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Abstract  

Based on the four-stage theory, capability to be created is the first stage of a religious precept. 

Regardless of the possible existence of a precept capable of being created and different possibilities 

about its concept, the problem of this research is: what effects does the acceptance of the capability 

of religious precepts to be created, in the sense of the existence of benefits and harms, have on the 

analysis of religious teachings and whether some jurisprudential propositions may be excluded from 

the scope of deduction on the basis of it or in case of knowledge of actual benefits and harms, is it 

possible to establish a duty and attribute it to the Lawgiver, although it does not exist in the 

narrated teachings? The results of this research show that capability to be created belongs to the 

benefit and harm domain and is a preliminary of legislating a religious precept and is not one of its 

stages. Nevertheless, Imami jurists have utilized the term precept capable of being created in 

analyzing the religious precepts of different issues. The acceptance of a created precept that never 

transforms into the actuality stage does not seem to be justified. Since negligence in establishing a 

precept is not permissible for the Lawgiver and establishing a precept is based on the existence of 

benefit and harm resulted from the duty-bounds' acts, where the intellect can realize the existence 

of a benefit or harm for which the Lawgiver has not established an actual precept, due to the 

correlation between  the precept of reason and the precept of religion, one may believe in the 

existence of a religious precept created for that act and the legitimacy or illegitimacy of its 

performance and the problem of the lack of religious precept for emerging issues would be resolved. 
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 یدهچک
نظر از امکمان حکم  اضت مایی و ای، نخستین مرتبٔه حکم  رمر،ی، اضت ما اسمرف  مر بر اساس نظریٔه چهارمرتبه

معنای وجمود ماما و و های مختلف در مفهوم آن، مسئلٔه پژوهش این اسر که پمییر  حکم  اضت مایی بمهاحتمال
همای فقهمی را بمر اسماس آن از گردونمٔه ی از گزراهتوان برخهای دینی دارد و آیا میمفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه

گاهی از ماا و و مفاسد واضعی، تکلیفی را جعل و به رارع نسبر داد، هرچنمد در  استنباط خارج کرد یا در  ورت آ
 های نقلي وجود ندارته بارد؟ آموزه

حک  رر،ی اسمر و نمه از دهد که اضت ا ناظر به مقام مالحر و مفسده و از مقدمات جعل نتایج پژوهش نشان می
وجوداین، فقهای امامیمه از ا محالح حکم  اضت مایی در تحلیمل حکم  رمر،ی  مسمایل مختلفمی بهمره مراتب آنف با

رسمدف کند، موجمه بمه نظمر نمیگاه به مرحلٔه فعلیر، تغییر وضعیر پیدا نمیاندف پییر  حک  انشایی که هیچجسته
نیسر و جعل حک  ه  مبتنی بر وجود مالحر و مفسده مترتمب بمر  ازآنجاکه اهمال در جعل حک  برای رارع روا

ببرد که رمارع بمرای آن حکم  فعلمی جعمل ای پیافعال مکلفان اسر، هرگاه ،قل بتواند به وجود مالحر یا مفسده
توان به وجود حک  انشایی  رر،ی برای آن ،مل و مشمرو،یر سبب مالزمٔه میان حک  ،قل و ررع مینکرده اسر، به

 ،دم مشرو،یر انجام آن نظر داد و مشکل خأل حک  رر،ی برای مسایل نوپیدا برطر  خواهد ردف  یا
 های فقهیفحک  رر،ی، حک  اضت ایی، گزاره، حک  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
همممو و محقمما خراسممانی 3823موضمموع مراتممب حکمم  رممر،ی تمما ،اممر رممیخ انامماری  متوفممای 

نظر ا مو یان ضمرار 3189  متوفمای بعمد بمه بحما ماهیمر و نگرفتمه بمود، امما از ایمن زممان بمه هممو ممدظ
، بحمما از ینظر از ممموارد متعممددی کممه ا ممو یان بممه مناسممبتمراتممب حکمم  رممر،ی توجممه رممدف  ممر 

هممای بحمما از مراتممب حکمم  تممرین جایگاهیکممی از مه انممد، اممما مراتممب حکمم  رممر،ی را محممرح کرده
گویی بمه ایمن از ا مو یان در مقمام پاسمخبرخمی  مبحما ضحما اسمرف ،رر،ی به بیمان محقما خراسمانی

اند کمه ،نوان ضیمد در موضموع حکم  آورده رمود یما نمه، بیمان دارمتهپرسش که آیما ممکمن اسمر ضحما بمه
از  توانممد ضحمما بممه یمم  مرتبممهحکمم  رممر،ی، چهممار مرتبممٔه اضت مما، انشمما، فعلیممر و تنجممز دارد و آمممر می

ۀ دیگممر  حمماد کنممد  آخونممد خراسممانی، مراتممب حکمم  را در موضمموع همممان حکمم  اممما نسممبر بممه مرتبمم
وف در ایمممن نورمممتار ضممممن بازپژوهشمممی در مراتمممب حکممم  رمممر،ی، 822تممما822، کفایةةةالصول ةةة  

رممودف حکمم  رممر،ی و مراتممب های گونمماگون حکمم  اضت ممایی در متممون فقهممی توضممیو داده میکاربسممر
رار گرفتمه اسمر فراوانمی در منمابا ا مول فقمه محمل بحما ا مو یان متقمدم، متمأخر و معا مر ضم آن، به

و، و ممی تمماکنون پژوهشممی مبتنممی بممر تحلیممل مفهممومی حکمم  اضت ممایی و 20تمما02 نمم : حسممنی، 
 ممورت مسممتقل انجممام نشممده اسممر، های فقهممی آن بههممای گونمماگون آن، هم نممین کاربسممرخوانش

 های مشابه نوآوری داردف  یا نسبر به پژوهش

 شناسی. مفهوم1

منظمممور، کردن، ،لممم  و ،مممدل  ابنض ممماوت واژۀ حکممم  در  غمممر ،بمممارت اسمممر از ض ممما،
انممد،  ممو یان در خامموس چیسممتی ماهیممر حکمم  چنممد احتمممال محممرح کردهوف ا303تمما38/300

بحةةةة  صلةةةة ص  ةةةة صو؛ رمممموق و بغمممم    ممممدر، 232ازجملممممه: اراده و کراهممممر  انامممماری، 
هممای گونمماگونی بممرای حکمم  رممر،ی تعریف (.330؛ نممور مفیممدی،21،: رمماکری؛ نمم 2/282،ول ةة  
 یان ا و یان دارد: Aشهیدو تعریف رهرت بیشتری م رد کهوجود دا

ما بأفعمال 3 ف خحاب ا هی متعلما بمه افعمال مکلفمان از جهمر اضت ما و تخییمر  خحماب ا لمه ا متعلظ
فممین مممن حیمما ا ضت ممای و ا تخییممر خممویی، نمم :  ؛22،تمهیممد ا قوا،ممد رممهید ثممانی، و ا مکلظ

آن اسممر کممه اگممر در ممموردی مممال  « خییممرجهممر اضت مما و ت»وف منظممور از ،بممارت 1/22، محاضةةتو 
رمود رمود و اگمر ممال  حرممر دارد، حکم  حرممر  مادر میوجوب دارد، حکم  وجموب  مادر می

رمودف ایمن تعریمف بما و اگر ه  مال  حرممر و هم  ممال  وجموب دارد، حکم  بمه تخییمر و اباحمه می
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رممر،ی رو اسممر: خحمماب رممر،ی، کارممف از حکمم  رممر،ی اسممر نممه خممود حکمم  دو ارممکال روبممه
و؛ حکمم  رممر،ی همیشممه بممه افعممال انسممان 3/23، دروس؛  ممدر، 3/90، نهایةةالصوص  ةة   ،المممه حلممی، 
رممود، ماننممد زوجیممر و گمماه نمماظر بممه رممود، گمماه بممه سات انسممان نیممز نسممبر داده مینسممبر داده نمی

رو، ایمن تعریمف رمامل احکمام وضمعی اریایی اسر که بما انسمان ارتبماط دارنمد، ماننمد ملکیمرف ازایمن
و ارممکال دوم را از میممان 3/19وف افممزودن ضیممد با وضمما  رممهید اول، 3/23 همةةا   ممدر، رممود  مین

 دارد، اما ارکال نخسر هم نان باضی اسرف برمی
رممود، حکمم  رممر،ی اسممر  ا حکمم  ،نوان ضانونگممیار  ممادر میف آن ممه از ضانونگممیار  رممارعو بممه8

ماننمد وجموب نمماز یما  محر و فسماد و؛ 3/300 همةا ص ما یؤخی ممن ا شمارع بمما همو رمارعو   مدر
 نمازف 

حکمممی رممودف منظممور از حکمم  تکلیفممی، حکمم  رممر،ی بممه دوگونممٔه تکلیفممی و وضممعی تقسممی  می
گیممرد، وظیفممۀ او را در ابعمماد گونمماگون زنممدگی  ممورت مسممتقی  بممه فعممل مکلممف تعلمما میاسممر کممه به

ی خواهممد بممودف و و هرچممه ریممر از ایممن بارممد، حکمم  وضممع3/832 همةةا  همممو، کنممد  مشممخم می
وجموب، حرممر، کراهمر، اسمتحباب و اباحمه رمود؛ گونمه تقسمی  میحک  تکلیفی رمر،ی نیمز بمه پنج

 وف 30/110، سیتیصکاملصدرصو   صلقه فاضل  نکرانی، 
حکم  اضت مایی، یعنمی ف 1محقا خراسانی بمرای حکم  تکلیفمی چهمار مرحلمه تامور کمرده اسمر: 

منظور جلممب مامملحر یمما دفمما جعممل حکمم  بممهی، ف حکمم  انشممای2مامملحر یمما مفسممدۀ بممدون انشمما؛ 
حکم  بمه حکم  فعلمی، جعمل ف 1مفسدۀ بدون بعما و زجمر یما جعمل حکم  بمه انگیمزۀ بعما و زجمر؛ 

حکمممی کممه بممه مقممام فعلیممر حکمم  متنجممز، ف 0انگیممزۀ بعمما و زجممر و بمما تحقمما ضیممود و رممرای  آن؛ 
؛ نمم : 822تمما822،  ممم کفایةةالصول ةة  رسمیده و مخا فممر بمما آن موجممب اسممتحقاق ،قمماب اسممر  

 وف 3/320؛ حسینی میالنی، 8/322، نهایالصوصدرویالا فهانی، 

 پذیری حکم شرعی. مرتبه2

پمییری را بمدیهی دانسمته ا و یانی کمه ضایمل بمه مراتمب مختلمف بمرای حکم  رمر،ی هسمتند، مرتبه
کم  هسمتند بودن  حیاانمد؛ امما افمرادی کمه ضایمل بمه یم  مرتبمهو به همین د یل از امکان آن بحما نکرده

 اندف پییری حک  رر،ی را ناممکن دانستهو، در واضا مرتبه3038،8/2 حجتی بروجردی، 
مراتممب چهارگانممٔه حکمم  از »نویسممد: خوانممدن  مراتممب چهارگانممه دربممارۀ آن میبروجممردی بمما توهظ 

ضبیممل مراتممب بممرای یمم  حقیقممر نبمموده، اممموری متبمماین از یکممدیگر هسممتندف ایممن تعبیممر وضتممی  ممحیو 
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کممه حقیقممر واحممدی بارممد و ممی مشممک  کممه در ،ممین واحممدبودنش، دارای مراتممب متعممددی از  اسممر
ردت و ضمعف وففف بارمد، ضممن اینکمه ا مل حقیقمر در تممام ایمن مراتمب محفمود اسمرف و می در 
محل نزاع، حکم  ،بمارت اسمر از: انشمای  مادر از آممر بمه انگیمزۀ بعما و زجمرو، امما انشمای مجمرد از 

