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چکیده
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مقدمه

ای منتهی گردد، هر عملی که به حسب عادت سرانجام به مفسدهبسیاری از علمای اهل سنت معتقدند 
باید ممنوع اعالم گردد؛ یعنی هر عملی که وسیله حرام گردد، باید ممنوع شـود. » سد ذرایع«به إستناد اصل 

از آنجایی که تنها راه رسیدن به مقاصد، ازطریـق اسـباب و «گوید: إبن قّیم در بیان دلیل عقلی سد ذرایع می
هـا شوند، لذا اسباب و طرق، تابع مقاصد بوده و بـه اعتبـار آناست که موجب رسیدن به مقاصد میطرقی 

معتبرند؛ بنابراین، وسایل (مقـدمات و ذرایـع) محرمـات و معاصـی، در کراهـت و حرمتشـان، بـه حسـب 
هــا بـه غایاتشــان اسـت. نیــز وســایل طاعـات و قربــات، در جــواز وارتباطشـان بــا معاصـی و افضــای آن

ها به غایاتشان است. پس وسیله مقصـود، تـابع مقصـود اسـت و هـر دو محبوبیتشان، به حسب افضای آن
مقصودند با این تفاوت که غایت، مقصود اصلی است و وسیله، مقصود تبعـی. لـذا وقتـی خداونـد متعـال 

ا هـم بـه سـبب کند که برای رسیدن به آن وسایل و طرقی وجود دارد، آن وسایل و طـرق رچیزی را حرام می
کند و از آن طرق، به جهت جلوگیری از نزدیـک شـدن بـه حـریم آن حـرام، نهـی حرمت آن چیز، حرام می

کرد این، نقض تحـریم و شوند را مباح میکه اگر وسایل و ذرایعی که به آن حرام، منجر میکند و حال آنمی
چنین کاری ابـا دارد؛ بلکـه سیاسـت نوعی تشویق مردم به فعل حرام بود ولیکن حکمت و علم خداوند، از

تابد. اگر یکی از ایشان سپاه یا افراد و یا اهل بیتش را از چیـزی منـع کنـد، سـپس را برنمیملوک دنیا هم آن
آورد و از افـراد و سـپاهش، ضـد طرق و اسباب و ذرایع رساننده به آن چیز را مباح کند، سر از تناقض در می

که بخواهند مرضی را ریشه کن کنند، صاحب آن بیمـاری زشکان زمانیمقصودش حاصل خواهد شد. نیز پ
تالششان بیهوده خواهد بود. حال نسبت به این گرنهکنند و به آن بیماری، منع میرا از طرق و ذرایع رساننده

توان گفـت؟ هـر کـس کـه در شریعت کاملی که در أعلی درجات حکمت، مصلحت و کمال است چه می
ین شریعت کامله، تأّمل کند خواهد دانست که خداوند متعال و رسولش تمام ذرایع رساننده مصادر و موارد ا

، »مقدمه واجـب«). فقیهان امامی در مباحث اصولی و در ضمن بحث ۱۴۷/ ۳» (اندا منع کردهبه محارم ر
انـد ختههای مختلف آن، به اظهار نظـر پردابحث مقدمات حرام را مطرح کرده و با تفکیک اقسام و صورت

شباهت نیست. از باب نمونه آخونـد کنند، بیعنوان می» سد ذرایع«که با آن چه علمای اهل سنت با عنوان 
خراسانی در پایان بحث مقدمه واجب، ضمن نفی مالزمـه میـان حرمـت یـک چیـز و حرمـت مقدمـه آن 

شود، ترک آن ت، نمیچیزی که شخص با وجود آن، قادر به ترک حرامی که مقصود شارع اس«... گوید: می
)۱۲۸ص » (آید...دست مینیز مطلوب خواهد بود و از طلب ترک حرام، طلب خصوص این مقدمه هم به

گـردد و اصـولیان بـه نیمـه قـرن دوم هجـری بـر می» مصالح مرسـله«مانند » سد ذرایع«سیر تاریخی 
بـود و پـس از » مالک بن انس«معتقدند نخستین کسی که آن را به عنوان منبع شناخت احکام معرفی کرد، 



101هیامامهانیدر انگاره فقعیفتوا مستند به سد ذرایگونه شناس1397زمستان
انـد کـه ذرایـع را وی این اعتقاد به عنوان منبع اجتهاد گسترش یافت. برخی در این مساله به قدری پیش رفته

و باب سد ذرایع یک چهارم تکلیف «گوید: اند؛ ابن قیم دراین خصوص چنین مییک چهارم تکلیف دانسته
خود امر هم دو نوع است: یکی خودش مقصـود اسـت و است چرا که تکلیف بردو قسم است: امر و نهی. 

اش در خودش اسـت لـذا خـودش ای است برای مقصود. نهی نیز دو نوع است: یکی مفسدهدیگری وسیله
ای نیسـت. بنـابراین، ای دیگر و گرنه در خودش مفسـدهای است به مفسدهعنه است و یکی هم وسیلهمنهی

). هر چنـد ممنوعیـت عمـل بـه سـّد ١٧١/ ٣» (چهارم دین استشود یکسد ذرایعی که به حرام منجر می
ذرایع به عنوان یک دلیل مستقل، از سوی فقیهان امامی، تلقی به قبول شده است ولـی بـا نگـاهی دقیـق بـه 

خوریم که حاکی از لزوم سد وسـیله ترین أدله استنباطی فقه شیعه یعنی کتاب و سنت، به مواردی بر میمهم
سـوره مبارکـه انعـام ١٠٨بـرد؛ از قبیـل آیـه ت که آن کبرای کلی ممنوعیت را زیر سؤال میو ذریعه فساد اس

من الکبائر شـتم الرجـل «ویا روایت نبوی » والتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم«
ا مورد دیگرکـه در هو ده» یسب ابا الرجل فیسب اباه یسب امه«که در توضیح مقصودشان فرمودند: » والدیه

ها خواهیم شد، همگی دال بر رضایت شارع مقـدس بـه لـزوم سـد وسـیله فسـاد اسـت و ادامه متعرض آن
لیکن ضرورتی که ما را به تحقیق واداشته است، شهرتی است مبنی گردد.حداقل، چنین چیزی استشمام می

رسد در باور آنان، حرمت مقدمـه حـرام، کند، در حالی که به نظر میکه امامیه به سد ذرایع عمل نمیبر این
خواهیم جنبه اصولی بحث سد ذرایـع را از قبیـل تعریـف سـد ذریعـه، در این مقاله نمیامر مسّلمی است.

