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 حدیث فهم در حکومتی احکام شناخت تأثیر
 1محققیان حسین

 2ستایش رحمان کاظم محمد
 چکیده

 جایگهاه و مقصهود کهه شود می حاصل زمانی احادیث مفهومی تعار  حل و حدیث فهم
 حکومهت در اسالم، حکومتی دستورات نخستین شود. تببین درستی به ها روایت دورص

 زمهان آن مخاطبهان و جامعهه وضهعیت و نیهاز با متناسب ،المؤمنین امیر و پیامبر
 شناسههایی بایههد آنههها شههناخت هههای راه و دسههتورات ایههن اول، نگههاه در اسههت. شههده بیههان
 بهه نسبت دستورها این شرایطی با احادیث، این تحلیل اساس بر دوم، مرحله در و شوند.
 برخهی فهم در احادیث، نوع این شناخت بود. خواهد شامل هم مخاطبان و ها زمان دیگر

 دارد. فراوان تأثیر احکام احادیث از بسیاری میان تعار  حل نیز و احادیث، از
 احادیث. تعار  حکومتی، حکم الحدیث، فقه ها  کلیدواژه

   مقدمه
 آن صهدور در دخیهل عوامهل تمهامی بتهوان کهه اسهت ممکهن روایهت یهک از مقصهود فهم زمانی
 معصهوم توسهط جامعهه اداره و حکومهت جایگهاه عوامهل، ایهن جمله از و کرد شناسایی را روایت
 برنهد؛ می نهام اسالمی حکومت اولین گاار پایه عنوان به پیامبر از حدیثی های آموزه است.

 خداونهد فهرامین انتقهال و شهریعت مرجع سو یک از دارد. شنق دو آن در پیامبر که حکومتی
 3اسالمی. دستورات محوریت با حکومت اولین گاار پایه و مجری اولین دیگر جهت از و است

                                                   
 . پژوهشگر و مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه.1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه قم.2
 .50، ص1. ر. : القواعد الفقهیة و االجتهاد و التقلید، ج3
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یافههت وحههی طریهه  از را دسههتورات و احکههام پیههامبر اول، وی گههی در  هههای آموزه و کههرده در
 دادند. می انتقال مسلمانان و مردم عموم به را شرعی
 بهههه توجهههه بههها مههواردی در گااشهههته اجهههرا بهههه را صادرشههده احکهههام پیهههامبر دوم، وی گههی در

کمیههت جایگههاه  همچنهههین کردنههد، نمهههی اجههرا یههها و داده تغییههر را یکهههی حکههم، دو تهههزاحم در و حا
 دیگهری اجهرای و کننهد اجهرا زودتر را یکی گااشته احکام از برخی اجرای در اولویت توانستند می
  شود. می یاد حکومتی احکام تعبیر با موضوع این از دازند؛بین تأخیر به را

کمیهت .2 دیهن، تبلیهغ .1 دانهد: می قسهم سهه را پیهامبر شئونات اول شهید  رهبهری و حا
  4قضاوت. .3 اسالمی، جامعه

کمیت و رهبری شئون یکی از نیز قضاوت  5شود. می محسوب حا
 اختصهاص اول نگهاه در آن صههشاخ و یابد می  تحق  خاص جامعه بستر در حکومتی حکم

کم وضههعیت و مخاطههب بههه   اول مرحلههه در کههه موضههوعی اسههت؛ صههدور زمههان در جامعههه، بههر حهها
 در و سههازد می ضههروری را یکههدیگر از حکههومتی دسههتورات و دیههن ثابههت احکههام شههناخت بههه نیههاز

 حکهومتی خهاص شهرایط یها حکومهت آن تغییر از پس احکام این کارآمدی از بحث دوم، مرحله
  کند. می مطر  را

 دیگههر از آن شناسههایی خههاص، شههرایط و مخاطههب بههه دسههتورات ایههن اختصههاص صههورت در
 تمههامی در احادیههث ایههن یههافتن حجیههت صهورت در و اسههت مقالههه ایههن فایههده نخسههتین روایهات
 تبیین و شناسایی نوشتار این اصلی مسئله حقیقت، در چیست؟ حجیت این مال  ها زمان
 میهان تعهار  اسهت. معصومان مقصود فهم در آن، تبع به و حدیث دورص در مؤثر موارد از یکی

 و خهاص شهرایط خهاص، مخاطهب گهرفتن نظهر در بهدون معصهومان رفتهار یا و ها روایت از بعضی
کمیت جایگاه   نیست. رفع قابل اسالمی جامعه اداره در حا
 التمقههها و هههها کتاب اسهههالمی جامعهههه رهبهههری و حکومهههت بهههاره در اسهههالمی انقهههالب از پهههس
 و آیهات دیهدگاه از اسالمی حکومت مختلف جوانب ترسیم به که است شده نگاشته متعددی
 ولهههی 6اند، داشههته اشههاره پیههامبر حکههومتی دسهههتورات بههه آن کنههار در و انههد پرداخته روایههات

                                                   
 .214، ص1، جالقواعد و الفوائد. ر. : 4
أنیت اداره نیز صاد  است. هر چند در ظاهر تشکیل حکومت ندادند، ولهی شه . این موضوع در مورد دیگر معصومان5

گرفته اند؛ به  جامعه را داشتند و با توجه به وضعیت جامعه و عبور شیعیان از مشکالت زمانه، تدابیر مختلفی را در نظر 
متعهه را بهرای شهما دو نفهر »فرماینهد:  خطهاب بهه دو نفهر از اصهحاب شهناخته شهده خهود می عنوان نمونه امهام صهاد 

کردم که در مدینه هستید حرام   (. 10،  467، ص5، جالکافی)« مادامی 

گفتمهان علمهی؛ احکهام حکهومتی و مصهلحت. به عنوان نمونهه ر. : 6 قلمهرو »؛ اصهول فقهه حکهومتی؛ اندیشهه سیاسهی در 
 



تی 
کوم

م ح
حکا

ت ا
ناخ

یر ش
تأث

فهم
در 

 
یث

حد
 

 

 

119 

 انههد. ن رداخته مقالهه ایههن موضهوع بههه روایهی های نمونهه تحلیههل بها مسههتقیم صهورت به کهدام هیچ
 ایهن داشهتن حجیهت بررسهی روایهات، پایهه بهر موضهوع تحلیل بر عالوه مقاله، این خاص وی گی

 بررسههی بها کههه اسهت آن بههر سهعی رو پههیش نوشهتار در اسههت. حاضهر زمههان در حکهومتی دسهتورات
 حکههم خهالف بههر ظهاهر  بههه کهه مصههادیقی تحلیهل بههه المهؤمنین امیههر و پیهامبر دوم وی گهی
 سه س و شهود بیهان دیگهر احادیهث از روایهات ایهن شناخت های مال  پرداخته، است تشریعی

 بههه مراجعهه تحقیهه  ایهن روش شهود. معههین روایهات ایههن نفهوذ و داللهت محههدوده بعهد، مرحلهه در
 است. حکومتی حکم به مربوط روایات شناخت جهت در تاریخی استنادات و روایی متون

   حکومتی احکام ماهیت
کم کههه اسههت نههواهی و اوامههر همههان نوشههتار ایههن در حکههومتی احکههام از مههراد  بههرای جامعههه حهها
 صهورت  بهه اخیهر قهرن از قبهل تها کهه آنجها از و اسهت آن اجرای و صدور متولی اجتماع نظام حفظ

 واژه تعهاریف از را آن تبیهین و تعریف توان می 7است، نشده پرداخته واژه این تعریف به مستقیم
  نویسد: می حکم تعریف در جواهر صاحب آورد. دست به حکم

 در دو آن موضوع یا وضعی یا شرعی حکم یک اجرای دستور از است عبارت حکم
کم، طرف از خاص امر یک   8خداوند. جانب از نه حا

کم آن مجههری و حکههم صههدور منشههأ اول، دارد: وجههود اصههلی محههور چنههد تعریههف ایههن در  حهها
 موضههوع تعیههین و وضههعی شههرعی، احکههام شههامل کههه حکههم شههمول دایههره دوم، شههارع؛ نههه اسههت،

 باشد. تواند می دو این از کدامهر
 احکههام از تههری کامهل تعریههف را طباطبههایی عالمهه تعریههف تههوان مهی حکههم تعریههف بهه توجههه بها

   دانست. حکومتی
  نویسد: می باره  این در طباطبایی عالمه

 سلسههله یههک توانههد مههی امههر ولههی آنههها، موافقههت رعایههت و شههریعت قههوانین سههایه در
 وضههع مقرراتهی آنههها طبه  گرفتههه، وقهت مصههلحت حسهب  بههه مقتضهی تصهمیمات

 دارای شههریعت ماننهد و االجهرا  الزم نههامبرده مقهررات بیهاورد. اجههرا موقهع  بهه و نمهوده
 9است. اعتبار

                                                                                                                        
 «.حجیت حدیث از نگاه عالمان شیعه

 .143. ر. : احکام حکومتی و خمس، ص7

 .100، ص40، ججواهر الکالم. 8

 .164، ص1های اسالمی، ج بررسی 9 .
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  کند: می تر کامل را تعریف که است شده اضافه قید چند تعریف این در
 ههر اسهت؛ الزم مصهلحت رعایهت حکومتی، احکام اجرا و صدور در «وقت مصلحت» اول،
 کهه چنان همچنین باشد تری جامع عبارت تواند می اسالمی( جامعه )مصلحت عبارت چند
 متغیهر حکهومتی احکهام اسهت، نهفتهه مصهلحت قیهد در و 10اسهت آمده ایشان تعریف ادامه در

   هستند. خود مصلحت تابع و بوده
کم تعریف این طب  بر دوم،  دارد. عههده بهر را حکومتی حکم اجرا و حکم وضع عنوان دو حا
 کههالم خالصههه اسههت. حکههومتی احکهام جایگههاه آن ادامههه بههه توجههه بها تعریههف ایههن در مهههم نکتهه
 توانهد می 11متغیهر و ثابهت مقهررات کهردن مطهر  بهه توجه با بحث این ادامه در طباطبایی عالمه
 توضههی  در صههدر شهههید اسههت. نامیههده الفههراغ منطقهة نظریههه را آن صههدر شهههید کههه باشههد همهان
  کنند: می بیان غالفرا منطقة

 دوم، دسهته و تغییهر قابهل غیهر و ثابت اول، دسته است: نوع دو بر اسالم دستورات
کم یها و حکومهت عههده بهر آن ترسهیم اسالم دین در که احکامی  شهده  داده قهرار حها

 12است. زمان مقتضیات بر متوقف و است
 احکهام از مهراد 13ی،اسهالم اندیشهمندان سوی از طباطبایی عالمه تعریف پایرش به توجه با

