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 بسماهللالرمحنالرحیم

 اوامر/  الفاظمباحث / فقو  اصول موضوع:
 اشاره

کتبدرمقامانشابودکودرةمستعملخربیةىایمجلوحبثسومدر،دومدرصیغوامربودحبث،بوددرمادهامراولحبث
ىاجزودرکتابکردامروبعثیاستفادهىاآنزاشودیمکواستىایییبترکدرموردچهارمحبث؛استشدهاشارهىااینبو

نظرماحبثمهمیاستکومادرمواردیبوکودرحالینپرداختواست.یکس،کردهاشارهفقطمسائلبوبعضکوصدرمرحوم
بایددراصولحبثشودودرمسائلامااین؛بوایناشاراتیدارندمتفرقوصورتبواشارهکردمی،خودفقهاىمالرتبیوفقودرذیل

ارزشباالییچراکوریدگقرارموردتوجونوعچهارمکوحبثصیغوتراکیبکومفیدطلبوبعثاستدرىمآنوجایگاهامر
جدیدالبتویاست،جدیدمبحث؟وجوبىماستفادهکردیانوشودمیصیغوتراکیباینازآیااصلحبثایناستکودارد.

 گفتو جهتازاینشودمیکو در کو جاایناست این اصول صورتبومباحثیگاه منظم و آمدهمنقح اال و مهو ثحبمواد
.استبودهوفقهاموردتوجو

 بعث و رجحانمفید  تراکیب و ىا واژهانواع 
 :نوع اول

يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  »،کتبنا.مثالُکِتَب،آیدمیمشخصیاستکوازآنتکلیفبریونىایواژهیمفردوىاترکیبکومواردی
یامُ   َعَلْیُكمُ   ُكِتبَ  1«َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكم   الصِّ اینجادر، یا باشدوامامدرسؤالصورتبونفرمودهصوموا ازامام

و–َعَلْیُكمُ   ُكِتبَ تکلیفاستکومفیدآوردهگریی،بلکویککلمودخربیةبوصورتمجلو«یصوم»یا«صم»جواببفرمایند
صورتبواستکودراینمواردبعثوطلبىاترکیبنوعازیکاینکّلف،–علیکمکّلفنا–علیکمفرضنا–علیکمفرضیا

،فرضمثلکتابت،صیغوامراست،غریکودیگرییواژهبلکویکنیست،رودمیکوجایامربوکارةخربیکلموامریامجلو
نوعبنابراین؛کمنیستندىااینیااحبلکمیاینبغیلکمیایستحبیاحیسنکوامثالهبذااوصیکیا،وصیتاحیانا یا،تکلیف

،درمقامامرنداردخربیةولواینکوکلمووصیغوامرومجلوکومفیدبعثاستشدیىایواژهازایجمموعو،حبثچهارمدراول
کوذکرىاترکیبازاینایجمموعو،تکلیف،ابتغا،استحسان،استحباب،جیب،اوجبتوعلیکم،اوصیکمهبذا،فرض،کتابتمثل:
کومفیدطلبوبعثاستمهوقبولدارندواصلطلببواصلحبثىایبترکالبتوداللت؛واحادیثکمنیستآندرقرشد
حبثخواىیمکرد.بعدا استکوحملمناقشوبروجوبیااستحبابىایبترکولیدرداللترساندمیرا

 :نوع دوم

گریدعبارتبو،کندمیاستکوافادهطلبکاریمولیایمجلویعنیکندمیالشیعلیذمةالغریافادهکوبوصورتجعلیریتعاب
  َعَلى  لِِلَِّ 2«ِحجُّ اْلبَ ْیِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْیِو َسِبیال  النَّاسِ   َعَلى  َو لِِلَِّ »مثل،شودیمطلبوامرمولیاستفادهىاآنمجالتیکواز

                                                           
1
 381 هیآسوره بقره  

2
 79 هیآ عمران آلسوره  
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درهللعلیکم،–ارادهشده،لیعلیکمحرفیکومفهومآمدهترکیبیکلیمفردیندارمیبلکوهواژاینجاکودر،لیعلیکمالنَّاسِ 
هلل علی الناس حج »درحجىموکندمیوجعلالشیعلیذمةراافادهرودمیمثلالم،علی،بوکارحروفیىاترکیبنوعاین

است.آمده«البیت ...

