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ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺪ ذراﯾﻊ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ دﯾﺮ ﯾﻦ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑـﯿﻦ ﻓﻘﻬـﺎی إﻣﺎﻣﯿـﻪ در

ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠ ّﯿ ﺖ آن رو ﯾﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی
اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺎوای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮر ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﺗﻌﻠﯿـﻞ در آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻫﻢ ﺳـﻮ ﯾﯽ رو ﯾﮑـﺮد اﺻـﻮﻟﯽ و ﻓﻘﻬـﯽ
ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻨﺎو ﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام در اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ إﻣﺎﻣﯿـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان إﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺰاع ﻟﻔﻈﯽ داﻧﺴﺖ و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘـﯿﺶ رو در
ﻣﻘﺎم إﺣﺼﺎی ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻘﻬﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ذراﯾﻊ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ :ﺳﺪ ذراﯾﻊ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﺗﻌﻠﯿﻞ در اﺣﮑﺎم ،ﻣﻼزﻣﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ.

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل1394/02/05 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ.1394/10/20:
 . 1ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل

100

ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل

ﺷﻤﺎرة 115

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد،
ﺑﻪ إﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ »ﺳﺪ ذراﯾﻊ« ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮام ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷـﻮد.
إﺑﻦ ﻗ ّﯿﻢ در ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ،ازﻃﺮﯾـﻖ اﺳـﺒﺎب و
ﻃﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا اﺳﺒﺎب و ﻃﺮق ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر آنﻫـﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﺳﺎﯾﻞ )ﻣﻘـﺪﻣﺎت و ذراﯾـﻊ( ﻣﺤﺮﻣـﺎت و ﻣﻌﺎﺻـﯽ ،در ﮐﺮاﻫـﺖ و ﺣﺮﻣﺘﺸـﺎن ،ﺑـﻪ ﺣﺴـﺐ
ارﺗﺒﺎﻃﺸـﺎن ﺑــﺎ ﻣﻌﺎﺻـﯽ و اﻓﻀــﺎی آن ﻫــﺎ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾﺎﺗﺸــﺎن اﺳـﺖ .ﻧﯿــﺰ وﺳــﺎﯾﻞ ﻃﺎﻋـﺎت و ﻗﺮﺑــﺎت ،در ﺟــﻮاز و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻓﻀﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ،ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻘﺼـﻮد اﺳـﺖ و ﻫـﺮ دو
ﻣﻘﺼﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ،ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و وﺳﯿﻠﻪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺒﻌـﯽ .ﻟـﺬا وﻗﺘـﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل
ﭼﯿﺰی را ﺣﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن وﺳﺎﯾﻞ و ﻃﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد ،آن وﺳﺎﯾﻞ و ﻃـﺮق را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ
ﺣﺮﻣﺖ آن ﭼﯿﺰ ،ﺣﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻃﺮق ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ آن ﺣـﺮام ،ﻧﻬـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آنﮐﻪ اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ذراﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺮام ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ،ﻧﻘﺾ ﺗﺤـﺮﯾﻢ و
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺑـﺎ دارد؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻣﻠﻮک دﻧﯿﺎ ﻫﻢ آنرا ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎه ﯾﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را از ﭼﯿـﺰی ﻣﻨـﻊ ﮐﻨـﺪ ،ﺳـﭙﺲ
ﻃﺮق و اﺳﺒﺎب و ذراﯾﻊ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﻣﺒﺎح ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ از ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻣﯽآورد و از اﻓـﺮاد و ﺳـﭙﺎﻫﺶ ،ﺿـﺪ
ﻣﻘﺼﻮدش ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﺰ ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮﺿﯽ را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﯿﻤـﺎری
را از ﻃﺮق و ذراﯾﻊ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در أﻋﻠﯽ درﺟﺎت ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ؟ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﮐـﻪ در
ﻣﺼﺎدر و ﻣﻮارد ا ﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﺄﻣّ ﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رﺳﻮﻟﺶ ﺗﻤﺎم ذراﯾﻊ رﺳﺎﻧﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ« ) .(۱۴۷ /۳ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻣﺎﻣﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮﻟﯽ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ »ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟـﺐ«،
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺮام را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻗﺴﺎم و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈـﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺪ ذراﯾﻊ« ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺧﻮﻧـﺪ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ ،ﺿﻤﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﻼزﻣـﻪ ﻣﯿـﺎن ﺣﺮﻣـﺖ ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ و ﺣﺮﻣـﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎرع اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺮک آن
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻃﻠﺐ ﺗﺮک ﺣﺮام ،ﻃﻠﺐ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ) «...ص (۱۲۸
ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﺳﺪ ذراﯾﻊ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳـﻠﻪ« ﺑـﻪ ﻧﯿﻤـﻪ ﻗـﺮن دوم ﻫﺠـﺮی ﺑـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد و اﺻـﻮﻟﯿﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد» ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ« ﺑـﻮد و ﭘـﺲ از
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وی اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺟﺘﻬﺎد ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ذراﯾـﻊ را
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﮑﻠﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﺎب ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮدو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ .ﺧﻮد اﻣﺮ ﻫﻢ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺧﻮدش ﻣﻘﺼـﻮد اﺳـﺖ و
دﯾﮕﺮی وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﻮد .ﻧﻬﯽ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﻔﺴﺪهاش در ﺧﻮدش اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﺧـﻮدش
ﻣﻨﻬﯽﻋﻨﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای دﯾﮕﺮ و ﮔﺮﻧﻪ در ﺧﻮدش ﻣﻔﺴـﺪهای ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺳـﺪ
ﺳﺪ ذراﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم دﯾﻦ اﺳﺖ« ) .(١٧١ /٣ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ّ
ذراﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،از ﺳﻮی ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻣﺎﻣﯽ ،ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ أدﻟﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻟﺰوم ﺳﺪ وﺳـﯿﻠﻪ
و ذرﯾﻌﻪ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺒﺮای ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑـﺮد؛ از ﻗﺒﯿـﻞ آﯾـﻪ  ١٠٨ﺳـﻮره ﻣﺒﺎرﮐـﻪ اﻧﻌـﺎم
» وﻻﺗﺴﺒﻮا اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون اﻟﻠﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮا اﻟﻠﻪ ﻋﺪوا ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ« وﯾﺎ رواﯾﺖ ﻧﺒﻮی »ﻣﻦ اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ ﺷـﺘﻢ اﻟﺮﺟـﻞ
واﻟﺪﯾﻪ« ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﺴﺐ اﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﯿﺴﺐ اﺑﺎه ﯾﺴﺐ اﻣﻪ« و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮﮐـﻪ در
اداﻣﻪ ﻣﺘﻌﺮض آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻟـﺰوم ﺳـﺪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻓﺴـﺎد اﺳـﺖ و
ﺣﺪاﻗﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺑﺎور آﻧﺎن ،ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺣـﺮام،
اﻣﺮ ﻣﺴ ّﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﺳﺪ ذراﯾـﻊ را از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺳـﺪ ذرﯾﻌـﻪ،
أﻧﻮاع ﺳﺪ ذرﯾﻌﻪ ،أدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺪ ذرﯾﻌﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻓﻘﻬـﺎی
إﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﻼم ﻓﻘﻬﺎء ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﺪ
ذرﯾﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﺟﻌﻞ اﯾﻦ أﺣﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻓﺴـﺎد و ﺑﺴـﺘﻦ ﺑـﺎب
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﭼﻬﺎر ﺑﺨـﺶ ﻋﺒـﺎدات ،ﻋﻘـﻮد ،إﯾﻘﺎﻋـﺎت و
أﺣﮑﺎم ﺑ ﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آن ﻫﻢ در دو ﻗﺴﻤﺖ أﺣﮑﺎم إﻟﺰاﻣﯽ و ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﻋﺒﺎدات
أﺣﮑﺎم اﻟﺰاﻣﯽ

