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  مقدمه
  

اهللا العظمي خويي، به طوري كه از عنوان آن ، تأليف آيتالمنهاج تكملةمباني كتاب 
اهللا العظمـي سيدمحسـن   است. آيت المنهاجكننده مباحث كتابي با نام پيداست تكميل

بـه زبـان عربـي تـأليف نمـود ولـي        الصـالحين منهـاج حكيم كتابي را در فقه با عنـوان  
ت، حـدود، تعزيـرات، قصـاص و ديـات را در اثـر مـذكور       مباحثي چون قضا، شـهادا 

نياورد و شايد عدم طرح آن فروع به جهت اختالف نظري است كه در زمينه جـواز و  
اهللا خـويي از  عدم جواز اقامه حدود و تصدي منصب قضا در عصر غيبت باشد. آيـت 

مشـهور  بـه   ادانند و آن رجملة فقهايي هستند كه اقامه حدود را در عصر غيبت جايز مي
دهند و معتقدند مخالفي در اين مسـئله وجـود نـدارد جـز ابـن زهـره و ابـن        نسبت مي

داننـد و محقـق در   ادريس كه اقامه حدود را وظيفه امام يا منصوب از جانب امـام مـي  
اند؛ در حالي كه قـول  و عالمه در برخي از آثارش در مسئله فوق توقف نموده شرايع

الشرايط در زمان غيبـت جـايز   ود توسط حاكم شرع جامعاظهر آن است كه اقامه حد
است به دو دليل: اوالً، اقامه حدود به جهت وجود مصـلحت عمـومي و دفـع فسـاد و     
جلوگيري از نشر فجور و طغيان بين مردم تشريع شده است و اختصاص آن بـه زمـان   

آن نـدارد  خاص با امور مذكور منافات دارد و مسلماً حضور امام مدخليتي در تشريع 
و همان طور كه در زمان حضور اقتضا و تشريع احكام مذكور موجود است در زمـان  
غيبت نيز چنين است. ثانياً، ادله حدود از كتاب و سـنت مطلـق و غيـر مقيـد بـه زمـان       

) و يـا  2(نـور/ » ةجلد ئةماو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما  نيةالزا«خاصي است، مانند 
) اين آيات داللت دارند بر اينكـه اقامـه   38(مائده/» طعوا أيديهمافاق قةالسارق و السار«

حدود ضروري است و نسبت به اينكه متصدي اجرا چـه كسـي باشـد داللتـي نـدارد.      
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توانـد خـود اقـدام بـه     البته معناي اين سخن آن نيست كه هر فردي از افراد جامعه مـي 
شـود و روايـاتي   اجتماعي مي اقامه حدود نمايد؛ زيرا، اين امر موجب اختالل در نظام

بـر ممنوعيـت    3بن غيـاث  و حفص 2و اسحاق بن يعقوب 1چون صحيحه داود بن فرقد
  د.اقدام فردي داللت دار

دعـائم  اما استدالل بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت با روايتـي كـه در   
اال  جمعـة لال يصلح الحكم و ال الحدود و ال ا«از امام صادق (ع) نقل شده كه  االسالم
  4.به سبب مرسل بودن روايت مورد قبول نيست» بامام

به نظر اينجانب قول مشـهور قـوي اسـت بـه دو دليـل: اوالً، در صـورت عـدم        
شـوند و  اجراي حدود و تعزيرات و عدم تصدي منصب قضاوت، اين امور تعطيل مي

شـوند و  رفته مياند، ناديده گثانياً، آيات و روايات بسياري كه در اين زمينه وارد شده
اهللا خـويي بـا توجـه بـه     يابنـد. آيـت  صرفاً به مسلمانان صدر اول اسالم اختصـاص مـي  

بـه تـأليف    الصـالحين منهـاج ضرورت طرح مباحث مذكور و تكميـل مباحـث فقهـي    
مبادرت نموده و عالوه بر طرح فـروع جزايـي اسـالم در حـوزه قضـا،       المنهاج تكملة

ديات مباني فقهي آنها را از آيات و روايات بـه  شهادات، حدود، تعزيرات، قصاص و 
  اند.صورت اجتهادي بيان كرده

مباني جمـع مبنـي اسـم مكـان اسـت. يعنـي در ايـن اثـر تحقيقـي مسـتندات و           
اجماع  ،سنت ،اند از: كتاباند كه عبارتاستداللي ذكر شدهگاه احكام با روش تكيه
انون است. يعنـي هرچـه مبنـاي    عقل. بديهي است ذكر مباني احكام ضامن اجراي ق و

  تر خواهد بود.تر باشد، اجراي قانون مبتني بر آن مبني نيز قويحكمي قوي
الزم است در اين مقدمه مطالبي را به اختصار درباره ادله اربعه كـه بـين اماميـه    

  مورد پذيرش است بيان كنيم:
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بر اسـالم  مراد از كتاب كتابي است كه خداوند متعال آن را بـه پيـام   . كتاب:1
تعبير كرده است » قرآن«(ص) با الفاظ و معاني و اسلوب خاص نازل فرموده و از آن 

 5گونه دخالتي نداشته اسـت. هاي آن هيچاي كه پيامبر (ص) در الفاظ و صيغهبه گونه
(ص) بداند و به الفاظ و معـاني صـيغ الهـي قائـل     هركس قرآن را از مخترعات پيامبر 

بلسـان   ... نزل به روح االمين علـي قلبـك  «ايمان نياورده است. نباشد به كتاب آسماني 
و هو المصـدر األول االحكـام   «آمده است:  اصول مظفر) در 196(شعراء/» عربي مبين

