الرحْمنِ الرَّحیمِ
اللهِ َّ
بِسْمِ َّ
الْحَمْدُ ل َِّلهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ
بحث در آیۀ چهارم از آیاتی اس ت
و حاکم استتتتت می استتتتتتد

در ولی امر

که میتوان به آنها برای اثبات شتتر فقاه

کرد .خداوند متعا در آیۀ  44ستتتتتورة مائده میفرماید« :إِنَّا

ن َو
ن هادُوا َو الرَّبَّانِیُّو َ
َستلَمُوا لِلَّذی َ
نأ ْ
ن الَّذی َ
م بِهَا النَّبِیُّو َ
أَنْ َزلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً َو نُوٌر یَحْكُ ُ
ونِ َو
ن کِتابِ اللَّهِ َو کانُوا عَلَ ْیهِ شُهَداءَ َف تَخْشَوُا النَّاسَ َو اخْشَ ْ
حفِظُوا مِ ْ
الَْأحْبارُ بِمَا اسْتُ ْ
ه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون» .استد
الل ُ
م یَحْكُمْ بِما أَنْزَ َ َّ
منْ لَ ْ
تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلی ً َو َ
این آیۀ کریمه برای اثبات شر فقاه

در ولی امر طی سه بند قابل تبیین اس ؛ بند او

اینكه مراد از احبار در آیۀ کریمه عالمان به دین و به حرام و ح
این مطلت

چنتتد چیز استتتتتتت ؛ او ً "حبر" بته معنتتای عتالم استتتتتتت

تفاسیری که آمده اس

به

الهی است

که شتتاهد بر

هم در لغت

و هم در

و همچنین در روایات هم حبر به معنای عالم تفسیر شده اس

آن هم عالم به علم دین.
ابن منظور در لستتتان عرب میگوید« :الحِبْرُ و الحَبْرُ :العالِم ذمیّاً کان أَو مستتتلماً بعد أَن
یكون من أَهل الكتاب ».چه ذمی باشتتد و چه مستتلم باشتتد حبر به معنای عالم است  .تا
جایی که میفرماید« :فی الحدیث :ستتتتتمی

ستتتتتوَرةَ األَحبار لقوله تعالى
ستتتتتورةَ المائدة و ُ
ُ

َستتتتلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الَْأحْبارُ؛ و هم العلماء
فیها :یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أ ْ
جمع حِبْرٍ و حَبْر بالكسر و الفتح » اشاره به سورة مائده اس

که این سوره؛ هم مائده

و هم ا حبار نامیده شتتتده استتت  .این حرف ابن منظور در لستتتان العرب بود که میتوان
گف
مطل

یكی از جامعترین کتابها در لغ
دوم مطلبی استتتت

عرب اس .

که فخر رازی در تفستتتتیر خود بیان میکند« :و أمّا الحبار و قا

ابن العباس هم الفقها» تفسیر فخر رازی جلد  12صفحه .4
مطل
ح

ستتتومی که شتتتاهد بر آن استتت

که مراد از احبار عالمان به شتتتریع

و حرام خدا هستتتتند قرینه ستتتیا استتت

و عالمان به

که هم قبل از این مقطع و هم بعد از این

ى َو نُور» که
مقطع آمده استتت  .قبل از این مقطع میفرماید« :إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُد ً
مقتضتتتتتتای آن این استتتتتت

یعنی عالم به همین تورات

که اگر احبار به معنای عالم استتتتتت

حفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّه» این هم قرینۀ دیگری
استتتتتتتُ ْ
باشتتتتتتد .در ادامه هم میفرماید« :بِمَا ْ
اس ؛ کتاب خدا به آنها سپرده شده اس

و مسئولی

نگهداری و حمای

و صیان

از کتاب خدا به آنها ستتتپرده شتتتده استتت  .قاعدتاً حبر یعنی علم به همین کتاب داشتتتته
باشتتتتتتد د

