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مقدمه
حدیث یا بهتعبیر دقیقتر سنت معصوم ،بعد از قرآن همواره بهعنوان دومیی رنی
دی و فهم شریعت مطرح بوده و هست ،چناننه بدون سنت ،فهیم درسیت شیریعت،
و تبیی جزئیات را به پیامبر اسالم و اوصیای پس از او واگذار نرده است« :و أنزلن ا
إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم»(نحل)44 :؛ و بهسوی تو ذنر(قیرآن) را فروفرسیتادیم تیا
آنچه را به مردم نازل شده است ،برایشان بیان و روش ننی.

برای اساس ،احادیث رسیده از پیامبر انرم ،جایگاهی بس مهم و ارزشمند بعد از
قرآن دارند و نسی در اعتبار و حجیت آن ها شک و تردید نمینند و همگان عمیل بیر
طبق آن را الزم میشمارند .خداوند متعال میفرمایید« :و ما آتاکم الرس ول فخ ذوه و م ا
نهاکم عنه فانتهوا»(حشر)7 :؛ آنچه را پیغمبر برای شما آورد(امیر نیرد) ،بگیریید و بپذیریید و از
آنچه نهی نرد ،خودداری ننید.

نیز پیامبر گرامی اسالم در احادیث متعددی مانند حدیث ثقلی و حدیث غیدیر،
عترت خود را همتای قرآن قرار داده و آن دو را مشعل های هدایت بیرای امیت اسیالم
معرفی نرده و تنها راه نجات مسلمانان را در تمسک جست به ای دو گوهر گیران بهیا
دانسته است .ازای رو ،قول آنان در ننار قرآن و سخنان پیامبر حجت است.
فهم سخ معصوم در جهت فهم دی  ،به عوامل متعددی بستگی دارد؛ یکی از ایی
عوامل ،زمینههایی است نه بهسبب آن ،معصوم به ایراد سخ پرداخته اسیت نیه از آن
به «سبب ورود حدیث» تعبیر میشود .از سوی دیگر ،نیارنرد سیبب ورود حیدیث در
فهم حدیث ،گسترۀ وسیعی از موضوعات را شامل میشود؛ یکیی از ایی موضیوعات،
فهم صحیحتر و تبیی دقیقتر قواعد فقهی است نه فقهای عظیام از ایی قواعید بیرای
استخراج احکام دی از قرآن و سنت استفاده میننند و ای موضوع ،هدف ای مقاله را
تشکیل میدهد .درای باره ،ای نوشته در صدد آن است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
ی چه ارتباطی میان اسباب ورود حدیث و قواعد فقهی وجود دارد؟
ی چه مسائل و موضوعاتی مقوم سبب ورود حدیث هستند؟
ی نارنردهای سبب ورود حدیث در فهم و تبیی قواعد فقهی چیست؟

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 13:29 +0430 on Thursday May 31st 2018

ناقص و به اعتباری ناممک است؛ چرانه قرآن غالبا به بیان نلیات مسائل دی پرداختیه

بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی

41

ی ندام موارد از قواعد فقهی بهوسیلۀ سبب صدور حدیث ،قابل تبیی و تفسیرند؟
 .۱پیشینۀ بحث
در دو موضوع «اسباب ورود حدیث» و «قواعد فقهی» ،نتابهیا و مقیاالت بسییاری از
«القواعد الفقهیه» و «اسباب ورود الحدیث» ،با تنوع در جزئیات نامگذاری ،بیه نگیار
درآمدهاند .بهدلیل نثرت ای منابع و خودداری از اطالۀ مقالیه ،از ذنیر جزئییات آنهیا
احتراز و به همی مقدار نلی بسنده میشود.
اما در زمینۀ موضوع ای مقاله و پیشینۀ آن ،بر پاییۀ تتبعیات و بررسییهیای متعیدد
صورتگرفته از سوی نگارنده بهوسیلۀ موتورهای جستجو در فضای مجیازی و منیابع
مختلف ،در ارتباط با نارایی و نقش سبب ورود حدیث در تبییی و فهیم بهتیر قواعید
فقهی نه موضوع ای نوشتار است ،تاننون هیچ نتاب یا مقالهای ارائیه نشیده و تیال
علمی صورتگرفته در ای مقاله ،ازای جهت یک گام جدید محسوب میشود.
 .۲سبب ورود حدیث
یکی از موضوعات قابلتوجه در فهم برخی از احادیث وارده از سیوی معصیومی ،
سبب ورود حدیث است .برای سبب ورود حیدیث در منیابع مختلیف ،از تعبییرات و
اصطالحات دیگری نظیر «سبب صدور»« ،شأن صدور»« ،مورد صدور حدیث» و «علت
صدور حدیث» نیز استفاده شده است .برای سبب ورود حیدیث تعیاریف متعیددی از
سوی محققان ارائه شده است نه در اینجا به مهمتری آنها اشاره میشود:
الف .علمی است نه در آن از اسبابی بحث مینند نه موجب شده رسول انیرم
حدیثی بگوید(.اب ابیشهبه3441 ،ق ،ص)467
ب .دانشی است نه از اسبابی بحث مینند نه حیدیث در پیی آنهیا صیادر شیده
است(.عتر3431 ،ق ،ص)396
ج .آنچه موجب پیدایش حدیث در زمان وقوعش شده است(.عصری زی العابدی ،
3447ق ،ص)44
در جمعبندی از تعاریف باال برای سبب ورود حدیث ،تعریف زیر را میتوان ارائیه
نرد:
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سبب ورود حدیث عبارت است از علل و عوامل و زمینههایی نه موجب میشیود
معصوم دربارۀ موضوعی ،نالمی را بیان نند نه اگر آن علیل و عوامیل و زمینیههیا
نبود ،آن نالم از سوی معصوم منعقد نمیشد.

متعدد و متنوعاند اما برای پرهیز از اطالۀ نالم ،تنها به ذنر اهم آنها اشاره میشود.
۳ـ .۱امر الهی

یکی از عواملی نه زمینۀ صدور سخنی از ناحیۀ پیامبر میشد ،دستور و فرمان الهیی
بود .دستورهای الهی گاه امر به اجرای یک برنامیۀ عملیی بیود ،ماننید «وآت ذا القرب ى

حقه(»...اسراء )46 :و گاه امر به ابالغ یک پیام بیه میردم .غالیب پییامهیایی نیه رسیول
خدا مأمور به ابالغ آنها میشد قالب قرآنی داشت؛ یعنی هم لفظ و هم معنای آن از
سوی خدا تعیی میشد .اما برخی دیگر از پیامهای الهی نه پیامبر مأمور به ابالغ آن
بودند با بیان خود آن حضرت صورت میگرفت .نمونۀ بارز چنیی دسیتوری از سیوی
خدا به رسولش ،آیۀ تبلیغ* است و خطبۀ غدیر ،محتوای آن پیام است .پس درواقع ،امر
الهی به پیامبر در آیۀ تبلیغ ،سبب ورود برای خطبۀ غدیر محسوب میشود نیه ایی
امر در فهم بهتر و دقیقتر معنای سخ پیامبر در خطبۀ غدیر بسیار مؤثر است.
۳ـ .۲سؤال و پرسش
یکی از شایعتری اسباب ورود حدیث ،سؤال از معصوم است .سؤاالت در موضوعات

مختلف فقهی و غیرفقهی مطرح میشد .البتیه سیهم موضیوعات فقهیی بییش از بقییۀ
موضوعات بود .سؤال گاهی بهصورت شیفاهی و گیاهی نتبیی اسیت .در بسییاری از
موارد ،جواب معصوم در ننار سؤال قابلدرک است .برای نمونه از ابی سلام عبدی
نقل شده است نه گفت :بر امام صادق وارد شدم و گفتم :دربارۀ شخصی نه نمیاز
عصر خود را عمدا به تأخیر میاندازد چه میفرمایید؟ امام فرمود :چنیی شخصیی
در روز قیامت ،تنها و بدون اهل و مال میآیید .گفیتم :فیدایت شیوم ،هرچنید ازا هیل
بهشت باشد؟ فرمود :بله .گفتم :پس منزل چنی شخصی در بهشیت چیسیت؟ فرمیود:
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«موتور أهله و ماله یتضیف أهلها لیس له فیها منزل»؛ چنی فردی نه بینس و بیچیز است

به مهمانی اهل بهشت میرود و در بهشت منزلیی از خیود نیدارد(.حیر عیاملی3449 ،ق ،ج،4
ص)354

