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 دیباچه

است. امام ابو الحسن عبیداهلل « القواعد الفقهیه»و « اصول الفقه»های نوشته شده در کتاب األصول امام کرخی یکی از اولین کتاب

که وی شاگرد اسماعیل  –رسد: او نزد ابو سعید البردعی به سه سلسلۀ شاگردی به امام ابوحنیفه میهـ(  340 – 260) 1کرخی

هـ( در مصر  321 – 239در آن زمان، امام کرخی در بغداد و امام ابو جعفر طحاوی )علم آموخت.  –بن حماد بن ابوحنیفه بود 

  رفتند.از جملۀ مجتهدین پیشگام مذهب حنفی به شمار می

الفصول فی »جصاص )نویسندۀ کتاب مشهور توان از ابو بکر رازی مشهور به المی امام کرخیاز جملۀ شاگردان مشهور 

علم اصول الفقه نقش کلیدی  نام بُرد که هردو در توسعۀ «(اصول شاشی»ابو علی شاشی )نویسندۀ کتاب مشهور  و«( األصول

الرساله فی أصول »هـ( اولین کسی بود که در اصول الفقه کتابی بنام  204 وفایمتشود که امام شافعی )با آنکه گفته می داشتند.

نظریات  (هـ 430متوفای بوسی )دَکه علمای حنفی چون جصاص و تا زمانی –سال دیگر  دو صدنوشت، اما نظریات او تا « الفقه

ابو زید « هلداألم ویقت»مورد توجه قرار نگرفته بود. به ویژه کتاب  – انعکاس و گسترش ندادندهای اصول خویش او را در کتاب

هـ( به اصول الفقه بپردازد و راه را برای کسانی  478دَبوسی باعث شد که علمای شافعی چون امام الحرمین جوینی )متوفای 

« األصول»ن شک، رسالۀ کوچک بدو 2فراهم سازد. –« المستصفی بأصول الدین»نویسندۀ  –  چون حجۀ اإلسالم ابوحامد غزالی

 3امام کرخی بر شاگرد خودش، ابوبکر رازی جصاص، و ابوزید دَبوسی تأثیر عمیقی داشته است.

یشتر روش استخراجِ ب. اصول الفقه را نیز دربر دارد« القواعد الفقهیه» بوده بلکه «اصول الفقه»حاوی  نه تنها اصول کرخی

که بر یک سلسله احکام یی هاکه القواعد الفقهیه یا قواعد الفقه بر قاعده، درحالیکندمیرا مطالعه  و روش اجتهاد احکام فقهی

ت در تناقض باشد که دو حدیث متناقض یکدیگر باشند یا حدیث با آیطور مثال، درصورتی  .تمرکز دارد دنگردفقهی تطبیق می

در »هایی چون ه. ولی قاعدباشندمیاصول الفقه  تموضوعا، شرایط درست بودن قیاس چگونه استمجتهد چگونه عمل کند، یا 

شده  دهیآفر یداراز ذمه عاریدار هذم»یا اینکه « رودنه لفظ و گفتاری که بکار می اعتبار داردمقصد و هدف معامله  معامالت،

 . اند قواعد الفقهیه هایی ازنمونه« است

                                                           
ی دجله واقع گشته(، و نام سه منطقه در عراق است: کرخِ سامراء، کرخِ بغداد )که در غرب شهر بغداد و در کرانۀ غرب )با فتحِ کاف و رای ساکن( کرخ 1

دان است که در سرحد میان عراق و شهرزور ایران موقعیت دارد و ز کرخ جَ کرخی ا یاقوت حموی، ابوالحسن« معجم البلدان»دان. بر اساس کرخِ جَ

در این  رود کهگمان به این میاست، یعنی  فارسی« چرخ»معربِ « کرخ»ق واقع گشته است. در بعضی منابع آمده است که لفظ عرا مرز امروز در داخل

 .مبدل شده اندچرخ یا کرخ  این مناطق بهکه به مرور زمان نام  در زمان ساسانیان اعمار گردیدههای آبی آسیاب یمناطق عراق

که در قرآن و  یاست که بر اساس اصول یاصول الفقه مذهب حنف ،یکیآمده:  انیاگانه در اصول الفقه به مدر اهل سنت و جماعت، دو مکتب جد 2

 نیو منطق توسط متکلم یکالم یهااست که بر اساس روش یو مالک یاصول الفقه مذاهب شافع ،یسنت و روش امامان مذاهب آمده استوار است. دوم

  ( توسعه داده شده است.گرانیو د یسبک ،یغزال ،ینیجو ،یاقالن)چون ب
شارح رسالۀ  –الدین ابوحفص نسفی از فخراالسالم امام َبزدَوی )استاد نجم« اصول البَزَدوی»عالوۀ اینها، مشهورترین آثار حنفی در اصول الفقه، بر  3

چکیدۀ « منار األنوار فی اصول الفقه»باشند. ابوالبرکالت حافظ الدین نسفی در کتاب از شمس األئمه امام سرخسی می« اصول السرخسی»حاضر( و 

 نظریات این آثار اصولی حنفی را بگونۀ بسیار منظم بیان نموده است.
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نامیدند، و امام کرخی و ابوزید دَبوسی در آثار می« اصول»را نیز به نام « قواعد»مذهب حنفی معموالً علمای متقدم در 

قواعد فقهی  ،رسالۀ حاضر )اصول کرخی( در. و همه را بنام اصول یاد کرده اند تفکیک نورزیده اند اصول و قواعدخویش میان 

 .تر استنسبتًا کم مفهوم امروزی آن()در تعریف و  اصول فقه تر بحث گردیده، و مسائل مربوط بهبیش

ا، مفسرین و متکلمین از جملۀ فقه باشد. اویم هـ( 537 – 451الدین امام ابوحفص عمر نسفی )شارح رسالۀ حاضر نجم

های اصول الفقه تاب. او شاگرد فخراالسالم امام بَزدَوی )نویسندۀ یکی از مشهورترین کمشهور مکتب ماوراءالنهر و سمرقند است

« التبصرة األدله»نویسندۀ  و، صدراالسالم ابو الیُسر بَزدَوی، و امام ابو معین نسفی )متکلم برجستۀ حنفی «(أصول البزدوی»حنفی بنام 

الدین مرغینانی است که نویسندۀ یکی از برهان آنمشهورترین الدین نسفی، از جملۀ شاگردان نجمدر کالم ماتریدی( بود. 

 باشد.، می«الهدایه في شرح بدایة المبتدي»فقه حنفی، یعنی  هایمشهورترین کتاب

است که در « عقائد نسفی»دارد. در علم کالم، مشهوترین اثر او  در تفسیر، فقه، کالم و تاریخ نسفی آثار زیادی الدیننجم

و تا امروز  رودجماعت بشمار مییکی از معتبرترین آثار عقیدۀ اهل سنت و « عقیدة الطحاویه»و « فقه اکبر»پهلوی کتبی چون 

عقائد نسفی از آِن سعدالدین تفتازانی هروی است.  بر شرح و حاشیه بر آن نوشته شده است. مشهورترین شرح نزدیک به صد

ه جلد به نشر رسید 15دارد که درین اواخر در  -« التَیسیر فی التفسیر»به نام  –مشرح به زبان عربی  یدر تفسیر، امام نسفی تفسیر

چندین « تفسیر نسفی»است. همچنان، امام نسفی ترجمۀ فارسیِ قرآن مجید را به نثر مسجع و موزون نوشته است که تحت عنوان 

همچنان چندین باشد. از آنِ امام نسفی می« القند فی ذکر علماء سمرقند»نویسی، کتاب بار چاپ گردیده است. در تاریخ و تذکره

 روز به دسترس نیست.اثری در علم حدیث دارد که ام

، سه اثر مشهور دیگر از امام نسفی امروز به چاپ رسیده «شرح مدار األصول»رسالۀ حاضر در نهایت، در علم فقه، برعالوۀ 

 در را ، شافعی و مالکزُفر، شیبانی ابویوسف، ،ابوحنیفه اختالف نظر آن دراست که « منظومه فی الخالفیات»است. یکی آن 

 ابوالبرکاتاست از  شرحی آن مشهورترینِ که این اثر نوشته شده بر شرح ده از بیش .است کرده بیان منظوم شکل به بیت 2669

کنز »نویسندۀ آثار مشهوری چون  حافظ الدین نسفی. «المصفی فی منظومة الخالفیات» بنام( هـ 710 متوفای) نسفی الدینحافظ

مشهور گشته( « تفسیر نسفی»)که امروز بنام « مدارک التنزیل و حقائق التأویل» در اصول الفقه، و« منار األنوار»در فقه، « الدقائق

است که در واقع « حصر المسائل و قصر الدالئل» ،فی در فقه که در عصر حاضر به چاپ رسیدهالدین نساثر دوم نجم .باشدمی

 ،این کتابدر است. « یههإلصطالحات الفقِطلبة الطلبه فی ا»خودش. سومین اثر او، « منظومه فی الخالفیات» شرحی است بر

 و شام ترکیه، عراق، خراسان، ماوراءالنهر، هایمدرسه در هاقرن طیو شرح داده شده است،  حنفی مذهب فقهی اصطالحاتِ

 .گرفتمی قرار استفاده مورد درسی کتاب بحیث هند

 گیرد.زبان قرار میخوانندگان فارسی دسترسبرای اولین بار به « شرُح مَداِر األصول» اینک ست کهخرسندی بسا جای

 چون باشد.خواهند با اصول و قواعد فقه حنفی آشنا شوند الزمی و ضروری میبدون شک، مطالعۀ این اثر برای کسانی که می

ورزیده  کند تا خواننده آگاهی و علم الزم را در مسائل فقهی داشته باشد، مترجم تالشبعضی از مسائل درین رساله ایجاب می

آن به خوانندگانی که و درک تا فهم  بگنجاندها در پاورقی را موضوعات مغلق فقهی شرح و معلومات اضافی برایتا حد توان 

 گردد. ممکنآسان و فقهی ندارند  را آشنایی الزم با مسائل
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المجمع الفقهی »توسط که توسط دکتور إسماعیل عبد عباس تصحیح و « شرح مدار األصول»در این ترجمه از نسخۀ چاپی 

مصحح متن عربی با  به نشر رسیده استفاده گردیده است.در بغداد میالدی  2018در سال « العراقی لکبار العمالء للدعوۀ واإلفتاء

یعنی نسخۀ خطی کتابخانۀ اسعد افندی در ترکیه، نسخۀ خطی کتابخانۀ ازهر در مصر، نسخۀ چاپی  –مقابلۀ سه نسخۀ این رساله 

 متن را تصحیح نموده است.  –اکستان کراچی پ

های دکتور ها و شرحکه یادداشتمترجم است. درصورتیهای اضافی عمدتًا از آنِ خود ها و شرحدر این ترجمه، پاورقی 

مشخص نموده ایم. « یادداشت از جانبِ مصححِ متن عربی»ها را با نوشتِن را ترجمه و گنجانیده باشیم، آن إسماعیل عبد عباس

همچنان، ترجمۀ فارسی حاضر با ترجمۀ انگلیسی که توسط عمران احسن خان نیازی و داکتر حسن عبداللطیف تهیه گردیده 

 مطابقت داده شده است. 

ی مقاصد علمی، با ذکر منبع آن، مجاز است. اما هرگونه استفاده برای مقاصد تجارتی، استفاده، پخش و تکثیر این اثر برا

 باشد.میچون نشر و چاپ آن، بدون اجازۀ مترجم، ممنوع 

 

 دکتور محمد عمر جویا

 1400حمل/ فروردین  13کابل، 
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 .بنام خداوند بخشایندۀ مهربان

 

 ّ ًْدا لِّلَ ة  َحم ّْدهّ، ومالَصَلم َق َحم بّْدهّ،  حم م نمّبيِّّه ومعم آِّلّ ّمْن بمْعّدهّ  لَعم مَمٍد وم بر باد ، و درود باد به سزاوارِی ستایش وی ستایش خدای را) ُم 

 اما بعد:  .(انوادۀ او پس از ویخبر اش محمد و پیامبرش و بنده

که از  –( هلل)رحمه ا کرخی ابوالحسنبلندهمت امام  چرخند، و عالِمدار آن میاین اصولی هستند که مسائل فقهی بر مَ

 ست.چهل مسئله ا در آن. و آن را بیان نموده است – استجملۀ یاران فرهیختۀ محمد بن حسن شیبانی )رحمه اهلل( 

الدین ابوحفص عمر بن ]محمد بن[ احمد نسفی گردد[ از آنِ امام نجم]یاد می« شرُح مَدارِ األصول»این ]شرح که بنام[ 

 باشد.می)رحمه اهلل( 

 

 اول: اصلِ 

 امام کرخی فرمود: 

ا  4.ل  بّالَشكِّ ازم ي   ثمبمتم بّاْْلمّقْْيّ ال مم
 5«گردد.آنچه به یقین ثابت گشته باشد، به شک زائل نمی»

 گویم: می 6من

دث ]و حدربارۀ  –در ]صحت و درستِی آن[ یقین داشته باشد که  –]مثال آن اینست که[ هرگاه کسی پس از گرفتِن وضوء 

و یست. شکسته گشتنِ وضوء[ در شک ُافتد، ]حکم بر اینست که[ او وضو دارد زیرا دربارۀ شکسته گشتنِ وضوء متیقن ن

ارد زیرا ]برعکس[ هرگاه دربارۀ ]صحت و درستیِ[ وضو به شک افتد پس از آنکه دربارۀ حدث یقین داشته، پس او وضو ند

 د.دربارۀ ]صحت و درستی[ وضو شک دار

 

 اصل دوم:

ع  اإل اقم ومالالَظاّهرم يمْدفم اقم ي وّْجب  اإل ْسّتْحقم  .ْسّتْحقم
، و کندیدفع م ]فردی دگر[ را ]در آن[ حق داشتن[ ی]ادعا آنچه ]در دست و تصرف شخص[ نمایان است»

 «.سازد]برای شخص[ ثابت نمیحقی را  ]لیکن[

 

                                                           
 بّالَشكِّ »، مادۀ چهارم آن همین اصل را بیان داشته است: «مجلۀ احکام عدلیه»در قانون مدنی عثمانیان بنام  4

ول   «.اْْلمّقْي  الم يمز 
رگاه یابد. این از برای آنست که یقین در ذات خود معلوم است، و هآنچه بر یقین استوار باشد با شک زوال نمی»گوید: امام سرخسی درین باره می 5

)أصول « شود ترک گردد.گردد. پس اجازه نیست که عملی که استوار بر علم باشد بخاطر آنچه که علم پنداشته نمیشکی در آن راه یابد علم ثابت نمی

 (  117، صفحه 2السرخسی: جلد 
 یعنی، امام ابوحفص نسفی. 6
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]دعوای[  ظاهِر آنچه در دست داردا بکند، پس الکیت[ خانه ردیگری دعوای ]مای در دست داشته باشد، و فرد اگر فردی خانه

 . دگردثابت  و حجت دلیل]ارائۀ[  با ]حق[ برای دعواکننده تا آنکه اینسازد، حق داشتن مدعی را دفع می

)حق اولویت  7شُفعهای در همسایگی شخص به فروش گذاشته شود، و او بخواهد که این خانه را بر اساس و اگر خانه

ای که در دست [ که خانه]از حِق همسایگی این شخص[ انکار ورزد ]و بگوید ، و فروشندهبگیرد ]و خریداری کند[ همسایگی(

سازد، زیرا ر دست دارد او را مستحق حِق همسایگی نمیآنچه د ظاهرِ ، درینصورت باشدملکیتِ کسی دگر میاین شخص است 

 او به اثبات نرسیده است.  برای حجتمالکیت خانه بر اساس 

 

 اصل سوم:

ْن  ُّ مم ه  شم ُك  ْول  قمْوِل    اّهد  فم الَظاّهرّ  ،الَظاّهر  فمالْقم ْن يمَدِّعْ ّخَلم م مم  .واْْلميِّنمة  لَعم
و  ، و ]ارائه نمودن[ دلیلدهد، سخن وی پذیرفتنی استکه ظاهر ]قضیه[ به ]نفعِ[ او شهادت میکسی»

 «کند.ادعا می آنچه نمایان استبر ]دوشِ[ کسی است که خالفِ  8حجت

 

 انکار ورزد، سخن او پذیرفتنی است،داری[ ، و او ]از دَینو ضمانت ]پرداخِت تاوان[ کندداری ادعای دَیناگر کسی بر یک فرد 

باشد که خالِف آن دعوا حجت آوردن بر دوش کسی می 9داری[ آفریده شده است.پاک ]از ذمهدار ذمهاَصل اینست که زیرا 

 باشد.]ادعای وی[ خالفِ آنچه نمایان است می چونکند، می

 

 اصل چهارم:

ّة د ْونم الَظاّهرّ  نمازمعم ْْيّ ِّف الْم  وْد  اْْلمْصمم ْقص  وّي مم ْعتمَبم  ِّف ادَلَعم  10.ي 
 «شود، نه به ظاهر ]قضیه[.داده می[ طرفینِ منازعه اعتبار منظوردر موضوعات دعوا، به مقصد ]و »

 

گذار ، ولی سپرده«امآن را به تو ]قبالً[ برگردانده»گیرنده بگوید که گذار تقاضای بازگرداندن امانت را بکند، و سپردههرگاه سپرده

بازگردانده است پذیرفتنی است. زیرا او با را گوید امانت می کس که، ]درین حال[ سخِن همان«یینداده پسآن را »بگوید که 

                                                           
باشد، و این حق اولویت را نخست شخص شریک در زمین دارد، اولویت می شُفعه در اصطالح فقهی عبارت از خریداری زمین یا خانه بر اساس حقِ 7

 و سپس همسایه. 
 دهد:آن را چنین شرح می« یف اإلصطَلحات الفقهيه ّطلبة الطلبة»به معنای دلیل و حجت است. امام نسفی در « اْلمّيِّنمة» 8

ة  دلیلِ نمایان ) ،اْلمّيِّنمة»  (134، صفحه 1)جلد « سازد.را از باطل روشن می ای است که حقبیانیه« برهان»( است، و اْْل َجة  الَظاّهرم
َمةّ »گوید که ، مادۀ هشتم می«مجلۀ احکام عدلیه»در  9 ة  اذلِّ اءم ْصل  بمرم

م
 «دار اصل است.بریء ]و پاک بودن[ ذمه»یعنی، « .اْْل

 است: ها، جملۀ دومی ذیل نیز در این اصل اضافه شده در بعضی از نسخه 10

 ْ ي  وْ وم ل  القم ال  قموْ عم مم نّكّر ّمنه  اْلميِّنمة   ،لم الم  َدِّع  وم  .بميِّنمة  الم 
 «.باشدیم یآوردن بر دوش مدع لیاست، و دل یرفتنیو سخنِ طرفِ انکارورزنده پذ»
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باشد، و او از ]داشتنِ[ کند. ]در این مسئله[ مقصد امانت میبه آنچه نمایان است ادعا می« امامانت را[ برگردانده»]گفتن اینکه 

 شود.ورزد، پس سخن او ]بحیث[ سخِن راست پنداشته میامانت انکار می

 

ل گروی یا رهن( داده است، این اصل را به )نوع معمو« بیع وفا»از فتواهایی که در مورد  الدین ابوحفص نسفی در یکینجم]]

 دهد:اینگونه شرح می

اِن :» بم اظ والمم اِّن ال لأّللفم عم قاّصد والمم ات لّلمم فم ة ِف اتَلرص    11الّعَبم
انکه یاران ما ]در مذهب آنچه اعتبار دارد مقصد و معنای ]معامله[ است نه لفظ و مبنای آن. چن   12در تصرفات

حنفی[ مثال داده اند: کفالت کردن به شرط اینکه او را ]از مطالبۀ دَینِ شخصِ ضمانت شونده[ برائت بخشند ]در 
گیرد[، و حواله دادن به شرطِ برائت نبخشیدنِ خودِ است ]و شکل و حکمِ حواله را به خود می  13حقیقت[ حواله

است، و تحفه دادنِ زنِ آزاده به نفسِ خودش به مبلغ تعیین شده در حضور شاهدان دهنده ]در حقیقت[ کفالت حواله
اگر شرط زمانی در آن گنجانیده شود ]در حقیقت[ قرارداد   14]در حقیقت[ نکاح کردن است، و قرارداد استصناع

 15«سَلَم است، و نظایر اینگونه ]تصرفات[ زیاد است.

 گوید:گروی یا بیع وفا میو در مورد 

 عینمودن از[ ربا قرار داده اند و آن را ب زی]گر یبرا یالهیدارند و آن را ح ییما با آن آشنا ۀکه اهلِ زمان عیاز ب ینوع»
 یهمچون مال گرو داریشده در دست خر دهینوع معامله[ مال خر نیدر واقع رهن و گرو است. ]در نامند،یوفا م

 ....16است رندهیدر دست گروگ

 نیهرچند عقدکنندگان ]در رای. زستیو رهن ن عیب نگونهیا انیم ی[ فرقهاینزد ما ]حنف ،یاز احکام فقه یحکم در

[ در تصرفات  ... ]زیرا.است نیگذاشتن در مقابلِ دَ قهیباز هم منظور شان گرو کردن و وث برند،ینام م عیمعامله[ از ب

 [[  17«.مبنای آن آنچه اعتبار دارد مقصد و معنای ]معامله[ است نه لفظ و

                                                           
اّصّد »گوید: می« مجلۀ احکام عدلیه»مادۀ سوم  11 قم وّد لّلْمم ق  ة  ِّف الْع  بماِّن الّْعَْبم الْمم اّظ وم لْفم

م
اِّن الم لأّْل عم الْمم فماّء. ،وم ْكم  الَرْهّن ِّف اْْلميّْع بّالْوم ّْري ح  ا يم ذّلم « وم

 «گردد.مِ رهن جاری میبدین سبب، در بیع وفا حک آن. ی]معامله[ است نه لفظ و مبنا یآنچه اعتبار دارد مقصد و معنا در عقد و پیمان،»یعنی: 
 رود.نیز بکار می« های شرعیحیله»است، و بعضاً به معنای « معامالت» تصرفات به معنای 12
 حواله به معنای انتقال دادن و محول کردنِ دَین به دوشِ شخصِ دیگر است.  13
کند، مثالً شخصی دهد تا آن را تولید قراردادی است که در آن خریدار به تولیدکننده یا فروشنده جنسی را با مشخصات معلوم فرمایش می« استصناع» 14

پرداخت( است، چون در هردو ارداد سََلم )بیع با پیشدهد. قرارداد استصناع خیلی مشابه به قرای را با مشخصات خاص به نجار فرمایش میدروازه

سلم مدت زمانی مشخص و تعیین  ها در نظر امام ابوحنیفه اینست که در قراردادقرارداد جنس یا کاال در وقتِ عقدِ قرارداد وجود ندارد. اما تفاوت آن

که در قرارداد استصناع اینچنین نیست. پس هرگاه که در قرارداد استصناع شرط زمانی داخل گردد، قرارداد فاسد گردیده و به قرارداد گردد، درحالیمی

 وهبه الزحیلی(« الفقه االسالمی و ادلته)»یابد. سلم تغییر می
 مرغینانی )فصل نزدهم(.ابوالفتح « فصول العمادی» 15
 زیو فروش ن دیخر ۀآن را معامل توانیم م،یقرض و گرو بشمار ۀآن را معامل نکهیا یکه بجا نستیا نامندیم «وفا عیب»گروی معمول را که  یلیدل 16

که  سپاردیتعهد م زیو فروشنده ن شد،فرویمال را به فروشنده پس م اوردیهرگاه که فروشنده پولش را پس ب سپاردیتعهد م داریخر کهی: طورمیبپندار

و  دیخر ی)کاال «عیَمب» ثیرا نداشته، و بح یگرو تیثیح گرددیکه مبادله م یدکان ایباغ  ن،یخانه، زم نصورت،ی. در ادیمال را دوباره باز خواهد خر

 .شودیفروش( در نظر گرفته م
 ابوالفتح مرغینانی )فصل نزدهم(.« فصول العمادی» 17
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 اصل پنجم:

ابمَل إال أَن ّن إّذما االَظاّهرم  ر  تمقم ْظهم
م
ا أ مم ه  د  حم

م
ْورّهّ فماْل ،أ ه  ْضّل ظ  ْوَلم ّلفم

م
ر  أ  .ْظهم

ن آتر نمایان باشد، پس دو ظاهر ]یک قضیه[ در تقابل هم باشند چنانکه یکی آن ]از دیگری[ بیش هرگاه»

 «.داردبرتری  –بخاطر افزونی در آشکار بودنش  –تر نمایان است یک که بیش

 

محمد ]شیبانی[  به نظرِ دار است، طفلی که تا هنوز زاده نشده است مدیون و قرضنزد ]به گونۀ مثال[ اگر فردی اقرار کند که 

 .این کار شک وجود دارد رحمه اهلل اقرارش درست است، هرچند در

ین عقدِ که با این دَ دهدمی]در اقرارش[ صراحت ولی نزد ابویوسف ]چنین اقراری[ درست نیست. زیرا با آنکه شخص 

تحقق چون عقد با طفلی که زاده نشده است  شودآور نمیف عقد بر او الزامگردد، از دیِد ابویوس]بازپرداختِن آن[ بر او الزم می

[ آن الزم گشته است اقرارش تاوانِ ] بر او ضمانتِ  ودهد که مالِ وی را تباه نموده است یابد. و اگر ]در اقرارش[ صراحت نمی

مه اهلل نزد ابویوسف رح گشتن ]ضمانت[ شکی ایجاد کند،درست است. ]درینصورت[ اگر کوچکترین حرفی بزند که در واجب 

 گردد.آور نمیعقد بر وی الزام

گوید[ درستی از آنچه می]ظاهر ]مسئله[ اینست که هدفِ فرِد مسلماِن عاقل گوید که لیکن محمد ]شیبانی[ رحمه اهلل می

 داند. باه شده را بر وی درست میت[ مال تاوانِ باشد. پس ]امام شیبانی[ واجب گشتنِ ]و راستی سخنش می

قابلیتِ شخص ظاهرِ ، زیرا گرددالزم نمی ریبه نسبت چنین اقرا[ تاوان دادنکه ] گویدکه ابویوسف رحمه اهلل میدرحالی

آن است که ظاهرِ حالِ مسلماِن  این از برایتر است. نسبت به ظاهرِ مسئله ]که محمد شیبانی به آن اشاره دارد[ آشکارتر و نمایان

 .زیرا چنین کاری گناه استسازد، عاقل چنان است که وی مال کسی دیگر را تباه نمی

 

 اصل ششم:

ْسّلّمْْيم  ْورم الْم  م 
 
اّد ومالَصَلأ م الَسدم ْولمٌة لَعم ْم  ْْي ه  ُمم رم غم ْظهم ََّت يم  .ّح حم

 «گردد. انیخالف آن نما نکهیو مصلحت استوار است تا ا یامور مسلمانان بر درست»
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دام جائز است چنانکه هرک داد و ستدی نیمبادله کند، چن ناریرا در بدلِ دو درهم و دو د نارید کیدرهم و  کی یهرگاه شخص

 یخواهکیصواب جستنِ جواز آن جهتِ مصلحت و ن یاز برا نیواقع نگردد[، و ا  18]تا ربا گردددر بدلِ جنسِ مخالفش مبادله 

  19.باشدیحالِ مسلمانان م

فاسد  عیو[ ب دهدیمبادله کند، ]ربا رخ م ناریرا در بدلِ دو د نارید کیک درهم را در بدلِ دو درهم و ی کهیدر صورت یول

 20دارد. مغایرت حاً یکار با ظاهر ]اصل[ صر نیچون ا گردد،یم

 

 اصل هفتم:

المةّ  قم ا لّلْمم مم لمّة كم المّة ّمنم ادَلالم  .لّلْحم
 21«.است گفتار]اعتبارِ[ لفظ و  همانند دلیل آوردن ]در دعوا[حالت ]و شرایطِ[ اعتبار برای[ ]»

 

ن نگهداری کند[ آشخصی مالی را نزد دیگری به امانت بسپارد، و این دیگر آن را به عضوی از خانوادۀ خود دهد ]تا از  هرگاه

گیرنده صریحًا گذار به امانتولی امانت نزد او تباه گردد، ضمانتی بر او ]از برای تاوان پرداختن[ وجود ندارد، هرچند سپرده

 به کسی دیگر بسپارد.  اجازه هم نداده باشد که امانت را

                                                           
لۀ طال در مقابل طال باید که مبادالت طال و نقره و پول زمانی محتمل است که هردو کاالی مورد مبادله از یک جنس باشند. طور مثال در مبادربا در  18

ربا هیچ گردد. کیفیت کاال در حکم تلفی می« ربای افزونی )رباء الفضل(»ها هردو وزنِ برابر داشته باشند، وگرنه هرگونه افزونی در وزن یکی از آن

ها و مقادیر متفاوت توان به وزنتوان یک مثقال طالی عربی را با دو مثقال طالی ایرانی مبادله کرد. ولی طال را در بدلِ نقره مینقشی ندارد، یعنی نمی

هم مبادله کرد چون از نار را با شش درتوان یک دیتوان یک دینار را با دو دینار مبادله کرد، ولی میداد و ستد نمود. به عین ترتیب، در تبادل پول، نمی

و کاالی مورد باشند. در همۀ این حاالت، مبادلۀ طال، نقره و پول باید در یک نشست یا جلسۀ خرید و فروش صورت گیرد، یعنی هردجنس متفاوت می

ربای نسیه )رباء النسیه، رباء »کی از کاالها دهی یمبادله در یک نشست تسلیم داده و تسلیم گرفته شود. در غیر آنصورت، هرگونه تأخیر در تسلیم

 گردد.تلقی می« النَّساء(
« مصلحت و نیکخواهی امور مسلمانان»کند که جواز آن بر اساسِ اصلِ ی را ذکر میمثال« الشرائع بیترت یبدائع الصنائع ف»در  زین یکاسان نیعالءالد 19

اش پنجاه درهم است( در مقابل پنجاه درهم نقد و و نقره وریو نقره را )که ارزش ز وریبا ز نیمز ریشمش یشخص اگر کهگوید داده شده است. او می

و نقره  وریر بدلِ زصراحت هم ندهد که پنجاه درهم نقد را مشخصاً د داریخر کهیدرصورت بفروشد، )یعنی با تأخیر در پرداخت( صد درهم مؤجل

از دو  یادآوری رایز»ئز است، بازهم جا عیب« [ استاشیینقره وراتیو ز ریشمش یعنید در بدلِ هردو ]پول نق»که  دیمبهم بگو ۀو تنها بگون پردازدیم

ج  ﴿: دیفرمایباشد، چنانکه خداوند متعال میها باشد از نگاه دستور زبان درست ماز آن یکیمنظور تنها  کهیدرحال زیچ ْر  ا َيم مم ان   اللُّْؤل ؤ   ّمنْه  رْجم الْمم  ﴾وم
 یایدر یعنیها از آن یکیا در و مرجان تنه دیمروار کهی[ درحال22]الرحمن: « و مرجان دیشور[ مروار یایو در نیریش یایاز هردو ]در ندیآ یم رونبی»

ه ممکن باشد استوار ک ییتا جا یکخواهیامور مسلمانان بر مصلحت و ن[ از بابت آن است که یاحکام شرع در]رخصت  نی.... اندیآیشور به وجود م

 «.باشدیشامل م ریدر نامِ شمش یینقره وراتیجائز است[ چون ز عیاست، ]ب ریکه پول نقد در بدلِ شمش دی... پس اگر تنها بگواست
 نویسد: می« حصر المسائل و قصر الدالئل»امام نسفی در  20

ه تن ]یعنی ابوحنیفه، سدر ]یک جلسۀ خرید و فروش[ تسلیم گیرند، نزد هر اگر یک درهم و یک دینار را با دو درهم و دو دینار مبادله کند، و »

 «که جنس در بدلِ جنس مخالفش مبادله شود. ولی این خالفِ نظر زُفر و شافعی است.ابویوسف و محمد شیبانی[ اجازه است تا زمانی
ری وجود نداشته باشد، مانند اشاره، عالمه و عرف )رسم و رواج( معنی این اصل اینست که: هرچه که مفادی افاده کند ولو که در آن لفظ و گفتا 21

گیرد، بر اساس شرائط گیرد. پس در مسائل فقهی، به همانگونه که دلیل و حجت آوردن بر اساس لفظ و گفتار شکل میحکمِ لفظِ صریح را بخود می

 ماعیل عبد عباس(   تواند. )شرح از مصحح متن عربی: اسمربوطه و موجوده نیز ترتیب گردیده می
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دانست امکان این وجود ندارد که کسی از مالِ خویش شب و روز نگهداری کند، گذار میبا آنکه سپردهدلیل آن اینست که 

گهداری کند. و ]واضح است مال را نزد او به امانت سپرد. پس با این کار، ]تلویحاً[ اجازه داد تا از امانتِ او همانند مال خویش ن

سپارد اش میکند و گاهی دیگر آن را در دست یکی از اعضای خانوادهسی از مال خویش گاهی اوقات خودش نگهداری میکه[ ک

  تا نگهداری کند. پس این کار به معنای اجازه دادن صریح است.