باید عالم به همین کتاب باشتتتتتتد به دلیل اینكه مراد از حفظ به معنای حفظ

علم کتاب اس
مطل

و به معنای حفظ جلد و کاغذ و دوس

نیس .
الهی استتت

چهارم بر اینكه مراد از ا حبار عالمان به حرام و ح

روایتی استتت

که

اللهِ علیه
الزبَیْرِیِّ َعنْ أَبِی عَبْدِ َّ
مرحوم عیاشتتی در تفستتیر خود نقل میکندَ « :عنْ أَبِی عَمْرٍو ُّ
معَاصِی الْمُوبِ َقۀِ
مۀُ التَّطْهِیرَ وَ الطَّهَاَرةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْ َ
س ُتحِقَّ ْ بِهِ الْإِمَا َ
الس م أَنَّ مِمَّا ا ْ
ُمۀُ مِنْ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ اْلعِلْمَ بِكِتَابِهَا خَاصِّهِ
الَّتِی تُوجِ ُ النَّارَ ثُمَّ بِجَمِیعِ مَا یَحْتَاجُ إِلَ ْیهِ الْأ َّ
ْس توخِهِ قُلْ ُ
َاس تخِهِ وَ مَن ُ
َش تابِهِ وَ دَقَائِقِ عِلْمِهِ وَ غَرَائِ ِ تَأْوِیلِهِ وَ ن ِ
َامهِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُت َ
وَ ع ِّ
منْ
َشتتتتتتیَاءِ الَّذِی ذَکَرْتَ قَا َ قَوْ ُ اللَّهِ فِی َ
وَ مَا الْحُجَّۀُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَكُونُ إِلَّا عَالِماً بِهَذِهِ الْأ ْ
جعَلَهُمْ أَهْلَهَا إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِی ها هُدىً وَ نُورٌ یَحْكُمُ بِهَا
أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِی الْحُكُومَۀِ وَ َ
ِمۀُ دُونَ الْأَنْبِیَاءِ الَّذِینَ
َستلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الَْأحْبارُ فَهَذِهِ الْأَئ َّ
النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أ ْ
یُرَبُّونَ النَّتتتاسَ بِعِلْمِهِمْ وَ أَمَّتتتا الْتتتَأحْبَتتتارُ فَهُمُ اْلعُلَمَتتتاءُ دُونَ الرَّبَّتتتانِیِّینَ ثُمَّ َأخْبَرَ َفقَتتتا َ بِمَا
م َیقُلْ بِمَا حُمِّلُوا مِنْه».
اللهِ وَ کانُوا عَلَ ْیهِ شُهَداء َو لَ ْ
حفِظُوا مِنْ کِتابِ َّ
اسْتُ ْ
ما در محل خود در مباحث امام
بر امام

اهلبی

اشاره کردهایم که آیۀ تطهیر خود یكی از ادلۀ روشن

علیهم الس م اس ؛ به دلیل اینكه در امام

دیگر وجود دارد .این روای
فرمود شر امام

هم در این قسم

اشاره به همین مطل

را این آیه میآورد د

خدا و علم به شریع

اس

معلوم میشتتود مراد از ا حبار

نه مطلق العلم .از این روایتی که عیاشی

نقل میکند -ع وه بر اینكه این فایده را از آن میبریم که د ل
علمای به حرام و ح

دارد .صدر روای

ُمۀُ مِنْ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا»
علم منور اس « :بِجَمِیعِ مَا یَحْتَاجُ إِلَ ْیهِ الْأ َّ

بعد حضتترت شتتاهد بر این مطل
علم به حرام و ح

شر

عصم

به د یل

دارد بر اینكه مراد از ا حبار

خداستتت  -یك فایده دیگر بلكه فواید دیگری هم مستتتتفاد استتت ؛

ازجمله اینكه این شتتتر عام استتت

اللهُ لَهُمْ
منْ أَذِنَ َّ
اللهِ فِی َ
به دلیل اینكه فرمود« :قَوْ ُ َّ

جعَلَهُمْ أَهْلَهَا» د
مۀِ وَ َ
فِی الْحُكُو َ

عام و مطلق استت  .بعد هم استتتشتتهاد به این آیه

َستتتتتتلَمُوا لِلَّذِینَ
فرمودهاند؛ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أ ْ
هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الَْأحْبارُ» .د
عالمان به حرام و ح

