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   مقدمه
 بي و كرده حس همه از بهتر را مشكل اين  آنكه و است، اسالمي معارف از جوان نسل دوري ما، جامعه مسائل جمله از

 از كه گويند  پاسخ درستي به جامعه نياز اين به توانند مي كساني نهات. است جوان نسل  همين است آن رفع پي در تابانه

 سخن خويش زمان زبان به ديگر سوي از و باشند  گرفته فرا آن اصيل هاي سرچشمه از را اسالمي فرهنگ خود سو يك

 شرايط از كه بود كساني معدود شمار در مطهري شهيد استاد. كنند درك را جوان نسل روزگار هواي و حال و بگويند

. بود امروز دانشگاههاي در  علميه هاي حوزه راستين نماينده او. بود برخوردار اسالم با امروز نسل ساختن آشنا براي الزم

 مشكل وي. برد مي علميه هاي حوزه به و شنيد مي را نسل اين پيغام فهميد، مي و دانست مي را جوان نسل زبان چون

 خود آثار از بسياري و بود دريافته نيز را آن حل راه و شناخته بهنگام و خوبي  به المياس فرهنگ از را جوان نسل دوري

  چاپ به استاد آن شهادت از پس كه"اسالمي علوم با آشنايي"مجموعه. كرد تأليف مشكل اين رفع جهت در دقيقا را

   براي استاد را مجموعه اين. است آثار همين قبيل از رسد مي

 ٥
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 سلسله، اين در كه بود اين همه او وسعي اند، برداشته اسالمي معارف با آشنايي راه در را قدم نخستين كه  نوشت جواناني

 .كند باز اسالمي فرهنگ روحپرور فضاي به آنان ورود براي را راه و دهد قرار  اساس صحت، عين در را اختصار و سادگي

 معارف و الهيات"دانشكده دوم و اول سالهاي  نشجوياندا براي استاد آن درسهاي تقريرات اصل در دروس، سلسله اين

 اجازه با و حيات زمان در"اسالمي فلسفه با آشنايي"مانند آن بخشهاي از بعضي و است بوده  تهران دانشگاه"اسالمي

 را دروس سلسله اين داشت قصد شهيد استاد. است شده مي تدريس  شريف صنعتي دانشگاه در متعدد دفعات به ايشان،

 منافقان توسط او زندگاني روشن شمع و نيامد دست به فرصت اين كه دريغ. دهد قرار  بيني باز مورد انتشار از لقب

 كه صورت همان به و تبديل و تغيير هيچ بي را  مجموعه اين كه ديديم آن بهتر استاد شهادت از پس. گشت خاموش

 عرفان و كالم با آشنائي"و"اسالمي فلسفه و منطق با آشنائي"كه مجموعه اين دوم و اول دفتر. سازيم منتشر بود،

 در است"فقه و  فقه اصول با آشنائي"كه مجموعه اين دفتر سومين اينكه و شد، منتشر قبال بود"عملي حكمت و اسالمي

 .كردند بدرقه"دارد ادامه راهت شهيدم، معلم"فرياد با را  پيكرش او شهادت پي در كه گيرد مي قرار جواناني دسترس

  . باد پاكش روان بر رحمت

   مطهري مرتضي شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي

 ٦
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 بخش   فقه اصول اول

 ٩
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   مقدمه اول درس
 آنها وابستگي. باشند مي وابسته هم به علم دو اصول و  فقه. است"اصول علم"درباره كلياتي بخش، اين در ما بحث موضوع

 علم"براي اي مقدمه منزله  به اصول علم. است منطق و فلسفه وابستگي نظير ،شد خواهد روشن بعدا  چنانكه يكديگر، به

 اين از مختصري تعريف است الزم نخست. نامند مي فقه ي"ها ريشه"و"ها پايه" يعني"فقه اصول"را آن لهذا و است"فقه

 دو جهان جريانهاي و ورام درباره ما اطالعات. عميق فهم اما است، فهم معني به لغت در"فقه".دهيم دست به علم دو

 مشاهده دائما ما. آوريم مي مثال اقتصادي امور از. است عميق گاهي و است سطحي ما اطالعات گاهي. است گونه

   و است آمده بازار به اكنون نبود موجود پيش سالهاي در كاالئي كه  كنيم مي

 ١١
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 قيمت و رود مي باال مرتب كاال فالن قيمت شود، نمي يافت اكنون بود موجود كه ديگر كاالهاي سلسله يك  عكس بر

 بعضي  ولي. است سطحي و شود حاصل است ممكن عموم براي اطالعات اندازه اين. است ثابت فرضا ديگر كاالي فالن

 كه هستند كساني آنها و كند مي نفوذ جريانها اعماق  به ظواهر سطح از و است عميق مسائل اين درباره اطالعاتشان افراد

 ديگر كاالي فالن و شود فراوان كاال فالن كه شده موجب جرياني چه كه دانند مي يعني اند، برده  پي جريانها اين ريشه به

 اين اندازه چه تا رود؟ باال مرتب قيمتها سطح كه شده موجب چيز چه و ارزان؟ كاال فالن و شود گران كاال فالن ناياب،

 مسائل در اطالعاتش كسي اگر است؟ جلوگيري قابل اندازه چه تا و تاس اجتناب قابل غير و حتمي و  ضروري جريانها

. خواند بايد اقتصاد در"متفقه"را او ببرد پي جريانها عمق به و كند عبور  سطحي مشاهدات از كه برسد حدي به اقتصادي

 آنها مجموع از. است شده دين در"تفقه"به امر اطهار ائمه و اكرم رسول از مأثوره روايات و اخبار و كريم قرآن در مكرر

 بصيرت كمال  روي از و عميقا شؤون همه در را اسالم مسلمين، كه است اين اسالم نظر كه شود مي استنباط چنين

 به است مربوط آنچه از اعم است اسالمي شؤون همه شامل  است اسالم عنايت مورد كه دين در تفقه البته. كنند درك

 عبادات يا و اسالمي اجتماعيات يا و اسالمي، تربيت و اخالقيات يا و اسالمي، ينيب جهان و اسالمي  اعتقادات اصول

  ميان در آنچه ولي. غيره و اجتماعي يا و فردي زندگي در اسالمي خاص  آداب يا و اسالمي مدني مقررات يا و اسالمي

   قسم شد مصطلح"فقه"كلمه مورد در بعد به دوم قرن از مسلمين

 ١٢
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 عميق استنباط و دقيق فهم":از است عبارت  آن و خواند،"االستنباط فقه"يا"االحكام فقه"را آن انتو مي كه  است خاص

 و جزئي طور به جريانات، و مسائل درباره اسالمي مقررات و احكام. " مربوطه مدارك و منابع از اسالمي عملي مقررات

 و شكل نهايت بي در وقايع و حوادث زيرا ندارد، هم امكان و است نشده بيان حادثه و واقعه هر درباره تفصيل به و فردي

 حكم خواهد مي كه فقيه نفر يك. است شده بيان قواعد و كليات اصول، سلسله يك  صورت به بلكه شود مي واقع صورت

 با و كند مراجعه داد خواهيم توضيح آنها درباره بعدا كه معتبر مدارك و منابع  به بايد كند بيان را مساله و حادثه يك

 در فقها. جانبه همه و دقيق و عميق فهم با است  توأم فقاهت كه است اين. نمايد بيان را خود نظر جوانب همه به توجه

 است عبارت فقه يعني. التفصيلية ادلتها عن الفرعية الشرعية باالحكام العلم هو :اند برده كار به را عبارت اين فقه تعريف

 ادله و منابع روي از) عملي احكام بلكه تربيتي يا اعتقادي اصول  مسائل نه يعني (ماسال شرع فرعي احكام به علم از

  ). داد خواهيم توضيح مدارك و منابع اين درباره بعدا. (تفصيلي

   فقه اصول
 لغت، صرف، نحو، يعني عرب، ادبيات. 1 :از  است عبارت علوم آن. است الزم مقدما زيادي علوم بر تسلط فقيه، براي

 عربي ادبيات و زبان  متعارف حدود در الاقل دانستن بدون و است عربي زبان به حديث و قرآن زيرا. بديع بيان، ،معاني

  . نيست ميسر حديث و قرآن از استفاده

 ١٣
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 فقيه براي تفسير علم به اجمالي آگاهي كند مراجعه مجيد قرآن به بايد فقيه اينكه به نظر. مجيد قرآن تفسير. 2

 كم بايد نيز فقيه اينرو از. است  منطق به نيازمند باشد رفته كار به استدالل آن در كه علمي هر. منطق. 3. است ضروري

 اثر در و بشناسد را احاديث اقسام و باشد شناس حديث بايد فقيه. حديث علم. 4. باشد منطق علم در وارد بيش و

  كه كرد خواهيم بيان بعدها. شناسي راوي يعني جالر علم. رجال علم. 5. باشد بوده آشنا حديث زبان با زياد ممارست

 اسناد نقادي براي رجال علم. گيرد قرار نقادي مورد بايد بلكه كرد، قبول توان نمي حديث كتب از بست در را احاديث

 است"فقه اصول"علم شود  آموخته كه است ضروري فقه مقدمه در كه علمي مهمترين. فقه اصول علم. 6. است احاديث

 علم اين. است"استنباط دستور علم"حقيقت در اصول علم. است مسلمين ابتكاري علوم جزء و شيرين است علمي كه

 يك منطق علم مانند اصول علم اينرو از. آموزد مي ما به فقه در را فقه منابع از استنباط  صحيح روش

 درباره  نه رود مي سخن ها"بايد"سلسله يك درباره علم اين در يعني"علم"تا است نزديكتر"فن"به و است"دستوري"علم

 استفاده مورد شكل  آن به فقه علم در كه است مسائلي اصول علم مسائل كه اند كرده خيال بعضي. ها"است"سلسله يك

 كه اند گفته رو اين از. گيرد مي قرار استفاده مورد علم آن در علم يك قيامات مقدمتين يعني مبادء كه شود مي واقع

 مسائل همچنانكه. نيست صحيح نظر اين ولي. است فقه علم"كبريات"اصول علم در  ايجنت و مسائل

   اين. طورند همين فقه به نسبت نيز اصول مسائل گيرند نمي قرار  فلسفه"كبريات"منطق

 ١٤
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 خاص هاي گونه به فقه مدارك و منابع به رجوع اينكه به نظر. نيست آن فرصت اكنون كه دارد درازي دامنه  مطلب

 اسالم شارع واقعي نظر و واقعيت خالف بر كه گردد مي غلط استنباطهاي به منجر احيانا و گيرد صورت  است مكنم

 منابع به مراجعه صحيح گونه كه شود تحقيق قطعي نقلي و عقلي ادله  روي از خاص، علم يك در كه دارد ضرورت است،

 يك اسالم، صدر از. كند مي  بيان را جهت اين اصول لمع چيست؟ اسالمي احكام استنباط و استخراج و فقه  مدارك و

 امروز. است"اجتهاد"كلمه آن و است شده معمول مسلمين ميان در است"فقه"كلمه مرادف بيش و كم كه ديگر كلمه

 منتهاي معني به كه است) جيم ضم به("جهد"ماده از اجتهاد. يكديگرند  مرادف"مجتهد"كلمه و"فقيه"كلمه ما ميان در

 استنباط و استخراج در را خود جهد و كوشش منتهاي بايد كه شود مي گفته مجتهد فقيه، به جهت آن از. است  كوشش

 به كه است شده مشتق"نبط"ماده از كلمه اين. است اينها شبيه بي معني مفيد نيز"استنباط"كلمه. ببرد كار به احكام

  به اند كرده تشبيه احكام استخراج در را خويش سعي و كوشش فقها گوئي. است االرضي تحت آب استخراج معني

  . نمايند ظاهر را احكام زالل آب بايد زيادي قشرهاي زير از كه مقنيان عمليات

 ١٥
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   فقه منابع دوم درس
 اصلي منابع از را شرعي احكام استنباط  صحيح دستور و روش و راه ما به فقه، اصول علم كه دانستيم اول درس در

 هر از منابع  آن درباره اسالمي فرق و مذاهب همه آيا و است؟ چندتا و چيست منابع  آن كه بدانيم بايد پس. آموزد مي

 درباره را شيعه فقهاء و علماء نظر اول چيست؟ هست  نظري اختالف اگر دارند؟ نظر اختالف يا دارند نظر وحدت جهت

 فقه منابع :كنيم مي بيان نيز را اسالمي مذاهب ساير علماء نظر منابع، از يك هر توضيح ضمن و كنيم مي  بيان فقه منابع

. 1 :است چهارتا) كرد خواهيم بحث آنها نظريات درباره بعدا كه"اخباريين"نام به قليلي گروه استثناء به (شيعه نظر از

   طور  به اصوليين و فقهاء تعبير به پس اين از و("قرآن"خدا كتاب
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  ).كنيم مي ياد"كتاب"عنوان با اختصار

 يعني. سنت. 2  . امام يا پيغمبر تقرير و فعل و قول

  . اجماع. 3

  . عقل. 4

 اربعه ادله اطراف در اصول علم گويند مي معموال .شوند مي خوانده"اربعه ادله"اصولين و فقهاء اصطالح در منبع چهار اين

 و اسالمي مذاهب ساير نظر"ناضم و بدهيم توضيحاتي منبع چهار اين از يك هر درباره است  الزم اكنون. كند مي بحث

  .كنيم مي آغاز خدا كتاب از را خود بحث. نمائيم بيان نيز را شيعه اخباريين گروه همچنين

   قرآن 
 عملي مقررات و احكام به منحصر قرآن آيات  البته. است اسالم مقررات و احكام منبع اولين مجيد قرآن شك بدون

 مجموع از  آيه پانصد حدود در شده گفته كه آنها از قسمتي ولي است، شده طرح مساله  گونه صدها قرآن در نيست،

. است يافته اختصاص احكام به ] است قرآن آيات [ سيزدهم يك حدود در يعني قرآن، آيه شصت و ششصد و هزار شش

 آيات"كتاب شيعيان ما ميان در آنها معروفترين. اند كرده تأليف آيات همين خصوص درباره متعددي كتب اسالم علماء

 هجري  دهم قرن در كه است اردبيلي مقدس به معروف اردبيلي احمد مال معروف متقي زاهد و مجتهد"االحكام

 علماء از حلي سيوري مقداد فاضل تاليف"كنزالعرفان"كتاب ديگر و است، كبير عباس شاه با معاصر و است زيسته مي

   نيز تسنن اهل ميان در. است هجري نهم قرن  اوايل و هشتم قرن

 ١٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اول درجه در اسالمي احكام استنباط براي اسالم، صدر از مسلمين. است شده  نوشته االحكام آيات خصوص در كتابهايي

 ظاهر اي فرقه و آمد پيش جرياني  ايران در صفويه ظهور با مقارن تقريبا ولي كنند، مي و كرده رجوع مجيد  قرآن به

 به رجوع حق امام و پيغمبر تنها كه شدند مدعي دانستند، ممنوع مجيد  آنقر به را عادي مردم رجوع حق كه شدند

 را قرآن به رجوع كه همانطور گروه اين. كنند رجوع احاديث و اخبار يعني سنت به بايد عموما ديگران دارند،  قرآن

  اهل پرداخته و ساخته اجماع كه شدند مدعي زيرا ندانستند جايز نيز را عقل و  اجماع به رجوع كردند، اعالم ممنوع

 كرد رجوع آن به بايد كه منبعي تنها پس نيست، اعتماد قابل است الخطا جايز اينكه دليل به هم عقل است، تسنن

 انكار و قرآن به رجوع حق انكار موازات به گروه اين. شدند خوانده"اخباريين"گروه اين اينرو از. است احاديث و اخبار

 و دقيق فهم از است عبارت شد، گفته"قبال چنانكه اجتهاد زيرا شدند، منكر را اجتهاد"ااساس ،  عقل و اجماع حجيت

 شدند معتقد گروه اين. است ميسر نا نظر اعمال و عقل افتادن كار به  بدون عميق فهم كه است بديهي و عميق، استنباط

 به الناس عوام آنچنانكه كنند، مراجعه  يثاحاد و اخبار به بايد مجتهدين نام به گروهي وساطت بدون مستقيما مردم  كه

 استر امين"نام به است مردي گروه اين سردسته. يابند مي در را خود وظيفه و كنند مي مراجعه عمليه هاي رساله

 را خود عقايد و"المدنيه فوائد"نام به دارد معروفي كتاب. برديم نام او از"قياس ارزش"فصل منطق،  كليات در كه"آبادي

  . است بوده مدينه و مكه مجاور سالها اما است ايران اهل. است كرده ذكر كتاب آن در
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 برخي و فارس خليج جزاير در و ايران  جنوبي شهرستانهاي برخي در آنها به زيادي گروه گرايش و اخباريين ظهور

  توجه قابل و نشايا مقاومت اثر در خوشبختانه ولي گشت، موجب را زيادي انحطاط و ركود عراق مقدس شهرهاي

  . شوند نمي يافت كنار و گوشه در اندكي جز اكنون و شد گرفته نفوذشان جلو عاليمقامي، مجتهدين

   سنت
 يا و باشد، شده بيان حكمي يك اكرم رسول  سخنان در اگر كه است بديهي. معصوم تأييد يا كردار يا گفتار يعني سنت

 وظائف  برخي ديگران كه شود محقق يا و است داده مي انجام چگونه را ديني اي وظيفه عمال اكرم رسول كه شود ثابت

 يعني است، گرفته قرار ايشان عملي امضاء و تأييد و تقرير مورد و دادند مي انجام اي گونه به ايشان حضور در را ديني

 از آن، حجيت و"تسن"مورد در. كند استناد بدان فقيه يك كه است كافي اند، گذاشته صحه خود سكوت با عمال ايشان

 تنها آيا اينكه يكي :است جهت دو در است سنت مورد در كه اختالفي. ندارد وجود مخالفي و نيست بحثي كلي نظر

 حجت را نبوي سنت تنها تسنن اهل است؟ حجت هم معصومين ائمه از مروي سنت يا است حجت نبوي سنت

  روايت تسنن اهل خود كه اكرم رسول از متواتر احاديث و مجيد قرآن آيات از برخي حكم به شيعيان ولي شمارند مي

 مادام و كنيد رجوع آنها به كه گذارم مي باقي شما  براي خود از بعد گرانبها چيز دو":فرمود اينكه جمله آن از و اند كرده

 استناد نيز اطهار ائمه تقرير و فعل و قول به "عترتم و خدا كتاب :شد نخواهيد گمراه نمائيد رجوع دو اين به كه

  . كنند مي
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 به و است ظني گاهي و است متواتر و  قطعي گاهي اطهار ائمه و خدا رسول از مرويه سنت كه است اين ديگر جهت

 حد تا نظريات كه است اينجا نه؟ يا كرد مراجعه بايد نيز خدا رسول قطعي غير سنن  به آيا. است"واحد خبر"اصطالح

 ميان در ابوحنيفه گويند. اند بوده اعتنا بي منقوله احاديث به ابوحنيفه مانند برخي. است كرده پيدا نوسان تفريط و افراط

 نيز ضعيف احاديث به ديگر برخي. است دانسته مي اعتماد  قابل را حديث هفده تنها خدا رسول از مرويه احاديث همه

 حديث  راوي اگر يعني است، اعتماد قابل موثق و صحيح حديث تنها كه معتقدند  شيعه علماء ولي. اند كرده مي اعتماد

 حديث راويان بايد پس. كرد اعتماد توان مي روايتش  به باشد وثوقي مورد و راستگو شخص الاقل يا و باشد، عادل و شيعه

 اعتماد قابل و راستگو  مردماني حديث يك راويان همه كه شد ثابت اگر كنيم، تحقيق آنها احوال در و بشناسيم را

 علم"جهت همين به. اند عقيده همين بر نيز تسنن اهل علماء از بسياري. كنيم مي اعتماد آنها روايت به هستند

 احاديث تقسيم گذشت ذكرشان كه شيعه اخباريين ولي. آمد وجود به مسلمين ميان در شناسي راوي علم  يعني"رجال

 كافي"يعني اربعه  كتب در موجود احاديث اخصوص احاديث همه گفتند و دانستند ناروا ضعيف و موثق و صحيح به را

 افراطي نظريات چنين برخي نيز تسنن اهل ميان در. معتبرند"استبصار"و"االحكام تهذيب"،" الفقيه اليحضره من"،"

  . اند داشته

   اجماع
   يعلما نظر از. مسأله يك در مسلمين علماء آراء اتفاق يعني اجماع
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 كه است اين بر دليل باشند داشته نظر وحدت مساله يك در مسلمين عموم اگر كه است حجت نظر آن از اجماع ، شيعه

 پيدا نظر وحدت خود پيش از اي مساله يك در مسلمين كه ندارد امكان. اند كرده  تلقي اسالم شارع ناحيه از را نظر اين

 اي مساله يك در كه گردد علومم اگر مثال. باشد  امام يا پيغمبر قول از كاشف كه است حجت اجماعي آن عليهذا. كنند

 پيغمبر از كه  است اين بر دليل اند كرده عمل نوع يك و اند داشته نظر نوع يك بالاستثناء پيغمبر عصر مسلمانان همه

 نظر وحدت مساله يك در اند گرفته نمي دستور ائمه از جز كه اطهار ائمه از يكي اصحاب همه اگر يا و. اند كرده تلقي اكرم

 كه است حجت اجماعي شيعه نظر از عليهذا. اند گرفته فرا را آن خود امام مكتب از كه است اين بر دليل شندبا داشته

 پيغمبر معاصر علماء اجماع تنها شيعه نظر از :الف :شود مي گرفته نتيجه دو اين، از و باشد، امام يا پيغمبر قول به مستند

 براي وجه هيچ به نمايند  اجماع مساله يك بر استثناء بدون اسالم علماء همه ما زمان در اگر پس. است حجت امام يا

 و اجماع كه نيست نظر آن از اجماع حجيت يعني. ندارد اصالت اجماع شيعه، نظر از :ب. نيست حجت بعد زمان علماء

. دارد اصالت اجماع تسنن اهل علماء نظر از اما. است امام يا پيغمبر قول كاشف كه است نظر آن از بلكه است، آراء اتفاق

 نظر وحدت) ما  زمان ولو زماني هر (زمان يك در مساله يك در) عقد و حل اهل اصطالح به و (اسالمي علماء اگر يعني

 ممكن اما نه، بعضي و كنند خطا امت از بعضي است  ممكن كه هستند مدعي. است صائب نظرشان حتما كنند پيدا

  . نمايند خطا باالتفاق همه نيست
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 در توافق حين در امت همه حقيقت در و ،  است الهي وحي حكم در زمان يك در امت همه آراء توافق تسنن اهل نظر از

  . نيست خطا و است خدا حكم شود مي القاء آنها بر آنچه كه پيغمبرند حكم

  عقل
 اينكه حكم به حكم آن داشت، قطعي  حكم يك عقل موردي در اگر كه است معني اين به شيعه نظر از عقل حجيت 

 عقل تا هست عقل حكم حوزه در شرعي مسائل آيا كه آيد مي پيش پرسش اين اينجا. است حجت است يقيني و قطعي

 بحث اصول علم مسائل كليات درباره تفصيل به كه  آنگاه پرسش اين به ما نه؟ يا بنمايد آنها درباره قطعي حكم بتواند

 حجت  وجه هيچ به را عقل كرديم اشاره بدان هم قبال چنانكه شيعه اخباريين گروه. گفت خواهيم پاسخ كنيم مي

 دليل را قياس ابوحنيفه حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي، مذاهب يعني تسنن اهل فقهي هاي نحله ميان در. شمارند نمي

 در كه تاس چيزي همان قياس. قياس اجماع، سنت، كتاب، :است چهار  فقه منابع حنفيها نظر از. شمارد مي چهارم

 به شافعيها اما ندارند، قياس به توجهي هيچگونه حنبليها، خصوصا حنبليها، و مالكيها. خوانديم تمثيل نام به منطق

 بيش و دارند توجه حديث به حنفيها از بيش يعني دارند،  بين بين حالت شافعي ادريس بن محمد پيشوايشان از پيروي

    هم"رأي اجتهاد"يا"رأي"قياس به گاهي قديم فقهاء حاصطال در. قياس به حنبليها و مالكيها از
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 اينكه حكم به و است، خيال و گمان و ظن از پيروي صرفا قياس اينكه حكم به شيعه، علماء نظر از. اند كرده مي اطالق

 وجه  هيچ به قياس به رجوع است، جوابگوئي به وافي است رسيده او جانشينان و اسالم مقدس شارع طرف از كه كلياتي

  . نيست جايز
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   مختصر تاريخچه سوم درس
 آن پيدايش آغاز كه است الزم كند كسب  آن درباره اطالعاتي يا و كند تحصيل را علمي خواهد مي كه دانشجو يك براي

 و معروف  كتابهاي و علم، آن معروف صاحبنظران و قهرمانان قرون، طول در علم آن  تحولي سير آن، آورنده پديد علم،

 تولد اسالمي فرهنگ دامن در كه است علومي از اصول علم. كند پيدا آشنائي آنها همه با و بشناسد را علم آن رمعتب

 مقدمه در خلدون ابن. است شافعي ادريس محمدبن اصول علم مخترع كه است اين معروف. است  كرده رشد و يافته

   :دميگوي ميكند  بحث صنايع و علوم درباره كه بخشي در خود معروف
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 رساله آن در و نوشت را"الرساله"نام به خود  معروف كتاب كه بود شافعي نوشت، كتاب اصول علم در كه كسي اول

 كتاب باره اين در حنفيه علماء او از پس. كرد بحث العله منصوص قياس و نسخ و خبر و بيان و نواهي و اوامر درباره

 كتاب در مقامه اهللا اعلي صدر حسن سيد مرحوم كه ورهمانط. " آوردند عمل به وسيع  تحقيقات و نوشتند

 غيره و خاص و عام و نواهي و اوامر قبيل از اصول مسائل شافعي از قبل اند، نوشته"االسالم لعلوم الشيعة تأسيس"نفيس

 كسي لاو شافعي گفت بتوان شايد. است شده نوشته رساله شيعه علماء طرف از آنها از  يك هر درباره و است بوده مطرح

 كه اند پنداشته مستشرقين برخي. است نوشته خودش زمان در مطروحه اصول  مسائل همه درباره جامعي رساله كه است

 در و نداشت اجتهاد به نيازي اطهار ائمه زمان در شيعه زيرا شد، پيدا تسنن  اهل از بعد سال دويست شيعه در اجتهاد

 كلمه صحيح معني به اجتهاد. نيست صحيح  وجه هيچ به نظريه ينا ولي. نداشت اجتهاد مقدمات به نيازي نتيجه

 به اطهار ائمه و است داشته وجود شيعه در اطهار ائمه زمان از فروع، بر اصول  تطبيق و اصول بر فروع رد و"تفريع"يعني

  ). 1 (نمايند اجتهاد و تفريع كه دادند مي دستور اصحابشان

  :پاورقي

 قلم به"اسالم در اجتهاد"مقاله 3 شماره  تشيع مكتب ساالنه نشريه به شود رجوع طلبم اين بيشتر توضيح براي. 1 

 قلم به"الطائفه  شيخ از الهامي"مقاله طوسي، شيخ هزاره كتاب دوم جلد به و ] گفتار  ده كتاب يا و [ مطهري مرتضي

   ]. 20آثار مجموعه يا و [ مطهري مرتضي
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 شيعه فقه است، شده وارد مختلف مسائل و موضوعات در اطهار ائمه از كه اديزي روايات واسطه به شك، بدون و البته

 بي اجتهاد و تفقه از را خود شيعه  حال عين در. است گرديده كمتر اجتهادي تالشهاي به نياز و است شده تر غني بسي

 اين. اند داده مي خود اصحاب از برجستگان به مابانه اجتهاد تالش دستور مخصوصا اطهار ائمه و است، دانسته نمي نياز

 و قواعد كه است ما بر. » تفرعوا ان عليكم و االصول القاء علينا « :است شده روايت اطهار ائمه از معتبر كتب در جمله

 اولين شيعه، علماء ميان در. دهيد تطبيق جزئيات و فروع بر را كليات و قواعد آن كه شماست بر و كنيم بيان را كليات

  علم مرتضي سيد بود بحث مورد قرنها اصول علم در او آراء و كرد تأليف  كتبي اصول علم در كه اي هبرجست شخصيت

 مرتضي سيد. است"ذريعه"كتاب او كتب  ترين معروف. كرد تأليف اصول علم در زيادي كتب مرتضي سيد. بود الهدي

 زيسته مي هجري پنجم قرن اوايل و چهارم قرن اواخر در مرتضي سيد. است البالغه نهج جامع كه است رضي سيد برادر

) 413 سال در متوفا (مفيد شيخ شيعه معروف متكلم شاگرد مرتضي سيد. است شده واقع 436 سال در وفاتش. است