ورّ ) و مسائل فوری ائّل  الفم سم  بر مبنای همین اصل استوار اند. (مم

 

 اصل هشتم:

م قمْد يمثْب ت  ّمْن  ا ل ّة الّْفْعّل مم ا ِّف الَصّبِّ  مّجهم مم ْوّل كم ّة الْقم  .يمثْب ت  ّمْن ّجهم
نجام دادنِ[ کاری ]ااز جهتِ  ثابت نگردد، ممکن است شود[از جهت گفتاری ]که بر زبان رانده میآنچه »

 «.]آمده است[ نخوردساال ی که دربارۀ[]حکم همانند، گرددثابت 

 

کالتش عزل و از – شفاهی سخنِ  با – در حالت غیابتشاو را ، و ]سپس[ وکیل ]خود[ بگمارداگر شخصی کسی را در قراردادی 

وکیلش کاری را که قبالً به آن امر  ]پس از آن[ ارد. حتی اگرگردد چون ]از تصمیمش[ آگاهی ندکند، او ]از وکالت[ عزل نمی

]و  رزدوشده بود انجام دهد، کارش نافذ است. و اگر موکل خودش در اینجا در قراردادی که با دیگری بسته است تصرف 

 گردد.عزل می ]خودبخود[ حکم اینست که بنابر تصرف ]مستقیم[ موکل در این کار موکل، دخالت کند[

 خوردسال اش اینست که:معنی« [ خوردساالن ]آمده است[ۀکه دربار ی]حکمهمانند » و سخِن ]امام کرخی[ که فرموده

کفالت و اقرار کردن  سخنی که در قرارداد ]بیع[ و بر اساس شود، ودهد ضامن گرفته میکاری که انجام می بر اساس ]تنها[

 شود.گوید ضامن گرفته نمیمی

 

 اصل نهم:

ابم  ائّل اْْلّطم لمبم  ِّف الممسم َم ومغم ا عم م مم ْمِّضْ لَعم رم  ،يم نمدم َذ وم ا شم م مم  .الم لَعم
، نه به ]مفهوم[ شودپنداشته میبه ]مفهوم[ آنچه معمول و غالب است   22در پرسش و بازخواستجواب »

 «آنچه ناهنجار و نادر باشد.

 

خورد، تخم به معنای تخمِ مرغ پنداشته خواهد شد نه ]به معنای[ تخم ماهی شخصی سوگند یاد کند که ]دیگر[ تخم نمی هرگاه

 و غیِر آن.

 

 

                                                           
 ترجمه کردیم.« پرسش و بازخواست»باشد. در اینجا، مسائل را نیز است که به معنای پرسش و بازجویی می« مساءلة»جمعِ « مسائل» 22
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 اصل دهم:

ا ْسّب مم م حم ّْرْي لَعم ؤماّل يم ومابم السُّ فم  جم ارم نّّهْم. ه  تمعم َكم ُّ قمْوٍم ِّفْ مم  ُك 
 «شود.یم در نظر گرفته با آن تعارف دارند مردم در سرزمین شان پرسش بر حسبِ آنچه]هر[ پاسخِ »

 

اگر  شکناندیوگندش را با شیر ]نوشیدن[ مد[، سبنوش]و سپس شیر  خوردشخصی سوگند یاد کند که غذای چاشت نمیهرگاه 

 گردد.در سرزمین عرب باشد ولی نه در سرزمین عجم. ]زیرا[ غذای چاشت هر مردم بر حسِب رسم و رواج شان تعریف می

 

 اصل یازدهم:

قِّ نمْفّسهّ  ل  ِّفْ حم امم عم رْءم ي  قمَر بّّه نم اكوم  ،الْمم
م
ا أ ق  مم ْْيّ ا، حم قِّ الْغم اّل حم م إّْبطم َدق  لَعم الم ي صم الم  ،وم م وم الَعم ق  ْْيّ حم

اّم الْغم  .إّلْزم
 .ودش[ درست است]در حقِ خکند آنچه به آن اقرار می گیرد:انسان در حقِ خودش مورد تعامل قرار می»

صدیق قرار تالزام ساختن حقی بر شخصی دیگر، مورد  بر نقضِ حق دیگری، ویا همبر ]این اقرارش[ ولی 

 « .گیردنمی

 

ن کس نیز سخن آتحت نکاِح شخصی باشد، و ]زمانی[ اقرار کند که بردۀ کسی بوده است، و اگر زنی با نسب ] وتبار[ نامعلوم 

سازد، و شوهر اگر مهرش را یکبار گردد. لیکن ]برده شدنش[ نکاح او را با شوهرش باطل نمیاو را تصدیق کند، زن بردۀ او می

 نیست. اوبه دارندۀ  شپرداخته باشد دیگر ضامِن ]پرداخت[ مهر

امانت را[ به »]گیرنده بگوید که: ای فرموده شود تا امانت را به فالن کس بدهد، و سپردهگیرندههرگاه سپردهدیگر:[  ]مثالی

گیرنده از برای برائت بخشیدنش از پس سخِن سپرده« امانت را[ به من نداده است،»]ولی آن شخص بگوید که « فالن کس دادم

تسلیم[ گرفته  ت راِن وی[ از برای الزم گردانیدنِ تاوان بر فالن کسی که ]گویا امانشود، ولی ]سخپرداخت تاوان پذیرفته می

 شود. پذیرفته نمی است

 

 اصل دوازدهم:

ْْيّ بميِّنمةٍ 
عم اْْلمّمْْيّ ّمْن غم ّمْْيّ مم

م
ْولم قمْول  اْْل  .الْقم

 «شود.پذیرفته می ،و حجت ]ارائه نمودنِ[ دلیل ، بدونِبا سوگند یاد نمودن سخنِ امانتدار»
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و همینگونه همه گیرنده از بابِت بازدادنِ امانت به مالکش یا از بابِت تباه شدن امانت نزد وی، ادعای سپرده]این اصل بر[ 

 کند[.ها ]صدق میو مانند این ،وکیل  24مُضارب،  23چون عاریت گیرنده، یامانتداران

 

 اصل سیزدهم:

ّة  نمّْيّ ّمن ّجهم ّ
قَتم ُّ م  وب،ُك  ّر، وم  الو ج  وّذ اآلخم ا رشٌط ِّل ف  مم ه  د  حم

م
رّ فمإَّن اذَل  أ وّذ اآلخم وم رشٌط ِّل ف  ْعمل  ِّف اْل كّم  ي ه  ي 

َحّة وم اجلمواز. سابًّقا، ًيا للصِّ مرِّ ّحًقا َتم  وم اثلَاِّن الم
که یکی آن شرط نفوذ دیگری باشد، پس ی[ پیوستِ هم از لحاظِ واجب بودن باشند، طوریحکماگر دو ]»

  25جستنِ باشد، جهتِمیگیرد، و دومی پیوستِ آن ست در حکم پیشی میآن یک که شرط نفوذ دیگری

 «]آن[. و جواز درستی

 

  نماز است.آن ادا گردد، چون پاکیزگی شرطِ آنگاه که نماز گزاردن الزم گردد، الزم است که طهارت ]و پاکیزگی[ پیش از 

 

 اصل چهاردهم:

ا  َحم يّْن إّذما َصم اقّدم تمعم ْقد  ّمن الْم  َح الْعم َحّة صم ّة الصِّ ا  وم  ،ّجهم َحم ّفم إَّلم ّمن إّذما َصم ا َص  مم ْبهم
م
ا أ إّذم ، وم دم اّد فمسم سم ّة الْفم ّجهم

َحةّ   .الصِّ
ست است. هرگاه بر در ]و پیمان[ ]معامله[ صراحت دادند، عقد یبر صحت و درست کنندگانمانیهرگاه پ»

به صحت  مان[]پیسخن گفتند،  [دهیو پوش]فاسد است. و هرگاه مبهم  پیمانفساد ]معامله[ صراحت دادند، 

 «.شودیگرفته م ی[و درست]

                                                           
 ت،ی. در عقد عارگرددآن استفاده  ریا از شگاو و گوسپند ت گرفتنِ تیعار ، مانندباشداز آن می یبرداربهره به قصدِ گرفتنِ مالعبارت از قرض  تیعار 23

 پس که خواسته باشد جنس را یهر زمان تواندیماو و  دمانیم دهندهتیجنس نزد عار تِیمالک یول ،داشته باشداز مال را میحق انتفاع عاریت گیرنده 

 .ندیگو« قرض»دادنِ پول را  تیعار طلب کند.
خود  یۀ)رب المال( سرما گذارهیاز شراکت است که در آن سرما یقِراض( نوع ایمضاربه ) شود.مضارب به شخصِ کارآفرین در عقد مضاربه گفته می 24

پول خود  گذارهیسرما ،گرید ۀ. به عبارردیگیمضارب( با کار و تخصص خود سهم م ای نی)کارآفر گریو جانب د دهد،یشرکت قرار م یۀسرما ثیرا بح

آن به توافق  یکه رو یبر اساس سهم نیجانب نیو منفعت ب دهیگونه شراکت، فا نیکند. در کارآن  یتا رو دهدیقرار م یمسلک یشخص اریرا در اخت

 است. گذارهیو ضرر تنها بر دوش سرما انیز یول گردد،یم میتقس رسندیم
 نویسد:می، امام نسفی در شرحِ آن «ّطلبة الطلبة یف اإلصطَلحات الفقيه»است. در « صواب جستن»به معنای « تحری» 25

الفقه، تحری به سه  است.... ]در اصول« طلب کردنِ صواب»تحری ]به معنای[ قصد کردن است، و گویند طلب کردن است، و در اینجا مراد از آن »

پوشیده[ گردد، تالش  رود:[ تحری کاستن از اشتباه ]یعنی، از مُشتبه بودنِ یک مسئله[ است، یعنی، هرگاه امری از وجوه مختلف مُشتبه ]ومفهوم بکار می

سئله آشکار است، تحری مبخرج داده بعضی از وجوه آن را زائل کردن و وجوه دیگر آن را رجحان دادن، جهتِ حق و صوابی که از روی دلیل و برهان 

که یی جلوه نماید.... ]سوم،[ زمانترین معنترین و شایستهگویند.... ]دوم،[ تحری برگزیدنِ معنایی است که حینِ مشتبه بودن مسئله در نظرِ قلب درست

تنِ حق و راستی را تحری در نیل به حقیقتی که مطلوب و مراد است عذر ]و ناتوانی[ سرِ راه باشد، ثبات ورزیدن ]و استواری[ در اجتهاد جهتِ جس

 (.91و  90، صفحه 1)جلد « گویند
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را که وزنش ]معادلِ[ ده درهم باشد، و جوره لباسی را که قیمتش ده درهم باشد در بدلِ بیست   26هرگاه شخصی بَرَنجَن سیمین

درهم بفروشد، طوری که ده درهم آن با تأجیِل یکماهه پرداخته شود، اگر صراحتًا بگویند که ده درهمِ مؤجل از بابِت قیمت 

ت. اگر بگویند که ]ده درهمِ مُهلت داده شده[ از بابتِ برنجن لباس است و ده درهم نقد در بدلِ برنجن است ]معامله[ درست اس

ولی اگر ]مسئلۀ[ ده درهم نقد در بدلِ برنجن و ]ده درهم[ مؤجل   27دهد[ فاسد است.است، این معامله ]بخاطر ربایی که رخ می

 28شود.در بدلِ لباس را مبهم و پوشیده گذاشتند، رأی به صحت و درستِی عقد داده می

 

 نزدهم:اصل پا

ئّّقهّ  ٍة ّمْن عمَلم لمقم لم ِّفْ عم بميْنمه  إّذما دمخم ْقّد وم ْصّل الْعم
م
لم ِّفْ أ اد إّذما دمخم سم َرق  بمْْيم الْفم فم  .ي 

گردد فرق تعلیقات آن داخل می در یکی از گردد و فسادی کهباید میانِ فسادی که در اصلِ عقد داخل می»

 «قائل شد.