حاصتتل بند او این اس ت

که مراد از ا حبار در این آیه

الهی و عالمان به کتاب خدا یعنی کتاب تشریع الهی اس ؛ کتابی

که خداوند متعا در آن قوانین خود را تبیین کرده اس .
د

معلوم میشتتتتتتود که این آیه د ل

بر جعل حكوم

شرایط باشند را دارد و این بهطور کل اس
به این آیه این استتت

بند دوم در استتتتد

برای کستتتتتتتانی که واجد این

و اختصاصی به بنیاسرائیل ندارد.
که مراد از حكم در این آیه فرمانروایی استتت

و

ن
م بِهَا النَّبِیُّو َ
خصتتتتتتوت قضتتتتتتاوت مراد نیستتتتتت ؛ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْكُ ُ
اللهِ َو کانُوا
ن کِتابِ َّ
حفِظُوا مِ ْ
استتتتتتُ ْ
ن َو الَْأحْبارُ بِمَا ْ
ن هادُوا َو الرَّبَّانِیُّو َ
َستتتتتلَمُوا لِلَّذی َ
الَّذینَ أ ْ
شتتتتهَداء» .مراد از "یحكم" حكم به همۀ آن چیزی استتتت
عَ َل ْیهِ ُ

که در جامعه نیاز استتتت

و

اختصات به حكم به معنای قضاوت ندارد.
ا ما دلیتل به این مطلت ؛ او ً در خود آ یه "یحكم" بهطور مطلق آ مده استتتتتتت

و اعم از

م
اللهُ فَأُولئِكَ هُ ُ
م یَحْكُمْ بِما أَنْزَ َ َّ
ن لَ ْ
م ْ
قضتتتتاوت استتتت  .در ذیل آیه هم که میفرمایدَ « :و َ
الْكافِرُون» اط

دارد و آن هم قرینۀ دیگری استتتتت  .اما صتتتتترفنظر از خود آیه و این دو

عبارتی که از آنها اط

برداشتتت

میشتتتود -که با اط قش اثبات میشتتتود مراد از حكم

مطلق الحكم ا س ؛ چه حكم در ف صل خ صوم

و چه حكم بهطور عام -چند قرینۀ دیگر

هم وجود دارد؛ قرینۀ او اینكه بعد از آیۀ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراة» این آیه آمده استتتتتتت َ « :و
النفْ
کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ َّ

ِالنفْ
َ ب َّ

ِ وَ اْلعَ ْینَ ب ِاْلعَ ْینِ وَ الْأَنْفَ ب ِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ ب ِالْأُذُنِ َو

م یَحْ ُكمْ بِما أَنْزَ َ
ن لَ ْ
م ْ
ه َو َ
ة َل ُ
َصتتتدَّ َ بِهِ فَهُوَ کَفَّاَر ٌ
نت َ
م ْ
ِالستتتنِّ َو الْجُرُواَ قِصتتتاتٌ فَ َ
ن ب ِّ
الستتت َّ
ِّ
م الظَّالِمُون» که این مطل
ك هُ ُ
ه فَأُولئِ َ
الل ُ
َّ

دیگر ربطی به قضتتتاوت و فصتتتل خصتتتوم

ندارد و از ص حی ها و اختیارات حاکم ا س ؛ آن حاکمی که و ی
او کسی اس

که عقوب

میکند.

امر بر عهدة او س

و

این مستتئله را در محل خود بیان کردهایم که یكی از خصتتوصتتیات و ویژگیهای حاکم این
که حق عقوب

استتتتتتت
حاکمی

و عقاب دارد و خ صتتتتتتته عقاب در حوزة اختیارات و از ویژگیهای

منْ یَشتاءُ
غفِرُ لِ َ
است  .لذا بیان شتد که در آیات کریمۀ قرآن هم غالباً هرکجا «فَ َی ْ

منْ یَشتتتتاء» آمده استتتت
وَ ُیعَذِّبُ َ
آمده استتتتتتت ؛ د

الستتتتماواتِ َو الْأَْر
قبل از آن عبارت « َو لِلَّهِ مُلْكُ َّ

به دلیل اینكه خداوند مَ لك و فرمانروا استتتتتتت

ِ»

