرفا

ٌ
ابتدائیما،نصوصمعمول
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عجیباینکهبعضیازکســانیکهاینمطلبایشــانرانقــلکردهاندبهدلیل

ندیدناینروایاتوکثرتآنهااینمطلبایشــانرامطلبشاذونادرستیمعرفی

کردهاند!1البتهدربینعلمایعصوراخیردرعباراتمرحومنائینیهماینمطلبرا

دیدهایم.درفوایدمرحومنائینیاینطورآمدهاست:

»بــل الّذی یظهر من جملة من الروایــات: أّن التکلیف بالصلة إّنا کان بخطابین: خطاب 

مــن اللّه )تعال( و خطاب من النبّی- و یعّب عــن الّول بفرض اللّه )تعال( و عن الثانی 

بفرض النبّی- أو ســّنته و املراد من فرض اللّه )تعال( هو الرکان الّتی ل تدخلها النسیان 
و من فرض النبّی صىّل اللّه علیه و آله و سلّم هو سائر الجزاء الّتی تدخلها النسیان...« 2و 3

ظاهرامسألهریشهدراتفاقیداردکهدراصحاببغدادیمابعدازمرحومشیخ

طوســیمیافتد.شــیخدوکتابفقهیدارندکهدرفقهمتأخرشیعهبسیارتأثیرگذار

اســت.یکیکتابخالفودیگریکتابمبســوطکهاولیفقهمقارنودومیفقه

تفریعیســتوهردوکتاببررویذوقعامهنوشتهشــدهاست.بهنظرمیرسدکه

اصحاببعدیما،روشایندوکتابرابهخاطرسادگیاشپسندیدندوبهایندلیل

آرامآرامزمینههایتفکرســنتوفریضهدرمیاناصحابمابرچیدهشدبهنحویکه

امروزهاصطالحسنتوفریضهبسیارمهجورواقعشدهاست.باایندوکتابخیلی

مسائلراعوضکردند.تاقبلایشانتفریعوقیاسدرعرضهمدیدهمیشدندولی

عظمتشخصیتشــیخکهیکدانشمندکاملبودندباعثشــدکهتفریعبعداز

ایشاندراصحابماجابیفتد.

اینشــأنعلمیایشانباعثپوشیدهشدنبرخیازاشتباهاتایشانهمشدو

ازجملهایناشــتباهات،اشتباهیاستکهازایشاندربحثسنتوفریضهرخداده

۱.مراجعهشودبهکتابتحقیقاالصول،جلددوم،چندصفحهانتهاییمباحثامر.ایشاندرآنجاهمکالممرحوم

آیتاللهبروجردیرانقلمیکنندوهممطلبایشانرانقدمیکنند.

۲.بلکهآنچیزیکهازتعدادیازروایاتظاهرمیشوداینکهتکلیفبهنمازبهدوخطاببودهاستیکیخطابیاز

جانبخداوندمتعالو)دیگری(خطابیازجانبنبی-وازاولیبهفریضهالهیوازدومیبهفرضنبی- 

یاسنتاوتعبیرمیشودومرادازفرضخداارکانیاستکهنسیاندرآنهاداخلنمیشودوازفرضنبی-سائر

اجزاییاستکهنسیاندرآنهاداخلمیشود.

۳. فوائد االصول/ج۴/۲۱۵/أماالجهةالولی:.....ص۲۱۰
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اســت.شواهدیدردســتداریمکهنشانمیدهدایشــانبحثسنتوفریضهرا

بهنحویکهماازمجموعهروایاتاســتنباطکردیمتلقینفرمودهاند.بهعنوانمثالدر

کتابتهذیب،ایشانروایتیرانقلمیفرمایند:

ِد بِْن الُْفَضْیِل الْکُوِفیِّ  ِد بِْن ِعیَس َعِن الُْحَســْیِن بِْن َعلِیِّ بِْن یَْقِطیٍن َعْن ُمَحمَّ َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

ِب َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی عبدالله1َرکَْعَتا الَْفْجِر تَُفوتُِنی أَ َفأَُصلِّیِهَم َقاَل  َعْن َسْعِد بِْن أَِبی َعْمٍرو الَْجلَّ

نََعــْم ُقلُْت لِــَم أَ َفِریَضٌة َقاَل َفَقاَل رسول الله-َســنَُّهَم َفَم َســنَّ رســول الله-َفُهَو 
َفرٌْض.1و2

ــُد بُْن الَْحَســِن: َقْولُُه1َفَم َســنَ   ســپسبعدازاینروایــتمیفرمایند:َقاَل ُمَحمَّ

ٌر ِلَنَّ الَْفــرَْض  َمْعَناُه ُهَو التَّْقِدیُر َو لَْیَس یُِریُد أَنَُّه َفرٌْض  رســول الله-َفُهَو َفرٌْض َمْعَناُه ُمَقدَّ

یَْسَتِحقُّ تَارِکُُه الِْعَقاَب.3و 4 

یعنیایشانبهجایرجوعبهمجموعروایاتبرایکشفمعنایسنتوفریضه

این
ً
سراغمعنایلغویکلمهرفتهاندولذاازحقیقتمطلببهدورماندهاند.5ظاهرا

۱.بهامامصادق1عرضکردمدورکعتفجر)نافلهصبح(ازمنفوتمیشودآیاآندورابخوانم.فرمودبله.عرض

کردم:چرا؟آیافریضهاست؟فرمودرسولخداآندوراسنتکردوسنترسولخدا-واجباست.

۲. تهذیب األحکام )تحقیقخرسان(/ج۲/۲۴۲/۱۲بابفضلالصالةوالمفروضمنهاوالمسنون.....ص۲۳۶

۳.محمدبنحسن)شیخطوسی(فرمود:قولامامکههرچهرسولخدا-سنتکرد،فرضاست،معنایفرض

اندازهگیریشدهاستزیرافرضمعنایشاندازهگیریاستومرادازآنفرضیکهتارکآنمستحقعقاباست)یعنی

وجوب(نیست.

۴. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۲۴۳/۱۲بابفضلالصالةوالمفروضمنهاوالمسنون.....ص۲۳۶

۵.البتهبهنظرمیرسدکهایشانبیشازاینکهمتأثربهمعنایلغویباشندمتأثربهمعنایکالمیمشهوردربینعامه

ازاینسنخکلماتبودهاندهمانطورکهازعبارت»فرضیستحقتارکهالعقاب«روشنمیشود.
نکتهدیگراینکهبهنظرمیرسداینروایتبااینسنختعابیرناشیازفهماشتباهراویباشد.درروایتیجنابمحمد
بنمســلمازامام1میپرسندکهعمارساباطینقلکردهاستکهشمافرمودهایدسنتنبیفریضةاستوحضرت
ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن  قبــولنمیفرمایندومیفرمایندکهمنچیزدیگرگفتهام.بهخودروایتتوجهبفرمایید:»ُمَحمَّ
ِد بِْن ُمْسلٍِم َقاَل: ُقلُْت ِلَِبی َعْبِد اللَِّه1  ٍد َعِن الُْحَســْیِن بِْن َســِعیٍد َعِن النَّْضِ بِْن ُسَویٍْد َعْن ِهَشاِم بِْن َســالٍِم َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــنََّة َفِریَضٌة َفَقاَل أَیَْن یَْذَهُب أَیْنَ  یَْذَهُب لَْیَس َهکََذا  ــابَاِطیَّ َرَوى َعْنَک ِرَوایًَة َقاَل َو َما ِهَی ُقلُْت َرَوى أَنَّ السُّ راً السَّ إِنَّ َعمَّ

َا ُرِفَع  ُه َعلَْیِه َما أَْقَبَل َعلَْیَها َفُربَّ
َّ
ْث نَْفَسُه ِفیَها أَْو لَْم یَْسُه ِفیَها أَْقَبَل الل َا ُقلُْت لَُه َمْن َصىلَّ َفأَْقَبَل َعىَل َصَلتِِه لَْم یَُحدِّ ثُْتُه إِنَّ َحدَّ

نَِّة لَِیکُْمَل ِبَها َما َذَهَب ِمَن الَْمکُْتوبَِة.« )الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۳  َا أََمرْنَا ِبالسُّ نِْصُفَها أَْو ُربُُعَها أَْو ثثُلُُثَها أَْو ُخُمُسَها َو إِنَّ

آشنا
ً
/۳۶۳/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲(برایکسیچونعمارکهباادبیاتسنتوفریضهکامال

بینالزامیبودنسنتوفریضةبودنآنخلطخواهدشد.بهعنوانمثالازشبیهاینمضمون،جنابابی
ً
نیستطبیعتا
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روایتمبارکهبهاینمعناســتکهماسّنرســولالله-فهوواجبواینقاعده

اولیدرسنناستکهبهتصریحروایتیکهازعیونازآقاامامرضا1گذشتونیز

سایرروایاتیکهمطرحکردیم،اینقاعدهتنهاهنگامیبرداشتهمیشودکهترخیصی

ازجانبخودرسولاکرم-بیاید.

ا  ازاینموارددرتهذیبکمنیســت.بهعنوانمثالدرجایدیگرمیفرمایند: َفأَمَّ

ِد بِْن الُْحَســْیِن َعْن َجْعَفِر بِْن بَِشــیٍر َعْن ُعَبْیٍد َعْن  ُد بُْن أَْحَمَد بِْن یَْحَیى َعْن ُمَحمَّ َما َرَواُه- ُمَحمَّ

1 َواِجٌب َو ُهَو َوتُْر اللَّْیِل َو الَْمْغرُِب َوتُْر  أَِبیــِه َعْن أَِبی َجْعَفٍر1 َقاَل: الَْوتُْر ِفی ِکَتاِب َعلِیٍّ
النََّهاِر. 1و 2

ْمَناُه ِمْن أَنَُّه ُسنٌَّة ِلَنَّ الَْمْسُنوَن إَِذا کَاَن  پسازنقلروایتمیفرمایند:َفَل یَُناِفی َما َقدَّ
ى َواِجباً َعىَل َما بَیَّنَّاُه ِفی َغْیِر َمْوِضعٍ. 3و 4 ُمَؤکَّداً یَُسمَّ

البتهاحتمالیهمبهذهنمیرســدوآناینکهاینقسمتهایتهذیبدراوایل

جوانیشــیخنوشتهشدهاستوشــایدتااینزمانهنوزشــیخملتفتاینمطلب

ملتفتشدهاندزیرادرنهایه،ادبیاتایشانبسیاربهسنتوفریضه
ً
نبودهاندولیبعدا

نزدیکاست.

یضه را  یشه یابی اینکه چه طور نظام احکام خماسی جای نظام سنت و فر ر

بصیردرروایتیدیگرضروریبودننافلهرافهمیدهاستوامام1همایشانراتأییدفرمودهاند.بهاینروایتتوجه
ٍد َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد  محمدبنیحییبهقرینهسندقبلیدرکتابکافی( »َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ً
بفرمایید:َوَعْنُه)ظاهرا

ٍد َعْن َعلِیِّ بِْن أَِبی َحْمزََة َعْن أَِبی بَِصیٍر َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِلَِبی َعْبِد اللَِّه1 َو أَنَا أَْسَمُع ُجِعلُْت ِفَداَک إِنِّی  َعِن الَْقاِسِم بِْن ُمَحمَّ

ٍد  َلِة َفَقاَل َو َهْل یَْسلَُم ِمْنُه أََحٌد َفُقلُْت َما أَظُنُّ أََحداً أَکْرَثَ َسْهواً ِمنِّی َفَقاَل لَُه أَبُو َعْبِد اللَِّه1 یَا أَبَا ُمَحمَّ ْهِو ِفی الصَّ کَِثیُر السَّ

إِنَّ الَْعْبَد یُرَْفُع لَُه ثثُلُُث َصَلتِِه َو نِْصُفَها َو ثثََلثَُة أَْربَاِعَها َو أََقلُّ َو أَکْرَثُ َعىَل َقْدِر َسْهِوِه ِفیَها لَِکنَُّه یَِتمُّ لَُه ِمَن النََّواِفِل َقاَل َفَقاَل 

لَُه أَبُو بَِصیٍر َما أََرى النََّواِفَل یَْنَبِغی أَْن تُْتََک َعىَل َحاٍل َفَقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه1 أََجْل َل.« )الکافی)ط-اإلســالمیة(/ج۳/

۳۶۳/بابمایقبلمنصالةالساهی.....ص۳۶۲(

لذااگرعمارساباطیچنینتعبیریبهکاربردهبودموردتأییدواقعمیشدولیاوبابیدقتیتمامبهجایچنینتعبیری،

تعبیریمنافیمقصودامام1رااداکرد؛زیراسننهرگزفریضهنیستندبلکهقسیمآنهستند.

۱.وتردرکتابعلی1واجباستوآنوترشباستومغربوترروزاست.

۲. تهذیب األحکام)تحقیقخرسان(/ج۲/۲۴۳/۱۲بابفضلالصالةوالمفروضمنهاوالمسنون.....ص۲۳۶

۳.پساینروایتمنافینیستباآنچهپیشترذکرکردیمکهآنازسنتاستزیراسنتهنگامیکهمؤکدباشدواجب

نامیدهمیشودبهآنصورتیکهدرغیرازیکموردذکرکردیم.

۴. تهذیب األحکام )تحقیقخرسان(/ج۲/۲۴۳/۱۲بابفضلالصالةوالمفروضمنهاوالمسنون.....ص۲۳۶
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در فقه ما گرفت

تحلیلاینمطلبدرقالبنکاتیقابلتبییناست:

عرضشــد.شــیخطوســیرحمهاللهدوکتابدرفقه
ً
اولنکتهایبودکهقبال

مقارنوفقهتفریعی)خالفومبســوط(نگاشــتند.درکلماتعلمایبعدازشیخ

میبینیمکهبهعباراتشــیخدرکتبمختلفایشان،بهعنوانآراءشیخنظرمیکنند

ومطالــبکتبمختلفایشــانرادرعرضهممیبینند.درواقعبعدهابهفلســفه

نگاشتهشدنایندوکتابتوجهنشدولذاآراءایشاندرایندوکتاببااینکهدرمقام


ً
جدالبااهلسنتصادرشدهبودبهعنوانفتاوایایشانموردتوجهقرارگرفت.طبیعتا

درکنارفوایدیکهایندوکتابداشــتاینیکآسیبیبودکهبهوسیلهایندوکتاب

بهفقهشیعهواردشد.

بهمطلبیکهذکرشــدتقدسشــیخرانیزاضافهکنید.اینتقدسمنشــأقبول

بسیاریازآراءایشاندرقرونمتأخرشد،یکیازاسبابتقدسآراءشیخدرزمانهای

متأخراجماعازبابقاعدةلطفاست.ایشاناجماعلطفیراقبولکردندودرنتیجه

بسیاریپسازایشاننیزایناجماعراپذیرفتند.میدانیمکهدرمسائلفقهتفریعی،

ماروایتینداشــتیمزیراآنچهروایتداشتهباشیمدرحوزهفقهمأثورقرارمیگیرد.با

پذیرشمبنــایاجماعلطفیوازســویدیگرعدمرواجتفریعدرجامعهشــیعه،

تفریعاتشــیخدرکتابمبســوطتنهانظرموجوددرمسئلهمیشــودوباتوجهبه

اجماعلطفیایننظراتهماننظرواقعیودرســتدرمسألهخواهدبودودرنتیجه

آراءشــیخولومنحصربهایشــانباشــددرحکمآنچهدرلوحمحفوظوجوددارد،

خواهدبود!!

ازســویدیگرازحیثوقایعتاریخیمقارنبااینزمان،باخالیشــدنقماز

مکتبقماز
ً
شــخصیتهایعلمیبسیارقویهمچونابنالولیدوصدوقین،عمال

پویاییافتادوازســویدیگرباحملهسالجقهبهبغدادوآسیبشدیدیکهبهشیعه

احساسنیازبهیکرهبرداشت.ازسویدیگرجناب
ً
رسیدهبودجامعهشیعهشدیدا

شــیخطوسیرحمهاللههرگزمانندشیخمفیدوسیدمرتضیرحمهمااللهنسبتبه
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قمیهاومبانیآنهاتندنبودند1بلکهایشــانبحثیچونحجیتخبرواحدرابرای

اولینباردرشیعهپذیرفتند2واحتیاطشدیدیدرطرحاحادیثداشتندوتاجاییکه

ممکنبودروایاتراتوجیهمیکردند.3اینســنخمبانیزمینهبســیارمناسبیبرای

ایجادعالقهقمیهابهایشــانایجادمیکردوازسویدیگرکعبهآمالبغدادیهانیز

بعدازآســیبشدیدبغداد،درجنابشیخخالصهمیشد.اینمسائلسببشدکه

شیخالطائفةباشندیعنیشیخقمیهاوبغدادیها.
ً
جنابشیخطوسیحقیقتا

بر
ً
ازسویدیگر،شیخ،شخصیتیمتکلمداشتندوبهتبعرشدشاندربغداد،کامال

تفکراتعامهاطالعداشــتندوازسویدیگرشــواهدزیادیهستکهشیخبهدلیل

رات
ّ
راتخاصیازفضایبغدادهمداشتهاند.منجملهاینتأث

ّ
زندگیدرجوبغداد،تأث

رامیتواندرطرحبحثحجیتتعبدیخبربرایاولینباردرشیعهمطرحکرد.

ازسویدیگرجامعهشیعهدراوایلعصرغیبتشرایطیمشابهشرایطعامهدر

اوایلقرندومنســبتبهپیغمبراکرم-داشــتویکنوعانســدادرااحساس

۱.بهعنوانمثالجنابســیدمرتضیدرحققمیهامیفرمایند:»و أن القمیین کلهم من غیر اســتثناء لحد منهم إل 
أبا جعفر بن بابویه )رحمة اللّه علیه( بالمس کانوا مشبهة مجبة و کتبهم و تصانیفهم تشهد بذلک و تنطق به.«)رسائل

الشریفالمرتضی،ج۳،ص۳۱۰(

ویاجنابشیخمفیددرحققمیهااینطورمیفرمایند:»فأما نص أبی جعفر رحمه الله بالغلو عىل من نسب مشایخ 
القمییــن و علمءهم إل التقصیر فلیس نســبة هؤلء القــوم إل التقصیر علمة عىل غلو الناس إذ فی جملة املشــار إلیهم 

بالشــیخوخة و العلم من کان مقصا و إنا یجب الحکم بالغلو عىل من نســب املحقین إل التقصیر سواء کانوا من أهل قم 

أم غیرها من البلد و ســائر الناس و قد ســمعنا حکایة ظاهرة عن أبی جعفر محمد بن الحسن بن الولید رحمه الله مل نجد 

لها دافعا فی التقصیر و هی ما حکی عنه أنه قال أول درجة فی الغلو نفی السهو عن النبی- و المام1فإن صحت هذه 

الحکایــة عنــه فهو مقص مع أنه من علمء القمیین و مشــیختهم؛ و قد وجدنا جمعــة وردوا إلینا من قم یقصون تقصیرا 

ظاهرا فی الدین  و ینزلون الئة3عن مراتبهم و یزعمون أنهم کانوا ل یعرفون کثیرا من الحکام الدینیة حتى ینکت فی 

قلوبهــم و رأینــا من یقول إنهم کانوا یلتجئون فی حکم الشیعة إل الرأی و الظنون و یدعون مع ذلک أنهم من العلمء و 

هذا هو التقصیر الذی ل شبهة فیه.«)تصحیحاعتقاداتاإلمامیة،ص:۱۳۵و۱۳۶نرمافزارکالم۱.۲مؤسسهنور.(

کالمهردوبزرگواردرموردقمیهادرغایتبیانصافیاست.البتهمتأسفانهقمیهاهمبیانصافیهایی
ً
وانصافا

نسبتبهبغدادیهاداشتندکهآثارآنهادرکلماتشیخمفیدمشاهدهمیشود.نمونهاینبیانصافیهایطرفینیرا

درزمانمعاصرمیتواندرتقابلبینفالسفهومکتبتفکیکویادرتقابلاصولیواخباریمشاهدهکرد.اینسنخ

ازاختالفاتمتأسفانهسابقهداراستوهموارهموجبایجادتشنجدرجامعهمیشدهاست.

بهاینموضوعپرداختهایم.
ً
۲.درمباحثحجیتخبرواحدمفصال

۳.مرحومشیخقاعدةالجمعمهماامکناولیمنالطرحرابهمعناییبسیاروسیعترازمعناییکهمتأخرینقبولدارند

غیرعرفیشیخطوسیرحمهاللهدراستبصارشاهدخوبیدراثباتاینمدعاست.
ً
پذیرفتهبودندوجمعهایکامال
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میکردندوراهیکهعامهدرآنزمانطیکردهبودمیتوانســتگزینهایبســیاردر

دسترسبرایحلمشکلشیعهنیزباشد.