های فقهی فقهـای ای از گونهنمونهأنواع سد ذریعه، أدله موافقان و مخالفان سد ذریعه را مطرح نماییم بلکه
نماییم که این تعلیل ذکر شده در کالم فقهاء، متناسب با بحث سد ها ذکر میآنإمامیه را به همراه بیان تعلیل

های فسـاد و بسـتن بـاب ذریعه است یعنی علت جعل این أحکام توسط شارع مقدس از بـین بـردن زمینـه
مفاسد بوده است. به جهت رعایت نظم مطالب، این موارد را در چهار بخـش عبـادات، عقـود، إیقاعـات و 

نماییم.ه صورت جداگانه آن هم در دو قسمت أحکام إلزامی و غیر إلزامی ذکر میأحکام ب

هاي استفاده از سد ذرایع عباداتگونه
أحکام الزامی

روزه گرفتن مستحبی فرزند بدون إذن والدین اگر موجب اذیت ایشان شـود حـرام اسـت. در مـورد .۱
أمر دوم: روزه فرزند اگر در آن أذیت و آزار «نویسد: علت حرمت این روزه صاحب کتاب مصباح الهدی می

پدر باشد از جهت دلسوزی پدر بر فرزندش این روزه حرام است چرا که أذیت نمودن پدر حرام اسـت پـس 
). همانگونه که مالحظه شد شـارع حکـیم ۹۰/ ۹» (ای که سبب این أمر باشد آن هم حرام خواهد بودروزه
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رصدد از بین بردن زمینه إیذاء والدین بوده است.با نهی از صوم ولد بدون إذن والد، د

چه کفار از این در جهاد با کفار حربی کشتن صبیان، مجانین، نساء ایشان جایز نیست. حال چنان.۲
کـه اگـر ایـن سـپر، أسـرای افراد به عنوان سپر استفاده نمایند (تترس) کشتن این أفراد جایز اسـت. تـا جایی

اند، جایز است. در خصـوص فلسـفه و علـت جـواز هم که سپر واقع شدهمسلمان باشند کشتن مسلمانانی
اند. عالمه حلـی در کتـاب منتهـی قتل صبیان، مجانین، نساء و مسلمانانی که در جنگ سپر کفار واقع شده

هـا بـه قتـل مسـلمانان منجـر به خاطر اینکه رها کردن این سپرها و ترک تیراندازی به سـوی آن«فرماید: می
کنند؛ و منـع قتـل کنند ولی مسلمانان تیراندازی نمیچرا که کفار به سوی مسلمانان تیراندازی میشود، می

هـا هاست نه به همراه کفار؛ و در ترک تیراندازی به سـوی آنزنان و کودکان در صورت إنفراد و تنها بودن آن
از این سـپر إسـتفاده خواهنـد ها تعطیلی جهاد خواهد بود چرا که در صورت إراده جهاد توسط مسلمانان آن

).۹۴/ ۱۴» (نمود
در روز جمعه بعد از زوال، مسافرت کردن بر کسی که مکلف به نماز جمعه است قبل از إقامه نماز .۳

و مسافرت بعـد از «فرماید: جمعه حرام است. در خصوص علت حرمت این سفر صاحب کشف اللثام می
جمعه بر او واجب است حرمـت دارد بـه غیـر جهـت نمـاز زوال قبل از إقامه نماز جمعه بر کسی که نماز 

جمعه چرا که سببی که به إقامه نمازجمعه إخالل برساند حرام است مثل إخالل به خود نمـاز جمعـه. و بـه 
خاطر قول أمیرالمؤمنین (ع) که در نهج البالغه روایت شده: روز جمعه مسافرت نکن تـا زمـانی کـه نمـاز 

ر کارخیری باشی یا معذور باشی؛ و در کتاب تذکره و منتهی بر این حکم إجماع جمعه را إقامه نمایی مگر د
).۲۸۴/ ۴» (وجود دارد

توانـد شـعائر إسـالمی را إظهـار کنـد، حـرام اسـت و إقامت در سرزمین شرک برای کسی که نمی.۴
مهاجرت به سرزمین إسالمی واجـب. در خصـوص علـت حرمـت إقامـت در سـرزمین شـرک و وجـوب 

وم سبزواری در کتاب مهذب پس از إستناد به کتـاب، سـنت و إجمـاع، مهـاجرت را مقدمـه مهاجرت مرح
و بـه خـاطر «... شود مقدمه حرام (إخفاء شـعائر دیـن): داند یعنی إقامت هم میواجب (إظهار شعائر) می

).۱۰۰/ ۱۵» (إجماع عالوه بر وجوب مقدمه واجب
و غسـل و ... حـرام اسـت. عالمـه حلـی در به کارگیری ظروف طال ونقره در أکل و شرب و وضو .۵

و إستفاده از ظروفی کـه از «پردازد: کتاب تذکره پس از إدعای إجماع بر أصل مسئله، به بیان علت حکم می
اند در خوردن و آشامیدن و سایر مصارف به إتفاق همه علمای ما حرام است ... و به طال و نقره ساخته شده

و نهی هم مفید تحریم است و به خـاطر » در ظرف طال و نقره نخور«مود: خاطر قول إمام صادق (ع) که فر
).۲۲۵/ ۲» (شودها موجب فخرفروشی، کبر، عجب و شکستن قلوب فقراء میاینکه إستفاده از آن
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شرط اینکه یکی از مصارف زکات بدهکارانی هستند که از پرداخت بدهی خویش عاجزند. البته به.۶

یت نبوده باشد. در خصوص علت شرط عدم معصیت دیـن غـارم، عالمـه در قرض و بدهیشان در راه معص
شود چرا که و اگر برای معصیت قرض کرده باشد زکات پرداخت نزد همه علمای ما نمی«نویسد: تذکره می
شـود ای است که برای معصیت قرض گرفته شده است پس مـالی بـه ایـن مـدیون پرداخـت نمیآن، بدهی

شـد. و بـه خاطراینکـه پرداخـت زکـات بـه دیـن در راه بت نبود چیزی پرداخت نمیهمچنانکه اگر دینی ثا
شـود معصیت تشویق و تحریک به معصیت است زیرا فاسق اگر بداند بدهی در راه معصیتش پرداخـت می

» کند، پس، از پرداخت زکات منع شده تا ماده فساد ریشه کن شـودبر انجام فعل معصیت و فسق إصرار می
)۵ /۲۵۷.(

کثـر مقـدم .۷ در باب نماز جماعت اگر مأمومین در انتخاب إمام جماعت إختالف نمایند یا مختـار أ
شود و إقتداء هر گروه به إمام مختار خویش و برگزاری جماعت متعـدد شود و یا به مرجحات مراجعه میمی

کننـد به هر حال پـس اگـر إخـتالف«فرماید: جایز نیست. صاحب جواهر درخصوص علت عدم جواز می
به خـاطر آنچـه کـه آمـوختی کـه -یعنی مأمومین، چه برابر باشند و چه بعضی از بعض دیگر بیشتر باشند 

کثرت أفراد مدخلیتی ندارد در نصوص هر چند در تذکره بوسیله کثرت تـرجیح داده شـده اسـت بـه خـاطر 
سیم نمایند پس هر گروهی شود، نه اینکه إمامان را تقبه سوی مرجحات منصوصه پناه برده می–بعض وجوه 

آورد و پشت سر إمام مختار خویش نماز بخوانند چرا که سـر از إخـتالف موجـب کینـه و کـدورت در مـی
).۳۵۷/ ۱۳» (برخالف مقتضای نصوص است

شـود اگـر از راه رفـتن عـاجز باشـد در در باب جهاد، کافری که در زمان برپـایی جنـگ اسـیر می.۸
ود دارد. طرفداران وجوب قتل از جمله شهید ثانی در کتاب مسالک خصوص حکم کشتن ایشان دو قول وج