و به دلیل اینكه حق

مالكی

دارد حق تصتتتترف به عقاب یا حق مغفرت هم دارد .این از خصتتتتوصتتتتیات حاکمی

استتتتتتت

دیگری چنین حقی را ندارد .لذا بیان کردیم که

که حق حاکمی

دارد و هیچک

صرف عد و حتی حسن عد کفای

در حق اجرای عد نمیکند؛ یعنی اینكه کسی ببیند

دیگری جنایتی کند حق ندارد او را عقاب کند گرچه این کیفر عد
اختیارت کسی اس

که حاکمی

داشته باشد و از ویژگیهای حاکم اس  .بعد هم در آیه

تأیید میکند که منظور از "یحكم" حكم فرمانروایی استتتتتتت
ق ضاوت یعنی ف صل خ صوم

و ربطی به قضتتتتتتتاوت ندارد زیرا

اما در این م سائل منظور ف صل خ صوم

اخت فی وجود ندارد و حق روشن اس
کار قاضی فصل خصوم

باشتتتتتتتد زیرا این کار از

اس

و بحث کیفر به میان اس

نی س

زیرا

که کار حاکم اس .

و اگر اختیار اجرای حكم را به او بدهند این اختیاری اس

که حاکم به او میدهد وگرنه قاضتتتتتتی به ما هو قاضتتتتتتی چنین حقی ندارد .یعنی حاکم
میتوان این حق را به قاضی یا کسی که مخصوت این کار باشد بدهد .لذا در روای
به این مستتئله اشتتاره شتتده اس ت ؛ مث ً در روایات ص ت ة جمعه وارد شتتده اس ت
هف

نفر در شهری جمع شوند نماز جمعه بران شهر واج

اس

هم
که اگر

که این افراد هستند

ن َو لَا تَجِ ُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ َو قَا ضِ یهِ َو
ؤمِنِی َ
ن الْمُ ْ
س ْبعَۀِ َنفَرٍ مِ َ
عۀُ عَلَى َ
مَ
«تَجِ ُ الْجُ ُ
دیِ الْإِمَامِ[ ».که در آن اشتتتاره شتتتده
ن یَ َ
د بَ ْی َ
َضتتترِبُ الْحُدُو َ
شتتتاهِدَانِ َو الَّذِی ی ْ
َق وَ َ
مُدَّعِیَا ح ٍّ
اس
د

که یك حاکم قا ضی و ک سی که مخ صوت اجرای حكم ا س
قاضتتی غیر از حاکم اس ت

هرچند ممكن اس ت

باید در شهر با شد].

که امام مستتئولی

اجرای حدود را به

قاضی بسپارد.
جلوگیری از تعدی و ایجاد نظم در جامعه و اینكه اگر کستتی از نظم تعدی کرد او را مجازات
کند کار حاکم اس ت

و این کار قاضتتی نیس ت  .آیه هم میفرماید ما تورات را فرستتتادیم که

انبیاء و ربانیون و احبار به آن حكم کنند و به معنای این نیستتتتتتت

که تنها آن را یاد بگیرند

بلكه باید به آن حكم کنند .حكم هم به معنای فتوا دادن نیستتتتت

چنین چیزی

و هیچک

نگفته استتت ؛ حكمی که قاضتتتی باید بدهد حكم فصتتتل الخصتتتوم
احكام و نه حكم عقوب

استتت

نه حكم اجرای

زیرا این کار حاکم است  .کار حاکم اقامه عد و اجرای نظم است

و اگر این کار از حاکم گرفته شتتود دیگر هیچکاره اس ت  .نظم هم یعنی جلوی تعدی کستتی
را از حق دیگری بگیرد و این جلوگیری گاهی با کیفر کردن اس ت

به دلیل اینكه همین کیفر

کردن او جلوگیری برای بقیه استو گاهی هم به وسیلۀ دیشگیری اس .
قرینۀ دوم که این یحكم به معنای قضتتتتاوت نیستتتت
استتتت

بلكه اعم از قضتتتتاوت استتتت

مطلبی

که در آیۀ  48همین ستتتتورة مائده با آن اشتتتتاره شتتتتده استتتت  .خداوند در این آیات