ازســویدیگر،شیعهکهازبغدادبیرونشدهبودوخودرادرمظلومیتخاصی

میدیدوقمهمبزرگانشراازدســتدادهبودوچشــمامیدشــیعهرویشخصیت

پرجاذبهشیختمرکزکردهبودوشیخبهنوعیرهبرکلعالمشیعه،آمالتمامشیعهدر

عصرتاریکغیبتبودواینبهتقدسشــیخهممیافزودوعباراتشــیخیکنوع

تقــدسغیرعادیپیــداکردبهگونهایکــهمخالفتبانظرشــیخدرفضایجامعه

مخالفتباشیعهتلقیمیشد.

ازســویدیگربهگزارشورامبنابیفراساینجریانتاحدود۲۰۰سالبعد

شــیخادامهداشت.بعدازاین۲۰۰سالشخصیتاســتراتژیکیکهدوبارهشروعبه

تحقیقوپیشــبردفقهدرشیعهداشتشخصیتعالمهحلیبودکهایشانهمدوباره

شــبیهشیخدرزمینۀهایمختلففقهیکتابهایینگاشتندودرایننوشتنبسیاری

ازمبانیعامهراشــیعیکردندورواجدادند.دوبارهفقهمقارنینگاشــتهشد)مراد

کتابتذکرهعالمهاســت(ولیدرشــیعهجزومهمترینکتابهایعالمهپنداشته

میشد.

ازســویدیگراینزمانکهدوبارهتفکراصولیرشــدکرد۴۰۰سالازغیبت

میگذشتوبسیاریمبانیســنیاالصلوظاهرالتشیع،درشیعهرشدیافتهبودو

بزرگان
ً
بهعنوانپیوپایهایبرایتفکراتاصولیبعدیهاریختهشــدهبودوطبیعتا

ما،باتمامدقتشاندرتوسعهمبانی،بهدقتدرریشههایمبانینپرداختند.

تفریعهمدرشیعهخیلیظاهرخوشیتاشیخنداشتوقبلازشیخبسیاریاز

بزرگانچونابنجنیدوابنابیعقیلبهخاطرتفریعمتهمبهقیاسشدهبودندواین

قبلازقرن۵،شــرایطخوبیبرایرشــددر
ً
تفکراصولیکهدرروایاتبودطبیعتا

جامعهفقهیشــیعهنداشــتبلکهبهنظرمیرســدکــهبزرگانیچــونیونسبن

عبدالرحمن1کهبســیارموردغضبقمیهاواهلحدیثواقعشدهبودند،بهخاطر

۱.درکتابرجال الکشی-إختیارمعرفةالرجال/النص/۲۲۴/فیالمغیرةبنسعید.....ص۲۲۳میفرماید:۴۰۱ 
ُد بُْن ِعیَس  ثَِنی ُمَحمَّ ثََنا َسْعُد بُْن َعْبِد اللَِّه، َقاَل َحدَّ ، َقال َحدَّ یُّ ُد بُْن ُقولََویِْه َو الُْحَسْیُن بُْن الَْحَسِن بِْن بُْنَداَر الُْقمِّ ثَِنی ُمَحمَّ »َحدَّ
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پذیرشهمینبحثسنتفریضهبودهاست.درواقعاینتفکر،یکروشمستقلاز

رویهاهلحدیثدرقبولوردروایاتاستوتاحدیشباهتهاییبهقیاسداردو

لذاموردحملهاهلحدیثواقعمیشود.

ازسویدیگراینروایاتدرکتبفقهیبابخاصینداشتولذابهآندیدگاه

فقهینداشتندوازسویدیگرروایاتفقهیآنهممکانمعینیمعیندرفقهنداشتند

ودرنهایت،مجموعهاینعواملدستبهدســتهمدادتااینروایاتدربینعلمای

ما،درقرونبعدموردتوجهدرخورآنهاقرارنگیرد.

حالبهبرخیازعباراتعلمایقرونبعددرشرحروایاتسنتوفریضهتوجه

ببینیدچهطورآنتلقیاولیهازبینرفتوتلقیجدیدیحاصلشــد.
ً
کنیدتادقیقا

خالصهاینتلقیجدید،معادلسازینظامسنتوفریضهبانظاماحکامخماسیست؛

یعنیسنتمعادلحکمغیرالزامیوفریضهمعادلحکمالزامیتبیینشود.

عبارتاولراازجنابصاحبجواهرمیآوریم.صاحبجواهریکهکتابشان

مبنایبسیاریازدرسخارجهایمعاصراست.بهعنوانمثالبهاینعبارتبهعنوان

تنهایکمثالتوجهکنید:

»خب زرارة سأل أبا جعفر1 »عن الفرض فی الصلة فقال: الوقت و الطهور و القبلة و 

التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء، قال: و ما سوى ذلک؟ فقال: سنة فی فریضة« و غیرهما 

َک ِفی الَْحِدیِث َو أَکْرَثَ  ٍد َما أََشدَّ ، َفَقاَل لَُه یَا أَبَا ُمَحمَّ بِْن ُعَبْیٍد، َعْن یُونَُس بِْن َعْبِد الرَّْحَمِن، أَنَّ بَْعَض أَْصَحاِبَنا َسأَلَُه َو أَنَا َحاِضٌ

ثَِنی ِهَشــاُم بُْن الَْحکَِم أَنَُّه َســِمَع أَبَا َعْبِد اللَِّه1  إِنْکَاَرَک لَِم یَْرِویِه أَْصَحابَُنا َفَم الَِّذی یَْحِملَُک َعىَل َردِّ اْلََحاِدیِث َفَقاَل َحدَّ

َمِة، َفإِنَّ الُْمِغیرََة بَْن َسِعیٍد  نََّة أَْو تَِجُدوَن َمَعُه َشاِهداً ِمْن أََحاِدیِثَنا الُْمَتَقدِّ یَُقوُل َل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا َحِدیثاً إِلَّ َما َواَفَق الُْقرْآَن َو السُّ

َه َو َل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا َما َخالََف َقْوَل َربَِّنا تََعاَل َو 
َّ
ْث ِبَها أَِبی، َفاتَُّقــوا الل ــُه َدسَّ ِفی کُُتِب أَْصَحاِب أَِبی أََحاِدیَث لَْم یَُحدِّ

َّ
لََعَنــُه الل

ُه َعزَّ َو َجلَّ َو َقاَل َرُســوُل اللَِّه-. َقاَل یُونُُس: َواَفْیُت الِْعَراَق َفَوَجْدُت ِبَها 
َّ
ثَْنا ُقلَْنا َقاَل الل ُســنََّة نَِبیَِّنا- َفإِنَّا إَِذا َحدَّ

ِقطَْعًة ِمْن أَْصَحاِب أَِبی َجْعَفٍر1َو َوَجْدُت أَْصَحاَب أَِبی َعْبِد اللَِّه1 ُمَتَواِفِریَن َفَسِمْعُت ِمْنُهْم َو أََخْذُت کُُتَبُهْم، َفَعرَْضُتَها 

ِمــْن بَْعُد َعىَل أَِبی الَْحَســِن الرَِّضــا1 َفأَنْکََر ِمْنَها أََحاِدیَث کَِثیرًَة أَْن یَکُوَن ِمْن أََحاِدیِث أَِبــی َعْبِد اللَِّه1َو َقاَل لِی: إِنَّ أَبَا 

وَن َهِذِه اْلََحاِدیَث إَِل یَْوِمَنا  ُه أَبَا الَْخطَّاِب! َو کََذلَِک أَْصَحاُب أَِبی الَْخطَّاِب یَُدسُّ
َّ
الَْخطَّاِب کََذَب َعىَل أَِبی َعْبِد اللَِّه1 لََعَن الل

نَِّة  ثَْنا ِبَُواَفَقِة الُْقرْآِن َو ُمَواَفَقِة السُّ ثَْنا َحدَّ َهَذا ِفی کُُتِب أَْصَحاِب أَِبی َعْبِد اللَِّه1، َفَل تَْقَبلُوا َعلَْیَنا ِخَلَف الُْقرْآِن، َفإِنَّا إِْن تََحدَّ

لَِنا.« لَِنا َو کََلَم أَوَّ - کََلَم آِخرِنَا ِمْثُل کََلِم أَوَّ ُث، َو َل نَُقوُل َقاَل ُفَلٌن َو ُفَلٌن َفَیَتَناَقَض کََلُمَنا إِنَّ ِه َو َعْن َرُسولِِه نَُحدِّ
َّ
إِنَّا َعِن الل

مرحومیونسطبقمالکموافقتکتابوسنت)همانفریضهوسنت(وشواهدحاکمبرکتابوسنت)قواعدی

کهدربینروایاتبهآنهااشارهکردیمودرادامهباتفصیلبیشتریازآنهاسخنخواهیمگفت(احادیثراارزیابی

میکردهاندواینمسئلهازدیدگاهاهلحدیثانکارآنهامحسوبمیشد.
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ماطبقآنروایاتیکهآوردیمکهالسنةفیالفریضةعدیلفریضهاستوتنهاآثار

برعکسفکرمیکنندزیرافکرمیکنند
ً
قانونیآنبافریضهفرقداردولیایشاندقیقا

سنتیعنیمســتحبوعبارتراترجمهمیکنندبهمســتحبیدرواجب!بسیاری

درسخارجهایکتابالصالةبعدیهاکهرویکتابجواهراستبدونتعرضبه

اینفرازمطرحشدهاست.تماماینبزرگوارانازنکتهاصلیغافلشدهاند.

بله.بعضیازعلمایماکهبیشــتردرحدیثکارکردهبودندمثلمجلسیین،به

اینامرتوجهداشــتهاندولینهبهعنوانیکتفکــرنظاممندوتأثیرگذاردرکلفقهو

مرحوممجلسیپدردرشرحمنالیحضر
ً
متممیبرایاحکامخماســی.لذامثال

ضمنهمینروایتمیفرمایند:

الظاهــر أن املــراد بالفریضــة ما ظهر وجوبها من القرآن و بالســنة مقابلهــا کم فی أکرث 

الطلقات فی الخبار، أو ما ورد فی القرآن أعم من أن یکون شطا أو جزءا واجبا أو مندوبا؛ و 
یرد بعنى الواجب أیضا. 3و 4

کیدمطلبیست تأ
ً
اینعبارتیکحدیثشناسشیعهمتبحرشیعهاستکهدقیقا

کهماعرضکردیم5االاینکهمااینمطلبایشانرادلیلبراینگرفتهایمکهروایات

رویادبیاتمخصوصبهنظامسنتوفریضهآمدهاستوماحقنداریمآنراعوض

کردهوبهادبیاتدیگریانتقالدهیم؛زیرابعضیازظرایفایننظامدرنظاماحکام

خماسیرعایتنمیشود؛بهعبارتدیگرماوظیفهداریمهمانطورکهاحکامرابرای

۱.خبرزرارهکه»پرسیدازامامباقر1ازفرضدرنمازپسفرمودند:وقتوطهارتوقبلهوروکردنورکوعو

سجودودعا.گفت:پسغیراینها.فرمود:سنتیاستدرفریضه.«وغیرایندوازاخبارکهظاهراستدرعدم

وجوبآن.

۲. جواهر الکالم فی ثوبه الجدید؛ج۵،ص۴۰۲؛تفسیرمعنیالتسبیحةالکبری؛ج۵،ص۴۰۱

آناست قرآنظاهرشدهاستوسنتمقابل از آن ازفریضهآنچیزیاستکهوجوب ایناستمراد ۳.ظاهر

همانطورکهدراکثراطالقاتاخبارآمدهاستیاآنچهکهدرقرآنآمدهاستاعمازاینکهشرطیاجزءواجبیاجزء

مستجبباشدوگاهیبهمعنایواجبنیزمیآید.

۴. روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه)ط-القدیمة(/ج۱/۱۲۶/بابفرائضالصالة.....ص۱۲۵

۵.البتهایشانفریضهرااعمازواجبومندوبگرفتهاندکهواضحاستخالفمصطلحموجوددرروایاتاست.
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مردمتوضیحمیدهیمســنتیافریضةبودنرانیزتوضیحدهیمزیراغرضازجعل

سنن،امتحانمردماستواینتنهادرصورتیرخمیدهدکهمردمبدانندچهعبادتی

سنتوچهعبادتیفریضهاست.
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الف. فرائض و سنن شامل اخالقیات نیز می شود
درروایاتفریضهوســنتونهدرســائرروایات،نداریمکه»اگرمســألهای

اخالقیدرکتاباللهآمد،ازفریضهبودنخارجمیشودویارعایتآنالزمنیست؛

زیراامریاخالقیاست!«

درحالحاضریکیازاصولنانوشــتهمسلمبسیاریازفقهاءایناستکهاگر

مســألهایاخالقیبود،ازدایرهاحکامخارجاســتولذادررســالههایعملیهبه

مسائلاخالقینمیپردازندونیزدردرسهایخارجگاهیتحتعنوان»اینروایت

مسألهایاخالقیاست«،ازفتوابراساسروایتاجتنابمیکنند.

براســاسمباحثفریضهوســنت،اگرمســألهایاخالقیدرکتاباللهآمد،

فریضهاستوگرنهازسنناستودرجهتتکمیلفرائضمیباشدوازاینحیث

فرقیبیناخالقیاتوغیرآنهانیست.لذابهعنوانمثال»حسد«و»دوستداشتن

مؤمن«و»بغضکافر«درقرآنآمدهاستولذاازفرائضاست؛یعنینهتنهاحکم

شــرعیداردبلکهازباالتریناحکامشــرعیاســتوازاهمیتویژهایبرخوردار

اســت.دراینجامقداریبهتاریخچهاینمســألهمیپردازیموبرخیازاشکاالت

مطرحشدهبرایندیدگاهرانقدمیکنیم.

درجوامعامروزیارتکازیعرفیوجودداردکهبینقانونجامعهواخالقفرق
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میگذارندوقانونجامعهرایکســریاموریمیدانندکهکســیکهمیخواهددر

جامعهزندگیکندموظفبهانجامآنهاســتولیمسائلاخالقیاموریغیرالزامی

اســتکهاگرکسیبهآنهاملتزمنباشدازسویمراجعقانونیمحاکمهنخواهدشد.

اینارتکازدرجوامعگذشــتهبهاینقوتنبودهاســتوذمعرفــیبرعدمرعایت

اخــالق،صورتقانونیداشــتوبرفرضدرجاییکهبیــندونفراختالفیپیش

میآمــدوبهکدخدایدهکدهمراجعهمیکردنــداینمدحوذمهایاخالقینیزدر

تصمیمگیریکدخدابیتأثیرنبود.خواهناخــواهدرجوامعامروزی،احکاماخالقی

بهنوعــیغیرواقعــیتلقــیمیشــوندوبهعبارتدیگــرازآنجاکهاثــرعملیدر

تصمیمگیریهاینظامقضائیندارند،واقعیتصورنمیشوند.

شــایدهمینمسألهمنشأشــدهاستکهازحدود۱۵۰ســالپیشدرعبارات

علمایمااینمســألهمشاهدهمیشــودکهبعضیازروایاتراکهبااینعبارتکه

»اینروایتاخالقیاســت«ردمیکنند.درجستجوهایانجامشدهدرکتبفقهی

عمرآنبهحدود
ً
چنیناصطالحیدرکتبفقهیهرگزرواجنداشــتهاستونهایتا

۱۵۰سالپیشبرمیگردد.بهعنوانمثالدرکلکتابجواهریاکتابلمعهیامدارک

یکجــانمیبینیمکهباعنوانحکماخالقیبــهروایتیفتواندهند.حتیبدونبهکار

بردنایناصطالحهمندیدهایمکهفقیهیازفقهایقدیمماروایتیراباچنینعنوانی

ردکندوبهمضمونآنفتواندهد.بلکهبهعکس،ازســویدیگربســیاردیدهایمکه

علمایســابق،ازروایتیکهمضامیناخالقیدارددربرخــیازمباحثمثلریاو

حســد،حکماســتنباطکردهاندوبهبطالنعملانجامشدهازرویریاویاحرمت

حســدحتیدرجاییکهباعملیظاهرنشود،حکمکردهاند.برایمثالمقداریاز

عباراتفقهارامیآوریم:

مرحومابنادریسدرســرائرحسدراجزوگناهانمیدانندهرچندکهصرفادر

دلباشد.ایشانمیفرمایند:

و الذی یقع المساک عنه، عىل ضبین: واجب و مندوب، ...الغناء و قول الفحش و النظر 

إل مــا ل یجــوز النظر إلیه و الحســد و قال بعض أصحابنا: التحاســد، الول المســاک عنه و 
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مرحوممحققحلیدرکتابگرانقدرشــرائعاالســالمحســدرامطلقاحرام

میداننــدوبرایاظهارآنصرفادرازبینرفتنعدالتتأثیرقائلهســتند.ایشــان

میفرمایند:
السابعة الحسد معصیة و کذا بغضة املؤمن  و التظاهر بذلک قادح فی العدالة. 3و 4

وهمچنینشــاگردایشــانعالمهحلیدرکتابتحریراالحکامالشرعیةعلی

همینعبارترادارند
ً
مذهــباالمامیة5وهمچنیندرکتابقواعداالحــکام6دقیقا

همچنینایشاندرکتابمختلفالشیعةعبارتابنادریسرانقلمیفرمایندوتأیید

میکنند.میفرمایند:

و قــال ابن إدریس: انّــه واجب و هو القرب؛ لعموم النهی عن الحســد و النهی یقتضی 
التحریم.7و8

درکتابرسائلشهیدثانی،ازقولایشاناینطورآمدهاست:

و ثالثها الحســد  و هو کراهة النعمة عىل الغیر و محبة زوالها عىل املنعم علیه و هو مع 

۱.آنچیزیکهامساکازاوواقعمیشوددونوعاست.واجبومستحب...)مثل(غناءوفحشونظربهآنچهکه

نظربهآنچهکهنظربهآنجایزنیستوحسد.وبرخیازاصحابمافرمودهاندتحاسدبهتراستامساکازآنو

صحیحایناستکهآنداخلاستدرآنچهامساکازآنواجباست.

۲. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،ج۱،ص۳۷۴؛بابحقیقةالصومومنیجبعلیهذلکومنالیجبعلیه؛

ج۱،ص۳۶۴.

۳.هفتمحسدمعصیتاستوهمینطوربغضمؤمنوتظاهربهآنبهعدالتضررمیزند.

شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام؛ج۴،ص۱۱۷؛السابعةالحسدمعصیةوکذابغضةالمؤمن؛ج۴،  .۴

ص۱۱۷.

۵. تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة)ط-الحدیثة(؛ج۵،ص۲۵۱؛۶۶۳۱.الحادیعشر،ج۵،ص

.۲۵۱

۶. قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام،ج۳،ص۴۹۵؛الرابعالعدالة،ج۳،ص۴۹۴.

۷.ابنادریسگفتهماناآنواجباستونزدیکتراستبهدلیلعمومنهیازحسدونهیاقتضایتحریمدارد.

۸.مختلفالشیعةفیأحکامالشریعة،ج۳،ص۵۷۲؛مسألة:جعلالشیخ-رحمهالله-التحاسدمنبابماالولی

اإلمساکعنه.؛ج۳،ص۵۷۲.
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مرحوممقدساردبیلیدرکتابمجمعالفائدةوالبرهانمیفرمایند:

و الظاهر أن الحسد مطلقا ذنب سواء أظهر أم مل یظهر و لکّن إخلله بالشهادة إنا یکون 

إذا کان ظاهراً حتى یعلم، مثل ســائر الذنوب، ل أنه لو مل یظهر مل یکن ذنبا، فلو کان ســاترا مل 

یعاقب و مل ترّد و مل یکن فاسقا، کم یتوّهم من بعض العبارات حیث قّید بظهور الحسد؛ و کذا 

بغــض املؤمن مطلقا ظهــر أم ل، فإنه حرام، بل نقل الجمع عىل تحریمه و تحریم الحســد و 
استفاضة الخبار علیه. 3و4

درزمانما،قولبهحرمتحسدقولقوینخواهدبودوآنچهحرام
ً
ولیطبیعتا

خواهدبودبهظهوررساندنحسداستولذابهعنواننمونهمرحومآیتاللهتبریزی

درکتاباسس القضاء و الشهادة میفرمایند:

و عىل الجملة: استعمل الحسد بإظهاره ببغض املؤمن و إیذائه و إهانته و غیر ذلک محرّم 

قــادح فی العدالة، کم هــو مقتض ما ورد فی ذلک من الروایات الکثیــرة املتفرقة فی أبواب 
جهاد النفس و العشة.5و6

بهعنواننمونهازیکبحث
ً
شواهدبسیاربیشازاینموارداستواینهاراصرفا

۱.سومازآنحسداستوآنبدآمدنازنعمتبردیگریاستودوستداشتنازبینرفتنکسیکهبهاونعمت

دادهشدهاستوآنباوجوداینکههمچنینازمحرماتخاصاستومعاصیبزرگاستکهدروجهیبهغیبت

قلبیبرمیگردد.