 .۱روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪون إذن واﻟﺪﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺷـﻮد ﺣـﺮام اﺳـﺖ .در ﻣـﻮرد
ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روزه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :أﻣﺮ دوم :روزه ﻓﺮزﻧﺪ اﮔﺮ در آن أذﯾﺖ و آزار
ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ دﻟﺴﻮزی ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش اﯾﻦ روزه ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ أذﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﭘﺪر ﺣﺮام اﺳـﺖ ﭘـﺲ
روزهای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ أﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ) .(۹۰ /۹ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺷـﺎرع ﺣﮑـﯿﻢ
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ﺑﺎ ﻧﻬﯽ از ﺻﻮم وﻟﺪ ﺑﺪون إذن واﻟﺪ ،درﺻﺪد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﻣﯿﻨﻪ إﯾﺬاء واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۲در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺣﺮﺑﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﺻﺒﯿﺎن ،ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ،ﻧﺴﺎء اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻔﺎر از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺗﺘﺮس( ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ أﻓﺮاد ﺟﺎﯾﺰ اﺳـﺖ .ﺗـﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐـﻪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﭙﺮ ،أﺳـﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .در ﺧﺼـﻮص ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﻋﻠـﺖ ﺟـﻮاز
ﻗﺘﻞ ﺻﺒﯿﺎن ،ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ،ﻧﺴﺎء و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺮ ﮐﻔﺎر واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻨﺘﻬـﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺗﺮک ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳـﻮی آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺠـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﻨـﻊ ﻗﺘـﻞ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺻﻮرت إﻧﻔﺮاد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن آنﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻔﺎر؛ و در ﺗﺮک ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳـﻮی آنﻫـﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت إراده ﺟﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳـﭙﺮ إﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻧﻤﻮد« ).(۹۴ /۱۴
 .۳در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از زوال ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از إﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻌـﺪ از
زوال ﻗﺒﻞ از إﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺣﺮﻣـﺖ دارد ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﻧﻤـﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ إﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ إﺧﻼل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺜﻞ إﺧﻼل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ .و ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮل أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( ﮐﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه :روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﻦ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﻤـﺎز
ﺟﻤﻌﻪ را إﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﮕﺮ د ر ﮐﺎرﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﯽ؛ و در ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮه و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ إﺟﻤﺎع
وﺟﻮد دارد« ).(۲۸۴ /۴
 .۴إﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺮک ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﻌﺎﺋﺮ إﺳـﻼﻣﯽ را إﻇﻬـﺎر ﮐﻨـﺪ ،ﺣـﺮام اﺳـﺖ و
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ إﺳﻼﻣﯽ واﺟـﺐ .در ﺧﺼـﻮص ﻋﻠـﺖ ﺣﺮﻣـﺖ إﻗﺎﻣـﺖ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺷـﺮک و وﺟـﻮب
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﺣ ﻮم ﺳﺒﺰواری در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺬب ﭘﺲ از إﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘـﺎب ،ﺳـﻨﺖ و إﺟﻤـﺎع ،ﻣﻬـﺎﺟﺮت را ﻣﻘﺪﻣـﻪ
واﺟﺐ )إﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ( ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ إﻗﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام )إﺧﻔﺎء ﺷـﻌﺎﺋﺮ دﯾـﻦ( ...» :و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
إﺟﻤﺎع ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮب ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ« ).(۱۰۰ /۱۵
 .۵ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮوف ﻃﻼ وﻧﻘﺮه در أﮐﻞ و ﺷﺮب و وﺿﻮ و ﻏﺴـﻞ و  ...ﺣـﺮام اﺳـﺖ .ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮه ﭘﺲ از إدﻋﺎی إﺟﻤﺎع ﺑﺮ أﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد» :و إﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوﻓﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﻪ إﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ  ...و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮل إﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻇﺮف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﺨﻮر« و ﻧﻬﯽ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ إﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﺒﺮ ،ﻋﺠﺐ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻠﻮب ﻓﻘﺮاء ﻣﯽﺷﻮد« ).(۲۲۵ /۲
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 .۶ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎرف زﮐﺎت ﺑﺪﻫﮑﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺮض و ﺑﺪﻫﯿﺸﺎن در راه ﻣﻌﺼ ﯿﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ دﯾـﻦ ﻏـﺎرم ،ﻋﻼﻣـﻪ در
ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻗﺮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﮐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
آن ،ﺑﺪﻫﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺪﯾﻮن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ دﯾﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﺷـﺪ .و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮاﯾﻨﮑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ زﮐـﺎت ﺑـﻪ دﯾـﻦ در راه
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺎﺳﻖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺪﻫﯽ در راه ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد
ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻓﺴﻖ إﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ،از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺎده ﻓﺴﺎد رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷـﻮد«
).(۲۵۷ /۵
 .۷در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب إﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ إﺧﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺘـﺎر أﮐﺜـﺮ ﻣﻘـﺪم
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و إﻗﺘﺪاء ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ إﻣﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﻌـﺪد
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘـﺲ اﮔـﺮ إﺧـﺘﻼف ﮐﻨﻨـﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ آﻣـﻮﺧﺘﯽ ﮐـﻪ
ﮐﺜﺮت أﻓﺮاد ﻣﺪﺧﻠﯿﺘﯽ ﻧﺪارد در ﻧﺼﻮص ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺬﮐﺮه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺜﺮت ﺗـﺮﺟﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺑﻌﺾ وﺟﻮه – ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻣﻨﺼﻮﺻﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ إﻣﺎﻣﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ إﻣﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳـﺮ از إﺧـﺘﻼف ﻣﻮﺟـﺐ ﮐﯿﻨـﻪ و ﮐـﺪورت در ﻣـﯽآورد و
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻧﺼﻮص اﺳﺖ« ).(۳۵۷ /۱۳
 .۸در ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ،ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﺟﻨـﮓ اﺳـﯿﺮ ﻣﯽﺷـﻮد اﮔـﺮ از راه رﻓـﺘﻦ ﻋـﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷـﺪ در
ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻢ ﮐﺸﺘﻦ اﯾﺸﺎن دو ﻗﻮل وﺟ ﻮد دارد .ﻃﺮﻓﺪاران وﺟﻮب ﻗﺘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﮏ
ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ » :ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ إﺣﺘﻤﺎل دارد در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﮐﺸـﺘﻦ اﯾـﻦ أﺳـﯿﺮ ﻋـﺎﺟﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﯿﻦ و واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن او را ﺗـﺮک ﮐـﺮده و
از ﮐﺸﺘﻦ او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎن إﺧﻼل ﺑﻪ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده و رﻫـﺎ ﮐـﺮدن اﺳـﯿﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا اﺳﯿﺮ ﻋﺎﺟﺰ إﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓـﺖ ،و ﻧﯿـﺰ ﻋـﺪم ﻗﺘـﻞ أﺳـﯿﺮ
ﻋﺎﺟﺰ و رﻫﺎ ﻧﻤﻮدن وی وﺳﯿﻠﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻼﺻﯽ أﺳﺮای ﮐﺎﻓﺮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺮﻓﻨـﺪ و ﺣﯿﻠـﻪ« )-۴۱/۳
.(۴۲
 .۹در ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ﻓﺮار از ﺟﻨﮓ ﺣـﺮام و ﯾﮑـﯽ از ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﮐﺒﯿـﺮه اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﺷـﻤﻦ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و از ﮐﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .و أﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻓـﺮار از ﺟﻨـﮓ ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق در
ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ...» :ﻫﻤﺎﻧﺎ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،إﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد
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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 رﺳﻮﻻن و إﻣﺎﻣﺎن ﻋﺎدل و ﯾﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﮐﻔﺎر ﺑـﺮ إﻧﮑـﺎر آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ
ﮐﻔﺎر ﺑﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺜﻞ إﻗﺮار ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و إﻇﻬﺎر ﻋﺪل و ﺗﺮک ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ و از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﻓﺴﺎد و ﻧﯿﺰ در ﻓﺮار از ﺟﻬﺎد ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ إﺳﺎرت و ﮐﺸﺘﺎر و از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ
دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ).(۴۸۱ /۲
أﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣﯽ
 .۱ﮔﭻ ﮐﺎری و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎء ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮﻃﺒـﯽ در أﺣﮑـﺎم
اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻬﺎی أﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻬـﯽ از ﺗﺠﺼـﯿﺺ ﻗﺒـﻮر را ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺖﭘﺮﺳـﺘﯽ و ﺑـﺖ ﻗـﺮاردادن ﻗﺒﺮﻫـﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ) (۵۸ /۲اﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻬﯽ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻫﻞ دﻧﯿـﺎ در زﯾﻨﺘﺸـﺎن و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از إﺣﺘﺮام أﻣﻮات ﻣﯽداﻧﺪ ).(۴۰۲-۴۰۱ /۷
 .۲إﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﺷﺨﺺ أﺑﺮص و ﺟﺬام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘـﺎب اﻹﻧﺘﺼـﺎر در ﻣﻘـﺎم
ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :و دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ إﺟﻤﺎع ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺳـﺖ و ﻧﯿـﺰ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ ﻣﻨـﻊ
إﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﻋﺪم رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ او و ﺗﺮک وی ﺑﺎﺷﺪ« ).(۱۵۸
 .۳ﺑﻮل ﮐﺮدن در آب ﺟﺎری و راﮐﺪ ﻣﻨﻬﯽﻋﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم اﺷﺘﻬﺎردی در ﻣﺪارک اﻟﻌﺮوة در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿـﻞ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻫﻤﺎﻧﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻬﯽ از ﺑﻮل در آب وارد ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮاﺳـﺖ و در
ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ آب دارای ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺳﺎﮐﻨﺎن آب را أذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آن أﺧﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ آب ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ راﮐـﺪ ،آب
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد« ).(۵۹۱ /۳
 .۴ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ )آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ( .و
أﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎن« ).(۳۴۶ /۱
 .۵در ﺑﺎب أﺣﮑﺎم ﺗﺨﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت :ﺗﺨﻠﯽ در راه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،راه آب ،ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧـﻪ ،ﻣﺤـﻞ
إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم ،زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻣﯽدﻫﺪ ودر ﺳﺎﯾﻪﮔﺎه ﻋﺎﺑﺮان ،ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺤﻞ ﻓﺮود آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ اول
در ذﮐﺮی در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯽ در راهﻫﺎ و راه آب و زﯾﺮ درﺧﺖ ﻣﯿﻮه دﻫﻨـﺪه
و ﻣﺤﻞ إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم )ﮐﺮاﻫﺖ دارد( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( و ﻣﻼﻋﻦ را ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﺮد .و
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻣﺤﻞ إﺟﺘﻤﺎع ﻧﺪا دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺨﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﻟﻌﻦ ﻣﺮدم واﻗـﻊ ﻣﯽﺷـﻮد .و از ﻧﺒـﯽ ﻣﮑـﺮم
)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه» :از ﻣﻼﻋﻦ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾـﺪ« و ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻـ ًﺎ ﺣـﺮﯾﻢ ﻣﺴـﺎﺟﺪ و در ﻣﺤـﻞ ﻓـﺮود