مفاسمد، دیگمر مرتبمۀ ضمعیف آن نیسمر؛ زیمرا ماملحر و مفسمدۀ ،لمر بمرای این دا،ی یما ماما و و 
نهایةةالص«  ای از مراتممب معلممول خممود نیسممرحکمم  هسممتند و بممدیهی اسممر کممه ایممن چنممین ،لتممی، مرتبممه

 وف 193، ول   
پممییری تنهمما در ضا ممب تشممکی  متاممور نیسممر، در پاسممخ بممه ایممن نقممد بایممد یممادآور رممد کممه مرتبه

کنمد تما بمه تکاممل برسمد، ماننمد مراحمل وجمودی انسمان  نحفمه،  هیو و طمی میبلکه مراحلی که ماده 
همما  ممادق آینممد، هرچنممد کممه ،نمموان انسممان نیممز بممر آنم ممغه، ،لقممه،فففو از مراتممب آن بممه رمممار می

هما را اضت ما و انشما از مراحمل وجمودی حکم  رمر،ی هسمتند، هرچنمد نتموان آن رو، مرتبمۀنیسرف ازایمن
 وف 31نی، حک  رر،ی دانسر  حس

ازنظممر محقمما ا ممفهانی، مراتممب اضت مما و تنجممز از مراتممب حکمم  نیسممتند و انشمما و فعلیممر همم  
نهایةالصتفاوتی ندارند؛ زیرا بر انشمای بمدون دا،می بعما و زجمر نیمز ،نموان حکم  رمر،ی  مادق نیسمر  

ارج وف بمر فمرک کمه بتموان ایمن دو ،نموان را ازنظمر مفهمومی از یکمدیگر جمدا کمرد، در خم2/32، وصدرویال
گونمه نیسمر کمه حکم  انشمایی وجمود دارمته بارمد، رمدنی نیسمتندف ایناین دو مرتبه از یکدیگر تفکی 

اما حک  فعلی وجود ندارته بارمدف هرگماه حکممی معلما بمر چیمزی بارمد؛ ماننمد تعلیما وجموب حمج 
بمر اسمتحا،ر، اگمر مکلممف مسمتحیا نبارمد، بممرای او نمه حکم  انشمایی وجممود دارد و نمه حکم  فعلممی؛ 

ی اگر مکلمف مسمتحیا بارمد، در حما او هم  حکم  انشمایی وجمود دارد و هم  حکم  فعلمی  فاضمل و 
 وف 22، جلسۀ و    خارج درس نکرانی، 

سممو و افممزودن مرتبممۀ رمموق و دانسممتن مرتبممۀ انشمما و فعلیممر از ی برخممی از معا ممران نیممز بمما یکی
ن ترتیمب پافشماری دارنمد: بودن احکمام رمر،ی بمه ایمکراهر از سموی دیگمر، هم نمان بمر چهمار مرتبمه

بمه یما کراهمر از منهی8ف مرتبمۀ اضت ما؛ 3 ف مرتبمۀ انشما  تحقما و فعلیممر 1،نمه؛ ف مرتبمۀ رموق بمه مأمور 
 وف8/333، وصدلئلطباطبایی ضمی، ف مرتبۀ تنجز  2حک و؛ 

ک  چهمار دیمدگاه متفماوت میمان ا مو یان در دهمد کمه دسمربررسی متمون ا مول فقهمی نشمان می
؛ حجتممی 8/98، نهایةةالصوصدرویةةالناپممییری  ا ممفهانی، ف مرتبه3حکمم  رممر،ی وجممود دارد: مسممئلۀ مراتممب 

مصةةة ا صبودن: مرتبمممۀ انشممما و فعلیمممر  خمممویی، ایف دومرتبمممه8و؛ 3/80؛ آملمممی، 8/2بروجمممردی، 
بودن: مرتبمممۀ انشممما، ایمرتبهف سمممه1و؛ 8/313؛ مشمممکینی، 1/20، دروسةةةا ؛ هممممو، 8/02، ول ةةة  
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بودن: مرتبممۀ اضت مما، انشمما، فعلیممر و ایف چهارمرتبممه0و؛ 8/93جممردی، حجتممی برو فعلیممر و تنجممز 
 وف 8/31حسینی فیروزآبادی،  ؛8/2 حقایا ا  ول حکی ،تنجز 

 . مرتبۀ اقتضا 3

یف حکم  بما پمییر  ایمن فمرک کمه احکمام رمر،ی وابسمته بمه وجمود سمود و  اقتضا:در مرتبۀ تعر
توانممد از رع نیممز در مقممام ضانونگممیاری نمیزیممان یمما مامملحر و مفسممده در متعلمما خممود هسممتند و رمما

همما رافممل بارممد، درنظرگممرفتن ایممن مامما و و مفاسممد در مقممام ضانونگممیاری سممبب پیممدایش مرحلممۀ آن
سممبب برخممی از موانمما، جعممل و تشممریا نشممده بارممد  آخونممد رممود؛ هرچنممد ایممن حکمم  بهاضت مما می
رمود و بمه ایمن د یمل از بمۀ رمأنیر یماد میز مرتبمۀ اضت ما گماه بمه مرتوف ا01تما07، دررصوصف وئدخراسانی، 

آیمد کمه ،لمر فما،لی بمرای  مدور حکم  اسمر، نمه ،لمر رمایی تما مراحل حک  رر،ی بمه رممار می
وف بممدین ترتیممب مامملحر، رممرط 8/12، نهایةةالصوصدرویةةالانگیممزه بممرای  ممدور حکمم  بارممد  ا ممفهانی، 

انشما نیازمنمد وجمود  زم برای جعمل حکم  اسمر و نمه رمرط کمافی؛ چراکمه رسمیدن حکم  بمه مرحلمۀ 
سممبب فقممدان آن رممرای  یمما وجممود آن موانمما، گمماه از حممد اضت مما رممرای  و نبممود موانمما اسممر، حکمم  به

حکم  در مرحلمۀ اضت ما و، درنتیجمه، 8/29 همةا  رسمد  هممو، رمود و بمه مرحلمۀ انشما نمیخارج نمی
ا هممی وجممود نممدارد؛ هرچنممد در ،لمم  در خامموس آن متوجممه مکلفممان نیسممر و بعمما و زجممری همم  

وف ارمممترا  ،ممما   و جاهمممل در احکمممام نیمممز 102نمممایینی، ماممملحتی بمممرای جعمممل آن وجمممود دارد  
و در احکممام اضت ممایی متاممور نیسممر، زیممرا 198هممای وارد بممر آن  مظفممر، نظر از نقمم  و ابرام ممر 

تا بر اساس ماملحر، حکم  انشما و بمه مکلمف ابمال، نشمود، حکممی ضابمل اطا،مر و ،امیان وجمود 
 وف813بروجردی،حجتی ؛ 3/813، نهایالصوللکار ندارد  ،راضی،

بار از وجمود مرحلمۀ اضت ما در محقما خراسمانی بمرای نخسمتین های حکمم در مرتبمۀ اقتضما:گونه
هایی از حکمم  اضت ممایی ارمماره احکممام ا هممی سممخن گفتممه اسممر؛ اممما ا ممو یان پمم  از وی بممه گونممه

 در واژۀ اضت ا با یکدیگر رری  هستندف  اند که گاه تفاوتی اساسی با دیدگاه وی دارد و تنهاکرده
رممروی ا ممفهانی از دوگونممه حکمم  اضت ممایی ثبمموتی و حکمم  اضت ممایی اثبمماتی سممخن گفتممه اول. 

سممبب ثبمموت مقت ممی آن اسممر؛ اممما حکمم  اسممرف ازنظممر وی، حکمم  اضت ممایی ثبمموتی، ثبمموت حکمم  به
مترتممب بممر آن، اضت ممایی اثبمماتی ،بممارت اسممر از ثبمموت حکمم  بممر موضمموع بممدون توجممه بممه ،مموارک 

دو حکمم  فعلممی ضممرار دارد، ایممن دو حکمم  اضت ممایی،  ؛ در برابممرهم ممون ضممرروحرج  ،ممدم ا لحممادو
کنممد و یکممی حکمم  فعلممی اثبمماتی، یعنممی یکممی حکمم  فعلممی ثبمموتی کممه در نظممام وجممود تحقمما پیممدا می
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   حاد ا عدموف  حک  با  حاد وجودندارتن ،وارک
معنما اسمر، زیمرا سمبب فما،لی  مایی ثبموتی بیرروی ا فهانی بمر ایمن بماور اسمر کمه حکم  اضت

آیمدف بمر ایمن برای  دور حکم ، ضانونگمیار اسمر و ماملحر تنهما ،لمر رمایی بمرای آن بمه رممار می
اسمماس، اگممر در مجمو،ممۀ احکممام رممر،ی، حکمم  اضت ممایی وجممود دارد، منظممور حکمم  او ممی بممدون 

بممرای مرتبممۀ اضت مما  سممتفادۀ  فممم حکمم وگرنممه ا درنظرگممرفتن وضممعیر ضممرروحرج و اضممحرار اسممر،
 وف 8/223 نهایالصوصدویال معنا اسر  بی

رروی ا فهانی در بحما حمل تعمارک اخبمار بمرای حکم  اضت مایی نیمز سمه معنما یماد کمرده دوم. 
 حاد خممود  و نممه از همممۀ جهممات  حکمممی کممه ی بممهف حکمم  طبعممی؛ یعنممی حکمم  بممر رممی3اسممر: 

 ممی و مممال  کممه در ایممن  ممورت حکمم  ف انشمما بممه دا،ممی بیممان مقت8ازنظممر ،مموارک اطممالق نممداردو؛ 
ف ثبموت حکم  بمه ثبموت مقت می آن؛ یعنمی انشما بمه دا،می 1اضت ایی، ارراد  به ثبموت مقت می اسمر؛ 

 وف 1/192هما  صهمو، بعا ثابر به ثبوت مقت ی آن و نه بعا فعلی  
ف وجممود اضت ممایی 3کنممد: روحممانی بممرای حکمم  اضت ممایی سممه مرحلممه تاممور می سممیدمحمدسمموم. 

ف 8 ، چراکمه حکم  رمر،ی معلمول خداونمد اسمر و معلمول در ظمر  ،لمر موجمود اسمر؛ برای حکم
ف حکمم  طبعممی؛ یعنممی 1سممبب وجممود مامملحر در متعلمما آن، اضت ممای تحقمما دارد؛ حکمممی کممه به

 وف 2/820، منتق صول   ثبوت حک  برای موضوع بدون  حاد ،وارک خارجی آن  
ف حکمم  اضت ممایی بممه 3کنممد: ی بحمما میسممیدمحمدباضر  ممدر از دو گونممه حکمم  اضت ممایچهممارم. 