اجمال و ابهام خواهد بود.
۳ـ .۳وقوع رخداد و حادثه

در روز درگذشت ابراهیم فرزند رسول خدا خورشید گرفت .جمعی تصیور نردنید
بهسبب مرگ فرزند پیامبر چنی حادثهای اتفاق افتاده است .در پی ای تصور غلی،،
رسول خدا خطبهای بیان نرده و فرمودند :خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای خدا
هستند نه به امر خدا میگردند و سر به فرمان اویند؛ نه برای مرگ نسی میگیرند و نه
برای حیات نسی .پس هرگاه هر دو یا یکیی از آن دو گرفتنید ،نماز(آییات) بگذاریید.
(مجلسی3441 ،ق ،ج ،71ص)114
چناننه در ای روایت مالحظه میشود ،رسول خدا در پی گرفت خورشید نماز
آیات را تشریع فرمودند .بنابرای  ،گرفت خورشید سیبب صیدور دسیتور پییامبر در
تشریع نماز آیات است.
۳ـ .4قصد تعلیم
گاهی معصوم در نظر دارد نکتهای را به فرد یا گروهی از میردم آمیوز

دهید .در

چنی مواردی معموال خود معصوم ،ابتدا با طرح پرسشی زمینیۀ آن را فیراهم و سیپس
مطلبی را نه قصد تعلیم آن را داشته بیان میننید .لیذا تصیمیم معصیوم بیه تعلییم
مطلب موردنظر ،سبب برای بیان آن مطلب است .البته در چنی مواردی ،معموال سیبب
از نوع سبب خفی و پنهان است .از رسول خدا به نقل از امام صادق وارد شیده
است نه فرمود :آیا میخواهید شما را از بهتری اخالق دنیا و آخرت آگاهتان ننم؟ [آن
اخالق عبارتاند از] :از نسی به تو ظلم نرده گذشت ننی ،با نسیی نیه از تیو برییده
بپیوندی ،به نسی نه به تو بدی نرده ،نیکی ننی و به نسی نه از تو دریغ داشیته ،عطیا
ننی(.نلینی3447 ،ق ،ج ،4ص)347
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۳ـ .۵عملکرد افراد

گاهی عملکرد فردی از صحابۀ معصوم سبب میشد معصوم در تأیید ،اصالح یا رد
آن ،سخنی را بیان نند چناننه از امام باقر نقل شده است نه فرمود :میردی داخیل

به زمی  ،نوک زد ،ای فرد با ای وضع اگر بمیرد بر دینی غیر از دیی محمید میرده
است(.برقی3173 ،ق ،ج ،3ص)79
۳ـ .6قصد وصیت

یکی دیگر از اسباب ورود حدیث از ناحیۀ معصوم ،تصمیم معصوم بیه سیفار و
وصیتی مهم به بستگان ،دوستداران و پیروان آن حضرات است .بیرای مثیال ابیو بصییر
گوید :بر ام حمیده(همسر امام صادق) وارد شدم تا بهخاطر(شهادت) امیام بیه وی
تسلیت بگویم .ام حمیده گریه نرد .م نیز بهسبب گریۀ او گریهام گرفت .سپس گفت:
ای ابا محمد ،اگر امام صادق را هنگام مرگ مشاهده میینیردی ،بییشیک چییزی
عجیبی میدیدی؛(در آن حالت ،امام) چشمانش را گشود و فرمود« :هرنسیی را نیه بیا
م قرابت و نسبتی دارد نزد م گردآورید» .ام حمیده گوید :همه را گردآوردیم .امام به
ایشان نظری نرد و فرمود« :إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة؛ قطعا شفاعت ما به نسی
نه نماز را سبک بشمارد نمیرسد»(.همان ،ج ،3ص)14
مالحظه میشود نه صدور جملۀ «إن شفاعتنا لیا تنیال مسیتخفا بالصیلاة» از سیوی
امام بدان سبب بود نه آن حضرت میخواست بستگانش را به امر مهمی مانند نماز
سفار

نند.

 .4فواید مترتب بر سبب ورود حدیث
سبب ورود حدیث از حیث فواید مترتب بر آن ،مانند سیبب نیزول آییۀ قیرآن اسیت.
همچناننه مفهوم بعضی از آیات قرآن جز با دانست سیبب نیزول روشی نمییشیود،
برخی از روایات معصومی  نیز چنی اند؛ یعنی فهیم نیالم معصیوم منیوط بیه
دانست سبب ورود آن است؛ زیرا فوایدی دیگری نیز بر سیبب ورود حیدیث مترتیب
است نه سبب نزول قرآن ،فاقد آنهاست .یکی از مهمتری ای فوایید« ،تبییی قواعید

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 13:29 +0430 on Thursday May 31st 2018

مسجدی شد نه رسول خدا در آنجا بود .مرد مشیغول نمیاز شید امیا سیجدههیای
نماز را نوتاه و سریع بهجا میآورد .پس رسول خدا فرمود :مانند نوکزدن نالغ
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فقهی» مصطلح در میان فقهاست .ازای رو ،در ادامۀ مقاله ،بهطور مفصل بیه تبییی ایی
موضوع پرداخته میشود.
4ـ .۱تعریف قاعدۀ فقهی

متوجه شخص شود ،ای قاعده مطرح مىگردد و در بسییار از ابیواب فقیه ،همچیون
بیع ،اجاره ،طالق و ...بهنار مىرود.
در نتاب القواعد الفقهیه آمده است« :ان القواعید الفقهیی هیى احکیام عامی فقهیی
تجر فى ابواب مختلف و موضوعاتها؛ قواعد فقهی عبارت است از احکام فقهی عامی
نه در ابواب و موضوعات مختلف فقیه جرییان دارد(».مکیارم شییرازی3433 ،ق ،ج،3
ص )44برای مثال ،قاعدۀ حجیت خبر واحد از قواعدی است نه در جمیع ابیواب فقیه
از قبیل عبادات ،معامالت و تمام موضوعات آنها جریان دارد ،یا قاعدۀ ضمان یید نیه
تنها در ابواب معامالت جاری است.
مبنا و مدرک قواعد فقهی عمدتا نتاب ،سنت ،سیرۀ عقال ،اجماع و عرف است نیه
مستند ای مقاله در ای موضوعی باتوجهبه ماهیت آن نه بررسی احادیث معصومی 
به اعتبار سبب ورود آنهاست ی سنت یعنی اخبار و روایات است و چون همۀ روایات
و احادیث سبب ورود ندارند ،فق ،به احادیثی اسیتناد مییشیود نیه اوال دارای سیبب
ورودند ،ثانیا سبب ورود ،مدخلیتی در فهم ،تبیی یا اسیتنباط قاعیده دارد؛ ازایی رو ،از
میان شمار زیادی از قواعد فقهی ،فقی ،تعیداد محیدودی نیه بیا ایی دو خصوصییت
همخوانی دارند ،بررسی میشوند.
4ـ۱ـ .۱قاعدۀ الضرر

یکی از قاعدههای فقهی نه در سرتاسر فقه بدان استناد میشود و در بسیاری از مسیائل
سیاسی و اجتماعی نیز میتواند نارساز باشد ،قاعدۀ الضرر است .اهمیت قاعدۀ یادشده
بهاندازهای است نه شماری از متفکران اسالمی ،از آن بهعنوان رازورمز هماهنگی اسالم
با پیشرفتها و توسعۀ فرهنگ یاد نردهاند .از باب نمونه ،شیهید مطهیری میینویسید:
«یکی دیگر از جهاتی نه به ای دی خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنیده و
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منظور از قواعد فقهی ،آن دسته از احکام نلی است نه در ابواب گوناگون فقیه جرییان
داشته و منشأ استنباط احکام جزئی مى شود ،مانند قاعدۀ «الضیرر» نیه هرجیا ضیرر
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جاوید نگه میدارد ،ای است نه یک سلسله قواعد و قوانی در خود ایی دیی وضیع
شده نه نار آنها ننترل و تعدیل قوانی دیگر است .فقها ای قواعید را قواعید حانمیه
مینامند ،مانند قاعدۀ الحرج و قاعدۀ الضرر نه بر سرتاسر فقه حکومت مینننید .نیار

ص)315
روایات قاعدۀ الضرر در حد تواتر است(.مکارم شییرازی3433 ،ق ،ج ،3ص )14و
مضمون همۀ آنها ای است نه هرگونیه ضیرر و اضیرار در اسیالم میردود اسیت .در
روایات امامیه ،قاعدۀ الضرر با سه عبارت بیان شده است .3 :الضرر و ال ضیرار(نلینی،
3447ق ،ج ،5ص)414؛  .4الضرر و ال ضرار علی مؤم (همان ،ص)494؛  .1الضرر و
ال ضرار فی االسالم(.حر عاملى3449 ،ق ،ج ،46ص)34
معروف تری حدیثی نه به آن استدالل شده و میتوان سبب ورود حدیث «الضیرر
و ال ضرار» دانست ،داستان سمرة ب جندب است نه در ذیل آن ،عبارت «الضیرر و ال
ضرار» آمده است .نلینی در نتاب اصول نافی از اب مسکان و او از زراره نقل میننید

