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 مرور به گذشته
ی عقلی را مورد بررسی شود در مکاسب آورده شده است. ادلهبحث در نمیمه و نمامی بود. چون احتماًال برای تکسب استفاده می

 بقره. ٢٧آیه  و سوره رعد ٢٥ قرآن کریم نیز بیان کردیم. آیات قرار دادیم. دو آیه از

ِذ « ن یَثاِقِه َو ینُقُضوَن َعْهَد الّلِه ِمن َبْعِد مِ یَن یَوالَّ
َ
َمَر الّلُه ِبِه أ

َ
ْوَلئِ  یْفِسُدوَن فِ یوَصَل َو یْقَطُعوَن َمآ أ

ُ
ْرِض أ

َ
ْعَنُة  کاأل َلُهُم اللَّ

ارِ   »َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

 »أن یوصل«موضع ادبی 
 است. یعنی ما امر الله بوصله. چیزی که خدا به وصل آن امر کرده است.» به«در » ه«بدل از این » أن یوصل«

 یوصل نیز صیغه مجهول از وصل است.

 نکات موجود در آیه
 نکات و اشکاالتی در مورد آیه بیان کردیم:

 مفید حرمت است. آیه .١

 جمالت، مستقًال موضوع هستند. .٢

 . امر ظهور در وجوب دارد.٣

 حرمت قطع نوع .٤
تحریمی که بر قطع آمده  فرماید قطع چیزی که وصل آن واجب است، حرام است.نکته چهارم در دو آیه شریفه این است که آیه می

 است، حرمت تبعی یا استقاللی و ذاتی است؟

 در مقابل وصل آمده است حرام است؟ ، یا اینکه به خاطر اینکهیعنی خود قطع مستقًال حرام است
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هایی که در طرف انجامش، وجوب، و در طرف ترکش، نهی قرار گرفته حرمتی وجود دارد. فعلاز وصل،  نظرقطعظاهر اولیه، با 
در نتیجه این حرمت مستقًال برای قطع در نظر گرفته شده است. (البته این احتمال است و قطعًا  است یک نوع تأکد دارند.

 توانیم این امر را بگوییم).نمی

 از قطع و وصل نظورم .٥
 شود:ح و پایه است و به دو نوع اساسی تقسیم میاین نکته واضح است و بیشتر جنبه تفصیلی دارد. قطع و وصل از مفاهیم واض

 و جسمی و فیزیکی مادی .١

 و اعتباری معنوی .٢

 منظور قطع و وصل معنوی است.. در اینجا اندقطعو وقتی قهر باشند، با هم  اندوصلوقتی دو نفر صلح باشند، با هم 

 قطع و وصل نکات
البته باید بدانیم که قطع و وصل در واسطه نیست. یعنی قطع همان عدم وصل است.  عدم ملکه است ودر قطع و وصل فیزیکی، 

البته باید  یعنی یا اینکه ارتباط برقرار است یا نیست.جایی است چند شیء باشند. قطع و وصل اعتباری نیز بدون واسطه است. 
 دانست که وصل در دو قسم مراتبی دارد.

ای نیز داریم. یعنی این مرتبه از وصل را ای و مرتبهرود. یک قطع و وصل درجهقطع با وصل گاهی به صورت مطلق به کار می
 ندارد. به لحاظ این مرتبه از وصل، قطع است.

 ای نیست.اسطهبینشان نیز ودر این آیه منظور از قطع و وصل اعتباری است. 

 االلباب در صفات اولو احتماالت .٦
َفَمن « شمارد.در سوره رعد، در آیات قبل از این آیه، صفات اولی االلباب را برمی

َ
نِزَل ِإلَ یأ

ُ
َما أ نَّ

َ
بِّ  یکْعَلُم أ َمْن ُهَو کاْلَحقُّ  کِمن َر

ْعَم 
َ
َما  یأ ْلَباِب*کَتَذ یِإنَّ

َ
ْوُلوْا األ

ُ
 َفَمْن  ُر أ

َ
ْنِزَل ِإلَ ْعَلُم یأ

ُ
ما أ نَّ

َ
بِّ  یکأ ْعمیَمْن ُهَو کاْلَحقُّ  کِمْن َر

َ
ما  أ ْلباِب کَتَذ یِإنَّ

َ
وُلوا اْأل

ُ
* ُر أ

ذ ِه َو ال یَن یالَّ ذ*ثاَق یْنُقُضوَن اْلمیوُفوَن ِبَعْهِد اللَّ ْن یَن یَو الَّ
َ
ُه ِبِه أ َمَر اللَّ

