
  

  

  

  

  

                                       

  
  

  

  

  



  

  

  پیشگفتار

  

  

دانش فقه از علومی است که با ظهور اسالم پدید آمد ابتدا با قـرآن  

وحدیث وکالم همراه بود سپس به تـدریج از آنهـا جـدا شـد آنگـاه      

مذاهب ونحله هاي گوناگون فقهی پدید آمـد در ایـن سـیر اجمـالی     

دیثی و فقهی دوره هـاي مختلـف نیـز معرفـی     شخصیتهاي نامبردار ح

  خواهند شد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تاریخ فقه و فقها : جزوه 

  دانشگاه عالی فرهمند 

  اکبري :نام استاد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تعریف فقه1-1

                                                      

لغت شناسان ومفسران ومولفان همین است وبیشتر )علم وفهم(واژه فقه د ر لغت مترادف 

معنا را براي فقه پذ یرفته اند و گفته اند فقه براي فهمیدن امور پوشیده وپیچیده که علی 

  االصول نیاز به دقت دارد بکار میرود 

چیز وآگاهی یافتن ازآن فقه یعنی در ك کردن هر : ابن فارس در معجم مقاییس اللغه *

امند و علم به هر چیز را فقه می ن  

  

راغب اصفهانی در معجم مفردات الفاظ قرآن فقه را به کسب اگاهی نسبت بـه موضـوعی   *

  پوشیده از راه آگاهی معلوم معنا میکند وفقه را باید گونه اي خاص از علم وآگاهی دانست 

  

فقه عبارت است از فهمیدن حقیقت فقه را آگـاهی دو مرحلـه اي   : طبرسی نیز نقل کرد ه *

رحله نخست همه افرادیکسانند که فهم معناي ظاهري گفتار است و در مرحله می داند در م

دوم افراد با یکدیگر تفاوت می کنند و آن عبارت از فهم اموري است کـه از تامـل در گفتـار    

  پیش می اید 

  

سوره توبه می باشد که در آن کلمه فقه در مورد فهـم  122آنچه در این میان مهم است آیه 

بکار رفته وهمین کاربرد منشاء اصلی نامگـذاري علـم فقـه شـده اسـت      وبصیرت در دین 

  وموضوع آن دین است بطوري که میتوان تفقه در دین را مرادف با دین شناسی شناخت 

  

  فقه در اصطالح شرعی2-1

  

ابن خلدون نیز که فقه را به معناي شناخت احکام خدا نسبت به کارهاي مکلفین می داند این 

بدنی وقلبی  دسته دوم عبارتند :ی دهد که کارهاي مکلفین بر دو دسته اند نکته را توضیح م

از مجموعه اعتقادات و ایمانیات که بعدا دانـش کـالم نـام گرفـت بسـیاري از اخالقیـات از       

کارهاي قلبی هستند اما اعتقادي نیستند وطبعا مشمول فقه یا اخالق می شوند ودانـش فقـه   

وگرنه به هر کسی که احکام شریعت را می دانـد فقیـه    باید به شیوه خاصی بدست می آید

نمی گویند فی المثل مسلمانی که بر تمام دستورات دینی از راه تقلید آگاه شود یا مسلمانی 

که ااحکام  قطعی وضروري دین را بداند فقیه نیست فقیه خود از طریق استدالل واستنباط به 

ه دیر تر از مذاهب اهـل سـنت پدیـد امـد     احکام دین دست یابد دانش فقه در میان امامی



بود که تا اواخر قرن )) ص((سبب اصلی تاخیر زمانی دسترسی آنان به جانشینان رسول اکرم 

  نیاز به دانش فقه نیز پیش آمد )ع(سو م استمرار یافت و با آغاز شدن غیبت امام عصر 

  

ز شارع گرفتـه شـود   حکم شرعی از نظر محقق حلی ومحقق قمی یعنی حکمی که منطقا باید ا

  بنابر این احکامی که عقل صادر می کند چون شارع انها را تایید وتثبیت کرده است 

  

  

  آگاهی از روي دلیل را اجتهاد گویند :اجتهاد را اینگونه تعریف کرده اند 

  

این کلمه به معناي تالش وکوشش است وابن اثیر در النهایه فی غریب الحدیث مـی  : اجتهاد 

تهاد عبارت از بکار گیري تمام تالش وتوان در راه بدست آوردن خواسـته اسـت   اج( نویسد 

غزالی وعالمه حلی وصاحب معالم اجتهاد را چنین تعریف کرده اند تمام توان را بکار گرفتن به 

  )منظور در یافتن احکام شرعی از روي دالیل تفصیلی آن 

  

در قرآن آمده که معنـاي  ) شرع(ضی آن کلمه شرع نیز مترادف دین بکار ر فته وفعل ما       

  است ) سنت وروش(اصلی ان 

می باشد وشاطبی وتهانوي تصریح ) آبشخور(و) آستانه در(واژ ه شریعت که معناي اصلی ان 

کرده اند که شریعت به مجموعه آنچه از عقاید واحکام واخـالق از سـوي خـد ا بـراي بشـر      

  فرستاده شده گفته می شود 

  

   تقسیمات فقه 3-1

مسایل فقه به چندین باب تقسیم شده اند ومعموال هر بابی را کتاب نامیـده انـد ماننـد           

  دیه–ارث –کتاب اجاره –کتاب حج 

  

بسیاري از فقها از همان روزگار تا عصر حاضر فقه را به دو شاخه اصلی عبادات ومعامالت        

ا هدف تقرب بـه پـرور دگـار    تقسیم کردند تفاوت این دو بخش در آن است که عبادات ب

صورت گیر د و اثر اصلی آن نیز کسب ثواب آخرت یا دور شدن از عـذاب دوزخ اسـت در   

حالیکه در معامالت مصالح ونیاز هاي زندگی اجتماعی انسانها در مد نظـر قـرار مـی گیـر د     

  وهدف آن تنظیم عادالنه روابط انسانها با یکدیگر است

  



معروفترین تقسیم که نخستین بار از سوي محقق حلی فقیه بزرگ  د رفقه شیعه امامیه         

ونامدار شیعه در قرن ششم وهفتم هجري انجام شد ابواب فقـه در چهـار عنـوان کلـی رده     

  احکام وسیاسات –ایقاعات –عقود –عبادات :بندي گردید 

  