ف حکمم  حی ممی 8معنای ثبمموت حکمم  در مرتبممۀ ثبمموت مقت ممی آن؛ مجممرد ثبمموت مقت ممی حکمم ، بممه
 وف 2/332، بح  صل ص   صول   رسد  خود به فعلیر میخودیطبعی؛ یعنی حکمی که به

چنممین  بروجممردی حکمم  اضت ممایی ساتممی را در برابممر حکمم  فعلممی ضممرار داده اسممر و آن راششممم. 
خود  بمما همی همیو، بمدون درنظرگمرفتن ،موارک و موانما خودیکنمد: بیمان حکم  طبیعمر بمهمعنا می

 وف 3/121آن  حجتی بروجردی، 

 های آن. حکم اقتضایی و کاربست4

گیمری از ا محالح حکم  اضت مایی، دهمد کمه بما بهرهبررسی منمابا ا مول فقهمی و فقهمی نشمان می
 مسایل مختلفی تبیین رده اسرف 
محقا خراسمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه تعمارک میمان احکمام او می و رفع تعارض میان روایات: 

احکممام ثممانوی در محممل اجتممماع، تعارضممی ابتممدایی و ظمماهری اسممر؛ یعنممی اطممالق وجمموب حممج 
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ضمرر بمار نبارمد و اطمالق حمدیا نفمی بمار بارمد یما زیاند  ر دارد که حمج واجمب اسمر، چمه زیان
،ممل ضمرری واجمب نیسمر  حمرام اسمرو، چمه حمج بارمد و چمه ،ممل ،بمادی  د  ر دارد بر اینکمه

د یممل دوم واجممب نیسممرف د یممل اول واجممب اسممر و بنمما بممر بممار بارممد، بنمما بممر دیگممریف اگممر حممج زیان
ازنظر محقما خراسمانی میمان ایمن دو د یمل تعمارک نیسمر؛ چمون مفماد حکم  او می، حکم  اضت مایی 

و میممان حکمم  اضت ممایی و حکمم  فعلممی تعارضممی بممه  اسممر و مفمماد حکمم  ثممانوی، حکمم  فعلممی اسممر
ای در هما و رمرای  دارد، و می مکلمف وظیفمهآیمد، زیمرا حمج اضت مای وجموب در هممۀ حا روجود نمی

رسةةاصالص؛ خوانسمماری، 300، وصمکاسةة  حاشةةیالهمما و رممرای  نممدارد  خامموس انجممام آن در همممۀ حا ر
 وف831، ل صقا دةصنف صوصضتر

نقممد رممده اسممر، زیممرا میممزان در حکومممر  یمم  د یممل نسممبر بممه  ایممن اد،مما توسمم  فقهممای معا ممر
هما، فهم  ،رفمی از مفماد دو د یمل اسمر، نمه حکم  او می و د یل دیگمر و ایجماد جمما ،قالیمی میمان آن

 وف0/321، وص یع کتاببودن  خمینی، ثانوی
،نوان زدن بممهبنمما بممر نقممل محممدثان، پیممامبر گرامممی اسممالم دربممارۀ مسمموا زدن: وجمموم مسمموا 

مِل َ ماَل »،ملی بهدارتی فرموده اسر:  مَد کق ن  ا ِسمَوا   ،  هق   ب  تق َممر 
َ ََ می  ت  مع َق ماع َ،َلمی  رق ََ ن   ََ ؛ اگمر بمر «َ مو  َ  

دادم  برضممی، زدن بممرای هممر نممماز فرمممان مممیبار نبممود، ایشممان را بممه مسمموا امممت  سممخر و مشممقر
 وف 8/323

زدن اسممر؛ هرچنممد بممرای مسمموا  ممراحر بیممانگر وجممود مامملحر  ا زامممی ایممن روایممر به
رو، بنما بمر نظمر افتادن مکلفان ممانا از جعمل حکم  بمر اسماس آن رمده اسمرف ازایمندرواری و سختیبه

یافتمه و ایمن اضت ما منجمر بمه سمبب وجمود ماملحر، حکم  اضت مایی تحقما محقا خراسمانی چمون به
مکلمف ،لم  بمه رفما ممانا  انشای حک  نیز رده اسر، گرچه این حک  بمه مرحلمۀ فعلیمر نرسمیده؛ اگمر

بار نبارمد؛ تمر  آن اسمتحقاق ،قماب را بمرای پیدا کند و انجمام مسموا  بمرای همر نمماز بمرای او مشمقر
او در پی خواهد دارمرف امما اگمر برمییری  حکم  در مرتبمۀ اضت ما بمه مرحلمۀ انشما نرسمیده اسمر یما بمر 

زدن وجموب رمر،ی مسموا  بودن، فعلیر نیافتمه اسمر، ،لم  مکلمف بمه رفما ممانا سمببفرک انشایی
 و در پی آن، استحقاق کیفر در خودداری از انجام آن نخواهد ردف 

بنما بمر نقمل رمیخ  ممدوق، خداونمد بمر پیمامبر گراممی اسمالم و اممر ایشممان عمدد رکعمات نمماز: 
پنجاه رکعمر نمماز در روز واجمب کمرد، امما بما رمفا،ر ح مرت موسمی بمه پمنج نمماز کماهش یافمر: 

َی ب  » ر 
س  َق ا  وَنهق َ،من  َرمی  َ مع مَأ ق میٍّ َ  َیس  میٍّ َنب  ِیمیَن َنب  ب 

میَن َ ماَلَ  َفَممرع َ،َلمی ا نع س  َخم   ب 
مهق َمَرهق َربُّ ََ َتَهمی ه   می ان  ٍی َحتع

مَأِی َرمی   مَراَن َفَقماَل ب  م  ن  ، 
وَسی ب  َ ی مق مَ  ا تع إ  مَأل  َربع میَن َ ماَلَ  َفَقماَل اس  س  َخم  مَ  َفَقماَل ب  َممَرَ  َربُّ ََ یمَف ٍی  ف 

خ 
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سمَاففف مهق َفَجَعَلَهما َخم  مَف َ،ن  مهق َ،مزع َو َجملع َفَخفع میُّ َربع ب 
مَ ففف َفَسمَأَل ا نع یماق َس   ح 

َتمَ  َ  تق مع َق نع  صبابویمه، ابن« َفإ 
 وف 392تا3/392، وصفقیه

ف سیدمرت ممی 3انممد: هممای گونمماگونی محممرح کردهمحممدثان و فقهمما در ارزیممابی ایممن روایممات، نظر
دانممد کممه بنمما بممر نظممر وی فاضممد و ممف حجیممر اسممر و بممر فممرک نممه روایممات را خبممر واحممد میگواین

ا،تبار، ممکن اسر نمماز بمه آن کیفیمر هرچنمد ماملحر دارمته، امما بما درخواسمر رسمول خمدا ایمن 
دار رمده اسمر؛ ماننمد ،ممل نمیری کمه پمیش از نمیر، مالحر تغییر کرده و پنج و،مده نمماز ماملحر

آیمد رممار می رمود و ،ملمی ،بمادی بمهو می بعمد از تحقما نمیر، واجمب میفاضد و ف وجوب اسر، 
 وف 8/383 ،ل  ا هدی، 

سممیدجعفر ،مماملی، تغییممر در مامملحر حکمم  را  ممحیو ندانسممته و بممر ایممن بمماور اسممر کممه اگممر 
پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن دارای مامملحر بارممد، تغییممر ایممن مامملحر در پممنج و،ممده نمازخوانممدن، 

رمود، بلکمه تغییمر موضموع ن سمبب، تبمدیل ماملحر سمبب تغییمر حکم  نمیممکن نیسر و بمه هممی
رممود؛ زیممرا اگممر حکمم  پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن بممر اسمماس مامملحر تشممریا سممبب تبممدیل حکمم  می

معنای طلممب حکمم ، خممال  مامملحر اسممرف تعلیممل ح ممرت رممده بارممد، درخواسممر پیممامبر بممه
ه ایمن معنما اسمر کمه حکم  خداونمد فاضمد موسمی بمه ما یحماق بمودن  پنجماه و،مده نمازخوانمدن نیمز بم
رممود و ما یحمماق  ،رفممی همم  در رممریعر مامملحر اسممر  ما یحمماق  ،قلممی از خداونممد  ممادر نمی

 وف339تا1/332جعل نشده اسرو  
بنما بمر مفماد برخمی از روایمات، نمماز اول وضمر بمرای نمماز  خوانمدن نمماز عشما: تأخیر در زممان
و؛ اممما از پیممامبر گرامممی اسممالم نقممل 23موسممی، بن ،لی هممای دیگممر اف ممل اسممر،شمما، هم ممون نماز

سموم پایمانی رمب بمه تمأخیر رده اسر کمه اگمر بمی  از درمواری بمر اممت  ندارمت ، نمماز ،شما را تما ی 
ممل  »انممداخت : می ی  مما  ا لع لق َ ممی ثق َعَتَمممَا إ  تق ا   ممر  خع

َ ََ ممی  ت  مع َق مماع َ،َلممی  رق ََ ن   ََ َخمما ق  ََ ِنممی  ََ لی،  حممر ،ممام« َ ممو  َ  
وف بممر ایممن اسمماس، بایممد برممییری  کممه تممأخیر در وضممر تممماز ،شمما اضت ممای مامملحر دارد، اممما 0/323
یف  »افتادن مردم، ایمن حکم  بمه فعلیمر نرسمیده اسمر؛ سبب مشقربه مع  ِی َو َرَلَبماق ا  ع مب 

مق ا اع َ مو  َ  َنمو 
ممل   ی  مما  ا لع لق َ ممی ثق َعَتَمممَا إ  تق ا   ممر  خع

َ رو، مفمماد ایممن روایممات بمما روایمماتی کممه بممر ایممنوف از0/803 همممان، « ََ
اف مملیر نممماز ،شمما در اول وضممر د  ممر دارد، ناسممازگار نیسممر؛ زیممرا اف مملیر ر،ایممر اول وضممر، 

م سةة  الصولمةةا صسمموم پایممانی رممب، حکمم  اضت ممایی  خممویی، حکمم  فعلممی اسممر و تممأخیر تمما ی 
 وف 33/382، وصخ ی 

گفمتن  تلبیمه  ا لهم   بیم   بیم  ا لهم   بلنمد،  مدای بمااستحبام جهمر همه تلبیمه همرای همانوان: 
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هنگام طمموا  ازجملممه مسممتحبات مراسمم  حممج اسممرف د یممل چنممین حکمممی ضرارگممرفتن تلبیممه  بیمم و بممه
کردن  مدا  رفما  موتو، هشمدار بمودن  آن اسمر؛ درنتیجمه، همد  از بلنمد،نوان رمعایر و نظیمر اسانبه

منتهةة صکنممد  ،المممه حلممی، قمما پیممدا نمیگفتن تحو تممیکری اسممر بممرای رممنوندگان کممه بمما آهسممته
هممای روایممی، جهممر بممه تلبیممه بممرای بممانوان فاضممد وف اممما بممر اسمماس آموزه811تمما30/818، وصمط ةة 

ممه تعمما ی »و؛ 0/112 کلینممی، «  ممی  ،لممی ا نسممای جهممر با تلبیمما»محلوبیممر و اسممتحباب اسممر:  إنظ ا لظ
و دخممول  -یعنممی ا هرو مما -و ا مممرو وضمما ،ممن ا نسممای َربعمما: ا جهممر با تلبیمما، و ا سممعی بممین ا اممفا 

گونممه کممه برخممی از فقیهممان وف د یممل چنممین حکمممی، آن38/333 فممی  کارممانی، « ا کعبمما، و ا سممتالم
کیممد دارنممد، احتمممال ایجمماد فتنممه و مفسممده از ی  بودن   مسممتورو زن از سممو و وجمموب پورممیدهبممر آن تأ

 وف3/031، وصنکا  کتابسوی دیگر اسر  ربیری زنجانی، 
رسد که نهمی بمانوان از جهمر بمه تلبیمه، بمه ضرینمۀ سمایر مموارد  اسمتالم حجمر، اسان نظر میبه رورن

