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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ جوالی ١۵
  

  ،عبادی توقيفی است» احکام«حکم 
  .استحسان درآن جای ندارد  قياس و

١ 
  

  :عبادت  ۀمکل

   .ذکر گرديده است بار  ) ٢٧٥(صورت کل ه ب ِعبادت در قرآن عظيم الشأن ۀ کلمــ

َعبد«  ۀعبادت از ريش عبوديت  مصدر  عبد دوۀاز ريش. و به معنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نھايت خضوع است» ََ

  .است و عبادت مشتق شده

 .باشد مورد استفاده قرار گرفته، که البته دارای يک معنی میعبری وھم در زبان عربی ھم در زبان اين دو اصطالح 

عنون يک اصل جدا ه ب) يھوديت، مسيحيت واسالم(  ابراھيمیگصورت کل در سه دين بزره عبادت و پرستش ب

 .است ھا بر آن تأکيد شده شود که در ھر سه دين به عنوان يکی از اولويت ناپذيرشمرده می

معرفی  متين محکمی و مستحکم در حيات فردی واجتماعی و حتی سياسی انسان ) يسمانر(به حبل  عبادت را علماء 

 .داشته اند 

 .شود می وصل و انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط

ادای عبادت به عزت  بايد برد که انسان با انجام واز ياد ن گيرد و در رحمت پروردگارقرار می صادق  انسان با عبادت 

جن و انس را نيافريديم مگر ) ٥٦  تآي: سوره الذرايات (» وما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون« .تواند رسيده میکامل 

  » براى اين كه مرا پرستش كنند

يد و ئپس با ماليمت در آن درآ. اين دين محکم و متين است«: فرمايد پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم می

ای ھستيد که نه مسافت را  ان خدا با کراھت تحميل نکنيد که در اين صورت مانند سوار درماندهرا بر بندگ هللا عبادت

  .)پيموده و نه مرکبی به جا گذاشته است

   :نبايد فراموش کرد که 

  .افراط و زياده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی مؤمن نسبت به عبادت و گريز از آن می شود

 

 :عـبـادت
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دوست می دارد و به آن خوشنود می گردد، در بر  اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما عبادت 

 .دساز  اعمالی كه بنده را به هللا نزديك میۀمی گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و اعمال جوارح و ھم

 عليه وسلم مشروع قرار داده در تعريف  آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلی هللاۀبنابراين ھم

 .عبادت داخل است

ايمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رھبت و ۀ عبادت انواع مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی اند، مانند اركان ششگانـ

 .نماز و زكات ، روزه ، حج:  و بعضی عبادات ظاھری است، مانند غيره

 :دو اصل مبتـنی باشدكه بر  عـبادت صحيح نمی شود مگر اين

الاله اال  «اين معنای گواھی دادن. كه عبادت خالص برای هللا تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود اين: اول

 .است » هللا

  :می فرمايد چنانكه هللا تعالی 

ِّإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا له الد « ِّ َُ َُ ًَ ِ ِ ِْ ُْ َِ َّ ْ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ ْين، أال  الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھم َّ ُ ُ ُ ُُ ُْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َّ َ ََّ ََّ ْ ِّ

َّإال ليقربونا إلى هللا زلفى إن هللا يحكم بينھم فی ماھم فيه يختلفون إن هللا ال يھدی من ھو كاذب كف َ َ ٌُ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُْ َ َْ َّْ َّ ََّّ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ْ ُ َُ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ُ سورة ٣-٢( ».ارَّ َ ۡ ُ

َالزمر خدا را پرستش كن و پرستش خود . ما اين كتاب را كه در بر گيرندۀ حق و حـقيقـت است، بر تو فرو فرستاديم( )ُّ

و   كسانی كه جز خدا سرپرستان . تنھا طاعت وعبادت خالصانه برای هللا است و بس! ھان. را خاص برای او گردان

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند،   گويند ما آنان را پرستش نمیياوران ديگری را بر می گيرند،

آنچه كه در آن اختالف می ورزند داوری می كند، خداوند كسی را كه دروغگوی ) بارة(بی گمان خداوند بين آنان در 

  .)ناسپاس است ھدايت نمی كند

ُوما أمروا إال ليعبد «: و می فرمايد ُ ُْ ِ َِّ ِ ُ ِوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ َ َِّ َ َ َ ََ َّ ُ ْ َّ ُ َُ ُ َُ ََ ْ ۀ آيـ. َّ

َسورة البينة٥ ّ َ َُ ۡ كه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز  درحالی كه به ايشان دستور داده نشده بود مگر اين)  .« ُ

 .)ين راستينئ بپردازند و اين است آبر پا دارند و زكات

 وسلم به اين شكل كه بنده مثـل پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل كند بدون اين صلی هللا عليه   پيروی از رسول هللا :دوم

