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 1یدهکچ

 ۀ، آیات قرآن از یک منظر به دو دستت پژوهان و مفستترانستت د دت قیقی فقهیکی از منابع یا ادله دانش فقه، قرآن کریم ا

اص ی دت موضتتو ی  ئگرددد آیات احکام بیشتت ر به بیان احکام کیی و گاج   آیات احکام و آیات غیر احکام ققستتیم می

های پیشتتیو و غیر آن استت د هدن ایو مقاله دت باب مبدأ و معاد و قصتتپ پیامبران و ام  پردازد و آیات غیر احکاممی

سیم از آیات  س داثبات ناکاتآمدی ایو نوع قق س نباط  ا صیف و قحییل بر ی از احادیث فریقیو که گویای امکان ا با قو

و شتتاید ب وان با المام از تو   تدداگف ه تا قا حدی قغییر بندی پیشققستتیمقوان میدوم استت ،  ۀحکم از آیات دستت 

که ققطیع بر ی از آیات فقمی و قعمیم آن به از آیات به ظاهر غیر فقمی نی  به احکامی دستتت  یاف د ننان ^بی اهل

 دهددها تا به  نوان یک قا دج دت ابواب مخ یف فقه اف ایش میگیری از آنمواتد دیگر، ظرفی  بمرج

  د، اس نباط حکم از قرآن، آیات االحکام^بی القرآن، تو  قفسیری اهلمی، فقهفقه آیات غیر فق ها:کییدواژج

 مهدمق

ها باوتهای دینی دت باب مبدأ و معاد و فرو ات مربوط به مقصود از آیات غیر احکام، آن دس ه آیاقی اس  که موضوع آن

ن و مؤمنان و کافران و منافقان و  وامل های تستیدن به قرب او و اوصتان مقرباآن مانند اوصتان و افعا   داوند و تاج

هاس د دت برابر، آیات احکام از وظایف های پیشیو و    ایوهای انبیا و ام سعادت و شقاوت و بمش  و  منم و داس ان

 گویدداشیا و اموت مخ یف سخو می ۀن دت  صوص و وب و حرم  و کراه  و اس حباب و اباحامکیف

دت  های بیانگر احکام به طوت معمو اندد بیش ر آیهقالب دو گروج  بری و انشائی  ای گرف هاحکام بیان شدج دت قرآن دت 

س نباط حکم از آنقالب  میه س  و دت ا شوات نی شنا   ایو گروج از آیات نندان د س د  شائی آمدج ا ها همانند های ان

س  و بهای فنی نیازمندیم، زیرا اموتی مانند قخصیپ و قفسیر دیگر آیات به بحث سخ و غیر آن مح مل ا اید ققیید و ن

 بری اس  و دت  ۀگرددد بخشی از آیات احکام هم به صوتت  میبر اساس اصو   قالیی محاوتج، حکم موتد نظر فمم 

 ،، یا ماضی مجمو  )کُ ب( و یا به قناسب«لیّه  یی الناس»مانند  ،های  اصی اس فادج شدج اس ها و قرکیبها از واژجآن
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 «حو الی ال م ا اً»، «قربپ»، «یرضعو»، «ی ربصو»مانند  ،تد نظر به صوتت فعل مضاتع یا مصدت آمدج اس حکم مو

آیات به قنمایی دالل  بر حکم داتند و  ۀاند و بر ی دیگر ظاهر دت آند  مدو غیر آند بر ی از ایو آیات نپ دت حکم

شدن با آی ضمیمه  شکیی نداتد و با قو ه به بحثگونه آیدیگرد ایو ۀبر ی دیگر با قرکیب و  های مطرح ات نی  نندان م

س ه  ،پژوهانشدج دت احادیث ذیل ایو آیات و مباحث  المان و فقه س نباط حکم از ایو د س خراج و ا سی دت امکان ا ک

 قردیدی نداتدد 

م ر دت پی بیان حکیکی آنکه اگر آی ی به ظاه دممم و دت ظاهر مشکل دت  صوص اس نباط از آیات و ود داتد ۀدو مسئی

قوان با ققطیع بخشی از آیات احکام مربوط آیات احکام به حساب آوتد؟ دوم اینکه آیا می ۀقوان آن تا دت  رگآیا می ،نبود

کیی مطرح  ۀبه یک باب برای اس نباط حکم دت بابی دیگر از آن اس فادج کرد و آن تا قعمیم و قوسعه داد و به  نوان قا د

شاید ب وان  صومانکرد؟  س ظمات از بر ی احادیث مع س ر ^با ا س  کم بمرج ۀگ سعه داد و د گیری فقمی از آیات تا قو

 اندد که بر ی فقیمان دت مواتدی اندک ننیو کردجاحکامی تا از بعضی آیات به ظاهر غیر فقمی نی  اس نباط کرد، ننان

او  قرآن، اب دا استت حباب بستتمیه تا دت آغاز هر کات  ۀیدت  باتات زیر از آ البیان ۀزبدمحقق اتدبییی دت  ،به  نوان نمونه

تا  باقی ،استت نباط کردج استت  و ستتب  و وب بستتمیه تا از ایو آیه فممیدج و    مواتدی که دلییی بر  دم و وب داتیم

 م  وضو  ،بر بم ر بودن بسم الیّه گف و «بسم اهلل» ۀقوان به آینویسد: میوا ب االب داء به بسمیه دانس ه اس د وی می

س ، ایو س  که مقصود از گرف و بیکه قمامی کاتها    آنچه دلییی بر  الن آن ا س دال  کرد که ظاهر آیه آن ا گونه ا

فرمودج مقصود از اس عان  از نام  دا  &که طبرسیکردن  دا دت اب دای کاتشان اس  و ننان آن، آموز  بندگان به یاد

س  که اب دا با نام  دا  س : از همان ،آغاز کنیددت کاتها آن ا س  و دت ققدیر ننیو ا گونه که  دا دت قرآن ننیو کردج ا

 دآید گویا مقصتتود آن استت  که دت آغاز اموت بستتم الیّه بگوییدکه از مقام بر میهای نیکوی  دا کمک بگیرید؛ نناننام

س  که دت آغاز  وتدن و نوشیدن و پوشیدن و ذبح حیوان و دیگر ،بنابرایو شود س اوات ا سم الیّه گف ه  که ننان ،کاتها ب

شموت فقیمان فرمودج سم الیّه فمو أب ر»اند و حدیث م شواهد بر آن دالل  داتدد« کلّ أمر ذی با  لم یبدء فیه با  و دیگر 

س دال  کردنی  می سم الیّه گف و دت آغاز هرکاتی ا ر ی بمگر آنکه اقفاق نظر فقیمان یا دلیی ،قوان به ایو آیه بر و وب ب

و بیکه حدیث نی  تتتت بر وا ب بودن بسم الیّه گف  -« بسم الیّه الرحمو الرحیم»به اینکه آیه  ،مانند ذبح ، الن آن باشد

دت  ،بنابرایو ددالل  داتدد آنچه دت آن اقفاق نظر بر  دم و وب باشد  اتج شدج و دیگر اموت دت ایو حکم باقی  واهد بود

  د(4 :قا)اتدبییی، بیذبح هم وا ب اس  

 ر مستقل از آنیات و تفسیع آیامکان تقط

رآن شود، امکان ققطیع آیات قاس فادج می ^یکی از قوا د فمم قرآن که بنا به ا  قاد بر ی مفسران از احادیث معصومان

نویستتد: اگر دت ا بات امامان کریم و قفستتیر مستت قل هر قستتم  از آن استت د  المه طباطبایی دتباتۀ ققطیع آیات می

یابی که از  ام حکمی دت باب  ام و  اص و مطیق و مقید قرآن به دتس ی نظر و قأمل کنی، مواتد زیادی می ^ی باهل