 پس. است مدفون ري شهر در كه است) 381 سال در متوفا (بابويه ابن به معروف صدوق شيخ شاگرد مفيد شيخ و است

 داشت العاده فوق نفوذ قرن چهار سه عقائدش و آراء و نوشت كتاب اصول علم در كه روفيمع شخصيت مرتضي سيد از

   طوسي ابوجعفر شيخ
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. است  كرده درك را مفيد شيخ درس هم مقداري و است مرتضي سيد شاگرد طوسي شيخ. است 460 سال در متوفا

  به طوسي شيخ اصول كتاب. شد تأسيس بزرگ مرد اين بوسيله گذرد مي آن عمر از سال هزار حدود كه نجف حوزه

 شيخ نامش وي. است معالم صاحب شد معروف اصول در آرائش و كتاب كه ديگري شخصيت. است"االصول عدش"نام

 مورد هم هنوز و است اصول علم معروف كتب از معالم  كتاب. است "لمعه شرح" صاحب ثاني شهيد پسر و است حسن

 شخصيتها اين از ديگر يكي. است گذشته در هجري 1011 سال در معالم حبصا. است دينيه  علوم طالب استفاده

 وحيد مرحوم اهميت. است گذشته در 1208 سال در و است شده متولد 1118 سال در كه است بهبهاني وحيد مرحوم

 بحرالعلوم، مهدي سيد قبيل از كرد، تربيت اجتهاد و فقاهت ذوق با مبرزي بسيار شاگردان كه است اين در يكي بهبهاني

 با پيگير اي مبارزه اينكه ديگر .ديگر اي وعده قمي ميرزاي به معروف گيالني ابوالقاسم ميرزا الغطاء، كاشف جعفر شيخ

 بر اجتهاد و فقاهت روش پيروزي. داد آنها به سختي شكست و كرد اند داشته  زيادي نفوذ زمان آن در كه اخباريين گروه

 را اصول علم كه شخصيتها اين از ديگر يكي. است بهبهاني وحيد مرحوم زحمات ديونم زيادي حد تا اخباريگري روش

 فوق و فتحعليشاه با معاصر و بود بهبهاني وحيد شاگرد كه است الذكر سابق قمي گيالني  ميرزاابوالقاسم مرحوم برد جلو

   نيز اكنون و شد مي تدريس قديم علميه هاي حوزه در سالها كه"االصول  قوانين"كتاب. است بوده او احترام مورد العاده
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 اصولي شخصيت مهمترين اخير ساله صد در. است بزرگ مرد اين اثر شود مي تدريس بيش و كم و است استفاده مورد

 انصاري مرتضي شيخ حاج استادالمتأخرين كرد جديدي مرحله وارد را اصول علم و داده قرار الشعاع تحت را همه كه

 اصول و فقه قسمتي و اسالمي علوم  مقدمات تحصيل از پس و شد متولد دزفول در 1214 سال در بزرگ مرد اين. است

 در اقامت رحل باالخره و نمود، ها استفاده و كرد مسافرتها صاحبنظر علماء  جستجوي در ايران و عراق مختلف بالد به

 گذشت، در 1281 سال در و شد ولمح او به شيعه مرجعيت كرد فوت جواهر صاحب كه 1266 سال در و افكند نجف

 مكتب  كه مكتبي هنوز. هستند او مكتب پيرو همه اند آمده او از بعد كه كساني. است بحث محور هنوز او نظريات و آراء

 همان اساس بر زيادي نظريات و ء آرا او مكتب شاگردان  ولي است، نيامده وجود به كند دگرگون كلي به را انصاري شيخ

 علم در كه"االصول فرائد" يكي دارد معروف كتاب دو انصاري شيخ. است كرده نسخ را او نظر احيانا  كه ندا آورده مكتب

 ميان در. است دينيه علوم هاي حوزه درسي كتب از اكنون هم دو هر و است  فقه در كه"مكاسب"ديگر و است اصول

 كفاية"صاحب خراساني كاظم المحمدم آخوند مرحوم مشخصتر و معروفتر همه از انصاري شيخ مكتب شاگردان

 است همان بزرگ مرد اين. است مطرح علمي هاي حوزه در همواره خراساني آخوند مرحوم  نظريات و آراء. است"االصول

 ايران مشروطه تاريخ كتب در نامش و دارد بسزاي سهم ايران مشروطه  رژيم قراري بر در و داد مشروطيت به فتوا كه

 جديد افكار و آراء نيز خراساني آخوند مرحوم از بعد. گذشت در قمري هجري 1329 سال در وي. دشو مي برده  همواره

   زياد اصول علم در
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 به علمي هيچ اسالمي علوم ميان در. است برخوردار موشكافي و نظر دقت از العاده فوق آنها از برخي و است شده پيدا

 علم  اين در كه دارند وجود مبرزي شخصيتهاي نيز اكنون هم و تاس نبوده متحول و متغير و"پويا"اصول علم اندازه

 دارد، زياد موشكافي و است ذهني و عقلي محاسبات با كارش سرو اينكه به نظر اصول، علم. شوند مي شمرده صاحبنظر

 و قمنط رديف در ذهن دقت تمرين و فكري ورزش براي. كند مي  جلب را دانشجو ذهن و است دلپذير و شيرين علمي

  . باشند مي اصول علم مديون بيشتر را خود نظر دقت قديمه علوم طالب. است فلسفه
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   اصول علم مسائل چهارم درس
 پيروي دارند اصولين كه ترتيبي از ولي  كنيم مي ذكر كلياتي اصول علم مسائل به محترم دانشجويان آشنائي براي ما

 دستوري علم اصول علم كه گفتيم قبال. دهيم مي مطالب به دانيم مي بهتر را آن خود كه نوي ترتيب بلكه كنيم، نمي

 مربوط همه اصول علم مسائل عليهذا. آموزد مي ما به اصلي منابع از را احكام  صحيح استنباط راه و روش يعني است،

 سنت به يا و ابكت به است مربوط يا اصول  علم مسائل اينرو از. داديم شرح دوم درس در كه اي چهارگانه منابع به است

 هيچيك از اينكه به بخوريم بر مواردي در است ممكن احيانا گوئيم مي اكنون. عقل به يا و اجماع  به يا و) دو هر به يا و(

   يعني كنيم، استنباط را اسالمي حكم نتوانيم چهارگانه منابع از
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 از كه عملي وظائف و قواعد سلسله يك و ستا نكرده سكوت اسالم شارع موارد اين در. باشد مسدود ما بر استنباط  راه

 از پس ظاهري عملي وظيفه  آوردن دست به. است كرده مقرر ما براي كنيم، تعبير توانيم مي"ظاهري  حكم"به آنها

 را قواعد آن از استفاده دستور و روش و راه ما كه است اين به نيازمند خود نيز واقعي حكم استنباط از شدن مأيوس

 استنباط دستور از است عبارت  آن قسمت يك. شود مي قسمت دو است دستوري علم كه اصول علم ليهذاع. بياموزيم

 قواعد سلسله يك از استفاده صحيح دستور به است مربوط ديگر قسمت. مربوطه منابع از واقعي شرعي احكام صحيح

 و. بناميم"عمليه اصول"را دوم بخش و"استنباطيه اصول"توانيم مي را اول بخش ما. استنباط از يأس صورت در عملي

 اصول مسائل عقل، از يا و اجماع يا و سنت از يا و كتاب از استنباط به است مربوط يا استنباطيه اصول اينكه به نظر

  . كنيم مي آغاز كتاب  مبحث از را خود بحث. مبحث چهار به شود مي منقسم استنباطيه

   آتاب ظواهر حجيت
 ميان است مشترك قرآن، به مربوط مباحث غالب. نداريم باشد داشته قرآن به اختصاص كه يزياد مباحث اصول علم در

 وسيله اينكه از نظر قطع  قرآن ظاهر آيا يعني است،"ظواهر حجيت"مبحث قرآن، اختصاصي مبحث تنها. سنت و كتاب

 اصوليون كه آيد مي عجيب نظر به خير؟ يا دهد قرار مستند آنرا تواند مي فقيه و است حجت باشد شده تفسير حديثي

   را قرآن  كريمه آيات ظواهر تواند مي فقيه يك كه است ترديد جاي مگر. اند كرده طرح را مبحثي چنين
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 قبال چنانكه اخباريين. اند كرده طرح اخباريين گروه شبهات رد براي شيعه اصوليون را مبحث اين دهد؟ قرار استناد مورد

 :ديگر عبارت به و ندارد، را قرآن آيات از استنباط و استفاده و رجوع حق معصومين از غير احدي كه معتقدند شد اشاره

. بيت اهل از وارده روايات و اخبار وسيله  به يعني باشد، بوده مستقيم غير صورت به بايد قرآن از مسلمين استفاده  همواره

 كه هستند مدعي اخباريون. است كرده منع را"أير به تفسير"كه كنند مي استناد اخباري به مدعا اين در اخباريين

 ضد بر و باشد  آمده حديثي ولي كند، داللت مطلبي بر اي آيه ظاهر فرضا كرد، استفسار بايد  حديث از را اي آيه هر معني

 و اراخب عليهذا. توانيم نمي ما را آيه واقعي معني بگوئيم و كنيم عمل حديث مقتضاي به بايد ما باشد، آيه آن ظاهر

 است،  مستقيم صورت به قرآن از مسلمين استفاده كه كنند مي ثابت اصوليون ولي. اند قرآنيه آيات"مقياس"احاديث

 مقصود بلكه بفهمند، را قرآن معني خود نظر و فكر با ندارند حق مردم كه نيست اين شده نهي كه رأي به تفسير معني

 تصريح قرآن خود گويند مي اصوليون. كرد تفسير نبايد مغرضانه و نفس هواي و ميل اساس بر را قرآن كه است اين

 حق مردم  پس آورند، در پرواز به قرآن بلند معاني در را خود فكر و كنند"تدبر"آن در مردم كه دهد مي فرمان و كند مي

 وارد متواتره اخبار در عالوه به. نمايند عمل و آورند  دست به توانائي حدود در را قرآنيه آيات معاني مستقيما كه دارند

 رنج و ناليده يافته شهرت آنها نام به و شده پيدا  مجعوله احاديث و اخبار اينكه از اطهار ائمه و اكرم پيغمبر كه شده

 بر شده روايت ما از كه حديثي هر كه اند فرموده. اند كرده طرح را"قرآن بر عرضه"مساله آنها از  جلوگيري براي و اند برده

   قرآن
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 ادعاي عكس بر شود مي معلوم پس. بزنيد ديوار به را آن ايم، نگفته ما كه بدانيد  است قرآن مخالف ديديد اگر كنيد رضهع

  . است احاديث و روايات و اخبار مقياس و معيار قرآن بلكه نيستند، قرآن  مقياس و معيار احاديث، اخباريين،

   سنت ظواهر
 فعل يا قول كه است روايات و اخبار همان مقصود  كه سنت باب در ولي ارد،ند بحثي احدي سنت، ظواهر حجيت درباره

 حجيت يكي. كنند مي  بحث آنها درباره اصوليون كه دارد وجود مهم مطلب دو است كرده بازگو را  امام يا پيغمبر تقرير يا

 يكي شده باز اصول علم در شاخه پر و مهم فصل دو اينرو از. است  روايات و اخبار تعارض مسئله ديگر است، واحد خبر

  . " تراجيح و تعادل"نام به ديگر و"واحد خبر"نام به

   واحد خبر
 تواتر مرحله به ولي نفرند چند يا و است نفر يك راوي ولي شده نقل امام يا پيغمبر از كه روايتي يعني واحد خبر

 يا داد قرار استنباط مبناي توان مي را خباريا چنين آيا. بشود يقين موجب كه نيست  اي مرحله در يعني است، نرسيده

 روايات توان مي باشد آنان راستگوئي به  اطميناني اگر الاقل و باشند عادل راويان يا راوي اگر كه معتقدند اصوليون نه؟

   :فرمايد مي كه است"نبأ"آيه مدعا اين بر اصوليون ادله از يكي. داد قرار استناد مورد را آنها

 ٣٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آن  به نكرده تحقيق و كنيد تحقيق او خبر درباره داد شما به خبري فاسقي اگر). 1(» فتبينوا بنبأ فاسق جائكم ان «

 مفهوم پس. بدهيد اثر ترتيب داد شما به خبري اعتمادي مورد و عادل فرد اگر كه است اين آيه مفهوم. ندهيد اثر ترتيب

  . است واحد خبر حجيت بر دليل آيه اين

   تراجيح و تعادل
 بر و دارند تعارض يكديگر با روايات و اخبار چيز،  يك مورد در كه افتد مي اتفاق بسيار. روايات و اخبار تعارض مسئله اما

 كافي نوبت يك يا شود گفته بار سه اربعه تسبيحات است الزم يوميه نماز چهارم و سوم ركعت در آيا مثال. يكديگرند ضد

 يك كه شود مي استفاده روايت يك از و شود خوانده مرتبه سه است  الزم كه شود مي استفاده روايات برخي از است؟

 بايد چه روايات اينگونه در. است مختلف  روايات نه، يا است جايز آدمي كود فروختن اينكه درباره يا. است كافي  مرتبه

   تعارضا اذا :گفت بايد آيا كرد؟

  :پاورقي

 مخريم يا نداريم،  روايتي كه است اين مانند و كنند مي سقوط دو هر تعارض ثرا در يعني تساقطا. 6آيه حجرات، سوره. 1 

 آن به است مطابقتر احتياط با كه روايت هر و كنيم احتياط به  عمل بايد يا و كنيم، عمل خواهيم مي كه كدام هر به كه

 فروش و خريد مساله در و بخوان،  نوبت سه گويد مي كه كنيم عمل روايتي به اربعه تسبيحات مساله در مثال (كنيم عمل

    كه كنيم عمل روايت آن به آدمي كود
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 ميان بايد است ممكن كه حدي تا اوال كه كنند مي ثابت اصوليون است؟ كار در ديگري راه يا و) نيست جايز گويد مي

 بر طرف يك ديد بايد دنش ممكن آنها  ميان جمع اگر). 1 (الطرح من اولي امكن مهما الجمع :كرد جمع مختلف  روايات

 و بودن  تقيه مخالف حيث از يا و علماء ميان بودن مشهور حيث از يا سند اعتبار  حيث از مثال (لحاظ يك از ديگر طرف

 طرح را ديگر طرف و گيريم مي را راجح طرف  همان دارد رجحان طرف يك اگر. ندارد يا دارد رجحان) اينها غير

 در. كنيم  عمل بخواهيم كدام هر به كه مخيريم نيست، كار در رجحاني و هستند اويمس  حيث هر از اگر و كنيم، مي

 مشكل حل طرز به را ما كه اخباري. كرد بايد  چه اخبار تعارض موقع در كه است رسيده دستور احاديث و اخبار خود

 و اخبار تعارض درباره را خود نظر اصوليون. شوند مي ناميده"عالجيه اخبار"كند مي راهنمائي  روايات و اخبار تعارض

   را اصول از باب آن نام اصوليون. اند داشته ابراز عالجيه اخبار  همين استناد به روايات

  :پاورقي

 كند مي بحث مساله اين درباره كه ]. آنها طرد از است بهتر است، ممكن كه آنجا تا مختلف روايات ميان جمع[ . 1 

. است ترجيحات معني  به و است ترجيح جمع"تراجيح".برابري و تساوي يعني"عادلت".اند نهاده"تراجيح و تعادل"باب

 بر بعضي بودن راجح و نابرابري صورت درباره و متعارض، روايات برابري و تساوي صورت درباره باب آن در كه بابي يعني

   به است مربوط ظواهر حجيت مساله كه شد معلوم گفتيم آنچه از. گويند مي سخن بعضي
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 سلسله يك كه بدانيم بايد  اكنون. سنت به است مربوط ادله تعارض ومساله واحد خبر حجيت مساله و ، مجيد قرآن

  . گفت خواهيم سخن آنها درباره آينده درس در. سنت و كتاب  ميان است مشترك كه شود مي مطرح اصول در مسائل
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   سنت و آتاب مشترك مسائل پنجم درس
 پايان در و كرديم اشاره بود"سنت"مختصات از يا و"كتاب"مختصات از كه اصولي مسائل يا پاره به گذشته درس در

 مسائل همين به درس  اين در. سنت به مربوط هم و است كتاب به مربوط هم اصولي، مسائل از  اي پاره كه گفتيم درس

  . اوامر مبحث. الف :از است عبارت مشترك مباحث. پردازيم مي"مشترك مباحث"جامعتر تعبير به و مشترك

  . نواهي مبحث. ب

  . خاص و عام مبحث. ج

  . مقيد و مطلق مبحث. د

  . مفاهيم مبحث. ه
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  . مبين و مجمل مبحث. و

  . منسوخ و ناسخ مبحث. ز

  . دهيم مي مختصري  توضيح اينها از يك هر درباره اصطالحات، با آشنايي حدود در اكنون

  اوامر مبحث
 مثال. است"امر فعل"هست ديگر زبان هر و عربي زبان در كه افعالي جمله از. فرمان نييع امر. است امر جمع"اوامر"

 فعل صورت به است آمده سنت يا كتاب در كه تعبيرات از بسياري. است امر فعل عربي در"اعلم و"فارسي در"بدان"فعل

 امر آيا مثال. كنند روشن را آن  پاسخ بايد اصوليون كه شود مي طرح فقيه براي زيادي پرسشهاي اينجا در. است امر

  داللت امر آيا براتراخي؟ يا كند مي فوريت بر داللت امر آيا هيچكدام؟ بر يا استحباب بر يا كند مي وجوب بر داللت

   تكرار؟ يا كند مي"همر"بر

  :است شده وارد كريمه آيه در مثال

  ). 1(» لهم  سكن صلواتك ان عليهم صل و بها تزكيهم و تطهرهم صدقة اموالهم من خذ «

 موجب تو دعاي كه"كن دعا"آنها به و گرداني مي  پاكيزه و پاك را آنان وسيله اين به. بگير زكات مسلمين اموال از

  . است آنها آرامش

  :پاورقي

   103. آيه توبه، سوره. 1 
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 دعا اوال آيا كه دشو مي مطرح سؤال اين اينجا در. است"بفرست درود"يا"كن دعا"معين به شريفه آيه در"صل"كلمه

 نه؟ يا كند مي وجوب بر داللت اينجا در امر آيا ديگر عبارت به نه؟ يا است واجب شده داده فرمان امر صيغه با كه كردن

 اگر يا شود فرستاده درود) زكات ( خدائي ماليات دريافت از پس بالفاصله است واجب آيا يعني نه؟ يا دارد  فوريت آيا ثانيا

 تفصيل به اصوليون يابد؟ انجام بايد مكرر عمل اين يا است كافي كردن دعا بار يك آيا ثالثا ندارد؟ مانعي بشود هم فاصله

 رشته عنوان به را اصول و فقه رشته كه افرادي. نداريم بيشتر بحث  مجال اينجا در ما و كنند مي بحث اينها همه درباره

  . شد واهندخ آشنا آنها با تفصيل به اند كرده انتخاب  اختصاصي

  نواهي مبحث
 تشرب ال"بگوئيم عربي به يا و"ننوش شراب"بگوئيم  فارسي به اگر مثال. است امر مقابل نقطه داشتن، باز يعني نهي

 بر يا و كراهت بر يا كند مي حرمت بر داللت نهي آيا كه آيد مي پيش پرسش اين هم نهي باب در. است  نهي"الخمر

 مورد شي اينكه بر كند مي داللت فقط يعني كند، مي كراهت و حرمت از اعم بر اللتد بلكه كند نمي داللت هيچكدام

 است كراهت حد در يا  است عقوبت مستحق آن مرتكب كه است حرمت حد در ناپسندي اين اينكه اما  است ناپسند نظر

 يعني برابديت، كند مي داللت نهي آيا همچنين و. نيست نهي داللت مورد عقوبت، نه است مالمت مستحق آن مرتكب و

 پرسشهايي اينها. موقت مدت يك در ولو لزوم بر كند مي داللت صرفا يا شد مرتكب را كار آن نبايد هيچگاه اينكه بر

  . دهد مي پاسخ آنها به اصول علم كه است

 ٣٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   خاص و عام مبحث
 افراد همه شامل كه كنند مي ذكر عام و  كلي صورت به را قانون يك كه بينيم مي بشري جزائي و مدني قوانين در ما

 آن خالف بر كه كنند مي ذكر حكمي موضوع، همان افراد از گروهي درباره ديگر جاي در بعد. شود مي قانون موضوع

 يكي چون يا و كنيم تلقي يكديگر متعارض بايد را قانون ماده دو اين آيا كرد؟ بايد چه اينجا در. است عام و كلي  قانون

 عام آن براي استثناء يك منزله به را خاص آن بايد است خاص ديگري و است عام ديگري به نسبت قانون ماده دو اين از

 قروء ثلثة بانفسهن يتربصن المطلقات و « :كه است شده وارد مجيد قرآن در مثال بدانيم؟ متعارض را اينها و كنيم  تلقي

 آزادند آن از پس) نگهدارند عده (نكنند شوهر و كنند صبر هماهان عادت سه تا طالق از بعد است الزم مطلقه زنان). 1(»

 آنكه از پيش و آيد در مردي عقد به زني اگر كه است شده وارد معتبر حديث در كه كنيد فرض اكنون. شوهر اختيار در

 را حديث اين آيا بكنيم؟ چه اينجا در. نگهدارد عده زن نيست الزم شود، مطلقه  زن شود قرار بر آنها ميان زناشوئي رابطه

 خير يا بزنيم؟ ديوار سينه به و بيندازيم دور را آن است رسيده دستور كه همانطور نتيجه در و كنيم تلقي قرآن معارض

   منزله  به و است آيه آن مفسر حقيقت در حديث اين

  

  :پاورقي

   228. آيه بقره، سوره. 1 
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 مخاطبات معمول زيرا است، صحيح دوم نظر البته. نيست معارض وجه هيچ به و آن مصاديق بعضي در است استثنائي

 بر هم قرآن. نمايند مي بيان را استثناء موارد سپس و كنند مي ذكر كلي صورت به را قانون يك ابتدا  كه است اين آدميان

 گفته و شمرده معتبر را پيغمبر حديث قرآن خود ديگر طرف از و است  گفته سخن بشر با بشري عمومي محاورات اساس

 اين در. نمائيد وعمل بگيريد آورده شما براي پيامبر آنچه). 1(» فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرسول آتيكم ما « :است

 يا و دهيم، مي"تخصيص"خاص وسيله را عام گوئيم مي و كنيم مي تلقي عام براي استثناء منزله به را خاص موارد، گونه

  . است عام"مخصص"خاص :گوئيم مي

   مقيد و قمطل
 در مقيد و مطلق و است افراد مورد در  خاص و عام هست كه چيزي خاص، و عام شبيه است چيزي هم مقيد و مطلق

 و  است نهايت بي احيانا و متعدد موجود افراد داراي كه كلي است اموري مورد در خاص و عام. صفات و احوال مورد

 به است مربوط مقيد و مطلق ولي اند، شده  خارج عموم آن از خاص دليل وسيله به عام آن افراد يا و انواع از بعضي

  . نمايد ايجاد آنرا است موظف مكلف و است  تكليف متعلق كه ماهيتي و طبيعت

  

  

  :پاورقي

  . 7آيه حشر، سوره. 1 
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. است مقيد بگيريم نظر در آن براي خاص قيد اگر و است مطلق باشد نداشته خاص قيد تكليف متعلق طبيعت آن اگر

 درود و كن دعا آنها به مسلمين از زكات اخذ هنگام كه شده امر اكرم پيغمبر به كرديم ذكر قبال كه مثالي در مثال

 حضور يا و باشد جمع حضور در آهسته، يا باشد بلند صداي با مثال كه نظر آن از دستور  اين). » عليهم صل « (بفرست

 از يكي  كه باشيم نداشته معتبر حديث يا قرآن از ديگري دليل اگر ئيمگو مي اكنون. است مطلق است، كافي طرف خود

 انجام بخواهيم صورت هر به كه آزاديم يعني كنيم، مي  عمل"عليهم صل و"جمله اطالق به ما باشد كرده ذكر را باال قيود

 و جمع حضور در بايد يا و دباش بلند صداي با بايد عمل اين مثال كه گفت و شد پيدا معتبر ديگري  دليل اگر ولي دهيم

 قرار جمله اين) كسرياء به (مقيد را ديگر دليل آن يعني  كنيم مي مقيد بر حمل را مطلق اينجا در باشد، مسجد در

  . است"تقيد"عمل  اين نام. دهيم مي

   مفاهيم مبحث
 من بيائي من خانه ات من همراه اگر":گويد مي شخصي كنيد فرض. است منطوق مقابل در اصطالح، در مفهوم، كلمه

 من خانه تا من همراه اگر :الف :جمله دو جاي به است جمله يك حقيقت در جمله اين. " دهم مي تو به را كتاب فالن

 وجود رابطه دو جا اين در پس. دهم نمي را كتاب آن نيائي من خانه تا من همراه اگر :ب. دهم مي را كتاب آن من بيائي

  نطق و تلفظ ومورد آمده جمله متن در دادن كتاب و كردن همراهي ميان مثبت  رابطه. منفي رابطه و مثبت رابطه :دارد

    منفي رابطه ولي. گويند مي"منطوق"را آن اينرو از. است گرفته قرار
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 آن اينرو از. شود مي فهميده  اي جمله چنين از عرفا اما است، نگرفته قرار نطق متعلق و نيامده لفظ به

 جائكم ان « :فرمايد مي كه"نبأ"شريفه آيه از اصولين كه خوانديم واحد خبر حجيت بحث در ما. وانندخ مي"مفهوم"را

 حجيت) ندهيد اثر ترتيب نكرده تحقيق و كنيد تحقيق اش درباره آورد شما براي خبري فاسقي اگر(» فتبينوا بنبا فاسق

  اين آيه"منطوق".است شريفه آيه"مفهوم"از استفاده ن،اي. اند كرده استفاده باشد عادل راوي كه صورتي در را واحد خبر

  . بدهيد اثر ترتيب عادل خبر  به كه است اين آيه مفهوم اما ندهيد، اثر ترتيب فاسق خير به كه است

   مبين و مجمل
 ابهام مفهومش كه رسد مي شارع لسان در  تعبيري گاهي كه است اين مقصود. ندارد اهميتي چندان مبين و مجمل بحث

 دراين. است كننده روشن كه شود مي يافت چيزي ديگر دليل در و ،" غنا"مفهوم  مثل نيست، روشن مقصود و دارد

 كلمات در مجمل تعبيرات بعضي به ادب اهل معموال. كرد"مجمل"از ابهام رفع"مبين"آن وسيله به توان مي صورت

  . كنند مي ابهام رفع روشنگر قرائن  كردن پيدا با بعد مانند، مي در مفهومش در كه خورند مي بر ادب پيشوايان

   منسوخ و ناسخ
 به و است رسيده ديگر دستور مدتي از پس  يعني است بوده"موقت"كه است رسيده سنت و قرآن در دستوري گاهي

   لغو را اول دستور اصطالح
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  . است  كرده

 تا كنند ابد حبس را آنها خانه در كه رسيد دستور شوند فحشا مرتكب اگر شوهردار زنان درباره ابتدا كريم قرآن در مثال

 طور به رسيد دستور  كه بود اين شد مقرر آنها براي كه راهي بعد. دارد مقرر آنها براي راهي خدا يا رسد فرا مرگشان

 رسيده دستور ابتدا در مثال يا. شوند) سنگسار("رجم"بايد شوند فحشا مرتكب شوهردار زنان يا و دار زن مردان اگر كلي

  داده اجازه و شد لغو دستور اين بعد نكنند، نزديكي خود زنان با مردان نيز  شب در حتي رمضان، مبارك ماه در كه بود

  . شد

 اصوليون كه هست زيادي مسائل نسخ، درباره. دهد تميز يكديگر از را منسوخ و ناسخ كه است الزم فقيه يك براي

  . اند شده آنها متعرض
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   عقل و اجماع ششم درس

   اجماع
 بحث آن از برداري بهره طريق بالتبع و آن ادله و اجماع حجيت درباره اصول علم در. است"اجماع"فقه منابع از يكي

 كه هستند مدعي تسنن اهل هست؟ آن حجيت بر دليلي چه كه است اين اجماع به مربوط مباحث از يكي. شود مي

  معلوم كردند پيدا نظر اتفاق باطل امر يك بر من امت همه يعني"خطاء  علي امتي تجتمع ال « :است فرموده اكرم پيغمبر

 باشند، مي خطا از معصوم و پيغمبرند شخص حكم در مجموعا امت همه حديث، اين طبق. است درست مطلب شود مي