 احکههام از دسههته آن بههه نظههر کههه توضههی  ایههن بهها اسههت؛ تعریههف همههان نوشههتار ایههن در حکههومتی
کم مقام در پیامبر که است حکومتی  ثابهت حکهم مقابهل در را حکمهی اسهالمی جامعهه حا
 فرمههان کههارگزاران، نصههب و عهزل ماننههد حکههومتی احکههام مصهادی  دیگههر و انههد کرده بیههان شهرعی
 گیرد. برنمی در را ماه رؤیت به حکم و تعزیرات و حدود اجرای و قضاوت  ،صل و جنگ

ک .1  حکومتی دستورات تشخیص مال
 اجتمهاعی جنبهه که -روایی و فقهی های باب تمامی در حکومتی احکام مضمون با روایات

 نتیجهه، در اسهت. آن گویهای آینهده روایهی های نمونهه کهه موضهوعی اسهت؛  شده گسترده -دارند
 آن بهه قسهمت ایهن در کهه سؤالی است. دینی دستورات دیگر از احکام این شناسایی اول، قدم

                                                   
ه که مصهلحتی هسهتند تهابع بقا و ثبات در و تغییر وضعی قابل مقررات و تغییر قابل غیر و آسمانی ثابت قوانین»ن: . هما10

مقهررات  ایهن طبعها اسهت، املکت روی به و تحول انسانی در زندگی جامعه پیوسته چون و است آورده وجود آنها را به
 «.داد خواهند خود از بهتر به را جای خود رده،ک تدریج تّبدل پیدا به

 .164، ص1های اسالمی، ج . بررسی11

 .443، ص3 )موسوعة الشهید الصدر(، جاقتصادنا. ر. : 12
 .149ر. : احکام حکومتی و خمس، ص 13 .
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 در شهرعی نهواهی و اوامهر دیگهر از حکهومتی دسهتورات تشخیص های مال  شود، می داده پاسخ
 احکههام موضههوع بهها احادیههث شهناخت بههرای راه  سههه اسههتقرا بههه توجهه بهها اسههت. روایههات محهدوده
 اختصهاص بر مبنی معصوم تصری  و بیان اول، کرد: تصور توان یم روایات دیگر از حکومتی

 بهها معصهوم از حکههم دو ههر صههدور اثبهات و روایهت دو تعههار  دوم، حکومهت؛ بههاب بهه حکهم
 در کهه احهادیثی ردگیهری سهوم، طرف؛ یک نمودن حکومتی حکم بر حمل و عرفی جمع به توجه
 است. شده  استفاده حکم و قضی امر، الفاظ از آنها
 معصوم بیان .1 - 1

  و کهههرده بیهههان را حکمهههی پیهههامبر کهههه یافهههت را مهههواردی تهههوان مهههی روایهههات بهههه مراجعهههه بههها
 مخهتص را حکهم آن اجهرای دیگهری معصوم یا و ایشان خود دیگر جای در ولی اند، نموده اجرا یا
  پیههامبر نمونههه عنههوان بههه اند؛ دانسههته حکههومتی دسههتور نههوعی  بههه دانسههته، مههورد همههان بههه
 را آن گوشهههت و کشهههته را اهلهههی االغ هههها مسهههلمان از ای عهههده کهههه شهههدند متوجهههه خیبهههر جنهههگ در

 را غههاا ظههرف دادنههد دسههتور و اسههت حههرام االغ گوشههت خههوردن فرمودنههد: پیههامبر پزنههد؛ مههی
 14کنند. واژگون
  اسهههت. شهههده واقهههع اخهههتالف مهههورد اسهههت، نهههوع چهههه از اینجههها در پیهههامبر امهههر کهههه ایهههن
  االغ گوشههت حرمههت بههه حکههم و گرفتههه تشههریعی امههر را حکههم ایههن تسههن اهههل فقههها از ای عههده
 خههارجی امههر یههک معلههول را پیههامبر امههر ایههن سههنت اهههل از دیگههر ای عههده 15انههد. داده اهلههی

  نشهههده پرداخت آن خمهههس کهههه ایهههن و آنهههها بهههودن رهههها را االغ گوشهههت حرمهههت علهههت دانسهههته،
 ایهههن بهههودن خوار نجاسهههت را یخهههارج معلهههول ایهههن دیگهههر گروههههی مقابهههل، در 16اند. شهههمرده بهههود

 17اند. دانسته ها حیوان
 امههام فرمهوده بههه شهود. مههی واضه  حکههم ایهن علههت بیهت  اهههل کلمهات بههه مراجعهه بهها امها
 18اسههت. جنههگ بههه اعههزام جهههت وسههایل حمههل  بههه مههردم نیههاز معلههول پیههامبر نهههی بههاقر

 بهتههر یههوانح ایههن بقههای بههرای پیههامبر حکههم ایههن فرماینههد: مههی دیگههری روایههت در همچنههین
                                                   

، تههایب االحکهام؛ 13،  246، ص6ج الکهافی،؛ 64، ص6، جصحی  مسهلم، 78، ص5، جصحی  البخاری. ر. : 14
 .168،  40، ص9ج

 .275، ص2، جکتاب االم؛ 11ئله، مس89، صالخالف. ر. : 15

 .281، ص8، جنیل االوطار؛ 407، ص7، جالمحلی؛ 78، ص5، جصحی  البخاری. ر. : 16

 .281، ص8، جنیل االوطار؛ 407، ص7، جالمحلی؛ 78، ص5، جصحی  البخاری. ر. : 17

 .171،  41، ص9، جتهایب االحکام، 10،  246، ص6، جالکافی. ر. : 18
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 یهک االغ گوشهت تحهریم در پیهامبر حکهم کهه شهود مهی واضه  بهاقر امهام بیان با 19است.
 است. بوده لشکر فرماندهی و جامعه رهبری مقام در حکومتی حکم

 اجههرای در پیههامبر جههدیت آن، متعههدد هههای نقل بههه توجههه بهها حکههم، ایههن خههاص وی گههی
 گوشههت ریخهتن دور بههه دسهتور برپیههام 20سهنت اهههل متعهدد هههای نقهل بههر بنها اسههت. دسهتور
 بهر بنها همچنهین 21اسهت. شهده نقل نیهز بیهت  اههل طریه  از مطلهب ایهن دادنهد. شهده  پخته

 ایهن جهواب در کهه چنهان 22است. نجس و رجس این که فرمودند سنت اهل های نقل از بعضی
 محکه دو اسهت، مجهدد اسهتفاده قابل شهده، پخته آن در گوشهت این که هایی ظرف آیا که سؤال

 پیههامبر رفتههار ایههن مجمههوع 23کننههد. می بیههان را آنههها َغسههل و شسههتن یهها و ههها ظرف شکسههتن
 فتهوا را االغ گوشهت تشریعی حرمت به افتاده، اشتباه  به سنت اهل فقهای تا است شده باعث
 خهاص دالیلهی به و بوده حکومتی نهی، این بیت  اهل احادیث بر بنا که صورتی در بدهند؛

  24است. شده صادر زمان آن در

 بههرای نهههی ایههن مههورد در کههه متعههددی های پرسههش مقابههل در پیههامبر از پههس امامههان
 بههر مبنههی سههنت اهههل اشههکال دانسههته، مههوقتی حکههم را دسههتور ایههن بههوده، مطههر  جامعههه عمههوم

 حههر شههیخ کههه روایتههی یههازده مجمههوع از انههد. داده جههواب را بههاره ایههن در پیههامبر گیههری سههخت
ْهِلیهِة  اْلُحُمهرِ  ُلُحههوِم  َراَههِة َک  َبهاُب » ،عةالشهی وسهائل در عهاملی

َ
یِمَهها َعهَدِم  َو  اأْل  در کههرده، نقهل 25«َتْحِر

 جههواب را االغ گوشههت خههوردن بهها ارتبههاط در مقههدری شههبهه معصههومان روایههت 26ُنههه ظههاهر
 بههه توجههه بهها کردنههد. حههرام خههاص زمههان در نیههاز علههت بههه پیههامبر و نیسههت حههرام کههه انههد داده

 حکههم یههک سههنت اهههل ماننههد نیههز شههیعه مههورد، ایههن در معصههوم بیههان نبههدو فههو ، مطالههب
  27آورد. می حساب  به تحریمی تشریعی حکم را حکومتی

                                                   
 .172،  41، ص9، جتهایب االحکام، 11،  246، ص6، جالکافی. ر. : 19

 ، باب تحریم اکل لحم الحمر االنسیة.63، ص6، جصحی  مسلمر. :  20 .

 .11،  46، ص6، جالکافی. ر. : 21
 .65، ص6، جصحی  مسلم. ر. : 22

سروها، فقال رجل: ک: أهریقوها و اقال النبی: »186، ص5، جصحی  مسلم؛ 72، ص5، جصحی  البخاری. ر. : 23
 «. رسول اهّلل! أو نهریقها و نغسلها؟ قال: أو ذایا 

ْهِلیِة َو َعَدِم َتْحِریِمَهاَک َباُب »، 117، ص24، جوسائل الشیعة. ر. : 24
َ
 «.َراَهِة ُلُحوِم اْلُحُمِر اأْل

 .117، ص24. ج25

 .11و  10، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1. روایات 26

که به او خبر داده اس27 که احتمال تقیه  نقل می ت حرمت اکل لحم را از امام صاد . در روایت سوم، ابان از فردی  کند 
 نقل شده است. در آن زیاد است. روایت نهم به صورت مرسل از شیخ صدو  از پیامبر
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 از صادرشههده دسههتورهای نههوع تشههخیص در امامههان اهمیههت فههو ، نمونههه بههه عنایههت بهها
 ایهن در معصهومان کهه داشت دقت نکته این به باید همچنین شود. می واض  پیامبر
 کراهههت نفههی بیههان مقههام در روایههات ایههن امهها انههد؛ کههرده نفههی را پیههامبر تحریمههی هههین روایهات
   28اند. آورده دست به دیگری ادله از را کراهت بر فتوا شیعه فقها و نیست االغ گوشت

  بهه کهه دادنهد دسهتور مسلمانان به مدینه در حکومت تشکیل آغاز در پیامبر دیگر، نمونه
 و شهیعی متعدد مصادر در «بالیهود تشبهوا ال و الشیب غیروا» تروای کنند. خضاب حنا وسیله
 یا و است واجب امری یا کردن خضاب احادیث، این مضمون طب  بر 29است. شده نقل سنی

کید. مستحب  رحلت از پس صحابه دیگر که است اشکالی استحباب یا و وجوب این قرینه ا
  30کند. نمی خضاب چرا که گرفتند می امیرالمؤمنین به پیامبر
 ایههن مههوقعیتی در پیههامبر کههه شههود مههی واضهه  بیههت  اهههل کلمههات بههه مراجعههه بهها امهها
 کفههار توجهه  جلههب باعهث سههن کهولهت نبایهد و بههود انهد  مسههلمانان تعهداد کههه انهد داده را دسهتور

 فرماید: می معترضان جواب در علی امام شد. می
 ولی بودند، قلت در دین )پیروان( که دادند خضاب به دستور زمانی در پیامبر