–ات مـالی  جهاد است ومعامالت شامل معاوض–حج  -روزه–نماز وزکات :عبادات شامل          

حد قذف –حد سرقت –مخاصمات وترکات است وعقوبات نیز شامل قصاص -نکاح–امانات 

  می باشد 

  ) ال ضرر وال ضرار فی االسالم(

  

  در اسالم هیچ حکمی وجود ندارد که بر اثر آن بر کسی ضرر وارد آید 

  

اهمیـت   قاعده ال ضرر گذشته از نقشی که در فهم وکشف احکام شـرعی دارد میـزان           

مصالح عمومی وحرمت پیوند اجتماعی را در شریعت اسالم نشان می دهد واحکام فقهـی آن  

هنگام که اجراي کامل آنها براي فرد مکلف یا همه مکلفان مقدور نباشد هر مقدار که مقدور 

است باید انجام گیرد واحکام چنان وضع نشده اند که اجراي انها سبب برتري و استیالي غیـر  

بر مومن شود وعنصر عدالت در همه ارکان فقه جاري اسـت و قـرآن بـه اجـراي      مسلمان

عدالت سفارش می کند و فقه اسالمی بر اصولی ثابت استوار شـده وایـن مکـان را بوجـود     

  اورده که به تناسب زمان ومکان احکام ومقررات الزم وضع شود 

  

  مکه نخستین پایگاه فقه  4-1

      

بر اکرم به پیامبري و نزول تدریجی قرآن سنگ بناي فقه پایه گـذاري شـد در   با مبعوث شدن پیام      

اینکه قران وسنت رسول اهللا دو محور اساسی فقه اند همه مذاهب اسالمی ا تفاق نظر دارند از اینـرو  

بیشتر مولفان تاریخ فقه بیست ودو سال چند ماه پیامبري رسول اکرم را دوره تشریع یا دوره صدور می 

زیرا هم قرآن در این فاصله زمانی نازل شد وهم سنت در سه صورت قول وفعل وتقریر به منصـه   نامند

ظهور رسید مورخان ومحدثان درباره نخستین آیه یا سوره اي که نازل شد بر یک راي نیستند برخـی  

بـاره  ماه رمضان برخی ماه ربیع اال ول وبرخی ماه رجب را مطرح کرده اند روایات شیعه نیز در این 

یکسان نیست ولی نظر مشهور علما ي شیعه امامیه همان روز بیست وهفتم رجب است درباره نخسـتین  

ک دو سوم آیات قرآن در مکه فرود سوره حمد ومدثر ذکر شده است ونزدی–سوره وآیه نیز سوره علق 

سپس سـه تـا از   مد نخستین نماز پیامبر نماز ظهر ودر روز جمعه بود نمازها در آغاز دو رکعتی بود وآ

از همان نخستین روز همـراه پیـامبر   ) س(وحضرت خدیجه ) ع(نمازها چهار رکعتی شد حضرت علی 

نماز می خواندند ونماز از مهمترین دستورات دین است روایاتی نیز وجود دارد که ترتیب وجوب نماز 



نماز صبح بـوده اسـت   نها نخستین آنها نماز ظهر روز جمعه وآخرین آهاي پنجگانه را بیان میکند که 

وحکم وجوب نماز هاي پنجگانه در شب معراج صادر شد ودوران مکه را دوره پایه ریـز ي اعتقـادات    

واصول اساسی اسالم بود نماز جمعه در همان نخستین روز هاي ورود به مدینه تشریع شد وپیـامبر در  

شده است وحدود پانصد  فیخطبه خود جایگاه قرآن واینکه مهمترین ماخذ در یافت حکم خداست معر

یات مدنی اساسا طوالنی تر از آیات مکـی هسـتند   به مسائل مهم فقهی اختصاص یافت  آیه از قرآن آ

آیـه دربـاره   140بلند ترین آیه قرآن است که چند حکم فقهـی را دارد و ) بقره 282دین (مثال آیه 

–وصـیت  –نکاح (حوال شخصیه ایه در ا70) بیع واجاره ودین(آیه در مورد عقود سالی 70-عبادات 

وسی ایه در مورد احکام جنایی وبیست ایه درباره قضاوت ومرافعات در قران آمده اسـت ودو  ) ارث

ز در  مسجد الحرام رو بـه بیـت   می باشد وپیامبر اکرم براي اقامه نما) قرآن وسنت(ماخذ اصلی فقه 

ر هر حال مدتی که که انرا از هفت دس می ایستادند ولی کعبه راپشت سر خود قرار نمی دادند دالمق

  ماه تا نوزده ماه نماز بسوي بیت المقدس خوانده می شد واز تغییر قبله به تحویل قبله یاد می شود 

  

  

درباره زمان وکیفیت تشریع اذان در روایات اختالف است گزارشهاي تاریخی صدور حکـم اذان  ) الف

یات ثبت شده که شخص پیامبر فصول هجده گانـه  را در سال اول هجرت ثبت کرده اند ودر برخی روا

اذان را از جبرئیل آموختند وبه بالل دستور دادند از آن پس هنگام نماز این فصول را با صداي بلنـد  

روزه ماه رمضـان واجـب شـد    ) 183-179سوره بقره ( بگوید ودر سال دوم هجرت بنابر ایه قرآن 

چه به امساك از سخن گفـتن وزمـانی   ) صوم(روزه  واصل حکم روزه در مکه تشریع شده بود ومفهوم

معین را به تامل وسکوت گذراندن وچه بصورت امتناع از خوردن وآشامیدن بیان شد زیرا در سـوره  

  به این سنت نیز اشاره شده است) ع(مریم وتولد عیسی 

  

ودر مـاه   حج وعمره دو آیین جاري مردم عرب بود در ماه ذي الحجه مناسک حج را بجا آوردند) ب(

  رجب به عمره می رفتند 

  

قرآن نخستین خانه مردم را کعبه می داند ومورخان صدور حکم حج را در سال ششم می داند و ) ج(

  فتح مکه در سال هشتم روي داد 

  

