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  توقيفي است عبادي  »احكام«حكم 
   جاي ندارددرآن قياس واستحسان 

  عبادت:    کلمهء
   .ذکر گرديده است  بار  )  275 بصورت کل (  ِعبادت در قرآن عظيم الشأن ۀ کلمــ

و به معنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است. » َعبَدَ « عبادت از ريشهء 
 .است از ريشهء عبد دومصدرعبوديت و عبادت مشتق شده

که عربی مورد استفاده قرار گرفته، هم در زبان عبری وهم در زبان اين دو اصطالح 
 .معنی ميباشددارای يک البته 

)  در سه دين بزرګ ابراهيمی( يهوديت، مسيحيت واسالم بصورت کل عبادت و پرستش 
شود که در هر سه دين به عنوان يکی از  بعنون يک اصل جدا ناپذيربرشمرده می

 .است ها بر آن تأکيد شده اولويت

جتماعی ) متين محکمی و مستحکم در حيات فردی وا ريسمان به حبل ( عبادت را علماء 
 .داشته اند معرفی  و حتی سياسی انسان 

 .ميشود ووصل انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط

انسان در رحمت پروردگارقرار ميگيرد، واز ياد نه بايد برد که  صادق  انسان با عبادت 
وما خلقت الجن و اإلنس إال « با انجام وادای عبادت به عزت کامل رسيده ميتواند.

) جن و انس را نيافريديم مگر براى اين كه مرا 56  :آيه  (سوره الذرايات » ليعبدون
  » پرستش كنند

اين دين محکم و متين است. پس با «پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد :  
را بر بندگان خدا با کراهت تحميل نکنيد که در اين  هللا ماليمت در آن درآييد و عبادت

ای هستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبی به جا گذاشته  صورت مانند سوار درمانده
  .است)

    اموش کرد که :نبايد فر
نسبت به عبادت  مؤمن افراط و زياده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی

 .و گريز از آن می شود

 :عـبـادت

دوست می دارد و  عبادت اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما 
اعمال جوارح و به آن خوشنود می گردد، در بر می گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و 

 .همه اعمالی كه بنده را به هللا نزديك ميساز

بنابراين همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلی هللا عليه 
 .وسلم مشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل است

ايمان، ترس، ۀ عبادت انواع مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی اند، مانند اركان ششگانـ
جاء، توكل، رغبت، رهبت و غيره، و بعضی عبادات ظاهری است، مانند: نماز و ر

 .زكات ، روزه ، حج

 :عـبادت صحيح نمی شود مگر اينكه بر دو اصل مبتـنی باشد



 
3 

اول: اينكه عبادت خالص برای هللا تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود. اين 
 .است » الاله اال هللا «معنای گواهی دادن

  می فرمايد: چنانكه هللا تعالی 
يُن اْلَخاِلُص وَ  « ِ الّدِ َّ ِ يَن، أَال  َ ُمْخِلصاً لَهُ الّدِ َّ الَِّذيَن إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَيَك اْلِكتاَب بِاْلَحّقِ فَاْعبُِد 

 َِّ بُونَا ِإَلى  َ يْحُكُم َبينَُهْم فِی َماُهْم  اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلياَء َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِليقَّرِ َّ ُزْلَفى إِنَّ 
َ ال يْهِدی َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّار َّ َمر )(ما اين كتاب را  3- 2.»( فِيِه يْختَِلفُوَن إِنَّ  ُسۡوَرةُ الزُّ

كه در بر گيرندۀ حق و حـقيقـت است، بر تو فرو فرستاديم. خدا را پرستش كن و پرستش 
ای او گردان. هان! تنها طاعت وعبادت خالصانه برای هللا است و بس. خود را خاص بر

و ياوران ديگری را بر می گيرند، گويند ما آنان را  كسانی كه جز خدا سرپرستان 
پرستش نميكنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند، بی گمان خداوند بين 

ورزند داوری می كند، خداوند كسی را كه  آنان در (بارة) آنچه كه در آن اختالف می
  دروغگوی ناسپاس است هدايت نمی كند.)