   همه است، پيغمبر قول منزله به امت همه قول
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 زمان هر در پس معصومند، امت مجموع اينكه به نظر نن،تس اهل نظر بنابر. معصومند نظر وحدت هنگام مجموعا امت

 چنين اوال شيعه ولي. باشد شده نازل  اكرم پيغمبر بر الهي وحي كه است اين مثل شود حاصل نظري توافق چنين

 گمراهي و ضاللت بر امت همه است محال كه است راست :گويد مي ثانيا. شمارد نمي مسلم اكرم رسول از را حديثي

 خطا از امت مجموع اينكه. هست امت ميان در معصوم فرد يك همواره كه است جهت بدان اين اما كنند، داپي وحدت

 نا"مجموع از كه جهت آن از نه است، معصوم امت افراد از يكي كه است جهت آن از است معصوم

 ولي باشند، اشتباه در فاقباالت  امت همه كه نباشد ممكن شايد هم عادتا ثالثا. شود مي تشكيل"معصوم"يك"ها معصوم

 و حل اهل گروه منتها است، گروه اجماع نيست، امت اجماع شود مي برده  نام كالم يا فقه كتب در اجماع نام به آنچه

 اجماع، براي شيعه كه است اين. است امت فرقه  يك علماء نيست، امت علماء همه اتفاق تازه. امت علماء يعني عقد،

 به. باشد  سنت از كاشف كه است قائل حجيت اندازه آن اجماع براي شيعه. نيست  قائل قائلند ننتس اهل آنچنانكه اصالت

 يا پيغمبر صحابه از زيادي گروه يا عموم كه بدانيم اما باشيم نداشته دليلي هيچ فرضا اي مساله در هرگاه شيعه عقيده

 دستوري اينجا در  كه كنيم مي كشف اند، كرده مي عمل خاص اي گونه به اند، كرده نمي عمل دستور  به جز كه ائمه صحابه

  .است نرسيده ما به و است بوده
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   منقول اجماع و محصل اجماع
 يا :است قسم دو بر - دارد اعتقاد بدان  شيعه كه اي گونه به چه و اند پذيرفته تسنن اهل كه اي گونه به چه - اجماع

  صحابه. عقايد و آراء و تاريخ در تفحص اثر در مجتهد خود كه اجماعي يعني  محصل اجماع. منقول يا است محصل

 كه اجماعي يعني منقول اجماع. است آورده  دست به مستقيما ائمه، عصر به نزديك مردم يا ائمه صحابه يا خدا رسول

  البته حصلم اجماع. است اجماعي مساله اين كه اند كرده نقل ديگران بلكه ندارد، آن از اطالعي مستقيما مجتهد خود

 به منقول اجماع عليهذا. نيست اعتماد قابل نشود حاصل يقين است شده كه نقلي از اگر منقول اجماع ولي است، حجت

  . است حجت خبر به منقول سنت چند هر نيست، حجت واحد خبر

   عقل
. كنيم مي كشف عقل لدلي به را شرعي حكم  يك ما گاهي كه است اين مقصود. است احكام چهارگانه منابع از يكي عقل

 فالن يا و دارد، وجود تحريمي يا جوبي و حكم فالن مورد فالن در كه كنيم مي كشف  عقلي برهان و استدالل راه از يعني

 تأييد به  هم و) آفتاب دليل آمد آفتاب (است ثابت عقل حكم به هم عقل، حجيت. نيست چگونه و است چگونه حكم

 حجت را عقل شرعي نظر از است ممكن چگونه كنيم، مي ثابت عقل حكم به را دين ولاص و شرع حقانيت ما اساسا. شرع

 باره اين در مفصل مبحث، آن در. جزمي  علم حجيت يعني"قطع حجيت"نام به اند كرده منعقد بحثي اصوليون. ندانيم

  . ندارد ارزشي سخنشان ولي باشند مي عقل حجيت منكر اخباريين. اند كرده بحث
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 ديگر عبارت به و احكام"مناطات"و"مالكات"به است مربوط قسمت يك :است قسمت دو عقل به مربوط لياصو مسائل

 اسالمي، مسلمات از يكي اينكه توضيح :اول قسمت اما. احكام لوازم به است مربوط ديگر قسمت ،"احكام فلسفه"به

 هر يعني. است واقعي ومفاسد مصالح لهسلس يك از منبعث و تابع شرعي احكام كه است اين شيعيان ما نظر از خصوصا

 خداوند. است االحتراز واجب مفسده يك از ناشي شرعي نهي هر و است، االستيفاء الزم مصلحت يك علت به شرعي امر

 يا واجب را امور سلسله يك برساند است آن در او سعادت كه واقعي مصالح سلسله يك به را بشر اينكه  براي متعال

  آن اگر. است كرده منع كارها اي پاره از را او بماند دور مفاسد سلسله  يك از بشر اينكه براي و است، كرده مستحب

 كه است نحوي به حكمتها، آن :ديگر تعبير  به و مفاسد، و مصالح آن و نهيي، نه و بود امري نه بود نمي مفاسد و مصالح

 همچنين و -  اصوليون كه است اين. است كرده رعش كه كند مي را حكم همان گردد  آگاه آنها به انسان عقل اگر

 و مصالح آن خواه است، ها مفسده و مصلحتها و حكمتها مدار دائر و تابع  شرعي احكام چون كه گويند مي -  متكلمين

 باقي، حيات به يا باشد فاني حيات به مربوط اجتماع، به يا باشد فرد به مربوط جان، به يا باشد جسم به مربوط مفاسد

 حكم ندارد، وجود حكمتها آن كه جا هر و دارد، وجود هم مناسب شرعي حكم دارد وجود حكمتها آن كه جا هر سپ

 نشده ابالغ ما به شرعي حكم هيچگونه نقل طريق از بخصوصي مورد در كنيم فرض اگر حاال. ندارد وجود هم شرعي

 شارع حكم كه كند مي كشف ببرد، پي هاييحكمت ساير رديف در خاصي حكمت به جزم و يقين طور به عقل ولي است

   تشكيل منطقي كبراي و صغرا موارد اينگونه در عقل حقيقت در. چيست

 ٤٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   :ترتيب اين به دهد مي

  ). صغرا. (دارد وجود االستيفائي الزم مصلحت مورد فالن در. 1

    بي شارع قطعا باشد داشته وجود االستيفائي الزم مصلحت كه جا هر. 2

  ). كبرا (كند مي امر را آن استيفاء بلكه نيست تفاوت

  . داد انجام را آن بايد كه است اين شرع حكم باال مورد در پس. 3

 به اما نداريم ترياك درباره خاصي دليل نقليه ادله در ما و است نداشته وجود آن به اعتياد و ترياك شارع، زمان در مثال

 به خود علم و  عقل با اينجا در ما پس است، شده محرز ترياك به اعتياد مفاسد و زيانها  تجربي و حسي دالئل

 كه چيزي كه دانيم مي اينكه حكم به ما. ايم يافته دست  ترياك زمينه در االحتراز الزم مفسده يك يعني"مالك"يك

 اگر. تاس حرام  ترياك به اعتياد كه كنيم مي حكم است حرام شرعي نظر از باشد داشته مفسده و باشد مضر بشر براي

 و متكلمين. است حرام ] شرعا سيگار كه كند مي حكم عقل حكم به مجتهد يك است سرطانزا سيگار كه شود ثابت

 عقل چه هر يعني. الشرع به حكم العقل به حكم ما كل :گويند مي نامند، مي مالزمه قاعده را شرع و عقل تالزم اصولين،

 يا و االستيفاء الزم مصلحت يك به عقل كه است صورتي در اين البته ولي. كند مي حكم  آن طبق هم شرع كند حكم

 شبهه بدون و يقين طور به واقعي"مناط"و"مالك"به اصطالح به و ببرد پي يقين و قطع طور به االحتراز الزم مفسده

 باطل جهت  همين به قياس. نهاد آن بر عقل حكم نام توان نمي تخمين و حدس و گمان و ظن صرف با واال يابد، دست

  "مناط تنقيح"را آن يابيم دست قطعي"مناط"به كه آنگاه. قطعي و عقلي نه است خيالي و ظني كه است
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 حكم دارد، حكمي اينجا در شارع  كه بيند مي ولي يابد نمي دست احكام مناط به عقل كه مواردي در متعاكسا. ناميم مي

 واقعي، مصالح كشف از كه همانطور عقل پس. كرد نمي حكم شارع واال بوده كار در مصلحتي اينجا در قطعا كه كند مي

 :گويند مي كه همانطور لهذا. برد مي  پي واقعي مصالح وجود به نيز شرعي حكم كشف از كند، مي كشف را شرعي حكم

 :اماحك لوازم يعني دوم قسمت اما. العقل به حكم الشرع به حكم ما كل :گويند مي الشرع، به حكم العقل به حكم ما كل

 آيا كه كند قضاوت آنها مورد در بايد عقل كه دارد لوازم سلسله يك طبعا شعور،  ذي و عاقل حاكم هر طرف از حكم هر

 چيزي به امر اگر مثال نه؟ يا هست حكم  فالن نفي مستلزم حكم فالن يا و نه، يا هست حكم فالن الزم حكم، فالن

 امر آيا پول، تبديل احيانا تلقيح، بليط، گرفتن گذرنامه، گرفتن قبيل از دارد مقدمات سلسله يك حج و حج، مثال بشود،

 چيز آن مقدمات وجوب مستلزم چيز يك وجوب آيا :ديگر عبارت به نه؟ يا هست هم آن مقدمات به امر مستلزم حج به

 آن در انانس :ديگر مساله نه؟ يا هست آن مقدمات حرمت مستلزم چيزي حرمت آيا چطور؟ حرامها در. نه؟ يا هست

  كه مسجد تطهير كار به هم و بخواند نماز هم واحد آن در مثال دهد، انجام يكديگرند ضد كه كاري دو نيست قادر واحد

 هست اين مستلزم شي يك به امر آيا حاال . است كار آن ضد ترك مستلزم كار يك انجام بلكه بپردازد، شده نجس فرضا

   دنبال به) را به مأمور اضداد از نهي (را نهي چندين يامر هر آيا باشد؟ شده نهي آن ضد از كه
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 دهيم انجام يكديگر با واحد  آن در را دو هر ندارد امكان كه باشيم داشته واجب دو اگر :ديگر مساله نه؟ يا كشد مي خود

 ستا مهمتر ديگري از واجب دو آن از يكي اگر صورت اين در كنيم، انتخاب را دو آن از يكي ناچاريم بلكه

 واسطه به"مهم"به ما تكليف صورت اين در آيا كه آيد مي پيش سؤال اين حاال. كنيم انتخاب بايد را) مهمتر("أهم"قطعا

 اين نتيجه كنيم؟ پيدا"اهم"به اشتغال عمال كه است  فرضي در سقوطش يا است شده ساقط كلي به"اهم"به ما تكليف

 ترك آن و ايم شده مرتكب گناه  يك فقط را، مهم نه و داديم انجام را أهم نه خوابيديم، و رفتيم اساسا اگر آيا كه است

 گناه دو يا است؟ بوده ساقط حال هر به او چون ايم نشده مرتكب گناهي  مهم تكليف به نسبت اما و است اهم تكليف

 ايم رفته كه حاال كنيم، داپي اهم تكليف انجام به اشتغال عمال كه بود ساقط ما از آنگاه مهم  تكليف زيرا ايم، شده مرتكب

 قادر اما دهيم نجات را دو هر نيستيم قادر وما شدنند غرق حال در نفر دو مثال ايم؟ شده مرتكب گناه دو ايم خوابيده

 ديگري و است خدا خلق به خدمتگزار و پرهيزكار و متقي نفر دو اين از يكي. دهيم نجات را دو آن از يكي كه هستيم

 وجودش كه را خدمتگزار پرهيزكار مؤمن فرد آن بايد ما طبعا. است محترم نفسش حال هر به يول است موذي و فاسق

 عصيان ما اگر حاال. است"مهم"ديگر فرد آن نجات و است"اهم"او نجات يعني. دهيم ترجيح است مفيد خدا خلق براي

 گناه، يك يا شريكيم نفر دو خون در و ايم شده مرتكب گناه دو آيا شدند هالك نفر دو هر و شديم اعتنا بي و كرديم

   يعني
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 است ممكن آيا :ديگر مساله نيستيم؟ كار تقصير ديگري هالكت به نسبت اما مقصريم مؤمن فرد هالكت به  نسبت فقط

 نيست  ممكن حيث يك و جهت يك از كار يك اينكه در نه؟ يا واجب، هم و باشد حرام هم مختلف، جهت دو از كار يك

 در تصرف كه حيث آن از او رضاي بدون غير مال در تصرف نيست ممكن مثال. نيست بحثي واجب، هم و باشد حرام هم

 اينكه از نظر  قطع - غصبي زمين در خواندن نماز مثال چطور؟ حيث دو از اما. حرام هم و باشد واجب هم است غير مال

 زيرا است، غير مال در تصرف حيث يك از -  است داده قرار نمازگزار مكان بودن مباح را نماز شرط شارع موارد اين در

 به اعمال دادن انجام با ديگر طرف از و است، او مال در تصرف غير، زمين در استقرار بلكه و غير زمين  روي حركت

 تصرف كه جهت آن از و باشد واجب است نماز كه جهت آن از كار  اين شود مي آيا. كند مي پيدا نماز عنوان خاص صورت

 را تكليف خود دقيق محاسبات با ميتواند كه است عقل اين باال مساله چهار هر در باشد؟ بوده حرام است غير  الم در

 ،" واجب مقدمه"نام به اول مساله مساله، چهار اين از. اند آورده باال مسئله چهار در دقيقي بحثهاي اصوليون. كند روشن

 امر اجتماع"نام به چهارم مساله و"ترتب"نام به سوم مساله و ،" است ضد از نهي مقتضي ء شي به امر"نام به  دوم مساله

 بخش دو كلي طور  به اصول علم مسائل كه شد معلوم گفتيم اينجا تا چهارم درس از آنچه از. شود مي ناميده"نهي و

   :تاس قسم دو بر خود نوبه به نيز استنباطي اصول بخش. "عملي اصول"بخش و"استنباطي اصول"بخش :است
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 صرفا عقلي قسم و است اجماع و سنت و كتاب به مربوط مباحث همه شامل نقلي قسم و. عقلي  قسم و نقلي قسم

  . است عقل به مربوط
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  هيعمل اصول: هفتم درس
 ابيكام و موفق خود رجوع در يگاه هيفق. كند يم رجوع چهترگانه منابع به يشرع حكم استنباط يبرا هيفق كه ميگفت

 تأييد را آن اعتبار شارع كه ظني يعني (معتبر ظني يا و يقيني صورت به) غالبا والبته( يگاه يعني. نه اهگ و گردد يم

 كه دارد معتبر قوي ظن يا و داند مي يعني است، روشن  تكليفش پس گردد، مي نائل شرعي واقعي حكم به) است كرده

 بالتكليف و كند نمي  كشف را اهللا حكم و تكليف يعني شود مي ناكام و مأيوس گاهي ولي. خواهد مي  چه او از اسالم شرع

 تكليف به نارسي دست زمينه در تكليفي و وظيفه دو هر يا و عقل يا و شارع آيا بكند؟ بايد چه اينجا در. ماند مي مردد و

 كرده معين وظيفه شارع آري، كه است اين جواب. چيست؟ است كرده معين اگر و نه؟ يا است كرده معين  حقيقي

   يك يعني است،
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 يعني است، شرع حكم مؤيد موارد برخي در نيز عقل. است كرده معين شرائطي چنين براي قواعدي و ضوابط  سلسله

 و ندارد استقاللي  حكم يعني است ساكت الاقل ديگر موارد برخي در و است، شرع حكم عين نيز  عقل استقاللي حكم

 در و آموزد، مي ما به را واقعي  احكام استنباط صحيح دستور"استنباطيه اصول"بخش در اصول، علم. است شرع تابع

 ما به شده گرفته نظر در شرائطي چنين براي كه قواعدي و ضوابط از استفاده و اجراء صحيح دستور"عمليه اصول"بخش

  . آموزد مي

   عملي اصل چهار
  :است چهارتا دارد استعمال مورد فقه ابواب همه در كه كليه عمليه اصول

  . برائت اصل. 1

  . احتياط اصل. 2

  . تخيير اصل. 3

  . استصحاب اصل. 4

 اصل".كنيم مي تعريف را اصل چهار اين  اول. بشناسيم است الزم كه دارد خاص مورد چهارگانه اصول اين از يك هر

 الزم ما بر كه است ينا اصل، يعني"احتياط اصل".نداريم  تكليفي ما و است بري ما ذمه كه است اين اصل، يعني"برائت

 داده انجام دارد وجود االمر نفس و واقع در تكليفي اگر كه كنيم عمل كه طوري و كنيم احتياط  به عمل است

   اصل".كنيم انتخاب خود ميل به را تا دو از يكي كه  مخيريم ما كه است اين اصل يعني"تخيير اصل".باشيم

 ٥٥
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 ببينيم حاال. است نيامده خالفش و است باقي خود اولين حالت بر است بوده آنچه كه است اين اصل،  يعني"استصحاب

 هر. است استصحاب يا تخيير يا احتياط اصل، بگوئيم بايد مورد چه در و است، برائت اصل، بگوئيم بايد موردي چه در

 شرعي حكم استنباط از اگر :گويند مي اصوليون. آموزد مي ما به را موارد اين اصول علم و دارد خاص مورد اينها از يك

 يك با توأم ما  شك كه است اين يا مانديم، باقي شك حال در و كنيم كشف را خود تكليف  نتوانستيم و مانديم ناتوان

 واجب جمعه نماز جمعه روز در امام، غيبت عصر در آيا اينكه در كنيم مي شك اينكه مثل نيست، يا و هست اجمالي علم

 از يكي كه داريم اجمالي علم  ولي. ظهر نماز وجوب در وهم داريم شك جمعه نماز وجوب در هم پس ظهر؟ نماز يا است

 اينجا در نه؟ يا است واجب فطر عيد نماز امام غيبت عصر در كه كنيم مي  شك وقت يك ولي. است واجب قطعا دو اين

 و است اجمالي علم با وأمت يا تكليف در شك پس. اجمالي علم اطراف در شك نه است"بدوي شك"ما شك اصطالح به

 داد انجام را دو هر شود مي  يعني است االحتياط ممكن كه است اين يا باشد اجمالي علم با توأم اگر. است بدوي شك يا

 اصل جاي اينجا يعني دهيم، انجام را دو هر و كنيم احتياط بايد باشد ممكن احتياط اگر. نيست ممكن احتياط يا

 را معين امر يك حرمت، و وجوب يعني محذورين، ميان است دائر ما امر زيرا نيست ممكن طاحتيا اگر و است، احتياط

 ما بر و است امام مختصات از وظائف از بعضي اجراء امام غيبت عصر در دانيم نمي مثال حرام، يا است واجب دانيم نمي

   پس است بسته احتياط راه موارد نگونهاي در كه است بديهي است،  واجب ما بر و نيست امام مختصات از يا است حرام
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 كه است اين يا اينجا در. نباشد توأم اجمالي علم با و باشد بدوي شك ما شك اگر اما و. است تخيير اصل جاي اينجا

 حالت اگر. نيست محرز سابقه حالت كه است اين يا و است  سابق حكم بقاء در ما شك و است معلوم اش سابقه حالت

 بايد مجتهد نفر يك. است  برائت اصل جاي نيست محرز سابقه حالت اگر و است استصحاب اصل جاي تاس محرز سابقه

 هاي موشكافي به نيازمند مورد تشخيص گاهي كه چهارگانه  اصول اجراء در تشخيصش قدرت زياد، ممارست اثر در

 عقل يعني است، محض شرعي استصحاب، اصل اصل، چهار اين از. شود مي اشتباه دچار نه اگر و باشد زياد است، بسيار

 شده واقع نيز شرع تأييد مورد كه است  عقلي ديگر اصل سه ولي است، شرع تابع بلكه ندارد آن مورد در استقاللي  حكم

) 1 (» بالشك اليقين تنقض ال « :است آمده  عبارت اين با كه است معتبر احاديث و اخبار عده يك استصحاب، ادله. است

 مشخص كامال جمله آن بعد و قبل و احاديث خود متن از. منما سست و نكن نقض عمال شك، با را خود يقين يعني

 ياديز اخبار زين برائت اصل باب در. نامند مي" استصحاب"آنرا اصوليون فقهاء كه است چيزي همين منظور كه شود مي

 اهللا يصل اكرم رسول كه مشهور و ينبو است يثيحد رفع ثيحد. است »رفع ثيحد«مشهورتر همه از و است شده وارد

  :است فرموده اله و هيعل

  

  

  :پاورقي

   175. صفحه ،1 جلد وسائل. 1 
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 و ره؛يالط و ان؛يالنس و الخطأ؛ و ه؛يال اضطرّوا ما و ه؛يعل مااستكرهوا و قون؛يطي ال ما و عامون؛ي ال ما: تسعه يامت عن رفع

 نداردند، طاقت آنچه دانند، ينم آنچه: است شده برداشته من امت از زيچ نه)1.(الخلق يف التفكر يف الوسوسه و الحسد؛

 به كه يمادام(حسادت احساس بد، فال فيفراموش اشتباه، اند، كرده دايپ اضطرار بدان آنچه اند، شده مجبور آن بر آنچه

 كي وهر ثيحد نيا ارهدرب نيياصول.خلقت امر در يطانيش وساوس و )شدن واقع محسود اي و است، دهينرس عمل مرحله

  :فرمود كه است اول جمله همان ئتبرا اصل يبرا شاهد محل البته و دارند فراوان سخنان و بحثها شيها جمله از

 اختصاص چهارگانه اصول. است بري آنها ذمه و است شده برداشته آنها از نشده ابالغ آنها به و دانند نمي من امت آنچه

 در شرك هنگام عمل در توانند مي هم مقلدين است، جاري هم موضوعات در ندارد، عيشر احكام فهم براي مجتهدين به

 و خورد مي شير ديگر زني پستان از نوبت چند شيرخوارگي حال در كودكي كنيد فرض. كنند استفاده آنها از موضوعات

  خورده شير قدر آن آيا كه دانيم نمي اما كند، ازدواج زن آن فرزندان از يكي با خواهد مي و شود مي بزرگ كودك اين بعد

   نوبت 15 آيا كه داريم شك يعني نه؟ يا شود محسوب شوهرش و زن آن رضاعي فرزند كه

  

  :پاورقي

  . اختالف اندكي با 463 صفحه 3 جلد كافي ،417 صفحه خصال،. 1 
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 اينجا نه؟ يا است خورده شير دباش روئيده گوشت كودك  بدن در شير آن از كه آنقدر يا متوالي روز شبانه يك يا متوالي

 محقق فرزندي اين كه  داريم شك و نبود رضاعي فرزند بخورد شير كودك آنكه از قبل زيرا. است  استصحاب اصل جاي

 برد خوابمان واقعا كه كرديم شك و زديم چرت و داشتيم وضو اگر. را رضاع تحقق عدم كنيم مي استصحاب نه؟ يا شده

 ميكنيم استصحاب نه، يا شده نجس  كه كرديم شك و بود پاك ما دست اگر. را داشتن وضو كنيم مي استصحاب نه، يا

 مايعي اگر. را آن نجاست كنيم مي استصحاب نه، يا ايم كرده تطهير كه كرديم شك و بود نجس اگر اما و. را آن طهارت

 يعني است، ما ذمه برائت اصل،) دواها برخي مانند (نه؟ يا دارد وجود الكلي ماده آن در كه ميكنيم شك و است ما جلو

 علم يعني دارد، وجود الكلي ماده آنها از يكي در داريم يقين و داريم دوا شيشه دو اگر اما. است بالمانع آن از استفاده

 دو يك سر بر بياباني در كنيم فرض اگر و. است احتياط اصل جاي اينجا آنها، از يكي در الكل وجود به داريم اجمالي

 مستلزم ديگر  راه يك ولي است جاني خطر مستلزم قطعا آنها از يكي به رفتن و آنجا در  ماندن كه ايم گرفته قرار هيرا

 است اين فرض و خطر، موجب كداميك و است ما نجات  موجب راه دو اين از كداميك كه دانيم نمي ما و است ما نجات

 پس است، حرام خطر در نفس القاء ديگر طرف از و است اجبو نفس حفظ طرفي از است، خطر مستلزم هم ما توقف كه

  . كنيم انتخاب بخواهيم را هركدام مخيريم ما و محذور دو ميان است دائر ما امر
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فقه: دوم بخش 
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 همه در. است تر قديمي اسالمي ديگر علوم  همه از تاريخش. است اسالمي علوم ترين گسترده و وسيعترين از فقه علم

 قابل غير كه اند آمده پديد اسالم در زيادي فقهاء. است شده مي تدريس و تحصيل  اي گسترده بسيار سطح در زمانها

 اين از بعضي. است شده نوشته فقه در زيادي العاده فوق  كتب. روند مي شمار به دنيا نوابغ از فقهاء اين از برخي. احصائند

 مسائلي. است شده طرح  فقه در شود مي بشر زندگي شؤون همه شامل كه فراواني ئلمسا. است ارزنده  العاده فوق كتب

 خانوادگي، حقوق مدني، حقوق اساسي، حقوق :مختلفش انواع با شود مي طرح حقوق عنوان تحت امروز جهان در كه

 فقه در عالوه به. است پراكنده ديگر نامهاي با فقه مختلف ابواب در... و سياسي حقوق اداري، حقوق جزائي، حقوق

   كه هست مسائلي
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 صورت به است مطرح امروز حقوق در فقه از آنچه دانيم مي چنانكه. عبادات مسائل مانند ،  نيست مطرح امروز حقوق در

 بر مشتمل بالقوه فقه كه است اين. شود مي وتدريس تحصيل مختلف  هاي دانشكده در و آمده در مختلف هاي رشته

  . است گوناگون  هاي رشته

   حديث و قرآن در فقه كلمه

 تعمق با همراه جا همه در كلمه اين مفهوم. است شده برده كار به زياد احاديث، در و كريم قرآن در"تفقه"و"فقه"كلمه

 اذا  قومهم لينذروا و الذين في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال « :است آمده كريم قرآن در . است عميق فهم و

 و كنند پيدا كامل بصيرت دين امر در تا كنند نمي كوچ دسته يك گروهي هر از چرا). 1(» يحذرون لعلهم اليهم ارجعو

  . نمايند حذر ناشايستها از كه باشد نمايند، خطر اعالم را خود مردم بازگشتن، از پس

   :فرمود اكرم رسول كه است حديث در

 را او خداوند كند حفظ من امت بر حديث چهل كس هر). 2 (» عالما يهافق اهللا بعثه حديثا اربعين امتي علي حفظ من «

  . كند محشور عالم و فقيه

  

  :پاورقي

  . اختالف اندكي با ،162 صفحه االعمال ثواب ،541 صفحه خصال،. 2 122. آيه توبه، سوره. 1 
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 تابعين زمان از كه است مسلم ولي. نه يا اند شده مي  خوانده"فقهاء"عنوان به صحابه فضالء و علماء كه دانيم نمي درست

 شده مي اطالق  اي عده بر عنوان اين) اند كرده درك را صحابه ولي نكرده درك را پيغمبر كه  كساني صحابه شاگردان(

 الحسين بن علي حضرت فوت سال كه هجري 94 سال. اند شده مي خوانده"سبعه فقهاء"نام به تابعين از نفر هفت. است

 از ديگر برخي و جبير بن سعيد و سبعه فقهاء از زبير بن عروش و مسيب بن سعيد سال آن در و است عليهماالسالم

 خصوصا - اسالم به عارف علماء به دوره به دوره  پس آن از. شد ناميده"الفقهاء سنة"نام به گذشتند در مدينه فقهاء

 تفقه به امر را خود اصحاب از بعضي اند، برده كار هب را كلمه اين مكرر اطهار ائمه. شد مي اطالق"فقهاء"-  اسالم احكام

  . اند شده مي شناخته"شيعه فقهاء"عنوان به عصرها همان در اطهار  ائمه مبرز شاگردان. اند خوانده فقيه را آنها يا و اند كرده

   علماء اصطالح در فقه آلمه
 خاص قسمت به اختصاص و است سالميا دستورهاي و معارف به عميق و وسيع علم"فقه"سنت، و قرآن اصطالح در

 تعاليم اسالم، علماء اينكه توضيح. " االحكام فقه"به يافت اختصاص كلمه اين علماء اصطالح در تدريجا ولي. ندارد

 اعتقاد و ايمان و شناخت آنها از هدف كه اموري يعني اعتقادات، و معارف :الف :قسمت سه به كردند منقسم را اسالمي

  . امامت و ومالئكه وحي و نبوت و معاد و مبدأ به مربوط مسائل مانند است مربوط فكر و دل و قلب به كه است