سور ه انفال در سال دوم بعد از جنگ بدر تشریع شد این حکـم چنـد    41حکم خمس با نزول آیه ) د(

یکی آنکه مسلمانان باید همه آنچه را بعد از جنگ بدست آمـده بـود نـزد    نکته مهم را در برداشت 

فرمانرواي خود می اور دند وکسی حق نداشت چیز ي را براي خود بردارد دوم آنکه سـهم ریاسـت   

  دوره ي 4/1کاسته شد وبجاي 

–پیـامبر  –خـدا  (شد دیگر آنکه این سهم شش قسمت شد که عبارت بودنـد از  5/1جاهلی مقدار آن 

  )در راه ماندگان–یتیمان –فقرا –ویشان پیامبر خ



  

  

اموالی را گویند که از کفار براي مسلمانان بدون جنگ حاصل می آید وحکم فی بعد از غزوه :فی ) و(

  بنی نضیر تشریع و ابالغ شد 

  

بر لزوم اجتناب از خمر تصریح شد ابن تصریح چنان بود که حرمـت  ) 90/سوره مائده ( در قرآن )ه(

زد مسلمانان در همه مذاهب از احکام ضروري دین تلقی وحالل شمردن ان سبب کفر دانسته شد خمر ن

نیز که مدنی است از گناه بـزرگ بـودن   )بقره 219(واین ایه قطعا آخرین آیه درباره خمر است آیه 

ر در مکه نازل شده که خم)اعراف   33( یاسبب گناه شمردن خمر بر اثر زوال عقل سخن می گوید وایه

  در مکه تحریم شده است 

  

در میان عرب چنان بود که پسر خوانده از همه جهات در حکم پسـر  ) تبنی(رسم فرزند خواندگی ) ز(

  صلبی شناخته می شد 

  

ربا عبارت از افزایش سرمایه بدون قرار داد هاي کار ي یا بدون فعالیت تجار ي است ایـن نکتـه   ) ح(

ت حرام بود ولی ربا گرفتن از غیر یهودیان اشـکال نـدارد د   مهم است که در شریعت یهود ربا به شد

رنتیجه شماري از ربا خواران مشهورمکه وطائف وبحران یهودي یودند در هر صورت اسالم با قاطعیت 

ربا را حرام خواند وبه گفته بیشتر محققان این حکم در آخرین ماههاي حیات رسول خدا اعـالن شـد   

  سفارش مهم اخالقی اختصاص یافته اند  مزمل به این20تغابن و17آیات 

  

سوره حج حکم جهاد صادر شد به نقل برخی مفسـران   42تا 4در سال دوم هجري با نزول آیات ) ط(

سوره بقره بود بیش از هفتاد آیه قرآن از قتال با مشرکان نهی کـرد وسـال   190نخستین ایه جهاد ایه 

  خوانده اند ) ه االمر بالقتال سن(دوم هجرت را از انرو که اجازه قتال داده شد 

  

  

  روش قرآن وپیامبر در ارائه احکام 5-1

بسیاري از احکام چه تاسیسی وچه امضایی در پاسخ پرسش مردم بیان شده است کلمه استفتاء به معناي 

ن آشکار کردن را دارد وفقیه را به ادن را افتاء می گویند که معناي آتقاضاي فتوا کردن است وفتو ا د

ار وظیفه اش در تبیین حکم خدا مفتی وسوال کننده را مستفتی نامیدند احکام به تدریج وبا رعایت اعتب

مصالح عمومی وآمادگی مردم عرضه می شد گاهی حکم به گونه اي ارائه می گشت که ظاهرا ابـدي  

ایـن  بود ولی بعد از مدتی حکم دیگر ي می آمد ودوره ي عمل به آن حکم را پایان یافته می خواند 

  عمل را نسخ وحکم قبلی را منسوخ می خوانند 

  



اشاره شده و اعـالن  ) ذیحجه ومحرم–ذیقعده  –رجب ( به حکم ماههاي حرام 217در سور ه بقره آیه 

  گردیده است که جنگ در این ماهها حرام است 

  

  جمع وتدوین قرآن 1-2

  

ه هاي قوي دینی به دقـت فـرا   قرآن در دوره ي نزول با تا کید هاي جدي رسول خدا وبه سبب انگیز

گرفته شد بسیار کسان حافظ قرآن بودند وتمام قسمتهاي آن نوشته شده بود رسول خـدا شـماري از   

کسانی را که نوشتن می دانستند فرا می خواندند وآنها آیات را بر روي پرچم یا استخوان کتف شتر ویا 

شخصا وبه ) ص(ره ها را رسول خد ا چوب درخت خرما می نوشتند البته جاي آیات وصورت نبوي سو

تعلیم جبرئیل تعیین می کردند نخستین کسی که پس از رسول خدا تصمیم به تدوین قرآن گرفت علـی  

ابن ابیطالب بود حضرت علی نزدیکترین فرد به رسول خدا بود وخصوصا بر تمام ماجراهـاي نـزول   

آوري قرآن پس ازجنگ یمامه شـمار   قرآن وقوف کامل داشت به رغم مخالفت آغازین ابوبکر با گرد

زیادي از قاریان وحافظان کشته شدند اقدام به تدوین قرآن را پذیرفت کار یکدست کردن قـرآن در  

شام فرستاده شـد نسـخه   -بصره–سه مرحله گرفت وچند نسخه از آن به شهر هاي بزرگ مانند کوفه 

  اصلی آن به نام مصحف امام در مدینه نگاه داشته شد

  

  )ص(ذشت حدیث پیامبر سرگ2-2

  

سنت رسول اهللا از روزگار خود ایشان براي همه مسلمانان محترم ومالك عمل واعتقاد بود قـرآن نـه   

تنها بر این جایگاه پیامبر تاکید لفظی کرد بلکه عمال مردم را به پیرو ي از سنت سوق داد برا ي مثال در 

ه زیارت خانه خدا بروند سپس رسـول خـدا   قرآن گفته شده که افراد مستطیع باید در ماههاي حج ب

  ) .وبار هاي دیگر مستحب است( توضیح فرموده اند که حج براي هر مستطیع فقط یکبار واجب است 

  

