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شـهید  «نام بردار بـه   ) ق911-965(ن نورالدین علی بن احمد      شیخ زین الدین ب   
از اندیشمندان قرن دهم هجري است که در جبل عامل لبنان چشم بـه جهـان      » ثانی

ها، آثار مهـم و    نخست به فقاهت، آموخته   وهلۀشهید ثانی در      شهرت علمی   . گشود
بیر و چیره دست فقـه بـود کـه    او به حق اندیشمند خ. گردد پر ثمر فقهی وي بر می 

افزون بر فقه شیعی، دانش احکام و روش استنباط آن از نظرگاه مذاهب چهارگانـه               
دانست و در نزد استادان بزرگ دانش فقـه از مـذاهب حنبلـی،          ت را نیز می   اهل سنّ 

    مـدرس فقـه ایـن    » بعلبـک «ذ کرده و مـدت زمـانی در       مالکی، شافعی و حنفی تلم
 الروضۀ البهیۀ«هاي گرانسنگ و معتبري همچون  تر، کتاب  مهمو از همه . مذاهب بود 
 را در فقـه  »مسالک االفهام فی شـرح شـرایع االحکـام     « و   »لمعۀ الدمشقیۀ فی شرح ال  

هاي علمیه و منابع فقه شیعی بوده و     ها در شمار متون درسی حوزه       نگاشت که سال  
 این همه سبب گردیـده  .دیده است هیچ فقیه و مجتهدي خود را از آنها بی نیاز نمی      

هـا و   وان فقیه فرزانه و کـم بـدیل شـناخته شـود و سـایر دانـش          ناست تا وي به ع    
هاي فقهـی وي قرارگیـرد، حـال          ي او تحت الشعاع فقاهت و توانمندي       ها  صتخص

هاي گوناگون دیگـري چـون اصـول، حـدیث، کـالم، هندسـه،        آنکه شهید به دانش  
و دینـی آشـنا و در برخـی از     م عقلی، نقلیمعانی، بیان، عروض، منطق و سایر علو  

  .این علوم، داراي اثر و تألیف بود
 :گوید خوانساري، صاحب روضات الجنات، درباره شهید ثانی می

تا کنون در جمع دانشمندان بزرگ و برجسته شیعه کسی را به یاد ندارم که از «
برنامه لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خوش فهمی، حسن سلیقه، داشتن نظم و 

و پختگی و بی نقص بودن تحصیلی، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن 
به پاي او برسد، بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخالق الهی و آثار علمی 

فاصله در رده است و بال7نمایاند که تالی تلو معصوم قرب منزلت، چنان می
  )3/337 خوانساري،(» .قرار دارد:پس از معصومان

باید دانش تفسیر و علوم قرآنی  هاي شهید ثانی را می ها و تخصص ازجمله دانش
 :نویسد عالمه سید محسن عاملی در این باره می. دانست

ها  تفاسیره من البسیط و الوجیز فقد حصل علی فوائد و اما علوم القرآن العزیز و«
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  ».و حازها و عرف حقائقها و مجازها و علم اطالتها و ایجازها
 اما علوم قرآن، فواید و نکات تفسیرهاي مفصل و مختصري را که بر قرآن و«

نوشته شده بود، به دست آورد، حقایق و مجاز قرآن را شناخت، به ایجازها و 
  ) 7/147امین،(» .هاي علوم قرآن آگاهی یافت تطویل

هاي مختلـف   توان از استناد شهید ثانی به تفسیر     می شاهد بر درستی این مطلب،    
مجمـع البیـان   «،  ;شیخ طوسی » التبیان فی تفسیر القرآن   « کرد؛ تفسیرهایی چون     یاد

 ابوالفتـوح » روض الجنـان و روح الجنـان      «،  ;عالمـه طبرسـی   » فی تفسیر القـرآن   
فخـررازي و دیگـر   » التفـسیر الکبیـر  =مفاتیح الغیب «زمخشري،  » الکشاف«،  ;رازي

تی فقهی خـویش نـام   تفاسیر، که شهید در جاي جاي مباحث کالمی، تفسیري و ح        
  )3-2/28، لئشهید ثانی، مجموعه رسا. (برده و به آنها استناد ورزیده است

  
  قرآن آموزي شهید

بـه تعلـیم و   » شـیخ نـور الـدین   «شیخ از همان کودکی در خانه و نزد پدر خود        
اي خطی  در نسخه. ه ساله بود که تمام قرآن را فرا گرفتآموختن قرآن پرداخت و نُ   

  : گفته است،ندگی خویش بر جاي نهادهکه شهید از ز
  والۀ النبویة من الهجر911 شهر شوال سنۀ 13کان مولدي فی یوم الثلثاء «

 من الهجرة 920لکتاب اهللا العزیز سنۀ  احفظ مبدأ اشتغالی بالتعلم لکن ختمی 
  )7/147همان، (» .النبویۀ و سنی اذ ذاك تسع سنین

. هصد و یازده هجري به دنیا آمدممن در روز سه شنبه سیزدهم شوال سال ن«
یادم نیست که در چه سنی به آموزش قرآن پرداختم، اما نه ساله بودم که قرآن 

  ».را به پایان بردم
  

  دانش پژوهی تفسیري شهید
دهد شیخ در مـدت اقامـت در زادگـاه خـود زیـاده بـر         منابع تاریخی نشان نمی   

آن نیز چیزي آموخته باشد، بلکـه  فراگیري و خواندن متن قرآن، از علوم و تفسیر قر  
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و  دستاوردها و تحـصیالت تفـسیري و علـوم قرآنـی شـهید، بـه سـفرهاي علمـی                 
  .گردد پژوهی وي به شهرهایی چون دمشق و مصر آن زمان بر می دانش
  شهید در دمشق قرآن پژوهی )الف

بـود کـه در نـزد شـیخ         )  ق 937( تفسیري شهید به دمـشق        نخستین سفر علمی  
هـاي طـب، هیئـت، فلـسفه،      ذ پرداخت و دانشمحمد بن مکی به تلم   شمس الدین   

یخ را از شـ » الشاطبیه فی علم القرائـه «هاي قرائت قرآن و نیز کتاب        حکمت و شیوه  
  :گوید این باره می رخود د. احمد بن جابر فرا گرفت

الشاطبیه فی علم «بن جابر، لمدة بها علی المرحوم الشیخ احمدوقرأت فی تلک ا«
 )7/147امین،( » .عمر و عاصم کثیر و ابی وقرأت القرآن بقرائۀ نافع و ابن» هالقرائ

بن یه در علم قرائت را نزد شیخ احمد در مدت اقامت در دمشق، کتاب شاطب«
عمر و عاصم را فرا کثیر، ابو آن به روایت نافع، ابنجابر خواندم و نیز قرائت قر

  ».گرفتم
  شهید در مصرقرآن پژوهی  )ب

هجده ماه حضور و دانش اندوزي در مصر، شهید نزد شـانزده تـن از               در خالل   
هـاي   آنـان در عرصـه   ذ نشست و از ذخایر علمـی        صر به تلم  برترین عالمان دینی م   

گوناگون فقه، اصول، منطق، هندسه، معانی، بیان، عـروض، علـوم قـرآن، تفـسیر و                
  .ها برگرفت سایر علوم بهره

  
  وم قرآن و علاستادان مصري شهید در تفسیر

 ، ابن عـودي ،اساتید مصري شهید در تفسیر و قرائت قرآن به روایت شاگرد وي 
شماري از استادان . اند ها بوده هاي مصري در این دانش      از جمله بارزترین شخصیت   

   توان نام  است، بدین ترتیب میذ و تفسیرآموزي شهید نزد آنها مسلم   قرآن را که تلم
  :برد

ید نزد او به دانش پژوهی تفسیري و علـوم قرآنـی        از جمله کسانی که شه     )الف
پرداخت، شیخ ابوالحسن البکري بود که مهارت و حافظه شگفتی در علم تفـسیر و           
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        سـان یـاد      شیخ بکري بدین   ذ نزد حدیث داشت، شهید خود از دانش اندوزي و تلم
  :کند می

  )7/147همان، (» ... .وسمعت علیه جملۀ من الکتب فی الفقه والتفسیر «
  ».هاي فقهی و تفسیري را آموختم در نزد او شماري از کتاب و«
 ابن عودي، شهید پیوسته از این استاد مصري خود به خوبی یاد کرده و               به گفتۀ 

  :گفته است می
 اشت، چندان که گویی این دو دانش،او تسلط شگفتی بر تفسیر و حدیث د«

  )7/148 همان،( ».نصب العین او بود
) الملقـانی ( در مـصر، شـیخ ناصـر الـدین اللقـانی        نی شهید  دومین استاد قرآ   )ب

 خود شهید، کسی برتر از او را         و فاضل زمان بوده است که به گفتۀ        المالکی، محقق 
در سرزمین مصر در علوم عقلی و عربـی نیافتـه بـود و نـزد همـو بـود کـه کتـاب          

  .هاي دیگري را آموخت و نیز دانش» البیضاوي فی التفسیر«
ی دیگر شهید، شیخ ناصرالدین طبالوي شافعی بوده که شهید یک       استاد قرآن  )ج

اي در علم قرائت را که تألیف  و نیز رساله» عمرو ابی«بار قرآن را به قرائت و روایت 
  .استاد وي بوده است، از نزد وي فرا گرفت

الـشاطبیه فـی   « شهید در نزد شیخ شمس الدین محمد بن ابی النحاس، کتاب       )د
ا که یک بار دیگر و پیش از این در دمشق نزد شیخ احمـد بـن جـابر    ر» علم القرائه 

بـه گفتـه ابـن    . هاي هفت گانه قرآن است آموخـت        خوانده بود و مشتمل بر قرائت     
ها از این استاد خود به صالح، حسن اخالق و تواضع یاد کـرده و           عودي، شهید بار  

  : گفته است می
قرآن نزد او رفت و آمد فضالي مصر پیوسته براي آموختن دانش قرائت «

شدند  گیران مشغول قرائت میدان مسلط بر این دانش بود که فراداشتند و او چن
و استاد، بی آنکه نیاز باشد چکش را بگذارد و کار خود را که مسگري بود 