 ٦٥
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 و باشد چگونه روحي خصلتهاي نظر از انسان  كه است اين آنها از هدف كه اموري يعني تربيتي، وامور اخالقيات. ب

 يعني عملي، مسائل و احكام. ج. غيره و  استقامت رضا، و صبر شجاعت، وسخا، جود عدالت، تقوا، مانند نباشد، چگونه

 و باشد  چگونه ميدهد انجام كه عملي يا و دهد، انجام خاصي عمل خارج، در انسان  كه است اين آنها از هدف كه اموري

 اصطالح اخير قسم مورد در را فقه كلمه اسالم، فقهاء. " موضوعه مقررات و قوانين"ديگر عبارت به و نباشد، چگونه

 كه كساني اينرو از. بود  عملي مسائل بود مردم پرسش و توجه مورد بيشتر آنچه اسالم صدر از كه نظر  آن از شايد كردند،

  . شدند شناخته"فقهاء"عنوان به بود مسائل رشته اين در تخصصشان

   وضعي حكم و تكليفي حكم
 موضوعه مقررات يعني را، احكام قهاءف كه  است اين جمله آن از. كنيم ذكر را فقهاء خاص اصطالحات بعضي است الزم

 كراهت، استحباب، حرمت، وجوب، يعني تكليفي حكم. وضعي حكم تكليفي، حكم :كنند مي تقسيم قسم دو به را الهي

 از خالي كارها از كاري هيچ اسالم نظر از گويند مي. شوند مي خوانده تكليفيه خمسه احكام عنوان به حكم پنج اين. اباحه

 يعني است حرام يا و يوميه، نمازهاي مانند شود ترك نبايد و يابد انجام بايد يعني است واجب يا نيست، حكم پنج اين

 انجام است خوب يعني است، مستحب يا و اينها، امثال و خمر شرب ،  ظلم دروغ، مانند شود ترك بايد و يابد انجام نبايد

   نافله نمازهاي مانند ندارد، مجازات نيافت انجام اگر ولي يابد
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 در گفتن دنيا سخن مانند ندارد، مجازات يافت انجام اگر ولي نيابد  انجام است خوب يعني است، مكروه يا و يوميه،

 تكليفي احكام. كارها اغلب مانند  است السويه علي تركش و فعل يعني است، مباح يا و است، عبادت جاي كه مسجد

 زوجيت، مانند نيست، قبيل اين از وضعي احكام اما. است رخصت يا و نهي و امر  قبيل از يعني نكن و بكن قبيل از همه

  . اينها امثال و سبيت شرطيت، مالكيت،

   توصلي و تعبدي
 شرط قربت قصد انجامش در كه آن يعني تعبدي واجب. توصلي و تعبدي :است قسم دو بر واجبات اينكه ديگر مطلب

 نه، اگر و است صحيح دهد انجام مادي و دنيوي غرض هيچ بدون ،خداوند به تقرب قصد به انسان اگر يعني است،

 تكليف نيابد  انجام هم خداوند به تقرب قصد به فرضا كه آن يعني توصلي واجب اما. روزه و نماز مانند نيست، صحيح

 را كار فالن كه دشو مي متعهد انسان اينكه قبيل از اجتماعي  تعهدات انجام يا مادر، يا و پدر اطاعت مثل شود، مي ساقط

  . است طور  اين عهد و وعده به وفاي مطلق بلكه دهد، انجام بايد كه دهد، انجام اجرت  فالن مقابل در

   آفائي و عيني
 جدا جدا و بخصوص كس هر بر آنكه يعني  عيني واجب. كفائي و عيني :شوند مي تقسيم نيز ديگر اي گونه به واجبات

   است واجب مسلمين عموم بر آنكه از است عبارت كفائي واجب ولي روزه، و نماز مانند است، واجب
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 قبيل از اجتماعي ضروريات مانند گردد، مي ساقط ديگران از فرد، چند يا يك انجام با و دهند انجام را معين كار  يك كه

 است واجب عموم بر كه اموات  تجهيزات امر است قبيل اين از و. غيره و تجارت زراعت، افتاء، قضاوت، سربازي، پزشكي،

  . شود مي ساقط ديگران از بعضي، تصدي با و

   تخييري و تعييني
 مشخص و متعين كار يك كه است آن تعييني  واجب. تخييري و تعييني :شوند مي تقسيم هم ديگر اي گونه به واجبات

 عبارت تخييري واجب ولي. غيره و جهاد معروف، به امر زكات، خمس، حج، روزه، يوميه،  نمازهاي مانند شود، انجام بايد

  مبارك ماه روزه عمد به كسي اگر مثال. كفارات از برخي مانند دهد، انجام را كار چند از يكي بايد مكلف اينكه از است

  . بگيرد روزه روز شصت يا و كند اطعام را محتاج نفر شصت يا و كند آزاد بنده يك يا بايد است نگرفته را رمضان

   مقدمي و نفسي
 شارع توجه مورد نفسه في كه است آن نفسي  واجب. مقدمي و نفسي :است قسم دو بر واجب كه است اين ديگر تقسيم

 هالكت به مشرف انسان يك دادن نجات مثال. ديگر واجب يك خاطر به نه است خودش خاطر به بودنش مطلوب است،

 شود فرض اينكه  قبيل از او نجات براي مقدماتي كوششهاي اما. نيست ديگري واجب مقدمه  واجب اين ولي است واجب

 است واجب وسائل تهيه شود، آورده بيرون چاه از تا شود فراهم  وسائل ساير و طناب بايد و است افتاده چاهي در انساني

  . ديگر واجب يك مقدمه عنوان  به اما
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 وجوب به است واجب مقدماتي وسائل ايرس و بليط و گذرنامه تهيه ولي نفسي، وجوب به است واجب حج اعمال مثال يا

  . مقدمي وجوب  به است واجب نماز براي نماز وقت در غسل يا و وضو اما نفسي، وجوب  به است واجب نماز. مقدمي
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   ١ فقهاء و فقه تاريخچه دوم درس
 و تهاشخصي كه است اين علم يك با آشنائي مقدمات از يكي ايم، كرده آوري ياد پيش درسهاي در همچنانكه

 كه  مهمي كتب و آثار و تاليفات همچنين و است توجه مورد علم آن در آرائشان و عقائد كه علم آن معروف صاحبنظران

 مدون فقه يعني -  فقه علم. گيرد قرار شناسائي مورد گردد مي واقع نقل و استناد مورد و است شده نگاشته علم آن در

 از يعني. دارد ساله صد و هزار سابقه - است موجود نيز اكنون هم كتب  آن و است شده وتأليف تدوين كتاب آن در كه

 آن و اند كرده تربيت شاگرداني استادان، است، بوده قرار بر فقهي تدريسي هاي حوزه وقفه بدون تاكنون پيش قرن 11

   و استاد رابطه اين و حاضر، عصر تا اند كرده تربيت ديگري  شاگردان خود نوبه به شاگردان
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  . است  نشده قطع شاگردي

 در علوم اين در دورتر زمانهاي از كتابهايي و دارند  بيشتري سابقه طبق رياضيات، منطق، فلسفه، مانند ديگر علوم البته

 رابطه الينقطع و وقفه  بدون كه متداومي و متسلسل حيات اينچنين نتوان شايد علوم آن از هيچيك در ولي است، دست

 اسالم جهان به منحصر باشد داشته وجود ديگري علم در  هم فرضا داد، نشان باشد محفوظ آن در شاگردي و استاد

 در اي وقفه كه دارند بيشتر و ساله هزار منظم و متسلسله حياتي سابقه علوم، كه است اسالم جهان در تنها يعني است،

 مورد كه مسائلي از يكي خوشبختانه. ايم كرده بحث هم عرفان  تداوم و تسلسل به راجع ماقبال. است نشده حاصل اين

  اول درجه در كار اين. سازند مشخص را علوم ارباب متسلسل طبقات كه  است اين است بوده مسلمين علماي توجه

 عنوان اين به زيادي كتابهاي ما. ديگر  علوم علماي براي بعدي درجات در و است يافته انجام حديث علماي به نسبت

 طبقات"و"النحويين  طبقات"اصيبعه، ابي ابن"االطباء طبقات"شيرازي، ابواسحاق"الفقهاء اتطبق"مانند داريم،

 نوشته فقهاء  طبقات درباره آنچه دارد، اطالع بنده اين كه آنجا تا تأسف كمال با ولي. سلمي الرحمن ابوعبد"الصوفيه

 كشف براي لهذا. است نشده نوشته كتابي تاكنون شيعه فقهاء طبقات درباره است، آنها به ومربوط تسنن اهل از شده

 ما. كرد استفاده بايد حديث  راويان طبقات به است مربوط كه اجازات كتب يا و تراجم كتب البالي از  شيعه فقهاء طبقات

 را فقهاء بنام و برجسته شخصيتهاي خواهيم مي  بلكه كنيم بيان تفصيل به را شيعه فقهاء طبقات خواهيم نمي اينجا در

   شناخته نيز فقهاء طبقات ضمنا كنيم، ذكر فقه كتابهاي ذكر با است توجه مورد آراءشان كه
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  . شوند مي

   شيعه يفقها
 صغرا غيبت از قبل عصر :اينكه يكي :دليل دو  به كنيم مي آغاز) 320 - 260 (صغرا غيبت زمان از را شيعه فقهاء تاريخ

 ائمه كه فتوا ارباب و مجتهدين كلمه، صحيح معني به و فقهاء دچن هر حضور، عصر در و است اطهار ائمه حضور عصر

 الشعاع تحت) ع (اطهار ائمه حضور علت به فقهاء ناخواه  خواه ولي اند، بوده اند كرده مي تشويق دادن فتوا به را آنها اطهار

 منبع به كردند مي سعي  االمكان حتي مردم و است بوده ائمه به نارسي دست زمينه در آنها مرجعيت  يعني اند، بوده

 مشكالت، ساير و مسافتها بعد به توجه با ممكن و مقدور حد تا را خود مشكالت نيز فقهاء آن خود و يابند دست اصلي

 يعني صغرا، غيبت زمان به شود مي  منتهي ما مدون فقه الظاهر علي اينكه ديگر. گذاشتند مي ميان در اطهار  ائمه با

 در حال هر به ولي. ندارد اطالع بنده اين يا نداريم دست در فعال شيعه فقهاء از دوره آن از قبل فقهي اثري و تأليف

 آنها ارزش مذاهب، ساير از آنها معاصر فقهاء با مقايسه با كه اند داشته وجود اطهار ائمه عصر در بزرگي فقهاء نيز شيعه

 ابن فهرست"نام به كه را خود نفيس بسيار  كتاب ششم مقاله از پنجم فن"النديم ابن".شود مي مشخص و معلوم

 يا حديث در آنها كتابهاي از آنها نامهاي ذيل در و"الشيعه فقهاء"به داده اختصاص دارد جهاني اعتبار و شهرت"النديم

. " المناقب و االثار و بالفقه علما زمانهما اهل اوسع":گويد مي برادرش و اهوازي سعيد بن حسين درباره. كند مي ياد فقه

   حسن بن محمد درباره و. " الفقهاء العلماء من":گويد مي قمي ابراهيم بن علي درباره يا
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 بوده شكل اين به آنها فقهيه  كتب ظاهرا ولي. " الفقه في الجامع كتاب الكتب من وله":گويد مي  قمي الوليد بن احمد بن

 كتابها آن اند، كرده مي ذكر اند كرده مي عمل آنها طبق بر و اند دانسته مي معتبر را آنها كه احاديثي بابي هر در كه است

 عليهم اهللا رضوان ما فقهاء اينكه به نظر":ميگويد"معتبر"مقدمه در حلي محقق. كتاب مؤلف نظر هم و بود حديث  هم

 حسن و تحقيق و  فضل به مشهورترين سخن به من است، مقدور غير آنها همه اقوال نقل و دارند  فراوان وتأليفات زيادند

 است بوده خودشان اعتماد مورد و است هويدا كتابها در آنها اجتهاد آنچه به فضال اين كتب از و ام كرده اكتفا انتخاب

 حسين بزنطي، نصر ابي بن احمد محبوب، بن حسن) ائمه زمان قدماي از (كنم مي نقل كه كساني جمله از . ام كرده اكتفا

 شيخ (قمي بابويه محمدبن متأخران، از و عبدالرحمن، بن يونس ،)نيشابوري (انشاذ بن فضل ،)اهوازي (سعيد بن

 سيد مفيد، شيخ عقيل، ابي ابن اسكافي، قمي،  بابويه بن علي فتوا اصحاب از و كليني، يعقوب بن محمد و) صدوقي

 نام به را آنها داند مي ابانتخ و اجتهاد و نظر اهل را اول گروه آنكه با محقق"...است طوسي  شيخ و الهدي علم مرتضي

 بوده نقل و حديث كتاب صورت به است، بوده اجتهادشان  خالصه اينكه عين در آنها كتب زيرا كند، نمي ياد فتوا اصحاب

   :كنيم مي آغاز اند بوده صغرا غيبت زمان در كه اولي مفتيان از را خود بحث ما اينك. فتوا  صورت به نه است
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 صدوق شيخ به معروف بابويه بن علي بن محمد شيخ پدر قم، در مدفون ،329 سال در متوفا قمي بابويه بن علي. 1

 به پسر و پدر اين معموال. فتوا صاحب و فقيه پدر، و است محدث پسر،. است  مدفون ري شهر نزديكي در كه است

  . شوند مي ياد"صدوقين"عنوان

 زماني تقدم او بر اندكي بلكه است، قمي بابويه  بن علي با معاصر كه زمان آن معروف و بنام فقهاء از ديگر يكي. 2

 از را او است، تفسير  به شهرتش گرچه. است بوده جامع مردي او. است معروف تفسير صاحب"سمرقندي عياشي"دارد

 در او كتب":گويد مي الفهرست در النديم ابن. دارد فقه در جمله آن از و مختلف علوم در زيادي كتب. اند شمرده فقهاء

 از او فقهي كتب شايد. باشد شده نقل او آراء  فقه در كه ايم نديده تاكنون ما حال عين در. " دارد فراوان رواج خراسان

 جمع خرج را آنها همه او و رسيد ارث او به پدر از فراواني ثروت. شد شيعه بعد و بود سني ابتداء عياشي،. است رفته بين

 است بوده مفيد شيخ استاد كه را قولويه بن جعفر بعضي. كرد شاگرد تربيت و تعلم و يمتعل و كتب برداري نسخه و آوري

 شاگرد قولويه بن جعفر كه اند گفته و اند شمرده صغرا غيبت دوره فقهاي از قهرا و بابويه معاويه بن علي  همدوره) فقه در(

 يا و 367 سال در و است بوده مفيد شيخ استاد او اينكه به توجه با ولي) 1. (است بوده معروف اشعري عبداهللا سعدبن

 است صغرا غيبت علماي از آنكه. شمرد صغرا غيبت علماي از و بابويه بن علي معاصر را او توان نمي است گذشته در 368

  . است قولويه ابن محمد پدرش

  

  :پاورقي

  . االلقاب و الكني. 1 

 ٧٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آغاز در. نيست معلوم وفاتش تاريخ. است  يمن درياي سواحل از عمان. است يمني اند گفته. عماني عقيل ابي ابن. 3

 شيخ استاد قولويه  بن جعفر و است بوده قولويه بن جعفر استاد او كه است گفته بحرالعلوم. است زيسته مي كبرا غيبت

 تحقيق به اقرب است كرده معرفي بابويه بن علي همدوره را  قولويه بن جعفر كه باال قول از قول اين. است بوده مفيد

  . خوريم مي بر فقه در او نام به مكرر كه است هايي چهره از او. شود مي نقل زياد فقه در عقيل ابي  ابن آراء. است

 آثارش و تأليفات كه اند گفته. است گذشته در 381 سال در كه گويند. است مفيد شيخ اساتيد از. اسكافي جنيد ابن. 4

 الجنيد ابن آراء. كنند مي ياد"القديمين"عنوان به الذكر سابق عقيل ابي ابن و الجنيد ناب از فقهاء. رسد مي پنجاه به

  . هست و بوده مطرح فقه در همواره

 مقاله از دوم فن در النديم ابن. فقيه  هم و است متكلم هم. است نعمان بن محمد بن محمد نامش. مفيد شيخ. 5

 در. نمايد مي ستايش و كند مي ياد"المعلم ابن"عنوان به او از كند يم بحث شيعه متكلمين  درباره كه"الفهرست"پنجم

 موجود و شده چاپ و است"مقنعه"نام به فقه در او معروف  كتاب. است گذشته در 413 در و شده متولد 336 سال

  . است اسالم جهان در شيعه درخشان بسيار هاي چهره از مفيد  شيخ. است

 يا مطالعه يا نماز به را باقي خوابيد، مي  مختصري شبها مفيد كه است گفته است ودهب مفيد داماد كه جعفري ابويعلي

  . است عقيل ابي ابن شاگرد شاگرد مفيد، شيخ. گذرانيد مي مجيد قرآن تالوت يا تدريس

. تاس خوانده اماميه شيعه معلم را او حلي  عالمه 436. متوفاي و 355 متولد الهدي، علم به معروف مرتضي سيد. 6

  . است فقهاء توجه مورد او فقهي آراء. فقيه هم و متكلم هم و بوده اديب  هم. است بوده جامع مردي
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 نهج جامع"رضي سيد"برادرش و او. " والعمل العلم جمل"كتاب ديگر و است"انتصار"كتاب يكي فقه در او معروف كتاب

  . اند كرده تحصيل الذكر سابق مفيد شيخ نزد البالغه
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   2 فقهاء و فقه اريخچهت سوم درس

 حديث و اصول و فقه در. است اسالم جهان درخشان بسيار ستارگان از. الطائفه شيخ به معروف طوسي، ابوجعفر شيخ. 7

 23 در يعني 408  سال در و شده متولد 385 سال در. است خراسان اهل. دارد فراوان تأليفات  رجال و كالم و تفسير و

 از پس و ماند عراق در عمر پايان تا و كرد مهاجرت بود  اسالمي فرهنگ و علوم بزرگ مركز آنوقت كه بغداد به سالگي

. است خوانده درس مفيد شيخ پيش سال پنج مدت. شد منتقل او به شيعه فتوائي و علمي رياست  مرتضي سيد استادش

 سال در مرتضي سيد استادش. است شده مند بهره مرتضي سيد يعني مفيد شيخ مبرز شاگرد  خدمت از دراز ساليان

  . بود  حيات قيد در استادش از بعد ديگر سال 24 او و گذشت در 436
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 نجف به رفت تاراج به اش كتابخانه و خانه كه آشوبها سلسله يك علت به بعد ولي ماند بغداد در سيد از بعد سال دوازده

. است معروف نجف در قبرش. گذشت در همانجا در 460 سال در و كرد تأسيس آنجا در را علميه حوزه و كرد مهاجرت

 به دارد ديگري كتاب. است بوده طالب درسي كتاب  االيام قديم در كه"النهاية"نام به دارد فقه در كتابي طوسي شيخ

. است بوده  شيعه فقهي كتاب مشروحترين خودش عصر در و است كرده جديدي مرحله وارد را  فقه كه"مبسوط"نام

 طوسي شيخ. را شيعه رأي هم و كرده ذكر را سنت اهل فقهاء آراء هم آنجا، در كه"خالف"نام به ددار ديگري كتاب

 شيخ مقصود گفتند مي مطلق طور  به"شيخ"فقه در اگر پيش قرن يك حدود تا قدما. دارد فقه در نيز ديگر كتابهاي

 است معروفي چهره چند از يكي يطوس شيخ. بود طوسي شيخ و مفيد شيخ مقصود گفتند مي شيخان اگر و بود طوسي

 شيخ  پسرش. اند بوده فقها و علما از همه نسل چند تا طوسي شيخ خاندان. شود مي  برده نامشان فقه سراسر در كه

 و"امالي"نام به دارد كتابي او) 1 (الوسائل مستدرك  نقل بنابر و است، القدري جليل فقيه ثاني، مفيد به ملقب ابوعلي

  فاضله و فقيه نيز طوسي شيخ دختران"لؤلؤالبحرين"كتاب نقل مطابق. است كرده شرح نيز را رشپد"النهاية"كتاب

 به علميه حوزه رياست و مرجعيت ابوعلي پدرش از بعد محمد، ابوالحسن شيخ نام به دارد فرزندي ابوعلي شيخ. اند بوده

   در) 2("ذهب من خبارا في الذهب شذرات"كتاب در حنبلي عماد ابن  نقل بنابر و شد منتقل او

  

  :پاورقي

   

   498. ص 3جلد. 1

  127و126ص/4جلد. 2
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 و زاهد و پارسا مردي خود او و اند، شتافته مي او سوي به اكناف و اطراف از شيعه ديني علوم طالب بزرگ مرد اين زمان

 سال در او. فرستادم مي تصلوا مرد براين من بود روا انبيا غير بر صلوات اگر است گفته طبري عماد. است بوده عالم

 از. است طوسي  شيخ و مرتضي سيد شاگرد. البراج ابن به معروف حلبي عبدالعزيز قاضي. 8). 1 (است گذشته در 540

 در 481 سال در. بود قاضي شام طرابلس در سال بيست. شد فرستاده بود وطنش كه شام بالد به طوسي شيخ طرف

 شيخ. 9. " جواهر"نام  به ديگري و است"مهذب"نام به يكي شود مي برده نام تربيش كه او فقهي  كتابهاي. است گذشته

 ريحانة"در. است كرده عمر سال صد و بوده طوسي شيخ و مرتضي سيد شاگرد. است شامات اهل نيز او. حلبي ابوالصالح

 بايست مي باشد، رستد  نسبت اين اگر. است بوده نيز الذكر آت عبدالعزيز سالربن شاگرد او كه نويسد مي"االدب

. است گذشته در 447 سال در. است"كافي"نام به فقه در او معروف  كتاب! باشد كرده شاگردي را طبقه سه ابوالصالح،

 او ثاني شهيد. است بوده تر بزرگسال استادش دو هر از او باشد كرده وفات هم 447 در و است بوده سال صد او عمر اگر

 حدود در. " سالرديلمي"به معروف ديلمي عبدالعزيز بن هحمز. 10. است خوانده"الحلبية البالد في المرتضي خليفة"را

  . است مرتضي سيد و مفيد شيخ شاگرد. است گذشته در 463 تا 448  سال

  

  :پاورقي

   

 آقاي محترم دانشمند عاليقدر، دوست كه است  يادداشتي از ابوعلي، شيخ فرزند ابوالحسن شيخ به مربوط قسمتهاي. 1

 بر كه اي مقدمه در بحرالعلوم آل صادق محمد سيد عالمه را آن وايشان اند، فرموده مرقوم  تبريزي شبستري اهللا نصر

  . اند كرده نقل اند نوشته طوسي شيخ رجال
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 هم چند هر سالر. است"مراسم" نام به فقه در او معروف كتاب. است گذشته در تبريز شاه خسرو در و است  ايران اهل

 و البراج ابن و او از"المعتبر"كتاب مقدمه در حلي محقق حال عين در او، شاگردان از نه است طوسي شيخ طبقه

 كه است اين مقصودش الظاهر علي كه شمارد مي پيروان از را او يعني برد مي نام"الثالثه اتباع"عنوان به حلبي ابوالصالح

  . اند بوده) طوسي شيخ مرتضي، سيد مفيد، شيخ (ديگر نفر سه پيروان و تابع نفر سه اين

 چند با فقه در و كند مي روايت الطائفه شيخ پسر علي ابو از واسطه يك به حديث در. زهره ابن ابوالمكارم سيد. 11

  به فقه در او معروف كتاب. است گذشته در 585 سال در و است حلب اهل. است طوسي شيخ شاگرد واسطه

 ابن و حلبي ابوالصالح مقصود شود، گفته) تثنيه صيغه  به("حلبيان"فقهاء الحاصط در هرگاه. است معروف"غنيه"نام

 هم او كه است البراج ابن  عالوه به نفر دو آن مقصود شود، گفته) جمع صيغه به("حلبيون"هرگاه و است، حلبي زهره

  شيخ"النهاية"كتاب زهره ابن است، آمده طوسي شيخ احوال ضمن) 1 (مستدرك در آنچه بنابر. است بوده حلب اهل

 ابوعبداهللا نزد را كتاب  آن او و است، خوانده حلبي الحاجب ابن به معروف الحسين بن حسن ابوعلي نزد را طوسي

 عبدالجبار شيخ نزد دو آن و حسيني هاشم ابي سيد و قمي زيرك  بن علي رشيدالدين شيخ نزد او و نجف در زينوبادي

 واسطه چهار با زهره ابن ،  نقل اين بنابر. است بوده طوسي شيخ شاگرد بدالجبارع شيخ و اند بوده كرده  تحصيل رازي

  . است بوده طوسي شيخ شاگرد

 طبقه هم را او بعضي. است طوسي  شيخ شاگردان طبقه هم. طوسي عمادالدين به معروف طوسي، حمزه ابن. 12

   شيخ شاگردان شاگردان

  

  :پاورقي

   

   506. ص 3 / جلد. 1
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. نيست معلوم دقيقا وفاتش سال. است بيشتري تحقيق به نياز. اند دانسته متأخرتر هم اين از را او  دوره عضيب و دانسته

  . است"وسيله"نام به فقه در معروفش كتاب. است خراسان اهل. است گذشته در ششم قرن دوم نيمه حدود در شايد

 به) الواسطه مع البته (او مادري جد طوسي شيخ و است عرب خودش. است شيعه علماي فحول از. حلي ادريس ابن. 13

 سر تا فقهاء و علماء به نسبت. شكست را طوسي شيخ جدش هيبت و صولت. است معروف فكر حريت به. رود مي شمار

 به فقه در او معروف و نفيس كتاب. است گذشته در سالگي 55 سن در 589 سال در. كرد مي انتقاد اهانت حد

 ادريس ابن كه تعبيراتي بنابر  ولي است، بوده زهره ابن ابوالمكارم سيد تالمذه از ادريس ابن كه اند گفته. است"سرائر"نام

 در و است  كرده مالقات را او و است بوده وي معاصر صرفا كه آيد مي بر چنين كند مي"السرائر"كتاب از الوديعه كتاب در

  . است شده بدل و رد مكاتباتي آنها ميان فقهي مسائل برخي

 آن از فقه در زياد كتابهاي صاحب. " محقق"به معروف حلي، سعيد بن يحيي بن حسن جعفربن ابوالقاسم شيخ. 14

 حلي ادريس ابن و زهره ابن شاگرد واسطه يك با حلي محقق. است غيره و النافع المختصر ، معتبر معارج، شرايع، :جمله

 :است گفته حلي محقق وصف در كركي محقق".نويسد مي"نما ابن"احوال ذيل"وااللقاب الكني"در. است الذكر سابق

  . " است حلي ادريس ابن او اساتيد واجل حلي نماي بن محمد بيت، اهل فقه در"محقق"اساتيد اعلم
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 است گذشته در 598 در ادريس ابن زيرا. است ادريس  ابن"نما ابن"اساتيد اجل كه است اين كركي محقق مقصود ظاهرا

 ريحانة"در. است نكرده درك را ادريس ابن درس حوزه محقق قطعا. است گذشته در 676 در محقق و

 نيز اين. " است بوده  زهره ابن و موسوي معد فخاربن سيد و خودش پدر و جد شاگرد حلي محقق":نويسد مي"االدب

 شاگرد محقق پدر كه تنيس بعيد. است نكرده درك است  گذشته در 585 در كه را زهره ابن محقق، زيرا است، اشتباه

 اصطالح در. شمارند نمي مقدم او بر را كسي فقه در. آمد خواهد بعدا كه است حلي عالمه استاد او . است بوده زهره ابن

 خواجه بزرگ دان  رياضي و فيلسوف. است بزرگوار شخص همين مقصود شود گفته مطلق طور به" محقق"هرگاه فقها،

 مخصوصا" محقق"كتابهاي. است يافته حضور فقهش درس جلسه در و كرده مالقات حله در او با طوسي الدين نصير

 آنها بر حاشيه يا كرده شرح را محقق كتب زيادي فقهاء و هست و بوده درسي كتاب يك طالب ميان در"شرايع"كتاب

 و فقه در. است گارروز هاي اعجوبه از يكي. حلي عالمه به معروف حلي، مطهر بن علي بن يوسف بن حسن. 15. اند نوشته

  اوشناخته چاپي يا خطي آثار از كتاب صد حدود در. است نوشته كتاب غيره و ورجال فلسفه و منطق و كالم و اصول

 فقه در زيادي كتب عالمه. دهد نشان را او نبوغ  كه است كافي) الفقهاء تذكرش مانند (تنهائي به آنها از بعضي كه شده

    شده حاشيه و شرح فقهاء طرف از او از بعد زمانهاي در حلي محقق بهايكتا مانند آنها غالب كه دارد
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 مختلف الفقهاء، تذكرش تحرير، قواعد، ،  المتعلمين تبصرش ارشاد، :از است عبارت عالمه فقهي معروف كتب. است