اساسا از نظر عموم صحابه به سنت نبوي دومین رکن براي در یافت مسایل دینی بشمار می رفـت کـه   

ی وحتی نسخ آنها را داشـت وامـري رایـج    کالم و سنت عملی پیامبر نقش تخصیص احکام عام قرآن

  ومقبول بوده است

  

با روي کار آمدن عمر بن عبدالعزیز منع کتابت حدیث برداشته شد ومحمد بن مسلم بن شهاب زهـري  

برجسته ترین کسی بود که این  کا را انجام داد وبا کتابت وامالء حدیث پیامبر شمار زیادي از روایـات  

  راحفظ کرد 

  

عاشیه در مدینه وعبداهللا بن عباس انـس  –عبداهللا بن عمر –ان احادیث پیامبر ابو هریره مهمترین راوی

  بن مالک وابن مسعود در کوفه 



  

  ل بود مصنف جوامع حدیثی مسند احمد بن حنب معروفترین مسند یا

  

  فقها ومفتیان نامبردار 3-2

نام می برد مکثـران  ) نقل–ط متوس -مکثر(گروهی از صحابه را که به فتوا شهرت داشته در سه دسته 

علی  –عمر بن خطاب : کسانی بوده اند که از آنها فتوا بسیار نقل شده است وشمار آنها به هفت تا ست 

  عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن عمر  –زید بن ثابت  –عبداهللا بن مسعود  -یشه عا –ابن ابیطالب 

  

  ر بودند وبیش از صد نفر از افرا مقل بودند متوسطان در مرتبه پایین تر قرار داشتند وسیزده نف

  

  پیدایش وتقید به مذاهب 4-2

  

  مذهب حنفی 1-4-2

  

ابو حنیفه به خاندان رسول اکرم عالقه وبه فضل ایشان اعتراف داشت ابو حنیفه ابتـدا بـه کـالم روي    

فه به مدت آورد وسپس فقه را برگزید او قرآن وسنت را بی تردید ماخذ اصلی فقه می دانست  ابوحنی

سی سال مهمترین حوزه ي فقهی رادر کوفه اداره کرد به تدریج مذهب فقهی  حنفـی شـکل رسـمی    

  گرفت

  

  مذهب مالکی  2-4-2

  

ی فقه وي مبتنی برقـرآن  دنیا آمد مالک هم محدث بود هم مفت در مدینه به 93مالک بن انس در سال 

  دوسنت  قول صحابه وبه اجماع اهل علم وعمل مردم مدینه بو

  

  

نامید مذ هب مالکی در عراق توسط شاگردان با واسـطه مالـک   ) الموطا( مالک کتاب فقهی خود را  

  منتشر شد 

  

  مذهب شافعی 3-4-2

  

ابن ادریش  شافعی بود در حالیکه که کمتر از بیست سال بود اذن فتوا گرفت شافعی در دانشهاي علـم  

ل بیت پیامبر را از واجباتی مـی دانسـت کـه    صرف ونحو بال غت استاد بود او دوستی آ–انساب عرب 



قرآن بر آن  تصریح کرده است ونخستین  رساله او الرساله والحجه واالم در فقه است نخستین کسـی  

  که کتاب مستقلی در اصول باب فقه نوشت شافعی بود 

  

  مذهب حنبلی 4-4-2

  

یث تشـکیل مـی داد وشـمار    بدنیا آمد او در بغداد حلقه حد164احمد بن حنبل در ربیع االول سال 

حاضران در مجلس او را تا پنج هزار نوشته اند واز نظر سیاسی به عباسیان گرایش داشت اثـر مهـم او   

هزار حدیث در آن گرد آورد پیروان مذهب فقهی اوچـون   30000المسند در حدیث است که بیش از 

ي صحابه را ماخذ اسـتنباطی  مـی    سنت نبوي وفتاو–ابن تیمیه وابن قیم جوزیه نام بر ده شد او قران 

  دانست وبا قیاس وراي به شدت مخالف بود او از شافعی بیش از آنکه حدیث بیاموزد فقه آموخت 

  

  روشها ومبانی فتوا 5-2

  

آغاز شدن فتوحات در زمـان عمـر و   ) رده(وقوع جنگها ي داخلی  در زما ن ابوبکر معروف به جنگها 

عا به گسترش جغرافیایی اسالم انجام شد در این  دوره متون دینـی  ادامه آن تا روزگار عثمان که طب

بطور یکسان فهمیده نمی شد ودر قبول ورد برخی احادیث نیز اختالف نظر وجـود داشـت د ردوره   

صحابه وتابعان بیشترین تاکید بر قرآن وسنت بود وفقها در موارد نیاز راههاي دیگـر یپیشـنهاد مـی    

مسائل آینده وارائه راه حلهایی برا ي رویداد هاي احتمالی صورت نمـی  کردند وهیچ گاه پیش بینی 

گرفت به همین سبب فقها در این روز گار باعنوان مقري ومحدث معرفی می شدند در این میان بیش از 

همه راهها وپیش از همه آنها راي اجماع صحابه بکار گرفته شد به عالوه به کار گزاران وقاضیان خـود  

یز توصیه میکردند که در صور ت نیافتن پاسخ صریح از قرآن وسنت نبوي بر اساس اجتهـاد  در شهر ها ن

خود حکم کنند حضرت علی  یکی از صحابیان و دانشمند ترین ونیز یکی از خلفاي راشدین بـه شـمار   

می رود برخی گفتند صحابی کسی است که به دیدار رسول خدا در حال ایمان نایل آمده وبا ایمان از 

یا رفته باشد برخی گفتند که صحابی باید یک یا دو سال در خدمت پیامبر زیسته ودر یک یـا دو بـار   دن

نبرد با کفار همراه با آن حضرت بوده باشد وبرخی فقط مصاحبت طوالنی با ان حضرت را بـه شـرط   

بـن اثیـر   اشر الغابه فی معرفه الصحابه تـالیف ا ( پیروي از ایشان کافی می دانستند وکتابهایی چون 

  .که به برشماري نام صحابه وشرح احوال انها اختصاص دارد )جزري واالصابه تالیف ابن حجر عقالنی 

  