يَن ُحنَفَاَء َويِقيُموا الصَّالةَ  «و می فرمايد:  َ ُمْخِلِصيَن َلهُ الّدِ َّ وَما أُِمُروا إِالَّ ِليْعبُُدوا 
َكاةَ َوَذِلَك ِديُن اْلقَيَمةِ  درحالی كه به ايشان دستور داده )  .« ةُسۡوَرةُ الَبيّن5َۀ . آيـَويْؤتُوا الزَّ

نشده بود مگر اينكه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات 
 .بپردازند و اين است آيين راستين)

وسلم به اين شكل كه بنده مثـل پيامبر صلی هللا  صلی هللا عليه  پيروی از رسول هللا  دوم:
ون اينكه چيزی از آن كم كند يا به آن بيفـزايد، و اين به اساس و عليه وسلم عمل كند بد

َ فَاتَِّبعُونِی « معنای گواهی محمد رسول هللا است. لذا می فرمايد:  َّ قل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن 
ُ َويْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم آيـ َّ خدا را دوست (بگو اگر » ُسۡوَرةُ آل ِعمَران  - سورۀ  31ۀيْحبِْبُكُم 

می داريد از من پيروی كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان 
ُسوُل فَُخُذوهُ َوَمانََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا «و ميفرمايد:.بيامرز) » ُسۡوَرةُ الَحشر  7ۀآيـَوَما آتَاُكُم الرَّ

چه كه شما را ازآن باز دارد ( وآنچه رسول (خدا) به شما بدهد، آن را بگيريد.و از آن
  اجتناب كنيد. )

 :مصادر احکام در اسالم

در استنباط احکام اسالمی پيوسته با دو دسته از منابع روبه رو می شويم. يکی، منابع اصلی و ديگری 
صلی  رسول هللا  منابع فرعی. منابع اصلی برنص يا نقل تکيه دارند و شامل قرآن عظيم الشان و سنت

اند. منابع فرعی بر عقل، يعنی اجتهاد استوارند و اجماع، قياس، عقل، استحسان، هللا عليه وسلم 
   .ايع  و عرف را در بر می گيرندر ذ سداستصالح، 

  :»سدذرائع وفتح ذرائع «درمورد يادداشت توضيحی 
  » سدّ «

در لغت به » فتح «، وکلمه است ، در لغت به معنای بستن وجلوگيری کردن » سدّ «کلمه 
صفحه  3معنای رفع مانع نمودن است (ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، جلد 

  ق )  1414، بيروت ، دار صادر ، چاپ سوم ،  207
ای است که انسان  است و ذريعه در لغت به معنای وسيله» ذريعه«، جمع »ذرائع«

اصفهانی، حسين بن محمد، المفردات فی  راغب تواند با کمک آن به چيزی برسد.( می
،  ، دمشق، بيروت، دارالقلم621 فحهغريب القرآن، تحقيق، داودی، صفوان عدنان، ص

  ).ق1412الدار الشامية، چاپ اول، 
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ترين تعريف به  ترين و جامع و در اصطالح دارای تعاريف مختلفی است که نزديک 
  هدايت فرمايد .ای که ما را به سوی احکام  حقيقت عبارت است از: وسيله

به حسب اصطالح يعنی ترک کردن و جلوگيری کردن از هر » سّد ذرايع«پس معنای 
 .شود ای که موجب رسيدن به حرام می وسيله

و رفع مانع نمودن و اجازه دادن به بازکردن تح ذرايع به حسب اصطالح يعنی و معنای ف
  .شود ای که سبب رسيدن به واجب می انجام هر وسيله

 :مصادر احکام
 : ار اند هاسالم چشرعيت مصادر احکام در 

 قرآن عظيم الشان -1

 احاديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم -2

 اجماع امت در يک عصری -3

 قياس (برای غير عبادات و عقايد) -4

اين موارد همگی منابع تشريع هستند و ماداميکه حکمی از طريق يکی از اين مصادر 
 .تعيين شود، بر مکلفين واجب است که مطابق حکم عمل کنند

را بطور کلی مردود می  اجماع و قياس ناگفته نبايد گذاشت که : برخی از علماء 
  شمارند.