 نوع سوم:
امهیتحبثجداگانوحبثبوخاطرولیآوردنوعسومرادرذیلنوعاولشودیمالبتواست،آمدهىاآنمواردیکوکلموحقدر

حقخدافالناست،آمدهآنمثلرسالوحقوقکودرآمدهوبوتعبرییکلموحقالناسحقواهللحق،مواردفراوانیکوشودیم
شودمیبویکمعنااستشدهاستفادهکلموحقىاآندرتعابرییکواست،حقپدرومادرایناست،حقفرزندایناست،

کلموحقموضوعیتداردوىرحالبوگفتجزنوعدوماست،شودمینوعاولاستوبویکمعناگفتکوکلموحقجز
حقگویدمی،وقتیمولیمطرحاستباشدیمکوطلبورجحان،درایننوعىماصلحبثجایحبثداردلذاماجداکردمی.

.بگریدمنایناستیاحقاوبرتوایناستاینیعنیاینکاربایداجنام

 نوع چهارم:

مخس:آیویابرایخدامثلحقیدرمالبرایدیگرانوکواشارهداردبوثبوتحصووتعابرییاستکودرامورمالیمواردی
َا َغِنْمُتم» آنحقیدر4«لِلسَّائِِل َو اْلَمْحُروم  َحق    َأْمواِلِِمْ   ِف  «و3 »ٍء فََأنَّ لِِلَِّ ُُخَُسُو وَولِلرَُّسوِل َوِلِذى اْلُقْرَب  ّمن َشىْ   َواْعَلُموا َأَّنَّ

اصلمفیدرجحانرااستکومسلمنجایادربرایدیگراناستکوایدراموالوامالکحقوحصواستبرایدیگرانکو
.ومفیدطلباستکندمیافاده

 نوع پنجم:

وبیانمفاسدبایددر،البتوحبثدرمصاحلاستبیانارشادبومصاحلومفاسداستوآناستشدهاشارهبوآنالرتبیوفقودر
پنریبا»دیفرمایماستکوییدرجا(بومصاحلدنیویومصاحلاخرویشودیم)خودمصاحلتقسیمبیانمصاحل؛شودنواىیحبث

باشیدعذابقرباخالقخوشاگرگویدمییامصاحلاخرویکو6«َأَحُد اْلَیَسارَْين  ِقلَُّة اْلِعَیالِ «ای5«کواثرداردخوردهشودگردو
مهراهبایکغالبا البتو،کندمیایننوعتعابریمصاحلومفاسدراذکر،قربخواىیدداشتفشارباشیدبداخالقخنواىیدداشتو

ىرحالبو،نیستىاآنهنیدروامروکوفقطبیانمصلحتومفسدهکردهدرروایاتاستثوهنیاستولیمواردیبع

                                                           
75سورهانفالآیو 3
19سورهالذاریاتآیو 4
شوددرىرکدامبیمارىخوردهخوردهشود(واگرجداگانوباىمشفاست)اگرىاآنازىرکدامدرپنری:گردووالسالمویازامامششمعل-359صفحو،1مکارماخالقجلد 5

است.

 54،صفحو2جلدالسالمویعلاخبارالرضانیع–416،صفحو4منالحیضرهالفقیوجلد–495صفحوصاحل،یصبح،البالغوهنج 6
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وجودامروبعثاصلىمنجایادررسدمیبونظر؟نوبیانمصاحلومفاسدمستلزمامرهنیاستیاآیاموضوعمهمیاستکو
حبثجای؟ایندرحدوجوبمولویاستیانوآیاامااست،موردقبولاجلملوفیکندمیوقتیموالداردمصلحتیرابیان؛دارد

بعثورجحانمفیدىااینامرنیستامامهووصیغوىیچمادهمواردایناینپنجنوعاستکودررسدمیبونظرآنچواست.
شود.نقححبثبوصورتمنظموماصولاستکوبایدىمىاایناستوبعضیىممفیدوجوبىمىستوجای

  :سؤال

آیاکلماتوواژهىلیمفیدبعثحمصوردرپنجموردمذکوراست؟

 :جواب 

،اداتتوبیخیاترغیبیامتنیوترجیمثلمادهوصیغوامرنیستامامفیدبعثورجحاناست،ىاآنمواردیدیگرکودر
،آیدمیتوبیخواستنکارىایواژهیاآیدمیکواداتترجیآجناییدردیاحسرةعلیالعبادادیمیتواینکاررااجنامکاشای

يِن َو لِ  َو ما كانَ «نفرآیومثل ُهْم طائَِفة  لَِیتَ َفقَُّهوا ِف الدِّ یُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإاا اْلُمْؤِمُنوَن لِیَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
َسبیِل الِلَِّ اثَّاقَ ْلُتْم ِإََل   َلُكْم ِإاا قیَل َلُكُم انِْفُروا فيا أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ما «اداتمتنیاستیاازکو7«رََجُعوا ِإلَْیِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون

آوردنوعششمعنواندرشودمیالبتووبعضیىمدرحدوجوباستاستنوعیرجحانوتوبیخازاداتکو8«اْْلَْرِض ...
9«الَّذيَن يُ ْؤِمُنوَن... ُىدًى ِلْلُمتَّقيَ «کندمیراتوصیفمؤمنوکاملىایانسانیاستکوىایمجلو:ىفتمنوع.کومننیاوردم

گویدمیخوبراىایانسانىایخوبیورادارنداینصفاتىااینکوگویدمیآیدمی،درمقامتوصیفالگوىایپاکوبرجستو
ِعباُد الرَّْْحِن الَّذيَن ََيُْشوَن َعَلى «یااستاوصافشانبوخاطرشانخوبیومعلوماستکووصفمشعربوعلیتاستیعنی

استىاییدرجاىشتمنوعاست؛آوردهدوازدهصفتبرایعبادالرمحانکو10«اْْلَْرِض َىْونًا َو ِإاا خاطَبَ ُهُم اْْلاِىُلوَن قاُلوا َسالما
نیستولی امر وعنوانبوکو ىایویژگیارکانودعائماسالم استورجحانومفیدبعثآمدهاسالم البتو مواردنیازاریغ،

ىشتنوعمعموال درقبلدرمهو.فقواشارهکردمیالیالبوخودماىمدرآوردکوشودیمکوذکرشدموارددیگرىمگانوىشت
کوامرنداشتوباشیمکودراینصورتحداقلشودیوبعدیکبعثوامراستوگاىیىمنیستمثرهحبثجاییظاىرم

است.تیایناستکوموجبتأکیداولوىانیداللتا

                                                           
7
 311سوره توبه، آیه  

8
 18سوره توبه، آیه  

9
 1،1سوره بقره، آیه  

10
 31سوره فرقان، آیه  
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اصلمذکوردرىشتنوعوآناینکوخیلیمهمنیستولیبایددراصولمشخصشودنکویبااشودیمکومطرحیدیجدحبث
؟یانوکندمیداللتبروجوبىاواژهآیاکلماتوکونیاوآناستىااینازىرکدامدرکوویژگییکبعثوطلباستاما

.کوتبعادراینصورتمتفاوتخواىدبودلذابایدمرورکنیم

 گانو ىشتانواع توضیح 
:اول نوع

یامُ   َعَلْیُكمُ   ُكِتبَ شودمیاستکودرمقامتکلیفاستفادهىاییمادهنوعاول ،کلفوایاحیبیافرضناعلیکمیاکلفناکمیا الصِّ
،کتبیعنیعالوهبربعثورجحانداللتبروجوبىمدارداولییواژهدوسورسدمیبونظر،ىااینوامثالینبغی،حیسن

فرضو،شودیمناستحباباستفادهکتابتازاطالقایناستکوصراحتداردوحالتدیگرینداردچوناطالقمعنای یا
وداللتبروجوبىمکندمینباشدداللتبروجوببرخالفایقرینودرحالتیکومطلقباشدوىاایناستطورمهنیتکلیف

باآیدمیبونظربَتَمانوشتوولیدرکَمستحبىماستچونخداآنرابراینوعکتابتدرخودالبتواطالقاستبونوع
بایداستفادهکناطالق درف َیوجوبرا تاظهورنیستحبثصراحتدروجوبداردوکورسدمیبونظربَجَووَضَرَماما

باشد اطالقداشتو ؛ وضعاستفرضووجبدر واضعچننیوضعکردهگویا دروجوبصراحتو کو باشد، وقتیداشتو
نوشتیمبرمشا،مستحبىمنوعیگوییممیاستالبتوچونوقتیتأملحملبَتَکَ.نیستواجبکردمییعنیمستحبگوییممی

استووجوبراازخودوضعاستفادهبکنیموَوَجبَ،ضَرَمانندف َبَتَکوکَممکناستبگوییم؛داردتأملجایلذاشدهنوشتو
داللتبر،بالوضعبحتیتکلیفمادهفرضووجآمدکومیبیشرتبوذىنمقبال ازاطالقاستفادهبکنیم،بگوییمممکناست

وکتبىمبواطالقداللتبروجوببکندولیممکناستکتبىمباوضعداللتبروجوببکندیعنیاینکندمیوجوب
.کندمیبوبالوضعداللتبروجچهارتا

دیگرمثلحیسنعلیکم،ینبغی،ىایواژهبالوضع،اماکنندمیبعیدنیستکواینچهارواژهداللتبررجحانوجوبیىرحالبو
متامىااینواطالقىمدرکنندمنیوداللتبروجوبکنندمیرجحانکوبوداللتوضعیداللتبررسدمییستحب،بونظر
اادعطوراینینبغیکواینکاراجنامشود،اینانبغااگرنگوییمکوظهوردراستحبابداردکوبعضیگویدمینیستوقتیموال