۲. رسائل الشهید الثانی)ط-القدیمة(؛ص۳۰۴؛وثالثهاالحسد؛ص۳۰۴

۳.وظاهرایناستکهحسدمطلقاحراماستچهظاهرشودوچهنشودولکناخاللشبهشهادتتنهادرصورتی

استکهظاهرباشدتادانستهشودمثلسایزگناهان.نهاینکهاگراظهارنشدگناهنیستواگرآشکارنشودعقاب

نمیشودوردنمیشودوفاسقنیست،آنطورکهازبرخیازعباراتتوهممیشودکهحسدرابهقیدظهورمقیدکرده

استوهمچنینبغضمؤمنمطلقاحراماست.ظاهرشودیانشود.آنحراماستبلکهاجماعبرتحریمآنوحسد

نقلشدهاستواستفاضهاخباربرآناست.

۴.مجمعالفائدةوالبرهانفیشرحإرشادالذهان،ج۱۲،ص۳۴۳؛الرابع:العدالة،ج۱۲،ص۳۰۷.

۵.ودرکل:بهکارگیریحسدبااظهارآنبهبغضمؤمنواذیتکردناوواحانتبهاوغیرآنحراماستودر

عدالتضررمیزندآنطورکهمقتضیآنچیزیاستکهازروایاتزیادمتفرقدرابوابجهادنفسوعشرتوارد

شدهاست.

۶. أسس القضاء و الشهادة؛ص۴۶۲؛التاسعة:اتخاذالحماملألنس؛ص۴۶۲
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فقهایقدیمی،همچونمرحومکلینیومرحومصدوقهرگز

ً
اخالقیآوردیم.اصوال

اموراخالقیوروایاتاخالقیراکماهمیتتــرازروایاتفقهینمیدیدهاندولذا

میبینیــمکهمرحومکلینیروایاتاخالقیرادرابواباصولذکرمیکنندیامرحوم

صدوقدرفقیهکهکتابفقهیوفتواییایشــاناستبسیاریازروایاتاخالقیرا

دراواخرکتابذکرمیکنند.
ً
خصوصا

میدانیمروایاتوادلهشــرعیواقعنماهستند.گاهیبیانکنندهحکمیکفعل

جوارحیهســتندوگاهبیانکنندهحکمجوانحیوهیچفرقیبینایندوسنخحکم

گفتهباشندکهچوناینحکمجوانحیاست
ً
نیستویکروایتهمنداریمکهمثال

کیدهایرویبعضیازاحکامجوانحیبسیاربسیار خیلیمهمنیستبلکهگاهیتأ

بیشازاحکامجوارحیبودهاســتمثلبحثریایاحسد1کهتعابیرروایاتدرآن
بسیارشدیداست.2

بهدیگربیانمیتوانگفتکهادلهشــرعیگاهیدرمقاماخبارازواقعهستندو

مطابقباواقعهستندوواقعرا
ً
گاهیدرمقامایجادانگیزهبرفعل.دستهاولکهدقیقا

بهمقدارخودشــاننشــانمیدهندودستهدومگاهیمطلقاســتونسبتبهفرد

خاصینیســتکهدراینحالتهمبرایبیانواقعفعلاســتوگاهیبرایایجاد

امام1برایاینکهشخصرابهامریکهاونیاز
ً
انگیزهدرفردیخاصاستکهمثال

داردبرانگیزنــدتعابیریرابهکارمیبرنــدکهاورابرانجامفعلتحریککنند.اینجا

ممکناستحضرتبنابرمصالحیبخشــیازحقیقتفعلرابیانکنندکهسبب

مبالغهنخواهندکرد
ً
شود،اینشخصبیشتربهسمتاینعملبرودولیبازهمقطعا

وچیــزیورایواقعیتآنعملنمیفرمایند.لــذابادیدنمجموعهروایاتآنباب

دیدگاهمانســبتبهواقعآنعملتعدیلمیشود.درهرصورتهیچنکتهای
ً
اجماال

۱.برایمثال»العملاالبالنیة«)کافی،ج۲،ص۸۴ومشابهاتاینتعبیردرروایاتمابسیاراست.(ویا»الحسد

یأکلاالیمانکماتأکلالنارالحطب«)کافی،ج۲،ص۳۰۵وج۴،ص۸۹وشبیهاینعبارتدرکافی،ج۸،

ص۴۵(.

ٍد َعِن ابِْن َمْحُبوٍب َعِن  ُد بُْن یَْحَیى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ۲.براینمونهبهاینروایتبهسندصحیحاعالئیتوجهکنید:ُمَحمَّ

ِد بِْن ُمْسلٍِم َقاَل َقاَل أَبُو َجْعَفٍر 1 إِنَّ الرَُّجَل لََیأْتِی ِبأَیِّ بَاِدَرٍة َفَیكُْفُر َو إِنَّ الَْحَسَد لََیأْكُُل اْلِیَمَن  الَْعَلِء بِْن َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ

كََم تَأْكُُل النَّاُر الَْحطََب.)کافی،ج۲،ص۳۰۶،ح۱(
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برایاینکهیکیازایندستهازروایاترابهخاطرجوانحیبودنیاهرعنواندیگری

ازظاهــرشصرفنظرکنیــم،وجودنــداردوفرقگذاریبیناحــکاماخالقیو

غیراخالقیبیوجهاســت.بهعنوانمثالمثلبحثحســددرقرآنبهآناشارهشده

اســتولذاترکآنفریضهاســتوهمچنینبحثاخالصولــیبعضیازافعال

جوانحیدیگرسنتهستند.

بله،نکتهایبرایبعضیازایناقســامبیانکردهاندکهگفتهاندبعضیازافعال

جوانحیدرواقعفعلنیستندبلکهانفعاالتنفسانیهستندوازاختیارانسانخارج

میباشندولذامستقیممتعلقتکلیفقرارنمیگیرندواگرنهییازآنهااستیاناظر

ا  َ بهآثارآنهاســتکهبرآناثریمترتبنکنیدمثلاینکهدرذیلآیهشــریفه:»یا َأیُّ

ُسوا«1و2گفتهشدهاست سَّ الَّذیَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثیًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َو ل َتَ
یاناظربهمقدماتاســتکهانساننبایدمقدماتآنرافراهمکند؛یعنیهمانطور

کهمســتشدنازاعمالاختیارینیستویکانفعالنفسانیاستکهمقدماتآن

بهدستماستونهیازمستشــدندرعرفبهمعنایفراهمنکردنمقدماتآن

اســتدرمباحثافعالجوانحینیزنهــیازآنهابههمینمعناســت.بلهاینها

بحثهایدرســتیاســتکهالبتهربطیبهردیکروایتبــهخاطراخالقیبودن

مضمونشندارد؛زیرااوالهمهاحکاماخالقی،انفعاالتنفســانینیستندوثانیادر

صورتورودروایتیدرموردانفعاالتنفســانی،طبقاینمقدمات،نبایدروایترا

بهدلیلاخالقیبودنکنارگذاشــتبلکهبایدبهصورتگفتهشــده؛یعنیحملبر

مقدماتوآثار،بهآنفتواداد.

همچنینمدلولروایات»نوشتهنشدننیت«،ایناستکه»معصیتجوارحی«

تازمانیکهدرمرحلهنیتباقیبماند،نوشتهنمیشود.درواقعازاینروایاتفهمیده

میشــودکهنیتانجاممعصیتجوارحیتازمانیکهبهتحققمعصیتنیانجامد،

حرامنیست.نیتیکهدراینروایاتمطرحشدهاست،تنها»یکیازافعالجوانحی«

استکهروایتمیفرمایدحرامنیست.ماادعانکردیمهرفعلجوانحیحراماست.

۱.ایکسانیکهایمانآوردید،ازبسیاریازظنوناجتنابکنیدهمانابرخیازظنگناهاستوتجسسنکنید.

۲.سورهمبارکهحجرات،آیۀ۱۲.
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ادعایماایناستکهبهنحوموجبهجزئیهبرخیازافعالجوانحیحراماست.وقتی

اِخِل ِفیِه َمَعُهْم َو َعىَل کُلِّ َداِخٍل ِفی بَاِطٍل إِْثَاِن  روایتمیفرماید:»الرَّاِضــی ِبِفْعِل َقْوٍم کَالدَّ

إِثْــُم الَْعَمــِل ِبــِه َو إِثُْم ]الرَِّضا[ الــرَِّض ِبه «1و 2یعنیاینکهصــرفرضایتکهیکعمل

جوانحیاســت،معصیتواثماست.وقتیروایتمیفرمایدعلتخلودجهنمیان

بقاءنیتآنهابراثموعدواناســت3،معلوممیشــودکهاینبقاءنیتکهیکفعل

 النیة هو العمل«4و 5 
ّ

جوانحیاســتوعقاباخرویدارد.اســالمدین»اال و ان

استواگردریکمورددلیلمعتبریاقامهشدکهمثال»نیتانجامگناهتازمانیکه

بهعملخارجینرســد«حرامنیست،دلیلنمیشودکهتمامافعالجوانحی،بدون

حکمشرعیباشد.

ب. فرق نظام فریضه و سنت در شیعه و اهل عامة و فرق اساسی 
نظام فریضه و ســنت با نظام فقه خماسی بر گرفته است از اهل 

سنت
پیشترنکاتیدراینزمینهعرضکردهبودیموامااینجابهمطلبیمیپردازیمکه

تاکنونبهصراحتدرموردآنسخننگفتهایم.

قبالعرضشدکهنمیتوانگفت:»حاالچهفرقیدارد.باالخرهآخرشواجب

هســتیانیســت«چراخودخداوندمتعالاینگونهکهایــنافرادصحبتمیکنند

صحبتنفرمود.6قراربودکهمارابهگونهایخاصتربیتکنندکهدرایننظاممیسر

۱.راضیبهکارگروهیمثلکسیاستکهدرآنباآنهاواردشدهاستوبرهرداخلیدرگناهیدوگناهاست.گناه

عملبهآنوگناهرضایتبهآن.

۲. نهج البالغة )للصبحی صالح(/۴۹۹/]۱۴۸[۱۵۴.....ص۴۹۹.

۳.الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۲،ص۸۵،بابالنیة.....ص:۸۴.

گاهباشیدوهمانانیتهمانعملاست. ۴.آ

۵.کافی،ج۲،ص۱۶،ح۴.

-خواندننوافلازدوحالخارجنیست.
ً
۶.انکارنمیشودکهبرایهرفردیدررتبهایمانیخاصدریکلحظه–مثال

یاواجباستیاخیر.بحثبرسرایناستکهبایدمکلفینبدانندکهاینعملخاصسنتاستیافریضةتاهر

لحظهبدانندکهآنعملبرایشاندرآنلحظهچهحکمیداردونیزآنتعلیلیکهدربسیاریازروایاتدربیانحکمت

سننوفرائضمطرحشدهبودمحققشود.فرمودهبودندحکمتازجعلسننایناستکهخداوندمتعالببیندطاعت
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است.یکیازفرقهاینظامسنتوفریضهبانظاماحکامخماسیاینهستکهدر

نظامســنتفریضهیکنوعتشــکیکیبیناحــکامموجوداســتواحکامنوعی

امریبرایبندهدردرجهایازایمان،لزومیودر
ً
اولویتبنــدیذاتیدارندواحیانا

درجهایدیگرغیرلزومیاســتکــهبههیچوجهچنینتشــکیکیدرنظاماحکام

خماسیقابلتصورنیست.تشــکیکدراحکامخماسی،تنهابهصورتالضرری

متصوراست.مرادماازفقهالضرریفقهحداقلیاستودرمقابلآنفقهحداکثری

است.

سعیمیکنممرادرادرضمنچندمثالشرحکنم.

مثالاول:احکامیکهدررسالههایمتعارفدرموردخانوادهوجوددارد،بهچه

نحواست؟احکامالزامیخانمعبارتاندازتمکینوامورمرتبطباتمکینواحکام

الزامیمردخانوادهعبارتاندازنفقهبهمعنایتهیهپوشاکومسکنوخوراکبرای

خانوادهودرصورتدرخواســتخانمبعدازهرچهارماه،یکباررابطهجنســی.

سؤالایناستکهآیااینامور»خانواده«درستمیکند؟آیابارعایتاینحداقلها

میشــودزندگیکرد؟!همخانهبــودنبازندگیخانوادگیفــرقدارد.امکانندارد

خانــوادهحداقلی)کهبرپایهفقهالضرریاســت(خانوادهموفقیشــود.خانواده

شرایطمناسببرایهماتاقیبودنیکزنومردرافراهممیکند.
ً
الضرریصرفا

خانوادهحداکثریچیست؟خانوادهایکهمحبوبترینبنیانهادرنزدخداوند

اســتودرآنروحایثارومســؤولیتپذیریدرتمامیشــئونمردوزنمشاهده

میشــود.خانوادهایاســتکهبااهدافالهیشکلگرفتهاســتوبرایرسیدنبه

مردمنسبتبهنبیاکرمچگونهاست)لینظرکیفطاعتهم(.اینحکمتتنهادرصورتیقابلتحققاستکهمردم

بدانندچهعملیسنتوچهعملیفریضهاست.

پسدرنهایتمیتوانگفتکهبهجزاختالفاتقانونیموجودبینسنتوفریضةکهدرمباحثفقهیتأثیرگذاراست،

درمحدودهعملمقلدین،سنتوفریضةسهفرقاساسیباسبکرایجتبییناحکامبهنحومتعارفامروزدارد.یکی

اینکهبایدمردمبدانندچهامریسنتوچهامریفریضهاستتادراعمالروزانهوالیتپذیریراتمرینکنند.فرق

دومهماینکهنظامخماسیدرحقهمهمکلفینشکلیکسانیداردبهخالفنظامسنتوفریضهکهصرفافرائض

درموردهمهاشخاصیکسانهستندولیسننبهحسباحوالودرجاتمکلفینشکلالزامییاغیرالزامیبهخود

میگیرند.سومهماینکهنظامخماسیحداقلیاستبهخالفسنتوفریضهکهحداکثریاست.توضیحاینمعنا

درمتنخواهدآمد.
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اهدافالهیتالشمیکند.اموریهمکهدرفقهالضرریگفتهشــد،اینجاجاری

اســتولیبااینتفاوتکهدیگرمردازتهیهنفقهطلبکارنیســتوزنازتمکین،

احســاسنارضایتینمیکندبلکهایناموررامــردوزنضروریاتیمیدانندکهتنها

بخشکوچکیازوظائفآنهاست؛بهعبارتدیگردرخانوادهحداکثریبهقدریافِق

نظرهامتعالیســتکههیــچگاهفرایضخانوادهبهعنوانمســؤولیتموردتوجهقرار

نمیگیردبلکهضرورت انجام آن ها مفروغ عنه اســت.صحبتبرســِرتکاملو

تحققحداکثریمصلحتدرخانوادهاســتکهدرسننمحققخواهدشد.بهطور

کلییکیازاغراضاصلیجعلســننهمیناســت؛یعنییکیازفوائدسنن،باال

بردنافقدیدگاهانساناستبهطوریکهفرایضوحداقلهادرمحیطزندگیمحقق

گرددوتالشبشــرمعطوفبهتحققمصلحتحداکثریموجوددرسننگردد.در

مزیناتو
ً
اینصورتاگرهمکســیکوتاهیکندولغزشــیداشــتهباشــد،نهایتا

مکمالترا)کهســننهســتند(ترککردهاســتنهچارچوبهاوپایههایاصلی

شریعت)کهفرایضهستند(.

درسنتوفریضه،تشکیکبهنحوحداکثریاستنهحداقلی.اینگونهنیست

کهفقطوقتیضرورتشــدیدیحاصلشــدحکمیعوضشــود.درفرایضتنها

ضروراتشــدیداحکامراجابهجامیکندولیدرسننضروراتعادیازقبیلسفر

ومشــغلهوبیماریهایعادی،عذرمحسوبمیشــوند.درساختارسنن،ممکن

اســتنمازنافلهبرایشخصیواجبباشدوبرایکسیکهبهعنوانمثالاآلناقبال

قلبینداردواجبنباشــدوبعدازحصولاقبالقلبیتنهاقضــاینافلهبرعهدهاو

باشــد.اگرکســیهمازنوافلدوراســتواقبالقلبیبرایــشبههیچوجهحاصل

نمیشود،بیماراستوبایدبرایرهاییخودازاینبیماریمقدماتیکهبهمرورزمان

مسیرسننرابهبهترینوجهطیکند،آمادهکند.

بــهاینمثالهمتوجهکنیــد:درمباحثوالیتفقیهعــدهایازبزرگانقائلبه
والیتفقیهازبابحسبهشدهاند.1

قول این زیراطبق قبولوالیتفقیههست؛ معنایشعدم بابحسبه از البتهوالیتفقیه ازجملهمرحومخوئی. ۱.

وجوبتشکیلحکومتازباببعضیازضروراتبرایفقیهحاصلمیشودکهنتیجهاشهرگزوالیتداشتن
ً
نهایتا
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معنایوالیتفقیهازبابحســبهعدموالیتفقیهاســت.توضیحاینکهیکیاز

ضروراتجامعهوجودحاکماست.حالاگردرجامعهایحاکمینبودوکسیهم

)مثــلعدولمؤمنین(برایحکومتداریاقدامنکردنددراینصورتفقیهبهعنوان

یکیازافرادجامعه)نهبهعنوانفقیه(وظیفهداردتشــکیلحکومتدهد.سپسدر

ایــنوظیفه،حداقلنظامیکههرجومرجشــدیدراازجامعهبــرداردوظیفهخودرا

انجامدادهاستوبیشازاینواجبنیست،بلکهدربسیاریازفروضفقهالضرری

بیشازایندخالتفقیهحرامهممیشود.

بهعنوانمثالیسادهمیتوانمطلبرادرقوانینراهنماییرانندگیپیادهکرد.اگر

جامعهنابود
ً
هیچقانونرانندگیدرکارنباشــدوهیچجریمهایتعییننشود،طبیعتا

میشــودوجانبسیاریازانسانهاازدستمیرود.شاهدبراینادعاایناستکه

تعدادمرگومیردرکشورما)کهمبالغسنگینیبابتتخلفرانندگیگرفتهمیشود(

براثرسوانحرانندگی،طیچندسالبهمراتببیشازتعدادکلشهدای۸سالجنگ

تحمیلیاســت!حالباتوجهبهایننکته،فقیهوظیفهداردکهمقداریجریمهبگیرد!

بادههزارتومانجریمهگرفتن،نظِم حداقلیدرجامعهحاصلمیشــود،
ً
اگرمثال

فقیــهحقنداردباگرفتنجریمه۲۰۰هزارتومانی،درراســتایبهوجودآمدننظِم 

حداکثریدرجامعــهتالشکند،بلکهازآنجاکهگرفتنپــولمردمدراینزمینهها

عنوانشــرعیمســتقلندارد،اخذهزینهبابتنظمحداکثــریاکلمالبهباطلو
غصبخواهدبودوبهتبعحرام.1

هرگزشکلنخواهدگرفت؛
ً
برایهمگانپرواضحهستکهچنینحکومتیاوال

نظرخودشرابیانمیکندومردمازبابوجوب
ً
فقیهنیست.همچنیندرافتاءفقیهوالیتدرافتاءنداردبلکهصرفا

رجوعجاهلبهعالمبایدبهاورجوعکنندویادربابقضاوتهمفقیهوالیتدرقضانداردبلکهاگرمردمخواستند

نبودکهایننوشتار ببینندنظراسالمچیستودرنتیجهبهفقیهرجوعمیکنند؛واگر باید مرافعاتشانراحلکنند،

بهاصطالحعلمیاستوقرارنیستکهنظرخودرابهمخاطبمنتقلکندجاداشتکهصفحاتزیادیدرتأسفبر

وجودچنینرأییدرفقهایشیعه،نگارششود.

ضرریکهقابلتوجهباشدمجوزافطاراست.دراینجاهم
ً
شبیهروزهکههرضرریمبیحافطارنیست.صرفا

ً
۱.کامال

گرفتنپولمردمبهعنوانجریمهنقدیتخلفاترانندگی،عنواناولیاشغصباست.چهزمانچنینغصبی
ً
مثال

جایزمیشودوقتیکهبهضرورتیجدیتبدیلشودودرآنفرضهمبایدبهحداقلاکتفاکرد.
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زیراهیچگاهچنینصغراییمحققنخواهدشد1ودرفرضتحققجامعهباحداقلها

هرگزادارهنخواهدشد.باالضررنمیشودخانوادهراادارهکردچهبرسدبهحکومت.

بهراحتیبه
ً
امااگرکسیقائلبهجوازتشــکیلحکومتبرایفقیهشد،طبیعتا

مالزماتــشازقبیلجوازصدورحکموالئیدرمحــدودهایکهنظامبهخوبیاداره

شودنهفقطدرحدیکهنظامفرونپاشد،ملتزمخواهدشد.

نهتنهادرحدخانوادگیواجتماعیبلکهحتــیدرحوزهفردیهمفقه
ً
اصــوال

الضرریوحداقلیهرگزراهگشانخواهدبود.نمازالضرریوحداقلیهرگزموجب

نمازیکهدرروایات
ً
دلدادگیوانسقلبیباخداوندمتعالنخواهدشــد.انصافــا

اهلبیت3تبیینشدهاستسراسرفرقاستباآنچهامروزهدررسالههایعملی

بهعنواننمازآموزشدادهمیشودوتوسطمردمخواندهمیشود.توصیهمیکنمتنها

یکبــارباتوجهبهضوابطیکهدراینجاازنظامســنتوفریضهمیخوانیم،روایات

کتابالصالةیکیازمجامعحدیثیرامالحظهکنید.