ابن حزم اندلسی) و تقريبا اکثر قريب به اتفاق علماء هر چهار منبع را شيخ  از جمله (
  جزو ادله ی احکام الهی دانسته و معتبر می دانند.

  شيخ ابن حزم اندلسی :
– 994قمری )( 456 – 384ابن حزم ، ابو محمد علی بن احمد بن سعيد ( شيخ 

بشمار  واديب در اندلسازمشهور ترين فقيه ، فيلسوف شاعر  او يکی م )1064 
پدر اش يکی از بزرگان قرطبه بود ودر زمان دولت عامری بحيث وزير   ميرفت.

    مشغول وظيفه بود.

  : شرعی  اقسام ادلهء 

 : می نمايند برخی از علماء ادلهء شرعی را به دو قسمت تقسيم

   نقل - 
 ورأی  -

 .يکديگر نيازمندندالبته اين تقسيم بنابر اصول ادله است ، وگرنه هر دو به 

  نوع اول يعنی نقل :
 عبارت از کتاب هللا وسنت رسول هللا ، و  : نقل

ی) و به هر کدام اصول ديگری ملحق می شود که  نوع دوم قياس و استدالل ( انالو
 .بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختالف است

ه نوع دوم : شود، و ب به نوع اول اجماع و مذهب صحابی و شرع گذشتگان ملحق می
 .استحسان و مصالح مرسله

 قران عظيم الشان:

احکام در دين مقدس اسالم :امت اسالم بر اين اصل اجماع دارند که اولين مصدر تشريع 
در تعريف قرآن علماء ومفسرين نظرياتی مختلفی ارائه داشته اند ، از جمله قرآن است، 
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  همه اين تعريف ،يکی آن عبارتست :
با لفظ عربی فصيح بر رسول هللا صلی هللا عليه  جانب پروردگار که ازاست کتابی  قرآن

نازل شده و به طريق تواتر به ما رسيده است، و در مصحف مکتوب و ابتدای آن  وسلم 
  .است » ناس« و انتهای آن سوره »فاتحه« سوره

  : سنت صحيح

 سنت نيز دومين مرجع تشريع احکام است و امت بر آن اجماع دارند.

  :در لغت سنت
 .به معنی طريقه و راه و روش و سيرت است، چه خوب و چه بد 

است که از رسول هللا   جا : اقوال، افعالی و سکوت محمد (ص)  و مقصود از آن در اين
سنت، عبارت : صلی هللا عليه وسلم بر غير سبيل اعجاز سر زده است. و به عبارتی ديگر

ه از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سرزده از گفتار و کردار و تقرير و ترکی است ک
 .است

شود، و گاهی نيز کلمهء سنت در مقابل  و در بين فقها، سنت به عبادت غيرواجب گفته می
رود که منظور از آن امری است که شرعی باشد، خواه واجب، و  کلمه بدعت به کار می

 .خواه مندوب و خواه مباح

 : شود ده تقسيم میبنابر تعريف فوق، سنت به سه بخش عم

  .سنت قولی -1

 .سنت فعلی که شامل ترک نيز هست -2

 .سنت تقريری -3

بی نهايت    سنت قولی است، ومثال های اکثر سنن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   -
 . زيادی در اين بابت وجود دارد

کردن به آنها، و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تعليم نماز و حج به طريق عمل   -
 .های متعدد تا داللت بر جواز دهد و ترک فعل، مثل ترک غسل بين جماع