  31است. کرده پیدا گسترش دین زمان این در
 حکههم روایههت، دو ایههن بههه توجههه بهها 32اسههت. شههده  نقههل نیههز حسههین امههام از جههواب ایههن
 از نههه شههود؛ مههی محسههوب حکههومتی دسههتور یههک محاسههن کههردن خضههاب بههر مبنههی پیههامبر
کم؛ و فرمانههده یههک جایگههاه از بلکههه تشههریع، جایگههاه  جامعههه شههرایط بههه وابسههته کههه دسههتوری حهها

 نیهز آن اسهتحباب بلکهه نهدارد، وجهوب تنها  نه کند، تغییر وضعیت که زمانی و است مسلمانان
 شود. منتفی است ممکن

  پیهههامبر موقههت و حکههومتی دسههتورهای بههه بیههت  اهههل اشههاره مختلههف های نمونههه
  طهههههعق بهههههه پیهههههامبر دسهههههتور اسهههههت. شهههههده نقل فقهههههها کلمهههههات و حهههههدیثی ههههههای کتاب در

  کههههرده نهههههی عمههههل ایههههن از متعههههدد مههههوارد در کههههه ایههههن بهههها 33النضههههیر، بنههههی غههههزوه در ههههها درخههههت
                                                   

کراهت را بیان می28  کند.  . روایت هشتم این 
، 349، صعیههههون الحکههههم و المههههواعظ؛ 2،  498، ص2، جالخصههههال؛ 17، حکمههههت 471، صنهههههج البالغههههه. ر. : 29

؛ 1805،  144، ص3، جسهنن الترمهای؛ 165، ص1، جمسهند ابهن حنبهل؛ 3،  98، ص73، جبحار االنهوار، 5936 
 . 17317،  668، ص6، جکنز العمال؛ 138، ص8، جسنن النسائی

 .17، حکمت 471، صنهج البالغه. ر. : 30

 . همان.31
 .4،  481، ص6، جالکافی. ر. : 32
 .355، ص3، جالئل النبوةد؛ 552، ص2، جتاریخ الطبری. ر. : 33
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  35است. ها نمونه این از 34بودند،
 ادله تعارض .1 - 2

 بها احکهام این تعار  تشریعی، احکام دیگر از حکومتی دستورات شناخت های راه از یکی
 را روایات بین جمع و تعار  رفع های  راه از یکی که معنا این به است؛ شرعی دستورهای دیگر
 اسههتفاده شهیوه ایهن از فقههها گهاهی کهه چنهان دانسههت؛ حکهومتی حکهم بهر روایههت حمهل تهوان مهی
 خمر و محترم خمر است: نوع دو بر شراب که است شده گفته فقه در نمونه عنوان به 36اند؛ کرده
 دارد؛ وجهود سهرکه بهه آن تبدیل قابلیت که شود می اطال  شرابی به محترم خمر 37 محترم. غیر
 38شود. ریخته دور باید و نداشته تبدیل قابلیت که محترم غیر خمر خالف بر

 هها شراب تمامی ریختن دور به دستور ایشان که است شده نقل پیامبر از روایت چند در
 سهتا شده بیان روایتی در اند. نداده فرقی آن غیر و دارد سرکه به تبدیل قابلیت آنچه بین و داده
 کهرده، جمهع را شراب های ظرف تمامی دادند دستور پیامبر شراب، حرمت نزول از بعد که
  فرمودند: ریخته، دور را آنها همه و بیاورند ایشان نزد

  39است. کرده حرام را آن خداوند و است شراب همگی ها این
 ولرسهه بههرای ثقیههف از فههردی وقتههی دیگههری، روایههت در صههاد  امههام فرمههوده بههه همچنههین

 روایههت طبهه  40دادنههد. آنهها ریخههتن دور بههه دسههتور ایشهان آورد، هدیههه شههراب ظههرف دو خهدا
 آن نجاسهت و حرمهت از و خریهده خیبهر اههالی از شرابی که فردی جواب در پیامبر دیگری،
کرده اطالع  را آنها» فرمودند: ام، خریده یتیم کودکان اموال از را ها شراب این گفت: می و بود پیدا
 فرمود: فروشنده، مرد مکرر سؤال از پس و «.یزبر دور

  بهههه را آن عههو  رسههید، مهها دسهههت بههه بحههرین امههوال از وقهههت هههر بریههز. دور را آنههها
                                                   

 .355، ص3، جدالئل النبوة؛ 552، ص2، جتاریخ الطبری؛ 1،  27، ص5، جالکافی. ر. : 34
، 7،  360، برداشهت بهدون اذن از امهوال پهدر؛ ص6،  136، ص5، جالکهافیتهوان در  ههای دیگهر حهدیثی را مهی . نمونهه35

کنیههز؛ ج گوشههت قربههانی از منههی 768 ، 227، ص5، جتهههایب االحکههامو  3،  230، ص7ازدواج بهها  کههردن  ، خههارج 
 بررسی نمود.

 .122، ص1، جالمکاسب المحرمه. ر. : 36
 .201، ص37، ججواهر الکالم؛ 102، ص10، ججامع المقاصد. ر. : 37
کننههد )ر. :  بههه اصههحاب اجههازه داده . در روایههات متعههددی معصههومان38 ، 6، جالکههافیانههد شههراب را بههه سههرکه تبههدیل 

 (.509و  508،  118، ص9، جحکامتهایب اال؛ 3،  428ص
 .180، ص1، جتفسیر القمی. 39
 .2،  230، ص5، جالکافی. 40
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  41دهیم. می یتیمان
 و نکهرده سهؤال هها شراب این شدن سرکه قابلیت از پیامبر روایات، این از کدام  هیچ در

 در وقتهی دیگهر روایتهی در بهاالتر، بلکهه ههد؛د مهی ها شراب ریختن دور به دستور مطل  صورت  به
 سهرکه را آن تهوان مهی آیها کهه شهود مهی سهؤال دارد، اختصهاص یتهیم کهود  چنهد بهه که خمری باره

 از یکههی سههؤال جههواب در کههه چنههان 42؛«ریخههت دور را آنههها بایههد خیههر،» فرماینههد: مههی سههاخت،
  فرمایند: می نیز باره این در اصحاب

 43نمود. سرکه به تبدیل را شراب توان نمی
 دور در پیهامبر عمهل شهدت و نههی روایات، از دسته دو این بین جمع در خمینی امام
  کند: می بیان و داند می خواری شراب کردن کن ریشه دلیل به را خمرها ریختن

 تههر، مهههم مصهلحت جهههت بهه کههه اسههت حکهومتی حکمههی پیهامبر دسههتور ایهن
 44اند. کرده بیان شراب، حرمت تشریع ابتدای در خواری شراب با مبارزه

 جماعههت نمههاز در کههه اسههت مسههلمانانی خانههه زدن آتههش بههه پیههامبر تهدیههد دیگههر، نمونههه
 از تعههدادی کهه آن از  پههس 45،االحکهام تهههایب در طوسهی شهیخ روایههت بهر بنهها کردنهد. نمی شهرکت
  فرمود: پیامبر نکردند، شرکت جماعت نماز در ها مسلمان

 مسههجد در نمازخوانههدن از هکهه سههانیک خانههه در بههر تهها دهههم فرمههان هکهه اسههت کنزدیهه
  بسوزد. سرشان بر هایشان خانه و زنند آتش را آن و بریزند هیزم نند،ک می خودداری

 نمههاز در کههه کههرد شههرط مسههجد همسههایگان بهها 46پیههامبر دیگههری، روایههت طبهه  همچنههین
  فرمود: و کنند شرکت جماعت

 نهه گهر و شهندک دسهت ارکه ایهن از یهدبا ننهد،ک نمهی تکشهر جماعهت نماز در هک آنان
 هکهه - را بیهتم  اهههل از مهردی گهاه آن پههس گویهد. اقامههه و اذان هکه نمکه مههی امهر را مهؤذن

                                                   
کثیر؛ 1884،  404، ص3، جمسند ابی یعلی. 41  .99، ص2، جتفسیر ابن 

کثیر، ج119، ص3. مسند ابن حنبل، ج42  . 99، ص2؛ تفسیر ابن 

 .4045،  101ص، 7، جمسند ابی یعلی؛ 3613،  433، ص4، جمعرفة السنن و اآلثار. 43

، 2و ج 452، ص1، جدراسهههات فهههی المکاسهههب المحرمهههه؛ همچنهههین ر. : 122، ص1، جالمکاسهههب المحرمهههه. ر. : 44
 .130ص

 .87،  25، ص3. ج45
کتههاب مههن نیههز نقههل شههده اسههت )ر. :  . ایههن واقعههه در قالههب یههک روایههت مفصههل و بهها هههدف دیگههری از امههام صههاد 46

 (.3280،  38، ص3، جالیحضره الفقیه
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 سهانیک خانه و آورده هم گرد را هیزم های پشته دهم دستور - است  علی همان
  47زند. آتش آیند نمی جماعت نماز به هک را

  فهردی داشهت قصهد پیهامبر نقهل ایهن در اسهت. شهده نقل مضهمون این نیز سنت اهل از
  آتهههش کننهههد نمهههی شهههرکت جماعهههت نمهههاز در کهههه را افهههرادی خانهههه خهههود کهههرده، جماعهههت امهههام را

  نمههههاز در شههههرکت خاطیههههان بهههها پیههههامبر برخههههورد نههههوع و عمههههل شههههدت ایههههن ظههههاهر 48بزنههههد.
 ایهن بهه عامهه فقهها از بعضهی کهه چنان دارد؛ جماعت نماز در شرکت وجوب از نشان جماعت،

 49اند. داده فتوا حکم
 شههرعی وجههوب الجملههه  فههی جماعههت نمههاز در شههرکت شههیعه فقههها اتفهها   بههه دیگههر، طههرف از

 تصهههری  جماعههت نمههاز وجههوب عههدم بههه معصههومان و 50اسههت مؤکههد مسههتحب نداشههته،
   51اند. کرده

 عمهل شهدت کهه اسهت نکتهه ایهن بهه توجهه روایهات، از دسهته دو ایهن میهان های جمع از یکی
 هدف دارد. اختصاص زمان همان به و بوده ایشان زمانی خاص موقعیت لتع به پیامبر
 نمهههاز خانهههه در منافقهههان کهههه ایهههن یههها و اسهههت مسهههلمانان بهههه نمهههاز احکهههام آمهههوزش پیهههامبر
 52نمود. می جماعت نماز در شرکت به مجبور را آنها پیامبر رو، این از خواندند. نمی
 حکهم ابتهدای در پیهامبر عمهل شهدت کهه ایهن داشهت، توجهه آن بهه بایهد کهه ای نکتهه اما
 ظهاهری خالفت زمان در نیز علی امام از عمل شدت این مانند و 53است نبوده نماز وجوب