بااینتوضیحفرقبیننظامخماسیونظامسنتوفریضهدراینمحدودهقابل

تبییناستکهدرنظامسنتوفریضهاحکامیکنوعتشکیکیدارندکهباضوابطی

کهشرحدادیم،الزامییاغیرالزامیخواهدبود.حالاگرهمدرجاییبریکمکلف

دریکلحظهوجوبیازناحیهسنننبود،تنهاباروحیهتسلیممیتواندآنعملراترک

کند.

روحوالیتپذیرینســبتبه
ً
ولیاگربادیداحکامخماســینــگاهکنیماوال


ً
رســولالله-راموردغفلتگذاشــتهایمودرمرحلهبعدبسیاریازامورصرفا

مســتحباتیهســتندکهچنداناهمیتیندارنــدولذافقهاهمدرایــنزمینهخیلی

کارنکردهانــدوبهتعبیربعضیازاعاظمحوزهعلمیه،ما)فقها(درمســتحباتکار

درنظاماحکامخمسه
ً
فقهیعمیقنکردهایم.منشأاصلیاشهمایناستکهاصوال

۱.مگراینکهشخصیخیلیسادهلوحباشدوفکرکندکهچنینواقعهایرخخواهددادهمانطورکهنقلشدهاست

کهبرخیدرقرونمعاصرچنینتصوریکردندوگمانبردندکهحاکمعراقرفتهاستوکسیبایدزعامتمردمرا

بهدستبگیردوبعدازچندروزتوسطحاکمقلعوقمعشدندوهر۶نمایندهاینفردکشتهشدندوباخودایشانهم

رفتاربسیارناشایستیصورتگرفتکهباعثاهانتعظیمبهشیعیانومقاممرجعیتشد.
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ً
اینهامهمنیســتندتاکسیبخواهدرویآنهاکارفقهیعمیقانجامدهد،خصوصا

باتوجهبهقاعدةتسامحدرادلهسننکهازحدودقرن۸توسطابنفهدحلی)قرن۸ 

اینقاعدةواردشــیعهشدهاست)اسمقاعدةازحدودسالهای۸۰۰به
ً
و۹(تقریبا

بعدتسامحدرادلهسننگذاشتهشد(وبهایننحوبابتسامحوعدمتأملوتدقیق
رادرایناموربازکردهاند.1

که داشتهاند قاعدهای سنت اهل از بعضی که میفرمودند مددی احمد سید آیتالله حضرت بزرگوار استاد ۱.

)سخت تساهلنا برسیم فضائل و تاریخ به هنگامیکه و میگیریم( )سخت شددنا برسیم احکام به هنگامیکه

نمیگیریم(وازحدودقرن۸بهبعددرماشبیهاینقاعدهبهوجودمیآیدودرقرن۸اسمشتسامحدرادلهسنن

مرحومصدوقیابزرگانبغدادیماطبقاینقاعدهدرمستحبات
ً
هیچشاهدجدینداریمکهمثال

ً
میشودوتقریبا

عملمیکردهاندولذامیبینیممرحومصدوقدرصالةیومغدیرودعایبعدازآنعباراتیدارندکهتمامدقتهایی

یامرحومسیدمرتضیخبرواحدراحجت پیادهمیکنندو آنجاهم انجاممیدادهانددر الزامیفقه امور راکهدر

نمیدانندچهدرمستحباتوچهدرواجبات)اخباراآلحادالیوجبعلماوالعمالوالیصحاالستداللبهاعلی

حکممناالحکام)رسائل الشریف المرتضی،ج۲،ص۶۰((ویامرحوممفیدبهمناسبتیدرذیلمسئلهعدددر

ماهمبارکرمضانمیفرمایند:»وهذاالحدیثشاذمجهولاالسنادولوجاءبفضلصدقةاوصیاماوعملبّرلوجب

التوجهفیهفکیفاذاجاءبشیءیخالفالکتابوالسنةواجماعاالمة«)الرد علی اهل العدد،ص۲۲(کهصریح

ازروایتمنبلغهشیءمنالثواب
ً
درایناستکهخبرشاذمجهولاالسناددرمستحباتقابلاخذنیستوظاهرا

مطلبدیگریرامیفهمیدهاند.بعدهابراثرعملکردعامهوسرایتآنبهشیعهیاحتیبالعکس)زیرااگرروایتاز

مرحومهشامباشد،هشامحدودسال۱۵۰هستوقائلینبهاینقاعدهدراهلسنتهمهقرندومبهبعدهستند(،

میبینیمکهاینقاعدهتولیدمیشودواستادبزرگوارتعبیریدرمورداینقاعدهداشتندکهمیفرمودنداینقاعدهبهاین

نحویکهبسیاریقائلهستندویرانگرفقهاستوهرگزنمیتوانفقهرابرپایهامثالاینقاعدهاستوارکرد.استاددر

مباحثخارجاصولوقتیبهبحثاینقاعدهرسیدندبعدازبررسیتمامیروایاتفرمودندکهاینقاعدهدوروایت

بیشترنداردکهیکیبهحسبظاهرصحیحاستکهالبتهبهدلیلنقلمصادرمتأخردرسندششبهاتیهستکه

ممکناستطوردیگرباشدوصحیحنباشدوسنددیگرهمبهحسبظاهرضعیفاستوبرفرضکهچنینقاعدةرا

قبولکنیمدرجاییقبولمیکنیمکهتعبیربلوغازنبی،درحداعتناءباشدبهایننحوکهبالفرضشواهدجعلنداشته

باشدوازسویدیگراصحابمعتمدآنرابااسنادینقلکردهباشندبهطوریکهاگرچهضوابطافتاءدرآنمتوفرنیست

ولیاجماالشواهدیبرقبولآنباشد.

مطلبیکهبهذهنمارسیدهاستاینچنیناستکهتعبیر»من بلغه شیء من الثواب عن النبی«خیلیباآنتعبیری

کهدرروایتعیون)روایتشماره۲۳(استکهسنتیهمفعلوهمترکشنقلشدهاست،سازگارهست.بهنظر

میرسداینروایتبرفرضصدورناظربهچنانفرضیباشدکههنگامیکهسنتیفعلوترکشنقلشدهبودوکسی

بهامیدثوابیدرفعلآننقلشدهاستآنراانجامدهدآنروحتسلیمیراکهبایدباشد،داشتهباشد،دراینصورت

بهثوابشمیرسداگرچهاینسنتجایزالترکاست.طبقاینبرداشتداللتروایتازمطلبیکهاستادفرمودندهم

ضیقترمیشودزیراطبقاینتفکرسننبهمعنایاصطالحیمستحبدرشریعتپیدانمیشودوچیزیاگرفضل

باشداختیارشبهدستخودانساناستکهمطابقباحالتشدرموردآنتصمیمبگیردواگرسنتباشدروایتناظر
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برای

ً
درزمانمابهقدریاصطالحمستحبدایرهاشوسیعشدهاستکهاصوال

یکمحققابتدابســیارسختاستکهقبولکندبسیاریازمستحباتمثلمسجد

تفکرفقهیرایجدرزمانمابرپایهیکسانی
ً
رفتنو...درواقعواجبهستند.اصوال

احکامنســبتبهافرادمختلفاست.بهعنوانمثال،نوافلبرایهمهاشخاصدرهر

درجهازبندگیخداوندباشــندمستحباســتوجنبهالزامیندارد.قبولاینچنین

تصوریبادیدگاهاعتباریبهاحکامتناســبداردوقبولآنبراساسدیدگاهتکوینی

تصوراینکهبگوییمافرادمختلفبادرجاتو
ً
بهاحکامبســیارمشکلاست.اصوال

اســتعدادهایمختلفاحکاممشــترکیدارندوعملیکساناینافرادبهایناحکام

موجبســعادتهمگیآنهاستبســیارمشکلاســت.چگونهمیتوانگفتکه

بهعنوانمثالیکسریاحکامحداقلیکهدررسالههابیانشدهاندبرنامهکاملیبرای

اینادعاهرگزازماپذیرفته
ً
ســعادتهمهافراددرجمیعســطوحهســتند؟انصافا

نمیشود.احکامفردیرسالههاتواِنایجادیکفردسالمرانداردچهبرسدبهخانواده

وجامعه.چهبسیارافرادیهستندکهازنظرفقهرسالهایانسانهاییبسیارمقبولاند

ولــیبااینوجودبــااوصافحداقلــیمؤمنیندرقــرآنکیلومترهــافاصلهدارند.

بهعنوانمثالبندهطالبزیادیدیدهامکهاهلاحتیاطهایبسیاریهستندولیازنظر

اخالقی،ازابتداییترینارزشهایاخالقیاســالمبیبهرههستند.درهرصورتبه

دربردارندهبخشبسیار
ً
نظرمیرسدکهرسالههایعملیهمتعارفدرزمانما،صرفا

محدودیازمجموعهوظائِفعملِیفرِدمؤمندراسالماست.

یکیازفوارقاساســینظامســنتوفریضهبانظاماحکامخماســی
ً
اصــوال

تشکیکسننبهحسباحوالواســتعدادهایدرونیمکلفاستوبرایشخصی

مســئلهایمثلاتالفعمرحراموبرشــخصدیگریآنمرتبهازاتالفعمرجایز

بهضعیفتریندرجهسننمیشودکهاگردرآنجابهامیدثوابانجامشدثوابشرامیبرد.کانلهذلکالثوابوان

لمیقلهالنبیهممعنایشایننمیشودکهاگرچهنبینگفتهباشدبلکهمعنایشاینمیشودکه»اگرچهنبیدرآنجعل

سنتنکردهباشد«.اینبرداشتباظاهربدویروایتتعارضداردولیبعدازتأملدرکلنظاماحکاماسالمیکه

ایننوشتاردرصددتبیینآنهستچنینروایتیدرچنینفضائیاینطورترجمهمیشود.

با
ً
بهنظرمیرسدکهشیوعاینتفکردرجامعهفقهیناشیازنوعینگرشاعتباریبهاحکاماستوانصافا

ً
اصوال

التزامبهاینقاعدةباقرائتشایع،درغایتاشکالاست.
ً
نگرشتکوینیبهاحکامانصافا
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محسوبمیشود.آنچهدرزمانماازآنبهرسالهعملیهتعبیرمیکنندرسالهعملیه

دادگاههاستنهرسالهعملفردی؛بهعبارتدیگراینرسالههاالزماستولیکافی

نیســت.فقهقضائیتنهابخشــیازکلفقهاسالمیست.اینرســالههااگراحکام

خانوادهدارد،تنهاقســمتاحکامقضائیخانوادهراداراســتونهاحکامرسیدنبه

خانوادهکمالی.درمحدودهوظیفهشــخصیبنابرتصریحبســیاریازروایاتدر

کتابالعقلوالجهلکافی،شخصبهاندازهعقلشمکلفاست.اگرکسیاستعداد

ذاتیبیشتریداردبهاندازهآناستعدادمکلفاست،الیکلفاللهنفسااالوسعهاو

الیکلفاللهنفسااالماآتاهاومالکتشخیصهمبهتعبیربرخیروایاتآیهالنفس

علینفسهبصیرةاست1ولیدرمســائلاجتماعیودادگاهیبهخاطرمشکلمقام

اثبات،امکانمراعاتاســتعدادهایدرونینیســتوازعقلهمینراکهشــخص

مجنوننباشد،کافیمیدانندوازسنهمینکهشخصبهبلوغرسیدهباشدوازمال

همینکهمحجورنباشــدوازقدرتهمینکهمعلولنباشدوسائرشروطهمازاین

قبیلاستورویشدتوضعفعقلعاقلوقدرتقادربحثنمیکنند.

فقهالضرریوفقهدادگاهیبرایتعیینسبکزندگیاسالمیدرمقیاسفردی

وخانوادگیواجتماعیمعیارمناسبینیست.هریکازفردوخانوادهوجامعهازدو

جهتقابلپیگیریهستند،یکیفرضکمالطلبیودیگریحلنزاعواختالفاتو

رعایتحداقلهاورسیدنبهعدالتحداقلی.رسالههایعملیهمناسباینجهت

دوماستونهجهتاول.رسالههاالزمهستندولیکافینیستند.بلکهبخشاهمو

اوســعدینراموردبررســیقرارنمیدهند.رسالهعملیهبهســبکامروزیمناسب

مؤاخذهدردادگاهاســتونهتعیینوظیفهعملیهمکلفدرزندگیونهآنچهشارعاز

ازبسیاریازافرادنافلهمیخواهد.بلهمحدودهعذر
ً
اوخواستهاست.شارعصریحا

وعلــتدرنوافلبیشازفرایضاســت.بهعبارتفنیترفقهرســالهعملیه،فقهی

حداقلیبرایرسیدنبهحداقلهاستولیفقهآیاتوروایات،فقهیحداکثریبرای

رسیدنبهجامعه»انتم العلون«است.
پساجماالنظامسنتوفریضهونظامخماسیسهفرقمهمدارند:

۱.سورهمبارکهقیامه،آیۀ۱۴.
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اولاینکهنظامخماسیدرحقهمهمکلفینبهجزدراضطرارهایشدیدیکسان

اســتولینظامسنتوفریضهبهجزدرفرائض،نسبتبهمکلفینمختلفباتوجه

بهظرفیتهاواستعدادهایآنهامتفاوتخواهدبود.

دوماینکهنظامخماســینظامیحداقلیاستونظامســنتوفریضهنظامی

حداکثریاستکهبهدنبالدستیابیبهکمالحداکثریاست.

سوماینکهدرنظامسنتوفریضهدرهرعملیوالیتپذیریتمرینمیشودبه

خالفنظاماحکامخماســیکهدرآنخبریازوالیتپذیرینسبتبهرسولخدا

نیست.

ج. شیوه نوین پیشنهادی برای تدوین رساله عملیه
ازاشــکاالترسالههایموجودایناستکهاحکامیکهقرآنیاستیاازسنن

اســتیاحاصلازقواعدفقهیهاستویاازاصولعملیهبهدستآمدهاستهمهبا

یکلسانودرعرضهمذکرشدهاستونتیجهاشدرجامعهاینشدهاستکههمه

برای
ً
مطالببهحســاباسالمگذاشتهمیشودوحالاینکهبسیاریازاحکامصرفا

تحصیلمؤّمنوعذردرمحضرپروردگاراستوچونبسیاریازمطالببهدست

مانرســیدهاستواآلندرعصرتاریکغیبتبهســرمیبریممجبورشدهایمکهبا

کلیاتوظیفهعملیتعیینکنیم.حال،شــخصیکهبســیاریازسختگیریهای

موجوددررســالههارامیبیندوتعبدالزمبرایقبولآنهــاراندارد،بادیدنچنین

وضعیهمهاحــکامراکنارمیگذاردوبهاســالمبدبینمیشــودولیاگراحکام

بهصورتطیفبیانشــودکهاینهافرائضاستوبراحدیترکشجایزنیستواز

ضروریاتاسالماستواینهاازسنناستوضوابطشچناناستواینهامطالبی

استکهازاســالمبهمامطلبینرسیدهاستولیاگرکسیمیخواهدطوریعمل

کندکهبینخودوخدامعذورباشداینگونهعملکند.اینادبیاتسببمیشودکه

شخصیکهتعبدشکماســتولیبهاصلاسالماعتقاددارد،ضررکمتریبکندو


ً
بفهمدکهکداممحدودهازدینمهمتراستوحداقلبهآنقسمتعملکند.اصوال

رسالهنویســیبهســبکموجودموجبیکســریقرائتهاینادرســتازاسالم
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میشــود.مادرمتدینینبسیارمشــاهدهمیکنیمکهبهاصولاخالقیخیلیپایبند

نیستندولیبهاینکهموقعوضوآببهدستچپشاننپاشدبسیارحساسهستند.آیا

دراسالمارزشگذاریبهاینصورتاستکهاصولاخالقیتساهلبرانگیزو
ً
واقعا

مســائلیچون»یمسحببقیةبلله«بسیارمهمباشــند؟!دینداریکاریکاتورییعنی

شخصتناسبموجودبیناجزایدینراآنگونهکههسترعایتنکندوازدینیک

کاریکاتوربســازدکهعمالموجبتمسخردینخواهدبود.رسالهنویسیبهصورت

موجودتناسباتوارزشهریکازاحکامرامطرحنمیکندولذاشخصنمیفهمد

کــهچهچیزچهقدرارزشداردوبهتبعدرمقامعملهمنمیفهمدکهبرایچهچیز

ازاسالمبایدسرمایهگذاریبیشتریداشتهباشد.

بهنظرمیرسدرسالهنویسیاشکاالتدیگریهمداردکهبرخودالزممیدانم

دراینجااشــارهکنیموباآشــکارشدناشــکاالت،راهحلجایگزین،قابلدستیابی

خواهدبود.

ازجملهاشــکاالتیکهمیتوانبهآناشــارهکردادبیاتپیچیدهرسالههااست.

ازآنجاکهرســالهبرایعملعموممردماستبسیارمناسباستکهادبیاتیمناسب

فهمآنهاداشتهباشد.

ازطرفیرســالههایموجودمناســبموضوعاتزمانمانیســت.بسیاریاز

فروعیکهدررسالههابهتبعکتبیچونعروهمطرحشدهاستازنیازمردمبسیاردور

اســت)مثلاجرتحمامیو...(وبســیاریازفروعیهمکهمطرحشــدهاست

بهگونهایطرحشدهاستکهبسیاریازمکلفینممکناستبهذهنشانهمنرسدکه

مصــداقاینفرعدرزمانمافالنچیــزخواهدبود.بهعنوانمثــالمباحثیچون

حرمتحفظونشرکتبضاللکهبسیاریازمطالبیکهدرشبکههایاجتماعیبه

اشتراکگذاشتهمیشودازمصادیقآنهستند.

خوباســترسالهبهاینصورتنوشتهشــودکهبهمکلفبگوییم:شما
ً
مثال

میخواهیدازشبکههایاجتماعیاستفادهکنیدوبدینخاطر،بندهیرسالهنویس،

آمدهامتمامیاحکامیراکهدراسالمهستوممکناستدراستفادهازشبکههای

اجتماعیبرایشــمامبتالبهباشــدجمعآوریکردهام.بهاینصورتهممصادیق



 لصف / س ا ی لرف  ا نو ل نظام رفیضه و سنت
ل 

فو

169
روشــنمیشودوهممراجعهمکلفسادهترمیشود.شبیهکاریکهامروزهدرمورد

احکامپزشــکیانجامشدهاست.شبیهمثالیراکهمطرحشدمیتواندراینمثالها

نیزیافت:احکامازدواج،احکامتحصیلخارجازکشــور،احکامفعالیتدربازار

بورس،احکامکارمندی،احکاماستادی،احکامتحصیلوبسیاریازمسائلدیگر.

ازجملهاشکاالترســالههاکهناشیازفقهماســتاینکهفقهدرصددبرآمده

اســتکهتماماحکاماســالمراروحقانونیببخشــددرصورتیکهبهنظرمیرسد

قانونینیســتندوقانونیکردنآن
ً
بســیاریازمسائلیکهدراســالممطرحشدهذاتا

درواقعتفسیرآنبهچیزیغیرازحقیقتآناست.بهعنوانمثالبهنظررسدبسیاری

ازمسائلمطرحشدهدرکتابطهارتازاینقبیلباشند.اینکهفالنمتنجسیکبار

ودیگریدوباروسهباروبحثهاییچونسرایتنجاستومتنجسوامثالاینها

بهاموریعرفیاشارهداردوجنبهقانونیدرآنهابسیارکم
ً
بهنظرمیرسدکهماهیتا

است.نتیجهایناختالفدیدگاهبهمباحثکتابالطهارةاینمیشودکهبهعنوانمثال

درزمانماغالبمراجعدربحثیمثلتطهیرلباستوســطماشینهایلباسشویی

گرفتارمعضالتیشــدهاندوبهتبعخیلیســختصحبتکردهانــدوبهتبعوظیفه

دستوراتیبسیاریغیرعرفیدادهاندویافتوابه
ً
مکلفهمسختشدهاستوبعضا

بقاءلباسهابرنجاســتدادهانددرحالیکهطبقدیدگاهدوم،طهارتلباسدراین

ماشــینهاازواضحاتاســت.ازجملهمباحثدیگریکهدرفقهرسالهایزمانما

حالــتقانونیداردولیدرمتونشــریعتاینروحقانونیدرآنموجودنیســتو

حالتعرفیداردمباحثیچونازدواجوصیغعقودوایقاعاتوشایدمباحثیچون

بعضیفروعاتضمانیالقطهوبسیاریمطالبدیگرباشد.