و؛ لقةه خةارج درسو اضامه، دخمول کعبمهو، د  مر بمر نفمی وجموب دارد و نمه حرممر تکلیفمی  هممو، 
رممدن  ممدای زن توسمم  چراکممه در  ممورت د  ممر بممر حرمممر، اطممالق دارد و فرضممی میممان رنیده

کید دارند  ربیری زنجانی، نامحرم و نشنیدن  و22آن وجود ندارد با اینکه فقها بر این تفاوت تأ
خود ماملحر دارد و نمزد ضانونگمیار ،ملمی خودیبر ایمن اسماس، بلنمدگفتن تلبیمه بمرای بمانوان بمه

د یل وجممود مممانا بممه مرحلممۀ فعلیممر نرسممیده محلمموب و محبمموب اسممرف ایممن حکمم  اضت ممایی تنهمما بممه
تموان بمه اسمتحباب یما وجموب آن، هم مون نیمافتن فتنمه و افسماد، مییعنمی تحقااسر و با زوال ممانا؛ 

و حکمم  کممردف اممما بمما انکممار 3/381 ،معجمم  ا فقهممی  کتممب ا شممیخ ا حوسممی رممیخ طوسممی  حکممی ،
حکمم  اضت ممایی، اجهممار بممه تلبیممه بمماوجود رفمما مممانا هم نممان اسممتحباب نممدارد، زیممرا حکمممی وجممود 

 ا ثواب باردف ندارد تا مکلف با امت ال آن مستح
در آرمماز تشممریا روزه، مسمملمانان موظممف بودنممد بمما رسممیدن تخفیممف در مفاممرات ممماه رمضممان: 

زمان مغرب رر،ی افحار کننمد و پم  از آن تما پمیش از خموردن سمحری، مجماز بمه خموردن و آرمامیدن 
نع »که در طمول مماه رم مان نیمز از انجمام رابحمۀ زنارمویی منما رمده بودنمد: نبودند؛ هم نان ما  إ  مَه َ مع ا لع

وع  ََ ممی  َسا َنمماَم ف   إ 
مملق جق ر  َرَمَ مماَنففف َو َکمماَن ا رع

ممی َرممه  َلممهق ف  ه  ََ مملق  جق َو ا رع ک 
ن  َ  َیممن  ََ ل  َفممَرَک ا ِاممَیاَم، َفممَرَک 

ففف َو َکمم ممر  ح 
ف  و  َ مم   یق ََ َحممَر  ف  ََ م   ممو  ممَد ا نع مملق َبع  ک 

َ  َ ممه  ا َم َ،َلی  ممَر، َحممرق ح 
ف  ن  یق ََ ممَل  ممل  َضب  ی  ، ا لع ان  ممبع یَن رق م  ممل  س  مق ممَن ا   اَن م 

ه     ر 
مما  َ ممب  لع ق  َا    ممرظ ممل  س  ی  ا لع َسمماَیهق   ب  مموَن ن  حق ک 

وف در ایممن وضممعیر بمما نممزول آیممۀ 30/330 حممر ،مماملی، « َین 
سمموره بقممرۀ، خمموردن و آرممامیدن و برضممراری رابحممۀ جنسممی در فا مملۀ افحممار تمما سممحر جممایز رممد:  322

َلممَا ا ِامم» مم   َ ی  مملع َ کق ح 
ففف َفمما  َن َق َسممکق   فق ن  ََ وَن  تممانق ممتق   َتخ  ن  مم   کق کق نع ََ ممهق  ممَ  ا لظ ففف َ،ل  کق   سممای   إ  ممی ن 

َفمماق یام  ا رع
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م َفج  مَن ا   مَود  م  س 
َ  َ َخمی    ا مَن ا   مَی ق م  ب 

َ  َ َخمی  ق ا م ق ا   َن َ کق ی َیَتَبمیع وا َحتظ َربق وا َو ار  لق ففف َو کق نع وهق رق موا َبار  مُّ ت 
ََ م ع  ر  ثق

ل  ا ِا 
ی  َ ی ا لع  «فیاَم إ 

تکمیةةلصمرةةار صمبنممای ایممن تغییممر حکمم ، نمماتوانی مممردم در اجممرای آن بممود  محقمما خوانسمماری، 
آمیز  در ممماه رم ممان و نخمموردن و نیارممامیدن در فا مملۀ افحممار تمما سممحر و؛ اممما ،ممدم101، وصرةةم س

، زیمرا ،لمر رفما حکم  توانمد از بمین رفتمه بارمدرمدف ایمن اضت ما نمیدارای اضت ا بود، وگرنه جعل نمی
رو، اگممر مکلفممی ضممادر بممه امت ممال آن بارممد، ندارممتن مکلفممان اسممر؛ ازایممنحرمممر، تخفیممف و طاضر

بایسمر از آمیممز  در ممماه رم مان و خمموردن و آرممامیدن در خمالل افحممار تمما سمحر خممودداری کنممدف می
رممامیدن و برضممراری دیگر، حلیممر در ایممن ممموارد در برابممر وجمموب ضممرار دارد؛ یعنممی خمموردن و آ،بارتبممه

 وف 1/216، سیوریفاضل مقداد واجب  رابحۀ جنسی جایز اسر و نه 
و، اممما 3/319یممزدی، توانممد حممالل ا هممی را خودخواسممته حممرام کنممد  رورممن اسممر کممه مکلممف نمی

های ممماه رم ممان هم نممان از مامملحر  زم برخمموردار خممودداری از انجممام آمیممز  جنسممی در رممب
فیممد د یممل اسممتحباب آمیممز  جنسممی در رممب اول ممماه رم ممان همممین سممبب، رممیخ م اسممرف بممه

هممای جنسممی در رممب اول ممماه ایممن ممماه و هممای سممالو را تخلیممٔه نیاز بممرخال  رممب نخسممر سممایر ماه
و  یقمرب َهلمه فمی َول  یلما ممن ا شمهر و   »های آن دانسمته اسمر: ارتغال به ،بمادت در دیگمر رمب

یسمتحب  مه َن یلم  با نسمای فمی َول  یلما منمه  یمدفا ،نمه  فی آخر  یلا منه إ  رهر رم ان خا ما فإنمه
وصفصة  ص«  دوا،ی ا جماع فی َول یوم ممن ا امیام و یسمتمر ،لمی س م  فتسمل   مه ا عبماد  إن رمای ا لمه

 وف 212، وصمختاره
بممه مفمماد آیممۀ دوازدهمم  سممورۀ مجاد ممه، باتوجه وگو همما پیممامبر گرامممی اسمم م:صممدقه هممرای گفمم 
وگوی بمما پیممامبر گرامممی اسممالم اد نمماتوان موظممف رممدند بممرای مالضممات و گفممرهمممۀ مسمملمانان جممز افممر

یَن »دانممد:  ممدضه دهنممدف ضممرآن کممری  ،لممر وضمما چنممین حکمممی را خیربممودن و تحهیممر می ممی  َهمما ا ع یُّ ََ َیمما 
م مر  َ کق ممَ  َخی  مَواکق   َ مَدَضَا س   َن َیممَدی  َنج  وا َبمی  مموَل َفَقمِدمق سق تق ق ا رع َسا َنماَجی  موا إ  َهممرق آَمنق ط  ََ بنما بمر رممواهد «ف    َو 

همای چنمدباره تاریخی، امیرا مؤمنین عو تنهما کسمی بمود کمه بمه ایمن حکم  پایبنمد مانمد و بمرای مالضات
وف اممما ،مممل بممه ایممن حکمم ، مسمملمانان را بممه 2/323داد  سممیوطی، بمما پیممامبر در یمم  روز  ممدضه مممی

کیممد بممر ،مممل بممه سممایر درممواری انممداخر و بممه همممین سممبب، خداونممد ضمممن تمموبیخ مسمملمانا ن و تأ
احکممام وجمموبی و تحریمممی ا هممی و  ممزوم تقوامممداری، از رفمما ایممن حکمم  تکلیفممی وجمموبی خبممر داده 

ممَواکق   »فرمایممد: و، می390تمما39/329، وصمیةةنو اسممر  طباطبممایی،  َن َیممَدی  َنج  وا َبممی  َقممِدمق ن  تق ََ تق    ممَفق  ر  ََ ََ

موا َو َتماَب  َعلق س  َ    َتف  مهق َ َدَضاٍت َفإ  موَ هق َو ا لع مَه َو َرسق موا ا لع یعق ط 
ََ َکماَ  َو  موا ا زع ماَلَ  َو آتق وا ا اع یمق کق   َفمَأض  مهق َ،َلمی  ا لع
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وَن  َملق َما َتع   ب 
یر   «فَخب 

بمر ایمن اسمماس، اگمر ممال  جعممل حکم   وجموب  ممدضه، خیربمودن و د یمل رفمما آن نیمز مشممقر و 
ۀ اضت مما بمماضی اسممر، گرچممه از فعلیممر درممواری مسمملمانان بارممد، پمم  آن حکمم  هم نممان در مرحلمم

 ساض  رده اسرف 
َو »فقهمای امامیمه بمما اسمتد ل بمه ،مموم آیممٔه خمم  ارهمام مکاسمی پمی  از عمممر اممام هماقر: 

من  َرمی   متق   م  م  َمما َرن  نع ََ وا  َلمق َمَسماک  ا،  َیَتماَمی َو ا   َبمی َو ا   ر  قق ی ا   می  مول  َو    سق لرع َسمهق َو    مق مه  خق لع من  ٍی َفمَأنع    ین  َو اب 
یل   ممب 

و و نیممز روایممات فراوانممی  مسممتفی و کممه در تفسممیر آن رسممیده اسممر  حممر 2/03 انفممال: « ا سع
و، بممر ایممن باورنممد کممه هرچممه از درآمممد سمما یانۀ رممخم مسمملمان بمماضی بمانممد، 092و 9/090،مماملی، 

زمممان  ،نوان خممم  و بممرای هزینممه در ماممار  خمماس بممه امممام معاممومپنج  آن را بممهبایسممر یمم می
وف اممما بنمما 3/139 ا خال ،؛ طوسممی333خممود یمما جانشممینان او برردازنممد  خوانسمماری، محمممدرحی ، 

بممر رممواهد تمماریخی، ایممن حکمم  از زمممان امممام بمماضر عو اجرایممی رممده اسممر و پممیش از آن، مسمملمانان 
وف برخممی از فقهممای امامیممه در مقممام توجیممه ایممن محلممب 2/303اند  منتظممری، چنممین تکلیفممی ندارممته

رمکل اضت مایی و ریرفعلمی در  د،ی هستند که حک  بمه وجموب پرداخمر خمم  اربماح مکاسمب بمهم
د یل فقمر نمو،ی  مسملمانان یما نبمود ظرفیمر پمییر  زمان پیامبر گرامی اسالم جعمل رمده بمود، و می بمه

وف بمدین ترتیمب، حکممی 2/303، وچنین حکمی بمرای تمازه مسملمانان، اجمرای آن بمه تمأخیر افتماد  همم
 ها سال به فعلیر نرسیده اسرف سبب مالحر خاس، دهی وجود دارته که بهاضت ای

بنمما بممر نظممر مشممهور فقهممای امامیممه، پرداخممر  خممم  ارهممام مکاسممی در خممموص شممیعیان:
خمم  از ممازاد درآممد سمما یانه یکمی از واجبمات رممر،ی اسمرف امما در جوامما روایممی بمه احمادی ی بممر 