فعلی را از  و سنت تقريری عبارت از اين است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   - 
کسی مشاهده فرمايند، و يا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار نفرمايند، 

در حضور ايشان، و تيمم کردن صحابه برای  خر) گوره ی (خر اهل مانند خوردن گوشت
نماز به سبب نيافتن آب، و يافتن آن بعد از ادای نماز، و غير از اين از حاالت بسياری 

فرمودند، و عدم  دادند، و ايشان انکار نمی که ياران در حضور و يا غيبت ايشان انجام می
 .انکار ايشان بر جواز آن امور داللت دارد

های  حجتی از حجت که سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ه مسلمانان متفقند بر آنهم
ُسوُل «   شرع است، و کتاب خداوند متعال نيز بر اين امر داللت دارد : َوَما آتَاُکُم الرَّ

َ َشِديُد اْلِعقَا َّ َ إِنَّ  َّ چه که  (و آن )7(حشر / » بِ فَُخذُوهُ َوَما نََهاُکْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّقُوا 
چه که شما را از آن بازداشت، خودداری  رسول برای شما آورد بدان چنگ زنيد و آن

 کنيد).

» ُ ّ َ َفاتَّبِعُونِی يُْحبِْبُکُم  ّ )(بگو اگر خدارا 31آل عمران / سوره » (قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن 
  .دارد) دوست میدوست داريد، از من پيروی کنيد خدا شما را 

بر کسی که مستقيماً به صورت شفاهی از ايشان  لذا قول رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
ايم،  بشنود حجت است، و بايد بر وفق آن عمل کند، و ما که از اين برکت محروم مانده
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وسيله به دست آوردن سنت برای ما از طريق راويان است که ممکن است به طرق تواتر 
 .را برايمان روايت کنند سنن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  يا آحاد

سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضيح  : نبايد فراموش کرد که
سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل  دهد، مجمل آن را روشن می می
ساخته و فرموده  ليه وسلم کند، زيرا خداوند بيان قرآن را وظيفه رسول هللا صلی هللا ع می

َل إِلَْيِهْم «  است : و قرآن را  )(44نحل /  (سوره» َوأَنَزْلنَا إِلَْيَک الِذّْکَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُِزّ
بر تو نازل کرديم تا آنچه را که بر مردم (از سوی پروردگارشان) نازل می شود بيان 

  نمايی).
که از دور يا نزديک قرآن بر آن داللت  بينيم مگر اين بنابراين هيچ امری را در سنت نمی

آيد که سنت نيز در  دارد، زيرا خداوند قرآن را بيانگر هر چيز دانسته، و از اين الزم می
 .آن وارد شود

 اجماع (كنسنسيوس):

اجماع و توافق علمای يک عصر بريک امری مطابق به شرع نيز يکی از مصادر شرع 
َ َال َيْجَمُع «زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند: است همچون کتاب و سنت  َّ إِنَّ 

ِ َمَع اْلَجَماَعةِ  َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَی َضَالَلٍة َويَُد  َّ ٍد َصلَّی  ةَ ُمَحمَّ تِی أَْو قَاَل أُمَّ  أُمَّ
 .ندصحيح دانسته ااين حديث را البانی شيخ ). و 2167 (شماره  ) (ترمذی » 

يعنی: براستی که هللا تعالی امت مرا ( راوی می گويد )يا فرمود: امت محمد صلی هللا 
 .عليه وسلم را بر گمراهی جمع نمی کند و دست هللا با جماعت مسلمانان است

در اين حديث اشاره شده است که هرگاه (علمای) امت بر مسئله ای توافق کردند، آن 
قبول هللا و رسول صلی هللا عليه وسلم است، لذا اجماع مسئله هدايت است و هدايت مورد 