ازجملهاشکاالترسالهنویسیبهسبکموجودایناستکهیکسریمباحثی

درروایاتمطرحشدهاستکهبندهازآنهاتعبیربهشاخصههایکلیمیکنمواین

اموردررســالههایامروزینادیدهگرفتهشدهاند.بهعنوانمثالاستفادهازبازیهای

رایانهاییابرنامههایتلویزیونیطبقرســالههایموجودحکماولیندارندوبهتبع

اینکهمعروضعناوینیچونترکنمازیااشــاعهفحشاءو...شوندحکمثانویپیدا

میکنندولیدرموردحکماولی،همهفقهادرایناموراصالةالبراءةاجرامیکنند.
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بهاینســادگیاست؟!بگوییماصالةالبراءةاجرامیکنیموسربازان
ً
اماآیاواقعا

دشمنرابهخانهخودراهمیدهیم!!رسانهبهصورتکلیچهکارکردیدرجامعهدارد

وآیاممکناستحکمثانویاینرسانهموجودرابااینمقدارپیچیدگی،بهمکلف

ســپردتامکلفدراینبارهتصمیمبگیرد؟!آیااینطورنیستکهفقطیکدینشناس

شناختهاستمیتواندتبیینکندکهآیاشاخصههای
ً
کاملکهموضوعرسانهراکامال

کلیشریعت،دررسانهموجودهستیاخیر؟مگرنهاینکهباپیچیدهشدنموضوع

بهلحاظفقهی،تعیینموضــوعازوظائففقیهخواهدبود؟مکلفچهطورعلمبه

اینشاخصههایکلیداشتهباشد؟ضروریبهنظرمیرسدکهبسیاریازاموریکه

حکمثانویدارنددررســالههاگنجاندهشوندالبتهواضحاستکهبایددررسالهها

قیدشودکهنکتهاینحکمچیستوازچهبابیچنینتعیینموضوعیصورتگرفته

اســت.درمثالرسانهمطرحشودکهمثالاســتفادهازرسانهبایدبامحدودیتهایی

سنخاینسریمسائلبهگونهایستکهمردمبهصرفاظهارنظر
ً
همراهباشد.اصوال

برایشانتبیینشود.
ً
مرجع،انگیزهالزمبرایعملپیدانمیکنندوبایدموضوعدقیقا

ازدیگرمشکالتزمانمادربحثرسالهنویسیکهالبتهبیربطبهاشکالقبل

تبیینکردهایمکهدراین
ً
نیستبحثموضوعشناسیاست.درمحلخودشمفصال

کارعلمیصورتنگرفتهاست.موضوعشناسیهایزمانمابهصورت
ً
زمینهاصوال

کلیتابعدوضابطهکلیاستیکیبرخوردعوامانهوسطحیباموضوعاتودیگری

برخوردلفظی.تفصیلاینبحثوبیاننمونههایعلمیآنازحوصلهایننوشــتار

خارجاســتودراینجافقطبههمینمقداراشارهمیکنیمکهموضوعشناسیکهدر

اینجامطرحاســتبهقدریاثرگذاراســتکهحتیدرفهممتندینیهمتأثیرگذار

اســت.بهعنوانمثالدرهمیننوشــتارعرضشــدکهروایتداریمکه:»حرم الله 

الخمر و حرم رسول الله کل مسکر«1 واینکههرچهاسکارآورباشد،یکقطرهاز

آنهمحراماســت.ازمجموعهاینروایاتوروایاتمشــابهعــدهکثیریازفقها

مسکرمائعباالصالةرافقطنجسمیدانند
ً
نجاستمسکررااستفادهکردهاندوغالبا

وعدهایاینقیدراهمشــرطنمیدانند.حالاگربهعنوانمثالمادهایمثلاتانولرا

۱. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد-/ج۱/۳۷۹/۴بابالتفویضإلیرسولالله-
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مســکراستوبلکه

ً
خوبموضوعشناســیکنیمومتوجهشــویمکهاینمادهاوال

اسکارخمرهمناشیازهمیناتانولاستوبفهمیمکهبسیاریازمیوههابهصورت

طبیعــیدرصدیاتانولدارنــدوحتیایندرصددربعضــیازمیوههابهحدود۶ 

درصدمیرســدواینکهاینمادهحتیدرموادیمثلنانهمیافتمیشودوسپس

وسعتاســتفادهاینمادهدرزندگیامروزیرامطلعشویمکهبسیاریازداروهابه

دلیلاینکهاتانولحاللآلیخوبیاستدرآنهادرصدیاتانولوجودداردواینکه

درضدعفونیکردننوعماشینآالتکارخانههاازاینمادهاستفادهمیشودواینکه

تمامیعطرهایموجوددربازارهموارهدرصدیاتانولوجودداردوبســیاری
ً
تقریبا

مطالبدیگر.آیــافقیهیدرچنینفضاییازروایت»القطــرة منه حرام«،ممکن

استنجاستاتانولرابهصورتمطلقاستفادهکند؟!آیادراستفتاءاتمردمبراینکه

آیااتانولصنعتیکهنجساســتیاپاکاینقدرعوامانهجوابمیدهدکهمســکر

استحراماستوچوناینمادهمسمومکنندهاستپسنجسنیست؟!وحالاینکه

اینمادهاتانولاســتبهاضافهمقداریموادسمیبهمنظورعدماستفادهنامشروعاز

اینماده؟!وبسیاریازمثالهایدیگردرخصوصهمینموضوعکهازحوصلهاین

نوشتارخارجاست.

اشــکالدیگریکهمیخواهیمدراینزمینهمطرحکنیمایناستکهبسیاریاز

اصطالحاتیکهدررسالهنویسیرایجشدهاستماحصلعلمیروشنیندارد.واضح

اســتکهاصطالحاتیمثلاحتیاطوجوبیواستحبابیوامثالآناگرچهبرایآنها

شواهدیدرروایاتگفتهشدهاست.بهعنوانمثالتعابیریمثلروایتاول»بَاُب الرَُّجِل 

تَکُوُن ِعْنَدُه اْلََمُة َفُیطَلُِّقَها ثُمَّ یَْشَتِیَها«1درکافیولیاینکهایناصطالحاتارزشعلمی

بهاینموضوع
ً
داشتهباشــندمحلتأملاســت.درمباحثاجتهادوتقلیدمفصال

پرداختهایمودراینجابههمینمقداراکتفامیکنیمکهاینسنخاصطالحاتمشکلی

ازمقلدحلنمیکندوازآنجاکهغرضرسالهنویســیبیانوظیفهمردماستخوب

اســتکهاگرفقیهیدرمســئلهایکارنکردهاســتویابهنتیجهاینرسیدهاستو

میخواهداحتیاطوجوبیبدهدبهجایچنینتعابیریخیلیراحتبهفرمودهروایات

۱.رک:کافی، ج۶،ص۱۷۳.
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سیرهاصحاب
ً
عملکندوبگویدمننمیدانمونظریدراینمســئلهندارم.اصوال

اهمدلیلجوازتقلیدبهنظرمیرســدکههمینباشد)نهرجوعبه
ً
قدیمماکهاصوال

متخصصهمانطورکهدرمحلخودشتبیینشدهاست(همینبودهاستودرجایی

کهنمیدانستهاندبهجهلخوداقرارمیکردهاندومکلفرابهدیگرانارجاعمیدادهاند.

اشــکالاصلیبرایناصطالحاتهمایناستکهحسناحتیاطبهمعنایمتعارف

برلســانفقهایامروزیماروشننیست.حضرتاستادآیتاللهمددیدرمباحث

خارجاصولشانسهنوعاحتیاطدرکلماتاعالمراتبیینکردهاندکهاحتیاطبهمستوای

عقلنظریوبهمســتوایعقلعملیوبهمستوایاصلعملیاستوغالبموارد

استفادهاحتیاطمستحبووجوبیاحتیاطبهمستوایعقلنظریاستکهحسنآن

ثابتنیست.تفصیلاینمطلبدرمحلشبایدپیگیریشود.

اشکالنهاییهماینکهفقهابسیاریاوقاتدرمسائلیواردشدهاندکهربطیبه

آنهاندارد.بهعنوانمثالفقیهمتوجهشــدهاستکهعزاداریبرسیدوساالرشهیدان

کیددرشریعتاست.حفظشعائرحسینیازمصادیقحفظ ازاموربســیارموردتأ

شعائراللهاســتوواجب؛امااینکهاینوظیفهدرزمانمابهچهشکلاجراشودو

اینکهدرزمانمادرجامعهجهانیودرجامعهشــیعیخودمانودرکشــورماودر

منطقهما،چهسبکازعزاداریوحفظشعائرحسینی،بهترینشکلانجاماینعمل

دینیچیســت،کارفقیهنیست.یکجامعهشــناسمطلعبردینکهمتخصصامور

فرهنگیهمباشــدبهمراتبنظرشدراینموضوعتخصصیتروقابلقبولترازیک

فقیهاســت.بلهاگرفقیهی،متخصصامورفرهنگیهمبودبهتبعصالحیتنظردر

صالحیتنظردراین
ً
اینمطالبراداردولیفقیهیکهچنینشــئونینــداردطبیعتا

سنخموضوعاترانداردودرصورتنظردادنهمیکنظرعوامانهاستکهارزش

هیچنوعترتیباثریندارد.خالصهاینکهفقهواصولخواندنانســانرامتخصص

امورفرهنگینمیکند.حالبهعنوانمثال،فالنفقیهمیتواندبگویدکهلختشــدن

درمجلسعزادرجاییکهزناننمیبینندبرمرداشــکالنداردولیاینکهاینکاردر

زمانماخوباســتیانهویااینکهفالنشــعرخاصخواندنشمشکلداردیانه

شــأنفقیهبماهوفقیهنیســت.انتظارمیرودکهفقــطفقهاییدراینزمینه
ً
اصوال
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اظهارنظــرکنندکــهمتخصصامورفرهنگیهمهســتندنهکســانیکهبهتصریح

خودشانعمرشانرابینمحلدرسوحجرهگذراندهاند!

د. احکام والئی نوعی از سنن و رابطه این بحث با اصول عملیه
یکیازدخالتهایشــارعدرمقامامتثال،صدوراحکاموالئیاســت؛بهاین

معناکهدرمرحلهامتثالواجرا،شکلجدیدیازاحکامشکلمیگیردکهازاهمیت

بسیارزیادیبرخورداراست.

توضیحاینکهاحکامشــارعبرپایهمصالحومفسادکلیهبناشدهاستوگاهی

اجرایایناحکامبامصالحومفاســددیگریهمراهمیشــودکهبهناچاربایدبرای

ــذومجریقانونکهدردرجهاولمعصوم1وبهنیابت،فقیهجامعالشــرائط
ِّ
ُمَنف

است،نوعیقدرتجعلثانویدادهشودکهبتوانداحکامرادرچارچوبهایمعین

تعبیربهاحکاموالئیموقتکردیم.
ً
اجراکند.اینهمانامریاســتکهازآنقبــال

درواقعایناحکامدراینمرحلهشکلمیگیرد.خوردنگوشتخر،جایزاستولی

درشــرایطخاصیبهدالیلخصوصیاتمقاماجــرا،پیغمبر-حقتحریمآن

رادارند.

ازاینقبیلاســتآنچهدرتوقیعمبارکاسحاقبنیعقوبآمدهاستکه:»اما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا«1 و2

حوادثواقعهامورجدیدهستندکهمعنایشایناستکهبهحسبظاهرحکم

اولیندارندوگرنهاگرامریانهیداشتند،حوادثواقعهورویدادهایجدیدنبودند.

دراتفاقاتمتعارف،معلوماســتکهبایدبهعنوانمتخصصفهماحکامشرعیبه

فقیهمراجعهشــودولذاراویازاینسؤالنپرسیدوسؤالرادقیقارویبحثیبردکه

بسیار شواهد والیتفقیه مباحث در 
ً
مفصال موسوی مددی احمد سید آیتاللهالعظمی بزرگوارحضرت استاد ۱.

زیادیبرایوثوقبهصدوراینتوقیعمبارکمطرحفرمودندکهبعیدمیدانمانسانیدرجاتیازانصافداشتهباشدو

بتوانددرآنشبههکند.

الغیبة  و .....ص۴۸۲ القائم1 الواردةعن التوقیعات /۴۵بابذکر /۴۸۴ النعمة،ج۲ کمال الدین و تمام   .۲

من ظهر ما و المهدی1 اإلمام معجزات بعض فصل - ۴ / ۲۹۱ / النص / للحجة  الغیبة  کتاب  )للطوسی(/

جهته1منالتوقیعاتعلییدیسفرائه
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نمیداننــدچهکنندوروایتیدرآنزمینهوجودنــدارد.حادثۀواقعهیعنیچیزیکه

جدیداســتوحکمــشرانمیدانیم.حضــرتبقیةاللهاالعظــمروحیوارواح

العالمینفداههممیفرماینددراینامور،بهراویانحدیثمراجعهکنید.درآنزمان

راویبارمعناییخاصخودشراداشــتهاستکهدرروزگارماندارد.درروزگارما،

معادلحکایتکنندهاستولیدرگذشتهبهکسیراویمیگفتندکهیک
ً
راویتقریبا

متخصصحدیثباشــدومتوجهمیشــدکهکدامروایــاتقابلقبولوکدامیک،

قابلقبولنیستند؛بهعبارتدیگر،راوییکفقیهومتخصصدرامرحدیثبود.این

شــخصباتوجهبهاینکهمذاقهایاوبراســاسمذاقآیاتوروایاتشکلگرفته

اســتباتوجهبهاینمناطهایکلیوچارچوبهایکلیبرگرفتهازشریعتنکات

اجراییالزمدرحوادثواقعهراپیادهخواهدکرد.یکحکموالئیموقت.

یکیازاسراریکهسببشدهاســتکهشارعمقدسدربسیاریازمسائلکه

بهحســبظاهرخیلینیازبهتوضیحاتاجراییداردســکوتکندپیشبینیچنین

امریاست.

البتهمیتوانیمبهاینبحثاززاویهدیگرینگاهکنیم.میدانیدکهاهلسنتبعد

ازپیغمبراکرم-،بافتوحاتوبهوجودآمدنموضوعاتجدید،دربسیاریاز

مسائل،حکمشرعینداشتند.راهیکهاهلسنتپیشگرفتندقیاسوامثالآنبود.

حال،مطلباینطورتبیینمیشــودکهسؤالدرتوقیعمبارکاینگونهمعناپیدا

میکندکهماهمبعدازغیبتدرشــرایطیمشابهاهلسنتمواجهمیشویم.ماچه

کنیم؟اهلســنتســراغقیاسواستحســانو...رفتند.ماچهکنیم؟امامعصر۰ 

میفرمایندکهدرایناموربهفقها1مراجعهکنید؛یعنیدراینمسائلجدیدازآنجاکه

فقهابهمالکاتاحکامبیشازبقیهمطلعهســتندوفهمعمیقتریازدیندارندودر

شــرایطیکهشیعهدسترســیبهواقعمطلبازطریقامامراندارد،بامراجعهبهفقها

درضمنمباحثوالیتفقیهبیانفرمودندکهچرامرادازرواةحدیثدرتوقیعمبارکفقها
ً
۱.حضرتاستادمفصال

هستند.خالصهاساسیتریننکتهایناستکهدرآنزمانروایتبهمعنایحکایتصرفنبودبلکهروایتبهمعنای

نقلهمراهباقبولبود.شواهداینگفتاردرکتبرجالیوحدیثیبسیاراست.راوییعنیکسیکهدرمیانمجموعه

روایاتصاحبنظراستوروایتیراکهقبولداردنقلمیکندکهمعادلاصطالحفقیهدرزمانماست.
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حلکند.بهنظرمیرسداینروشیکهامروزهدراصولمتعارف

ً
مشکلخودراموقتا

شدهاستکهدرجاییکهدلیلندارندبهاصولعملیةمراجعهمیکنندمخالفروش

فقهــاقدیمماومخالفروشتوصیهشــدهدرتوقیعمبارکاســت.بهعنوانمثالما

بهعنوانفقهاحقنداریمدرتعاملباپدیدهایمثلرسانه،برائتشرعییاعقلیاجرا

کنیمبلکهوظیفهداریماینموضوعرابامالکهایشــرعیبررسیکنیموباتوجهبه

ایننکتهدرموردچگونگیتعاملجامعهشیعهبارسانهتصمیمگیریکنیموجامعه

شیعههمبهامرامامعصر0بایداطاعتکنند.

بهکمکهمینمطلبمیتوانیم،حقیقتحکموالئیرادرککنیم.همانطور

کهدرمباحثسنتوفریضهعرضکردیم،فرائضچارچوبهایکلیدینهستند

وســنناحکاممجعولتوسطرسولاکرم-وائمه3بهصورتدائمیاموقت

اســتکهبهمنظوربهتراجراشدنفرائضبهصورتمکملومزّینفرائضهستند.

حکموالئیفقیهدرواقعیکبخشمعینازســننموقتاستوبایدبهمنظوربهتر

اجراشدنفرائضوسائرسننباشند.بهعنوانمثال»الخمرحرام«یکحکمکتابی

استکهاجرایآندرجامعهنیازبهاجرایقوانینیداردکهدرهرجامعهممکناست

صورتیمتفاوتداشــتهباشــدکهفقیهبایدبراســاسمطالعاتوتحقیقاتیکهدر

جامعهزمانخودداردوازطرفیباتوجهبهشناختعمیقخودازدین،آنهاراجعل

کند.

ازاینجاازطرفیروشــنمیشــودکهدرچهمســائلیفقیهحقجعلداردواز

طرفیحقجعلاوبراســاسچهضوابطیبایدباشد.لذامسائلیازقبیلتزاحمبین

دوحکموتعیینیکطرفازآنهاحکموالئینیستوهرفقیهیبهعنوانمستنبط

احکامحقنظردادندرموردآنرادارد.

درتبییــننکتهدیگریکهعــرضکردیمکهاحکاموالئیبــرایاجرایاحکام

شرعیدرجامعهخاصاست،میتوانیدبهاینمثالتوجهکنید.

نقلکردهاندکه»نهی النبی عن الغرر«.اینیکحکماســتکهدرمقام
ً
مثال

اجراوپیادهشــدندرجامعه،خیلیضوابطاجراییداردولیاینضوابطاجراییدر

شکالمختلفیبهخودمیگیردوتحتضابطهمعینیدرنمیآیدو
َ
جوامعمختلف،ا
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بنایشــارعمقدسبراینشــدهاســتکهبهجایواردشدندرامریکه
ً
لذاظاهرا

چارچوبمعینینــدارد،راهحلدیگریارائهدهدوآناینکــهیکمدیراجراییدر

جامعهقراردهدکهباتوجهبهمالکهایکلیتصمیمگیریهایالزمدرمقاماجرارا

درهرزمانیمطابقباشرایطانجامدهد.

اینهمانچیزیاســتکهرسالتبســیاریازطالبدرزمانماستکهازآن

تعبیربهنظامسازیمیکنند.نظامســازیبهعنوانمثال،دراقتصادیعنیارائهنکات

الزِماجراییبرایاجرایطرحاقتصادیشریعت.ارکاناصلیراازشریعتبگیریم

وبادرنظرگرفتننکاتاجراییدرزمانخودماننظاممناســباقتصادیراطراحی

کنیم.

لذادرواقعارائهنظاماقتصادیاسالمی،کاریناتمامازجانبشریعتنیست.

حکمتهایدیگرچنینبناییرابرپا
ً
بلکهشارعمقدسباتوجهبهایننکتهیااحیانا

ساختهاست.

تقریرفنیترایننکتهبهاینصورتاســتکهبــرایاصالحیکجامعهنیازبه

چندعلمداریم:

دستهاول:علومیکهوضعجامعهمطلوبراتوصیفمیکند.

دستهدوم:علومیکهوضعجامعهموجودونیزعللوضعکونیجامعهراتبیین

کند.

دستهسوم:علومیکهبیانگرچگونگیفرآیندرساندنجامعهازوضعموجودبه

وضعمطلوباست.

آیاتوروایاتحاویانبوهیازنکاتدرموردجامعهمطلوبهســتند.امادر

مورددودســتهاخیرنکاتموجوددرآیاتوروایاتکهبرایماقابلفهمهستند،به

حدینیســتکهبتواندصفرتاصدنیازهایمارابرطرفکندواینناشیازمسأله

غیبتاستومشکلیاستکهمادرعصرغیبتداریم.آیاتوروایاتدردودسته

اخیربیشترســهمجهتدهیدارند.بهعنوانمثالاگربناستآمارگیریعمیقیدر

تحلیلمشکلیخاصدرجامعهصورتبگیرد،آیاتوروایاتبهموضوعآمارگیری
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جهتمیدهند.بهعنوانمثالاگربناستکهوضعیتجامعهراازنظرفساداقتصادی

تعیینکنیم،آیاتوروایاتبهمیدانمیآیندوموضوعاتیراجهتبررسیجامعهاز

قبیلربارانیزمطرحمیکنند.

حکموالئی،حکمیاستکهفقیهبرایرسیدنجامعهموجودبهجامعهمطلوب

ارائهمیدهد.پسطبیعیاســتکهبــدونتحقیقاتعمیقجامعهشناســانهبرای

شناختوضعیتجامعهموجودوتحقیقاتعمیقروششناسانهبرایکشفروش

اصالحجامعه،حکمفقیهارزشینخواهدداشت.