کمیت نقش و نکات این به عنایت با 54است. شده نقل  گرفهت نتیجهه تهوان می پیامبر حا
 اراتاختیهه از و بههوده حکههومتی حکههم قالههب در امیرالمههؤمنین و پیههامبر دسههتور ایههن کههه

کم  55است. گرفته نشأت الفراغ منطقة در اسالمی حا
                                                   

 .20،  84، صالمحاسن؛ 232، صواب االعمالث. 47
 .369، ص4، جذکری الشیعه؛ ر. : 108، ص2، جسنن النسائی؛ 158، ص1، جصحی  البخاری. ر. : 48
بههاب »، 158، ص1، جصههحی  البخههاری؛ همچنههین ر. : 104، ص2، جفههت  البههاری؛ 19، ص2، جسههبل السههالم. ر. : 49

 «.وجوب صالة الجماعة

 .107، ص10، جمفتا  الکرامه؛ 316، ص1، جقواعد االحکام؛ 134، ص13، ججواهر الکالم. ر. : 50
 .6،  372، ص3، جالکافی. ر. : 51

 .693، ص3، جمالذ االخیار. ر. : 52

بهه یههک بهار خالصههه  . حهداقل دلیلههی بهر ایههن موضهوع وجههود نهدارد. از طههرف دیگهر ایههن دسهتورات و شههدت عمهل پیههامبر53
 «(.الجماعة و الجمعة  باب عقاب من تر»، 232، صثواب االعمالشود )ر. :  نمی

 .1487،  696)طوسی(، صاالمالی . ر. : 54

کم معصوم است؛ مانند آنچه در وجوب شهرکت در نمهاز 55 . احتمال دیگر در توجیه این روایت اختصاص این عمل به حا
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 دیگههههر از شههههده  نقههههل روایههههات بهههها پیههههامبر سههههیره در شههههده  نقههههل روایههههات تعههههار  نمونههههه
 مسهلمانی ههر جنازه بر میت نماز خواندن مختصر: صورت به است؛ زیاد فقه در معصومان

 بهر پیهامبر کهه شهود مهی اسهتفاده روایهات از وصهف، ایهن بها 56اسهت. واجب ارکبده چند هر
 یها و 57ردنهدک ضهمانت را او بهدهی کهه ایهن تها نخوانهد میهت نمهاز بهود ارکبده هک مسلمانی جنازه
 اختیههههارات از نشههههان 58میههههوه دزدی برابههههر دو جریمههههه پرداخههههت بههههه نسههههبت پیههههامبر حکههههم
 بعیهد ایشهان از احکهام این صدور عادی حالت در که است اسالمی جامعه اداره در پیامبر

  59رسد. می نظر به
 المولههوی» 60،«سهلطانی امههر» ماننهد: کلمههاتی ردگیهری بهها را اوامهر نههوع ایهن هههای نشهانه تههوان مهی

 بههه 65«الفههراغ منطقههة» و 64«المولویههه االوامههر» 63،«األمههر ولههی» 62،«السههلطنة اعمههال» 61،«السهلطانی
 آورد. دست

 نندهک وضهع معصهوم نیهز حکهم دو تهزاحم صهورت در کهه آمهد خواههد سهوم بخهش در البتهه
 تهرجی  دیگهری بهر را طرف یهک مصلحت حکم، دو تعار  و عمل مقام در بلکه نیست، حکم
   بخشد. می فعلیت را حکم دو از یکی داده،

 دیگر های راه .1 - 3
 شناسههایی را حکههومتی دسههتورهای مضههمون بهها احادیههث تههوان مههی کههه هههایی راه از دیگههر یکههی

 رفته کار  به آن در ها این امثال و امر حکم، قضی، مانند هایی کلمه آنها در که است روایاتی کرد،
 آن از مههراد و اسهت قضهاوت یهها و حکهومتی حکهم بههاب از احادیهث ایهن اسههت شهده گفتهه اسهت.
 وسهیله  بهه امهروزه 66واقعهی. حکهم  بهه ارشهاد یها و مجهاز صهورت  به مگر نیست، شرعی حکم بیان

                                                                                                                        
گفته می  شود. جمعه 

 .415، ص1، جذکری الشیعة. ر. : 56

 .322، ص2، جالمبسوط فی الفقه. ر. : 57

 .3،  230، ص7، جالکافیر. :  58 .
 .334، ص2، جدراسات فی والیة الفقیههای دیگر ر. :  . جهت مطالعه نمونه59
 .122، ص1، جالمکاسب المحرمه. ر. : 60

 .55، ص1، جالقواعد الفقهیه. ر. : 61
 .334، ص1؛ تقریر بحث السید البروجردی، ج397، ص18، ج. ر. : فقه الصاد 62
 .392، ص29 ، جمام الخوئیموسوعة اإل. ر. : 63
 .183، ص4، جتبیان الصالة. ر. : 64

 .443(، ص3 . ر. : اقتصادنا )موسوعة الشهید الصدر، ج65

 .51، ص1 ، جالقواعد الفقهیة. ر. : 66
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 نمهود. مطالعهه را آنهها ها کلیهدواژه همهین جهو و جسهت بها راحتی  به توان می اسالمی افزارهای نرم
  است. بسیار معامالت ابواب در خصوص به فقهی مختلف ابواب در روایات این تعداد
 در کهه باشهد متوقهف مقدمهه دو قبهول بهر وسهعت ایهن بها ای قاعهده اثبهات رسهد مهی نظهر بهه اما

 است: استناد قابل راه این آن، اثبات صورت
کثهر اسهت؟ صهورت چهه بهه احادیهث این نقل کیفیت اول،  الفهاظ ایهن از آنهها در کهه روایهاتی ا
 قضههایای و ها سههؤال بها پیههامبر و امیرالمهؤمنین تعامههل و فعهل نقههل اسهت، شههده  اسهتفاده
 متأخر معصومان کلمات در الفاظ این جهت همین به و شده مراجعه آنها به که است خارجی

  67شود. می یافت کمتر
 .1 اسههت: متصههور صههورت چنههد معصههومان فعههل نقههل منمتضهه روایههات در مقابههل، نقطهه

کرده تحقهه  معصههوم توسههط خههارج در کههه را فعلههی راوی  دادن آمههوزش .2 کنههد. نقههل اسههت، پیههدا
 مقههام در دیگههر معصههوم فعههل بههه معصههوم یههک جسههتن اسههتناد .3 راوی. بههه معصههوم توسههط فعههل
 شبهه. یا و سؤال یک به پاسخ یا بیان،
 کههه شهود مههی معلهوم اسههت، شهده اسههتعمال آنهها در ههها واژه ایهن هکهه روایهاتی بههه گهارا نگههاهی بها
 توجهه بها هسهتند. دوم و اول دسهته از کمتری تعدادی و هستند سوم دسته از احادیث این بیشتر

 قضههی کننههد: بیههان سههؤال یههک پاسههخ در صههاد  امههام نمونههه، عنههوان بههه گههاه هههر نکتههه ایههن بههه
 فعههل دانسههت. حکههومتی اوامههر از را روایههت نتههوا نمههی اهّلل رسههول قضههی یهها و امیرالمههؤمنین
 بهه فعهل آن صهاد  امهام کهالم در ولهی اسهت، صادرشهده قضهاوت مقهام در امیرالمؤمنین

 ایهن در الکرامهه مفتها  صاحب ندارد. وجود آن در مجازی و شود می بیان شرعی حکم صورت 
  نویسد: می باره 

 جواب در صاد  امام چون اما است، ماهب اصول مخالف روایت، که این با
 همههه بهرای و بهوده عههام حضهرت جهواب بایههد کهرده، استشههاد قضههیه ایهن بهه سهؤال
 علهی امهام علم و مصلحت مراعات که است بعید و باشد آن شبیه های واقعه

 68باشد. داشته دخالت ماجرا این در
کم و قاضهیان دیگهر ماننهد حکومهت، و قضهاوت مقهام در معصهوم آیها دوم،  احکههام هها، حا

 تعبیهر بهه - اسهت امهام مسهتثنیات از حکومهت و قضهاوت مقهام یا و کند می بیان و عمل را رعش
                                                   

 . ر. : همان.67

 .176، ص17، جمفتا  الکرامه. 68
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 باشد؟ داشته نیز حکم وضع تواند می که -69است الفراغ منطقة صدر شهید
 معصهوم فعل به متأخر معصوم احادیث، این از بسیاری در که این به توجه با رسد می نظر به

 ههههای قضهههاوت نقهههل در - اسهههت کهههرده استشههههاد شهههبهه یههها و سهههؤال یهههک بهههه پاسهههخ در متقهههدم
یههاد امیرالمههؤمنین  توانههد نمههی حکههم وحههدت از غیههر  بههه علتههی استشهههاد کههه ایههن و - اسههت ز

 حکههم یههک تحههت مصههادیقی حکههومتی دسههتورهای و ههها قضههاوت ایههن نتیجههه در باشههد، داشههته
 نمونههه، عنهوان هبهه انهد؛ کههرده اجهرا را آن امیرالمههؤمنین یها و پیههامبر کهه هسههتند عهام شهرعی

 در امیرالمههؤمنین یهها و پیههامبر دسههتور چنههد ههر کههه برشههمرد تههوان مههی را بسههیاری مصهادی 
 مصهدا  ایهن ولهی اسهت، حکهومتی حکهم مهوارد از کهه شهده  مطر  و است بوده خاص ای واقعه
 مهوارد در مهثال   نیسهت؛ حکهومتی حکهم مصهادی  از عام حکم آن که دارد قرار عامی حکم تحت

 کعهب قتهل به حکم کردند. صادر را افرادی قتل دستور پیامبر که است شده  قلن متعددی
 کشههتن و 72خهوان آوازه کنیههز دو قتهل 71مکههه، فهت  در نفههر چههار بههودن الهدم مهههدور 70االشهراف، بهن

 دسههتور مههوارد ایههن در امهها دانسههت؛ حکههومتی حکههم تههوان می را همگههی 73هههایل قبیههل از فههردی
 یهک تحهت هها مجازات ایهن و اسهت افهراد ایهن جهازاتم بهرای حکهومتی حکهم یهک پیامبر
 کنههد، هجهو یها و سهب را پیهامبر کههه فهردی ههر نمونهه عنهوان بههه دارنهد. قهرار شهرعی عهام قهانون
 نکتهه ایهن کننهده بیان کهرده، جمهع بهاب ایهن در وسهائل صهاحب که روایاتی است. قتل او حکم
 ایهن تحهت - کردنهد می هجو را پیامبر که - خوان آوازه کنیز دو و هایلی مرد کشتن 74است.
 فهت  در کهه مهردی چههار از یکهی سهر ، أبهی بهن سهعد بن عبداهّلل همچنین گیرند. می قرار قاعده
 کههه چنههان 75کههرد؛ می اسههتهزا مکههه در را پیههامبر شههده، مرتههد شههده، داد او قتههل دسههتور مکههه