 شاگرد  منطق و فلسفه در و حلي، محقق خود دائي شاگرد فقه در. است داشته زيادي اساتيد عالمه. منتهي الشيعه،

 متولد 648 سال در عالمه. است كرده تحصيل  تسنن اهل علماي نزد را تسنن فقه. است بوده طوسي نصيرالدين خواجه

 در 771 سال در و شده متولد 682 در. حلي عالمه پسر فخرالمحققين،. 16. است گذشته در 726 سال در و شده

 در و است كرده ياد تجليل به فرزندش از"قواعد"كتاب مقدمه در و"الفقهاء تذكرش"مقدمه در حلي عالمه. است گذشته

 الفوائد ايضاح"نام به دارد كتابي  فخرالمحققين. كند تمام را او ناتمام كارهاي پدر از بعد پسر كه كرده آرزو"قواعد"آخر

 مكي، بن محمد. 17 .است توجه مورد فقهيه  كتب در"ايضاح"كتاب در فخرالمحققين آراء. " القواعد مشكالت شرح في

. است حلي عالمه و حلي محقق رديف در. است شيعه فقهاي اعاظم از و المحققين فخر شاگرد. اول شهيد به معروف

 مركز يك نيز اكنون هم و  است تشيع مراكز قديمترين از و لبنان جنوب در است اي منطقه كه است عامل  جبل اهل

 شافعي فقيه يك تأييد و مذهب مالكي فقيه يك فتواي به 786 در و هشد متولد 734 سال در اول شهيد. است شيعي

 شهيد معروف كتابهاي. است  بوده فخرالمحققين جمله آن از و حلي عالمه شاگردان شاگرد او. است شده شهيد مذهب

) 1 (است هكرد تأليف شد شهادتش به منجر كه زنداني همان در كوتاهي مدت در  كه"اللمعه"از است عبارت فقه در اول

 كرد، پيدا مؤلف مانند سرنوشتي او كه كرد شرح  بزرگ فقيهي بعد قرن دو در را شريف كتاب اين كه است اين عجيب و

   يعني

  

  :پاورقي

   

  . خراسان سربداريان امير مؤيد، بن علي امير براي گويند. 1
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. هست و بوده طالب درسي كتب از همواره كه است ثاني شهيد تأليف"لمعه شرح".گرفت لقب"ثاني شهيد"و شد شهيد

 كتب. است  فقهي آثار نفائس از او كتب همه. قواعد الفيه، بيان، ذكري، دروس، :از است عبارت اول شهيد ديگر كتابهاي

 در. است خورده زياد هاي حاشيه و شرحها فقهاء طرف از بعد عصرهاي در حلي عالمه و محقق كتب مانند نيز اول شهيد

 هشتم و هفتم قرن در كه اول شهيد حلي، عالمه حلي، محقق يعني الذكر، فوق شخصيت سه كتابهاي ه،شيع فقهاء ميان

 چنين كه بينيم نمي ديگر كسي و اند نوشته  حاشيه و شرح آنها بر ديگران و آمده در فقهي متون صورت به اند، زيسته مي

 و صد حدود در كه انصاري مرتضي شيخ كتابهاي از كتاب دو گذشته قرن يك در فقط. باشد شده او آثار به عنايتي

 و اند بوده فقه و فضل و علم خاندان اول شهيد خاندان. است گرفته خود به وضعي چنين گذرد مي وفاتش از سال سيزده

 اند بوده فقها و علما از سه هر كه دارد پسر سه شهيد. اند كرده نگهداري خود براي را شرافت  اين متوالي نسلهاي

 دو اين به فقهي مسائل از اي درپاره را زنان شهيد و اند بوده  فقيه نيز الحسن ام دخترش و علي ام همسرش نكههمچنا

 شهيد دختر فاطمه بزرگان، از بعضي":نويسد مي"االدب ريحانة"كتاب در. است كرده مي ارجاع  فاضله بانوي

. است حله قراء از كه است سيور اهل. مقداد فاضل .18. " اند داده لقب المشايخ سيدش يعني" المشايخ ست"و"شيخة"را

 شود مي نقل او از و  است دست در و شده چاپ كه فقه در او معروف كتاب. است اول شهيد مبرز  شاگردان از

 آنها از كه قرآن كريمه آيات از سلسله آن كتاب اين در يعني است، االحكام  آيات كتاب، اين. است"كنزالعرفان"كتاب

   هيهفق مسائل
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 سني و شيعه در. است شده استدالل آنها به فقهي  سبك وبه شده تفسير گردد مي مطرح فقه در و شود مي استنباط

 فاضل. است آنها  بهترين از يا و بهترين مقداد فاضل كنزالعرفان و است شده نوشته االحكام  آبات در زيادي كتابهاي

 السالكين جمال. 19. شود مي محسوب هجري نهم قرن علماء زا او عليهذا. است كرده وفات 826 سال در مقداد

 شاگردان طبقه در. است يافته وفات 841 سال در و شده متولد 757 سال در. اسدي حلي فهد بن احمد ابوالعباس

 بهاء شيخ و فقيه الخازن  بن علي شيخ و الذكر سابق مقداد فاضل او حديث مشايخ. است المحققين فخر و اول شهيد

 دارد معتبري فقهي تأليفات فهد ابن. هستند همينها نيز او فقهي اساتيد الظاهر علي) 1. (است عبدالكريم بن علي ينالد

 الفيه شرح و"المقتصر"نام به عالمه"ارشاد"شرح و است، حلي محقق"النافع مختصر"شرح كه"البارع المهذب"قبيل از

. است"الداعي عدش" زمينه اين در او مشهور كتاب. است وكسل و سير و اخالق در فهد ابن بيشتر  شهرت. اول شهيد

 و است حلي فهد ابن روايتش استاد. است بوده  المنقول و المعقول جامع و متقي و زاهد. جزائري هالل بن علي شيخ .20

 محقق. است  بوده شيعه رئيس و االسالم شيخ خودش عصر در گويند مي. باشد او هم نيز وي  فقه استاد كه نيست بعيد

 او نزد را فقه نيز احسائي جمهور ابي ابن. است ستوده  االسالمي شيخ و فقاهت صفت به را او و اوبوده شاگرد كركي

  . است كرده تحصيل

  

  :پاورقي

  . االلقاب و الكني. 1
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   3 فقهاء و فقه تاريخچه چهارم درس

 فقهاء اكابر از و است عامل جبل فقهاء از .ثاني محقق يا كركي محقق به معروف كركي، عبدالعالي بن علي شيخ. 21

 منصب و آمده) اول تهماسب شاه زمان در (ايران به سپس و كرده تكميل را خود تحصيالت  عراق و شام در. است شيعه

 شيخ شاگردش به كركي محقق از بعد االسالمي شيخ منصب. شد تفويض او به ايران در بار اولين براي االسالمي شيخ

 او نام به تهماسب شاه كه  فرماني. شد واگذار بهائي شيخ به منصب اين او از بعد و رسيد، بهائي شيخ  زن پدر منشار، علي

. است معروف است دانسته او نماينده را خود و واقعي اختيار صاحب را او  حقيقت در و داده تام اختيارات او به و نوشته

   اين، بر عالوه او. است حلي عالمه"قواعد"شرح كه  است"المقاصد جامع"شود مي برده نام زياد فقه در كه او معروف كتاب
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 شرح يا و زده حاشيه را اول شهيد از كتاب چند و عالمه از ديگر كتاب چند و محقق"شرايع"و محقق"النافع مختصر "

 فقه در مبرز يشاگردان پرورش و اصفهان در سپس و قزوين در حوزه تشكيل و ايران به ثاني محقق آمدن. است  كرده

 941 و 937 سالهاي ميان كركي محقق. بشود شيعه فقه مركز ايران صدوقين،  دوره از پس بار اولين براي كه شد سبب

 شاگرد حلي فهد ابن. است بوده  حلي فهد ابن شاگرد او و جزايري هالل بن علي شاگرد كركي محقق. است گذشته در

 نام به كركي محقق پسر. است اول شهيد شاگرد واسطه دو به او عليهذا . دهبو مقداد فاضل قبيل از اول شهيد شاگردان

 شيخ 22 ..است كرده شرح را شهيد"القيه"و عالمه"ارشاد"است، شيعه فقهاء از نيز عبدالعالي بن علي بن عبدالعالي  شيخ

 اهل. است داشته دست مختلف علوم در و بوده جامع مردي. است شيعه فقهاء اعاظم از. ثاني شهيد به معروف الدين زين

 از. است بوده طوس  اهل اصال ظاهرا. است بوده حلي عالمه شاگرد كه است نامي صالح او ششم جد. است عامل جبل

 شهيد 966 در و شده متولد 911 سال در ثاني شهيد. است كرده مي امضاء"الشامي الطوسي"گاهي ثاني شهيد اينرو

 استانبول و عراق و المقدس بيت و حجاز و دمشق و مصر به. است ديده زياد يداسات و كرده زياد مسافرت. است شده

  جهت همين به و. اند نوشته تن دوازده را او سني اساتيد تنها. است چيده  هائي خوشه خرمني هر از و كرده مسافرت

 و زاهد العاده فوق. است شتهدا آگاهي هم نجوم و طب و عرفان و فلسفه از اصول، و فقه بر عالوه است، بوده جامع مردي

 رفت مي خاندانش اعاشه براي كشي هيزم به شبها تدريس، ايام در كه اند نوشته احوالش در شاگردانش. است بوده متقي

   شافعي، حنفي، جعفري، (مذهب پنج به بعلبك در مدتي. نشست مي تدريس به صبح و
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 و اول شهيد"لمعه شرح"فقه در او تأليفات معروفترين. دارد زيادي تأليفات شهيد. است كرده مي تدريس) حنبلي مالكي،

 ايران به  محقق آنكه از قبل (كركي محقق نزد ثاني شهيد. است حلي محقق"شرايع" شرح كه است"االفهام مسالك"ديگر

 ثاني شهيد فرزند است شيعه علماء معارف از كه"معالم"صاحب. نيامد ايران به ثاني شهيد. است كرده تحصيل) بيايد

 محققان از حال عين در و است تقوا و زهد المثل ضرب. اردبيلي مقدس به معروف اردبيلي، محمد بن احمد 23 ..است

  به كه داشت اصرار عباس شاه گويند. است صفويه معاصر. گزيد سكني نجف در اردبيلي محقق. است شيعه فقهاء

 كه افتاد اتفاق اينكه تا كند ارجاع او به خدمتي  اردبيلي دسمق كه بود مايل خيلي عباس شاه. نشد حاضر بيايد، اصفهان

 مقدس. كند شفاعت  عباس شاه نزد كه خواست اردبيلي مقدس از نجف در و كرد فرار ايران از تقصيري علت به شخصي

 مظلوم نوناك بود، ظالم اول مرد اين چه اگر :بداند عباس عاريت ملك باني":مضمون اين به نوشت عباس شاه به اي نامه

 احمد واليت، شاه بنده بگذرد تو تقصيرات"اي پاره"از  سبحانه حق كه"شايد"بگذري او تقصير از چنانچه نمايد، مي

   جان به بوديد فرموده كه خدماتي عباس :رساند مي عرض به":نوشت عباس شاه. " اردبيلي
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 امتناع). 1("عباس علي، آستان كلب نفرمائيد وشفرام خير دعاي از را محب اين كه اميد. رسانيد تقديم به  داشته منت

 شود، احيا اصفهان حوزه مقابل در ديگر مركزي  عنوان به نجف حوزه كه شد سبب ايران به آمدن از اردبيلي مقدس

 از"مدارك"صاحب محمد سيد اش زاده دختر و"معالم"صاحب حسن شيخ پسرش و ثاني شهيد امتناع همچنانكه

. نگردد منقرض و يابد ادامه همچنان عامل  جبل و شام حوزه كه شد سبب ايران به عامل جبل از مهاجرت

 حضرت زيارت از ، نشوند ايران در توقف براي رودربايستي و محظور دچار اينكه براي"مدارك"صاحب و"معالم"صاحب

 نزد و كجا را فقه دبيلي،ار مقدس كه داند نمي فعال بنده اين. كردند نظر صرف بودند آن مشتاق العاده فوق كه) ع (رضا

 شهيد پسر. است كرده تحصيل  ثاني شهيد شاگردان نزد را فقه كه دانيم مي قدر همين. است كرده تحصيل  كسي چه

 دواني  الدين جالل زندگي كتاب در. اند بوده او شاگرد نجف در) مدارك صاحب (دختريش نواده و) معالم صاحب (ثاني

 ميرفخرالدين تركه، الدين افضل خواجه يزدي، عبداهللا موالنا شوشتري، عبداهللا موالنا ،اردبيلي مالاحمد":كه نويسد مي

 او و اند بوده محمود الدين جمال خواجه شاگردان شيرازي، فتح مير و ميرزاجان موالنا شيرازي، محمد ابو شاه كي، هما

   محقق شاگرد

  

  :پاورقي

 قابل عباس شاه جلوس و اردبيلي محقق  فوت سال به توجه با ولي شده نقل معتبر ماخذ در چند هر داستان اين. 1

  . است تحقيق به نيازمند و خدشه
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 معقول  هاي رشته در محمود الدين جمال خواجه نزد اردبيلي مقدس تحصيل ظاهرا و). 1("است بوده دواني الدين جالل

 و است"ارشاد شرح"يكي او  معروف قهيف كتاب. است گذشته در نجف در 993 سال در اردبيلي مقدس. منقول نه بوده

  . است فقهاء توجه مورد او  دقيق نظريات. " االحكام آيات"ديگر

 شيخ پدرش همراه كودكي در. است عامل جبل  اهل نيز او. بهائي شيخ به معروف عاملي، محمد الدين بهاء شيخ. 24

 مسافرت مختلف  كشورهاي به كه اينرو از بهائي شيخ. آمد ايران به بود ثاني شهيد شاگردان از كه عبدالصمد بن حسين

 است، بوده سرشار ذوقي و استعداد داراي عالوه به و كرده  درك را مختلف هاي رشته در مختلف تيد اسا محضر و كرده

 هم و مهندس و دان رياضي  هم و فيلسوف هم و شاعر هم و بوده اديب هم. دارد متنوعي تأليفات و بوده جامع مردي

 صورت به استداللي غير فقه احكام دوره يك كه است كسي اولين . است نبوده بهره بي نيز طب از. مفسر هم و فقيه

  . است معروف" عباسي جامع"نام به كه است همان كتاب آن. نوشت فارسي زبان به عمليه  رساله

 زيادي شاگردان ولي رود، ينم شمار  به اول طراز فقهاء از نبوده تخصصيش و اختصاصي رشته فقه چون بهائي شيخ

 محقق - بحاراالنوار كتاب صاحب دوم مجلسي پدر - اول مجلسي تقي محمد مال شيرازي، مالصدراي. است كرده تربيت

  اتيآ صاحب جواد فاضل و سبزواري

  

  :پاورقي

  . دواني علي آقاي محترم فاضل تأليف دواني الدين جالل زندگي. 1
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 يعل خيش به يكرك محقق از پس رانيا ياالسالم خيش منصب ميكرد اشاره قبال انكههمچن. ندياو شاگردان از االحكام

 است بوده منشار يعل خيش دختر كه يبهائ خيش همسر. ديرس يبهائ خيش به او از پس و يرس يبهائ خيش زن پدر منشار

 خيش. است گذشته در 1031اي 1030 سال در و آمده ايدن به 953 سال در يبهائ خيش. است بوده ههيفق و فاضله يزن

 كرده مسافرت هرات و جانيآذربا و نيفلسط و عراق و حجاز و شام و مصر به است، بوده جهانگرد يمرد ضمناً يبهائ

  .است

 بوده يفقه يمكتب هم كه اصفهان مكتب در بودهو سبزوار اهل. يسبزوار محقق به معروف ،يسبزوار باقر محمد مال. 25

. شود يم برده اديز هيفقه كتب در او نام. است بوده المنقول و المعقول جامع رو نيا از و افتهي پرورش يفلسف هم و

 يشفا اتياله بر است بوده هم لسوفيف چون و است هيكفا نام به يگريد و رهيذخ نام به يكي فقه در او معروف كتاب

 ليتحص اول يمجلس و يبهائ خيش نزد يسبزوار محقق. است گذشته در1090 سال در. نوشته هيحاش نايس يعل ابو

  .است كرده

 المنقول و المعقول جامع و افتهي پرورش اصفهان مكتب در زين او.يخوانسار محقق به معروف ،يخوانسار يحس آقا. 26

 دروس كتاب شرح كه است الشموس مشارق نام به فقه در او معروف كتاب. است يسبزوار محقق خواهر شوهر.است

 با همچنين و است معاصر سبزواري محقق با او. است گذشته در 1098 سال در ساريخوان محقق.است اول ديشه

  . روند مي شمار به محدثين اكابر از دو هر كه مجلسي باقر محمد مال و كاشاني فيض مالمحسن

 معجا پدر، مانند. است الذكر سابق خوانساري  حسين آقا فرزند. خوانساري جمال آقا به معروف المحققين جمال. 27

   المنقول و المعقول
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 چاپ شفاي حاشيه در كه بوعلي شفاي  طبيعيات بر دارد مختصري حاشيه و"لمعه شرح"بر دارد معروفي حاشيه. است

  ابراهيم سيد استاد او زيرا. است العلوم بحر مهدي سيد استاد واسطه دو با  جمال آقا. است شده چاپ تهران سنگي

  . است بحرالعلوم اساتيد از يكي  قزويني حسين سيد و است قزويني حسين سيد پسرش استاد او و است قزويني

 كشف"كتابش نام و است كرده شرح را عالمه"قواعد"مرد اين. " هندي فاضل"به معروف اصفهاني، بهاءالدين شيخ 28. 

 فقهاء توجه مورد مالكا او نظريات و عقائد و آراء. خوانند مي"اللثام كاشف"را او خود مناسبت همين به و است"اللثام

 بوده المنقول و المعقول جامع نيز هندي فاضل. گذشت در افغان فتنه درگيرودار 1137 سال در هندي فاضل. است

  . است

 قمي رضوي صدرالدين سيد شاگرد مرد اين. " بهبهاني وحيد"به معروف بهبهاني، اكمل محمد باقربن محمد 29. 

  . است الذكر سابق نساريخوا جمال آقا شاگرد او و"وافيه"شارح

 و علماء از برخي افتاد، مركزيت از صفويه انقراض از بعد اصفهان حوزه. دارد قرار صفويه از بعد دوره در بهبهاني وحيد

 وحيد. كردند مهاجرت عتبات  به افغان فتنه اثر در بهبهاني وحيد استاد قمي رضوي صدرالدين سيد جمله  آن از فقها

 جعفر شيخ بحرالعلوم، مهدي سيد است جمله آن از. كرد تربيت مبرز بسيار شاگردان و داد قرار ركزم را كربال بهبهاني

 ميرزا ،" رياض"صاحب  علي سيد نراقي، مالمهدي حاج ،" قوانين"كتاب صاحب قمي ابوالقاسم ميرزا الغطاء، كاشف

 جواد سيد مشهدي، شهيد مهدي زامير حجةاالسالم، به معروف  اصفهاني شفتي باقر محمد سيد شهرستاني، مهدي

  . اعرجي محسن سيد ،" الكرامة  مفتاح"صاحب
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. بود يافته رواج سخت آنوقت در كه اخباريگري با مبارزه و اجتهاد از دفاع در كرد گيري پي مبارزه او اين بر عالوه

 كمال حد در را تقوا او .خواندند الكل استاد را او كه شد سبب مبرز مجتهد گروهي تربيت و اخباريان دادن شكست

 از يعني برد مي اول مجلسي به نسبت بهبهاني وحيد .بودند قائل عميقي بسيار احترام او براي شاگردانش. داشت

 آمنه"نام به است  بهبهاني وحيد جده كه اول مجلسي دختر. است) واسطه چند به البته (اول  مجلسي دختري هاي نواده

 مردي مالصالح همسرش آنكه با. است بوده فقيهه و فاضله زني و بوده  مازندراني صالحمال همسر بيگم آمنه. است"بيگم

  . است كرده مي  حل را خود فاضل شوهر علمي مشكالت بيگم آمنه گاهي است بوده فاضل و عالم بسيار

 دارد فقه در اي منظومه. است بزرگ فقهاي از و است بهبهاني وحيد بزرگوار و بزرگ شاگرد. بحرالعلوم مهدي سيد. 30

 كه سلوكي و سير و معنوي مقامات علت  به بحرالعلوم. است فقها توجه و اعتنا مورد او نظريات و آراء. است  معروف كه

. است شده  نقل او از زياد كرامات. رود مي شمار به معصوم تالي و است شيعه علماء  احترام مورد العاده فوق كرده طي

 1155 يا 1154 سال در بحرالعلوم. كرد مي پاك را او  نعلين غبار خود عمامه الحنك تحت با الذكر آتي الغطاء كاشف

  . است گذشته در 1212  سال در و شده متولد

 فقيه و است عرب او. است بوده بحرالعلوم  مهدي سيد او شاگرد و بهبهاني وحيد شاگرد. الغطاء كاشف جعفر شيخ. 31

 تربيت زيادي شاگردان و  زيسته مي نجف در. است"الغطاء كشف"نام به فقه در او فمعرو كتاب. است ماهري العاده فوق

 چهار. اويند شاگردان جمله از"الكالم جواهر"صاحب حسن محمد شيخ و"الكرامه مفتاح"صاحب جواد سيد. است كرده

  .است  شاه فتحعلي معاصر الغطاء كاشف. اند بوده فقهاء از چهار هر كه داشته پسر
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 عميق و دقيق نظريات فقه در الغطاء كاشف. است گذشته در 1228 سال در و كرده مدح را او"الغطاء كشف"همقدم در

  . شود مي ياد عظمت  به او از و داشته

 ٩٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  فقهاء و فقه خچهيتار: پنجم درس

 عهيش فقه المعارف دائره را آن توان يم و است محقق عيشرا شرح كه الكالم جواهر كتاب صاحب حسن محمد خيش. 32

 چاپ با راًياخ و است شده يسنگ چاپ مكرر كتاب نيا. داند ينم ازين يب جواهر از را خود يهيفق چيه اكنون. خواند

 خواهد صفحه هزار 20 حدو در يعني يا صفحه 400 جلد 50 حدو در و هستند چاپش مشغوليريوز قطع در يحروف

 و است يعلم مطلب كتاب نيا سطر هر نكهيا به جهتو با و است نيمسلم يفقه كتاب نيمتريعظ جواهر كتاب. شد

 چقدر يا صفحه هزار ستيب كتاب نيا فيتال كه زد حدس توان يم خواهد يم اديز دقت و وقت آن صفحه كي مطالعه

 و همت و نبوغ مظهر كتاب اين. آورد وجود به عظيمي اثر چنين تا كرد كار يكسره تمام سال يس. است برده روين

   و عشق و استقامت
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 جواد سيد او شاگرد شاگرد و الغطاء كاشف شاگرد و جواهر صاحب. است خويشتن كار به انسان يك ايمان

 جواهر صاحب. است كرده تربيت  زيادي شاگردان و داشته عظيمي حوزه نجف در خود و است"الكرامة مفتاح"صاحب

  .درگذشت بود ايران در شاه ناصرالدين وسجل اوايل كه 1266 سال در و يافت  عامه مرجعيت خود زمان در. است عرب

 و شده متولد دزفول در. رسد مي خدا رسول بزرگوار  صحابه از انصاري عبداهللا جابربن به نسبش. انصاري مرتضي شيخ 33

 او ء العاده خارق نبوغ  كه وقت علماء. است رفته عتابت به پدر همراه آنگاه و كرده تحصيل خود پدر نزد سالگي بيست تا

. كرد استفاده بزرگ اساتيد محضر از و كرد توقف سال چهار عراق در او. نبرد را او كه خواستند پدر از كردند مشاهده ار

 تحصيل سال دو و رفت عراق به ديگر بار سال دو بعداز. بازگشت خويش وطن به ناگوار حوادث سلسله يك اثر در  آنگاه

 كاشان در و شد مشهد زيارت عازم. كند استفاده ايران بالد علماء محضر از گرفت  تصميم. نمود مراجعت ايران به و كرد

 نراقي مالمهدي حاج فرزند"السعادات جامع"معروف  كتاب صاحب و"مستندالشيعه"كتاب صاحب نراقي احمد مال حاج با

 كرد، استفاده او محضر زا  كاشان در سال سه و كرد اقامت به مبدل را او رحيل عزم نراقي ديدار. كرد  مالقات الذكر سابق

 سفرها همه در و رفته بروجرد به سفري و اصفهان به سفري انصاري شيخ. نمود توقف ماه پنج و رفت مشهد به آنگاه و

 عتبات به بار آخرين براي 1253 و 1252 سالهاي حدود در. است بوده آنها محضر از استفاده و اساتيد مالقات  هدفش

 المجتهدين و الفقهاء خاتم را انصاري شيخ. يافت عامه مرجعيت"جواهر"صاحب از بعد. پرداخت تدريس كار به و رفت

   و اصول علم. است نظير كم بسيار نظر عمق و دقت در كه است  كساني از او. اند داده لقب
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 روفمع كتاب دو. است  سابقه بي كه دارد ابتكاراتي واصول فقه در او. كرد جديدي مرحله وارد را  فقه بالتبع

 طرف از متعدد حواشي. اويند مكتب پيرو و شاگرد او از بعد علماء. است شده  طالب درسي كتاب"مكاسب"و"رسائل"او

 كه است كسي تنها انصاري شيخ اول، شهيد و حلي  عالمه و حلي محقق از بعد. شده زده او كتابهاي بر او از بعد علماء

 و است المثل ضرب نيز او تقواي و زهد. است شده شرح و خورده هحاشي مرتب خودش از بعد علماء طرف از كتابهايش

 ميرزا حاج 34 ..است شده دفن همانجا و گذشته در نجف در 1281 سال در انصاري  شيخ. شود مي گفته آن از داستانها

 حوزه در و رفت نجف به سپس و كرد تحصيل اصفهان در ابتدا. بزرگ شيرازي ميرزاي به معروف شيرازي، حسن محمد

 از بعد. شد شيخ اول طراز و مبرز  شاگردان از و رفت انصاري شيخ درس به او از بعد و كرد شركت"جواهر"صاحب درس

 قرار تنباكو، تحريم با كه بود او هم و بود شيعه االطالق علي مرجع سال 23 حدود در. يافت عامه مرجعيت انصاري شيخ

 كاظم مالمحمد آخوند قبيل از شدند تربيت او  درس حوزه در زيادي نشاگردا. كرد لغو را رژي استعماري معروف داد

 فشاركي1 محمد سيد سبزواري، حسين ميرزا حاج همداني، رضا آقا حاج يزدي، طباطبائي  كاظم محمد سيد خراساني،

 توجه مورد آرائش برخي احيانا ولي است نمانده باقي  كتبي اثري او از. اينها غير و شيرازي، تقي محمد ميرزا اصفهاني،

  . گذشت در 1312 سال در. است

 به سالگي 22 در و شد متولد معروف غير  خانواده يك در مشهد در 1255 درسال. خراساني كاظم مالمحمد آخوند 35

  درك را انصاري شيخ درس سال دو. رفت نجف به سپس و كرد فلسفه تحصيل  كوتاهي مدت و كرد مهاجرت تهران

   ميرزاي نزد تحصيالتش ربيشت اما است كرده
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 دور نجف از  خراساني آخوند ولي داد قرار خود اقامت محل را سامرا 1291 سال در شيرازي  ميرزاي. است بوده شيرازي

 از شاگرد دويست و هزار حدود در. است موفق بسيار مدرسين از او. داد تشكيل درس حوزه مستقال خودش و نشد

 سيد آقا مرحوم نظير اخير عصر فقهاء. اند بوده مجتهد خود آنها نفر دويست حدود رد و اند كرده مي استفاده محضرش

  حسين آقا حاج مرحوم بروجردي، حسين آقا حاج مرحوم اصفهاني، حسين محمد  شيخ حاج مرحوم اصفهاني، ابوالحسن

. است اصول علم در اسانيخر آخوند بيشتر  شهرت. اند بوده او شاگردان از همه عراقي الدين آقاضياء مرحوم و قمي

 خراساني آخوند  اصولي آراء. است شده نوشته آن بر زيادي حواشي و است مهم درسي كتاب  يك او"االصول كفاية"كتاب

 ضرورت به فتوا كه است كسي همان خراساني آخوند. است توجه مورد و شود مي نقل علميه هاي حوزه در همواره

  1. گذشت در قمري هجري 1329 سال در او. است او نرهي ايران  مشروطيت و داد مشروطيت

 و الذكر سابق شيرازي ميرزاي نزد. است هجري  چهاردهم قرن اصوليون و فقهاء اكابر از. نائيني حسين ميرزا حاج 36