اینجاروشنمیشودکهحکموالئی،حکمیمستنبطازادلهشرعینیستبلکه

حکمیاستکهبراساسمحاسباتعقالئیبرایبهتراجراکردناحکاممستنبطاز

ادلهشرعی،صادرمیشود.

درستشبیهاینکهشارعبهمابگوید:»ازقمبهتهرانبروید«.کسیکهبخواهد

اینحکمرابهبهترینصورتاجراکندبایداوالراههاییکهبرایرفتنازقمبهتهران

وجوددارد،شناساییکند.مثالمیتواناینمسیرراتوسطاتوبوسوتاکسیوقطار

طیکردوالبتهاتوبوسوتاکســیمیتوانندازجادهقدیمیاجدیدبهمقصدبرسند.

بعدازاطالعازایندانشها،باتوجهبهمالکهاییکهازنظرشــرعیمعتبراست،

تصمیمبگیریمکهکدامیکازاینمســیرهابراساسمالکهاییکهمیدانیمبیشتر

موردرضایتشارعاست.مثالمسیرقطارچونهزینهکمترووقتکمتریمیگیرد

وامنیتبیشتریدارد،بهترینمسیراست.

درایــنمثالبهوضــوحمیبینیدکههیچیکنکاتیکهمــابرایاجرایحکم

شرعیلحاظکردیم،شرعینیســت.اطالعازوضعیتمسیرهاووسائلنقلیهبین

شــهری،اطالعاتیهستندکهبرایفهمآنهابایدبهسراغشناختجامعهرفتونه

بهسراغآیاتوروایات.

شــکینیســتکهمادرمجموعهآیاتوروایات،نکاتیبرایدستهدوموسوم

داریمولیآیاآیاتوروایاتبهماشناختدقیقجامعهخودمانراایجادمیکند؟!یا

اینکهبرایشــناختجامعهبرایفهموضعیتفعلیآن،بایدکارهایآماریعمیق
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انجامداد؟طبیعیاســتکهکسیکهنداندجامعهچهشرایطیداردنمیتواندنسخه

مناســبجامعهموجودبرایرسیدنبهجامعهمطلوبرابدهد.درستشبیهدکتری

میماندکهنمیداندبیمارشچهمرضیدارد.

ازاینجامعنایعلومانســانیاسالمیهمروشنمیشود.علومانسانیاسالمی

درواقعهرسهنوععلمگفتهشدهراشاملمیشوندکهسهمگزارههایاستنباطشده

ازدیندرهریکازآنهامختلفاست.

دراینجابســیارمناسباستبهبعضیازشــئونمقامامامتدرنظامقانونی

اســالمتوجهکنیم.بحثبســیارلطیفاست.شــارعمقدسدینراباطرحمسئله

امامتدرروزغدیرکاملدانســتوفرمود:»اْلَیــْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دینَُكــْم َو َأْتَْمُت 
َعَلْیُكْم نِْعَمتی  َو َرضیُت َلُكُم اْلِْسالَم دینا«1

اسالمرابههمانشکلیکههستدریافتکرده
ً
زیراامامشخصیاستکهاوال

اســتوآنراباتمامریزهکاریهایآنمیشناسدوهرگاهقرارباشداختالفقرائتی

پیشبیاید،مرجعیتاموتماماســتبرایاینکهحقیقتدینشناختهشود.ازسوی

دیگرقراراســتدرهرزمانیامامیدرجامعهحضورداشــتهباشدودرمقاماجرا،

مسؤولیتاجراییداشتهباشد.اوستکهدینرادرهرزمانباپیشبینیهایاجرایی

الزمبهاجرادرمیآورد؛یعنیدرواقع،اجرایدیندرجامعهابتداوظیفهاماماستو

درمرحلهاطاعتپذیری،وظیفهمأمومینولیمتأسفانهدرشرایطیکهبهخاطرظلم

بشرازنعمتظهورامامعصر۰بیبهرهاستواین
ً
بشربهوجودآمدهاســت،فعال

مسؤولیتخطیربرگردنفقیِهدلسوِزدیننهادهشدهاست.

یکســریاموِرمطلوبشارع،بایدبههرنحوشــده،انجامشودوازآنتعبیر

بهحســبهمیکنند.حالیاازبابحســبهیاازبابوالیتعدولمؤمنیندرمرحله

غیبتامامعصر0،جامعهدینیوظیفهاجرایدیندرسطحکالنباضوابطاجرایی

چنینجامعهایازوالیتمعنویامامعصر0بیبهرهنخواهند
ً
الزمراداردوقطعا

ماند.

۱.سورهمبارکهمائده،آیۀ۳.
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هـ. شیوه نوین تدریس خارج فقه کوتاه مدت و جامع برای تربیت 

دین شناس کلی
یکیازمشکالترایجدرسهایخارجایناستکهبعدازمثالدهسالحضور

درآنهابهزحمتیکبابفقهیمثلنکاحمطرحمیشــود.درنتیجهطلبهایکه

بیستسالدرسخارجرفتهاستبهزحمت،دوسهبابفقهیراآموختهاستولذا

بههیچوجهنمیتوانبهاوعنوان»دینشناس«داد.بلکهاوازکلدینصرفافقهواز

کلفقهصرفاچندبابراآموختهاست.

یکیازراههایتســریعاینفرآیندایناستکهدردرسخارجفقه،درهرباب

فقهیفرائضجداشوندوســننمهمتریکهدرآنبابمطرحشدهاندجداشوندو

هنگامتدریسیکبابفقهی،صرفافرائضوســنناصلیآنبابموردبحثقرار

بگیرند.دراینصورتبرایطلبهشــناختیازاصولوامهاتآنبابفقهیحاصل

میشــودوبقیهبابراخودشنیزچهبســابهکمککتببتواند،موردبررسیقرار

دهد،زیراعمدهنکاتاصلیدرهمانچارچوبهاواساسمطالبباباست.

بهاینترتیبسرعتتدریسهرمبحثفقهیبسیارسریعترمیشودومیتوان

درمدتمثالدهســال،دهالیبیســتباباصلیفقهراموردبررسیقراردادودر

نتیجهبهجایاینکهیکطلبه،تنهایــککتابنکاحراباریزفروعاتعروهبداند-

البتهاگربداند!-باروحکلییکدورهازابوابفقهیمهمترینابوابفقهآشناشود.

البتهبدیهیاستکهآموزشعملکرددرفروعدراینطرحنیزکامالممکنومحقق

استوازاینجهتفرقیبیندوروشنیست.

عالوهبراین،روشپیشنهادی،بهدانشپژوهاندیدگاهشبکهاینسبتبهقوانین

اسالمینیزمیدهدکهخودمطلبارزندهایست.

و. امام باقر1 مؤسس علم اصول
بحثکردهانداولینکســیکهعلماصولراپایهریزیکردهاستچهکسیبوده

است.اهلعامهاصراردارندکهشیبانیشاگردابوحنیفهرااولیننفرمعرفیکنندواز

سویدیگرعدهایازشیعیانهشامبنحکمرااولینمؤسساصولمطرحکردهاند.
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وجهکالماصحابماایناستکهمرحومنجاشیدرضمنکتبیکهازمرحومهشام

اسممیبرندکتابیازکتابیباعنوانکتابااللفاظذکرمیکنند.بهنظرمیرسداین

فرمایشاصحابماصحیحنباشد؛زیرادرآنزمانهرگزازچنیننامی،ارادهکتاب

اصولینمیشدهاست.

بهنظرمیرســدصحیحدرمقامایناســتکهشیعهاولینپایهگذاراصولبوده

مؤسسخودامامباقر1بودهاند.تمامروایاتیکهدیدهشداززمان
ً
اســتوظاهرا

آقاامامباقر1بهبعداســتوشایدمهمترینبحثاصولیبحثمصادرتشریعو

بحثسنتوفریضهباشدکهپایهگذارهردوبدونشکاهلبیتعصمتوطهارت

آقاامــامباقر3بودهانــد.روایاتیازامیرالمؤمنیــن1همدربحث
ً
خصوصا

تعارضواردشدهاســتیاازخودرسولالله-هممطالبینقلشدهاستکهاز

مباحثاصولیســتولیازآنجاکهحالــتیکعلممدوننــدارد،میتوان،اولین

پایهریزیاصولبهنحومنســجمرامرهونامامباقر1دانســتکهحتیایشاندر


ً
مهمتریــنمبحثاصولییعنیمباحثمرتبطباتفریعهمورودداشــتهاندواصوال

اصللفظباقربهمعنایشــکافندهعلوموکسیکهعلومراتفریعمیکند،استوبا

اینحســابمژسساصلفقهتفریعیواصولآنخودحضرتباقر1هستندکه

ازکسیکهعامهاورامؤسسفقهتفریعیمیدانند؛یعنیحتیبهابوحنیفهکهدرسن
وسالفرزندامامصادق1هستند،مقدمهستند.1و2

بهعبارتفنیترعلماصولدارایســهبحثاصلیاست.اولمصادرتشریعو

دومکیفیتفهممتنوسومکیفیتتفریع3.بحثسنتوفریضهبسیاریازمباحث

بحثسنتوفریضهنوعیفتحباب
ً
۱.درادامهدرمورداینموضوعبیشترانشاءاللهصحبتخواهیمکردکهاصوال

فقهمقارنهمهست.زیراادبیاتیاستکهبهراحتیمیشودباآنباعامهتعاملکردوبسیاریازاعتقاداتخودمانرا

درتمامعلوماسالمیکهبرایآنهابسیاربعیدبهنظرمیرسدتقریبکرد.

ازآقاامامباقر1استوازآقاامامصادق1 
ً
۲.البتهعدهایتصورکردهاندکههمینمطلبکهروایاتباب،غالبا

کمتروازائمهبعدیبسیارکمتر،شایدنکتهاش،همینتعاملباعامهبودهاستوبعدهاکهنیازبهآنکمترشدهاست

پاسخاینمطلبرادرذیلروایت
ً
اصِلاینبحثدرفقهمامنسوخشدهاست.درمباحثیکهمطرحکردیممفصال

عیونمطرحکردیم.

۳.البتهناگفتهنماندکهاصحابما،مباحثکیفیتتفریعرادرعلماصولمطرحنکردهاندبهخالفاهلسنتکه
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کیفیتتفریعوکیفیتفهممتنراشــفافمیکندومباحثکالمی،تکلیفمصادر

تشریعراروشنمیکند.لذاازآنجاکهدرروایاتامامباقر۱،هرسهبحثبهصورت

تفصیلینقلشدهاست،میتوانیمایشانراپایهگذارعلماصولبدانیم.

درگذشته)درثمرهپنجمفصلسوم(نشاندادیمکهچهطورازمباحثسنتو

فریضهمیتوانبرایتفریعاستفادهکرد.

دراینجاجاداردبرخیازراههایدیگریراکهبهعنوانابزاریبرایتفریعمطرح

شــدهاست،ردکنیمتاروشنشودکهتنهاابزارمابرایتفریع،قواعدفریضهوسنت

اســتودرمواردیکهآنهاکارسازنباشد،بامراجعهبهحکموالئیمشکلخودرا

حلمیکنیمولیراههایدیگرقابلقبولنیست.

مهمترینراههاییکهدرروزگارمامطرحشــدهاستدوراه،»مقاصدالشریعه«

و»مقاصدالشرائع«استکهبهطورخالصهیکیعبارتاستازمراجعهبهمناطو

علتاحکامبرایکشــفمواردیکهدرآنهاحکمینداریــمودیگریمراجعهبه

چارچوبهایاساســیاستکهدرجمیعشرائعمطرحشدهاستوبراساسآنها

درموردمسائلجدیدتصمیمگیریکنیموحتیدربرخیازمواردبهجایتمسکبه

اطالقاتادلهموجود،براساساینضوابطاطالقاتادلهشرعیراقیدبزنیم.

برایحلمطلببایدمقدمهایذکرکنیم:

برایحلبهترمطلبتوجهبهاینمثالهاخالیازفایدهنیست:

مثال اول:فرضکنیدیکشخصیازیکبالگردبرفرازشهردرحالمشاهده

خیابانهایشهراست.کســیهمبرایرسیدنبهیکمقصدخاصدرابتداییک

دوراهــیقرارداردکههــردوباالخرهمنتهیبهمقصوداومیشــوند.ابتداییکراه

شــلوغوراهدیگرخلوتاست.اینشخصکهاحاطهشخصباالیبالگردراندارد

ممکناســتنزدخودشمحاســبهکندکهمــناگرازاینراهخلــوتبرومزودتر

میرسم.اگرشخصباالیسراوبگویدکهاینمسیرخلوتابتدایشخلوتاست

وادامهمسیربهخاطرتعمیراتبستهشدهاستوشمامجبورخواهیشدکهبرگردید،

بامباحثیمثلقیاس،بهاینمباحثنیزبهادادهاند.بهنظرمیرسدکهمباحثسنتوفریضهتاحدزیادیبهفقیه

قدرتبیانفروعاتجدیدرامیدهد.
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شخصماشینســواراگرعاقلباشدوبهراســتگوییشخصباالیسرش
ً
طبیعتا

اطمینانداشتهباشدبایدکالماوراقبولکندوازراهشلوغحرکتکند.او اگر هم از 

اول دقت می کرد می فهمید که نتیجه محاسبه او بهتر بودن کل مسیر نیست بلکه 

 بهتر بودن ابتدای مسیر خلوت از شلوغ است.
ً
صرفا

مثال دوم:فرضکنیدشخصیازکودکیچیزیدرموردپزشکنشنیدهاستو

هیچدرکینســبتبهاوندارد.حالبعدازاینمدتاتاقعملیرابهاونشاندهند.به

نظرشــماتصوراودرموردپزشکجراحچهخواهدبود؟!آیااوازپزشکتوصیفی

جزیکجالدخواهدداشت؟!شخصیکهسروپایانسانهارامیبردوقطعمیکند

وتنآنهاراسوراخسوراخمیکند!

ولیهمینشخصاگرمثلماعاِلمبهقبلازاتاقعملوبعدازاتاقعملشود

بیشکدیدگاهشبهپزشک،شبیهما،بهعنوانیکمظهررحمتومهربانیخواهد

بود.

ندانســتنبعضیازمتغیرهایدخیلدرمحاســبهمیتوانــدنتیجهراازواقعش

بسیاردورکندوپزشِکمظهررحمترابهصورتیکجالدجلوهدهد.

مثالســوم:شخصیکورمادرزادرادرنظربگیریدکهبهاوهنگامعکسگرفتن

میگوینداینلباسســبزرابپوشتارنگشباپشــتسرتهماهنگبشودنهلباس

قرمز!حالاگرشــخصکوربپرسدکهسبزیعنیچه،چهپاسخیمیشودبهاوداد؟!

آیاپاســخاوازاینسؤالکهرنگسبزچیستبهاینکهبگویدکهترکیبیازشوریو

زبریحرفیخندهدارنخواهدبود؟!

قابلفهم
ً
گاهیاوقاتمطلبیبرایاشخاصیباتوجهبهمحدودیتهایشان،ذاتا

نخواهدبود.

باتوجهبهاینمثالهایســهگانهمطلبیمیخواهیمبیانکنیمکهبســیارحائز

اهمیتوالبتهبدیهیاستوآناینکهدرروزگارمابسیارمشاهدهمیشودکهافرادی

اسمروششانرامالکاتالشریعهیامقاصدالشریعةهمگذاشتهاندبهراحتی
ً
کهبعضا

بابیانمحاسباتیسادهلوحانهدرصددانکاربرخیازمسائلشرعیبرمیآیند.
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قصاصدربرخیمواردمفســدهباالییدارد،

ً
بهعنوانمثــالمیگویندکــهمثال

قصاصحکمی
ً
مثلاینکهخانوادهشــخصقصاصشدهبدبختمیشــوندیامثال

خشناستوازاینهانتیجهمیگیرندکهیااسالمحقنیستویااینکهاینهااسالم

تحریفشدهاستواسالماینهارانمیگوید.

درواقعاینهامصالحومفاسدیراکهبهذهنشانمیآیدمحاسبهمیکنندودر

نهایتبراســاسنتیجهمحاسبه،بهحسنیاقبحعملحکممیکنند.ایندرحالی

استکههیچیکازاینهاادعاندارندکهجمیعمصالحومفاسدمترتببرعملرا

محاسبهکردهاند.درواقعکاراینهاشبیهایناستکهمعادلهایدومجهولیرابهاین

صورتحلکنیمکهچونیــکمجهولرانمیدانیم،آنراصفردرنظرمیگیریمو

درنتیجهمجهولدیگرقابلمحاســبهاست!!!کجایدنیامیشوداینمعادلهریاضی

کــهX+y=۶رابهایننحوحلکردکهمنکهایکسرانمیدانمپسصفراســتو

درنتیجهایگرگمساوی۶خواهدبود؟!

ندانستنمشکلمناستوهرگزندانستن،مجوزصرفنظرکردنازپارامترهای

مجهولنمیشود.محاسباِتذهنِیمن،همیشهیکمجهولیداردوآنناشیازعدم

ماست.معنایاینکهشریعتآمدگفتَمعادیهستایناستکه
َ
احاطهمنبهعال

یکمجهولبهبسیاریازمعادالتبشریاضافهکردوآنهاراازقطعیتساقطکرد.

بعدازســقوطآنهاازقطعیتاگرجاییشــارعحرفیزدمعنایشایناستکهمِن

شــارعدیدمتوچیزیرانمیفهمی،برایاینکهمصحلتشراازدســتندهیبهتو

گفتم.انتظارهمنداشــتهباشکههمیشــهبتوانممصلحتشرابهشمابگویم.چون

شبیِهمثاِلشخِصکوِرمادرزاد،شماازفهمبسیاریازحقائقتاوقتیدردنیاهستی

قاصری.

لذادرروایاتبابیداریمکهامامبهعنوانمثــالمیفرمایند:»َفَقْد ُفرَِضْت َعلَْیکُُم 

ا الَّذیَن آَمنُوا  َ الَْمْســأَلَُة َو لَْم یُْفرَْض َعلَْیَنا الَْجَواب «1و 2ویادرقرآنکریمداریمکه:»یا َأیُّ

۱.برشماسؤالپرسیدنواجبشدوبرماجوابواجبنشد.

۲.درکتاببصائر الدرجاتاینروایتبهسندصحیحاعالئیباواسطهاحمداشعریازاحمدبزنطیمکاتبةازآقا

امامرضا1نقلشدهاست.رجوعکنیدبه:بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم/ج۱/۳۹/۱۹ 
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ازامورسببمفاسدیمیشودولذاازسؤالازاینامورنهیشدهاست.2 

درواقع،مادرزندگیخودمان،بهخاطرشــدتجهلمان،مجبورشدهایمکهبه

اینمحاسباتپادرهوااعتمادبکنیموبااینکهبسیاریازمصالحومفاسدرانمیدانیم

درزندگیشــخصیواجتماعیخودبهنتایجمحاســباتناقصخویشعملکنیم

اگرچهازنظرعقلیهیچوقتباایننوعمحاســباتاجازهاظهارنظرقطعیدرمورد

واقعرانداریم.اگرثابتشدکهشارعمقدسحرفیمیزنددرحالیکهشارع،عاِلم

بهجمیعمصالحومفاســداستوآنکالممخالِفمحاسبهناقصمنباشد،معلوم

میشــودکهمجهولیکهمنازآنصرفنظرکردهامنتیجهمعادلهراعوضمیکندو

بهاینبیانتماممحاسباتناقصبشری،محکوِمکلماِتشارعخواهدشد.

لذاایمانبهغیبازارکانوجودیشــخصمؤمنومتقیشمردهمیشودولذا

درآیاتابتدائیسورهمبارکۀبقره،خداوندمتعالدربیاناوصافمتقیناولینوصفی

کهبرشمردهاستایمانبهغیباست.

بااینبیانروشــنمیشودکهتماماشکاالتیکهبهاحکامیمثلحکممرتددر

اسالموبسیاریازحدودوبسیاریازاحکامدیگرشدهاستهمهناشیازیکنوع

اومانیسمونوعیتکبراستکهانسان،خودراسقفعالمدرنظرگرفتهاستطوری

بهجمیعجهاتاحاطه
ً
کهاگراومحاســبهکردوچیزیراخوبیابدشناختحتما

داشــتهاستولذااگرکســیخالفآنرازدپسحقبااونیست.گویاکهفهِمما،

وجودندارد.یکنوعسوبجکتیویسم.
ً
مالِکواقعاستوامریکهمانمیفهمیماصال

بابفیأئمةآلمحمد3أنهمأهلالذکرالذینأمراللهبسؤالهموالمرإلیهمإنشاءواأجابواوإنشاءوالمیجیبوا

.....ص۳۸

۱.سورهمبارکهمائده،آیۀ۱۰۱.