زﻣﺴﺘﺎن 1397

ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺘﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺪ ذراﯾﻊ در اﻧﮕﺎره ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ

105

ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮود ﻣﺴﺎﻓﺮان و
ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن آنﻫﺎ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ أذﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد ﻏﺎﺋﻂ و ﺗﺨﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ »زﯾﺮا ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ« ).(۱۶۵ /۱
 .۶ﻧﻤﺎز أول وﻗﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ و دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﻣﻨﺘﻔـﯽ
اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﺷﺨﺺ روزه داری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ إﻓﻄﺎر او ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﯿـﺮزای ﻗﻤـﯽ در ﻏﻨـﺎﺋﻢ
اﻷﯾﺎم در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﺑﺮ إﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓـﻊ إﻧﺘﻈـﺎر
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﯾﺎت ،ﻋﻤﻮﻣﺎت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ إﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﻣﺆﻣﻦ و إدﺧﺎل ﺳـﺮور و
ﺷﺎدی در ﻗﻠﺐ او و دﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و أذﯾﺖ از ﻗﻠﺒﺶ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰی در ﺑﯿﻦ أﻋﻤﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﺎ آن در ﺛﻮاب ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ« ).(۳۵۱ /۵
 .۷ﯾﮑﯽ از أﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زن ﺻﺎﺋﻤﻪ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﻧﺸﺴﺘﻦ در آب اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮاﻫﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮة ،ﻋﻠﺖ آن را ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ» :و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﮑﺮوﻫـﺎت:
ﻧﺸﺴﺘﻦ زن روزه دار در آب اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷـﻬﺮت و ﻣﻮﺛﻘـﻪ ﺣﻨـﺎن ﮐـﻪ در آن از
ﺷﺨﺺ روزهداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﮑﯽ وارد آّب ﺷﺪه ﺳﺆال ﺷﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :إﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧـﺪارد وﻟـﯿﮑﻦ در
آب ﻓﺮو ﻧﺮود و زن روزهدار ﻫﻢ وارد آب ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ رﺣﻤﺶ آب ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ » ...و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ در رواﯾﺖ
ﺑﺮای إﺛﺒﺎت ﮐﺮاﻫﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺸﺴﺘﻦ در آب ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻋﻄﺸﯽ ﮐﻪ در روزه ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ رﺳﯿﺪن آﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺑﺪون ﺻﺪق ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻣﻔﺴﺪ روزه ﻧﯿﺴﺖ و إﺟﻤـﺎع ﻣﻨﻘـﻮل
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ« ).(۳۰۴-۳۰۳ /۱۰
 .۸در ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿـﺮوزی ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ اﺳـﺖ ﺟـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ وﻟـﯿﮑﻦ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮده ﮐﺮاﻫﺖ دارد ،ﻣﺜﻞ إﻟﻘﺎء ﺳﻢ ﺑﺮ ﮐﻔـﺎر .وأﻣـﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﮐﺮاﻫﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش )إﻟﻘﺎء ﺳﻢ( در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ،ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻹﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی أﻧﻮاع روشﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ إﻟﻘﺎء ﺳﻢ در ﺑﻼد ﮐﻔﺎر ﮐﻪ ﮐﺮاﻫـﺖ
دارد زﯾﺮا ﺑﺎ إﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﻮاﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﻪ ﻫﻼﮐـﺖ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ« )-۳۱۳
.(۳۱۴
 .۹اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﻣﺜـﻞ إﻣﻀـﺎی أﺣﮑـﺎم و إﺟـﺮای
ﺣﺪود .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب روض اﻟﺠﻨﺎن ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾـﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ)» :و إﻣﻀـﺎی أﺣﮑـﺎم( در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در ﺑﺮ دارد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ،ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و إدﻋﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻣﻌﺼـﯿﺖ در
ﻣﺴﺠﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﻮع در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘﺸﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد« ).(۶۲۸ /۲
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 .۱۰در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻓﻮع زﮐـﺎت اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻠﻪ و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﻮد .و أﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮب إﻋﻼم زﮐـﺎت ﺑـﻮدن ﻣـﺎل
ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺴﺄﻟﻪ  :۲۰۳واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت را ﻣﯽدﻫﺪ إﻋـﻼم
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺑﺎب زﮐﺎت اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑـﻪ ﻃـﻮر آﺷـﮑﺎر ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳـﺖ
زﮐﺎت را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت اﺳﺖ زﯾﺮا إﻋﻼم ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺪﻓﻮع زﮐـﺎت
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ذﻟﯿﻞ و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ).(۲۸۷ /۵
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺪ ذراﯾﻊ در ﻣﻌﺎﻣﻼت )ﻋﻘﻮد(
أﺣﮑﺎم إﻟﺰاﻣﯽ