از  ننیو اس ، و گونه که غالباًاس فادج شدج و از  اص یعنی  ام با مخصپ حکمی دیگرد مثالً از  ام، اس حباب، همان

ایو یکی از اصو  کییدی قفسیر دت ا بات نقل  ،قیاس اس طوت دت باب کراه  و حرم  به همیو  اص و وب، و همیو

س  که محوت احادیث زیادی از اهل شمات می ^بی شدج از آنان ا س : دو قا دج دت باب معاتن به  شان اف ودج ا آیدد ای



یق ی ز حقا ،شتتودد یکی آنکه هر  میه به قنمایی، و نی  با هر قیدی از قیودی که داتدقرآنی از ایو احادیث استت خراج می

 د(062/ 4: 4441)طباطبایی، کند ثاب  و یا حکمی ثاب  از احکام حکای  می

که هر  اس  و بر آن کندمید اشاتج (14 :انعام)« قل الیّه ثم ذتهم فی  وضمم ییعبون» ۀبحث  ود به آی ۀایشان دت ادام

م تف ه معنای دیگری  واهد داشتت د قستتم ی از ایو آیه دت فرت ققطیع معنایی داتد و دت فرت  دم ققطیع نی  توی ه

 قوان میحوظ داش د المه قأکید کردج که ایو قا دج تا دت هر  ایی که ممکو باشد می

ه دتباتۀ ای کیی نیس  ککه ایشان فرمودج، ایو قا دج مربوط به  ایی اس  که ققطیع آیه ممکو باشد، یعنی قا دجننان

اهد ها شن سوتج اغیب به یکدیگر مرقبط بودج و دت فمم مقصود  داوند از آنای ب وان از آن بمرج گرف د آیات دتوهر آیه

ای شود و یا دت آن از یک کبردت بر ی مواتد که بخشی از آیه به صوتت یک قا دج بیان می ،و مس نطق یکدیگرندد آتی

داشتت  کرد و دت مواتد قوان آن کبرای کیی و یا آن قا دج تا به صتتوتت مستت قل نی  برآید، میکیی ستتخو به میان می

 :های مس قل آیات قرآن اس بخشمندی از ای توشو از امکان ققطیع و بمرجمخ یف از آن سود بردد آیات زیر نمونه

و مو یعظم (؛ 02 :شوتی) و مو یق رن حسنۀ ن د له فیما حسنا(؛ 1 :اسراء) ان احسن م احسن م النفسکم و ان اسأقم فیما

و مو ی ق الیّه یجعل له ددد (؛ 17 :حج) و ما  عل  ییکم فی الدیو مو حرج(؛ 20 :حج) القیوب شعائر الیّه فانما مو ققوی

 (2 – 0 :طالق)ددد  و یرزقه مو حیث ال یح سب و مو ی وکل  یی الیّه فمو حسبه مخر اً

 اس ، اما بهدتس  اس  که احسان و حسنه و شعائر و حرج و ققوا دت سیاق آیات موتد اشاتج، مربوط به موضوع  اصی 

س  که ایو کبری می صداق وبی پیدا س د از ایوقواند م سیاق  اص نی شد و منحصر دت ایو  ش ه با  ،توهای فراوانی دا

س فاد صیی  ود و ا سیاق ا صداق ۀ دا کردن امثا  ایو آیات از  س معنای کیی از آن و قطبیق بر م د های دیگر ناتوا نی

 آوتیمد اس د برای نمونه دو حدیث تا شاهد می ^اندلیل ایو ققطیع احادیث تو  آموز معصوم

 )با اس ناد به ال قق یوا انفسکم( یتفع و وب وضو دت صوتت ضرت  اند 4

کُمْ وَالَ قَقْ ُیُویا أَیمَا الَّذِیوَ ءامَنواْ الَ قَأْکُیُواْ أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ اال أَن قَکُونَ قِجَاتَۀً  َو قَرَاتٍ مِّنکُ مْ ِِنَّ الیّه کَانَ اْ أَنفُستتَ

 د(01: )نساء بِکُمْ تَحِیمًا

موضوع اب دای آیه بیان مشرو ی  قجاتت و نمی از اتق اق از تاج معامالت باطل اس د دت  دایو آیه از آیات االحکام اس 

  :4210طبرسی،  ؛022/ 4: 4272) یاشی،  بخش بعدی به نمی از  ودکشی پردا  ه اس د بر اساس احادیث اسباب ن و 

مسیمان نباید دت تویاتویی با دشمو به قنمایی واتد کاتزات شود، زیرا  ۀمقصود از ایو  ودکشی آن اس  که تزمند د(62/ 2

دت ایو صوتت امکان دت دام اف ادن و کش ه شدن فراوان اس  و کسی که ننیو کند دت واقع  ودکشی کردج اس ؛ اما 

ج و آیه به  نوان یک قا دج بر مواتد دیگر هم که مصداقی از  ودکشی باشد، ایو سبب ن و  مو ب قخصیپ آیه نشد

قعمیم دادج و به  نوان یک قا دج دت باب احکام تا ذیل آیه  ^بی دالل  داتدد به همیو دلیل احادیث نقل شتتتدج از اهل

س فادج  |از پیامبر ×نامؤمن اندد امیردیگر نی  از آن بمرج بردج سی دت ا سید: اگر ک سرمای پر ضو دت  سل و و از آب برای غ

شان )ایو آیه تا قالوت( فرمود:  سد؟ ای سکم ِن الیّه کان بکم تحیماً»زیاد بر  ان  ود ب ر س ددد و ال قق یوا أنف  ؛(01: اء)ن

ایو حدیث که منبع اصیی آن  د(026/ 4: 4272 یاشی، («  ود تا نکشید، تاس ی که  داوند بر شما بسیات ممربان اس 



سیر  ی شیقف س  ا سند تا بر  ،ا س  و دت  وامع حدیثی دیگر نی  نیامدج قا ب وان  سیه ا همانند دیگر ا بات ایو ک اب مر

 اساس آن ک ب بازسازی کردد

سن  نی  به ققریر پیامبر شان از  مرو بو  اص پرسید که نرا غسل نکردج  |از طریق اهل  س  که وق ی ای شدج ا شاتج  ا

س ناد ب ،اینماز  واندج سکوت کرد او با ا سیدمد پ  از آن پیامبر  سرما بر  ان  ود قر رطبی، )قه همیو آیه گف  که از 

  د(046/ 2: 4274

س  شدآنچه گف ه  س و ایو حکم ا س قل دان القأکیوا »اما اگر ایو  میه تا دت اتقباط با حکم قبیی دت  میه  ،دت فرت م

 واتی و دهد که مقصتتود از آن ل وم پرهی  از حرامبدانیم، اینکه دت ایو ستتیاق از  ودکشتتی نمی شتتدج نشتتان می «ددد

ولنگاتی دت مستائل مالی است  که قباهی فرد و یا  امعه )به  نوان اینکه همه مانند یک  ان هست ند( تا دت پی  واهد 

ش   سی، دا س ردجاما دت  یو حا  می د(62/ 2: 4210)طبر صادیق گ سیاق  ود  دا و بر م قری دت دیگر قوان آن تا از 

شدج، ا ذ به اطالق وزجح س فادج  سیاق با قطع نظر ا« ال قق یوا انفسکم»ها نی  قطبیق کردد آنچه دت ایو حدیث از آیه ا ز 

مفاد حدیث آن اس  که اگر وضو گرف و ضرت  انی داش  نباید وضو گرف  و با  ×پرسش حضرت امیر ۀاس  و به قرین

ساس همگرددد دیگر قیمم وا ب می ۀقو ه به ادل صومانبر ا سی  ^یو مبنا دت حدیث دیگری از مع س  که اگر ک آمدج ا