نه امام باقر فرموده است :در زمان رسول خدا شخصی به نام سمرة ب جنیدب
در جوار خانۀ فردی از انصار ،درخت خرمایی داشت نه آمدورفت وی از درون زمیی
آن مرد انصاری بود .سیمرة بی جنیدب بیرای رسییدگی بیه آن درخیت و نارهیایش
به دفعات و بهصورت سرزده به زمی مرد انصاری میرفت و برای او ایجیاد مزاحمیت
مینرد تا اینکه صاحب خانه به سمرة گفت :تو بی خبر و بدون اذن به خانه ام میآییی و
ایجاد مزاحمت میننی ،ازای پس هنگام آمدوشید اجیازه بگییر .سیمره گفیت :چنیی
نمیننم .مرد انصاری به حضرت رسول شکایت بیرد .حضیرت بیه سیمره فرمیود:
ازای پس اذن بگیر .سمره نپذیرفت ،حضرت فرمود :از ای درخت صرف نظر ن و م
در برابر آن ،درختی با همان اوصاف در جای دیگر به تیو مییدهیم .سیمره نپیذیرفت،
حضرت فرمود :ده درخت در مقابل آن میدهم ،باز هم قبول نکرد .فرمیود :درختیی در
بهشت به تو میدهم .سمره باز هم نپذیرفت تا اینکه حضرت فرمود :تو مرد سختگییر
و آسیب رسانی هستی و مؤم نباید به نسی ضرر بزند .اینجا بود نه حضیرت دسیتور
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ای سلسلهقواعد ،ننترل و تعدیل قیوانی دیگیر اسیت .درحقیقیت ،اسیالم بیرای ایی
قاعدهها نسبتبه سایر قوانی و مقررات خود ،حق وتیو قائیل شیده اسیت، 3173(».
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داد آن درخییت را از ریشییه نندنیید و جلییوی سییمره انداختنیید(.نلینییی3447 ،ق ،ج،5
ص)494
عملکرد سمرة ب جندب در ایجاد مزاحمت بیرای میرد انصیاری و شیکایت میرد

حال ،با تأمل در محتوای ای روایت با نظر به سیبب ورود آن ،نکیات زییر دربیارۀ
جملۀ «الضرر و ال ضرار فی االسالم» نه مستند قاعدۀ «الضرر» است بهدست میآید:
اوال رسول خدا درصدد بیان حکم شرعی و قضاوت میان مرد انصاری و سیمرة
ب جندب بوده است .ای امر به نحو ننایی دال بر آن است نه آن حضیرت ،ایی فعیل
ضرری را در شریعت مقدس چه وضعا و چه تکلیفا امضا نکرده است.
ثانیا دخول بدون اذن سمرة ب جندب بر مرد انصاری ،ضرری اسیت نیه تکلیفیا از
آن نهی شده است.
ثالثا فاعل فعل ضرری ،مردم هستند نه شرع مقدس ،چنان نه برخی بر ایی میذهب
رفتهاند .تفصیل مطلب آنکه :فقها درخصوص فاعل فعل ضرری نه چه نسی است ،آیا
شارع مقدس است یا مردم؟ با یکدیگر اختالف دارند .گروهی معتقدند جملۀ «الضیرر»
فق ،حکم تکلیفی را نفی مینند و مصحح چنی دییدگاهی آن اسیت نیه فاعیل فعیل
ضرری نه از سوی شارع مردود اعالم شده ،خود شارع مقیدس اسیت .بیرای اسیاس،
مفهوم جملۀ «الضرر و ال ضرار فی االسالم» ای است نه در شیریعت مقیدس اسیالم،
هیچ حکمی نه باعث ضرری به مکلفان گردد وجود ندارد .فقهایی چون فاضیل تیونى
(3435ق ،ج ،3ص391ی  ،)394انصیاری(3439ق ،ج ،4ص )464و آخونید خراسیانی
(بیتا ،ج ،3ص )113طرفداران ای نظریهاند.
اما گروه دیگری از فقهیا معتقدنید نیه جملیۀ الضیرر ،...حکیم وضعی(اصیفهانی،
3434ق ،ص /31امام خمینی ، 3115 ،ج ،3ص )15ییا هیم وضیعی و هیم تکلیفیی
(مکارم شییرازی3433 ،ق ،ج ،3ص )59را رد مییننید و فاعیل فعیل ضیرری ،میردم
(مکلفان) هستند نه شارع مقدس.
در تأیید ای نظریه ،آیتاهلل مکارم شیرازی میگوید« :قراینی وجود دارد نیه فاعیل،
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انصاری از وی نزد پیامبر و عدم اجرای دستور پیامبر توس ،سمره ،سیبب ورود
ای روایت است.
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مردم هستند نسبتبه یکدیگر و آنچه نفی شده ،در حقیقت نفی جواز اضرار به یکدیگر
است(چه وضعا و چه تکلیفا) .نمیگویم ای نفی بهمعنای نهی است چنیاننیه محقیق
اصفهانی آن را اختیار نرده است ،بلکه بهمعنای اصلی خود است ،لک منظور از آن،

چناننه مالحظه میشود درک صحیح مراد پیامبر از جملیۀ «الضیرر و ال ضیرار
فی االسالم» ،منوط به تعیی فاعل فعل ضرری است نه شارع مقدس اسیت ییا میردم.
حال ،چنانچه حدیث «الضرر »...را بیدون سیبب ورود آن در نظیر بگییریم ،وجیه اول
قویتر و به ذه متبادرتر اسیت؛ امیا بیا درنظرگیرفت سیبب ورود ،وجیه دوم قیوت
میگیرد و مراد پیامبر از ای جمله روش میشود .بنیابرای  ،نقیش سیبب ورود در
فهم صحیح ای سخ پیامبر انکارناپذیر است.
4ـ۱ـ .۲قاعدۀ جب

قاعدۀ جب قاعدهای است در فقه دربارۀ ازبی رفت آثار نارهای دارای عقوبت و زییان
نه شخص تازهمسلمان در دوران نفر انجام داده است .جب در لغت بهمعنای قطعنردن
است(اب منظور3434 ،ق ،ج ،3ص )449و در اصطالح فقها به قاعدهای گفته میشیود
نه بر پایۀ آن ،برای تشویق نفار به اسالم آوردن ،اگر نافر پیش از مسلمان شیدن نیاری
انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است نه در اسالم آثار زیان بیار ییا عقوبیت
دارد ،با اسالم آوردن ،ای آثار بی آنکه به جبران نردن نییاز داشیته باشید ،نادییده گرفتیه
میشود(.موسوی بجنوردی ، 3177 ،ج ،3ص)11
دلیل اصلی قاعدۀ جب ،حدیث نبوی «االسالم یجب ما نان قبله» است نه در منیابع
حدیثی شیعه و اهل سنت ،روایت شده و نیام قاعیدۀ جیب نییز برگرفتیه از آن اسیت.
براساس منابع روایی ،پیامبر انرم ای سخ را در مواقع متعدد بییان فرمیوده اسیت،
ازجمله هنگام اسالمآوردن اشخاصی چون عبداهلل ب بنیامیه(برادر ام سلمه) ،مغیرة بی
شعبه ،هبار ب اسود و عمرو عاص .هرچند برخی از علمای شیعه ای حدیث را از نظر
سند ،مرسل و ضعیف دانسیتهانید(حکییم3444 ،ق ،ج ،5ص /53بروجیردی3441 ،ق،
ج ،4ص ،)356بسیاری از آنان ،شهرت روایت را جبران ننندۀ ضعف سند حدیث تلقی
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ضرر ناشی از ناحیۀ مکلفی است ...و فاعل ای عبارت ،مردم هستند نه شارع مقدس».
(همانجا)
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نردهاند(.حسینی مراغی3431 ،ق ،ص )44حتی برخی باتوجه به نثرت نقل ای حدیث
با الفاظ متعدد ،قائل به تواتر اجمالی آن هستند(.مشکینی ، 3177 ،ص )371چنان نیه
گفته شد ،یکی از سببهای ورود حدیث «االسالم یجب ما نیان قبلیه» ،جرییان هبیار