 .۱ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم إﻧﺸﺎء و اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان .ﻫـﺪف از
ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ در ﺣﺎل إﺣﺮام ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﺣﺎل إﺣﺮام ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻋﻘـﺪ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .أﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻌﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﺴـﺘﻦ راه ﻧﺰدﯾﮑـﯽ در ﺣـﺎل إﺣـﺮام
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ إﺑﻦ ﻗﯿﻢ در أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(۱۵۳ /۳
 .۲ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن از زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻨـﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﺮا م اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺮﻣـﺖ آن
ﻫﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن از زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﯾﮕﺮی را إﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺣـﺮام اﺳـﺖ
ﭼﻪ اﯾﻦ إﺟﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد زن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ وﮐﯿﻠﺶ و ﭼﻪ وﻟﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﻟﻠـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ و
آﻟﻪ  :ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از إﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن زن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﯾﮕﺮی را ،از آن زن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻬـﯽ
ﻇﻬﻮر در ﺗﺤﺮﯾﻢ دارد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ إﯾﺬاء ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻋﺪاوﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ دارد ﭘﺲ
ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ).(۲۴۱ /۵
 .۳ﻣﺮد ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ او ﯾﺎ زن و ﺧﺎﻟﻪ او ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ إذن ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ .ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ در
ﺗﺬﮐﺮه در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :زﯾﺮا ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﻤـﻊ ﺑـﯿﻦ دو ﺧـﻮاﻫﺮ اﯾﺠـﺎد دﺷـﻤﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو زن ﯾﮏ ﻣﺮد )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮوﻫﺎ( اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ أﻗﺎرب اﺳﺖ و ﻗﻄـﻊ
رﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ را در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ذﮐـﺮ ﮐـﺮدﯾﻢ )ﺟﻤـﻊ ﺑـﯿﻦ زن و ﻋﻤـﻪاش ﯾـﺎ
ﺧﺎﻟﻪ اش( وﺟﻮد دارد .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺲ در ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﺟﻤـﻊ ﺑـﯿﻦ زن و ﻋﻤـﻪاش ﯾـﺎ ﺧﺎﻟـﻪاش ﻋـﺪم
رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮش ﺷﺮط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ رﺿـﺎﯾﺖ دادﻧـﺪ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮش در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺣـﺮام
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ).(۶۳۸
 .۴ﺑﯿﻊ ﻣﺼﺤﻒ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘـﻖ أردﺑﯿﻠـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﺠﻤـﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺟﻮاز را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر و ﻋـﺪم ﺟـﻮاز
ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺼﺤﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺎر ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋﺰﯾـﺰ )و از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﺮ آن(
اﺳﺖ« ).(۱۶۱ /۸
 .۵ﺗﮑﺴﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﺣﺮام اﺳـﺖ .ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری در
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از آن ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاری
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺴﺪه ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻄﻌ ًﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﯾـﺎ
ﺑﻪ إﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ).(۲۳۴ /۱
 .۶ﻓﺮوش ﺧﺮﻣﺎی ﭼﯿﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﺮﻣـﺎی روی ﻧﺨـﻞ )ﻣﺰاﺑﻨـﻪ( و ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮوش ﺳـﻨﺒﻞ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
داﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﯿﺪه ﺷﺪه )ﻣﺤﺎﻗﻠﻪ( ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺮای ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ دو ﻧـﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ إدﻋـﺎی
ﻋﺪم ﺧﻼف ﻧﻤﻮده در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﻊ ﻣﺤﺎﻗﻠﻪ  ...و أﺣﻮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟـﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻪ داﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﺄﻣﻮن از رﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﻊ ﻣﺰاﺑﻨـﻪ  ...و
أﺣﻮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻊ ﺳﻨﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺟـﺎری
اﺳﺖ« ).(۱۱۸-۱۱۷ /۲
 .۷از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﯿﻊ ﻃﻠﻖ و رﻫﺎ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺎل وﻗﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .أﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن وﻗﻒ إﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎء وﻗﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺷﻮد ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎء ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ اﯾـﻦ ﻣـﺎل
وﻗﻔﯽ اﻧﺪ .و أﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ وﻗـﻒ در ﺻـﻮرت إﺧـﺘﻼف ،ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ در ﮐﺘـﺎب ﺷـﺮح ﻟﻤﻌـﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :و ﻗﻮل أﻗﻮی در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﯾـﺎر از إﻣـﺎم ﺟـﻮاد )ع(
دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن وﻗﻒ إﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و إﻣﺎم
)ع( ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ إﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آن ﺗﻠﻒ ﻣﺎلﻫـﺎ و ﺟﺎنﻫـﺎ ﻧﻬﻔﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻇـﺎﻫﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮف ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن ﺑﻘﺎء ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ،ﺷﺮط
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ إﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻈﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻒ اﺳﺖ« ).(۲۸۳ /۱
 .۸رﻫﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺰد ﮐﺎﻓﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻘﻖ أردﺑﯿﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋـﺪة
در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ رﻫﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :و در ﺟﻮاز رﻫﻦ ﻣﺼـﺤﻒ و ﻋﺒـﺪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧـﺰد ﮐـﺎﻓﺮ ﺗﺄﻣـﻞ و
إﺷﮑﺎل اﺳﺖ  ...و ﻧﻔﯽ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺒﯿﻞ و ﻟﺰوم ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺤﻒ – ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻈـﯿﻢ واﺟـﺐ ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد – دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﻫﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻊ را ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﯿـﻊ ﻣﺼـﺤﻒ
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ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ).(۱۴۳ /۹
أﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﯽ
 .۱داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺮاﻫﺖ دارد .ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﮑﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ از ﻓﺴﺎد و ﺿﺮر زدن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آنﻫـﺎ و
إﯾﺠﺎد ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ« ).(۳۱۴ /۱۵