َ
ُهْم َو یوَصَل َو یِصُلوَن ما أ بَّ خاُفوَن ُسوَء یْخَشْوَن َر
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ذ*اْلِحساِب  ا َو َعالنِ یَو الَّ ا َرَزْقناُهْم ِسر ْنَفُقوا ِممَّ
َ
الَة َو أ قاُموا الصَّ

َ
ِهْم َو أ بِّ َئَة یْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّ یًة َو یَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َر

ولئِ 
ُ
اِر  یَلُهْم ُعْقَب  کأ اُت َعْدٍن *الدَّ ْزواِجِهْم َو ُذرِّ  ْدُخُلوَنها َو َمْن یَجنَّ

َ
ِهْم ِمْن یْدُخُلوَن َعلَ یُة کاِتِهْم َو اْلَمالئِ یَصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو أ

ارِ  یْم ِبما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَب یکَسالٌم َعلَ *لِّ باٍب ک  ١»الدَّ

وصلی که در آیه مذکور آمده ، موجب حرمت است. اما ٢٥طبق قراین یقطعون در آیه . آوردمیدر توصیف اولی االلباب توصیفاتی 
این  شود.است، استحباب دارد. چون در توصیف مؤمنین آمده است و اگر توصیف در خوبان آمده باشد، رجحان عام استفاده می

آورد اعم از استحباب و وجوب است. یصلون با قاعده عامه نیز در اینجا جریان دارد. جایی که توصیفات اولی االلباب را می
ای که معنی کنیم. صله در تمام درجات مستحب است. فقط در مرتبهتفاوت است. امر الله نیز باید به ترجیح مطلق یقطعون م

 نباشد، حرام است.

 َفَمْن « در آیهاحتمال دوم این است که در اینجا، قراینی وجود دارد که مقصود از اوصاف، حالت وجوب است. 
َ
ْنِزَل یأ

ُ
ما أ نَّ

َ
ْعَلُم أ

بِّ  یکِإلَ  ْعمیَمْن ُهَو کاْلَحقُّ  کِمْن َر
َ
ما  أ ْلباِب کَتَذ یِإنَّ

َ
وُلوا اْأل

ُ
 اولواأللبابااللباب در مقابل اعمی قرار گرفته است. این  اولوا »ُر أ

 کند. اوصاف اولوا االلباب ظهور در وجوب دارد.کند که وجوب را مطرح میباب را بیان میاالا کف اولو ینجااالزام دارد. در 

 جه فقهی از آیهنتی
 ی فقهی از این آیه این است که صله در مراتب حداقلی واجب است. اما دلیل وجوب بر مراتب صله نداریم.نتیجه

 منظور صله
والیت و امامت است. منظور از صله همان والیت و امامت است. بعضی از روایات نیز بر صله رحم  در روایات یک مصداق آن

 تطبیق داده شده است.

یعنی مفروض گرفته است که شارع حکم آیه مستقیم متعلق قطع و وصل را مشخص نکرده است. این از تکالیف درجه دوم است. 
در اینجا چیزی فرض گرفته نشده » اقم الصالة«فرماید: را داده است و این تأکید بر آن دارد. گاهی احکام به شکلی است که می

 .24تا  19سوره رعد، آیات  -1 
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از درجه دوم هستند. در اینجا فرض گرفته شده است که خداوند » اطیعوا الله«مثل است و حکم درجه یک است. اما احکامی 
 امری دارد تا اطاعت کنید.

در این آیه نیز چنین است. یعنی فرض گرفته شده است که خداوند وصل را در جایی حکم وجوب داده است، و اکنون به قطع آن 
 امر به وصل در مفروضات آیه است. کند.نهی می

 مهم نکته
ن «نکته بعدی این است که امر در 

َ
َمَر الّلُه ِبِه أ

َ
دارد. الزام  هاآناعم از درجات الزام است. الزام به والیت معصوم و نایب » وَصَل یأ

به وصل رحم دارد. ممکن است به عناوین ثانویه نیز امر شده است. مثًال ارتباط با یک دولت باعث، جالل و شوکت حکومت 
پس این وصل در تمام درجات الزام  است. های خاصبا محیطارتباط حوزه  مثالً . این یک وصل الزامی است. یا شوداسالمی می

 است.

5 


	مرور به گذشته
	موضع ادبی «أن یوصل»
	نکات موجود در آیه
	4. نوع حرمت قطع
	5. منظور از قطع و وصل
	نکات قطع و وصل

	6. احتمالات در صفات اولو الالباب

	نتیجه فقهی از آیه
	منظور صله
	نکته مهم