و آب تا  دکنباید قیمم  ،شودآبی هالک میدت ا  یات داتد که دت صوتت وضو گرف و یا قطمیر  ود با آن، از بی اندکیآب 

  :زیرا  داوند فرمودج اس   ودکشی نکنید ،داتد و به هالک   ود کمک نکندبرای نوشیدن نگه

أَ بِهِ أَوْ قَطَمَّرَ مَاتَ  َطَشاً ی َیمَّمُ وَ یبْقَى الْمَاءُ لِنَفِْسهِ وَ لَا وا مَوْ لَمْ یکُوْ مَعَهُ فِی الْمَاءِ ِِلَّا َشیوَ قَالُ ءٌ یِسیرٌ یخَانُ ِِنْ هُوَ قَوَضَّ

 د(400/ 4: 4272 )مغربی، الیّه کانَ بِکُمْ تَحِیماً ِِنَّ وَ ال قَقْ ُیُوا أَنْفُسَکُمْ :یعِیوُ  َیَى هَیَاکِمَا قَا َ الیّه  َ َّ وَ  َلَ

 تفع حد زنا از مضطرد 0

ها تا دت حا  اضطرات، به اندازج تفع اضطرات  ای  دانس ه اس د های حرام آی ی آمدج و دت پایان،  وتدن آندت باب  وتدنی

طُرَّ غَیرَ باوٍ وَ ال  ادٍ فَال ِِثْمَ  َیَیهِ ِِنَّ الیّه  ِِنَّما حَرَّمَ  َیَیکُمُ الْمَی َۀَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْ ِیرِ» وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ الیّه فَمَوِ اضتتتْ

 دنی  مضمون مشابمی با ایو آیه داتد (2؛ مائدج: 442 ؛ نحل:442 ؛ انعام:412 :بقرج( «غَفُوتٌ تَحِیمٌ

ضرت امیر ضاوقی دتباتۀ حد زنا به ذیل آی ×ح س ن مذکوت ۀدت ق س ا ضطر تا ناتوا دان  هاد کردج و ا رای حد زنا بر فرد م

س  ساس د برا س  که به  اطر حفظ  ان به  وتدن حرام نانات  ،ایو ا سی نی صر به ک ضطر دت ایو آیه منح صداق م م

سایر حرام ،شودمی ضطرات اف دبیکه هر کسی که دت اتقکاب  شدج دت شرع به ا س ناد به ذیل ایو آیه ب ،های بیان  رئ با ا

 الذمه  واهد بودد 

شوهردات( ن د  مر آمد و گف  دت توای  محمد بو  مرو س  که زنی ) سعید آمدج ا ام حد  دا تا بر مو مو زنا دادج :بو 

از او ببرس  :نی  دت آن مجی  حاضتتر بود و فرمود ×نامؤمن  مر نی  به ستتنگستتات کردن او فرمان دادد امیر د اتی کو

شدی؟  مر از ا شدم و  یمهنگونه مرقکب زنا  شنه  سخ گف : دت بیابانی ق سید و زن دت پا دت  ای دت برابرم دیدم کهو پر

از او گریخ م قا زمانی که  طش مو نندان شدید شد  ،از او آب  واس م و او نی  از مو کام  واس  دنشینی بودآن بادیه

شس  و زبانم بند آمد ن د او آمدم و به مو آب داد و کام  ایو زن از کسانی :فرمود ×گرف د  یی که نشمانم به گودی ن

ضطرات اف د سی که به ا س : ک س  که  داوند فرمودج ا س  ،ا س  گناهی بر او نی :  بقرج) دت حالی که ظالم و قجاوزگر نی



د شاگر  یی نبود  مر هالک می : مر گف  دایو زن نه س مکات و سرکش اس  و نه قجاوزگر از حد، او تا تها کو د(412

صدوق،  س   د(22/ 4 :4442) سن  نی  آمدج ا صوت، ا)ایو حدیث دت بر ی منابع اهل  و دت دیگر  د(16/ 0 :4422بو من

بیکه با  تد،ولی با قو ه به اینکه معاتت ندا ،(41/ 42 :4421)طوسی، منابع شیعی هم به صوتت مرسیه نقل شدج اس  

و مش مل بر مطیبی  الن  قاید و  اس اهنگ هم (222: 4217)صدوق، دت حدیث تفع  «ددد ما اضطروا الیه ددد» باتت 

 قوان به آن اس ناد  س د های ا اظم اصحاب حدیث امامیه آمدج اس ، میفروع مذهب نیس  و دت ک اب

یکی دانستت ه  (461/ 2 :4421)کیینی، ایو حدیث تا با حدیثی دیگر  (207/ 42 :4426)فیض کاشتتانی، بر ی محدثان 

سندی د س د دت آن حدیث که با  صادقا ّسان و  موی او  بدالرحمان بو  ×یگر از امام  شدج )و به  اطر  یی بو ح نقل 

ای مشابه حدیث موتد بحث ما تا دت باب نکاح موق  )م عه( بیان اند، ضعیف اس ( قصهکثیر هاشمی که هر دو از غالیان

ا  بقرج استت  و ن یجه 412 ۀقفاوت ایو دو حدیث دت ذییی استت  که حدیث او  داتد و آن استت ناد به آی دکردج استت 

س  ضطرات ا شدن کیفر زنا دت حا  ا ش ه  س ان به نکاح  ،بردا ضوع زنا دت ایو دا دت حالی که مفاد حدیث دوم، قغییر مو

س ان ایو زن تا نکاح حال  دانس ه اس  هرنند آن زن  ود به نکاح بودن آن  ،موق  اس د فیض همیو تا پذیرف ه و دا

تا زنا پنداش ه اس د ولی صدت و ذیل حدیث دوم موتد اس ناد فیض ناسازگات اس ، زیرا ایو قو می نداش ه و کات  ویش 

شوهردات بودج اس  و دت ایو صوتت نمی شدج بود یعنی  س ه به نکاح موق  دیگری دتآید و زن به سنگسات محکوم  قوان

س  و  مر به  طا  صد قازیانه بودج ا سر بودج و حد او  شود که بدون هم سؤا  اگر گف ه  س ، باز  ای ایو  حکم کردج ا

به ایو حکم  طا ایرادی نگرف ه و بر مضطر بودن و تفع قکییف از او )دت حدیث او ( و یا بر  ×اس  که نرا حضرت امیر

ه اند کشتتاتحان حدیث نی  نکاقی دت شتترح ایو حدیث آوتدج ج استت ؟نکاح موق  بودن کات او )دت حدیث دوم( قأکید کرد

  د(240/ 04: 4426 فیض کاشانی، ؛021/ 02: 4424)مجیسی، نماید میسخو فیض تا بعید 

  واندن برای مریض تا مجاز دانس ه اس :   وابیدج نماز ،همچنیو دت حدیثی دیگر با اس ناد به همیو بخش از آیه

ى  َوْ حَرِی ٍ  َوْ أَلْ ُ أَبَا َبْدِالیَّهِ مُحَمَّدُ بْوُ یحْیى  َوْ أَحْمَدَ بْوِ مُحَمَّدٍ  َوْ حَمَّادِ بْوِ  ِیستتَ یِمٍ قَا َ: ستتَ  َوِ  ×مُحَمَّدِ بْوِ مُستتْ

 فِی ذَلِکَ وَ ْس َیْقِیاً کَذَلِکَ یصَیِّی فَرَ َّپَالرَّ ُلِ وَ الْمَرْأَۀِ یذْهَبُ بََصرُجُ فَیأْقِیهِ الْأَطِبَّاءُ فَیقُولُونَ نُدَاوِیکَ َشمْراً أَوْ أَتْبَعِیوَ لَییَۀً مُ

 د(442/ 2 :4421)کیینی،   َیَیه ِِثْمَ اٰ  فَل ادٍٰ  ع اٰ    وَ اوٍٰ  اضْطُرَّ غَیرَ ب قَا َ فَمَوِ