هاي مختلف را به ایشان  قرائت داد و تعطیل کند، به تالوت آنان گوش می
  )149/همان، ( ».آموخت می



 

 

25 

     
بکار

 در
رآن

د ق
ر

ش
 رو

هاد
اجت

 
ي

شه
 

انی
د ث

ی
; 

 روي شهید بر آن شد که قرائت قرآن بر اساس ده قرائـت مشهور را نـزد    از این 
  نویسد، توفیق آن را نیافت؛ این استاد فن بیاموزد، اما چنان که خود می

  )همان (».لم اکمل الختم بها شرعت اقرأ علیه العشرة و و«
فراگیري قرآن بر اساس ده قرائت را نزد او شروع کردم، لکن توفیق ختم قرآن «

  )همان (».را نیافتم
 ثمـین و گرانقـدر، بـه ویـژه در           دانش پژوهی در مصر، ره آوردهاي علمی بس       

هـاي    تفسیر و علوم قرآن براي شهید داشت، چه اینکه مصر در شمار کـانون          عرصۀ
قرآنی در گذار تاریخ اندیشه دینی و جلودار تفسیر و علوم قرآنی بوده و در زمـانی          

د، مصر نهضت قرآن پژوهی و علوم قرآنـی را پـشت   که شهید به آن سامان سفر کر     
 عبـدالرحمن  »مواقع العلـوم مـن مواقـع النجـوم    «سر گذاشته و آثار گرانسنگی چون    

 جالل الدین عبدالرحمن    »االتقان فی علوم القرآن   «و  )  ق 824م(جالل الدین بلقینی    
مـدت  ). 4-1/8سـیوطی، . (در علوم قرآنی تألیف یافتـه بـود       )  ق 849-911(سیوطی

  .اقامت شهید در مصر طبق یک روایت هجده ماه به طول انجامید
  

  به علم قرائت اهتمام شهید
 دانش پژوهی تفسیري شـهید  هاي در خور درنگ و تأمل در شیوة         هاز جمله نکت  

ثانی، اهتمام افزون وي به علم قرائت است که نزد چندین استاد و در هر دو زمـان            
  هاي گونـاگون را فـرا       ئت قرآن به روایت   دمشق و مصر، درس قرا     دانش پژوهی در  

نزد دو   را دو بار و»الشاطبیۀ فی علم القرائۀ«گرفت و چنان که یادآور شدیم، کتاب     
یکـی از عالمـان     اند    در پاسخ این رویکرد برخی گفته     . و مصري خواند    استاد شامی   

پـس از   به شهید در نماز اقتدا کـرد و  ،اکی طبیبط شیخ داوود انی مذهب به نام سنّ
چون شهید این را شنید، بر آن شد    . داند  فراغ، مدعی شد قرائت را بهتر از شهید می        

) 1/166،  ۀ الدمـشقی  اللمعۀشهید ثانی،   . (گیرد تا دانش قرائت را به حد اعالي آن فرا        
رود عوامل خرد پذیر دیگري بتـوان        گذشته از صحت و سقم این رویداد، گمان می        

  .براي این رویکرد سراغ گرفت



 

 

26 

     
 

ال 
س

انز
پ

هم
د

/ 
اره

شم
58/

ان 
بست

 تا
13

88
 

  ئت در زمان شهیدا مکانت علم قر)الف
 ،توان بر شمرد نخستین عاملی که براي رویکرد و اهتمام شهید به علم قرائت می 

 این است که در هر زمان و بر اساس شرایط و مقتضیات برآمده از نیازهاي فکـري،    
یابد  ل و مباحث دینی، اهمیت ویژه میص از مسائفرهنگی، دانش و یا موضوعی خا 

 علوم قرآنی و    ا در زمان شهید، گوی    .دارد ه عالمان زمان را به خود معطوف می       و نگا 
درسـتی ایـن     از شـواهد     .از جمله علم قرائت، از چنین ویژگی برخودار بوده است         

ایـی نهـضت علـوم قرآنـی در         توان به مطلب پیش گفته در خصوص پدید          می مدعا
اشـاره   و دهـم هجـري   مصر و نگارش آثار کم نظیر در علوم قرآنـی در قـرن نهـم          

توان رهیافت درست به ایده و باور شهید       با نگاه از همین منظر است که می        .داشت
هاي اجتهاد و مجتهد داشت، که افزون بر آگاهی تفسیري، رسیدن             در شرایط و باید   

اي از علـوم قرآنـی همچـون     دانـستن پـاره   بـر   به اجتهاد و توان استنباط را متوقف        
  :گوید داند و می میمعرفت ناسخ و منسوخ 

لرجوع الی اصل یشتمل الناسخ منها من المنسوخ و لو با و یتوقف علی معرفۀ«
  )1/277 ،ۀ الدمشقیۀفی شرح اللمع  الروضۀ البهیۀ،شهید ثانی( ».علیه

اجتهاد متوقف بر دانستن آیات ناسخ و منسوخ قرآن است، هر چند از راه در «
  ». آیات ناسخ و منسوخ باشدهارنداختیار داشتن مرجع و کتابی که در برد

  کاربرد علم قرائت در تفسیر) ب
در تبیین و رهیافت به دومین عامل قرائت آموزي شهید، به نقـش اثـر گـذار و                   

توان اشاره داشت،     یکاربردي دانش قرائت در فهم و تفسیر کالم وحیانی خداوند م          
در اصـطالح، تلفـظ   ي خواندن و تلفظ کلمات و ادر لغت به معن  » قرائت«که  چه این 

  از منبع وحیانی فرا9 که رسول خدااي است کردن الفاظ قرآن کریم به همان شیوه
 بـه نـام علـم    یی دانـش ی رهیافت به چنین منظوري، پیـدا   .گرفته و تلفظ کرده است    

  .قرائـت را برتافته است
آیـات قـرآن    از آن سبب که تفسیر، پی بردن به مرادها و مقصودهاي خداوند از       

گاه امکان پذیر است که قرائت واقعی آیات بـدان گونـه کـه      چنین امري آن  است و 
فرموده است، به دست آیـد تـا آیـات وحیـانی              گرفته و تالوت می     فرا می 9پیامبر
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شـود؛ از   علم قرائت آشـکار مـی    قرآن بر اساس آن تفسیر شود، ضرورت آگاهی از        
م پیش نیاز و ضروري همین سبب محققان علوم قرآنی، علم قرائت را از جمله علو          

اند و مفسران بـه آن توجـه فـراوان داشـته و کـم و بـیش،        در تفسیر به شمار آورده  
هایی   هاي خویش گزارش کرده و برخی نیز کتاب         اختالف قرائت آیات را در تفسیر     

  .اند مستقل در علم قرائت نگاشته
  

  آثار قرآنی شهید ثانی
یان هفتاد و نه اثـر چـاپ شـده و           عالمه سید محسن امین در اعیان الشیعه، از م        

  :برد چاپ ناشده شهید، از جمله دو اثر قرآنی را نام می
ل شهید به چـاپ     ئکه هم اکنون در مجموعه رسا      (»رسالۀ فی شرح البسملۀ   « -1

  .)رسیده است
  )7/155امین، (»)100/توبه()األولُون  والسابِقُونَ(: فی تفسیر قوله تعالیرسالۀ« -2

فیـد  مداب الآ« کتـاب  ۀحجتـی در مقدمـۀ ترجمـ     سید محمد باقرچنان که آقاي 
امـا  ) مقدمـه  /حجتی،. (کند  له شرح بسمله یاد می    شهید ثانی تنها از رسا    » والمستفید

  .شاید بتوان از دو اثر قرآنی دیگر براي شهید یاد کرد
این کتاب را برخی از تـاریخ نگـاران         . »جالحاسرار الزکات و الصوم و      «نخست،  

که هرگـاه  ) همان( دانند شهید می» منار القاصدین فی اسرار معالم الدین  «تاب  همان ک 
لکن بـر  . گیرد چنین باشد، این کتاب در زمرة آثار اخالقی و عرفانی شهید جاي می           

 کتاب اسـرار الزکـات و    دگوی  که می » کشف الحجب «اساس استنباط صاحب کتاب     
 این کتـاب در شـمار   غزالی است،» جواهر القرآن«الصوم و الحج شهید بر گرفته از       

  )156/همان،( .گیرد آثار قرآنی و تفسیري شهید قرار می
اي همت گماشت  که شهید در مسیر سفر به روم شرقی، به تألیف رساله     دیگر این 

در خاطرات شـهید از ایـن موضـوع بـدین گونـه        . که بخشی از آن تفسیر قرآن بود      
  :سخن رفته است

 ۀالربیع االول سن شهر 17نطنیه یوم االثنین قسط ۀکان وصولنا الی مدینو«
 ال اجتمع باحد من االعیان ثم اقتضی الحال  یوما18ًبقیت بعد وصولی و... 952
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 کل بحث فی ۀ مباحث جلیلة تشتمل علی عشرة جیدۀان کتبت فی هذه االیام رسال
ر وهو لعسکها و اوصلتها الی قاضی ا غیر والتفسیر وۀالفقهی وۀمن الفنون العقلی فنّ

 فوقعت منه موقعاً... بن قاضی زاده رومیالدین بن محمدبن محمد محمدبن قطب
  )151/همان،(» ... .اکثر من تعریفی عظیم وحصل لی سبب ذلک منه حظ وحسناً

 به شهر قسطنطنیه قمري 952  االول سالما در روز دوشنبه هفدهم ربیع«
 با هیچ یک از بزرگان م و در این مدته روز در آنجا اقامت گزیدرسیدیم، هجد

 شرایط ایجاب کرد که در روزهاي اقامت در قسطنطنیه .آن دیار مالقات نداشتم
اي مشتمل بر ده موضوع مهم در علوم عقلی، فقهی، تفسیري و  به تألیف رساله

  بنالدین بن محمد ازم و آن را براي قاضی عسکر محمد بن قطبجز اینها بپرد
یابم و اي نزد او ب  منزلت و جایگاه ویژهن سبب شد ایبفرستم و قاضی زاده رومی 