میفر ما ید که ما در طو

تاریخ تورات را بر موستتتتتتی ناز کرده و حاکمتان بر آن معین

کردیم انجیل را بر عیستتتتی ناز کرده و به او دستتتتتور دادیم که به آن عمل کند« :وَ قَفَّیْنا
ى
ن التَّوْراةِ وَ آتَیْناهُ الْإِنْجیلَ فیهِ هُد ً
ُصتتدِّقاً لِما بَ ْینَ یَدَ ْیهِ مِ َ
ِعیستتى ابْنِ مَرْیَمَ م َ
َ
عَلى آثارِهِمْ ب
ۀ لِلْمُتَّقین» و بعد میفرماید
ظً
ن التَّوْراةِ َو هُدىً َو مَوْعِ َ
ن یَدَ ْیهِ مِ َ
ُصتتتتتدِّقاً لِما بَ ْی َ
َو نُوٌر َو م َ
ب
ما قرآن را به تو ای دیامبر ناز کردیم [و باید بهوسیلۀ آن حكم کنی]َ « :و أَنْزَلْنا إِلَیْكَ اْلكِتا َ
م بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَ َ اللَّهُ وَ
َق مُصتتتتتتَدِّقاً لِما بَ ْینَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْكُ ْ
ب ِالْح ِّ
ه
شتتتتتترْعَۀً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شتتتتتتتاءَ اللَّ ُ
جعَلْنا مِنْكُمْ ِ
تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ َ
اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً
م فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى َّ
ة َو لكِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی ما آتاکُ ْ
دً
ۀ واحِ َ
ُم ً
م أ َّ
جعَلَكُ ْ
لَ َ
م فیهِ تَخْتَلِفُون» .مراد از کلمۀ شتترعاً هم بحث در مورد تشتتریع کلی است
فَیُنَبِّئُكُمْ بِما کُنْتُ ْ
و به این معنا که ما برای هر یك از شتتما قانونی گذاشتتتیم .د
از این "یحكم بها" حكم به آن قانونی است
اس

و بحث شرعاةً و منهاجاً اس

قرینۀ ستتتتوم هم همان روای

معلوم میشتتود که مراد

که خداوند متعا برای نظم جامعه فرستتتاده

و بحث قضاوت تنها نیس .

ابو عمر زبیری استتتت

که قب ً نقل کردیم که عیاشتتتتی از امام

استتتت ُتحِقَّ ْ بِهِ
صتتتتاد علیه الستتتت م نقل میکند که در ضتتتتمن آن آمده استتتت « :أَنَّ مِمَّا ْ
ُم اْلعِلْمَ الْمُنَوِّرَ بِجَمِیعِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّۀُ مِنْ حَلَالِهَا
الْإِمَامَۀ» تا جایی که میفرمایدَ« :ث َّ
وَ حَرَامِه» .و امام علیه الستتت م استتتتشتتتهاد به همین آیه میکند و میفرماید دلیل اینكه

امام باید به این مستتتائل عالم باشتتتد این استتت « :إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْكُمُ
َستلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الَْأحْبار» .د
بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أ ْ
این یحكم به النبیون در همۀ آن چیزی اس

معلوم میشتتود که

که «مَا یَحْتَاجُ إِلَ ْیهِ الْأُمَّۀ» و بحث مخصوت

قضاوت نیس .
حفِظُوا مِنْ کِتتتابِ اللَّتهِ وَ کتتانُوا عَلَیْتهِ
استتتتتتتُ ْ
بحتتث ستتتتتتوم هم اینكتته "ب" در عبتتارت «بِمَتتا ْ
شهَداء» بای تعلیل اس
ُ

که افادة علی

میکند؛ یعنی دلیل اینكه یحكم به این کتاب به

این دلیتتل کتته حفظ و علم و دانش این کتتتاب را متتا در اختیتتار آنهتتا قرار دادیم .حتتا کتته
سلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الَْأحْبار» ما از
چنین شد لذا «یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَ ْ
این علی

استتتفادة قاعدة عامه میکنیم؛ د

معلوم میشتتود که حاکمان باید کستتانی

اللهِ» عالم به کتاب خدا و فقیه به شتتریع
ن کِتابِ َّ
حفِظُوا مِ ْ
استتتُ ْ
باشتتند که « ْ
حرام الهی باشند.
و صلیاهلل علیمحمد و اله محمد

وح

و