هلمم  ا نمماس فممی »اسممر:  از خممم  را حممالل رمممردهخمموری  کممه معامموم عو اسممتفاده رممیعیان می
نمما، َ  و َنظ رممیعتنا مممن س مم  و آبممایه  فممی حمملظ  وا إ ینمما حقظ همم   مم  یممؤدظ « بحممونه  و فممروجه ، َنظ

در برخممی از متممون فقهممی ایممن احتمممال محممرح رممده اسممر کممه  وف312تمما4/312ا خممال ،  طوسممی، 
ایی و روایماتی کمه بمر تحلیمل خمم  روایات دال بر وجوب پرداخمر خمم  در مقمام بیمان حکم  اضت م
؛ 83/109 م سةة  الصولمةةا صوصخةة ی  د  ممر دارنممد، در مقممام بیممان حکمم  فعلممی هسممتند  خممویی، 

 وف  388، تفصیلصوصرتیعالفاضل  نکرانی، 
پرداخمر زکمات ممواد رمیایی پرداخ  زکات ها رسمیدن همه نممام شمرعی پمی  از یم  سمال: 

فند، گمماو و رممترو و سممکۀ طممال و نقممره  نقممدینو،  گنممدم، جممو، خرممما و کشمممشو و چهارپایممان  گوسمم
مشروط به رسیدن به مقدار یما تعمداد خا می اسمر  نامابوف از سموی دیگمر، برخمی د یمل فقهمی بمر 
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ایمن د  ممر دارد کممه بممرای وجمموب پرداخممر زکممات بایممد یمم  سممال بگممیردف حممال ایممن پرسممش محممرح 
ه بارمد، آیما بایمد زکمات ممال اسر که اگر اموال رخم بمه حمد ناماب برسمد و می هنموز یکسمال نشمد

هنگام خود را پرداخمر کنمد؟ برخمی از فقهما بمر ایمن باورنمد کمه حکم  بمه وجموب پرداخمر زکمات بمه
رسممیدن بممه نامماب رممر،ی، حکمممی اضت ممایی اسممر و د یلممی کممه بممر  ممزوم پرداخممر زکممات پمم  از 

یم   گیرر ی  سال د  مر دارد، حکم  فعلمی اسمر؛ درنتیجمه اگمر پم  از رسمیدن بمه حمد ناماب،
وصمتتقة صوصة صگماه بمر مکلمف واجمب اسمر کمه زکمات ممال خمود را برمردازد  روحمانی، سال بگیرد، آن

 وف310تا3/311 وصفقهصولرق  
هق   َو »بمر اسماس ظماهر آیمٔه گرفتن مالیات از هممۀ دارایمی افمراد:  َحِهمرق ه    َ مَدَضَا تق موا   م  ََ من   می  م  خق

همما ممَزِکیه    ب  رامممی اسممالم مجمماز اسممر از همممۀ دارایممی افممراد ما یممات   ممدضهو و، پیممامبر گ301 توبممه: « تق
بگیممرد؛ اممما ایممن حکمممی اضت ممایی اسممر کممه در مقممام فعلیممر، حمماک  جامعممۀ اسممالمی بنمما بممر رممرای  

کنممد  منتظممری، زمممانی و مکممانی، تنهمما در خامموس برخممی از اممموال اضممدام بممه چنممین کمماری می
 وف 0/822

هممای ،ممام  موجممود در منممابا دینممی، گزارهافممراد:  هممایفراگیممری ارد در خممموص تمممام دارایی
َی »هم ممون آیممۀ  نمما َممموا   مملٍّ َجَعل  کق و حمماکی از آن اسممر کممه ما کیممر  تمممام دارایممی 11 نسممای: « َو   

و؛ اممما چنممین 0/328رممود  فاضممل جممواد، رممخم پمم  از مممرگش  ممماتر و بممه ورثممۀ وی منتقممل می
ت نبمودن ممانا بمرای آن، ملم  ورثمۀ اوسمرف حکمی اضت ایی اسر، یعنمی هممۀ دارایمی متوفما در  مور

یممافتن ایممن حکمم  نفا رممخم ثا مما در زمممان حیمماتش، مممانعی بممرای فعلیرو ممیر تملیکممی متوفمما بممه
رممودف اضت مایی اسمر؛ یعنممی امموا ی کمه متعلمما و میر تملیکمی متوفمما اسمر، بمه ورثممۀ او منتقمل نمی

کتةابصنخواهمد دارمر  ،راضمی، بدین ترتیمب تعارضمی میمان اد مۀ ارا و اد مۀ و میر تملیکمی وجمود 
 وف101، وصقضاء

رمود برگرفتمه از  زوم وفمای بمه ،قمد کمه از آن بمه ا مل  مزوم نیمز یماد میعموم لزوم وفای هه عقد: 
اسممر؛ اممما ایممن حکمم  اضت ممایی اسممر و مممادامی « ا مؤمنممون ،نممد رممروطه »د یلممی هم ممون گممزارۀ 

دو بمرای خمود یما دیگمری نکمرده بارمندف زدن ضمراردااسر که دو طمر  ضمرارداد، رمرط خیمار  حما بمره 
بنابراین، د یلی که بمر مشمرو،یر رمرط خیمار در ،قمد د  مر دارد بما ،مومماتی کمه بمر  مزوم وفمای بمه 

 وف22،قد د  ر دارد، ناسازگار نیسر  مدنی کارانی، 
کیمد دارنمد کمه فرورمنده و خریمدار عموم وجود خیار مجل :  د یمل متعمددی بمر ایمن محلمب تأ

ک  تما زممانی کمه در وضمعیر بسمتن ضمرارداد هسمتند، از توافما ضمرارداد بیما حما دارنمد دسمربا بسمتن 
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ای از آن خمارج رموند  خیمار مجلم وف حکم  طرفمه و بمدون پرداخمر هزینمهخود دسمر بکشمند و ی 
به جواز فسخ بیا با خیمار مجلم  حکممی اسمر اضت مایی و مشمروط بمه نبمودن مماناف بمر ایمن اسماس، 

دهممد بممه آیممد و اجممازه نمیرمممار می فسممخ، مممانعی بممرای آن حکمم  اضت ممایی بممهرممرط ندارممتن خیممار 
 وف0/20؛ تبریزی، 1/083فعلیر برسد  رهیدی، 

بمر اسماس ضا،مدۀ تبعیمر نممای از ا مل، هرگماه کسمی ما م  چیمزی رمود، تبعی  نماء از اصم:: 
و، امما ایمن حکم  اضت مایی 8/12، وصفقهیةال وصق و ةدما   منمافا آن نیمز خواهمد بمود  مکمارم رمیرازی، 

اسر؛ یعنمی ما کیمر چیمزی مقت می ما کیمر منمافا آن اسمر، مگمر اینکمه ممانعی بمرای ایمن تبعیمر 
ای را بخمرد، ما م  منمافا آن خانمه نیمز هسمر، مگمر اینکمه فرورمنده باردف برای م ال، اگر کسمی خانمه

ن، حا استفاده از آن خانه را برای خود نگه دارد    وف828تا823بحرانی، تا مدتی معیظ
از « وضمما ،ممن َمتممی تسممعا َرممیای: ا سممهو»بممه مفمماد جملممۀ باتوجهفسمماد معممام ت کممود : 

های مما ی کودکمان باطمل اسمر، چمه کمود  بمدون و، هممۀ اضمدام3/39  وصفقیةهبابویه، حدیا رفا  ابن
و خممود چنممین کار فسمماد  هممایی را انجممام دهممد و چممه بمما اجممازۀ ویف اممما حکمم اجممازۀ سرپرسممر  و ممیظ

رود و تاممر  معممامالت کممود ، حکمممی اضت ممایی اسممر کممه بمما تحقمما اسن سرپرسممر از بممین مممی
 وف 8/38 حاشیالصکتابصوصمکاس  کود  در این حا ر نافی خواهد بود  ا فهانی، 

بممدون تردیممد، راسممتگویی   ممدقو ازنظممر اخالضممی نیکممو  حسممنو و ازنظممر وجمموم راسممت:ویی: 
تنها نیکمو نیسمر گنماه رمود، نمهرمدن فمردی بیویی سمبب کشتهرر،ی نیز واجب اسرف امما اگمر راسمتگ

نبودن امممری نیکممو و واجممب اسممرف بممر ایممن اسمماس، حسممن و وجمموب راسممتگویی حکمممی کممه راسممتگو
رمود، حکممی فعلمی اسمر گنماه میحسن و حرممر راسمتگویی کمه سمبب ممر  فمرد بیاضت ایی و ،دم

 وف3/08  در، سیدمحمد، 
بودن یمما معا ممر در تحلیممل برخممی از مسممایل فقهممی بممه اضت مماییافممزون بممر آن ممه گیرممر، فقهممای 

انمد؛ بمرای م مال، موضموع حکم  ،قمل بمه  مزوم تفریمم سممه، حکم  نبودن ی  حک  استناد کردهاضت ایی
وف حکم  اضت مایی بمرای بیما، دفما ممال مشمتری بمه 2/122، منتهمی ا درایمار  جزایمری، اضت ایی نیسم

و؛ رمرط مخما ف کتماب، اگمر 800، کتماب ا بیماری  حکمی ، مشتری اسر، نه دفما ممال بمایا بمه مشمت
وف رممرط 31/820 مستمسمم  ا عممرو ،مخمما ف بمما حکمم  رممر،ی اضت ممایی بارممد، باطممل اسممر  حکی ،

هممان، هممو، ضمان اممین، رمرط مخما ف کتماب نیسمر، چمون مخما ف بما حکم  اضت مایی نیسمر  
 وف 38/20
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قهممی معا ممر، از رواج زیممادی برخمموردار اسممر؛ اممما ا ممحالح حکمم  اضت ممایی در منممابا ا ممول ف
 این نظریه از نظرهای مختلفی درخور  نقد اسر: 

حاشةةیالصکتةةابصصمامملحر  مقت ممی حکمم ، چیممزی ورای خممود حکمم  اسممر  ا ممفهانی،اول. 
وف مامملحر و مفسممده، مقت ممی  ممدور حکمم  از سمموی ضانونگممیار اسممر، اممما 82و88 وصمکاسةة  

ۀ ضانونگمیار اسمرف بمه هممین د یمل، حکم  اضت مایی مجعمول رمر،ی ضانونگیاری ،ملی وابسمته بمه اراد
آیمد؛ چراکمه وجمود مقت می بمرای ثبموت حکم  رمر،ی، اممری تکموینی اسمر و ارتبماطی به رممار نمی

، بحةة  صلةة ص  ةة صول ةة  صبممه جنبممۀ ضانونگممیاری ضانونگممیار  رممارع بممما هممو رممارعو نممدارد   ممدر،
دیگر، تاممور مامما و و مفاسممد موجممود در ارت  ،ببممهوف 2/99  منتقةة صول ةة  ؛ روحممانی، 0/390

سممو از مقممدمات ،قلممی ضانونگممیاری اسممر و از سمموی دیگممر، تحقمما آن ،لممر متعلمما احکممام، از ی 
رمممار آورد  حجتممی  تمموان آن را از مراتممب حکمم  رممر،ی بممهرممایی بممرای ضانونگممیاری اسممر؛ پمم  نمی

 وف 2/2بروجردی، 
ای وجمود پیمدا کمردن اسمر؛ یعنمی وجمود مالکمی ممراد از اضت ما، رمأنیر حکم  بمربر این اساس، 