  ».هاي بسیاري از او نصیبم گردد که فراتر از توصیف است بهره
  

  ثانی اشعار قرآنی شهید
ه که نمایانگر قریحـه شـعري وي     شهید، اشعاري نیز بر جاي ماند       در آثار علمی  

 از قـرآن   که وي در ضمن آن، به یـک آیـه          ي است  از جملۀ این اشعار، شعر     .است
  :استدالل کرده است» جبر و اختیار«لۀ کالمی ئدربارة مس

  ومن یجبریات الضالل آ تدمر      کمۀحم  آیۀلقد جاء فی القرآن«
 )156/همان،( »)فَمنْ شَاء فَلْیؤْمِنْ ومنْ شَاء فَلْیکْفُر(             لنا االختیار  ن أو تخبر

 و  استگر جبریان و دالیل گمراهنندة جبر  که نابود ک آیتی است محکمدر قرآن«
خواهد  هرکس می«] و آن آیه این است [ست اختیارها انساندهد که براي ما   خبر می 

  ».ایمان آورد و هر که خواهد راه کفر در پیش بگیرد
  

  تفسیر قرآن پیش نیاز اجتهاد
و در شـرع  » تحمل سختی و دشواري   «که اجتهاد را در لغت به       د، پس از آن   شهی

» ی بخش بر استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلییملکه و نیروي توانا «به دو معناي
-2/776ل،ئمجموعه رسـا  ثانی،   شهید(کند،    تعریف می ) استدالل (=» کار استنباط «و  
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کم فهـم مقتـضیات و معـانی آن          حفظ و فهم آیات االحکام قرآن و یا دست        ) 768
رسـد، از شـرایط رسـیدن بـه مقـام       مـی صد آیـه  انآیات را که شمار آنها به حدود پ    

کند، چنان که در کتاب قضا، از جمله شرایط قـضاوت             استنباط و اجتهاد قلمداد می    
داند و تحقق اجتهاد را در گرو آگاهی به  را اجتهاد و توان استنباط احکام شرعی می  

  : گوید  میهرد برشم از جمله دانش تفسیر قرآنون،هاي گوناگ دانش
أة آیۀ م باالحکام و هو نحو من خمسما یتعلق کتاب الکریم معرفتهالمعتبر من الو«

 فی ۀ البهیۀشهیدثانی، الروض(» .ءو فهم مقتضاها لیرجع الیها متی شااما بحفظها ا
  )1/277،ۀ الدمشقیۀشرح اللمع

 دانستن آن براي مجتهد الزم است، آگاهی به آیات مربوط  کریمآنچه از قرآن«
ه آن آیات را حفظ  به این شیوه ک؛صد آیه استاند پباشد که حدو به احکام می

ها   بدان، و مفاهیم آن آیات را بداند که هر زمان خواستباشد و یا مقتضی
  ».مراجعه کند

  
  ادله استنباط و اولویت قرآن

هر مجتهدي براي استنباط حکم شرعی از مصادر و منابع آن، ناگزیر از داشـتن                
 شهید ثانی، روش استنباط احکام از ادله و       .استمکانیسم و اولویت بندي آن منابع       

  :کند منابع و نیز جایگاه و ترتیب مصادر احکام را بدین گونه ترسیم می
 الکتب الفقهیۀ، فما  ان یراجع اوالًال تکون ضروریۀ االحکام التی فطریق معرفۀ«

 .خذهما اختلفوا فیه فالبد من رده الی اصله ومأذکروا فیه باالجماع فهو اجماعی و
اال فان ثبت حکمه من الکتاب العزیز بطریق النص او بطریق االجتهاد فهو المراد و 

و ال فی و ان لم یوجد الحکم فی الکتاب  ... المامیۀا فلیرجع الی السنۀ النبویۀ او
 و برائۀ الذمۀ العقل من د و التفریع فیرجع الی ادلۀالجتها و ال باالسنۀ ال صریحاً

  )768-2/776ل، ئشهید ثانی، مجموعه رسا(» .االصل و االستصحاب
ها و منابع   آن است که در گام نخست به کتاببدیهیراه شناخت احکام غیر «

 اعی بود همان است، اما اگر درباره اجم شود، پس اگر حکمی فقهی مراجعه می
گرفت، پس اگر خذ سراغ آن را از منابع و مآ اختالف بود، باید  علما میانحکمی
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 چه به گونه صریح و یا از راه کار بست اجتهاد و ، از قرآنوضوعحکم آن م
 مراد حاصل شده است، در غیر آن به سنت نبوي و یا ،استنباط به دست آمد

 ت در قرآن و سنیک موضوعچنانچه حکم . شود مراجعه می:سنت معصومان
 به دست  و تفریع فروع بر اصولدو یا اجتهابه هیچ یک از دو شیوه صریح 

  » .رسد  می عقلی همچون برائت ذمه، اصل و استصحابد، نوبت به ادلهنیام
کـه دانـش تفـسیري و علـوم         این است که شهید گذشته از آن       ،آورد آنچه آمد   ره

گاه شمارد، قرآن را در جای  اجتهاد میرسیدن به مرتبه  هاي    قرآنی را از شرایط و باید     
د را مستلزم تالش و تحمل دهد و اجتها ي جاي مینخست منابع استنباط احکام نظر

داند که ممکن است در فهم متون و منابع دینی از جملـه   هایی می   سختی و دشواري  
  .قرآن رخ دهد

  
  )علم اصول( مبادي فقه کاربست قرآن در

 اصـول و قواعـد اسـتنباط، اجتهـاد و            در جایگاه دانش تولید کننـدة      علم اصول 
 زاده و   ،اي فقیهان در علم اصول    ه  مبانی و دیدگاه  . بخشد  فقاهت را سمت و سو می     

کاربـست   حـضور و  .نـشیند  دهد و به بر می   ثمر می  دانش فقه شود و در      پرورده می 
 در دانش اصول، جز در آن موارد کـه بـراي اثبـات     سنت همچون قرآن و     منابع فقه 

 بـا  .نمایـد  شود، الزم و ضروري نمی حجیت و اعتبار یک اصل و قاعده استدالل می   
هاي دانـش اصـول، ماننـد تبیـین مفـاهیم،       مجتهدي در سایر عرصهاین وصف، اگر  

 انـس و    ، نمایانگر  مدد بجوید   سنت اصطالحات، کارکرد قواعد و اصول، از قرآن و       
شـهید ثـانی را بایـد در    . ت اسـت آن فقیه بر قرآن و سنّ الفت ذهنی و احاطه علمی  

 داراي چنـین  در علـم اصـول    شمار کسانی جاي داد که از این ویژگی برخوردار و           
 جمله مباحث الفاظ، از قرآن  او در جاي جاي مباحث اصولی از.اي بوده است رویه

  .سود جسته است
  قرآن و مباحث الفاظ . 1

دهـد، ماننـد    بخشی از مباحث کاربردي علم اصول را مباحث الفاظ تشکیل مـی        
را  مباحـث    ایـن  . ...بحث اوامر، نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقید، مفاهیم و          
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ل علم اصول در ارتباط با قرآن ترین مسائ از دور- توضیح و تبییندر مرحلۀ -باید می
 با این وصف، شهید در تبیین این سلسله مباحث از تعلق خاطر به              .به حساب آورد  

هـاي قرآنـی    قرآن دور نمانده و در هر فرصت و مناسبت به آیات، شواهد و نمونـه          
  :همچون موارد زیراشاره کرده است، 

   اوامر)الف
  بر وجوب داللت امر. 1

 .بیان شـده اسـت  و دستور » امر« هاي گوناگون   بخشی از احکام شرعی در قالب     
  :شود چیست؟ در باور شهید هاي امري استفاده می  که از این قالبیمفهوم و معنای
»او» نزال« اسم الفعل ک او »اسکت«او» اترك« ک» افعل«  کان بلفظاالمر سواء 
 )ولْیأْخُذُوا أَسلِحتَهم( :ضارع المقرون بالالم کقوله تعالیمال او » صه«
 شهید(» .د اکثر المحققین اذا لم تقم قرینۀ علی خالفه للوجوب عن)102/نساء(

  ) 122/القواعد،  تمهید ثانی،
یا اسم فعل، » أسکت«ا واژه باشد ی» افعل«چه با واژه » امر«ساختار واژگانی «

 :ون با الم، مانند کالم خداوند یا در قالب مضارع مقر»صه«و » نزال «همچون
)متَهلِحأْخُذُوا أَسلْیاي  در باور بیشتر محققان داللت بر وجوب دارد، اگر قرینه )و

  ». وجود نداشته باشد آنبر خالف
  داللت امر بر تکرار و فور. 2

 که فرمـان و  بار و یا مکرر انجام دادن کاري    فور و تراخی و نیز یک      در استفادة 
  :  شهید بر آن است که. میان اصولیان دو دیدگاه است، بدان تعلق گرفتهامر

 و ان لم نقل به لم متی قلنا ان االمر المطلق یفید التکرار فانه یفید الفور ایضاً«
  )132/ همان،( ». علی المختاربل طلب الفعل خاصۀیدل علی فور و ال علی تراخ 

کند،   داللت بر تکرار میگفتیم مطلق باشد، اگر به صورت» امر «هرگاه واژه«
 نیز دارد و اگر امر مطلق را داللت کننده بر تکرار باید بگوییم داللت بر فور

 در این صورت کهندانستیم، داللت کننده بر فور یا تأخیر نیز نخواهیم دانست، بل
د که امر کن تنها بر خواستن فعل و کاري داللت می) که نظریه مختار ماست چنان(

  ».بدان تعلق گرفته است
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شود که در آن، قرینه و شـاهد        اي را از قرآن یاد آور می       وي سپس مثال و نمونه    
ـ   ودن مفاد امر وجود دارد، و آن آیۀ       بر فوري ب    اسـت کـه در رد جـواب      ن شریفه ای

  :سالم آمده است
)ر ا أَونَ مِنْهسوا بِأَحیۀٍ فَحبِتَحِی یِّیتُمإِذَا حاووه86/نساء( )د(  