 نهه نیهز شهرافاال بهن کعهب 76داد، مهی آزار خهود هجهو بها را پیهامبر مکهه در نفیل بن الحویر 
 مقهیس و 78خطهل ابهن  77کهرد. نیهز شکنی پیمان بلکه داد، می آزار خود هجو با را پیامبر تنها 

                                                   
 .444 - 443(، ص3 ، جموسوعة الشهید الصدر) اقتصادنا. ر. : 69
 .387، ص9، جالبیانمجمع . ر. : 70

 .848، ص10. ر. : همان، ج71

 . همان.72

 .33،  267، ص7، جالکافی. ر. : 73

ِبی»، 25، باب211، ص28، جوسائل الشیعة. ر. : 74 ْنِبیاءَباُب َقْتِل َمْن َسّبَ الّنَ
َ
ْو َغیَرُه ِمَن اأْل

َ
 «.، أ

 .2974، ش155، ص3، جاسد الغابه. ر. : 75

 ضبط شده است.« الحویر  بن نقیا». در این مصدر 748ش 359ص ،1، جانساب االشراف. ر. : 76

 .190، ص3، جدالئل النبوة. ر. : 77
 .749، ش359، ص1، جانساب االشراف. ر. : 78
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 بهه آنهها قتهل حکهم و بودنهد شهده مرتهد و رسهانده قتهل بهه را مسهلمانی دو ههر  79نانیکال صبابة بن
 قتهل قصهاص فوقهانی عهام تحهت افهراد ایهن قتل به حکم نتیجه در بود. مسلمان یک قتل دلیل
  گیرد. می قرار پیامبر هجو و سب یا و خدعه با مسلمان یک

 حکهم یهک کهه 80اسهت حسهن امهام دسهتور  بهه معاویهه جاسوس دو زدن گردن دیگر، نمونه
 اسههت؛ خههاص مصههدا  در کلههی حکهم یههک اجههرای نیههز مهورد ایههن شههود. می محسههوب حکهومتی

 81است. قتل جاسوس حکم است، شده  روایت بیت  اهل از که چنان
 صههاد  امههام توسههط - داشهت پیههامبری ادعههای کههه - بزیهع قتههل دسههتور دیگههر، نمونهه
 کهالم جهواب در و خهاص خهارجی قضهیه در والیهی حکهم یهک حضهرت چند هر اینجا در است.
 ادعای مسلمانی هر که این آن و دارد قرار کلی قانون تحت حکم این ولی 82اند، کرده بیان راوی
  83شود. می کشته و شده مرتد باشد، داشته نبوت

 کههه - دارنههد حکههومتی احکههام بههه اشههاره امههر و قضههی حکههم، الفههاظ چنههد هههر کههه آن نتیجههه
کثهر ولی - اند کرده بیان امیرالمؤمنین و پیامبر خصوص  به و معصومان  مصهادی  ایهن ا

گیر و عام حکم یک ذیل  ولهی هسهتند، خهاص قضهیه در بیهانی چنهد ههر نتیجه، در دارد. قرار فرا
 باشهههند، نداشههته دیگهههری حکههم بهها تعهههار  یهها و اسهههت نکههرده بیههان دیگهههری معصههوم هکهه مادام
 بعهدی بحث در نداد. سرایت مشابه موارد به را آن حکم و نامید حکومتی حکم را آنها توان نمی

 شد. خواهد بررسی حکومتی دستورات نفوذ و داللت محدوده

لت محدوده .2  حکومتی دستورات نفوذ و دال

 تغییههر از پههس دسههتورها ایههن انقضههای یهها بقهها حکههومتی احکههام موضههوع در موضههوع تههرین مهههم
کم  در خههاص قضههایای را اوامههر ایههن تهوان مههی انقضهها صههورت در اسهت. جامعههه وضههعیت یهها و حها
 تمههامی در مشههابه مههوارد شههامل روایههت ایههن حکههم صههورت، ایههن غیههر در و دانسههت زمههان همههان
 صهدور عصهر از غیهر زمهانی در روایهات ایهن حجیهت بررسهی بحهث، ایهن نتیجه شود. می ها زمان

 اسهتناد دسهتورات ایهن اطهال  و عمهوم بهه تهوان می هها زمان همهه در بهودن عهام صورت در است.
 نداشههته، اطههال  و عمههوم احادیهث ایههن صههدور، زمههان بهه اختصههاص صههورت در مقابههل، در کهرد.

                                                   
 .747، ش358، ص1. ر. : همان، ج79

 .9، ص2، جاالرشاد. ر. : 80

 .540، ص2؛ دراسات فی والیة الفقیه، ج398، ص1. ر. : دعائم االسالم، ج81

 .13،  258، ص7، جالکافی. ر. : 82

ِبیْک َباُب ُح »، 7باب 338، ص28، جوسائل الشیعة. ر. : 83 َة  ِم َمْن َشَتَم الّنَ ُبّوَ َعی الّنُ ِو اّدَ
َ
 «.اِذباَک أ
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 84است. دیگری شرایط و ضوابط پیرو آنها به تمسک قابلیت
 و حکهومتی حکهم میهان تعارضی اول، است: بررسی قابل حالت دو وضوعم این بررسی برای
 حرمهههت، اسههتحباب، وجهههوب، حکههم میهههان تنههافی دوم، دارد. وجهههود ثابههت و تشهههریعی احکههام
 کارآمهدی زمهان آن بهر تهوان می که ندارد وجود حکومتی حکم با اخص معنای به اباحه و کراهت
 گااشت. نام حکومتی حکم

 حکم دو تعارض .2 - 1
 حکههم صههدور منشهأ دیههن، ثابهت دسههتورات و حکههومتی حکهم بههین تعهار  وجههود صهورت رد
 منشهأ شهود. می معین حکومتی حکم بقای یا و انقضا آن منشأ اساس بر و شود می بررسی ثانوی
 سههه از یکهی تههوان مهی اسهتقرایی صههورت  بهه را دارنههد تعهار  دیگهر حکههم بها کههه حکهومتی احکهام
 دانست. ذیل عنوان

 اهم مصلحت .2 - 1 - 1
 دیگههر،  عبههارت  بههه اسههت. اهههم مصههلحت وجههود حکههومتی احکههام صههدور منشههأ تههرین مهم

 یها و شهود اجرا جدید موقعیت با متناسب حکمی که دارد اقتضا جدید حکم در اهم مصلحت
 آغهاز در پیهامبر گاشهت، کهه گونهه همهان نمونه، عنوان به 85بماند؛ مسکوت حکم از بخشی
 سهههن کهولهههت کهههه ایهههن جههههت بهههه داد؛ محاسهههن کهههردن ابخضههه بهههه دسهههتور حکومهههت تشهههکیل
 از پیههامبر رحلهت از پههس دوران در علهی امهام امهها نشهود؛ مشههخص  جنهگ در ها مسهلمان

 86دانسههههتند. نمی واجههههب را اقههههدام ایههههن نداشههههت، وجههههود کههههردن خضههههاب ضههههرورت کههههه آنجهههها
 یهههاول حالهت بههه را حکهم مصههلحت، بهر پیهامبر دسههتور دانسهتن مبتنههی بها امیرالمهؤمنین

   بازگرداند. - باشد اخص معنای به اباحه که - خود

 نظام حفظ .2 - 1 - 2
 اسهالم دیهن اسهت. حکومهت و 87نظهام حفظ حکومتی حکم انشای های علت از دیگر یکی

                                                   
که خاص بوده و قابلیت استناد در موارد مشابه را ندارد، قضهیه خارجیهة و یها قضهیة فهی 84 . در دانش اصول فقه به روایاتی 

گفته می کهه قابهل صهد  بهر مهوارد مشهابه اسهت و اختصهاص بهه مهورد خاصهی نهدارد  واقعة  شود و در مقابل به قضهایایی 
 شود. قضیة حقیقیة اطال  می

کهه در ادامهه آورده شهده، 85 کم اسهت. لهاا مهواردی  . مصلحت امری مبهم نبوده، بلکه قابل تشخیص توسط عرف و یا حها
 مصادی  حکمی مصلحت هستند.

 .17، حکمت 471ص ،نهج البالغه. ر. : 86
شهود؛ ههر چنهد حفهظ نظهام معیشهتی بهه مراتهب  . حفظ نظام اعم بوده، شامل حفظ نظام سیاسهی و معیشهتی ههر دو مهی87
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 منزله  به نیز را اسالمی جامعه است، قایل ارزش و احترام ها مسلمان تک تک برای که چنان  آن
 نکتهه، این به عنایت با دارد. ای وی ه اهتمام آن نگهداری و حفظ به کرده، محسوب واحد یک
کم اسههت الزم مههواردی در  را حکههم و ها مسههلمان فههردی مفاسههد و مصههال  اسههالمی جامعههه حهها

 در اولیهه حکهم نمونهه عنوان به کند؛ صادر حکومتی حکم اسالمی جامعه نفع به کرده، فراموش
 مهوارد در و اسهت تعزیهرات و حهدود اجهرای جرایم، از بعضی اثبات صورت در اسالم، مبین دین

 مههوارد در ولههی اسههت؛ اسههالمی جامعههه بههرای متعههددی مصههال  دارای حکههم ایههن نیههز بسههیاری
  نیست. جامعه و مسلمانان مصلحت به حدود اجرا معدودی،

 تعطیههل را احکههام از بعضههی اجههرای ایشههان کههه شههود می یافههت مههواردی پیههامبر سههیره در
 سهران از یکهی توسهط کهه درگیهری و آشهفتگی از پهس المصهطل ، بنهی جنهگ جریهان در انهد. کهرده

 ولهههی کنههد، برخههورد مههاجرا عههامالن بهها پیههامبر کهههه رفههت مههی انتظههار افتههاد، اتفهها  منههافقین
 ایههن در» فرمههود: - بههود داده را خههاطی اعههدام پیشههنهاد کههه - دوم خلیفههه جههواب در پیههامبر
 تخریب در جمله این شدن شایع «.دکش می را خود اصحاب پیامبر شود می گفته صورت
 کهه چنهان 88کنهد؛ پوشی چشم خاطیان مجازات از پیامبر گردید باعث مسلمانان، جامعه

 تضههعیف بههه منجههر توانههد مههی حههدود اجههرا کههه مسههئله ایههن گههرفتن نظههر در بهها نیههز دیگههری مههوارد در
 د:فرمو که است شده نقل پیامبر از گااشت. می مهمل را آن اجرا شود مسلمانان

گر  پیروز دشمنان بر تا گرفت کمک افرادی از محمد شود گفته که نبود این کراهت ا
  89زدم. می گردن را بسیاری افراد کشت، را آنها س س شود

 حکهم یهک اجهرا بهه اسهالمی حکومهت و نظهام حفهظ گهاه ههر موضهوع، ایهن بهه عنایهت با حال
 حکهم جدیهد، حکهم علهت تنرفه بهین از بها و شهود مهی اجرا خاص حکم آن باشد، وابسته خاص
کو تحریم به حکم که چنان گردد؛ می باز اصلی  پابرجا زمانی تا بزر  شیرازی میرزای توسط تنبا

کو فروش قرارداد اجرای بر وقت حکومت که بود  حکم قرارداد، لغو از پس و داشت پافشاری تنبا
کو استعمال از نهی   بازگشت. خود ساب  حکم  به تنبا
 سدهمف نفی .2 - 1 - 3

 حکهومتی دسهتور صهدور علهل از توانهد مهی نیهز هها مسلمان بین در درگیری و نزاع به دادن پایان
                                                                                                                        

تهألیف علهی « وجوب حفظ نظام اسالمی و آثار فقههی مترتهب بهر آن»نامه تر از حفظ نظم سیاسی است )ر. : پایان مهم
 صادقیان رنانی(.