 

عامله[ بیرون کند، شراب بفروشد، بیع فاسد است. اگر شراب را ]از م پیالهدر بدلِ هزار درهم و یک  را ایبردهشخصی  هرگاه

 ه[ است.کند، زیرا فساد در اصِل عقد ]نهفت]بیع[ بازهم جواز پیدا نمی

بفروشد، بیع از بابتِ مجهول  برداری[]و حاصل کردن تا زمان دَرَوپرداخت[ ]و پساگر برده را در بدلِ هزار درهم با تأجیل 

عقد به جواز   30[ را پیش از رسیدن وقت دَرَو برطرف کند،]علِت فاسدسازنده اگر این  29.گرددمیبودن زمان ]پرداخت[ فاسد 

  31باشد.گردد، زیرا فساد ]تنها[ در یکی از تعلیقات آن میداشتن برمی

                                                           
 است.« یینقره»باشد. سیمین به معنای بند یا چوری میدست است که همسانِ« کره » برنجن: بَرَنجَن به فارسی کابل به معنای  26
باشند. گردند و فاسد میمی« ربای نسیه » ها وجود داشته باشد دچار دهیِ یکی از آنزیرا مبادالت طال، نقره و پول باهم که تأخیر یا تأجیل در تسلیم 27

 رداخت( جائز اند.پولی مبادلۀ کاالها در مقابل پول با تأجیل یا مهلت )یعنی پس
)نوع معمول گروی یا « وفا عبی»چنانکه در  – نِ شرط در عقدِ خرید و فروشدهد که به داخل کردمثالی می «یفصول العماد»در  ینانیابوالفتح مرغ 28

 عی شرط در عقدِ بداخل کردنِخرده گرفته اند که ها بر بیع وفا ین اصل استوار است. چون بعضیگیرد و جواز آن بر همارتباط می – رهن( مروج است

 و فروش دو حالت دارد:  دیکه مشروط ساختنِ خردهد توضیح می ینانیابوالفتح مرغ ،سازدیمعامله را فاسد م

( بگذارند، مثالً داریب خرپس فروختنِ آن از جان ایمال از جانب فروشنده،  دنیتعهد به بازخر ،یعنیوفا کردن به تعهد ) ی( اگر شرط را برا1)

 یبزدو سریُمام ابوالاو  یدرست است. امام سرخس عیب نی، ا«به من باز ده عیب اورم،یبر تو ]پس[ ب میچون س»: دیبگو داریروشنده به خرف

 . ندرا جائز دانسته ا عیشرط گذاشتن در ب نگونهیا

 نیا ،«میرا[ فسخ کن عیرسد، ]بکه چون بها ]به تو پس[ ب میشرط کرد»: دیبگو داریاگر شرط را به فسخ کردن بگذارند، مثالً فروشنده به خر ی( ول2)

 فاسد است. عیب
 تواند که متغیر و نامعلوم باشد.دار نیست، و میمعلوم برداری ثابت و مشخص وزیرا زمان حاصل 29
 یعنی پول )هزار درهم( را اگر پیش از روز درو کردن بپردازد. 30
 نویسد:می« بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع»در عالءالدین کاسانی در شرح این دو مسئله،  31

گردد.... اگر خریدار اجل را پیش از شود[ اجل )زمانِ پرداخت پول( مجهول باشد، بیع فاسد میاگر در بیع ]مؤجل که پول با تأخیر و تأجیل پرداخته می»

گردد، ولی نزد زُفر جائز نیست.... به عینِ ف و محمد شیبانی[ عقد جائز میسررسید آن ]با پرداختن پول[ باطل کند... نزد سه یار ما ]ابوحنیفه و ابویوس

اسد است. سپس اگر خریدار فبفروشد، و برای خیار وقتِ معلوم تعیین نشده باشد... بیع با اجماع همه « شرطِ خیار»ترتیب، اگر ]شخصی مالی[ را با 

بیع  –روز درو کردن فرا رسد[  فاسد گردد ]مثالً اگر خیار را به وقتِ دَرو گفته باشند، وپیش ازآنکه عقد میان شان  –خیار را پیش از گذشت سه روز 

 نزد ما به خالف زُفر جواز دارد....
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 اصل شانزدهم:

 ّ َمّة الم تم انماّت ِّف اذلِّ ّد الَضمم حم
م
 ب  إاَّل بّأ

م
يّْن اْل ٍْط  :ْمرم ْو بَّشم

م
ْخٍذ أ

م
ادّ فمإّذما ع   .إَّما بّأ حم  مم

م
اأو أ مم ه  ْب  ،د  ّ

مْم تم  .ل
فراگرفتن، گردد: یا با داری تنها در یکی از دو حالت واجب میمسائل ذمه در دهی[ضامن گشتن ]برای تاوان»

، ]ضمانتِ تاوان[ ها موجود باشدیا ]تنها[ یکی از آن نباشدها موجود یا با ]پذیرفتنِ[ شرط. اگر هردوی این

 «گردد.واجب نمی

 

ها باشد. بدون نشانه و ثبوتی، و مانند این  33سِر راه برچیزی  دریافتنِ  گرفتِن گروی،  32تواند بگونۀ غصب کردن،می« فراگرفتن»

 ها. خرید و فروش، اجاره گرفتن، کفالت کردن، و مانند این [ است مانند ]عقدِ[ عقد ]و پیمانبه معنای قبول کردنِ « شرط»و 

 

 اصل هفدهم:

اَلم  ْوّق اهلّل تمعم ق  ائٌّز ِّفْ ح  ّفْ  ،ااّلْحّتيماطم جم ْوّق الّْعبماّد الم يم ْوز   وم ق   .ح 
 «احتیاط در حقوق خدای تعالی جائز است، و در حقوق بندگان جائز نیست.»

 

داء گردد. زیرا باره او فاسد گشتن نماز مطرح باشد، جائز است که احتیاط در نظر گرفته شده نماز دو گشتندرست اداء هرگاه 

 آنچه بر بنده ]الزم[ نیست اداء گردد تا اینکه آنچه بر او ]الزم[ است ترک گردد.  بهتر است

موجودیت شک  است، زیرا ضمانت بیاط کردن جائز نیمطرح باشد، احت [تاوان پرداختن] ضمانتِجواز و عدمِ جوازِ  و اگر

 گردد.]الزم[ نمی

 

 

 

                                                           
کند. و اصل نزد ما یدا نمیپاصل ]حکم[ نزد زُفر اینست که: عقد خرید و فروشی که بر اساس فساد استوار باشد، با رفع نمودن علت فاسدسازنده جواز 

ه در اصلِ عقد داخل شده باشد، مبنای نظر ابوحنیفه و ابویوسف و محمد شیبانی[ اینست که: باید ]علت[ فساد را بنگریم، اگر فساد قوی باشد چنانک ]بر

ای ی که در آن[ بردها]معامله سازد، همانندگوید رفع نمودن علت فساد معامله را جائز نمییعنی کاالی مورد مبادله فاسد باشد، پس همانگونه که زُفر می

 گردد[.در بدل هزار درهم و یک پیاله شراب فروخته شود، و سپس خریدار شراب را ]از معامله[ فروگذارد ]بازهم بیع جائز نمی

ند که با توامعامله می ولی اگر ]علت فاسدسازندۀ معامله[ ضعیف باشد، و در اصلِ عقد داخل نشده باشد، بلکه در یکی از شرائط عقد شامل باشد،

و  –قتِ دَرو یا خرمن مانند و که... وقتِ آن مجهول گذاشته شده باشد –« شرطِ خیار»ع با برطرف گشتن علت فاسدسازنده جائز گردد، همانندِ بی

 (178، صفحه 5)جلد « همانند بیعِ دَین در مقابلِ دَین که اجل )زمان بازپرداخت( آن نامعلوم باشد.

 کند:غصب را اینگونه تعریف می« یف اإلصطَلحات الفقهيه ةة الطلبّطلب»الدین نسفی در نجم 32

گردد، آنست که مال شخص که دست دیگری از آن کوتاه گردد. و غصبی که موجبِ پرداخت تاوان میغصب، گرفتنِ چیزی با زور است طوری»

 ( 96فحه ص، 1)جلد « ی جز پرداختن آن نیست.ادیگری ستده شود چنانکه دستِ مالکش از آن کوتاه گردد. و تاوان جبری است و چاره
 باشد.است که به معنای دریافتن چیزی از سرِ راه، یا برداشتن چیزی از روی زمین می« التقاط»و « لقطه»اصلِ کلمۀ عربی  33
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 اصل هژدهم:

َرق  ِّف اجْلم  فم ْ  كمّ بمْْيم اْْل   ومازّ ي   34.ّع رم وم ومال
 «فرق قائل شد.باید پرهیزگاری  ]عمل[در آنچه جواز دارد، میان حکم ]شرعی[ و »

 

]و  و[ میان شان شیرخوارگی وجود داردخبر دهد که ]وی ایشان را در خردسالی شیر داده است  به زن و شوهری زنی هرگاه

دارد تا بین ولی پرهیزگاری از شبهات به این وامیرود. شوند[، حکم بر جدایی میان ایشان نمیباهم خواهر و برادر رضاعی می

 جدایی صورت گیرد.  35شان به طالق یا به ُخلع

 

 اصل نزدهم: 

بميْنمه  إّذما اّهًرا وم َرق  بمْْيم الّْعلّْم إّذما ثمبمتم ظم فم  ثمبمتم يمّقيْنًا. ي 
 «ل شد.باید میان علمی که به ظاهر ثابت گردیده است و علمی که به یقین ثابت گردیده فرق قائ»

 

ظاهر ثابت گردیده باشد، عمل کردن دانیم، عمل کردن به آن و اعتقاد نمودن به آن واجب است. و آنچه به آنچه را به یقین می

 36به آن واجب ولی اعتقاد نمودن به آن غیرواجب است.

                                                           
 ها، این اصل به این شکل نقل شده است:در بعضی از نسخه 34

 .صل والفرعانه يفرق ِف اإلخبار بْي اْل
 «موضوعات خبر دادن، بین اصل و فرع باید تفکیک نمود.در »

هرگاه میان زن و شوی دشواری »نویسد: می« الهدایه»الدین مرغینانی در خُلع عبارت از طالق گرفتن زن از شوهر در بدلِ پرداخت پول است. برهان 35

ن را در مقابلِ ]پرداخت[ مال رهایی بخشد، اکی نیست که اگر زن خویشتتوانند، پس برونما گردد، و ایشان بترسند که حدود خداوند را برپا داشته نمی

احکام خدا را  [زن و شوهر]که  دیدیاگر شما ترس»...و شوهر او را در بدلِ ]گرفتن[ مال خُلع کند. این بر اساس فرمودۀ خداوند متعال است که فرموده: 

 [.«229]البقره: « ..خود عوض بدهد. [گرفتن طالق]که زن در برابر  ستین یپس بر زن و شوهر گناه کنند،یبرپا نم
 چنین آمده است:« أصول السرخسی»در  36

انجامد، و ]نیز گردد، به اعتبار اینکه به دلیل قطعی ثابت گشته است و انکار ورزیدن از آن به کفر میحکمِ فرض آنست که موجبِ علمِ اعتقادی می»

 گرداند.... ن اداء کردن را الزم میآسازد، زیرا دلیل قطعی اجب میاینکه فرض[ عمل کردن را و

ای در طریق آن وجود بههو آنچه بر اساس دلیل ثابت گشته باشد و موجب عمل آوردن گردد ولی موجب علمِ استوار بر یقین نباشد، به سببِ اینکه ش

ز، تعدیل ارکان، طهارت داشتن در طواف، سعی در حج، اصلِ حج عمره، و حه در نماشود... مانندِ تعیین قرائت کردن سوره فاتنامیده می« واجب»دارد 

 نماز وتر....

به سببِ احتمالِ اشتباهِ راوی در آن موجب علم « خبر واحد»باشد، زیرا و این تفاوت ]میان فرض و واجب[ تفاوت در دلیل ]و ادلۀ فرض و واجب[ می

آنچه از »فرماید ی ثابت گشته است چنانکه خداوند متعال میفرضیت قرائت کردن ]قرآن[ در نماز به دلیل قطعگردد.... و مثال آن اینست که یقین نمی

سازیم زائد بر نص ]قرآن[ ثابت شده است، و اگر این را فرض ب« خبر واحد»[، و تعیین کردن فاتحه به اساسِ 20]المزمل: « دیبخوان قرآن آسان است

 (113 – 111، صفحات 1)جلد « گردد.می
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یادآوری نمود. ]یا مثالً[ اینکه هردو گوش   37نماز پنجگانه و نماز وترتوان ]بحیث مثال[ از ل، میاین اصجهت وضاحِت 

به دو گوش جائز نیست. ]یا مثالً[ اینکه  فرض شده وم است، پس ]محدود نمودن[ مسحِ باشند به علم ظاهر معلجزِو سر می

]در  ، پس جواز ندارد که حین برپا داشتن نمازباشدمیجزوِ بیت الحرام است به علم ظاهر معلوم  [«حجر اسماعیل»یا ]« الحطیم»

ردن به به خانۀ کرده شود، زیرا فرضیِت رو آورو بسوی حجر اسماعیل گردانده شود و پشت بسوی کعبه  محوطۀ بیت الحرام[

و نه به دلیل استوار بر  –کعبه به یقین ثابت گشته است. ]یا مثالً[ اگر قاضی به چیزی حکم کند و سپس بداند که به دلیل ظاهر 

ه نموده است، قضاوتش نباید که نقض گردد. ولی اگر اشتباه او به دلیل متیقن از نص و اجماع صورت گرفته باشد، اشتبا –یقین 

 نقض گردد. باید قضاوت

 

 اصل بیستم:

ْكًما وم  تمبمًعا وم  ء  لَّش ب ت  اثيم  قمد نم  إنْ  ح  ل   َكم بْط   .ًداصقم  يم
 «قصداً باطل شده باشد.ثابت گردد، با آنکه  ممکن است که چیزی بالتبع و به حکم»

 

ثابت   38شخصی وکیل ]خویش[ را در عدم موجودیتش عزل کند، حق تصرف وکیل در آنچه به آن موکَل گردیده بالتبع هرگاه

 که وکیل به عزل گشتنش آگاهی نیابد درست نیست. کار[ تا زمانیماند ولو که او را قصداً عزل نموده باشد، زیرا ]این می

خانه  و به عین ترتیب، در فروشِ  گردد.شامل می در فروشبالتبع   39وابستگانش ای را بفروشد،دهشخصی بر هرگاهو 

د. و اگر وابستگان ]برده[، یا هوا ]ی خانه[، یا آب ]زمین[ را قصداً نباشی خانه، و در فروِش زمین آبِ زمین شامل میهوا

 ها زیاد است.]جداگانه[ بفروشد، درست نیست. و مثال این

 

 اصل بیست و یکم:

ة   ازم ة   اإْلّجم زّنلمّة  الََلّحقم ةّ بّمم لمّة الَسابّقم اكم  40.الْوم
 «ست.اوکالتِ پیشینه  همانندِآید، ]پس از انجامِ کاری[ پیوست میای که اجازه»

 

                                                           
ن به آن الزم است. ولی نماز زیرا نماز پنجگانه با ادلۀ قطعی یه یقین ثابت گشته است، پس حکم فرض دارد که هم عمل کردن به آن و هم اعتقاد آورد 37

عمل کردن به آن ه ک)یعنی حدیثی که تنها توسط یک راوی روایت گشته باشد( ثابت است، پس حکم واحب را دارد « خبر آحاد»وتر تنها بر اساس 

 گردد.واجب بوده ولی اعتقاد آوردن به آن الزم نیست، یعنی انکار ورزیدن از آن موجب کفر نمی
 بالتبع: در نتیجه، در پیامد، و آنچه بحیث محصول و نتیجۀ کاری بمیان آید. 38
« کنند اعم از پدر و مادر و زن و فرزندندگی میزشخص  آنانی که در اطراف»هایش بکار برده شده است که یکی از معنی« اطراف»در متن عربی لفظ  39

 باشد. می
فم » 40 ب و ي وس 

م
اَلم  -أ :  -رمَّحمه  الَِل  تمعم ول  ق  ِذإِن ِِف اِِلبإتَِداءِ يم

َِجاَزةُ ِِف اِِلنإتَِهاءِ ََكْلإ
اجازه دادن در پایان کار همانند دستور ابویوسف گفته است: »یعنی « .اْلإ

 .(19، صفحه 5امام سرخسی، جلد « المبسوط« )»ر است.دادن در آغاز کا
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 را یا پیمان دیگری نکاح خرید و فروش یا پیمانِ  پیمانِ ، بدون امر ]و اجازۀ[ وی،بر مال شخصی دیگر یا بر نفس او کسیاگر 

]پس  بندددر نزد ما، فردی که پیمان می  41باشد.]سپس[ خبر به آن شخص برسد و اجازه دهد، تصرف این فرد نافذ میو ببندد، 

، زیرا او متوقف گفته است –رحمه اهلل  –، خالفِ آنچه شافعی باشدمیهمانند وکیل آن شخص در این پیمان  از اخذ اجازه[

 42یا ندادن مالک یا موکِل[ تائید نکرده است.ها را ]بخاطِر اجازه دادن گشتن چنین پیمان

 

 اصل بیست و دوم:

ْصّلهّ 
م
وّْد ِّفْ أ وْج  لْمم قُّّف َكم المّة اتَلوم وْدم ِّفْ حم وْج   .الْمم

 .«چیزی است که در اصل ]و آغاز پیمان بستن[ وجود داشتههمانند  چیزی که موقوف گشته است»

 

]کاالی[ موجود مانندِ هبرای خریدار  ،متوصل گردنداجازه  پس از پیمان بستن بهر زوائد حاصله های متوقف گشته[ اگ]در پیمان

 باشند.حین پیمان بستن می

 

 اصل بیست و سوم:

ة   ازم قِّّف الم ِّف  اإْلّجم تموم ل  ِّف الْم  ا تمْعمم  .اجْلمائّزّ  إَّنمم
 43«های[ جائز.های[ متوقف شده کاربرد دارد، نه در ]پیماناجازه در ]پیمان»

 

چنان پنداشته ]، درهم خریداری کرد 600آن را به درهم خریداری کند، و او  500اگر کسی مأمور شده باشد تا چیزی را به قیمت 

درهم خریداری  600[ او این خریداری را برای خودش نموده است. آنگاه که دستوردهنده آگاهی یابد که او آن را به شود کهمی

آن برای  درست نیست. زیرا خریداری حین پیمانِ اجازه دهد، این اجازه از جانب دستوردهنده  ]به این خریداری[ نموده است و

 44سازد.مشتری نافذ بوده است، و ]بعداً[ اجازه در آن کاربردی ندارد و خریداری را برای دستوردهنده درست نمی

                                                           
 گویند. « بیعِ فضولی»در خرید و فروش کاال، به این گونه معامله  41
گردند تا مالک اجازه دهد که پیمان صورت گیرد یا خیر. اگر اجازه ندهد، گیرد، متوقف میها که بدون اجازه و وکالت صورت مییعنی اینگونه پیمان 42

 ، وهبه الزحیلی(«و ادلته الفقه االسالمی)»ها را اجازه داده اند. ها متوقف گشتن چنین پیمانها و مالکیگردد. حنفیباطل میپیمان 
 است.« عقد نافذ»عقد جائز در اینجا به گمان اغلب به معنای  43
انجام « شرطِ خیار»قِد بیع با ام، ع 21ست که: در مثالِ اصلِ برداشت مترجم از فرق میان این مثال و مثالی که در شرحِ اصل بیست و یکم آمده این ا 44

 مالک یا و مشروط به اجازۀ شخصِ« موقوف » است. پس بیع « حصول اجازۀ شخصِ مالک یا موِکل )وکالت دهنده(»شود و این خیار بر مبنای می

دهد که این خریداری فروشنده تذکر نمی و خریدار به جازۀ مالک نیست.که در این مثال فعلی، بیع موقوف به اباشد. درحالیگیرنده میموکِل یا تصمیم

شود ولو که به فروشنده گفته کند برای خودش محسوب میموقوف و مشروط به اجازۀ شخص دیگری است. پس هر خریداری را که این شخص می

ام، مالک زیر  21کند و اجازه هم بدهد. همچنان، در مثال اصل هم بکند و حتی اگر مالک بعداً موافقت باشد که این خریداری را برای فالنی شخص می

که در مثال فعلی مالک زیر جبر و هیچگونه کراهیت و جبری نیست چون وی هیچگاهی اجازۀ وکالت به شخص )خریدار( را نداده بود، درحالی

. پس درهم 600درهم بود، نه  500اش تنها بر خریداری به قیمت د گماشته بود با آنکه اجازهباشد چون وی این شخص را بحیث وکیل خوکراهیتی می

 رود که این خریداری برای نفسِ خود خریدار صورت گرفته نه برای مالک.اجازه دادن تحت کراهیت درست نبوده، و حکم بر این می

 ید که: گوکند، و میدر باب وکالت در بیع ذکر می« المبسوط»امام سرخسی نیز همینگونه مثال را در 
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 اصل بیست و چهارم:

ة   ازم مْستمّند  ِف اْلماّل تمّصحُّ  اإْلّجم ْقّد.ث َم ت قّْت الْعم  إَّلم وم
  «است. بستن پیمانوقتِ  وابسته به ، و سپسداردصحت  شود[]که صادر می اجازه در همان حال»

 

 عقد آنکه حکمِ  تا برآورده ساخته باشد ]اجازه گرفتن[ حال را در همان عقد عقد[ شرایطِ  موضوعِ  یعنی، شرط است که محل ]یا

وضوع عقد[ از بین وقتِ عقد بستن وابسته است، چنانکه اگر محل ]یا ماجازه[ بر بر اساس اجازه ثابت گردد. و ]در قدم بعدی، 

 گردد.برود، عقد با اجازه دادن نافذ نمی

ش[ اش ]از جانب وکیلگونه، اگر حین اجازه دادن شخص در بستر مرگ مریض باشد و عقد در زمان صحتمندیبه همین

 بسته شده باشد، عقد اعتبار ندارد، زیرا تصرف مریض درست نیست.

 

 اصل بیست پنجم:

ة   ازم الّّك  اإْلّجم ائّّم د ْونم الْهم  .ِّف الْقم
 45«.ست[ است نه در ]کاالی[ تباه شدهاستوار و پابرجا ]دراجازه در ]کاالی[ »

 

گیرنده[ اجازه دهد، بیع نافذ برود، و سپس ]مالک و تصمیمیعنی، اگر کاال ]پس از خریداری[ در بیعِ متوقف گشته از بین 

 گردد.نمی

 

 اصل بیست و ششم:

 ُّ إاَّل فمَلم  ُك  ّة وم ازم َقفم لّْْلّجم ق وّْعّه تموم الم و  ْْيٌ حم ّ ْقٍد ِلم  ُم   .عم
چنین گردد، در غیر آن ای داشته باشد، واقع شدنش تا ]اخذِ[ اجازه متوقف میدهندههر پیمانی که اجازه»

 «.نیست

 

خرید و فروش  گردد، زیرا والیتِ تا اجازۀ ولی متوقف می ]بیع[ به قیمتِ واقعی آن به فروش رساند،کودکی را  مالِمردی  هرگاه

 باشد.]مالِ کودک[ بر عهدۀ او می

گردند، زیرا ها[ موقوف به اجازه نمیاش را آزاد سازد، یا مالش را صدقه دهد، ]ایناو زنش را طالق دهد، یا بردههرگاه و 

 ولی را بر وی تملکی نیست. ها در این

                                                           
جازۀ وی نیست، چون رضا و خشنودی شخص سوم ]یعنی مالک[ در همان عقدی اعتبار دارد که موقوف به اجازۀ وی باشد، ولی این عقد موقوف به ا»

 «ودی صورت گیرد.موجودیت یا عدم موجودیت رضای او درین خریداری تأثیری ندارد... و مقصود نهایی اینست که ]هر خریداری[ به رضا و خشن
 کند.هالک نه تنها به معنای هالک شده و تباه شده است، بلکه به معنای هالک شونده و تباه شونده نیز است. ممکن که هردو معنی در اینجا صدق  45
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 اصل بیست و هفتم:

اّر بماّطٌل  تمْعّليْق   ْخطم
م
ّك بّاْْل ْمَلم

م
تمْعّليْق   ،اْْل ا  وم الّهم ائّزٌ زموم ارّجم ْخطم

م
 .بماْْل

باطل است، ولی وابسته ساختنِ زوالِ تملیک به  گذاشتن به شرط متعلق ساختن ]یا وابسته نمودنِ[ تملیک»

 46«جائز است. گذاشتن شرط

 

و آن دیگر بگوید که  «فروشم، این برده را به هزار درهم به تو میاگر به خانه درآیی» شخصی ]به دیگری[ بگوید کههرگاه  

درست ]این همه[ شد،  ، یا ]آن شخص[ بگوید که این ]برده[ به اجاره یا تحفه یا همانند آن ]به آن دیگری[ داده خواهد«پذیرفتم»

 گردد.واقع مینیست، و نه هم تملیک در موجودیت ]چنین[ شرط 

نه درآیی ه خااگر ب»یا به بردۀ خود بگوید که ، «اگر به خانه درآیی، طالق هستی»ولی هرگاه شخصی به زنش بگوید که 

ّملك  برده ) اح و مالکیتنک[ این ترتیبگردند، و ]به ، طالق و آزادی واقع میدر موجودیت شرط ، درست است.«آزاد هستی
 .یابندزوال می (اْلمّمْي

 

 اصل بیست و هشتم:

ء   االَّشْ وّْعهّ   إَنمم وْض  م مم ْد لَعم ع  مْم يم ا ل ْعتمَبم  مم  .بّاَِلْقّض  ي 
 «.]پیمان[ را نقض نسازد  47موضوعچیزی ]یا امری[ زمانی اعتبار دارد که »

 

                                                           
ّطلبة الطلبة »بود. امام نسفی در « شرط بستن»گردید، و مخاطره به مفهوم استفاده می« شرط»است. در زبان عربی، خطر به مفهوم « خطر»جمعِ « أخطار» 46

 نویسد:دهد و میرا به فارسی تذکر می« خطر»معنای  «ِف اإلصطَلحات الفقهيه

يقم ر وّيم  وم » دِّ بما بمْكٍر الصِّ
م
َن أ

م
نْه  رمّضم  -أ ةّ  - الَِل  عم بْلم الّْهْجرم لم قم وم  .  الم﴿ ّحْيم نمزم ّلبمّت الرُّ ْن  ،[2-1]الروم:  ﴾غ 

م
م أ ماّطرمك لَعم ْن ُن 

م
ْل لمك أ يٍْش هم و ق رم ك  َْشّ قمالم ِلم  م 

ًرا طم بميْنمك خم عم بميْنمنما وم ة  » ،نمضم رم اطم خم ر» یمان بستن وپ «الْم   (118، صفحه 1)جلد « ...ندبندیمان پوى  آن مال که بر «اْْلمطم
 نامۀ دهخدا(.ه: لغتنه تنها به معنای عهد و عقد و قرارداد است، بلکه به معنای شرط و شریطه نیز است )بنگرید ب« پیمان»در زبان فارسی، 

 نین است:نقل نموده چترجمۀ کامل این داستانِ شرط گذاشتن ابوبکر صدیق )رضی اهلل عنه( با مشرکان قریش که امام نسفی در اینجا 

وم  .  الم﴿که آیت پیش از هجرت زمانی –رضی اهلل عنه  –و روایت شده است که ابوبکر صدیق » ّلبمّت الرُّ نازل  [2-1]الروم: « مغلوب شد روم» ﴾غ 

ة  » –باشد خواهی که ما با تو شرط و پیمان ببندیم و بین ما و تو این مال شرط آیا می»، مشرکین قریش به او گفتند: گردید رم اطم خم  یمان بستن وپ «الْم 
ر» « گیریم؟رط را از تو میبر اینکه اگر روم غالب شد تو مالِ شرط را از ما بگیر و اگر فارس غالب شد ما مال ش – ندیمان بندپوى  آن مال که بر «اْْلمطم

نزد »رمودند: ها به همینگونه ببست. سپس نزد پیامبر علیه السالم آمد و ایشان را ازین کارش آگاه ساخت. ایشان فابوبکر رضی اهلل شرط و پیمان را با آن

د کن. او با ایشان بر پنج سال یعنی مدت شرط را زیا« و اجل آن را پس انداز»یعنی بر مقدار آن بیفزا «  شرط گذاشته شده را افزون کنشان برو و مالِ

و  ها برایش مالِ شرط گذاشته شده را دادند،شرط گذاشته بود، و آن را به هفت سال افزایش داد. و چنان شد که روم در سال هفتم غالب گشت.... و آن

 (118، صفحه 1)جلد  «پیامبر علیه السالم به او فرمود که او را بخورد....

پندارند. در واقع، شرط دانند، ولی آن را در سرزمین اسالمی ناروا میالبته فقها اینگونه شرط گذاشتن را با غیرمسلمانان در سرزمین غیراسالمی جائز می

 شد.ز مکه بود، و در آن زمان مکه دار الحرب گفته میگذاشتنِ ابوبکر صدیق با مشرکین پیش از هجرت ا
دمتی است که شخص اجیر خهمان نیروی کار یا « موضوع»موضوع به معنای هدف و مقصود یک معامله یا پیمان است. طور مثال، در پیمان اجارۀ کار،  47

 شود.مییی است که خرید و فروش همان کاال« موضوع»دهد. در عقد بیع، یا مزدور انجام می
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زیان به مالکش  بخاطر جلوگیری از  49،هدبد]نیروی کار[ خویش را برای مدت معلوم به اجاره بخواهد   48محجور ایاگر برده

به اجاره ]کار[ ]از قضا[ وی اگر [ ،. ]به هر حالاجازه داده نشود[باید به آن پیشاپیش  ونیست ] ]عقدِ اجارۀ کار وی[ درست

 گردد.واجب می[ جرت و مزد ]به اواُ پرداختِ اره صحت دارد و بپردازد و مدت ]کارش[ تمام گردد و درست کار کرده باشد، اج

ولی است. لک ما به ]بعدی[ زیان جلوگیری نمودن ازنمودیم، از برای ه حکم به فاسد بودن چنین اجار ]پیشاپیش[ اینکه ما

اسد بودن آن را مبنی بر ف چنین حکمی ،پس از سپری گشتِن مدت اجاره و تمام گشتن کار]اجاره واقع گردیده باشد و[ اگر 

 عطیل گردد. ت]در نتیجۀ فاسد گشتن اجاره[ اجرت و مزد برده باید ]در آنصورت[  زیرا ،رسد، زیان به مالکش میبکنیم

ا حکم به فاسد ]به معامله[ صحت ببخشد. اگر ]پس از واقع گشتنِ چنین اجاره[ م ،باید که ]هدفِ[ جلوگیری از زیانپس 

گردد. پس باید که ]مسئلۀ[ زیان کند، بلکه زیان متحقق میبودنِ آن بکنیم، چنین حکمی ]از زیان رسیدن به مالک[ جلوگیری نمی

 [ در نظر گرفته شود.قضاوت کردن و فتوا دادن]حین 

 

 اصل بیست و نهم:

م  ُكُّ آيةٍ  لم لَعم مم م اتَلأّويّل أو لَع الََتّجيّح، و أوَل ذلک أن َت  م النَسّخ أو لَعم ل  لَعم مم ا َت  ابّنما فإَنهم ماّلف  قمولم أصحم  ُت 
ّة اتَلوّفيق.  اتَلأّويّل ّمن ّجهم

در آن یل یا ترجیح ، احتمال نسخ یا تأو]در مذهب حنفی[ باشد خالف گفتار یاران ما ]از قرآن[ آیتی گاههر»

 «رفته شود.گبه تأویل  ه از جهت جستنِ وفق ]و سازگاری[رود. و بهتر اینست کمی

 

درست قبله[ باشد و ] از قضاء[ پشت بسوی  ]و جستجوی سمت  50قبله[ بر کسی مُشتبه گردد و او در تحری هرگاه ]سَمتِ 

ْم ... ﴿و این بر بنیاد تأویل کالم او تعالی است که فرموده: جواز دارد.  ها[]حنفی کعبه نموده ]نماز گزارد[ نزد ما وهمك  ُّوا و ج  ل فموم
ه   ْطرم ]یعنی[ اگر به آن علم ]و آگاهی[ دارید، و اگر ]جهِت آن[ نزد  [144]البقره: « و روی خویش را به سوی آن بگردانید» ﴾... شم

 باشد. [ترینبه نظرتان درستیعنی، ] تان تحری مورد تان مُشتبه ]و پوشیده[ باشد به همان سو رو آورید که

                                                           
عقلی توسط محکمه از کار و تصرف در اموال خود منع گردیده، و زیر سرپرستی محجور: بازداشته شده و منع کرده شده. کسی که بنابر سفاهت و کم 48

 گذاشته شده باشد.
 اجاره دادن نیروی کار به معنی مزدوری کردن است. 49
 دهد:را اینگونه شرح می« تحری» ، امام نسفی«ّطلبة الطلبة یف اإلصطَلحات الفقيه»در   50

الفقه، تحری به سه  است.... ]در اصول« طلب کردنِ صواب»تحری ]به معنای[ قصد کردن است، و گویند طلب کردن است، و در اینجا مراد از آن »

پوشیده[ گردد، تالش  وجوه مختلف مُشتبه ]و رود:[ تحری کاستن از اشتباه ]یعنی، از مُشتبه بودنِ یک مسئله[ است، یعنی، هرگاه امری ازمفهوم بکار می

سئله آشکار است، تحری مبخرج داده بعضی از وجوه آن را زائل کردن و وجوه دیگر آن را رجحان دادن، جهتِ حق و صوابی که از روی دلیل و برهان 

که ترین معنی جلوه نماید.... ]سوم،[ زمانیرین و شایستهتگویند.... ]دوم،[ تحری برگزیدنِ معنایی است که حینِ مشتبه بودن مسئله در نظرِ قلب درست

تنِ حق و راستی را تحری در نیل به حقیقتی که مطلوب و مراد است عذر ]و ناتوانی[ سرِ راه باشد، ثبات ورزیدن ]و استواری[ در اجتهاد جهتِ جس

 (.91و  90، صفحه 1)جلد « گویند
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ّ وم ... ﴿]مثالً[ در آیت  و احتمال نسخ َ ّ ى لِلَفم ْربم ذّلّي الْق  وّل وم ]الحشر: « پیامبر و خویشاوندان ]پیامبر[خدا و  پس از آنِ» ﴾... لّلَرس 

گوییم: این حکم به نسبِت در این آیت، ثبوتی است برای سهِم خویشاوندان ]رسول اهلل[ در مال غنیمت. و ما می آمده است. [7

 51اجماع صحابه ]درین مورد[ منسوخ گشته است.

َفْونم ﴿و احتمال ترجیح ]مثالً[ در این کالم پروردگار آمده است:  تموم ينم ي  ْزوماًجا وماذَلّ
م
ر ونم أ يمذم ْم وم از شما  کهیکسانو » ...﴾ّمنك 

عدت  میرند،زنان بارداری که شوهران شان می. ظاهر این آیت اینست که [234البقره: ]« ...گذارندیم یو از خود همسران رندیمیم

 که نظر به آیت دیگری که فرموده:. درحالیرسدبه پایان نمی –از سپری گشتِن چهار ماه و ده روز  پیش –حمل نهادِن با شان 

نَ ﴿...  ْلمه  ْعنم َحم ن يمضم
م
َن أ ل ه  جم

م
َْحماّل أ

م
ت  اْْل والم

 
: الطالق]« است که بار خود را بگذارند یشان تا هنگام ۀعد را بادار [زنان]و » ..﴾.ومأ

دار رسد. و این بر تمامیِ زنان حاملهبه پایان می های تعیین شدهماه شدنِ شان با نهادنِ حمل شان ]حتی[ پیش از سپری، عدت [4

پس از آیت  چون – 53سخنِ ابن عباس بنابر – گردد. و ما این آیت رامانند تعمیم میمی  52که از وفات کنندگان یا دیگران

 ]ذکر شده[دهیم، و علی رضی اهلل عنه از روی احتیاط بین هردو ُمهلت می ترجیح هو آن را منسوخ نمود ه استتر نازل گشتپیش

 54.نموده باشند نازل گشتن آنهااشتباهی در پس و پیش راویان مبادا  جمع کرده است که

 

 :اماصلِ سی

ارٌّض  عم م النَسّخ أو لَع أنَه  م  ممل لَعم ابّنما فإنَه  ُي  ٌ يمِّجء  ِّبَّلّف قموّل أصحم َبم ي رمَجح، خم رم وم ار  إَل دمّْلٍل آخم بّّمثّلّه ث َم ي صم
وهّ الََتّجيّح  ابّنما ّمن و ج  تمجُّ بّّه أصحم ا ُيم ل  لَع اتَلوّفيّق  ،كمم مم ل  ذملّكم  .أو ُي  ا ي فعم سّب ّقيماّم ادَلّْلّل  وم إَنمم إن  ،لَع حم

لميّه وم إن قماممت دماللم  ل  عم مم ّبّه.قماممت دماللمة  النَسّخ ُي  سم ّه لَع حم ّْيهّ َّصنما إْلم  ٌة لَع غم

                                                           
ى ﴿فسیرِ ، امام نسفی در ت«التیسیر فی التفسیر»در  51 ْربم ي الْق  ذّلّ  نویسد:[ می41نفال: ]األ ﴾وم

ى ﴿» ْربم ي الْق  ذّلّ بر خدا آنکه قریب ]و خویش[ باشد، ولی منظور خویشِ هر شخص نیست، بلکه امت بر این اجماع داشته اند که منظور خویشانِ پیام ﴾وم

 ال[ غنیمت بود....را در زمان حیات شان سهمی در ]م ملسو هيلع هللا ىلصاست.... پس خویشاوندانِ رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

دیثی که ]به روایت جبیر ساقط گشت، و بر این نکته صحابه رضی اهلل عنه اجماع داشته اند. چنانکه در ح ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر خدا و سهم ذوی القربی با وفات 

چون علت ساقط گردید پس  وبن مطعم[ تذکر دادیم، به دادنِ غنیمت ]به خویشانِ پیامبر خدا[ بحیثِ معلولِ نُصرت و یاری بخشیدن اشاره شده است، 

ند. و این گفتار علمای ما ]در مذهب ای راشدین و کسانی که در پی ایشان از تابعین آمدند به همینگونه عمل کردگردد. و خلفمعلول نیز ساقط می

 (.209، صفحه 7 )جلد« حنفی[ رضی اهلل عنهم اجمعین است. و]لیکن[ شافعی رحمه اهلل گفته است که: این حکم ]هنوز هم[ باقی و پابرجاست
 دهند.الق مییعنی آن شوهرانی که ایشان را ط 52
ابولیث  «بحر العلوم» سیرسوره الطالق( نقل کرده است، و در تف 4)در تفسیر آیت « التیسیر فی التفسیر»این روایتِ ابن عباس را امام نسفی در  53

 ابوالحسن واحدی نیشاپوری نیز نقل گردیده است. روایت ازین قرار است:« تفسیر البسیط»سمرقندی و در 

وٍء ﴿که آیت  عنهما گفت: زمانیابن عباس رضی اهلل» ثمةم ق ر  ّسّهَن ثمَلم نف 
م
َبْصنم بّأ م ات  يمَتم لَقم طم الْم   زنان طالق شده در مورد خود گذشتاندن سه دوره» ﴾...وم

هوار مأیوس باشد چگونه شمار [ نازل شد، معاذ بن جبل رضی اهلل عنه گفت: یا رسول اهلل، اگر زنی از عادت ما228]البقره: « را انتظار بکشند ]حیض[

مْ ﴿کنند؟ نازل گشت که  ائّك  ِّسم ّ ّحيّض ّمن ن الََلِّئ يمئّْسنم ّمنم الْمم  شانیا ۀپس عد د،یدیاند، اگر شک ورز وسیاز شما که از عادت ماهوار مأ یزنانو » ﴾...وم

َْحماّل ... ﴿[ .... سپس مرد دیگری ایستاد شد و گفت: اگر باردار باشد، عدتش چگونه است؟ پس نازل شد که 4]الطالق: « سه ماه است
م
ت  اْْل والم

 
ومأ

نَ  ْلمه  ْعنم َحم ن يمضم
م
َن أ ل ه  جم

م
 (466فحه ص، 14)التیسیر فی التفسیر، جلد [.« 4الق: ]الط« است که بار خود را بگذارند یشان تا هنگام ۀو ]زنان[ بادار را عد» ﴾أ

ترین آن یطوالن»دهد که منظور ازینکه علی کرم اهلل وجهه بین هرد و مُهلت جمع کرده اینست که فرموده: توضیح می« التیسیر فی التفسیر»امام نسفی در  54

 برگزیده شود.تر باشد، بحیث عدت یعنی هرکدام آنها که طوالنی«. دو مدت را برگزینید
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]احتمال یا رود. می در آن احتمال نسخ خالف گفتار یاران ما باشد، [ملسو هيلع هللا ىلص]از پیامبر  خبری یا حدیثیه هرگا»

ده آن خبری دیگر مرجح اهم آمکه فر یدلیل و بنابرهمانندِ آن در تعارض بوده باشد  رود[ با خبریاین می

رود که این می]همینگونه حجت آورده اند. یا احتمال  بر اساس ترجیح، چنانکه یاران ما شمرده شده باشد

ل صورت قیامِ دلی و این کار بر طبقِبرگزیده شده باشد[.  ]همان خبر جستنِ وفق و سازگاری [جهت

گردد، و اگر دلیل دیگری استوارتر باشد آن را بر گیرد: اگر دلیل نسخ استوارتر باشد بر نسخ مُحتمل میمی

 «بریم.بکار میآن  طبقِ

 

کردن نماز سنت صبح را پس از نماز فرض و پیش از آفتاب برآمد بر اساس  ء[ شافعی رحمه اهلل ادااندر باب نسخ، ]طور مثال

صبح  ]فرض[ پس از نمازحیِن خواندنِ دو رکعت مرا  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر خدا »: گویدمیاو رضی اهلل عنه اجازه داده است.   55روایت انس

فرض[ ادا نکرده  ا ]پیش از دو رکعتکه آن ر است فجر ]سنت[ دو رکعت نماز»گفتم: « این چی است؟»، ایشان پرسیدند که دید

این گوییم که ما می]ولیکن[   57و ]شافعی رحمه اهلل گفته است که[ سکوت دلیِل تقریر است.  56«، و ایشان سکوت نمودند.«ام

نمازی پس از ]نماز[ فجر تا آنگاه که آفتاب برآید و »روایت شده است که فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصروایت منسوخ گشته است. زیرا از پیامبر 

  58«.پس از ]نماز[ عصر تا آنگاه که آفتاب غروب کند نیست

که از دنیا تا زمانی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر »تعارض ]و اختالف میان احادیث[، حدیثی از انس رضی اهلل عنه روایت است که  رابطه بهدر 

پیامبر » گفته که –به روایت انس رضی اهلل عنه  اما این با حدیث دیگری  59«کردند.اداء میرحلت کردند در ]نماز[ فجر قنوت 

ند، متعارِض هم ادر تعارض قرار دارد. پس چون ]این دو حدیث[  – 60«قنوت را یک ماه اداء کرد و سپس آن را ترک نمود ملسو هيلع هللا ىلص

قنوت  ملسو هيلع هللا ىلصماند که پیامبر پس نزد ما حدیثِ ]به روایت[ ابن مسعود رضی اهلل عنه و دیگران باقی می گردد.ساقط میهردو روایت 

 61کرد، و سپس ترک کرد.را در جریان دو ماهی که در نواحی سرزمین عرب به دعوت پرداخته بود اداء می

نمودند که سر خویش را از رکوع بلند میزمانی»روایت شده است که  ملسو هيلع هللا ىلصاندر باب ِوفق ]و سازگاری[ جستن، از پیامبر 

مكم اْلممدگفتند که می َبنما ل ه ، رم دم ّ ن َحم ّمعم اهلل لّمم دارد. و نیز روایت  یاندمع نمودن میان ذکر امام و ذکر مقتو این داللت بر ج  62«.سم

ه  گوید آنگاه که امام می»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصشده است که پیامبر  دم ّ ن َحم ّمعم اهلل لّمم َبنما لمكم اْلممد، شما بگوئید که سم پس ]مطابق به   63«.رم

                                                           
 گفته شده است.« عیسی»ها در بعضی نسخه 55
 253امام طحاوی )« رشح مشلک اآلثار»( و 1002)به شمارۀ « مشَكة املصابيح»باشد و در این حدیث به روایت قیس بن عمرو بن سهل األنصاری می 56

 ( نقل شده است.10/
سازد مگر اینکه بر وجهِ رضا ]و خشنودی[ تحقق یافتنِ حاجت ]عملی را[ حالل نمیسکوت پس از »نویسد: می« أصول السرخسی»امام سرخسی در  57

 (343، صفحه 1)جلد « روایت شده باشد، پس سکوت ورزیدن ایشان صلی اهلل علیه وسلم از رد کردن، دلیلِ تقریر است.
 (.772(، و سنن ترمذی )2417(، سنن ابو داود )1249(، سنن ابن ماجه )465نسائی )« سنن کبری»(، 827صحیح مسلم ) 58
« صحیح»نویسد که امام نووی این حدیث را (. مصحح متن عربی، دکتور اسماعیل عبد عباس، می2/ 39( و سنن الدارقطنی )12657مسند احمد ) 59

 خوانده است.
 (.12990حمد )و مسند ا(، 2/ 64« )مشکاۀ المصابیح»(، 1445(، سنن ابوداود )1079سنن نسائی )(، 677(، صحیح مسلم )4090صحیح بخاری ) 60
« المجموع»( و 1443بوداود )(، و از ابن عباس در سنن ا2/ 434ابن الجوزی )« تنقیح التحقیق»( و 2/ 274طبرانی )« معجم األوسط»از ابن مسعود در  61

 (.3/ 502نووی )
 .(675( و صحیح مسلم )795صحیح بخاری ) 62
 (.411( و صحیح مسلم )733صحیح بخاری ) 63
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ه  »این حدیث،  دم ّ ّمعم اهلل لّممن َحم مكم اْلممد»و « سم َبنما ل از بین را  مشارکتمیان امام و مقتدیان[ تقسیم گردید، و قسمت کردن « رم

برای   64کردن گوییم که: جمعکنیم[ و میمیها جمع بخشیم ]و میان آن. پس ما میان این دو ]حدیث[ وِفق و سازگاری میبردمی

فرمدّ ) مُفرد است]نمازگزار[  قتمديبرای مقتدی است )  65تنها کردن و جدا کردن ، و(اجلممع  لّلم  اد  لّلم   .(وماإّلفْرم

 

 اصل سی و یکم:

ن ال  ابّنما فمإن َكم وّل أصحم ماّلفاً لّقم اِّبِّ ُم  ّن الَصحم رمدم عم فّ يمّصحُّ ِّف اْلاْلمّديث  إذما وم ومابّّه، وم إن َكنم صّل ك  ؤنمةم جم ينما م 
اّمهّ  بمقم ّذكر  أقسم د سم قم ورّّدهّ فم ّحيحاً ِف مم م  ،صم وم اْلممل  لَعم ارمٌض بّّمثّلهّ  النَسخومه  عم م أنَه  م  وهّ  ،أو لَعم نم الو ج  إالِّ أَن أحسم

دّ  رمدم حم ّة أنَه  : إذما وم بهم ّن الشُّ ا عم هم دم ّة بمينمه  ومأبعم ارمضم عم م اتَلأّويّل ومالم  لم لَعم مم وّضّع اإلمجماّع أن ُي  ّْي مم اِّبِّ ِف غم يث  الَصحم
اِبٍّ ّمثّلّه. حم بمْيم صم  وم

حیح نباشد صروایت شده از یک صحابی مخالف گفتار یاران ما باشد، اگر ]حدیث[ در اصل  یهرگاه حدیث»

ا پیش ازین بیان حاالت[ آن ردر جایش صحیح باشد، انواع ]. اگر حدیث باشیماز بار جواب آن فارغ می

اما است.  نمودیم که عبارت از احتمال منسوخ بودن آن یا احتمال تعارض داشتن با حدیث مشابه دیگر

ماع نباشد دیثی از صحابی در موضوعی که مورد اجکه: هرگاه ح همانستو دور از شبهه  آن بهترین وجه

حدیث و ] اینبین  تعارض]هرگاه[ ، و پنداریم]از جانب همان صحابی[ می یلتأو را بحیثِبیاید حدیث 

 «.کنیمعمل میبه عین ترتیب  ]وجود داشته باشد[ [ صحابیدیگری از یک

 

یا روایت   66نباشد ]یا مستند[ ، معنایش اینست که: حدیث مُسند«حدیث[ در اصل صحیح نباشد»]گوید ]امام کرخی[ میاینکه 

 ،تمسک ورزد –یعنی، حدیثی که صحیح نیست  –و کسی نباید به آن  ثابت نیستنباشد. ]اگر اینچنین باشد،[ حدیث   67عدل

 . کند  68استقصاء حدیثو نیاز نیست که در مورد ]محتوای[ 

                                                           
 جمع کنید.« رَبَّنَا لَکَ الحَمد»و « حَمِدَهُسَمِعَ اهلل لِمَن »حدیث اول که فرمود میان یعنی  64
 بگوئید.« رَبَّنَا َلکَ الحَمد»حدیث دوم که فرمود تنها یعنی  65
 یعنی حدیث اسناد نداشته باشد و راویانش معلوم نباشند. 66
 عدل روایتی است که از جانب کسی روایت شده که در روایت کردن عادل و محتاط است. روایت 67
 نامۀ دهخدا(استقصاء: تفحص کردن، تعمیق کردن، غور نمودن، به غایت چیزی رسیدن. )لغت 68
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]خصوصاً اگر[  باشد، حدیث ثابت است و نیاز به استقصاء دارد سندی ]درست[ برای حدیث عدل وجود داشتهولی هرگاه 

یا شکستاندنِ همسر   69]در میراث[، صحابی دیگر باشد، مانند اختالف صحابه در مورد ]حق[ پدرکالن و برادر سخنِ  خالفِ

 71یا موضوع تکبیراِت ایاِم تشریق.  70شده باشد، صادرکه تنها یک طالق یا دو طالق اولی را[ در صورتی طالِق همسردوم ]

 

 اصل سی و دوم:

ا  .مم خ  بّاَِلصِّ ي فسم خ  بّإجتهاّد ّمثّلّه، وم اّد ال ي فسم مِّضم بّاإلجّتهم
ٌ
 أ

 «گردد.گردد، و ]تنها[ با نص فسخ میثابت گشته باشد با اجتهاد همانندش فسخ نمیآنچه با اجتهاد »
 

 73گردد.قضاء و دعواها تطبیق می  72این اصل ]تنها[ در موضوعات تحری،

                                                           
زمان حضور داشته باشند اختالف نظر داشتند، چون درین مورد دلیل که برادر و پدرکالن شخص متوفی همصحابۀ کرام در مورد حکم میراث زمانی 69

به صحابه عرض شد، ایشان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اولی  ملسو هيلع هللا ىلصکه این مسئله پس از وفات رسول اهلل واضح در کتاب و سنت نیامده است. زمانی

بو رود، و این گروه ابوبکر صدیق، عایشه، ابن عباس، أبی ابن کعب، أبو موسی اشعری، ااز بین میگفتند که حق برادر در میراث با موجودیث پدرکالن 

ر ددرکالن شود. ابوحنیفه همین نظریه را برگزیده است. گروه دومی گفتند که برادر در موجودیت پدردا، معاذ بن جبل، و دیگر اصحاب را شامل می

شود. وه عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، ابن مسعود، زید ابن ثابت و دیگر اصحاب را شامل میرگردد، و این گمیراث شریک می

 عیل عبد عباس(اسما، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، و نیز ابویوسف و محمد شیبانی به این نظریه گرائیده اند. )یادداشت از مصحح متنِ عربی
تواند که شکناند، یعنی پس از طالقِ شوهر دوم زن میشدۀ اولی را میتمامی علما اتفاق نظر دارند که همسر )شوهر( دوم حرمتِ همسر )شوهر( طالق 70

ین موضوع اختالف نظر وجود دربه شوهر اولی رجوع کند، اگر طالق سه بار صادر شده باشد. اما اگر طالق تنها یک بار یا دو بار صادر گردیده باشد، 

 )یادداشتشکند. شکند، ولی ابوحنیفه گفته است که طالق اولی میدارد. مالک و شافعی و احمد ابن حنبل، و محمد شیبانی گفته اند که طالق اولی نمی

 اسماعیل عبد عباس(از مصحح متنِ عربی، 
اجب است(، و یرات )بعضی گفته اند که سنت است، و بعضی گفته اند که واختالف روی تکبیرات تشریق از دو جهت است: یکی روی حکم تکب 71

 دومی روی وقت یا زمان آغاز تکبیرات تشریق. 
 یم.قبالً شرح داده ا 29و  13های مربوط به اصول را در پاورقی« تحری» 72
ای که ظنی الدالله باشد و بر آن ها، این اصل را بگونۀ عام پذیرفته اند، یعنی هر مسئلهها و شافعیها در مذاهب مختلف اهل سنت، بشمول حنفیبعضی 73

اجتهادِ ل نقض توسط نص صریح و دلیل قطعی وجود نداشته باشد، و مجتهد اولی از اجتهاد کار گرفته حکمی صادر کند، حکم او نافذ بوده و قاب

ادی از علمای باشد، اال اینکه حکم و اجتهاد او در تناقض با دلیل قطعی از کتاب، سنت و اجماع ثابت گردد. از همین سبب، تعدمجتهد مابعد او نمی

دم اجتهاد نموده اند، ین متق، چون در هر موضوع ظنی الدالله مجتهد«بابِ اجتهاد بسته شده است»متأخر حنفی و شافعی در چند قرن اخیر گفته اند که 

 ست. که کافی

دهد که این اصل الدین نسفی وضاحت میاما واضح است که میان علمای حنفی اجماعی بر عام دانستنِ این اصل وجود ندارد. از همین سبب، امام نجم

 م گردد. تنها در مسائل تحری و قضاء و دعوا قابل تطبیق است، و نباید که بر همه امور شرعی و اجتهادی تعمی

دهد که اگر شخصی در مورد سَمتِ قبله مطمئن این مثال را می« شرحِ مجلۀ األحکام»در  آتاسی سوری، عالمه «تحری»در تطبیق این اصل در مسائل 

ز قبلی خود را اعاده نما نباید که نباشد، و از تحری کار گرفته به یک سو نماز گزارد، و سپس اجتهاد او تغییر کند و سمتِ دیگری را بحیث قبله بپندارد،

گردد. در تطبیق این اصل در مسائل قضاء و ، زیرا اجتهاد با اجتهاد همانندش نقض نمی«حتی اگر چهار رکعت نماز را به چهار سمتِ قبله خواند»کند 

ا اجرا کند... اجماع نباشد باید آن روقتی برای یک قاضی حکمِ قاضیِ دیگر پیش شود، اگر آن حکم مخالف کتاب و سنت و »نویسد که دعوا، آتاسی می

ق احکام شرعی فیصله شود دعوایی که یک بار مطاب»برای اینکه حکم قاضی بایست حتی االمکان محفوظ بماند.... و معنای قول فقها که... گفته اند 

کند و احکام یمند، و به این ترتیب سلسله پیدا گرداه نقضِ حکم ]اگر مجاز باشد[ نقضِ نقض را نیز الزم میکبه علتی است « گرددنقض و اعاده نمی

کند و کند، بعد از آن فاسق از گناه خود توبه میشمار است... ]مثالً[ اگر قاضی به ردِ شهادت فاسق حکم میگردند. امثال این مسائل بیمضطرب می

 ، ترجمۀ توخی هروی(.«لۀ األحکامشرحِ مج« )»تواندضی شهادت او را شنیده نمیخواهد شهادت خود را اعاده کند، قامی
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 اصل سی و سوم:

ْتماج  إَّلم اتَلْعّليْلّ  اَِلصُّ  ْْيّهّ الم ِّب ْكّم نمْفّسهّ  هّ ُيم
 .ِّب ْكّم غم

  74«.نیاز داردحکم غیر آن و نه حکم خودش، به تعلیل بنابر نص، »

 

مثل، از دست به  برایگندم در مقابل گندم، ِمثل » - ذکر گردیدهعلیه السالم  سخنِ اواین از برای آنست که شش چیزی که در 

حرمت ]این شش چیز[ بر اساسِ ظاهر نص ثابت شده است نه بر اساِس  – 76تا آخر حدیث« است  75افزونی در آن رباو دست، 

                                                           
 ریف و تشریح نموده است:قیاس را اینگونه تع« کشف األسرار فی شرح المنار»است. حافظ الدین ابو البرکات نسفی در « قیاس » این اصل در مورد  74

]یعنی، علت را شناسایی کردن[ است، و «  تعلیل» ر نصوص دباشد.... و اصل در شرع، قیاس عبارت از مطابقت دادنِ فرع به اصل در حکم و علت می»

پیش از  –[ . حکم ]در نصاین تا وقتی درست نیست که به دلیل ثابت نگشته باشد که در نص معلول ذکر گردیده است. و بعضی از علما گفته اند که..

جاز از حقیقت است، چنانکه حقیقت را به به منزلۀ میابد. و این اضافه بر نص است، و پس از به تعلیل گرفتن، حکم به معنای نص انتقال می –تعلیل 

به این معناست که حکم توسط « در تعلیل ترکِ حقیقت است»که دلیل وجود نداشته باشد.... و سخن علما که گفته اند سازیم تا وقتیمجاز تعدیل نمی

 ییم که: تعلیل برای اثبات نمودن حکم بر فرع است، و حکمِ آنچهگوست. ما میایابد و این همانند مجاز از حقیقت آن از نص به معنای نص انتقال می

-196، جلد دوم، صفحات «کشف األسرار فی شرح المنار« )»گردد.که نص در مورد آن آمده است پس از به تعلیل گرفتن آن بر اساسِ نص ثابت می

218) 
 د:کنیم فیتعر نگونهیا را ارب ی. امام سرخسباشدیمورد مبادله م کاالهایاز  یکیبدونِ عوض در ارزش  شِیافزا « ربا» (، عیب ای)خرید و فروش در  75

روشِ حالل تبادلِ مالِ بهادار و ف دی... خرندیرا ربا گو عیبدونِ عوض در عقدِ ب یِافزون عت،یاست... و در شر یو افزون ادتیز یِدر لغت به معن ربا»

خالفِ خواستِ داد و ستد  و فروش شامل گردد ]ذاتاً[ دیبدون عوض ]در ارزشِ مال[ که در خر شیا( با مال بهادار است. پس هرگونه افزمتیق ی)دارا

در مقدار هم بوده  ادتیز [یافزون نیا] ....سازدیو فروش معامله را فاسد م دیخر مانِیشدنِ آن در پ دینارواست، و قَ یاز لحاظ شرع نیاست، و ا

از  یکی]در پرداختِ  ریتأخ ۀجیدر نت یو دوم ردیگیداد و ستد[ صورت م نیالحال ]ح یف یاول کهیطور تواند،یدر زمان هم بوده م ادتیو ز تواندیم

 ، امام سرخسی(«المبسوط: کتاب البیوع)» «.افتدیمورد مبادله[ اتفاق م یهامال

 : محمد عمر جویا مراجعه کنید اثر دکتور« ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسالمی»تر در مورد ربا، به مقالۀ برای شرح بیش

/fa-economics-islamic/2021/03/25http://biruni.af/  
اندک تفاوت نقل  بن صامت، ابی سعید خدری، و معاویه بن ابی سفیان با الفاظ ربا است که از عمر بن خطاب، عبادهحدیث مشهوری در مورد  76

ای مثل، از دست به دست، و افزونی طال در مقابل طال، ِمثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. نقره در مقابل نقره، ِمثل بر»گردیده: 

ثل برای مثل، از دست به مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. نمک در مقابل نمک، مِدر آن ربا است. گندم در مقابل گندم، مِثل برای 

قابل، ِمثل برای مثل، از دست دست، و افزونی در آن ربا است. جو در مقابل جو، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. خرما در م

 (.4570، سنن نسائی: 1241، سنن ترمذی: 1584، صحیح مسلم: 2176)صحیح مسلم: « به دست، و افزونی در آن ربا است.

http://biruni.af/2021/03/25/islamic-economics-fa/
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بر   78زمان[ حاضر باشند،و مقدار و نوعیت ]هم  77،م اندهایی که قابِل پیمایش در وزن و حجحرمت در سائر چیز ]لیکن[معنا. و

  79اساِس معنا ثابت گشته است. و همینگونه در موضوعات ]قیاسی[ همانند آن.

 

 اصل سی و چهارم:

َرق  بمْْيم ّعلَّة ال فم وّْجبمةٍ  َّشءي  ْْي  م  تمه  غم وّْجبمٌة ومّحْكمم تّّه فمإَّن ّعلَتمه  م   .ومّحْكمم
که حکمت واجب میان علت یک چیز و حکمت آن فرق است، زیرا علت واجب گرداننده است درحالی»

 « گرداننده نیست.

 

نماز[ را ثابت ]]طور مثال[ سفر کردن علِت کوتاه نمودن ]نماز[ به حکمِت ]کاستن از[ مشقت است. و سفر کردن کوتاه ساختن 

گردد، ولی موجودیت علت باعث واجب ِث عدِم حُکم نمیعدمِ حکمت باع سازد ولو که مشقت را در پی نداشته باشد. ومی

 گردد.گشتن حکم می

است، و   81(ّملكم اْلمّمْيبه سبب مالکیِت کنیز ) (ّملكم الومطءبستری )واقع شدنِ حِق هم  80و علِت واجب گشتن استبراء

ی یا از زن باکره را از ککنیز هرگاه کسیها]ی منی[ است. حکمتِ استبراء صیانت ]و نگهداری[ از نسب و احتراز از اختالط آب

                                                           
ر همه اشیایی که قابل علمای حنفی بر اساس حدیثی که در باال ذکر گردید و در آن از شش چیز یاد شده است، از قیاس کار گرفته حکم ربا را ب 77

 پیمایش )در وزن یا حجم( اند تعمیم بخشیده اند.
خرید و تمل گشتن ربا در ( یکی از شرایط مُحن بودن نوعیت کاالهای مورد داد و ستد)یعنی، یکسا« نوعیت»)یعنی، قابل پیمایش بودن( و « مقدار» 78

 دهد:شرح می نگونهیرا اباء النسیه( )ر« ربای دیرهنگام»)رباء الفضل( و « ربای افزونی» در دیگر آثار خود ینسف الدین ابوحفصنجماست.  فروش

علت  نی. اگرددیلتِ ثابت معاصلِ  وستنِیدر مقدار است که در اثرِ بوقوع پ یاست، و آن عبارت از افزون یقیحق یدو نوع است: نوع اولِ آن ربا ربا»

]دو کاال[  یو ستدِ آنزمان متحقق گردند... اگر در داد کاالها( هم تِیبودن نوع کسانی) تیبودن( و نوع شیمای)قابلِ پ شیمایکه پ ونددیپیبوقوع م یزمان

 . گرددی[ ثابت نمیافزون یمتحقق باشد، ]ربا تیتنها نوع ایمتحقق باشد،  شیمایتنها پ

ستده شود.  ریو تأخ هیبه نس یگریداده شود و د درنگیجنس آناً و ب کیچنانکه  دهدی[ رخ می]زمان لیاز لحاظ تعج ینوعِ دوم شبهِ ربا است، که افزون

شامل  ریو تأخ هیکه نس یتد. پس ]در داد و سگرددمی ثابت –از اوصافِ علت  یکی وستنِیبه سببِ بوقوع پ یعنی –شبهتِ علت  ۀجینوع ربا در نت نیا

، ابوحفص «مسائل و قصر الدالئلحصر ال« )»د.شوی[ ثابت مهینس ی[ متحقق گردد، ]ربایی]به تنها تینوع ای[ متحقق گردد، یی]به تنها شیمایباشد[ اگر پ

 (نسفی

 ی]برا تیو نوع شیمایاگر پ ی[، ولگردندیسوب م]و ربا مح باشندیناروا م هیو نس یزمان متحقق گردند، افزونهم تیو نوع شیمای: اگر پخالصه»

باشد، در  ققمتح تیگر تنها نوعحرام است. ا هینس یمجاز بوده ول یمتحقق باشد، افزون شیمایمجاز اند. اگر تنها پ هیو نس یکاالها[ حاضر نباشند افزون

التیسیر فی « )»ت[.داده اس هینس و حرام بودن یبر مجاز بودن افزون یرأ فهی[ وجود دارد ]و امام ابوحنهایو شافع هایحنف انیمورد اختالف نظر ]م نیا

 سوره البقره( 275، ابوحفص نسفی، تفسیر آیت «التفسیر
ته شود و علتِ تحریم یعنی، حکمِ حرمت ربا در نص برای شش چیز یاد شده در حدیث، بر اساسِ ظاهر نص ثابت شده است. هرگاه از قیاس کار گرف 79

ی که هاینوع بودن کاالهای مورد مبادله است( و سپس این علت به سائر چیزربا شناسایی گردد )که عبارت از قابل پیمایش بودن در وزن و حجم، و هم

نص به معنای نص انتقال  گردد، یعنی حکمِ تحریم ربا از اصل بر فرع تطبیق گردد، اینجاست که حکم از ظاهر« تعلیل » در این علت اشتراک دارند 

 یابد. می
 استبراء: ترک نزدیکی با کنیزک تا گذشتن یک دورۀ حیض. انتظار یک دوره حیض جهت پاکی رحم کنیزک. 80
 ای غالم و کنیز زرخرید است.مِلک یمین به معن 81
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استبراء جهت یقین بازهم ، [نداشته انددار است که زن و کودک هرگز با کنیزک رابطۀ جنسی کودکی خریداری کند ]و معلوم

 82د.برعدمِ حکمت واجب را از بین نمی چونگردد، ]کنیز[ واجب میپیدا نمودن از پاکِی رحم 

 

 اصل سی و پنجم:

ؤمااًل  الَسائّل   لم س 
م
أ ْن  ،إّذما سم

م
ْسئ ْوّل أ قّ يمنْبمِّغْ لّلْمم م اإْلّْطَلم يْبم لَعم ّ

ر  ّفيْهّ  الم ي  نْظ  ّسم  إَّلم قّْسٍم  لمّكْن يم نْقم نَه  يم
م
َكر  أ يمتمفم وم

ْو 
م
امٍ وماّحٍد أ قْسم

م
ْو أ

م
ْْيّ أ ابّ  ،إَّلم قّْسمم قم ْرفًا ث َم ي  ِّ قّْسٍم حم ْرفًال  ِّفْ ُك  م   ِلم  دُّ ث َم ي عّ  ،حم ومابمه  لَعم ّْه جم ج  إّْلم ْر  ا َيم . مم ومابمه   جم

بلکه در آن  مطلقاً جواب ندهددقت و تفکر[ ]بدون  شوندهای سوالی را بپرسد، باید پرسانکنندهاگر پرسان»

های ز بخشا[ از یک بخش تشکیل یافته یا از دو بخش یا هم [ بنگرد و تأمل ورزد که آیا ]پرسش]دقیق

ای که شایستۀ بگونه –تر. سپس هر بخشی ]از سوال[ را حرف به حرف بررسی کند، و پاسخ خویش را بیش

 « تهیه ]و ارائه[ کند. –پاسخِ آن سوال است 

 

. این از برای باشد، ممکن است زود در تناقض قرار گیردداده شده بگونۀ مطلق  جواباگر این اصل منفعت زیادی دارد؛ زیرا 

رود، و این در همه انواع عبادات، تملیکات، زمان[ بکار میظ به ندرت به معنای عمومی و معنای مطلق آن ]همآنست که یک لف

 افتد. جنایات و دیگر مسائل اتفاق می

یا گفته   «گردد؟اگر مردی پس از دو رکعت نماز چاشت سالم بدهد، آیا نمازش فاسد می» ]طور مثال،[ هرگاه گفته شود:

ها[ باید گفته ]در پاسخ اینگونه سوال« گردد یا خیر؟اش فاسد میآیا روزه ؛داری چیزی را خورددر حال روزهشخصی »شود: 

 «؟یا عمداً  انجام دادهسهوًا  آیا این کار را»شود: 

از حق او  اینکه ای ،او اجازه داده شده بود آیا به»، باید پرسیده شود: «غالمی چیزی را به فروش رساند»گفته شود: اگر 

 « فروش بازداشته شده بود؟

صورت عمداً  رآیا این کا»]در پاسخ[ باید گفته شود: « حکم بر وی چه است؟ ؛کشترا مردی مرد دیگری »گفته شود: اگر 

 «ِت قصد؟ و به کدام آلتی کشته شده است؟به شبه یا؟ یا اشتباهاً گرفته 

 «است یا نه چنان؟دار زن آیا او»]در پاسخ[ باید گفته شود: « مردی زنا کرد؛ حکم بر وی چه است؟»اگر گفته شود: 

 و مانند این مسائل زیاد است.

 

 اصل سی و ششم:

قم  اْْلماّدثمة   ّد الْممسْ إّذما وم ّ
مْم يم ل ْت وم نهم  ل  ؤ وعم ومابًاعم ابّنماالم وم  ا جم ْصحم

م
ت ّب أ ا  ،نمّظْْيًا ِّفْ ك  ومابمهم مْستمنّْبطم جم ْن ي

م
إّنَه  يمنْبمِّغْ ِلم  أ

فم
ا ْْيّهم

ْو  ،ّمْن غم
م
َنّة أ ْو ّمنم السُّ

م
ْْيم ذملّكم ّمن إَّما ّمنم الّْكتماّب أ وم  ،غم  ّمَما ه 

م
إّنَه  الم اْل

ْكمئّق، وم قْومى فم ْولّ  ه  ّمنح  ص 
 
ّذهّ اْْل  .هم

                                                           
 رود.بستری نداشته و رحمش پاک است، باز هم حکمِ استبراء از بین نمییعنی، با آنکه باکره است و با کسی هم 82
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های یاران ما نیامده شونده دربارۀ آن جوابی نداشته باشد، و مانندِ آن در کتابای رخ دهد و پرساناگر پدیده»

غیرِ ]منابع دیگری[ از  یا ،یا از سنت باشد، باشد، باید پاسخ آن را از منابع دیگر استنباط کند، خواه از کتاب

حکم آن ازین اصول  ]بدین ترتیب[ و تر است.شایستهاستوارتر باشد ها هر پاسخی که از میان آنها. این

 «آید.برمی

 

 گردند.ن اصول استخراج مینیز ازی ]در آینده[ های رخ دهندهمسائل تصورشده از همین اصول استخراج گردیده اند، و پدیده

 

 اصل سی و هفتم:

ّ اللَْفظم إّذما تمعمَدى  ْعنميمْْيّ ل ْجلم  ،مم
م
ا أ مم ه  د  حم

م
ْخفم  أ

م
ر  أ ْخفم افم  ،وماآلخم

م
ْملمك  ّمنم اْْل

م
ْجلم أ

م
 .ْْل

[ معنی]که یکی آن آشکار و دیگری پوشیده باشد، پس آشکارترین ، طوریدو معنی داشته باشدهرگاه لفظی »

  «شود.تر برگزیده میبر پوشیده
 

انم ﴿... آنچه درین باره گفته شده است سخن پروردگار متعال است که فرموده  ْيمم
م
َقدتُّم  اْْل ا عم م بّمم ك  ّكن ي ؤماّخذ 

ى لم ولیکن » ...﴾ وم

را به معنی گره بستن گرفته اند   83. یاران ما ]در مذهب حنفی[ عقد[89]المائده: « کنددر برابر سوگندهایی که بستید مؤاخده می

 84کند.ب گرفته است و آن بر گذشته نیز صدق میو آن را به آینده تعریف کرده اند، و شافعی رحمه اهلل عقد را به معنی عزمِ قل

 ، ]در نزد ما[ اولویت دارد.اولی آشکارتر است [معنی]چون 

 

 اصل سی و هشتم:

م الع   ةّ اآليم  ل  أوَ  كونم أن يم  وز  يم   م اْل  هم ر  آخّ وم  ومّ م  لَعم  .وّص ص  ا لَعم
 «ممکن است که آغاز یک آیت عام باشد و بخش دیگر آن خاص باشد.»

 

ْهّلهّ ﴿... مثال آن کالم پروردگار است که فرموده: 
م
ى أ ٌة إَّلم لَمم سم ْؤّمنمٍة ومّديمٌة مُّ بمٍة مُّ قم تمْحّرير  رم  فم

ً
أ طم ْؤّمنًا خم تملم م  ن قم مم هرکه مؤمنی » ..﴾.وم

. سپس در [92]النساء: « او ۀبه خانواد پرداخته شده ییبهااست و خون ؤمنم ایهآزاد کردن برد [آن ۀکفار]را به خطاء بکشد، پس 

ْؤّمٌن  فمإّن﴿... فرماید: کند میگرائید ولی مهاجرت نمیمورد کسی که در سرزمین کفر به اسالم می وم م  ْم ومه  ٍوِّ لَك  د  نم ّمن قمْوٍم عم َكم

                                                           
 به معنای بستنِ ریسمان، گره زدن و پیمان کردن است. « عقد»در واقعیت  83
 نویسد: در تفسیر این آیت می« التیسیر فی التفسیر»امام نسفی در  84

انم ﴿»] ْيمم
م
َقدتُّم  اْْل ا عم قدّ  »[ یه معنای ﴾بّمم انم كبّعم ْيمم

م
دهد، باشد. و ]عقد[ سوگند بر امری است که در آینده رخ میمی« بندیدسوگندی که می»یعنی «  م  اْْل

که سوگند  –( اْلمّمّن الغموساست.... بدین ترتیب، نزد ما در سوگند دروغین )« گره گشودن»قع، عقد ضدِ خواه در نفی یا اثبات آن باشد... در وا

که نزد شافعی رحمه اهلل ]عقد[ به معنای گردد. درحالیگردد، چون اینگونه سوگند بسته )معقود( نمیکفاره الزم نمی –دروغین در رابطه به گذشته است 

 «گردد. ازین رو، کفاره در آن الزم گردیده است.دروغین با قصد و نیت قلب صورت میگیرد، پس سوگند معقود می است، و سوگند« عزم قلب»
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ْؤّمنمةٍ  بمٍة مُّ قم تمْحّرير  رم ن ؤمم ۀآزاد ساختن برد [آن ۀکفار]مسلمان بود، پس  کهیاز قوم دشمن شما بود، در حال [مقتول]اگر » ..﴾.فم

 بها به خانوادۀ او پرداخته شود.، و گفته نشد که دیت یا خون[92]النساء: « است

مده است: همچنان ممکن است که آغاز یک آیت خاص باشد و بخش دیگر آن عام باشد، چنانکه در کالم خداوند متعال آ

ا بميْ ﴿...  ن ي ْصّلحم
م
ا أ لميّْهمم نماحم عم لًْحافمَلم ج  ا ص  مم  ستین یگناه شان یبرا[ اعراضِ همسرش بترسد ایزشت  یۀاز رو یاگر زن»] ..﴾.نمه 

فرماید:  می ، و این دربارۀ حق زن و شوهر است. سپس خدای تعالی[128]النساء: « مصالحه کنند یابه گونه شیخو نیکه در ب

ْْيٌ ﴿...  لْح  خم  تواند.، و این سخن دربارۀ همه امور بوده می[128]النساء: « و صلح بهتر است» ..﴾.ومالصُّ

 

 اصل سی و نهم:

اااتَلْوّفيْقم  ارمضم تمعم يما وم قم ْوَلم  ،ّن إّذما تمَلم
م
وم أ ه  ّة فم م اْْلمّقيْقم ْْيّ لَعم ا تمْرك  اللَْفظم ّدّهمم حم

م
ّفْ أ  .وم

ها لفظ ]بکار آن ازدر یکی  وباشند، متعارضِ هم  ]لی[و باهم گِرد آورده شوند ]از نصوص[ اگر دو مطابقت»

 «اولویت دارد. همین یک برده شده[ به معنای حقیقی آن بکار رَوَد،
 

و در سخن دیگری از   86«وضو گیرد.ر نماز در وقتِ ه  85زن مستحاضه»است که فرموده:  ملسو هيلع هللا ىلصآن حضرت  مثال این اصل سخنِ

ها عمل کردند و گفتند یاران ما ]در مذهب حنفی[ به هردوی آن  87«وضو گیرد.ر نماز زن مستحاضه برای ه»آمده است:  ملسو هيلع هللا ىلصاو 

که بگونۀ صریح ذکر گردیده، درحالی« وقت»این از برای آنست که در حدیث اول گردد. که طهارت او در وقت هر نماز الزم می

را دریافتم، تیمم کردم و نماز هرگاه که نماز »گفته است  ملسو هيلع هللا ىلصوقتِ نماز است چنانکه او   نمازاز ذکر کردنِ منظور در حدیث دوم

یعنی ]هرگاه[ وقت نماز ]را دریافتم[. و آنچه شافعی رحمه اهلل گفته است که ]طهارت زن مستحاضه[ با نماز گزاردن   88«گزاردم

 گردیده است. لغوحدیث اول ]معنای[ کلمۀ وقت از  و، بر اساس حدیث دوم عمل شده است گرددالزم می

 

 اصل چهلم:

اءّ  اْْلميمان   ْعتمَبم  بّااّلبّْتدم اء   ،ي  َح ااّلبّْتدم َح إّْن صم إاَّل فمَلم  ،اْْلميمان  صم  .وم
. درغیر آن، باشدمینیز درست بیان  ]نحوۀ[ آغاز درست باشد،اعتبار دارد؛ اگر  بر اساس ]نحوۀ[ آغاز آنبیان »

 89«چنین نیست.
 

                                                           
تر باشد، یا زنی که پس از روزهای عادت همچنان خون بیند، یا زنی که دایم در حیض مستحاضه: زنی که حیض و نفاس او از حد معمول طوالنی 85

 باشد.
 (.1/ 204الزیلعی )« نصب الرایه»( و 1/ 89عسقالنی )ابن حجر ال« الدرایه» 86
 (.9184طبرانی )« معجم االوسط»( و 1/ 347بیهقی )« سنن کبری» 87
 (.4489طحاوی )« شرح مشکل اآلثار»( و 7068« )مسند احمد» 88
است. اما این برداشت در « شروع بیان کردن شرایط موجود در»بیشتر « ابتداء یا آغاز»برداشت مترجم اینست که منظور امام کرخی و امام نسفی از  89

 ود.ترجمه منعکس نگردیده، و تالش شده که تحت اللفظی ترجمه شود تا مبادا معنای اصلی که منظور امام کرخی و امام نسفی بوده در ترجمه گم ش
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 چندی بعد«. هردوی تان طالق استید»گوید که ]طور مثال،[ مردی دو زن دارد و از هردو کام گرفته است، و به ایشان می

]حاال[ تا « .یکی تان سه بار طالق است»ید: گومی خطاب به هردوی شانمرد کنند، که زنان عدت خویش را سپری میدرحالی

اینگونه آغاز کردن ]بیان[ و  .استکدام یکی  ایاست که بیان کند که ]این سه طالق[ برگذرد، بر مرد الزم که عدت شان میزمانی

 . درست است

باشد، این بیان او و آنگاه مرد روشن سازد که سه طالق برای کدام یک از آنها می، سپری شده باشداین دو زن عدت اگر 

 .یستان[ به اینگونه درست نچون آغاز نمودن ]بی، گرددمتوقف می ]طالق ثالثه[و درست نیست 

 .گرددبر میبرد[ دومی ]که هنوز در عدت بسر میطالق ثالثه به ده باشد، یها عدت خویش را به پایان رساناگر یکی از آن و
 

 لطف الهی شامل همه باد. و به پایان رسید،