دد  د اندها معنا کردجها و آشتتامیدنیدت منابع اهل ستتن  ایو بخش از آیه ققطیع نشتتدج و اضتتطرات تا فقط دتباتۀ  وتدنی

  د(704/ 0 :4401شافعی،  ؛412/ 2 :4402تازی، ؛ 200/ 2 :4402)طبری، 

 دآیات احکام تا قوسعه داد ۀقوان محدودها میپردازیم که با اس ناد به آندت ادامه به بیان احادیثی می اکنون

 یشانینمازگ ات ناقوان از سجدج با پ ۀفیوظد 4

قواند آن تا دت هنگام سجدج کردن بر زمیو نمد، حدیثی واتد شدج دت باتج شخصی که دت پیشانی  ود مشکیی داتد و نمی

س ه و به آیا ۀو وظیف سجدج با زنخدان )نانه( دان س سوتۀ  421 ۀو تا  س ناد کردج ا سراء ا  مو  ×سئل ابو بداهلل» :ا

نی، )کیی «یخرون لالذقان ستتجداً :بجبم ه  یۀ الیقدت  یی الستتجود  ییما؟ قا  یضتتع ذقنه  یی االتت ان الیّه یقو 

 د(224/ 2 :4421



س دال : قفاوقی نداتد که آیه تا دتباتۀ سمانی بدانیم همه اهل ک اب و ه ا َسواءً مِوْ أَهْلِ الْکِ ابِ أُمَّۀٌ قائِمَۀٌ »های آ ُسوا  لَی

ْسجُدُون سیحیان  (442: آ   مران)« ی ْیُونَ آیاتِ الیّه آناءَ الیَّیلِ وَ هُمْ ی و یا  (004/ 42 :4441)طباطبایی، یا مربوط به م

شود زیرا آیه بیانگر  ضوع و  شوع ایو گروج اس  که پ  از  ،(677/ 6 :4210)طبرسی،  فقط بر ام  اسالمی قطبیق 

ا سجدج بر زنخدان ت ×کردندد امامو با بر زمیو نمادن زنخدان، برای  دا سجدج می نداف ادمیشنیدن آیات المی بر زمیو 

 فاوقی سخنان م د دت منابع اهل سن اس  که دت ایو آیه آمدج اس ،  ایگ یو سجدج بر پیشانی دت حال  اضطرات دانس ه

و بر همیو  (211/ 41: 4402)طبری، اند تا به و ه )صتتتوتت( معنا کردج «ذقو»بر ی از آنان  ددت ایو باتج آمدج استتت 

زیرا ذقو دت ایو آیه معنای  ،انداستتاس بر ی از اهل ستتن  ستتجدج بر زنخدان تا با استت ناد به ایو آیه نادتستت  شتتمردج

ولی ظاهر آیه بر زنخدان دالل  داتد و اولیو  د(244/ 42 :4274)قرطبی  مجازی داتد و مقصتتود از آن صتتوتت استت 

س  صوتت که به هنگام به تو اف ادن اح ما  بر وتد آن با زمیو و ود داتد زنخدان ا ضوی از   بر ی ،به همیو دلیل د 

ری، )طبدادج اس   و طبری همیو قو  تا قر یح انداز مفسران دیگر مانند حسو بصری مقصود از آن تا محاسو دانس ه

 د(217 :4402

 ط و وب  ماد دت قرآنیاز شرا یبر د 0

س دال  کردیکی از آیاقی که می شروع( ا شرو ی   ماد دت زمان حاکمی  حاکمان طاغوقی )غیرم  ،قوان از آن بر  دم م

ام که کسی به ام با یکی از معاصران ایشان نقل شدج اس د دت حدیثی آمدج اس  ×ای اس  که دت اح جاج امام سجادآیه

اید و  ود تا به کات کرد تتتت  ردج گرف  که شما سخ ی  ماد دت تاج  دا تا وانمادجکه دت تاج حج پیادج طی مسیر می تتتت

ان الیّه اشتت ری مو المؤمنیو انفستتمم و »قوبه تا  واند:  ۀستتوت 444 ۀاید! او برای امام آیتاح ی مثل حج ستترگرم کردج

بان لمم الجن مام «ددد ۀاموالمم  ی ×ا عدی تا نی  بخوان!  ۀفرمود: آ بدون الحامدون ال ائبون»ب عا ِلى قوله و الحافظون  ال

پ  از آن فرمود: هرگاج ننیو کسانی تت که دت ایو آیه از آنان یاد شد تت پیدا شوند نی ی تا بر  ماد مقدم  «دلحدود الیّه

صراح  و نه دت ظاهر دت شمات آیات بیانگر و وب  ماد یا  با اینکه ایو دو آیه نه به د(424/ 6 :4421)طوسی، داتیم نمی

و  کنند و به نظری دیگر بشاتت و قحریپبیکه مدح و س ایش کسانی اس  که دت تاج  دا پیکات می ،  ئیات آن نیس 

ه کرد دو آیکنندد اما با اس نادی که امام به ایو قشویقی برای  مادگران اس  که با ما  و  ان  ود دت تاج  دا پیکات می

شو می سازدد بدیو معنا که اگر شود که ایو دو آیه دت کنات هم میتو شو  شرایط فقمی  ماد وا ب تا تو قواند بر ی از 

اما ایو آیات به یکی از شرایط  ،و آیات مشابه آن بر اصل و وب  ماد دالل  داتد (046: )بقرج «ک ب  ییکم الق ا » ۀآی

قوبه آمدج و امام معصوم مصداق قام اوصان یاد شدج دت ایو آیه اس  و پیروان او نی   440 ۀو وب آن نظر داتد که دت آی

سفرهای  مادی داتندد بنابرایوقر از ایو اوصان بمرجدت دت اقی پاییو و اگر زمانی ننی ،مندند و قوان همراهی با امام دت 

ننیو شدج بود، مشرو ی  ایو  × صر امام سجاد که دتاوصافی دت نیروهای  مادی به ویژج دت فرماندج آنان نبود، ننان

  ماد از میان  واهد تف  و قکییفی برای شرک  دت ننیو نبردی نخواهد بودد 

شدج که آی سن  نی  از ضحاک بو م احم نقل  ش ری ددد» ۀدت منابع اهل  س  که دت آیه  «ان الیّه ا مشروط به اوصافی ا

س   «ال ائبون ددد»بعد:  شیری گف ه ،(222/ 44 :4402)طبری، آمدج ا س قل از  ۀاند که آیولی ابو  طیه و ز اج و ق بعد م

 د(014/ 7: 4274)قرطبی،  باشدنمیقبل اس  و شرطی برای آن به شمات 

 با زن مسیمان یزان اثر بودن اسالمِ آوتدن کافریبد 2



 اس د شمروندان غیرمسیمان ساکوکافر مسیمان شدج، از  طاها و گناهان گذش ه  ۀیکی از قوا د شریع  اسالمی، قبرئ

و گاج برای فرات از مجازات و تهایی از قوانیو حکوم ، با گف و  ندهای استتتالمی نی  به ایو حکم آگاج بوددت ستتترزمیو

سالم می صوتتشمادقیو، ا سر قحقیق و حقیق  ،آوتدندد دت ایو  سالم آوتدن آنان نه از  طیبی بیکه برای دفع  طر و ا

گونه افراد دنات قردید و یا ا  الن نظر ای که حکوم  دت بر وتد با ایوبه گونه ،ای  رایم  ود بودمدهابرطرن کردن پی

 زیر از آن  میه اس د  ۀگردیدد نمونفقمای مذاهب مخ یف می

مجازات ب هکات ا  الن کردندد مردی نصتترانی با زنی مستتیمان مرقکب  ۀقاضتتیان دتبات دتبات ،دت زمان م وکل  باستتی