پس همانا إحتمال دارد در اینجا گفته شود: کشـتن ایـن أسـیر عـاجز «نمایند: علت حکم را اینگونه بیان می
واجب است زیرا قتل بر مجاهد مسلمان متعین و واجب است، پس جایز نیست مسلمان او را تـرک کـرده و 

فنظر کند چراکه در این صورت مسلمان إخالل به واجب نموده و رهـا کـردن اسـیر موجـب از کشتن او صر
تقویت کفار خواهد شد زیرا اسیر عاجز إستراحت کرده به سوی کفار خواهد رفـت، و نیـز عـدم قتـل أسـیر 

-۳/۴۱» (ای خواهد بود به سوی خالصی أسرای کافر بـا ایـن ترفنـد و حیلـهعاجز و رها نمودن وی وسیله
۴۲.(

در باب جهاد فرار از جنگ حـرام و یکـی از گناهـان کبیـره اسـت بلکـه بایسـتی در برابـر دشـمن .۹
ایستادگی و از کیان اسالم محافظت کرد. و أما در خصوص علت حرمت فـرار از جنـگ شـیخ صـدوق در 

شده بود إمام رضا (ع) در جواب سؤاالتی که از حضرت ،الحسنوهمانا أب«... فرماید: شرایع میکتاب علل
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نوشت: خداوند متعال فرار از جهاد را حرام کرد به خاطر مفاسدی که در آن است از قبیل وهن دین، کاهش 
منزلت رسوالن و إمامان عادل و یاری نکردنشان علیه دشمنان و در برابر مجازات کفار بـر إنکـار آنچـه کـه 

إظهار عدل و ترک ظلم و سـتم و از بـین بـردن اند مثل إقرار به ربوبیت پروردگار وکفار به آن فراخوانده شده
فساد و نیز در فرار از جهاد جرأت پیدا کردن دشمن برمسلمانان و در نتیجه إسارت و کشتار و از بـین رفـتن 

).۴۸۱/ ۲» (دین خداوند متعال و دیگر فسادها نهفته است
أحکام غیر الزامی

مکروه است. به تصریح قرطبـی در أحکـام گچ کاری و ساخت بناء بر قبور طبق نظر فقهای امامیه .۱
پرسـتی و بـت قـراردادن قبرهـا القرآن فقهای أهل سنت فلسفه نهـی از تجصـیص قبـور را جلـوگیری از بت

هدف از این نهی را جلوگیری از تبعیت اهل دنیـا در زینتشـان و منتهیاما عالمه حلی در )۵۸/ ۲دانند (می
).۴۰۲-۴۰۱/ ۷داند (أموات میتوجهی و کاستن از إحترام در نتیجه بی

إمامت جماعت در نماز بر شخص أبرص و جذام جایز نیست. صاحب کتـاب اإلنتصـار در مقـام .۲
و دلیل در این حکم إجماع طائفه اسـت و نیـز ممکـن اسـت علـت منـع «فرماید: بیان تعلیل این حکم می

).۱۵۸» (قت با او و ترک وی باشدإمامت ایشان برای دیگران نفرت پیدا کردن مردم از این شخص وعدم رفا
عنه است. مرحوم اشتهاردی در مدارک العروة در مقام تعلیـل بول کردن در آب جاری و راکد منهی.۳

همانا روایاتی که در خصوص نهی از بول در آب وارد شده نزدیک به تواتراسـت و در «نویسد: این حکم می
ها اینگونه آمده آب دارای ساکنانی است و در بعضی از آنها اینچنین علت آورده شده که همانا بعضی از آن

است که پس ساکنان آب را أذیت نکنید که نیازی به نقل آن أخبار نیست چه آب جاری باشد چه راکـد، آب 
).۵۹۱/ ۳» (کم باشد یا زیاد

). و هاهای آتش (آتشکدهها کراهت دارد مثل نماز خواندن در خانهنمازخواندن در بعضی از مکان.۴
ها مکروه است نماز خواندن در آتشکده«فرماید: میهعلیل این حکم، عالمه حلی در نهایأما در خصوص ت

).۳۴۶/ ۱» (به خاطر دوری از شباهت به آتش پرستان
در باب أحکام تخلی از جمله مکروهات: تخلی در راه عبور و مرور، راه آب، حـریم خانـه، محـل .۵

ها است. شهید اول گاه عابران، مسافران و محل فرود آندهد ودر سایهوه میإجتماع مردم، زیر درختی که می
ها و راه آب و زیر درخت میوه دهنـده و نشستن برای تخلی در راه«فرماید: در ذکری در مقام تعلیل حکم می

رد. و و محل إجتماع مردم (کراهت دارد) به خاطر تصریح إمام سجاد (ع) و مالعن را به درب منازل تفسیرک
شـود. و از نبـی مکـرم گفته شده: محل إجتماع ندا دهندگان، چرا که متخلی در معرض لعن مردم واقـع می

ها مخصوصـًا حـریم مسـاجد و در محـل فـرود و حـریم خانـه» از مالعن بپرهیزیـد«(ص) روایت شده: 
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حل فرود مسافران و کسی که در م«مسافران، به خاطر تصریح إمام کاظم (ع) و قول پیامبر (ص) که فرمود: 

زیرا خود را در معرض «شود غائط و تخلی کند ملعون است ها و جایی که موجب أذیت مردم میبان آنسایه
).۱۶۵/ ۱» (حرام قرار داده است

نماز أول وقت مستحب و دارای فضیلت فراوانی است ولیکن این فضیلت در برخـی مـوارد منتفـی .۶
داری که دیگران منتظر إفطار او هسـتند. میـرزای قمـی در غنـائم است از جمله نماز اول وقت شخص روزه

نماید به جهت رفـع إنتظـار و بر إستحباب تأخیر نماز داللت می«نویسد: األیام در بیان علت این حکم می
کند بر فضیلت إجابت دعوت مؤمن و إدخال سـرور و منتظر عالوه بر روایات، عمومات آنچه که داللت می

او و دفع ناراحتی و أذیت از قلبش، به درستی که کمتر چیزی در بین أعمال هست که بتوانـد شادی در قلب 
).۳۵۱/ ۵» (با آن در ثواب برابری نماید

یکی از أفعالی که بر زن صائمه کراهت دارد نشستن در آب است. مرحوم نراقـی در کتـاب مسـتند .۷
و از جملـه مکروهـات: «بیـان نمـوده اسـت: پس از ذکر این مورد و نسبت کراهت آن به شهرة، علت آن را

دار در آب است بنابر نظر ظاهرتر و مشهورتر به خاطر شـهرت و موثقـه حنـان کـه در آن از نشستن زن روزه
إشکالی نـدارد ولـیکن در «داری که به جهت خنکی وارد آّب شده سؤال شد؟ حضرت فرمود: شخص روزه

و توجیه تعلیل در روایت «... کند د زیرا با رحمش آب حمل میدار هم وارد آب نشوآب فرو نرود و زن روزه
شود کند زیرا نشستن در آب موجب رفع عطشی که در روزه مطلوب است میبرای إثبات کراهت کفایت می