 .175، ص4، جالبدایة و النهایة. ر. : 88

 .544،  345، ص8، جالکافی. 89
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 بهه اسهت؛ متخاصم دو بین صل  زمان احکام، از نوع این انقضای تاریخ صورت این در باشد.
کنان میان درگیری متوجه پیامبر نمونه، عنوان  سبز های میوه فروش با ارتباط در مدینه سا
 از ایشهان شهد، دار دامنهه هها درگیری این وقتی شد. بود، درآمده وفهکش از تازه هک درخت رب نارس
  فرماید: می باره  این در صاد  امام نمود. نهی زمان این از قبل میوه فروش

 را عمهل ایهن پیهامبر و بهود اصهحاب خصومت جهت به پیامبر حکم این
  90نکردند. تحریم

 91است. نوع همین از خمینی امام دیدگاه از نیز ضرر ال قاعده
  حکههومتی حکههم اولویههت شههدن تمههام بهها هسههتند، مههورد سههه ایههن مصههدا  کههه احههادیثی در
 ای نامهه در خمینهی امهام گردد. بهازمی خهود روال بهه ساب  حکم و رسد می فرا نیز آن انقضا تاریخ

 کهرده، اشهاره حکهومتی احکهام صهدور منشهأ سهه ایهن بهه وقهت اسهالمی شهورای مجلهس رئیس به
  کند: می بیان

 موجههب آن  تههر یهها فعههل هکهه دارد دخالههت اسههالمی جمهههوری نظههام حفههظ در آنچههه
 فسههاد مسههتلزم آن فعهل یهها آن  تهر هکهه دارد ضههرورت آنچهه و شههود مهی نظههام اخهتالل
  بههه موضههوع تشههخیص از پههس اسههت، َحههَرج مسههتلزم آن  تههر یهها فعههل آنچههه و اسههت
 مادام آن بودن موقت به تصری  با اسالمی، شورای مجلس الیکو ثریتکا وسیله

 در مجازند شود، می لغو خود  به خود موضوع رفع از پس و است، محق  موضوع هک
  92آن. اجرای و تصویب

 حکومتی حکم آمدی کار زمان .2 - 2
 گانههه پههنج احکههام از یکههی و حکههومتی دسههتور میههان تعههار  عههدم صههورت در رسههد می نظههر بههه
 نهدارد وجهود اسهت، نشده صادر دیگری حکم که زمانی تا ی،حکومت حکم رفع به لزومی فقهی،

کم، تغییههر بها و  نههوع بههر امیرالمههؤمنین نمونهه، عنههوان بههه بمانهد؛ بههاقی توانههد می سههاب  حکهم حهها
 در کهه احهادیثی بها حضهرت حکهم ایهن دیگر، طرف از 93کردند. مشخص زکات اسب از خاصی

 امهام حکهم ایهن شهیعه فقههای نتیجهه، در د.دار تنافی 94 داند، می واجب چیز نه در را زکات آنها
                                                   

 .2،  175، ص5. ر. : همان، ج90
 .50، ص1 ، جالقواعد الفقهیة. ر. : 91

 .297، ص15، جصحیفه امام. 92

 .1،  530، ص3، جالکافی. ر. : 93
َهِب َو َک َباُب ُوُجوِب الّزَ : »53، ص9، جوسائل الشیعة. ر. : 94 ْشیاَء الّاَ

َ
 ...«.اِة ِفی ِتْسَعِة أ
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 وجهوبی لحهن روایهت ایهن خصهوص در مههم نکتهه امها 95اند؛ کرده حمل استحباب بر را علی
  فرمودند: که کنند می نقل صاد  امام یا و باقر امام از زراره و مسلم بن محمد است. آن

 دینار، دو سال در اسب، هر بر اصیل، عربی های اسب بر امیرالمؤمنین قرارداد
  96بود. دینار کی اصیل غیر اسب هر بر قرارداد و

 مطلهب ایهن به نیز فقها از بعضی که چنان است؛ اسب در زکات وجوب عبارت این ظاهر و
 حکههم یههک امیرالمههؤمنین دسههتور ایههن کههه نمههود ادعهها تههوان مههی اینجهها در97انههد. کههرده تصههری 
 احکهام با حکم این که آنجا از ایشان، از سپ و اند داشته بیان خالفت زمان در که بوده حکومتی

 آن از ولههی اسههت؛ مانههده باقی خهود حههال بههه همچنهان نداشههته، تنههافی زکهات اولیههه حکههم و دیگهر
 امهام دسهتور در وجهوب 98 بهود، شهده وضع چیهز ُنهه بهر پیهامبر توسهط وجهوب اصهل که جهت 

کید استحباب به علی   شود. می حمل ا
 و االغ بهر روایهت، ایهن مضهمون بر بنا باشد. موضوع این قرینه تواند می صاد  امام روایت

 دسههههتور ایههههن نمونههههه 99اسههههت. زکههههات اسههههب از خاصههههی نههههوع بههههر فقههههط و نیسههههت زکههههاتی خههههر
 کهه ایهن پاسهخ در امام است. وجوب آن ظاهرِ  و شده نقل نیز صاد  امام از امیرالمؤمنین

  فرمود: دارد، زکات برنج آیا
 زکهات دسهتور تها نبود برنج مدینه در پیامبر زمان در است. زکات برنج در بله،

کثهر کهه حالی در باشهد، نداشهته زکات چگونه و است زکات برنج در ولی بدهند،  ا
  100است. برنج از عرا  خراج

 حبوبههات همههه در را زکههات کههه اسههت شههده نقل نیههز دیگههری احادیههث روایههت، ایههن سههیا  در
 مهورد ُنهه در زکهات وجهوب روایات با روایات از دسته این تنافی علت به ولی 101داند، می واجب
 وسهائل صهاحب کهه عنهوانی کهه چنهان انهد؛ کهرده حمهل اسهتحباب بهر را مهوارد ایهن فقهها خهاص،
 کسهانی فقهها میهان در البتهه 102اسهت. نکتهه همهین گویای است، قرارداده روایات این بر الشیعه

                                                   
 .74، ص15، ججواهر الکالمر. :  95 .

 .1،  530، ص3، جالکافی. 96

 .100، ص1؛ محاضرات فی فقه االمامیه، ج152، ص12ر. : الحدائ  الناظره، ج 97 .
 .1،  509، ص3، جالکافی. ر. : 98

 .2،  530. ر. : همان، ص99

 .4،  65، ص4، جتهایب االحکامر. :  100 .
َبِع َک َباُب اْسِتْحَباِب الّزَ »، 9باب 61، ص9، جوسائل الشیعة. ر. : 101 ْر

َ
ِت اأْل  ...«.اِة ِفیَما ِسَوی اْلَغاّلَ

 ر. : همان. 102 .
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 توجهه بها حبوبات زکات مورد رد چند هر 103دانند؛ می واجب ها این همه در را زکات که هستند
 ماننهد خهراج، کلمهه آنهها از بعضهی در کهه ایهن بهه توجهه بها و - است وجوب که - روایات ظاهر  به

 اسهت، رفتهه کهار بهه - شهود مهی محسهوب حکهومتی مالیات نوعی که - 104برنج در زکات روایت
 دانسهت اسهب رد زکهات ماننهد را روایهات ایهن تهوان نمی نتیجهه، در 105اسهت. زیاد تقیه احتمال

 صهاد  امام از دیگری روایت نیز ظهور این نشانه دهند. می نسبت علی امام زمان به که
  فرماید: می و کرده رد شدت  به گانه نه موارد غیر در را زکات وجوب که است

 در اسهت؛ ذرت و بهرنج مها نهزد گوینهد مهی اسهت، واجهب چیهز ُنه بر زکات گوییم می
 در را حکههم و گااشههت بههاقی ایشههان و بههود پیههامبر مههانز در نیههز ههها این کههه حالی
 106کرد. بیان مورد ُنه همین

 بیههان مههورد نههه در زکههات وجههوب حصههر روایههات چیسههت؟ اسههب زکههات حکههم همههه،  ایههن بهها
 قرار زکات اسب بر امیرالمؤمنین مقابل، طرف در نیست. واجب اسب بر زکاتی که کنند می

گهههر و بهههود واجهههب حکومهههت جانهههب از نایشههها حکومهههت زمهههان در ظهههاهر  بهههه و دادنههد  بیهههان فقهههط ا
 را علهی امام فعل نیز ایشان از پس امامان داشتند. می بیان نیز دیگر موارد در بود، استحباب

 ههر اسهت؛ مانده جا بر پا ایشان حکومتی حکم نوعی  به نتیجه در اند. پایرفته را آن کرده، تأیید
 اسهتحباب بهر روایهت ایهن در زکات پرداخت وجوب فقها اجماع یا و دیگر روایات قرینه به چند
 گردد. می حمل

 اسهتفاده گهردان بیابهان یها و کشهاورزان کهه آبهی مهازاد فهروش و خریهد عدم توان می را دیگر نمونه
 فرماید: می صاد  امام دانست. کردند می

  فایههده از هکهه ردکهه مکههح ههها نخل آبیههاری بههاره در مدینههه اهههل میههان در پیههامبر
  میهههان در نیههز شههد(. نبایههد دیگههران  اسههتفاده مههانع )و ردکهه جلههوگیری یههدنبا چیههزی
یههههادی از هکهههه ردکهههه داوری بادیههههه اهههههل   از نیههههز دیگههههران تهههها نکننههههد جلههههوگیری آب ز
یههادی علههف چههرای  اول گههروه کردنههد: حکههم قضههاوت مقههام )در نکننههد جلههوگیری ز
یهادی یهادی دوم گهروه و بدههد دیگهران بهه را آب ز یهان فرمهود: و را( علوفهه ز  و دیههدن ز

                                                   
 ( و صههری  مهها 2،  509، ص3)جافیکههالوت، صههاحب کو الظههاهر مههن سهه: »9149، ذیههل  59، ص10. ر. : الههوافی، ج103

ة علهی تسهعة أشهیاء ثهم وضهعت علهی إنمها سهنت فهی أول النبهو  ل، قال: قال یهونس:کعن یونس اإلیجاب فی ال  نقله فیه
 «.جمیع الحبوب

 .4،  65، ص4، جتهایب االحکامر. :  104 .