 اصول علم اودر بيشتر شهرت. شد عاليمقام مدرس خود و است كرده تحصيل الذكر سابق  اصفهاني فشاركي محمد سيد

 از بسياري. آورد اصول علم در جديدي نظريات خود از و برخاست خراساني آخوند مرحوم با علمي معارضه به. است

 از دفاع در كه"اسالم در حكومت"يا"االمة تنزيه"نام به دارد فارسي به نفيس كتابي او. اويند  شاگردان از ما زمان فقهاء

  . يافت وفات نجف در هجري 1355 سال در او. است نوشته آن اسالمي ومباني مشروطيت
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   بررسي و خالصه
 به كه تاكنون هجري سوم قرن از يعني صغرا غيبت زمان از را فقهاء مشخص هاي چهره از چهره شش و سي مجموعا ما

  اصول و فقه دنياي در كه برديم نام را هائي چهره ما. كرديم معرفي شويم مي  نزديك قمري هجري چهاردهم قرن پايان

 ضمنا البته. شود مي برده كتابها در و درسها در نامشان حاضر عصر تا خودشان زمان از همواره يعني دارند، اديزي شهرت

   :گردد مي معلوم نكته چند گفتيم آنچه مجموع از. شد برده نيز چهره شش و سي  اين از غير ديگر شخصيتهاي نام

 يازده اين در وقفه بدون فقهي هاي حوزه. است  نشده قطع هرگز و داشته مستمر حيات يك فقه تاكنون سوم قرن از. الف

 استاد از  المثل في اگر. است نشده قطع هرگز مدت اين همه در شاگردي و استاد رابطه. است بوده دائر نيم و قرن

 طور به اطهار  ائمه عصر تا را ايشان فقهي اساتيد سلسله توانيم مي كنيم شروع بروجردي اهللا آية مرحوم خود بزرگوار

 از غير ديگر فرهنگ و تمدن هيچ در ظاهرا نيمي و  قرن يازده متداوم و متسلسل حيات چنين. نمائيم بيان مسلسل

 و وقفه هيچ  بدون حيات، يك و روح يك كه واقعي، معني به فرهنگي استمرار. ندارد وجود اسالمي فرهنگ و تمدن

 حاكم همه بر روح يك و دهد پيوند يكديگر به درازمدت  اينچنين قروني در را متوالي و مرتب و منظم طبقات انقطاع،

 بر احيانا تري طوالني  سوابق به ما ديگر، فرهنگهاي و تمدن در. يافت نتوان اسالمي فرهنگ و تمدن در جز باشد،

  غيبت با مقارن كه را سوم قرن اينكه كرديم، آوري ياد نيز قبال همچنانكه. انقطاعها و بريدگيها و ها وقفه با ولي خوريم مي

   از شيعه فقه حيات كه است جهت بدان نه داديم قرار مبدأ است صغرا
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 تحت شيعه فقهاء و است اطهار  ائمه حضور عصر عصر، آن از قبل كه است جهت بدان بلكه شود، مي آغاز سوم  قرن

 صحابه عهد به فقهي كتاب تأليف آغاز و شيعه ميان در فقاهت و اجتهاد آغاز واال. ندارند استقاللي و اند ائمه الشعاع

 علي اميرالمؤمنين دار خزانه و كاتب رافع ابي بن عبيداهللا برادر (رافع ابي بن علي را كتاب اولين گفتيم چنانكه. رسد مي

  . است نوشته) حضرت آن خالفت  زمان در) ع(

 نشده تنظيم و تدوين ايراني فقهاء وسيله  به تنها شيعه فقه جمله آن از و شيعه معارف ها، بعضي تصور برخالف. ب

 است ايراني غير عناصر با غلبه صفويه، ظهور و هجري دهم قرن از قبل تا. اند بوده سهيم  آن در ايراني غير و ايراني. است

  . گردد مي ايرانيان با غلبه كه است صفويه دوره اواسط از وتنها

 طوسي شيخ وسيله نجف سپس. بود فقه مركز بغداد ابتدا در. است ودهنب ايران صفويه از قبل نيز فقاهت و فقه مركز. ج

 شهر كه حله ،  آن با مقارن قسمتي و آن از پس و) فعلي لبنان جنوبي نواحي از (عامل جبل  كه نكشيد طولي. شد مركز

 دوران در. است دهبو بزرگ فقهاء مركز مدتي نيز) سوريه نواحي از (حلب. بود فقاهت و فقه مركز عراق، در است كوچكي

 شد احيا اكابر ديگر و اردبيلي  مقدس وسيله نجف حوزه زمان همان در و يافت انتقال اصفهان به مركزيت كه بود صفويه

 مركز بغداد كه زمان همان در اسالمي، اول قرون در كه است قم شهر تنها ،  ايران شهرهاي از. دارد ادامه امروز تا كه

 همچنان آمد در فقهي مراكز از يكي صورت  به قولويه بن محمد و بابويه بن علي نظير فقهائي وسيله بود، اسالمي فقاهت

 يعني قمري  هجري 1340 سال در ديگر بار و شد احيا نيز قوانين صاحب قمي ابوالقاسم ميرزا وسيله قاجار دوره در كه

   وسيله پيش سال 56 حدود در
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 گاهي عليهذا،. است شيعه فقهي بزرگ مركز دو از يكي اكنون و شد يااح  يزدي حائري عبدالكريم شيخ حاج مرحوم

 دورانهائي و اصفهان عهدي ،)عراق (حله مدتي ،)سوريه (حلب اي برهه ،)لبنان (عامل جبل اي دوره نجف، زماني بغداد،

 قبيل از ايران رديگ شهرهاي در صفويه از بعد مخصوصا تاريخ طول در. است بوده بزرگ فقهاء و فقهي نشاط مركز  قم

 بوده معتبري و عظيم علميه هاي حوزه) فعلي فردوس (تون و قزوين، زنجان، تبريز، ،  كاشان يزد، شيراز، همدان، مشهد،

 و نبوده اول طراز فقهاء مركز كاشان، كوتاهي مدت در و اصفهان، و قم استثناي به ايران شهرهاي از هيچيك ولي است

 اين  فقهي و علمي نشاط بر دليل بهترين. است رفته نمي شمار به فقهي هاي حوزه ترينعالي رديف در يا و ترين عالي

 و جوش يادگار و است موجود نامبرده  شهرستانهاي همه در كه است تاريخي و عالي بسيار مدارس وجود شهرها

  . است گذشته دورانهاي علمي خروشهاي

 كه راهي. بودند درويش صفويه دانيم، مي  چنانكه. اند داشته صفويه ايران مشي خط در مهمي نقش عامل جبل فقهاء. د

 و شد نمي تعديل عامل جبل فقهاء عميق فقهي روش با اگر كردند مي طي خود درويشي  خاص سنت اساس بر آنها ابتدا

 علويهاي در آنچه نظير شد مي منتهي چيزي  به شد، نمي گذاري پايه ايران در عميقي فقهي حوزه فقهاء آن وسيله اگر

 انحرافات گونه  آن از ايراني ملت و دولت عمومي روش اوال اينكه در داشت زيادي تأثير  جهت اين. هست شام يا و تركيه

 و كركي محقق قبيل از عامل جبل فقهاء اينرو از. كند طي  تري معتدل راه نيز شيعي تصوف و عرفان ثانيا و بماند مصون

  . دارند  بوم و مرز اين مردم گردن به بزرگي حق اصفهان فقهي هحوز تاسيس با ديگران و بهائي شيخ
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 از يكي اين و. " ايران در تشيع بر است مقدم زمانا عامل جبل در تشيع":است گفته ارسالن شكيب كه طور همان. ه

 وسيله لبنان در  تشيع نفوذ معتقدند بعضي. دانند مي ايرانيان ساخته را تشيع كه است كساني  نظريه رد بر قطعي داليل

 قسمتي يا همه شامل كه قديم شام منطقه در اقامت مدت در ابوذر). 1 (گرفت صورت بزرگ مجاهد صحابي غفاري ابوذر

  . كرد مي تبليغ نيز را تشيع پاك مرام امويان، ساير و معاويه اندوزيهاي  ثروت با مبارزه همدوش بود، نيز فعلي لبنان از

  

  :پاورقي

   

 جبل"كتاب از نقل"عربي اسالمي كشور چند از بازديد"عنوان تحت زاده، واعظ آقاي مشهد، الهيات هدانشكد نشريه. 1

    التاريخ في عامل
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  ) ١ (فقه مسائل رؤس و ابواب: تا دهم ششم درس

   عبادات
 كه گفتيم قبال. شويم آشنا فقه مسائل رؤوس و ابواب با كه است الزم كنيم پيدا مختصري آشنائي فقه با اينكه براي ما

 تعليمات ميان از. دارد عملي دستور موارد آن در اسالم كه است موضوعاتي همه شامل زيرا است، وسيع بسيار فقه دائره

 مطرح فقه دائره در آنچه. است خارج فقه حوزه از كه است اسالمي  تربيت و اخالق ديگر و اسالمي، معارف تنها اسالمي،

 است الزم كه مطلبي اولين. شود مي  كاوش و تحقيق آنها درباره و است مطرح تنوعم و متعدد علوم در امروز شود، مي

   روي صحيح مبناي بر تقسيمي و شده بندي دسته نحوي به فقهي  گسترده مسائل اين آيا كه است اين شود يادآوري
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 محقق كه است همان وفمعر1 بندي دسته و تقسيم. خير متأسفانه كه است اين پاسخ خير؟ يا است  گرفته صورت آنها

. است داده  توضيحاتي آن درباره اندكي"قواعد"كتاب در اول شهيد و است آورده"شرايع"كتاب در"شرايع"صاحب حلي

 در او نوه محمد سيد و"مسالك"در ثاني شهيد قبيل از شرايع كتاب زبردست شارحان كه است اين عجيب

 و نكرده  محقق تقسيم درباره توضيحي و تفسير ينكوچكتر"جواهر"در نجفي حسن محمد  شيخ و"مدارك"كتاب

 محقق تقسيم و بندي دسته حال هر به. است نكرده پيروي  محقق روش از"لمعه"كتاب در نيز اول شهيد خود! اند نداده

 تاس اساس اين بر تقسيم اين. احكام ايقاعات، عقود، عبادات، :است دانسته قسم چهار بر را فقه ابواب كه است بدينگونه

 شرط آنها در خداوند به تقرب قصد كه است نحوي به يا دهد انجام را آنها  شرعي ميزان بر بايد انسان كه كارهائي كه

 بايد و شود نمي ساقط تكليف باشد كار در ديگر غرضي و قصد اگر و شود انجام بايد خدا براي صرفا يعني است، شده

 و زكات و خمس و روزه و نماز مانند شود مي ناميده"عبادت"باشد ولا نوع از اگر نيست؟ چنين يا گيرد، صورت دوباره

 نباشد، آن صحت شرط قربت قصد يعني باشد، دوم نوع از اگر اما. نامند مي"عبادات"فقه در را كارها اينگونه. غيره و حج

 اجراء به موقوف نآ وقوع كه است  اين يا :است قسم دو بر است، صحيح گيرد صورت نيز ديگر غرضي و قصد به فرضا و

 ديات حدود، ارث، مانند شوند، مي ناميده"احكام"نباشد خاص صيغه اجراء به موقوف اگر. هست يا و نيست، خاص صيغه

   باشد خاص صيغه اجراء به موقوف اگر و غيره، و
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 و باشد ايجاب فطر يكي شود، خوانده طرف دو وسيله بايد صيغه  آن كه است اين يا :است نوع دو خود نوبه به نيز اين

 ناميده"عقد"باشد اول نوع از اگر. جانبه يك است اي صيغه ندارد، طرف دو به نيازي آنكه يا و قبول،  طرف ديگري

 تنهائي  به فرد يك صرفا اگر و. قبول ديگر طرف و كند مي ايجاب طرف يك كه نكاح و اجاره و بيع مانند شود، مي

 يا خود، طلب از كردن نظر صرف يعني"ابراء"مانند. شود مي  ناميده"ايقاع"يگرد طرف به نياز بدون كند اجرا تواند مي

 مجموع بندي تقسيم اين در حلي محقق. كرد خواهيم بحث تقسيمات ساير و تقسيم اين درباره بعدا ما. عتق يا و طالق

 و"ايقاعات"را باب يازده ،" عقود"را باب پانزده ،" عبادات"را باب ده. است داده قرار باب هشت و چهل را فقه ابواب

 نا نكته اين ضمنا. است خورده هم به ها شماره اين عمال كه ديد خواهيم بعدا ولي . است خوانده"احكام"را باب دوازده

 نه شد مي نوشته فقهي موضوع چند يا يك درباره شد، مي  نوشته كه كتبي هجري دوم و اول قرن در كه نماند گفته

 كتابي ديگر شخص  فالن و"صلوش"در كتابي شخص فالن كه خوانيم مي تراجم كتب در مثال . موضوعات همه درباره

 همه جامع كتب يعني (فقهي جوامع كه نيز بعد هاي دوره در اينرو از. است نوشته"نكاح"در كتابي سومي و"اجاره"در

 باب"بنويسند اينكه بجاي كه است اين بر رسم. شود مي ياد"كتاب"عنوان تحت كدام هر فقه ابواب شد، نوشته) فقه  دوره

 به را فقهي مسائل رؤوس و ابواب ما اكنون. " الحج كتاب"يا"الصلوش كتاب "1. نويسند مي"الحج  باب"يا"الصلوش

  . كنيم مي ذكر كتاب آن از نقل به و  حلي محقق"شرايع"ترتيب
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   :كند مي ذكر ترتيب اين به را عبادات كتاب ده"محقق"عبادات

 از طهارت و عارضي، و جسمي و ظاهري آلودگيهاي يا خبث از طهارت :است قسم دو بر طهارت. هارشالط كتاب. 1

 اي گانه ده امور از ديگر چيز يا لباس يا بدن تطهير از است عبارت خبث از طهارت. طبعي  معنوي آلودگي يعني حدث

 از است عبارت حدث از طهارت و غيره، و هميت مني، خون، غايط، بول، :قبيل از شوند مي خوانده نجاسات اصطالحا كه

 ادرار، خواب، مانند طبيعي  اعمال سلسله يك با و است طواف و نماز قبيل از عبادات شرط كه تيمم و غسل و وضو

  . شود تجديد بايد و شود مي باطل غيره و جنابت

 نماز آيات، نماز ميت، نماز عيدين، نماز يوميه،  نمازهاي يعني واجب نمازهاي درباره كتاب اين در. الصلوش كتاب. 2

 و موانع و مقدمات و اركان و شرائط درباره و غيره، و يوميه نوافل قبيل از مستحبي نمازهاي يعني نافله  نمازهاي و طواف

 نماز يا جماعت، نماز و فرادي نماز يا و مسافر نماز و حاضر نماز قبيل از نماز  انواع درباره همچنين و نماز، خلل و قواطع

  . شود مي بحث تفصيل به قضاء نماز و اداء

 جو، گندم، نقره، طال، :گيرد مي تعلق چيز نه به  كه ماليات به شبيه است مالي پرداخت نوعي زكات. الزكوه كتاب. 3

 رهدربا و زكات مقدار درباره و گانه نه امور اين به زكات تعلق شرائط درباره فقه در. شتر گوسفند، گاو، مويز، خرما،

 از قرآن در. شود مي ذكر نماز رديف هم غالبا"زكات"قرآن در. شود مي  بحث برسد بايد مصارفي چه به كه آن مصرف

   :فرمايد مي كه آنجا است، شده داده توضيح آن مصارف فقط زكات مسائل
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 ابن و اهللا سبيل في و ارمينالغ و الرقاب في و  قلوبهم المولفة و عليها العاملين و المساكين و للفقراء الصدقات انما «

 در و آيد، دست به آنها دل بايد كه  مردمي و آنها، آوري جمع مأموران و تهيدستان و نيازمندان براي صدقات. » السبيل

  . باشد مي توشه بي مسافران و گردد مي منتهي خدا به كه خيري راه در و داران قرض و بردگان، آزادي راه

 اهل نظر از. پنجم يك يعني خمس. است ماليات  شبيه مالي پرداخت نوعي زكات انندم نيز خمس. الخمس كتاب. 4

 عموم مصالح  صرف و شود منتقل المال بيت به بايد خمس عنوان به آن پنجم يك كه است  جنگي غنائم تنها تسنن

 معادن، آن، بر وهعال. شود پرداخت آن خمس بايد  كه است چيزهائي از يكي جنگي غنائم شيعه نظر از ولي. گردد

 خرد، مي مسلمانان از ذمي كافر كه زميني نيست، مقدور آنها مالك و آنها تشخيص كه حرام به مخلوط مالهاي گنجها،

 در خمس. شود داده آنها خمس و شوند تخميس بايد نيز ساالنه عوائد مازاد و آيد مي دست به غواصي طريق از آنچه

  . كند تأمين تواند مي را كشور يك بودجه مهم متقس كه است هنگفتي بودجه  شيعه مذهب

 فرو آب زير سر و جنسي آميزش آشاميدن، و خوردن از روزه حال در دانيم مي چنانكه. روزه يعني صوم. الصوم كتاب. 5

 مبارك ماه يعني  ماه يك قمري سال هر. كرد اجتناب بايد ديگر چيزهاي برخي و بردن فرو  حلق به غليظ غبار و كردن

   نداشته عذري كه بالغي مكلف هر بر مضانر
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 عيد :است حرام روزه سال در روز دو. است مستحب رمضان ماه غير در كلي طور به روزه. بگيرد روزه  است واجب باشد

  . عاشورا روز مانند  است مكروه روزه روزها بعضي. اضحي عيد و فطر

 عبارت فقهي اصطالح در ولي. معين محل  يك در شدن مقيم يعني لغوي معني حسب به اعتكاف. االعتكاف كتاب. 6

  روزه روز سه هر و گذارد نمي بيرون پا و شود مي مقيم مسجد در بيشتر يا روز  سه انسان كه عبادت نوعي از است

 اگر ولي واجب، نه است مستحب ذاته حد  في اعتكاف. است مسطور فقه در كه دارد احكامي و شرائط كار اين. گيرد مي

 مسجد يا  النبي مسجد يا الحرام مسجد در بايد اعتكاف. شود مي واجب سوم روز گذشت روز دو و كرد شروع را آن سانان

 مساجد در اعتكاف. گيرد صورت شهر يك جامع مسجد يك در كه است اين حداقل و گيرد صورت بصره مسجد يا كوفه

  . ودفرم مي اعتكاف رمضان آخر دهه اكرم پيغمبر. نيست جايز كوچك

 عمره با توأم معموال و شود مي انجام حجاج وسيله  مكه اطراف و مكه در كه است معروفي عمل همان حج. الحج كتاب. 7

 جمرش رمي مشعر، سرزمين در شبانه وقوف عرفات، سرزمين در وقوف مكه، در احرام :از است  عبارت حج اعمال. است

 رمي النساء، طواف نماز النساء، طواف و مروش، و صفا  بين سعي ف،طوا نماز طواف، تقصير، يا حلق قرباني، العقبه،

  . مني در  بيتوته جمرات،

 و آورند بجا را عمره اول كه است واجب  حجاج براي معموال ولي. است كوچك حج نوعي نيز عمرش. العمرش كتاب. 8

   :از است  عبارت عمرش اعمال. را حج بعد
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 اعمال اينكه براي بهائي شيخ. تقصير مروه، و صفا بين سعي طواف، نماز كعبه، انهخ طواف ميقاتها، از يكي در احرام

 اين  آن و است كرده جمع شعر يك در آنها اول حرف رمز با را آنها بماند باقي  طالب اذهان در آنها ترتيب و حج و عمره

   :است

   لحج »طرمر رس اووارنحط«       نهج اجعل للعمرش"اطرست

   :ترتيب اين به

   احرام = لفا

   طواف = ط

   طواف ركعتين = ر

   مروه و صفا بين سعي = س

   تقصير = ت

   :باز و. است عمره رمز كه دهد مي تشكيل را"اطرست"كلمه اينها مجموع

   احرام = الف

   عرفات در وقوف = و

  مشعرالحرام در وقوف = و

  . منا سرزمين به مشعر و عرفات از) كردن كوچ يعني (افاضه = الف

  . العقبه جمرش رمي  =ر

  . ناخن يا مو مقداري  چيدن نيست اول حج او حج كه كسي براي و سر، تراشيدن يعني حلق = ح. قرباني يعني نحر = ن

  . حج طواف = ط
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  . حج طواف ركعتين = ر

  . مروه و صفا ميان سعي = س

  . النساء طواف = ط

  . طواف ركعتين = ر

  . منا در) بيتوته يعني (مبيت = م

  . جمرات رمي  =ر

 مطلب سر. است آمده تا چهارده شعر اين در ولي است تا سيزده اعمال مجموع داديم شرح را حج اعمال ما آنچه بنابر

 در است، شمرده مستقل عملي را منا طرف به آنجا از كردن كوچ يعني مشعر، و عرفات از افاضه بهائي شيخ كه است اين

  . نيست مستقل عمل كه صورتي

. است اجتماعي مسئوليتهاي و اجتماعي دين  اسالم. است مطرح اسالمي جنگهاي مسئله كتاب اين در. الجهاد كتاب. 9

 جهاد شيعه فقه ازنظر. دفاعي و ابتدائي :است قسم دو بر جهاد. است گرفته قرار اسالم  دستورات متن در جهاد رو اين از

 مردان بر تنها جهادي چنين اين. الغير و گيرد صورت تواند مي معصوم امام يا اكرم پيغمبر نظر زير منحصرا ابتدائي

 يا است داخلي يا جهاد ايضا. است واجب زن و مرد از اعم مردم همه بر زمانها همه در دفاعي جهاد ولي است واجب

 اصحاب و جمل اصحاب يا خوارج آنچنانكه كنند خروج مسلمين الطاعة  مفترض امام بر مردم از گروهي اگر. خارجي

 تحت مسلمان غير پذيرفتن شرائط يعني  ذمه احكام و جهاد احكام فقه، در. است واجب نيز آنها با جهاد كردند  صفين

  . شود مي  بحث تفصيل به اسالمي غير دولت و اسالمي دولت ميان صلح درباره همچنين و اسالمي، دولت تابعيت عنوان
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 را مناسب محيط و است اجتماعي مسؤوليتهاي و اجتماعي دين اينكه حكم به اسالم. منكر از نهي و معروف به امر. 10

. است  آورده وجود به عموم براي مشترك مسؤوليت يك داند مي خود بخش سعادت و  آسماني برنامه اجراء اصلي شرط

 به امر"نام به نيكيها پاسداري. باشند نادرستيها و بديها كننده نابود و نيكيها و فضيلتها پاسدار كه موظفند مردم همه

 و شرائط اسالمي،  فقه در"منكر از نهي و معروف به امر".شود مي ناميده"منكر از  نهي"بديها با گري ستيزه و"معروف

  . رسد مي عقود نوبت و پذيرد مي پايان عبادات باب ده اينجا تا. است مسطور فقه در كه دارد نظاماتي و مقررات
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  ) 2( فقه مسائل رؤوس و ابواب هفتم درس

   عقود
   :است كتاب پانزده بر مشتمل و است عقود دوم قسم :گويد مي"محقق "

 عوضين، شرائط و) فروشنده و خريدار يعني (معامله  طرفين شرائط فروش، و خريد درباره كتاب اين در. هالتجار كتاب. 1

 و است نقد جنس كه نسيه  معامله د،نق معامله :فروشها و خريد انواع درباره همچنين و معامله،  صيغه يعني عقد شرائط

 دار مدت جنس و شود مي دريافت نقد پول :است فروش پيش يعني  است آن عكس كه سلف معامله دارد، مدت پول

 در همچنين و. است باطل باشد دار مدت دو هر پول هم و جنس هم كه اي معامله البته. شود مي بحث است،

   كند مي اي معامله شخصي كه است اين اينجا در مرابحه از مقصود. شود مي بحث ةتولي مواضعه، مرابحه، درباره"بيع"باب
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 مقداري با را معامله يعني است، عكس بر مواضعه و. كند مي واگذار ديگري به را معامله سود مقدار يك گرفتن با بعد و

  . نمايد مي واگذار ديگري به زيان و ودس بدون را معامله كه است اين تولية و. كند مي واگذار ديگري به ضرر تحمل و كسر

  . شود مي بيان فقهي باب  اين در گرفتن گرو و گذاشتن گرو احكام. گرو يعني رهن. الرهن كتاب. 2

 به رسيدگي براي شرعي حاكم. نيست ديونش  به وافي دارائيش كه كسي يعني ورشكسته، يعني مفلس. مفلس كتاب. 3

  . شود  پرداخت امكان قدر به طلبكاران ديون و شود رسيدگي دقيقا تا كند مي صرفالت  ممنوع را او شخصي چنين ديون

 تامه، مالكيت عين در شرعي مالك زيادي موارد در. است بودن التصرف ممنوع مقصود. منع يعني حجر. الحجر كتاب. 4

 سفيه، ديوانه، بالغ، نا طفل است همچنين. است افراد گونه اين از يكي شد ياد قبال كه مفلس. است التصرف ممنوع

 موت مرض در مريض -  قولي به -  است همچنين و. خود ثروت ثلث از مازاد در وصيت به نسبت موت مرض در مريض

  . خود دارائي ثلث از مازاد در ماليش انتقالهاي و نقل  به نسبت

 در كسي يعني. شود مي هناميد"ضمانت"زبانان  فارسي امروز عرف در كه است چيزي همان"ضمان".الضمان كتاب. 5

 درباره. كند مي ضمانت  اصطالح به او از و شود مي او دين دار عهده طلبكاري مدعي يا طلبكار نفر يك برابر

 ذمه به مديون ذمه از دين نقل"ضمان شيعه فقه نظر از. است اختالف  سني فقه با شيعه فقه ميان"ضمان"حقيقت

 مطالب ضامن از دارد حق فقط ندارد، را اولي مديون از مطالبه حق رطلبكا شخص ضمان، از پس يعني است،" ضامن

   به اگر ضامن البته. كند
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 تسنن، اهل فقه ازنظر ولي. كند استيفا  مديون از طلبكار، به پرداخت از پس تواند مي باشد كرده ضمانت مديون  تقاضاي

 از يا و كند  مطالبه اولي مديون از كه دارد حق طلبكار ضمان، از پس يعني است،"ديگر عهده بر اي عهده ضم"ضمان

  . است كرده ذكر هم را كفالة باب و حوالة باب احكام"ضمان كتاب"ضمن در"محقق".ضامن

 كتاب در كه است صلحي از غير اينجا در صلح از مقصود. شود مي بيان مصالحه احكام كتاب اين در. الصلح كتاب. 6

 شود مي ذكر عقود باب در كه الصلحي كتاب و است سياسي قراردادهاي ربارهد جهاد  كتاب صلح. شود مي بيان جهاد

 صلح. شود مي صلح معيني مبلغ به است مجهول  ميزانش كه ديني اينكه مثل است، عرفي حقوق و مالي امور به مربوط

  . شود مي واقع اختالفات و وي دعا مورد در معموال

 به ثروتي مثال اينكه مثل. باشد داشته تعلق نفر يك از بيش به حقي يا مالي اينكه يعني شركت. الشركة كتاب. 7

 اسب يا اتومبيل مشتركا نفر دو اينكه ومثل شريكند، يكديگر با اند نكرده قسمت كه مادامي  كه رسد مي ارث به فرزندان

 و. كنند مي احيا را مواتي زمين مثال كنند مي حيازت را مباحي يك مشتركا نفر چند احيانا يا و ند، خر مي را زميني يا

 جدا كه شود مي مخلوط ديگر نفر يك گندمهاي با نفر يك گندمهاي اينكه مثل گيرد، مي صورت قهري صورت به گاهي

 شركت. بود عقدي غير شركت گفتيم قبال آنچه. عقدي غير و عقدي :است قسم دو بر شركت. نيست ممكن آنها كردن

 شركتهاي مانند كنند، مي قرار بر شركتي يكديگر با عقد و پيمان يك و داد قرار يك با نفر چند يا دو كه است اين عقدي

 احكام ضمنا شركت  باب در. است مسطور فقه در كه دارد زيادي احكام عقدي شركت. صنعتي يا زراعي يا تجارتي

  . شود مي ذكر نيز قسمت
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 يعني. كار و سرمايه شركت بلكه سرمايه چند يا دو شركت نه اما است، عقدي شركت نوعي مضاربه. المضاربة كتاب. 8

 بر را تجاري عمليات" عامل"عنوان به ديگر نفر چند يا يك و گذارند مي تجارت براي اي سرمايه نفر چند يا يك اينكه