و از طرف دیگر هر رسیدن آبی به شکم بدون صدق خوردن و آشامیدن مفسد روزه نیست و إجمـاع منقـول 
).۳۰۴-۳۰۳/ ۱۰» (هم که حجت نیست

هایی که موجب پیـروزی مسـلمین اسـت جـایز اسـت ولـیکن بـه در باب جهاد جنگیدن به شیوه.۸
ها مورد پسند شارع مقدس نبوده کراهت دارد، مثل إلقاء سم بر کفـار. وأمـا در کارگیری بعضی از این روش

ب اإلقتصـاد خصوص علت کراهت به کارگیری این روش (إلقاء سم) در جنگ با کفار، شیخ طوسی در کتا
ها جایز است مگر إلقاء سم در بالد کفار که کراهـت و در جنگ با کفار به کارگیری أنواع روش«فرماید: می

-۳۱۳» (رسـنددارد زیرا با إستفاده از آن کودکان، زنان و دیوانگانی که قتلشان جایز نیست بـه هالکـت می
۳۱۴.(

کراهت دارد مثـل إمضـای أحکـام و إجـرای انجام برخی از کارها در مسجد جایز نبوده انجامشان.۹
و إمضـای أحکـام) در «(نمایـد: حدود. شهید ثانی در کتاب روض الجنان علت حکم را اینگونه تقریـر می

مساجد مکروه است زیرا این فعل در بر دارد مجادله، مخاصمه و إدعاهای باطلی کـه مسـتلزم معصـیت در 
).۶۲۸/ ۲» (مضاعف خواهند بودمسجدند که به خاطر وقوع در مسجد عقوبتشان 
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در پرداخت زکات به فقیر الزم نیست به ایشان گفته شود که مدفوع زکـات اسـت، بلکـه مسـتحب .۱۰

است به عنوان صله و هدیه به ایشان داده شود. و أما درخصوص علت عدم وجوب إعالم زکـات بـودن مـال 
دهد إعـالم نیست به کسی که زکات را می: واجب ۲۰۳مسأله «فرماید: مدفوع به فقیر، عالمه در تذکره می

کند از گرفتن زکات بـه طـور آشـکار مسـتحب اسـت کند که این از باب زکات است، پس اگر فقیر حیا می
زکات را با عنوان هدیه به او برساند در حالی که نداند که زکات است زیرا إعالم نمودن اینکه مـدفوع زکـات 

).۲۸۷/ ۵» (د بوداست موجب ذلیل و حقیر شدن مؤمن خواه

هاي کاربرد سد ذرایع در معامالت (عقود)گونه
أحکام إلزامی

بر شخص محرم إنشاء و اجرای عقد نکاح جایز نیست چه برای خود و چه برای دیگران. هـدف از .۱
جعل تحریم برای عقد در حال إحرام، جلوگیری از وقوع نزدیکی در حال إحرام بـوده اسـت چـرا کـه عقـد 

شود. أهل سنت هم فلسفه جعل این حرمت را بسـتن راه نزدیکـی در حـال إحـرام ای نزدیکی میای برزمینه
).۱۵۳/ ۳کند (داند که إبن قیم در أعالم الموقعین به آن تصریح میمی

خواستگاری کردن از زنی که قبًال توسط مرد دیگری خواستگاری شده و به آن پاسخ مثبت داده بنـا .۲
م است. شهید ثانی در شرح لمعه پس از بیان این مطلب به فلسفه جعل حرمـت آن به نظر فقهاء امامیه حرا

خواستگاری کردن از زنی که خواستگاری دیگری را إجابت نموده حـرام اسـت «فرماید: هم اشاره نموده می
چه این إجابت غیر توسط خود زن باشد چه وکیلش و چه ولیش به خاطر فرمایش پیامبر صلی اللـه علیـه و 

: یکی از شما بعد از إجابت نمودن زن خواستگاری دیگری را، از آن زن خواستگاری نکند. چرا که نهـی آله
ظهور در تحریم دارد و نیز این کار موجب إیذاء مؤمن است و سبب برانگیختن عداوتی که حرمت دارد پس 

).۲۴۱/ ۵» (چیزی هم که وسیله آن باشد آن هم حرام خواهد بود
زن و عمه او یا زن و خاله او جمع کند مگر با إذن عمه یا خاله. عالمه حلـی در مرد حق ندارد بین.۳

زیرا علت حرمت جمـع بـین دو خـواهر ایجـاد دشـمنی «نویسد: تذکره در بیان علت حرمت این نکاح می
همیشگی بین دو زن یک مرد (یعنی هووها) است و این جمع مقتضی بغض و کینه بین أقارب است و قطـع 

اش یـا حرام است را در بر دارد و این معنی در آنچـه کـه در ذکـر کـردیم (جمـع بـین زن و عمـهرحمی که 
اش عـدم اش یـا خالـهاش) وجود دارد. زمانیکه این را شناختی پس در تحـریم جمـع بـین زن و عمـهخاله

دادنـد کنیم. پس اگر رضـایت رضایت این دو را به نکاح شوهرش با دختر برادر یا دختر خواهرش شرط می
ها نزد تمامی علمای ما حـرام به نکاح شوهرش با دختر برادر یا دختر خواهرش در این صورت جمع بین آن
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).۶۳۸» (نخواهد بود

بیع مصحف شریف به کفار جایز نیست و معامله باطل است. محقـق أردبیلـی در کتـاب مجمـع .۴
جواز بیع مصحف به کفار و عـدم جـواز و شاید دلیل عدم«کند: الفائدة علت عدم جواز را اینگونه بیان می

از بـین بـردن زمینـه تحقیـر آن) خریدن مصحف توسط کفار تعظیم و بزرگداشت کتاب خداونـد عزیـز (و
).۱۶۱/ ۸» (است

ها حرام اسـت. شـیخ انصـاری در های گمراه کننده و نیز نگهداری آنتکسب از طریق حفظ کتاب.۵
شود از آن، که همانـا نگهـداری و به تحقیق حاصل می«ند: ککتاب مکاسب علت حکم را اینگونه بیان می

های گمراه کننده حرام نیست مگر به جهت اینکه مفسده گمراهی شخص حافظ قطعًا وجود داشته یـا کتاب
).۲۳۴/ ۱» (به إحتمال زیاد واقع خواهد شد

بـل فروش خرمای چیده شده در مقابـل خرمـای روی نخـل (مزابنـه) و نیـز فـروش سـنبل در مقا.۶
های چیده شده (محاقله) حرام است. شیخ طوسی در مبسوط برای حرمت این دو نـوع معاملـه إدعـای دانه

پس نزد ما بیع محاقله ... و أحوط این است که جـایز «فرماید: عدم خالف نموده در مقام تعلیل حرمت می
ت و نیـز بیـع مزابنـه ... و نیست فروش سنبل به دانه خودش به هرصورت، چرا که این بیع مأمون از ربا نیس

أحوط این است که این هم جایز نیست به خاطر اینکه تعلیلی که در بیع سنبل گفته شد در اینجا هم جـاری 
).۱۱۸-۱۱۷/ ۲» (است

از جمله شرایط مبیع طلق و رها بودن آن است؛ لذا فروختن مال وقفی صحیح نیست. أما اگر میان .۷
وقف منجر به خرابی آن شود مشهور فقهاء قائل به جواز بیع ایـن مـال صاحبان وقف إختالفی باشد که بقاء 