ازآنجاییکهماوظیفهداریمسؤالبپرسیم،بعیداستکهاصلسؤالپرسیدن،مشکلیداشتهباشدو
ً
۲.البتهطبیعتا

بهنظرمیرسد بهگونهایستکه اینمشکلدربعضیموارد و بود برجوابخواهد ناحیهاطالع از مشکل
ً
طبیعتا

اطالعبرآنبهدلیلاینکهانسانقدرتفهمآنمصلحتراندارد،باشنیدنجواب،بهشریعتبدبینمیشود.پس

سنخمصلحتراماممکناستدرکنکنیممثلکورمادرزادوگاهیدرکبکنیمولیدرجهمصلحت
ً
گاهیاصال

رادرکنکنیمودرکیبهمصحلتداشتنآنامربیانشدهنداشتهباشیمهمانطورکهظاهرآیهمبارکهاینچنیناست.
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بعدازتوبههمکشتهبشود1این

ً
لذادرتفکراســالمی،معنایاینکهمرتدمثال

استکهاینشــخص،زندهماندنبرایشســقوطدرنظامکمالیهستیوپایینتر

آمدندرجهاینشخصبهازایلحظهبهلحظهزندگیاوستومرگدنیاییاینفردو

انتقالشبهعالمآخرت،برایدرجهوجودیاینشخصدرمجموعبهتراستواثر

توبهاودرآندنیاآشکارمیشود.

البتهاینمســئلههمدرجایخودقابلپیگیریاســتکهبسیاریازاشکاالت

واردشــده،ناشیازعظمتدنیادرچشممستشکلاستکهتصورکردهکهگویااگر

کســیراکشــتندانگارتمامهســتیاشراگرفتهاند.درصورتیکهبااندکیتأملدر

فرضیکهثابتشدهباشدکهاسالمحقاست،شخصیکهمرتدشدهاستروزبهروز

گرفتارمفاسدعظیمیمیشــودکهمرگ،اوراازسقوطدراینمفاسدبهنحوبیشتر

نجاتمیدهدوبهمثابهطنابیاســتکهاورادریکدرجــهنگهمیداردومانعاز

سقوطبیشتراومیشودبلکهچهبساهمینتهدیدبهمرگابزاریبرایایجادتحوالتی
دراوشودومقدماتتوبهقبلازمرگاورافراهمآورد.2

بسیاریازاشکاالتواردشدهبهمسائلحقوقزنومردوبسیاریمسائلدیگر،

ناشــیازتوجهنکردنبههمیننکتهاســتکهوقتیایــنزنومردازنظرخلقتو

۱.برفرضکهچنینحکمیثابتبشود.

یکتقریباستونهیکدلیل.ماادعانداریمکهمصالحاینحکم
ً
۲.فراموشنشودکهمطلبمادراینبند،صرفا

متکوینموردلحاظواقع
َ
رامیدانیمولیفکرمیکنیمکهاگرخوببهجوانبقصهتوجهشودوحقیقتمرگدرعال

خیلیهماینحکمغیرعقالئینیستبلکهدرهمینجوامعمدرنامروزیهمدربسیاریازکشورها
ً
شود،اتفاقا

مضربرایجامعهتعریفشدهاست.بهعنوانمثالدربسیاریاز
ً
مجازاتیبسیارسنگینترازمرگبرایامورینسبتا

کشورهامجازاتبسیارسنگینیبرایمسئلهقاچاقموادمخدرتعیینشدهاست.برایمثالاگرمواجهشوندکهکسی

موادمخدررادربستههاییدرشکمخودحملمیکند،عالوهبردرآوردنموادازشکمفردمجازاتسنگینیبراساس


ً
مقدارمادهحتیمرگبرایشاعمالمیشود.!عجیباستازکسانیچونسروشکهازاینسریمجازاتکهکامال

درجوامعمدرنعقالئیاستاطالعدارند،چهطورادعامیکنندکهعقلمدرنمعنایمجازاتیچونمرگرادرک

نمیکند!!اعالمرسمیخروجازاسالمبهمراتببیشازقاچاقبستههایکوچکموادمخدردرشکم،برایجامعه

اسالمیمضراست.امروزهدردنیاحکومتهاییکههرگزادعایدینیندارند،بامخالفانخودسختترینبرخوردها

رامیکنندوتوجیهآنهاایناستکهحضورمابهنفعجامعهاست!باوجودایندکترسروشیپیدانمیشودکهشروع

ُه َیَْعْل َصْدَرُه  ْح َصْدَرُه لِْلِْسالِم َو َمْن ُیِرْد َأْن ُیِضلَّ ِدَیُه َیْشَ تعجبآوراست.»َفَمْن ُیِرِد اللَُّ َأْن َیْ
ً
بهنقداینهاکند!واقعا

ْجَس َعىَل الَّذیَن ل ُیْؤِمنُون «)سورهمبارکهانعامآیه۱۲۵(. امِء َكذلَِک َیَْعُل اللَُّ الرِّ ُد فِی السَّ عَّ َضیِّقًا َحَرجًا َكَأنَّام َیصَّ
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تکوینباهمفرقدارندالزماســتکهدرجهتحکموتکلیفهممتناسببااین

فرقهایتکوینی،حکمداشتهباشندولیچونمابهجمیعجهاتفرقهایبیناین

دوموجوداطالعنداریمتصورمیکنیمکهاینفرقهایموجودمالزمهایبافرقهای

بادرنظرنگرفتنجهلما،قابلدفاع
ً
حقوقینداردوحالاینکهاینمحاسبهما،صرفا

خواهدبود.

البتهدراینجاتذکربهیکنکتهراالزممیدانموآناینکهاحکامعقلیمادودسته

هستند.یکدستهکهبهآنمیشودگفتمحاسباتناقصهمیندستهایهستندکه

درمــوردآنهاصحبتمیکنیموایناســتداللهافقطوقتــیارزشدارندکهدلیل

حاکمیدرکارنباشــدولییکدستهدیگریامحاسباتتامهستندکهیابعدازعلم

بهجمیعمصالحومفاسدیکموضوعباشدویاازطریقبدیهیاتماستکهیاخود

بدیهیاســتویاباروشهایبدیهیبهبدیهیبرمیگرددکهالبتهاصلقبولکردِن

مطلبیکهبابدیهیاتبهبدیهیبرمیگرددخودنیزازبدیهیاتاست.حالاگرثابت

شــدکهعملیمصداقیکیازایناحکامعقلیاســتعملبهآنالزماست.البته

تشخیصاینصغریهموارهمیسرنخواهدبود.

ردقرائتیخاصازنظریهمقاصدالشریعة

درواقعهمانقیاســیکهشریعتازآننهیکردهاستوبیشازصدروایتدر

نهیآنازمکتباهلبیت3واردشــدهاســتیکنوعمحاسبهناقصاست.این

ممنوعاستولذافقهایشیعه
ً
محاســباتناقصوسرایتدادنآنبهشریعتقطعا

درطولتاریخاتفاقداشــتهاندکهعلتبایدمنصوصباشدوعلتمستنبطارزشی

نــداردوترتیباثردادنبهآنقیاساســتوبهتبعحرام.درواقعکســانیکهگاهی

اوقاتباعنوانمقاصدالشریعة1وارداستداللمیشونداسمقیاسراعوضکردهاند

ویکاســمزیباگذاشتهاند.مســماییزشتبااســمیزیبا،همانپدیدهایکهدر

درمقامنفی
ً
نیستیموصرفا الشریعةمیشود مقاصد  از تقریرهایدرستیکه انکار ۱.واضحهستکهمادرصدد

ایناسمرابرخودمیگذارند.بهنظرماتقریردرستمقاصدالشریعه،درفقهوالئی
ً
تقریریخاصهستیمکهاحیانا

واحکامثانویودرنظام»فریضهوسنتوفضل«قابلطرحاستودرآنجابهدلیلنکاتی،هیچیکازاشکاالت

مطرحشدهدرمتن،واردنیست.انشاءاللهدرهمیننوشتاربهاینمهمخواهیمکرد.
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روایاتمالحموفتنبســیاربهآناشارهشدهاستکهجایگاهمعروفومنکرعوض

میشود.1

وتعجباستکهکسیادعایتشیعداشتهباشدوبعدازهزارسالهنوزنفهمد

کهاینتقریرازفقهمقاصدی،همانحرفابوحنیفهاست.

باآنتبیینیکهدرابتدایمباحثداشتیمکهدونوعنظامقانونیمالکیو
ً
اصوال

نظــامقانونیجعلمحــوروجوددارد،معلوممیشــودکهفقهمقاصــدیباتقریر

گفتهشده،هدمنظامقانونیاستومعنایشعدموجودنفسّیتیبرایجعلوخروج

تمامادلهشرعیازاطالقاست.

کسیکهبامحاسبهایساده،مقداریمصالحومفاسدراسبکسنگینمیکند

ودرمــوردمصلحتداربودنیانبودنعملی،قضاوتمیکندبراســاسمحاســبه

ســادهای،ازمجهوالتخویشصرفنظرکردهاستوبهجایآنهاصفرقرارداده

استتاازشّرمجهوالتراحتشودوبتواندنظربدهد.

البتــهناگفتهنماندکهکســانیکهایننظریــهوامثــالآنراپیگیریمیکنند،

دغدغههایینیکودارندولیمتأســفانهبهدلیلعدماحاطهبرعلوماهلبیت،بهاین

حرفهایضعیفکشــیدهشدهاند.انشــاءاللهدرهمیننوشتارپاسخهاییبسیار

دقیقوجایگزینهاییفنیبرایدغدغههایمقدستحّولطلبانمطرحخواهدشد.

فایدهبیانمالکحکمدرشریعت

ســؤالیکهدراینمرحلهایجادمیشودایناســتکهاگرمالکاتحکم،این

مقداردورازدسترسهستندپسچرادرخودمتونشرعیگاهیبهمالکاتاحکام
اشارهشدهاست.2

بیــانمالکاتحکمدرشــریعتثمراتمهمیداردازجملــهاینکهتعبدبرای

۱.بهعنوانمثالرجوعکنیدبه:نهج البالغة )للصبحی صالح(/۴۸۵/]۹۸[۱۰۲.....ص۴۸۵.

۲.اینسؤالگاهیبابیانیبسیارفنیتریمطرحمیشود.بیانفنیترایناستکهدربسیاریازروایاتاهلبیت3 

بهحکمتحکمیاشارهکردهاندوبعدازبیانحکمت،آنراازاطالقساقطکردهاند.خالصهپاسخازاینبیانهم

چنیناستکهاگرماهممثلامیرالمؤمنینعالمبهحکمتهایینهاییاحکامبودیم،میتوانستیمچنیناستداللهایی

بکنیم.مشکلاصلیهمینجهلماستواگراینجهلنبود،ماهممثلامیرالمؤمنینچنینمیکردیم!
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بســیاریازافرادمشــکلاســت.ایمانبهغیبازدرجاتباالیمعرفتاستکه

بسیاریازمردمبهآننرســیدهاند.بابیاناینمالکاتشخصراحتترمیتواندبه

اوامرالهیعملکند.

بهعبارتدیگــرهرحکمــییکغرضاقصیداردویــکغرضادنی.غرض

اقصی1ایناســتکهامتثالتوســطفردانجامشــودوغرضادنی،ایجادبعثدر

مکلفاســت.بابیانمالکاتحکم،انگیزهمکلفقویترمیشــودوزمینهبرای

تحققغرضاقصیبیشترمیشود.

ازدیگرثمراتآنایناستکهگاهیبراثربیانمصالحومفاسد،دیگرنیازی

بهجعلحکمنیستوشارعمقدسبهصرفبیاِنمصلحِتواقع،اکتفاخواهدکرد.

اینمطلبهمثمراتتربیتیداردوهمثمراتدیگریکهبرمتأملمخفینیست.

البتهاینواقعیتوجودداردکــهمعموالمناطومالکنهاییحکم،درآیاتو

روایاتبیاننشدهاست.برایفهمدقیقمطلببایددواصطالحراشرحدهیم:

فرقحکمتوعلت

بعدازمراجعهبهنصوصدینیمتوجهمیشویمکهشارعمقدسمقاممالکات

رابهگونههایمختلفیبیانکردهاســتکهبازتابایننحوهبیاندرکتباصولیو

فقهیبحثیاستباعنوان»فرقبینعلتوحکمت«.

باصرفنظــرازاختالفاتیکهدرتعریفایندولفــظوجودداردازنظربحث

ثبوتیمالکهاییکهزیربنایحکمهســتندگاهیعلیتتامــهبرایحکمدارندو

مقارنتبینحکم
ً
گاهیاینچنیننیستحالیابهایننحوکهعلیتندارندوصرفا

۱.غرضاقصیبامشــیتفرقدارد.براینمونهبهایندوروایتدرکتابکافیتوجهکنید:»َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَِبیِه 
ُه َو لَْم یََشأْ 

َّ
ِه بِْن ِســَناٍن َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه1َقاَل َسِمْعُتُه یَُقوُل  أََمَر الل

َّ
َعْن َعلِیِّ بِْن َمْعَبٍد َعْن َواِصِل بِْن ُســلَْیَمَن َعنْ  َعْبِد الل

َجرَِة َو َشاَء أَْن یَأْکَُل  َو َشاَء َو لَْم یَأُْمْر أََمَر إِبْلِیَس أَْن یَْسُجَد لَِدَم َو َشاَء أَْن َل یَْسُجَد َو لَْو َشاَء لََسَجَد َو نََهى آَدَم َعْن أَکِْل الشَّ

ِمْنَها َو لَْو لَْم یََشأْ لَْم یَأْکُْل.« )الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۱۵۱/بابالمشیئةواإلرادة.....ص۱۵۰(

ِه بِْن الَْحَســِن الَْعلَِویِّ َجِمیعاً َعِن الَْفْتحِ 
َّ
ُد بُْن الَْحَســِن َعْن َعْبِد الل ٍد الَْهْمَدانِیِّ َو ُمَحمَّ »َعلِیُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعِن الُْمْخَتاِر بِْن ُمَحمَّ

بِْن یَِزیَد الُْجرَْجانِیِّ َعْن أَِبی الَْحَســِن1َقاَل: إِنَّ لِلَِّه إَِراَدتَْیِن َو َمِشــیَئَتْیِن إَِراَدَة َحْتٍم َو إَِراَدَة َعزٍْم یَْنَهى َو ُهَو یََشاُء َو یَأُْمُر َو 

ــَجرَِة َو َشاَء َذلَِک َو لَْو لَْم یََشأْ أَْن یَأْکَُل لََم َغلََبْت َمِشیَئُتُهَم  ُهَو َل یََشــاُء أَ َو َما َرأَیَْت أَنَُّه نََهى آَدَم َو َزْوَجَتُه أَْن یَأْکَُل ِمَن الشَّ

ِه تََعاَل .« 
َّ
ِه تََعاَل َو أََمَر إِبَْراِهیَم أَْن یَْذبََح إِْسَحاَق َو لَْم یََشأْ أَْن یَْذبََحُه َو لَْو َشاَء لََم َغلََبْت َمِشیَئُة إِبَْراِهیَم َمِشیَئَة الل

َّ
َمِشیَئَة الل

)الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۱۵۱/بابالمشیئةواإلرادة.....ص۱۵۰(.
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وآنهابرقراراســتکهمیتواندمقارنتدائمییاغالبیباشدویااینکهعلیتبهنحو

جزءالعلةداشتهباشند.

شــناختاینکهدرکجاحکمیعلتودرکجاحکمتاســتبســیارمطلب

دقیقیاستوازاموریاستکهبهتعبیربعضیازبزرگاننیازبهقوهقدسیهوبهتعبیر

حقیرنیازبهذوقوســلیقۀســالمدارد.منشأاینمطلبایناســتکهنوعتعبیرو

باالمتعلیلیابافاءبیان
ً
حکمتبهحسبنکاتادبیبهیکنحواستوهردوغالبا

میشــودوایناشــتراکدرتعبیرسبباشــتباهمیشــودوازطرفیبعدازمراجعه

میبینیمکهبیشــترمواردیکهبهلسانتعلیلبیانشدهاستمرادحکمتاستونه

علتولذاعــدهایادعاکردهاندکهدرفقهاهلبیت3ودرادبیاتاینبزرگواران

ظهوراینتعابیرازتعلیلساقطشدهاست.
نقدقرائتیدیگرازمقاصدالشریعة1

ازسویدیگرمطلبیدربحثمالکاتمطرحشدهاستکهمصالحموجوددر

احکاماســالمیدودستههستندمصالحکالنومصالحجزئیوهنگامیکهمصالح

جزئــیوکالنباهمتعارضبکنندمصالحکالنمقدمخواهندبودوســپسبراین

قاعدۀثمراتیحتیدراحکاماولیهمبارکردهاندبهایننحوکهحتیدراحکاماولی

غرضنهائیازازدواجایجادعلقۀزوجیتوایجادایننهاداجتماعیوثمرات
ً
مثال

مترتببرآناستواینغرضنهائیاستومقداریاغراضخردمیانیهمهست

درازدواجمردمسنبادخترکمسنوسال،
ً
ودرمرحلهبعدنتیجهمیگیرندکهمثال

ایناهدافمحققنمیشودولذاادلهازدواجشاملچنینفردینمیشود.

براســاسپاسخیکهدرنقدقرائتسابق»مقاصدالشریعة«مطرحکردیم،نقد

اینجانیزروشــنمیشــود،زیرانکتهفنیهردویکیاســتوآنمحاسباتناقص

اســت.بهطورکلیاینســنخازمباحث،ریشــهدرتفکراتقیاسآلــودداردکه

اهلبیت3باتعابیرمختلفهموارهآنرانهیفرمودهاندکه»َو َسکََت لَکُْم َعْن أَْشَیاَء 

۱.گاهیازاینمسألهبهمقاصدالشرائعتعبیرمیکنند،زیرااینسنخازمصالحدرجمیعشرائعوجوددارد.
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لذادرروایاتمتعددیکهدرموردقیاسداریمکهاعمالبســیاریازقبیلصوم

وصالةیابولومنییامواردیدیگرمثلحجوزیارتسیدالشــهدا1بهحســب

افضلیتواهمیتاولویتدارندولینتیجهحکمیآنهاغیرازانتظارماست.3بزرگی

وکوچکیمالکاتهمگی»جهتی«هســتندولذاهرگــزنمیتوانبهکمکاینها

مشابهداستانابلیساست.ابلیسهماینچنین
ً
برآیندنهائیرامحاســبهکرد.دقیقا

اســتداللکرد:»قاَل ما َمنََعَک َألَّ َتْســُجَد إِْذ َأَمْرُتَک قاَل َأَنا َخْیٌ ِمنُْه َخَلْقَتنی  ِمْن ناٍر َو 
َخَلْقَتُه ِمْن طٍی«4و 5

البتهبهاینقرائتاشــکاالتدیگرینیزمطرحاســتومهمتریناشکال،عدم

تناسبآنبامتونشرعیماست.توضیحاینکه:

اینمقاصدکلیکهادعاشــدههمهشرائعبهدلیلآنهانازلشدهاندوروحکل

شریعتبرپایهآنهاست،چیست؟مقاماثباتاینمبحث،مشکالتعدیدهایدارد.

اولاینکهازکجااینمحورهایخاصرااســتنباطمیکنید.دوماینکهبرفرضشما

بتوانیددرتعدادیمحورمعین،اهدافشــرائعراخالصهکنید،ازکجامیفهمیدکه

اینحکِمخاصبرایکدامیکازمحورهاست؟آیاشماعقلکلهستید؟آیاممکن

نیستکهشمابرداشتتاناینباشــدکهفالنحکمفقهیربطیبهفالنمحورندارد

ولیدرواقعبالوازمدوربهآنربطداشــتهباشد؟واگرچنینربطهاییوجودداشته

باشد،تماممحاسباتشمابههمخواهدخورد.

۱.وازچیزهاییبرایشماسکوتکردوآنرابهجهتفراموشیرهانکردپسآنهاراتکلفنکنید.

۲. نهج البالغة )للصبحی صالح(/۴۸۷/]۱۰۲[۱۰۵.....ص۴۸۷

۳.بهعنواننمونهرجوعکنیدبه:الکافی)ط-اإلسالمیة(/ج۱/۵۷/بابالبدعوالرأیوالمقاییس.....ص۵۴و

علل الشرائع/ج۱/۹۰/۸۱بابعلةالمرارةفیالذنینوالعذوبةفیالشفتینوالملوحةفیالعینینوالبرودةفی

النف.....ص۸۶وکامل الزیارات/النص/۱۴۶و۱۴۷/البابالثامنوالخمسونأنزیارةالحسین1أفضلما

یکونمنالعمال.بسیاریازاسناداینروایاتصحیحوبلکهصحیحاعالئیاست.

۴.گفت:چهچیزیتورامنعکردازاینکهسجدهکنیهنگانیکهتوراامرکردم.گفتمنبهترازاوهستم.منرااز

آتشخلقکردیواوراازگلآفریدی.

۵.سورهمبارکهاعراف،آیه۱۲.
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بحثازمقاممالکدرمقاماثباتاحکامبسیارمشکلداردوماهرچه

ً
اصوال

همسعیکنیمبهخاطرمشکلجهلمانبهبنبستمنتهیمیشویموهرگزنمیتوانیم

احتمالوجودمالکیغیبیرانفیکنیم.ازگذشــتهفقهایما،تنهاجاییکهبهمقام

مالکهماهمیتدادهاندوقتیبودهاستکهدلیللفظیدرمیانباشد،بااینعنوان

کهتعلیلموجوددردلیللفظیبهمعناینفیوجودهرنوعمالکغیبیدرمســئله

حتیاینروشفقهاهمخالیازاشکالنیست،چراکهغالبموارد
ً
اســتوانصافا

تعلیلراکهدرکتبیچونعللالشــرائعنگاهمیکنیم،جنبهحکمتداردونهعلت.