ترس ،بچهای را نه در شکم داشت سق ،نرد .وی بعدها اسالم آورد و بخشییده شید.
ماجرای هبار از زبان جبیر ب مطعم ای گونه نقل شده است:
«م در مسجد همراه با تعدادی از صحابه نزد رسول خدا نشسته بودیم نه هبیار
پیدا شد .افراد حاضر چون هبار را دیدند گفتند :ای رسول خیدا ،ایی هبیار بی اسیود
است .رسول خدا فرمود :دیدمش .یکی نفر از میان جمع قصد حمله به هبار را نرد.
حضرت فرمود :بنشی  .هبار در مقابل پیامبر ایستاد و شیهادتی را بیر زبیان جیاری
ساخت و گفت« :فاصفح ع جهلی وعما نان یبلغک منی فانی مقیر بسیواتی ،معتیرف
بذنبی»؛ از جهل م و آنچه از م به تو رسیده درگذر نه م به رفتار بد و گنیاه خیود
اعتراف میننم .رسول خدا نیز فرمود« :قد عفوت عنک ،و االسیالم یجیب میا نیان
قبله»؛ از تو در گذشتم و اسالم [نیز] گذشته را نادیده میگییرد»(.طبیری3171 ،ق ،ج،5
ص)3445
ای روایت ،یکی از چند روایتی است نه قاعدۀ «االسالم یجب ما نان قبلیه» در آن
بهصراحت ذنر شده است .با نظر به گذشتۀ هبار و جریان اسالمآوردن او میتوان گفت
آنچه سبب شد پیامبر ای جمله را بیان ننند ،ندامت هبار از گذشیته و اسیالمآوردن
وی بود نه با عبارت «فاصفح ع جهلی وعما نیان یبلغیک منیی فیانی مقیر بسیواتی،
معترف بذنبی» آن را اظهار داشت و پیامبر با بییان «قید عفیوت عنیک» ،از رفتیار او
دربارۀ دختر

و با بیان « االسالم یجب ما نان قبله» از اعمال گذشتۀ او دربارۀ دیی و

شخص پیامبر درگذشت.
بنابرای باتوجهبه سبب ورود حدیث و نالم پیامبر مییتیوان اسیتنباط نیرد نیه
چنانچه فرد نافری مسلمان شود گناهان و جرائم اعمال گذشتۀ او فیالجملیه بخشییده
میشود و بهسبب اعمال گذشتها

مؤاخذه نمیگردد.
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است .هبار ب اسود از مشرنان مکه بود نیه بیه هنگیام هجیرت زینیب دختیر رسیول
خدا به تعقیب وی پرداخت و نیزهای به نجاوۀ زینیب فروبیرد چنیاننیه زینیب از
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ممک است گفته شود جملۀ «االسالم یجب ما نان قبلیه» نیاظر بیه بخشییدهشیدن
گناهان است نه حقوق و ضمانات .پاسخ ای است نه اوال ای جمله ظهیور در اطیالق
دارد ،ثانیا روایتی از امام صادق وارد شده است نه عمومیت آن را تأیید مینند .در

همی نه داخل در دی اسالم میشود ،اسالم(گناهان و آثار جرائم) گذشیتها

را قطیع

یعنی محو مینند(.قمی3444 ،ق ،ج ،3ص)341
اما نکتۀ درخور توجه ای است نه ای اطالق به نحو فیالجمله است نیه بالجملیه؛
یعنی ای گونه نیست نه هر حقی نه بر ذمۀ نافر باشد بیا اسیالمآوردن وی از گیردنش
ساق ،شود ،بلکه چناننه از روایت امام صادق برمیآید فق ،شامل حقوق ناشی از
جرائمی میشود نه در حق مسلمانان به جهت مسلمانبودنشان مرتکب شیده اسیت و
قید «على أنه مسلم» ناظر به ای مطلب اسیت .بیهعبیارت دیگیر ،حقیوق مخیتص بیه
مخلوقان از ذمۀ نافر با اسالمآوردنش ساق ،نمیشود بلکه فق ،حقیوق الهیی هرچنید
نسبتی با مخلوقان داشته باشد ،مشمول اسقاط میشود(.حسیینی مراغیی3431 ،ق ،ج،4
ص)495
اشکال دیگری نه ممک است مطرح شود ای است نه بیان پیامبر دربارۀ هبیار،
ناظر به حق شخصی آن حضرت دربارۀ قضیۀ دختر

زینب بوده است نه بهعنوان یک

اصل نلی .در پاسخ میگوییم ای احتمال از چند جهت مردود است:
الف .هم سباق جملۀ «االسالم یجب ما نان قبله» و هم سیاق آن با ای ادعا منافیات
دارد؛ چرانه اگر پیامبر تنها به جملۀ «قد عفوت عنک» انتفا نرده بیود ،ممکی بیود
چنی توهمی مبنا داشته باشد ،اما ذنر جملۀ «االسالم یجب ما نیان قبلیه» ،مؤیید ایی
مطلب است نه آن حضرت درصدد بیان یک حکم نلی بوده است.
ب .استنباط صحابه است؛ چناننه ای بیان نورانی پیامبر بیهعنیوان ییک قاعیدۀ
مسلم در زمان خود آن حضرت نیز در میان صحابه رایج بوده؛ زیرا هنگامی نه عبیداهلل
ب ابی امیه برادر ام سلمه همسر رسول خدا خواست اسالم آورد ،در ابتدا پیامبر
از او روی گرداند .ام سلمه در حق برادر

نزد رسول خدا شفاعت نمیود و بیه آن
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حضرت فرمود« :بابی انت و امی یا رسول الله ا لم تقل ان االسلام یجب میا نیان قبلیه؛
پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا ،مگر نفرمودی نه اسالم گذشته را از بی میبیرد؟» پییامبر
نیز سخ ام سلمه را تأیید نرد و اسالم عبداهلل ب ابی امیه را پیذیرفت(.قمی3444 ،ق،

برای برادر

نه بسیار رسول خدا را اذیت نرده بود نزد آن حضرت شفاعت نیرد،

پیامبر ضم پذیر
ج ،1ص)345

شفاعت عثمان فرمود« :االسالم یجب ما قبله(».حلبی3153 ،ق،

4ـ۱ـ .۳قاعدۀ قرعه

رسول خدا فرمود« :لیس م قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللیه اال خیرج سیهم
المحق؛ هیچ گروهی نیست نه در امری باهم تنازع ننند و در مسئلۀ موردتنیازع ،امیر خیود را بیه
خدا واگذار ننند مگر آنکه خداوند سهم محق را خارج میسیازد»(.حیر عیاملى3434 ،ق ،ج،1
ص)447
در ای روایت شریف ،رسول خدا راهکاری را برای حل یک مسئلۀ موردتنیازع
بیان مینند و آن تفویض آن امر به خداست نه آن حضرت بهصراحت وعیده دادهانید
نه در صورت تفویض امر به خدا ،فرد محق به حیش مییرسید .درواقیع نبیی مکیرم
اسالم با ای بیان نورانی خود ،یک سازونار و راه حل را برای حل برخی منازعیات
طرفینی ارائه میننند .حال باید دید ای سازونار و راهحل چیست.
چناننه مالحظه میشود ،روایت در ای زمینه ابهام دارد و از مت روایت نمیتیوان
بهروشنی راهحل موردنظر را استنباط نرد ،اما با یافت سبب ورود ای روایت و مراجعه

به آن ،ماهیت ای سازونار نامال روش میشود .مت نامل روییات از نتیاب تهیذیب
االحکام چنی است:
امام باقر فرمودند« :رسول خدا حضرت علی را بهسیوی یمی فرسیتاد.

هنگامی نه آن حضرت از یم برگشت فرمود :از عجیبتری چیزی نه(در ای مدت)
بر تو گذشت برایم بگو .علی فرمود :یا رسولاهلل! گروهی نزد م آمدند نه ننییزی
را خریده بودند و همۀ آنها نیز با ای ننیز در یک طهر نزدیکی نیرده بودنید و در اثیر
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آن ،ننیز بچهای به دنیا آورد نه تمام ای افراد بیر سیر ایی بچیه بیه نیزاع و نشیمکش
برخاستند و هرنس ادعا مینرد بچه مال اوست .م میان آنها قرعه انداختم و بچیه را
برای نسی قرار دادم نه قرعه به نامش درآمد و سهم بقیه را ضیمانت نیردم .پییامبر

3447ق ،ج ،6ص)411
لذا با مراجعه به سبب ورود حدیث معلوم میشود منظور از تفویض امر به خیدا در
روایت نبوی ،سازونار قرعه است نه فقها از آن بهعنوان یک قاعده در مواردی نه هیچ
بینهای در اثبات حق طرفی دعوا وجود ندارد استفاده میننند.
4ـ۱ـ .4قاعدۀ سوق المسلمین