که مقت ی انشای حک  اسمر، م مل معمراج ممؤمن کمه مقت می انشمای وجموب نمماز بمرای اسمتیفای ایمن 
سممبب وجممود مممانا، حکمممی بممر طبمما ، بممدون اینکممه بهو0/89، منتهممی ا درایمما جزایممری، مممال  اسممر 

 وف 8/02 ل صو   صوصفقه محاضتو صصاین مالحر یا مفسده، جعل  انشاو رده بارد  خویی،
هممین د یمل اسمر کمه برخمی از ا مو یان معا مر بما تغییمر در مفهموم حکم  اضت مایی در مدد  به

بودن، یعنمی درسمتی اطمالق ،نموان حکم  بمر آن پافشماری کننمد؛ بمرای برآمدند تا بر جنبۀ حکم  رمر،ی
رمدنی  مایی تقسی حکم  رمر،ی بمه دو گونمٔه اضت مایی و ریراضتم ال روحمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه 

اسمرف حکمم  اضت ممایی بممرخال  حکم  ریراضت ممایی، حکمممی اسممر کمه منشممأ تحقمما ضممرر در خممارج 
سمموی انجممام ،مممل را دارد  حکمم  دیگر، حکمممی کممه اضت ممای تحریمم  مکلممف به،بارتاسممرف بممه

توانممد سممبب تحقمما ضممرر ا زامممی وجمموب و حرمممرو، حکمممی اضت ممایی اسممر، ،مممل بممر طبمما آن می
سمموی انجممام ،مممل را راضت ممایی، حکمممی اسممر کممه اضت ممای تحریمم  مکلممف بهرممود؛ اممما حکمم  ری

ندارد  اباحۀ رر،یو و منشأ ضمرر در خمارج هم  نیسمر، زیمرا معنمای اباحمه، چیمزی جمز نبمود ممانا از 
 وف 3/030، منتق صول   صسوی ضانونگیار  رارعو برای انجام ،مل نیسر  روحانی،

حکمممی اسممر کممه مقت ممی رممر،ی یمما ،قلممی بممرای  نویسممد: حکمم  اضت مماییسممیفی مازنممدرانی می
وری جنسممی و تسممل  بممر ثبمموت آن وجممود دارد؛ بممرای م ممال، ازدواج، مقت ممی حکمم  رممر،ی جممواز بهممره
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یمم  چیممز  یممدو، مقت ممی حکمم  رممر،ی  ما کیممر اسممرف اممما حکمم  ریراضت ممایی، حکمممی اسممر کممه 
رو معنای ا،مم  ازآنبممه م ممال، جممواز  وجودندارممتن مقت ممی بممرای ریممر آن اسممر؛ بممرای سممبب ثبمموتش به

معنای اخمم موجمود نیسمر اسر که مقت می بمرای وجموب، حرممر، اسمتحباب، کراهمر و جمواز بمه
 وف320تا339 

محقا اراکی، حکم  را بمه حی می و فعلمی تقسمی  کمرده و ممد،ی اسمر کمه د یمل نماظر بمه حلیمر 
را حکمممی حکمم  حی ممی و د یممل نمماظر بممه وجمموب و حرمممر، حکمم  فعلممی هسممتندف وی، حکمم  حی ممی 

وجوب و دانمممد؛ زیمممرا منظمممور از اباحمممه، ،مممدم اضت مممایی و حکممم  فعلمممی را حکممممی اضت مممایی می
حرمر اسممر، نممه اینکممه مامملحر خا ممی در جعممل اباحممه وجممود دارد، اممما جعممل وجمموب و ،ممدم

 وف020سبب وجود مالحر اسر  اراکی، حرمر به
یل فقهممی و ایجمماد سممازگاری رممود، فقهمما در تحلیممل برخممی از مسمماگونممه کممه مالحظممه میندوم. آ

نظر از برخمی انمدف  مر هما، از ابمزار حکم  اضت مایی در برابمر حکم  فعلمی اسمتفاده کردهمیان د یل آن
ک  دو تلقممی ،مممده از حکمم  اضت ممایی وجممود دارد: هممای ریممررایج کممه توضممیو داده رممد، دسممراحتمال

از بممدون آنکممه راجمما بممه اند؛ ماننممد وجمموب نمممف احکممام او ممی کممه بممر طبیعممر موضمموع جعممل رممده3
حا ت و وضعیر مکلمف یما در خاموس رمرای  مختلمف انجمام آن نظمری دارمته بارمدف ایمن حکم ، 
اضت ایی اسر، چون با همر وضمعیر یما رمرایحی منحبما اسمر    بشمرط یجتمما مما ا شمرطو؛ یعنمی 

د تموان ممد،ی رمهما و رمرای  واجمب اسمر و هم  میتوان مد،ی رمد کمه نمماز در هممۀ حا ره  می
ف احکممامی اررممادی بممه وجممود مامملحر در 8آور نبارممد، کممه نممماز واجممب اسممر هنگممامی کممه زیممان

متعلا خود، پیش از آنکه به مرحلمۀ انشما برسمندف ایمن احکمام در مرتبمۀ متقمدم نسمبر بمه احکمام فعلمی 
ضممرار دارنممد، تنهمما اضت ممای حکمم  دارنممد، نممه اینکممه حکمممی اضت ممایی و رممأنی بارممند  بجنمموردی، 

 وف 300تا8/99
ف حمممل آیممات ضرآنممی و 3معنای دوم، توجممه بممه چنممد نکتممه ضممروی اسممر: در حکمم  اضت ممایی بممه

احادیا معاومان بمر حکم  اضت مایی  حکم  حی میو، خمال  ظماهر اسمر، زیمرا ظماهر آن اسمر کمه 
نمدادن یم  ،ممل اسمر و ای فقهمی در مدد تحریم  مکلمف بمه انجمام یما انجامضانونگیار با بیان گزاره

نممدادن آن ،مممل   دربممارۀ وجممود یمما نبممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجامنممه ارایممۀ گممزار
هممای دینممی بممر حکمم  اضت ممایی ف حمممل گزاره8و؛ 1/030 م ةةان صمنهةةاجصوصصةةاصحی   طباطبممایی ضمممی، 

تنها زمانی ممکن اسر که آن حک  در زممانی، از اضت ما بمه فعلیمر تغییمر وضمعیر پیمدا کنمدف امما اگمر 
همدی ا حا مب  جزایمری، معناسمر لیمر نرسمد، حممل آن بمر حکم  اضت مایی بیگاه بمه فعحکمی هیچ



511 /ی فقه یهاگزاره لیآن بر تحل ریو تأث یاحکام شرع بودنییاقتضا ؛یداودالموسو ،یتوکل ینظر 

 

ف تنهمما ابممزار بممرای 1و؛ 8/200 ول ةة    ل وئةةد؛ آخونممد خراسممانی، 8/893، فممی رممرح ا مکاسممب
جداسممازی حکمم  اضت ممایی از حکمم  ریراضت ممایی، رجمموع بممه فهمم  ،قممال  ارتکمماز ،قالیممیو و ،ممر  

بودن حکممی نبارمد، بایمد بمه ا مل رجموع کمردف ضت ماییاسر؛ درنتیجه، اگر ،ر  ضمادر بمه تشمخیم ا
بودن  اضت ماییدیگر، اگمر رم  دارمته بارمی  کمه حکممی اضت مایی اسمر یما فعلمی، ا مل ،دم،بارتبه

ف حکمم  اضت ممایی، منحاممر بممه وجمموب 0و؛ 31/823، مستمسمم  ا عممرو  آن حکمم  اسممر  حکممی ،
 حةة  صلةة ص  ةة صول ةة   ب ممدر، توانممد حرمممر همم  بارممد  نیسممرف مممد ول حکمم  اضت ممایی مممی

تواننممد اضت ممایی بارممندف بممه همممین ،نوان حکمم  رممر،ی میو، بلکممه اسممتحباب و کراهممر نیممز بممه1/28
د یممل اسممر کممه آرممتیانی حکمم  اضت ممایی را بممه دو گونممۀ اضت ممایی ا زامممی و اضت ممایی ریرا زامممی تقسممی  

بیمممانگر وجمممود همممای خبمممری  ریرانشممماییو و همممای اررمممادی، گزارهو؛ یعنمممی گزاره1/22کنمممد  می
همایی هسمتند کمه ضانونگمیار بنما بمر نمدادن کارمالحر یا مفسدۀ رمدید یما ضمعیف در انجمام یما انجام

 ها برای مکلف وضا نکرده اسرف ای راجا به آنمالحر با تری، وظیفه
بنممابراین موضمموع بحمما در حکمم  اضت ممایی، حکمممی اسممر کممه بمماوجود دارممتن مامملحر یمما 

گمماه بممه مرحلممۀ انشمما و سممر  فعلیممر ب وجممود یمم  مممانا دایمممی، هیچسممبمفسممده در متعلمما آن، به
همای خبمری دینمی نرسیده اسمرف بمرای دسمتیابی بمه چنمین ماما و و مفاسمدی دو راه وجمود دارد: گزاره

هممای دینممی نمماظر بممه چنممین مامما و و مفاسممدی، همم  ازنظممر تعممداد بسممیار انممد  و فهمم  ،قلممیف گزاره
گیممری از ظرفیممر دانممش بشممری نیممز بممرای م را ندارنممدف بهرههسممتند و همم  ازنظممر سممندی ا،تبممار  ز

تشخیم وجود ماملحر یما مفسمده، اممری ممکمن اسمر؛ و می اینکمه تشمخیم ،قمل درسمر بارمد 
 رو اسرف های جدی روبهسبب آن تمام مال  احکام کشف رود، با تردیدو به

اند، اممما ایممن فقهممای امامیممه در مسممایل مختلفممی از ا ممحالح حکمم  اضت ممایی بهممره جسممتهسمموم. 
گمماه بممه مرحلممۀ فعلیممر ف احکممامی کممه هیچ3بنممدی کممرد: تمموان طبقهمسممایل را در چهممار گممروه کلممی می

نممماز ،شمما، جهممر بممه زدن، ،ممدد رکعممات نممماز، تممأخیر در زمممان خوانممدن اند  وجمموب مسمموا نرسممیده
ه وضمعیر ف احکمامی کمه در یم  مقحما زممانی، از وضمعیر فعلیمر خمارج و بم8تلبیه بمرای بمانوانو؛ 

ف 1وگو بمما پیممامبرو؛  ممدضه بممرای گفممراضت ممایی تبممدیل رممده اسممر  تخفیممف در مفحممرات روزه، دادن
احکممامی کممه ابتممدا اضت ممایی بمموده، در یمم  مقحمما زمممانی خمماس از وضممعیر اضت مما خممارج و فعلیممر 

ف احکممامی کممه در جممما بمما دیگممر 0انممد  خممم  اربمماح مکاسممب پممیش از ،اممر امممام بمماضرو؛ پیممدا کرده
رمموند  خممم  اربمماح مکاسممب در خامموس رممیعیان، پرداخممر م رممر،ی حمممل بممر اضت مما میاحکمما

زکات با رسمیدن بمه ناماب رمر،ی پمیش از یم  سمال، گمرفتن ما یمات از هممۀ دارایمی افمراد، فراگیمری 
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هممای افممراد، ،ممموم  ممزوم وفممای بممه ،قممد، ،ممموم وجممود خیممار مجلمم ، ارا در خامموس تمممام دارایی
 عامالت کود ، وجوب راستگوییوف تبعیر نمای از ا ل، فساد م