ج بود و هنگامی که  واس ند حد زنا بر او  اتی کنند، شمادقیو گف  و اسالم آوتدد یحیی بو اکثم گف  ایمان فحشا شد

ضی نی های دیگری  سه حد بر او  اتی کرد و بع ضی دیگر گف ند باید  شرک و کات ناتوای او تا از میان بردد بع او آثات 

س وت داد نامه سن ×ای به امام هادیگف ندد م وکل د سندد امام پ  از  واندن نامه دت بنوی شان ببر سئیه تا از ای د و حکم م

و به  دنقدت بر او ب نند قا  ان دهدد یحیی بو اکثم و فقیمان  ستتکر ایو حکم تا نادتستت  دانستت پاستتخ نوشتت : باید آن

ر نامه ات دیگم وکل گف ند دت ایو باتج از ایشتتان استت فستتات کو؛ نه دت قرآن ننیو حکمی آمدج و نه دت ستتن د م وکل ب

 فقیمان تا بیان کرد و دت باب ایو حکم قوضیح  واس د حضرت دت پاسخ ننیو نوش :  ۀنوش  و گف 

َسنا قالُوا آمَنَّا بِالیّه وَحْدَجُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُ ْسمِ الیّه الرَّحْمَوِ الرَّحِیمِ فَیَمَّا تَأَوْا بَأْ یمانُمُمْ لَمَّا تَأَوْا ِِ ْشرِکِیوَ فَیَمْ یکُ ینْفَعُمُمْبِ

ِسرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ َسنا ُسنَّ َ الیّه الَّ ِی قَدْ  َیَ ْ فِی  ِبادِجِ وَ  َ پ  نون  ذاب ما تا دیدند گف ند که  ؛(72 - 74 :)غافر بَأْ

که  ذاب ما تا دیدند  به  دای یگانه ایمان آوتدیم و به آنچه بدان مشرک بودیم، کافر شدیمد اما ایمان آنان، دت آن وق 

ش ،  سودی ندا شان  شدن  ذاب  دا]برای شکات  شیدن ایمان پ  از آ سود نبخ س  که دت میان  [ایو  سن ی  دایی ا

 کات شدندد  ا کافران زیانبندگان او  اتی بودج و دت آن

  د(021/ 1 :4421)کیینی،  پ  از ایو پاسخ، م وکل فرمان داد گناهکات تا زدند قا بمرد

و  بیکه دتباتۀ داس ان نافرمانی ، عفر بو تزق الیّه مجمو  اس  و ایو دو آیه از آیات االحکام نیس  سببیث به ایو حد

وتدن و و ایمان آ ندآنان بر اساس سن  المی دت وت هالک  بود دهای پیشیو از قعالیم انبیای المی اس تویگردانی ام 

عد از آشکات فایدج بودن ایمان، ببر بی ، آیهبنابرایو دن سودی نبخشیدفرود آمدن  ذاب المی برایشا ۀقسییم شدن دت آس ان

کند، زیرا آن ایمان از سر ا بات و اضطرات و ناشی از شرایطی بود که دامنگیرشان شدن  ذاب المی دت ایو دنیا قأکید می

/  41 :4441)طباطبایی، فرد باشد  ۀتادایمان باید از توی ا  یات و ا ،نابود کردن آنان بودد به  باتت دیگر ۀشدج و دت آس ان

فع اتز  بودج و دت ققرب به  دا یا تاگر بر اثر  وامل بیرونی، انستتانی مجبوت به اقرات به باوتی گردد، بی ،بنابرایو د(221

د حداس ان ایمان آوتدن نصرانی زناکات نی  همیو معیات تا داش  و او به دلیل قرس از ا رای  ذاب المی سودمند نیس د 

گونه که ایمان مردمان مشتتمو   ذاب، ستتودی دت برطرن شتتدن  ذاب المی بر  ود، به ا بات ایمان آوتدج بود و همان

 د نداش نداش ، اسالم آوتدن نصرانی موتد اشاتج نی  سودی دت برداش ه شدن حد المی 

 مشاهدج نگردیدد دت منابع توایی و قفسیری و فقمی اهل سن  مطیبی دتباتۀ اس فادج فقمی از ایو آیه

 ردجیباتدات و ش یحد بر زان یر ا رایقأ د 4



شادشیخ مفید دت ک اب  سنگسات کنند، حضرت امیر ات س : زمانی که  مر فرمان داد زن باتداتی تا به  رم زنا   ×آوتدج ا

الی که  دای فرمود: گیرم که ا رای حد بر ایو زن بر قو توا باشتتتد، نه ا  یاتی نستتتب  به فرزند دتون او داتی؟ دت ح

شد و ابوالحسو برای حل ک  بات گناج دیگری تا نمیفرماید: هیچمی شم آن توز که مشکیی با کشد!  مر گف  زندج نبا

آن نباشد! سب  گف  اکنون با او نه کنم؟ حضرت فرمود مواظب او با  قا فاتو گردد و هرگاج که کسی تا برای کفال  

 د(024/ 4 :4442مفید، ( را کوفرزند او یاف ی، حد )زنا( تا بر او ا 

س ناد به آی سراء ؛464 :)انعام« الَ قَ ِتُ وَازِتَۀٌ وِزْتَ أُ ْرَى» ۀدت ایو حدیث نی  با ا که دت ( 27: نجم ؛1: زمر ؛47 :فاطر ؛42: ا

 ایو حکم اس فادج شدج اس د  (216/ 1 :4441)طباطبایی، ایو پنج سوتج دتباتۀ حساب و ک اب ا روی اس   ۀهم

س ناد شدج اس دت  و  مانند  ایی که زنی مرقکب  طایی شدج ،منابع اهل سن  نی  گاج به ایو آیه دتباتۀ مسائل فقمی ا

یکی از  قوان همسر یاآیا می ،قوان به دیات غرب  قبعید کردحکم آن قبعید از وطو اس ؛ از آنجا که زن تا به قنمایی نمی

س ناد به آی های او تا نی  به همراج او قبعید کرد؟محرم ضی نمیپیش ۀبا ا سی دیگر تا به گف ه قا  رم ایو  ببسقواند ک

  د(221/ 02 :4402)فخرتازی، زن قبعید کند 

 اس نباط حد سحق از قرآن د2

سحق، حدیث زیر دت  شأ قرآنی حکم  صادق کافیهمچنیو دت باب من س د گروهی از بانوان ن د امام  سیدند  ×آمدج ا  وت

پرسیدد ایشان فرمود: حد سحق همان حد زناکات اس د آن  (اتضای  نسی زن با زن دیگر) «سحق» ۀیکی از آنان دتبات

سید صحاب  :زن پر سید دت کجای قرآن؟ فرمود: آنان ا س ؟ فرمود: بیید پر آیا  دای م عا  آن تا دت قرآن بیان فرمودج ا

 د(020/ 1 :4421)کیینی، تسّ هس ند 

ش دت صحیح نقل  سند  سه   َیِی بْوُ ِِبْرَاهِیمَ  َوْ أَبِیهِ  َوِ ابْوِ أَبِی  ُمَیرٍ  َوْ مُحَمَّدِ بْوِ أَبِی حَمْ َۀَ وَ »دج ایو حدیث که با 

ق اس ناد شدج اس د ایو دو آیه از  ذاب شدن  ۀسوت 40فرقان و  ۀسوت 27 ۀ، به دو آی«×هِشَامٍ وَ حَفْپٍ  َوْ أَبِی  َبْدِ الیَّهِ

از آن مجازات ستتحق استت نباط  ×افرمان از انبیای المی به ا ما  ستتخو گف ه و اماماصتتحاب تسّ دت کنات دیگر اقوام ن