عدالت و قابل اعتماد بودن صحابی شرط مهم دیگري است که بسیاري از صحابیان فاقد آن بودند ، نه 

و قدرت فهم و حافظه نیـز   از گناه و زشتی ابا داشتند و نه پایبندي به احکام دین را فرض می داشتند

عامل مهم و شایان توجه بود که همه به یکسان از آن بهره برده بودند در گزارشـهاي عهـد خالفـت    

و ابوذر  به ) ع(نخست مواردي دیده می شود که نشان از اعتراض و انتقاد کسانی چون امیر المومنان 

  این دیدگاه بود 



  اجماع صحابه  1-5-2

دوره خلیفه اول سندیت یافت که عبارت بود از اعـالم راي یکسـان از سـوي    اجماع صحابه از همان 

صحابیان بیان مورد مشورت خلیفه در یک موضوع که خود مبتنی بر قرآن ، سنت و راي بـود اجمـاع   

ید امام در شهرهاي مختلف عمالً به آخر رس صحابه به پایان گرفتن دوره خلفا و پراکنده شدن صحابیان

در یـک حکـم    عتبر شرعی از اتفاق نظر اهل مدینه می دانست و ابن خلدون هم رأییما لک اجتماع م

شرعی را که مبتنی بر اجتهاد است اجماع  نامیده است فقهاي شیعه هر گونه هم رأیی را کـه نشـان از   

داشته باشد اجماع می نامند و آن را معتبر می شمارند اجماع از آن نظر ) پیامبر یا امام( نظر معصوم 

غاز شد وجود مجموعه حدیثی و که یکی از منابع استنباط حکم است همزمان با پیدایش دوره تدوین آ

: نیز آمیختگی به روایات ساختگی به پیدایش دو گرایش اساسی فقه ، در پایـان ایـن دوره انجامیـد    

  . گرایش اهل حدیث و گرایش اهل راي 

اهل حدیث با این دیدگاه که فقط باید به ظواهر نصوص دینی پایبند بود از هرگونه علت یابی و فلسفه  

را می نکوهیدند بیشـتر اهـل   » راي «م دوري می گزیدند و به تبع آن فتوا براساس سازي براي احکا

این شیوه را پسندیده بودند و اهل راي با نگاهی عقالنـی بـه دیـن هـم مـی      ) مکه و مدینه ( حجاز

کوشیدند براي احکام شرعی وجه معقول ارائه دهند وهم در مواردي که عبارت احادیث با فهم عقالنی 

ار نبود تا حدامکان حدیث را توجیه می کردند این واقعیت که در میان روایات شمار زیادي آنها سازگ

حدیث تحریف شده و جعلی وجود دارد براي اهل راي از نظر تثبیت دیدگاهشان مؤثر بود اهـل راي  

از برخی جهـات بـه همـین دو    ) اخباري و اصولی ( بیشتر در عراق ساکن بودند و در شیعه دو مکتب 

  .یش بر می گردد گرا

  

  فصل سوم 

  

1-3   

  

پس از رحلت رسول اکرم درباره جانشینی آن حضرت اختالف راي پیش آمد که بطور کلی در دو دید 

دید گاه واگذار ي ادامه کار به مردم ودید گاه امامت در دید گاه دوم جانشینی : گاه خالصه می شود 

با گزینش خدا ومعرفی پیامبر می توان صاحب این  پیامبر مانند خود پیامبري منصبی خدایی است وتنها

مقام راشناخت د ردیدگاه امامت جانشین پیامبر نقش مدیریت سیاسی جامعه را ندارد بلکـه او عهـده   

دار بیان وشرح احکام است در واقع یکی از وجوه افتراق شیعه وفقه سایر مذاهب اسـالمی در همـین   

که با اجتهاد واستنباط فتوا می دهند نمی داند بلکه کالم انـان   نکته نهفته است شیعه امامان را فقهایی

را کالم خدا وفعل وتقریر آنها را مالك حکم می شناسد براي مثال در برخی از احادیث آمده است که 

امام به مخاطب خود هشدار می دهد که ما به  راي خود فتوا نمی دهیم بلکه آنچه ما مـی گـوییم از   

ار بود ما به راي خود سخن بگوییم مانند دیگران می شدیم در هر صورت علـی  جانب خداست واگر قر

با توجه به شرایط  ومحدویتها ي سخت سیاسی آن روز گار به عرضه احکام همت گماشتند تاکیـد  ) ع(



ایشان در این راه بیشتر برتصحیح خطاها ورفع کاستیهاي علمی وفقهی بود روایت شده که خلیفه دوم 

در آن ) ع(ومنـان  پنج نفر که مرتکب عمل خالف شده بودند حکمی را صادر کرد امیر م در باره کیفر

  د وفورا نادرستی حکم را اعالم وحکم درست را بیان کردند مجلس حضور داشتن

  

  مبانی کلی وروش امامان 2-3

گـاه   سخن می گویند دیدت که امامان بر اساس تعلیم الهی هر چند برا ي شیعیان این باور وجود داش

عمومی جامعه مسلمانان این نبود آنها امامان را کسانی همردیف صحابیان وتابعان می شناختند وطبعا 

این سوال را پیش می کشیدند که مستند فتاوي ایشان کدام است  واز طرفی عده اي از شیعیان درباره 

شدند در ایـن شـرایط    امامان مطالب غلو آمیز ي می گفتند واحیانا براي آنها مقام تشریع قایل می 

امامان همواره یاد اور ي میکردند که هر چه می گویند مستند به قران وسنت نبو ي است و آنها به هیچ 

روي از خود مطلبی به نام دین عرضه نمی کنند این تاکید از جهت دیگري نیز مهـم بـود آنهـا مـی     

  اشت ابطال کنند خواستند روش را ي را که در میان فقهاي آن روز گا رواج شدیدي د

براي یکی از شاگردان خود توضیح می دهد که خدا علم به حالل ) ع(در چندي جاي دیگر امام صادق 

تعلـیم  ) ع(نیز همه آنها را به حضرت علی ) ص(و حرام و تأویل قرآن را به پیامبرش آموخت و پیامبر 

فرمود نـزد مـن   ) ع(باقر بر اینکه وارث دانشهایس رسول خداست امام ) ع(گرد تصریح حضرت علی 