و رسولش با آن موافقند و کسی که با راه و مسير مسلمانان مخالفت  هللاچيزی است که 
ُسوَل ِمن بَْعِد « کند به آتش وعده داده شده است، چنانکه قرآن می فرمايد: َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

 »بِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُوِلِّه َما تََولَّی َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًراَما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدی َويَتَّ 
)يعنی: کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پيامبر مخالفت کند، و 115نساء  (سوره

بريم؛ و به  رود می راهی جز راه مؤمنان پيروی نمايد، ما او را به همان راه که می از
 .کنيم؛ و جايگاه بدی دارد داخل میدوزخ 

  مراد از (سبيل: « است عبدهللا انصاری رحمه هللا آمده  خواجه» االسرار کشف«در تفسير 
در هر   حق  اهل  ، اجماع است تأکيد شده  از آن  پيروی  بر لزوم  آيه  در اين  مؤمنين) که

 ».است  عصری

  زيرا عصمت  است گرفته   دليل  اجماع  را بر صحت  آيه  امام شافعی رحمه هللا نيز اين
  .  است شده  کنند، تضمين   و اتفاق  بر خطا اجماع  که  از اين  مؤمنان

  ال يجتمع«فرمودند:   شريف  حديث  صلی هللا عليه وسلم در اين هللا  رسولطوريکه 
  ».شود نمی  جمع  بر گمراهی من  : امت الضالله علی  امتی 

بنابراين ماداميکه در مسئله ای اجماع بين علمای اسالم صورت گيرد آن مسئله جنبه 
 .شرعی بخود می گيرد و بدعت نيست

بر يک  متفاوت است، جمهور يعنی آنکه اکثر فقها و علماء » اجماع«با  اما جمهور
ها حاصل نشده است، و لذا گاهی مسئله توافق دارند ولی اين توافق در بين همه ی آن

داليل ارائه جمهور بر خطا هستند و گاهی بر صحت، و اين بستگی به داليل آنها دارد که 
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در چه حدی از قوت است، چه بسا قول اقليت بر جمهور ترجيح داده می شود، شده آنها 
ند ولی هرگز قول اقليت يا جمهور نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل يا رد ک

بلکه همه ملزم به پيروی از اجماع امت هستند چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 
 که امت اسالم بر گمراهی جمع نمی شوند ( يعنی بر هدايت اجماع می کنند).

رای دهد همچنانکه  نکته ی مهم ديگر آنست که کسی نمی تواند بر عليه اجماع علماء 
 .ت رای و فتوا دهدحق ندارد بر عليه کتاب و سن

ی)چيست  : قياس ( انالو

 .: بر تقدير(برآورد يا تخمين زدن) شيئ به شيئ ديگر اطالق می شودقياس در لغت

و در اصطالح يعنی: الحاق کردن مسئله ای که در آن نصی وارد نشده است بر حکم 
علت مسئله ای که در حکم آن نص موجود است و اين به دليل اشتراک آن دو مسئله در 

   وارد شدن حکم است.
وارد شده است ولی در مورد انگوری که شيره ی آن  ( شراب ) مثال نص بر تحريم خمر

را گرفته و نگهداری کرده اند تا مست کننده شود نصی وارد نشده است ولی چون در 
مست کنندگی که علت حکم تحريم است، مشابه با خمر (شراب) است بنابر اين بر آن 

 .و حکم به حرام بودن شيره ی انگور مست کننده می شود قياس می شود

جمهور فقها قياس را به عنوان حجتی شرعی معتبر می دانند البته بر خالف ظاهريه و 
، بوسيله قرآن عظيم الشان و سنت  ای که اگر حکم واقعه بعضی از معتزله. بدين معنی 

 . ، صحيح و معتبر است ان حکم آننبوی و اجماع ثابت نشده باشد، استناد به قياس برای بي
امام ابوحنيفه ( رح)نيز از جمله امامان فقهی است که : قياس را جزو ادله احکام می 