 ر. : همان. 105 .

 .3،  510، ص3، جالکافیر. :  106 .
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  107نیست.  رسانیدن زیان
 بهه پیامبر که حکمی 108است؛ حکومتی حکم آب، مازاد نفروختن حکم روایت این در

 حکههم وجههوب - شهده بیان قضههی لفهظ بهها کهه - عبههارت ظههاهر و انهد کههرده بیهان مصههالحی جههت
 دیگهر، طهرف از و 109نداشهته تنافی دیگری حکم با حکم این که نکته این به توجه با ولی است؛
 حرمهت عمهل ایهن نتیجهه، در نمهود. منهع آن مهازاد فهروش از مهوارد همه در را آب مالک توان نمی

 ایهن در البتهه 110انهد. کرده حمهل کراههت بهر را پیامبر دستور این فقها و نداشته ثابت شرعی
 بحهث محهل از و شهود نمی تصهور حکومتی حکم یک عنوان به روایت است شده گفته صورت،
گر ولی 111است، خارج  از منصهوص چهون حکهم ایهن قبهول کهه شهود داده اهمیهت نکتهه این به ا
 مقهام در بلکهه تشهریع، مقهام در نهه را حکهم ایهن چنهد ههر پیهامبر و اسهت پیامبر جانب
کم و امر ولی  عمهل بهاب از باشهد، نداشهته تعهار  دیگهری حکهم با که مادامی اند، کرده بیان حا
 112شود. می واض  فتوا نشأم است، استناد قابل پیامبر سنت به

 فقهههی قاعههده یههک را آن فقهها بیشههتر اسههت. جهاری نیههز ضههرر ال قاعهده اصههل در بحههث همهین
 از یکهههی 114جنهههدب بهههن سهههمرة نخهههل مهههاجرای و 113کهههرده بیهههان را آن پیهههامبر کهههه داننهههد می

 کهه داند می ای خارجیه قضیه را روایت این خمینی امام مقابل، در است. آن به عمل مصادی 
کم عنوان به پیامبر  امهام نظهر بهر بنها 115انهد. کهرده بیهان قضهاوت مقهام در اسهالمی جامعه حا

 فروعات همه  این توان نمی و است پیامبر از قضاوت یک ضرار ال و ضرر ال عبارت خمینی
 و قواعههد دیگههر بهها قاعههده ایههن کهه زمههانی تهها کههه نکتههه ایههن بهه عنایههت بهها امهها 116نمههود؛ متصههور آن بهر

 اسههت، پیههامبر طههرف از منصههوص کههه جهههت  آن از باشههد، نداشههته تعههار  فقهههی احکههام
                                                   

 .6،  293، ص5. همان، ج107
 .329(، ص3 . ر. : اقتصادنا )موسوعة الشهید الصدر، ج108
کلی 109  «.الناس مسلطون علی اموالهم». به غیر از قاعده 

ََلِ َو اْسهِتْحَباِب َبهْاِلَها ِلَمهْن یْحَتهاُج َکهَراَههِة َبیهِع ُفُضهوِل اْلَمهاِء َو الْ َک بهاُب »، 7، بهاب 419، ص25، جوسائل الشهیعة : . ر.110
 .119، ص38، ججواهر الکالم؛ «ِإَلیَها

 .459(، ص3 . ر. : اقتصادنا )موسوعة الشهید الصدر، ج111

کرده . در زمان صدور حکم، عمل به آن حکم واجب 112 که به نوعی موضوع حکم تغییر  است ولی با مرور زمان از آن جهت 
کمهان جدیهد  کمتهر شهده اسهت.( حا است )در این نمونه اخهتالف بهر طهرف شهده اسهت و در مهورد قبلهی نیهاز حکومهت 

کرده کراهت را مطر   کاهش داده استحباب و یا   اند. شدت آن را 

 ضرر. رسالة فی قاعدة ال 105، صرسائل فقهیه. ر. : 113

 .2،  292، ص5، جالکافی. ر. : 114

 رسالة فی قاعدة ال ضرر. 5، ص1، جالقواعد الفقهیه. ر. : 115

 .59. ر. : همان، ص116
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  معنهها قاعههده ایههن بهها تعامههل در انصههاری شههیخ رفتههار صههورت ایههن در 117کههرد، اخهها را آن تههوان مههی
 118کند. می پیدا

 یک از مصداقی عنوان به صادرشده حکومتی حکم که است صورتی در ها نمونه و بیان این
کم کههه نباشههد عههام کلههی حکههم  که صههورتی در امهها اسههت؛ نمههوده اجههرا خههاص قضههیه در ار آن حهها

 سهرایت دیگهر مشهابه مهوارد در تهوان مهی را حکهم شهک بهدون باشد، عام کلی حکم یک مصدا 
 گاشت. قبل بحث در خاص افراد قتل به حکم و ها قضاوت مانند آن، های مثال داد.

 واقعهی حکهم و حکهومتی حکهم بهین تعار  که صورتی در حکومتی احکام در که آن نتیجه،
 امهر تحقه  دلیهل که زمانی تا و است خود منشأ مدار دایر حکومتی حکم انقضای یا و بقا باشد،

 شهده منحل حکومتی حکم صورت، این غیر در و است باقی نیز حکم باشد، موجود حکومتی
 بهرای جهتهی باشهد، نداشهته تعهار  احکهام دیگر با که صورتی در اما گردد؛ بازمی ساب  حکم و
 منبهع بها کهه اسهت معصهوم حکهم آن صادرکننده که آن وی ه  به ندارد؛ وجود آن گااشتن ارکن

  شهناخته حکهومتی حکهم عنهوان بهه کهه نیهز مهواردی از بسهیاری دیگر، طرف از دارد. ارتباط وحی
 وجهود صهورت در کهه است خارجی مصدا  یک بر شریعت کلی قانون اجرای واقع در اند، شده

 شود. اجرا باید حکم همان مشابه مصادی 

 نتیجه
 شد: دریافت نکات این شده انجام های بررسی با
کم جانههب از خههاص شههرایط بسههتر در کههه جهههت  آن از حکههومتی حکهم .1  اسههالمی جامعههه حهها

 نمود. حمل خارجیه قضایای بر را آن توان می شود، می صادر
 اسهتقرای بهه وجههت بها شهناخت. را دسهتورات ایهن شناسهایی ههای راه بایهد نخست گام در .2
 و بیهان اول، گرفت: نظر در توان می شناسایی راه سه فقهی های، کتاب و روایات در موضوع این
 طهرف یهک حمهل امکهان و روایهات از دسهته دو تعار  دوم، نکته؛ این از معصومان برداری پرده
 حکم. و امر قضی، مانند: حدیث، در موجود الفاظ از بعضی پیگری سوم، حکومتی؛ احکام بر

 دو چیسههت؟ حجیهت نظهر از حکومهت آن زمهانی ظهرف از خهارج در دسهتورات ایهن حکهم .3
  است. تصور قابل اینجا در فر 

 دارد. تعار  دین ثابت دستورات با حکومتی دستور مواردی در اول.
                                                   

گاشت. . در قسمت مال  تشخیص دستورات حکومتی نمونه117  ها و توضی  آن 

 ، رسالة فی قاعدة ال ضرر.105، صرسائل فقهیه. ر. : 118
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 ندارد. دین ثابت دستورات دیگر با تعارضی حکومتی حکم دوم.
 مفسهده، نفهی ج( نظهام، حفهظ ب( ههم،ا مصهلحت الهف( فهر : سه در تعار  صورت در

 تغییهر بها ولهی اسهت؛ جها بهر پها نیهز حکومتی دستور است، باقی حکم صدور ضرورت که مادامی
  شود. می اجرا ثابت حکم نداشته عمل لزوم حکومتی حکم شرایط،
 جهههات و نباشهد دیهن احکهام دیگههر و حکهومتی دسهتور ایهن میههان تعارضهی که صهورتی در امها
   ندارد. موجبی آن تر  است، دستور صادرکننده معصوم که جهت آن از ،نشود مطر  ساب 
 معصههوم حکههومتی احکههام ایههن از بسههیاری در کههه اسههت اهمیههت واجههد نیههز نکتههه ایههن .4
 ایهن در اسهت. داده شهریعت ثابهت حکهم اجهرای بهه دستور بلکه نکرده، تأسیس جدیدی حکم
 یهک مهورد در کهه جههت  آن از د،شهو می محسوب واقعه همان مخصوص حکومتی حکم موارد،

 برداشههت خهاص مهوارد ایهن از کهه شهریعت کلهی دسهتور ولهی اسهت؛ شهده بیان خهارجی مصهدا 
 دارد. حجیت نیز دیگر مصادی  در شود، می

 کتابنامه
 فقههههی مبهههانی بررسهههی کنگهههره آثهههار مجموعهههه صهههفری، اهّلل  نعمهههت ،خمهههس و حکهههومتی احکههام _

 .1مستحدثه مسائل ،11ج خمینی امام حضرت
 تحقیه : مفیهد(، )شهیخ نعمهان بن محمد بن محمد ،العباد علی اهّلل حجج معرفة فی اإلرشاد _

  .1413 اول، چا  مفید، شیخ کنگره قم: ،البیت آل مؤسسه

  .1409 ، الفکر دار بیروت: جزری، محمد بن علی اثیر ابن ،الغابه اسد _

 الدراسهات و األبحها  زکهرم قهم: صهدر، بهاقر محمهد ،(3 ج الصهدر، الشههید )موسهوعة اقتصهادنا _
  .1424 اول، چا  ، الصدر للشهید التخّصصیة

 اول، چههها  الثقافههه، دار قههم: بعثههت، مؤسسههه تحقیهه : طوسههی، حسههن بههن محمههد ،االمههالی _
1414.    