خانه اهـل  یعنی  –آنها را ارزانی داشتند یا در این خانه ) ص(نوزده صحیفه وجود دارد که رسول خدا

  . راع هست که ما براساس آن عمل می کنیم صحیفه اي به طول هفتاد ذ –البیت 

ا از راه قیاس بـه  یاد کرده است دین خد) جامعه (و گاهی ) کتاب علی (از این صحیفه گاهی با عنوان 

امال کرده و ) ص(دست نمی آید هرچه حکم حالل و حرام هست در جامعه آمده که آن را رسول خدا 

مصحف (و ) جغر (علی بن ابیطالب نوشته است از کتابهاي دیگر نیز در احادیث سخن رفته است مانند 

  .این کتابها را میراثهاي امامان بوده اند )فاطمه 

رهسپار عراق شد کتاب جامعه را نزد ام سلمه به امانت گذاشت این کتاب پـس   )ع(وقتی حضرت علی 

  . به ترتیب در اختیار امام حسن ، امام حسین ، امام سجاد ، امام باقر علیهم السالم بود 
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ط از طریق نایبـان و وکـال   با شیعیان فق) عج(امامت آخرین امام با غیبت آغاز شد ارتباط امام عصر 

صورت می پذیرفت معروفترین این وکال که از آنان به سفیر و سفراء نیز تعبیر شده چهارنفر بودند اینها 

  .به نواب اربعه شهرت دارند  

نیز وکیـل آن  ) ع(مثالً دو نایب نخست عثمان بن سعید عمري و فرزندش محمد در زمان امام عسگري 

  . حضرت بودند 

رزندش هر دو ثقه هستند آنچه به تو می رسانند از سوي من بیان می کنند و آنچه را به تـو  عمري و ف

  . می گویند از جانب من می گویند 

محمد بن عثمان گذشته از مقام رهبري شیعه کتابهایی در فقه نیز تألیف کرده بود کـه محتـواي آنهـا    

  . اسطه پدرش از امام دهم و یازدهم بود بوای) ع(امام عصر و)  ع(شنیده هایش از امام عسگري حاصل 



از سوي محمد بـن عثمـان بـه    ) ع(حسین بن روح نوبختی ، سومین نایب خاص ، به دستور امام عصر 

عنوان وکیل آن حضرت معرفی شد او از شخصیتهاي ممتاز شیعه و از خاندان معروف نوبختیـان بـود   

داشت و حتی غیر شیعیان نیز اورا محتـرم   و خردمندي و رعایت اصل تقیه شهرتر ــنوبختی به تدبی

  می شمردند

  .هاي قم فرستاد را نزدفق)التأدیب(تاآنجا که کتاب فقهی خود 

  

  

  شیخ مفید و مقنعه 

ابو عبداهللا محمد بن محمد بن لغمان معروف به شیخ مفید وابن المعلم  ازپرآوازه تـرین متکلمـان و   

جم بود او اصالً از نژاد عرب و از مردم عکبرا نزدیک بغداد فقیهان امامیه در قرن چهارم و آغاز قرن پن

شهرت رایجتر اوهمان مفیـد  بود واز آنروکه پدرش شغل تعلیم داشت ،به ابن المعلم شهرت یافت ولی 

است براي مثال،نجاشی و طوسی که هر دو از شاگردان مفید بوده اند و نیز ابن ندیم که پیش از پنجاه 

به فضل و علم او تصریح کرده است توانایی مفید در مجادالت کالمـی وفـائق   سالگی مفید در گذشت 

  .آمدن اودر مناظره با مدافعان مکاتب و مذاهب دیگر مورد اتفاق بیشتر گزارشهاست 

گیهاي رفتاري و روحی اوبه دانش پژوهی ، تشویق به علم آموزي ، تقوا و زهد ، ساده زیسـتی ،  از ویژ

به نیازمندان را ذکر کرده اند شاگردان خود را پیوسـته بـه شـکیبایی در     حلم و بردباري و رسیدگی

  .تحصیل سفارش می نمود 

مفید در تربیت شاگردان دانشمند نیز موفق بود که از ایشان باید سید مرتضی علم الهدي ، سید رضـی  

شـیخ  )  مولف یکی از دقیقترین کتابهاي رجال و فهرسـت شـیعه  (نجاشی ) گردآورنده نهج البالغه (

  .طوسی ، سالردیملی را نام برد 

  .کتاب تاریخی نیز از او می شناسیم 4کتاب حدیثی و  3رساله در علوم قرآنی ،  12اثر فقهی ،  41

  .یک اثر فقها جامع و کامل است » المقنعه«ازمیان رساله هاي فقهی مختلف مفید ، فقط کتاب 

نیزاز کتابهاي فقه تطبیقی اسـت کـه مفیـد آن را بـه      »االعالم بما اتّفقت علیه االمامیه من االحکام «

تألیف کرده است همچنین کتاب او تنها جنبه فتوایی ندارد ، بلکه استدالل نیز در ) سید رضی (خواهش 

  .آن بکار رفته است 

  »ت نسکتاب خدا و«ام برد که عبارتند از مفید در رساله خود ابتدا منابع اصلی احکام دین ران

  .مامان ان اپیامبر و سخن

  

  

  

  

  



عقـل ،  : آنگاه راههاي رسیدن به علم براي دریافت احکام از این منابع را ذکر می کنند که عبارتند از 

آگاهی از زبان عربی و روایات ، او حتی در انتقاد از ابنم جنید بخاطر گرایش وي ب قیاس رسـاله اي  

  .تألیف کرده است 

  سید مرتضی و تدوین اصول فقه   

حسین بن موسی معروف به شریف مرتضی فقیه و متکلم و ادیب امامی در قرن چهارم و پـنجم  بن  علی

ریف رشد و نمو یافت سـید مرتضـی از   ظم می رسید و در خاندانی اصیل و شنسب او  به امام کا. بود 

  .سوي ما در نیز به علویان طبرستان نسب می رساند 

جرت بزرگان امامیه به بغداد از یـک سـو شـرایط    وجود دو حکومت شیعی آل بویه و بنو حمدان و ه