 .دانستند و حتی به عالم اهل رای مشهور بوده است

اما قياس نيز عبارتست از استدالل و استناد علمای فقيه بر اساس قواعد اصولی جهت 
حکم آن مسئله با کتاب يا سنت يا اجماع مشخص نشده  مشخص کردن حکم مسئله ای که

است البته خود قياس بر اساس منابع از کتاب و سنت صورت می گيرد و خارج از کتاب 
و سنت نيست، مثال برای يک مسئله ی مشخص حکم مشخصی از قرآن يا سنت 

توجه به  دارد، حال يک مسئله ی ديگر وجود دارد که حکم نهايی آن برای علما با  وجود
قرآن و سنت مشخص و واضح نيست، اما اين مسئله با مسئله ی اول که حکم آن در کتاب 
و سنت مشخص بود، مشابهت دارد (در علت حکم و مقاصد آن) بنابراين علما حکم مسئله 
اولی را بر دمی نيز تطبيق کرده و برای آن نيز همان حکم اولی را ثابت می کنند که در 

حکم مسئله ی دوم از طريق قياس ثابت شده است. که البته بايد توجه  اين حالت گويند:
داشت که قياس در عبادات (نماز و روزه و حج و زکات) و عقايد معتبر نيست و مردود 

 .می باشد

 : عدم اعتبار قياس واستحسان در اعمال عبادی

  در آن قياس واستحسان توقيفی بوده واعمال عبادی در شرع علمآء می فرمايند که 
اين بدين معنی است که در احکام عبادی از جمله: نماز ،  قرار نمی گيرد ،مداراعتبار 

روزه ، حج ، زکات وسايرعبادات، نمی توان از قياس يا استحسان (يکی از انواع ادله 
 .شرعی) بعنوان حجت در اثبات اعمال عبادی استفاده کرد

 : ن محترم بعرض ميرسانمبرای توضيح بيشتر مثال ذيل را خدمت خوانندگا
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صحيح آمده است که اگر شخصی توانمندی مالی برای رفتن به حج را شريف در حديث 
نداشته باشد (از جمله مثال پير ويا ناتوان باشد)  انجام انرا داشته باشد، ولی توانايی بدنی

در آنصورت برای او جايز است که بجای خودشخصی ديگری را با پول خود به حج 
 .د تا به نيابت از او مناسک حج را بجای آوردبفرست

 : طوريکه در حديثی از حضرت ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است

أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول هللا، إن أبی أدرکته فريضة هللا فی الحج شيخا کبيرا، «
( زنی از (متفق عليه) ». اليستطيع أن يستوی علی الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجی عنه

پيری  هللا! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردی قبيله خثعم گفت ای رسول
تواند بر شتر بنشيند آيا به جای او حج کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم  است و نمی ومسن

 به جای او حج کن). فرمود: بلی

قياس  حال کسی نمی تواند فريضه ديگری اسالمی يعنی نماز را بر حج چنين شخصی
ناتوان يکی مريض ويا شخصی مسن وکند، و بگويد که جايز است بجای مرده يا شخص 

از بستگانش برايش نماز بخواند! زيرا نماز و حج هر دو عبادت هستند، و در عبادات 
قياس کردن اعتبار ندارد، بلکه برای صدور چنين جوازی نياز به حديث يا آيتی از قرآن 

است، يعنی همانگونه که برای جواز انجام حج بجای شخص ناتوان نص  عظيم الشان 
صريح از کتاب يا سنت وجود دارد، برای نماز هم بايد چنين نصی موجود باشد وگرنه 

اصل در طوريکه متذکر شديم ،نمی توان برای نماز هم چنين حکمی صادر کرد. چرا که 
  است: »توقيف « عبادات بر

به قصد عبادت صورت می گيرد ممنوع است مگر آنکه برای  يعنی انجام هر عملی که
 .انجام آن جواز شرعی (از کتاب و سنت) وجود داشته باشد