ا اصـل همـان سـالم را بـه گوینـده      اگر کسی بر شما سالم کرد شما پاسخ بهتـر از آن بدهیـد یـ              «
   )134/، همان(» .گردانیدبر

  امر پس از تحریم. 3
 به نظر شـهید     ،که باشد ر، در هر ساختار واژگانی و کالمی        تر آوردیم که ام    پیش

 ،آید هایی که در این باره پدید می ه پرسش از جمل.رساند را می وجوب و باید الزامی 
این است که اگر کاري تحریم شود و پس از آن متعلق امر قرار گیـرد، آیـا در ایـن         

  : کند؟ پاسخ شهید چنین است مورد باز هم امر داللت بر وجوب می
 علی الصح انه یحمل ایضاً التحریم فااذا فرغنا عن ان االمر للوجوب فورد بعد«

   )124/همان، (» . ال تدفعهیفیده والحرمۀاالمر الوجوب الن 
پس از تحریم قرار گرفت،  ، اگر امريبا در نظر داشت داللت امر بر وجوب«

 زیرا علی ،کند تر آن است که در این حال نیز داللت بر وجوب می رأي درست
  ».کند رساند و حرمت آن را دفع می امر، وجوب را می ،الفرض

ل جزئی بر این  تفریع مسائ کلی، شهید در پی استنباط وپس از تثبیت این قاعده  
  :آید قاعده بر می
فانه  )33/نور) (کاتبوهمف: (، فی قوله تعالیاالمر بالکتابۀ: و من فروع القاعده«

وارد بعد التحریم علی ما ذکره بعضهم من حیث ان الکتابۀ بیع مال الشخص بماله 
   )125/همان، (» . وجهانۀاو لالباحو هو ممتنع ففی حمل االمر علی االستحباب 

امر به نوشتن در کالم الهی  : مانند،گردد  فروعی استوار می،بر پایه این قاعده«
 ،)اند که برخی از عالمان گفته آنچه حسب( پس از تحریم آمده است )فکاتبوهم(

اي را با شرایط و اقساط بندي پرداخت قیمت از سوي خود او  برده(زیرا کتابت 
، نارواست، پس باید باشد ش مال شخص به مال خود او میچون فرو )ردنآزاد ک

  ». معنا شوداستحباب کتابت و یا مباح بودن آنکه امر در این مورد به 



 

 

33 

     
بکار

 در
رآن

د ق
ر

ش
 رو

هاد
اجت

 
ي

شه
 

انی
د ث

ی
; 

  حقیقت و مجاز) ب
هاي قرآنی سـود   ها و نمونه  شهید ثانی در تبیین مباحث ادبی و بیانی نیز از مثال          

  :شود شاره میی که در زیر ایها جسته است، همچون نمونه
   مجاز در اضمار.1

، مجاز در  راهاي مجاز در کالم  شهید از جمله گونه،در بحث حقیقت و مجاز
واسأَلِ (:کند  شریفه یاد مییۀرائۀ مثال از این آشمرد و در مقام ا  بر میاضمار
ما  ا، در این آیه هر چند به ظاهر پرسش منسوب به قریه است.)82/یوسف()الْقَرْیۀ

  .دنباش  در تقدیر است، طرف پرسش مییقت اهل قریه کهدر حق
   مجاز در سببیت .2

بـرد کـه بـر دو گونـه         هاي دیگر مجاز، مجاز در سببیت را نام می          از گونه شهید  
 ؛ یعنـی  نخست کاربرد اسم مسبب بر سبب و دو دیگـر عکـس صـورت اول         :است

رد اسـم سـبب    مسبب که خود بر چهار گونه و از جملـه کـارب  کاربرد اسم سبب بر  
که براي این نوع کاربرد، آیتـی از قـرآن را        گذشته از آن  شهید  . ی بر مسبب است   یغا

من در خواب دیـدم کـه شـراب          و« )36/یوسف ()إِنِّی أَرانِی أَعصِرُ خَمرًا   (- وردآ مثال می 
بـه کـار رفتـه      ) مسبب (=شراببر  ) انگور(= ییکه در آن، اسم سبب غا      -».فشارم  می

آید   اساس این قاعده، به استنباط فروع و احکام فقهی بر می           بر )101/همان،(،  است
  ؛الحکام قرآن مطرح شده استدر آیات اکه 

 فمن االول قوله وطیان النکاح یطلق علی العقد و ال ... لۀئفمن فروع المس«
 وال تَنْکِحوا ما نَکَح(:و قوله تعالی) 32/نور()وأَنْکِحوا األیامى مِنْکُم(:تعالی

فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَه (:ومن الثانی قوله تعالی) 22/نساء()آباؤُکُم مِنَ النِّساء
 الی ۀلنسبواالشتراك مرجوح با) 230/بقره()مِنْ بعد حتَّى تَنْکِح زوجا غَیرَه

 و ال شک ان العقد سبب فی المجاز، فوجب المصیر الی کونه فی احدهما مجازاً
 فی الوطی،  فی العقد مجازاً فان جعلناه حقیقۀ له غالباًهو العلۀ الغائیۀو الوطی 
اه بالعکس لک المجاز من باب اطالق اسم السبب علی المسبب و ان جعلنکان ذ

  ) 101-102/ ،مانه(» . ...فبالعکس
و هم بر عمل ) سبب(اژه نکاح هم بر عقد  وهشده این است ک از فروع قاعده یاد«
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وأَنْکِحوا (: اول مانند کالم خداوند متعال.رود به کار می) بمسب(زناشویی 
 .)وال تَنْکِحوا ما نَکَح آباؤُکُم مِنَ النِّساء(:دیگر خداوندو کالم )األیامى مِنْکُم

فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَه مِنْ بعد حتَّى تَنْکِح زوجا (:دوم نیز مانند این کالم خداوند
  .)غَیرَه

 به  ولی اشتراك نسبت،نظر داد» نکاح«توان به اشتراك لفظ  در این موارد می
در یکی از این دو معنا حقیقت و » نکاح« لفظ مجاز مرجوح است، پس باید گفت

طی و در بیشتر موارد  که عقد، سبب وتردیدي نیست. مجاز استدر دیگري 
در عقد و مجاز در آمیزش  نکاح را حقیقت پس اگر. ی براي آن استیعلت غا

جنسی بدانیم، این نوع مجاز از نوع کاربرد اسم سبب بر مسبب است و اگر 
کاربرد اسم مسبب بر (عکس آن را گفتیم، کاربرد نیز به عکس خواهد بود 

  »).سبب
  کاربست قرآن در تبیین مفاهیم )ج

 در ،رد که در متون فقهی وجود دا یهای  شناخت مفهوم و مفاد واژگان و یا جمله       
کتـاب   شهید ثـانی در  .ل اصول استپر گفت وگوي مسائهاي جدي و     شمار بحث 

 از ی وسـیع  ل تبیین ایـن مفـاهیم، بـه پیمانـۀ         که در خال  افزون بر آن  » تمهید القواعد «
هاي قرآنی سود جسته، بـه اسـتنباط احکـام فرعـی پرداختـه اسـت کـه از دل              مثال

ید، و در بیشتر این موارد به آن دسـته         آ   بر می  ،قواعدي بنا شده بر اساس آن مفاهیم      
  : مانند، پرداخته که در آیات قرآنی مطرح شده است ها و احکامی از نمونه

   مفهوم موافق.1
مفهوم، که در اصطالح اصولیان در برابر منطوق و مدلول پیداي یک سـخن بـه                

در . شـود  هـاي مختلـف تقـسیم مـی     ها، بـه گونـه   رود، بر اساس انواع سخن کار می 
سخن، عالمان و خردمندان تأمـل و تردیـد روا      جیت و اعتبار منطوق یک کالم و      ح

 پرسشی است ،خیر  اما آیا مفاهیم نیز از چنین اعتباري برخوردار است یا        .دارند  نمی
 در . اسـت  مفهوم موافق،ن مفاهیمجمله آ از. همسان را برتافته است  هاي نا   که پاسخ 

  مفهوم با حکم مـستفاد از منطـوق از نظـر   این گونه از مفهوم چون حکم مستفاد از       
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ثـانی در زمـرة       شـهید  .گوینـد   مـی  اب همانند است، بدان مفهوم موافق     سلب و ایج  
  ؛ باور دارندکه به حجیت و اعتبار مفهوم موافقکسانی است 
 عند الجمیع الن الحکم فی المسکوت عنه اولی به فی مفهوم الموافقه حجۀ«

علی  )23/اسراء()فَال تَقُلْ لَهما أُف(:وله تعالیو من مثله داللۀ ق... المنطوق 
 :والجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالی. تحریم ضربهما و نحوه من انواع االذي

منْ إِنْ تَأْمنْه بِقِنْطَارٍ (دون القنطار و تادیۀ ما) 7/زلزله()فَمنْ یعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ(
کؤَدِّهِ إِلَیک(خراآلو عدم ) 75/عمران آل()یؤَدِّهِ إِلَیو ) 75/عمران آل ()ال ی

  ) 108-109/همان، (» .لک کان فی غیره اولیدنی فلذیه باالبنهو ت
  است، زیرا حکم در مسکوت، اولی به نظر تمام اصولیان حجتم موافقمفهو«

پدر و (بر آن دو «:  داللت کالم خداونداست از منطوق و از همین باب است
هاي دیگر   و مانند زدن از گونه،بر حرمت زدن پدر و مادر» . نگوییداف) مادر

 و همین سان پاداش دادن به عمل بیشتر از مثقال، در کالم الهی که .آزار و اذیت
و نیز » .هر کس به اندازه مثقال ذره عمل کند، آن را خواهد دید«: گفته است

ر مال بسیاري به آنان  که اگهستنداز اهل کتاب کسانی «: داللت کالم خداوند
و همین سان، کالم . بر پس دادن مال اندك» .گردانند بدهی، آن را به تو بر می

و از اهل کتاب  «:گفته استالهی که در آن خداوند کمترین را یاد کرده و 
بر پس » .ندگردان  که اگر یک دینار به آنان بدهی به تو بر نمیهستندکسانی 