 .۲ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ در ﻋﻄﯿﻪ وﻫﺒﻪ ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮده و ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس از آن ﻧﻬـﯽ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ ﮐﺮاﻫﺖ اﯾـﻦ ﻓﻌـﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :و ﺑﺮﺗـﺮی دادن
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﭽﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ او ﺑﺮﺗﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض دﺷـﻤﻨﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ« ).(۱۹۳ /۳
 .۳ﯾﮑﯽ از أﻗﺴﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻊ ﺻﺮف ،ﺑﯿﻊ ﮐﻔﻦ ،ﻗﺼﺎﺑﯽ،
ﺑﯿﻊ ﻃﻌﺎم ،ﺑﯿﻊ ﻋﺒﺪ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺻﺒﯿﺎن و  . ...ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻬﺬب اﻟﺒـﺎرع ﻋﻠـﺖ ﮐﺮاﻫـﺖ ﻫﺮﯾـﮏ از
ﻓﻘﺮات را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :و ﮐﺮاﻫﺖ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻊ
ﺻﺮف ،ﺑﯿﻊ ﮐﻔﻦ ،ﻃﻌﺎم ،آرد ،رﻧﮕﺮزی ،ﻗﺼﺎﺑﯽ و ﺑﯿﻊ أﺑﺰار دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ أﻫﻞ ﮐﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﭼﮑﻤﻪ و زره؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺴﺘﯽ آن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط أﺟﺮت و ﺟﻬﺎﻧﺪن ﻧـﺮ وﻟـﯽ ﺧﺘﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﭘﺴـﺮ و دﺧﺘـﺮ
إﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺒﻬﻪ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺐ ﺻﺒﯽ و ﮐﺴﺐ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺤـﺎرم
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ).(۳۵۲ /۲
 .۴در ﺑﺎب ﻧﮑﺎح از ﺟﻤﻠﻪ أﺣﮑﺎم إﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮدادن وﻟﯿﻤﻪ و دﻋﻮت از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺧـﻮردن از وﻟﯿﻤـﻪ
ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ روزهدار ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ روزه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﮏ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :أﻣﺮ ﭘﻨﺠﻢ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ أﺻﻞ إﺟﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺧﻮردن از وﻟﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳـﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از دﻋﻮت ﺧﻮردن اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﻧﺨﻮردن ،ﺷﺨﺺ درﻣﻌﺮض وﺣﺸﺖ و ﻧﻔﺮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮردن ،إﮐﺮام دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و ﻗﻠﺐ او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ع( ﮐـﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :واﮔﺮ روزه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺨﻮرد«« ).(۲۸ -۲۷ /۷
 .۵از ﺟﻤﻠﻪ آداب ﺑﯿﻊ و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ أﺣﮑﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺣﮑﺎم ﺗﺠﺎرت ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ إﺳﺘﺤﺒﺎب اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻋﺸـﯽ ﻧﺠﻔـﯽ در ﮐﺘـﺎب
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش أﻣﻮری ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ :أول :ﺗﻔﻘﻪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﺪ را از ﻓﺎﺳﺪش ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ از رﺑـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﺣـﺮام در أﻣـﺎن ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺰاواراﺳﺖ إﻧﺴﺎن أﺣﮑﺎم ﺑﯿﻊ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد .و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از أﺷﺨﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﺷـﻮد
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ در ﺑﯿﻊ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑـﻢ آن را ﺑﻠـﺪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ در ﺣـﺮام
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌ ًﺎ در رﺑﺎ ﻓـﺮو
ﻣﯽرود ﺳﭙﺲ در رﺑﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرود«« ).(۵ /۲
 .۶ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ أﺟﯿﺮ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ أﺟﺮت ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﻣﯿـﺰان
أﺟﺮت او را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﺖ ﮐﺮاﻫﺖ را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :ﻗـﻮل
ﻣﺼﻨﻒ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ أﺟﯿﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار أﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋـﺪم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ إﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ را در ﺑﺮدارد« ).(۱۲۱ /۷
 .۷إزدواج ﺑﺎ ﻣﺮد ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻠﺖ ﮐﺮاﻫﺖ اﯾﻦ ﺗﺰوﯾﺞ را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ » :و ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ إزدواج ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﻘﺶ ﺳﺰاوار دوری ﻧﻤـﻮدن از او و
إﻫﺎﻧﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ إزدواج إﮐﺮام و ﻣﻮدت اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ زن إﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن و إﺟﺒﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻓﺴﻖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮر ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺴﻖ و ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕـﺎه او از ﺣـﺮام ﻧـﺰد زن اﺳـﺖ« )/۷
.(۹۳
 .۸ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن زﻧﺎﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎﺳﺖ ،ﻣﮑﺮوه اﺳـﺖ .ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ در ﮐﺘـﺎب
ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﮐﺮاﻫﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :و ﻧﯿﺰ وﻃﯽ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺎﺟﺮه ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ زن آزاد ﻓـﺎﺟﺮه زﯾـﺮا در
آن ﻋﯿﺐ و ﻣﺬﻣﺖ وﺧﻮف إﺧﺘﻼط آبﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ وﻃﯽ زن ﻣﺘﻮﻟﺪ از زﻧﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻘﺪ« ).(۱۱۴ /۲
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺪ ذراﯾﻊ در إﯾﻘﺎﻋﺎت
در ﺑﯿﻦ إﯾﻘﺎﻋﺎت از ﻧﻮع أﺣﮑﺎم إﻟﺰاﻣﯽ ﻣﻮردی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻮع ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ :ﻃﻼق
دادن ﻣﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﮐﺮاﻫﺖ دارد و اﮔﺮ ﻃﻼق دﻫﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و زن و ﺷﻮﻫﺮ در أﯾﺎم ﻋـﺪه رﺟﻌـﯽ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
إرث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ و رﺟﻌﯽ ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻃﻼق ،زن از ﺷﻮﻫﺮ إرث ﻣﯽﺑﺮد ،اﻟﺒﺘـﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی إزدواج ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ﻃﻼق دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ اﻟﺮاﺋـﻊ
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن أﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﻓﻮاﺋﺪی ،ﻋﻠﺖ ﺣﮑـﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :در اﯾﻨﺠـﺎ ﻓﺎﺋـﺪهﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ :أول :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻃﻼق ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف إﺳـﺘﻤﺮار إزدواج ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳـﺖ و ﻧﯿـﺰ ﻣﻘﺼـﻮد
ﻣﺮﯾﺾ از آن ﻃﻼق ،ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن زن از إرﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻋ ًﺎ 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
اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻤﺘ ﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎرﺿـﻪ ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺎ ﻧﻘـﯿﺾ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﺮﯾﺾ
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ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﯿﺾ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺷﺪه إرث او ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐـﻪ اﮔـﺮ زن ﻓﻘـﻂ در
ﻋﺪه رﺟﻌﯽ إرث ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻫﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮش از إرث ﺑـﻪ ﻃـﻼق دادن زن در ﻣـﺮض ﻣـﺮگ
ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ« ).(۳۲۳ /۳
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺪ ذراﯾﻊ در أﺣﮑﺎم
اﺣﮑﺎم إﻟﺰاﻣﯽ