 : استحسان

و در لغت به معنای نيکو ديدن، نيکو شمردن، خوب دانستن » حسن«استحسان از ريشه 
ارت چيزی و همچنين به معنای طلب حسن به هدف پيروی از آن بوده و در اصطالح عب

است از عدول از مسأله ای به موارد مشابه آن، آن چه که مجتهد در قضاوت عقل خود 
نيکو می شمارد، آن چه که به فهم و درک انسان تبادر می کنيد و...؛ از اين رو 

با قياس، قاعده استصالح و مصالح مرسله پيوند داشته و عدول ياد شده نيز بر  استحسان
  .قياس استوار است

  می ايد که فقها برای حکم شرعی مجبوراند که: زندگی مسلمانان موارد پيش  گاهی در
قياس يا هم استحسان يا استصحاب يا مصالح مرسله يا سد ذرايع يا قول صحابی يا  به

حتی عرف روی بياورند، زيرا حکم صريح آنرا در قرآن عظيم الشان وسنت رسول هللا 
 وجود ندارد . صلی هللا عليه وسلم 

ابو يوسف شاگرد امام صاحب ابوحنيفه) از  ( از جمله امام  مثال علمای حنفی  بطور
طريق مصالح مرسله حکم کرده اند که هرگاه مسلمانان در جنگ با کفار به غنايم دست 

يافتند ولی اين احتمال وجود داشت که آن غنايم دوباره به دست کفار بيافتد می توان غنايم 
  .ا به دست کفار نيافتدرا آتش زد و از بين برد ت

وجود ندارد و اين اجتهاد علمای  رسول هللا حال برای اين حکم هيچ دليلی از قرآن و سنت
: الرد علی مراجعه شود حنفی است که به کمک مصالح مرسله به اين حکم رسيده اند. (

 ). 3سير االوزاعی؛ امام ابويوسف، صفحه
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از طريق مصالح مرسله چنين فتوا  حنيفه ) ديگرامام صاحب ابو و يا امام احمد (شاگرد
داده که اهل فساد (انسانهای شرور و مفسد) را بايد به سرزمينی تبعيد نمود تا از شر آنها 

در امان بود. حال برای اين حکم هيچ دليلی از قرآن و سنت نبوی وجود ندارد و اين 
 مراجعه شود : ده اند. (اجتهاد امام احمد است که به کمک مصالح مرسله به اين حکم رسي

  . )14الطرق الحکمية؛ ابن قيم، صفحه
 : نقطه قابل تذکر در اصدار اين احکام اينست که

نيستند، و بلکه  چون مبنای اين احکام برگرفته از نصوص کتاب هللا و سنت رسول هللا 
 : ناشی از اجتهاد علما می باشند، از اينرو ميتوان دارايی دو احتمال باشد

زيرا در  صادره ميتواند صحت داشته باشد ويا هم احتمال دارد که خطا باشد ، احکام 
مسائل اجتهادی صحت وخطا هر دو امکان دارد و جايز است، چرا که هيچ يک از آنان 

إِذَا َحَکَم اْلَحاِکُم فَاْجتََهَد ثُمَّ «   معصوم نيستند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند:
اگر «يعنی:   )7352(بخاری:  ». هُ أَْجَراِن، َوإِذَا َحَکَم فَاْجتََهَد ثُمَّ أَْخَطأَ فَلَهُ أَْجرٌ أََصاَب َفلَ 

و  حاکم، اجتهاد کند و حکمی را صادر نمايد که درست باشد، دو پاداش به او می رسد. 
 اجتهاد کند و حکمی را صادر نمايد ولی در آن، دچار اشتباه شود، يک پاداش به او اگر 
 ».رسد می 

داليل هر يک از فقها نظر کنيم  موقف ما مسلمانان در برابر اين احکام همين است که به 
 .و چنانکه دليلشان محکم و قوی بود به آن عمل می کنيم