حکمازعلتمذکوردرکالماســتنتاجمیشوداز
ً
بلهمواردیکهدرروایاتصریحا

ارجاعمکلفینبهمالکدرتبیین
ً
حیثمالکمســئلهراقابلپیگیریمیکند.اصوال

عملیخارجازروحکلیقانوناســت.شواهدنشانمیدهدکه
ً
احکامخودشذاتا

شــریعتمابهصورتکلیمالکهایعقالئیداردولیاینکــهماازاینارتکازات

عقالئیدراستفادهاحکاماستفادهکنیمبسیارمشکلاست.

اینتفکراتمقاصدی،ناشــیازیکنوعدنیاگراییدینداراناســتکه
ً
اصوال

منشأآنبزرگشدندنیادرمقابلچشمانآنهاوضعفتعبددرآنهاست.یکنوع

گرایشنومعتزلی.البتهیکمنشــأدیگرهمداردوآنمواجهشدنبایکمشکلمهم

دربســترجامعهکهعبارتاســتازمفاسداجراییاحکام.ازســوییدواِماحکاِم

شــریعت،مقتضیاجرایآندرجامعهبههماناطالقلفظیاستوازسویدیگر

اجرایحکمدربســترجامعهباآناطالقلفظیمقتضییکســریمفاسداست.

افــرادیکهفقهمقاصدیرامطرحمیکننددرراســتایحلاینمشــکلاجتماعی

مجبورشدهاندکهچنینعملکنند.بهنظرمیرسدکههرچنددغدغهنیکوستولی

راهطیشــدهمشــکلداردواماراهصحیحتعاملبااینمشــکلرادرمرحلههفتم

انشاءاللهتبیینخواهیمکرد.والیتفقیهراهحلشریعتبرایحلاینمشکلاست

کهفقیهباصدورحکموالئیدرمقاماجراوتنفیذاحکام،مفاســداجراییاحکامرا

بــامحدودیتهاییبهکمــکاحکاموالئیحلخواهدکرد.البتــهدوراهدیگرهم

وجودداردکهبرفقهوالئیمقدماستکهدرادامهمباحثهمینمرحلهمتعرضآن

میشویم.
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اگرچهمالکبهعنوانزیربنایحکماســتولیهرگزنبایدمالکعمِلشخص

روحشریعتکسبرضایالهیاستواگرایندیدنباشدبسیاریاز
ً
باشد.انصافا

اموریکهدرنظرشــارعبسیاربزرگهســتدرنظرمابسیارکوچکجلوهخواهد

کرد.

لذادرروایتشــریفمیفرماید:»َل تَْنظُــْر إَِل ِصَغِر الَْخِطیَئِة َو لَِکــِن انْظُْر إَِل َمْن 

َعَصْیت«.1و 2اینروحتربیتیاسالماست.البتههمانطورکهواضحهستاینروایت

شــریفمنکرکوچکیبعضیازگناهاننیســتولیبهایننکتهتوجهمیدهدکه

شخصمسلماننبایددرمقامامتثالبهکمیازیادبودنمصلحتفعلتوجهکندبلکه

بایدبهروحاطاعتپذیریازخداوندمتعالتوجهداشتهباشد.

بهاینمثالخوبتوجهبفرمایید:بزرگمردیبهاســمقمربنیهاشم1رادر

نظربگیرید.ایشــاناگرباخطکشهایدنیویســنجیدهشونددرصحنهکربالکار

بادید
ً
خاصــیانجامندادهانــد.بههدفآبرفتنــدوبهآنهمنرســیدندوانصافا

دنیاگراییچهقدرجالبمیشدایشانآبمینوشیدندوکلیازسپاهدشمنرانابود

میکردندولیاطاعتازاماممصلحتیاســتکهجزمؤمنینبالغیبارزشــشرا

نمیدانند.

درحدیثیمشهورکهشواهدقبولخوبیداردودرکتبمرحومصدوقواردشده

ُد بُْن أَِبی  ی ُمَحمَّ ثََنا َعمِّ ُد بُْن َعلِیٍّ َماِجیلََویِْه َرِضَی اللَُّه َعْنُه َقاَل َحدَّ ثََنا ُمَحمَّ اســتداریم:»َحدَّ

ِه الَْحَسِن بِْن َراِشٍد  ِد بِْن َخالٍِد الَْبِْقیِّ َعِن الَْقاِســِم بِْن یَْحَیى َعْن َجدِّ الَْقاِســِم َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ِد بِْن َعلِیٍّ الَْباِقِر َعْن أَِبیِه َعلِیِّ بِْن الُْحَسْیِن  ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَِبی َجْعَفٍر ُمَحمَّ َعْن أَِبی بَِصیٍر َعْن ُمَحمَّ

َعْن أَِبیِه الُْحَســْیِن بِْن َعلِیٍّ َعْن أَِبیِه أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن1َقاَل: إِنَّ اللََّه تََباَرَک َو تََعاَل أَْخَفى أَْربََعًة 

َا َواَفَق رَِضاُه َو أَنَْت َل تَْعلَُم  ِفی أَْربََعٍة أَْخَفى رَِضاُه ِفی طَاَعِتِه َفَل تَْسَتْصِغَرنَّ َشْیئاً ِمْن طَاَعِتِه َفُربَّ

َا َواَفَق َسَخطُُه َمْعِصَیَتُه َو أَنَْت  َو أَْخَفى َسَخطَُه ِفی َمْعِصَیِتِه َفَل تَْسَتْصِغَرنَّ َشْیئاً ِمْن َمْعِصَیِتِه َفُربَّ

َا َواَفَق إَِجابََتُه َو أَنَْت َل  َل تَْعلَُم َو أَْخَفى إَِجابََتُه ِفی َدْعَوتِِه َفَل تَْســَتْصِغَرَن َشــْیئاً ِمْن ُدَعائِِه َفُربَّ

َــا یَکُوُن َولِیَُّه َو أَنَْت َل  تَْعلَــُم َو أَْخَفــى َولِیَُّه ِفی ِعَباِدِه َفَل تَْســَتْصِغَرنَّ َعْبداً ِمْن َعِبیِد اللَِّه َفُربَّ

۱.بهکوچکیگناهنگاهنکنبلکهبنگرکهچهکسیراعصیانکردی.

۲. األمالی)للطوسی(/النص/۵۲۸/]۱۹[مجلسیومالجمعةالرابعمنالمحرمسنةسبعوخمسینوأربعمائة
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مالکعمل،روحبندگیســتنهمنفعتمتعلقاتاعمــالواگرهممصلحت

کلیهایدرکارباشدکهبهاحکاماولیسرایتکنداینسنخازمصالحومفاسداست

ونهمحورهایینتیجهمحورکهدربیاناتقائلینبهمقاصدالشرائعتبیینشدهاست.

بله.درســهقسمتمباحثمالکاهمیتداردیکیدراحکامثانویویکیدر

احکاموالئیویکنوعدیگرازاینمباحثهمکهموردتأییداهلبیت3هســت

بلکهپایهگذاراینسنخمباحثخودشانهستند.

بهعبارتدیگــراینقاعدهمطرحشــدهکهمصالحکالنمقــدمبرمصالحخرد

میشــونداگرچهبامقداریتغییردیدگاهدرســنجشبزرگیوکوچکی)مثلاینکه

بهمصلحتمتعلقعملندانیم(درســتبه
ً
مالکبزرگیوکوچکیطاعتراصرفا

نظرمیرســدولیمقاِماثباِتبسیارمشکلیداردوتنهادراینسهموردیکهعرض

شدمقاماثباتدارد.

ز. نظام فریضه و سنت ابزاری برای طرح مباحث فقه مقارن
میدانیمکهغالباهلســنتقائلبهحجیتقیاسهستند.3ازطرفیبسیاری

ازقواعدفریضهوسنتبهصورتفروعاتیخاصدرسراسرفقهاهلسنتواردشده

اســت.باتوجهبهاینمقدمات،میتوانبهصورتقیاسهاییبسیارپرتکراردرکل

فقــهازمنظرفقیهعامی،بهقواعدفریضهوســنتنگاهکرد.درواقعقواعدفریضهو

ســنتازراهروابطشــرعیپرتکراریدرفقهبرایفقیهعامیازراهقیاسقابلاثبات

۱.فرمود:هماناخداوندتبارکوتعالی۴چیزرادر۴چیزمخفیکرد.رضایشرادرطاعتش،پسچیزیازطاعتاو

راکوچکنشمارپسچهبسابارضایاوموافقشودوتونمیدانیومخفیکردسخطشرادرمعصیتشپسچیزی

ازمعصیتاوراکوچکنشمارچهبساسخطاوبامعصیتشموافقشدوتونمیدانیواجابتشرادردعایشمخفی

کردپسچیزیازدعایاوراکوچکنشمارپسچهبسابااجابتشموافقشودوتونمیدانیوولیشرادربندگانش

مخفیکردپسبندهایازبندگانخداراکوچکنشمارپسچهبساولیاوباشدوتونمیدانی.

۲. الخصال/ج۱/۲۱۰/إناللهتبارکوتعالیأخفیأربعةفیأربعة.....ص۲۰۹وکمال الدین و تمام النعمة/ج۱/

۲۹۷/۲۶بابماأخبربهامیرالمؤمنینعلیبنأبیطالب1منوقوعالغیبةبالقائمالثانیعشرمنالئمة1..... 

ص۲۸۸ومعانی األخبار /النص/۱۱۳/بابإخفاءاللهعزوجلأربعةفیأربعة.....ص۱۱۲.

۳.بهجزعدهمحدودیازآنهامثلظاهریها.
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هستند.باتوجهبهاینمقدماتمیتوانادعاکردکهبهکمکاینمباحثمیتواندر

بسیاریازفروعاتکهاهلسنتدرآنهاروایتیندارند،آنهاراازراهقواعدفریضه

وسنتملتزمبهنظراهلبیت3کرد.

درواقــعمیتوانبهآنهــاثابتکردکهحتیطبقمبانیخــودآنها،نظراهل

بیت3سازگارتراستبااحکامدیگر.اینخودیکیازاسبابتقریببینمذاهب

نیزهستوالبتهجاافتادنحکمفقهیدرستدرجامعهاسالمینیزفائدهدیگریبر

ایننکتهاست.
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قرآنکریم

۱.ابنبابویه،محمدبنعلی،االعتقادات-قم،چاپ:دوم،۱۴۱۴ق.

۲.------،----------،المالــی)للصدوق(-تهران،چاپ:ششــم،

۱۳۷۶ش.

۳.------،----------،ثــوابالعمــالوعقابالعمال-قم،چاپ:

دوم،۱۴۰۶ق.

۴.------،----------،الخصال-قم،چاپ:اول،۱۳۶۲ش.

۵.------،----------،عللالشــرائع-قم،چــاپ:اول،۱۳۸۵ش/

۱۹۶۶م.

۶.------،----------،عیون أخبار الرضاعلیهالسالم-تهران،چاپ:

اول،۱۳۷۸ق.

۷.------،----------،کمالالدینوتمامالنعمة-تهران،چاپ:دوم،

۱۳۹۵ق.

۸.------،----------،معانیالخبار-قم،چاپ:اول،۱۴۰۳ق.

۹.------،----------،مــنالیحضرهالفقیه-قم،چاپ:دوم،۱۴۱۳ 
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ق.

۱۰.ابــنحیون،نعمانبــنمحمدمغربی،دعائم اإلســالم-قم،چاپ:دوم،

۱۳۸۵ق.

۱۱.ابنشــعبهحرانی،حسنبنعلی،تحفالعقول-قم،چاپ:دوم،۱۴۰۴/

۱۳۶۳ق.

۱۲.اربلی،علیبنعیســی،کشــفالغمةفیمعرفةالئمة)ط-القدیمة(-

تبریز،چاپ:اول،۱۳۸۱ق.

۱۳.اردبیلی،احمدبنمحمد،مجمعالفائدةوالبرهانفیشرحإرشادالذهان،

۱۴جلد،دفترانتشــاراتاسالمیوابســتهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،قم-

ایران،اول،۱۴۰۳هق.

۱۴.بخاری،محمدبنإسماعیل،محقق:محمدزهیربنناصرالناصر،الجامع

المسندالصحیحالمختصرمنأموررسولاللهصلیاللهعلیهوسلموسننهوأیامه=

صحیحالبخاری،۹ج،دارطوقالنجاة)مصورةعنالســلطانیةبإضافةترقیمترقیم

محمدفؤادعبدالباقی(،الطبعة:الولی،۱۴۲۲هـ.

۱۵.برقــی،احمدبنمحمدبنخالد،رجالالبرقی-الطبقات-تهران،چاپ:

اول،۱۳۴۲ش.

۱۶.---،-----------------،المحاسن-قم،چاپ:دوم،۱۳۷۱ق.

۱۷.بروجردی،آقاحسین،جامعأحادیثالشیعة)للبروجردی(-تهران،چاپ:

اول،۱۳۸۶ش.

۱۸.تبریزی،جوادبنعلی،أسسالقضاءوالشهادة،دریكجلد،دفترمؤلف،

قم-ایران،اول،هق.

۱۹.جزری،ابناثیر،مباركبنمحمد،النهایةفیغریبالحدیثوالثر-قم،

چاپ:چهارم،۱۳۶۷ش.

۲۰.حسینیمیالنی،علی،تحقیقالصول-قم،چاپ:دوم،۱۴۲۸ق.

ــی،ابنادریس،محمدبنمنصوربناحمد،الســرائرالحاویلتحریر
ّ
۲۱.حل
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الفتاوی،۳جلد،دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،

قم-ایران،دوم،۱۴۱۰هق.

ی،عالمه،حســنبنیوسفبنمطهراسدی،تحریرالحکامالشرعیة
ّ
۲۲.حل

علیمذهباإلمامیة)ط-الحدیثة(،۶جلد،مؤسســهامامصادقعلیهالسالم،قم

-ایران،اول،۱۴۲۰هق.

فی الحکام قواعــد ۲۳.---،-----،-----------------------،

معرفةالحاللوالحرام،۳جلد،دفترانتشــاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسین

حوزهعلمیهقم،قم-ایران،اول،۱۴۱۳هق.

۲۴.---،-----،-----------------------،مختلفالشــیعةفی

أحکامالشــریعة،۹جلد،دفترانتشاراتاسالمیوابســتهبهجامعهمدرسینحوزه

علمیهقم،قم-ایران،دوم،۱۴۱۳هق.

ی،محقق،نجمالدین،جعفربنحســن،شــرائعاإلســالمفیمسائل
ّ
۲۵.حل

الحاللوالحرام،۴جلد،مؤسسهاسماعیلیان،قم-ایران،دوم،۱۴۰۸هق.

۲۶.حمیری،عبداللهبنجعفر،قرباإلسناد)ط-الحدیثة(-قم،چاپ:اول،

۱۴۱۳ق.

۲۷.شــریفرضی،محمدبنحســین،نهجالبالغة)للصبحیصالح(-قم،

چاپ:اول،۱۴۱۴ق.

۲۸.شــریفمرتضی،علیبنحسینموسوی،رســائلالشریفالمرتضی،۴ 

جلد،دارالقرآنالکریم،قم-ایران،اول،۱۴۰۵هق.

۲۹.شیخحرعاملی،محمدبنحسن،وسائلالشیعة-قم،چاپ:اول،۱۴۰۹ 

ق.

یالله
ّ
۳۰.صفار،محمدبنحســن،بصائرالدرجاتفیفضائلآلمحّمدصل

علیهم-ایران؛قم،چاپ:دوم،۱۴۰۴ق.

۳۱.طبرســی،فضلبنحســن،مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،۱۰جلد،ناصر

خسرو-ایران-تهران،چاپ:۳،۱۳۷۲ه.ش.



ل
فض

نظام اقنونی رفیضه، سنت و 
200

۳۲.طوسی،محمدبنالحسن،اإلســتبصارفیمااختلفمنالخبار-تهران،

چاپ:اول،۱۳۹۰ق.

۳۳.-----،-----------،المالــی)للطوســی(-قــم،چــاپ:اول،

۱۴۱۴ق.

۳۴.-----،-----------،محقق:سیدحسنخرسان،تهذیبالحکام

-تهران،چاپ:چهارم،۱۴۰۷ق.

۳۵.-----،-----------،رجالالطوسی-قم،چاپ:سوم،۱۳۷۳ش.

۳۶.-----،-----------،الغیبــة/کتــابالغیبةللحجــة-ایران؛قم،

چاپ:اول،۱۴۱۱ق.

۳۷.-----،-----------،مصباحالمتهّجدوســالحالمتعّبد-بیروت،

چاپ:اول،۱۴۱۱ق.

۳۸.عاملــی،شــهیدثانی،زینالدینبنعلی،رســائلالشــهیدالثانی)ط-

القدیمة(،دریكجلد،کتابفروشیبصیرتی،قم-ایران،اول،هق.

۳۹.عدهایازعلماء،األصول الستة عشــر )ط-دارالشبستری(-قم،چاپ:

اول،۱۳۶۳ش.

۴۰.عریضی،علیبنجعفر،مسائلعلّیبنجعفرومستدرکاتها-قم،چاپ:

اول،۱۴۰۹ق.

۴۱.عیاشی،محمدبنمسعود،تفسیرالعّیاشی-تهران،چاپ:اول،۱۳۸۰ق.

۴۲.کراجکی،محمدبنعلی،کنزالفوائد-ایران؛قم،چاپ:اول،۱۴۱۰ق.

۴۳.کشــی،محمدبنعمر،رجالالکشــی-إختیارمعرفةالرجال-مشهد،

چاپ:اول،۱۴۰۹ق.

۴۴.کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی)ط-اإلسالمیة(-تهران،چاپ:چهارم،

۱۴۰۷ق.

۴۵.مجلسی،محمدباقربنمحمدتقی،بحارالنوار)ط-بیروت(-بیروت،

چاپ:دوم،۱۴۰۳ق.
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۴۶.مفید،محمدبنمحمد،اإلختصاص-ایران؛قم،چاپ:اول،۱۴۱۳ق.

۴۷.---،-----------،اإلرشــادفیمعرفةحججاللهعلیالعباد-قم،

چاپ:اول،۱۴۱۳ق.

۴۸.---،-----------،تصحیــحاعتقــاداتاإلمامیة-قم،چاپ:اول،

۱۴۱۳ق.

۴۹.---،-----------،المقنعة-قم،چاپ:اول،۱۴۱۳ق.

۵۰.عیاشی،محمدبنمسعود،تفسیرالعّیاشی-تهران،چاپ:اول،۱۳۸۰ق.

۵۱.مالکبنانس،محقق:محمدمصطفیاالعظمی،الموطأ،۸ج،مؤسســة

زایدبنســلطانآلنهیانلألعمالالخیریةواإلنسانیة-أبوظبی–اإلمارات،الطبعة:

الولی،۱۴۲۵هـ-۲۰۰۴م.

۵۲.مجلسی،محمدباقربنمحمدتقی،بحارالنوار)ط-بیروت(-بیروت،

چاپ:دوم،۱۴۰۳ق.

۵۳.مجلســی،محمدتقیبنمقصودعلــی،روضةالمتقینفیشــرحمنال

یحضرهالفقیه)ط-القدیمة(-قم،چاپ:دوم،۱۴۰۶.

۵۴.منســوببهعلیبنالحســین4،امامچهارمعلیهالسالم،الصحیفة

السجادیة-قم،چاپ:اول،۱۳۷۶ش.

۵۵.منســوببهعلیبنموسی4،امامهشتمعلیهالسالم،الفقهالمنسوب

إلیاإلمامالرضاعلیهالسالم-مشهد،چاپ:اول،۱۴۰۶ق.

۵۶.منسوببهقمی،علیبنابراهیم،تفسیرالقمی-قم،چاپ:سوم،۱۴۰۴ق.

صول-قم،چاپ:اول،۱۳۷۶ش.
ُ
۵۷.نائینی،محمدحسین،فوائداال

۵۸.نجاشــی،احمدبنعلی،رجالالنجاشی-قم،چاپ:ششم،۱۳۶۵ش.

نامصحیحکتابفهرستاستولذادرنوشتاربهصورتصحیحآنراذکرکردیم.

۵۹.نجفی،صاحبالجواهر،محمدحسن،جواهرالکالمفیثوبهالجدید،۷ 

جلد،مؤسسهدائرةالمعارففقهاسالمیبرمذهباهلبیت3،قم-ایران،اول،

۱۴۲۱هق.
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۶۰.نیشابوری،مســلمبنالحجاج،المحقق:محمدفؤادعبدالباقی،المسند

الصحیحالمختصربنقلالعدلعنالعدلإلیرســولاللهصلیاللهعلیهوســلم،

۵ج،دارإحیاءالتراثالعربی–بیروت،بیتا.