اند. و أما در رابطه با علت جواز بیع وقـف در صـورت إخـتالف، شـهید ثـانی در کتـاب شـرح لمعـه وقفی
و قول أقوی در مسأله قولی است که بر آن روایت صحیحه علی بن مهزیـار از إمـام جـواد (ع) «نویسد: می

عبارت است از جواز بیع مال موقوفه زمانی که بین صاحبان وقف إختالف شدید باشد و إمام داللت دارد که 
هـا نهفتـه باشـد و ظـاهر هـا و جان(ع) برای جواز بیع اینچنین إستدالل نمودند که چه بسا در آن تلف مال

ز این دو، شرط فرمایش ایشان این است که خوف منجر شدن بقاء مال موقوفه به تلف مال و جان و یا یکی ا
).۲۸۳/ ۱» (نیست بلکه إختالف مذکور مظنه این تلف است

رهن گذاشتن قرآن یا بنده مسلمان نزد کافر صحیح نیست. محقق أردبیلی در کتاب مجمع الفائـدة .۸
و در جواز رهن مصـحف و عبـد مسـلمان نـزد کـافر تأمـل و «فرماید: در مقام تعلیل عدم صحت رهن می

تسلطی کـه بـا تعظـیم واجـب کتـاب –سلطه و سبیل و لزوم تسلط کافر بر مصحف إشکال است ... و نفی 
نماید و این منع را قول به عدم جواز بیـع مصـحف داللت بر ممنوعیت رهن می–خداوند عزیز منافات دارد 



115شمارةفقه و اصول108
).۱۴۳/ ۹» (کندبه کافر تأیید می

أحکام غیر إلزامی
ی در کتاب منتهی تعلیل حکم را اینگونه بیان داخل شدن در معامله دیگران کراهت دارد. عالمه حل.۱

هـا و به جهت آنچه که در این فعل است از فساد و ضرر زدن به مسلمانان و فاسد کردن معامله آن«کند: می
).۳۱۴/ ۱۵» (هاإیجاد نزاع و درگیری بین آن

هبه مذموم بوده و شارع مقـدس از آن نهـی برتری دادن بعضی از فرزندان بر بعض دیگر در عطیه و.۲
و برتـری دادن «فرمایـد: فرموده است. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه در بیان تعلیل کراهت ایـن فعـل می

بعضی از فرزندان بر بعض دیگر کراهت دارد هرچند در پسر و دختر بودن مختلف باشند چـرا کـه موجـب 
ها را در معرض دشـمنی قـرار او برتری داده شده است و آنشود که دیگری برای میشکسته شدن قلب بچه

).۱۹۳/ ۳» (دهدمی
یکی از أقسام تجارت به جهت موضوع آن تجارت مکروه است مثل بیع صرف، بیع کفن، قصابی، .۳

بیع طعام، بیع عبد، نساجی، کسب صبیان و ... . صاحب کتاب المهذب البـارع علـت کراهـت هریـک از 
انجامد مثل بیع و کراهت تجارت یا به خاطر این است که غالبًا به حرام می«کند: ریر میفقرات را اینگونه تق

صرف، بیع کفن، طعام، آرد، رنگرزی، قصابی و بیع أبزار دفاعی به أهل کفر مثل چکمه و زره؛ و یا به خاطر 
و دختـر پستی آن فعل است مثل بافندگی و حجامت به شرط أجرت و جهاندن نـر ولـی ختنـه کـردن پسـر

إشکالی ندارد؛ و یا به خاطر راه پیدا کردن شبهه کراهت دارد مثل کسب صبی و کسب کسـی کـه از محـارم 
).۳۵۲/ ۲» (کندپرهیز نمی

در باب نکاح از جمله أحکام إستحبابی عالوه بردادن ولیمه و دعوت از مؤمنین، خـوردن از ولیمـه .۴
مستحبی. شهید ثانی در کتاب مسالک در مقام تعلیل دار باشد البته روزه عروسی است هرچند شخص روزه

أمر پنجم: همانگونه که أصل إجابت مستحب است خوردن از ولیمه هم مستحب اسـت «فرماید: حکم می
گیرد چرا که هدف از دعوت خوردن است و درصورت نخوردن، شخص درمعرض وحشت و نفرت قرار می

رده و قلب او را به دست آورده است و فرمایش پیـامبر (ع) کـه و نیز با خوردن، إکرام دعوت کننده را کامل ک
).۲۸-۲۷/ ۷»» (واگر روزه نیست پس بخورد«فرمود: 
شود دار میاز جمله آداب بیع و مستحبات خرید و فروش این است که أحکام کارهایی را که عهده.۵

عل مرعشـی نجفـی در کتـاب بداند و نسبت به أحکام تجارت عالم باشد. در رابطه با علت إستحباب این ف
در خرید و فروش أموری مستحب است: أول: تفقه در آنچه که از کسب و کار «فرماید: منهاج المؤمنین می

گیرد پس صحیح عقد را از فاسدش باز شناسد تا از ربـا و دیگـر عنـاوین حـرام در أمـان بمانـد. برعهده می
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شـود گاهی این یادگیری بر بعضی از أشخاص واجب میبنابراین سزاواراست إنسان أحکام بیع را فراگیرد. و

گیرد که اگر حکـم آن را بلـد نباشـد در حـرام ای صورت میاش معاملهمثل جایی که بداند در بیع و معامله
هرکس بدون علم تجارت نماید قطعًا در ربا فـرو «کند و به تحقیق أمیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: سقوط می

).۵/ ۲»» (رودرو میرود سپس در ربا فمی
به کار گرفتن أجیر بدون تعیین أجرت کراهت دارد بلکه مستحب است قبل از شروع به کار، میـزان .۶

قـول «کنـد: چنین بیـان میأجرت او را مشخص نمود. محقق کرکی در جامع المقاصد علت کراهت را این
دار أجرت به خاطر این است که عـدم مصنف که فرمود: و مکروه است به کارگرفتن أجیر قبل از توافق بر مق

).۱۲۱/ ۷» (تعیین غالبًا إختالف و منازعه و کشمکش را در بردارد
ویژه شرابخوار مکروه است. صاحب کشف اللثام علت کراهت این تزویج را إزدواج با مرد فاسق به.۷

ر دوری نمـودن از او و و مکروه است إزدواج با فاسق چرا که او به خاطر فسقش سزاوا«کند: اینگونه بیان می
إهانت است. در حالی که إزدواج إکرام و مودت است و نیز زن إیمن نیست از متضرر شدن و إجبار شدن به 

/ ۷» (فسق و کمترین مقدار ضرر، تمایل زن به سوی فسق و ساقط شدن جایگـاه او از حـرام نـزد زن اسـت
۹۳.(

د زناست، مکروه اسـت. شـهید ثـانی در کتـاب نزدیکی با زن زناکار و نیز نزدیکی با زنی که فرزن.۸
و نیز وطی کنیز فاجره مکروه است مثل زن آزاد فـاجره زیـرا در «نویسد: شرح لمعه در بیان علت کراهت می