مراد از قاعدۀ سوق المسلمی ای است نه اگر گوشت ،پوست و سایر اجزای حییوانی
از بازار مسلمانان خریداری شود ،محکیوم بیه طهیارت اسیت و بایید آن را در حکیم
گوشت حیوان ذبح شده قرار داد و الزم نیست از ذبح شیرعی آن حییوان سیؤال شیود.
(موسوی بجنوردی ، 3177 ،ج ،4ص)355
ای قاعده ،مستند به تعدادی روایت است نه سیبب ورود ،میدخلیت تیام در فهیم
آنها و استنباط ای قاعده از آنها دارد ،آنچناننه بدون درنظرگرفت سبب ورود ،نیالم
معصوم ناقص و نامفهوم خواهد بود.
در اینجا به تعدادی از ای روایات نه مستند قاعدۀ گفتهشده است اشاره میننیم.
 .3امام باقر فرمود« :همانا خیوارج بیهسیبب جهالیت ،خودشیان را در تنگنیا و
سختی قرار دادند حالآنکه(آسانگیریهای) دی گستردهتر از ای حرفهاست(».فیض
ناشانی3446 ،ق ،ج ،6ص)354
در ای روایت ،امام باقر بیان میفرماید خیوارج بیهسیبب جهالیت ،خیود را در
تنگنا و سختی قرار دادند .حال ،ای تنگنا و سختی چیست و ای جهالت نیدام اسیت،
از مت روایت بهدست نمیآید؛ اما همی روایت با بیانی ناملتر و با ذنیر سیبب ورود
در نتاب م ال یحضره الفقیه وارد شده است نه از مراد امام پردهبرداری مییننید.
مت نامل روایت چنی است:
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 .4سلیمان ب جعفر از امام موسی ب جعفر پرسید« :مردی وارد بازار میشود و
لباسی از پوست گورخر نه معلوم نیست ذبح شرعی شده است یا نه مییخیرد .آییا در
ای لباس میتوان نماز خواند؟ امام فرمود :آری ،الزم نیست سؤال ننید؛ زییرا امیام

3431ق ،ج ،4ص)347
چناننه مالحظه میشود ،راوی از امام از حکم لباسی سؤال مینند نه از بیازار
مسلمی خریداری شده و جنس آن از پوست گورخر اسیت و معلیوم نیسیت نیه آییا
گورخر بهصورت شرعی ذبح شده یا خیر .امام باتوجهبه اینکه ایی لبیاس از بیازار
مسلمی تهیه شده است اوال خواندن نماز در آن را بدون اشکال میدانید ،ثانییا لزومیی
ندارد از ذبح گورخر سؤال شود .چون سؤالنردن از ای امور موجب سختی و مشقت
مردم و در تنگنا قرار گرفت آنان میشود و از اینجا معلوم میشود نه خوارج به سیبب
جهل نسبت به حکم شرعی و در اثر فاصلهگرفت از مکتب ناب اهلبیت بیجهیت
خود را به سختی و مشقت گرفتار نردند حالآنکه شیریعت مقیدس اسیالم ،شیریعت
سهله و سمحه است .بنابرای  ،با استعانت از سبب ورود حیدیث ،مقصیود امیام از
روایت روش شد.
 .1راوی میگوید« :از امام صادق دربیارۀ(حکم) نفیشهیایی نیه در بیازار بیه
فرو میرسد پرسیدم .امام فرمود :بخر و بیا آن نمیاز بخیوان مگیر آنکیه براییت
معلوم شود نه از عی مردار است»(.طوسی3447 ،ق ،ج ،4ص)414
 .4حس ب جهم گوید« :به امام رضا عرض نردم بیه بیازار مییروم و نفشیی
میخرم نه نمیدانم پاک و تزنیه شده است یا خیر .امام فرمود :با آن نماز بخیوان.
گفتم :نعل چه؟ فرمود :مانند نفش است .باز عرض نیردم :می از ایی نیار دلتینگم.
فرمود :آیا از رو
ص)444

ابوالحس (امام رضا )روی میگردانیی؟»(نلینیی3447 ،ق ،ج،1

براساس ای روایات ،جنسی نه از بازار مسلمی خرییداری مییشیود محکیوم بیه
طهارت است و نیازی به سؤال از نوع حیوان یا نیفیت ذبح آن نیست .چنی اسیتنباطی
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دادند حالآنکه(آسانگیریهای) دیی گسیتردهتیر از ایی حیرفهاسیت»(.ابی بابوییه،
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از روایات نه مبنای قاعدۀ سوق المسلمی را تشکیل میدهد ،فق ،بر پایۀ سیبب ورود
احادیث گفتهشده میسر است و بدون درنظرگرفت سبب ورود ،چنی استنباطی مشیکل
است.
سبق در لغت بهمعنای پیش افتادن در راه رفت است(.راغیب اصیفهانی ، 3174 ،ج،4
ص )314قاعدۀ سبق یکى دیگر از قواعد مسلم فقهى است .مفیاد اجمیالى قاعیده ایی
است نه هرنس درخصوص استفاده از مباحات اصلى یا مکان ها مشترک نظیر راه ها،
مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد ،مادام نه اعراض نکرده یا میدت مدیید آن را
رها نساخته است ،حق اولویت دارد و نسى نمى تواند مزاحم او گیردد .خالصیه آنکیه
قاعدۀ سبق منبعى برا نظم حقوقى در بهره بردار از مشترنات است(.یزدی3446 ،ق،
ج ،3ص)411
امام صادق فرمود« :سوق المسلمی نمسجدهم یعنی إذا سبق إلى السیوق نیان
له مثل المسجد؛ بازار مسلمانان مانند مسجدشان است ،یعنی هرگیاه نسیی بیهسیوی بیازار
سبقت گیرد آنجا برایش مانند مسجد است»(.حر عاملی3449 ،ق ،ج ،37ص)446
چناننه مالحظه میشود در ای روایت ،امام بازار مسلمی را به مسیجد تشیبیه
نرده است ،اما اینکه از چه جهتی بازار مسلمی به مسجد شیباهت دارد ،رواییت دارای
ابهام است .در روایت دیگری نه از امام صادق و به نقل از حضرت علی وارد
شده ،تا اندازهای از ای روایت رفع ابهام میننید .میت رواییت چنیی اسیت« :سیوق
المسلمی نمسجدهم فم سبق إلى مکان فهو أحق به إلى اللیل و نان لیا یأخیذ علیى
بیوت السوق نراء؛ بازار مسلمانان مانند مسجدشان است .پس هرنس بیهسیوی مکیانی سیبقت
بگیرد ای فرد تا شبهنگام در آنجا اولویت دارد ولی نباید خانههای بازار را بیهصیورت نراییهای

تصاحب نند»(.همانجا)
منظور امام ای است نه اگر نسی در مکانی از بیازار مسیلمی بیرای خیود
جایی اخذ نند ،تا شب حق دارد در آنجا بماند و به معاملیه و خرییدوفرو بپیردازد،
ولی از آن پس بهبعد یعنی برای روز دیگر حق اولویت و تصاحب ندارد؛ چناننه گویا
آنجا را برای همیشه نرایه نرده است .بنابرای  ،همانگونه نیه اگیر نمیازگزار جیایی از
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مسجد را برای خوانیدن نمیاز بگییرد ،او بیر دیگیران در آنجیا اولوییت دارد و نسیی
نمیتواند در آن مکان مزاحم او شود ،اخذ جا و مکان در بازار مسلمی نییز ایی گونیه
است.

اصبغ ب نباته گوید« :به همراه علی ب ابیطالب روانۀ بازار شیدم .آنحضیرت
دید اهل بازار از حد خود تجاوز نردهاند .فرمود :ای [اوضیاع] چیسیت؟ گفتنید :اهیل
بازار از حد خود تجاوز نردهاند .فرمود :آنان چنی حقی ندارند؛ بیازار مسیلمی ماننید
جایگاه نماز نمازگزار است ،پس هرنس بر چیزی سبقت جوید در طیول روز از آن او
خواهد بود تا اینکه [شبهنگام] رهایش نند»(.متقی هندی3449 ،ق ،ج ،5ص)135
علما و فقهای اسالم با استناد به ای قبیل روایات ،قاعدهای در فقه بنا نهادهاند نه به
آن «قاعدۀ سبق» گفته میشود .براساس ای قاعده ،هرنس در استفاده از مباحات اصلی
ی مشروط بر آنکه قصد تملک آن را نداشته باشد ی یا در مکانهای مشترک نظیر راهها،
مساجد ،موقوفات عامه ،سکونتگاههای عمومی و مکانهایی ازایی قبییل ،بیر دیگیران
سبقت بگیرد ،مادامینه از آن اعراض نکرده یا مدت مدیدی نه ای حق را از او ساق،
مینند نگذشته باشد ،نسی حق ندارد میزاحم او گردد(.موسیوی بجنیوردی3436 ،ق،
ج ،4ص)319
عالوهبر روایت فوق ،روایات دیگری نییز هسیت نیه هرچنید از طیرق عامیه وارد
شدهاند ،از سوی علمای خاصه نیز موردتوجه قرار گرفته و براساس آنها فتوا دادهانید.
(مرتضی عاملی3444 ،ق ،ص13ی )15غالب فتاوای فقهای شییعه نیه مسیتند بیه ایی
روایات است ،از سبب ورود ای روایات استنباط شده نه در ادامه به دو نمونۀ دیگر از
آنها اشاره میننیم و سپس به استنباطات علمای شیعه میپردازیم.
 .3از اصبغ ب نباته مشاجعی نقل شده اسیت نیه علیی وارد بیازار شید ،دیید
مغازههایی [برای دستفروشی] در بازار بنا شده است .پس دستور داد همه را تخرییب
و محل آنها را صاف ننند و نیز گوید :آن حضرت به خانههای بنی البکیاء گیذر نیرد.
فرمود :اینجا جزئی از بازار مسلمی است .اصبغ گوید« :پیس امیام بیه [صیاحبان]
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ی البته با اندنی اختالف در تعبیر ی آمده ،نامال توجیهپذیر است.
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آنها دستور داد به جایی دیگر نقل مکان ننند و آنگاه آن خانههیا را تخرییب نیرد ».و
باز(اصبغ) گوید :علی فرمود« :هرنس در گرفت مکانی از بازار بر دیگیران سیبقت
جوید او بر آن اولویت دارد ».اصبغ در ادامه گوید« :و البته ما مییدییدیم نیه شخصیی