انوان گرایی بفرمودج اس د با آنکه دت ایو دو آیه، فقط سرنوش  شوم آنان یادآوتی شدج و دتباتۀ نوع گناج آنان، همجن 

ت اتضای زنان با ت تا مساوی با زنا و دت ن یجه  و حد سحق ناشی از آن  بری نیس ، ولی دت ایو حدیث، گناج آنان  زنان 

بیرون از آیه استت ناد کردج و دت پاستتخ  ۀبا آگاهی به قرین ×حد زنا دانستت ه استت د دت اینجا امام ۀنی  به اندازتا حد آن 

فمم  آیه آگاج نیستت ند امکان ۀپیداستت  که کستتان دیگر که از قرین داستت  مخاطبان حکم برگرف ه از قرآن تا بیان کردج

 کامی تا نخواهند داش د ننیو اح

ص ،ثعیبی ضمو نقل ق سن ،  سران اهل  صحاب تس به همجن  ۀاز مف شاتج کردج و برای قأیید آن به ا بازی بانوان ا

 اس شماد کردج اس :  ×بو  مات از امام صادق ۀحدیثی از معاوی

دّثنا  ثمان بو  رزاذ قا : حدّثنا ابو فنجویه قا : حدّثنا أبو الطیب بو حفصتتتویه قا : حدّثنا  بدالیّه بو  امع قا : ح

ستتیمان بو  بدالرّحمو قا : حدّثنا الحکم بو یعیى بو  طاء قا : حدّثنا معاویۀ بو  مات الدهنی  و  عفر بو محمد  و 

 د(427/ 1: 4400)ثعیبی،  أبیه فی قوله وَأَصْحابَ الرَّسِّ قا : السحاقات

  دای نشدج اسولی به اس نباط حکم از ایو آیه اشاتج



 حرم  شطرنج د 6

قرطبی،  ؛044/ 0 :4261)ابو شمرآشوب،  ×ناو گاج به امیرمؤمن (422 قا:بیشعیری، ( |دت توای ی که گاج به پیامبر ا ظم

سو   دا د(227/ 7 :4274 س : زمانی ت شدج، آمدج ا سب  دادج  ضرت امیر |ن شطرنج ×یا ح ش ند که    از کنات گروهی گذ

س  که بدانبقرج تا قالوت کردند: ایو قمثا  ۀسوت 041 ۀآی کردند و  طاب به آنانبازی می اید؟ )و ها توی آوتدجها نی

  دپرس ید(می

های شطرنج تا به های ممرجقوان دت شمات احادیثی قرات داد که بر حرم  شطرنج دالل  داتد، زیرا نقشایو حدیث تا می

صل های ب ب  س د با قو ه به آنکه ا شبیه کردج ا س ان ق س ان ا  رات ابراهیم به قوم ب پر س  آیه مربوط به دا پر

س  که غرق دت ب  صوتت ویش ا س ی بودند و  سا  ه بودند، به طوت طبیعی دت زمرج آیات پر هایی برای  بادت  ود 

شطرنج ×یا امام |اما دت کالم پیامبر ،معاتفی  ای داتد ش و  س فمام قوبیخی برای بازدا ه کات ببازان از ایو  مل دت قالب ا

بازی به شتتمات آیدد اگرنه اح ما  دیگری نی  و ود داتد که مقصتتود از قواند بیانگر ب تگی گناج شتتطرنجتف ه استت  و می

بیان ایو آیه دت برابر آن گروج، اق باس و قکیم با قرآن باشد؛ یعنی به  ای اینکه با  باتت شخصی  ود به آنان ا  رات 

 ی هم با کات آنان داش ، ا  رات  ود تا ا الم کردندد کنند با  واندن ایو آیه که مناسب 

 ه گرف و از مناز  مکهیناتوا دانس و کراد 1

 02 ۀپسندید و دت ایو باتج به آیهای مکه تا نا و  داش  و نمینقل شدج اس  که ایشان ا اتج دادن  انه ×از امام  یی

ونَ  َو َسبِیلِ الیّه وَالْمَْسجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی  َعَیْنَاجُ لِینَّاسِ َسوَاء الْعَاکِفُ فِیهِ اِنَّ الَّذِیوَ کَفَرُوا وَیُصدُّ»کرد: حج اس ناد می ۀسوت

 ۀدالل  داتد که مسجد الحرام ویژ ایو آیهد (442 :4442)حمیری، « وَالْبَادِ وَمَو یرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُیْمٍ نُذِقْهُ مِوْ  َذَابٍ أَلِیمٍ

 گیری از آن بر دیگری م ی ی نداتدد اند و کسی دت بمرجه، نه مجاوتان و نه زائران، مساویکسی نیس  و هم

با آنکه ظاهر آیه مطیبی معاتفی و دت صدد بیان ناتوا بودن  یوگیری مشرکان از دس رسی و وتود مسیمانان به حرم مکه 

مندی از فضای حرم و مسجدالحرام تا ن یجه و دت نمای  به مسجدالحرام اس  و مساوی بودن مردم )مسیمان( دت بمرج

حرم استت  قعمیم دادج و بدیو  م   ۀهای شتتخصتتی مردم مکه نی  که دا ل دت محدودآن تا به  انه ×اما امام ،دهدمی

 د ج اس پسندیدها تا نو ی ام یاز داش و بر دیگران دت منطقه حرم به شمات آوتدج و آن تا نمیکرایه دادن آن

رم ح ۀبر ی با اس ناد به ایو آیه مقصود از مسجد الحرام تا هم دن  دو دیدگاج دتباتۀ ایو حکم و ود داتددت منابع اهل س

ر ابو  باس و ق ادج و سعید بو  بی داند و دت ایو صوتت قساوی زائر و مقیم دت اس فادج از سرزمیو حرم  واهد بوددانس ه

سحاق حنظیی  و ابوحنیفه و  بدالیّه بو  مر و  مربو  بدالع ی  و و به همیو دلیل کرایه دادن و فرو  و اند از آن  میها

حسو بصری و شافعی و گروهی دیگر مقصود از  ،دت مقابل د(041/ 02 :4402)فخرتازی، دانند های مکه تا توا نمی انه

 واهد بودد آنان اشتتکا   ایو صتتوتت  رید و فرو  و کرایه مناز  مکه  الی از دانند و دتمستتجدالحرام می ۀآن تا هم

شماد کردج (412 :)آ   مران «الذیو ا ر وا مو دیاتهم» ۀنظر از احادیث به آیصرن س  صف مما ران هم ا اند که دت و

 د(46/ 1: 4400ثعیبی،  ؛)فخر تازی، همانها تا به آنان نسب  دادج اس  از مکه اس  و مالکی   انه

 و نظر دادن بدون دانش( ها نادانس ه )دتوو شمردن یگناهان زبان یاس نباط حکم بر د 7



سی بو  عفر س  که ‘ از امام مو صاص دادج ا شدج که فرمود:  داوند بندگان  ود تا به دو آیه از ک اب  ویش ا   نقل 

ذبوا بما بل ک: »فرموددانند نگویند و به دنبا  آن ایو دو آیه تا قالوت نمیتا بیکه آنچه  ،دانند دتوو نخوانندنمیتا آنچه 

؛ 461 :ا ران) «أن ال یقولوا  یى الیّه ِال الحق - ألم یؤ ذ  ییمم میثاق الک اب»و قا :  (42: یون ) «لم یحیطوا بعیمه

  د(22/ 0 :4272 یاشی، 

کم مستت ند دو ح |ناز  شتتدج دت باب  ک  العمل مردم دت برابر پیامبران و به ویژج پیامبر ا ظم ۀدت ایو حدیث نی  دو آی

 که بدان  یم نداتدد یکی حرم  قکذیب آنچه انسان بدان  یم نداتد و دوم حرم  گف و نی ی  : قرات گرف ه اس