او اجمـاع او عقـل فاليـه ينتهـي و مـن منبعـه        سـنة و اما ماسواء مـن   ميةاالسال يعةالشر
سـنت و   :و آن (قرآن) مصـدر اول احكـام شـريعت اسـالمي اسـت و مـابقي       6:يستقي

  شوند.اجماع و عقل به آن منتهي و از چشمة زالل آن سيراب مي
سنت در اصطالح برادران اهل سنت و جماعت عبارت است از: قول  . سنت:2

و فعل و تقريـر نبـي اكـرم (ص) و در اصـطالح فقهـاي اماميـه: قـول و فعـل و تقريـر          
م. بنابراين، قول و فعل و تقرير ائمـة معصـومين نيـز بـر بنـدگان خـدا حجـت و        معصو
  3االتباع است. پس سنت عبارت است از: قول و فعل و تقرير معصوم.واجب

اماميـه اجمـاع در مقابـل كتـاب و سـنت، اصـل مسـتقلي         از ديدگاه . اجماع:3
وان در تـ گرنـه نمـي  كه كاشف از سـنت باشـد و  نيست بلكه در صورتي حجت است 

اثبات حكم شرعي به آن استناد كرد و اگر كاشف از سنت باشد در آن صـورت نيـز   
  منكشف حجت است نه كاشف.

آنچه از ديدگاه امت اسـالمي مسـلم اسـت اينكـه: حـاكم در احكـام        . عقل:4
كند و سنت كاشف از آن اسـت  شرعي فقط خداست. قرآن كريم از آن حكايت مي

مه معصومين (ع) از احكامي كه نزد خداوند متعال تشريع يعني پيامبر اسالم (ص) و ائ
عقل نيز دليـل   ، پسه مدرك استكلدهند. بنابراين، عقل حاكم نيست بشده خبر مي

اصلي نيست بلكه در صورتي حجت است كه بين ادراك آن و حكم شرعي مالزمـه  
                                                                                                                              

  .99، محمدتقي حكيم، ص اصول العامه  .5
  .61، ص 2، ج مظفراصول   .3و  6
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ثابت باشد. پس در اين صورت نيز آنچه حجت است حكـم شـرعي اسـت نـه عقـل.      
دربـارة دليـل عقلـي     ه آمده است. بنا بر آنچه بيان شد،يل اين اجمال در اصول فقتفص

توان بحث كرد: اوالً، عقل مدرك است نـه حـاكم پـس حكـم نـدارد.      از دو نظر مي
شـارع آنهـا خـالق     مالكات همة احكام عاجز اسـت، زيـرا  ثانياً، عقل آدمي از ادراك 

 پـس حكم شرع آنجـا وجـود دارد؛   عقول است و عقل هرجا بتواند آن را درك كند 
مانند اجمـاع دليـل    نيزعقل در اين موارد كاشف از حكم شرع است؛ از اين رو عقل 

مستقلي نيست. مضافاً اينكه در اين كتـاب كـه مؤلـف منـابع تكملـه را مشـروحاً بيـان        
كرده است در يك مورد نيز به دليل عقلي استناد نكرده است و شيخ مظفر (قده) كـه  

فرسايي كرده و براي كاربرد آن مثالهـايي آورده، بـه غيـر از دليـل     عقلي قلمدر دليل 
عقلي به ادلة ديگر نيز استناد كرده است. به هر حال در فقه موردي نيست يا الاقل من 

تـوان نتيجـه   ام كه به دليل عقلي استناد شده باشد. پس از آنچه بيان گرديـد مـي  نديده
كاشف از آنها را دارند. منابع احكـام شـريعت    گرفت كه اجماع و عقل نقش مؤيد و

  منحصر در كتاب و سنت است واهللا العالم.
در اين اثر عـالوه بـر ترجمـه مـتن و پاورقيهـا در مـواردي آراء و اسـتداللهاي        

تبيين شـده و احيانـاً مطالـب تكميلـي بـا روش اسـتداللي        المنهاج تكملةمباني مؤلف 
ايـم و در صـورت ذكـر    مـت (*) مشـخص كـرده   فقهي بيان گرديده كه آنها را با عال

ايـم. در  آنهـا را در داخـل پرانتـز آورده    المنهاج تكملةمطالب افزون بر متن و پاورقي 
  اند كه در متن كتاب نظر آنان آمده است.فهرست نام كسان تنها فقهايي ذكر شده

، انگيزه اين اقدام، اوالً، علميـت كتـاب و نكـات دقيـق آن بـوده اسـت و ثانيـاً       
ارائـه   ،اهللا العظمـي خـويي و ثالثـاً   عرض ارادتي بود به ساحت اسـتادم حضـرت آيـت   

خدمتي، هرچند ناچيز، به اهل علم و دانشجويان عزيز فقه و حقوق؛ البته با آگـاهي از  
  خود. ةبضاعت مزجا

انـدركاران سـازمان سـمت بـه ويـژه      دانم از همه دستدر پايان وظيفه خود مي
اي دكتر احمد احمدي كه بر گردن اين بنده حقـوق بسـياري   استاد ارجمند جناب آق
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اي كه در ويرايش آن بيش از حد معمـول قبـول   دارند و نيز از سركار خانم عذرا قبله
  زحمت نموده است، تشكر كنم. جزاهم اهللا خير الجزاء.

از محضر اساتيد محترم، مدرسان اين اثر و دانشجويان عزيز تقاضا دارم ضـمن  
بودهاي احتمالي اين اثر موارد اشكال را از طريق سمت به بنـده منتقـل   اغماض از كم

  اهللا و بركاته. حمةركم و كنند تا در چاپهاي بعدي اعمال نمايم. و السالم علي
  

  اي خوييخليل قبله
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