).۱۱۴/ ۲» (وسیله عقدها نهفته است و نیز وطی زن متولد از زنا بهآن عیب و مذمت وخوف إختالط آب

قاعاتهاي کاربرد سد ذرایع در إیگونه
در بین إیقاعات از نوع أحکام إلزامی موردی نیافته و از نوع غیر إلزامی هم یک مورد حاصل شد: طالق 
دادن مرد مریض کراهت دارد و اگر طالق دهد صحیح است و زن و شوهر در أیام عـده رجعـی از یکـدیگر 

برد، البتـه در شوهر إرث میبرند. در طالق بائن و رجعی تا گذشت یک سال از زمان طالق، زن از إرث می
صورتی که با دیگری إزدواج نکند و برای طالق دهنده بهبودی حاصل نگردد. صاحب کتاب التنقیح الرائـع 

هایی در اینجـا فائـده«کنـد: پس از بیان أصل مسأله در قالب ذکر فوائدی، علت حکـم را اینگونـه بیـان می
رخالف إسـتمرار إزدواج مسـتحب اسـت و نیـز مقصـود است: أول: همانا این طالق کراهت دارد چرا که ب

مریض از آن طالق، محروم نمودن زن از إرثی است که شرعًا برای او ثابت شـده اسـت. دوم: أصـحاب مـا 
إجماع دارند بر ثبوت إرث زن از مرد در صورت حصول شرائط مذکوره در حالی که آن را از إمامـان علـیهم 

ی که ذکر شد و بـه خـاطر معارضـه نمـودن بـا نقـیض مطلـوب مـریض اند به سبب تهمتالسالم نقل کرده
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گردد. به درستی کـه اگـر زن فقـط در که با قاتل به نقیض مطلوبش معارضه شده إرث او منتفی میهمچنان

برد، هر مردی برای محروم کردن همسرش از إرث بـه طـالق دادن زن در مـرض مـرگ عده رجعی إرث می
.)۳۲۳/ ۳» (شدخود متوسل می

هاي کاربرد سد ذرایع در أحکامگونه
احکام إلزامی

بر قاضی، تلقین دلیل یکی از طرفین به ایشان حرام است. در خصوص علت حرمت تلقین قاضـی .۱
همانا در این فعل، تهمت و إتهام به عدم عدالت قاضی وجود دارد لـذا تـرک تلقـین الزم اسـت. «اند: گفته
لقینی است که اگر باشد، موجب ترجیح یـک طـرف بـر طـرف مقـابلش های غیر جائز تگویم: از تلقینمی
کند و طـرف دعـوا شود و قاضی را از عدالت الزمه خارج نموده او را به وکیل مدافع یک طرف تبدیل میمی

برای دیگری. و این فعل از مواردی است که صحیح نیست قاضی به سوی آن متمایل شود و مناسب شـأن و 
).۱۹/ ۲» (چرا که موجب تهمت بر قاضی استمقام ایشان هم نیست

کنند مثل شخص مضطری کـه خـوف تلـف در إضطرار فقهاء حکم به جواز تناول از محرمات می.۲
ای که قابل توجه است اینکه مقصود از جواز تناول محرم، جواز به معنای إباحه است دارد و یا مریض. نکته

در این خصوص قول به وجـوب را برگزیـده بـه علـت آن یا جواز به معنای وجوب؟ صاحب مستند درادامه 
به تحقیق إشاره کردیم که همانا خوردن در موضع ضرورت واجب است (نه جـایز) چـرا «فرماید: إشاره می

شود و به تحقیق در کتاب و سنت از آن نهی شده اسـت. و بـر که نخوردن موجب یاری بر ضرر خودش می
در روایت مفضل و نیز روایت مرسـله صـدوقی «فأمره «ع) که فرمود: کند قول إمام (این وجوب داللت می

).۲۴-۲۳/ ۱۵» (که گذشت
اگر کسی پس از إرتکاب جنایتی به حرم پناه آورد، إخراج او حرام است. البته در خوردن و آشامیدن .۳

ود در شود تا خود بیرون بیاید. ولی اگـر در محـدوده حـرم مرتکـب جنـایتی شـو ... بر او سخت گرفته می
و شـاید دسـتور بـه «نویسـد: شـود. گلپایگـانی در کتـاب درالمنضـود میهمانجا با او مقابلـه بـه مثـل می

گیری بر جانی با اینکه او أمان و پناه به حرم أمن برده تنبیه به این أمر باشد کـه جانـب حـدود را هـم سخت
شد و ایـن (بـه حـرم پناهنـده ل میگیری نبود حدود الهی تعطیبایستی مراعات نمود چرا که اگر این سخت

).۳۹۲/ ۱» (شد برای نشر فساد و إرتکاب معاصی و محرمات الهیای میشدن) وسیله
در باب قضاء بر قاضی واجب است در صورت تساوی متخاصـمین در إسـالم و کفـر، نسـبت بـه .۴

یت إنصـاف در طرفین تخاصم در سخن گفتن، جواب سالم، نگاه کردن، گوش دادن به سخنان ایشان و رعا
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از جملـه «فرمایـد: حق آنان و... از أنواع إکرام، به برابری رفتار نماید. شهید ثانی در مقام تعلیـل حکـم می
هـا، جـواب سـالم وظایف قاضی این است که بین متخاصمین با مساوات رفتار نماید در سالم دادن بـه آن

وش دادن، سخن گفـتن، گشـاده رویـی و در أنـواع ها، گها و ایستادنشان، نگاه کردن به آندادن، نشاندن آن
واسطه این کار قلـب دیگـری ها را به چیزی از این موارد إختصاص ندهد چرا که بهدیگر إکرام. و یکی از آن

).۴۲۷/ ۱۳مسالک،» (داردشکند و او را از إقامه دلیلش باز میمی
این طریق که در شهادت او دخالت بر قاضی حرام است که شاهد را در شهادت به تردید بیندازد از.۵

حاکم حق ندارد شاهد «چنین تقریر شده: کند و یا به دنبال سخنان او چیزی إضافه کند. علت این حکم این
را به تردید بیندازد به اینکه در بیان شهادت شاهد دخالت نماید یا پشت سر او کالمی را بیاورد بلکه واجـب 

اهد دست نگه دارد. چرا که هدف از این مداخله و إیجاد تردید یا أخذ است بر قاضی که تا إتمام شهادت ش
إقرار است زمانی که شاهد قصد إنکار را دارد یا إنکار است هنگامی کـه شـاهد إراده إقـرار دارد پـس حـرام 

).۲۹۹/ ۱» (است زیرا در آن زنده کردن باطل یا از بین بردن حق وجود دارد
شده، إنسان باشد (لقیط)، برداشتن او واجب کفـایی اسـت. شـهید در باب لقطه اگر آنچه که پیدا.۶

و مخفی نماند که همانا آن در لقیط تمـام اسـت یعنـی إنسـان «کند: چنین بیان میثانی علت وجوب را این
پیداشده، همانا برداشتن او واجب کفایی است چرا که آن در بردارد صیانت از نفس در برابر هالکت را و در 

).۱۰۰/ ۳» (الف نفس محترمه وجود دارد پس بر خالف تقوی استترک آن إت
یکی از أقسام حد زنا شالق زدن و سر تراشیدن و تبعیـد کـردن اسـت. ایـن حـد بـر مـرد آزاد غیـر .۷