،نوان ا ممل موضمموع اگممر تفمماوت میممان نممزول دفعممی و نممزول تممدریجی آیممات ضممرآن کممری  را بممه
آیمه از آیمات ضمرآن کمری  نماظر  200و و نیمز اگمر برمییری  حمدود 819 ول تقةادو  بابویمه، برییری   ابن

 و؛3/80، دیمه فمی تفسمیر ا حکمامدروس ا تمهیا مهسمتند  ایروانمی، به احکمام ا همی  آیمات ا حکمامو 
در ایممن  ممورت بایممد برممییری  کممه تمممام احکممام ا هممی در آرمماز بع ممر، احکممام اضت ممایی بودنممد کممه 

رو، هرچممه از آرمماز انممدف ازایممنتممدریج بممه مرحلممۀ انشمما و سممر  فعلیممر، تغییممر وضممعیر پیممدا کردهبه
حکمام اضت مایی بما منشمأ ضرآنمی رموی ، از تعمداد اگیری  و به زممان رحلمر نزدیم  میبع ر فا له می

یمَنکق   َو »رمود و بما نمزول آیمۀ ک  و بمر تعمداد احکمام انشمایی و فعلمی افمزوده می م   د  مرق َ کق َمل  ک  ََ َم  َیمو  اا  
ینماَ  مالَم د  س   

م ق اس  میرق َ کق می َو َرض  َمت  ع  کق   ن  رق َ،َلی  َمم  ت  ،نوان آخمرین حکم  ا همی، تعمداد و بمه1 مایمده: « ََ
وف بمر ایمن اسماس، بما رحلمر پیمامبر گراممی اسمالم 8/01رسمد  یعقموبی، ی بمه  مفر میاحکام اضت ای

وگو کممردف اممما رورممن اسممر کممه تمممام احکممام تمموان از حکمم  اضت ممایی بمما منشممأ ضرآنممی گفممردیگممر نمی
ا هممی از طریمما وحممی بممه مکلفممان ابممال، نشممده و پیممامبر گرامممی اسممالم و امامممان معامموم عو نیممز در 

همما نیممز خبممر واحممد هسممتند بممه بیممان احکممام تکلیفممی یمما وضممعی اضممدام شممتر آنضا ممب احادیمما کممه بی
 اندف کرده

همما بما دیگممر حممل برخمی از احادیمما بمر حکم  اضت ممایی بمرای حمل مشممکل تعمارک محتموایی آن
انمد راهمی ،لممی گونمه کمه محقما خراسمانی و پیمروانش اد،ما کردهاحادیا ناظر بمه مسمئلۀ مشمتر ، آن

عیر تعممارک و ناسممازگارپنداری احادیمما اسممر؛ اممما رمماهدی از خممود رفممر  از وضممبممرای برون
یمم  از احادیمما معاممومان رمماهدی بممر درسممتی چنممین کننممدٔه آن نیسممر؛ یعنممی در هیچاحادیمما، تأیید

رفممتن وضممعیر تعممارک میممان احادیمما، ویژه کممه معاممومان بممرای ازبیناد،ممایی وجممود نممدارد، بممه
، حلقمما ا  ا  مما فممی اسمملوبها ا  ممانیا  ایروانممی، ،الجیممهو انممد  اخبممار هممای ،ملممی تممدوین کردهراهنما

هما بما ترتیب، گروه چهمارم از روایمات کمه برخمی از فقهما بمرای حمل مشمکل تعمارک آن وف بدین0/123
همما را بممر حکمم  اضت ممایی حمممل کننممد، از حمموزۀ پممژوهش خممارج انممد آندیگممر روایممات تممال  کرده

 رودف می
را منحامر بمه خداونمد ندانسمته، بمرای پیمامبر گراممی اسمالم هم نین اگر ضانونگمیاری  رمار،یرو 

و؛ در 3/823و پمم  از ایشممان بممرای امامممان معامموم نیممز همممین جایگمماه را بمماور دارممته بارممی   کلینممی، 
آن  ممورت دیگممر نیازمنممد آن نیسممتی  کممه گممروه سمموم از احکممام را بممر اسمماس پممییر  حکمم  اضت ممایی 
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های فممردی یمما اجتممما،ی از سممبب وجممود مامملحربه تحلیممل کنممی ؛ زیممرا مممانعی نممدارد کممه حکمممی
کممه پممیش از آن چنممین حکمممی وجممود زمممانی خمماس توسمم  یکممی از معاممومان جعممل رممود، درحا ی

کنممد د یل پیممدایش مامملحتی، اضممدام بممه ضانونگممیاری میندارممته اسممرف بممه سممخن دیگممر، ضانونگممیار بممه
رسمد کمه در چنمین حما تی ر میدر وضعیتی که ایمن ماملحر پمیش از آن وجمود ندارمته اسمرف بمه نظم

یمافتن ماملحر ،ممل بمه حکممی، ضانونگمیار در مقحما زممانی خا می از حکم  ممکن اسمر بما پایان
ردٔه پیشین خود دسمر بمردارد، حکممی دیگمر وضما کنمد، چمه ایمن رخمداد در ضمرآن دیمده رمود؛ وضا

یَن »یمۀ: وسمیلۀ آبرای م ال، حک  وجموب  مدضه بمرای نجموا بما پیمامبر گراممی اسمالم کمه به می  َهما اَ ظ یقظ ََ یما 
مواکق   َ مَدَضاَ  َن َیمَدی  َنج  وا َبمی  مق ظ

وَل َفَقمد  سق تق ق ا َرظ سا ناَجی  وا إ 
ََ »و تشمریا رمده بمود، بما آیمۀ: 38 مجاد مه: « آَمنق

ممهق َ،َلممی   مموا َو تمماَب ا لظ َعلق س  َ مم   َتف  ممواکق   َ ممَدضات َفممإ  َن َیممَدی  َنج  وا َبممی  مق ظ
َقممد  ن  تق ََ تق    ممَفق  و 31 مجاد ممه: « کق   ََار 

و و چممه در ضممرآن و حممدیا بارممد؛ ماننممد اسممتقبال بممه 39/329 وصمیةةنو  صنسممخ رممد  طباطممایی،
َحمرام  »ا مقدس که با آیمۀ بیر د  ا   مج  َمس  َر ا   َهمَ  َرمح  و نسمخ رمده اسمر  محقما 300 بقمره: « َفمَوِل َوج 

ور و حرمممر و و چممه در حممدیا و حممدیا بارممد ماننممد نسممخ حرمممر زیممارت ضبمم3/328حلممی، 
َیمماَر   »د یل ایممن سممخن پیممامبر گرامممی اسممالم: کممردن گورممر ضربممانی بممهسخیره کق   َ،ممن  ز  ممتق ممرق َنَهی  ن  َضممد  کق

وَهمما رق خ  َ  َفادع ََ ِی  َضمماح 
َ  َ مموم  ا حق کق   َ،ممن  اِدَخممار   ق ممتق ممرق َنَهی  ن  وَهمما َو کق ورق َ  َفزق ََ ممور   بق قق ا فاممول  مفیممد، « ا  

 وف3/313ا مختاره، 
براین، گروه دوم از احکمام نیمز از محمل بحما در حکم  اضت مایی بیمرون خواهمد بمود؛ زیمرا دادن بنا

وگوی بما پیمامبر هرچنمد تمابا مامملحتی جعمل رمده اسمر، امما د یلمی بمر فراگیممری  مدضه بمرای گفمر
کممه تخفیممف در مفحممرات ممماه رم ممان در فا مملٔه میممان  زمممانی ایممن مامملحر وجممود نممدارد، هم نممان

دار های محممدود و زممماناسان  ممبو روز بعممد نیممز چنممین اسممرف چنممین ضانونگممیاریمغممرب رممر،ی تمما 
ممر  زمممانی بارممد یمما برآمممده از انگیممزۀ توانممد نارممی از مامملحرمی های خمماس اجتممما،ی در همممان بق

همما در برابممر آزمممودن میممزان تحمممل مکلفممان نسممبر بممه رممرای  درمموار یمما میممزان ازخودگیرممتگی آن
هما بمرای ،ممل بمه چنمین گر سمخن، د یلمی بمر وجمود ماملحر در هممۀ زماندیهایشان باردف بمهآرمان

گیممری از سممازۀ فقهممی حکمم  اضت ممایی بممرای توجیممه ناسممازگاری احکممامی وجممود نممدارد تمما نیازمنممد بهره
 های انشایی باری ف ها با دیگر گزارهم مون آن

تنهمما بممرای  دارد ممراحر بیممان مممیتمممام سممخن در گونممۀ نخسممر احکممام اسممر کممه ضانونگممیار به
داردف فمرک اینکمه گیری بر مکلفمان از حکممی کمه ،ممل بمر طبما آن ماملحر دارد، دسمر برممیآسان

گماه بممه پورمی کنممد؛ یعنمی حکممی اضت مایی کمه هیچضانوگمیار از ماملحتی ضحعمی بمرای همیشمه چش 
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ود گیری، خممبممودن ضانونگممیار فممرک باورپممییری نیسممر؛ زیممرا آسممانبممه حکی رسممد، باتوجهفعلیممر نمی
تمموان بممه آن پایبنممد بممود کممه ضرارگممرفتن در موضعیممر درمموار، یمم  ارز  اسممر، اممما تمما زمممانی می

تمری نبارمد و بمه هممین د یمل اسمر کمه اسمتناد بمه ضا،مدۀ نفمی حمرج بمرای کنندۀ ماملحر مه ایجاد
همما حرجممی اسممر، جممایز نیسممر؛ ماننممد رفمما بردارممتن حکمم  وجمموب در احکممامی کممه طبیعممر آن

ب پرداخممر خممم  و زکمماتف هم نممان کممه درممواری طبیعممی ،مممل بممه احکممام وجمموب جهمماد یمما وجممو
وجوب رممر،ی، هم ممون درممواری خوانممدن نممماز  ممبو یمما گممرفتن روزه در تابسممتان نیممز مجمموز ،ممدم

همما نخواهممد بممودف بنممابراین بایممد پممییرفر کممه مشممقر مکلفممان تنهمما در وضممعیر خا ممی مممانا از آن
،ممل بمه حکممی بمرای همیشمه و بمرای هممۀ مکلفمان رود نه برای همیشمهف پم  اگمر فعلیر حکمی می

تمموان مممد،ی رممد کممه ،مممل بممه آن مامملحر دارد و اگممر بممه فممرک ،مممل بممه درمموار بارممد، دیگممر نمی
رفمتن وضمعیر درمواری  ،سمروحرجو، حکمی ماملحر دارمته بارمد، بایسمتی پمییرفر کمه بما ازبین

 مکلفان موظف به انجام متعلا آن حک  هستندف 
گماه بمه مرحلمٔه انشما و سمر  مانمد و هیچحکامی کمه در مرحلمٔه اضت مای بماضی میبنابراین، پییر  ا

 رسدف نظر نمی کند، موجه بهبه مرحلۀ فعلیر تغییر وضعیر پیدا نمی
گونممه کممه محقمما خراسممانی یممادآور رممده اسممر، وجود، پممییر  وجممود حکمم  اضت ممایی همانبممااین

ای مسممایل نوپیممدا را برطممر  کنممد، بممدون توانممد مشممکل خممأل در حکمم  رممر،ی بممرسممودمند اسممر و می
سممو، اهمممال در آنکممه نیمماز بارممد بمما کممم  ضوا،ممد ،مممومی فقهممی ایممن اتفمماق رضمم  بخممورد؛ زیممرا از ی 