ْن ِقل إ« : لذا می فرمايد. كه چيزی از آن كم كند يا به آن بيفـزايد، و اين به اساس و معنای گواھی محمد رسول هللا است

ْكنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم آيـ ْ ُْ ُ ُ َّ َُ ُ َ ُ ُُ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َُ َّ َُّ ِ ُِ َ َ َ سورة آل عمران -  ٣١تُّ َِ ُ ۡ بگو اگر خدا را دوست می داريد از (» ُ

َوما آت «:فرمايد و می.)دمن پيروی كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناھان شما را برايتان بيامرز َ ُاكم الرسول َ ُ َّ ُ ُ

ُفخذوه ومانھاكم عنه فانتھوا َُ َْ َْ ََ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ سورة الحشر ٧ۀآيـُ َُ ۡ و از آنچه كه شما را پبه شما بدھد، آن را بگيريد) خدا(وآنچه رسول ( » ُ

  .)ازآن باز دارد اجتناب كنيد

  

 :مصادر احکام در اسالم

. يکی، منابع اصلی و ديگری منابع فرعی.  رو می شويمدر استنباط احکام اسالمی پيوسته با دو دسته از منابع روبه

منابع فرعی . رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اند ن و سنتأمنابع اصلی برنص يا نقل تکيه دارند و شامل قرآن عظيم الش

   .ندند و اجماع، قياس، عقل، استحسان، استصالح، سد ذرايع  و عرف را در بر می گيرابر عقل، يعنی اجتھاد استوار

  

  :»سدذرائع وفتح ذرائع «يادداشت توضيحی درمورد 
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در لغت به معنای رفع مانع » فتح «کلمه  ، در لغت به معنای بستن وجلوگيری کردن است ، و» ّسد«کلمه : »ّسد «

 ، بيروت ، دار صادر ، چاپ سوم ، ٢٠٧ صفحه ٣ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، جلد (نمودن است 

   ) ق١۴١۴

 .تواند با کمک آن به چيزی برسد ای است که انسان می است و ذريعه در لغت به معنای وسيله» ذريعه«، جمع »ذرائع«

، دمشق، ۶٢١راغب اصفھانی، حسين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، تحقيق، داودی، صفوان عدنان، صفحه (

  ).ق١۴١٢، الدار الشامية، چاپ اول،  بيروت، دارالقلم

ای که  وسيله: ترين تعريف به حقيقت عبارت است از ترين و جامع و در اصطالح دارای تعاريف مختلفی است که نزديک

   .ما را به سوی احکام ھدايت فرمايد 

ای که موجب رسيدن به  به حسب اصطالح يعنی ترک کردن و جلوگيری کردن از ھر وسيله» ّسد ذرايع«پس معنای 

  .شود حرام می

ای که سبب  تح ذرايع به حسب اصطالح يعنی بازکردن و رفع مانع نمودن و اجازه دادن به انجام ھر وسيلهو معنای ف

  .شود رسيدن به واجب می

  

 :مصادر احکام

 : مصادر احکام در شرعيت اسالم چھار اند 

 نأقرآن عظيم الش -١

 احاديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم -٢

 اجماع امت در يک عصری -٣

 )برای غير عبادات و عقايد(قياس  -٤

که حکمی از طريق يکی از اين مصادر تعيين شود، بر مکلفين واجب  اين موارد ھمگی منابع تشريع ھستند و مادامی

 .است که مطابق حکم عمل کنند

  .طور کلی مردود می شمارنده را ب اجماع و قياس برخی از علماء : ناگفته نبايد گذاشت که 

احکام الھی دانسته و ۀ  اکثر قريب به اتفاق علماء ھر چھار منبع را جزو ادلًو تقريبا)  ابن حزم اندلسیاز جمله  شيخ(

  .معتبر می دانند

  :شيخ ابن حزم اندلسی 

، ھاازمشھور ترين فق او يکی )م ١٠٦٤ – ٩٩٤)( قمری ٤٥٦ – ٣٨٤( شيخ ابن حزم ، ابو محمد علی بن احمد بن سعيد 

حيث ه ش يکی از بزرگان قرطبه بود ودر زمان دولت عامری بپدر . شمار ميرفته ب ر اندلس شاعر واديب د،فيلسوف

  .وزير مشغول وظيفه بود

    

 : شرعی  ۀاقسام ادل

  : می نمايند  شرعی را به دو قسمت تقسيمۀبرخی از علماء ادل

    نقل-

 ورأی -

 .يازمندندالبته اين تقسيم بنابر اصول ادله است ، وگرنه ھر دو به يکديگر ن
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  :نوع اول يعنی نقل 

و به ھر کدام اصول ديگری ملحق ) یگانالو( عبارت از کتاب هللا وسنت رسول هللا ، و نوع دوم قياس و استدالل  : نقل