کنند. صاحب کشف اللثام دلیـل تراشند و نه او را تبعید میشود ولیکن سر زن زانیه را نه میمحصن إجرا می
و به خاطر اینکه شهوت در زنان زیـاد اسـت و غالـب زنـان بـه «کند: را تفصیًال بیان میعدم تبعید زن زانیه 

سبب حیاء از بستگان و آبرویشان و وجوب محافظانی در برابر مردان از زنا نفرت دارند درحالی که با تبعید 
سا فقرشان در شود و چه باز دست محافظان خارج شده و حیائشان به سبب دوری از بستگان و أقوام کم می

شـود و گـاهی هـم در ها موجب باز شدن راه این گناه بزرگ بـر زنـان میغربت زیاد شده در نتیجه همه این
).۴۴۶/ ۱۰» (شوندصورت دوری از بستگان و أقوام مجبور به این فعل می

ویژه در قصاص عضو، بایـد بررسـی گیرد بهای که با آن قصاص صورت میدر باب قصاص وسیله.۸
گین و سمی بوده باشد. تبریزی در کتاب تنقیح مبانی األحکام در کتـاب القصـاص علـت شود ت ا مبادا زهرآ

و به هر حال إشکالی در إلتـزام «نماید: حکم را در هریک از قصاص نفس و قصاص عضو جداگانه بیان می
دفـن به عدم جواز إستعمال آلت مسموم در قصاص نیست اگر موجب هتک حرمت جسـد مقتـول قبـل از 

گردد و این در قصاص نفس بود. أما در قصاص عضو پس اگر سم موجب سرایت جراحت شود جایز نیست 
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شـود و زیرا این کار تعدی و تجاوز به جانی است لذا اگر قصاص کننده تعدی نماید به ضمان وی حکم می

).۲۵۱» (نیز زمانی که سم سرایت نماید قصاص کننده ضامن است
اگرجانی زن باردار باشد تا زمان وضع حمل، إجرای قصاص -باب حدود و نیز–در باب قصاص .۹

افتد. شهید ثانی در کتاب مسالک در مقام بیان علت تأخیر إجـرای قصـاص تـا زمـان و حدود به تأخیر می
شود و نه قصاص عضو و نـه حـدی از حـدود بر زن حامل قصاص نفس إجرا نمی«فرماید: وضع حمل می

ز وضع حمل چرا که در صورت إجرای قصـاص جنـین بـه هالکـت رسـیده یـا خـوف خداوند متعال قبل ا
).۲۵۲/ ۱۵» (گناه است نباید به خاطر گناه دیگری هالک شودهالکت وجود دارد و جنین هم بی

احکام غیر إلزامات
برداشتن مال گمشده (لقطه) توسط شخص فاسق و معسر کراهت شدید دارد. شهید ثانی در کتاب .۱

و کراهت در شخص فاسق شدیدتر است زیـرا از اینکـه مـال «فرماید: قام تعلیل این حکم میمسالک در م
گمشده را بدون حقش تصاحب نماید ایمن نیست. و از آن، کراهت بیشتر زمانی است که فاسـق تنگدسـت 

اش پرداخـت باشد زیرا به فرض برداشتن به حق یا ناحق و پیدا شدن مالک آن گـاهی بـه خـاطر تنگدسـتی
یمت آن مال بر او إمکان ندارد و همچنین کراهت در حق معسر مؤکد است هرچند فاسق نباشد زیرا علـت ق

که شـخص هـم فاسـق باشـد هـم معسـر کراهـت مذکور در مورد معسر هـم صـادق اسـت و در صـورتی
و نمایـد). ایشان در ادامه إستحباب شاهد گرفتن بر أخذ لقطه را مطـرح می۵۲۲/ ۱۲» (شدیدترخواهد بود

زیرا در شاهد گرفتن بر أخذ لقطه، (منـافعی همچـون) مراقبـت نفـس از «علت آن را اینگونه تقریرمی کند: 
کـه بمیـرد و نیـز از طلبکـارانش زمـانی کـه طمع کردن در آن مال، محافظت مـال از وراث خـود در جایی

(همان).» ورشکست شود وجود دارد
ملـه: در حالـت غضـب، گرسـنگی، تشـنگی، برای قاضی قضاوت کردن در بعضی از أحوال از ج.۲

خواب آلودگی، مرض، خوشحالی، ناراحتی، غم و اندوه و... کراهت دارد. صاحب جـواهر علـت کراهـت 
و قضاوت کردن در حالی که خشمگین است کراهـت دارد «کند: چنین بیان میقضاوت در این أحوال را این

و به سبب اینکه در این » مگین است قضاوت نکندقاضی در حالیکه خش«به خاطر روایت نبوی که فرمود: 
حالت خطر وقوع درإشتباه و خطا وجود دارد و نیز مکروه است قضاوت نمودن با هر صفتی که با غضب در 

» مشغول نمودن نفس برابر است مثل گرسنگی، تشنگی، ناراحتی و شادی، فشار بول و غائط و فشار خـواب
)۴۰ /۸۱.(

هنگام قصاص، حـاکم دو شـاهد عـادل را حاضـر سـازد. محقـق در باب قصاص مستحب است .۳
شایسته اسـت بـر «پردازد: سبزواری در کتاب مهذب األحکام پس از طرح اصل مسأله، به بیان علت آن می
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گاه به خصوصیات و شرائط معتبره شرعی هنگام إجرای قصـاص  حاکم شرع حاضر نمودن دو شاهد عادل آ

و ولی قصاص شده نزاعی واقع شد به آن شهادت دهند ... أما حضور دو تا در صورتی که بین قصاص کننده 
گاه با بصیرت به خصوصیات موضوع به خاطر این است که از پیدایش منازعه وإخـتالف و فسـاد بـین  فرد آ

ترین منشأ خصومت و سختی و إختالف است إجتناب شـود. بنـابراین سـزاوار بندگان در چیزی که آن مهم
).۲۸۶/ ۲۸» (ع پیشگیری نمود تا إحتیاجی به دفع و درمان آن بعد از وقوع نباشداست از منشأ نزا

از جمله مکروهات باب قضاء این است که قاضی در وقت قضاوت، حاجـب و دربـان بگیـرد بـه .۴
که مراجعه کنندگان بدون إجازه ایشان حق ورود نداشته باشند. البته برخی از فقهاء در صورت تداوم، ایگونه

اند. بحرانی در کتاب أنوار اللوامع قول به حرمتی که فخـرالمحققین وضوع را محکوم به حرمت دانستهاین م
و این حرمت نزدیک به واقع است در صورت مداومت بـر «داند: برگزیده را با بیان تعلیل نزدیک به واقع می

واسطه آن متضرر شوند و و مردم بهکه مانع ورود صاحبان نیازها به نزد قاضی شده ایقراردادن دربان به گونه
). بـر ۴۴/ ۱۴» (نیز به این جهت که در آن، تعطیل کردن حقی که واجـب اسـت فـورًا أدا شـود وجـود دارد