 دت منابع اهل سن  اس شمادی به ایو دو آیه دیدج نشدد

 یفقم ریه غیاس نباط و وب حج از آد 1

 ت بر و وب حج اس دذاتیا ۀپنجاهم سوت ۀفقمی دت بیان حکم، اس ناد به آی گیری از آیات غیراز دیگر مواتد بمرج

نَانٍ  َوْ أَبِی الْجَاتُودِ  َوْ أَبِی  َعْفَرٍ حَابِنَا  َوْ أَحْمَدَ بْوِ مُحَمَّدٍ  َوْ مُحَمَّدِ بْوِ ستتِ قَا َ فَفِرُّوا ِِلَى الیّه ِِنِّی لَکُمْ ×  ِدَّۀٌ مِوْ أَصتتْ

 (د411/ 4 :4442صدوق،  ؛026/ 4 :4421)کیینی،  وَ  َلَّ قَا َ حُجُّوا ِِلَى الیّه  َ َّ( 22)الذاتیات:  مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِیوٌ

ه سوی  دا فرمود: ب «ففروا الی الیّه» ۀدت قفسیر آی ×امام باقر دالجاتود ضعیف اس ابو سنان و ابی سببسند حدیث به 

 حج گ اتیدد

از پرستت ش غیر  دا به ایو آیه با قو ه به ستتیاقی که دت آن قرات داتد، ظاهر دت باب د وت به  داپرستت ی و بازگشتت  

س  س  و از آنجا که کعبه بی  ۀاما به حوز ،پرس ش  دا ضافاحکام نی  قعمیم یاف ه ا شریفی ۀالیّه بودج و ا به  دا داتد،  ق

/  4: 4422تاوندی،  ؛061/ 4 :4402)سیوتی، الیّه قفسیر شدج اس  ل وم فرات به سوی  دا دت ایو آیه به و وب حج بی 

صوتقی د(202 سالمی به معنای آهنگ  ان ایو دت  شد که دت ادبیات ا شر ی با صود از حج همان حقیق   س  که مق  ۀا

 دا کردن اس  و شامل ا ما  و مناسک  اصی دت زمانی معیو اس ؛ اما اگر مقصود از آن معنای لغوی باشد اتقباطی 

وی آوتدن به اطا   از  دا دالل  به بیان حکم نداشت ه و فقط قوضتیح مفاد آیه است  که بر ل وم د  بریدن از غیر و ت

 داتد و مقصود از آن هجرت معنوی به سوی  دا  واهد بودد 

دت منابع اهل ستتن  از محمد بو  بدالیّه بو  مرو بو  ثمان نقل شتتدج که ایو آیه تا به بیرون تف و به مکه معنا کردج 

  د(441 /1: 4400)ثعیبی، گ اتدن دت ایو سخو نشدج اس  اما قصریحی به حج ،اس 

 مس ند حرم  غنا دت قرآند 42

شدج و حکم مو ود با آی ،دت بر ی احادیث س ند قرآنی بر ی  ناویو فقمی بیان  س د  گردیدج ۀم  به ظاهر غیر فقمی م

 قرآن ثاب  کردج اس د  ۀمانند دو حدیث زیر که حرم  غنا تا با اس ناد به دو آی ،اس 

سما یل  و ابو مسکان  و محمد بو مسیم  و أبی  عفر یی بو ِبراهیم  و أبیه  و ابو أبی  میر    × و  یی بو ِ

ضل  و لی مو یش ری لمو الحدیث و مو الناس :الغناء مما و د الیّه    و  ل  ییه النات و قال هذج اآلیۀ قا  سمع ه یقو 

 د(424/ 6 :4421)کیینی،  سبیل الیّه بغیر  یم و ی خذها ه وا أولئک لمم  ذاب ممیو



ضراگرن سبب ن و  ایو آیه دتباتۀ ن س ان ه  س  که برای مقابیه با قرآن کریم دا سفندیات تبو حاتث ا س م و ا ا از های ت

سرگرم می س ان برای مردم نقل و آنان تا  شدج، اما ننان ،(242/ 4 :4440)واحدی،  کردایران با که دت  ای  ود ثاب  

 اظ  امی که داتد شامل مواتد دیگر نی  دانس د قوان آیه تا بر اساس الفسبب ن و  مخصپ نیس  و می

أبو  یی األشعری  و محمد بو  بدالجبات  و صفوان  و أبی أیوب الخ از  و محمد بو مسیم  و أبی الصباح  و  -

 د(424/ 6 :4421و الذیو ال یشمدون ال وت قا  الغناء )کیینی،  :قا : فی قوله    و  ل ×أبی  بد اهلل

ر طبری احادیثی از ابو  باس و  اب دگف ه برای حرم  غنا اس شماد شدج اس ی  به هر دو آیه پیشمنابع اهل سن  ن دت

قل کردج استتت   باتج ن هد دت ایو  ؛  11/ 42و  24/ 44: 4274قرطبی،  ؛242/ 41و  407/ 02 :4402)طبری، و مجا

  د(042/ 2: 4422  صاص،

 ومان ر از زکات( از اموا  به محری)غ یل وم پردا   سممد 44

  یی بو براهیم به سند  ود از ابوبصیر نقل کردج اس : 

صاحبما و انما  و × بداهللکنا  ند ابی صحاب االموا  فذکروا ال کاۀ فقا  ابو بداهلل: ان ال کاۀ لی  یحمد بما  معنا بعض ا

صال سیما و لو لم یؤدّها لم ققبل الیّه له  سمّی به م شئ ظاهر انما حقو الیّه بما دمه و   ۀً وان  ییکم فی اموالکم غیرهو 

سمع الیّه یقو  فی ک ابه  سبحان الیّه اما ق صیحک الیّه و ما  یینا فی اموالنا غیر ال کاۀ؟ فقا   و الذیو فی »ال کاۀ فقی  ا

هو القرت یقرضتته و  (1: )ما ون «و یمنعون الما ون»و الی قوله ( 02: )معاتج اموالمم حق معیوم لیستتائل و المحروم

سدوج فعیینا  ناح ان المعرون  سروج و اف صنعه و م اع البی  یعیرج و منه ال کاۀ فقی  له ان لنا  یرانا اذا ا رناهم م ا ا ک ی

  د(411/ 2 :4421کیینی،  نمنعمم؟ فقا  ال لی   ییکم ان قمنعوهم اذا کانوا کذلک

 ۀپردا   زکات اصتتطالحی، وظیف قریو آن ایو استت  که مؤمنان غیر ازشتتود که ممماز ایو توای  نکاقی استت فادج می

ما ون مطرح شتتدج و  ۀمعاتج و هف م ستتوت ۀبیستت  و پنجم ستتوت ۀدیگری نی  داتند که دت بر ی آیات از  میه دت آی

سمم از ما  ندادج س د اگرنه فقیمان ف وا به و وب پردا   ایو  ضای ایمان،  مل کردن به آن وظیفه ا ه اند و یا بمق 

ندکردج باتت بم ر از آن بحثی ن یه و حدیث ذیل آن می ،ا که بر ی قوان از آن و وب فممید، ننانبر استتتاس ایو آ

  «بَابُ فَرْتِ ال َّکَاۀِ وَ مَا یجِبُ فِی الْمَا ِ مِوَ الْحُقُوقِ »: اندمحدثان نی   نوان باب تا و وب پردا   ایو ستتتمم قرات دادج

 د(416/ 2 :4421 )کیینی،

ابو  باس حق معیوم تا  ،اما دت برابر ،دانندو ابو ستتیریو حق معیوم تا زکات وا ب می بر ی از اهل ستتن  مانند ق ادج

شدج بودزکات وا ب نمی شریع ن س  و دت مکه زکات ق صی ،داند، زیرا ایو آیه مکی ا  ۀبیکه آن تا به معنای  رج برای 