 به طریق اولی داللت ـ که در منطوق کالم مطرح شده  ـدیناریک ندادن بیشتر از 
  ».دارد

   مفهوم شرط و وصف.2
چون نظر بـه اکثریـت      » شرط«و  » وصف«در باور شهید، هیچ یک از دو مفهوم         

 از این روي در آن موارد که دلیلی از ادله شرعی  ،حجت نیست  موارد دارد، معتبر و   
 آن اسـتناد کـرد و بـه حکـم شـرعی      توان به مفهوم  نمی،باشد داراي چنین مفهومی    

با استنباط از آیۀ شریفه دویست و » طالق خلع«بر این اساس در حکم . دست یازید
  : گوید  می بقرهمبارکۀنهم سورة 

الزوجین عند جواز مخالعۀ ]  مفهوم الشرط والوصفروع عدم حجیۀف: [منهاو«
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فَإِنْ (:عالی قد قالاقامتها مع ان اهللا ت الحدود والخوف من عدم األمن من اقامۀ
لغالب الن ا) 229/بقره()خِفْتُم أَال یقِیما حدود اللَّهِ فَال جنَاح علَیهِما فِیما افْتَدت بِه

 لک علی المنع من الخلع عند انتفاءفی حالۀ الخوف، فال یدل ذ ان الخلع ال تقع اال
» .اآلیۀ  بظاهر عمالًۀفی هذه الحال  الی عدم جوازه االۀذهب بعض العامالخوف و

  )113/همان،(
، جواز طالق خلع در هنگام امن از عدم حجیت مفهوم شرط و وصفو از فروع «

 سوي زن و شوهر اقامه حدود و نیز هنگام خوف از عدم اقامه حدود الهی از
اگر خوف داشتید که زن و شوهر «: که پروردگار متعال فرموده استاست، با این

زنان را ) خلع( هگرفتن فدیکنند، باکی نیست که با   رعایت نمیحدود الهی را
شود،   زیرا در غالب موارد، طالق خلع در حالت خوف انجام می».طالق دهید

. پس بر این مطلب داللت ندارد که اگر حالت خوف نبود، طالق خلع جایز نیست
 طالق خلع اند  عمل به ظاهر آیه گفتهه دلیل باهل سنتاگر چه برخی از عالمان 

  ».هی روا نیستنشدن حدود الجز در صورت خوف از اجرا 
   مفهوم عدد.3

 آن به گفتگو پرداخته و برخی آن را  که اصحاب اصول دربارة ار مفاهیمیدر شم 
انـد،    آن را تهی از مفهـوم دانـسته        ،معتبر و گروه دیگر فاقد اعتبار و یا به تعبیر بهتر          

ر مفهوم عدد را با یاد کرد مثالی از قرآن بـاز     شهید دیدگاه خود د   . مفهوم عدد است  
  ؛گوید می

إِنْ (:ن النه لما نزل قوله تعالییمفهوم العدد حجۀ عند جماعۀ من االصولی«
ملَه غْفِرَ اللَّهرَّةً فَلَنْ یعِینَ مبس متَغْفِرْ لَهواهللا «:9قال النبی) 80/توبه()تَس

 اال بدلیل لی انه لیس بحجۀ مطلقاًو ذهب المحققون ا» زیدن علی السبعینأل
   )114-115/همان، (» .منفصل

 ن استدالل که به ای،اند مفهوم عدد را جمعی از اندیشمندان اصول، حجت دانسته«
اگر هفتاد مرتبه براي آنان استغفار کنی، خداوند آنان «: گاه که آیه نازل شد آن

ر از هفتاد بار استغفار سوگند به خدا من بیشت«:  پیامبر فرمود،»بخشد را نمی
.] عدد و وصف در نظر پیامبر استو این نشانگر حجیت مفهوم  [».خواهم کرد
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 وصف ند که مفهوم عددعلم اصول بر این نظروران  لکن اهل تحقیق از اندیشهو
  ».اي در کار باشد که قرینهحجیت نیست، مگر آن

   معیار تحقق حکم معلق بر اسم.4
داراي مراتب، وجود کدام مرتبه از مراتب       » اسم«ن  در تحقق حکم معلق بر عنوا     

  : این است که،نماید آنچه در باور شهید درست می ن اسم الزم است؟آ
 اقل مراتبه و) معه فی(الحکم المعلق علی اسم یکفی فیه االقتصار علی ما یتحقق «

 اذا اطلق الحامل فولدت توأمین:  و من فروعهمن آخر مراتبه احتیاطاً بدال: قیل
 موضع والمسألۀ. لثانی علی الثانیتنقضی بوضع األول علی األول و با فان عدتها

خالف و یمکن بنائه علی القولین و االقوي توقف انقضائها علی وضع الجمیع 
 بوضع حملهن و ال یتحقق وضع الحمل المضاف الیهن اال یۀلتعلیق اجلهن فی اآل

  )119/همان، (»  ....بوضع الجمیع 
م معلق بر اسم، وجود و پیدایش کمترین مراتب آن اسم کفایت در تحقق حک«

 که براي آن اسم اي هطلبد که آخرین مرتب  احتیاط میاند  برخی نیز گفته.کند می
له آن ئاز فروع این مس. ر آن تعلق بگیرد باید محقق شود تا حکم ب،وجود دارد

  اساس نظریهو او دوگانه بزاید، براست که اگر زن بارداري را طالق دهند 
 و اما بر اساس .رسد نخست با زاده شدن نخستین فرزند، عده آن زن به پایان می

له مورد ئاین مس. پذیرد نظر دوم، با زاده شدن فرزند دوم است که عده پایان می
لکن  و.توان آن را بنا کرد اختالف است و بر هر یک از دو مبناي پیش گفته می

 زیرا ،یابد یان وضع حمل هر دو فرزند پایان میقول اقوي آن است که عده در پا
  معلق شده است و وضع حملیه شریفه به وضع حمل زنان باردارمدت عده در آ

  ».فرزندان به دنیا آمده باشندزن باردار آن وقتی است که تمامی 
   عام و خاص)د

   شرط تخصیص پذیري عام.1
ـ لفظ عام است کـه   گمان شمول و فراگیري واژه و        بی ه و بـستر تخـصیص    زمین

یا اکثریـت   تخصیص لفظ عام، تمام و       توان با   لکن آیا می  . سازد  پذیري را فراهم می   
کـه  خیر؟ شهید ضـمن آن     تعلق یافته بر عام بیرون کرد یا      ن را از حوزه حکم      افراد آ 
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 ایـن   :افزایـد   شمارد، مـی    باقی ماندن اکثر افراد عام را پس از تخصیص ضروري می          
  جاري نیست؛تعظیم بر یک فرد به کار رفته است،  از سرکه  سخن بر لفظ عامی 

 و ال، احدهاه بعد تخصیص العام علی اقوتلفوا فی المقدار الذي یشترط بقائاخ«
» الرجال« م جمعا ک انه البد من بقاء جمع کثیر، سواء کان العا:الیه ذهب االکثرون

 ی الواحد، تعظیماًلک العام ف، اال أن یستعمل ذ»أین« و»ما«و» من« کام غیر جمع 
 )فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون(: بانه یجري مجري الکثیر کقولهاعالماًله و

  ) 189/همان، ( ».)23/مرسالت(
در این باره که اگر حکم عام تخصیص بخورد، چه مقدار الزم است که پس از «

ه ها ک  یکی از دیدگاه.یص باقی بماند تا تخصیص روا باشد، اختالف استتخص
بیشتر اصولیان بر آن هستند، این است که باید پس از تخصیص حکم عام جمع 

 یا غیر »رجال« همچون واژه ،که لفظ عام جمع باشد چه این،زیادي باقی بماند
که لفظ عام بر فرد استعمال شده مگر این. »ینأ«و » ما«، »من«: ، مانندجمع باشد

رد به اندازه جمع است، مانند که مرتبت فشد از باب تعظیم و نشان دادن اینبا
  »).فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون (:قول خداوند

   تخصیص پذیري مفاهیم.2
که مفهوم کلمـات نیـز اگـر داراي          این  منطوق کالم عام است، یا     تخصیص، ویژة 
 قابل تخصیص اسـت؟ نظـر شـهید آن اسـت کـه از میـان         اشد،شمول و فراگیري ب   

   وجود دارد؛مفهوم موافقبراي مفاهیم، امکان تخصیص 
 یدل ،)23/اسراء()فَال تَقُلْ لَهما أُف(:و اما مفهوم الموافقه کقوله تعالی«

بمنطوقه علی تحریم التأفیف و مفهومه علی تحریم الضرب و سائر انواع األذي، 
  ) 187/همان،  (».فیجوز تخصیصه النه دلیل عام

 که منطوق آن بر )ادر اف نگوییدبر پدر و م( : مانند قول خداوندمفهوم موافق«
گفتن و مفهوم آن بر حرمت زدن و سایر انواع اذیت داللت دارد، » اف«حرمت 

  ».است باشد، تخصیص پذیر چون داللت آن عام و فراگیر می
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  تعریف اصطالحات قرآن و
 است کـه    یهای  تعریف اصطالحات دانش فقه و اصول، ساحت دیگر از ساحت         

 اسـتفاده کـرده     هـاي قرآنـی     ها و مثال    و تعریف آنها از نمونه    شهید ثانی براي تبیین     
  :شود  از آن اشاره میاست که به دو نمونه

   چیستی حکم شرعی)الف
  :گوید شهید در تعریف حکم شرعی می

  )29/همان،(» .... مدلول خطابه الحکم الشرعی خطاب اهللا تعالی او«
   ».هی و یا مدلول خطاب خداوند استخطاب الحکم شرعی، «

  :افزاید سپس می
 کجعل اهللا  او مانعاًشرطاً او الوضع لیدخل جعل الشیء سبباً زاد بعضهم اوو«

  والنجاسۀ لصحۀ الصلوة شرطاًارةجعله الطه للظهر وتعالی زوال الشمس موجباً
 ». ... حکم شرعی الستفادته من الشارع فان الجعل المذکور، من صحتهامانعۀ