 صيغه يعني مضاربه، عقد و باشند رسيده توافق به باشد نسبت چه  به كه سود تقسيم نظر از بايد قبال. گيرند مي عهده

  . شود منعقد پيمان عمال الاقل يا و شود جاري  مضاربه

 و كار شركت نوع از دو هر يعني مضاربه، شبيه  است شركت نوع دو مساقات و مزارعه. والمساقات المزارعة كتاب. 9

 ايهسرم و كار شركت  مزارعه ولي است تجارت و كسب براي سرمايه و كار شركت مضاربه كه تفاوت  اين با است، سرمايه

 توافق و كند مي منعقد  كشاورزي داد قرار ديگر فردي با زمين و آب صاحب كه معني اين به است، كشاورزي براي

 باغداري امر در سرمايه و كار شركت مساقات و شود، تقسيم آنها ميان معين نسبت به كشاورزي محصول كه كنند مي

 و دادن آب قبيل از باغباني  عمليات دار عهده كه كند مي منعقد قراردادي كارگر، يك با ميوه درخت  صاحب كه است

 از كدام هر كرد، خواهند توافق يكديگر با كه معين نسبت به و بشود است مؤثر ميوه رساندن ثمر به در كه كارها ساير

  . برد مي سهمي كارگر و مالك

 يا مزارعه صورت به خواه و مضاربه صورت  به خواه كار، و سرمايه شركت در كه شود آوري ياد است الزم نكته اين

 سرمايه صاحب  مال از شود سرمايه متوجه كه زياني و خطر هرگونه دارد، تعلق مالك به  سرمايه اينكه به نظر مساقات،

 عايد سودي هيچ است ممكن و شود عايد كمي سود است  ممكن يعني. نيست قطعي سرمايه سود ديگر طرف از و. است

   در زياد، چه و كم چه شود، عايد سودي كه صورتي در تنها  سرمايه صاحب. نشود
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 است ممكن و نبرد  سودي است ممكن عامل مانند نيز دار سرمايه كه است اين. شد خواهد شريك و سهيم سود همان

 منظور ارب صورت به بانكداران امروز جهان در ولي. شود ورشكست  اصطالح به و برود بين از و شود تلف اش سرمايه احيانا

 آن با كه صنعتي يا كشاورزي يا تجاري عمليات خواه برند، مي حال هر در معين سود نتيجه در و سازند مي عملي را خود

 با ولو است مجبور) مباشر (عامل باشد، نداشته سود فرضا. باشد نداشته خواه و باشد داشته سود گيرد مي صورت سرمايه

 اساس بر زيرا و شود، نمي ورشكست دار سرمايه هرگز ايام اين در همچنين و. مايدن تأمين را سود آن خود  خانه فروختن

 را خود دين حال هر در و است داده قرار قرض  صورت به مباشر و عامل ذمه در را خود سرمايه دار سرمايه ربوي نظام

 دار سرمايه اينكه يعني ربا صورت به هسرماي از استفاده اسالم در. باشد رفته بين از سرمايه  تمام چند هر كند مي مطالبه

 و اكيدا بخواهد حال هر در سود مقداري عالوه به را خود دين و بدهد مباشد و عامل به قرض صورت به را خود پول

  . است ممنوع شديدا

 براي دخو جانب از او گرفتن نايب و نفر يك نزد  مالي سپردن ديگر عبارت به امانت، يعني ديعه و. الوديعة كتاب. 10

 همچنانكه كند، مي ايجاد  است امانتدار كه كسي يعني"ودعي"براي تكاليفي و وظائف خود نوبه  به ديعه. نگهداري و حفظ

  . دارد مي معاف باشد نكرده تقصيري اگر مال تلف صورت در را او

 هر ديعه و عاريه. شود منتفع آن منافع از اينكه  براي گيرد مي را شخصي مال كسي كه است اين عاريه. العارية كتاب. 11

 اذن بدون او طبعا و نگهداري و حفظ براي دهد مي ديگري به را خود مال انسان وديعه در اما باشند، مي امانت نوعي دو

   ولي ندارد، استفاده هيچگونه حق مالك
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 كسي اينكه مثل. برگرداند بعد و ببرد بهره آن از كه دهد مي ديگري به را خود مال اول از انسان  كه است اين عاريه

  . دهد مي عاريه ديگري به را خود ظروف يا را خود اتومبيل يا را خود لباس

 مال را آن كه پولي مقابل در را خود مال منافع  انسان كه است نحو اين به يا :است نوع دو اجاره. االجارش كتاب. 112

 اجاره را خود  لباس يا و اتومبيل يا خانه معمول، طبق سانان اينكه مثل كند، مي واگذار  ديگري به نامند مي االجاره

 نظير خاص عملي انجام مقابل در كه شود مي متعهد  يعني شود مي اجير خود انسان كه است نحو اين به يا و دهد، مي

 آن و يكديگرند  شبيه جهت يك از بيع و اجاره. نمايد دريافت مزدي غيره و بنائي صورت، و سر اصالح لباس، دوختن

 در و است، پول و خارجي عين يك ميان معاوضه بيع، در  هست كه چيزي. است كار در معارضه مورد، دو هر در اينكه

. " االجاره مال"و"موجره عين"اجاره در و نامند، مي"ثمن"و"مبيع"بيع، در را عوضين. است پول و عين  منافع ميان اجاره

 اين در تفاوتشان اما. كنند مي استفاده منافع از دو هر مستعير و مستأجر كهاين آن و دارد عاريه با مشتركي وجه اجاره

 حق فقط نيست منافع مالك مستعير ولي است عين منافع مالك پردازد مي االجاره مال اينكه حكم به مستأجر كه است

   دارد انتفاع

 ابقاع يا عقد صورت به بايد او كه كارهايي براي  است ديگر افراد گرفتن نايب بشري نيازهاي از يكي. الوكالة كتاب. 13

 يا و وقف يا وديعه يا عاريه يا اجاره يا بيع عقد او طرف از كه كند مي وكيل را ديگري شخصي  اينكه مثل. دهد انجام

 نايب عنوان به موكل طرف از كه آن و"موكل"دهد مي اختيار خود طرف از ديگري به آنكه. كند جاري را طالق صيغه

  . شود مي ناميده"توكيل"عمل اين نفس و"وكيل"شود مي  برگزيده
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. دهد قرار مصرف يك براي خالص و كند خارج خود  ملك از را خود مال اينكه يعني وقف. والصدقات الوقوف كتاب .14

 آزاد و آن كردن  انتقال قابل غير و عين نگهداشتن يعني المنفعة تسبيل و العين تحبيس :اند گفته وقف تعريف در

 عقود باب در را آن"محقق"اينكه علت. است اختالف نه، يا هست شرط قربت قصد وقف در اينكه در. منافعش ساختن

 و عام، وقف و خاص وقف :است قسم دو بر وقف. داند نمي شرط را قربت قصد كه است اين عبادات، درباب نه  كرده ذكر

  . دارد  مفصلي احكام كدام هر

 حبس هميشه براي مال عين"وقف"در  كه تفاوت اين با وقفند شبيه حبس و سكني. والحبس السكني كتاب. 15

 معين مدت تا را خود مال منافع كه است اين"حبس"ولي نيست كند پيدا شخصي  مالك اينكه قابل ديگر و شود مي

 است عبارت"سكني"اما و آيد مي در شخصي ملك صورت  به مدت انقضاء از بعد و دهد مي قرار خيريه مصرف يك براي

 اموال ساير مانند مدت انقضاء از پس و دهد مي قرار مستحق يك استفاده براي معين مدت براي را  مسكني اينكه از

  . شود مي اولي مالك شخصي

. ببخشد ديگري به را خود مال دارد حق انسان كه  است اين مالكيت آثار از يكي. بخشش يعني هبه. الهبات كتاب. 16

. گيرد نمي عوضي  هيچ خود بخشش مقابل در كه است اين معوضه غير هبه. معوضه غير و معوضه :است قسم دو بر هبه

 ميان اگر معوضه غير هبه اما و است برگشت قابل غير معوضه هبه. دارد مقابل در پاداشي كه است اين معوضه هبه ولي

 تواند مي واهب يعني است برگشت قابل واال ستا برگشت قابل غير شود تلف موهوبه عين يا و باشد ارحام و خويشاوندان

   را هبه عقد و كند رجوع
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 يا و اسبدواني در مسابقه براي بندي شرط و داد قرار نوعي يعني رمايه و سبق. والرمايه السبق كتاب. 17. نمايد فسخ

 به نظر است، كرده منع را بنديها شرط اسالم و است بندي شرط نوعي اينكه با رمايه و سبق. تيراندازي يا و شتردواني

  . است جهاد توابع از رمايه و  سبق. است شده شمرده جايز است سربازي عمليات تمرين براي اينكه

 آنها ولي كه كوچكش فرزندان مورد در يا و  اموالش مورد در انسان كه سفارشهايي به است مربوط. الوصيه كتاب. 18

 تربيت دار عهده او از بعد كه دهد قرار خودش وصي را شخصي كه دارد حق انسان. نمايد مي خود مردن از بعد براي است

 به وصيت طبق را خود ثروت سوم يك حدود تا كه دارد  حق همچنين و باشد، بوده صغيرش فرزندان نگهداري و حفظ و

 تمليكيه وصيت. يهفك عهديه، تمليكيه، :است قسم سه بر وصيت :گويند مي فقهاء. برساند باشد  مايل خود كه مصرفي هر

 اين عهديه وصيت. باشد معين شخص فالن به متعلق خودش از بعد مالش از مبلغ فالن كه كند مي وصيت كه است اين

 يا بگيرند نايب روزه و نماز يا زيارت يا حج در برايش مثال شود، انجام عمل فالن مردنش از بعد كند مي  وصيت كه است

  . باشد آزاد من مردن از بعد برده فالن كند مي وصيت مثال كه است اين فكيه  وصيت. ددهن انجام خير كار ديگر نوعي به

 و كنند، مي بحث نكاح عقد شرائط درباره اوال نكاح باب در فقها. ازدواج پيمان از است عبارت"نكاح".النكاح كتاب. 19

 و برادر يا و پسر و مادر يا دختر، و پدر قبيل از است، حرام يكديگر با ازدواجشان كه كساني يعني  محارم درباره بعد

 هر  پيچي سر يعني"نشوز"درباره و قطع، من و دائم :نكاح نوع دو درباره ديگر و پردازند، مي بحث به اينها، غير و خواهر

   از مرد و زن از يك
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 و خانواده، پدر طرف زا فرزند و زن اقتصادي اداره لزوم يعني نفقات  درباره و ديگر، طرف حقوق به نسبت خود وظائف

  . كنند مي بحث ديگر مسائل اي درپاره

 اما"است تا پانزده عقود":گفت عقود بخش اول در"حلي محقق"خوانديم، ابتدا در چنانكه. رسيد پايان به"عقود"اينجا تا

 بعضي"حققم"كه بوده جهت آن از يا و است بوده لفظي اشتباه شايد. است طور اين چرا نيست معلوم. شد بيشتر عمال

  . است دانسته مي  يكي ديگر بعضي با را ابواب
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   :)3 (فقه مسائل رؤوس و ابواب هشتم درس

  ايقاعات
 ولي است صيغه اجراء به نيازمند كه كاري يعني"ايقاع".است تا يازده آن و است ايقاعات سوم قسمت :گويد مي"محقق"

 ازدواج  پيمان مرد زدن هم بر از است عبارت"طالق".الطالق بكتا. 1. است انجام قابل يكجانبه و ندارد طرف دو به نياز

 مقصود. رجوع قابل طالق يعني رجعي طالق. رجوع  قابل غير طالق يعني بائن طالق. رجعي يا و است بائن يا طالق. را

 غير كه بائن  طالق. نمايد يكن لم كأن را طالق و كند رجوع نشده منقضي زن عده كه مادامي تواند مي مرد كه است اين

 زن طالق و است نكرده نزديكي او با مرد كه است زني  طالق مانند ندارد عده كه است جهت آن از يا است رجوع قابل

   رجوع حق مرد دارد عده زن اينكه عين در كه است جهت  آن از يا و يائسه،
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 تواند نمي  اول شوهر ننمايد، آميزش او با و دنكن ازدواج ديگر مرد با زن تا كه  ششم يا و سوم نوبت در طالق مانند ندارد،

 كه است شرط طالق در. شود مي حرام سابقش شوهر بر زن آن هميشه براي كه نهم نوبت طالق يا و كند، ازدواج او با

 الهي  مبغوض طالق. باشند داشته حضور طالق حين در عادل شاهد نفر دو ثانيا گيرد،  صورت زن پاكي حال در اوال

 منفور و مبغوض نيست حرام اينكه عين در طالق  يعني. » الطالق اهللا عند الحالل ابغض « :فرمود خدا غمبرپي. است

  . دارد سري خود، اين و است، خداوند

 است زوجه طرف از كراهت كه است طالقي"خلع". است بائن طالق نوع دو نيز مبارات و خلع. المبارات و الخلع كتاب. 2

 شود، طالق به حاضر مرد كه كند مي نظر صرف خود مهر از قسمتي يا و همه از يا و پردازد مي مرد به مبلغي زوجه و

 اين در بگيرد، پس كرده بذل آنچه بخواهد زوجه  اينكه مگر شود، مي سلب او از رجوع حق داد طالق مرد كه همين

 و است طرفيني كراهت كه  تفاوت اين با"خلع"مانند است بائن طالق نوعي نيز"مبارات".دارد  رجوع حق نيز زوج صورت

 ولي ندارد معين حد"خلع"در مبذول مقدار كه است اين ديگر تفاوت. طالق براي كند مي بذل مبلغي زوجه حال عين در

  . نباشد زوجه مهر از بيش كه است مشروط"مبارات"در

 كظهر علي انت":گفت مي زوجه به زوج كه ترتيب  اين به است بوده طالق نوعي جاهليت در"ظهار".الظهار كتاب. 3

 تغيير را آن اسالم. شود شناخته  مطلقه زوجه كه بود كافي همين و. هستي مادرم پشت مانند من به نسبت تو يعني"امي

 با  نزديكي است نداده كفاره تا و بدهد كفاره بايد كند كاري چنين كسي اگر ولي نيست، طالق"ظهار"اسالم نظر از. داد

   نشد، ممكن اگر است، بنده يك كردن آزاد ظهار كفاره. است محرا او بر زن آن
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  . كردن  اطعام مسكين شصت نشد ممكن اگر و گرفتن، روزه متوالي ماه دو

 زجر براي مردي اينكه آن و است خاص سوگند منظور اينجا در ولي خوردن، سوگند يعني"ايالء".االيالء كتاب. 4

 شكايت زن اگر. كرد نخواهد نزديكي او با) ماه چهار از بيش (معين مدت يا و هميشه  براي كه كند ياد سوگند همسرش

 كند نقض را خود سوگند مرد اگر. زوجه طالق يا سوگند،  نقض :كار دو از يكي به كند مي مجبور را او شرعي حاكم كند

  . است  اجبو اينجا در ولي است حرام جا همه سوگند نقض. بپردازد را خود سوگند  كفاره بايد البته

 نفرين نوعي يعني مباهله، نوعي اصطالح به لعان. شوهر و زن خانوادگي روابط به است مربوط نيز"لعان".اللعان كتاب. 5

 او خانه در زن آن كه را فرزندي يا و نمايد فحشاء به متهم را خود همسر مردي كه است صورتي در  اين و است طرفيني

 ممكن زيرا نيست فحشاء عمل به ساختن متهم مستلزم ولد نفي البته. نيست من زندفر بگويد و كند نفي خود از آورده

 شاهد چهار نتواند و كند فحشاء به متهم را زني كسي اگر. باشد آمده وجود به -  زنا نه - شبهه طريق از فرزندي  است

 را خودش همسر مردي اگر تاس همچنين. شود  جاري ساختن متهم حد يعني"قذف"حد بايد او برخود كند، اقامه عادل

  آن و دارد، وجود ديگر راه يك فحشاء به سازد متهم را خودش همسر مردي اگر هست كه چيزي. سازد متهم

 حرام او بر هميشه براي زن آن اما گردد، مي ساقط او از قذف حد چند هر شد محقق لعان اگر ولي نمايد،"لعان"اينكه

 نفرين نوعي يعني است، مباهله نوعي لعان گفتيم، كه همانطور. گيرد مي تصور شرعي حاكم حضور در لعان. شود مي

 در كه گيرم مي گواه را خدا":گويد مي بار چهار و ايستد مي  حاكم حضور در مرد كه است اين كار ترتيب. است طرفيني

   خود ادعاي
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 حاكم حضور در زن سپس. " اشمب دروغگو خود ادعاي در اگر من بر خدا لعنت":گويد مي پنجم نوبت در. " صادقم

 پنجم نوبت در. " است كاذب خود ادعاي در) شوهر (او كه گيرم مي گواه را خدا":گويد مي بار چهار و ايستد مي

 شوهر و زن شد، محقق"مالعنه"ترتيب اين به اگر. " باشد صادق خود ادعاي در را او اگر من بر خدا خشم":گويد مي

  . گردند مي منفصل يكديگر از هميشه براي

 اسالم. است شده وضع بردگان مورد در مقررات سلسله  يك اسالم در. بردگان كردن آزاد يعني"عتق".العتق كتاب. 6

 بلكه نيست، آنها از كشي بهره گرفتن برده از هدف و داند مي مشروع جنگي اسيران مورد در منحصرا را گرفتن برده

 به خود كار اين و بيابند اسالمي تربيت و كنند زندگي  واقعي مسلمان يها خانواده در مدتي اجبارا كه است اين هدف

  دوره آزادي از بردگان كه است داالني بندگي دوران حقيقت در و. گردد مي منجر آنها اسالمي  تربيت و اسالم به خود

 تربيت كافران كه است اين هدف بمانند،  برده بردگان كه نيست اين هدف پس. كنند مي طي اسالم دوره آزادي تا كفر

 ازبردگي بعد آزادي اينرو از. اند كرده كسب معنوي آزادي كه باشند داشته اجتماعي  آزادي حالي در و بيايند اسالمي

 هدف اينكه به نظر نيز فقها. است كرده فراهم آزادي  يعني"عتق"براي وسيعي برنامه اسالم لهذا. است اسالم هدف

 موجبات :گويند مي فقها. " الرق كتاب"نه است"العتق كتاب"عنوان تحت اند كرده باز  هك بابي"رق"نه است"عتق"اسالم

. كند مي آزاد را برده خدا رضاي براي صرفا يا كفاره اداء براي مالك كه  بالمباشره و ارادي آزادي :است چيز چند آزادي

 او همه به آزادي اين شد آزاد علتي به او عشر يا ربع يا ثلث يا نصف مثال او از قسمتي اي برده اگر يعني سرايت، ديگر

   سوم. كند مي سرايت
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 فرزندان و فرزندان ديگر و برود باال چه هر آنها مادران و پدران و مادر و پدر يعني"عمودين".شدن واقع عمودين  مملوك

 قرار خود نوه يا فرزند يا جده يا جد يا مادر يا پدر مملوك كسي اگر كه است اين مقصود. برود پائين چه هر فرزندان

 موجب خود به خود كه غيره و جذام يا كوري به ابتالي  مثل متفرقه عوارض چهارم. شود مي آزاد خود به خود گيرد

  . است آزادي

 كه است اين"تدبير".است آزادي موجبات از موجب  سه استيالد و مكاتبه و تدبير. واالستيالد المكاتبة و التدبير كتاب. 7

 كند مي منعقد داد قرار خود مالك با برده كه است اين"مكاتبه".باشد آزاد مردنش از بعد برده كه كند مي  صيتو مالك

 تشخيص خيري آنها در و شد برده طرف از تقاضائي چنين اگر كه شده تصريح قرآن در. شود آزاد  وجهي پرداخت با كه

) شود نمي بيچاره و كند اداره را خود ند توا مي كه داديد تشخيص اگر يا (داديد تشخيص آنها در ايماني يعني داديد،

 خود ازمالك كنيزي كه است اين"استيالد".بگذاريد او اختيار در خود ثروت از هم اي سرمايه و بپذيريد را او تقاضاي

 خود ينعمود مالك هيچكس چون و گيرد مي قرار خود فرزند سهم در قهرا مالك  فوت از بعد زن اينچنين. شود حامله

  . گردد مي آزاد خود به خود شود نمي

 او خود اقرار كند مي ثابت انسان بر را حقي كه  موجباتي از يكي. است مربوط قضائي حقوق به اقرار. االقرار كتاب. 8

 دليلي و شاهد اگر كند، اقامه شاهد و دليل بايد است طلبكار او از مبلغ فالن كه كند ادعا  ديگري بر كسي اگر. است

 هر جاي اقرار اين است، مديون اينكه به كند اقرار نوبت يك ديگري  آن خود اگر اما. است مردود ادعايش شد با نداشته

  . جائز انفسهم علي العقالء اقرار. كند مي پر را دليلي و شاهد

  . است انسانها اجاره شبيه ماهيت نظر از"جعاله".الجعاله كتاب. 9
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 مزدي مبلغ فالن مقابل در كه كند مي اجير را مشخصي صنعتگر يا كارگر انسان كه است حون اين به انسانها گرفتن اجير

 عمومي اعالن كار  صاحب بلكه شود نمي اجير معيني شخص"جعاله"در ولي. دهد انجام را  معين عمل فالن گيرد مي كه

   .پردازم مي او به  مبلغ فالن دهد انجام من براي را كار فالن كس هر كه كند مي

 فالن كه بخورد سوگند انسان اگر. است سوگند  معني به كه است يمين جمع) الف فتح به (ايمان. االيمان كتاب. 110

 باشد خدا نام به سوگند اينكه شرط به اما است، تعهدآور سوگند، يعني گردد، مي واجب او بر كار آن كرد، خواهم را كار

  انجام براي سوگند پس باشد، جايز كار آن آنكه ديگر ،)نيست تعهدآور شرعا آنقر يا امام يا پيغمبر نام به سوگند عليهذا(

 كتاب فالن كه كند ياد سوگند اينكه مثل  مشروع سوگند. نيست تعهدآور و است بالاثر است، يامكروه حرام كه كاري

 يعني  حنث. كند مسواك را خود دندان مرتبه يك روزي كه كند مي ياد سوگند يا و كند مطالعه آخر تا اول از را مفيد

  . است كفاره مستلزم سوگند تخلف

 نذر انسان مثال. دارد مخصوص صيغه. كاري  انجام براي سوگند بدون است شرعي تعهد نوعي نذر. النذر كتاب. 11

 سوگند وردم  كه بود شرط سوگند در. يوم كل النوافل اصلي ان علي هللا :گويد مي و بخواند را يوميه هاي نافله كه كند مي

 نذر متعلق كه است شرط نذر در ولي. ندارد مانعي مباح امر بر سوگند عليهذا. نباشد يامكروه حرام يعني نباشد مرجوح

 علي تركش و فعل و ندارد  رجحاني كه امري براي نذر پس. باشد مفيد دنيا يا دين براي كه باشد كاري  يعني باشد راجح

. است خدا با پيمان  نوعي دو هر اين كه است اين نذر به وفاي و سوگند به عمل لزوم فلسفه. است باطل است السويه

   محترم بايد خدا بندگان با پيمان كه همانطور
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 يا و خورند مي سوگند افرادي معموال. شود شمرده محترم بايد نيز خدا با پيمان ،)1/مائده(» بالعقود اوفوا":شود  شمرده

 كنند عادت تدريجا تا آورند مي وجود به اجبار خود براي نذر يا سوگند راه از ندارند، اعتماد خود اراده به كه كنند مي نذر

 تصميمشان آنها براي. آورد نمي وجود به اجبار خود براي طرق  اين از هرگز االراده قوي افراد اما. شود دور آنها از تنبلي و

  . آورند مي در اجرا مرحله به  خارجي اجبار هيچ بدون فتندگر تصميم و كردند اراده كه همين. است محترم  العاده فوق
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  ) 4 (فقه مسائل رؤوس و ابواب دهم و نهم درس

   احكام
 اينجا در احكام. است كرده اصطالح"احكام"را آنها حلي محقق كه است چيزهائي فقهي، ابواب قسم چهار از چهارم قسم

 محقق. است كرده  اصطالح"حكم"را آن محقق ايقاع، نه و عقد نه و است عبادت نه كه  آنچه ندارد، خاص تعريف

   :است كتاب دوازده احكام :گويد مي

 كه حيواني هر كه بگوئيم بايد مقدمتا. حيوان  سربريدن يعني ذبح حيوان، شكار يعني صيد. الذباحه و الصيد كتاب. 1

 بعضي در (يا و باشد شده"نحر"يا"ذبح"خاصي ترتيب به كه است حالل آنگاه  گوشتش خوردن است گوشت حالل

  . باشد شده شكار فلزي آالت  وسيله يا و يافته، تعليم شكاري سگ وسيله به و) حيوانات

   شكار شرعي موازين مطابق يا و باشد شده شرعي ذبح حيوان اگر
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 باشد دهنش شرعي تذكيه اگر و ، نامند مي"مذكي"آنرا و است شده"تذكيه"حيوان آن گويند مي اصطالحا باشد شده

 دارد خاص شكل شتر ذبح. است حرام آن از استفاده و است نجس دانيم مي  چنانكه ميته. است"ميته"گويند مي

. اينها امثال و كوهي گاو بزكوهي، آهو، مانند وحشي، گوشت حالل حيوان به است مربوط شكار. شود مي ناميده"نحر"و

 شود مي شكار سگ آن وسيله كه سگي. شود نمي حالل رشكا با اهلي گاو و گوسفند مانند اهلي حيوان عليهذا

 حيوانات با شكار همچنانكه نيست، حالل نيافته تعليم سگ با شكار. باشد يافته تعليم يعني) الم  فتح به("معلم"بايد

 يزت بايد و باشد، فلزي والاقل باشد، آهن كه است شرط حيواني غير ابزار با شكار در. نيست حالل نيز سگ غير ديگر

 شرط دو هر ذبح و شكار در. نيست حالل آهني عمود يا سنگ با شكار پس. آورد در پا از را حيوان خود تيزي با كه باشد

  . نيست آنها ذكر مجال كه هست نيز ديگر شرائط. كند آغاز خدا نام با و باشد  مسلمان عمل، متصدي كه است

 مورد در دارد دستورات سلسله يك اسالم. آشاميدنيها يعني"شربها"و خوردنيها يعني"اطعمه".واالشربة االطعمة كتاب. 2

 از ذباحه و صيد. ناميد االجراء الزم  آداب ولي آداب را آنها بايد كه آشاميدن و خوردن نظر از طبيعي مواهب از استفاده

. متناسب و مفيد امور يعني"طيبات"كلي طور به اسالم نظر از. است قبيل اين از نيز اشربه و اطعمه و بود، قبيل اين

 درباره است، نكرده  قناعت كلي اين بيان به اسالم. است حرام انسان براي پليد و نامتناسب امور يعني"خبائث"و حالل

 بالمانع آنها از استفاده و است طيبات از يا و شود، اجتناب بايد و است خبائث از كه است كرده تصريح امور سلسله يك

  . است

 ١٢٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 دريايي حيوان از. هوائي يا و صحرائي يا و است  دريائي يا حيواني. حيواني غير يا و است حيواني يا) اخوردنيه (اطعمه

 اهلي حيوانات  ميان از. وحشي و اهلي :است قسم دو بر صحرايي حيوان و دار، فلس ماهي  آنهم است حالل ماهي فقط

 گوشت. است مكروه ولي است گوشت حالل االغ و قاطر و اسب و كراهت، بدون است گوشت حالل شتر و گوسفند گاو،

 آهو، گوشت ولي ،  است حرام حشرات گوشت همچنين و درندگان گوشت وحشي حيوانات از. است  حرام گربه و سگ و

 حرام علما مشهور فتواي طبق نيست درنده اينكه با خرگوش  گوشت. است حالل وحشي االغ وحشي، قوچ وحشي، گاو

. است حرام شكاري پرندگان گوشت. است  حالل غيره و خانگي مرغ مرغابي، كبك، :كبوترها انواع گوشت :پرندگان. است

 در اينكه  يكي :است شده داده قرار حرمت عالمت چيز دو اي، پرنده حرمت يا حليت  به نشده تصريح شرعا كه مواردي در

 خاص آمدگي بر عالمت پا پشت در يا سنگدان يا دان  چينه اينكه ديگر. نگهدارد صاف را خود بالهاي بيشتر پرواز حين

 يعني متنجس است  همچنين. است حرام آن آشاميدن و خوردن العين نجس هر :حيوان غير اما. باشد نداشته

 باشد"معتدبه"آن ضرر و باشد بدن به مضر كه چيزي هر  همچنين. باشد شده تنجيس نجس يك وسيله كه طاهرالعيني

 - چيز فالن كه دهد تشخيص طب اگر. است حرام سمومات لهذا. است حرام شود، شمرده ميتاه با عقال نظر از يعني