 .4از اب أبی ذئب نقل شده است نه رسول خدا بر خیمهای در موضعی به نیام
دار المنبعث گذر نردند .فرمود« :ای خیمه چیست؟ گفتند :میال میردی از بنیی حارثیه
است نه در آن خرما میفروشد .پس فرمود :آن را آتش بزنید! و چنی شد(».سمهودی،
3439ق ،ج ،4ص)457
با مالحظۀ سبب ورود ای روایات نکات زیر قابلاسیتنباط است(:مرتضیی عیاملی،
3444ق ،ص13ی)15
الف .هرنسی [بهعنوان دسیتفیرو ] حیق دارد جیایی از بیازار را بیرای فیرو
ناالیش بگیرد مشروط بر آنکه نسی دیگری بر او سبقت نجسته باشد.
ب .حق استفادۀ دستفرو

از مکان خود تا شبهنگام است و بییش از ایی دوام

ندارد.
ج .دستفروشان حق ندارند از مکان مخصوص خود به مکان دیگران تجاوز نننید؛
زیرا بازار در ای زمینه حکم مسجد را دارد.
د .حانم اسالمی حق دارد مغازههایی را نه [بهطور دائم نیه موقیت] در مکیانهیای
عمومی [برای دستفروشی] بنا شدهاند تخریب نند ،همچنان نیه امیرالمیؤمنی  بیا
مغازههای دستفروشان و رسول خدا با خیمۀ خرمافروشی چنی نردند.
ه  .حانم اسالمی همچنی حق دارد خانههیایی را نیه در مکیانهیای عمیومی بنیا
شدهاند ،هرچند برای سکونت باشند تخریب نماید ،همچنیان نیه امیرالمیؤمنی  بیا
خانههای بنی البکاء چنی نرد.
4ـ۱ـ .6قاعدۀ ال حرج

از دیگر قواعد معروف و مهم فقهى نه موردبحث علمیا و فقهیا قیرار گرفتیه« ،قاعیدۀ
الحرج» است نه فقها امامیه و عامه به آن استدالل نرده اند .بررسى ای قاعیده فوایید
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(بیهقی ،بیتا ،ج ،6ص)354
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زیاد را به دنبال دارد .برای مثال در پرتو ای قاعده ،روش مىشود نه شریعت اسالم،
تنگنظر و سختگیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانى است .ای قاعیده
بیانگر دو مطلب عمده است :نخست آنکه در دی اسالم احکام حرجى وجود نیدارد و

من حرج(».ابراهیم )71 :اما روایاتی از ائمۀ معصومی  وارد شده است نه ای قاعیده
را از نظر مفهوم و مصداق ،تبیی و تفسییر میینننید و ایی تبییی و تفسییر ،تنهیا بیا
درنظرگرفت سبب صدور روایات مقدور است .در ادامیه بیه تعیدادی از ایی رواییات
اشاره میشود .3 :شخصى از امام صادق سؤال مىنند :محرمى هنگام وضو ،آب را
به صورت نامل به چهره و دست های خود مىرساند و ای امر سبب مىشود نه یک یا
دو تار مو از ریشش ننده شود ،آیا اشکال دارد؟ امیام در پاسیخ او فرمودنید :نیار
حرامى نکرده و ناره نیز ندارد؛ چرانه در دی  ،حرجیی جعیل نشیده اسیت(.طوسیی،
3447ق ،ج ،5ص)119
توضیح آنکه یکى از محرمات احرام ،نندن مو از بدن است نیه نفیاره دارد .حیال،
امام برا نفى نفاره در ای فرض ،به آیۀ «ما جع ل عل یكم ف ى ال نن م ن ح رج»
استدالل مىننند؛ چرانه انسان در حال احرام ،حداقل سه مرتبه وضو مىگیرد و در هیر
بار نیز ممک است چند مو از محاسنش جدا شود نه اگر بیرا هیر مرتبیه الزم باشید
نفاره دهد ،دچار سختى و مشقت مىشود.
 .1ابوبصیر به امیام صیادق عیرض نیرد« :چیه بسیا در سیفرها بیه برنیههیایى
برمی خوریم نه آب باران در آن ها جمع شده و در ننار آباد است و انیواع نجاسیات
در آن یافت مىشود؛ فضوالت انسان در آن افتاده ،بچه هیا در آن ادرار نیرده و ممکی
است حیوانات نیز در آن ادرار نیرده و ییا فضیوالت آن هیا در آب باشید .چیه ننییم؟
امام در جواب فرمودند :اگر در دل شبهه ای داری ،ای گونه عمل ن  :آلیودگى آب
را با دستانت ننار بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا در دی تنگنا و سختى نیست .خداونید
نیز مىفرماید :در دی بر شما سختى و مشقتى نیست(».همان ،ج ،3ص)437
البته برنههایى نه در آن زمان در اطراف آباد ها بوده ،معموال گیودالهیا بزرگیى
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دیگر آنکه بهصرف وجود مشقت و سختى ،تعطیلى احکام شرع جایز نیست.
اصل قاعدۀ ال حرج ریشۀ قرآنی دارد ،آنجا نه میفرماید« :ما جعل علیكم ف ى ال نن
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بودند و آب آن ها به اندازۀ نر یا بیشتر بوده است؛ بدی ترتیب ،ایی رواییت نظیر بیه
سبب ورود آن نه سؤال ابوبصیر است ،حکمت عدم انفعال آب نر را بیان مىننید نیه
همان نفى عسر و حرج و وجود توسعه و گشایش و رفع تنگنا و مضییقه از مسیلمانان

غسلنردن ،آب غسل پس از برخورد با زمی دوبیاره وارد ظیرف مییشیود .امیام
فرمود« :اشکالی ندارد؛ ای از آن مواردی است نه خداوند فرمیوده اسیت :در دیی بیر
شما سختى و مشقتى نیست(».حر عاملی3449 ،ق ،ج ،3ص)433
در ای روایت نیز امام در تطبیق آیه با مصداق خیارجی آن ،باتوجیهبیه سیؤال
مطرحشده نه سبب ورود روایت است ،به قاعدۀ «الحرج» تمسک میجوید.
4ـ۱ـ .۷قاعدۀ الزام

مضمون قاعدۀ الزام ای است نه اگر معامله یا عقد بر طبق مذهب عامیه بیهصیورت
صحیح و دارا شرای ،واقع شود ،هرچند نه ای عمیل برطبیق میذهب شییعۀ امامییه
به صورت صحیح واقع نشده است و باید حکم به بطالن و عدم ترتب اثر بیر آن ننییم،
بر طبق مفاد قاعدۀ الزام ،شخص شیعى مى تواند آثار صحت را بر آن عمل مترتب ننید
و شخص عامى را بر پذیر مقتضا عملش الزام نماید .برای مثال اگر شخصی سینی
همسر خود را در یک مجلس سه طالق دهد و به همسر بگوید «انت طیالق ثالثیا»،
بدان سبب نه طبق مذهب ای شخص ،ای طالق صحیح است و بعد از گذشت عیده،
خود اهل سنت با چنی زنى ازدواج مى ننند ،حال ،هرچند نه بر طبق نظر فقها امامیه
چنی طالقى باطل است ،بر طبق مفاد قاعدۀ الزام ،یک شیعى مى تواند ای زن را نه بیه
چنی طالقى مطلقه شده است ،به عقد خود درآورد و با و ازدواج نند.
یکی از مستندات قاعدۀ الزام روایتی است از علیی بی أبیی حمیزۀ بطیائنی از امیام
ناظم نه می فرماید« :ألزموهم بما ألزموا أنفسهم؛ آن ها را ملزم ننید به آنچه خودشیان را
بر آن ملزم میننند(».طوسی3447 ،ق ،ج ،9ص)144
مستندات قاعدۀ الزام و تطبیق آن بر مصادیق مختلف ،عمدتا براساس روایاتی است
نه فهم و تفسیر آنها متکی بر سبب ورود اسیت و بیدون درنظرگیرفت سیبب ورود،
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است(.فاضل لنکرانی ، 3115 ،ص)54
 .1از امام صادق دربارۀ(حکم غسل) شخص جنبی سیؤال شید نیه بیه هنگیام

بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی

59

امکان استخراج ای قاعده و تطبیق آن بر مصیادیق ،امکیانپیذیر نیسیت .در اینجیا بیه
تعدادی از ای روایات و موارد تطبیق ای قاعده اشاره میننیم.
الف .علی ب ابی حمزه از امام ناظم دربارۀ زنى نه بر غیر سنت واقعیى پییامبر

به آن ملزم مىدانند ،الزام ننیید و بیا آن زن میىتوانیید ازدواج ننیید و ایی تزویجتیان
درست است و اشکالى ندارد(».همان ،ج ،1ص)51
ب .عبداهلل ب طاووس به محضر امام رضا عرض مىنند« :پسر برادر دارم نه
دخترم را برا او تزویج نرده ام و ای شخص ،شراب خوار است و دائما طالق بر زبان
جاری مینند(و مىگوید :انت طالق ثالثا) .حضرت فرمودند :اگر از برادران تو(شیعیان)
است ای ذنر طالقش اعتبار ندارد و اثر بر آن مترتیب نیسیت ولیی اگیر از عامیه
است ،دخترت را از ای مرد جدا ن ؛ زیرا او با ای جمله(انت طالق ثالثا) قصد جدایی
و طالق نرده است .راوی گوید :مگر از امام صادق روایت نشده است نیه فرمیود:
مبادا شما در یک مجلس زن را سهطالقه ننیید نیه چنیی طالقیی واقیع نمییشیود و
همچنان آن زنان ،دارای شوهرند؟ امام فرمود :ای مربوط به بیرادران شما(شییعیان)
است نه مربوط به عامه؛ چرانه هرنس به دی و آیی گروهی گردن نهید ،ملیزم اسیت
احکام آن را نیز بپذیرد(».شیخ حر عاملى3449 ،ق ،ج ،44ص)75
ج .عبداهلل ب محرز گوید به امام صادق عرض نردم« :مردی از دنیا میرود نیه
یک دختر و یک خواهر از پدر و مادر بعد از او باقی میماننید ،حکیم ارچ چگونیه
است؟ امام فرمود :همۀ اموال مال فرزند است و بیه خیواهر پیدر و میادریا
چیزی نمیرسد .گفتم :ما(شیعیان) به ای حکم عمل میننیم ،اما میت ،مردی عیامی(از
اهل سنت) و خواهر

مؤم و عارف(شیعه) است .امام فرمود :پس نصف مال را

برای خواهر جیدا نی ؛ شیما از آنها(عامیه) مطیابق سینت و قضاوتشیان(ارچ را)
بگیرید ،نمااینکه آنان از شما میگیرند(».نلینی3447 ،ق ،ج ،7ص)344
موارد دنگری از کاربرد قاع ۀ الزام
فروعات زیادی برای قاعدۀ الزام در نتب فقهی ذنر شده است نه دو مورد را بیرای
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انرم طالق داده شده است(یعنى بر طبق شرای ،شرعى طالق داده نشده است) ،آییا
شخص دیگر مى تواند با آن زن ازدواج نند؟ فرمودند« :ایشان را بر آنچه خودشیان را

۶4

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶

نمونه ذنر میننیم:
 .3مطابق مذهب اهل سنت ،شاهدگرفت بیه هنگیام عقید ازدواج ضیروری و الزم
است به نحوی نه اگر نسی شاهد نگیرد ،عقد باطل خواهد بود .حال اگیر ییک میرد

به مقتضای قاعدۀ الزام مرد شییعی میی توانید بیا آن زن ازدواج ننید(.فاضیل لنکرانیی،
3436ق ،ص)315
 .4بنابر مذهب اهل سنت ،همسر میت ،از جمیع مال می تواند ارچ ببرد(چه منقیول
و چه غیرمنقول) ،اما بنابر مذهب شیعه چنی نیست ،حال اگر مردی سنی از دنیا بیرود
و همسر شیعه داشته باشد ،ای همسر با اینکه بنابر میذهب خیود نیه تشییع باشید،
نمی تواند از جمیع مال میت ارچ ببرد اما به حکم قاعدۀ الزام می تواند از جمیع میال او
ارچ ببرد(.همان ،ص)319
4ـ۱ـ .۸قاعدۀ فراغ و تجاوز

قاعدۀ فراغ و تجاوز از دیگر قواعد مهمى است نه فقها در بسییار از فیروع و ابیواب
فقهى ،بهخصوص عبادات بدان استناد نردهاند .عدهای قاعدۀ فراغ و تجاوز را دو قاعدۀ
مستقل از هم میدانند و در مقابل ،گروهی آن را یک قاعده بهحساب میآورنید(.همان،
ص)41
قاعدۀ فراغ عبارت است از حکم ظاهر به صحت عملى نه شیخص از انجیام آن
عمل فارغ شده است .برای مثال اگر مکلف ،نماز را خواند و بعد از اتمام نماز ،در اجزا
یا شرای ،آن نماز از نظر صحت شک نرد ،قاعدۀ فراغ ،حکم ظیاهر صیحت نمیاز را
برا ای شخص اثبات مىنند.
قاعدۀ تجاوز نیز عبارت است از حکم ظاهر به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز
از محل آن .برای مثال اگر مکلف در سجدۀ نماز شک نند نه آیا رنوع نماز را به جا
آورده است یا نه؟ قاعدۀ تجاوز ،حکم ظاهر به اتیان رنوع را برا او جعل مىنند.
بنابرای  ،فرق اجمالى ای دو قاعده آن است نه مورد قاعدۀ فراغ ،شک در صیحت
جزء بهجاآوردهشده است ،اما موردقاعیدۀ تجیاوز ،شیک در اصیل بیهجیاآوردن جیزء
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سنی عقد را بدون شاهد اجرا نند ،مرد شیعی می تواند با زنی نه میرد سینی او را عقید
نرده بود ازدواج نند؛ چرانه عقد مرد سنی با آن زن بنابر مذهب خود باطل بیوده و
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است(.همانجا)
مستند قاعدۀ فراغ و تجاوز ،عالوهبر اجماع و سیرۀ عقال ،پارهای روایات اسیت نیه
تبیی مت ای روایات و استخراج ای قاعده از آن صرفا متکی بر توجه به سیبب ورود

نماز

سؤال مىنند .امام در پاسخ بیان مىننند« :الزم نیست نماز

را اعاده ننید

و چیزی بر او نیست(».طوسی3447 ،ق ،ج ،4ص)141
 .4حماد ب عیسی گوید« :به امام صادق گفتم :م در حال سجده شک میننم
نه آیا رنوع را بهجا آوردم یا خیر؟ فرمود(:به نمازت) ادامه بده(».همان ،ص)353
4ـ۱ـ .۹قاعدۀ فراش

ازجمله قواعد معروف فقهی ،قاعدۀ فرا است .مستند ای قاعده ،ای سخ پیامبر
است نه فرمود« :الولد للفرا و للعاهر الحجر ».از عایشه نقل شیده اسیت نیه گفیت:
عتب ب ابیوقاص از برادر

سعد ب ابیوقاص خواست نوزاد زمعه مال م است ،او

را از وی بگیر .عایشه افزود :چون سال فتح فرارسید ،سعد ب ابیوقاص او را گرفت و
گفت :برادرم از م خواسته است چنی ننم .عبد ب زمعه [در اعتیراض بیه ایی نیار]
گفت :برادر و نوزاد پدرم بر فرا پدرم متولید شیده اسیت .پیس جرییان را خیدمت
پیامبر بردند .سعد گفت :ای رسول خدا ،برادرم از م در ای خصوص تعهد گرفتیه
است .عبد ب زمعه نیز گفت :نوزاد پدرم بر فرا