  )همان(
 تا آن اموري را که اند را نیز افزوده» وضع«، شرعیبرخی در تعریف حکم «

که ر داده است، شامل شود؛ مانند اینخداوند سبب، مانع و یا شرط چیزي قرا
 را خداوند زوال شمس را سبب وجوب نماز، طهارت را شرط صحت و نجاست

 چون از ، بی گمان این جعل، حکم شرعی است.مانع صحت نماز قرار داده است
  ».گردد ه میشارع استفاد

نقـد   از این روي شهید      .اند  تعریف را برخی از اندیشمندان به نقد کشیده        افزودة
سـت کـه وي از   اگویـد و ایـن بـدان معن    آن پاسخ مـی شود و به    آنان را یاد آور می    

تـوان بـراي      مله دالیلی که مـی    از ج . کند  تعریف دوم در حکم شرعی جانبداري می      
 دوم بـه آیـات   غ گرفت، استدالل و اتکاء نظریۀ   سراداري شهید از تعریف دوم      جانب

  )همان. (ها اشاره شده است قرآنی است که به صورت ضمنی بدان
  چیستی حکم قابل تخصیص) ب

ل مربـوط بـه ایـن    ید در بحث عموم و خصوص پیش از آنکـه سـایر مـسائ          شه
  :گوید  می»حکم قابل تخصیص« در تعریف ،موضوع را بیان کند
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: ه تعالی اللفظ، کقولمن جهۀ لحکم الثابت لمتعددصیص هو االقابل للتخ«
  )186/همان،( ».)36/توبه()وقَاتِلُوا الْمشْرِکِینَ(
وقاتلوا (مانند آیه .  متعدد استحکم قابل تخصیص، حکمی ثابت براي الفاظ«

  »).المشرکین
 در پرتـو آیتـی از قـرآن، حکـم     یدر استشهاد به این آیـه، شـهید از یـک سـوی           

خـود در   ا تعریف و تبیین کرده و از سویی دیگر، دیـدگاه و نظـر          تخصیص بردار ر  
 مـستحق  مـشرکان، الزامـاً  ریفه را بیان داشته است که تمامی  شمقصود و مراد از آیۀ   

البته فارغ از    ـ  قابل تخصیص استکه فرمان و حکم کشتن مشرکان بل،کشتن نیستند
  .ـ نه  تخصیص خورده است یاکه حکم موجود در آیهاین

  
  ارکرد قرآن در آراي فقهی شهیدک

  قاعده سازي یا پشتوانه آیات قرآنی) الف
این بوده است که با تأسـیس و   سیره و شیوه مجتهدان و فقیهان سلف و معاصر       

ریع فروع بـر اصـول را    قواعد و مبانی، کار استنباط و تف ریزي شماري از اصول،     پی
نی و قواعد بسته به رویکردهاي       تأسیس آن مبا   .اند  ساخته  سامان داده و کاربردي می    

کالن فقهی، کالمی، علمی، مذهبی و نوع نگاه و اولویت بخـشی مجتهـد بـه منـابع          
 از همـین روي بـوده      .هاي استنباط احکام فقهی بوده اسـت        دینی به ویژه سرچشمه   

  .آمده است است که اختالف در فتوا و آراي فقیهان پدید می
تهادي، قواعد، مبانی و اصـولی را تأسـیس    شهید ثانی با تأسی از همین سیره اج       

 نکته .کرده و بر پایه آن اصول و قواعد به استنباط و اجتهاد در فروع پرداخته است               
ور تأمل آن است که شمار بسیاري از قواعد و اصول تأسـیس یافتـه از سـوي    در خ 

د از که شهید، خو با این.رد و نه روایی و یا عقلیحیانی دا و شهید، خاستگاه قرآنی و   
گـراي   عالمان چیره و خبیر در علم الحدیث و از سوي دیگر در ردیف عالمان عقل          

 کـه  ایـشان ی از ایـن روش و شـیوه   یهـا  آید، به یـادکرد نمونـه   شیعی به حساب می  
رهنمون و آشنا سازد، ن در اجتهاد و استنباط وي تواند ما را به کارکرد افزون قرآ می
  .پردازیم می
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  ها انسانل اصل اولیه در افعا. 1
 پیامبر بعثت زا  از یک منظر به دو دوره پیش،دهند  انجام میها انسانکارهایی که 

 بعثت، خود زا  پیش در دورهها انسانافعال صادره از . شود  بعثت تقسیم میزا و پس
... .  وضربان قلب تنفس، فعال غیراختیاري و اضطراري همچونبر دو گونه هستند؛ ا
گیرنـد و روا شـمرده     تحـت حـوزه تکلیـف قـرار نمـی      ها  ساناناین سري از افعال     

  .شوند می
... .  خوردن، پوشیدن، راه رفتن وم افعال اختیاري آدمیان است، همچونگروه دو

  :در حکم این دسته از افعال آدمیان، سه دیدگاه وجود دارد
  .ه استح، اباها انسانـ اصل در تمامی افعال اختیاري 1
  .، منع استها انسان اختیاري اصل در تمامی افعالـ 2
نبود هیچ حکمی براي آنها و ( توقف ،ها انسانـ اصل در تمامی افعال اختیاري     3

  .است) یا عدم آگاهی از جواز و یا منع
صیل ل بـه تفـ    ه، دیدگاه دیگري وجود دارد که قائ      افزون بر سه دیدگاه پیش گفت     

 اصـل در مـضار را منـع     وحـه  اصل اولیـه در منـافع را ابا    ؛بین منافع و مضار است    
کـه اصـل در منـافع،    مستند شهید در این. کند می  شهید ثانی از این نظر دفاع  .داند  می
  ت و نهم از سورة مبارکه بقره است؛ است، آیه شریفه بیسهاباح

لۀ الشرعیۀ ان االصل فی المنافع االباحۀ لقوله و اما بعد الشرع فمقتضی االد«
  )269/، همان (»).میعاًخلق لکم ما فی االرض ج(: تعالی

هـاي    مفهومی آیه شریفه، بستر اسـتنباط احکـام پرشـماري در عرصـه            فراخناي  
آورد که شهید خود نیز چنین کرده و حکم فـروع و جزئیـات    گوناگون را فراهم می 

  :چندي را بیان کرده است
وانی را نـدانیم کـه پـاك        ـ اگر استخوان، گوشت، خون، مو و سایر اجزاي حی         1

 و در ،ت است یا حرام گوشـت حالل گوشیرا ندانیم از اجزاي حیوان   ز ،هناست یا   
 و همچنین ندانیم استفاده از آن اجزاء در    ،م نجس العین است و یا غیر آن       فرض دو 

 آیه ه مستفاد از اساس اصل اباحدر تمامی این موارد بر ؛  فو عنه است یا خیر    نماز مع 
  .ف آن را ثابت کنداعد دیگري خالکه قوشود، مگر این شریفه حکم می
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را ندانیم نظر کردن بر او حالل است یا حرام و یـا     ) مرد یا زن  (ـ اگر شخصی    2
 شک کند و نداند که محرم است یا ن، و یا نسبت به زنیشک کند که مرد است یا ز

 در تمامی ایـن مـوارد و   ،بیگانه و نامحرم، و یا شک کند که زن آزاد است و یا کنیز  
 ل مـستخرج و مـستنبط از آیـه مبارکـه    اساس اصـ   این دست، بری ازیها سایر نمونه 

  .شود عمل می
 جویی شک کنیم که ملک کسی است و نیازمند گرفتن اجازه و یا ـ اگر در آب3ِ

  . استاباحهبدون مالک و مباح است، اصل در آن 
  بافته شده باشد و شک داشته باشیم        و غیرحریر با هم    اي از حریر    ـ اگر پارچه  4
ه شده از حریر، مستهلک در غیر آن شده است تا پوشیدن آن براي مردان          بافت بخش

 توان گفت ساس مفهوم آیه شریفه میا  و یا نشده است تا جایز نباشد، بر،جایز باشد
 چون شک در توان گفت  خصوص این مورد می در چند هر. پوشیدن آن مباح است   

انع و سرانجام حرمـت  است، مقتضی اصل، عدم رفع م    ) استهالك حریر (=رفع مانع   
  )271/،همان. (پوشیدن آن لباس است

  هاي مذکر قرآن مفهوم خطاب. 2
 بـه   هاي قرآن، واژگان و کلمات      ه خطاب در بسیاري از آیات قرآن کریم، به ویژ       

 کالمی این واژگان به یکی از چهـار صـورت   ساختارهاي. صورت مذکر آمده است   
  .شود زیر بیشتر دیده می

ـ      مانندساختار فعلی،   : یک افقوا، یقولـون، یعلمـون،    قـال، علـم، آمنـوا، کفـروا، ن
   ....تعملون و

المنـافقون، الکـافرون،     المتقین، المفلحون، المؤمنـون،      ساختار وضعی، مانند  : دو
   ....المسلمون و

، هم، انت، انتم، کما، کم، ذلک، اولئک  مانند هو، هما ،ضمایر و اسماء اشاره   : سه
   ....و

  .انند الذین، الّذيها، م موصول: چهار
معرکه سخن بـوده اسـت کـه ایـن     شناسان، هماره    پژوهان و سخن    در میان قرآن  

سـت و فراتـر از جنـسیت    ها  انسانساختارهاي کالمی مذکر در قرآن که کتاب همه         
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شود و یـا اختـصاص بـه مـردان      هم شامل می نگرد، دو گروه مردان و زنان را با  می
 مفهومی را   زبانی و عرف بیانی، چنان گستره     ردارد؟ در صورت نخست، با چه معیا      

تـوان نـسبت داد؟ و    به واژگان مذکر قرآنی که تابع معیارهاي زبان بشري است، می        
  توان رهید؟  چگونه می دوم، از کاستی گفتمان مذکر قرآندر صورت

ومی این دسته از واژگان و کلمـات قرآنـی را   هپژوهان، حوزه مف گروهی از قرآن 
و زنان دانسته و معیار تغلیب در تعبیر و یا تغلیب در کاربرد محاورات     شامل مردان   