 .۱ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺗﻠﻘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻗﺎﺿـﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :ﻫﻤﺎﻧﺎ در اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ،ﺗﻬﻤﺖ و إﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﺿﯽ وﺟﻮد دارد ﻟـﺬا ﺗـﺮک ﺗﻠﻘـﯿﻦ ﻻزم اﺳـﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :از ﺗﻠﻘﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﻣﻘـﺎﺑﻠﺶ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ را از ﻋﺪاﻟﺖ ﻻزﻣﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده او را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃـﺮف دﻋـﻮا
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی .و اﯾﻦ ﻓﻌﻞ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷـﺄن و
ﻣﻘﺎم اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ« ).(۱۹ /۲
 .۲در إﺿﻄﺮار ﻓﻘﻬﺎء ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﻨﺎول از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻀﻄﺮی ﮐـﻪ ﺧـﻮف ﺗﻠـﻒ
دارد و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻮاز ﺗﻨﺎول ﻣﺤﺮم ،ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی إﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮب؟ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ دراداﻣﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻮل ﺑﻪ وﺟـﻮب را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ آن
إﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮردن در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺮورت واﺟﺐ اﺳﺖ )ﻧﻪ ﺟـﺎﯾﺰ( ﭼـﺮا
ﮐﻪ ﻧﺨﻮردن ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎری ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ .و ﺑـﺮ
اﯾﻦ وﺟﻮب دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻮل إﻣﺎم )ع( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺄﻣﺮه »در رواﯾﺖ ﻣﻔﻀﻞ و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳـﻠﻪ ﺻـﺪوﻗﯽ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ« ).(۲۴ -۲۳ /۱۵
 .۳اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از إرﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﭘﻨﺎه آورد ،إﺧﺮاج او ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن
و  ...ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﮔـﺮ در ﻣﺤـﺪوده ﺣـﺮم ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟﻨـﺎﯾﺘﯽ ﺷـﻮد در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .ﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ در ﮐﺘـﺎب دراﻟﻤﻨﻀـﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :و ﺷـﺎﯾﺪ دﺳـﺘﻮر ﺑـﻪ
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او أﻣﺎن و ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﺮم أﻣﻦ ﺑﺮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ أﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺟﺎﻧـﺐ ﺣـﺪود را ﻫـﻢ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮد ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾـﻦ )ﺑـﻪ ﺣـﺮم ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪه
ﺷﺪن( وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻓﺴﺎد و إرﺗﮑﺎب ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﯽ« ).(۳۹۲ /۱
 .۴در ﺑﺎب ﻗﻀﺎء ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ﻣﺘﺨﺎﺻـﻤﯿﻦ در إﺳـﻼم و ﮐﻔـﺮ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺨﺎﺻﻢ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺟﻮاب ﺳﻼم ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن و رﻋﺎﯾﺖ إﻧﺼـﺎف در
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ﺣﻖ آﻧﺎن و ...از أﻧﻮاع إﮐﺮام ،ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿـﻞ ﺣﮑـﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :از ﺟﻤﻠـﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎوات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺳﻼم دادن ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ،ﺟـﻮاب ﺳـﻼم
دادن ،ﻧﺸﺎﻧﺪن آنﻫﺎ و اﯾﺴﺘﺎدﻧﺸﺎن ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﮔﻮش دادن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ ،ﮔﺸـﺎده روﯾـﯽ و در أﻧـﻮاع
دﯾﮕﺮ إﮐﺮام .و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﻮارد إﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻠـﺐ دﯾﮕـﺮی
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و او را از إﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻠﺶ ﺑﺎز ﻣﯽدارد« )ﻣﺴﺎﻟﮏ.(۴۲۷ /۱۳،
 .۵ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ را در ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازد از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺎدت او دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺎن او ﭼﯿﺰی إﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺷﺪه» :ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺷﺎﻫﺪ
را ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺎن ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﮐﻼﻣﯽ را ﺑﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ واﺟـﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ إﺗﻤﺎم ﺷﻬﺎدت ﺷ ﺎﻫﺪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و إﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ أﺧﺬ
إﻗﺮار اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺼﺪ إﻧﮑﺎر را دارد ﯾﺎ إﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ إراده إﻗـﺮار دارد ﭘـﺲ ﺣـﺮام
اﺳﺖ زﯾﺮا در آن زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﻖ وﺟﻮد دارد« ).(۲۹۹ /۱
 .۶در ﺑﺎب ﻟﻘﻄﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،إﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻘﯿﻂ( ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ او واﺟﺐ ﮐﻔـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .ﺷـﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ ﻋﻠﺖ وﺟﻮب را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ » :و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ آن در ﻟﻘﯿﻂ ﺗﻤـﺎم اﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ إﻧﺴـﺎن
ﭘﯿﺪاﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ او واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آن در ﺑﺮدارد ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﻔﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻼﮐﺖ را و در
ﺗﺮک آن إﺗﻼف ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻘﻮی اﺳﺖ« ).(۱۰۰ /۳
 .۷ﯾﮑﯽ از أﻗﺴﺎم ﺣﺪ زﻧﺎ ﺷﻼق زدن و ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﮐـﺮدن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺣـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﺮد آزاد ﻏﯿـﺮ
ﻣﺤﺼﻦ إﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮ زن زاﻧﯿﻪ را ﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﻧﻪ او را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم دﻟﯿـﻞ
ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺪ زن زاﻧﯿﻪ را ﺗﻔﺼﯿ ًﻼ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ » :و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﻮت در زﻧﺎن زﯾـﺎد اﺳـﺖ و ﻏﺎﻟـﺐ زﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎء از ﺑﺴﺘﮕﺎن و آﺑﺮوﯾﺸﺎن و وﺟﻮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان از زﻧﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ
از دﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﯿﺎﺋﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوری از ﺑﺴﺘﮕﺎن و أﻗﻮام ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﻘﺮﺷﺎن در
ﻏﺮﺑﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎز ﺷﺪن راه اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺑـﺮ زﻧـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد و ﮔـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ در
ﺻﻮرت دوری از ﺑﺴﺘﮕﺎن و أﻗﻮام ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ).(۴۴۶ /۱۰
 .۸در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺼﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺷﻮد ﺗ ﺎ ﻣﺒﺎدا زﻫﺮآﮔﯿﻦ و ﺳﻤﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻷﺣﮑﺎم در ﮐﺘـﺎب اﻟﻘﺼـﺎص ﻋﻠـﺖ
ﺣﮑﻢ را در ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ و ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل إﺷﮑﺎﻟﯽ در إﻟﺘـﺰام
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺳﺘﻌﻤﺎل آﻟﺖ ﻣﺴﻤﻮم در ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺴـﺪ ﻣﻘﺘـﻮل ﻗﺒـﻞ از دﻓـﻦ
ﮔﺮدد و اﯾﻦ در ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .أﻣﺎ در ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
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زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﺎن وی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷـﻮد و
ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ« ).(۲۵۱
 .۹در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص – و ﻧﯿﺰ ﺑﺎب ﺣﺪود  -اﮔﺮﺟﺎﻧﯽ زن ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،إﺟﺮای ﻗﺼﺎص
و ﺣﺪود ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﮏ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ إﺟـﺮای ﻗﺼـﺎص ﺗـﺎ زﻣـﺎن
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ زن ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ إﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ و ﻧـﻪ ﺣـﺪی از ﺣـﺪود
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺒﻞ ا ز وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت إﺟﺮای ﻗﺼـﺎص ﺟﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﻼﮐـﺖ رﺳـﯿﺪه ﯾـﺎ ﺧـﻮف
ﻫﻼﮐﺖ وﺟﻮد دارد و ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﻫﻼک ﺷﻮد« ).(۲۵۲ /۱۵
اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﺎت
 .۱ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه )ﻟﻘﻄﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ و ﻣﻌﺴﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﺷﺪﯾﺪ دارد .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺎﻟﮏ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﮐﺮاﻫﺖ در ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ زﯾـﺮا از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎل
ﮔﻤﺸﺪه را ﺑﺪون ﺣﻘﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .و از آن ،ﮐﺮاﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺳـﻖ ﺗﻨﮕﺪﺳـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺎﻟﮏ آن ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽاش ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻗ ﯿﻤﺖ آن ﻣﺎل ﺑﺮ او إﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮاﻫﺖ در ﺣﻖ ﻣﻌﺴﺮ ﻣﺆﮐﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﻠـﺖ
ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد ﻣﻌﺴﺮ ﻫـﻢ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷـﺨﺺ ﻫـﻢ ﻓﺎﺳـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﻢ ﻣﻌﺴـﺮ ﮐﺮاﻫـﺖ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ) .(۵۲۲ /۱۲اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ إﺳﺘﺤﺒﺎب ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ أﺧﺬ ﻟﻘﻄﻪ را ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻋﻠﺖ آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :زﯾﺮا در ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ أﺧﺬ ﻟﻘﻄﻪ) ،ﻣﻨـﺎﻓﻌﯽ ﻫﻤﭽـﻮن( ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧﻔـﺲ از
ﻃﻤﻊ ﮐﺮدن در آن ﻣﺎل ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣـﺎل از وراث ﺧـﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻤﯿـﺮد و ﻧﯿـﺰ از ﻃﻠﺒﮑـﺎراﻧﺶ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد« )ﻫﻤﺎن(.
 .۲ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در ﺑﻌﻀﯽ از أﺣﻮال از ﺟﻤﻠـﻪ :در ﺣﺎﻟـﺖ ﻏﻀـﺐ ،ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ،ﺗﺸـﻨﮕﯽ،
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ،ﻣﺮض ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ...ﮐﺮاﻫﺖ دارد .ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ ﻋﻠـﺖ ﮐﺮاﻫـﺖ
ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ أﺣﻮال را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ » :و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺮاﻫـﺖ دارد
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﺪ« و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ
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«
).(۸۱ /۴۰
 .۳در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺼﺎص ،ﺣـﺎﮐﻢ دو ﺷـﺎﻫﺪ ﻋـﺎدل را ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﺎزد .ﻣﺤﻘـﻖ
ﺳﺒﺰواری در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺬب اﻷﺣﮑﺎم ﭘﺲ از ﻃﺮح اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ آن ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺮ
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ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدن دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل آﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﺘﺒﺮه ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻨﮕﺎم إﺟﺮای ﻗﺼـﺎص
ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪه و وﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﺷﺪه ﻧﺰاﻋﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ  ...أﻣﺎ ﺣﻀﻮر دو
ﻓﺮد آﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻨﺎزﻋﻪ وإﺧـﺘﻼف و ﻓﺴـﺎد ﺑـﯿﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ و إﺧﺘﻼف اﺳﺖ إﺟﺘﻨﺎب ﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳـﺰاوار
اﺳﺖ از ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺰا ع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ إﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ دﻓﻊ و درﻣﺎن آن ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ« ).(۲۸۶ /۲۸
 .۴از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺑﺎب ﻗﻀﺎء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ در وﻗﺖ ﻗﻀﺎوت ،ﺣﺎﺟـﺐ و درﺑـﺎن ﺑﮕﯿـﺮد ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون إﺟﺎزه اﯾﺸﺎن ﺣﻖ ورود ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎء در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب أﻧﻮار اﻟﻠﻮاﻣﻊ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺨـﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﯽداﻧﺪ» :و اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑـﺮ
ﻗﺮاردادن درﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺑﻪواﺳﻄﻪ آن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺣﻘﯽ ﮐﻪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ ﻓـﻮرًا أدا ﺷـﻮد وﺟـﻮد دارد« ) .(۴۴ /۱۴ﺑـﺮ
ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﺑﯿﻊ و ﺷﺮاء ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺧﻮد وارد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت وﮐﯿﻞ و ﻧﺎﺋ ﺐ ﺑﮕﯿﺮد .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﺔ در ﻣﻘـﺎم ﺑﯿـﺎن ﻋﻠـﺖ ﺣﮑـﻢ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺮده ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺧﺼﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ،ﺑﺮدن ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧـﺰد آن ﻗﺎﺿـﯽ
إﻣﺘﻨﺎع ورزد« ).(۲۹ /۱۰
 .۵ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮاﻫﯿﻦ اﻟﻮاﺿﺤﺎت در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﮐﺮاﻫﺖ
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 أوﻻ ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪی أﻣﺜـﺎل اﯾـﻦ از
أﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ در ﺣﮑـﻢ دادن ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻌـﺪ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎی ﻗﻀﺎوت إﺳﻼم ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﺰاع و إﺧﺘﻼف و ﺣﻔﻆ إﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﯽ در أﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳـﺖ
زﯾﺮا اﯾﻦ إﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﺗﻬﻤﺖ از ﻧﻈﺎم إﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ و از آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻧﺸـﺪه
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ« ).(۲۴۵ /۱
 .۶ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﯿـﺎم ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﻗﻀـﺎوت را در ﺧـﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ ﻋﻬـﺪهدار ﻣﻨﺼـﺐ
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
ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ أوﻟﻮﯾﺖ إﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻔﺴﺪه ﺣﮑـﻢ ﻧﻤـﻮدن
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎﯾﯽ ،واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ إراده اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻮل ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺪ ﻇﻠﻪ در إﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﯾﻦ أوﻟﻮﯾﺖ ﺗـﺮک ﮐـﻪ ﻓﺮﻣـﻮده» :ﭼـﺮا ﮐـﻪ در آن ﺧﻄـﺮ و
ﺗﻬﻤﺖ وﺟﻮد دارد« ).(۲۷
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از إﺳﺘﻔﺎده ﺳﺪ ذراﯾﻊ در ﻓﻘﻪ إﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﻬـﺎی إﻣﺎﻣﯿـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻨـﻮان را در
أدﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده اﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ أﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﮐـﻼم
ﻓﻘﻬﺎء در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮاهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺪ ﺑﺎب ﻣﻔﺎﺳﺪ در ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺻﺪد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و راه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻮده ﺗﺎ إرﺗﮑﺎب ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺣـﺪأﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﮑﺮ إﺳﺘﻘﻼل ﺳﺪ ذراﯾﻊ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ أدﻟﻪ أﺣﮑﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ در ﭘﺮﺗﻮ أﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺎرع
ﻣﻘﺪس ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺖ و از آن ﻧﻬﯽ ﻧﻤﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد إﻣﮑـﺎن ﻧـﺪارد
ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از آن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ إﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ ﻋﻘـﻞ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ أﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ﻫﻢ از آن ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎب أﺧﺮوی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻓﻘﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷـﺎرع
ﻣﻘﺪس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﺳﺘﻮرات و ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺎب أﺧﺮوی داﺷﺘﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم ﺣﮑـﯿﻢ در ﮐﺘـﺎب اﻷﺻـﻮل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﻤﺪه أﺻﻮﻟﯿﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﭼﻪ از ﺷﯿﻌﻪ و ﭼﻪ از أﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣـﺪ و
ﻣﺮز ذرﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ إﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ذرﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ إﺧـﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ« )-۴۱۴
 .(۴۱۵اﮔﺮ ﺑﻪ أدﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑـﻢ ﻋﻘـﻞ رﻫﻨﻤـﻮن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه أﻣﺮی ﻧﺰد ﺷﺎرع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘـﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی آن ﻫـﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﻐﻮﺿﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی أﻣﺮ ﻣﺒﻐﻮض
ﻧﺰد ﺷﺎرع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺒﻐﻮض اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی إرﺗﮑﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺪأﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻋـﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ و در ﺑـﯿﻦ ﻋﻘـﻼء ﻫـﻢ ﺷـﺎﻫﺪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ و
ﻣﺒﻐﻮﺿﯿﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺜ ًﻼ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻄﻠﻮب اوﺳﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
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ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪ آن را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﭘﺪری ﮐﻪ إﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮای او زﺟﺮآور و ﻣﺒﻐﻮض اوﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی إرﺗﮑﺎب آن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿـﺎت،
إرﺗﺒﺎط ﺑﺎ أﻓﺮاد ﻻأﺑﺎﻟﯽ و رﻓﻘﺎی ﻧﺎﺑﺎب و دوری از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪ و  ...ﻫـﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻬـﯽ ﭘـﺪر و ﻣﺒﻐـﻮض
اوﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﭘﺪراﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪش را از إرﺗﮑﺎب اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺑـﺎز ﻣـﯽدارد ﺗـﺎ ﺑـﺎب
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻪ روی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان در دﺳﺘﮕﺎه إﺳﺘﻨﺒﺎط و إﺟﺘﻬﺎد أﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﯾـﻦ ﻣﺴـﻠﮏ و
روش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺒﻐﻮﺿﯿﺖ أﺳﺒﺎب و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻓﺘﻮا داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد
أﻣﺮی ﻣﺒﻐﻮض ﻣﻮﻻ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ أﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ

آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ۱۴۰۹ ،ق.

آل ﻋﺼﻔﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻷﻧﻮار اﻟﻠﻮاﻣﻊ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ )ﻟﻠﻔﯿﺾ( ،ﻗـﻢ ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ،

 ۱۴۲۱ق.
آﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪی ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ۱۳۸۰ ،ق.

اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤّ ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ داوری ۱۳۸۶ ،ق.

اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻬﺬب اﻟﺒﺎرع ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۰۷ ،ق.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ ،داراﻟﺴﻌﺎدة ۱۹۵۵ ،م.

إﺷﺘﻬﺎردی ،ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه ،ﻣﺪارک اﻟﻌﺮوة ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻷﺳﻮة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ۱۴۱۷ ،ق.

أﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ أﻋﻈﻢ أﻧﺼﺎری ۱۴۱۵ ،ق.

ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺟﻮاد ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻷﺣﮑﺎم -ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺼﺎص ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ اﻟﺸﻬﯿﺪة۱۴۲۶ ،ق.
ﺣﮑﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ۱۳۸۴ ،ق.

ﻣﻬﺬب اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻨﺎر ۱۴۱۳ ،ق.
ﺳﺒﺰواری ،ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽّ ،

ﺷﻬﯿﺪ اول ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ،ذﮐﺮی اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ۱۴۱۹ ،ق.

)اﻟﻤﺤﺸـﯽ -ﮐﻼﻧﺘـﺮ( ،ﻗـﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷـﯽ
ّ
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ

داوری ۱۴۱۰ ،ق.
_________________ ،روض اﻟﺠﻨﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح إرﺷﺎد اﻷذﻫﺎن ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ۱۴۰۲ ،ق.

_________________ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬﺎم إﻟﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ۱۴۱۳ ،ق.

ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴـﻦ ،اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﺎدی إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮﺷـﺎد ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺘﻮن،
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۱۳۷۵ق.
_______________ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ۱۳۸۷ ،ق.

ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻏﺮوی ،ﺟﻮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼّﻣﺔ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۹ ،ق.
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ۱۴۱۴ ،ق.

__________________ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ۱۴۱۲ ،ق.
__________________ ،ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ۱۴۱۹ ،ق.

ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﯽ اﻧﻔﺮادات اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۵ ،ق.
ﻓﺎﺿﻞ ﺟﻮاد ،ﺟﻮاد ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬﺎم إﻟﯽ آﯾﺎت اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ۱۴۲۰ ،ق.

ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد ،ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔـﯽ ره،

 ۱۴۰۴ق.
ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم و اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۶ ،ق.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ أﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۲۱ ،ق.

ﻗﻤﺸﻪای ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻮر ،اﻟﺒﺮاﻫﯿﻦ اﻟﻮاﺿﺤﺎت -دراﺳـﺎت ﻓﯽاﻟﻘﻀـﺎء ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻷﺳـﻼﻣﯽ،
 ۱۴۲۲ق.
ﻗﻤّ ﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ -ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪس ﺳﺮه،
 ۱۴۲۲ق.
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،اﻟﺪر اﻟﻤﻨﻀﻮد ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﺤﺪود ،ﻗﻢ ،داراﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ۱۴۱۲ ،ق.

ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ۱۴۱۴ ،ق.

ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ره ۱۴۰۶ ،ق.

ﻣﻘﺪس أردﺑﯿﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح إرﺷﺎد اﻷذﻫﺎن ،ﻗﻢ ،دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۰۳ ،ق.
ﻣﯿﺮزاي ﻗﻤﻲ ،أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻷﯾﺎم ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام ،ﻗـﻢ ،اﻧﺘﺸـﺎرات دﻓﺘـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت

اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۷ ،ق.
ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﻮﻟﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ،ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﺸـﺮﯾﻌﺔ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ آل اﻟﺒﯿـﺖ ﻋﻠـﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم،
 ۱۴۱۵ق.