حمرزنیستنوبووضعونوبواطالق،وقتیظهوردروجوبالاقل،مثلانبغاواستحسانظهوردراستحبابداردکردنددر
چیزیطوراین،پسخالفخوبینیستمطلقاستخوبیکووگفنتاینچیزیخوباستیعنیدرمقامبیاناستمیگویمی

.اشدبمتامموارددراینکواطالقآیدیبوذىنمن

 تقسیم داللت کلمات بر وجوب يا استحباب يا رجحان
گروهووجبفرض،تکلیف،کتب،مثلبالوضع،کندیمبروجوبکویکگروهداللتدوگروهبوشودمیحبثاولتقسیم

متامنیستکوبتواندالاقلامجالداردووضعاطالقدرآنیاکندمییاداللتبراستحبابکندیدیگرکوداللتبروجوبمن
اگرچوکندیوبعضیىمداللتبروجوبمنکندمیداللتبروجوببکند.ایندرقسمتاولکوبعضیداللتبروجوب

جاىاییىمولذامادرفقوحمرزنیستلیداللتبروجوببرایماورساندمیمطمئنباشیمکوبگوییماستحبابراتوانیممنی
دلیلبروجوبباشد.تواندمنیبروجوبتردیددارمیوراىااینکوداللتىااینوامثالنیستمثلینبغی،حیسنکوکمىممیدار
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،البتوتوجوبایدداشتوباشیمکوقدرمتیقنرجحانشودمیبلوقدرمتیقنمهانرجحاناستکواستحبابمصداققدرمتقنیآن
.استحباباستاستکوجامعبنیوجوبو

 رجحان با استحبابفرق
توانیممنیاستحبابیکاثریداشتوباشدمباىوقسمیازآناست،اگرجاییاستحبابیکغریازاستحباباستکورجحان

اینکوبگوییمیولاست؛رجحانمهاننتیجواستحبابدرمقامعملبلواصلرجحاناستبگوییماینمستحباست،بلکو
گفتچونجمملاستوقدرمتیقنشرجحانمطلقیاستکومنطبقشودیاستحباباینرامنعنواناباستحبابىستاینجا

استحباباست.رجحان،نتیجودرعملشودمیبراستحباب
:دومنوع 

کوکندمیطالقاقتضاعلیذمةالغری،اگردرمقامبیانباشدباالیجعلالش«هلل علی الناس حج البیت ...»آیومثلنوعدوم
ظهورشدروجوب،ذمووامرکردنشخصبومتعهدواستگذاشنتشخصچیزیرادرذمواینکوبوخاطر؛وجوبرابرساند

دیبع؛شودمیظهوروضعیداردواگرظهوروضعینداشتوباشدیاباحکمعقلیابااطالقازآنوجوباستفادهکواست
هللعلی،یعنیاینکندمینذرکسیمثال شخصاستاینبرذمةگفتوشودنیستکوحتیادعایوضعىمبشود،یعنیوقتی

بووبایداجنامبگریدلیعلیکمیاهللعلیالناسحجالبیتیعنیاینبایدیاستفرمایدمیخداکووقتیرابایداجنامبدىمو
فرمایندمیوجودداردومستلزمبعثاستکوآقایخوییوطلب،یعنیبایدمفهومشمعناوعبارتیجعلالشیعلیالذمةاین

امرالغریجعلالشیعلیذمةدربلو،لالشیعلیذمةالغریاستعکودرصیغوامردالبربعثىمنیستودالبرتعهدوج
استبرذمومشاستیعنیبایداجنامبدىی،التزامالزمبنّیگوییممیبعثوجوبیاست،اینکوظهورشبعثاستمنتهیمالزمبا

وایننوعتراکیبىرجابیایدمفیدمهنیقصواست.
:نوع سوم
یاحقپدرواستاینتواینکاررابکنییاحقخدابرکوحقولدکعلیکرفتمیکلموحقبوکارکودرآننوعسوم

قرینودارمیکودرالبتو،کندیمکوداللتبروجوبآیدمیمادرایناست،اینکلموحقىمبومعنایثبوتاستوبونظر
توایناستگویابرذموتوایناستیعنیشبیوکتبواوبرحقگویدمیولیوقتی،بعضیمواردداللتبراستحباببکاررفتو

،ولذامااینرااصلکندمییعنیثابتبرذموتواستکواینکاررابکنیوظهورشىمداللتبروجوبتهللعلیالناساس
تکلیفاستوتکلیفالزامیاست،خروجازالزامیعنی،دىدمیروایاتکوحققراردىیمودررسالوحقوقودرمهومیقرار

.خواىدمیىمقرینو