بـست بیـانی و فراخنـاي    رب زبانـان را عامـل روایـی ایـن کار         و تصورات ذهنی ع   
مردان دانسته و تنها اند و گروهی نیز حوزه مفهومی این واژگان را   مفهومی برشمرده 

یـک از آراي گذشـته    هـر . اند  سخن دانستههشمول زنان را تابع قصد و اراده گویند   
  .شناختی را برتابد ندهاي مختلف کالمی، حقوقی و انسان آی تواند پی می

شـود و   دار آن است که الفاظ مذکر قرآن تنها مردان را شامل می           ید ثانی طرف  شه
 از باب ،اي داخل است اگر هم موردي ثابت شود که زنان نیز در قلمرو کلمه و واژه

   در معناي اصلی و مفهوم حقیقی آن؛برد لفظو نه کارتبعیت است 
 ال» فعلوا«و » المسلمین« کـۀ،از عن االناث بعالقمتیلفظ الذکور و هو الذي «

  )185/،همان(» .یدخل فیه االناث حقیقۀ و ان دخلن تبعاً فی بعض الموارد
ضمایر جمع  (= همچون المسلمین، فعلوا ی با عالمتلفظ مذکر که از لفظ مؤنث«

 چند در  در مفهوم حقیقی آنها، زنان داخل نیست، هر،گردد شخص میم) مذکر
  ».شود اي موارد، زنان را نیز شامل می ارهپ

  : و نظر، دو چیز استمستند شهید براي اثبات این مدعا
ـ قواعد زبان، بدین معنا که جمع همان تکرار مفرد است و لفـظ مـذکر مفـرد            1

  .شود تنها یک مرد را شامل می
برد قرآن که زبان آن زبان معیار است، جمـع مؤنـث بـر جمـع مـذکر      ـ در کار 2

ان  «؛ معطوف و معطـوف علیـه اسـت         دهنده تغایر مفهومی   عطف شده و این نشان    
  )همان(» المسلمین و المسلمات

هـا و   اي از اسـتنباط   طرح این موضوع و اثبات آن با آیات قرآنـی، اسـاس پـاره             
  : است قرار گرفتهیی براي شهید ثانیاجتهادها
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وقفت علی «:  و بگوید تعبیر مذکر بیاوردـ اگر کسی وقف کند و در صیغه عقد       1
زنـان آن   ؛»الیدخلن فانهن« :گوید شود، چنانچه شهید می     ، شامل مؤنث نمی   »بنی زید 

  )همان. (شوند خاندان داخل در وقف نمی
» ملکـتکم » «بعـتکم «: بگویـد ـ چنانچه خطاب به گروه مرکب از زنان و مردان           2

. گـردد   شامل زنان نمی   گیرد و   بر می   تنها مردان موجود در آن گروه را در        ،»وقفتکم«
  )همان(

هللا علی «: کهالزام کند ـ هرگاه فردي چندین غالم و کنیز داشته باشد و بر خود 3
 او ، بیاوریـد یک از شما ایمان از خدا بر من است که هر  ؛  تق کل من آمن منکم    ان اع 

  . قلمرو این تعهد نیستند، مگر با دلیل بیرونی کنیزان در،»را آزاد کنم
 زیرا شک ،اند و در قلمرو تعهد شامل نیستند در همین مورد خنثی نیز مانند زنان 

 آنهـا را  ،شود که بگوییم اصل عدم دخول آنان در مردان    در مرد بودن آنان سبب می     
  )همان(. گیرد میبر ن  و کالم و تعهد، آنان را دردهد قرار میدر زمره زنان 

هاي نمازجمعه، بر امام واجب است براي مردان و زنان مؤمن دعـا           ـ در خطبه  4
هـاي پـیش     اساس دیدگاه   فتوا بر  ؟داکتفا کن » ؤمنینم«تواند به کلمۀ       آیا امام می   .کند

که امام از  اکتفا کند، مگر آنتواند  بر مبناي شهید ثانی، نمی    .گفته متفاوت خواهد بود   
، زنان مؤمن را نیز قصد کند که از باب تبعیت، زنان نیز داخل            »مؤمنین«کاربرد واژه   

  .شوند در مفهوم مؤمنین می
 )6/احزاب()النَّبِی أَولَى بِالْمؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتُهم( شریفهـ در آیه 5

 مقصود آیه ».یندنهامادران آ9ن به آنان و همسران پیامبرسزاوارتر از نفس مؤمنا9پیامبر«
بر مردان و وجوب احترام و اطاعت ایشان 9رکه، تحریم نکاح زنان پیامبرمبا

 آیا زنان مسلمان شود به هر روي، پرسیده می.  آناناست و نه نگاه و خلوت کردن با
هاي  نیز داخل در مفهوم این آیه شریفه هستند؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر دیدگاه

، زنان که خود تصریح کرده است س رأي و نگاه شهید، چنان اسا بر.پیشین است
  )همان. ( داخل احکام مستفاد از آیه شریفه نیستندمسلمان
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  تقلید غیرمجتهد. 3
ریع د و قادر بر استنباط احکام و تف و یا مجتهغیر مجتهد یا ،اند ی یا عامها انسان

 ،هاي خویش پیروي کنند فتاز دریاباید  آنان که مجتهدند، الزاماً می. فروع بر اصول
ورزان اختالف  اما در وظیفه و تکلیف آنان که مجتهد نیستند، میان عالمان و اندیشه

  :کند  شهید ثانی در این باره از سه نظریه یاد می.وجود دارد
  .ـ حرمت تقلید و لزوم توقف1
له ازاله نجاست با آب ئل نیازمند اجتهاد، مانند مسئـ جواز تقلید در مسا2

  . تقلید در موارد منصوص، همچون حرمت ربا در موارد ششگانهی ناروای، وافمض
  .ـ جواز، بل وجوب تقلید3

کند و براي اثبات  شهید ثانی به درستی دیدگاه سوم باور دارد و از آن دفاع می
 ترین آن دو  دلیل نقلی شهید که مهم.جوید آن به دو دلیل نقلی و عقلی تمسک می

  ؛ چهل و سوم از سوره مبارکه نحل استباشد، آیه شریفه می
  )فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمون(

  ».دانند، بپرسید دانید، از آنان که می اگر نمی«
هاي جزئی را  که مصادیق و نمونهه بی آنشهید، پس از تأسیس این بنا و قاعد

  :آورد  می،بشمرد
 المعامالت والعامی فی احکام العبادات وقلید فائدة المسألۀ ظاهرة فی تو«

  )220/،همان(» .غیرهما
معامالت پدیدار ی در احکام عبادات و له در تقلید شخص عامئده مسیفا«

  ».گردد می
  استدالل صریح به قرآن) ب

کرد یابد، به یاد هاي خویش می دیدگاهشهید در آن موارد که پشتوانه قرآنی براي         
 خـود،  ازي نظریـۀ سـ  پردازد و ضمن تحکیم و استوار می استدالل به آن آیه  و شیوة 

 از این روش را یهاي زیر شمای  نمونه.شمارد لف را بدان وسیله مردود می   مخا آراي
  :کند گواهی می
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   موارد وجوب گواهی.1
 بقره، تکلیـف گواهـان بـر     دویست و هشتاد و دوم سورة مبارکۀ    خداوند در آیۀ  

  :فرماید کند و می  میمعامالت نسیه، قرض و دین را بیان
  )282/بقره() ...وال یأْب الشُّهداء إِذَا ما دعوا(
  ». نباید امتناع ورزندفرا خوانند،) ور در مجلس یا محکمهبراي حض(و هر گاه شهود را «

 یـک  : شریفه دو دیدگاه در بین فقیهان وجـود دارد      در مراد و مقصود از این آیۀ      
ي و ادا دیدگاه دیگـر، تحمـل      . داند   تحمل شهادت می   دیدگاه مراد از آیه را وجوب     

   .شمارند فهوم آیه دانسته، واجب میشهادت را با هم داخل در قلمرو م
 آنچـه   .ست که دیدگاه نخست را بـاور دارنـد        شهید اول گویا در شمار کسانی ا      

 7سوي طرفداران آن گردیده، روایتـی از امـام صـادق     انتخاب این دیدگاه از    مایۀ

راد از وجوب پذیرش دعوت بر شاهد را به تحمل شهادت تفـسیر کـرده   است که م  
توان ایـن   میکند و بر آن است که  میداري ه دوم جانب  اما شهید ثانی از دیدگا    . است

 .ب تحمل شهادت و هم دلیل وجوب اداي شهادت دانـست آیه را هم دلیل بر وجو     
  )1/282، الدمشقیۀ فی شرح اللمعۀ الروضۀ البهیۀ شهید ثانی،(

مستند شهید ثانی در پذیرش دیدگاه دوم، علی رغم سازگاري دیدگاه نخست با           
 و تحمـل     شـریفه اسـت کـه ادا       عموم مفهوم آیـۀ   که  ، گو این  7روایت امام صادق  

  .گیرد شهادت را با هم در بر می
  نیت وجوب تلفظ در. 2

 اما در چیستی نیت کـه امـر قلبـی یـا     ،است» نیت«یکی از ارکان اعمال عبادي،    
تـوان دو فـرض را    اسـت، مـی  اي از تصور قلبی و یاد کرد انجام عمل در لفظ   آمیزه

کید بر نقش نیت در تمایز بخشی اعمال از یکدیگر،          شهید ثانی ضمن تأ   . تصور کرد 
داند و بر آن است که ت را امر قلبی و بی نیاز از تکلم مینی :  

میلها الی س وتوجیهها و جمع الهمۀ علی فعل المقصود وبعث النفالمراد من النیۀ«
 ،شهید ثانی، رسائل الشهید ثانی (».ال او جل، تلفظ هذاآفیه ثواب عاجل و ما
1/166(  
مقصود از نیت، همت گذاشتن بر کار مورد نظر و بر انگیختن، توجه دادن و «
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 ،ایجاد تمایل در نفس است براي انجام کاري که پاداش فوري و یا زمانمند دارد
  ». بر زبان براند یا خیرچه نام آن عمل را