بسیار مناسبی براي فعالیتهاي علمی شیعه در مرکز خالفت فراهم کرد و از سوي دیگر از رونق حـوزه  

  .قم وري کاست بدین ترتیب مرکز ثقل علمی شیعه از قم وري به بغداد منتقل شد 

ش نزد شیخ مفید گذراند و نـزد ابـن   سید مرتضی جدي ترین تجربه آموزشی خود را به همراه برادر

  .نباته نیز ادب عربی را آموخت 

و پربار خود شاگردان بزرگی تربیت کرد ) سال زیست 80وي (دردوره زندگانی طوالنی سید مرتضی 

  :از آن چمله اند 

شیخ طوسی که فقه شیعه را وارد مرحله اي نوکرد سالر ،طرابلسی ،کراجلی و هرکدام آثاري ارجمند 

ي نهادند مهمترین اقدام او در این حوزه تدوین دانش اصول از دیدگاه شیعه امامیه بـود شـرح   برجا

ساله فقهـی کـه بـین     300حال نویسان به او هشتاد اثر رابه او نسبت داده اند االنتصارشامل بیش از 

  .امامیه و سایر مذاهب در آنها اختالف است این کتاب از نوع فقه تطبیقی است 

الجائر کتابی فقهی است در باره احکام شرعی قبول منصبهاي حکومتی از سـوي حاکمـان    الوالیه عن

  .حور 

فقهی است بخش کالم شامل مهمترین مسایل کالمـی از   –کالمی  جمل العلم و العمل کتابی مختصر و

  .دیدگاه شیعه است 

یـه آثـار پراکنـده و    ی رااولین کتاب چامع اصولی در فقه امامیه دانست که بـر پا سید مرتضالزریعه 

  .مختصر پیشین به روش مرسوم نوشته شده است 

  شیخ الطائفه

به دنیا آمد با آنکه جوان بود مورد توجه شیخ مفید قرار گرفـت   385محمد بن حسن طوسی در سال 

او را آغاز کرد این شرح همـان کتـاب   »المقنعه«هنوز مفید در حال حیات بود که طوسی شرح کتاب 

است که سومین جامع حدیثی معتبر شیعه به شمارمی رود و کرسی تدریس کـالم از  » تهذیب االحکام«

  .سوي خلیفه عباسی به وي واگذار شد 

–استبصـار   فقهـی اویعنـی    –کتاب حدیثی  .ازمیان آثار او آنچه در تاریخ فقه جایگاهی ویژه دارد 

  .است تهذیب سه کتاب فقهی یعنی نهایه ،خالف ، مبسوط و کتاب عده االصول 

مسائل الخالف اثر دیگري از شیخ طوسی است در بحث مسائل الخالف یا خالفیات که شاخه اي از فقـه  

  .را فقه تطبیقی یافقه مقارن می نامند است امروزه این شاخه



  فصل تنظیم کردیده است  92عده االصول اثر مهم شیخ طوسی در اصول فقه است  مباحث آن در 

درسی شد هم مأخذ مطالعات فقهی و هم رساله علمیه تا بدانجا که بیشـتز   نهایه شیخ طوسی ، هم کتاب

ار می دادنـد و از ایـن رو   رعمل قفقهاي بعد از شیخ تا نزدیک به یک قرن فتواهاي این کتاب را مورد 

  .گفتند» مقلده «ایشان را 

حود بـه تـألیف   فقهی  –شیخ طوسی در زمانی دور پس او تألیف نهایه ، خالف و دو جامع مهم حدیثی 

  .کتابی با عنوان المبسوط دست یازید انتقال حوزه علمی امامیه به بغداد نتایج ارجمندي داشت 

شیخ طوسی می دانست که این پاسخگویی به تنهایی کافی نیست و باید ادعاي خود را به محک آزمون 

د کار استباط فقهی جدي بزند با توجه به فاصله گرفتن از دوره حضور ائمه و پیدایش مسایل جدید بای

تر گرفته شود و فقه تفریعی که به صورت تفننی بلکه به شکل رسمی در حوزه هاي درسی ارائه گـردد  

هنوز در میان دانشمندان امامیه آمادگی کافی براي چنین تحولی وجود نداشته و آنها همچنان به فقه 

او در مباحث فقهی و اصولی  منصوص گرایش داشتند شخصیت اصلی و علمی طوسی و روش اعتدالی

  .و کالمی براي این دانشمند بزرگ چنان جایگاهی فراهم آورد 

  کاربرد فقه در قرآن 

آمده و بیشتر مفسران آنهـا را  » یتفقهوا ، نفقه ، یفقهون ،تفقهون«مشتقات مختلف این کلمه به صورتهاي 

  .به همان معانی لغوي می دادند 

  یفقهوا قولی و احلل عقده من لسانی  رب الشرح لی صدري و یسرلی امري

  .پروردگارا سینه ام گشاده گردان کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشاي تا کالم مرا فهم کنند 

نقل شده و او هنگامی که به امر خدا به سراغ فرعون می رفت این ) ع(آیه از زبان حضرت موسی این 

که نمی توانست مقصـود خـود را    ان موسی لکنتی بودگفته اند که در زب. در خواست را از خدا کرد 

  . خوب بیان کند و براثر این دعا آن لکنت بر طرف شد 

  .اشیاء را نمی فهمند  اد قرآن این است که شما کنه تسبیحسوره اسراء مر 44یا در آیه 

ـ    مراد از دین در احادیث همه جوانب دین یعنی اعتقادات و احکام  ام و و اخالق است نـه فقـط احک

اعتقادات  به مراتب مهمتراز فهم فروع آن است تفقه در دیـن  ( مقررات شرعی ، حتی فهم مبانی دین 

  .بیشتر براي اصول عقاید بوده است 

میر سید شریف جرجانی ضمن اشاره به معناي لغوي به تعریف اصطالحی فقه پرداخته و براین نکته که 

اسی به معناي عام آن را فقه خواند چنانکه گفته اند همه این علم از راه اجتهاد بدست می آید دین شن

  .اعتقادات ، اخالفیات و اعمال را در بر می گیرد و اصطالحاً فقه اکبر خوانده می شود 

بدنی و قلبی که قلبی عبارتند از مجموعه اعتقـادات و  : ابن خلدون کارهاي مکلفین را بر دو دسته اند 