 .شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختالف است می

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

  

 :نأقران عظيم الش

احکام قرآن است، در تعريف قرآن :امت اسالم بر اين اصل اجماع دارند که اولين مصدر تشريع در دين مقدس اسالم 

  :يکی آن عبارتست  ،ھاعلماء ومفسرين نظرياتی مختلفی ارائه داشته اند ، از جمله ھمه اين تعريف 

نازل شده و به طريق  با لفظ عربی فصيح بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  جانب پروردگار کتابی است که از قرآن

  .است » ناس«  ۀو انتھای آن سور »فاتحه« ۀتواتر به ما رسيده است و در مصحف مکتوب و ابتدای آن سور

 

  : سنت صحيح

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

  

  : لغتسنت در

 .ی طريقه و راه و روش و سيرت است، چه خوب و چه بدابه معن

است که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر غير سبيل  ) ص(اقوال، افعالی و سکوت محمد : جا  و مقصود از آن در اين

ز رسول هللا صلی سنت، عبارت از گفتار و کردار و تقرير و ترکی است که ا: و به عبارتی ديگر. اعجاز سر زده است

 .هللا عليه وسلم سرزده است

رود که   بدعت به کار میۀ سنت در مقابل کلمۀشود، و گاھی نيز کلم واجب گفته می و در بين فقھا، سنت به عبادت غير

  .منظور از آن امری است که شرعی باشد، خواه واجب، و خواه مندوب و خواه مباح

 

 : شود  تقسيم میبنابر تعريف فوق، سنت به سه بخش عمده

  .سنت قولی -١

 .سنت فعلی که شامل ترک نيز ھست -٢

 .سنت تقريری -٣

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

 به آنھا و ترک فعل، مثل ترک غسل و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تعليم نماز و حج به طريق عمل کردن -

 .ھای متعدد تا داللت بر جواز دھد بين جماع

فعلی را از کسی مشاھده فرمايند و يا گفتاری  و سنت تقريری عبارت از اين است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  - 

در حضور ايشان، و تيمم  )خر هگور(خر اھلی  را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار نفرمايند، مانند خوردن گوشت

کردن صحابه برای نماز به سبب نيافتن آب، و يافتن آن بعد از ادای نماز، و غير از اين از حاالت بسياری که ياران در 

 .فرمودند، و عدم انکار ايشان بر جواز آن امور داللت دارد دادند، و ايشان انکار نمی حضور و يا غيبت ايشان انجام می
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ھای شرع است، و کتاب خداوند  حجتی از حجت که سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  نان متفقند بر آن مسلماۀھم

ِوما آتاکم الرسول فخذوه وما نھاکم عنه فانتھوا واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب« :  متعال نيز بر اين امر داللت دارد  ِ َِ َْ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َُّ ُ ُ ُ َُ ََ َْ َ ْ ُ َُ َ َُ ُ َُّ «

 ).چه که شما را از آن بازداشت، خودداری کنيد چه که رسول برای شما آورد بدان چنگ زنيد و آن و آن( )٧/ ر حش(

ُقل إن کنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببکم هللا« ّ ُّ ِ ُِ ُْ ْ ُ ُِ َِّ َ َ َ ُّ ُ ُْ ِْ بگو اگر خدارا دوست داريد، از من پيروی کنيد )(٣١/ سوره آل عمران (» ُ

  .)اردد خدا شما را دوست می

ًبر کسی که مستقيما به صورت شفاھی از ايشان بشنود حجت است و بايد بر وفق  لذا قول رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 به دست آوردن سنت برای ما از طريق راويان است که ۀايم، وسيل آن عمل کند، و ما که از اين برکت محروم مانده

 .را برايمان روايت کنند هللا صلی هللا عليه وسلم ممکن است به طرق تواتر يا آحاد سنن رسول 

سازد،  دھد، مجمل آن را روشن می سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضيح می  :نبايد فراموش کرد که

 رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ۀکند، زيرا خداوند بيان قرآن را وظيف و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل می

ْوأنزلنا إليک الذکر لتبين للناس ما نزل إليھم « : ساخته و فرموده است   ِ ْ َْ ُ ُ َِ َِ َ َ َِّ َ ِ َّ ِ َِ ِّ ْ ِّ َ َْ َ و قرآن را بر تو نازل  )(٤٤/ نحل  سوره(» َ

  ).یئنازل می شود بيان نما) از سوی پروردگارشان(کرديم تا آنچه را که بر مردم 

که از دور يا نزديک قرآن بر آن داللت دارد، زيرا خداوند قرآن را  اينبينيم مگر  بنابراين ھيچ امری را در سنت نمی

  .آيد که سنت نيز در آن وارد شود بيانگر ھر چيز دانسته، و از اين الزم می

 ادامه دارد