گمماه بممه هممای مکلفممان توسمم  خداونممد بممهگرفتن نیازجعممل حکمم  و نادیممده ،نوان ضانونگممیاری حکممی  و آ
و و از سمموی دیگممر، جعممل 938، صحکمةةالو نهایةةالتمممام ابعمماد وجممودی انسممان روا نیسممر  طباطبممایی، 

حکم  بممرای مکلفممان توسم  خداونممد مبتنممی بممر وجمود مامملحر و مفسممده مترتمب بممر افعممال آنهاسممر 
نممدادن و و سممرانجام، راه تشممخیم وجممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجام833 ایمموان کیفممی، 
، امعةةاصوسةة م تصةة یتیصواصوقتصةةادص همما، ،قممل  فهمم  متخااممانو اسممر   ممدر، ا،مممال و رفتار

 وف02
ای نممدادن کمماری مامملحر یمما مفسممدهبممدین ترتیممب، اگممر ،قممل کشممف کنممد کممه در انجممام یمما انجام

بمه آن ماملحر یما مفسمده، حکممی بمرای آن در نظمر گرفتمه بارمد؛ وجود دارد، بایستی خداونمد باتوجه
بممه  نیممافتن موضممو،ش در ،اممر  ممدور احکممام یمما هممر د یممل دیگممریتحقاسممبب هرچنممد آن حکمم  به

مرحلممۀ انشمما نرسممیده و بممه مخاطممب نیممز ابممال، نشممده بارممدف بممرای م ممال، اسممتفاده از مممواد  ممنعتی 
تمموان اد،مما کممرد کممه در نظممام ضانونگممیاری بممار بممرای سممالمر افممراد اسممر و نمیگممردان امممری زیانروان
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 د یلا هممی حکمممی بممرای آن در نظممر گرفتممه نشممده اسممرف ا بتممه در ،اممر نبمموی و امامممان معامموم بممه
نیافتن موضوع، بدون ر  ایمن حکم  انشما نشمده اسمرف در چنمین وضمعیتی اگمر ،قمل بتوانمد بمه تحقا

آن حک  اضت ایی دسر پیدا کنمد؛ یعنمی بتوانمد ماملحر یما مفسمدۀ مترتمب بمر ،ملمی را کشمف کنمد، 
خواهی  توانسر با اسمتناد بمه ضا،مدۀ مالزممۀ میمان حکم  ،قمل و حکم  رمرع  کلمما حکم  بمه ا عقمل، 

 ا شرعو، به وجود حک  انشایی رر،ی برای آن موضوع نظر دهی ف  حک  به

 گیرینتیجه

 دهد: های پژوهش حاضر نشان مییافته
رو، حکمم  مامملحر و مفسممدۀ مقت ممی  ممدور حکمم ، امممری ریممر از خممود حکمم  اسممرف ازایممن ف3

 آیدف رمار نمی اضت ایی؛ یعنی رأنیر حک  برای  دور، مجعول  رر،ی به
ارع خمود تعیمین کمرده اسمر، تنهما راه تشمخیم حکم  اضت مایی از حکم  جز در مواردی کمه رم ف8

بودن فعلممی، رجمموع بممه فهمم  ،قممال  ارتکمماز ،قالیممیو اسممرف اگممر ،ممر  ضممادر بممه تشممخیم اضت ممایی
 بودن  آن اسرف بودن آن حک  و درنتیجه، فعلیاضت اییحکمی نبارد، ا ل ،دم

رمموند: احکممامی کممه نممه تقسممی  میهممای فقهممی بممه چهممار گواحکممام اضت ممایی موجممود در گزاره ف1
اند؛ هاند؛ احکممامی کممه تنهمما در یمم  مقحمما زمممانی از فعلیممر خممارج رممدگمماه بممه فعلیممر نرسممیدههیچ

اند؛ احکمامی کمه در مقمام جمما بما دیگمر احکامی که تنها در مقحما زممانی خا می بمه فعلیمر رسمیده
گماه بمه مرحلمۀ فعلیمر تغییمر رموندف پمییر  احکمام انشمایی کمه هیچاحکام فقهی، حمل بمر اضت ما می

 رسدف نظر نمی کنند، موجه بهوضعیر پیدا نمی
گمماه بممه تمممام هممای مکلفممان توسمم  خداونممد بممهگرفتن نیازنادیممده  ف0 ،نوان ضانونگممیار حکممی  و آ

ابعمماد وجممودی انسممان  اهمممال در جعممل حکمم و روا نیسممر و جعممل حکمم  همم  مبتنممی بممر وجممود 
فمان اسمر؛ هرگماه ،قمل  فهم  متخاامانو بتوانمد بمه وجمود مالحر و مفسدۀ مترتمب بمر افعمال مکل

ببممرد کممه رممارع بممرای آن، حکمم  فعلممی جعممل نکممرده اسممر؛  ای بممرای ،ملممی پممیمامملحر یمما مفسممده
تموان بمه سبب مالزمۀ میان حکم  ،قمل و حکم  رمرع  کلمما حکم  بمه ا عقمل، حکم  بمه ا شمرعو میبه

کردن از ضوا،ممد ،مممومی فقهممی، کممم وجممود حکمم  انشممایی رممر،ی بممرای آن ،مممل نظممر داد و بممدون 
 مشکل خأل حک  رر،ی برای مسایل نوپیدا را برطر  کردف 
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 ف  3082سوم، ض : دار ا فقه، ، چاپدروسصوصتمهیدیالصل صتفسیتصآیا صولحکا ایروانی، باضر، 
 ف3089، نجف: مؤسسا احیای ا تراا ا شیعه، ثان هاصوصکفایالصوأل   صل صوس  بایروانی، باضر، 
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 قف 3031مد حسینی روحانی، ا له سیدمح، ض : دفتر آیرمنتق صول   ممممممممممممممممم، 
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ی پرداز، وصنکا  کتابربیری زنجانی، موسی،   قف 3039، ض : مؤسسۀ پژوهشی َر
 قف 3089، ض : مشرضین، وصحج مناسکممممممممممممممممممممممم، 
 ضابل مشاهده در: ، 82/8/3122، 3122، لقه خارج درسممممممممممممممممممممممم، 

http://zanjani.net/index. aspx؟pid=10472&articleid=45331  
 تاف فروری مفید، بی، ض : کتابوصق و دصوصوصف وئدصل صوصفقهصوول   صوصوصعتبیالمکی، رهید اول، محمدبن

http://zanjani.net/index.aspx?pid=10472&articleid=45331
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 .4731تمهیدصوصق و د ق :صمکت صول   صوصس م  ین ا دین بن ،لی، رهید ثانی، ز
 قف 3123، تبریز: اطال،ات، هدویالصوصطاص صإص صأستورصوصمکاس رهیدی، میرزا فتاح، 
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 قف 3010پنج ، ض : دار ا عل ، ، چاپدروسصل ص   صول   ممممممممممممممممم، 

 قف 3081محالتی،  فروری، ض : کتابوصدلئلصل صشت صمنتخ صوصمسائلطباطبایی ضمی، تقی، 
 قف 3082، ض : ضل  ا شرق، م ان صمنهاجصوصصاصحی مممممممممممممممممممم، 

 قف 3032پنج ، ض : دفتر انتشارات اسالمی، ، چاپوصمینو صل صتفسیتصوصقتآ طباطبایی، محمدحسین، 
 ف  3122، ض : مرکز انتشارات مؤسسۀ امام خمینی، وصحکمال نهایالمممممممممممممممممممممممم، 

 قف 3002، ض : دفتر انتشارات اسالمی، وصخ فحسن، طوسی، محمدبن
 ق3002چهارم، تهران: دار ا کتب ا سالمیا، ، چاپولحکا  تهذی مممممممممممممممممممممممم، 

 قف 3082، ض : مؤسسۀ ،لمی فرهنگی دار ا حدیا، وصصحیحصم صسیتةصوصن  صول ظ ،املی، جعفرمرت ی، 
 قف 3083، ض : مؤسسۀ معار  اسالمی امام رضا، وصقضاء کتابا دین، ،راضی، ضیای

 قف 3032: دفتر انتشارات اسالمی، سوم، ض ، چاپوللکار نهایالممممممممممممممممممم، 
 قف 3038، مشهد: مجما ا بحوا اسسالمیا، منته صوصمط  صل صتحقیقصوصمذه یوسف، بن،المه حلی، حسن

 قف 3082، ض : مؤسسۀ امام  ادق، نهایالصوص    صوص ص   صول    صممممممممممممممممممممممممممممم
 ف3138، ض : رریف ا رضی، تننیهصولن یاءحسین، بن،ل  ا هدی، ،لی

 ف  ق3002، مشهد: آل ا بیر، لقهصوصتضاموسی، امام هشت ، بن،لی
 ف  3123، تهران: مرت وی، مساصکصوللها صإص صآیا صولحکا سعید، فاضل جواد، جوادبن

تهمران: ، کنةنصوصعتلةا صلةقصلقةهصوصقةتآ  ،محممد ،یمحممد، و ضاضم ،یزاده خراسمان فاضل مقمداد، مقمداد بمن ،بمد ا لمه، وا،مم
 ق3013فایا  قاف ایف ا معاونایا مجما ا عا مي  لتقریب بین ا میاهب ا سالم

 ف  3129، ض : فی یه، سیتیصکاملصدرصو   صلقهفاضل  نکرانی، محمد، 
، ضمم : مرکممز فقهممی ایمممۀ اطهممار، تفصةةیلصوصرةةتیعالصلةة صشةةت صتحتیةةتصوص سةةی الص)وصخمةة صوصولنفةةا (مممممممممم، ممممممممممممممم

  قف 3081
 ف ضابل مشاهده در: 3122، 32تا33، جلسات درسصخارجصو   صلقهفاضل  نکرانی، محمدجواد، 

zellankarani.com/persian/lessons/view/729 http://fa/ 
 قف 3002، ا فهان: کتابخانۀ امام امیرا مؤمنین، وص ول مرت ی،  راهفی  کارانی، محمدبن

http://fazellankarani.com/persian/lessons/view/729%20/
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 قف 3002چهارم، تهران: دار ا کتب ا سالمیه، ، چاپوصکال یعقوب، کلینی، محمدبن
، بیممروت: مؤسسمما أخ ةةارصولئمةةالصولطهةةارص  ةةیه صوصسةة  صوصجامعةةالصصةةدرر بحةةارصولنةة ورمحمممدتقی، مجلسممی، محمدباضربن

 قف 3030ا حبا و ا نشر، 
 قف 3001، تهران: آل ا بیر، معارجصول   حسن، محقا حلی، جعفربن

 ف  3133، ض : آل ا بیر، تکمیلصمرار صوصرم سصل صشت صوصدروسمحمد، بنمحقا خوانساری، حسین
 قف 3009ا له مدنی کارانی، ، ض : آیروصخیارو صوصوصرتوطتع یقالصشتیفالص   صبحثصمدنی کارانی، رضا، 
 قف 3031، تهران:  قمان، ح وش صصمحققصمرکین مشکینی، ابوا حسن، 

 ف  3122پنج ، ض : بوستان کتاب، ، چاپو   صوصفقهمظفر، محمدرضا، 
 قف 3031، ض : کنگرٔه ریخ مفید، وصمختارة وصفص  محمد، مفید، محمدبن

 قف 3033سوم، ض : مدرسۀ امام امیرا مؤمنین، ، چاپوصفقهیال وصق و در، مکارم ریرازی، نا 
 قف 3082ابی طا ب، بندوم، ض : مدرسۀ امام ،لی، چاپون ورصول   مممممممممممممممممممممم، 
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