ند نیاز کردن محروم و پذیرایی از میممان و مانند آن میتحم و بی اند که بر ی نی  گف ه د(27/ 41 :4274)قرطبی، دا

شدج بود و به قدتیج   ئیات آن بیان گردید  س  که نخس  به صوتت کیی وضع  شوت، )ابو  حق معیوم همان زکات ا ا

 د(402/ 47: 4174

سخبمرج صرن پا س گیری فقمی از آیات به  سائل محدود نی س فبیکه گاج می ،یابی م  ۀادقوان معیاتهایی کالن برای ا

 پردازیمد گونه اس نباط از قرآن میدت ادامه به دو موتد از ایو ددس  آوتده می از آیات بفق
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شایی دت قعییو بر ی مبممات دت حوزاز  میه کاتبردهای آیات غیر فقمی، گرج ضیح آنکه گاج دت نذت و  ۀگ س د قو فقه ا

صی  و مان سی که نذت کردج قا ند آن  باتاقی به کات تف ه و می مد و و س د مانند ک شخپ نی صود از آن م تود که مق

دت پاسخ به ایو مطیب با  ×امام هادی دما  زیادی تا صدقه بدهد و توشو نیس  که مقصود از ما  زیاد نه مقدات اس 

س شماد به آی ی غیر فقمی مقدات آن تا هش اد دتهم به باال معیو فرمود شیخ مفید نی  همیو  د(464/ 1: 4421)کیینی،  ا

 نک ه تا بیان کردج اس : 

قد نصرکم ل دتهما فما زادد قا  الیّه    و  ل بثمانیو مو ماله بما  کثیر و لم یسم شیئا قصدق و مو نذت أن ی صدقددد 

  د(262 :4442)مفید،  الیّه فی مواطو کثیرۀ و کان  ثمانیو موطناً

 های زیر به قرآن اس ناد شدج اس د یو قکییف وصی  مبمم دت حدیثنی  دتباتۀ قعی

سندی بو الربیع  و محمد بو أبی ضا   و  سو بو ف صیر و حفأیوب الخ از  و أبی میر  و أبی یی بو الح پ بو ب

 رۀدشفی ت ل أوصى بج ء مو ماله قا    ء مو  شرۀ و قا  کان  الجبا    × بداهللبصیر  و أبیالبخ ری  و أبی

سو - سأل  أبا الح صر قا :  صى بج ء مو  ×محمد بو  یی بو محبوب  و أحمد بو محمد  و ابو أبی ن  و ت ل أو

مو  قی  فر ل أوصى بسمم لما سبعۀ أبواب لکل باب منمم   ء مقسوم -ماله فقا  واحد مو سبعۀ ِن الیّه قعالى یقو 

 ِلى آ ر اآلیۀد لیفقراء و المساکیو ِنما الصدقات -ماله فقا  السمم واحد مو ثمانیۀ ثم قرأ

ضا - سما یل بو همام الکندی  و الر سى  و ِ صى بج ء مو ماله قا  الج ء مو  ×أحمد بو محمد بو  ی فی ت ل أو

 د(021و  027/ 1 :4421)طوسی،  لما سبعۀ أبواب لکل باب منمم   ء مقسوم :سبعۀ یقو 

دج نشد    یک موتد که از لیث بو سعید اس  و قرطبی آن تا مو ب گف ه دیدت منابع اهل سن  اس شماد به آیات پیش

 د(424/ 41 :4274)قرطبی، شگف ی دانس ه و اتزشی برای آن ندیدج اس  

 یرفقمیات غیبا اس ناد به آ ینیاس دت احکام دیبطالن ق ۀقا دد 0

باط یر منصتتوص العیه( دت استت نبا دیگر مکاقب، پرهی  از کاتبستت  قیاس )غ ^بی های مک ب فقمی اهلیکی از قفاوت

س د دت بر ی از احادیثی که دت ایو باتج آمدج و قعدادی از آن شدجاحکام دینی ا صادت  بر  ،ها نی  دت اح جاج با ابوحنیفه 

س د حدیث زیر نمون س ند آن تا آیه قرآن قرات دادج ا شدج و م صریح و قأکید  س ی قیاس دت احکام دینی ق گونه یوا ۀنادت

 د احادیث اس 

لدیو حنیفۀ: اقق الیّه و ال قق  افقا  البی ‘و باستتنادج الى ابو شتتبرمۀ قا : د ی  انا و أبوحنیفۀ  یى  عفر بو محمد -

 یوٍطِ برأیک، فان أو  مو قاس ِبیی  أمرج الیّه    و  ل بالستتتجود آلدم فقا : أَنَا  َیرٌ مِنْهُ  َیَقْ َنِی مِوْ ناتٍ وَ  َیَقْ َهُ مِوْ

 د(76/ 4 :4272)صدوق،  .…

فخر )بر مقدم بودن نپ ک اب و سن  بر قیاس قصریح شدج اس   ،دت بر ی منابع اهل سن  نی  با اس شماد به ایو آیه

ولی اصتتل حجی  قیاس تا پذیرف ه و آنان تا به صتتحابه و قابعان و  مموت بعد از آنان نستتب   ،(442/ 42 :4402تازی، 

  د(410 - 414/ 1 :4274)قرطبی، اند دجدادج و اصیی از اصو  دیو به شمات آوت



 جهین 

از آیاقی که به ظاهر دت پی بیان احکام فقمی نیس   ^بی قوان با الگو قرات دادن احادیث اهلمی ،بر اساس آنچه گذش 

س ، صیی از آن اموتی دیگر ا س  یاف د ننان بیکه هدن ا شر ی نی  د  زکه دت  ایی که ققطیع آیه ابه بر ی از احکام 

شد س خراج کرد و مسائل قوان از آن قا دجبقرج، می 412 ۀنظیر ذیل آی ،سیاق ممکو با سیاتیای کیی ا تا با آن پاسخ  ب

سن  کم ر به ایو آیات پردا  ه شماتگان آیات االحکام تا از آنچه اکنون می ،اندد بنابرایودادد اگرنه دت منابع اهل  قوان 

 قر دانس  و با قدبر دت قرآن، به آیات پرشماتقری قوسعه داددد بسیات گس ردجشوهای آیات االحکام بحث میدت ک اب
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The of Extent of Making Jurisprudential Use of the Quran as Viewed in the Traditions of 
the Two Major Sects* 

 

 

Abstract 

One of the sources of derivation of Islamic laws is the Holy Quran. According to scholars of 
jurisprudence and exegetes of Ayat al-Ahkam or the Qur'anic verses that pertain to legal 
rulings, the verses have been categorized into two parts one dealing with the legal rulings and 
another unrelated to this area.  The verses of the Qur'an that have a legal content are called 
Ayat al-Ahkam, i.e. the verses that form the basis of legal rules on a specific subject.  The 
verses that are unrelated to legal rules deal with other religious doctrines such as the origin 
of existence, resurrection, the stories of prophets, the previous nations etc. This article aims 
to prove the inefficiency of this type of categorization of verses. Describing and analyzing 
some of traditions of the two major sects (i.e. the Shiite and Sunni schools of jurisprudence) 
which signify the possibility of deriving legal rulings from the second category of verses, the 
foregoing categorization can be changed to some extent. Perhaps, with inspiration from the 
Ahlulbayt's method, it can be said that legal rulings can be deduced even from those verses 
which are apparently unrelated to legal rulings. Breaking up some of those verses into parts 
and generalizing them to other cases increase their capacity to be used as a rule in various 
jurisprudential areas.  

Keywords: Fiqh (jurisprudence), verses, non-jurisprudential, jurisprudence of Quran, exegetic method 
of Ahlulbayt (AS), derivation of legal rulings from the Quran, Ayat al-Ahkam 
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