دار بیع و شراء برای خودش شود یعنی مستقیمًا خود وارد معامالت شود، بلکـه قاضی کراهت دارد که عهده
ب بگیرد. صاحب مفتاح الکرامة در مقـام بیـان علـت حکـم شایسته است برای انجام معامالت وکیل و نائ

شـود بـه سـوی شود در نتیجه قلب قاضی متمایـل میو به خاطر اینکه گاهی به او بخشش می«نویسد: می
که در کاری به سوی او مرافعه برده شود و گاهی هم خصم کسی که با قاضی کسی که به او عطا نموده زمانی

قاضی به سوی معامله کننده متمایل شود در نتیجه از، بردن مرافعه نـزد آن قاضـی ترسد کهمعامله نموده می
).۲۹/ ۱۰» (إمتناع ورزد

ها بر قاضی مکروه است که یکی از طرفین دعوا را به مهمانی دعوت کند و یا در مهمانی یکی از آن.۵
مسأله شانزدهم: کراهت «فرماید: شرکت نماید. صاحب کتاب البراهین الواضحات در مقام تعلیل حکم می

مهمانی قاضی یکی از دو خصم را بدون طرف مقابلش. قول ایشان که فرمود: کراهت دارد قاضی یکی از دو 
طرف خصومت را بدون حضور دیگری مهمان نماید. می گویم: دلیل این قول أوال ناپسـندی أمثـال ایـن از 

شـود بعـد از دیگر در حکـم دادن میأموری که موجب تهمت به قاضی و میل ایشان به شخصی نه شخص
آنکه بنای قضاوت إسالم بر رفع نزاع و إختالف و حفظ إعتقاد مردم به عدالت واقعی در أمور قضایی اسـت 
زیرا این إعتقاد موجب رفع تهمت از نظام إسالمی شده حتی نسبت به منافع شخص و از آن بازداشته نشـده 

).۲۴۵/ ۱» (بلکه مورد تأیید هم واقع شده است
دار منصـب بینـد عهـدهمستحب است کسی که توانایی قیـام بـه وظـایف قضـاوت را در خـود می.۶

قضاوت شود ولی در صورت وجود من به الکفایة، بهتر این است که شخص منصب قضاوت را رها نمایـد. 
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صاحب کتاب مبانی تحریر الوسیله در کتـاب القضـاء و الشـهادات در بیـان علـت أولویـت تـرک منصـب 

این أولویت إحتیاط مستحبی است تا در مفسده حکـم نمـودن «فرماید: اوت با وجود من به الکفایه میقض
به غیر آنچه که خداوند نازل نموده هرچند به صورت خطایی، واقع نشود همانگونـه کـه بـر إراده ایـن معنـا 

کـه در آن خطـر و چـرا«کند قول مصنف مد ظله در إستدالل بر این أولویت تـرک کـه فرمـوده: داللت می
).۲۷» (تهمت وجود دارد

گیرينتیجه
هایی از إستفاده سد ذرایع در فقه إمامیه بود اگرچه فقهـای إمامیـه ایـن عنـوان را در آنچه ذکر شد نمونه

اند ولیکن چیزی که حائز أهمیت است اینکـه تعلیـل ذکـر شـده در کـالم أدبیات فقهی خویش به کار نبرده
اند که شارع مقدس به جهت سد باب مفاسد در بین بندگان و همگی بر این مطلب گواهفقهاء در موارد فوق 

های منتهی به مفاسد بوده تا إرتکاب مفاسد به حـدأقل برسـد. در ها و راهجامعه، درصدد از بین بردن زمینه
تی قبول نمود که اند ولیکن بایساین بین هرچند برخی منکر إستقالل سد ذرایع در کنار دیگر أدله أحکام شده

گونـه کـه اگـر شـارع های دریافت عقلی در پرتو أحکام منصوص شرعی است بدیناین روش یکی از روش
شود إمکـان نـدارد هایی که غالبًا به آن فعل منتهی میمقدس فعلی را ناپسند دانست و از آن نهی نمود زمینه

رسـد ایـن حکـم عقـل مـورد قبـول به نظـر میها إجتناب کرد.محبوب ایشان باشند لذا بایستی از آن زمینه
شود یا نه یعنی متعلق حرمت شرعی به همگان باشد أما اینکه آیا حکم شرع هم از آن حکم عقل کشف می

معنای داشتن عقاب أخروی است یا نه؛ این بحث کالمی است و در فقه جایی ندارد زیرا آنچه که بر شـارع 
هاست حال چه ایـن بازدارنـدگی بـه تشـخیص مخالفت با آنمقدس مهم است تبعیت از دستورات و عدم

رسد قول مرحوم حکـیم در کتـاب األصـول عقل باشد یا به جهت عقاب أخروی داشتن. بنابراین به نظر می
عمده أصولیانی کـه «فرماید: العامة للفقه المقارن سخنی موافق با واقع و قابل دفاع است در آنجایی که می

شیعه و چه از أهل سنت همگی از معتقدان به فتح و سد ذرایع هستند اگرچه در حـد و شناسیم چه ازما می
-۴۱۴» (کننـد بـا هـم إخـتالف نماینـدهایی که رها میکنند و ذریعهها إستناد میهایی که به آنمرز ذریعه

قـل رهنمـون کنند توجه کنیم به این حکـم ع). اگر به أدله نقلی فراوانی که به حرمت مقدمه داللت می۴۱۵
های آن هـم محبوبیـت گذار محبوب باشد مقـدمات و زمینـهخواهیم شد که هرگاه أمری نزد شارع یا قانون

های أمر مبغوض خواهند داشت و در جهت مبغوضیت هم مطلب به همین منوال است که مقدمات و زمینه
های إرتکاب مخالفت بـه مینهگذار مبغوض ایشان خواهد بود چرا که هدف این است که زنزد شارع یا قانون

حدأقل مقدار خود برسد. همانگونـه کـه در عـرف جامعـه و در بـین عقـالء هـم شـاهد ایـن مطلوبیـت و 
ها هستیم؛ مثًال پدری که تحصیل علم توسط فرزندش مطلوب اوست نـه تنهـا مبغوضیت مقدمات و زمینه
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نمایـد و از طـرف دیگـر ن را فـراهم میمقدمات این کار برای او مطلوب است بلکه خود مقدمات و زمینه آ

های إرتکاب آن از قبیل مصرف دخانیـات، پدری که إعتیاد فرزندش برای او زجرآور و مبغوض اوست زمینه
إرتباط با أفراد الأبالی و رفقای ناباب و دوری از خانواده توسط فرزند و ... هـم مـورد نهـی پـدر و مبغـوض 

دارد تـا بـاب پدرانه خود فرزندش را از إرتکاب ایـن مقـدمات بـاز مـیهای دلسوزانه و اوست لذا با توصیه
توان در دستگاه إستنباط و إجتهاد أحکام شرعی ایـن مسـلک و مفاسد به روی ایشان بسته شود. بنابراین می

شـود ها و مقدمات محرمات و مفاسد فتوا داد چرا که نمیروش را به کار برد و به مبغوضیت أسباب و زمینه
مبغوض موال باشد ولیکن مقدمات آن محبوب ایشان باشد و یا أهمیتی برای ایشان نداشته باشد.أمری
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