تهانوي در کشاف اصطالحات الفنون گفته اشرفیت هـر  . ام گرفته است ایمانیات که بعدها دانش کالم ن

به سبب شرافت موضوع آن علم مثالً موضوع تفسیر قرآن اسـت و  : علم به سه وجه حاصل می آید الف

حدیث است زیرا آن کالم خداست دوم به موضوع علم الحدیث حدیث پس علم تفسیر شریفتر از علم ال



لم مثالً غرض از علم طب به سالمت زیستی مردم و غرض از علـم نحـو   سبب شرافت غرضی و غایت ع

مصون نگاه داشتن زبان از خطا کاري در گفتار است پس غرض طب شریفتر از غرض نحو بوده و طبعـاً  

طب بر نحو شرافت می باید سوم درچه نیاز مردم به آن علم ، مثالً فقه حـاوي قـوانین اجتمـاعی و    

  . است شریفتر از علم تاریخ است مصالح دین ودنیاي مردم 

صاحب معالم مهمترین مالك شرافت را کاربرد آن در طریق آخرت می داند و می گوید شریفترین علم 

  . است که در مقابل عمل آخرتی کار ساز باشد آن 

را نخستین علم شمرده اند ولی فقه را همچنان بعـد از حـدیث و قـرآن    ) کالم ( برخی علوم عقاید 

ند بدین بیان که کمال هر علم با کاربرد آن در مقام عمل بستگی مستقیم دارد فقه ابزار حرکت آورده ا

انسان به سوي کمال می باشد از اینرو فقه را باید بیشترین علم و مهمترین علم دانست فقـه ریشـه در   

از اجتمـاع  اعتقاد به دین دارد براي مثال بسیاري از مردم براي نیل به کماالت معنـوي دور زیسـتن   

رهبانیت در حالیکه در قرآن آمده است که ماچنین سفارشی به آنها نکرده ایم آنچـه مـا   ( کرده اند 

  . خواسته ایم کسب خرسندي خدا بوده است 

  .گروهی از صحابه که به فتوا شهرت داشتند 

  عبداهللا بن مسعود هذلی 

» ص«ي بود که اسالم آورد بجز پیـامبر  از نخستین مسلمانان بود و از خود او نقل شده  که ششمین فرد

پیش از همه قرآن را آشکارا خواند و آزار دید در هجرت به حبشه حضور داشت پس از هجرت رسول 

ار نیز به آن شهر رفت بعد از رحلت پیامبر در جنگ برموك حضور یافت و در زمان خلیفـه  ) ص(اکرم 

وي خلیفه براي قضاوت به کوفه رفت سـرانجام  دوم در برخی از شهرها به تعلیم قرآن پرداخت و از س

  ابن مسعود که به ابن ام عبد نیز شهرت دارد 

  عبداهللا بن عباس 

بود  سه سال پیش از هجـرت در  ) ع(از صحابه برجسته رسول خدا و یاران و دوستداران امیر مومنان  

دانش فراوانی که داشت خبر به سبب زمانی که پیامبر و مسلمانان در مبعث ابوطالب بودند به دنیا آمد 

در ) ع(الدمه نامیدند هم شعر و هم ادب عربی را خوب می دانست ابن عباس بعد از صلح امام مجتبی 

  . حوادث سیاسی شرکت نکرد و در پایان عمر نابینا شد 

  ضحاك انصاري 

کم اجـازه   سنخاطر مدینه هجرت کردند در غزوه بدر به ضحاك انصاري یازده ساله بود که پیامبر به 

شرکت نیافت قرآن را با جدیت آموخت و در زمان ابوبکر و عثمان سر پرستی گرد آوري قرآن بـه او  

واگذار شد شافعی در مسایل ارث با استناد به حدیث نبوي که زید ضـحاك را آگـاهترین مـردم در    

کوتـاهی او در  موضوع ارث معرفی می نماید  به راي او عمل می کرد محققان و مولفان شیعه به سبب 

  . قابل اعتماد نمی دانند ) ع(حق امیر مومنان 

  ابو هریره دوسی 



که پیش از غزوه خیبر در سال هفتم هجرت اسالم آورد به مدینه هجـرت  ) ص(از صحابیان رسول خدا 

مرا ) ص(کرد چنانچه از وي نیز حکایت شده که نام من در دوره جاهلی عبد شمس بود و پیامبر اکرم 

  .نامیدند در باره وجه نامیدن او به ابو هریره نیز روایاتی متفاوت نقل شده است عبداهللا 

براي تقویت حافظه او دعا کردند از اینرو احادیث بیشتري را در خـاطر داشـت   ) ص(گفته اند پیامبر 

تا می شود و در نام 5374بیشترین تعداد حدیث در جوامع حدیثی اهل سنت  به او اختصاص دارد که 

کثریت این اسـمها  ... ختالف بسیار است عبدالرحمن بن صخر ، غنم ، عشرقه ، دومه، عبدالشمس و او ا

  .نشانه تغییر نام و پس از اسالم است 
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  نجاشی : سید مرتضی                 د: شیخ طوسی                 ج: شیخ مفید                     ب: الف



  معجم مفردات الفاظ القرآن کتاب گیست ؟  -24

  ابن خلدون : اغب اصفهانی                در: ابن فارس                   ج: طبرسی                 ب: الف

  آبشخور معنی کدام کلمه است ؟ -25

  هیچکدام : اجتهاد                      د: شریعت                      ج: تفقه                        ب: الف

  چند آیه از قرآن در مورد مسائل فقهی است ؟  -26

  363: د                              72: ج               500: ب                   282: الف

  حکم اذان در سال چندم هجرت صادر شد ؟ -27

  سال چهارم : سال پنجم                   د: سال دوم                     ج: سال اول                        ب: الف

  کدام ماه از ماههاي حرام نیست ؟  -28

  شعبان : محرم                       د: ذیحجه                            ج: ه                      بذیعقد: الف

  فی یعنی چه ؟  -29

  فقیه کیست ؟  -30

 


	رب الشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی 
	پروردگارا سینه ام گشاده گردان کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشای تا کلام مرا فهم کنند .