 توليد يا و شود مي عمر كوتاهي  موجب و كند مي خراب را اعصاب يا قلب مثال بدن، به دارد قطعي ضرر - سيگار مثال

  . نيست حرام -  تهران هواي در تنفس مانند -  باشد "معتدبه غير" ضرر اگر اما. است حرام آن استعمال كند، مي سرطان
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 و شود حواس اختالل به منجر كه را  چيزي كسي خوردن يا و شود جنين سقط به منجر كه را چيزي حامله زن خوردن

  كه را چيزي زن خوردن يا و شود او نسل قطع به منجر كه را چيزي مرد خوردن مثال بيندازد كار از را قوا از اي قوه يا

 مطلقا مسكرات نوشيدن. نباشد يا باشد مضر  خواه است، حرام مطلقا گل خوردن. است حرام شود دائمي ئينازا به منجر

. ذاتي نه  است عارضي حرمت حرمت، اين ولي است، حرام مالك رضاي بدون غير مال  خوردن چنانكه هم. است حرام

 شير و گوشت حرام حيوان بول همچنين و . تناسلي آلت بيضه، سپرز، قبيل از است حرام گوشت حالل اجزاء از بعضي

  . است حرام گوشت حرام حيوان

 در اگر يعني است، ضمان موجب ثانيا است، حرام اوال غصب. غير مال بر جابران استيالي يعني غصب. الغصب كتاب. 3

 هر انسان. است  ضامن غاصب باشد، نكرده مال حفظ در تقصيري چند هر شود، تلف است غاصب  دست در مال كه حالي

 ضمنا. است باطل غصبي مكان در و غصبي لباس با نماز و غصبي آب با وضوي. است حرام بكند غصبي مال در تصرفي

 اگر مثال. است ضمان موجب نيز اتالف است،  ضمان موجب عدواني استيالي يعني غصب كه همانطور شود دانسته بايد

 نيز تسبيب. است نيامده او عدواني تسلط تحت شيشه آن چند هر است ضامن بشكند را كسي شيشه سنگ با كسي

 بشود خسارتي به منجر كه كند فراهم موجباتي ولي نكند تلف را كسي مال مباشرتا كسي اگر يعني. است ضمان موجب

 و بلغزد آن اثر در عابري و بياندازد) خربزه پوست مثال (اي لغزنده ء شي عمومي معبر در  كسي اگر مثال. است ضامن

  . است ضامن شود وارد او بر مالي خسارتي
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 مشاع طور به نفر دو اگر. ديگر شريك سهم خريد براي  شريك يك اولويت حق از است عبارت"شفعه".الشفعه كتاب. 4

 واقعا ديگران  كه ميزان همان به او شريك اگر بفروشد، را خود سهم بخواهد آنها از يكي و باشند شريك مالي در

  . دارد اولويت حق باشد، رخريدا خريدارند

 امثال و كشاورزي وسيله يا ساختمان وسيله كه زميني  يعني) بائر زمين (مرده زمين يعني موات. الموات احياء كتاب. 5

   :فرمود پيغمبر. نامند مي"عامر"فقه در را شده احيا زمين. است نشده زنده اينها

  . » له فهي مواتا ارضا احيي من «

 كس هر  . اوست خود از زمين آن كند زنده را اي مرده زمين

  . است مسطور فقه در كه دارد زيادي مسائل موات احياء

. شود مي ذكر نيست معلوم آنها صاحب و شوند مي پيدا كه  اشيائي احكام اينجا در. شده پيدا يعني"لقطه".اللقطة كتاب. 6

 را او ندارد حق نيست، حيوان  متوجه خطري كه باشد ينحو به و باشد حيواني اگر. حيواني غير يا است  حيواني يا لقطه

 صاحب بايد ولي بگيرد اختيار در را آن تواند مي صحرا، در گوسفند مثل ،  است آن متوجه خطر اگر و بگيرد، اختيار در

 بايد تاس المالك مجهول نشد پيدا صاحبش اگر و شود، داده تحويل او به بايد شد پيدا صاحبش اگر كند، جستجو را  آن

 نقره مثقال  نيم حدود از كمتر يعني باشد، اندك اگر حيوان غير لقطه. برسد فقرا  مصرف به شرعي حاكم اجازه با

 اصلي مالك جستجوي در سال يك تا بايد باشد بيشتر اگر و كند تصرف خود نفع به تواند مي بنده يا باشد، مسكوك

   در نشد پيدا اصلي مالك اگر) ها ميوه دمانن نباشد قابل شده پيدا ء شي اينكه مگر (باشد
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 شده پيدا مكه حرم در اگر. آن غير و باشد شده پيدا مكه حرم در كه اي لقطه يعني حرم لقطه ميان است فرق اينجا

  ميان باشد حرم غير لقطه اگر و. شود پيدا صاحبش اگر اينكه قصد به بدهد  صدقه يا بكند را كار دو از يكي بايد باشد

 بدهد، او به را مال آن عوض يا عين شد پيدا  صاحبش اگر اينكه قصد به بردارد خود براي يا :است مخير كار سه زا يكي

 باشد عالمت بي شده پيدا شي اگر. شود پيدا صاحبش اينكه اميد به كند نگهداري يا و قصد،  همين با بدهد، صدقه يا و

  . باال امر سه ميان است خيرم ابتدا همان از و ندارد ضرورت اصلي صاحب جستجوي

 اختياري اسالم در ارث قانون. هست ارث قانون  اسالم در كه دانيم مي. است االرث كتاب مقصود. الفرائض كتاب. 7

 اختصاص نفر يك  به را خود ثروت همه يا و كند معين سهم ورثه براي خود پيش از كه ندارد  حق مورث يعني نيست،

 وجود با دهند، مي تشكيل را مختلفي طبقات اسالم نظر از وارث. شود مي تقسيم و شكسته ورثه ميان مورث مال. دهد

. باشند مي) فرزندان نبودن درصورت (ها نوه و فرزندان و والدين اول طبقه. رسد نمي بعدي طبقه به نوبت  قبلي طبقه

 سوم طبقه. هستند) آنها خود فقدان صورت در  خواهران و برادران اوالد و (خواهران و برادران و وجدات اجداد دوم طبقه

 نسبي غير وارث بود، نسبي وارث به مربوط شد گفته آنچه البته. باشند مي آنها اوالد و ها خاله و دائيها و ها عمه و عموها

 يا و نسبي طبقات از يك هر اينكه اما. برند مي ارث طبقات همه با و باشند مي نسبي غير وارث زوجه و زوج . داريم هم

   برند مي ارث قدرچ زوجه و زوج
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  مسائل  . بخوانيد بايد فقه در مستقال كه دارد زيادي

 زياد قدر آن قضاء مسائل. شود مي برده كار به"قضاوت" كلمه فارسي امروز عرف در. داوري يعني"قضاء".القضاء كتاب. 8

 اسالم در قضائي عدالت. است خاصي نظام  سالما قضائي نظام كه گوئيم مي قدر همين اجماال. شد وارد توان نمي كه است

 حقوق در بايد كه شده زياد دقت قاضي علمي شخصيت درباره كه اندازه همان اسالم در. است توجه مورد العاده فوق

 مبرا بايد قاضي. است آمده عمل به اهتمام نهايت اونيز اخالقي صالحيت درباره باشد، مسلم مجتهد و صاحبنظر اسالمي

 از ندارد  حق وجه هيچ به قاضي. ندارد كار سرو قضائي مسائل با مستقيما كه گناهي ولو باشد گناه گونه هر از

 است محترم آنقدر قضا مسند. شود تأديه مسلمين المال  بيت از وافر طور به بايد قاضي بودجه. بگيرد اجرت متخاصمين

 كمال با بايد دهد مي  نشان السالم عليه علي سيره در اريخت آنچنانكه باشد وقت خليفه ولو باشد  كه هر دعوا طرفين كه

 نقش"سوگند"موارد برخي در و شهادت، و اقرار. شود حاضر قضاء مسند پيشگاه در تبعيضي هيچگونه بدون احترام

. است قضاء كتاب توابع از شهادات كتاب. الشهادات كتاب. 9. دارد اسالم قضائي نظام در دعاوي نفي يا اثبات در مؤثري

 كند اقرار اگر. انكار يا و كند مي اقرار طرف يا كند، مالي ادعائي كسي بر كسي اگر. است چنين نيز اقرار كه همچنان

 اقامه شاهد يعني  بينه كه است مدعي عهده بر شود منكر اگر و قاضي، احكام و مدعي مدعاي  اثبات براي است كافي

 خاصي موارد در منكر. كند اقامه شاهد كه نيست منكر بر. شود مي  ثابت عامد باشد داشته الشرايط جامع شاهد اگر. كند

 البينه « :كه است مسلم فقه در قاعده اين. شود مي صادق او تعقيب  منع قرار بخورد قسم اگر و شود مي قسم به مكلف

   علي
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 آنقدر قضاء مسائل. است سوگند رمنك بر و كند، اقامه شاهد  كه است مدعي بر يعني. » انكر من علي اليمين و المدعي

  . است حلي محقق" شرايع"كتاب همه برابر است شده نوشته باب اين در كه مستقل كتب برخي  كه است زياد

 و القضاء كتاب كه آنچنان اسالم، جزائي مقررات به است مربوط التعزيرات و الحدود كتاب. التعزيرات و الحدود كتاب. 10

 شده مقرر مشخصي و معين  مجازات تخلفات بعضي درباره اسالم در. اسالم قضائي مقررات به دبو مربوط  الشهادات كتاب

 يكسان اي گونه به وازمنه وامكنه شرائط همه در كه. شود مي اجرا  يكسان اي گونه به ازمنه و وامكنه شرائط همه در كه

 حاكم نظر به دارد بستگي شارع نظر از  كه است هامجازات اي پاره ولي. نامند مي"حدود"را مقررات اينگونه .شود مي اجرا

 ذكر به اكنون. نامند مي"تعزيرات"را اينها. كند مي اجرا مشدده يا مخففه موجبات و شرائط و علل گرفتن نظر در با كه

  . خواهد مي بيشتري  وقت حدود همه تفصيلي ذكر. پردازيم مي"حدود"از بعضي

 در شوهر كه شوهرداري زن يا و است او اختيار در همسرش كه زنداري مرد يعني محصنه و محصن زناي حد. الف

 با زناي در مگر است، تازيانه صد محصنه غير و محصن غير زناي حد و است  كردن سنگسار يعني رجم است او اختيار

  . است قتل حدش كه محارم

  . است كردن خراب او روي بر ديوار اي قولي  به و است سوختن يا انداختن كوه از يا شمشير با كشتن لواط، حد. ب

  . است تازيانه هشتاد معتبر شاهد بدون زنا به زني يا مرد ساختن متهم يعني قدف، حد. ج

  . است تازيانه هشتاد مايع، مسكر هر يا خمر، شرب حد. د

 هجده مثقال چهارم يك معادل حداقل  دزدي مال آنكه شرط به است، راست دست انگشتان بريدن دزدي، حد. ه

   مسكوك طالي نخودي
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  . باشد

 از يكي شود ظاهر مردم ميان در و شود مسلح مردم، از امنيت سلب و ارعاب قصد به كه كسي هر يعني محارب حد. و

 و زدن دار به يا) شمشير با (كشتن :نمايد انتخاب را يكي شرائط با متناسب كه است حاكم با آن اختيار و است امر سه

. راست پاي و چپ دست يا و چپ پاي و راست دست يعني ديگر،  طرف از پا يك و بدن طرف يك زا دست يك بريدن يا

 طور هر تواند مي اسالمي حكومت است نشده قرار بر معيني"حد"خاصي مجازات براي كه مواردي در گفتيم همچنانكه

  . نامند مي"تعزير"را مجازاتهايي اينچنين. نمايد مجازات بداند مصلحت كه

 بر جاني زياني كسي كردن وارد مورد در يعني جنايتها مورد در ولي است مجازات نوعي نيز قصاص :القصاص ابكت. 11

 او ورثه يا است  شده وارد او بر جنايت كه كسي يعني"عليه مجني"براي كه است حقي  حقيقت در قصاص. ديگر كس

 و است قتل يا است شده حاصل كه جنايتي. است هشد قائل  اسالمي مقررات) باشد شده او قتل به منجر كه صورتي در(

 از جنايت آن كه است اين عمدي جنايت. محض خطاء يا و عمد شبه يا است عمد يا دو اين از يك هر و عضوي، نقص يا

 قتاله آلت با آنكه از اعم ميرد، مي او و زند مي كشتن قصد به را ديگر كس كسي اينكه  مثل باشد گرفته صورت قصد روي

 كه است كافي است بوده طرف كشتن او جدي قصد كه همين. سنگ مثال قتاله غير آلت يا بزند تفنگ يا شمشير با مثال

 شخصي مثال. است نبوده منظور شده واقع آنچه ولي هست قاصد خود فعل در كه است اين عمد شبه. شود شمرده عمد

   چاقو را او كسي، كردن مجروح قصد به
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 پزشك كار است جمله آن از و ميرد، مي او و زند مي تأديب قصد به را طفلي مثال يا گردد، مي او قتل به منجر و زند مي

 كه است اين محض خطاء اما. گردد مي مريض قتل سبب و شود مي واقع مضر دوايش ولي دهد مي دوا معالجه قصد به كه

 و گردد، مي قتل به منجر و شود مي خالي رتي و كند مي اصالح را خود  تفنگ كسي اينكه مثل است، نداشته قصدي اصال

 عمد شبه و عمد قتل مورد در. گردد مي فردي كشتن به منجر و كند مي حركت جاده در عادي طور به اي راننده  اينكه يا

 خطا در ولي. شود مي اعدام ميت اولياء وسيله قاتل اسالمي، حكومت نظر تحت يعني دارند، قصاص حق ميت وراث

  . بپردازد ديه مقتول اولياء به بايد بلكه شود نمي داماع قاتل  محض

) او ورثه يا و (عليه مجني براي است حقي قصاص مانند و است جنايات مورد در قصاص مانند نيز ديه. الديات كتاب. 12

 احكام مانند نيز ديات احكام. است مالي جريمه ديه ولي است مثل به معامله نوعي قصاص كه تفاوت  اين با برجاني،

 مربي ضمانت و طبيب  ضمانت مساله مناسبت، به الديات كتاب و القصاص كتاب ذيل در فقهاء. است مفصل قصاص

 قتل به منجر و كند  اشتباه اش معالجه در و نباشد حاذق طبيب اگر :گويند مي طبيب مورد در. كنند مي طرح را) مؤدب(

 گردد مريض مرگ سبب و كند معالجه مريض اولياء يا مريض  اجازه بدون و باشد حاذق اگر و است، ضامن شود مريض

 بري را خود ء ذمه قبال بايد شود كار به دست مريض ولي يا مريض اجازه با و باشد حاذق اگر اما است،  ضامن هم باز

 مرگ به منجر احيانا اگر اما كرد خواهم را خود كوشش حداكثر من كه كند شرط مريض اولياء يا مريض با يعني نمايد،

   به منجر فرضا صورت اين در. نيستم متعهد من شد  مريض
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 گويند مي فقهاء از بعضي شود، كار به دست و نكرده شرط اگر اما. نيست ضامن شود عضوي  نقص يا و مريض مرگ

. است نضام بشود، او عضو نقص يا  قتل به منجر و بزند را كودك ضرورتي، هيچ بدون اگر نيز مؤدب و مربي. است ضامن

 او  عضوي نقص يا مرگ به منجر اتفاقا و كند تنبيه را كودك كه كند مي ايجاب  ضرورت كه است شرايطي در واقعا اگر

  . است ضامن واال بگيرد اجازه كودك اولياء از قبال بايد شود، مي
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   فقه مسائل تنوع يازدهم درس
 به شود مي مطرح متنوعي بسيار مسائل فقه در كه شد معلوم كرديم بحث درس چند اين در اجمال طور به كه آنچه از

  هيچ. بينيم نمي شباهتي كمتر آنها ميان گاهي كنيم، مطالعه بخواهيم ذاته حد في را مسائل آن خود اگر كه طوري

 يا اجازه و بيع با را اعتكاف يا روزه يا نماز عمل اگر مثال. است نگرفته بر در را اي الماهيه مختلف مسائل فقه مانند علمي

 از كار مقوله يك آنها از يك هر يابيم، نمي آنها ميان شباهتي كمترين كنيم مقايسه وديه قصاص يا و اشربه و اطعمه

 مطالعه مورد است مطرح فقهي مختلفه ابواب در آنچه مجموع  بخواهيم اگر. است آدمي كارهاي مختلف مقوالت

  . دارد تعلق بشري حيات هاي جنبه از اي بهجن به قسمتي هر چگونه كه ديد  خواهيم قراردهيم
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 تجليات از تجلي يك كه است پرستش به مربوط فطري وظائف بعضي انجام زمينه در صرفا فقهي موضوعات برخي

 به است مربوط حقيقت در و فطري، تمايل اين زمينه در است مقررات و آداب سلسله يك يعني است، آدمي روان فطري

 خدمات به است مربوط برخي. است قبيل اين از اعتكاف روزه، ، نماز. خودش خالق و مخلوق انمي پرستش عالقه تنظيم

 باشد پرستش روح با توأم است، اجتماعي  كارهاي سلسله يك كه كارها اينگونه كه دارد خاص عنايت اسالم و تعاونها، و

 منكر، از نهي و معروف به امر جهاد، قبيل از سياسي و اجتماعي مسؤوليتهاي است قبيل  اين از و. خمس زكات، مانند

 نفس، به اضرار حرمت نفس، حفظ وجوب قبيل از خودش  نفس با انسان رابطه به است مربوط بعضي. رمايه و سبق

 و طبيعي مواهب از انسان  مندي بهره شرائط به است مربوط بعضي). موارد بعضي در (عزوبت حرمت خودكشي، حرمت

 وامنكه البسه احكام حتي و ذباحه و صيد اشربه، و اطعمه. شود مي  خالصه طبيعت با انسان ابطرو در صرفا كه آن حدود

 طرف  يك از طبيعي مواهب و طبيعت با انسان روابط به است مربوط ديگر بعضي. است نوع اين از اواني و ظروف  احكام و

 ديگر افراد به نسبت افراد اولويتهاي به است بوطمر  حقيقت در و ديگر، طرف از او مانند استحقاق ذي ديگر انسانهاي و

 ارث، زراعت، موات، احياء  قبيل از بالعوض و ابتدائي مالكيتهاي به است مربوط يعني طبيعي، مواهب از مندي بهره در

 هبه جعاله، اجاره، بيع، مانند اقتصادي انتقالهاي و نقل به است مربوط بعضي و. اينها امثال و خود كار محصول تملك

 قضاء، مانند قضائي حقوق به برخي1. لعان ايالء، ظهار، طالق، نكاح، مانند خانوادگي حقوق به بعضي و. غيره و وصلح

   و قصاص تعزيرات، حدود، مانند جنايي و جزايي حقوق  به است مربوط برخي. اقرار شهادات،
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 و سرمايه ميان شركتهاي  به است مربوط برخي و. غيره و حواله غصب، مانند ضمانات به است مربوط برخي. ديات

 هم كه حج مانند است جنبه چند داراي برخي. مساقات مزارعه، و مضاربه، شركت مانند كار و سرمايه ميان يا سرمايه

 و مالي امور به و است مالي بندي، شرط نظر از كه رمايه و سبق يا. اجتماعي كنگره هم و است تعاون هم و است  عبادت

  سياسي و اجتماعي مسؤوليتهاي به است سربازي عمليات تمرين هدف اينكه نظر از و است، مربوط صادياقت روابط

 نهايي هدف يك در و است  منظومه يك و دستگاه يك جزء متنوع كارهاي اين همه كه است واضح البته. شود مي مربوط

. هست هم مختلف علوم مسائل ميان در شتراكا وجه اندازه اين كه دانيم مي اما. دارند اشتراك است آدمي سعادت كه

 علوم همه و دارند شركت كلي اين در همه اجتماعي و رواني علوم و اقتصادي علوم و سياسي و قضائي علوم مسايل

 پيش پرسش اين قهرا اينجا. دهند مي تشكيل را واحدي منظومه بشر سعادت در تأثيرشان نظر از بشر متنوع و مختلف

 خود حوزه در فقه كه مسائلي اينكه به توجه با خصوصا است؟ علم چندين  بلكه نيست علم يك واقعا قهف آيا كه آيد مي

 متود و تحقيق مبادي احيانا و شود مي  خوانده مختلف علوم امروز است داده قرار چتر زير يك زير در و كرده  طرح

 اگر اينكه با. علم چندين نه است علم يك فقه كه است اين پاسخ. است متفاوت و مختلف يكديگر با نيز آنها در تحقيق

 علوم گيرد، قرار تحقيق مورد تجربي و استداللي مبدأ با شود بنا اگر است، داده قرار خود چتر زير در فقه كه مسائلي

 ارقر واحد علم  حوزه در همه نگرد، مي مسائل اين به خاص زاويه از فقه اينكه به نظر ولي دهد مي تشكيل را مختلفي

  . گيرند مي
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 اينها همه درباره اسالمي شريعت در بشر افراد براي كه نگرد مي زاويه اين از تنها مسائل اين به فقه اينكه توضيح

 و كتاب وسيله را مقررات اين و است شده وضع اينها امثال و نادرستي و درستي نظر از و ناروايي و روايي نظر از مقرراتي

 رواني طبيعت برخي كه موضوعات آن ماهوي اختالفات فقيه، نظر از. آورد دست به توان مي قلع يا و اجماع يا و سنت يا

 و نيست مطرح غيره و اقتصادي طبيعت برخي و دارد قضايي طبيعت برخي اجتماعي، طبيعت برخي و دارد فردي

 و است"مكلف فعل"رنگ آن و بيند مي خاص رنگ يك با را آنها همه فقيه. شود نمي گانگي دو موجب و ندارد تأثيري

 كه است اين. دهد مي قرار مطالعه و تحقيق مورد را همه متود يك با و كند مي استنباط مبادي نوع يك از را  همه احكام

 موضوعه مقررات زاويه از نه باشد بنا اگر ولي. گيرد مي قرار رديف يك در حدود و نكاح و بيع و اعتكاف المثل في

 اصطالح به مبادء با  بخواهيم اگر يعني كنيم، مطالعه مسائل آن در كنيم استكشاف را آنها اربعه  هادل از بايد كه اسالمي

 آن گوناگون طبايع و ماهوي اختالفات كه ناچاريم كنيم مطالعه  نامبرده موضوعات در خالص عقلي و تجربي و استداللي

 مختلف هاي حوزه در و مختلف  متودهاي با و مختلف مبادء با ناچاريم كه است آنوقت. دهيم قرار نظر مد را موضوعات

  . داد خواهند تشكيل را مختلفي علوم نامبرده  مسائل نظر اين از و كنيم مطالعه را آن

   تقسيمات
 و تصورات بخش به را منطق مسائل منطقيين مثال. كنند مي بندي تقسيم نحوي به را خود علوم مسائل علوم، ارباب همه

   يا و االخص بالمعني الهيات و عامه امور به را الهي حكمت الهي حكماء يا و تصديقات، بخش
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 ايم برخورده تاكنون كه تقسيمي تنها چطور؟ فقهاء. اند كرده تقسيم عقليه اصول و لفظيه اصول به را اصول علم  اصوليون

  همين است گرفته قرار اگانهجد بخش يك در فقه ابواب از بابي هر و شده  تقسيم متعدد بخشهاي به فقهي مسائل كه

 از بعد و است، كرده تقسيم احكام و ايقاعات عقود، عبادات، به را فقه ابواب كه است"شرايع"كتاب در حلي محقق تقسيم

 فرصتي شايد و است كرده  بندي گروه را فقهي ابواب خاص نوعي به"الفقهاء تذكرش"كتاب در  حلي عالمه حلي، محقق

 درباره توضيحي اندك خود"قواعد"نفيس كتاب در اول شهيد . بدهيم حلي عالمه بيان اطراف در توضيحاتي و بيابيم

 ديگر اي گونه به خود نه و اند كرده  توجه محقق معروف تقسيم به نه فقهاء ساير ولي است، داده حلي محقق  تقسيم

 او  نوه محمد سيد و"مسالك"رد ثاني شهيد نظير"شرايع"كتاب شارحان  حتي كه است اين عجيب. اند كرده تقسيم

. اند گذشته آن از و نداده محقق تقسيم درباره  توضيحي كوچكترين"جواهر"در نجفي حسن محمد شيخ و"مدارك"در

  . اند نداشته كلي طور به تقسيم مساله به عنايتي اساسا يا اند، ندانسته  جلب را تقسيم اين آيا چرا؟

 احكام، عادات، معامالت، عبادات، :ترتيب  اين به است كرده تقسيم ديگري لشك به) 1 (معاصر و متأخر فقهاء از يكي

 يا معامالت در داخل  ابوابي چه و است عبادات در داخل ابوابي چه اينكه و اقسام اين درباره  توضيحي كوچكترين ولي

   اينها كدام هر تعريف اساسا و احكام، يا عادات

  

  

  :پاورقي

   

 اكنون من. البيع كتاب اول نائيني اهللا آية  مرحوم مكاسب درس از خوانساري نجفي موسي خشي آقا مرحوم تقريرات. 1

  . است ديگري از اقتباس يا است مرحوم آن خود ابتكار تقسيم اين كه دانم نمي

 ١٤٣
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 ،عبادات :ترتيب اين به شود مي ذكر ديگر  اي گونه به اقسام اين معاصر فقهاء وافواه السنه در. است نداده چيست

 حقيقت. ام نشنيده  آن درباره توضيحي و نديده كتابي در را تقسيم اين تاكنون بنده اين ولي. احكام سياسات، معامالت،

 قرار بخش يك را عبادات خود تقسيم در حلي محقق. رسد نمي نظر به جالب فوق، تقسيمات از هيچيك كه است اين

 يك يا صيغه بودن  طرفيني و آن، از بودن نياز بي و صيغه به مندينياز ديگر بخشهاي در ولي  نيست ايراد جاي كه داده

 و نكاح نتيجه در. است داده قرار فقهي ابواب شدن گروه  گروه و قسمتها كردن جدا و تقسيم مالك را آن بودن طرفي

 دو در آن شدن گسسته  ديگري و است زناشوئي پيوند قراري بر يكي است خانوادگي حقوق به مربوط دو هر كه طالق

 و است ايقاع ديگري و است طرفيني اش صيغه و است عقد  يكي اينكه دليل به فقط اند، گرفته قرار مختلف گروه

 عقد در اختالف دليل  به آنها ميان هوي ما و ذاتي قرابت همه با جعاله و اجاره همچنين و. است  طرفي يك اش صيغه

 عقد بر مشتمل اينكه  دليل به رمايه و سبق. اند شده واقع جداگانه بخش در كدام هر و شده جدا يكديگر از بودن وايقاع

 از غير بخشي در است القضاء كتاب توابع از كه اقرار. است شده جدا كلي به شده تشريع آن خاطر به كه جهاد از است،

 دليل به مشابهتي هيچ بدون االرث كتاب و واالشربة االطعمة كتاب و القضاء كتاب. است شده واقع القضاء كتاب  بخش

 و"محقق"تقسيم در هم كه"احكام"كلمه اساسا. اند شده شناخته گروه يك در داخل ايقاع  نه و عقد نه و عبادتند نه اينكه

 ابوابي براي مناسب چندان  نه است اصطالحي باشد، داشته تواند نمي مفهومي اينجا در است آمده ديگر  تقسيم دو در هم

   از نه و شمرد توان مي عباداتشان از نه كه

 ١٤٤
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 محقق تقسيم مختصر توضيح به"قواعد"در آنكه با اول شهيد. سياسات از نه و عادات از نه و ايقاعات از نه و عقود

 كتاب آخرين كه"لمعه"در. است نكرده  رعايت را آن خود كتابهاي در عمال خود است، كرده دفاع آن از تلويحا و پرداخته

 مستقل بخش حق به كه بخشي تنها رسد مي نظر به. نيست يكسان"شرايع"در آنها ترتيب با فقهي ابواب ترتيب اوست

 ساير در اگر و. است شده توجه عمل طبيعت و ماهيت به بخش اين در كه آنرو از است،  عبادات بخش شده شناخته

 طبيعت برخي كه ريمبگي نظر در را فقهي موضوعات  طبيعت و ماهيت يعني گردد، رعايت جهت همين نيز، بخشها

  برخي و جزايي طبيعت برخي و دارند اقتصادي طبيعت برخي و است قضايي حقوق آنها به مربوط حقوق و دارند قضائي

 خود به ديگري شكل بخشها و ابواب نظر از فقه تقسيم ديگر، طبيعت برخي و اخالقي طبيعت برخي و سياسي طبيعت

  . گيرد مي

  

 ١٤٥
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