  :افزاید که گاه می آن
توان نیت و قصد به این معنا را از اعمال و کردارهاي انسانی جدا   نمیاساساً«

که هر انسانی حتی کودکان و کم خردان، هیچ عمل و رفتاري را ، چه اینکرد
دهند مگر از روي قصد و انگیزش به انجام آن عمل، و از همین سبب  انجام نمی

هاي فقهی خویش، نیت را به عنوان  وده است که بیشتر علماي سلف در کتابب
 اول آنها ـمثالًـ   واجبات وضواند گفته ، بلکه میکرده موضوع مستقل یاد نمی

  )همان (».شستن صورت است و اولین واجبات نماز تکبیر است
ورة  سششم  روش به آیۀشهید سپس براي اثبات صحت و درستی این دیدگاه و

  :گوید  و میکند  مائده استدالل میمبارکۀ
یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى (:رد الکتاب الکریم فی قوله تعالیو هکذا و«

  )167/همان، (».)6/دهمائ()الصالةِ فَاغْسِلُوا وجوهکُم وأَیدِیکُم إِلَى الْمرَافِق
گاه که به نماز   آن!اي مؤمنان که گونه آمده استو در قرآن کریم این «

   ».تان را از مرفقهای هایتان را بشویید و نیز دست ایستادید، صورت
نخـستین  ) در مقـام بـر شـماري واجبـات وضـو       ( شریفه    آیۀ ،چنان که پیداست  

، بـا اینکـه    نبرده واجب وضو را شستن صورت و دست عنوان کرده و از نیت نامی           
  . ت واجب اسدانیم نیت در وضو می
   استدالل ضمنی به آیات قرآن) ج

تـوان بـه شـیوة     ثانی در استدالل به آیـات قرآنـی مـی       هاي شهید   در شمار شیوه  
 مطلـب مـورد نظـر        و قرآن و کاربست آنها در اثبات مدعا      استدالل ضمنی به آیات     

 در این شیوة بیانی، شهید، آیات قرآن را در خالل سخنان خـویش و بـه        .اشاره کرد 
، در عـین  آورد و بدین طریق به گونه غیر مستقیم   از ساختار جمله می   عنوان بخشی   

 پشتوانه استداللی و قرآنی خـود را  کند، اد و مفهوم آیه را به مخاطب القا می  که مر آن
  آشکار بـه اسـتدالل کـردن بـه آن آیـۀ        که تصریح و یا اشاره    ، بی آن  شود  یاد آور می  

  :  بیانی و استداللی استن شیوةهاي زیر بیانگر همی نمونه. قرآنی داشته باشد
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  :نویسد  و معاد می مبدأ در رسالۀ-1
فان العمر قصیر و العلم کثیر و الناقد بصیر و ان کثیر من العلوم و المباحث بین «

هم ینطقون عن اذ اکثر )39/نور()کَسرَابٍ بِقِیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء(العلماء
 ۀکل ما نسجته آراء قوم، نسخته اهواء طائفراء و لهذا الهوي و یتکلمون باآل

   )2/749همان،  (».)38/ اعراف()کُلَّما دخَلَت أُمۀٌ لَعنَت أُخْتَها(اخري
بسیاري از . ها افزون و حسابرس بصیر است بی تردید، عمر انسان کوتاه، دانش«

 است همچون سرابی«ی که در میان عالمان امروز رواج دارد، یها ها و بحث دانش
که بیشتر این عالمان از ، چه این»پندارد در بیابان که شخص تشنه آن را آب می

گویند و از همین روي آنچه را که  هاي خود سخن می روي هوا و خواسته
 دیگر  قومی  ،هر قومی«د؛ کنن  گروه دیگر با دلخواه خود باز می،بافند گروهی می

  » .کنند لعنت می) را همکیشان خود از(
ه از قرآن را در خالل کلمات شـهید مـشاهده       ن فراز کوتاه، کاربست دو آی     در ای 

هـا و مباحـث مطـرح در      نخست در نکوهش و سست بنیادي علوم، دانش      کنیم؛  می
میان عالمان زمان و دو دیگر، تعارض بیهوده و مشاجرات بی ثمر عالمان دینـی در                

  .نقض و ابرام مطالب یکدیگر
ع که اجتهاد واجب عینی اسـت و یـا واجـب         شهید پس از طرح این موضو      -2

اي بـه   لهئتـوان در هـر مـس     چند مجتهد وجود داشت، میکفایی و اگر در یک زمان  
  :آورد خیر؟ می فتواي یکی از آنان عمل کرد یا

منها و   بحیث یتخیر الناقل فی اخذ ما شاءال یصح القول بان ننقل فتواهم جمیعاً«
» .)37/توبه()یحِلُّونَه عاما ویحرِّمونَه عاما(شاء کما یفعله اهل عصرنا طرح ما

  )1/38همان،(
 ،درست نیست که گفته شود اگر در یک زمان چند مجتهد وجود داشته باشد«

 آنان را نقل کنیم و هر فتوایی را که خواستیم مالك عمل  توانیم فتواي تمامی می
سالی ) ماه حرام را(«ند ده قرار دهیم، آن گونه که مردمان زمان ما انجام می

   ».دهند حالل و سال دیگر همان را حرام قرار می
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که به عالمان غیر مجتهد، شهید پس از آن در اثبات نارواي قضاوت مقلدان و     -3
  :افزاید  می،کند اجماع تمام فقهاي مسلمان استناد می

ر ما لقول فی هذه المسألۀ االجماعیۀ و الحکم الهل التقلید، حکم واضح بغیفا«
انزل اهللا سبحانه و عین عنوان الجرأة علیه فکیف یعملون بفتواهم مرة و یخالفونها 

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبعضِ الْکِتَابِ وتَکْفُرُونَ (اخري و الکل موجود فی کتاب واحد
  )1/42همان، (» .)5/بقره()بِبعض

ین چیزي ال آنکه به اجماع مسلمانان چن ح-روا دانستن قضاوت براي مقلدان «
.  آشکارا حکم به غیر ما انزل اهللا و عین جرأت بر خداوند است-روا نیست

و (کنند  چگونه اینها گاه به فتواي مجتهدین مسلمان عمل و گاه با آن مخالفت می
که خاستگاه فتواي این مراجع حال آن). شمارند جتهد را درست میقضاوت غیر م

اي است که  مصداق آیه شریفهدر همه حال کتاب خداوند است، چنین کاري 
ي ا آورید و به پاره هاي قرآن ایمان می اي از آموزه آیا شما به پاره «:گوید می

  »ورزید؟ دیگر کفر می
  

  مستند سازي اقوال دیگران
ثانی به صـورت شـرح و توضـیح      شهید  بخشی از آثار علمی   ،دانیم  چنان که می  

  همچون شرح  ، جاي مانده است    عالمان و اندیشمندان بزرگ سلف بر       میراث علمی 
 کـه   از جملـه کارهـایی    .  ...عالمه حلی و  » شرایع االحکام « شرح   ،شهید اول » لمعه«

 مـستند سـازي اقـوال و        ،شرح شـده انجـام داده     وي در بسط و توضیح آثار علمی        
  :ستها هاي صاحب متن، به ویژه تبیین مستندات قرآنی و روایی آن دیدگاه دیدگاه
  : گوید ح لمعه در بحث طهارت میاول در شر شهید -1

  .»الماء والتراب هو والطهور«
  :افزاید نی در شرح این کالم میشهید ثا

 و هو دلیل طهوریۀ) 48/فرقان()وأَنْزَلْنَا مِنَ السماءِ ماء طَهورا(:قال تعالی«
  )1/30 ،اللمعه الدمشقیۀ شهید ثانی،(» .الماء
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هایی داشته   باید شرایط و ویژگی،شود اد میت کفارة سوگند آز  که باب اي    بنده -2
که مقصود از اسـالم، اقـرار بـه    اما این. از آن جمله مسلمان بودن بنده استباشد که   

ن شیعی شهادتین است یا افزون بر آن والیت نیز در مفهوم اسالم نهفته است، فقیها           
ر شـهید اول کـه    اما شهید ثانی پس از نقل نظ .اند ه داشته هاي مختلفی را ارائ     دیدگاه

  : آورد  می،»و یشترط فیها االسالم«: گفته است
 علی االقوي و هو المراد من االیمان المطلوب فی و هو االقرار بالشهادتین مطلقاً«

  )1/277همان،(» .اآلیۀ الشریفۀ
چه باور قلبی بدان داشته  (، اقرار به شهادتین است مطلقاًياسالم بنابر قول اقو«

 ومنْ قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ ...(ین معنا مراد آیه شریفه استو هم) نه باشد یا
  ».)92/نساء()رقَبۀٍ مؤْمِنَۀ

   .»ب فیه الوضوءجوی« :شهید اول در غسل مس میت گفته است -3
  :گوید  میاین جملهشهید ثانی در توضیح 

) 38/اعراف ()...ممٍادخُلُوا فِی أُ(: للمصاحبه کقوله تعالی)فیه(فی قوله ) فی(«
  ».)79/قصص( )ج علَى قَومِهِ فِی زِینَتِهفَخَرَ(و
در عبارت شهید اول، همراهی و مصاحبت است، همچون » فی«منظور از حرف «

و در » ها داخل شوید همراه امت«:  نخست معنا چنین استکه در آیهاین آیات 
در  (=همراه زینت خود قارون به میان قوم آمد « دوم نیز مراد این است که آیه
  )1/49اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی،(» .) که خود را زینت کرده بودیحال

  
  انس با قرآن شهید و

وان طفولیت نخـستین  افزون با قرآن داشت؛ گذشته از آنکه در ا شهید ثانی انس    
و فکري خود را با قرآن ورق زد، پایان زندگی او نیـز               حیات علمی    برگ زندگی و  

او در حال طواف بر گرد کعبه اسیر شد و در تالوت قرآن ورق خورد، چه    ر حال   د
البیـت را در      که تالوت قرآن بر لب و محبت اهل        روز جمعه از ماه رجب در حالی      

  )7/157، امین (!ت به سوي خداوند، به شهادت رسید در غربت و هجر،دل داشت
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