پدرم متولد شده است .آنگاه رسیول

خدا به عبد ب زمعه فرمود :ای نوزاد مال توست .سپس فرمیود« :الولید للفیرا و
للعاهر الحجر»؛ فرزند مال فرا است و سهم زنانیار ،سینگ اسیت(.بخیاری3443 ،ق ،ج،1
ص)4
از سبب ورود حدیث برمیآید نه عتب ب ابیوقاص(ظاهرا در دورۀ جاهلییت) بیا
همسر زمعه مقاربت نامشروع داشته است و هنگیامی نیه زمعیه از همسیر صیاحب
فرزندی میشود ،عتبه ادعا مینند ای نوزاد از آن اوست .تا اینکه اخیتالف را بیه نیزد
پیامبر میبرند و آن حضرت میفرماید« :الولد للفرا و للعاهر الحجر».
فقها گفتهاند :منظور از «فرا » ،شوهر یا هریک از زن و شوهر بهتنهیایی ییا میولی
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آنهاست نه در ادامه به دو نمونه از آنها میپردازیم.
 .3محمد ب مسلم از امام صادق دربارۀ شک نیردن فیرد بعید از انصیراف از
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(روحانی ، 3114 ،ص )34و «عاهر» زنانار است و «و للعاهر الحجر» نناییه از طیرد
شخص زنانار و رد ادعای وی دربارۀ فرزند است؛ یعنی همانطور نه سگ را با سینگ
طرد میننند ادعای شخص زنانار نیز مطرود است(.موسوی بجنیوردی ، 3177 ،ج،4

نلی فهم صحیح و درست مدلول سخ پییامبر ،سیبب ورود تیأثیر مسیتقیم دارد و
بدون درنظرگرفت سبب ورود نمیتوان به درک صیحیحی از سیخ رسیول خیدا
رسید.
نتیجهگیری
مستند برخی از قواعد فقهی ،احادیث منقول از معصیومی  اسیت .دسیتهای از ایی
قواعد ،از مت سخ معصیوم اخیذ شیده اسیت و دسیتهای دیگیر از سیبب ورود
حدیث .بدیهی است نه فهم دقیق و صحیح ای قسم از قواعد فقهیی ،منیوط بیه فهیم
سبب ورود احادیث مربوط است .هرچند فواید اصلی سبب ورود حدیث ناظر به فهیم
نالم معصوم است ،نارایی آن در استنباط احکیام فقهیی نییز نیه میأخوذ از نیالم
معصومی  است ،ظرفیت بکری است نه میتواند بستری مناسب برای نار تحقیقیی
و پژوهشی باشد.
پینوشت:
* «نا أنها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله نعصمک من الن اس

إن الله ال نه ی القوم الكافرنن»(مائده)67 :

منابع
 .3قرآن نریم.
 .4آخوند خراسانی ،محمدناظم ب حسی  ،نفای االصول ،قم :مؤسسیه آل البییت الحییاء التیراچ،
بیتا.
 .1اب اثیر ،علی ب محمد ،اسد الغاب فی معرف الصحابه ،بیروت :دار الکتاب العربی بیتا.
 .4اب بابویه ،محمد ب على ،م ال یحضره الفقیه ،تحقیق علی انبر غفیار  ،چ ،4قیم :دفتیر انتشیارات
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اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسی حوزۀ علمیۀ قم3431 ،ق.
 .5اب منظور ،محمد ب مکرم ،لسان العرب ،تحقییق جمااللیدی میردامیادی ،چ ،1بییروت :دار الفکیر،

3441ق.
 .7اصفهانی ،شیخ الشریعه ،قاعدة الضیرر ،تحقییق یحییى ابوطیالبى عراقیى ،چ ،3قیم :دفتیر انتشیارات
اسالمی3434 ،ق.
 .1امام خمینی ،روحاهلل ،الرسائل ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان. 3115 ،
 .9انصاری ،مرتضی ،فرائد االصول ،چ ،3قم :مجمع الفکر االسالمی3439 ،ق.
 .34بخاری ،محمد ب اسماعیل ،صحیح بخاری ،استانبول :دارالفکر للطباع والنشر والتوزیع3443 ،ق.
 .33برقی ،احمد ب محمد بی خالید ،المحاسی  ،تحقییق جیاللالیدی محیدچ ،چ ،4قیم :دارالکتیب
االسالمیه3173 ،ق.
 .34بروجردی ،مرتضی ،مستند العروة الوثقی(نتاب الصوم) ،قم :بینا3441 ،ق.
 .31بیهقی ،احمد ب حسی  ،السن الکبری ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.

 .34حر عاملى ،محمد ب حس  ،وسائل الشیع  ،تحقییق مؤسسی آل البییت ،چ ،3قیم :مؤسسی آل
البیت3449 ،ق.
 .35ییییییییی  ،هدای االم الی احکام االئم  ،چ ،3مشهد :آستان قدس رضوی3434 ،ق.

 .36حسینی مراغی ،عبدالفتاح ،العناوی الفقهی  ،چ ،3قم :انتشارات وابسیته بیه جامعیۀ مدرسیی حیوزۀ
علمیۀ قم3437 ،ق.
 .37حکیم ،سید محس  ،مستمسک العروة الوثقی ،چ ،1قم :انتشارات نتابخانه آیتاهلل العظمى مرعشیی،
3444ق.
 .31حلبی ،علی ب برهانالدی  ،السیرة الحلبی  ،چ ،4مصر :مطبع االزهری 3153 ،ق.
 .39راغب اصفهانى ،حسی ب محمد ،ترجمه و تحقیق مفردات الفیاظ قیرآن .چ ،4تهیران :مرتضیوی،
. 3174
 .44روحانی ،محمدصادق روحانی ،المسائل المستحدث  ،چ ،3قم :مؤسسه دارالکتاب. 3114 ،
 .43سمهودی ،نورالدی ابوالحس  ،وفاء الوفاء باخبیار دارالمصیطفی .چ ،3بییروت :دارالکتیب العلمییه،
3439ق.
 .44طبری ،محمد ب جریر ،تاریخنامه طبری ،ترجمۀ بلعمی ،چ ،4بیجا :سرو . 3171 ،
 .41طوسی ،محمد ب الحس  ،تهذیب االحکیام ،تحقییق خرسیان ،چ ،4تهیران :دارالکتیب االسیالمیه،
3447ق.
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 .44عتر ،نورالدی  ،منهج النقد فیعلوم الحدیث ،چ ،1بیروت :دارالفکر3431 ،ق.
 .45عصری زی العابدی  ،محمید ،سیبب ورود الحیدیث -ضیواب ،و معیاییر ،چ ،4بییروت :دارالکتیب

مجمع الفکر االسالمی3435 ،ق.
 .47فاضل لنکرانی ،محمد ،القواعد الفقهی  ،تحقیق محمدجواد فاضل لنکرانی ،چ ،3قم :مهر3436 ،ق.
 .41فاضل لنکرانی ،محمدجواد ،قاعده الحرج ،چ ،3قم :مرنز فقهى ائمه اطهار. 3115 ،
 .49فیض ناشانى ،محمدمحس  ،الوافی ،چ ،3اصفهان :نتابخانۀ امام امیرالمؤمنی على3446 ،ق.

 .14قمى ،على ب ابراهیم ،تفسیر القمی ،تحقیق موسو جزائر  ،چ ،1قم :دارالکتاب3444 ،ق.
 .13نلینى ،محمد ب یعقوب ب اسحاق ،الکافی ،تحقییق علییانبیر غفیاری و محمید آخونید  ،چ،4
تهران :دارالکتب االسالمیه3447 ،ق.
 .14متقی هندی ،عالءالدی علی ب حسام ،ننز العمال ،تحقیق صفوة السقا ،بییروت :مؤسسی الرسیال ،
3449ق.
 .11مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،تحقیق جمعى از محققان ،چ ،4بیروت :دار إحیاء التیراچ العربیی،
3444ق.
 .14مرتضی عاملی ،سید جعفر ،السیوق فیی ظیل الدولی االسیالمی  ،چ ،1بییروت :المرنیز االسیالمی
للدراسات3444 ،ق.
 .15مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم :نشر الهادی. 3177 ،
 .16مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،چ ،36تهران :انتشارات صدرا. 3173 ،
 .17مکارم شیرازی ،ناصر ،القواعد الفقهیه ،چ ،1قم :مدرسۀ امام امیرالمؤمنی 3433 ،ق.
 .11موسوی بجنوردی ،سید محمد ،القواعد الفقهی  ،تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسی درایتی ،چ،3
قم :نشر الهادی. 3177 ،
 .19یزد  ،سید مصطفى محقق داماد ،قواعد فقه ،تهران :مرنز نشر علوم اسالمی3446 ،ق.
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العلمیه3447 ،ق.
 .46فاضل تونى ،مال عبداهلل ،الوافیه فى اصول الفقه ،تحقیق محمدحسی رضیوی نشیمیری ،چ ،3قیم:

