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 شماره پرسش5 :

تاريخ پرسش1396/5/10 :

سالم بر ياران حق
آيا هر حكم حرام يا واجبى بايد أصل يا مفهوم آن در كتاب خداوند ذكر شده باشد؟ پس آيا
الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» مقصودش اين
خداوند در آيهی شريفهی «ما آتاكم ّ
نيست كه اگر پيامبر از چيزى نهى كند حرام است و اگر به چيزى امر كند واجب است حتى اگر
حكمش در كتاب خداوند نباشد؟
 پاسخ به پرسش شماره5 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/5/15 :

کتاب اهلل» سر میدهند ،تردیدی نیست که اطاعت از
بر خالف پندار کسانی که شعار َ
سبنا ُ
«ح ُ
پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم واجب است؛ چراکه خداوند در آیات فراوانی از قرآن ،به اطاعت
و�أ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ( نور)56 /؛ «و
از او امر کرده و به عنوان نمونه ،فرموده استَ :
ين ُي َخالِفُو َن
از پیامبر اطاعت کنید ،باشد که مورد رحمت قرار گیرید» و فرموده استَ  :ف ْل َي ْح َذ ِر الَّ ِذ َ
اب �ألِي ٌم( نور)63 /؛ «پس باید کسانی که از امر او
َع ْن �أ ْم ِر ِه �أ ْن تُ ِص َيب ُه ْم ِف ْت َن ٌة �أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َع َذ ٌ
و َما
سرپیچی میکنند بترسند که آنان را فتنهای برسد یا عذابی دردناک برسد» و فرموده استَ :
�آ َتاكُ ُم ال َّر ُسو ُل َف ُخ ُذو ُه َو َما ن ََهاكُ ْم َع ْن ُه َفانْ َت ُهوا ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه ۖ �إِ َّن اللَّ َه شَ ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب( حشر)7 /؛ «و هر
چه پیامبر به شما داد آن را اخذ کنید و هر چه شما را از آن نهی کرد خودداری کنید و از خداوند
بترسید؛ چراکه عقاب خداوند شدید است» ،ولی واضح است که پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و
سلّم بنده و تسلیم خداوند است و با این وصف ،در عرض خداوند قرار ندارد و شریک او در
ٰ
ين( أنعام/
تشریع نیست؛ چنانکه فرموده استَ  :لا شَ رِيكَ لَ ُه ۖ َوبِ َذلِكَ �أ ِم ْر ُت َو�أنَا �أ َّو ُل الْ ُم ْس ِل ِم َ
)163؛ «برای او شریکی نیست و من به آن امر شدهام و من نخستین مسلمانانم» و فرموده
اب َي ْو ٍم َع ِظي ٍم( یونس)15 /؛
وحىٰ �إِلَ َّي ۖ �إِنِّي �أ َخ ُ
است� :إِ ْن �أتَّ ِب ُع �إِ َّلا َما ُي َ
اف �إِ ْن َع َص ْي ُت َر ِّبي َع َذ َ
«من جز از چیزی که به من وحی میشود پیروی نمیکنم ،من اگر پروردگارم را نافرمانی
کنم از عذاب روزی عظیم میترسم» ،بلکه پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در طول خداوند
و�إِ ْن تُ ِطي ُعو ُه َت ْه َتدُوا ۚ َو َما َع َلى
مبین تشریع اوست؛ چنانکه فرموده استَ :
قرار دارد و مبلّغ و ِّ
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ال َّر ُس ِ
ول �إِ َّلا الْ َبلَا ُغ الْ ُم ِبي ُن( نور)54 /؛ «و اگر از او اطاعت کنید هدایت مییابید و بر عهدهی
س َما نُ ِّز َل �إِلَ ْي ِه ْم
و�أنْ َزلْ َنا �إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر لِ ُت َب ِّي َن لِل َّنا ِ
پیامبر جز ابالغی آشکار نیست» و فرموده استَ :
َولَ َعلَّ ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ( نحل)44 /؛ «و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که برایشان نازل
شده است را تبیین کنی و باشد که آنان ّ
تفکر کنند» .این به معنای آن است که پیامبر صلّی
اهلل علیه و آله و سلّم را نمیرسد که حالل خداوند را حرام یا حرام خداوند را حالل گرداند و بر
خالف کتاب خداوند حکم کند؛ چنانکه فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها ال َّن ِب ُّي لِ َم ُت َح ِّر ُم َما �أ َح َّل اللَّ ُه لَكَ ۖ
(تحریم)1 /؛ «ای پیامبر! چرا چیزی را حرام میکنی که خداوند برای تو حالل کرده است؟!» و
فرموده است :اتَّ ِب ْع َما �أ ِ
وح َي �إِلَ ْيكَ ِم ْن َر ِّبكَ ۖ َلا �إِلَ ٰ َه �إِ َّلا ُه َو ۖ( أنعام)106 /؛ «از چیزی که از جانب
و�أنْ َزلْ َنا �إِلَ ْيكَ
پروردگارت به تو وحی شد پیروی کن که خدایی بجز او نیست» و فرموده استَ :
اب بِالْ َح ِّق ُم َص ِّد ًقا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه ِم َن الْ ِك َت ِ
اح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم بِ َما �أنْ َز َل اللَّ ُه ۖ( مائده/
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه ۖ َف ْ
الْ ِك َت َ
)48؛ «و کتاب را بر تو به حق نازل کردیم تا تصدیق کنندهی کتابهای پیش از خود و پاسدار
آنها باشد ،پس میان آنان با چیزی که خداوند نازل کرد حکم کن» .بنابراین ،کتاب خداوند و
س ّنت پیامبر با هم تنافی ندارند ،بلکه توافق دارند و از این رو ،خداوند به اطاعت از هر دو امر
ين آ� َم ُنوا �أ ِطي ُعوا اللَّ َه َو�أ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل( مح ّمد)33 /؛ «ای کسانی
کرده و فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
که ایمان آوردید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید» ،در حالی که اطاعت از هر
توجه به اینکه اطاعت از یکی
دو در صورت تنافی کتاب خداوند و س ّنت پیامبر ممکن نیست؛ با ّ
به عدم اطاعت از دیگری میانجامد .از این رو ،پیامبر در حدیث متواتر ثقلین با اشاره به کتاب
مبین س ّنتش هستند ،بر این نکته تأکید کرده و فرموده است�« :إِنَّ ُهما
خداوند و اهل بیت خود که ّ
ض»؛ «هرآینه آن دو هرگز از هم جدایی نمیپذیرند تا آن گاه که در
لَ ْن َی ْف َترِقا َحتّی ٰ َیرِدا َع َل َّي الْ َح ْو َ
حوض بر من وارد شوند» و اهل بیت او نیز مانند او در احادیثی متواتر بر این نکته پای فشرده و
يث لا ُي ِ
فرمودهاند« :كُ ُّل َح ِد ٍ
ف» (برقی ،المحاسن ،ج ،1ص221؛ كليني،
كتاب اللّ ِه َف ُه َو ُزخْ ُر ٌ
واف ُق َ
الكافي ،ج ،1ص)69؛ «هر حدیثی که با کتاب خداوند موافقت ندارد مزخرف است».
از اینجا دانسته میشود که س ّنت پیامبر ،کتاب خداوند را نسخ نمیکند و تخصیص نمیزند و
کیفیت
تعمیم نمیدهد ،بلکه تبیین میکند؛ به این معنا که معانی عبارات ،مصادیق عمومات و ّ
عبادات آن در موارد اجمال یا اختالف را آشکار میسازد؛ چنانکه مث ً
ال در کتاب خداوند آمده
استَ  :ي ْس َت ْف ُتونَكَ قُلِ اللَّ ُه ُي ْف ِتي ُك ْم ِفي الْ َكلَالَ ِة ۚ( نساء)176 /؛ «از تو استفتاء میکنند ،بگو خداوند
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توجه به غرابت آن ،اجمال
شما را دربارهی کالله فتوا میدهد» ،ولی دربارهی معنای «کالله» با ّ
یا اختالف وجود دارد و از این رو ،س ّنت پیامبر معنای آن را تبیین میکند و در کتاب خداوند
ين آ� َم ُنوا �أ ِطي ُعوا اللَّ َه َو�أ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل َو�أولِي ا ْل� أ ْم ِر ِم ْن ُك ْم ۖ( نساء)59 /؛ «ای
آمده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
کسانی که ایمان آوردید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امر از
توجه به وجوب اطاعتشان و عدم وجوب اطاعت غیر
خودتان» ،ولی دربارهی «صاحبان امر» با ّ
معصوم ،اجمال یا اختالف وجود دارد و از این رو ،س ّنت پیامبر مصادیق آن را تبیین میکند و
الصلَاةَ( بقره)43 /؛ «و نماز را بر پا دارید» ،ولی دربارهی
و�أ ِقي ُموا َّ
در کتاب خداوند آمده استَ :
توجه به عبادی بودن و جدید بودن آن اجمال یا اختالف وجود دارد و از این
کیفیت «نماز» با ّ
ّ
کیفیت آن را تبیین میکند .بنابراین ،هر عبارت مجملی در قرآن که معنای آن
رو ،س ّنت پیامبر ّ
مورد اختالف است و با قرآن دانسته نمیشود ،با س ّنت دانسته میشود و هر حکم عا ّمی در قرآن
که مصادیق آن مورد اختالف است و با قرآن دانسته نمیشود ،با س ّنت دانسته میشود و هر
کیفیت آن مورد اختالف است و با قرآن دانسته نمیشود ،با س ّنت
عبادت ّ
خاصی در قرآن که ّ
و َما
دانسته میشود و این نقش بسیار مه ّمی برای س ّنت است؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
اب �إِ َّلا لِ ُت َب ِّي َن لَ ُه ُم الَّ ِذي اخْ َت َلفُوا ِفي ِه ۙ َو ُهدًى َو َر ْح َم ًة لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ( نحل)64 /؛ «و
�أنْ َزلْ َنا َع َل ْيكَ الْ ِك َت َ
کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه دربارهی آن اختالف کردند را برایشان تبیین
کنی و هدایت و رحمتی برای گروهی باشد که ایمان میآورند».
مبینی که معنای آنها مشهور است ،نیازی به تبیین س ّنت ندارند؛ چراکه تبیین
آری ،عبارات ّ
آنها با س ّنت هرگاه موافق با معنای مشهور باشد ،تحصیل حاصل و هرگاه مخالف با معنای
ين �أو ُتوا
مشهور باشد ،إغراء به جهل است؛ مانند اینکه در کتاب خداوند آمده استَ :
و َط َعا ُم الَّ ِذ َ
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم ۖ( مائده)5 /؛ «و طعام کسانی که کتاب داده شدند برای
الْ ِك َت َ
شما حالل است و طعام شما برای آنان حالل است» ،در حالی که معنای «طعام» مشهور است
و شامل هر چیزی که نوع بشر از آن تغذیه میکند میشود ،تا ح ّدی که مردم نیازی به پرسیدن
معنای آن از پیامبر احساس نمیکنند و با این وصف ،س ّنت هرگاه آن را به همین معنا تفسیر
کند ،توضیح واضحات است و هرگاه آن را به معنایی مباین یا اعم یا اخص تفسیر کند ،إغراء به
جهل است؛ به این معنا که خداوند با این عبارت در قرآن مردم را گمراه کرده ،در حالی که او
عادلتر و مهربانتر از آن است .همچنین ،احکام عا ّمی که مصادیق آنها مشهور است،
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نیازی به تبیین س ّنت ندارند؛ چراکه تبیین آنها با س ّنت هرگاه شامل مصادیق مشهور باشد،
تحصیل حاصل و هرگاه شامل مصادیق دیگری باشد ،إغراء به جهل است؛ مانند اینکه در کتاب
ات ِم َن الْ ُمؤ ِْم َن ِ
اب ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم
ات َوالْ ُم ْح َص َن ُ
والْ ُم ْح َص َن ُ
خداوند آمده استَ :
ات ِم َن الَّ ِذ َ
ين �أوتُوا الْ ِك َت َ
(مائده)5 /؛ «و (نکاح با) زنان خویشتندار از مؤمنان و زنان خویشتندار از کسانی که پیش از
شما کتاب داده شدند (برایتان حالل است)» ،در حالی که مصداق «نکاح» مشهور است و دست
کم شامل نکاح دائم میشود ،تا ح ّدی که مردم نیازی به پرسیدن آن از پیامبر احساس نمیکنند
و با این وصف ،س ّنت هرگاه آن را شامل نکاح دائم بداند ،توضیح واضحات است و هرگاه آن را
شامل نکاح دائم نداند ،إغراء به جهل است؛ به این معنا که خداوند با این عبارت در قرآن مردم را
خاصی که مصادیق
گمراه کرده ،در حالی که او عادلتر و مهربانتر از آن است .همچنین ،احکام ّ
آنها در قرآن ذکر شده است ،نیازی به تبیین س ّنت ندارند؛ چراکه تبیین آنها با س ّنت هرگاه
مطابق با مصادیق مذکور باشد ،تحصیل حاصل و هرگاه مغایر با مصادیق مذکور باشد ،إغراء به
جهل است؛ مانند اینکه در کتاب خداوند آمده است :قُ ْل َلا �أ ِج ُد ِفي َما �أ ِ
وح َي �إِلَ َّي ُم َح َّر ًما َع َلى ٰ

س �أ ْو ِف ْسقًا �أ ِه َّل لِ َغ ْي ِر اللَّ ِه بِ ِه ۚ
َط ِاع ٍم َي ْط َع ُم ُه �إِ َّلا �أ ْن َي ُكو َن َم ْي َت ًة �أ ْو َد ًما َم ْسف ً
ُوحا �أ ْو لَ ْح َم ِخ ْنزِي ٍر َف إِ�نَّ ُه ر ِْج ٌ

(أنعام)145 /؛ «بگو در چیزی که به من وحی شده است ،چیزی که بر خورندهی آن حرام باشد
نمییابم مگر اینکه مرداری یا خونی ریخته شده یا گوشت خوکی باشد که نجس است یا فسقی
باشد که نام غیر خداوند بر آن برده شده است» و با این وصف ،س ّنت هرگاه خوردنیهای حرام
را شامل اینها بداند ،توضیح واضحات است و هرگاه آنها را شامل چیزهایی دیگر بداند ،إغراء
به جهل است؛ به این معنا که خداوند با این عبارت در قرآن مردم را گمراه کرده ،در حالی که او
عادلتر و مهربانتر از آن است.

مبین در قرآن را بیان کند ،تأکید و یادآوری کرده
کیفیتی ّ
آری ،س ّنت هرگاه معنا یا مصداق یا ّ
اخص
اعم یا ّ
کیفیتی ّ
است که اشکالی ندارد ،بلکه بسیار مفید است و هرگاه معنا یا مصداق یا ّ
یا مباین را بیان کند ،در صورت امکان بر استحباب یا کراهت حمل میشود تا با کتاب خداوند
مخالفت نیابد؛ مانند روایاتی که بر خالف کتاب خداوند ،از گزاردن نماز نافله در برخی از ساعات
روز یا خوردن گوشت االغ اهلی و ماهی بدون فلس و ذبایح اهل کتاب یا نکاح با زنان اهل کتاب
نهی میکنند و ناگزیر بر کراهت حمل میشوند و در صورتی که حمل آن بر استحباب یا کراهت
ممکن نباشد ،تأویل یا ترک میشود .بنابراین ،وجوب پیروی از س ّنت محدود به مواردی نیست
که عین ًا در کتاب خداوند آمده ،بل محدود به مواردی است که با کتاب خداوند مخالفت ندارد.
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ارتباط قرآن و سنّت

حاصل آنکه عمل به س ّنت پیامبر -اگرچه صریح ًا در کتاب خداوند نیامده باشد -واجب است،
مادامی که بر خالف کتاب خداوند نباشد؛ پس اگر بر خالف کتاب خداوند باشد ،معلوم میشود
که مراد پیامبر از س ّنتش وجوب نبوده ،بلکه استحباب بوده و با این وصف ،کتاب خداوند مانند
قرینهای است که مراد ج ّدی و حقیقی پیامبر از س ّنتش را معلوم میکند و از اینجا دانسته
میشود که پیروی از س ّنت پیامبر مطلق ًا واجب است؛ جز آنکه س ّنت پیامبر گاهی وجوبی و گاهی
استحبابی است و از هر کدام باید به تناسب آن پیروی کرد (در این باره ،همچنین بنگرید به:
گفتار  23و  39و پرسشها و پاسخها دربارهی ارتباط قرآن و س ّنت).

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