پس در صورت ارائه ی داليل محکم و قوی می توان به اين احکام و فتاوی عمل نمود، 
شته باشند، زيرا خود اين مراجع (مانند هر چند که دليل صريحی از کتاب و سنت ندا

 .قياس و استحسان و ..) بر اساس اصول و مبانی شرعی تدوين و تنظيم شده اند

عبادی را از طريق  ولی حکم صريح وقابل بحث در اين است که اين فقها نميتوانند عمل 
   غير قرآن و سنت ثابت کند،حکم فرمايند زيرا طوريکه متذکر شديم :

ادی (مانند نماز و احکام آن) فقط از طريق قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا امورات عب
عليه وسلم ثابت می شوند نه از طريق اجتهاد (يعنی استناد به قياس و استحسان و مصالح 

 ).... مرسله و

 : فورمول حکمی واستنتاج نهايی

فعل يا قولی به خالصه واستنتاج نهای بحث همين است که در امور عبادی، انجام هيچ 
قصد عبادت جايز نيست، مگر آنکه جواز آن از طريق کتاب هللا و سنت صحيح رسول 
  .هللا صلی عليه وسلم صادر شده باشد و قياس کردن و يا استناد به استحسان جايز نيست

اما در امور غير عبادی، چون اصل بر جواز است، لذا انجام هر عملی يا استفاده از 
ست مگر آنکه از طريق کتاب يا سنت يا قياس يا استحسان يا سد ذريعه هرچيزی جايز ا

  .حرمت يا کراهيت آن صادر شود
 

  :اما در مورد حجيت قياس

  تمامی ائمه اربعه از جمله امام مالک و امام احمد قياس را معتبر دانسته اند و در فتاوی 
نیبه کثرت خود از آن  (شاگردامام شافعی) اتفاق  استفاده نموده اند، چنانکه امام ُمزَّ

مذاهب اسالمی را در مورد استعمال قياس در فقه و جميع احکام نقل کرده است، و اين 
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) آورده 871(جامع بيان فضل العلم وأهله)(صفحه/ مطلب را امام ابن عبدالبر در کتاب
 .است

ا بر ولی امام احمد بسيار نادر از قياس استفاده کرده و ايشان حديث ضعيف و مرسل ر
قياس مقدمتر دانسته اند. و ايشان فرموده اند : ماداميکه يک حديث صحيح مرفوع يافت 

شود، هيچ چيزی بر آن مقدم نيست حال چه قياس باشد يا عمل اهل مدينه يا رأی باشد. و 
اگر در مسئله ای هيچ نصی موجود نباشد، آنگاه به اقوال صحابی استناد می شود و اگر 

ود که مخالفی نداشته باشد بر قياس ترجيح داده می شود. و اگر اقوال قول صحابی يافت ش
 .صحابی مختلف باشد، راجح آنها را که به کتاب و سنت نزديکتر است انتخاب می شود

 .هرگاه هيچيک از موارد فوق يافت نشد، آنگاه از قياس استفاده می شود

وقت تعارض ) بر خبر واحد مقدم اما عکس امام احمد؛ امام ابوحنيفه قياس جلی را ( در 
دانسته، و شروطی که ايشان برای پذيرش و استناد به خبر آحاد گذاشته موجب شده که به 

  .احاديث آحاد زيادی عمل نکند

و امام مالک قياس را بعد از کتاب و سنت و اجماع، قرار داده و آنرا بر قول صحابی و  
 .عمل اهل مدينه مقدمتر دانسته است

شافعی فرموده که اصل بر کتاب و سنت است، اگر يکی از آن دو در دسترس  و امام
 .نباشد، آنگاه بر آنها قياس می شود. و اجماع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است

 : يادداشت

بجز ظاهريه، و شيعه و بعضی از معتزليان، هيچ مذهب فقهی منکر حجيت قياس نبوده 
  .ان استعمال قياس بوده استاست، و تنها اختالف آنها در ميز
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