یهها  و ارکههز سهههیل محقهه : بههالذری، جههابر بههن یحیههی بههن أحمههد ،االشههراف انسههاب _  لههی،کزر ر
  .1417 اول، چا  ، الفکر دار بیروت:

 )فخهر حلهی مطههر بهن یوسهف بهن حسهن بن محمد ،القواعد التکمش شر  فی الفوائد ا إیض _
 عبهههدالرحیم  و اشهههتهاردی پنهههاه علی رمهههانی،ک موسهههوی حسهههین سهههید محقههه : المحققهههین(،

  .1378 اول، چا  اسماعیلیان، مؤسسه قم: بروجردی،
 )عالمهه مجلسهی قهیت محمهد بهن بهاقر محمهد ،األطههار االئمهة اخبهار لهدرر الجامعهة االنهوار بحهار _
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  .1403 دوم، چا  العربی، الترا  االحیاء دار بیروت: محققان، از جمعی مجلسی(،

  .1407 ، الفکر دار بیروت: عمر، بن اسماعیل کثیر ابن ،النهایة و البدایة _

 قههم: خسروشهاهی، ههادی کوشههش: بهه طباطبهایی، حسههین محمهد سهید ،اسههالمی ههای بررسهی _
 ش.1388 می،اسال تبلیغات دفتر انتشارات

 ابههو محمههد محقهه : طبهری، جریههر بههن محمهد ابههوجعفر ،الملههو ( و االمهم )تههاریخ الطبههری تهاریخ _
  .1387 دوم، چا  ، الترا  دار بیروت: ابراهیم، الفضل

 گههنج قههم: طباطبههایی، بروجههردی حسههین درس تقریههر گل ایگههانی، صههافی علههی ،الصههالة تبیههان _
  .1426 اول، چا  ، النشر و للطباعة عرفان

 چها  مههر، چاپخانهه قهم: معرفهت، ههادی محمهد ،القضاء مسائل أمهات عن تحقی  و تعلی  _
 تا. بی اول،

 بیهروت: مرعشهلی، عبهدالرحمن یوسهف محقه : ، کثیهر بهن عمهر بن اسماعیل ،کثیر ابن تفسیر _
  .1412 التوزیع، و النشر و للطباعة المعرفة دار

 چها  الکتهب، دار قهم: جزائهری، ویموسه طیهب محقه : قمی، ابراهیم بن علی ،القمی تفسیر _
  .1404 سوم،

 اول، چههها  مدرسهههین، جامعهههه قهههم: اشهههتهاردی، پنهههاه علی ،البروجهههردی السهههید بحهههث تقریهههر _
1416.   

 الکتب دار تهران: خرسان، موسوی حسن محق : طوسی، حسن بن محمد ،االحکام تهایب _
   .1407 چهارم، چا  االسالمیه،

 للنشههر، الرضهی الشههریف دار قهم: صهدو (، )شههیخ ابویههب بههن علهی بهن محمههد ،االعمهال ثهواب _
 ش.1406 دوم، چا 

 آل مؤسسههههه تحقیههه : ثهههانی(، )محقههه : حسهههین بهههن علهههی کرکهههی عهههاملی ،المقاصهههد جهههامع _
  .1414 اول، چا  ،البیت آل مؤسسه قم: ،البیت

 دار بیههروت: آخونهدی، علههی و قوچهانی عبهاس مصههح : نجفهی، حسهن محمههد ،الکهالم جهواهر _
  .1404 هفتم، العربی، ا التر احیاء

 عصهفور، آل بحرانهی ابهراهیم بهن احمهد بهن یوسهف ،الطهاهرة العترة احکام فی الناظره الحدائ  _
 اسهالمی، تبلیغهات دفتهر انتشهارات قهم: مقهرم، الهرزا  عبد سید و ایروانی تقی محمد محق :
  .1405 اول، چا 

ک علهی محقه : صهدو (، )شیخ بابویه بن علی بن محمد ،الخصال _  جامعهه قهم: غفهاری، بهرا
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 ش.1362 اول، چا  مدرسین،
 مههدی شهرسهتانی، جهواد سهید خراسهانی، علهی محقه : طوسهی، حسهن بن محمد ،الخالف _

  .1407 اول، چا  مدرسین، جامعه قم: عراقی، مجتبی  و نجف طه

  .1415 اول، چا  تفکر، نشر قم: منتظری، علی حسین ،المحرمه المکاسب فی دراسات _
  .1409 دوم، چا  تفکر، نشر قم: منتظری، علی حسین ،الفقیة یةوال فی دراسات _

 البیههت، آل مؤسسههه قههم: فیضههی، آصههف محقهه : مغربههی، محمههد بههن نعمههان ،االسههالم دعههائم _
   .1385 دوم، چا 

 دار بیههروت: قلعجههی، عبههدالمعطی محقهه : بیهقههی، حسههین بههن احمههد ابههوبکر ،النبههوة دالئههل _
  .1405 اول، چا  ، العلمیة تبکال

 قههم: ،البیههت آل مؤسسههه تحقیهه : اول(، )شهههید عههاملی مکههی بههن محمههد ،الشههیعة کههریذ _
   .1419 اول، چا  ،البیت آل مؤسسه

 نگهرهک قهم: انصهاری، شهیخ  نگهرهک تحقیه : انصهاری، امهین محمهد بهن مرتضهی ،فقهیه رسائل _
  .1414 اول، چا  انصاری، اعظم شیخ بزرگداشت جهانی

 مصر: خولی، عبدالعزیز محمد محق : حالنی،ک صنعانی إسماعیل بن محمد ،السالم سبل _
  .1379 چهارم، چا  أوالده، و الحلبی البابی مصطفی مطبعة و تبةکم ةکشر

 محمهد عبهدالرحمن محقه : ترمهای، سهورة بهن عیسهی بهن محمهد عیسی أبی ،الترمای سنن _
 م.1983 دوم، چا  دارالفکر، بیروت: عثمان،

 و النشهر و للطباعهة رکالف دار بیروت: نسایی، بحر بن یعل بن شعیب بن احمد ،النسائی سنن _
  .1348 اول، چا  التوزیع،

 ش.1369 ششم، چا  حکمت، انتشارات تهران: مطهری، مرتضی ،منظومه مبسوط شر  _
 و للطباعههة الفکههر دار بیههروت: بخههاری، ابههراهیم بههن اسههماعیل بههن محمههد ،البخههاری صههحی  _

 م.1981 النشر،

 تا. بی الفکر، دار بیروت: نیشابوری، جحجا بن مسلم ،مسلم صحی  _

 ،خمینهی امهام آثهار نشهر و تنظهیم مؤسسهه قهم: خمینهی، موسهوی اهّلل رو  سهید ،امام صحیفه _
 تا. بی

 اول، چهها  دارالحههدیث، قههم: واسههطی، لیثههی بههن محمههد بههن علههی ،المههواعظ و الحکههم عیههون _
 ش.1376

 چهها  ، صههاد  مههاما مدرسههه - تههابکال دار قههم: روحههانی، صههاد  سههید ،الصههاد  فقههه _
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    .1412 اول،
 انتشههارات دفتههر تحقیهه : حلههی(، )عالمههه حلههی مطهههر بههن یوسههف بههن حسههن ،االحکههام قواعههد _

    .1413 اول، چا  مدرسین، جامعه قم: ، اسالمی

 چها  اسهماعیلیان، مطبوعهاتی مؤسسهه قهم: خمینهی، موسوی اهّلل رو  سید ،الفقهیه القواعد _
 تا. بی اول،

 و احههدی مهههدی محقهه : اصههفهانی، حسههین محمههد ،التقلیههد و جتهههاداال و الفقهیههة القواعههد _
  .1374 اول، چا  ، الشهداء سید تابفروشیک قم: ، زاده قلی رمضان

 قهم: یم،کهح عبدالهادی سید  محق : اول(، )شهید عاملی مکی بن محمد ،الفوائد و القواعد _
 تا. بی اول، چا  ، مفید تابفروشیک
 االسهالمیة، دارالکتهب تههران: غفهاری، برکا علی مصح : ی،کلین یعقوب بن محمد ،الکافی _

   .1407 چهارم، چا 
  .1400 اول، چا  ر،کالف دار بیروت: شافعی، إدریس بن محمد عبداهّلل أبی ،االم کتاب _

کبههر علههی محقهه : صههدو (، )شههیخ بابویههه بههن علههی بههن محمههد ،الفقیههه الیحضههره مههن کتههاب _  ا
  .1413 دوم، چا  مدرسین، جامعه قم: غفاری،

 حیهانی/ بکهری محقه : هنهدی، متقی الدین حسام بن المتقی علی الدین عالء ،العمال کنز _
 م.1989 الرساله، مؤسسة بیروت: صفوه، السقا تصحی 

 تهههران: شههفی،ک تقههی محمههد سههید  محقهه : طوسههی، حسههن بههن محمههد ،الفقههه فههی المبسههوط _
  .1387 ، الجعفریة اآلثار إلحیاء المرتضویة تبةکالم

 االعلمهی مؤسسهة لبنهان: امین، محسن سید محق : طبرسی، فضل بن حسن ،لبیانا مجمع _
 م.1995 /  1415 اول، چا  للمطبوعات،

 دار تههران: حسهینی، الهدین جهالل سهید محقه : برقهی، خالهد بهن محمد بن احمد ،المحاسن _
 ش.1370 دوم، چا  السالمیه، الکتب

 تا. بی الفکر، دار بیروت: سعید، بن أحمد بن علی حزم ابن ،المحلی _

 تا. بی صادر، دار بیروت: حنبل، بن احمد ،احمد( )مسند حنبل ابن مسند _
 للتهرا ، المهأمون دار جها، بی أسهد، سهلیم حسهین محق : موصلی، یعلی أبو ،یعلی ابی مسند _

 تا. بی

 دار بیههروت: سههروی،ک حسههن محقهه : بیهقههی، حسههین بههن احمههد ابههوبکر ،اآلثههار و السههنن معرفههة _
 تا. بی ،العلمیة تبکال
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 قههم: خالصههی، بههاقر محمههد محقهه : عههاملی، حسههینی محمههد بههن جههواد سههید ،الکرامههه مفتهها  _
  .1419 اول، چا  مدرسین، جامعه

 امهههام آثهههار نشهههر و تنظهههیم مؤسسهههه قهههم: خمینهههی، موسهههوی اهّلل رو  سهههید ،المحرمهههه المکاسهههب _
   .1415 اول، چا  خمینی،

 مجلسهی(، )عالمهه مجلسهی تقهی محمهد نبه بهاقر محمد ،األخبار تهایب فهم فی االخیار مالذ _
   .1406 اول، چا   نجفی، مرعشی اهّلل آیة تابخانهک قم: رجایی، مهدی محق :

 چها  الخهوئی، االمهام آثهار احیهاء مؤسسهه قم: خویی، القاسم ابو سید ،الخوئی االمام موسوعه _
  .1418 اول،

 قهم: عراقهی، مجتبهی :تصحی  حلی، الدین جمال ،النافع المختصر شر  فی البارع  المهاب _
  .1407 اول، چا  مدرسین، جامعه

 فههیض محقهه : رضههی(، )سههید موسههوی حسههین بههن محمههد صههال (، )صههبحی البالغههه نهههج _
  .1414 اول، چا  هجرت، قم: االسالم،

 م.1973 الجیل، دار بیروت: شوکانی، محمد بن علی بن محمد ،االوطار نیل _

 المهؤمنین، امیهر کتابخانهه اصفهان: ینی،حس الدین ضیاء محق : فیض، محسن مال ،الوافی _
   .1406 اول، چا 

 راهنمهها: اسههتاد رنههانی، صههادقیان علههی ،آن بههر مترتههب فقهههی آثههار و اسههالمی نظههام حفههظ وجههوب _
 معهارف و الهیهات دانشهکده موسهوی، صاد  محمد سید مشاور: استاد ارسطا، جواد محمد
  ش.1391 مطهری، شهید اسالمی

 آل مؤسسهة قهم: ،البیت آل مؤسسة تحقی : عاملی، حر حسن بن محمد ،الشیعة وسائل _
  .1409 اول، چا  ،البیت




